
บทที่ 5  

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) เพื่อประเมินหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอเมืองสุราษฎรธานี โดยใชรูปแบบการประเมิน CIPP Model ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) 

ผูวิจัยได ดําเนินการวิจัยโดยมีการสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังน้ี 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ของศูนยการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดาน

กระบวนการ และดานผลผลิต 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการเก็บขอมูลวิจัยในครั้งน้ีมจีํานวนทั้งสิ้น 68 คน 

 1. ผูบริหาร ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดสุราษฎรธานี

ผูอํานวยการ ขาราชการ หัวหนางานฝายวิชาการ หัวหนางานฝายทะเบียน และหัวหนางานหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมือง 

สุราษฎรธานี ปการศึกษา 2560 จํานวน 9 คน  

 2. ครูผูสอนหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ใน ศูนยการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2560 จํานวน 6 คน 

 3. ตัวแทนสถานประกอบการในอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ประกอบดวย ตัวแทน

สํานักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎรธานี ตัวแทนหอการคาจังหวัดสุราษฎรธานี ตัวแทนสํานักงาน

พาณิชยจังหวัดสุราษฎรธานี ตัวแทนสํานักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎรธานีและตัวแทนเจาของ

กิจการ ผูจัดการ หรือหัวหนางานที่รับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา

การตลาด ฝกปฏิบัติงาน จํานวน 11 คน 

 4. นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ช้ันปที่ 1 - 3 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2560 

จํานวน 42 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางข้ึนมี 3 ประเภท คือ แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ และแบบบันทึกขอมูลขอมูล  
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 1.  แบบสอบถาม มีจํานวนชุด 2 ชุด คือ แบบสอบถามสําหรับครูผูสอน นักศึกษา และ

ตัวแทนสถานประกอบการ  

 2.  แบบสัมภาษณ เปนแบบสัมภาษณแบบชนิดมีโครงสราง (Structured Interview)  

มีจํานวนชุด 2 ชุด คือ แบบสัมภาษณผูบริหารและตัวแทนสถานประกอบการ  

 3.  การสรางแบบบันทึกขอมูล เปนแบบสํารวจขอมูลจากฐานขอมูลศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และดาน

คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด  

การเก็บรวบรวมขอมูล  

ในการเกบ็รวบรวมขอมลู ผูวิจัยดําเนินการดังน้ี 

 1.  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ถึงผูอํานวยการ 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี เพื่อขออนุเคราะห       

ในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย  

 2.  นําหนังสือที่ไดรับการอนุมัติแลวไปใหผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี เพื่อขออนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 

แลวดําเนินการเก็บขอมูลการวิจัย โดยการเก็บขอมูลแบบสอบถาม ผูวิจัยประสานงานหัวหนา ฝาย

วิชาการพรอมดวยจัดแบบสอบถามใหเพียงพอกับกลุมตัวอยางที่วางแผนไว คือครูผูสอนและนักศึกษา 

โดยผูวิจัยรวบรวมขอมูลแบบสอบถามดวยตนเอง การเก็บขอมูลสัมภาษณ ผูวิจัยประสานงานกับ

หัวหนาฝายบริหารทั่วไปในการติดตอขอเก็บขอมูลสัมภาษณ ผูบริหารและตัวแทนสถานประกอบการ 

ประสานงานแจงจุดมุงหมาย ขอนัดเวลา สถานที่ในการสัมภาษณดวยตนเอง และการเก็บขอมูลแบบ

บันทึกขอมูล ผู วิจัยประสานงานกับหัวหนางานทะเบียนในการขอเก็บขอมูลแบบบันทึกขอมูล 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) 

สาขาการตลาด หลังจากที่นักศึกษาไดทําการสอบปลายภาค ปการศึกษา 2560 เรียบรอยโดยใชขอมูล

จากฐานขอมูลของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี  

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมลูโดยกําหนดข้ันตอนการวิเคราะห ดังน้ี 

 1.  การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยนําแบบสอบถามของแตละชุดที่เปน

การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนย

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี จากผูตอบแบบสอบถามซึ่ง

เปนแบบสอบถาม มาตราสวนการประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ มาตรวจนับคํานวณหา

คาเฉลี่ย (μ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เปนดานภาพรวมและรายขอ จําแนกตามกลุมผูตอบ

แบบสอบถามแลวนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 
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 2.  การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ ผูวิจัยนําขอมูลจากการสัมภาษณมาจัดลําดับ

และจัดหมวดหมูในแตละดาน เพื่อนําไปวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) และนําเสนอเปน

ลักษณะของความเรียง  

 3.  การวิเคราะหขอมูลจากแบบบันทึกขอมูลขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ

คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษา นําคะแนนมาคํานวณหาคาสถิติพื้นฐาน รอยละ และคะแนน

เฉลี่ย แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

 

สรุปผล 

 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) เพื่อประเมินหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอเมืองสุราษฎรธานี ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการและดานผลผลิต โดยใช

รูปแบบการประเมิน CIPP Model ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) สรุปผลไดดังน้ี 

ผลการประเมินดานบริบท 

ผลการประเมินในภาพรวมดานบริบทของครูผูสอน นักศึกษา และตัวแทนสถานประกอบการ 

มีผลการประเมินอยูในระดับมาก คือ ครู (μ = 4.26, σ = 0.52) นักศึกษา (μ = 4.46, σ = 0.65) 

ตัวแทนสถานประกอบการ (ดานคุณลักษณะของนักศึกษาตามความตองการ) (μ = 4.36, σ = 0.70) 

ตัวแทนสถานประกอบการ (ดานคุณลักษณะของนักศึกษาตามสภาพการณที่เกิดข้ึน) (μ = 4.07, σ = 

0.80)  

ผลการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา ดานบริบท พบวา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี 

ไดดําเนินการตามกรอบนโยบายของการศึกษาทําใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการตาม

นโยบายของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สภาพแวดลอมตาง ๆ 

ของสถานศึกษามีความเหมาะสมในการสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยสถานศึกษาอยูใกล

แหลงเรียนรูในทองถ่ิน และสังคมมีสวนรวมตามนโยบายตาง ๆ ของสถานศึกษา 

ผลการสัมภาษณตัวแทนสถานประกอบการ ดานบริบท พบวา หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมือง        

สุราษฎรธานี มีความสอดคลองตอความตองการของตลาดแรงงานจังหวัดสุราษฎรธานีในปจจุบัน และ

มีแนวโนมความตองการแรงงานในอนาคตอยูในระดับดี นักศึกษามีดานความรูความสามารถทาง

วิชาการ ความรูพื้นฐาน คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพเหมาะสมกับงาน  
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ผลการประเมินดานปจจัยนําเขา 

ผลการประเมินในภาพรวมดานปจจัยนําเขาของครูผูสอน และนักศึกษา มีผลการประเมิน

อยูในระดับมาก คือ ครู (μ = 4.07, σ = 0.54) นักศึกษา (μ = 4.46, σ = 0.60)  

ผลการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา ดานปจจัยนําเขา พบวา ดานวิสัยทัศน พันธกิจ 

เปาหมายและนโยบายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี มีความเหมาะสม สอดคลองกับความ

ตองการของชุมชน คนในจังหวัดสุราษฎรธานี และสอดคลองกับสถานการณปจจุบันกับบนโยบายการ

ขับเคลื่อนประเทศดวยนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลที่ใหความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลและนักศึกษาแรงงานในสายวิชาชีพใหมีประสิทธิภาพ ดานโครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด มีความเหมาะสมที่จะสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตาม

เปาหมายหลักสูตรที่ ไดกําหนดไว  และสถานศึกษามี เตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปนอยางดี มีการสรรหาครูผูสอนธานี มีความรูความสามารถดี 

เหมาะสม จบการศึกษาตามสาขาวิชาที่กําหนดมีประสบการณในการสอน มีความรับผิดชอบดีในการ

ทํางานและการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน ดานการสนับสนุนงบประมาณสือ่ วัสดุ อุปกรณการเรยีน

