
บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัย เรื่อง กลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  มีวัตถุประสงค3เพื่อ 1)  ศึกษาระบบนิเวศเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และบริบทของจังหวัดภูเก็ต  2) กำหนดกลยุทธ3การสร5าง

เครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

พร5อมคู8มือ  3)  นำกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต สู8การปฏิบัติ  และ 4) ประเมินกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความ

ร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  มีผลการวิจัย

ดังน้ี 

 

4.1 ผลการศึกษาระบบนิเวศเก่ียวกับการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และ 

บริบทของจังหวัดภูเก็ต 

ผลการศึกษาระบบนิเวศเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และ

บริบทของจังหวัดภูเก็ต  เปUนผลจากการสัมภาษณ3ผู5ทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข5องกับระบบนิเวศด5านการ

บริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และบริบทของจังหวัดภูเก็ต ประกอบด5วย 

ผู5ทรงคุณวุฒิด5านการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา จำนวน  4 คน ผู5แทนครูคณาจารย3 จำนวน 1 คน  

ผู5แทนผู5ปกครอง จำนวน 1 คน ผู5แทนศิษย3เก8าของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จำนวน 1 คน ผู5แทนสถาน

ประกอบการ จำนวน 1 คน และผู5แทนองค3กรชุมชน จำนวน 1 คน  รวม  9 คน  มีผลการวิจัย แสดง

ดังตารางท่ี 4.1 
 

ตารางท่ี 4.1 ระบบนิเวศเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และ

บริบทของจังหวัดภูเก็ต 

ท่ี 
ประเด็นการปรับเปล่ียน         

ระบบนิเวศการเรียนรูF 

ความเห็นของผูFทรงคุณวุฒิตKอระบบนิเวศการเรียนรูF  

ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

1. การเสริมสร5างแรงบันดาลใจ มี

ความมุ8งม่ัน เพ่ือให5มีชีวิตอยู8  

อย8างมีพลังและมีความหมาย 

(Purposeful Learning) 

การบริหารจัดการสถานศึกษา ผู 5บริหารสถานศึกษา               

ควรสร5างความเข5าใจและสร5างแรงจูงใจ เพ่ือส8งเสริมให5ครู

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู5เรียนจากการเรียนแบบเฉื่อยชา 

(Passive Learning) เปUนการเรียนด5วยความกระตือรือร5น 

(Active Learning)  นอกจากน้ันผู5บริหารควรมีวิสัยทัศน3 
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ตารางท่ี 4.1(ต8อ) 

ท่ี 
ประเด็นการปรับเปล่ียน         

ระบบนิเวศการเรียนรูF 

ความเห็นของผูFทรงคุณวุฒิตKอระบบนิเวศการเรียนรูF 

 ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

  

และศึกษาแนวทางการปรับเปล่ียน   จากการเรียนตามภาค

บังคับ (Duty-Driven) เปUนการเรียนท่ีเกิดจากความอยากรู5 

อยากทำและอยากเปUน (Passion-Driven) และปรับเปล่ียนจาก

การเรียนตามมาตรฐาน (Standardized) เปUนการเรียน เพ่ือ

ตอบโจทย3เฉพาะบุคคล (Personalized) โดยพัฒนาจาก

ศักยภาพ โอกาส และข5อจำกัดของแต8ละบุคคล 

2. การบ8มเพาะความคิด

สร5างสรรค3 และ

ความสามารถในการ 

รังสรรค3นวัตกรรมใหม8ๆ 

(Generative Learning) 

การบริหารจัดการ  ผู5บริหารสถานศึกษาควรส8งเสริมการสร5าง

ความเข5าใจและสร5างแรงจูงใจ ให5ครูมีการปรับเปล่ียนการ

เรียนรู5ในห5องเรียน ในโรงเรียน และในระบบเปUนการเรียนรู5นอก

ห5องเรียน นอกโรงเรียน และนอกระบบ และสร5างวิสัยทัศน3ใน

การปรับเปล่ียนกรอบแนวคิด ในการสอนท่ีเน5น “ท8องจำ” 

“เช่ือฟ}ง”และ“ทำตาม” เปUนการคิดนอกกรอบท่ีเน5น “กล5าคิด

ต8าง” “ทำต8าง” แต8 “เคารพความคิดเห็นของผู5อ่ืน” และ

ปรับเปล่ียนวิธีการจัดการเรียนการสอน  จากการเรียนแบบ

ถ8ายทอดข5อเท็จจริง  เปUนการเรียนแบบช้ีแนะให5ใช5 ความคิด 

3. การปลูกฝ}งจิตสาธารณะ ยึด

ประโยชน3ส8วนรวมเปUนท่ีต้ังมี  

ความเก้ือกูลและแบ8งป}น  

(Mindful Learning) 

การบริหารจัดการ  ผู5บริหารสถานศึกษา  ควรส8งเสริมการสร5าง

ความเข5าใจ  และสร5างแรงจูงใจให5ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน    ทั ้งในและนอกห5องเรียนท่ี สอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย จิตสาธารณะการทำงานเปUนทีม 

โดย  

1) ปรับเปลี ่ยนจากการเน5นผลประโยชน3ร 8วม (Common 

Interest) เปUนการเน5นสร5างคุณค8าร8วม (Sharing Value) 2) 

ปรับเปลี่ยนจากการมุ8งเน5นความคิดสร5างสรรค3ในรายบุคคล 

(Individual Creating) เป Uนการมุ 8งเน 5นการระดมความคิด

สร5างสรรค3แบบกลุ8ม (Common Creating) 3) ปรับเปล่ียนจาก

การให5รางวัลจากการแข8งขัน (Competing Incentive) เปUน

การให5รางวัลจากการทำงานร8วมกัน (Sharing Incentive) 

อย8างเต็มท่ี 
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ตารางท่ี 4.1(ต8อ) 

4. การทำงานโดยมุ8งให5เกิดผล

สัมฤทธ์ิ (Result-Based 

Learning) 

การบริหารจัดการสถานศึกษา   ผู5บริหารสถานศึกษาควร

สร5างความเข5าใจและสร5างแรงจูงใจ ให5ครูปรับเปลี่ยนจาก

การเรียนโดยเน5นทฤษฎี   เปUนการเรียนท่ีเน5นการ วิเคราะห3

และแก5ไขป}ญหา  และปรับเปลี่ยนจากการเรียนแบบฟ}ง

บรรยาย   เปUนการทำโครงงานและแก5ป}ญหาโจทย3ใน

รูปแบบต8าง ๆ    นอกจากนั้นผู5บริหารควรมีวิสัยทัศน3และ

ศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนวิธีการวัดความสำเร็จจาก

ป}จจุบันท่ีเปUนระบบการนับหน8วยกิต  ให5เปUนระบบการวัด

ความสำเร็จจากการบรรลุผลสัมฤทธ์ิ   และส8งเสริมการ

ปรับเปลี่ยนจากการเรียนเพื่อวุฒิการศึกษา   เปUนการเรียน

เพื ่อการประกอบอาชีพ รวมทั ้งการผลักดันให5มีการนำ

วัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค3   ไปปฏิบัติจนให5เปUน

คุณลักษณ3ท่ีสำคัญของคนในสังคมไทย 

 

4.2 ผลการกำหนดกลยุทธPการสรFางเครือขKายความรKวมมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 

จัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต พรFอมคูKมือ 

การกำหนดกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต พร5อมคู8มือ  ผู5วิจัยได5ดำเนินการใน  2 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอน

การวิเคราะห3และกำหนดกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  และ 2) ขั้นตอนการสร5างคู8มือดำเนินการตามกลยุทธ3

การสร5างเคร ือข 8ายความร8วมมือเพื ่อเพ่ิมประสิทธ ิภาพการบริหารจัดการอาชีวศ ึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ประเมินโดยผู5ทรงคุณวุฒิ   ซึ่งเปUนบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา   และสถานประกอบการ  ประกอบด5วย   ผู 5อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 3 คน 

ผู5บริหารในสถาบันการอาชีวศึกษา จำนวน 2 คน และผู5บริหารในสถานประกอบการ จำนวน 2 คน รวม

ท้ังส้ิน 7 คน มีผลการวิจัย ดังน้ี 
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4.2.1 ผลการกำหนดกลยุทธPการสรFางเครือขKายความรKวมมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 

จัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   แสดงดังภาพท่ี 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.1 กลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 

 จัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
 

         จากภาพที่ 4.1 แสดงกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ท่ีได5จากการวิเคราะห3และกำหนดกลยุทธ3การสร5าง

เครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  

และ การสร5างคู8มือดำเนินการตามกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ประเมินโดยผู5ทรงคุณวุฒิ   ซึ่งเปUนบุคลากรสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   และสถานประกอบการ   พบว8ากลยุทธ3การสร5างเครือข8าย

ความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต มีการ

ดำเนินการต8างๆ  3 ข้ันตอน คือ  

  1) การสร5างเครือข8ายความร8วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด5วย   

5 องค3ประกอบ   ได5แก8  

(1) การส่ือสารระหว8างผู5บริหารและบุคลากรในหน8วยงาน 

(2)  การแลกเปล่ียนข5อมูลระหว8างหน8วยงาน บุคลากร   และผู5บริหารของท้ัง 

สองฝ�าย 

(3)  การประสานประโยชน3ร8วมกันในการพัฒนาบุคลากร การใช5ทรัพยากร 

ร8วมกัน 

(4) การร8วมมือในการจัดกิจกรรมการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร พัฒนา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 

การสือ่สาร 
การแลกเปลี่ยน

ข5อมูล 

การประสาน
ประโยชน3 

 

การร8วมมือ 
การรกัษาและต8อยอด

ความสัมพันธ3 

หน8วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถานประกอบการ 

สร5างเครอืข8าย
ความร8วมมือ 

สร5างกลไกการบรหิาร
จัดการอาชีวศึกษา 

จัดสรร
ทรัพยากรเพื่อ
จัดการศึกษา 
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หลักสูตรการศึกษา การจัดการศึกษา การวัดผลและการประเมินผลร8วมกัน 

(5)  การรักษาและการต8อยอดความสัมพันธ3กัน   

2) การจัดสรรทรัพยากรบุคคล วัสดุ ครุภัณฑ3 การศึกษาร8วมกันระหว8างสถานศึกษา 

และสถานประกอบการเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษา มาตรฐานอาชีพ และการจัดกิจกรรมต8าง ๆ ร8วมกัน 

3) การสร5างกลไกการบริหารจัดการศึกษาโดยความร8วมมือระหว8างสถานศึกษาและ 

สถานประกอบการ 

4.2.2 ผลการสรFางคูKมือดำเนินการตามกลยุทธPการสรFางเครือขKายความรKวมมือเพ่ือเพ่ิม 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

คู8มือการดำเนินการตามกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต สร5างขึ้น โดยพิจารณาร8วมกับข5อกำหนด ระเบียบ

ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  แสดงดังภาพท่ี 4.2 

 

 
 

ภาพท่ี 4.2 

 

คู8มือการดำเนินการตามกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

 

  จากภาพที่ 4.2 คู8มือการดำเนินการตามกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต แบ8งออก 3 ขั ้นตอน 

ประกอบด5วย  

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมองค3ประกอบในการดำเนินการสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต โดยแบ8งการดำเนินงานเปUน 

2 ระยะ ได5แก8       

ระยะท่ี   1.1 แต8งต้ังคณะทำงาน/ผู5ประสานงาน 
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ระยะท่ี   1.2 ศึกษาระบบนิเวศเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษา

ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตและบริบทของจังหวัดภูเก็ต 

ข้ันตอนท่ี 2  กำหนดกลยุทธ3การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาด5วย

การสร5างเครือข8ายความร8วมมือ โดยแบ8งการดำเนินงานเปUน 2 ระยะ ได5แก8 

ระยะท่ี   2.1 กำหนดกลยุทธ3การบริหารจัดการอาชีวศึกษาด5วยการสร5าง

เครือข8ายความร8วมมือเพ่ือเพ่ิมปริมาณผู5เรียนอาชีวศึกษา 

ระยะท่ี   2.2 กำหนดแผนงานโครงการสร5างเครือข8ายความร8วมมือการ

จัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

    ขั้นตอนที่ 3 นำกลยุทธ3การบริหารจัดการอาชีวศึกษาด5วยการสร5างเครือข8ายความ

ร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตสู8การปฏิบัติ โดย

นำแผนงานโครงการ  การสร5างเครือข8ายความร8วมมือการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

สู8การปฏิบัติ  และประเมินผล 
 

4.2.3 ผลการประเมินความเหมาะสมของกลยุทธPการสรFางเครือขKายความรKวมมือเพ่ือเพ่ิม 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  พรFอมคูKมือ    

             ผลการประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื ่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต พร5อมคู8มือ  แสดงดังภาพท่ี 4.3 

 
ภาพท่ี 4.3 ผลการประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพ่ือเพ่ิม 

 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต พร5อมคู8มือ    
 

4.62

4.48

4.76
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4.95
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0.44

0.22

0.22
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กลยุทธ1การสร5างเครือข<ายความร<วมมือ 
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ขั้นตอนการศึกษาระบบนิเวศเกี่ยวกับการบริหาร 

การกำหนดกลยุทธ1การสร5างเครือข<ายความร<วมมือ 
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การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป[ 

การดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ค<าเฉลี่ยรวม 

ค<าเฉลี่ย S.D.
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จากภาพท่ี 4.3 พบว8า โดยภาพรวม  ผู5ทรงคุณวุฒิซ่ึงเปUนบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา  และสถานประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญด5านการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

หรือการสร5างความร8วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษา เห็นด5วยกับกลยุทธ3การสร5าง

เครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

อยู8ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.79, S.D.= 0.26)   เมื่อพิจารณาเปUนรายข5อ พบว8า ข5อที่มีค8าเฉลี่ยสูงสุด 

คือ การกำหนดกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต การจัดทำแผนยุทธศาสตร3การพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป�งบประมาณของสถานศึกษา

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  อยู8ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.95, S.D.= 0.22) รองลงมาเปUน

การดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำป� เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการอาชีวศึกษา อยู8ในระดับมากที่สุด  (X̅= 4.81,S.D.=0.40) ส8วนด5านคณะทำงาน/ผู5

ประสานงานและการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน เปUนหัวข5อที่มีค8าเฉลี่ยน5อยที่สุด มีค8าเฉลี่ยอยู8ใน

ระดับมาก (X̅ = 4.48,S.D. = 0.51)  

         จึงสรุปได5ว8า กลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตพร5อมคู8มือ   ที่ผู5วิจัยสร5างขึ้น สามารถนำไปใช5ขยายผล บริหาร

จัดการในสถานศึกษาอาชีวศึกษาได5  ส8วนข5อเสนอแนะของผู5ทรงคุณวุฒิ ผู5วิจัยได5นำมาปรับปรุง การ

สร5างเครือข8ายความร8วมมือ   และคู8มือดำเนินการตามกลยุทธ3การสร5างครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ให5เปUนฉบับท่ีสมบูรณ3  
 

4.3 ผลการนำกลยุทธPการสรFางครือขKายความรKวมมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต สูKการปฏิบัติ 

      การนำกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  สู8การปฏิบัติ  ผู5วิจัยได5ดำเนินการเปUน 3 ระยะ ดังน้ี 

 

ระยะท่ี 1 การจ ัดทำแผนย ุทธศาสตร 3การพ ัฒนาสถานศ ึกษาอาช ีวศ ึกษา ของ

วิทยาลัยเทคนิค ภูเก็ต  

ระยะท่ี 2 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  

ระยะท่ี 3 การดำเน ินการปฏ ิบ ัต ิ งาน ตามแผนปฏ ิบ ัต ิ ราชการประจำป �   ของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  

 

 



129 

4.3.1 ผลการจัดทำแผนยุทธศาสตรPการพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค 

ภูเก็ต 

ผลการจัดทำแผนยุทธศาสตร3การพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ของวิทยาลัยเทคนิค

ภูเก็ต เปUนผลจากการท่ีผู5วิจัยนำเสนอกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และแผนยุทธศาสตร3การพัฒนาสถานศึกษา

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ต8อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ในการประชุมและสร5าง

