
บทที ่4 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
 

การวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงการประเมิน (Evaluation Research) มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือประเมิน
ความเหมาะสมของการด าเนินงานโครงการจดัการเรียนการสอนนกัศกึษากลุม่เทียบโอนความรูแ้ละ
ประสบการณว์ิชาชีพวิทยาลยัสารพดัชา่งกาญจนบรุี สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) 4 สาขาวิชา ประกอบดว้ยสาขาวิชาการบญัชี สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงัและสาขาวิชาเทคนิคยานยนตใ์นการประเมินดา้นบรบิท ดา้น

ปัจจยัเบือ้งตน้ ดา้นกระบวนการผลิต และดา้นผลผลิต ผูว้ิจยัขอน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้เป็น  5 

ขัน้ตอน ดงันี ้

ตอนที ่1 ขอ้มลูเก่ียวกบัสถานะสภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนที ่2 การประเมินโครงการดา้นบริบท 

 ตอนที ่3 การประเมินโครงการดา้นปัจจยัเบือ้งตน้ 

 ตอนที ่4 การประเมินโครงการดา้นกระบวนการ 

 ตอนที ่5 การประเมินโครงการดา้นผลผลิต 

 

ตอนที ่1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะสภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที ่ 4  แสดงสถานภาพของคณะกรรมการบริหารสถานศกึษา ใชก้ารวิเคราะหข์อ้มลูโดยการหา
คา่ความถ่ีและหาคา่รอ้ยละดงันี ้

สถานภาพ จ านวนN = 10 ร้อยละ 

1.เพศ 

     -    ชาย 

     -    หญิง 

 
5 
5 

 
50 
50 

รวม 10 100 
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ตารางท่ี 1 (ตอ่) 

สถานภาพ จ านวน N=10 รอ้ยละ 
2. อาย ุ   

- 41 – 30 ปี - - 
- 31 – 40 ปี - - 
- 41 – 50 ปี 4 40 
- 51 – 60 ปี 6 60 

รวม 10 100 
3. ระดบัการศกึษาสงูสดุ   

- ต ่ากว่าปรญิญาตรี - - 
- ปรญิญาตรีหรือเทียบเทา่ 4 40 
- ปรญิญาโท 6 60 
- ปรญิญาเอก - - 

รวม 10 100 
4. ประสบการณใ์นการด าเนินงานการจดัการศกึษาฯ   

- ไมมี่ประสบการณ ์ - - 
- 1 - 2 ปี - - 
- 3 - 4 ปี - - 
- 5  ปีขึน้ไป 10 10 

รวม 10 100 
 

จากการตารางท่ี 4 พบวา่ 

1. เพศของคณะกรรมการบรหิารสถานศกึษาท่ีตอบแบบประเมินโครงการ เป็นเพศชาย จ านวน  

5 คน คดิเป็น รอ้ยละ 50 เป็นเพศหญิง จ านวน 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50 

2. อายขุองคณะกรรมการบรหิารสถานศกึษาท่ีตอบแบบประเมินโครงการ สว่นใหญ่อยูช่ว่งอาย ุ 

51 – 60  ปี  จ  านวน 6 คน คิดเป็น รอ้ยละ 60 รองลงมาเป็นชว่งอาย ุ41 – 50 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 40 
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3. ระดบัการศกึษาสงูสดุของคณะกรรมการบรหิารสถานศกึษาท่ีตอบแบบประเมิน มีวฒุิ 

การศกึษาในระดบัปรญิญาโท จ านวน 6 คน คิดเป็น รอ้ยละ 60 และมีวฒุิปรญิญาตรี จ  านวน 4 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 40 

4. ประสบการณใ์นการด าเนินงานการจดัการศกึษาแบบเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์

ของคณะกรรมการบรหิารสถานศกึษาท่ีตอบแบบสอบถาม มีประสบการณ ์5  ปีขึน้ไป จ านวน 10 คน   

คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 

ตารางที ่ 5 แสดงสถานภาพของครูผูส้อน ใชก้ารวิเคราะหข์อ้มลูโดยการหาคา่ความถ่ีและหาคา่รอ้ยละ
ดงันี ้

สถานภาพ จ านวนN = 20 ร้อยละ 

1.เพศ 

     -    ชาย 

     -    หญิง 

 
9 
11 

 
45 
65 

รวม 20 100 

2. อาย ุ   

- 20 – 30  ปี - - 
- 31 – 40  ปี 4 20 
- 41 – 50  ปี 10 50 
- 51 – ขึน้ไป 6 30 

รวม 20 100 
3. ระดบัการศกึษาสงูสดุ   

- ต ่ากว่าปรญิญาตรี - - 
- ปรญิญาตรีหรือเทียบเทา่ 15 75 
- ปรญิญาโท 5 25 
- ปรญิญาเอก - - 

รวม 20 100 
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ตารางท่ี 5 (ตอ่) 

4. ประสบการณก์ารจดัการศกึษาแบบการเทียบโอนฯ   
- ไมมี่ประสบการณ ์ - - 
- 1 – 2 ปี 4 20 
- 3 – 4 ปี 15 75 
- 5 ปีขึน้ไป 1 5 

รวม 20 100 
 

จากการตารางท่ี  5  พบวา่ 

1. เพศของครูผูส้อนท่ีตอบแบบประเมินโครงการสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 11 คน คิดเป็น 

รอ้ยละ  65 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35 

2. อายขุองครูผูส้อนท่ีตอบแบบประเมินโครงการ ส่วนใหญ่อยูช่ว่งอาย ุ41 -50 ปี  จ  านวน 10  
คน คดิเป็น รอ้ยละ 50 รองลงมาเป็นชว่งอาย ุ51 ปีขึน้ไป คิดเป็นรอ้ยละ 30 และชว่งอาย ุ31 – 40 ปี 

จ  านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20 

3. ระดบัการศกึษาสงูสดุของครูผูส้อน ท่ีตอบแบบประเมิน มีวฒุิการศกึษาในระดบัปรญิญาตรี  

จ านวน 15 คน คิดเป็นรอ้ยละ 75 และระดบัปรญิญาโท ทัง้หมด จ านวน  5 คน คิดเป็น รอ้ยละ 25 

4. ประสบการณใ์นการด าเนินงานเทียบโอนทางการศกึษา ของครูผูส้อนท่ีตอบแบบสอบถาม มี 

ประสบการณ ์ 3 - 4 ปี จ  านวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 75  ประสบการณ ์1 – 2 ปี จ  านวน 4 คน คิดเป็น

รอ้ยละ 20 และมีประสบการณ ์5 ปีขึน้ไป จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5 
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ตารางที ่6 แสดงสถานภาพของนกัศกึษาปัจจบุนัใชก้ารวิเคราะหข์อ้มลูโดยการหาคา่ความถ่ีและหาคา่
รอ้ยละดงันี ้

