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บทคัดย่อ
การประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมการ
สร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 2) เพื่อประเมิน
ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่ง ประดิษฐ์ของผู้เรียน
วิทยาลัยเทคนิค นครสวรรค์ 3) เพื่ อประเมิน ด้านกระบวนการของโครงการส่ง เสริมการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต
ของโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่ง ประดิษฐ์ข องผู้เรีย น วิทยาลัยเทคนิ ค
นครสวรรค์ ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน 4 คน ครูผู้สอน 162 คน ผู้เรียน 4,541 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น ตาม
สัดส่วนของครูผู้สอนและผู้เรียนในแต่ละแผนกวิชา ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา 4 คน ได้มาด้วยการเลือก
แบบเจาะจง ส่ ว นครู ผู้ ส อน 113 คน และผู้ เ รี ย น 354 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น เป็ น
แบบสอบถาม จานวน 5 ฉบับ และแบบรายงาน จานวน 3 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สรุปได้ ดังนี้
1. ผลการประเมิน ด้านบริบท จากแบบสอบถามโดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาในแต่ละเรื่อง พบว่า ทุกเรื่องมีผลการประเมิน อยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทุกเรื่อง
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ทุกด้านผ่านเกณฑ์การ
ประเมินที่กาหนดไว้
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ จากแบบสอบถามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน
ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
4. ผลการประเมิ น ด้ า นผลผลิ ต ของโครงการ โดยภาพรวมมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มาก
ประกอบด้วย
4.1 จานวนผลงานนวัตกรรมและสิ่ง ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ที่เป็นผลงานของผู้เรียน
ได้รับการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ในชุมชน จานวน 60 ผลงาน เกณฑ์การประเมินโครงการครั้งนี้
กาหนดไว้ จานวน 22 ผลงาน ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
4.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อ การประเมิน
โครงการส่ ง เสริ ม การสร้ า งและพั ฒ นานวั ต กรรมและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ของผู้ เ รี ย น วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
นครสวรรค์ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ข
4.3 ความพึงพอใจของผู้ เรี ยนที่ มีต่ อการส่ง เสริม การสร้างและพั ฒนานวัต กรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ค
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คณะครุ ศาสตร์ อุ ตสาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี ดร.จั ก รภพ เนวะมาตย์
ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคตาก ดร.ประทีป บินชัย ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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กาลังใจ ให้ความช่วยเหลืองานทุกด้านจนผลงานประเมินโครงการประสบความสาเร็จด้วยดี
แทน โมราราย
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของการประเมิน
การวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นเป็นกลไกสาคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมและ
เศรษฐกิจได้โดยการสร้างความรู้ใหม่ แนวทางใหม่ ทฤษฎีใหม่ หรือชิ้นงานใหม่ๆ หรืออาจกล่าวได้ว่า
เป็นการสร้างฐานสติปัญญาในการพัฒนาให้กับประเทศได้ และหากนาไปสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์ได้
ก็จะก่อให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถสร้างผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งอาจเป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน
โดยตรงก็ได้ ดังนั้นการพัฒนาให้ผลงานที่เกิดจากการวิจัย และงานที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้น ได้ถูก
นาไปพั ฒนาปรั บปรุ ง ให้ นาไปสู่ นวั ตกรรมก็ จะสามารถสร้ างประโยชน์ ในเชิงเศรษฐกิ จ (Economic
Benefits) ขึ้นมาได้ ในปัจจุบันแม้ว่าผลงานวิจัย/ผลงานประดิษฐ์คิดค้นของไทยจะมีความก้าวหน้า
และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการลงทุนด้านนี้มากขึ้นหากแต่การส่งเสริมให้เกิดความรู้ และ
การใช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ (Knowledge and Creativity Idea) อย่ า งจริ ง จั ง ยั ง อาจไม่ เ พี ย งพอ
(สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2561:3-4) ซึ่งการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นปัจจัยสาคัญที่
องค์ กรต้อ งพั ฒนาให้เ กิด ขึ้น สอดคล้อ งกั บ แม็ กเกรเกอร์ (McGregor,2007:9) ที่ เห็ นว่ าองค์ กรที่
ประสบความสาเร็จสูงทั้งหลายทั่วโลกต่างให้ความสาคัญในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรในการ
สร้างนวัตกรรมขององค์กรและความคิดสร้างสรรค์เข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกกิจกรรมของการทางาน
ในโลกแห่งการแข่งขัน การคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่จาเป็นมากสาหรับทุกอาชีพ ผู้ที่มีความคิด
สร้างสรรค์จึงเป็นเหมือนทุนทางปัญญาที่ล้าค่าขององค์กร แต่ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่พรสวรรค์ของ
บุคคลหนึ่งๆ แต่ความคิดสร้างสรรค์นั้นสามารถถูกพัฒนาและหล่อหลอมด้วยกาลเวลาไปพร้อมกับ
ความรู้ความชานาญ และประสบการณ์การทางานที่เพิ่มมากขึ้น ความคิดสร้างสรรค์จึงไม่ได้เป็นเรื่อง
เฉพาะบุคคลเท่านั้น แต่สภาพแวดล้อมและบริบทขององค์กรก็เป็นแหล่งที่มา และเป็นตัวเร่งให้บุคคล
เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ (Oldham & Cummings, 1996; Katz, 2003 อ้างใน เดชา เดชะวัฒน
ไพศาล และคณะ, 2554:6) ด้วยเหตุนี้ทักษะการคิดสร้างสรรค์จึงได้รับการพิจารณาจากองค์กรใน
ปัจจุบันให้เป็นสมรรถนะ (Competency) ที่สาคัญอย่างหนึ่งสาหรับการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Amabile, 2002) รวมถึงการมีส่วนสาคัญในการสร้าง
ความสาเร็จและความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนขององค์กร
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 บัญญัติไว้ในมาตรา 70 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและ
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ผลผลิตที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทยและ
มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้
ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา สาหรับรัฐบาล
ให้ความสาคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรมเพื่อนาไปสู่การผลิตและบริการ
ที่ทันสมัยด้วยการสนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย

2
ให้ไ ม่ต่ากว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการ
เรี ย นการสอน (ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี , 2557:14-15) และนโยบายการบริ ห ารจั ด การ
อาชีวศึกษา ด้านคุณภาพการเรียนการสอน วิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การเป็น
ผู้ประกอบการ ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน ส่งเสริมนวัตกรรมในการจัดการ
อาชี ว ศึ ก ษา (ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา, 2559) สอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาการ
อาชีว ศึก ษา พ.ศ. 2560-2579 ซึ่ ง มี พัน ธกิ จในข้ อที่ 4.4 พั ฒนางานวิจั ย สิ่ง ประดิ ษฐ์ นวัต กรรม
เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดอาชีวศึกษา และพัฒนาวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเทคโนโลยี และองค์ความรู้อาชีวศึกษา และในยุทธศาสตร์ที่ 2
การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
มีเป้าหมายให้การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและมูลค่ าทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ มีตัวชี้วั ด ที่สาคัญ ได้แ ก่ จานวนโครงการ งานวิ จั ย
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
จานวนบุคลากรอาชีวศึกษาด้านการวิจัยและพัฒนา จานวนนวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ์ที่ไ ด้รับการจด
สิ ท ธิ บั ต ร และจ านวนผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ (ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2560:15-17) ดังนั้นในส่วนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาต้องตระหนัก
และให้ความสาคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ให้
มีคุณภาพและต่อเนื่อง ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถสร้างองค์ความรู้แล้ว
นาไปทดลองและพัฒนาเป็นนวัตกรรม ดังที่ สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2553:19-22) ได้กาหนด
ความหมายของ นวัตกรรม ไว้ว่าคือ สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ ที่มี
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรมในองค์กรอย่างแรกจะต้องส่งเสริม
ให้คนในองค์กรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน จากนั้นจึงนาผลงานมาวิจัยทดลองและพัฒนานาไปสู่
สิ่งประดิษฐ์ จนต่อยอดมาเป็นนวัตกรรมเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ การวิจัยและพัฒนานั้นหากไม่นามาต่อ
ยอดเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ จะไม่เรียกว่าเป็นนวัตกรรม แต่จะเป็นเพียงแค่สิ่งประดิษฐ์ (Invention) ที่
คิดค้ นขึ้น มาเท่า นั้น ดังนั้ นนวัตกรรมจะเกิด ขึ้นได้ย่อ มมาจากความคิ ดสร้างสรรค์ข องคนที่จ ะคิ ด
หลากหลายวิธี เพื่อแก้ไขหรือปรับปรุง สิ่งที่ทาอยู่เดิมให้ดีหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งคิดค้น
ประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาโดยให้ความสาคัญกับการ
จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และมีทักษะด้านวิชาชีพ เมื่อสาเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพได้ การจัดการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้มีความสามารถในการค้นคว้า
ศึกษาข้อมูลที่หลากหลาย มีทักษะในการคิดสร้างองค์ความรู้ใหม่ แต่จากการสัง เกตของผู้วิจัยการ
ดาเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยของวิทยาลัยยังมีปัญหาที่
ต้องแก้ไขและพัฒนาหลายประการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการสารวจของ งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ (2560:7-8) จากข้อมูลผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ของผู้เรียนที่ได้รับการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ในชุมชน ปีการศึกษา 2560 มีจานวน
ผลงาน 22 ผลงาน ซึ่งเป็นผลงานที่เมื่อนาเปรียบเทียบกับจานวนผู้เรียนก็ยังมีจานวนน้อยและที่ไ ด้
ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ครู ผู้ ส อนเกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การด าเนิ น การด้ า นการพั ฒ นา
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นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ พบว่า ความคิดเห็นครูผู้สอนเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการด้านการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ โดยภาพรวมมีการดาเนินการอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นัก ศึกษา จัดทาสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัย รองลงมา ได้แก่ การจัดทาโครงการพัฒนาทักษะการวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และ
การจัด ทาโครงการสิ่งประดิษ ฐ์ งานสร้า งสรรค์ หรื องานวิจัย ตามรายวิช าโครงการและอื่ นๆ ดั ง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดั บ ความคิ ดเห็นครู ผู้สอนเกี่ ยวกับการ
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานด้ า นการพั ฒ นานวั ต กรรมและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ข้อ