ความเข5าใจกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ 10 กันยายน  พ.ศ. 2561 ณ ห5องประชุม

อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  หลังจากนำเสนอแผนยุทธศาสตร3การ

พัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และแผนยุทธศาสตร3การพัฒนาสถานศึกษา

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เปUนที ่เรียบร5อยแล5ว  ผู 5วิจัยได5แจกแบบประเมินให5คณะ

กรรมการบริหารสถานศึกษาตอบ และเก็บรวบรวมข5อมูล  

รายละเอียด  แผนยุทธศาสตร3การพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษา   ของวิทยาลัยเทคนิค

ภูเก็ต แบ8งเปUน 10 ประเด็น ดังน้ี 

 

ท่ี รายการ หมายเหตุ 

1. บทสรุปผู5บริหาร  

2. วิเคราะห3สภาพแวดล5อมภายใน ภายนอกสถานศึกษา (SWOT)  

3. วิสัยทัศน3ของสถานศึกษา (Vision)  

4. พันธกิจ (Mission) ของสถานศึกษา  

5. ประเด็นยุทธศาสตร3การพัฒนาสถานศึกษา (Strategic Issues)  

6. กำหนดเป�าหมาย (Goal)  

7. กำหนดตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร3การพัฒนาสถานศึกษา (S-Indicator)  

8. กำหนดกลยุทธ3การดำเนินการให5สำเร็จ (Tactic)  

9. กำหนดตัวช้ีวัดตามกลยุทธ3การดำเนินการให5สำเร็จ (T-Indicator)  

10 กำหนดโครงการปฏิบัติการ (Project) ตามแผนยุทธศาสตร3การพัฒนา  
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ผลการประเมินแผนยุทธศาสตร3การพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต    

โดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา   แสดงดังภาพท่ี 4.4 
 

 
 

 

ภาพท่ี 4.4 ผลการประเม ินแผนย ุทธศาสตร 3การพ ัฒนาสถานศ ึกษาอาช ีวศ ึกษา ของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  โดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา    

  

       จากภาพที ่ 4.4 ผลการประเมินแผนยุทธศาสตร3การพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ในภาพรวม คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา   เห็นด5วยกับแผนยุทธศาสตร3การ

พัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต อยู8ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.78,S.D.= 

0.30)  โดยรายการท่ีมีค8าเฉลี่ยมากที่สุด คือ วิสัยทัศน3ของสถานศึกษา กำหนดเป�าหมายอยู8ในระดับ

มากที ่สุด (X̅= 4.86,S.D.= 0.36)  รองลงมา เปUนบทสรุปสำหรับผู 5บริหาร กำหนดกลยุทธ3การ

ดำเนินการให5สำเร็จ และกำหนดโครงการปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร3การพัฒนา อยู8ในระดับมาก

ที่สุด  (X̅ = 4.81,S.D.= 0.40)  ส8วนการกำหนดตัวชี้วัดตามกลยุทธ3การดำเนินการให5สำเร็จ ถึงแม5ว8า

จะ มีค8าเฉลี่ย อยู8ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.71,S.D.= 0.46) แต8ก็เปUนหัวข5อที่มีค8าเฉลี่ยน5อยกว8าด5าน

อ่ืน ๆ 

จึงสรุปได5ว8า แผนยุทธศาสตร3การพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ท่ี

ผู5วิจัยสร5างขึ้น สามารถนำไปใช5ในการบริหารจัดการในสถานศึกษาอาชีวศึกษาได5 ส8วนข5อเสนอแนะของ
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

บทสรุปสำหรับผู,บริหาร 

วิเคราะห4สภาพแวดล,อมภายในภายนอก (SWOT)

วิสัยทัศน4ของสถานศึกษา (Vision)

พันธกิจ (Mission) ของสถานศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร4การพัฒนา (Strategic Issues)

กำหนดเป_าหมาย (Goal)

กำหนดตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร4 (S-Indicator)

กำหนดกลยุทธ4การดำเนินการให,สำเร็จ (Tactic)

กำหนดตัวชี้วัดตามกลยุทธ4การดำเนินการ (T-Indicator)

กำหนดโครงการปฏิบัติการ (Project) 

คkาเฉลี่ยรวม 

ค<าเฉลี่ย S.D.
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กรรมการบริหารสถานศึกษา ผู 5ว ิจัยได5นำมาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร3การพัฒนาสถานศึกษา

อาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ให5เปUน

ฉบับท่ีสมบูรณ3 

  

4.3.2 ผลการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปWของสถานศึกษาอาชีวศึกษาของ 

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

        ผลการประเม ินแผนปฏิบ ัต ิราชการประจำป �ของสถานศ ึกษาอาช ีวศ ึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เปUนผลจากการท่ีผู5วิจัยนำเสนอกลยุทธ3การสร5างครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต แผนยุทธศาสตร3การพัฒนา

สถานศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของสถานศึกษา

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ในการประชุมและสร5างความเข5าใจกับคณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษา   ในวันที ่  21  กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห5องประชุม อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต หลังจากนำเสนอแผนยุทธศาสตร3การพัฒนาสถานศึกษา

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต แผนยุทธศาสตร3การพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และและแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เปUนที่เรียบร5อยแล5ว  ผู 5วิจัยได5แจกแบบประเมินให5คณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษาตอบ และเก็บรวบรวมข5อมูล   

      รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค

ภูเก็ต แยกเปUน 3 ประเด็น ดังน้ี 

 

ท่ี รายการ หมายเหตุ 

1. ส8วนนำของแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของสถานศึกษา  

2. ข5อมูลพ้ืนฐานของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  

3. แผนปฏิบัติราชการและแผนใช5จ8ายเงินงบประมาณ  

 3.1 สรุปแผนการใช5จ8ายงบประมาณป�ท่ีผ8านมา  

 3.2 ประมาณการรายรับ-รายจ8ายของสถานศึกษา  

 3.3 สรุปงบหน5ารายจ8าย  

 3.4 รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำป�งบประมาณ  

4. ปฏิทินปฏิบัติราชการ/การดำเนินงานตามโครงการ  
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   ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค

ภูเก็ต    ของกรรมการบริหารสถานศึกษา แสดงดังภาพท่ี 4.5 
 

 
 

ภาพท่ี 4.5 ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต โดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา    

 

 จากภาพที่ 4.5  ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำป�  ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต    โดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  ในภาพรวม  คณะกรรมการ

บริหารสถานศึกษา เห็นด5วย กับแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.72,S.D.= 0.23)  โดยรายการที่มี

ค8าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปฏิทินปฏิบัติราชการ/การดำเนินงานตามโครงการ มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด 

(X̅ = 4.77,S.D.= 0.43) รองลงมา เปUนส8วนนำของแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของสถานศึกษามี

ค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด  (X̅= 4.74,S.D.=0.44)  ส8วนข5อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

แม5ว8า มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.70,S.D.= 0.49) แต8ก็เปUนหัวข5อที่มีค8าเฉลี่ยน5อยกว8าด5าน

อ่ืนๆ 

   ผลการประเมินรายละเอียดโครงการ  ตามแผนปฏิบัติราชการประจำป� จากการประเมินของ

กรรมการบริหารสถานศึกษา แสดงดังภาพท่ี 4.6 
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0.24
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0.56

0.49

0.24

0.44
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ส<วนนำของแผนปฏิบัติราชการประจำป[ของ… 

ข5อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

แผนปฏิบัติราชการและแผนใช5จ<ายเงินงบประมาณ 

1) สรุปแผนการใช5จ<ายงบประมาณป[ที่ผ<านมา 

2) ประมาณการรายรับ-รายจ<ายของสถานศึกษา 

3) สรุปงบหน5ารายจ<าย 

4) รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปฏิทินปฏิบัติราชการ/การดำเนินงานตามโครงการ 

ค<าเฉลี่ยรวม 

ค<าเฉลี่ย S.D.
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ภาพท่ี 4.6 ผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของสถานศึกษา 

 อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

 

 ผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ในภาพรวม  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เห็นด5วยกับ โครงการตาม

แผนปฏิบัติราชการประจำป� ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต มีค8าเฉลี่ยอยู8ใน

ระดับมากที่สุด (X̅= 4.71,S.D.= 0.24)  โดยโครงการที่มีค8าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการจัดการศึกษา

หลักสูตรแกนมัธยม  มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด (X̅ =4.78,S.D.= 0.42)  รองลงมาเปUนโครงการ

เป�ดโลกสัมมาชีพ“คนต8งห8อ”สู8ไทยแลนด3 4.0 มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด (X̅=4.77,S.D.=0.43)  

ส8วนโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต3 แม5ว8า ผลการประเมินจะมีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด 

(X̅ = 4.67,S.D.= 0.50)   แต8ก็เปUนหัวข5อท่ีมีค8าเฉล่ียน5อยกว8าด5านอ่ืนๆ 

จากผลการวิจัย  จึงสรุปได5ว8า โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำป�   ที่ผู5วิจัยสร5างขึ้นเพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต สามารถนำไปใช5ในการ

บริหารจัดการในสถานศึกษาอาชีวศึกษาได5   ส8วนข5อเสนอแนะของกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู5วิจัย

ได5นำมาปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำป�ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ให5เปUนฉบับท่ีสมบูรณ3 
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เชิดชูเกียรติและสัมพันธ1สถานประกอบการ 

เทคนิคปริทัศน1น5อมนำศาสตร1พระราชาสู<การ… 

เปhดโลกสัมมาชีพคนต<งห<อสู<ไทยแลนด1 4.0 

ศูนย1ซ<อมสร5างเพื่อชุมชน (Fix it  Center)

อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต1 

อาชีวะอาสา เทศกาลป[ใหม< 

จัดการศึกษาหลักสูตรแกนมัธยม 

จัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นและ108 อาชีพ 

ค<าคะแนนเฉลี่ยรวม 

ชุดข5อมูล1 ชุดข5อมูล2 
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4.3.3 ผลการดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปW ของวิทยาลัยเทคนิค 

ภูเก็ต จำนวน 8 โครงการ ดังน้ี 

 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปW หมายเหตุ 

1. โครงการเชิดชูเกียรติและพัฒนาความสัมพันธ3กับสถานประกอบการ  

2. โครงการวิทยาลัยเทคนิคปริทัศน3น5อมนำศาสตร3พระราชาสู8การปฏิบัติ  

3. โครงการเป�ดโลกสัมมาชีพ “คนต8งห8อ” สู8ไทยแลนด3 4.0  

4. โครงการศูนย3ซ8อมสร5างเพ่ือชุมชน (Fix it Center)  

5. โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต3  

6. โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลป�ใหม8  

7. โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรแกนมัธยม  

8. โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะส้ัน และ 108 อาชีพ  

 รวมท้ังส้ิน 8 โครงการ  
  

 

 เปUนการเก็บรวบรวมข5อมูล  หลังจากดำเนินการโครงการ/กิจกรรม  ที ่ถูกบรรจุไว5ไน

แผนปฏิบัติราชการประจำป�    ตามกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  มีผลการวิจัย ดังน้ี     

4.3.3.1 ผลการดำเนินการโครงการเชิดชูเกียรติ และพัฒนาความสัมพันธ3กับสถาน 

ประกอบการ 

1) ข5อมูลท่ัวไปของผู5ตอบแบบสอบถาม  เปUนผู5บริหารสถานประกอบการ  

ผู5บริหารสถานศึกษา ผู5ควบคุมการฝ ก/ครูฝ กในสถานประกอบการ และครูผู5สอน/ครูนิเทศก3  ท่ี

เกี ่ยวข5องกับการเชิดชูเกียรติและพัฒนาความสัมพันธ3กับสถานประกอบการ รวมจำนวน 47 คน 

จำแนกเปUน ผู 5บริหารสถานประกอบการ  จำนวน  11  คน  คิดเปUนร5อยละ 23.40  ผู 5บริหาร

สถานศึกษา จำนวน 3 คน คิดเปUนร5อยละ 6.38  ผู5ควบคุมการฝ ก/ครูฝ กในสถานประกอบการ จำนวน 

18 คน คิดเปUนร5อยละ 38.30 และครูผู5สอน/ครูนิเทศ จำนวน 15 คน คิดเปUนร5อยละ 31.91 

2) ผลการประเมินความพึงพอใจของ ผู5บริหารสถานประกอบการ ผู5บริหาร 

สถานศึกษา ผู5ควบคุมการฝ ก/ครูฝ กในสถานประกอบการ และครูผู5สอน/ครูนิเทศก3  ที่เกี่ยวข5องกับ

การเชิดชูเกียรติและพัฒนาความสัมพันธ3กับสถานประกอบการ ที่มีต8อ   การดำเนินการโครงการเชิดชู

เกียรติและพัฒนาความสัมพันธ3กับสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ประกอบด5วย 4 ด5าน 

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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(1) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู5บริหารสถานประกอบการ ผู5บริหาร 

สถานศึกษา ผู5ควบคุมการฝ ก/ครูฝ กในสถานประกอบการ และครูผู5สอน/ครูนิเทศก3  ที่เกี่ยวข5องกับ

การเชิดชูเกียรติและพัฒนาความสัมพันธ3กับสถานประกอบการ ที่มีต8อ การดำเนินการโครงการเชิดชู

เกียรติและพัฒนาความสัมพันธ3กับสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ด5านกระบวนการ 

แสดงดังภาพท่ี 4.7 

 
ภาพท่ี 4.7   ความพึงพอใจของผู5บริหารสถานประกอบการ ผู5บริหารสถานศึกษา ผู5ควบคุมการ

ฝ ก/ครูฝ กในสถานประกอบการ และครูผู5สอน/ครูนิเทศก3  ที่เกี่ยวข5องกับการเชิดชู

เกียรติและพัฒนาความสัมพันธ3กับสถานประกอบการ ที่มีต8อ โครงการเชิดชูเกียรติ

และพัฒนาความสัมพันธ3กับสถานประกอบการ  ด5านกระบวนการ 
 

จากภาพที่ 4.7 พบว8า โดยภาพรวม  ผู 5บริหารสถานประกอบการ ผู5บริหารสถานศึกษา ผู5

ควบคุมการฝ ก/ครูฝ กในสถานประกอบการ และครูผู5สอน/ครูนิเทศก3  ที่เกี่ยวข5องกับการเชิดชูเกียรติ

และพัฒนาความสัมพันธ3กับสถานประกอบการ  มีความพึงพอใจ ต8อการดำเนินการโครงการเชิดชู

เกียรติและพัฒนาความสัมพันธ3กับสถานประกอบการ   ด5านกระบวนการ  มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมาก

ที่สุด (X̅ = 4.66,S.D.=0.37)  โดยรายการที่มีค8าเฉลี่ยสูงสุด คือ การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข5อมูล

กันระหว8างผู5บริหารสถานศึกษาและผู5บริหาร บุคลากรในสถานประกอบการและการดำเนินการจัด

การศึกษา การใช5ทรัพยากรในการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา มีค8าเฉลี่ยอยู8

ในระดับมากที่สุด (X̅= 4.72,S.D.=0.45)  รองลงมาเปUนการจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ

อาชีวศึกษาอย8างต8อเน่ือง มีค8าเฉล่ียอยู8ในระดับมากท่ีสุด  (X̅ =4.72,S.D.=	0.54)   ส8วนการสร5างความ

เข5าใจกับสถานประกอบการต8อกิจกรรมเชิดชูเกียรติและพัฒนาความสัมพันธ3กับสถานประกอบการ  

แม5ว8าจะมีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.60,S.D.= 0.50)   แต8ก็เปUนหัวข5อที่มีค8าเฉลี่ยน5อยกว8า

ด5านอ่ืน 
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การใช5ทรัพยากรการจัดการศึกษาฯ 
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ค<าเฉลี่ย S.D.
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(2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู5บริหารสถานประกอบการ ผู5บริหาร 

สถานศึกษา ผู5ควบคุมการฝ ก/ครูฝ กในสถานประกอบการ และครูผู5สอน/ครูนิเทศก3  ที่เกี่ยวข5องกับ