สถานภาพ จ านวนN = 56 ร้อยละ 
1. เพศ 

     -   ชาย 

     -   หญิง 

 
26 
30 

 
46.43 
53.57 

รวม 56 100 

2. อาย ุ   

- 20 – 30 ปี 47 83.93 
- 31 – 40 ปี 9 16.07 
- 41 – 50 ปี - - 
- 51 – 60 ปี - - 

รวม 56 100 
3. สาขาวิชาท่ีเรียน   

- การบญัชี 14 25.00 
- คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 27 48.21 
- เทคนิคยานยนต ์ 13 23.21 
- ไฟฟ้าก าลงั 2 3.57 

รวม 56 100 
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ตารางท่ี 6 (ตอ่) 

สถานภาพ จ านวนN = 56 ร้อยละ 
4. ประกอบอาชีพ   

- งานราชการ 24 42.86 
- งานรฐัวิสาหกิจ 9 16.07 
- ธุรกิจบรกิาร 4 7.14 
- ธุรกิจการเกษตร 2 3.57 
- ธุรกิจอตุสาหกรรม 6 10.71 
- ธุรกิจการเงิน 3 5.36 
- ธุรกิจพาณิชย ์ 8 14.29 
- อ่ืน ๆ  - - 

รวม 56 100 
 

จากตารางท่ี 6  พบวา่ 

1. เพศของนกัศกึษาปัจจบุนั ท่ีตอบแบบประเมินโครงการส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศ 

ชาย ซึ่งท่ีเพศหญิง จ านวน จ านวน  12 คน คดิเป็นรอ้ยละ  60 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 8 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 40 

2. อายขุองนกัศกึษาปัจจบุนัท่ีตอบแบบประเมินโครงการ ส่วนใหญ่อยูช่่วงอาย ุ20 - 30 ปี   

จ านวน 47 คน คิดเป็น รอ้ยละ 83.93  รองลงมาเป็นช่วงอาย ุ31 - 40 ปี  จ  านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

16.07 

3. สาขาวิชาท่ีเรียน นกัศกึษาปัจจบุนัท่ีตอบแบบประเมินโครงการสว่นใหญ่เรียน สาขาวิชา 

คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ จ านวน 27 คน คดิเป็น รอ้ยละ 48.21 รองลงมา สาขาวิชาการบญัชี 14 คน คิดเป็น

รอ้ยละ 25 สาขาวิชาเทคนิคยานยนต ์จ านวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.21 และสาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั 

จ  านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.57 ตามล าดบั 
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4. นกัศกึษาปัจจบุนัประกอบอาชีพ มากท่ีสดุไดแ้ก่ งานราชการ จ านวน 24 คน คิดเป็นรอ้ยละ  

42.86  รองลองมา งานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.07 งานธุรกิจพาณิชย ์8 คน คิดเป็น

รอ้ยละ 14.29 งานธุรกิจอตุสาหกรรม จ านวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.71 งานธุรกิจบริการ จ านวน 4 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 7.14 งานธุรกิจการเงิน จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.38 และธุรกิจการเกษตร จ านวน 2

คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.57 
 

ตารางที ่7  แสดงสถานภาพของนกัศกึษาท่ีส าเรจ็การศกึษาระหวา่งปีการศกึษา 2559 – 2560 ใชก้าร
วิเคราะหข์อ้มลูโดยการหาคา่ความถ่ีและหาคา่รอ้ยละดงันี ้

สถานภาพ จ านวนN = 77 ร้อยละ 
1.เพศ 

    -  ชาย 

    -  หญิง 

 
27 
50 

 
35.05 
64.94 

รวม 77 100 

2. อาย ุ   

- 20 – 30 ปี 63 81.82 
- 31 – 40 ปี 14 18.18 
- 41 – 50 ปี - - 
- 51 – 60 ปี - - 

รวม 77 100 
3. สาขาวิชาท่ีเรียน   

- การบญัชี 20 25.97 
- คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 
- เทคนิคยานยนต ์

20 25.97 
18 23.38 

- ไฟฟ้าก าลงั 19 24.68 
รวม 77 100 
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ตารางท่ี 7 (ตอ่) 

สถานภาพ จ านวนN = 77 ร้อยละ 
4. ประกอบอาชีพ   

- งานราชการ 43 55.84 
- งานรฐัวิสาหกิจ 12 15.58 
- ธุรกิจบรกิาร 3 3.90 
- ธุรกิจการเกษตร 4 5.19 
- ธุรกิจอตุสาหกรรม 8 10.39 
- ธุรกิจการเงิน 2 2.60 
- ธุรกิจพาณิชย ์ 2 2.60 
- อ่ืน ๆ  3 3.90 

รวม 77 100 
 

จากตารางท่ี 7 พบว่า 

1. เพศของนกัศกึษาท่ีส าเรจ็การศกึษาระหวา่งปีการศกึษา 2559 – 2560 ท่ีตอบแบบประเมิน  

เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีเพศหญิง จ านวน 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.94 เพศชาย จ านวน 27 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 35.05 

2. อายขุองนกัศกึษาท่ีส าเรจ็การศกึษาระหวา่งปีการศกึษา 2559 – 2560 ท่ีตอบแบบประเมิน  
มีชว่ยอายรุะหวา่ง 20 – 30 ปี จ านวน 63 คน คิดเป็นรอ้ยละ 81.82 ช่วงอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี จ านวน 

14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18.18 ` 

3.  สาขาวิชาท่ีเรียน นกัศกึษาท่ีส าเรจ็การศกึษาระหวา่งปีการศกึษา 2559 – 2560 ท่ีตอบแบบ 

ประเมิน เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจจ านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.79 สาขาวิชาการบญัชี 

จ  านวน 20 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.79  สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั จ  านวน 19 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.68 และ

สาขาวิชาเทคนิคยานยนต ์จ านวน 18 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.38 
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4. การประกอบอาชีพของนกัศกึษาท่ีส าเรจ็การศกึษาระหว่างปีการศกึษา 2559 – 2560 ท่ีตอบ 

แบบประเมิน งานอาชีพราชการ มากท่ีสดุจ านวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.84 รองลงมาเป็นงาน

รฐัวิสาหกิจ จ านวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.58 งานธุรกิจอตุสาหกรรม จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

10.39 งานธุรกิจการเกษตร จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.19 งานธุรกิจบริการและอ่ืนๆ เชน่งานอิสระ 

งานละ  3 คน รวม 6 คน คดิเป็น รอ้ยละ 7.80 และงานธุรกิจการเงินและธุรกิจพาณิชย ์งานละ 2 คน รวม 

4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.20 

 

ตารางที ่8  แสดงสถานภาพของสถานประกอบการหรือหนว่ยงานตน้สงักดั ใชก้ารวิเคราะหข์อ้มลูโดย
การหาคา่ความถ่ีและหาคา่รอ้ยละดงันี ้

สถานภาพ จ านวนN = 40 ร้อยละ 
1.เพศ 

     -    ชาย 

     -    หญิง 

 
36 
4 

 
90 
10 

รวม 40 100 

2. อาย ุ   

- ต ่ากว่า 30  ปี 9 22.50 
- 31 – 40 ปี 14 35.50 
- 41 – 50 ปี 7 17.50 
- 51 ปีขึน้ไป 10 25.00 

