
บทท่ี 5 

สรุปผล  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน 
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ครั้งนี้ ผู้ประเมินใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ของ 
สตัฟเฟิลบีม (Strufflebeam, D.L., 1983:123) โดยการประเมินบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ   
และผลผลิต มีวัตถุประสงค์การประเมินดังนี้ 1) เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมการสร้าง
และพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  2) เพื่อประเมินด้าน
ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน 
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  และ 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต
ของโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ 
 

วิธีด าเนินการประเมิน 
 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. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  2.1 ประชากร ท่ีใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์     
ในปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 4 คน ครูผู้สอน จ านวน 162 รวม     
166 คน และผู้เรียน จ านวน 4,541 คน รวมท้ังส้ิน จ านวน 4,707 คน 
   2.2 กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์      
ในปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 4 คน ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง  
ส่วนครูผู้สอน จ านวน 113 และผู้เรียน จ านวน 354 คน รวมท้ังส้ิน จ านวน 471 คน ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556:42-43)     
เลือกกลุ่มตัวอย่าง ครู ผู้สอนและผู้เรียน ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified random 
sampling) ตามสัดส่วนของครูผู้สอนและผู้เรียนในแต่ละแผนกวิชา 
 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสอบถาม จ านวน 5 ฉบับ 
และแบบบันทึกผลงานกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา จ านวน 1 ฉบับ   
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  ฉบับท่ี 1 แบบสอบถามส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู ผู้สอน ถามเกี่ยวกับการ
ประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน 
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ได้ค่า IOC ในช่วง 0.80-1.00 และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.91 
  ฉบับท่ี 2 แบบสอบถามส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู ผู้สอน ถามเกี่ยวกับการ
ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นท่ีใช้ในการด าเนินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ได้ค่า IOC ในช่วง 0.80-1.00 และได้ค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ 0.87 
  ฉบับท่ี 3 แบบสอบถามส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู ผู้สอน ถามเกี่ยวกับการ
ประเมินด้านกระบวนการด าเนินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของ
ผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ได้ค่า IOC ในช่วง 0.80-1.00 และได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.92 
  ฉบับท่ี 4 แบบสอบถามส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู ผู้สอน ถามเกี่ยวกับการ
ประเมินด้านผลผลิตความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนท่ีมีต่อการส่งเสริมการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ได้ค่า IOC ในช่วง 0.80-1.00 
และได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.91  
  ฉบับท่ี 5 แบบสอบถามส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู ผู้สอน ถามเกี่ยวกับการ
ประเมินด้านผลผลิตของโครงการโดยประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีสามารถสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับในระดับภาคหรือระดับชาติ ได้ค่า IOC ในช่วง 
0.80-1.00 และได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.91 

 แบบบันทึกผลงาน กิจกรรม ของนักเรียนนักศึกษา จ านวน 1 ฉบับ   
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   ผู้ประเมินด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แบบบันทึก และแบบรายงาน 
โดยก าหนดระยะเวลาในการประเมินเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
   ระยะท่ี 1 ประเมินก่อนเริ่มด าเนินโครงการเป็นการประเมินความเหมาะสมของ
ด้านบริบทของโครงการและประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นท่ีใช้ในการด าเนินโครงการใน 
ปีการศึกษา 2560 ใช้แบบสอบถาม ฉบับท่ี 1 และ ฉบับท่ี 2 โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอนจ านวน 117 คน และผู้เรียน 354 คน รวม 471 คน เป็นผู้ตอบ เป้าหมายในการ
เก็บรวบข้อมูล จ านวน 471 ฉบับ ได้รับคืน จ านวน 471 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  
  ระยะท่ี 2 ประเมินระหว่างด าเนินโครงการเป็นการประเมินความเหมาะสมด้าน
กระบวนการในการด าเนินโครงการในปีการศึกษา 2561 ใช้แบบสอบถาม ฉบับท่ี 3 โดยได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจ านวน 117 คน เป็นผู้ตอบ เป้าหมายในการเก็บรวบ