การเชิดชูเกียรติและพัฒนาความสัมพันธ3กับสถานประกอบการ ที่มีต8อ  การดำเนินการโครงการเชิดชู

เกียรติและพัฒนาความสัมพันธ3กับสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ด5านการดำเนินการ

กิจกรรมโครงการ แสดงดังภาพท่ี 4.8 

 
ภาพท่ี 4.8   ความพึงพอใจของผู5บริหารสถานประกอบการ ผู5บริหารสถานศึกษา ผู5ควบคุมการ

ฝ ก/ครูฝ กในสถานประกอบการ และครูผู5สอน/ครูนิเทศก3  ท่ีเก่ียวข5องกับการเชิดชู

เกียรติและพัฒนาความสัมพันธ3กับสถานประกอบการ ท่ีมีต8อ โครงการเชิดชูเกียรติ 

และพัฒนาความสัมพันธ3กับสถานประกอบการ  ด5านการดำเนินการกิจกรรม

โครงการ 

 

 

 จากภาพที่ 4.8 พบว8า  โดยภาพรวม  ผู5บริหารสถานประกอบการ ผู5บริหารสถานศึกษา ผู5

ควบคุมการฝ ก/ครูฝ กในสถานประกอบการ และครูผู5สอน/ครูนิเทศก3  ที่เกี่ยวข5องกับการเชิดชูเกียรติ

และพัฒนาความสัมพันธ3กับสถานประกอบการ มีความพึงพอใจต8อการดำเนินการโครงการเชิดชู

เกียรติและพัฒนาความสัมพันธ3กับสถานประกอบการ  ด5านการดำเนินการกิจกรรมโครงการ มี

ค8าเฉล่ียอยู8ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.60, S.D.= 0.44)  โดยหัวข5อท่ีมีค8าเฉล่ียสูงสุด คือ การจัดสัมมนา

ครูฝ กและครูนิเทศก3ในสถานประกอบการ   และการจัดทำแผนฝ กประสบการณ3วิชาชีพ มีค8าเฉลี่ยอยู8

ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.66,S.D.=0.52)   รองลงมาเปUนการจัดทำแผนการพัฒนาความร8วมมือใน

การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีระหว8างสถานศึกษาและสถานประกอบการ  มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับ

มากท่ีสุด (X̅ = 4.62,S.D.= 0.49)   ส8วนหัวข5อท่ีมีค8าเฉล่ียน5อยท่ีสุด คือ การจัดกิจกรรมลงนามความ

ร8วมมือ  มีค8าเฉล่ียอยู8ในระดับมาก (X̅ = 4.49,S.D.= 0.72)   
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ค<าเฉลี่ย S.D.
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(3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู5บริหารสถานประกอบการ ผู5บริหาร 

สถานศึกษา ผู5ควบคุมการฝ ก/ครูฝ กในสถานประกอบการ และครูผู5สอน/ครูนิเทศก3  ที่เกี่ยวข5องกับ

การเชิดชูเกียรติและพัฒนาความสัมพันธ3กับสถานประกอบการ  ที่มีต8อการดำเนินการโครงการเชิดชู

เกียรติและพัฒนาความสัมพันธ3กับสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ด5านการอำนวยความ

สะดวก แสดงดังภาพท่ี 4.9 

 

 
ภาพท่ี 4.9   ความพึงพอใจของผู5บริหารสถานประกอบการ ผู5บริหารสถานศึกษา ผู5ควบคุมการ

ฝ ก/ครูฝ กในสถานประกอบการ และครูผู5สอน/ครูนิเทศก3  ท่ีเก่ียวข5องกับการเชิดชู

เกียรติและพัฒนาความสัมพันธ3กับสถานประกอบการ ท่ีมีต8อ การดำเนินการ

โครงการเชิดชูเกียรติและพัฒนาความสัมพันธ3กับสถานประกอบการ  ด5านการ

อำนวยความสะดวก 

 

 

จากภาพท่ี 4.9 พบว8า โดยภาพรวม ผู5บริหารสถานประกอบการ ผู5บริหารสถานศึกษา ผู5ควบคุม

การฝ ก/ครูฝ กในสถานประกอบการ และครูผู5สอน/ครูนิเทศก3  ที่เกี่ยวข5องกับการเชิดชูเกียรติและ

พัฒนาความสัมพันธ3กับสถานประกอบการ     มีความพึงพอใจต8อการดำเนินการ  โครงการเชิดชู

เกียรติ และพัฒนาความสัมพันธ3กับสถานประกอบการ    ด5านการอำนวยความสะดวก มีค8าเฉลี่ยอยู8

ในระดับมากที ่ส ุด  (X̅= 4.61,S.D.=0.40)  โดยรายการที ่ม ีค8าเฉลี ่ยสูงสุด คือ  เอกสาร คู 8มือ

ประกอบการจัดทำแผนฝ กประสบการณ3วิชาชีพในสถานประกอบการ  มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด 

(X̅ =4.72,S.D.=0.45)   รองลงมา   เปUนการดำเนินการร8างข5อตกลงความร8วมมือระหว8างสถานศึกษา

และสถานประกอบการเปUนไปตามเจตนารมณ3ในการจัดการอาชีวศึกษา  มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมาก

ที่สุด  (X̅ = 4.64,S.D.=0.53)  ส8วนรายการท่ีมีค8าเฉลี่ยน5อยที่สุด คือ การอำนวยความสะดวกของ

เจ5าหน5าท่ี   มีค8าเฉล่ียอยู8ในระดับมาก (X̅ =4.47, S.D.= 0.58)    
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(4) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู5บริหารสถานประกอบการ ผู5บริหาร 

สถานศึกษา ผู5ควบคุมการฝ ก/ครูฝ กในสถานประกอบการ และครูผู5สอน/ครูนิเทศก3  ที่เกี่ยวข5องกับ

การเชิดชูเกียรติและพัฒนาความสัมพันธ3กับสถานประกอบการ  ที่มีต8อ การดำเนินการโครงการเชิดชู

เกียรติและพัฒนาความสัมพันธ3กับสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ด5านคุณภาพการ

ให5บริการ แสดงดังภาพท่ี 4.10 

 
 

ภาพท่ี 4.10 ความพึงพอใจของผู5บริหารสถานประกอบการ ผู5บริหารสถานศึกษา ผู5ควบคุม

การฝ ก/ครูฝ กในสถานประกอบการ และครูผู5สอน/ครูนิเทศก3  ท่ีเก่ียวข5องกับ

การเชิดชูเกียรติและพัฒนาความสัมพันธ3กับสถานประกอบการ ท่ีมีต8อ การ

ดำเนินการโครงการเชิดชูเกียรติและพัฒนาความสัมพันธ3กับสถานประกอบการ 

ด5านคุณภาพการให5บริหาร 
 

จากภาพที่ 4.10 พบว8า โดยภาพรวมผู5บริหารสถานประกอบการ ผู 5บริหารสถานศึกษา ผู5

ควบคุมการฝ ก/ครูฝ กในสถานประกอบการ และครูผู5สอน/ครูนิเทศก3  ที่เกี่ยวข5องกับการเชิดชูเกียรติ

และพัฒนาความสัมพันธ3กับสถานประกอบการ  มีความพึงพอใจ ต8อการดำเนินการโครงการเชิดชู

เกียรติและพัฒนาความสัมพันธ3กับสถานประกอบการ   ด5านคุณภาพการให5บริการ  มีค8าเฉลี่ยอยู8ใน

ระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.60,S.D.= 0.37)  โดยรายการที่มีค8าเฉลี่ยสูงสุด คือ  ภาพรวมของกิจกรรม

โครงการเชิดชูเกียรติและพัฒนาความสัมพันธ3กับสถานประกอบการ  มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด  

(X̅ = 4.70,S.D.= 0.46)  รองลงมาเปUน  ข5อตกลงความร8วมมือนำสู8การปฏิบัติได5จริงในสถานศึกษา

และสถานประกอบการ  และเปUนไปตามเจตนารมณ3ในการจัดการอาชีวศึกษา มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับ

มากที่สุด  (X̅ = 4.60,S.D.= 0.50)  ส8วนแผนฝ กประสบการณ3วิชาชีพ  ส8งเสริมให5ผู5เรียนมีความรู5 

ทักษะและประสบการณ3วิชาชีพตรงกับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ แม5ว8าจะมีค8าเฉลี่ยอยู8ใน

ระดับมากท่ีสุด (X̅ =  4.57, S.D.= 0.62)  แต8ก็เปUนหัวข5อท่ีมีค8าเฉล่ียน5อยกว8าด5านอ่ืน ๆ 
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(5) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู5บริหารสถานประกอบการ ผู5บริหาร 

สถานศึกษา ผู5ควบคุมการฝ ก/ครูฝ กในสถานประกอบการ และครูผู5สอน/ครูนิเทศก3  ที่เกี่ยวข5องกับ

การเชิดชูเกียรติและพัฒนาความสัมพันธ3กับสถานประกอบการ ที่มีต8อ   การดำเนินการโครงการเชิดชู

เกียรติและพัฒนาความสัมพันธ3กับสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  โดยภาพรวม แสดง

ดังภาพท่ี 4.11 

 
 

ภาพท่ี 4.11 ความพึงพอใจของผู5บริหารสถานประกอบการ ผู5บริหารสถานศึกษา ผู5ควบคุมการ

ฝ ก/ครูฝ กในสถานประกอบการ และครูผู5สอน/ครูนิเทศก3  ท่ีเก่ียวข5องกับการเชิดชู

เกียรติและพัฒนาความสัมพันธ3กับสถานประกอบการ ท่ีมีต8อ การดำเนินการ

โครงการเชิดชูเกียรติและพัฒนาความสัมพันธ3กับสถานประกอบการ  โดยภาพรวม 

 

จากภาพที่ 4.10 พบว8า โดยภาพรวมผู5บริหารสถานประกอบการ ผู 5บริหารสถานศึกษา ผู5

ควบคุมการฝ ก/ครูฝ กในสถานประกอบการ และครูผู5สอน/ครูนิเทศก3  ที่เกี่ยวข5องกับการเชิดชูเกียรติ

และพัฒนาความสัมพันธ3กับสถานประกอบการ  มีความพึงพอใจ ต8อโครงการเชิดชูเกียรติและพัฒนา

ความสัมพันธ3กับสถานประกอบการ  มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด  (X̅=4.62,S.D.=0.35) โดยด5านท่ี

มีค8าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด5านกระบวนการ  มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด (X̅= 4.66,S.D.= 0.35)  

รองลงมาเปUนด5านการอำนวยความสะดวก   มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.61,S.D.= 0.40)  

ส8วนด5านการดำเนินกิจกรรมโครงการ แม5ว8าจะมีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.60,S.D.= 0.44) 

แต8ก็เปUนหัวข5อท่ีมีค8าเฉล่ียน5อยกว8าด5านอ่ืนๆ 
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4.3.3.2 ผลการดำเนินการโครงการวิทยาลัยเทคนิคปริทัศน3น5อมนำศาสตร3พระราชาสู8การ 

ปฏิบัติ 

1) ข5อมูลท่ัวไปของผู5ตอบแบบสอบถาม เปUนผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน 

นักเรียน นักศึกษา และผู5เกี่ยวข5องในโครงการวิทยาลัยเทคนิคปริทัศน3 น5อมนำศาสตร3พระราชาสู8การ

ปฏิบัติ  รวม 103 คน จำแนกตามเพศ เปUนเพศชาย 68 คน คิดเปUนร5อยละ 66.02 เพศหญิง 35 คน 

คิดเปUนร5อยละ 33.98 จำแนกตามสถานะ เปUนผู5บริหารสถานศึกษา 5 คน  คิดเปUนร5อยละ 4.85  

ครูผู 5สอน 35 คน คิดเปUนร5อยละ 33.98 และนักเรียน นักศึกษา 63 คน  คิดเปUนร5อยละ 61.17  

จำแนกตามการเข5าร8วมกิจกรรมในสถานะ เปUนผู5ร8วมจัดกิจกรรม 37 คน คิดเปUนร5อยละ 35.92   เปUน

ผู5เข5าชมกิจกรรม 66 คน คิดเปUนร5อยละ 64.08 

2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน  นักเรียน  

นักศึกษา และผู5เกี่ยวข5องในโครงการวิทยาลัยเทคนิคปริทัศน3 น5อมนำศาสตร3พระราชาสู8การปฏิบัติ  ที่มี

ต 8อ การดำเนินการโครงการวิทยาลัยเทคนิคปริทัศน3 น5อมนำศาสตร3พระราชาสู 8การปฏิบัติของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ประกอบด5วย 4 ด5าน มีรายละเอียด ดังน้ี 

(1) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน  

นักเรียน นักศึกษา และผู5เกี่ยวข5องในโครงการวิทยาลัยเทคนิคปริทัศน3 น5อมนำศาสตร3พระราชาสู8การ

ปฏิบัติ  ที่มีต8อ   การดำเนินการโครงการวิทยาลัยเทคนิคปริทัศน3 น5อมนำศาสตร3พระราชาสู8การปฏิบัติ   

ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ด5านกระบวนการดำเนินการ แสดงดังภาพท่ี 4.12 
 

 
ภาพท่ี 4.12   ความพึงพอใจของผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน นักเรียน นักศึกษา และ

ผู5เก่ียวข5องในโครงการวิทยาลัยเทคนิคปริทัศน3 น5อมนำศาสตร3พระราชาสู8การปฏิบัติ   

ท่ีมีต8อ การดำเนินการโครงการวิทยาลัยเทคนิคปริทัศน3น5อมนำศาสตร3พระราชาสู8การ

ปฏิบัติ ด5านกระบวนการดำเนินการ 
        
           จากภาพที่ 4.12 แสดงให5เห็นว8า โดยภาพรวม ผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู 5สอน นักเรียน 

นักศึกษา และผู5เกี่ยวข5องในโครงการวิทยาลัยเทคนิคปริทัศน3 น5อมนำศาสตร3พระราชาสู8การปฏิบัติ  มี
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ความพึงพอใจต8อ  การดำเนินการโครงการวิทยาลัยเทคนิคปริทัศน3น5อมนำศาสตร3พระราชาสู8การปฏิบัติ   

ด5านกระบวนการดำเนินการ มีค8าเฉล่ียอยู8ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.69,S.D.= 0.44) โดยรายการที่มี

ค8าเฉลี่ยสูงสุด คือ การบริการรถรับ-ส8ง การรักษาความปลอดภัยและระบบจราจร มีค8าเฉลี่ยอยู8ใน

ระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.79,S.D.= 0.44)  รองลงมา  เปUนการประชาสัมพันธ3ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.69,S.D.= 0.49) ส8วนกำหนดการ พิธีการ มี

ลำดับขั้นตอนที่เหมาะสม แม5ว8าจะมีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.60,S.D.= 0.60) แต8ก็เปUน

รายการท่ีมีค8าเฉล่ียน5อยกว8าด5านอ่ืนๆ 

(2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน 

นักเรียน นักศึกษา และผู5เกี่ยวข5องในโครงการวิทยาลัยเทคนิคปริทัศน3 น5อมนำศาสตร3พระราชาสู8การ

ปฏิบัติ  ที่มีต8อการดำเนินการโครงการวิทยาลัยเทคนิคปริทัศน3 น5อมนำศาสตร3พระราชาสู8การปฏิบัติของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ด5านการดำเนินกิจกรรมโครงการ แสดงดังภาพท่ี 4.13 

 
 

ภาพท่ี 4.13 ความพึงพอใจของผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน นักเรียน นักศึกษา และ

ผู5เก่ียวข5องในโครงการวิทยาลัยเทคนิคปริทัศน3 น5อมนำศาสตร3พระราชาสู8การปฏิบัติ  

ท่ีมีต8อ การดำเนินการโครงการวิทยาลัยเทคนิคปริทัศน3น5อมนำศาสตร3พระราชาสู8การ

ปฏิบัติด5านการดำเนินกิจกรรมโครงการ 
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จากภาพที่ 4.13 พบว8า โดยภาพรวม ผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน นักเรียน นักศึกษา และ

ผู5เกี่ยวข5องในโครงการวิทยาลัยเทคนิคปริทัศน3 น5อมนำศาสตร3พระราชาสู8การปฏิบัติ  มีความพึงพอใจต8อ

