
บทที่ 3 

วิธีด าเนินการประเมิน 

การประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน 
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ครั้งนี้ เป็นการประเมินโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) 
ได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

 1. รูปแบบการประเมินโครงการและแนวทางในการประเมินโครงการ 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 6. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

รูปแบบการประเมินโครงการและแนวทางในการประเมินโครงการ 
 การประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน 
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ แสดงการด าเนินการเป็น 2 ตอน คือ รูปแบบการประเมินโครงการและ
แนวทางการประเมินโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. รูปแบบการประเมินโครงการ 
     การประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน 
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ครั้งนี้ ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ของ สตัฟเฟิลบีม 
(Strufflebeam, D.L., 1983:123) ซึ่งประเมินใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท (Context Evaluation)   
ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต 
(Product Evaluation) 
 2. แนวทางในการประเมินโครงการ 

  แนวทางในประเมินโครงการ ดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 แนวทางการประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของ
ผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

 

วัตถุประสงค์ 
การประเมิน 

ตัวชี้วัด/ตัวแปร 
ที่มุ่งศึกษา 

แหล่งข้อมูล/
กลุ่มผู้ให้
ข้อมูล 

วิธีการเก็บ
ข้อมูล/

เคร่ืองมือ 

วิธีการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

1. เพื่อ
ประเมิน
บริบท   
 

1. ความต้องการจ าเป็น
ของโครงการ 
2. ความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 
3. ความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์ 

- ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
และครูผู้สอน  

- แบบสอบถาม 
  
 

 , S.D. 
 

    3.50 
S.D. 1   

2. เพื่อ
ประเมิน
ปัจจัย  
เบ้ืองต้น  

1. ความเหมาะสมของ 
บุคลากร  
2.ความเหมาะสมเพียงพอ
ของงบประมาณ 
3. ความเหมาะสมของ
อาคาร/สถานท่ี 
4. ความเหมาะสมเพียงพอ
ของวัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือ   

- ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
และครูผู้สอน  

- แบบสอบถาม 
  
  
  
 

 , S.D. 
 
 
  
 

    3.50 
S.D. 1   
 

  

 3. เพื่อ
ประเมนิ
กระบวนการ  

 

1. การวางแผน (Plan) 
   1.1 การประชุมเพื่อ วาง
แผนการด าเนินงาน 
   1.2 การก าหนดบทบาท
หน้าท่ีของผู้รับผิดชอบงาน 
   1.3 การจัดท าแผนการ
ด าเนินงานในกิจกรรม
ต่างๆ 

- ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
และครูผู้สอน 
 
 
 
 

- แบบสอบถาม 
  
 
 

 , S.D. 
 

 

    3.50 
S.D. 1   
 

 2. การด าเนินการ (Do) 
   2.1 ด าเนินกิจกรรมไป
ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน   
 2.2 มีการประสานงาน
ระหว่างผู้รับผิดชอบ 
    2.3 ผู้บริหารสนับสนุน
และจูงใจในการท างาน 

- ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
และครูผู้สอน    
 

- แบบสอบถาม 
 

 , S.D. 
 
 
 

    3.50 
S.D. 1   
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ 
การประเมิน 

ตัวชี้วัด/ตัวแปร 
ที่มุ่งศึกษา 

แหล่งข้อมูล/
กลุ่มผู้ให้
ข้อมูล 

วิธีการเก็บ
ข้อมูล/

เคร่ืองมือ 

วิธีการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

   2.4 มีการจัด
สภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษาให้เอื้อต่อ
การด าเนินงานตาม
กิจกรรมภายใต้โครงการ 

    

 3. การติดตามและ
ประเมินผล (Check) 
   3.1 มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล 
   3.2 มีการประชุม
วางแผนติดตามและ
ประเมินผล 
   3.3 มีการติดตามและ
ประเมินผลพร้อมท้ัง
สรุปและรายงานผล 

- ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
และครูผู้สอน 
 

- แบบสอบถาม 
 

 , S.D. 
 
 
 
 
 

    3.50 
S.D. 1   
 
 
 

 4. การปรับปรุงแก้ไข
(Act) 
   4.1 มีการน าผลการ
ติดตามและประเมินเข้า 
ท่ีประชุมเพื่อหาทาง
แก้ไข 
   4.2 มีการด าเนินการ
แก้ปัญหาและอุปสรรค
ให้สอดคล้องเหมาะสม
กับกิจกรรมของ
โครงการ 
   4.3 มีการรายงานผล 
ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

- ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
และครูผู้สอน  

- แบบสอบถาม 
  

 , S.D. 
 