ข้อมูล จ านวน 117 ฉบับ ได้รับคืน จ านวน 117 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  
  ระยะท่ี 3 ประเมินหลังเสร็จส้ินโครงการโครงการ เป็นการประเมินด้านผลผลิตของ      
ผู้ประเมินได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม ฉบับท่ี 4 โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนจ านวน 117 คน เป็นผู้ตอบ และฉบับท่ี 5 โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้เรียน 354 คน รวม 471 คน เป็นผู้ตอบ เป้าหมายในการเก็บรวบข้อมูล จ านวน 471 ฉบับ ได้รับคืน 
จ านวน 471 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100   
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 5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ด าเนินการดังนี้ 

  5.1 ข้อมูลการประเมินด้านบริบทของโครงการ การประเมินด้านปัจจัยเบ้ืองต้นท่ีใช้ในการ
ด าเนินโครงการ และการประเมินด้านกระบวนการด าเนินโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ด้วยค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ จากแบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
  5.2 ข้อมูลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ด าเนินการดังนี้ 
    5.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนผลงานนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ท่ีเป็น
ผลงานของผู้เรียน ได้รับการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบ
จ านวนผลงานไม่น้อยกว่า 22 ผลงาน โดยใช้จ านวนผลงานปีการศึกษา 2560 เป็นเกณฑ์ เทียบกับ    
ปีการศึกษา 2561 วิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ  
   5.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนท่ีมีต่อ
โครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ วิเคราะห์ด้วยค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน  
   5.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการส่งเสริมการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์วิเคราะห์ด้วยค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตราฐาน  

สรุปผลการประเมิน 
 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน 
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ตามรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) โดยมีผลการประเมิน
ตามวัตถุประสงค์ สรุปได้ดังนี้ 
 1. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า ผลการประเมิน ในภาพรวมผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอน มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยเรื่องท่ีมีความเหมาะสมสูงสุดอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ รองลงมามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ความต้องการของการท าโครงการ ส่วนเรื่องเหมาะสมต่ าสุด ได้แก่ เรื่องความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์   
 สรุปผลการประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน มีความเห็นว่ามี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดไว้ทุกเรื่อง 
 2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นที่  พบว่า ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น ใน
ภาพรวมผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยเรื่องท่ีมี
ความเหมาะสมสูงสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เรื่องความเหมาะสมของบุคลากร และความเหมาะสมของ
อาคารสถานท่ี รองลงมามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เรื่องความเหมาะสมเพียงพอของ
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งบประมาณ ส่วนเรื่องท่ีมีความเหมาะสมต่ าสุดอยู่ในระดับมากได้แก่ เรื่องความเหมาะสมของวัสดุและ
อุปกรณ์ 
  สรุปผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดไว้ทุกเรื่อง 
 3.  ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการ ในภาพรวม
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยเรื่องท่ีมีความ
เหมาะสมสูงสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เรื่องการติดตามและประเมินผล รองลงมามีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ เรื่องการวางแผน ส่วนเรื่องท่ีมีความเหมาะสมต่ าสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เรื่อง
การปรับปรุงและแก้ไข 
  สรุปผลการประเมินด้านกระบวนการด าเนินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
มีความเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง 
 4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ มีดังนี้ 
  4.1 จ านวนผลงานนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ท่ีเป็นผลงานของผู้เรียน 
ได้รับการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน จ านวน 60 ผลงาน โดยเกณฑ์การประเมินครั้งนี้
ก าหนดไว้ จ านวนผลงานไม่น้อยกว่า 22 ผลงาน โดยใช้จ านวนผลงานปีการศึกษา 2560 เป็นเกณฑ์ซึ่ง