การดำเนินการโครงการวิทยาลัยเทคนิคปริทัศน3น5อมนำศาสตร3พระราชาสู8การปฏิบัติ   ด5านการดำเนิน

กิจกรรมโครงการ  มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.71,S.D.= 0.39)   โดยรายการที่มีค8าเฉล่ีย

สูงสุด คือ กิจกรรมการฝ กอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมาก

ที่สุด  (X̅ = 4.83,S.D.= 0.45)  รองลงมา  เปUนการจัดกิจกรรมนิทรรศการ การเตรียมความพร5อมสู8

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (X̅ = 4.82,S.D.= 0.46)  ส8วนการจัดกิจกรรมนิทรรศการการจัดการ

เรียนการสอนระบบทวิภาคี ถึงแม5ว8า  จะมีค8าเฉล่ียอยู8ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.55,S.D.= 0.64)  แต8

ก็เปUนหัวข5อท่ีมีค8าเฉล่ียน5อยกว8าด5านอ่ืนๆ 

(3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน นักเรียน  

นักศึกษา และผู5เกี่ยวข5องในโครงการวิทยาลัยเทคนิคปริทัศน3 น5อมนำศาสตร3พระราชาสู8การปฏิบัติ ที่มีต8อ  

การดำเนินการโครงการวิทยาลัยเทคนิคปริทัศน3 น5อมนำศาสตร3พระราชาสู8การปฏิบัติ ของวิทยาลัยเทคนิค

ภูเก็ต ด5านการอำนวยความสะดวก แสดงดังภาพท่ี 4.14 

 

 
 

ภาพท่ี 4.14   ความพึงพอใจของผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน นักเรียน นักศึกษา และ

ผู5เก่ียวข5องในโครงการวิทยาลัยเทคนิคปริทัศน3 น5อมนำศาสตร3พระราชาสู8การปฏิบัติ  

 ท่ีมีต8อ การดำเนินการโครงการวิทยาลัยเทคนิคปริทัศน3น5อมนำศาสตร3พระราชาสู8การ

ปฏิบัติ ด5านการอำนวยความสะดวก 

 

จากภาพท่ี 4.14 พบว8า  โดยภาพรวม   ผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน นักเรียน นักศึกษา และ

ผู5เกี่ยวข5องในโครงการวิทยาลัยเทคนิคปริทัศน3 น5อมนำศาสตร3พระราชาสู8การปฏิบัติ  มีความพึงพอใจ ต8อ

การดำเนินการ  โครงการวิทยาลัยเทคนิคปริทัศน3น5อมนำศาสตร3พระราชาสู8การปฏิบัติ   ด5านการอำนวย
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ความสะดวก มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.55,S.D.= 0.64)  โดยรายการ  ที่มีค8าเฉลี่ยสูงสุด 

คือ  โสตทัศนูปกรณ3มีความครบถ5วน  สมบูรณ3  ใช5งานได5ดี    มีค8าเฉลี ่ยอยู8ในระดับมากที ่สุด             

(X̅ = 4.75,S.D.= 0.46) รองลงมาเปUนสถานที่จัดงาน การวางผังบริเวณ และการตกแต8งสถานที่    

ม ีความเหมาะสม มีค 8าเฉลี ่ยอยู8ในระดับมากที ่ส ุด (X̅ =  4.75, S.D.= 0.46)   ส 8วนเอกสาร

ประกอบการจัดงาน แม5ว8าจะมีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด  ( X̅ = 4.63,S.D.= 0.54)   แต8ก็เปUน

หัวข5อท่ีมีค8าเฉล่ียน5อยกว8าด5านอ่ืนๆ 

(4) ผลการประเมินความพึงพอใจของ ผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน นักเรียน  

นักศึกษา และผู5เกี่ยวข5องในโครงการวิทยาลัยเทคนิคปริทัศน3 น5อมนำศาสตร3พระราชาสู8การปฏิบัติ ที่มีต8อ 

การดำเน ินการ โครงการวิทยาลัยเทคนิคปริท ัศน3 น5อมนำศาสตร3พระราชา สู 8การปฏิบัติของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ด5านคุณภาพการให5บริการ แสดงดังภาพท่ี 4.15 

 

 
 

ภาพท่ี 4.15   ความพึงพอใจของผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน นักเรียน นักศึกษา และ

ผู5เก่ียวข5องในโครงการวิทยาลัยเทคนิคปริทัศน3 น5อมนำศาสตร3พระราชาสู8การปฏิบัติ  

 ท่ีมีต8อ การดำเนินการ โครงการวิทยาลัยเทคนิคปริทัศน3น5อมนำศาสตร3พระราชาสู8

การปฏิบัติ  ด5านคุณภาพการให5บริการ 

 

จากภาพที ่ 4.15 แสดงให5เห็นว8า โดยภาพรวม ผู 5บริหารสถานศึกษา ครูผู 5สอน นักเรียน 

นักศึกษา และผู5เกี่ยวข5องในโครงการวิทยาลัยเทคนิคปริทัศน3 น5อมนำศาสตร3พระราชาสู8การปฏิบัติ  มี

ความพึงพอใจ ต8อการดำเนินการโครงการวิทยาลัยเทคนิคปริทัศน3น5อมนำศาสตร3พระราชาสู8การปฏิบัติ   
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ด5านคุณภาพการให5บริการ มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.73,S.D.= 0.41)  โดยรายการที่มี

ค8าเฉล่ียสูงสุด คือ  ภาพรวมของกิจกรรมโครงการ “วิทยาลัยเทคนิคปริทัศน3 น5อมนำศาสตร3พระราชา

สู8การปฏิบัติ”   มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.82,S.D.= 0.41)  รองลงมาเปUนการนำสิ่งท่ี

ได5รับจากการจัดกิจกรรม   ไปใช5ในการตัดสินใจวางแผนการเรียน    มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด 

(X̅ = 4.76,S.D.=0.57)  ส8วนประโยชน3ที่ได5รับจากโครงการ/กิจกรรม แม5ว8าจะมีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับ

มากท่ีสุด (X̅ =4.65,S.D.=0.57)  แต8ก็เปUนหัวข5อท่ีมีค8าเฉล่ียน5อยกว8าด5านอ่ืนๆ 

(5) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน นักเรียน  

นักศึกษา และผู5เกี่ยวข5องในโครงการวิทยาลัยเทคนิคปริทัศน3 น5อมนำศาสตร3พระราชาสู8การปฏิบัติ ที่มีต8อ   

การดำเนินการโครงการวิทยาลัยเทคนิคปริทัศน3 น5อมนำศาสตร3พระราชาสู8การปฏิบัติ ของวิทยาลัยเทคนิค 

ในภาพรวม แสดงดังภาพท่ี 4.16 
 

 
ภาพท่ี 4.16   ความพึงพอใจของผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน นักเรียน นักศึกษา และ

ผู5เก่ียวข5องในโครงการวิทยาลัยเทคนิคปริทัศน3 น5อมนำศาสตร3พระราชาสู8การปฏิบัติ  

ท่ีมีต8อการดำเนินการ  ในภาพรวม 
 

จากภาพที่ 4.16 พบว8า โดยภาพรวม  ผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน นักเรียน นักศึกษา และ

ผู5เก่ียวข5องในโครงการวิทยาลัยเทคนิคปริทัศน3 น5อมนำศาสตร3พระราชาสู8การปฏิบัติ  มีความพึงพอใจ  ต8อ

การดำเนินการ  โครงการวิทยาลัยเทคนิคปริทัศน3น5อมนำศาสตร3พระราชาสู8การปฏิบัติ มีค8าเฉลี่ยอยู8ใน

ระดับมากที่สุด (X̅ = 4.71,S.D.= 0.37) โดยรายการที่มีค8าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด5านการอำนวยความ

สะดวกและด5านคุณภาพการให5บริการ มีค8าเฉลี ่ยอยู8ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.73, S.D.= 0.41)  

รองลงมาเปUนด5านการดำเนินกิจกรรมโครงการ มีค8าเฉล่ียอยู8ในระดับมากท่ีสุด  (X̅= 4.71,S.D.= 0.39)  

ส8วนด5านกระบวนการการดำเนินการ แม5ว8าจะมีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด  (X̅= 469,S.D.= 0.44) 

แต8ก็เปUนหัวข5อท่ีมีค8าเฉล่ียน5อยกว8าด5านอ่ืนๆ 
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4.3.3.3 ผลการดำเนินการโครงการเป�ดโลกสัมมาชีพ “คนต8งห8อ” สู8ไทยแลนด3 4.0 

1) ข5อมูลท่ัวไปของผู5ตอบแบบสอบถาม เปUนผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน และ 

นักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวข5องกับโครงการเป�ดโลกสัมมาชีพ “คนต8งห8อ” สู8ไทยแลนด3 4.0 รวม 103 คน  

จำแนกตามเพศ เปUนเพศชาย จำนวน 59 คน คิดเปUนร5อยละ 57.28 เพศหญิง จำนวน 44 คน คิดเปUน

ร5อยละ 42.72  จำแนกตามสถานะ เปUนผู5บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน คิดเปUนร5อยละ 2.91 

ครูผู5สอน จำนวน 31 คน คิดเปUนร5อยละ 28.44 และนักเรียนนักศึกษา จำนวน 69 คน คิดเปUนร5อยละ 

66.99  จำแนกตามการเข5าร8วมกิจกรรม  ในสถานะผู5ร8วมจัดกิจกรรม จำนวน 45 คน คิดเปUนร5อยละ 

43.69  เปUนผู5เข5าชมกิจกรรม จำนวน 58 คน คิดเปUนร5อยละ 56.31 

2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน และนักเรียน 

นักศึกษาที่เกี่ยวข5องกับโครงการเป�ดโลกสัมมาชีพ “คนต8งห8อ” สู8ไทยแลนด3 4.0 ที่มีต8อการดำเนินการ    

โครงการเป�ดโลกสัมมาชีพ “คนต8งห8อ” สู8ไทยแลนด3 4.0 ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ประกอบด5วย     

4 ด5าน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

   (1) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน และ

นักเรียน นักศึกษา ที่เกี่ยวข5องกับโครงการเป�ดโลกสัมมาชีพ “คนต8งห8อ” สู8ไทยแลนด3 4.0 ที่มีต8อการ

ดำเนินการ    โครงการเป�ดโลกสัมมาชีพ “คนต8งห8อ” สู8ไทยแลนด3 4.0 ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ด5าน

กระบวนการข้ันตอนการดำเนินการโครงการ  แสดงดังภาพท่ี 4.17 
 

 
 

ภาพท่ี 4.17   ความพึงพอใจของผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน และนักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวข5อง

กับโครงการเป�ดโลกสัมมาชีพ “คนต8งห8อ” สู8ไทยแลนด3 4.0 ที่มีต8อ การดำเนินการ  

โครงการเป�ดโลกสัมมาชีพ “คนต8งห8อ” สู 8ไทยแลนด3 4.0 ด5านกระบวนการ

ดำเนินการ 
           

          จากภาพที่ 4.17 พบว8า โดยภาพรวม ผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน และนักเรียนนักศึกษาท่ี

เกี ่ยวข5องกับโครงการเป�ดโลกสัมมาชีพ “คนต8งห8อ” สู 8ไทยแลนด3 4.0 มีความพึงพอใจต8อการ

ดำเนินการโครงการเป�ดโลกสัมมาชีพ “คนต8งห8อ”  สู8ไทยแลนด3 4.0    ด5านกระบวนการดำเนินการ  
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มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด (X̅ = 469,S.D.= 0.44)  โดยรายการที่มีค8าเฉลี่ยสูงสุด  คือ การบริการ

รถร ับ-ส 8ง การร ักษาความปลอดภ ัยและระบบจราจร  ม ีค 8า เฉล ี ่ยอยู8 ในระด ับมากท ี ่ สุด 

(X̅=4.82,S.D.=0.39)   รองลงมา เปUนการประชาสัมพันธ3  ท้ังภายใน และภายนอกสถานศึกษา  

มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด (X̅ =4.71,S.D.= 0.46)  ส8วนกำหนดการ พิธีการ มีลำดับขั้นตอนที่

เหมาะสม แม5ว8าจะมีค8าเฉล่ียอยู8ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.64,S.D.= 0.58)  แต8ก็เปUนหัวข5อท่ีมีค8าเฉล่ีย

น5อยกว8าด5านอ่ืนๆ 

  (2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน และนักเรียน 

นักศึกษา ท่ีเก่ียวข5องกับโครงการเป�ดโลกสัมมาชีพ “คนต8งห8อ” สู8ไทยแลนด3 4.0 ท่ีมีต8อการดำเนินการ   

โครงการเป�ดโลกสัมมาชีพ “คนต8งห8อ” สู8ไทยแลนด3 4.0 ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ด5านการดำเนิน

กิจกรรมโครงการ แสดงดังภาพท่ี 4.18 
 

 
ภาพท่ี 4.18   ความพึงพอใจของผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน และนักเรียนนักศึกษาท่ีเก่ียวข5องกับ

โครงการเป�ดโลกสัมมาชีพ “คนต8งห8อ” สู8ไทยแลนด3 4.0 ท่ีมีต8อ  การดำเนินการ โครงการ

เป�ดโลกสัมมาชีพ “คนต8งห8อ” สู8ไทยแลนด3 4.0 ด5านการดำเนินกิจกรรมโครงการ 
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   จากภาพที ่ 4.18 พบว8า โดยภาพรวม   ผู 5บริหารสถานศึกษา ครูผู 5สอน และนักเรียน

นักศึกษาที่เกี่ยวข5องกับโครงการเป�ดโลกสัมมาชีพ “คนต8งห8อ” สู8ไทยแลนด3 4.0  มีความพึงพอใจ  ต8อ

การดำเนินการโครงการเป�ดโลกสัมมาชีพ“คนต8งห8อ”สู 8ไทยแลนด3 4.0 ด5านการดำเนินกิจกรรม

โครงการ  มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด  (X̅= 4.71,S.D.= 0.39) โดยรายการที่มีค8าเฉลี่ยสูงสุด  คือ

กิจกรรมโครงการ เกี่ยวกับการฝ กอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ มีค8าเฉลี่ยอยู8ใน

ระดับมากที่สุด  (X̅ =4.82,S.D.= 0.45)  รองลงมาเปUนกิจกรรมนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร3

และ กิจกรรมนิทรรศการเตรียมความพร5อมสู8ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับ

มากที่สุด  (X̅ = 4.80,S.D.= 0.46) ส8วนกิจกรรมนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 

แม5ว8าจะมีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.57,S.D.= 0.64) แต8ก็เปUนหัวข5อที่มีค8าเฉลี่ยน5อยกว8า

ด5านอ่ืนๆ 

  (3) ผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน และนักเรียน

นักศึกษา ที ่เกี ่ยวข5องกับโครงการเป�ดโลกสัมมาชีพ “คนต8งห8อ” สู 8ไทยแลนด3 4.0  ที ่มีต8อการ

ดำเนินการโครงการเป�ดโลกสัมมาชีพ “คนต8งห8อ” สู 8ไทยแลนด3 4.0 ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต                 

ด5านการอำนวยความสะดวก แสดงดังภาพท่ี 4.19 
 

 
 

ภาพท่ี 4.19   ความพึงพอใจของผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน และนักเรียนนักศึกษาท่ีเก่ียวข5อง

กับโครงการเป�ดโลกสัมมาชีพ “คนต8งห8อ” สู8ไทยแลนด3 4.0  ท่ีมีต8อ การดำเนินการ  

โครงการเป�ดโลกสัมมาชีพ “คนต8งห8อ” สู8ไทยแลนด3 4.0ด5านการอำนวยความ

สะดวก 
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           จากภาพที่ 4.19 พบว8า โดยภาพรวม ความพึงพอใจของผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน และ

นักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวข5องกับโครงการเป�ดโลกสัมมาชีพ “คนต8งห8อ” สู8ไทยแลนด3 4.0  ที่มีต8อการ

ดำเนินการ โครงการเป�ดโลกสัมมาชีพ “คนต8งห8อ”สู8ไทยแลนด3 4.0 ด5านการอำนวยความสะดวก มี