รายการ

1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา
จัดทาสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
2 การจัดทาโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ตามรายวิชาโครงการและอื่นๆ
3 การจัดทาโครงการประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ของครู
4 การจัดทาโครงการพัฒนาทักษะการวิจัย นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
5 สถานศึกษาดาเนินการพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ
PDCA
6 การมีส่วนร่วมของชุมชนและสถานประกอบการ ใน
การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของสถานศึกษา
7 การนาผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน
นักศึกษา ไปใช้ประโยชน์ในชุมชน
8 สถานศึกษาได้นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไปใช้ประโยชน์หรือได้รับ
รางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค หรือระดับชาติ
เฉลี่ยรวม

X

S.D.

2.35

0.65

ระดับ
ความคิดเห็น
น้อย

2.38

0.71

น้อย

2.44

0.67

น้อย

2.36

0.58

น้อย

2.52

0.64

ปานกลาง

2.40

0.54

น้อย

2.42

0.57

น้อย

2.54

0.61

ปานกลาง

2.43

0.32

น้อย

ที่มา:งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์, 2560
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จากความเป็น มาและสภาพปั ญ หาดัง กล่าวข้ างต้น ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ
ผู้เกี่ยวข้องต้องร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนาการดาเนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ให้ดีขึ้นโดยเร่งด่วน วิทยาลัยจึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ซึ่งเป็นโครงการที่ตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการ
คิ ด และปฏิ บั ติ ค วบคู่ กั น ให้ มี ก ารคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบและปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ และในการ
ดาเนินงานตามโครงการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่บ่งบอกถึง ประสิทธิภาพของการดาเนินงานตามโครงการ
ดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ผู้ประเมินซึ่งเป็นผู้บริหารและรับผิดชอบโครงการ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
จัดให้มีการประเมินโครงการดังกล่าว โดยผู้ประเมินใช้รูปแบบการประเมินเชิงระบบตามรูปแบบซิป
(CIPP Model) ของสตั ฟเฟิ ลบี ม (Strufflebeam) ด้ ว ยเหตุ ผ ลคื อ เพื่ อ ท าให้ ไ ด้ รั บ รู้ ถึ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ
ครอบคลุ มและครบวงจร ในการดาเนิ นโครงการอย่ างเป็ นระบบ คื อ สภาพบริ บทของโครงการ
(Context) ปัจจัยเบื้องต้น (Input) กระบวนการดาเนินงาน (Process) และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ (Product) ซึ่งผลที่ได้จากการประเมิน โครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่ง ประดิ ษ ฐ์ ของผู้ เ รี ย น วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นครสวรรค์ จะท าให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ส ามารถน าไปใช้ ใ นการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และจะมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการประดิษฐ์คิดค้นของผู้เรียน
ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นอย่าง
ต่อเนื่อง มีแบบแผน และเป็นรูปธรรม เพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้นที่ดี มีคุณภาพ
สามารถผลิตผลงานสิ่งประดิษฐ์เผยแพร่สู่สาธารณชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ
การประเมิน โครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่ อ ประเมิ น ด้ า นบริ บ ทของโครงการส่ ง เสริ ม การสร้ า งและพั ฒ นานวั ต กรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