 

    3.50 
S.D. 1   
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ 
การประเมิน 

ตัวชี้วัด/ตัวแปร 
ที่มุ่งศึกษา 

แหล่งข้อมูล/
กลุ่มผู้ให้
ข้อมูล 

วิธีการเก็บ
ข้อมูล/

เคร่ืองมือ 

วิธีการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

4. เพื่อประเมิน 
  ผลผลิต   

4.1 จ านวนผลงาน
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ท่ีเป็น
ผลงานของผู้เรียน 
ได้รับการเผยแพร่และ
น าไปใช้ประโยชน์ใน
ชุมชน    

- เอกสารจาก   
งานวิจัย
พัฒนา
นวัตกรรม
และ
ส่ิงประดิษฐ์ 

- แบบบันทึกผล
การประเมิน 

ค่าความถ่ี 
 

จ านวน
ผลงานไม่
น้อยกว่า 
22 ผลงาน 
(ใช้จ านวน
ผลงานปี 
2560 เป็น
เกณฑ์) 

 4.2 ความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนท่ีมีต่อ
โครงการส่งเสริม 
การสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์
ของผู้เรียนวิทยาลัย 
เทคนิคนครสวรรค์   

- ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
- ครูผู้สอน 

- แบบสอบถาม 
  
 

 , S.D. 
  
 
 
 

    3.50 
S.D. 1   
 

 

4.3 ความพึงพอใจของ
ผู้เรียนท่ีมีต่อการ
โครงการส่งเสริมการ
สร้างและพัฒนา
นวัตกรรมและส่ิง 
ประดิษฐ์ของผู้เรียน
วิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์   

- ผู้เรียน - แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
  
 

 

 , S.D. 
  

 

    3.50 
S.D. 1   
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ในการประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของ ผู้เรียน
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้ประเมินได้ด าเนินประเมินโครงการ โดยสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังภาพที ่6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 แสดงขั้นตอนการประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์
  ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
  
 

เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมิน 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
  ระยะที่ 1 การประเมินก่อนด าเนินการโครงการ 
  ระยะที่ 2 การประเมินระหว่างด าเนินโครงการ 
  ระยะที่ 3 การประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

 

วิเคราะห์ข้อมลูและสรปุผลการประเมิน 

เขียนรายงานการประเมินโครงการและเผยแพร่ผลงานการประเมินโครงการ 

ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการและเลือกรูปแบบการประเมิน 

ก าหนดขอบเขตของการประเมิน 
 

ขั้นตอนที่ 1 

ข้ันตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 4 

ขั้นตอนที่ 5 

ขั้นตอนที่ 6 

แก้ไขและปรับปรุง 
 

สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ 

น าเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินโครงการ

เสนอผู้เชี่ยวชาญ 
 

ไม่ผ่าน 

น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้

ขั้นตอนที่ 3 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1. ประชากร  
 ประชากรท่ีใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์     
ในปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 4 คน ครูผู้สอน จ านวน 162 คน     
และผู้เรียน จ านวน 4,541 คน รวมท้ังส้ิน จ านวน 4,707 คน ดังตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนประชากรท่ีใช้ในการประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   

 
ประชากร จ านวน 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา   4 
2. ครูผู้สอน  162 
3. ผู้เรียน 4,541 

รวม 4,707 
  

 2. กลุ่มตัวอย่าง     
    กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์      
ในปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 4 คน ได้มาด้วยการเลือกแบบ
เจาะจง  ส่วนครูผู้สอน จ านวน 113 และผู้เรียน จ านวน 354 คน รวมท้ังส้ิน จ านวน 471 คน ก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด , 
2556:42-43) เลือกกลุ่มตัวอย่าง ครูผู้สอนและผู้เรียน ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified 
random sampling) ตามสัดส่วนครูผู้สอนและผู้เรียนในแต่ละแผนกวิชา ดังตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนา

นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
   

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา 4 
2. ครูผู้สอน 113 
3. ผู้เรียน 354 

รวม  471 
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ตารางที่ 5 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของครูผู้สอน จ าแนกตามแผนกวิชา 