ค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด   (X̅ = 4.68,S.D.= 0.41)  โดยรายการที่มีค8าเฉลี่ยสูงสุด  คือ สถานที่

จัดงาน การวางผังบริเวณ และการตกแต8งสถานที่มีความเหมาะสม มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด   

(X̅ = 4.77,S.D.= 0.43)  รองลงมาเปUน  เอกสารประกอบการจัดงาน มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด   

(X̅ = 4.67,S.D. X̅ = 0.51) ส8วนโสตทัศนูปกรณ3มีความครบถ5วนสมบูรณ3ใช5งานได5  แม5ว8าจะมีค8าเฉล่ีย

อยู8ในระดับมากท่ีสุด ( X̅ = 4.61,S.D.= 0.57) แต8ก็เปUนหัวข5อท่ีมีค8าเฉล่ียน5อยกว8าด5านอ่ืนๆ 

(4) ผลการประเมินความพึงพอใจ  ของผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน และ 

นักเรียน นักศึกษา ที่เกี่ยวข5องกับโครงการเป�ดโลกสัมมาชีพ “คนต8งห8อ” สู8ไทยแลนด3 4.0  ที่มีต8อ  

การดำเนินการโครงการเป�ดโลกสัมมาชีพ“คนต8งห8อ” สู8ไทยแลนด3 4.0 ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ด5าน

คุณภาพการให5บริการ  แสดงดังภาพท่ี 4.20 

 

 
 

ภาพท่ี 4.20   ความพึงพอใจของผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน และนักเรียนนักศึกษาท่ีเก่ียวข5อง

กับโครงการเป�ดโลกสัมมาชีพ “คนต8งห8อ” สู8ไทยแลนด3 4.0  ท่ีมีต8อ การดำเนินการ 

โครงการเป�ดโลกสัมมาชีพ “คนต8งห8อ” สู8ไทยแลนด3 4.0 ด5านคุณภาพการให5บริการ 

 

  จากภาพท่ี 4.20 พบว8า โดยภาพรวม  ผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน และนักเรียนนักศึกษาท่ี

เกี ่ยวข5องกับโครงการเป�ดโลกสัมมาชีพ “คนต8งห8อ” สู 8ไทยแลนด3 4.0  มีความพึงพอใจ ต8อการ
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ดำเนินการโครงการเป�ดโลกสัมมาชีพ “คนต8งห8อ” สู8ไทยแลนด3 4.0 ด5านคุณภาพการให5บริการ มี

ค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.72,S.D.= 0.41)   โดยรายการที่มีค8าเฉลี่ยสูงสุด  คือ ภาพรวม

ของกิจกรรม  โครงการเป�ดโลกสัมมาชีพ“คนต8งห8อ”สู8ไทยแลนด3 4.0 มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด   

(X̅= 4.81,S.D.= 0.44)  รองลงมาเปUนส่ิงท่ีได5รับจากการจัดกิจกรรมน้ีไปใช5ในการตัดสินใจวางแผนการ

เรียน  ตัดสินใจเลือกเรียนต8อ  มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด (X̅	=4.73,S.D.=0.60) ส8วนประโยชน3ท่ี

ได5รับจากโครงการแม5ว8าจะมีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด(X̅ = 4.63,S.D.= 0.62) แต8ก็เปUนหัวข5อที่มี

ค8าเฉล่ียน5อยกว8าด5านอ่ืนๆ 

(5) ผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน และ 

นักเรียน นักศึกษา ที่เกี่ยวข5องกับโครงการเป�ดโลกสัมมาชีพ “คนต8งห8อ” สู8ไทยแลนด3 4.0  ที่มีต8อการ

ดำเนินการ โครงการเป�ดโลกสัมมาชีพ“คนต8งห8อ” สู8ไทยแลนด3 4.0 ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ใน

ภาพรวม แสดงดังภาพท่ี 4.21 
 

 
 

ภาพท่ี 4.21   ความพึงพอใจของผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน และนักเรียนนักศึกษาท่ี

เก่ียวข5องกับโครงการเป�ดโลกสัมมาชีพ “คนต8งห8อ” สู8ไทยแลนด3 4.0  ท่ีมีต8อ การ

ดำเนินการ โครงการเป�ดโลกสัมมาชีพ “คนต8งห8อ” สู8ไทยแลนด3 4.0  ในภาพรวม 

 

    จากภาพท่ี 4.21 พบว8า โดยภาพรวม  ผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน และนักเรียนนักศึกษา

ที่เกี ่ยวข5องกับโครงการเป�ดโลกสัมมาชีพ “คนต8งห8อ” สู 8ไทยแลนด3 4.0 มีความพึงพอใจต8อการ

ดำเนินการโครงการเป�ดโลกสัมมาชีพ “คนต8งห8อ” สู8ไทยแลนด3 4.0   มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด 

(X̅ = 4.71,S.D.= 0.38)  โดยรายการที่มีค8าเฉลี่ยสูงสุด  คือ คุณภาพการให5บริการ มีค8าเฉลี่ยอยู8ใน

ระดับมากที่สุด (X̅ = 4.72,S.D.= 0.41)  รองลงมาเปUนด5านการดำเนินการโครงการ มีค8าเฉลี่ยอยู8ใน
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ระดับมากที่สุด (X̅ = 4.72,S.D.= 0.41)  ส8วนด5านการอำนวยความสะดวก แม5ว8าจะมีค8าเฉลี่ยอยู8ใน

ระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.68,S.D.= 0.41) แต8ก็เปUนหัวข5อท่ีมีค8าเฉล่ียน5อยกว8าด5านอ่ืนๆ 

4.3.3.4 ผลการดำเนินการโครงการศูนย3ซ8อมสร5างเพ่ือชุมชน  

1) ข5อมูลท่ัวไปของผู5ตอบแบบสอบถาม เปUนบุคคลท่ัวไป และผู5ปกครองนักเรียน 

นักศึกษา ท่ีมาใช5บริการศูนย3ซ8อมสร5างเพื่อชุมชน รวมจำนวน 83 คน จำแนกตามสถานะ เปUนบุคคล

ทั่วไป จำนวน 57 คน คิดเปUนร5อยละ 68.67 และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษา จำนวน 26 คน คิดเปUน

ร5อยละ 31.33  

2) ผลการสอบถามความพึงพอใจ  ของบุคคลท่ัวไป และผู5ปกครองนักเรียน 

นักศึกษา ที่มาใช5บริการศูนย3ซ8อมสร5างเพื่อชุมชน ที่มีต8อ การดำเนินการโครงการศูนย3ซ8อมสร5างเพ่ือ

ชุมชน  ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ประกอบด5วย 4 ด5าน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

(1) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคคลท่ัวไป และผู5ปกครองนักเรียน 

นักศึกษา ที่มาใช5บริการศูนย3ซ8อมสร5างเพื่อชุมชน ที่มีต8อ การดำเนินการโครงการศูนย3ซ8อมสร5างเพ่ือ

ชุมชน ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ด5านกระบวนการการดำเนินการโครงการ แสดงดังภาพท่ี 4.22 
 

 
 

ภาพท่ี 4.22   ความพึงพอใจของบุคคลทั่วไป และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษา ที่มาใช5บริการศูนย3

ซ8อมสร5างเพ่ือชุมชน ท่ีมีต8อ  การดำเนินการโครงการศูนย3ซ8อมสร5างเพ่ือชุมชน  

ด5านกระบวนการดำเนินการ 
 

 จากภาพที่ 4.22 พบว8า โดยภาพรวม บุคคลทั่วไป และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษา ที่มาใช5

บริการศูนย3ซ8อมสร5างเพื่อชุมชน  มีความพึงพอใจ  ต8อการดำเนินการโครงการศูนย3ซ8อมสร5างเพ่ือ

ชุมชน ด5านกระบวนการดำเนินการ   มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.58,S.D.= 0.39) โดย

รายการที่มีค8าเฉลี่ยสูงสุด  คือ การสำรวจความต5องการ และการประชาสัมพันธ3โครงการศูนย3ซ8อม

สร5างเพ่ือชุมชน มีค8าเฉล่ียอยู8ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.67,S.D.= 0.50) รองลงมา  เปUนการเตรียมความ

พร5อมด5านสถานที่ บุคลากร วัสดุ  และการจัดการศูนย3ซ8อมสร5างเพื่อชุมชน  มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมาก
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ที่สุด (X̅ = 4.61,S.D.= 0.54)  ส8วนรายการที่มีค8าเฉลี่ยน5อยที่สุด  คือ ขั ้นตอนการให5บริการใน

กิจกรรมตามโครงการศูนย3ซ8อมสร5างเพ่ือชุมชน มีค8าเฉล่ียอยู8ในระดับมาก (X̅ = 4.45,S.D.= 0.67)   

(2) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคคลทั่วไป และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษา 

ที่มาใช5บริการศูนย3ซ8อมสร5างเพื่อชุมชน  ที่มีต8อ การดำเนินการโครงการศูนย3ซ8อมสร5างเพื่อชุมชน ของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ด5านการดำเนินกิจกรรมโครงการ แสดงดังภาพท่ี 4.23 

 
ภาพท่ี 4.23   ความพึงพอใจของบุคคลท่ัวไป และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษา ท่ีมาใช5บริการ

ศูนย3ซ8อมสร5างเพ่ือชุมชน ท่ีมีต8อ  การดำเนินการโครงการศูนย3ซ8อมสร5างเพ่ือชุมชน  

ด5านการดำเนินกิจกรรมโครงการ 

 

 จากภาพที่ 4.23 พบว8า โดยภาพรวมบุคคลทั่วไป และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษา ที่มาใช5

บริการศูนย3ซ8อมสร5างเพื่อชุมชน  มีความพึงพอใจต8อการดำเนินการโครงการศูนย3ซ8อมสร5างเพื่อชุมชน  

ด5านการดำเนินกิจกรรมโครงการ  มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมาก (X̅ = 4.38,S.D.= 0.39)    โดยรายการท่ี

มีค8าเฉลี่ยสูงสุด  คือ   กิจกรรมการบริการงานซ8อมอุปกรณ3ไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส3  มีค8าเฉลี่ยอยู8

ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.54,S.D.= 0.57)  รองลงมาเปUนกิจกรรมการขยายการศึกษาวิชาชีพและ

พ ัฒนาว ิชาช ีพเพ ื ่อเตร ียมความพร 5อมเข 5าส ู 8ตลาดแรงงาน  ม ีค 8า เฉล ี ่ยอยู8 ในระด ับมาก

(X̅=4.45,S.D.=0.57) ส8วนกิจกรรมการบริการงานซ8อมรถจักรยานยนต3 แม5ว8าระดับความพึงพอใจ

จะมีค8าเฉล่ียอยู8ในระดับมาก (X̅ = 4.12,S.D.= 0.65) แต8ก็เปUนหัวข5อท่ีมีค8าเฉล่ียน5อยกว8าด5านอ่ืนๆ 

(3) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคคลทั่วไป และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษา 

ที่มาใช5บริการศูนย3ซ8อมสร5างเพื่อชุมชน  ที่มีต8อ การดำเนินการโครงการศูนย3ซ8อมสร5างเพื่อชุมชน ของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต    ด5านการอำนวยความสะดวก แสดงดังภาพท่ี 4.24 
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ภาพท่ี 4.24   ความพึงพอใจของบุคคลท่ัวไป และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษา ท่ีมาใช5บริการศูนย3

ซ8อมสร5างเพ่ือชุมชน  ท่ีมีต8อ การดำเนินการโครงการศูนย3ซ8อมสร5างเพ่ือชุมชน 

 ด5านการอำนวยความสะดวก 
 

 จากภาพที่ 4.24 พบว8า โดยภาพรวมบุคคลทั่วไป และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษา ที่มาใช5

บริการศูนย3ซ8อมสร5างเพ่ือชุมชน  มีความพึงพอใจ ต8อการดำเนินการโครงการศูนย3ซ8อมสร5างเพื่อชุมชน 

ด5านการอำนวยความสะดวก มีค8าเฉลี ่ยอยู8ในระดับมาก (X̅= 4.33,S.D.=0.47)  โดยรายการที ่มี

ค8าเฉล่ียสูงสุด  คือ  ส่ือ โสตทัศนูปกรณ3 มีความครบถ5วนสมบูรณ3ใช5งานได5ดี มีค8าเฉล่ียอยู8ในระดับมาก 

(X̅ = 4.46,S.D.= 0.65) รองลงมา เปUนสถานที่จัดงาน การวางผังบริเวณ และการตกแต8งสถานที่มี

ความเหมาะสม มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมาก (X̅ = 4.41,S.D. = 0.70)  ส8วนการอำนวยความสะดวก

ในการให5บริการ  กิจกรรมโครงการศูนย3ซ8อมสร5างเพื่อชุมชน    แม5ว8าระดับความพึงพอใจจะมี

ค8าเฉล่ียอยู8ในระดับมาก (X̅ = 4.20,S.D. 0.69) แต8เปUนหัวข5อท่ีมีค8าเฉล่ียน5อยกว8าด5านอ่ืนๆ 

(4) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคคลทั่วไป และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษา 

ที่มาใช5บริการศูนย3ซ8อมสร5างเพื่อชุมชนที่มีต8อ การดำเนินการ โครงการศูนย3ซ8อมสร5างเพื่อชุมชน ของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ด5านคุณภาพการให5บริการ แสดงดังภาพท่ี 4.25 
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ภาพท่ี 4.25   ความพึงพอใจของบุคคลท่ัวไป และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษา ท่ีมาใช5บริการ

ศูนย3ซ8อมสร5างเพ่ือชุมชน  ท่ีมีต8อการดำเนินการโครงการศูนย3ซ8อมสร5างเพ่ือชุมชน 

ด5านคุณภาพการให5บริการ 

 

จากภาพที่ 4.25 พบว8า โดยภาพรวม  บุคคลทั่วไป และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษา ที่มาใช5

บริการศูนย3ซ8อมสร5างเพ่ือชุมชน  มีความพึงพอใจต8อ การดำเนินการโครงการศูนย3ซ8อมสร5างเพื่อชุมชน 

ด5านคุณภาพการให5บริการ   มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.52,S.D.= 0.41) โดยรายการที่มี

ค8าเฉลี่ยสูงสุด  คือ สิ่งที่ได5รับจากการศึกษาวิชาชีพและการพัฒนาวิชาชีพไปใช5ในการเตรียมความ

พร5อมเข5าสู8ตลาดแรงงาน  มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.57,S.D.= 0.55)  รองลงมาเปUน

นักเรียนนักศึกษา และเจ5าหน5าท่ี มีความรู5 ทักษะในการให5บริการงานซ8อมรถจักรยานยนต3 อุปกรณ3

ไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส3   มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.54,S.D.= 0.55)  ส8วนรายการที่มี

ค8าเฉลี่ยน5อยที่สุด  คือ การอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ3ของชุมชนจากกิจกรรมครั้งนี้ตรงตามความ

ต5องการ  มีค8าเฉล่ียอยู8ในระดับมาก (X̅ = 4.46,S.D.=0.50)  

(5) ผลการประเมินความพึงพอใจ ของบุคคลทั่วไป และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษา 

ที่มาใช5บริการศูนย3ซ8อมสร5างเพื่อชุมชนที่มีต8อ การดำเนินการโครงการศูนย3ซ8อมสร5างเพื่อชุมชน ของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต    ในภาพรวม แสดงดังภาพท่ี 4.26 
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ภาพท่ี 4.26   ความพึงพอใจของบุคคลท่ัวไป และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษา ท่ีมาใช5บริการ

ศูนย3ซ8อมสร5างเพ่ือชุมชน  มีต8อ การดำเนินการโครงการศูนย3ซ8อมสร5างเพ่ือชุมชน 

ในภาพรวม 

 

จากภาพที่ 4.26 พบว8า โดยภาพรวม บุคคลทั่วไป และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษา ที่มาใช5

บริการศูนย3ซ8อมสร5างเพื่อชุมชน  มีความพึงพอใจต8อการดำเนินการโครงการศูนย3ซ8อมสร5างเพื่อชุมชน 

มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมาก (X̅ = 4.44,S.D.= 0.32)   โดยรายการที่มีค8าเฉลี่ยสูงสุด  คือ กระบวนการ

ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.58,S.D. = 0.39)  รองลงมา   

เปUนด5านคุณภาพการให5บริการ มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด (X̅ =4.52,S.D.= 0.41) ส8วนด5านที่มี

ค8าเฉล่ียน5อยท่ีสุด  คือด5านการอำนวยความสะดวก  มีค8าเฉล่ียอยู8ในระดับมาก (X̅= 4.33,S.D.= 0.47)  

4.3.3.5 ผลการดำเนินการโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต3 

1) ข5อมูลท่ัวไปของผู5ตอบแบบสอบถาม เปUนบุคคลท่ัวไป และผู5ปกครองนักเรียน 

นักศึกษา ที่มาใช5บริการศูนย3อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต3 รวม 55 คน จำแนกตามสถานะ เปUน

บุคคลทั่วไป  37 คน คิดเปUนร5อยละ 67.27 และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษา 18 คน คิดเปUนร5อยละ 

32.73  

2) ผลการสอบถามความพึงพอใจของบุคคลท่ัวไป และผู5ปกครองนักเรียน 

นักศึกษา ที่มาใช5บริการศูนย3อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต3 ที่มีต8อการดำเนินการ  โครงการศูนย3

อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต3 ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ประกอบด5วย 4 ด5าน มีรายละเอียด ดังน้ี 

(1) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคคลท่ัวไป และผู5ปกครองนักเรียน 

นักศึกษา ที่มาใช5บริการศูนย3อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต3 ที่มีต8อการดำเนินการโครงการศูนย3

อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต3 ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ด5านกระบวนการขั้นตอนการดำเนินการ

โครงการ แสดงดังภาพท่ี 4.27 
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ภาพท่ี 4.27   ความพึงพอใจของบุคคลทั่วไป และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษา ที่มาใช5บริการ

ศูนย3อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต3 ที่มีต8อ การดำเนินการโครงการศูนย3อาชีวะ

อาสา เทศกาลสงกรานต3 ด5านกระบวนการดำเนินการ 

 

  จากภาพที่ 4.27 พบว8า  โดยภาพรวม   บุคคลทั่วไป และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษา ที่มาใช5

บริการศูนย3อาชีวะอาสา  เทศกาลสงกรานต3    มีความพึงพอใจ    ต8อการดำเนินการโครงการศูนย3

อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต3   ด5านกระบวนการดำเนินการ      มีค8าเฉล่ียอยู8ในระดับมากท่ีสุด (X̅= 

4.82,S.D.=0.34)   โดยรายการที่มีค8าเฉลี่ยสูงสุด  คือ การเตรียมความพร5อม  ด5านสถานท่ี  บุคลากร 

วัสดุ และการจัดการหน8วยอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต3  มีค8าเฉลี ่ยอยู8ในระดับมากที่สุด (X	#= 

4.87,S.D.= 0.34)  รองลงมา  เปUนการประชาสัมพันธ3 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต3    มี

ค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด (X̅= 4.85,S.D.=0.36)  ส8วนขั้นตอนการให5บริการในกิจกรรมในหน8วย

อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต3 แม5ว8าจะมีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด (X̅= 4.73,S.D.= 0.53) แต8ก็

เปUนหัวข5อท่ีมีค8าเฉล่ียน5อยกว8าด5านอ่ืนๆ 

(2) ผลการประเมินความพึงพอใจ  ของบุคคลท่ัวไป และผู5ปกครองนักเรียน 

นักศึกษา ที่มาใช5บริการศูนย3อาชีวะอาสา  เทศกาลสงกรานต3    ที่มีต8อ การดำเนินการโครงการศูนย3

อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต3 ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ด5านการดำเนินกิจกรรมโครงการ แสดงดัง

ภาพท่ี 4.28 
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ภาพท่ี 4.28   ความพึงพอใจ ของบุคคลทั่วไป และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษา ที่มาใช5บริการ

ศูนย3อาชีวะอาสา  เทศกาลสงกรานต3    ที่มีต8อการดำเนินการ โครงการศูนย3

อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต3 ด5านการดำเนินกิจกรรมโครงการ 
 

          จากภาพที่ 4.28 พบว8า โดยภาพรวม บุคคลทั่วไป และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษา ที่มาใช5

บริการศูนย3อาชีวะอาสา  เทศกาลสงกรานต3   มีความพึงพอใจ  ต8อการดำเนินการโครงการศูนย3

อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต3   ด5านการดำเนินกิจกรรมโครงการ   มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด 

(X̅ = 4.78,S.D.=0.32)  โดยรายการที่มีค8าเฉลี่ยสูงสุด  คือ กิจกรรมรณรงค3การขับขี่อย8างปลอดภัย

ช8วงเทศกาลสงกรานต3 มีค8าเฉลี ่ยอยู8ในระดับมากที ่สุด (X̅ = 4.84,S.D.= 0.42) รองลงมา เปUน

กิจกรรมการให5บริการจุดพักรถ และพักคนช8วงเทศกาลสงกรานต3 มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด 

(X̅ = 4.82,S.D.= 0.39)  ส8วนกิจกรรมการให5บริการตรวจสภาพรถยนต3และรถจักรยานยนต3ช8วง

เทศกาลสงกรานต3 แม5ว8าจะมีค8าเฉล่ียอยู8ในระดับมากท่ีสุด  (X̅ = 4.71,S.D.= 0.53)  แต8ก็เปUนหัวข5อท่ี

มีค8าเฉล่ียน5อยกว8าด5านอ่ืนๆ 

(3) ผลการประเมินความพึงพอใจ ของบุคคลท่ัวไป และผู5ปกครองนักเรียน 

นักศึกษา ที่มาใช5บริการศูนย3อาชีวะอาสา  เทศกาลสงกรานต3   ที่มีต8อ การดำเนินการโครงการศูนย3

อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต3 ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   ด5านการอำนวยความสะดวก แสดงดัง

ภาพท่ี 4.29 
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ภาพท่ี 4.29   ความพึงพอใจของบุคคลทั่วไป และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษา ที่มาใช5บริการ

ศูนย3อาชีวะอาสา  เทศกาลสงกรานต3 ที่มีต8อการดำเนินการ โครงการศูนย3อาชีวะ

อาสา เทศกาลสงกรานต3 ด5านการอำนวยความสะดวก 

 

  จากภาพที่ 4.29 พบว8า โดยภาพรวม บุคคลทั่วไป และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่มาใช5

บริการศูนย3อาชีวะอาสา  เทศกาลสงกรานต3  มีความพึงพอใจ  ต8อการดำเนินการ โครงการศูนย3

อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต3 ด5านการอำนวยความสะดวก มีค8าเฉลี ่ยอยู8ในระดับมากที ่สุด

(X̅=4.81,S.D.=0.34)  โดยรายการที่มีค8าเฉลี่ยสูงสุด  คือ การอำนวยความสะดวกในการให5บริการ

ศูนย3อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต3 มีค8าเฉลี ่ยอยู8ในระดับมากที ่สุด(X̅ = 4.84,S.D.= 0.37) 

รองลงมา  เปUนสถานที่ตั้งศูนย3อาชีวะอาสา  เทศกาลสงกรานต3   มีบริเวณและการตกแต8งสถานที่ 

มีความเหมาะสม มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.82,S.D.= 0.39) ส8วนเอกสารประกอบการ

ดำเนินการโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต3  แม5ว8าจะมีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด(X̅ = 

4.76,S.D.= 0.47)  แต8ก็เปUนหัวข5อท่ีมีค8าเฉล่ียน5อยกว8าด5านอ่ืนๆ 

(4) ผลการประเมินความพึงพอใจ ของบุคคลท่ัวไป และผู5ปกครองนักเรียน 

นักศึกษา ที่มาใช5บริการศูนย3อาชีวะอาสา  เทศกาลสงกรานต3 ที่มีต8อ การดำเนินการโครงการศูนย3

อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต3 ของ  วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต    ด5านคุณภาพการให5บริการ แสดงดัง

ภาพท่ี 4.30 
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ภาพท่ี 4.30   ความพึงพอใจของบุคคลทั่วไป และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษา ที่มาใช5บริการ

ศูนย3อาชีวะอาสา  เทศกาลสงกรานต3 ที่มีต8อการดำเนินการโครงการศูนย3อาชีวะ

อาสา เทศกาลสงกรานต3  ด5านคุณภาพการให5บริการ 
 

      จากภาพที่ 4.30 พบว8า โดยภาพรวมบุคคลทั่วไป และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษา ที่มาใช5

บริการศูนย3อาชีวะอาสา  เทศกาลสงกรานต3  มีความพึงพอใจต8อการดำเนินการ โครงการศูนย3อาชีวะ

อาสา เทศกาลสงกรานต3 ด5านคุณภาพการให5บริการ มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด (X̅= 4.83,S.D.= 

0.29)  โดยรายการที ่มีค8าเฉลี ่ยสูงสุด  คือ ภาพรวมของกิจกรรมศูนย3อาชีวะอาสา เทศกาล

สงกรานต3 มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด (X̅=4.91,S.D.= 0.35)  รองลงมาเปUนการให5บริการตรวจ

สภาพรถยนต3และรถจักรยานยนต3ของศูนย3อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต3มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับ

มากที่สุด (X̅ = 4.85,S.D.=0.36)  ส8วนความรู5 ทักษะ ในการตรวจสภาพและแก5ป}ญหางานรถยนต3

และรถจักรยานยนต3 แม5ว8าจะมีค8าเฉล่ียอยู8ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.76,S.D.= 0.47)  แต8ก็เปUนหัวข5อ

ท่ีมีค8าเฉล่ียน5อยกว8าด5านอ่ืนๆ 

(5) ผลการประเมินความพึงพอใจ ของบุคคลท่ัวไป และผู5ปกครอง นักเรียน 

นักศึกษา ที่มาใช5บริการศูนย3อาชีวะอาสา  เทศกาลสงกรานต3 ที่มีต8อ การดำเนินการโครงการศูนย3

อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต3 ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ในภาพรวม แสดงดังภาพท่ี 4.31 
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ภาพท่ี 4.31   ความพึงพอใจ ของบุคคลท่ัวไป และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษา ท่ีมาใช5บริการ

ศูนย3อาชีวะอาสา  เทศกาลสงกรานต3 ท่ีมีต8อการดำเนินการโครงการศูนย3อาชีวะ

อาสา เทศกาลสงกรานต3 ในภาพรวม 

   

จากภาพที่ 4.31 แสดงให5เห็นว8า  โดยภาพรวม บุคคลทั่วไป และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษา 

ที่มาใช5บริการศูนย3อาชีวะอาสา  เทศกาลสงกรานต3  มีความพึงพอใจ   ต8อการดำเนินการโครงการ

ศูนย3อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต3  มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.81,S.D.= 0.27) โดย

รายการที่มีค8าเฉลี่ยสูงสุด  คือ ด5านคุณภาพการให5บริการ มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด (X̅ = 

4.83,S.D.= 0.29) รองลงมา เปUนด5านกระบวนการขั้นตอนการดำเนินการโครงการ มีค8าเฉลี่ยอยู8ใน

ระดับมากที่สุด  (X̅=4.82,S.D.= 0.34) ส8วนด5านการดำเนินการกิจกรรมโครงการ แม5ว8าจะมีค8าเฉล่ีย

อยู8ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.78,S.D.= 0.32)  แต8ก็เปUนหัวข5อท่ีมีค8าเฉล่ียน5อยกว8าด5านอ่ืนๆ 

4.3.3.6 ผลการดำเนินการโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลป�ใหม8 

1) ข5อมูลท่ัวไปของผู5ตอบแบบสอบถาม เปUนบุคคลท่ัวไป และผู5ปกครองนักเรียน 

นักศึกษาท่ีมาใช5บริการศูนย3อาชีวะอาสา เทศกาลป�ใหม8   รวมจำนวน 63 คน จำแนกตามสถานะ เปUน

บุคคลทั่วไป จำนวน 47 คน คิดเปUนร5อยละ 74.60 และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษา จำนวน 16 คน 

คิดเปUนร5อยละ 25.40  

2) ผลการสอบถามความพึงพอใจ  ของบุคคลท่ัวไป และผู5ปกครองนักเรียน 

นักศึกษาที่มาใช5บริการศูนย3อาชีวะอาสา เทศกาลป�ใหม8   ที่มีต8อการดำเนินการโครงการศูนย3อาชีวะ

อาสา เทศกาลป�ใหม8 ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ประกอบด5วย 4 ด5าน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

(1) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคคลท่ัวไป และผู5ปกครองนักเรียน 

นักศึกษาที่มาใช5บริการศูนย3อาชีวะอาสา เทศกาลป�ใหม8   ที่มีต8อการดำเนินการโครงการศูนย3อาชีวะ

อาสา เทศกาลป�ใหม8 ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ด5านกระบวนการการดำเนินการ แสดงดังภาพท่ี 4.32 
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ภาพท่ี 4.32   ความพึงพอใจของบุคคลท่ัวไป และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษาท่ีมาใช5บริการศูนย3

อาชีวะอาสา เทศกาลป�ใหม8   ที่มีต8อการดำเนินการโครงการศูนย3อาชีวะอาสา 

เทศกาลป�ใหม8 ด5านกระบวนการดำเนินการ 

 

จากภาพที่ 4.32 พบว8า โดยภาพรวม  บุคคลทั่วไป และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่มาใช5

บริการศูนย3อาชีวะอาสา เทศกาลป�ใหม8 มีความพึงพอใจ  ต8อการดำเนินการโครงการศูนย3อาชีวะอาสา 

เทศกาลป�ใหม8 ด5านกระบวนการดำเนินการ มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด (X̅ =4.67,S.D.= 0.32)  

โดยรายการที่มีค8าเฉลี่ยสูงสุด  คือ การประชาสัมพันธ3โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลป�ใหม8 มีค8าเฉล่ีย

อยู8ในระดับมากที ่สุด (X̅ = 4.79,S.D.= 0.41) รองลงมา   เปUนการเตรียมความพร5อมด5านสถานท่ี 

บุคลากร   วัสดุ    และการจัดการหน8วยอาชีวะอาสา   เทศกาลป�ใหม8    มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด 

(X̅ = 4.62,S.D.= 0.49)   ส8วนขั้นตอนการให5บริการในกิจกรรม หน8วยอาชีวะอาสา เทศกาลป�ใหม8 

แม5ว8าจะมีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.59,S.D.= 0.50) แต8ก็เปUนหัวข5อที่มีค8าเฉลี่ยน5อยกว8า

ด5านอ่ืน ๆ 

(2) ผลการประเมินความพึงพอใจ  ของบุคคลท่ัวไป และผู5ปกครองนักเรียน 

นักศึกษาที่มาใช5บริการศูนย3อาชีวะอาสา เทศกาลป�ใหม8 ที่มีต8อการดำเนินการโครงการศูนย3อาชีวะ

อาสา เทศกาลป�ใหม8 ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ด5านการดำเนินกิจกรรมโครงการ แสดงดังภาพท่ี 4.33 
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ภาพท่ี 4.33   ความพึงพอใจของบุคคลทั่วไป และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่มาใช5บริการศูนย3

อาชีวะอาสา เทศกาลป�ใหม8 ที ่มีต8อการดำเนินการโครงการศูนย3อาชีวะอาสา 

เทศกาลป�ใหม8 ด5านการดำเนินกิจกรรมโครงการ 

 

จากภาพที่ 4.33 แสดงให5เห็นว8า โดยภาพรวม  บุคคลทั่วไป และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษา

ที่มาใช5บริการศูนย3อาชีวะอาสา   เทศกาลป�ใหม8     มีความพึงพอใจ    ต8อการดำเนินการโครงการ

ศูนย3อาชีวะอาสา    เทศกาลป�ใหม8   ด5านการดำเนินกิจกรรมโครงการ มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด 

(X̅ = 4.52,S.D.= 0.31) โดยรายการที่มีค8าเฉลี่ยสูงสุด  คือ กิจกรรมรณรงค3การขับขี่อย8างปลอดภัย

