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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรประเมินโครงกำร 
 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 บัญญัติไว้ในมาตรา 70 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและ
การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา ท าให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย และมาตรา 30
ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ส าหรับรัฐบาลให้ความส าคัญ
ต่อการวิจัยการพัฒนาต่อยอดและการสร้างนวัตกรรมเพ่ือน าไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัยด้วย
การสนับสนุน การเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติเร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรมโดยส่งเสริมระบบการเรียน  การสอน 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (2557 : 14-15) และนโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษาด้านคุณภาพ
การเรียนการสอนวิจัยปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ  ส่งเสริม      
การพัฒนานวัตกรรมผู้ เรียนและผู้สอน ส่งเสริมนวัตกรรมในการจัดการอาชีวศึกษา (ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2558) 
 การวิจัยเป็นกระบวนการศึกษาให้ได้องค์ความรู้ใหม่ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์น าไปใช้
ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ หรือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 
(2546 : 1) กล่าวว่า การวิจัยเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งที่ต้องการศึกษา   
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์และตีความหมายผลที่ได้จากการวิเคราะห์
ให้ได้มาซึ่งค าตอบที่ถูกต้อง และส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2547 : 45) กล่าวว่า การวิจัย
เป็นการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์หรือทดลองอย่างมีระบบ โดยใช้อุปกรณ์หรือวิธีการค้นหาข้อเท็จจริง
หรือค้นหาหลักการส าหรับน าไปใช้ตั้งกฎ ทฤษฏี หรือแนวทางปฏิบัติส่วนนวัตกรรมเป็นการน าความรู้
ความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การบริหารกระบวนการผลิตภัณฑ์ใหม่ 
การปรับปรุงเทคโนโลยี การแพร่กระจายเทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์และเกิดผล
พวงทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า นภดล  เหลืองภิรมย์ (2557 : 14) 
กล่าวว่า นวัตกรรมเป็นความสามารถในการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะและประสบการณ์
ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการมาพัฒนาและผลิตสินค้าใหม่ กระบวนการผลิตใหม่หรือการบริการใหม่ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดโดยรวมถึงการปรับปรุงเทคโนโลยี การซื้อเทคโนโลยี การแพร่  
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กระจายเทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมและวิศวกรรม รวมทั้ง
การน าระบบการฝึกอบรมมาใช้ให้เกิดการท านวัตกรรม ส่วนส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2550 : 3) 
กล่าวว่า นวัตกรรมเป็นการผลิตการเรียนรู้ การจัดการความรู้ และการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่
เพ่ือให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ การบริหาร กระบวนการผลิตใหม่ 
การปรับปรุงเทคโนโลยี การแพร่กระจายเทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์และ   
เกิดผลพวงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการวิจัยเป็นกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ 
หรือกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ เพ่ือตอบปัญหาที่มีอยู่อย่างเป็นระบบและมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน
โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ส่วนนวัตกรรมเป็นการผลิต การเรียนรู้การจัดการความรู้และการใช้
ประโยชน์จากความรู้ ความคิดใหม่ ๆ เพ่ือให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการสร้างผลิตภัณฑ์
การบริหาร กระบวนการผลิตใหม่ การปรับปรุงเทคโนโลยี การแพร่กระจายเทคโนโลยี และการใช้
เทคโนโลยี จะเห็นได้ว่านวัตกรรมเกิดจากองค์ความรู้ใหม่หรือความคิดใหม่ สิ่งเหล่านี้มาจากกระบวน  
การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่หรือองค์ความรู้ใหม่เกิดจากการวิจัยนั้นเอง ดังนั้นสรุปได้ว่าทั้งการวิจัย
และนวัตกรรมเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันคือการวิจัยท าให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งในปัจจุบันการวิจัย
ท าให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ส าหรับการพัฒนาองค์กรมีความส าคัญมากทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมเป็นสถานศึกษาหนึ่งของภาครัฐที่ตะหนักถึงความส าคัญของการวิจัยเพ่ือสร้าง
นวัตกรรมมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และสร้างผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีใหม่สู่
เทคโนโลยีสังคมต่อไป 
 แต่ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ด้านการอาชีวศึกษา 
ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2555 โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) สมศ. (2555 : 24-27) ผลการประเมินในภาพรวมมีคะแนนเท่ากับ 90.69 ระดับ
คุณภาพดีมาก โดยในกลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐานที่ 4 ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ ของ
ผู้เรียนที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ ผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 52.14 คิดเป็นคะแนน 2.61 ระดับ
คุณภาพ พอใช้กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของ
ครูที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 52.90 คิดเป็นคะแนน 2.65 ระดับคุณภาพ