รวม 40 100 
3. ระดบัการศกึษาสงูสดุ   

- ต ่ากว่าปรญิญาตรี 2 5.00 
- ปรญิญาตรี 27 67.50 
- สงูกวา่ปรญิญาตรี 11 27.50 

รวม 40 100 
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ตารางท่ี 8 (ตอ่) 

สถานภาพ จ านวนN = 40 ร้อยละ 
4. ประเภทธุรกิจ   

- งานราชการ 16 40.00 
- งานรฐัวิสาหกิจ 8 20.00 
- ธุรกิจบรกิาร 3 7.50 
- ธุรกิจการเกษตร 2 5.00 
- ธุรกิจอตุสาหกรรม 6 15.00 
- ธุรกิจการเงิน 2 5.00 
- ธุรกิจพาณิชย ์ 3 7.50 
- อ่ืน ๆ  - - 

รวม 40 100 
 

จากตารางท่ี  8 พบวา่ 

1. เพศของผูต้อบแบบประเมินของสถานประกอบการหรือหน่วยงานตน้สงักดั สว่นใหญ่เป็น 

เพศชาย จ านวน 36 คน คิดเป็นรอ้ยละ 90 และเพศหญิง จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10 

2. อายขุองผูต้อบแบบประเมินของสถานประกอบการหรือหนว่ยงานตน้สงักดั สว่นใหญ่อยู่  

ในชว่งอาย ุ31 – 40 ปี จ านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.50  รองลงมา เป็นชว่งอาย ุ51 ปี ขึน้ไป จ านวน 

10 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25 ชว่งอายตุ  ่ากว่า 30 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.50 ช่วงอาย ุ41 – 50 ปี 

จ  านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.50 

3. ระดบัการศกึษาของผูต้อบแบบประเมินของสถานประกอบการหรือหน่วยงานตน้สงักดั สว่น 

ใหญ่มีวฒุิการศกึษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67.50 สงูกวา่ปริญญาตรี จ  านวน 

11 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.50 และต ่ากวา่ปรญิญาตรี จ  านวน 2 คน คิดเป็น รอ้ยละ 5  

4. ประเภทธุรกิจของผูต้อบแบบประเมินของสถานประกอบการหรือหนว่ยงานตน้สงักดั โดย 

ธุรกิจท่ีมากท่ีสดุเป็นงานราชการ จ านวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40 รองลงมา เป็นงานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 

8 คน คดิเป็น รอ้ยละ 20  ธุรกิจอตุสาหกรรม จ านวน 6 คน คิดเป็น รอ้ยละ 15 ธุรกิจบรกิารและธุรกิจ
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พาณิชย ์จ านวนงานละ 3 คน รวม 6 คนคิดเป็นรอ้ยละ 15 และธุรกิจการเงินและธุรกิจการเกษตร จ านวน

งานละ 2 คน รวม 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10 

 

 

 

ตอนที ่2 การประเมินโครงการด้านบริบท 

 

ขอ้มลูเก่ียวกบัการประเมินโครงการ ดา้นบริบท ไดแ้ก่ การประเมินบริบทดา้นวตัถปุระสงคข์อง

โครงการ และ ดา้นบรบิททั่วไปของโครงการ ไดผ้ลวิเคราะห ์ดงันี  ้

ตารางที ่9  แสดงขอ้มลูคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสม
ด้านบริบทของโครงการ 

 

ประเดน็การวิจัย µ σ ผลการประเมิน 

ด้านบริบทวัตถปุระสงคท่ั์วไป    

1. วตัถปุระสงคข์องโครงการนีต้อบสนองตอ่ความตอ้งการ 

    ของสงัคมและชมุชน 

4.45 0.51 มากท่ีสดุ 

2. โครงการนีมี้วตัถปุระสงคส์อดคลอ้งกบันโยบายของ 

    การจดัการศกึษาของชาติ 
4.75 0.44 มากท่ีสดุ 

3. โครงการนีมี้ความเหมาะสมกบัสภาพความเป็นจรงิใน 

    ปัจจบุนั 
4.65 0.49 มากท่ีสดุ 

4. โครงการนีส้ง่เสรมิการเพิ่มปรมิาณผูเ้รียน 4.55 0.51 มากท่ีสดุ 
รวมค่าระดับคะแนนเฉล่ีย 4.60 0.49 มากทีสุ่ด 
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ตารางที ่9 (ตอ่) 

ประเดน็การวิจัย µ σ ผลการประเมิน 

ด้านบริบทวัตถุประสงคเ์ฉพาะ 

5. โครงการนีมี้ความสอดคลอ้งกบัการขยายตวัทาง 
    วิชาชีพในปัจจบุนัและอนาคต 

 

4.40 

 

0.50 

 

มาก 

6. โครงการนีส้ามารถผลิตผูส้  าเรจ็การศกึษาทางดา้น 

    วิชาชีพใหมี้ความรู ้ความสามารถเหมาะสมกบัทิศทาง 

    ของการพฒันาประเทศ 

4.35 0.49 มาก 

7. โครงการนีส้ามารถผลิตผูส้  าเรจ็การศกึษาทางดา้นการ 

   วิชาชีพใหมี้คณุภาพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

   ของหนว่ยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน 

4.35 0.49 มาก 

8. โครงการนีเ้ปิดโอกาสทางการศกึษาและบรกิารสงัคม  
   เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจ 

4.60 0.50 มากท่ีสดุ 

9. โครงการนีข้ยายโอกาสทางการศกึษาใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการ 
   พฒันาศกัยภาพและเพิ่มพนูความรูใ้นการปฏิบตังิาน 

4.65 4.49 มากท่ีสดุ 

รวมค่าระดับคะแนนเฉล่ีย 4.47 0.49 มาก 
ด้านบริบทท่ัวไปของโครงการ 

1. การวิเคราะหปั์ญหาและความตอ้งการของการ   
    ด  าเนินงาน 

4.67 0.48 มากท่ีสดุ 

2. หลกัการและเหตผุลของโครงการสอดคลอ้งกบั  
    นโยบายของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

4.79 0.41 มากท่ีสดุ 

3. โครงการสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องสถานศกึษา 4.00 0.51 มาก 
4. สามารถตอบสนองความตอ้งการและแกปั้ญหาได ้ 3.63 0.49 มาก 
5. ความสอดคลอ้งของวตัถปุระสงคก์บัหลกัการและ  
    เหตผุลของโครงการ 

4.79 0.41 มากท่ีสดุ 

6. ความสอดคลอ้งของวิธีการด าเนินงานกบัวตัถปุระสงค ์ 4.46 0.51 มาก 
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ตารางที ่9 (ตอ่) 

ประเดน็การวิจัย µ σ ผลการประเมิน 

7. ความชดัเจนของวตัถปุระสงค ์ 4.88 0.34 มากท่ีสดุ 
8. รายละเอียดการด าเนินงานชดัเจน สามารถปฏิบตัไิด ้