ช8วงเทศกาลป�ใหม8 มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.59, S.D.= 0.50) รองลงมา เปUนกิจกรรม

การให5บริการจุดพักรถและพักคน   มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด (X̅ =  4.56,S.D.= 0.53)  ส8วน

รายการท่ีมีค8าเฉลี่ยน5อยสุด คือ  กิจกรรมการให5บริการตรวจสภาพรถยนต3และรถจักรยานยนต3ช8วง

เทศกาลป�ใหม8 มีค8าเฉล่ียอยู8ในระดับมาก (X̅ = 4.44,S.D.= 0.53)  

(3) ผลการประเมินความพึงพอใจ  ของบุคคลท่ัวไป และผู5ปกครองนักเรียน 

นักศึกษาที่มาใช5บริการศูนย3อาชีวะอาสา เทศกาลป�ใหม8  ที่มีต8อการดำเนินการ  โครงการศูนย3อาชีวะ

อาสา เทศกาลป�ใหม8 ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   ด5านการอำนวยความสะดวก แสดงดังภาพท่ี 4.34 
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ค<าคะแนนเฉลี่ยรวม 

ค<าเฉลี่ย S.D.
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ภาพท่ี 4.34   ความพึงพอใจของบุคคลทั่วไป และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่มาใช5บริการศูนย3

อาชีวะอาสา เทศกาลป�ใหม8  ที ่มีต8อการดำเนินการโครงการศูนย3อาชีวะอาสา 

เทศกาลป�ใหม8 ด5านการอำนวยความสะดวก 

 

จากภาพที่ 4.34 พบว8า โดยภาพรวม  บุคคลทั่วไป และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่มาใช5

บริการศูนย3อาชีวะอาสา เทศกาลป�ใหม8  มีความพึงพอใจ ต8อการดำเนินการโครงการศูนย3อาชีวะอาสา 

เทศกาลป�ใหม8 ด5านการอำนวยความสะดวก มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด (X̅=4.52,S.D.= 0.42)   

โดยรายการที่มีค8าเฉลี่ยสูงสุด  คือ เอกสารประกอบการดำเนินการโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลป�

ใหม8 สะดวก มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.54,S.D.= 0.50)  รองลงมา เปUนการอำนวย

ความสะดวกในการให5บริการศูนย3อาชีวะอาสา เทศกาลป�ใหม8สะดวก มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมาก

ที่สุด (X̅ = 4.52,S.D.= 0.40)   ส8วนรายการที่มีค8าเฉลี่ยน5อยสุด คือ  สถานที่ตั้งศูนย3อาชีวะอาสา 

เทศกาลป�ใหม8    มีบริเวณ  และการตกแต8งสถานที่มีความเหมาะสม   มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมาก 

(X̅ = 4.49,S.D. = 0.50)    

(4) ผลการประเมินความพึงพอใจ ของบุคคลท่ัวไป และผู5ปกครองนักเรียน 

นักศึกษาที่มาใช5บริการศูนย3อาชีวะอาสา เทศกาลป�ใหม8  ที่มีต8อการดำเนินการโครงการศูนย3อาชีวะ

อาสา เทศกาลป�ใหม8ของ  วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   ด5านคุณภาพการให5บริการ แสดงดังภาพท่ี 4.35 
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ภาพท่ี 4.35   ความพึงพอใจของบุคคลท่ัวไป และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษาท่ีมาใช5บริการศูนย3

อาชีวะอาสา เทศกาลป�ใหม8  ท่ีมีต8อ การดำเนินการโครงการศูนย3อาชีวะอาสา 

เทศกาลป�ใหม8 ด5านคุณภาพการให5บริการ 
 

จากภาพที่ 4.35 พบว8า โดยภาพรวม  บุคคลทั่วไป และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่มาใช5

บริการศูนย3อาชีวะอาสา เทศกาลป�ใหม8  มีความพึงพอใจ ต8อการดำเนินการโครงการศูนย3อาชีวะอาสา 

เทศกาลป�ใหม8  ด5านคุณภาพการให5บริการ มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด  (X̅ =4.54,S.D.= 0.40)  

โดยรายการท่ีมีค8าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ความรู5 ทักษะ ในการตรวจสภาพและแก5ป}ญหางานรถยนต3 และ

รถจักรยานยนต3 ค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.63, S.D.= 0.49)  รองลงมาเปUนภาพรวมของ

กิจกรรมศูนย3อาชีวะอาสา เทศกาลป�ใหม8 ค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.52,S.D.= 0.50) 

ส8วนรายการที่มีค8าเฉลี่ยน5อยสุด คือ  การตรวจสภาพรถยนต3และรถจักรยานยนต3ของศูนย3อาชีวะ

อาสา เทศกาลป�ใหม8 มีค8าเฉล่ียอยู8ในระดับมาก(X̅ = 4.46,S.D.= 0.50)   

(5) ผลการประเมินความพึงพอใจ  ของบุคคลท่ัวไป และผู5ปกครองนักเรียน 

นักศึกษาที่มาใช5บริการศูนย3อาชีวะอาสา เทศกาลป�ใหม8  ที่มีต8อการดำเนินการโครงการศูนย3อาชีวะ

อาสา เทศกาลป�ใหม8 ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ในภาพรวม แสดงดังภาพท่ี 4.36 
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ภาพท่ี 4.36   ความพึงพอใจของบุคคลท่ัวไป และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษาท่ีมาใช5บริการศูนย3

อาชีวะอาสา เทศกาลป�ใหม8  ท่ีมีต8อการดำเนินการโครงการศูนย3อาชีวะอาสา 

เทศกาลป�ใหม8   ในภาพรวม 

   

  จากภาพที่ 4.36 พบว8า โดยภาพรวม   ความพึงพอใจ บุคคลทั่วไป และผู5ปกครองนักเรียน

นักศึกษาที่มาใช5บริการศูนย3อาชีวะอาสา เทศกาลป�ใหม8  ที่มีต8อการดำเนินการโครงการศูนย3อาชีวะ

อาสาเทศกาลป�ใหม8   ค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด  (X̅= 4.56,S.D.= 0.26)  โดยรายการที่มีค8าเฉล่ีย

สูงสุด  คือ  ด5านกระบวนการดำเนินการ ค8าเฉลี ่ยอยู8ในระดับมากที ่สุด  (X̅=4.67,S.D.=0.32) 

รองลงมาเปUนด5านคุณภาพการให5บริการ ค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.54 ,S.D.= 0.40) 

ส8วนด5านการอำนวยความสะดวก แม5ว8าจะมีค8าเฉล่ียอยู8ในระดับมากท่ีสุด  (X̅ = 4.52,S.D.= 0.42) แต8

ก็เปUนหัวข5อท่ีมีค8าเฉล่ียน5อยกว8าด5านอ่ืน ๆ 

4.3.3.7 ผลการดำเนินการโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรแกนมัธยม 

1) ข5อมูลท่ัวไปของผู5ตอบแบบสอบถาม เปUนผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน 

นักเรียนนักศึกษา และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษาท่ีเกี่ยวข5องกับโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรแกน

มัธยม  รวมจำนวน 53 คน จำแนกตามสถานะ เปUนผู5บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน คิดเปUนร5อยละ 

5.66   ครูผู5สอน จำนวน 7 คน คิดเปUนร5อยละ 13.21   นักเรียนนักศึกษา จำนวน 19 คน คิดเปUนร5อย

ละ 35.85  และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษา จำนวน 24 คน คิดเปUนร5อยละ 45.28 

2) ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน นักเรียน 

นักศึกษา และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษาท่ีเกี่ยวข5อง ที่มีต8อการดำเนินการโครงการจัดการศึกษา

หลักสูตรแกนมัธยม ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ประกอบด5วย 4 ด5าน มีรายละเอียด ดังน้ี 

(1) ผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน  
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นักเรียนนักศึกษา และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวข5อง ที่มีต8อการดำเนินการโครงการจัด

การศึกษาหลักสูตรแกนมัธยมของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ด5านกระบวนการขั้นตอนการดำเนินการ 

แสดงดังภาพท่ี 4.37 

 
 

ภาพท่ี 4.37   ความพึงพอใจของผู 5บริหารสถานศึกษา ครูผู 5สอน นักเรียนนักศึกษา และ

ผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวข5อง ในการดำเนินการโครงการจัดการศึกษา

หลักสูตรแกนมัธยม  ด5านกระบวนการดำเนินการ 

 

จากภาพที่ 4.37 พบว8า โดยภาพรวมผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน นักเรียนนักศึกษา และ

ผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวข5อง มีความพึงพอใจ ต8อการดำเนินการโครงการจัดการศึกษา

หลักสูตรแกนมัธยม ด5านกระบวนการดำเนินการ ค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด (X̅ =4.60,S.D.= 0.28) 

โดยรายการที ่มีค8าเฉลี ่ยสูงสุด  คือ  การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล

ประเมินผล วัสดุ อุปกรณ3การเรียนและบุคลากรตามโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรแกนมัธยม 

ค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.74,S.D.= 0.45)  รองลงมาเปUน   การตกลงทำความร8วมมือ   

ในการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรแกนมัธยม      ค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด 

(X̅ = 4.72,S.D.= 0.46)  ส8วนรายการที่มีค8าเฉลี่ยน5อยที่สุด  คือ  การบริการรถรับ-ส8ง การรักษาความ

ปลอดภัยและระบบจราจร ค8าเฉล่ียอยู8ในระดับมาก(X̅ = 4.42,S.D.= 0.50)   

(2) ผลการประเมินความพึงพอใจ  ของผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน นักเรียน 

นักศึกษา และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวข5อง ที่มีต8อการดำเนินการโครงการจัดการศึกษา

หลักสูตรแกนมัธยมของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ด5านการดำเนินกิจกรรมโครงการ แสดงดังภาพท่ี 4.38 
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ภาพท่ี 4.38   ความพึงพอใจของผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน นักเรียนนักศึกษา และผู5ปกครอง

นักเรียนนักศึกษาท่ีเก่ียวข5อง  ในการดำเนินการโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรแกน

มัธยม  ด5านการดำเนินกิจกรรมโครงการ 

 

จากภาพที่ 4.38 พบว8า โดยภาพรวมผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน นักเรียนนักศึกษา และ

ผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวข5อง  มีความพึงพอใจต8อการดำเนินการโครงการจัดการศึกษา

หลักสูตรแกนมัธยม  ด5านการดำเนินกิจกรรม มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.57,S.D.= 0.20) 

โดยรายการที่มีค8าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  การจัดการเรียนการสอนในรายวิชางานไม5เบื้องต5น มีค8าเฉล่ีย

อยู8ในระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.77 ,S.D.= 0.42)  รองลงมาเปUนการจัดการเรียนการสอน  ในรายวิชา

งานเชื ่อมเบื ้องต5น  มีค8าเฉลี ่ยอยู8ในระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.68,S.D.= 0.47)   ส8วนรายการที่มี

ค8าเฉลี่ยน5อยที่สุด  คือ  การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานงานเรือ  มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับ

มาก  (X̅ =4.28, S.D.= 0.46)  

(3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู5บริหารสถานศึกษา  ครูผู5สอน  

นักเรียนนักศึกษา และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวข5อง ที่มีต8อ การดำเนินการโครงการจัด

การศึกษาหลักสูตรแกนมัธยม ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ด5านการอำนวยความสะดวก ดังภาพท่ี 4.39 
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ภาพท่ี 4.39   ความพึงพอใจของผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน นักเรียนนักศึกษา และผู5ปกครอง

นักเรียนนักศึกษาท่ีเก่ียวข5อง  ท่ีมีต8อ การดำเนินการ โครงการจัดการศึกษา

หลักสูตรแกนมัธยม  ด5านการอำนวยความสะดวก 

 

    จากภาพที่ 4.39 พบว8า โดยภาพรวม   ผู5บริหารสถานศึกษา    ครูผู5สอน นักเรียนนักศึกษา 

และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวข5อง     มีความพึงพอใจ    ต8อการดำเนินการ  โครงการจัด

การศึกษาหลักสูตรแกนมัธยม ด5านการอำนวยความสะดวก มีค8าเฉลี ่ยอยู8ในระดับมากที ่สุด 

(X̅=4.62,S.D.= 0.26)   โดยรายการที่มีค8าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  เอกสารประกอบการศึกษาหลักสูตรแกน

มัธยม   และสื่อและอุปกรณ3การศึกษาหลักสูตรแกนมัธยมมีความครบถ5วน สมบูรณ3และใช5งานได5ดี  มี

ค8าเฉลี ่ยอยู8ในระดับมากที ่สุด (X̅ = 4.70,S.D.= 0.46) รองลงมาเปUนเอกสารประกอบการศึกษา

หลักสูตรแกนมัธยม มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.64, S.D.= 0.48)  ส8วนรายการที่มีค8าเฉล่ีย

น5อยสุด  คือ  การอำนวยความสะดวกของครู เจ5าหน5าที่  ด5านการเรียน การวัดผล ประเมินผล  

และการออกใบประกาศนียบัตร มีค8าเฉล่ียอยู8ในระดับมาก (X̅ = 4.30,S.D.= 0.67)  

(4) ผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน  

นักเรียนนักศึกษา และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวข5อง ที่มีต8อ การดำเนินการโครงการจัด

การศึกษาหลักสูตรแกนมัธยม    ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ด5านคุณภาพการให5บริการ แสดงดังภาพ

ท่ี 4.40 
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ความสะดวกในการเรียนและออกใบประกาศนียบัตร 
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ภาพท่ี 4.40   ความพึงพอใจของผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน นักเรียนนักศึกษา และ

ผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษาท่ีเก่ียวข5อง ท่ีมีต8อ โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร

แกนมัธยม   ด5านคุณภาพการให5บริการ 

 

  จากภาพที่ 4.40 พบว8า โดยภาพรวม  ผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน นักเรียนนักศึกษา และ

ผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวข5อง  มีความพึงพอใจ ต8อการดำเนินการโครงการจัดการศึกษา

หลักสูตรแกนมัธยม ด5านคุณภาพการให5บริการ  มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด (X̅ =4.52,S.D.=0.22) 

โดยรายการที่มีค8าเฉลี่ยสูงสุด คือการนำส่ิงท่ีได5รับจากการศึกษาตามโครงการมาประกอบการตัดสินใจ

ในการวางแผนศึกษาต8อ ในระดับที่สูงขึ ้น มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด (X̅ =4.60,S.D.= 0.49)   

รองลงมา เปUนภาพรวมของกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรแกนมัธยม  และความรู5 ทักษะ  

และประสบการณ3วิชาชีพใหม8 ๆ จากการศึกษา  ตามหลักสูตรแกนมัธยมมีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมาก

ที่สุด (X̅ =4.57,S.D.= 0.50) ส8วนรายการที่มีค8าเฉลี่ยน5อยสุด คือ ความรู5 ทักษะและประสบการณ3

วิชาชีพท่ีได5รับจากโครงการน้ี ตรงตามความต5องการ มีค8าเฉล่ียอยู8ในระดับมาก(X̅ =4.38,S.D.= 0.49)  

(5) ผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน 

นักเรียนนักศึกษา   และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวข5อง  ที่มีต8อ  การดำเนินการโครงการจัด

การศึกษาหลักสูตรแกนมัธยมของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ในภาพรวม แสดงดังภาพท่ี 4.41 
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ภาพท่ี 4.41   ความพึงพอใจของผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน นักเรียนนักศึกษา  และผู5ปกครอง

นักเรียนนักศึกษาท่ีเก่ียวข5อง ท่ีมีต8อ การดำเนินการ โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร 

แกนมัธยม  ในภาพรวม 

      

       จากภาพที่ 4.41 พบว8า โดยภาพรวม ผู5บริหารสถานศึกษา ครูผู5สอน นักเรียนนักศึกษาและ

ผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวข5อง  มีความพึงพอใจ   ต8อการดำเนินการโครงการจัดการศึกษา

หลักสูตรแกนมัธยม มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด (X̅ =4.57,S.D.= 0.16)  โดยรายการที่มีค8าเฉล่ีย