พอใช้ นอกจากนี้คณะผู้ประเมินยังได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ ควรสร้างแรงจูงใจ เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียน 
และครูผู้สอนเห็นความส าคัญของการน าความรู้ไปสู่การพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานโดยการเริ่มต้นจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่เน้นให้นักเรียนได้ท างานร่วมกันเป็นทีม และเข้าร่วมโครงการ
ประกวดต่าง ๆ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการท างาน จากผลการประเมินดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าบุคลากร
นักเรียนยังขาดการส่งเสริมสนับสนุน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจ เพ่ือกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม เนื่องจากถ้าบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ และสามารถท าการ
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วิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยในการจัดการเรียนการสอน จะท าให้ผู้สอน ผู้เรียน ชุมชนและ
ประเทศชาติได้ประโยชน์หลายประการ 
 นัทธมน  ธีระกุล (2557 : 16) กล่าวว่า การวิจัยช่วยให้ได้รับความรู้ใหม่ ทั้งทางทฤษฎี
และปฏิบัติ ช่วยพิสูจน์หรือตรวจสอบความถูกต้องของกฎเกณฑ์  หลักการและทฤษฎีช่วยให้เข้าใจ
สถานการณ์ปรากฏการณ์และพฤติกรรม ช่วยแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ช่วยการ
วินิจฉัย ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม ช่วยปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยปรับปรุง
พัฒนาสภาพความเป็นอยู่ และวิถีการด ารงชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และบุญเฉิด  โสภณ (2558 : 4) กล่าวว่า 
การวิจัยเป็นกิจกรรมพัฒนาปัญญาเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่มนุษย์เพ่ือน าไปปรับปรุงและ
พัฒนาวิถีการด ารงชีวิตในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมให้ดียิ่งขึ้น การวิจัยจึงมี
บทบาทต่อการพัฒนาประเทศในหลายด้าน 
 นภดล  เหลืองภิรมย์ (2557 : 14) กล่าวว่านวัตกรรมเป็นความสามารถในการใช้ความรู้ 
ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะและประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการ มาพัฒนาและผลิตสินค้าใหม่ 
กระบวนการผลิตใหม่หรือการบริการใหม่ซึ่งตอบสนองความต้องการของตลาดโดยรวม ทั้งการ
ปรับปรุงเทคโนโลยี การซื้อเทคโนโลยี การแพร่กระจายเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมและวิศวกรรม รวมทั้งการน าระบบการฝึกอบรมมาใช้ก่อให้เกิดนวัตกรรม
ส่วนส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2550 : 3) กล่าวว่า นวัตกรรมเป็นการผลิต การเรียนรู้ การจัดการ
ความรู้ และการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ เพ่ือให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ การบริหารกระบวนการผลิตใหม่ การปรับปรุงเทคโนโลยี การกระจายเทคโนโลยีและการใช้
เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ เกิดผลพวงทางเศรษฐกิจและสังคม และวุฒิพงษ์  ภักดีเหลา (2554 : 9)
กล่าวว่า นวัตกรรมเป็นการน าความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ มาใช้ในการสร้างหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์
บริการ กระบวนการจัดการและสิ่งอ่ืน ๆ ซึ่งท าให้เกิดสิ่งใหม่เพ่ือตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า
และตลาดโดยนวัตกรรมนี้จะเป็นตัวสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและ ผลก าไรให้กับองค์การใน
ระยะยาว 
 นวัตกรรมมีความส าคัญต่อการพัฒนาองค์การ การแข่งขันในปัจจุบัน เน้นไปที่การสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันจากความแตกต่าง และถือเป็นเอกลักษณ์ขององค์การธุรกิจที่มีความส าคัญ
มากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการสร้างความแตกต่างที่ล้ าสมัยไม่เหมือนใคร คือการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ 
เพ่ือน าไปบรรจุในสินค้าและบริการของธุรกิจ โดยการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ นี้นับเป็นสิ่งที่มีความจ า
เป็นมากขึ้นและเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จของธุรกิจปัจจุบัน ท าให้ผู้บริหารทุกคนตระหนักถึง
ความส าคัญของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น เพราะถ้าส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม    
ในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมน าไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันได้แท้จริงและคุ้มค่า
กับการลงทุน (ธีรยุส  วัฒนาศุภโชค และคณะ. 2548 : 17) ส่วน อรอนงค์  โรจน์วัฒนบูลย์ (2554 :     
54-55) กล่าวว่า นวัตกรรมเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะทางการแข่งขัน
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ที่มากยิ่งขึ้น และเมื่อองค์การสามารถสร้างนวัตกรรม พร้อมทั้งมีการจัดการที่ดีในหลายด้านไม่ว่าจะ
เป็นด้านการตลาด การเงิน การผลิต และด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้แล้ว จะท าให้องค์การสามารถสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี และ นภดล  เหลืองภิรมย์ (2557 : 1-2) กล่าวว่า นวัตกรรม
และแนวคิดในการจัดการนวัตกรรมคือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนเป็น
เป้าหมายของทุกประเทศในระบบเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน รวมทั้งประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศที่
ก าลังพัฒนา และประเทศที่ยังล้าหลังในระบบเศรษฐกิจโลก ในอดีตนักเศรษฐศาสตร์ก าหนดให้ปัจจัย
ทางด้านทุน แรงงาน และ ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ เรียกว่าปัจจัย
