สรุปผลการประเมินความคิดเห็น
การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทช่างอุตสาหกรรม ประจาปีการศึกษา 2559
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
*********************************************
รายงานการประเมินผลฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อสรุปผล การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทช่าง
อุตสาหกรรม ประจาปีการศึกษา 2559 และนาผลไปประเมินเพื่อปรับปรุงการดาเนินกิจกรรม ในโอกาสต่อไป
สรุปผลได้ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากข้อมูลแบบสอบถาม สรุปผลการวิเคราะห์ได้ตามตารางดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
ตารางที่ 1 แสดงจานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกเพศ
เพศ
ชาย
รวม

จานวน (คน)
28
28

ร้อยละ
100.00
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
ตารางที่ 2 แสดงจานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกจากตัวแทนวิทยาลัย
วิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
รวม

จานวน (คน)
14
4
4
2

ร้อยละ
50.00
14.30
14.30
7.10

4
28

14.30
100.00

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็น วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม จานวน 14 คน
คิดเป็นร้อยละ 50.00 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
เท่ากัน จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 14.30 และวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จานวน
2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.10

ตารางที่ 3 แสดงจานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานะภาพ
สถานภาพ
นักเรียน/นักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะ
เทคนิคยานยนต์
นักเรียน/นักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะ
เครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์
นักเรียน/นักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะ
งานกลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน
ครูผู้ควบคุม
คณะกรรมการตัดสิน
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
รวม

จานวน (คน)
8

ร้อยละ
28.60

10

35.70

2

7.10

4
2
2
28

14.30
7.10
7.10
100.00

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นนักเรียน/นักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะเครื่องยนต์
เล็กและจักรยานยนต์ จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 35.70 นักเรียน/นักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะเทคนิค
ยานยนต์ จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 35.70 ครูผู้ควบคุม จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 14.30 นักเรียน/
นักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะงานกลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน คณะกรรมการตัดสิน และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เท่ากัน จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.10

ตอนที่ 2 สอบถามความความคิดเห็นในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น ด้านการดาเนินงานจัดการแข่งขัน
รายการ
มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการ
แข่งขันในครั้งนี้
มีการวางแผนการเตรียมงานการจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสม
มีการติดต่อประสานงานก่อนการจัดการแข่งขัน
มีความพร้อมในการจัดการแข่งขัน
มีความพร้อมและเหมาะสมของพิธีการเปิดการจัดการ
แข่งขัน
มีความพร้อม/เพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์การแข่งขัน
มีการอานวยความสะดวกให้กับผู้เข้าแข่งขัน
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ
มีสวัสดิการอาหารและอาหารว่าง
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการแข่งขันมีความ
เหมาะสม
มีความพร้อมของสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
แข่งขัน
การประชาสัมพันธ์ในการจัดการกิจกรรมการแข่งขัน
การตัดสินผลงานของคณะกรรมการมีความยุติธรรม
ภาพรวมของการจัดกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้มี
ความสมบูรณ์ครบถ้วน
รวม

ค่าเฉลี่ย
X
4.50

ส่วนเบี่ยงเบน
การตีความ
มาตรฐาน(S.D)
0.69
มากทีส่ ุด

4.43

0.74

มาก

4.32
4.43
4.71

1.02
0.88
0.46

มาก
มาก
มากที่สุด

4.29
4.71
4.50
4.64
4.36

1.01
0.53
0.75
0.68
0.95

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.43

0.88

มาก

4.29
4.36
4.64

1.12
1.03
0.73

มาก
มาก
มากที่สุด

4.47

0.70

มาก

จากตารางที่ 4 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเป็นรายข้อ พบว่า มีความพร้อมและเหมาะสมของพิธี
การเปิดการจัดการแข่งขัน มีการอานวยความสะดวกให้กับผู้เข้าแข่งขัน มีสวัสดิการอาหารและอาหารว่าง
ภาพรวมของการจัดกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการจัด
กิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด มีการวางแผนการ
เตรียมงานการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม มีความพร้อมในการจัดการแข่งขัน มีความพร้อมของสถานที่ที่ใช้ใน
การจัดกิจกรรมการแข่งขัน ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการแข่งขันมีความเหมาะสม การตัดสินผลงานของ
คณะกรรมการมีความยุติธรรม มีการติดต่อประสานงานก่อนการจัดการแข่งขัน มีความพร้อม/เพียงพอของวัสดุ
อุปกรณ์การแข่งขัน การประชาสัมพันธ์ในการจัดการกิจกรรมการแข่งขัน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย
รวมการดาเนินงาน 4.47 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก

รายงานการประเมินผล
การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทช่างอุตสาหกรรม ประจาปีการศึกษา 2559
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
การประเมินผลโดยแจกแบบสอบถามโดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 28 คน ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ ว นมากเป็ น เพศชาย จ านวน 28 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100.00 ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นมากเป็ น
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วิทยาลัยการอาชีพ
พุทธมณฑล วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เท่ากัน จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 14.30และวิทยาลัยการอาชีพ
บางแก้ ว ฟ้า (หลวงพ่อเปิ่ น อุป ถัมภ์ ) จ านวน 2 คน คิดเป็น ร้ อยละ 7.10 ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ว นมากเป็ น
นักเรียน/นักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 35.70
นักเรียน/นักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะเทคนิคยานยนต์ จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 35.70 ครูผู้ควบคุม จานวน
4 คน คิดเป็นร้อยละ 14.30 นักเรียน/นักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะงานกลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน คณะกรรมการ
ตัดสิน และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เท่ากัน จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.10
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยภาพรวม
ด้านการดาเนินงานจัดการแข่งขัน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเป็นรายข้อ พบว่า มีความพร้อม
และเหมาะสมของพิธีการเปิดการจัดการแข่งขัน มีการอานวยความสะดวกให้กับผู้เข้าแข่งขัน มีสวัสดิการอาหาร
และอาหารว่าง ภาพรวมของการจัดกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์
ของการจัดกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด มีการ
วางแผนการเตรียมงานการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม มีความพร้อมในการจัดการแข่งขัน มีความพร้อมของ
สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการแข่งขัน ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการแข่งขันมีความเหมาะสม การตัดสิน
ผลงานของคณะกรรมการมีความยุติธรรม มีการติดต่อประสานงานก่อนการจัดการแข่งขัน มีความพร้อม/เพียงพอ
ของวัสดุ อุปกรณ์การแข่งขัน การประชาสัมพันธ์ในการจัดการกิจกรรมการแข่งขัน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ยรวมการดาเนินงาน 4.47 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก
ความพึงพอใจกิจกรรม ≥ 3.51 จานวน 25 คน จากจานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 89.29
ข้อเสนอแนะ
1. ดีอยากให้มีแข่งทักษะอย่างนี้ต่อไป
2. ควรนัดหมายเวลาการเปิด ทุกวิทยาลัยจะได้มาพร้อมกัน

*****************************************