แผนกวิชา ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
1. ช่างยนต์ 30 27 
2. ช่างกลโรงงาน 15 14 
3. ช่างเช่ือมโลหะ 7 2 
4. ช่างไฟฟ้า 24 21 
5. ช่างอิเล็คทรอนิกส์ 21 18 
6. ช่างก่อสร้าง 7 3 
7. ช่างสถาปัตยกรรม 6 3 
8. ช่างส ารวจ 6 2 
9. ช่างโยธา 11 4 
10. ช่างเมคคาทรอนิกส์ 8 2 
11. ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 9 5 
12. ช่างเทคนิคพื้นฐาน 7 3 
13. สามัญสัมพันธ์ 11 9 

รวม 162 113 
 
ตารางที่ 6 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของผู้เรียน จ าแนกตามแผนกวิชา 

แผนกวิชา ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
1. ช่างยนต์ 841 72 
2. ช่างกลโรงงาน 515 18 
3. ช่างเช่ือมโลหะ 133 12 
4. ช่างไฟฟ้า 801 78 
5. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 511 22 
6. ช่างก่อสร้าง 317 29 
7. ช่างสถาปัตยกรรม 169 7 
8. ช่างส ารวจ 146 9 
9. ช่างโยธา 663 59 
10. ช่างเมคคาทรอนิกส์ 208 13 
11. ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 201 31 
12. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 36 4 

รวม 4,541 354 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน   

  1. ลักษณะของเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
   1.1 การประเมินด้านบริบทของโครงการ 
      ฉบับท่ี 1 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน แบ่งเป็น  2 ตอน ดังนี้ 
     ตอนท่ี 1 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม          
มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list) 
     ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมด้านบริบทของ
โครงการ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้ 
  5   หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
   4   หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก 
            3   หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับ ปานกลาง 
   2   หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับ น้อย 
   1   หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด   

      1.2 การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 
      ฉบับท่ี 2 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
     ตอนท่ี 1 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม          
มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list) 
     ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นของ
โครงการ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้ 
  5   หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
   4   หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก 
            3   หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับ ปานกลาง 
   2   หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับ น้อย 
     1   หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด    
      1.3 การประเมินด้านกระบวนการ 
   ฉบับท่ี 3 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้  
    ตอนท่ี 1 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะ
เป็นแบบส ารวจรายการ (Check list) 
     ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านกระบวนการของโครงการ     
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้ 
  5   หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
   4   หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก 
            3   หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับ ปานกลาง 
   2   หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับ น้อย 
     1   หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด   
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       1.4 การประเมินด้านผลผลิต 
      ฉบับท่ี 4 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้  
      ตอนท่ี 1 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ
เป็นแบบส ารวจรายการ (Check list) 
      ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับการประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน 
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้ 
  5   หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
   4   หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก 
            3   หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง 
   2   หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อย 
  1   หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด   
     ฉบับท่ี 5 ส าหรับผู้เรียน เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อโครงการ
ส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของ ผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
     ตอนท่ี 1 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะ
เป็นแบบส ารวจรายการ (Check list) 
     ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อโครงการ
ส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของ ผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์         
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้ 
  5   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
   4   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
            3   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
   2   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 
    1   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด   
     1.5 แบบรายงานและแบบบันทึก จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ 
                     แบบรายงานจ านวนผลงานนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์
อาชีวศึกษาท่ีเป็นผลงานของผู้เรียน ได้รับการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน   
        แบบรายงานจ านวนผลงานนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีคุณภาพจนได้รับรางวัลจาก
การประกวดผลงานนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ในระดับภาค/ระดับชาติ (รายละเอียดของเครื่องมือท่ีใช้ใน
การประเมิน อยู่ในภาคผนวก ง หน้า 242-245) 

 2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือส าหรับการประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ด าเนินการ ดังนี้ 
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      การสร้างแบบสอบถาม ผู้ประเมินสร้างแบบสอบถาม จ านวน 5 ฉบับ โดยแต่ละฉบับมี
ด าเนินการสร้าง ดังนี้ 
  1. ศึกษาวัตถุประสงค์ในการประเมิน 
  2. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน ศึกษาการประเมินโครงการ และรูปแบบการประเมินโครงการ 
  3. ก าหนดโครงสร้างของการประเมิน โดยแสดงถึงส่ิงท่ีจะศึกษา แหล่งข้อมู ล และ
เครื่องมือท่ีใช้ จ าแนกตามโครงสร้างของการประเมิน ตามรูปแบบของแบบประเมินบริบท ปัจจัย
เบ้ืองต้น กระบวนการ และผลผลิต   
  4. ก าหนดขอบเขตและประเด็นการประเมิน สร้างแบบสอบถามตามโครงสร้างของการ
ประเมินท่ีก าหนดไว้ แล้วขยายรายละเอียดของข้อค าถามตามมิติท่ีประเมิน และส่ิงท่ีประเมิน   
    จากนั้นผู้ประเมินน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปให้ ผู้ เช่ียวชาญ ด้านการวัดและ
ประเมินผล ด้านการบริหารสถานศึกษา หรือด้านการจัดการเรียนการสอน ตรวจความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) และการใช้ซึ่งผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย 
    1) รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร    
       คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า   