มีผลงานเพิ่มขึ้นจากเดิม 38 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 63.33 จึงสรุปว่าผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดไว้ 
  4.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนท่ีมีต่อโครงการ
ส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดย
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉล่ียในระดับมาก โดยข้อท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ในระดับภาค/
ระดับชาติ รองลงมา ได้แก่ ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา  
  สรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อโครงการส่งเสริมการสร้าง
และพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ อยู่ในระดับมากและผ่าน
เกณฑ์การประเมินเรื่อง 
   4.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีสามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับในระดับภาคหรือระดับชาติ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ กิจกรรมต่างๆ 
ภายใต้โครงการนี้มีความเหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้เรียน รองลงมา ได้แก่ การส่งเสริม
การสร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ท าให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง และมีผลงานส่ิงประดิษฐ์ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลจากการประกวดท้ังใน
ระดับภาคและระดับชาติ  
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 สรุปได้ว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ อยู่ในระดับ มาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุก
เรื่อง 
 

อภิปรายผล  

 การประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน 
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในครั้งนี้ ได้ข้อค้นพบส าคัญท่ีควรน ามาอภิปรายผล ดังนี้  
 1. ผลการประเมินความเหมาะสมด้านบริบท จากแบบสอบถามโดยภาพรวมความ
เหมาะสมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก และทุกประเด็นมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ท่ีเป็นเช่นนี้อาจ
เนื่องจากการด าเนินงานตามโครงการนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้องในการจัดท าโครงการ   
ได้ศึกษาข้อมูลความต้องการ ก่อนจัดท าโครงการและก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนโยบายทางการศึกษา พระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา รวมท้ังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา จึงท าให้ผลการประเมิน
โครงการด้านบริบทมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ แดเนียล แอล 
สตัฟเฟิลบีม และคณะ (Stufflebeam, et.al., 1983 ) ท่ีกล่าวว่า การประเมินสภาพแวดล้อม 
(Context Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลส าคัญ เพื่อช่วยในการก าหนดวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการเป็นการตรวจสอบเพื่อตอบค าถามต่างๆ เช่น  เป็นโครงการท่ี
สนองปัญหาหรือความต้องการจ าเป็นท่ีแท้จริงหรือไม่  วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน เหมาะสม 
สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรหรือนโยบายหน่วยงานหรือไม่ และเป็นโครงการท่ีเป็นไปได้ในแง่ของ
โอกาส ท่ีจะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ หรือไม่ ผลการประเมินด้านบริบทดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับการประเมินโครงการของ นิยม แสงวงศ์ (2560) ท่ีได้ประเมินโครงการส่งเสริมการท า
วิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พบว่า ด้านสภาวะแวดล้อม โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.11 และสอดคล้องกับการประเมินโครงการของ ธเนศ ปานอุทัย (2556) 
ท่ีได้ประเมินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนวัดบางหลวง  
พบว่า ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและอยู่ในระดับท่ีสูงกว่า
เกณฑ์การประเมิน 
 2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ประเด็น พบว่า ทุกประเด็นมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความเหมาะสม
ของบุคลากร และความเหมาะสมของอาคารสถานท่ี รองลงมาเป็น ความเหมาะสมเพียงพอของ
งบประมาณ ซึ่งทุกประเด็นผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดไว้ ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ การด าเนินงาน
ตามโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ในครั้งนี้ วิทยาลัยได้จัดวางแผนเตรียมการด้านบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานท่ี และ
วัสดุ อุปกรณ์ ในการด าเนินงานอย่างเหมาะสม ผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมย่อยภายใต้
โครงการมีความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบ รวมท้ังบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความ
รับผิดชอบต่อโครงการ ดังนั้นผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นจึงอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
แนวคิดของ  สมคิด พรมจุ้ย  (2552 :38-40) ท่ี ไ ด้อธิบายไว้ว่ า  การประเมินก่อนเริ่มโครงการ 