สูงสุด คือ ด5านการอำนวยความสะดวก    ด5านกระบวนการดำเนินการโครงการ มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับ

มากที่สุด  (X̅ = 4.62, S.D.= 0.26)  รองลงมา เปUนด5านกระบวนการดำเนินการมีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับ

มากที ่สุด  (X̅ = 4.60,S.D.= 0.28). ส8วนด5านคุณภาพการให5บริการ แม5ว8าผู 5บริหารสถานศึกษา 

ครูผู5สอน นักเรียนนักศึกษา  และผู5ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวข5องกับการดำเนินการ จะมี

ค8าเฉล่ียอยู8ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.52,S.D.= 0.22) แต8ก็เปUนหัวข5อท่ีมีค8าเฉล่ียน5อยกว8าด5านอ่ืนๆ 

4.3.3.8 ผลการดำเนินการโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะส้ัน และ 108 อาชีพ 

1) ข5อมูลท่ัวไปของผู5ตอบแบบสอบถาม เปUนนักเรียน/นักศึกษา ผู5ประกอบอาชีพ 

รับจ5าง ผู5ประกอบอาชีพค5าขาย แม8บ5าน   และผู5ประกอบอาชีพเปUนข5าราชการ ท่ีเข5ารับการฝ กอบรม

หลักสูตรระยะสั้น และ 108 อาชีพ รวม 53 คน จำแนกเปUนนักเรียน/นักศึกษา 7 คน คิดเปUนร5อยละ 

13.21   ผู5ประกอบอาชีพรับจ5าง 11 คน คิดเปUนร5อยละ 20.75 ผู5ประกอบอาชีพค5าขาย 5 คน   คิด

เปUนร5อยละ 9.43  แม8บ5าน 23 คน คิดเปUนร5อยละ 43.40 และข5าราชการ 7 คน คิดเปUนร5อยละ 13.21 
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2) ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษา ผู5ประกอบอาชีพรับจ5าง 

ผู5ประกอบอาชีพค5าขาย แม8บ5านและผู5ประกอบอาชีพเปUนข5าราชการ ที่มีต8อ  การดำเนินการโครงการ

จัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น และ 108 อาชีพ  ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ประกอบด5วย 4 ด5าน โดย

มีรายละเอียด ดังน้ี 

(1) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษา ผู5ประกอบอาชีพ 

รับจ5าง ผู5ประกอบอาชีพค5าขาย แม8บ5าน  และผู5ประกอบอาชีพเปUนข5าราชการ ที่มีต8อ  การดำเนินการ

โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะส้ัน และ 108 อาชีพ  ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ด5านกระบวนการ

ข้ันตอนการดำเนินการ แสดงดังภาพท่ี 4.42 

 
ภาพท่ี 4.42   ความพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษา ผู5ประกอบอาชีพรับจ5าง ผู5ประกอบอาชีพ

ค5าขาย แม8บ5าน    และผู5ประกอบอาชีพเปUนข5าราชการ   ที่มีต8อ    การดำเนินการ

โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั ้น และ 108 อาชีพ ด5านกระบวนการ

ดำเนินการ 

 

จากภาพที่ 4.42 พบว8า โดยภาพรวม   นักเรียน/นักศึกษา ผู5ประกอบอาชีพรับจ5าง ผู5ประกอบ

อาชีพค5าขาย แม8บ5าน   และผู5ประกอบอาชีพเปUนข5าราชการ มีความพึงพอใจ   ต8อการดำเนินการ

โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น และ 108 อาชีพ ด5านกระบวนการดำเนินการ   มีค8าเฉลี่ยอยู8

ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.64,S.D.= 0.30) โดยรายการที่มีค8าเฉลี่ยสูงสุด คือการประชาสัมพันธ3

โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะส้ัน      และ 108 อาชีพ         มีค8าเฉล่ียอยู8ในระดับมากท่ีสุด (X̅ 

= 4.74,S.D.= 0.45)  รองลงมา   เปUนการเตรียมความพร5อมด5านสถานท่ี บุคลากร วัสดุ อุปกรณ3 ส่ิงอำนวย

ความสะดวก   และการจัดฝ กอบรมหลักสูตรระยะสั้น และ 108 อาชีพมีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด (X̅ 

= 4.70,S.D.= 0.46)   ส8วนรายการท่ีมีค8าเฉล่ียน5อยสุด คือการเตรียมพร5อมด5านการลงทะเบียน การ

ฝ กอบรม การประเมินผล และการออกใบประกาศนียบัตร การฝ กอบรมหลักสูตรระยะส้ัน และ 108 

อาชีพ  มีค8าเฉล่ียอยู8ในระดับมาก ( X̅ = 4.47,S.D.= 0.50)  
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(2) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษา ผู5ประกอบอาชีพ 

รับจ5าง ผู5ประกอบอาชีพค5าขาย แม8บ5าน  และผู5ประกอบอาชีพเปUนข5าราชการ  ที่มีต8อ การดำเนินการ

โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น และ 108 อาชีพ ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ด5านการดำเนิน

กิจกรรมโครงการ แสดงดังภาพท่ี 4.43 

 

 
ภาพท่ี 4.43  ความพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษา ผู5ประกอบอาชีพรับจ5าง ผู5ประกอบอาชีพ

ค5าขาย แม8บ5าน  และผู5ประกอบอาชีพเปUนข5าราชการ ท่ีมีต8อ การดำเนินการ

โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะส้ัน และ 108  อาชีพด5านการดำเนินกิจกรรม

โครงการ 

 

จากภาพที่ 4.43 พบว8า โดยภาพรวมนักเรียน/นักศึกษา ผู5ประกอบอาชีพรับจ5าง ผู5ประกอบ

อาชีพค5าขาย แม8บ5าน  และผู5ประกอบอาชีพเปUนข5าราชการ มีความพึงพอใจต8อการดำเนินการ

โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น และ 108 อาชีพ  ด5านการดำเนินกิจกรรมโครงการ มีค8าเฉล่ีย

อยู8ในระดับมากที่สุด (X̅=4.56,S.D.= 0.27) โดยรายการที ่มีค8าเฉลี ่ยสูงสุด คือ การดำเนินการ

หลักสูตรการทำพวงกุญแจจากไม5อัด มีค8าเฉลี ่ยอยู8ในระดับมากที ่สุด  (X̅ = 4.64,S.D.= 0.48)  

รองลงมาเปUนการดำเนินการหลักสูตรการจัดสวนถาดและการดำเนินการหลักสูตรการทำกรอบรูป มี

ค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด (X̅ =4.58,S.D.= 0.50)  รายการที่มีค8าเฉลี่ยน5อยสุด คือ การดำเนินการ

หลักสูตรการเปล่ียนถ8ายน้ำมันเคร่ือง  มีค8าเฉล่ียอยู8ในระดับมาก (X̅ = 4.47,S.D.= 0.58)   
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(3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษา ผู5ประกอบอาชีพ 

รับจ5าง ผู5ประกอบอาชีพค5าขาย แม8บ5านและผู5ประกอบอาชีพเปUนข5าราชการ ที่มีต8อการดำเนินการ

โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น และ 108 อาชีพของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   ด5านการอำนวย

ความสะดวก แสดงดังภาพท่ี 4.44 

 

 
ภาพท่ี 4.44   ความพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษา ผู5ประกอบอาชีพรับจ5าง ผู5ประกอบอาชีพ

ค5าขาย แม8บ5าน และผู5ประกอบอาชีพเปUนข5าราชการ ท่ีมีต8อ โครงการจัดการศึกษา

หลักสูตรระยะส้ัน และ 108 อาชีพ ด5านการอำนวยความสะดวก 

 

จากภาพที่ 4.44 พบว8า โดยภาพรวมนักเรียน/นักศึกษา ผู5ประกอบอาชีพรับจ5าง ผู5ประกอบ

อาชีพค5าขาย แม8บ5าน  และผู5ประกอบอาชีพเปUนข5าราชการ  มีความพึงพอใจ   ต8อการดำเนินการ

โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น และ 108 อาชีพ ด5านการอำนวยความสะดวก มีค8าเฉลี่ยอยู8

ในระดับมากที ่สุด (X̅ =4.52,S.D.= 0.29) โดยรายการที ่มีค8าเฉลี ่ยสูงสุด คือ สถานที ่ฝ กอบรม 

ห5องปฏิบัติการฝ กอบรม  และบริเวณ   มีการตกแต8งที่เหมาะสม มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด  

(X̅ = 4.62,S.D.= 0.53)  รองลงมาเปUนสื่อและอุปกรณ3การฝ กอบรมหลักสูตรระยะสั้นและ 108 อาชีพ   

มีความครบถ5วนสมบูรณ3 และใช5งานได5  มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.57,S.D.= 0.50)  

รายการที่มีค8าเฉลี่ยน5อยสุด คือ  เอกสารประกอบการฝ กอบรมหลักสูตรระยะสั้น และ 108 อาชีพ ได5  

มีค8าเฉล่ียอยู8ในระดับมาก (X̅ =  4.38 ,S.D.= 0.49) 

(4) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษา ผู5ประกอบอาชีพ 

รับจ5าง ผู5ประกอบอาชีพค5าขาย แม8บ5านและผู5ประกอบอาชีพเปUนข5าราชการ ที่มีต8อการดำเนินการ

โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น และ 108 อาชีพของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   ด5านคุณภาพการ

ให5บริการ แสดงดังภาพท่ี 4.45 
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ภาพท่ี 4.45   ความพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษา ผู5ประกอบอาชีพรับจ5าง ผู5ประกอบอาชีพ

ค5าขาย แม8บ5าน และผู5ประกอบอาชีพเปUนข5าราชการ  ท่ีมีต8อ โครงการจัดการศึกษา

หลักสูตรระยะส้ัน และ 108 อาชีพ   ด5านคุณภาพการให5บริการ 

 

จากภาพที่ 4.45 พบว8า โดยภาพรวมนักเรียน/นักศึกษา ผู5ประกอบอาชีพรับจ5าง ผู5ประกอบ

อาชีพค5าขาย แม8บ5าน  และผู5ประกอบอาชีพเปUนข5าราชการ มีความพึงพอใจต8อการดำเนินการ

โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น และ 108 อาชีพ   ด5านคุณภาพการให5บริการ ได5  มีค8าเฉล่ีย

อยู8ในระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.49,S.D.= 0.26) โดยรายการที่มีค8าเฉลี่ยสูงสุด คือ วิทยากรมีความรู5

ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องที่สอน มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.57,S.D.= 0.57) รองลงมา

เปUนภาพรวมของกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น และ 108 อาชีพ มีค8าเฉลี่ยอยู8ใน

ระดับมากที่สุด (X̅ = 4.53,S.D.= 0.50)   ส8วนรายการที่มีค8าเฉลี ่ยน5อยสุด คือ  วิธีการสอนของ

วิทยากรมีความน8าสนใจ/เข5าใจง8าย มีค8าเฉล่ียอยู8ในระดับมาก  (X̅ = 4.36 ,S.D.= 0.48)  

(5) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษา ผู5ประกอบอาชีพ 

รับจ5าง ผู5ประกอบอาชีพค5าขาย แม8บ5านและผู5ประกอบอาชีพเปUนข5าราชการ ที่มีต8อ การดำเนินการ

โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น และ 108 อาชีพของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ในภาพรวม แสดง

ดังภาพท่ี 4.46 
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ภาพท่ี 4.46   ความพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษา ผู5ประกอบอาชีพรับจ5าง ผู5ประกอบอาชีพ

ค5าขาย แม8บ5าน  และผู5ประกอบอาชีพเปUนข5าราชการ  ท่ีมีต8อ โครงการจัด

การศึกษาหลักสูตรระยะส้ัน และ 108 อาชีพ ในภาพรวม 

 

 จากภาพท่ี 4.46 พบว8า  ในภาพรวม   นักเรียน/นักศึกษา   ผู5ประกอบอาชีพรับจ5าง ผู5ประกอบ

อาชีพค5าขาย    แม8บ5าน  และผู5ประกอบอาชีพเปUนข5าราชการ    มีความพึงพอใจต8อการดำเนินการ

โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั ้น และ 108 อาชีพ  มีค8าเฉลี ่ยอยู8ในระดับมากที่สุด (X̅= 

4.55,S.D.=0.21)  โดยรายการที่มีค8าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด5านกระบวนการขั้นตอนการดำเนินการ มี

ค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด  (X̅ =4.64,S.D.= 0.30)   รองลงมาเปUนการดำเนินการกิจกรรมโครงการ

มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.56,S.D.= 0.27)  ส8วนรายการที่มีค8าเฉลี่ยน5อยสุด คือ  ด5าน

คุณภาพการให5บริการ  มีค8าเฉล่ียอยู8ในระดับมาก (X̅ =  4.49,S.D.= 0.26)  

 

4.4 การประเมินกลยุทธPการสรFางเครือขKายความรKวมมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

เปUนผลจากการสอบถามความคิดเห็นของผู5เกี่ยวข5อง  ในการดำเนินการตามกลยุทธ3การสร5าง

เครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  

ประกอบด5วย ผู5บริหารสถานศึกษา หัวหน5าแผนก หัวหน5างาน จำนวน 14 คน ผู5จัดการในสถาน

ประกอบการ และครูฝ กในสถานประกอบการ จำนวน 3 คน รวม   17 คน 

 ผลการประเมินกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ตามความคิดเห็นของผู5เกี่ยวข5อง ที่มีต8อผลการดำเนินงานตาม
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กลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต แสดงดังภาพท่ี 4.47 

 

 
ภาพท่ี 4.47

  

ความคิดเห็นของผู5เก่ียวข5อง ท่ีมีต8อ ผลการดำเนินการตามกลยุทธ3การสร5างเครือข8าย 

ความร8วมมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  

  

จากภาพที่ 4.47 พบว8า โดยภาพรวม  ผู 5เกี ่ยวข5องกับการดำเนินการตามกลยุทธ3การสร5าง

เครือข8ายความร8วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ   การบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

มีความพึงพอใจ  ต8อการดำเนินงาน    ตามกลยุทธ3การสร5างเครือข8ายความร8วมมือเพื ่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด 

(X̅ =4.72,S.D.= 0.34)   โดยรายการที่มีค8าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการเป�ดโลกสัมมาชีพ “คนต8งห8อ”    

สู8ไทยแลนด3 4.0  โครงการวิทยาลัยเทคนิคปริทัศน3น5อมนำศาสตร3พระราชาสู8การปฏิบัติ  และโครงการ

โครงการเชิดชูเกียรติและพัฒนาความสัมพันธ3กับสถานประกอบการ  มีค8าเฉลี่ยอยู8ในระดับมากที่สุด 
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โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ1การสร5างเครือข<าย 

แผนยุทธศาสตร1การพัฒนาสถานศึกษา 

แผนปฏิบัติราชการประจำป[ 

การเชิดชูเกียรติและพัฒนาความสัมพันธ1 

เทคนิคปริทัศน1น5อมนำศาสตร1พระราชาสู<การ… 

เปhดโลกสัมมาชีพ“คนต<งห<อ”สู<ไทยแลนด1 4.0 

ศูนย1ซ<อมสร5างเพื่อชุมชน(Fix it Center)

อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต1 

อาชีวะอาสา เทศกาลป[ใหม< 

การศึกษาหลักสูตรแกนมัธยม 

การศึกษาหลักสูตรระยะสั้นและ 108 อาชีพ 

คู<มือดำเนินการตามกลยุทธ1การสร5างเครือข<าย… 

ค<าคะแนนเฉลี่ยรวม 

ค<าเฉลี่ย S.D.
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(X̅ =4.90,S.D.=0.30) รองลงมาเปUนโครงการศูนย3ซ8อมสร5างเพ่ือชุมชน  มีค8าเฉล่ียอยู8ในระดับมากท่ีสุด 

(X̅ =4.81,S.D.=0.40) ส8วนรายการที่มีค8าเฉลี่ยน5อยสุด คือ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป�เพ่ือ

กำหนดทิศทางหรือแนวปฏิบัติของสถานศึกษามีค8าเฉล่ียอยู8ในระดับมาก (X̅ =4.48,S.D.= 0.51)   


