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 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ประเมินผลการดําเนินงานการฝกงานวิชาชีพของ
นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร  2) เพื่อศึกษาผลการประเมินเก่ียวกับสัมฤทธิผลการ
ฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาในสถานประกอบการหรือหนวยงาน โดยใชรูปแบบการประเมิน CIPP ใน
ดานบริบท วัตถุประสงคของการฝกงาน ปจจัยเบ้ืองตนของการฝกงาน กระบวนการในการดําเนินงาน 
และผลผลิตการฝกงาน  กลุมประชากรเปนคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานวิชาชีพ จํานวน 33 คน 
นักศึกษาช้ันปท่ี 4 คณะมัณฑนศิลป จํานวน 202 คน และผูควบคุมการฝกงานจํานวน 112 คน  เครื่องมือท่ี
ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ สอบถามคณะกรรมการดําเนินงานและนักศึกษาฝกงาน  
และแบบประเมินสัมฤทธิผลของการฝกงานวิชาชีพ จํานวน 1 ฉบับ ประเมินโดยสถานประกอบการหรือ
หนวยงาน   การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ คาความถี่ คารอยละ คาคะแนนเฉลี่ย ( μ ) คาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (σ ) และการวิเคราะหเชิงพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ดานบริบทการฝกงานวิชาชีพ  ในภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ดานปจจัย
เบ้ืองตนของการฝกงานวิชาชีพ   ในภาพรวมอยูในระดับมาก  มีประเด็นความรูพื้นฐานเก่ียวกับวิชาชีพของ
นักศึกษา พบวา    นักศึกษามีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ อยูในระดับปานกลาง 3) ดาน
กระบวนการในการดําเนินงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก   และ 4) ดานผลผลิต ในภาพรวมนักศึกษา
ไดรับประสบการณตรงในการทํางาน ไดความรู ความเขาใจในหลักการแนวคิดในการประกอบอาชีพ มี
เจตคติท่ีดีตอวิชาชีพของตน และการทํางานรวมกับบุคคลอื่นภาพรวมอยูในระดับมาก   และผลการ
ประเมินเกี่ยวกับสัมฤทธิ์ผลของการฝกงานจากสถานประกอบการหรือหนวยงาน   ดานความรู
ความสามารถเก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติของนักศึกษา  คุณลักษณะและความรับผิดชอบของนักศึกษา ใน
ภาพรวมอยูในระดับดี 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัยคือ ควรกําหนดนโยบายและแผนการฝกงานวิชาชีพอยางเปนระบบ 
โดยสรางความรวมมือและความเขาใจรวมกันระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อใหการ
ฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาเกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงคมากยิ่งข้ึน รวมถึงการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษา เพ่ือเสริมสรางใหนักศึกษามีความรูความสามารถในวิชาชีพ และความรูพื้นฐาน
ทางวิชาชีพใหเทาทันกับสภาพการณทางสังคม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ  
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร      ปการศึกษา  2554 
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 The objectives of this research were to: 1) evaluate the results of job-training on 
The Faculty of Decorative Arts’ students, Silpakorn University. 2) study the results from the 
students’ job-training program in organizations by using CIPP Model in the aspects of: 
Context, Objectives, Preliminary-Factors, Working-Process, and the Outcome of the 
job-training program. The population were; 33 job-training committee, 202 fourth-year 
students, and 112 job-training supervisors. Research instruments were; a questionnaire for 
the job-training committee and job-training students form, and a job-training evaluation report 
form from training-organization. Data analysis used Data analyzed percentage mean (μ ) and 
Standard Deviation(σ ) and descriptive  

   The research results: 
 1) Context and Objectives: in general were high.  

 2) Preliminary Factors :  in general were high, only a fundamental knowledge of 
English language communication skill was on a medium level. 

 3) Working-Process : in general were in high level.  
 4) Outcome : students gained direct experiences from working, gained knowledge 
and comprehensive concepts of the professions, had positive point of views on their 
professions, and on working with others, all in high levels. The evaluation on the job-training 
results from the training-organizations on the students’ abilities to work, characters, and 
responsibilities, were high. 
 The suggestions from this research were : Policies and professional training plan 
should be systematically established, by incorporating and understanding between 
educational institutions and enterprises, for better efficiency and achievement of training 
objectives.  The curriculum should be developed, in order to enhance student professional 
abilities and knowledge and to match social technologies, and economic circumstances. 
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 วิทยานิพนธเร่ือง การประเมินการฝกงานวิชาชีพของนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป 
มหาวิทยาลัยศิลปากร สําเร็จลงไดดวยความกรุณาจากอาจารย ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ  และอาจารย ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท ซ่ึงเปนคณะกรรมการผู
ควบคุมวิทยานิพนธ ท่ีใหคําปรึกษาแนะนํา พรอมท้ังแกไขขอบกพรองตาง ๆ  ผูวิจัยจึง
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี และขอขอบพระคุณคณาจารยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
และอาจารยพิเศษทุกทานที่ใหวิชาความรู จนผูวิจัยสามารถนําความรูมาใชในการทํางานและการ
วิจัยในคร้ังนี้   
 ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารยเอกชาติ  จันอุไรรัตน คณบดีคณะมัณฑนศิลป   ผูชวย
ศาสตราจารยดร.จิรวัฒน  วงศพันธุเศรษฐ รองคณบดีฝายบริหารคณะมัณฑนศิลป และคุณสายชนม  
สัจจานิตย รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีกรุณา
เปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
 ขอขอบพระคุณทานคณาจารยคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทาน คุณมาลินี  
วิกรานต รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา คณะมัณฑนศิลป และดร.ทวีวรรณ  อินดา คณะ
เภสัชศาสตร  ท่ีใหการสนับสนุนและใหคําปรึกษามาโดยตลอด ขอบคุณเพื่อนนักศึกษาปริญญาโท 
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร รุนท่ี 2 ท่ีไดให
คําปรึกษาแนะนําตลอดระยะเวลาท่ีไดศึกษารวมกันและในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้  และ
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการดําเนินงานฝกงานวิชาชีพ และนักศึกษาฝกงานคณะมัณฑนศิลป 
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทานท่ีใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาวิจัยคร้ังนี้
เปนอยางดี 
 ทายสุดนี้ ขอขอบพระคุณคุณแม และทุกคนในครอบครัวท่ีสนับสนุนใหโอกาส และ
เปนกําลังใจมาโดยตลอด และคุณประโยชนอันใดท่ีเกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบใหแดทุก
ทานท่ีมีสวนเกี่ยวของในความสําเร็จ หากพบขอบกพรองประการใด ผูวิจัยขอนอมรับเพื่อเปน
แนวทางในการปรับปรุงการวิจัยในโอกาสตอไป 
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