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(Pre – Evaluation) เป็นการประเมินท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อตัดสินใจเลือกโครงการ ตรวจสอบความ
เหมาะสม ความสมเหตุสมผลของการวางแผนด าเนินโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการในการน า
โครงการไปปฏิบัติ การประเมินก่อนเริ่มโครงการมีความเช่ือบนพื้นฐานท่ีว่า ถ้าตัวโครงการนั้นได้รับ
การประเมินว่ามีความเหมาะสม สมเหตุสมผล มีความเป็นไปได้ ความพร้อมในการสนับสนุนทางด้าน
ทรัพยากร โดยเฉพาะความเป็นไปได้ทางการเงิน ก าลังคน วัสดุและการจัดการ โอกาสท่ีโครงการจะ
ประสบความส าเร็จก็ย่อมสูง เสมือนว่าโครงการนั้นได้บรรลุผลส าเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง  ซึ่งผลการ
ประเมินปัจจัยเบื้องต้นสอดคล้องกับผลการประเมินโครงการของ โฉมยงค์ คงประดิษฐ์ (2557) ท่ีได้
ประเมินโครงการเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ระดับนานาชาติ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
พบว่า ด้านปัจจัยเบื้องต้น คณะกรรมการประเมินการน าเสนอโครงงาน ผู้บริหารและครูท่ีเข้าร่วมงาน   
มีความเห็นว่า โครงการมีความพร้อม วัสดุอุปกรณ์ มีความเหมาะสมและเพียงพอ สถานท่ีและ
ระยะเวลาในการน าเสนอมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และนักเรียนท่ีเข้าร่วมเสนอโครงงานมี
ความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลการประเมินโครงการของ       
นุชา สระสม (2558) ท่ีได้ประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรอินทรีย์ตามวิถี         
ภูมิปัญญาไทย โรงเรียนวัดนินสุขาราม พบว่า ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ (Input)  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ จากแบบสอบถามโดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก            
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ทุกประเด็นมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ การติดตามและประเมินผล รองลงมาเป็นการวางแผน ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก กระบวนการ
ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน 
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ได้ด าเนินการเป็นขั้นตอนเน้นการวางแผน การปฏิบัติตามแผน          
การตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์หรือแผนท่ีก าหนดไว้ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ รัตนะ บัวสนธ์ (2556:10-17) ท่ีกล่าวว่า การประเมินกระบวนการ (Process 
Evaluation) เป็นการตรวจสอบการน าแผนงานหรือโครงการไปใช้หรือตรวจสอบการด าเนินงานการใช้
แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ท่ีส าคัญประการหนึ่งของการประเมินกระบวนการก็คือ การให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้จัดการและผู้ปฏิบัติงานในโครงการนั้นๆ เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการว่า
เป็นตามตารางเวลาท่ีก าหนดหรือไม่ บรรยายให้เห็นถึงปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการน าโครงการไปใช้และ
ท้ายท่ีสุดก็ควรจัดท ารายงานท่ีผู้ร่วมโครงการหรือผู้ท าการสังเกตได้ตัดสินคุณภาพของกระบวนการใช้
โครงการ แผนงานดังกล่าว โดยผลการประเมินด้านกระบวนการสอดคล้องกับ การประเมินโครงการของ 
กมลานันท์ บุญกล้า (2559) ท่ีได้ประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า ด้านกระบวนการด าเนินงาน 
(Process evaluation) ผลการประเมิน พบว่า มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 
 4. การประเมินผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย 
  4.1 ผลจากแบบรายงานของงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ท่ีพบว่า จ านวน
ผลงานนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ท่ีเป็นผลงานของผู้เรียน ได้รับการเผยแพร่และ
น าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน จ านวน 60 ผลงาน ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการครั้งนี้ก าหนดไว้  
จ านวน 22 ผลงานท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ การท่ีสถานศึกษาได้ส่งเสริมการท าโครงการส่งเสริมการ
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สร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  โดยสามารถ
ด าเนินการได้อย่างความเหมาะสมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์
ได้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับ ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (2557:5) ท่ีกล่าว
ว่า การบริหารจัดการผลงานส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา เป็นนโยบายหลักของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมุ่งเน้น จัดการเรียนการสอน ให้นักเรียน นักศึกษา คิดค้น
สร้างสรรค์ผลงาน ส่ิงประดิษฐ์ สร้างทักษะวิชาชีพด้านความคิด วิเคราะห์และส่งเสริมให้มีความรู้ 
ความช านาญ สามารถประดิษฐ์ คิดค้นพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดความก้าวหน้า ซึ่งผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์จ านวนมากมีประโยชน์ต่อสังคม ส่วนรวมและประเทศชาติ สามารถน าไปประยุกต์ใช้งาน