2. เพื่อประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
3. เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
4. เพื่ อ ประเมิ น ด้ า นผลผลิ ต ของโครงการส่ ง เสริ ม การสร้ า งและพั ฒ นานวั ต กรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ขอบเขตของการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่ง ประดิษฐ์ของผู้เรียน
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีขอบเขตของการประเมิน ดังนี้
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1. รูปแบบการประเมินโครงการ
รูปแบบการประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของ
ผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในครั้งนี้ ผู้ประเมินใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model)
ของ สตัฟเฟิลบีม (Strufflebeam, D.L., 1983:123) โดยประเมินใน 4 ด้านได้แก่ การประเมินด้าน
บริบท (Context) การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) การประเมินด้านกระบวนการดาเนิน
โครงการ (Process) และการประเมินด้านผลผลิต (Product)
2. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
ประชากร/กลุ่ มตั วอย่ าง ที่ ใช้ ในการประเมิ น โครงการส่ ง เสริ ม การสร้ า งและพั ฒ นา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประกอบด้วย
2.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้ แก่ บุคลากรของวิ ทยาลั ยเทคนิคนครสวรรค์
ในปีการศึ กษา 2561 ประกอบด้ วย ผู้ บริ หารสถานศึ กษา จ านวน 4 คน ครู ผู้สอน จ านวน 162 รวม
166 คน และผู้เรียน จานวน 4,541 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 4,707 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ในปี การศึ กษา 2561 ประกอบด้ วย ผู้ บริ หารสถานศึ กษา จ านวน 4 คน ได้ มาด้ วยการเลื อกแบบ
เจาะจง ส่วนครู ผู้ สอน จ านวน 113 คน และผู้เรี ยน จ านวน 354 คน รวมทั้ งสิ้ น จ านวน 471 คน
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด,
2556:42-43) เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ครู ผู้ ส อนและผู้ เ รี ย น ด้ ว ยการสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบแบ่ ง ชั้ น
(Stratified random sampling) ตามสัดส่วนของครูผู้สอนและผู้เรียนในแต่ละแผนกวิชา
3. ตัวแปรที่ใช้ในการประเมิน
3.1 ความเหมาะสมด้านบริบทของการประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
3.2 ความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการดาเนินการประเมินโครงการส่งเสริม
การสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
3.3 ความเหมาะสมด้านกระบวนการดาเนินการประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
3.4 ผลผลิ ตของการประเมิ น โครงการส่ง เสริม การสร้ า งและพั ฒ นานวั ต กรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
3.4.1 จานวนผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักเรียนนักศึกษา
3.4.2 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ สอนที่มีต่อโครงการส่งเสริม
การสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
3.4.3 ความพึ งพอใจของผู้ เ รี ย นที่ มี ต่ อ โครงการส่ ง เสริ ม การสร้ า งและพั ฒ นา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
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4. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการประเมินโครงการ
ในการประเมิน โครงการส่ง เสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่ง ประดิษฐ์ของ
ผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ได้กาหนดระยะเวลาในการประเมิน ในปีการศึกษา 2561