ทางเศรษฐกิจ ปัจจัยที่ส าคัญอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกกรอบการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เช่น ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงสร้างทางสังคมตลอดจนการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไม่ได้ถูกก าหนดให้เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าปัจจัยเหล่านี้มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปัจจัยทางด้านทุน 
แรงงาน และทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคการพัฒนาอุตสาหกรรมและยุคโลกาภิวัตน์ 
ส่งผลให้ความส าคัญของปัจจัยที่อยู่นอกกรอบ การพัฒนาเศรษฐกิจในอดีตมีความส าคัญมากขึ้น
ตามล าดับและในอนาคตเชื่อว่าน่าจะมีความส าคัญมากไปกว่าปัจจัยหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ จากที่
กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมมีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับความอยู่
รอด ความเจริญก้าวหน้าขององค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน เนื่องจากการวิจัยหรือนวัตกรรมมี
ประโยชน์ต่อองค์กรหลายประการ การจัดท าโครงการสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการประเมินโครงการ 
เนื่องการประเมินโครงการเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการตัดสินเลือกแนวทางว่า โครงการดังกล่าว
เป็นอย่างไร ควรปรับปรุงพัฒนาโครงการต่อหรือยกเลิกโครงการ เยาวดี  รางชัยกุลวิบูลย์ศรี (2551 :   
93-95) กล่าวว่า ประโยชน์ของการประเมินโครงการมีหลายประการ ได้แก่ ผลการประเมินช่วยให้
โครงการเป็นที่ยอมรับและเป็นที่น่าเชื่อถือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ถือเป็นการรับรอง
คุณภาพของโครงการ ช่วยให้ผู้สนับสนุนด้านเงินทุนได้รับทราบปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน
ของโครงการ โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์จากสภาพการณ์ที่ เป็นจริง  ช่วยให้ข้อมูลซึ่งเป็น
สารสนเทศที่มีคุณค่าส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้เห็นความส าคัญของแต่ละโครงการ
ตามล าดับก่อนหลัง โดยสามารถทราบได้ว่าโครงการใดมีความจ าเป็นเร่งด่วนกว่าทั้งนี้ช่วยแก้ปัญหาใน
การคัดเลือกโครงการ ช่วยให้ได้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้รับบริการข้อมูลประเภทนี้ ท าให้ทราบถึงข้อจ ากัด 
และปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อน ามาปรับปรุงโครงการ ตลอดจนเพ่ือก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ ช่วยให้ทราบถึงผลผลิตของโครงการในด้านที่พึงประสงค์  และด้านที่ไม ่
พึงประสงค์ควบคู่กันไปส่วน พิสณุ  ฟองศรี (2553 : 36) กล่าวว่าการประเมินโครงการเป็นแนวทางหรือ
วิธีการที่จะน าไปสู่ปรากฏการณ์ที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีระบบ โดยมีการก าหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมายและกิจกรรมไว้ ท าให้การก าหนดล าดับขั้นตอนของกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการ
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ต่อเนื่องสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากรและมีประสิทธิผลท าให้เกิดการประสาน
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไม่ให้กิจกรรมบางอย่างขาดหายไป หรือซ้ าซ้อน
กันท าให้เกิดการประเมินผลอย่างมีขั้นตอน และมีคุณภาพที่ดี ท าให้ได้สารสนเทศจากการประเมินที่
เป็นประโยชน์และ สมคิด  พรมจุ้ย (2552 : 30) กล่าวว่า ประโยชน์ของการประเมินโครงการ ช่วยให้
ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือน าไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ ตรวจสอบความพร้อม
ของทรัพยากรที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการตลอดจนตรวจสอบความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรม 
ช่วยให้การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ มีความชัดเจน ช่วยให้จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้า
ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จ และความล้มเหลวของ
โครงการเพ่ือน าไปใช้ในการตัดสินใจและวินิจฉัยว่าจะด าเนินโครงการในช่วงต่อไปหรือไม่ จะยกเลิกหรือ
ขยายการด าเนินโครงการต่อไป ช่วยให้ได้ข้อมูลที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพการด าเนินโครงการว่าเป็น
อย่างไรเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติโครงการ เพราะการประเมินโครงการด้วยตนเอง จะท าให้ผู้ปฏิบัติงาน
ได้ทราบผลการด าเนินงาน จุดเด่น จุดด้อยและน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมีความครอบคลุมเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ ล าดับขั้นตอนของ
กิจกรรมเป็นไปตามล าดับที่จะเอ้ือต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเพียงไร  
 จากความเป็นมาปัญหาและความส าคัญดังกล่าวผู้ประเมินโครงการในฐานะผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียน จึงได้จัดท า
โครงการส่งเสริมการท าวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมขึ้น เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนครูและนักเรียนได้พัฒนาตนเองและยกระดับตัวบ่งชี้ที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 5 ให้มีคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น
และในระหว่างการด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว ผู้ประเมินโครงการได้มีการวางแผนการก ากับ 
ติดตาม รวมถึงการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดโครงการผู้ประเมินได้ด าเนิน    
การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการเป็นการตรวจสอบว่าโครงการส าเสร็จตามวัตถุป ระสงค์
เพียงใดและเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการตัดสินใจในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานต่อไป อันจะ
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องท าให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรประเมินโครงกำร 
 