ได้จริงอย่างมีคุณภาพและได้รับการเผยแพร่  เป็นท่ีประจักษ์ ซึ่งผลการประเมินสอดคล้องกับ         
กมลานันท์ บุญกล้า (2559) ท่ีได้ประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  2 พบว่า ด้านผลผลิต (Product 
evaluation) ผลการประเมินมีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก และผลการประเมินโครงการของ           
นุชา สระสม (2558) ท่ีได้ประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรอินทรีย์ตามวิถี             
ภูมิปัญญาไทยโรงเรียนวัดเนินสุขาราม พบว่า ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ (Product) 
เกี่ยวกับผลส าเร็จจากกิจกรรมท่ีจัดให้นักเรียน 4 กิจกรรม และความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรมของ
โครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ เมสัน (Mason, 1995:3376-A) ท่ีได้ท าวิจัยเรื่อง การศึกษา
ประสิทธิภาพของโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีครูเป็นผู้ริเริ่มและนักเรียนเป็นผู้ริเริ่ม กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนระดับ 7 และ 8 ของนักเรียนมัธยมเมืองออตตาวา จ านวน 285 คน ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 ครูเป็นผู้ก าหนดโครงงานให้นักเรียนท า กลุ่มท่ี 2 นักเรียนเป็นผู้ก าหนด
โครงงานเอง กลุ่มท่ี 3 กลุ่มควบคุมซึ่งไม่ต้องท าโครงงานวิทยาศาสตร์ พบว่า 1) ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท้ัง 3 กลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 2) การท าโครงงาน
ทางวิทยาศาสตร์มีผลทางบวกเล็กน้อยต่อ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชาย 3) โครงงานทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีครูเป็นผู้ก าหนดให้ท ามีความส าเร็จและสมบูรณ์มากกว่าโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ี
นักเรียนเป็นผู้เลือกท าเอง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ พิทร์โต (Piirto, 2004) ท่ีได้วิจัยพัฒนากิจกรรม
ภาคปฏิบัติ (Hand-on Activities) เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์ใน
การพัฒนานวัตกรรม โดยใช้การปฏิบัติแบบกลุ่มและแบบเด่ียว กิจกรรมท่ีใช้แนวคิดการสืบเสาะเป็น
ฐาน และการส ารวจปัญหาและค าตอบ ด้วยตนเอง (Self exploration) พบว่าผู้เรียนมีผลจาก
กิจกรรม ดังนี้ 1) การค้นพบและส ารวจปัญหาและวิธีแก้ปัญหา 2) เรียนรู้แนวคิดใหม่ 3) กลายเป็นคน
ท่ีสร้างสรรค์และประดิษฐ์มากขึ้น 4) เปิดใจและออกจากกรอบความคิดเดิมมากขึ้น 5) เคารพความ
แตกต่างและการค้นพบตนอง  6) มีการใช้ปัญญาญาณและสามัญส านึก ในการแก้ปัญหา             
7) ได้ประสบการณ์การออกแบบเบื้องต้นและฝึกหัดการแก้ปัญหา 8) จัดการความกดดันกับเพื่อน
ได้ และ 9) สนุกกับการเรียนรู้  
  4.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนท่ีมีต่อการส่งเสริม
การสร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉล่ียในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ได้แก่ ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  ในระดับภาค/
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ระดับชาติ รองลงมา ได้แก่ ผลส าเร็จของการจัดกิจกรรมเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา สรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมี
ความคิดเห็นต่อโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ อยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ ท่ีเป็นเช่นนี้อาจ
เนื่องมาจาก การด าเนินงานด้านผลผลิตตามกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการนี้ได้มีการวางแผนท่ีดี ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณท่ีเพียงพอ มีกระบวนการบริหารงานและด าเนินงานท่ีเป็นระบบ เป็นไปตาม
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้สร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์และส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลจ านวนมาก และได้น าไปเผยแพร่ขยายผลต่อสาธารณชน
และยังน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเห็นด้วยกับความส าเร็จของ
โครงการ สอดคล้องกับแนวคิดของ รัตนะ บัวสนธ์ (2556) ท่ีกล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของการ
ประเมินผลผลิตก็เพื่อสอบวัด ตีความ และตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ แผนงานหรือส่ิงแทรกแซงว่า
ตอบสนองบรรลุความต้องการจ าเป็นของกลุ่มผู้รับประโยชน์หรือไม่ นอกจากนั้นการประเมินผลผลิตก็
ยังต้องประเมิน ผลลัพธ์ (Outcomes) ท้ังท่ีต้ังใจและไม่ต้ังใจ ท้ังท่ีเป็นไปในทางบวกและทางลบอีก
ด้วย ยิ่งไปกว่านั้นบ่อยครั้งท่ีนักประเมินยังขยายขอบเขตการประเมินผลผลิตไปสู่การประเมินในส่ิงท่ี
เรียกว่า ผลลัพธ์ระยะยาวอีกด้วย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ โฉมยงค์ คงประดิษฐ์ (2557) ท่ีได้
ประเมินโครงการเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับนานาชาติ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
พบว่า ด้านผลลัพธ์ คณะกรรมการประเมินการน าเสนอโครงงาน เห็นว่านักเรียนท่ีเข้าร่วมเสนอ
โครงงานมีทักษะการน าเสนอโครงงานภาคบรรยาย อยู่ในระดับมาก ผู้บริหารและครูท่ีเข้าร่วมงานมี
ความพึงพอใจในการจัดงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  4.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีสามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับในระดับภาคหรือระดับชาติ  โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ 
มาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ กิจกรรม
ต่างๆ ภายใต้โครงการนี้มีความเหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้เรียน รองลงมา ได้แก่ การ
ส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ท าให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถ
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และมีผลงานส่ิงประดิษฐ์ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลจากการ
ประกวดท้ังในระดับภาคและระดับชาติ สรุปได้ว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ อยู่ในระดับมากและผ่าน
เกณฑ์การประเมินทุกข้อ สอดคล้องกับผลการประเมินโครงการของ ธเนศ ปานอุทัย (2556) ท่ีได้
ประเมินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนวัดบางหลวง  พบว่า 
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากและอยู่ในระดับท่ีสูงกว่า
เกณฑ์การประเมิน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมาน ลาล าโกน (2557) ท่ีได้ศึกษาการสอนท า
โครงงานส่ิงประดิษฐ์เพื่อใช้ในการศึกษาตรวจสอบวงจรป้องกันในวิชาปฏิบัติเครื่องรับโทรทัศน์สีของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสตูล พบว่า            
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาปฏิบัติเครื่องรับโทรทัศน์สีของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 2) นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยการท าโครงงานส่ิงประดิษฐ์เพื่อใช้
ในการศึกษาการตรวจซ่อมวงจรป้องกันในวิชาปฏิบัติเครื่องรับโทรทัศน์สี มีเจตคติต่อการเรียนวิชาปฏิบัติ
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เครื่องรับโทรทัศน์สีอยู่ในระดับสูง และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จรรย์สมร เหลืองสมานกุล 
(2557) ท่ีได้ศึกษาวิจัยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์
และความสามารถในการสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า         
ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์
และความสามารถในการสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ อยู่ในระดับมาก  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ โกรแมน (Gorman, 1995) ท่ีได้ศึกษาผลการสอนในวิชา “ส่ิงประดิษฐ์ และการ
ออกแบบ” หรือ “Invention and Design” พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก เพราะเป็น
วิชาท่ีท้าทายและมีโอกาสท างานเป็นกลุ่มจากผู้เรียนต่างสาขา 
  5. สรุปผลการประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของ
ผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยรวมท้ังโครงการ พบว่า ผลจากแบบสอบถามภาพรวม มีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านปัจจัยเบื้องต้น 
ด้านบริบท ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดไว้ และผลการ
ประเมินจากแบบรายงาน พบว่า กิจกรรมท่ีส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของ
ผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีจ านวน 6 กิจกรรม  เกณฑ์การประเมินโครงการครั้งนี้ก าหนดไว้ 
จ านวน 2 กิจกรรม ผลงานนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ท่ีเป็นผลงานของผู้เรียน ได้รับการ
เผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน จ านวน 60 ผลงาน เกณฑ์การประเมินโครงการครั้งนี้ก าหนดไว้ 
จ านวน 22 ผลงาน และจ านวนผลงานนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ท่ีได้รับรางวัลจากการประกวดผลงาน
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ในระดับภาค/ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 รวมท้ังส้ิน 13 รางวัล เกณฑ์การ
ประเมินก าหนดไว้ 4 รางวัล ทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดไว้ สรุปได้ว่าโครงการส่งเสริม
การสร้างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เป็นโครงการท่ี
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะโครงการนี้เป็นโครงการท่ีดี มีประโยชน์ 
กิจกรรมภายใต้โครงการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ท าให้ผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สร้างนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถน าไปเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ได้ในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ   
พิสณุ ฟองศรี (2551) และ สมคิด พรมจุ้ย (2552) ท่ีกล่าวว่า ลักษณะของโครงการท่ีดีควรประกอบด้วย  
1) มีพื้นฐานมาจากข้อมูลท่ีเป็นจริงและผ่านการวิเคราะห์มาแล้ว 2) สนองตอบความต้องการของ
ประชากรหรือผู้รับบริการ 3) สามารถแก้ปัญหา พัฒนาองค์การหรือหน่วยงานได้ 4) มีรายละเอียดของ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างชัดเจนและมีความเป็นไปได้สูง 5) ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร
และ 6) มีการก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและระยะส้ินสุดท่ีแน่นอน และอาจเป็นเพราะโครงการนี้
กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการวิจัย นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ กิจกรรมการ
ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา จัดท าส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย โดยสร้างความตระหนัก
และให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในกิจกรรมของโครงการ แล้วให้ความรู้และทักษะในการสร้างสรรค์งาน
ให้ประสบผลส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กิดานันท์ มลิทอง (2558 :235) ท่ีกล่าวว่า การ
สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ให้ประสบผลส าเร็จนั้น ผู้เรียนต้องมีความพึงพอใจในการท างาน โดยยึด
หลักการ คือ 1) ศึกษาหาความรู้ในงานท่ีตนเองสนใจ โดยศึกษาจากผู้เช่ียวชาญในชุมชนหรือจาก
ตัวอย่างส่ิงประดิษฐ์ท่ีสนใจ 2) ศึกษาหลักการ วิธีการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการประดิษฐ์
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ช้ินงานโดยการวิเคราะห์ ด้วยตนเองหรือศึกษาจากผู้รู้  ผู้เช่ียวชาญ หรือจากส่ือต่างๆ เช่น วารสาร 
หนังสือ เป็นต้น 3) ทดลองการปฏิบัติการประดิษฐ์ ผู้เรียนต้องศึกษาค้นคว้าและทดลองปฏิบัติตาม
แนวคิดท่ีได้สร้างสรรค์ไว้ และมีการปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องจนส าเร็จเป็นช้ินงานประดิษฐ์ท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค์และมีความพึงพอใจ ซึ่งผลการประเมินโครงการโดยรวมสอดคล้องกับ ผลการประเมิน
โครงการของ มงคล ธุระ (2557) ท่ีได้ประเมินโครงการประชุมสัมมนาด้านงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พบว่า ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัย
เบ้ืองต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อดิศร ณ อุบล (2559) ท่ีได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางส่งเสริมนวัตกรรมแบบเปิดใน
กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทย พบว่า แนวทางในการ
ส่งเสริมแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิดไว้ 3 แนวทาง ได้แก่ การแสดงบทบาทของภาครัฐในฐานะเป็น
ตัวกลางส าคัญในการแก้ไขปัญหาพื้นฐานของกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม การสร้างการตระหนัก
รู้ถึงประโยชน์ของนวัตกรรมแบบเปิดให้เกิดขึ้นในสถานประกอบการภาคเอกชน และการสนับสนุน
ส่งเสริมการประยุกต์ใช้แนวคิดนวัตกรรมแบบเปิดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และยังสอดคล้องกับผล
การประเมินโครงการของ นิยม แสงวงศ์ (2560) ท่ีได้ประเมินโครงการส่งเสริมการท าวิจัยนวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พบว่า โดยรวม ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เห็นควรให้มีการ
ปรับปรุงพัฒนาทุกด้านให้มากขึ้น เพื่อให้ทุกประเด็นในแต่ละด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

ข้อเสนอแนะ  

 ในการวิจัยประเมินโครงการครั้งนี้มีข้อเสนอแนะไว้ 2 ประเด็น คือ ข้อเสนอแนะเพื่อน าผล
การประเมินไปใช้ และข้อเสนอแนะเพื่อการประเมินครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการประเมินไปใช ้ 
  1.1 ควรวางแผนปรับวัตถุประสงค์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
  1.2 ควรเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ/อุปกรณ์ ให้เหมาะสม เพียงพอ ต่อการด าเนิน
โครงการ 
  1.3 ควรเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ และเครื่องมือ มีความเหมาะสมและเพียงพอส าหรับการ
ด าเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ 
  1.4 ควรเตรียมสถานท่ีภายนอกสถานศึกษามีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ 
  1.5 ควรพัฒนาและให้ความส าคัญกับกระบวนการด าเนินงานด้านการปรับปรุงและ
แก้ไข ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  1.6 ควรมอบหมายหรือมีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบและผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้
ชัดเจน 
  1.7 ผู้บริหารควรสนับสนุนให้ครูผู้สอน ในสถานศึกษาเกิดความมุ่งมั่นในการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมของโครงการ 
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  1.8 ควรน าผลงานส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษาท่ีเป็นผลงานของ
ผู้เรียน ได้น าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชุมชน 
  1.9 สถานศึกษาควรยกย่องผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ในระดับภาค/ระดับชาติ 
 2. ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการคร้ังต่อไป  
  2.1 ควรมีการประเมินโครงการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและชุมชนร่วมจัดท า
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
 2.2 ควรมีการประเมินโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการวิจัย 
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 