 พระนครเหนือ 
  2) รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง   
       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
   3) ดร.จักรภพ เนวะมาตย์   
       ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก 
   4) ดร.ประทีป บินชัย   
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
  5) ดร.ชัด อินทะสี   
    ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  
   จากนั้นน าผลการตรวจความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามมาค านวณหาค่า IOC 
(Index of Objective Congruence) โดยใช้เกณฑ์ IOC ต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไปท่ีแสดงว่าข้อค าถามนั้น
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนื้อหาท่ีต้องการ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 :71) ซึ่งรายการค าถามใน
แบบสอบถามทุกฉบับใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ต้ังแต่ 0.80-1.00 แต่มีค าถามบางข้อต้องปรับปรุงด้าน
ส านวนภาษา ผู้ประเมินได้ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 
(รายละเอียดของผลการหาค่า IOC อยู่ในภาคผนวก ก หน้า 141-168) 
 หลังจากนั้นน าแบบสอบถามแต่ละฉบับไปทดลองใช้เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น ดังนี้ 

1) แบบสอบถามฉบับท่ี 1 ฉบับท่ี 2 ฉบับท่ี 3 และฉบับท่ี 4 น าไปทดลองใช้กับผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน จ านวน 30 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ของวิทยาลัย 
เทคนิคชัยนาท จากนั้นน ามาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha 
Coefficient Method หรือ α – Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (บุญชม ศรีสะอาด, 2556:116-117)    
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ฉบับท่ี 1 ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.91 ฉบับท่ี 2 ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.87 ฉบับท่ี 3 ได้ค่า
ความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.92 และฉบับท่ี 4 ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.91  
 2) แบบสอบถามฉบับท่ี 5 น าไปทดลองใช้กับผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จ านวน 30 คน 
จากนั้นน ามาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha Coefficient 
Method หรือ α – Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (บุญชม ศรีสะอาด, 2556:116-117) ได้ค่า
ความเช่ือมั่น ฉบับท่ี 5 เท่ากับ 0.91 (รายละเอียดของผลการหาค่าความเช่ือมั่นอยู่ในภาคผนวก ก 
หน้า 168) 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้ประเมินด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แบบบันทึก และแบบรายงาน  
โดยก าหนดระยะเวลาในการประเมินเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะท่ี 1 ประเมินก่อนเริ่มด าเนินโครงการเป็นการประเมินความเหมาะสมของด้านบริบท
ของโครงการและประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ ในปีการศึกษา 
2560 ใช้แบบสอบถาม ฉบับท่ี 1 และ ฉบับท่ี 2 โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอนจ านวน 117 คน และผู้เรียน 354 คน รวม 471 คน เป็นผู้ตอบ เป้าหมายในการเก็บรวบ
ข้อมูล จ านวน 471 ฉบับ ได้รับคืน จ านวน 471 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100   
 ระยะท่ี 2 ประเมินระหว่างด าเนินโครงการ เป็นการประเมินความเหมาะสมด้าน
กระบวนการในการด าเนินโครงการในช่วงปีการศึกษา 2561 ใช้แบบสอบถาม ฉบับท่ี 3 โดยได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจ านวน 117 คน เป็นผู้ตอบ เป้าหมายในการเก็บ
รวบข้อมูล จ านวน 117 ฉบับ ได้รับคืน จ านวน 117 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  
 ระยะท่ี 3 ประเมินหลังเสร็จส้ินโครงการเป็นการประเมินด้านผลผลิตของ ผู้ประเมินได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในปีการศึกษา 2561 ใช้แบบสอบถาม ฉบับท่ี 4 โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจ านวน 117 คน เป็นผู้ตอบ และฉบับท่ี 5 โดยได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้เรียน 354 คน รวม 471 คน เป็นผู้ตอบ เป้าหมายในการเก็บรวบข้อมูล จ านวน 471 ฉบับ 
ได้รับคืน จ านวน 471 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 104 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ข้อมูลการประเมินด้านบริบทของโครงการ การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นท่ีใช้ในการด าเนิน
โครงการ และการประเมินด้านกระบวนการด าเนินโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการแปลความหมายค่าเฉล่ีย ก าหนดเกณฑ์ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ 2553:69)      