 เพ่ือประเมินโครงการส่งเสริมการท าวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด โดยใช้ทฤษฎี CIPPIEST MODEL
ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (D. L. Stufflebeam) โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้านหลัก ดังนี้ 
1) ด้านสภาวะแวดล้อม 2) ด้านปัจจัยน าเข้า 3) ด้านกระบวนการ และ 4) ด้านผลผลิต  
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1.3 ค ำถำมของกำรประเมินโครงกำร  
 

 โครงการส่งเสริมการท าวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  
ในครั้งนี้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ และเพียงใด 
 
1.4 ขอบเขตของกำรประเมินโครงกำร 
 

 1.4.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรเป็นผู้บริหาร จ านวน 5 คน ครูผู้สอนวิชาโครงงานและครูที่ปรึกษาการท า
โครงงาน จ านวน 65 คน รวม 70 คน และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 รวมทั้งสิ้น 778 คน กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้บริหารและครูผู้สอนทั้งหมด จ านวน 70 คน โดยใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง นักเรียน
จ านวน 383 คน ได้มาจากตารางก าหนดขนาดตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) 
อ้างใน บุญชม  ศรีสะอาด (2554 : 42-43) 
 

 1.4.2 รูปแบบกำรประเมินโครงกำร 
 การประเมินโครงการส่งเสริมการท าวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดมครั้งนี้ ผู้ประเมินประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST MODEL มีลักษณะเป็นแบบ
ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ประเมินเมื่อสิ้นสุด
โครงการ และระยะท่ี 2 ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว 1 ปี โดยประเมินโครงการใน 4 ด้าน ได้แก่ 
 1.4.2.1 การประเมินด้านสภาวะแวดล้อม เป็นการประเมินเกี่ยวกับหลักการ วัตถุประสงค์
เป้าหมายการเตรียมการภายในโครงการ 
 1.4.2.2 การประเมินด้านปัจจัยน าเข้าเพ่ือใช้ข้อมูลตัดสินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
ว่าปัจจัยที่ก าหนดไว้ในโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่กิจกรรม/แบบ/ทางเลือกที่ได้เลือกสรร
แล้วที่ก าหนดไว้ในโครงการ มีความเป็นไปได้และเหมาะสมเพียงใด 
 1.4.2.3 การประเมินด้านกระบวนการ เพ่ือหาข้อดี และข้อบกพร่องของการด าเนินงานตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ และเป็นการก าหนดไว้ และเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการ  
 1.4.2.4 การประเมินด้านผลผลิต เพ่ือศึกษาผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการ ซึ่งเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่  คุณภาพของผลลัพธ์เป็นอย่างไร 
เกิดผลกระทบอ่ืนใดบ้างหรือไม่และดูผลส าเร็จของโครงการใน 4 ด้านได้แก่  
 1) ด้านผลกระทบเป็นการประเมินว่าสิ่งที่ผู้รับผลประโยชน์ ได้รับเกินไปกว่าเป้าหมาย 
ความต้องการที่จะได้รับตอบสนองตามความต้องการจ าเป็นนั่นคืออะไรบ้างจะเป็นไปในทางบวกหรือ
ทางลบล้วนแต่เป็นผลกระทบ 
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 2) ด้านประสิทธิผลเป็นการประเมินผลว่าโครงการหรือสิ่งแทรกแซงบรรลุตอบสนอง
ความต้องการจ าเป็นของกลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์ได้อย่างครอบคลุมหรือไม่ 
 3) ด้านความยั่งยืนเป็นการประเมินว่าแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นระบบหรือเป็น
ทางการโดยที่ประสบความส าเร็จไปใช้รวมถึงวิธีการในการรักษาความส าเร็จของโครงการ 