การสอน เพียงพอในการสนับสนุนการศึกษาในการพัฒนาครู นักศึกษา และการจัดกิจกรรม  

ผลการประเมินดานกระบวนการ 

ผลการประเมินในภาพรวมดานกระบวนการของครูผูสอน และนักศึกษา มีผลการประเมิน

อยูในระดับมาก คือ ครู (μ = 3.99, σ = 0.68) นักศึกษา (μ = 4.35, σ = 0.66)  

ผลการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา ดานกระบวนการ พบวา สถานศึกษามีการสนับสนุน

ใหครูหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ใหมีการพัฒนาความรูความสามารถ 

และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน โดยการจัดอบรมครูภายในสถานศึกษาและสนับสนุน

ใหครูเขารวมอบรมในโครงการตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของกับหลักสูตรที่เปดสอน เพื่อใหครูผูสอนนํา

ความรูมาพัฒนาตนเองและผูเรยีนใหมีคุณภาพ และสถานศึกษามีการติดตามการใชหลักสูตรในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนการนิเทศการสอน มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต

ละภาคเรียนอยางสม่ําเสมอ 

ผลการประเมินดานผลผลิต 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา

การตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ตํ่ากวาเกณฑ

การประเมิน สวนผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในทุกรายวิชาของหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด สูงกวาเกณฑการประเมิน 
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อภิปรายผล 

 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) เพื่อประเมินหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอเมืองสุราษฎรธานี ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการและดานผลผลิต โดยใช

รูปแบบการประเมนิ CIPP Model ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

ผลการประเมินดานบริบท 

ผลการประเมินหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี จากผลการประเมิน พบวา โดยภาพรวม 

ผูบริหาร ตัวแทนสถานประกอบการ ครูผูสอน นักศึกษา มีความคิดเห็นวามีความเหมาะสมอยูใน

ระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากในการจัดทาํหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนย

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ไดจัดทําข้ึนตามกรอบ

แนวคิดภายใตนโยบายของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ

นโยบายของสถานศึกษา ทําใหการดําเนินการในการจัดทําหลักสูตรมีจุดมุงหมายการปฏิบัติงานที่

เปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการทําการศึกษาถึงดานบริบทของชุมชน สงผลใหสถานศึกษามี

หลักสูตรสถานศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาดที่เหมาะสม สามารถ

ตอบสนองความตองการของชุมชน สังคมปจจุบันและตลาดแรงงานได มีการคมนาคมที่สะดวก 

ปลอดภัย มีรถประจําทางไป - มาสะดวก มีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เชน ศูนยฝกอาชีพชุมชน 

หองสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎรธานี ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอพียง จังหวัดสุราษฎรธานี เปนตน ไม

หางไกลจากสถานศึกษา มีความเหมาะสมในการสงเสริมทํากิจกรรมการเรียนรู และกําหนดให

นักศึกษาจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โดยการบูรณาการจากองคความรูที่ไดรับจากหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในดานความรูพื้นฐานและความรูทางดานวิชาการ ในการแปรรูปสนิคา

การเกษตรในทองถ่ินมาจัดทําผลิตภัณฑ ทั้งน้ีเพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงในการผลิตสินคา 

การแกไขปญหา การออกแบบบรรจุภัณฑ การกําหนดราคา การหาชองทางในการจัดจําหนาย และ

การทําการสงเสริมการตลาด ทําใหนักศึกษารูจักการทํางานเปนทีม และสามารถนําความรูไปใชในการ

ทํางานและใชประโยชนในชีวิตประจําวันได นอกจากน้ียังไดรับความรวมมือจากหนวยงานและ

เครือขายในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหการ

สนับสนุนวิทยากรในการจดัอบรมใหความรูกับนักศึกษา จึงทําใหหลักสตูรมีความเหมาะสมอยูในระดับ

มาก สอดคลองกับงานวิจัยของ Neang Sophana (2559 : 144) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมิน

หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2012) วิทยาลัยกําปงเเฌอเตียล 

