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ชื่อเรื่อง    โครงการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 
ผู้รับผิดชอบประเมินโครงการ   1. นางสาวจิตต์ใส   แก้วบุญเรือง   หัวหน้างานวิจัยพัฒนาฯ 
    2. นางสาวกรพรรณ   เทพวัง          เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนาฯ 
 3. นางสาวมุกระวี เมตตา เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนาฯ 
ระยะเวลาการประเมินโครงการ   11 มิถุนายน 2558 
 
 

บทคัดย่อ 
 

           การประเมินผลการด าเนินการจัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2558 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ และเพ่ือให้ 
มีข้อมูลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ไปประกอบการตัดสินใจ  และปรับปรุง  โครงการ 
พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2558 ในครั้งต่อไปโดยมีวิธีด าเนินการประเมินโครงการ ใช้รูปแบบ 
การประเมินโครงการ PDCA กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้น ปวช.1-ปวช.3 และ  
ปวส.1-ปวส.2 ทุกแผนกวิชา ที่เข้าร่วมโครงการ เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการ คือ แบบสอบถามและ
น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ผลการประเมินโครงการ พบว่า 
           การประเมินผลโครงการพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2558 ด าเนินตามรูปแบบการประเมิน 
ทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งหมด 250 คน ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 250 คน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่
จ าแนกตามสถานะ เป็นนักเรียน ระดับ ปวส. 1 จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 เป็นนักเรียน 
ระดับ ปวช. 1 จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 เป็นนักเรียน ระดับ ปวช. 2 จ านวน 55 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.00 เป็นนักเรียน ระดับ ปวส. 2 จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 06.00 เป็นนักเรียน ระดับ 
ปวช. 3 จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 00.00 ตามล าดับ และผลการประเมินด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.86 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.67 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.67 

มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งหมด 250 คน ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ปกครองของผู้ตอบ
แบบสอบถามร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานะ เป็นนักเรียน ระดับ ปวส. 1 จ านวน 
105 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 เป็นนักเรียน ระดับ ปวช. 1 จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 เป็น
นักเรียน ระดับ ปวช. 2 จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 เป็นนักเรียน ระดับ ปวส. 2 จ านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 06.00 เป็นนักเรียน ระดับ ปวช. 3 จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 00.00 ตามล าดับ  
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย ( X ) 3.86 และมีค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.67 โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้ดังนี้  
ความต้องการเข้าร่วมโครงการพิธีไหว้ครู มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.20 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.67 การบรรลุวัตถุประสงค์ของพิธีไหว้ครู มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.02 และมีค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.69 ความจ าเป็นของโครงการพิธีไหว้ครู มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 
3.96 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.63 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของ



ค 
 

โครงการพิธีไหว้ครู  ความเหมาะสมของการตัดสินการประกวดพานไหว้ครู  และความสามารถในการ
ด าเนินการจัดพิธีไหว้ครู มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.92 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 
0.63 ความประทับใจในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม/พิธีไหว้ครู มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.86 
และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.78 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับนโยบายของ
วิทยาลัยฯ มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.82 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ  0.59  
ความเหมาะสมของ วัน เวลา ที่ด าเนินการพิธีไหว้ครู  และความเหมาะสมของการก ากับ ดูแลของคณะครู
และนักเรียนนักศึกษาองค์การ มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.76 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.62 ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการ 
พิธีไหว้ครู มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.74 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.69  
ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดพิธีไหว้ครู และความพร้อมของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีไหว้ครู 
มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.68 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.76 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการมอบเกียรติบัตรให้ห้องที่จัดพานไหว้ครูได้ชนะเลิศอันดับที่ 1.รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ตามล าดับ 
 2. ควรมีการจัดประกวดวาดภาพ แต่งค าขวัญ หรืออ่ืนๆ เกี่ยวกับวันไหว้ครู 
 3. ควรมีการจัดแสดงละคร เกี่ยวกับวันครู ของแต่ละชั้นปี แต่ละห้องส่งตัวแทนเข้าร่วมการแสดง 
   
 

 
 
 
 
 
 
 

 