    จรงิและสะดวก 
4.29 0.46  มาก 

9. สามารถวดัและประเมินความส าเรจ็ไดมี้เปา้หมายชดัเจน 4.63 0.49 มากท่ีสดุ 
10. ระยะเวลาการด าเนินงานชดัเจน เหมาะสม 4.83 0.38 มากท่ีสดุ 

รวมค่าระดับคะแนนเฉล่ีย 4.50 0.45 มากทีสุ่ด 
รวมค่าระดับคะแนนเฉล่ียในภาพรวม 4.52 0.48 มากทีสุ่ด 

 

จากตารางท่ี 9  ในภาพรวม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคดิเห็นเก่ียวโครงการดา้นบริบท

ของโครงการ ระดบัมากท่ีสดุ ท่ีคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.52   เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 

1. วัตถุประสงคท่ั์วไปของโครงการ มีระดบัความคดิเห็นเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ มีระดบั 

คะแนนเฉล่ีย 4.60  โดยมีวตัถปุระสงคท่ี์มีความเหมาสม คือ วตัถปุระสงคโ์ครงการมีสอดคลอ้งกบั

นโยบายของการจดัการศกึษาของชาติ มีระดบัความเหมาะสมมากท่ีสดุ  รองลงมา เป็นวตัถปุระสงคมี์

ความเหมาะสมกบัสภาพความเป็นจรงิในปัจจบุนั ระดบัมากท่ีสดุ  และระดบัความเหมาะสมในระดบั

มาก คือ โครงการสง่เสรมิการเพิ่มปรมิาณผูเ้รียน และวตัถปุระสงคข์องโครงการตอบสนองตอ่ความ

ตอ้งการของสงัคมและชมุชน  ตามล าดบั 

2. วัตถุประสงคเ์ฉพาะของโครงการ มีระดบัความคดิเห็นเหมาะสมมากท่ีสดุ คือโครงการนี ้

ขยายโอกาสทางการศกึษาใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการพฒันาศกัยภาพและเพิ่มพนูความรูใ้นการปฏิบตังิาน มี

ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.65 อนัดบั 2 คือ  โครงการนีเ้ปิดโอกาสทางการศกึษาและบริการสงัคมเหมาะสมกบั

สภาพเศรษฐกิจ มีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.60  ระดบัความเหมาะสมในระดบัมาก  คือ โครงการนีมี้ความ

สอดคลอ้งกบัการขยายตวัทางวิชาชีพในปัจจบุนัและอนาคต โครงการนีส้ามารถผลิตผูส้  าเร็จการศกึษา

ทางดา้นวิชาชีพใหมี้ความรู ้ความสามารถเหมาะสมกบัทิศทางของการพฒันาประเทศ และ โครงการนี ้

สามารถผลิตผูส้  าเรจ็การศกึษาทางดา้นการวิชาชีพใหมี้คณุภาพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

หนว่ยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน ตามล าดบั 
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 3  ด้านบริบทท่ัวไปของโครงการ พบวา่  ผลการประเมินระดบัความคดิเห็นมีความเหมาะสม

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ มีคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.50  เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีจ  านวน 6 
ขอ้ มีคา่ผลการประเมินในระดบัมากท่ีสดุ คือ ความชดัเจนของวตัถปุระสงค ์มีคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 

4.88 ระยะเวลาการด าเนินงานชดัเจน เหมาะสม มีคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.83. หลกัการและเหตผุลของ

โครงการสอดคลอ้งกบันโยบายของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา มีคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 

4.79)  ความสอดคลอ้งของวตัถปุระสงคก์บัหลกัการและเหตผุลของโครงการ มีคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 

4.79  การวิเคราะหปั์ญหาและความตอ้งการของการด าเนินงาน มีคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.67  และ

สามารถวดัและประเมินความส าเรจ็ไดมี้เปา้หมายชดัเจน มีคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.63  ตามล าดบั 

 

ตอนที ่3 การประเมินโครงการด้านปัจจัยเบือ้งต้น 
 

ตารางที ่10 แสดงขอ้มลูคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงาน

โครงการด้านปัจจัยเบือ้งต้น 

 

ประเดน็การวิจัย µ σ ผลการประเมิน 

ด้านคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 

1. คณะกรรมการประชาสมัพนัธ ์
 

2.79 
 

0.59 
 

ปานกลาง 
2. คณะกรรมการจดัท าหลกัสตูร 4.54 0.51 มากท่ีสดุ 
3. คณะกรรมการจดัแผนการเรียนรวมและรายบคุคล 2.08 0.50 นอ้ย 
4. คณะกรรมการท่ีปรกึษา 3.25 0.44 ปานกลาง 
5. คณะกรรมการประเมินเบือ้งตน้  4.83 0.38 มากท่ีสดุ 
6. คณะกรรมการเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์ 4.88 0.34 มากท่ีสดุ 
7.  คณะกรรมการวดัผลและประเมินการเรียนรู ้ 4.79 0.41 มากท่ีสดุ 

รวมค่าระดับคะแนนเฉล่ีย 3.88 0.45 มาก 
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ตารางที ่10 (ต่อ) 

ประเดน็การวิจัย µ σ ผลการประเมิน 

ด้านเอกสารและข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง 

8. เอกสารประชาสมัพนัธ ์
 

2.63 
 

0.49 
 

ปานกลาง 
9. เอกสารคูมื่อการเรียน/การปฏิบตัิการเทียบโอน 4.38 0.49 มาก 
10. ใบสมคัร/ค ารอ้ง/ระเบียบการ/แบบฟอรม์ตา่ง ๆ 4.58 0.50 มากท่ีสดุ 
11. แบบประเมิน/แบบทดสอบ 3.58 0.65 มาก 

รวมค่าระดับคะแนนเฉล่ีย 3.79 0.54 มาก 
ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 

12. การจดัแผนการเรียนรวมและรายบคุคล 
 

2.71 
 

0.46 
 

ปานกลาง 
13. การจดัการแผนการเรียนรู ้ 4.25 0.68 มาก 
14. จดัหลกัสตูรตามความตอ้งการของผูเ้รียน 3.71 0.46 มาก 
15. จดัหลกัสตูรสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชมุชน 3.92 0.50 มาก 

รวมค่าระดับคะแนนเฉล่ีย 3.65 0.53 มาก 
ด้านครูผู้สอน 

16. ครูผูส้อนแตล่ะทา่นมีความรูค้วามสามารถเหมาะสม  
      ในการสอนแตล่ะรายวิชา 

 
4.75 

 
0.44 

 
มากท่ีสดุ 

 
17. ครูผูส้อนมีประสบการณใ์นวิชาท่ีสอน 4.54 0.51 มากท่ีสดุ 
18. ครูผูส้อนมีทกัษะในการสอนแตล่ะรายวิชา 4.83 0.38 มากท่ีสดุ 
19. ครูผูส้อนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้
      ใหก้บัผูเ้รียน 

4.79 0.41 มากท่ีสดุ 

20. ครูผูส้อนเอาใจใสใ่หค้วามชว่ยเหลือแก่ผูเ้รียน 4.83 0.38 มากท่ีสดุ 
21. จ  านวนครูผูส้อนเหมาะสมกบัปรมิาณผูเ้รียน 4.88 0.34 มากท่ีสดุ 
22. ครูผูส้อนท าการสอนสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์อง   
     แตล่ะรายวิชา 