ราชอาณาจักรกัมพูชา พบวา ดานบริบทของหลักสูตร วัตถุประสงคของหลักสูตร เน้ือหาของหลักสูตร
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มีความเหมาะสม ชัดเจน สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สงเสริมพัฒนาผูเรียนดานสติปญญา 

เจตคติและทักษะวิชาชีพ สามารถนําไปปฏิบัติไดในระดับมาก โครงสรางของหลักสูตรมีความ

เหมาะสมกับเน้ือหา เน้ือหามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร มีความถูกตองทันสมัย

สามารถนําไปประยุกตใชสอดคลองกับความตองการของผูเรียนอยูในระดับมาก และงานวิจัยของ 

ราณี แกวไพร (2556 : 81) ไดศึกษาเรื่อง การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการบัญชี วิทยาลัยสารพัดชางบรรหาร-แจมใส 

จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา ดานบริบท จุดประสงคของหลักสูตรมีความสอดคลองกับความ

ตองการของผูเรียน โครงสรางของหลกัสตูรมคีวามเหมาะสม เน้ือหาวิชาของหลักสตูรและกิจกรรมการ

จัดการเรียนรูครอบคลุมและนําไปใชประโยชนตอชีวิตประจําวันและการศึกษาตอ สงเสริมใหผูเรียนมี

การพัฒนาความรู ความคิด ทักษะวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของชุมชนและตลาดแรงงาน 

ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการจัดทําโครงสรางหลักสูตรตองคํานึงถึงความสอดคลองระหวางหลักสูตรกับ 

สภาพแวดลอมของชุมชนที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน ความสัมพันธอันดีกับชุมชน และ

คณะกรรมการสถานศึกษาก็ไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ใหความเขาใจเกี่ยวกับกับบริบท

ของทองถ่ิน ทําใหโรงเรียนสามารถสรางหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความสอดคลองกับบริบทของทั้ง

สถานศึกษาและของชุมชน 

ผลการประเมินดานปจจัยนําเขา 

ผลการประเมินหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ดานปจจัยนําเขา พบวา โดยภาพรวมมีผล

การประเมินมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเปนเพราะวาศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ไดกําหนดรูปแบบและแนวทางการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สําหรับกลุมเปาหมายนอกระบบ รวมทั้งนํานโยบายของสํานักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมาใชเปนแนวทางในการกําหนดวิสัยทัศน 

พันธกิจ เปาหมาย จุดมุงหมาย โครงสรางในการจัดการศึกษาและเปนขอมูลใหผูเกี่ยวของทราบถึง

ความต้ังใจของสถานศึกษาที่จะพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามที่กําหนด อีกทั้งคุณสมบัติของครูผูสอนก็

มีความเหมาะสมตามที่กําหนด ทั้งน้ีเพราะสถานศึกษาไดคัดเลือกครูโดยคํานึงถึงความรู ประสบการณ 

ตลอดจนสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ อีกทั้งการไดรับการ

สนับสนุนดานงบประมาณ สื่อ วัสดุอุปกรณการเรียน ในการพัฒนาครู นักศึกษา การมีแหลงเรียนรูใน

หองเรียนและนอกหองเรียนทีห่ลากหลาย จึงสงผลใหโครงสรางหลักสูตรเหมาะสมกับวัยและระดับช้ัน

เรียน สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน

สําคัญ เนนใหนักศึกษาไดเกิดทักษะและพัฒนาตนเองตามศักยภาพ เน้ือหาบทเรียนมีความสอดคลอง
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กับตัวช้ีวัดของหลักสูตรครบถวน ทันสมัย เน้ือหาบทเรียนสงเสริมใหผูเรียนมีการพัฒนาทั้งดานความรู

และทักษะการทํางาน คิดอยางมีวิจารณญาณ สอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาสาโรช สติมั่น (2550 

: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินผลการใชหลกัสตูรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะ

สงฆ เพื่อประเมินผลการใชหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ ดานปจจัยนําเขา พบวา 

ผูบริหารมีความเขาใจและมีประสบการณในการบรหิารหลกัสตูร มีภาวะผูนํา จัดการเรียนการสอนโดย

เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการรวมมือกันระหวางสถานศึกษา และผูปกครอง มีผลงานเปนที่ประจักษ

ผูปกครองและชุมชนยอมรับ และมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน มีการวางแผนการบริหารหลักสูตร

อยางเปนระบบ มีการจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนที่เหมาะสม สอดคลองกับจุดมุงหมายของสถานศึกษา ครูผูสอนมีวุฒิการศึกษาตรงตามวิชาเอกที่

สถานศึกษากําหนด และมีประสบการณในการสอน ทําใหเกิดความชํานาญในการวิเคราะหหลักสูตร

และจัดทําแผนการเรียนรูตามคําอธิบายรายวิชาและโครงสรางของหลักสูตร เพื่อใชในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนไดเปนอยางดี ครูมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอแสวงหาความรู เทคนิควิธีการ

สอนใหมๆ ทําใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และเนนการศึกษางานจากการปฏิบัติจริง มี

การวัดผลและประเมินผลครอบคลุมวัตถุประสงคการเรียนรูที่ไดระบุไวในแผนการสอน โดยเลือกใช

วิธีการประเมินที่เช่ือถือไดและเหมาะสมกับพฤติกรรมการเรียนรูที่ตองประเมิน เปดโอกาสใหผูเรียนมี

สวนรวมในการประเมินในบางโอกาส และมีการนําผลการปรับปรุงการเรียนการสอน และยัง

สอดคลองกับ สุปราณีย ธัญญรัตน (2553 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาประมงสาขาวิชาแปรรูปสัตวนํ้า 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ดานปจจัยเบื้องตนของหลักสูตร พบวา ครูผูสอนมีวุฒิการศึกษาตรงตาม

สาขาที่สอน สามารถถายทอดความรูใหผูเรียนเปนอยางดี มีการเตรียมการสอนลวงหนาสม่ําเสมอ 

สถานศึกษากําหนดใหผูเรียนไปฝกงานซึ่งสอดคลองกับจุดประสงคของหลักสูตร ผู เรียนไดฝก

ประสบการณงานอาชีพตามสาขาวิชาที่เรียนในสถานประกอบการ สื่อการเรียน สภาพแวดลอมใน

สถานศึกษา สถานประกอบการ และงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรมีความเหมาะสม ซึ่งนอกจากน้ียัง

ครอบคลุมถึงดานบริบทของสถานศึกษาและสภาพแวดลอมในชุมชนเปนอยางดี เมื่อชุมชนมีความ

พรอมและอุดมสมบรูณสอดคลองกับหลักสูตร จึงสงผลใหสถานศึกษาไดรับการสนับสนุนในดานปจจัย

นําเขาไปดวย กลาวคือ สถานศึกษามีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนสื่อและอุปกรณในการจัดการ

เรียนการสอนอยางพอเพียง มีสถานที่ ครูผูสอนรวมทั้งเครือขายไดเขามามีสวนรวมในการสนับสนุน

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน จึงทําใหมีทั้งสื่อและอุปกรณที่เหมาะสม 

ผลการประเมินดานกระบวนการ 

ผลการประเมินหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ดานกระบวนการ พบวา โดยภาพรวมมีผล
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การประเมินมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเปนเพราะวาศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี มีการเตรียมการในการใชหลักสูตร โดยเปดโอกาสให

ผูที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร จัดประชุมรายงาน ช้ีแจงบุคลากรที่เกี่ยวของกับ

หลักสูตร การใหคณะกรรมการสถานศึกษาไดพิจารณาอนุญาตใหใชหลกัสูตรในสถานศึกษา ครูผูสอน

ไดจัดทําแผนการสอน เตรียมการในการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการตาง ๆ อยางหลากหลาย มี

การวัดประเมินผลอยางหลากหลาย และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการ

สอน การวัดและประเมินผล อีกทั้งผูบริหารสถานศึกษามีการกํากับ นิเทศติดตาม กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนของครูผูสอนอยางเปนระบบ มีการสงเสริมใหครูมีการทําวิจัยในช้ันเรียนและนําผลที่ได

ไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน มีคณะกรรมการนิเทศติดตามผลการดําเนินการจัดการเรียนการ

สอนของครูผูสอน จึงสงผลใหภาพรวมดานกระบวนการของครูผูสอน และนักศึกษา มีผลการประเมิน

อยูในระดับเหมาะสมมาก และผูบริหาร มีความคิดเห็นวาภาพรวมดานกระบวนการมีความเหมาะสม 

ทั้งน้ีเน่ืองมาจากในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ไดมีการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาการตลาด และมีการนํายุทธศาสตรการบริหารประเทศดานการศึกษา 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงาน กศน. และกรอบในการกําหนดยุทธศาสตรและ

จุดเนนการดําเนินงานของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่

เกี่ยวของมาเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการดําเนินงานของหลักสูตร ทําใหหลักสูตรมีความ

เหมาะสมทั้งในสวนของบริบทและปจจัยนําเขา ดังน้ันเมื่อมาถึงข้ันตอนของกระบวนการในการใช

หลักสูตร ทั้งในดานกระบวนการเรียนการสอน ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร และดานการวัดและ

ประเมินผล ซึ่งไดดําเนินการตามหลักสูตรที่ไดวางไวอยางสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

สอดคลองกับปจจัยนําเขา เชน ครูผูสอน อาคารสถานที่ สื่อ วัสดุ อุปกรณการเรียนการสอน แหลง

เรียนรู งบประมาณ ทําใหกระบวนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตรงตามเปาหมายของหลักสูตร 

สอดคลองกับ มณฑกาญจน ทศแกว (2557 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาการเงินบัญชี ของ

สถานศึกษาสถานศึกษาภาคเหนือ 4 ดานกระบวนการ พบวา ครูผูสอนมีจัดกระบวนการใหผูเรียนได

คิดวิเคราะห สามารถนําความรูไปประยุกตใชกับสถานการณจริง สงเสริมความรูดานเทคโนโลยีใหม ๆ 

มาใชในการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงการเรียนการสอนใหทันสมัยอยูเสมอ มีการจัดหา จัดทําสื่อ/

อุปกรณ เพื่อใหครูไดใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีการดําเนินการนิเทศภายในและนํา

รายวิชาในหลักสูตรไปใชใหสอดคลองกับทองถ่ิน และสถานประกอบการ มีการวัดและประเมินผล

สอดคลองกับจุดประสงครายวิชา อยางสม่ําเสมอ และมีการวัดและประเมินผลมาตรฐานวิชาชีพ และ

แจงผลการประเมินใหผูเรียนทราบ เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขขอบกพรอง ซึ่งหลักสูตรมีความสอดคลอง

กับปรัชญาการศึกษา วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย บริบทของสถานศึกษาและชุมชน สงผลใหผูเรียนมี
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โอกาสไดเรียนรูอยางหลากหลายเพิ่มข้ึนตามศักยภาพของตน ไดเรียนรูอยางมีความสุข และมี

พัฒนาการที่ดีข้ึนอยางเห็นไดชัด ยังสอดคลองกับ พิรักษ บุญศิริ (2554 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย

เรื่อง การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการทองเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัย

อาชีวศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานกระบวนการ พบวา มีการจัดการการเรียนการสอนตรงกับ

ความจุดหมายของหลักสูตร สงเสริมความรูใหกับนักศึกษาทั้งในและนอกช้ันเรียน กิจกรรมการเรียน

สงเสริมใหนักศึกษามีความรูความสามารถ สอดคลองกับเน้ือหาวิชา มีการนิเทศและพัฒนาบุคลาการ

ทางการสอนอยางเหมาะสม มีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม ผูเรียนมีโอกาสประเมินการสอนของ

อาจารย และอาจารยนําผลการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการ ทั้งน้ีเน่ืองจากในการกําหนด

หลักสูตรสถานศึกษาจะเนนความสอดคลองกับบริบท และปจจัยนําเขาของสถานศึกษาและชุมชน จึง

สงผลทําใหการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความสามารถ ความสนใจของผูเรียน โดยเนนให

ผูเรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองได รวมทั้งสามารถนําความรูไปใชเปนพื้นฐานในการศึกษาและการ

ประกอบอาชีพในอนาคตได  

ผลการประเมินดานผลผลิต 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา

การตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ตํ่ากวาเกณฑ

การประเมิน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาครูผูสอนสวนใหญยังจดัการเรยีนการสอนโดยเนนการบรรยาย การ

เรียนการสอนของผูสอนที่ใชวิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในรูปแบบเดียวกันทุก

ระดับช้ัน ซึ่งไมเหมาะสมกับนักศึกษา เน้ือหาในการสอนคอนขางมาก นักศึกษามีเวลาในการพบกลุม

นอย มีการเตรียมตัวในการสอบไมเพียงพอ เน่ืองจากตองทํางานและเรียนไปพรอม ๆ กัน ทําใหมีเวลา

ในการทบทวนบทเรียนนอย สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาตํ่ากวาเกณฑการประเมิน 

สอดคลองกับ ภัทราพร ชางเหล็ก (2559 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรกลุม

สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนเฉลิมพระ

เกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทรภูเก็ต ดานผลผลิต พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาของ

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ตํ่ากวา

เกณฑการประเมิน โดยสาเหตุมาจากเน้ือหาในการสอนมาก นักเรียนมีเวลาทบทวนบทเรียนนอย 

เน่ืองจากตองเขารวมกิจกรรมตางของโรงเรียน สงผลทําใหผูเรียนมีเวลาในการเตรียมตัวในการสอบ 

ไมเพียงพอ การจัดการเรียนรูมีการพัฒนาเปนไปในทิศทางที่ตํ่าลง สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนตํ่ากวาเกณฑ ซึ่งหากมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูสามารถสอดคลองกับ

พฤติกรรมของผูเรียนก็จะสงผลตอคุณภาพการจัดการศึกษาที่ดีข้ึนกวาเดิม สวนผลการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงคในทุกรายวิชาของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด 

สูงกวาเกณฑการประเมิน เปนเพราะนโยบายของสถานศึกษาที่เนนการปลูกฝงคุณธรรม ความ
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ประพฤติที่ดีงามใหเกิดแกนักศึกษา ประกอบกับการที่ครูผูสอนไดใหความสําคัญกับคุณลักษณะ

พฤติกรรมของนักศึกษาเปนพิเศษ เห็นไดจากมีการอบรม ดูแล ติดตามพฤติกรรมของนักศึกษาอยาง

สม่ําเสมอ จึงทําใหผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคสูงกวาเกณฑการประเมิน  

ซึ่งสอดคลองกับดานบริบท ดานปจจัยนําเขา และดานกระบวนการ ของสถานศึกษาที่มีการ

ดําเนินการตามหลักสูตรที่ไดวางไวสงผลใหกระบวนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตรงตาม

เปาหมายของหลักสูตร สอดคลองกับงานวิจัยของ จันทิมา หิรัญออม (2552 : บทคัดยอ) ไดทําการ

วิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาชางยนต พุทธศักราช 2548 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี ดานผลผลิต พบวา คุณลักษณะของ

ผูสําเร็จการศึกษาดานทั่วไป ดานวิชาชีพ ดานลักษณะนิสัย มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ทั้งน้ี

เน่ืองจากปจจัยสภาพแวดลอมทางสงัคมและปจจัยทางจติวิทยาเปนปจจยัที่สงผลตอพฤติกรรมที่ดีของ

ผูเรียน และเปนปจจัยที่จะสงผลทําใหการจัดการเรียนรูพัฒนาไปในทางที่ดีข้ึน สงผลตอผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนดีข้ึน และยังสอดคลองกับ สุปราณีย ธัญญรัตน (2553 : บทคัดยอ) ไดทํา

การวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา

ประมงสาขาวิชาแปรรูปสัตวนํ้า วิทยาลัยประมงติณสูลานนท เพื่อประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาประมงสาขาวิชาแปรรูปสัตวนํ้าวิทยาลัยประมงติณสูลา

