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รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง
อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
ทองคา ตินะลา
การประเมินโครงการ, สถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง,
วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
บทคัดย่อ

รายงานผลการประเมิ นโครงการพั ฒนาสถานที่ เรี ยนรู้ เทคโนโลยี เฉพาะทางอาชี วศึ กษาของ
วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร ได้ทาการประเมินโดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) โดยมีวัตถุประสงค์
ดัง นี้ 1) เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษาของ
วิทยาลัย เทคนิคกาแพงเพชร 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการดาเนินโครงการพัฒนาสถานที่
เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการ
ดาเนินโครงการพัฒนาสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
ประชากร ได้แก่ คณะกรรมการประเมินผลการดาเนินโครงการ จานวน 10 คน คณะกรรมการ
ดาเนินโครงการ จานวน 19 คน ครูแผนกวิชาธุรกิจคหกรรม จานวน 5 คน และนักเรียนนักศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร ปีการศึกษา 2560 จานวน 204 คน รวมประชากรทั้งสิ้น จานวน 238 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการประเมินผลการดาเนินโครงการ จานวน 10 คน คณะกรรมการดาเนิน
โครงการ จานวน 19 คน ครูแผนกวิชาธุรกิจคหกรรม จานวน 5 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Selection) ส่ ว นกลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ก าแพงเพชร
ปีการศึกษา 2560 ได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and
Morgan, 1970, p. 608) แล้ว เลือ กกลุ ่ม ตัว อย่า งด้ว ยการสุ ่ม แบบแบ่ง ชั ้น (Stratified Random
Sampling) ตามสัดส่วนของนักเรียนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีที่ใช้บริการสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะ
ทางอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร ทั้งในชั่วโมงเรียนปกติและขอใช้บริการนอกเวลาเรียน
จ านวน 136 คน รวมกลุ ่ม ตัว อย่า งทั ้ง สิ ้น จ านวน 170 คน เครื ่อ งมือ ที ่ใ ช้ใ นการประเมิน เป็น
แบบสอบถามที่ใ ช้ประเมินด้ านบริ บท ด้านปัจจัยเบื้ องต้ น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิ ต ของ
โครงการพั ฒนาสถานที่ เรี ยนรู้ เทคโนโลยี เฉพาะทางอาชี วศึ กษาของวิ ทยาลั ย เทคนิ ค ก าแพงเพชร
มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 5 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลด้านบริบทของโครงการ
ด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการดาเนินโครงการ และด้านกระบวนการในการดาเนินโครงการด้วยการหา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินโครงการพัฒนาสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง
อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร สรุปได้ดังนี้

ค
1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
ของวิทยาลัยเทคนิค กาแพงเพชร พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่าน
เกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง
2. ผลการประเมิ น ด้ า นปั จ จั ย เบื้ อ งต้ นที่ ใ ช้ ในการด าเนิ น โครงการพั ฒนาสถานที่ เ รี ย นรู้
เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดาเนินโครงการพัฒนาสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง
อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และ
ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง
4. ผลการประเมิ น ด้ านผลผลิ ตของโครงการพั ฒนาสถานที่ เรี ยนรู้ เ ทคโนโลยี เ ฉพาะทาง
อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร สรุปได้ดังนี้
4.1 ผลการพัฒนาสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษาของวิทยาลั ยเทคนิค
กาแพงเพชรพบว่า องค์ประกอบที่ 1 การจัดสภาพแวดล้อมของการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะ
ทาง พบว่าในภาพรวม ได้คะแนน 40 คะแนนเต็ม (ร้อยละ 100) ผ่านเกณฑ์การประเมิน องค์ประกอบ
ที่ 2 การจัดทรัพยากรสนับสนุน พบว่าในภาพรวมได้คะแนน 58 คะแนน จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน
(ร้ อ ยละ 96.66) ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น องค์ ป ระกอบที่ 3 กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ พบว่ า ใน
ภาพรวมได้คะแนน 58 คะแนน จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน (ร้อยละ 96.67) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบที่ 4 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน พบว่าในภาพรวมได้คะแนน 40 คะแนนเต็ม (ร้อยละ 100.00)
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.2 ผลการศึ กษาความพึง พอใจของนักเรี ยนนั กศึ กษาที่มี ต่ อสถานที่ เรี ยนรู้ เทคโนโลยี
เฉพาะทางอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร พบว่า ในภาพรวมมีความความพึงพอใจอยู่ ใน
ระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง
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ABSTRACT
The evaluation report of the vocational learning development project of
kamphaehphet Technical College was evaluated by using CIPP Model with the following
objectives: 1) To evaluate the context of the project 2) To evaluate the basic factors used
in the project implementation 3) To evaluate the process of the project 4) To evaluate the
product output of the project.
The population consisted of 10 project evaluation committees, 19 operation
committees, 5 home economics business teachers and 204 Kamphaengphet Technical
College students in academic year 2017 totaling 238. The sample group are 10 project
committees, 5 home economics business teachers which is obtained by Purposive
Selection. The sample group of students has set the sample by opening the Krejcie
and Morgan Table and selecting the sample group by Stratified Random Sampling,
totaling 170. The instrument used in evaluation is a questionnaire which is 5 levels
estimation model. Analyze data by finding the mean and standard deviation.
The research findings revealed that:
1. The results of the contextual evaluation was at the highest level and passed
the evaluation criteria.
2. The results of the basic factors evaluation was at the highest level and
passed the evaluation criteria.
3. The result of the process of the project evaluation was at the high level
and passed the evaluation criteria.
4. The result of the product output of the project : 4.1) The results of the
development of specialized technology learning locations found that The arrangement
of the environment can be scored 100 percent, 96 percent of supporting resources,
96.67 percent of learning management process and 100 percent of the achievement of
learners. They passed the evaluation criteria. 4.2) The students are satisfied with the
location of specialized technology learning at a high level.