4.79 0.41 มากท่ีสดุ 

23. ครูผูส้อนสอนสอดคลอ้งกบัเนือ้หาวิชา 4.71 0.46 มากท่ีสดุ 
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ตารางที ่10 (ต่อ) 

ประเดน็การวิจัย µ σ ผลการประเมิน 

24. ครูผูส้อนมีการประยกุตเ์นือ้หาวิชาใหส้ามารถ 4.58 0.50 มากท่ีสดุ 
23. ครูผูส้อนสอนสอดคลอ้งกบัเนือ้หาวิชา 4.67 0.48 มากท่ีสดุ 
24. ครูผูส้อนมีการประยกุตเ์นือ้หาวิชาใหส้ามารถ  
      น าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

4.63 0.49 มากท่ีสดุ 

รวมค่าระดับคะแนนเฉล่ีย 4.73 0.44 มากทีสุ่ด 
ดา้นนักศึกษา 

25. นกัศกึษามีประสบการณท์ างานตามเกณฑ ์

 

4.92 
 

0.28 
 

มากท่ีสดุ 

26. นกัศกึษาสว่นใหญ่มีความรูพื้น้ฐานในวิชาท่ีเรียน 4.88 0.34 มากท่ีสดุ 
27. นกัศกึษามีเวลาและความพรอ้มในการเรียน 4.83 0.38 มากท่ีสดุ 
28. นกัศกึษามีคณุสมบตัิตามเกณฑก์ารรบัสมคัร 4.79 0.41 มากท่ีสดุ 
29. นกัศกึษามาเรียนอย่างสม ่าเสมอ 4.38 0.49 มากท่ีสดุ 
30. นกัศกึษาแตง่กายไดอ้ย่างเหมาะสม 4.29 0.46 มากท่ีสดุ 

รวมค่าระดับคะแนนเฉล่ีย 4.68 0.40 มากทีสุ่ด 
ด้านอุปกรณท์ีส่นับสนุนการเรียนการสอน 

31. มีการใชอ้ปุกรณห์รือเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการเรียน   
     การสอน 

 
4.25 

 
0.53 

 
มาก 

32. ส่ือและโสตทศันปูกรณต์า่ง ๆ มีคณุภาพ 4.42 0.50 มาก 
33. หอ้งสมดุมีต ารา เอกสาร สารสาร งานวิจยั ใหค้น้ควา้ 

     อย่างเพียงพอ 
4.42 0.50 มาก 

34. หนงัสือ ต าราของหอ้งสมดุมีเนือ้หาทนัสมยั 4.46 0.51 มาก 
35. หอ้งสมดุมีโต๊ะ เกา้อีส้  าหรบันั่งอา่นหนงัสือเพียงพอ 4.79 0.41 มากท่ีสดุ 
36. หอ้งสมดุมีบรรยากาศในการสง่เสรมิการอา่น 4.50 0.51 มากท่ีสดุ 
37. การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีหอ้งสมดุรวดเร็วและตอบ 

      ขอ้ซกัถามไดช้ดัเจน 
4.33 0.48 มาก 

38. หอ้งเรียนมีโต๊ะ เกา้อีเ้พียงพอกบัจ านวนนกัศกึษา 4.83 0.38 มากท่ีสดุ 
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ตารางที ่10 (ต่อ) 

ประเดน็การวิจัย µ σ ผลการประเมิน 

39. ลกัษณะการจดัวางอปุกรณต์า่ง ๆ ในหอ้งเรียน   
      เหมาะสม 

4.58 0.50 มากท่ีสดุ 

40. หอ้งเรียนมีแสงสวา่งเพียงพอ 4.96 0.20 มากท่ีสดุ 
41. หอ้งเรียนไมมี่เสียงดงัรบกวนจากภายนอก 4.54 0.51 มากท่ีสดุ 
42. ต าราและเอกสารประกอบการเรียนทนัสมยัและ 
      สอดคลอ้งกบัเนือ้หา 

4.71 0.46 มากท่ีสดุ 

43. วนั เวลาท่ีใชใ้นการเรียนการสอนเหมาะสม 4.54 0.51 มากท่ีสดุ 
44. การจดัสถานท่ีพกัผ่อนมีความเหมาะสม 4.29 0.46 มาก 
45. การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี รวดเรว็และมี  
     ประสิทธิภาพ 

4.54 0.51 มากท่ีสดุ 

46. มีการแจง้ขอ้มลูขา่วสารท่ีรวดเร็วและชดัเจนใหท้ราบ 

      ทั่วถึงกนั 
4.08 0.50 มาก 

47. กิจกรรมเสรมิหลกัสตูรท่ีจดัขึน้มีความสอดคลอ้งและ 

      เหมาะสมกบัเหตกุารณปั์จจบุนัและมีประโยชน ์
4.13 0.34 มาก 

48. นกัศกึษาไดร้บัการสนบัสนนุในการท ากิจกรรมตา่งๆ 4.58 0.50 มากท่ีสดุ 
49. หอ้งน า้ หอ้งสขุาชาย – หญิงมีความสะอาดและ   
      จ  านวนเพียงพอ 

4.75 0.44 มากท่ีสดุ 

50. มีท่ีจอดรถจ านวนเพียงพอ 4.71 0.46 มากท่ีสดุ 
51. การจดัสวสัดกิารใหน้กัศกึษา เชน่ น า้ด่ืม ยารกัษาโรค  
      เป็นตน้ 

3.88 0.68 มาก 

รวมค่าระดับคะนนเฉล่ีย 4.49 0.47 มาก 
รวมค่าเฉล่ียในภาพรวมด้านปัจจัยเบือ้งต้น 4.20 0.47 มาก 

 

 

 

 

 



125 
 

 จากตารางท่ี 10 พบวา่ 

 จากการประเมินโครงการดา้นปัจจยัเบือ้งตน้ ผูต้อบแบบสอบถามมีคิดเห็นตอ่การด าเนินงาน 

การปฏิบตัโิครงการจดัการเรียนการสอนนกัศกึษากลุม่เทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์ในภาพรวม 

พบวา่อยูใ่นระดบัมาก มีคา่คะแนนเฉล่ีย 4.20  เม่ือพิจารณารายดา้นมีผลการประเมินดงันี  ้

1. ด้านคณะกรรมการด าเนินการ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนนกัศกึษากลุม่เทียบ 

โอนความรูแ้ละประสบการณ ์มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก คา่คะแนนเฉล่ีย 0.45 โดยระดบัมากท่ีสดุ

คือ คณะกรรมการเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์ระดบัมากท่ีสดุ คา่คะแนนเฉล่ีย 4.88  รองลงมา

เป็นคณะกรรมการประเมินเบือ้งตน้ มีคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.83 คณะกรรมการวดัผลและประเมินการ

เรียนรู ้มีคา่ระดบัคา่คะแนนเฉล่ีย 4.79 และคณะกรรมการจดัท าหลกัสตูร มีคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.54 