 4) ด้านการถ่ายทอดส่งต่อเป็นการประเมินว่ามีการน าโครงการหรือสิ่งแทรกแซงที่
ประสบความส าเร็จไปประยุกต์หรือปรับปรุงใช้ในที่อ่ืนหรือไม่ 
 

 1.4.3 ระยะเวลำกำรประเมินโครงกำร 
      พฤษภาคม  2558  -  เมษายน  2560 
 
1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

 1.5.1 โครงการ หมายถึง โครงการส่งเสริมการท าวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 1.5.2 การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินเลือก
แนวทางว่าโครงการดังกล่าวเป็นอย่างไรควรปรับปรุงพัฒนาโครงการต่อหรือยกเลิกโครงการ โดยการ
น ารูปแบบจ าลองซิป CIPPIEST MODEL ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม มาท าการประเมินใน 4 ด้าน 
ได้แก่  
  1.5.2.1 การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) หมายถึง การ
ประเมินเกี่ยวกับหลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายการเตรียมการภายในโครงการ 
  1.5.2.2 การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) หมายถึง การประเมิน
เกี่ยวกับบุคลากรสถานที่งบประมาณการบริหารจัดการ 
  1.5.2.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) หมายถึง การประเมิน
เกี่ยวกับการวางแผนการด าเนินงาน การนิเทศ ก ากับติดตาม และการประเมินผล 
  1.5.2.4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) หมายถึง การประเมินเกี่ยวกับ
ผลการด าเนินงานตามโครงการที่เกิดกับนักเรียน นักศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล 
ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายทอดส่งต่อ 
 1.5.3 นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ชั้นปีที่ 3  
 1.5.4 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ในปีการศึกษา 2559 
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 1.5.5 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 1.5.6 ครู หมายถึง ผู้ท าหน้าที่สอนวิชาโครงการและผู้ท าหน้าที่ เป็นที่ปรึกษาการท า
โครงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ในปีการศึกษา 2559 
 
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

 1.6.1 ผลการประเมินโครงการเป็นข้อมูลส าหรับพัฒนาครู นักเรียน นักศึกษาและ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง 
 1.6.2 ผลที่ได้จากการประเมินโครงการเป็นความรู้ใหม่ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนางานใหม่ได้ 
 1.6.3 ผู้เกี่ยวข้องสามารถน าผลการประเมินโครงการไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนางาน ให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 1.6.4 ผลที่ ได้น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือรับการส่งเสริม
สนับสนุนรวมทั้งชุมชน และสังคมเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น 
 
1.7 กรอบแนวคิดในกำรประเมินโครงกำร 
 

 ผู้ประเมินได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการประเมินโครงการ ดังภาพที่ 1-1  
 
 

                     ตัวแปรต้น                                                    ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 1-1 กรอบแนวคิดในการประเมินโครงการ 

การส่งเสริมการท าวิจัย นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัย 

เทคนิคเดชอุดม 
 
 

จ านวนงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของ
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค

เดชอุดมเพ่ิมข้ึน 
 
 