   4.50 – 5.00   หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
   3.50 – 4.49   หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก 
            2.50 – 3.49   หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับ ปานกลาง 
   1.50 – 2.49   หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับ น้อย 
   1.00 – 1.49   หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด  
 

 เกณฑ์ในการตัดสินผลการประเมิน ค่าเฉล่ียระดับมากขึ้นไป (3.50 ขึ้นไปและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1) แสดงว่ามีความเหมาะสม ผ่านการประเมิน  

 ข้อเสนอแนะอื่นๆ จากแบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 2. ข้อมูลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ด าเนินการดังนี้ 
     2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนผลงานนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ท่ีเป็นผลงานของ
ผู้เรียน ได้รับการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบจ านวนผลงาน
ไม่น้อยกว่า 22 ผลงาน โดยใช้จ านวนผลงานปีการศึกษา 2560 เป็นเกณฑ์ เทียบกับปีการศึกษา 2561 
วิเคราะห์ด้วย ค่าร้อยละ  

 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนท่ีมีต่อโครงการ
ส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
วิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการแปลความหมายค่าเฉล่ีย ก าหนดเกณฑ์
ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ 2553:69)  
  4.50 – 5.00  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
   3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก 
   2.50 – 3.49  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง 
   1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อย 
   1.00 – 1.49  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด  
 

  เกณฑ์ในการตัดสินผลการประเมินค่าเฉล่ียระดับมากขึ้นไป ผลการประเมิน ผ่าน (3.50 
ขึ้นไป และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1) แสดงว่าเห็นด้วยและผ่านการประเมิน  
  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ จากแบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา  
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 2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการแปลความหมายค่าเฉล่ีย ก าหนดเกณฑ์ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ 2553:69)   
  4.50 – 5.00   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
   3.50 – 4.49  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
   2.50 – 3.49   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
   1.50 – 2.49  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 
   1.00 – 1.49   หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด  
 

 เกณฑ์ในการตัดสินผลการประเมินค่าเฉล่ียระดับมากขึ้นไป ผลการประเมิน ผ่าน (3.50    
ขึ้นไป และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1) แสดงว่ามีความพึงพอใจและผ่านการประเมิน  
 ข้อเสนอแนะอื่นๆ จากแบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน 
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้ประเมินด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ ดังนี้ 
      1. ค่าร้อยละ 
      2. ค่าเฉล่ีย   โดยใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553:34-35) 
 

    = 
N

  

  เมื่อ     = แทนค่าเฉล่ียของประชากร 
    X = แทนผลรวมท้ังหมดของข้อมูล 
   N = แทนจ านวนข้อมูลท้ังหมดของประชากร 
               3. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553:60-61) 
 
 

 

 S.D. =  
    

    เมื่อ   S.D. = ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 n = จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
  X = ผลรวมของข้อมูลท้ังหมด 
 ( X)2 = ผลรวมของข้อมูลแต่ละตัวยกก าลังสอง 
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 4. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence = IOC) ของ
แบบสอบถาม โดยผู้เช่ียวชาญพิจารณา ดังนี้ (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2554:141-142) 
 

    IOC    =    
N

R  
 

         เมื่อ  IOC     แทน    ดัชนีความสอดคล้อง 
     R   แทน    คะแนนรวมท่ีผู้เช่ียวชาญทุกคนให้ 
     N        แทน    จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
 

คะแนนการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญก าหนดเป็น +1 หรือ 0 หรือ -1 ดังนี้ 
+1 หมายถึง แน่ใจว่าจุดประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้น

สอดคล้องกับจุดประสงค์  
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้น

สอดคล้องกับจุดประสงค์  
-1 หมายถึง แน่ใจว่าจุดประสงค์ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้นไม่

สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
 5. ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)  
ของครอนบาค (บุญชม ศรีสะอาด, 2556:117) 

    = 
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 เมื่อ      = ค่าสัมประสิทธิ์ของความเช่ือมั่น 
  n = จ านวนข้อของแบบสอบถาม 

  S 2

i  = ความแปรปรวนของแบบสอบถามแต่ละข้อ 
  S 2

t  = ความแปรปรวนของแบบสอบถามท้ังฉบับ  