ตามล าดบั โดยมีการด าเนินงานของคณะกรรมการท่ีปรกึษา อยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่ระดบัคะแนน

เฉล่ีย 3.25 คณะกรมการประชาสมัพนัธ ์คา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 2.79 และอยูใ่นระดบันอ้ย คือ 

คณะกรรมการจดัแผนการเรียนรวมและรายบคุคล มีคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 2.08  

2. ด้านเอกสารและข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคดิเป็นวา่ มีการ 

ด าเนินงานและความเหมาะสมในภาพรวมในระดบัมาก มีคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.79 เม่ือพิจารณาราย

ขอ้แลว้พบวา่ ในสมคัร/ค ารอ้ง/ระเบียบการ/แบบฟอรม์ตา่ง ๆ มีการด าเนินการในระดบัมากท่ีสดุ มีคา่

ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.58  โดยมีการด าเนินการในเรื่องเอกสารคูมื่อการเรียน/การปฏิบตัิการเทียบโอนและ

แบบประเมิน/แบบทดสอบ ในระดบัมาก มีคา่ระดบัเฉล่ียเฉล่ีย 5.58 และ2.63 ตามล าดบั  ส าหรบัการ

ด าเนินการในเรื่องเอกสารประชาสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 2.63 

3. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน  ผูอ้บแบบสอบถามใหค้วามคดิเห็นวา่มีการด าเนินการ 

และความเหมาะสมในภาพรวมดา้นการจดัหลกัสตูรการเรียนการสอนในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก มีคา่

ระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.65  เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ไมมี่ระดบัการด าเนินการมากท่ีสดุ มีระดบัการ

ด าเนินงานระดบัมาก จ านวน 3 ขอ้ คือ การจดัการแผนการเรียนรู ้มีคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.25  การจดั

หลกัสตูรสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชมุชน  คา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.92 และจดัหลกัสตูรตามความ

ตอ้งการของผูเ้รียน  โดยมีคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย  3.71  ตามล าดบั โดยการจดัแผนการเรียนรวมและ

รายบคุคล อยู่ในระดบัปานกลาง มีคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 2.71 
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4. ด้านครูผู้สอน   ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นในการด าเนินงานและความเหมาะสม ใน 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ มีคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.73  เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า  มีระดบัการ

ด าเนินงานในระดบัมากท่ีสดุทกุขอ้ โดยขอ้ท่ีมีคา่ระดบัคะแนนสงูสดุ 3 อนัดบั ไดแ้ก่ จ านวนครูผูส้อน

เหมาะสมกบัปรมิาณผูเ้รียน คา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.88  ครูผูส้อนเอาใจใสใ่หค้วามชว่ยเหลือแก่ผูเ้รียน มี

คา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.83 และครูผูส้อนมีทกัษะในการสอนแตล่ะรายวิชา มีคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.83  

5. ด้านนักศึกษา  ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่การด าเนินการและความเหมาะสมในภาพรวม 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ มีคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.68  เม่ือพิจารณาราบขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุทกุ

ขอ้ โดยขอ้ท่ีมีระดบัคะแนนสงูสดุ 3 อนัดบั ไดแ้ก่  นกัศกึษามีประสบการณท์ างานตามเกณฑ ์มีคา่ระดบั

คะแนนเฉล่ีย 4.92 รองลงมา นกัศกึษาส่วนใหญ่มีความรูพื้น้ฐานในวิชาท่ีเรียน มีคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 

4.88  และนกัศกึษามีเวลาและความพรอ้มในการเรียน 4.83 ตามล าดบั 

6. ด้านอุปกรณท์ีส่นับสนุนการเรียนการสอน  ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นในการ 

ด าเนินงานและความเหมาะสม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.49  เม่ือพิจารณา

รายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  3 อนัดบัไดแ้ก่ หอ้งเรียนมีแสงสวา่งเพียงพอ  อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ มี

คา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.96 รองลงมา หอ้งสมดุมีโต๊ะ เกา้อีส้  าหรบันั่งอา่นหนงัสือเพียงพอ อยูใ่นระดบั

มากท่ีสดุ มีคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.79  และ หอ้งน า้ หอ้งสขุาชาย – หญิงมีความสะอาดและจ านวน

เพียงพอ  อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ มีคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.75 
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ตอนที ่4 การประเมินโครงการด้านกระบวนการ 

ตารางที ่ 11  แสดงขอ้มลูคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกความคิดเห็นเก่ียวกบัการ

ด าเนินงานและความเหมาะสมของโครงการดา้นกระบวนการ 

ประเดน็การวิจัย µ σ ผลการประเมิน 

ด้านการประเมินเบือ้งต้น 
1. มีคณะกรรมการประเมินเบือ้งตน้ 

 
4.92 

 
0.28 

 
มากท่ีสดุ 

2. มีการสมัภาษณผ์ูส้มคัรรายบคุคล 4.88 0.34 มากท่ีสดุ 
3. มีการตรวจสอบเอกสาร 4.83 0.38 มากท่ีสดุ 
4. มีการตดัสินใจรบัเขา้เรียนในรูปคณะกรรมการ 4.71 0.46 มากท่ีสดุ 
5. มีการสรุปรายงานผลการประเมินเสนอผูบ้รหิาร 4.67 0.48 มากท่ีสดุ 
6. มีการประกาศผลการคดัเลือกนกัศกึษาเขา้เรียน 4.96 0.20 มากท่ีสดุ 

รวมค่าระดับคะแนนเฉล่ีย 4.83 0.36 มากทีสุ่ด 
ด้านการเทยีบโอนผลการเรียนรู้ 
7. มีคณะกรรมการประเมินเบือ้งตน้ 

 
4.92 

 
0.28 

 
มากท่ีสดุ 

8. มีคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนรู ้ 4.88 0.34 มากท่ีสดุ 
9. มีการตรวจสอบรายละเอียดค าอธิบายรายวิชา ตาม 
    เกณฑแ์ละระเบียบก าหนด 

4.88 0.34 มากท่ีสดุ 

10. มีการประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียนรู ้ 4.75 0.44 มากท่ีสดุ 
รวมค่าระดับคะแนนเฉล่ีย 4.85 0.35 มากทีสุ่ด 

ด้านการเทยีบโอนความรู้และประสบการณ ์
11. มีคณะกรรมการเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์

 
4.83 

 
0.38 

 
มากท่ีสดุ 

12. มีคณะกรรมการปฏิบตังิานเทียบโอนตามโครงสรา้งท่ี 
      ก าหนด 

4.71 0.46 มากท่ีสดุ 

13. มีการจดัท าเครื่องมือและอปุกรณก์ารประเมินและ 
      เทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์

4.67 0.48 มากท่ีสดุ 

14. มีบคุคลภายนอกท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญ/ช านาญการใน 
      สาขาวิชารว่มเป็นคณะกรรมการ 

4.75 0.44 มากท่ีสดุ 
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ตารางที ่11 (ต่อ) 

ประเดน็การวิจัย µ σ ผลการประเมิน 

15. มีการใหน้กัศกึษาจดัท าขอ้มลูน าเสนอในการเทียบ  
      โอนความรูแ้ละประสบการณ ์(Portfolio) 

4.54 0.51 มากท่ีสดุ 

16. การก าหนดวนัเวลาการเทียบโอนความรูแ้ละ 
      ประสบการณท่ี์ชดัเจนก่อนการลงทะเบียนเรียน 

4.79 0.41 มากท่ีสดุ 

17. มีการสรุปรายงานผลการเทียบโอนความรูแ้ละ 
      ประสบการณ ์

4.63 0.49 มากท่ีสดุ 

18. มีการประกาศผลการเทียบโอนความรูแ้ละ 
      ประสบการณ ์

4.88 0.34 มากท่ีสดุ 

รวมค่าระดับคะแนนเฉล่ีย 4.72 0.44 มากทีสุ่ด 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
19. ระยะเวลาการจดัการเรียนการสอน 

 
4.38 

 
0.49 

 
มาก 

20. การจดัการแผนการเรียนรายบคุคล 2.92 0.58 ปานกลาง 
21. การเรียนภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบตัิ 3.75 0.61 มาก 
22. การจดักิจกรรมและการมอบหมายงาน 4.33 0.48 มาก 
23. การจดัท าฐานขอ้มลูรายบคุคล 2.75 0.44 ปานกลาง 
24. ความรว่มมือกบัหนว่ยงานหรือสถานประกอบการตน้ 
      สงักดัของนกัศกึษา 

2.46 0.51 นอ้ย 

25. การใชเ้ทคโนโลยีการส่ือสารในการเรียนการสอน เชน่  
      ส่ือ Social เป็นตน้ 

4.17 0.48 มาก 

รวมค่าระดับคะแนนเฉล่ีย 3.54 0.51 มาก 
ด้านการวัดผลและประเมินผล 

26. ครูผูส้อนไดชี้แ้จงวิธีการวดัและประเมินผลใหท้ราบใน 
      ชั่วโมงของการสอน 

 

4.58 
 

0.50 
 

มากท่ีสดุ 

27. การวดัและประเมินผลแตล่ะรายวิชาสอดคลอ้งกบั 
      วตัถปุระสงคข์องเนือ้หาวิชา 

4.67 0.48 มากท่ีสดุ 
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ตารางที ่11 (ต่อ) 

ประเดน็การวิจัย µ σ ผลการประเมิน 

28. การออกขอ้สอบครอบคลมุเนือ้หาวิชาท่ีสอน 4.75 0.44 มากท่ีสดุ 
29. ครูผูส้อนไดแ้จง้ประเภทของขอ้สอบท่ีใชก้ารวดัผล 
      ก่อนการสอน 

4.71 0.46 มากท่ีสดุ 

30. นกัศกึษามีเวลาเตรียมตวัในการสอบอยา่งเพียงพอ 4.63 0.77 มากท่ีสดุ 
31. ครูผูส้อนประกาศผลสอบไดอ้ยา่งเหมาะสมและ 
      รวดเรว็ 

4.54 0.51 มากท่ีสดุ 

32. การทดสอบสามารถกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความ   
      ตอ้งการเรียนรูเ้พิ่มขึน้ 

3.42 0.50 ปานกลาง 

33.การด าเนินงานการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตาม 
     เง่ือนไขการส าเรจ็การศกึษา 

4.96 0.20 มากท่ีสดุ 

รวมค่าระดับคะแนนเฉล่ีย 4.53 0.48 มากทีสุ่ด 

รวมค่าเฉล่ียในภาพรวมด้านกระบวนการ 4.49 0.43 มาก 

 

 จากตารางท่ี 11 พบวา่ 

 จากการประเมินโครงการดา้นกระบวนการ ผูต้อบแบบสอบถามมีคิดเห็นตอ่การด าเนินงาน การ

ปฏิบตัิโครงการจดัการเรียนการสอนนกัศกึษากลุม่เทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์ดา้นกระบวนการ

ในภาพรวม พบวา่อยูใ่นระดบัมาก  มีคา่คะแนนเฉล่ีย 4.49 เม่ือพิจารณารายดา้นมีผลการประเมินดงันี ้

1. ดา้นการประเมินเบือ้งตน้  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามเห็นในการด าเนินงาน ในภาพรวมอยู่

ในระดบัมากท่ีสดุ 4.83 เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ทกุขอ้อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ โดย 3 อนัดบัแรก คือ มี

การประกาศผลการคดัเลือกนกัศกึษาเขา้เรียน มีคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.96  รองลงมาการแตง่ตัง้

คณะกรรมการประเมินเบือ้งตน้ มีคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.92 และการสมัภาษณผ์ูส้มคัรรายบคุคล มีคา่

ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.88 
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2. ดา้นการเทียบผลการเรียนรู ้ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามเห็นวา่การด าเนินงานในภาพรวม 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ มีคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.85  เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ทกุขอ้อยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสดุ โดยขอ้ท่ีมีคา่ระดบัคณะเฉล่ียสงูท่ีสดุ คือ มีคณะกรรมการประเมินเบือ้งตน้ มีคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 

4.92 รองลงมา การมีคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนรู ้มีคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.88  มีการ

ตรวจสอบรายละเอียดค าอธิบายรายวิชา ตามเกณฑแ์ละระเบียบก าหนด มีคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.88 

และมีการประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียนรู ้มีคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.75 ตามล าดบั 

3. ดา้นการเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามเห็นว่าการ 

ด าเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.72  เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ทกุ

ขอ้อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ โดย 3 อนัดบัแรก คือ มีการประกาศผลการเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์มี

คา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.88  รองลงมา มีคณะกรรมการเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์มีคา่ระดบั

คะแนนเฉล่ีย 4.83 และการก าหนดวนัเวลาการเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณท่ี์ชดัเจนก่อนการ

ลงทะเบียนเรียน มีคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.79 ตามล าดบั 

4. ดา้นการจดัการเรียนการสอน  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

มีคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.54 เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ระยะเวลาการจดัการเรียนการสอน อยูใ่นระดบั

มาก มีคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.38 รองลงมา การจดักิจกรรมและการมอบหมายงาน อยูใ่นระดบัมาก มี

คา่ดบัคะแนนเฉล่ีย 4.33 และการเรียนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิอยูใ่นระดบัมาก มีคา่ระดบัคะแนน

เฉล่ีย 3.75 นอกจากนีมี้ขอ้ท่ีอยูใ่นระดบันอ้ย 1 ขอ้ คือ  ความรว่มมือกบัหน่วยงานหรือสถานประกอบ 

การตน้สงักดัของนกัศกึษา  มีคา่ระดบัคะแนน 2.46 

5. ดา้นการวดัผลและประเมินผล  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามเห็นในภาพรวม อยูใ่นระดบั 

มากท่ีสดุ มีคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.53  เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้การด าเนินงานการทดสอบ

มาตรฐานวิชาชีพตามเง่ือนไขการส าเรจ็การศกึษา อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ มีคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.96 

รองลงมา  การออกขอ้สอบครอบคลมุเนือ้หาวิชาท่ีสอน มีคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.75 และครูผูส้อนได้

แจง้ประเภทของขอ้สอบท่ีใชก้ารวดัผลก่อนการสอน มีคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.71 ตามล าดบั 
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ตอนที ่5 การประเมินโครงการด้านผลผลิต 

ตารางที ่12  แสดงขอ้มลูคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกความคิดเห็นเก่ียวกบัการ

ด าเนินงานโครงการดา้นผลผลิต 

 

ประเดน็การวิจัย µ σ ผลการประเมิน 

คุณลักษณะท่ัวไปของผู้ส าเร็จการศึกษา 
1. มีความรบัผิดชอบตอ่งานท่ีไดร้บัมอบหมาย 

 
4.54 

 
0.51 

 
มากท่ีสดุ 

2. วางตวัไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 4.71 0.46 มากท่ีสดุ 
3.  มีมนษุยสมัพนัธดี์กบัผูร้ว่มงาน 4.54 0.51 มากท่ีสดุ 

4. มีความเช่ือมั่นในตวัเอง 4.17 0.38 มาก 

5. มีน า้ใจชว่ยเหลือผูอ่ื้น 4.63 0.49 มากท่ีสดุ 

6. ยอมรบัฟังความคดิเห็นของผูอ่ื้น 4.42 0.50 มาก 

7. มีความรเิริ่มสรา้งสรรค ์ 3.83 0.38 มาก 

8. มีความสนใจศกึษาคน้ควา้เพ่ือเพิ่มพนูความรูใ้หต้นเอง 4.79 0.41 มากท่ีสดุ 

9. การใหค้วามรว่มมือในการท ากิจกรรมตา่งๆ 4.83 0.38 มากท่ีสดุ 

รวมคะแนนเฉล่ีย 4.50 0.45 มากทีสุ่ด 

ด้านคุณลักษณะทางวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
10. มีความรูแ้ละทกัษะในดา้นวิชาชีพ 

 
4.33 

 
0.48 

 
มาก 

11. มีความรูค้วามสามารถในการศกึษาเพ่ือแสวงหา 
      ความรูใ้หมใ่นดา้นวิชาชีพ 

3.21 0.41 มาก 

12. มีความละเอียดรอบครอบในงานท่ีท า 4.21 0.41 มาก 
13. สามารถน าความรูจ้ากการเรียนมาประยกุตใ์ชก้บังาน 
      ท่ีท าได ้

4.17 0.38 มาก 

14. มีการวางแผนในการท างาน 4.25 0.44 มาก 
15. มีความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 4.29 0.46 มาก 
16  มีความสามารถในปฏิบตังิานท่ีไดร้บัมอบหมาย.  4.63 0.49 มากท่ีสดุ 
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ตารางที ่12 (ต่อ) 
 

ประเดน็การวิจัย µ σ ผลการประเมิน 

17. มีความกระตือรืนรน้ในการท างาน 4.04 0.20 มาก 
18. มีความสามารถในการติดตอ่ประสานงานกบัผูอ่ื้น 3.79 0.66 มาก 
19. มีจรรยาบรรณตอ่วิชาชีพ 4.71 0.46 มากท่ีสดุ 
20. มีศีลธรรมและคณุธรรมในการปฏิบตังิาน 4.75 0.44 มากท่ีสดุ 
21. มีความรู ้ทกัษะและการพฒันาเทคโนโลยี 3.46 0.72 ปานกลาง 

รวมค่าระดับคะแนนเฉล่ีย 4.15 0.47 มาก 
รวมค่าเฉล่ียในภาพรวมด้านกระบวนการ 4.33 0.92 มาก 

 

 จากตารางท่ี 12 พบวา่ 

 การประเมินโครงการดา้นผลผลิต คือ นกัศกึษาท่ีส าเรจ็การศกึษาท่ีและนกัศกึษาปัจจบุนัท่ี

ท างานในสถานประกอบการ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก มีระดบั

คา่เฉล่ีย 4.33  เม่ือพิจารณารายดา้น ไดด้งันี ้

1. ดา้นคณุลกัษณะทั่วไปของผูส้  าเรจ็การศกึษา   มีผลประเมินอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ มีคา่ระดบั 

คะแนนเฉล่ีย 4.50 เม่ือพิจารณารายขอ้ 3 อนัแรกท่ีมีผลการประเมินเรียงล าดบัมากไปหานอ้ย คือ การให้

ความรว่มมือในการท ากิจกรรมตา่งๆ อยูใ่นระดบัมาก มีคา่คะแนนเฉล่ีย 4.83 รองลงมา  มีความสนใจ

ศกึษาคน้ควา้เพ่ือเพิ่มพนูความรูใ้หต้นเอง อยูใ่นระดบัมาก มีคา่คะแนนเฉล่ีย  4.79  และวางตวัได้

เหมาะสมกบักาลเทศะ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ มีคา่คะแนนเฉล่ีย 4.71 ตามล าดบั 

2. ดา้นคณุลกัษณะทางวิชาชีพของผูส้  าเรจ็การศกึษา   มีผลประเมินอยูใ่นระดบัมาก มีคา่ 

คะแนนเฉล่ีย 4.15  เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ในระดบัมากท่ีสดุมี 3 ขอ้ คือ  มีศีลธรรมและคณุธรรมใน

การปฏิบตังิาน  มีคา่คะแนนเฉล่ีย 4.75 รองลงมา . มีจรรยาบรรณตอ่วิชาชีพ มีคา่คะแนนเฉล่ีย 4.71 

และมีความสามารถในปฏิบตังิานท่ีไดร้บัมอบหมาย. มีคา่คะแนนเฉล่ีย 4.63 ตามล าดบั 
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ตารางที ่13  แสดงขอ้มลูคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงาน

โครงการการประเมินการด าเนินงานโครงการจดัการเรียนการสอนนกัศกึษากลุม่เทียบโอนความรูแ้ละ

ประสบการณว์ิชาชีพวิทยาลยัสารพดัชา่งกาญจนบรุี สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา ใน

ภาพรวม ของ CIPP โมเดล 
 

ประเดน็การวิจัย µ σ ผลการประเมิน 

1. การประเมินโครงการดา้นบรบิท  4.52 0.48 มากท่ีสดุ 
2. การประเมินโครงการดา้นปัจจยัเบือ้งตน้  4.20 0.47 มาก 
3. การประเมินโครงการดา้นกระบวนการ  4.49 0.43 มาก 
4. การประเมินโครงการดา้นผลผลิต  4.33 0.92 มาก 

รวมค่าระดับคะแนนเฉล่ีย 4.39 0.58 มาก 
 

 จากตารางท่ี 13 พบวา่ การประเมินโครงการครัง้นี ้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 

4.39 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นบรบิท มีคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.52 อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

รองลงมา เป็นดา้นกระบวนการ อยูใ่นระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 4.49  ดา้นผลผลิตอยูใ่นระดบัมาก มี

คะแนนเฉล่ีย 4.33 และดา้นปัจจยัเบือ้งตน้ อยูใ่นระดบัมาก มีคา่คะแนนเฉล่ีย 4.20 