นนท จังหวัดสงขลา ดานผลผลิต พบวา สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค ของนักศึกษาโดย

ภาพรวมสูงกวาเกณฑ และมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากคุณภาพในการสอน และ

เจตคติตอการเรียนและพฤติกรรมในการเรียน มีความสัมพันธทางบวกกับคุณลักษณะอันพึงประสงค

ของผูเรียน  

 

ขอเสนอแนะ 

 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

จากผลการวิจัยการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนย

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี เพื่อการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรใหมีประสิทธิภาพตอไป ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรดังน้ี 

 1.  จากผลการวิจัยดานบรบิท พบวา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย ควรจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สําหรับกลุมเปาหมายนอกระบบที่ใช

เฉพาะของ กศน. เน่ืองจากหลักสูตรที่ใชอยูในปจจุบันน้ี เปนหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา เพื่อทําใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสถานศึกษาควรมีการ

สํารวจความตองการของนักศึกษาและสังคม เน่ืองจากสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะ
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บทบาทดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีสวนสําคัญในการจัดการเรียนการสอน และ

โอกาสทางการศึกษา ดังน้ันหลักสูตร ควรมีการสงเสริมใหผูเรียนไดใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูให

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ 

 2.  จากผลการวิจัยดานปจจัยนําเขา พบวา ดานสื่อ วัสดุ อุปกรณในการจัดการเรียน 

การสอน ควรมีอุปกรณสํารองใหกับนักศึกษาและควรมีการดูแลปรับปรุงอยางตอเน่ืองตลอดป รวมทั้ง

จัดซื้อสื่อ อุปกรณที่ทันสมัยและเปนปจจุบัน เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาอยางเพียงพอ  

 3.  จากผลการวิจัยดานกระบวนการ พบวา ควรจัดการอบรมครูในเรื่ องใหม ๆ               

ที่เกี่ยวของกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด โดยตรง รวมทั้งการพัฒนา 

อบรมครูดานภาษาอังกฤษ ดานคอมพิวเตอรเพิ่มเติม และนักศึกษาไดเสนอแนะความคิดเห็นดาน

กระบวนการวาตองการใหครูเนนการทํากิจกรรมปฏิบัติการออกนอกสถานที่ไปศึกษาดูงานจากสถาน

ประกอบการจริง มากกวาการสอนที่เนนเน้ือหา 

 4.  จากผลการวิจัยดานผลผลิต พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาของหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอเมืองสุราษฎรธานี ตํ่ากวาเกณฑการประเมิน ดังน้ันสถานศึกษาควรปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักศึกษาโดยการสงเสริม และการพัฒนาทักษะทางการเรียนของนักศึกษาผานโครงการและ

กิจกรรมตาง ๆ ครูควรใชกระบวนการนิเทศการสอนเปนสวนหน่ึงของการสงเสริมการจัดการเรียน 

การสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาใหสูงข้ึน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1.  ควรทําการวิจัยเพื่อติดตามผลการใชหลักสูตรในระหวางการใชหลักสูตรทั้งใน

ภาพรวมและจําแนกตามสาขาวิชา 

 2.  ควรทําการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาในสาขาวิชาอื่น ๆ เพื่อหาทิศทางในการ

พัฒนาและแกไขหลักสูตรตอไป 

 3.  ควรทําการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโดยใชรูปแบบประเมินอื่น ๆ ดวย เพื่อลด

ความคลาดเคลื่อนจากการประเมินและสามารถสะทอนวาผลการประเมินที่ไดตรงกับสิ่งที่ตองการ

หรือไม มีการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาหน่ึงหรือไม อยางไร และรูปแบบการประเมินที่แตงตางกันจะ

ใหผลเหมือนเดิมหรือไม อยางไร 

 4.  ควรมีการวิจัยและการติดตามพฤติกรรมการทํางานของผูสําเร็จการศึกษา เพื่อนํา

ผลการวิจัยไปปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพการทํางานของสถานประกอบการ  