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์
ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้
ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนานวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทางานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
กว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย ซึ่ง สิ่ง เหล่านี้เป็นของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์
2. โครงการส่ ง เสริ ม การสร้ า งและพั ฒ นานวั ต กรรมและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องผู้ เ รี ย น
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นครสวรรค์ หมายถึ ง โครงการที่ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นครสวรรค์ ได้ ส่ ง เสริ มและ
ดาเนิ นการ เพื่ อสนองนโยบายของรั ฐบาล ส านักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา พั นธกิ จของ
สถานศึกษา และเป็นการเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของผู้เรียน ซึ่งเป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ตรงในการทางานจริงให้แก่ผู้เรียน
3. การประเมิน โครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่ง ประดิษฐ์ของ
ผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ หมายถึง การประเมินการดาเนินงานของโครงการส่งเสริมการ
สร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยประเมินด้วย
ตามรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้
3.1 การประเมินด้านบริบท (Context) หมายถึง การประเมินความเหมาะสมเกี่ยวกับ
บริ บท ของภายนอกและภายในที่มี อิ ทธิ พลต่ อการด าเนิน โครงการส่ ง เสริม การสร้ างและพัฒ นา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ดังนี้
3.1.1 ความต้ องการจ าเป็ นของโครงการ หมายถึ ง ความต้ องการของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียน ที่เห็นความจาเป็นของการจัดทาโครงการส่งเสริมการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
3.1.2 ความสอดคล้ อ งของวั ต ถุ ป ระสงค์ หมายถึ ง ความสอดคล้ อ ง ระหว่ า ง
วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดกั บ พระราชบั ญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญ ญั ติ การ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1.3 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ หมายถึง ความเข้ากันได้ หรือ
ความถูกต้องพอเหมาะของวัตถุประสงค์ของโครงการแต่ละข้อ เพื่อทาให้ โครงการส่ง เสริมการสร้าง
และพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประสบผลสาเร็จ
3.2 การประเมิน ด้านปัจจัย เบื้อ งต้น (Input) หมายถึง การประเมินความเหมาะสม
เกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ในการดาเนินงานโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ดังนี้
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3.2.1 ความเหมาะสมของบุคลากร หมายถึง ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานของ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ ผู้ ร่ ว มกิ จ กรรมภายใต้ โ ครงการ ทั้ ง บุ ค ลากรภายในสถานศึ ก ษาและภายนอก
สถานศึ ก ษา รวมทั้ ง ความพร้ อ มของผู้ เ รี ย นที่ ร่ วมโครงการ ประกอบด้ว ย ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ครู ผู้สอน และผู้เรียน มีความเหมาะสมของจานวนผู้ร่วมโครงการ และการเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรก่อนเริ่มโครงการ
3.2.2 ความเหมาะสมเพี ย งพอของงบประมาณ หมายถึ ง ความเพี ย งพอของ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อดาเนินกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอสาหรับการ
บริหารโครงการ และมีงบประมาณเหมาะสมเพื่อการดาเนินการกิจกรรมภายใต้โครงการ
3.2.3 ความเหมาะสมของอาคาร/สถานที่ หมายถึง ความพร้อมของอาคาร และ
สถานที่ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อการจัด กิจกรรมของโครงการส่งเสริมการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
3.2.4 ความเหมาะสมเพี ยงพอของวั สดุ อุ ปกรณ์ และเครื่ องมื อ หมายถึ ง ความ
เหมาะสมเพียงพอ และความสอดคล้องของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่ต้องใช้ในการจัดกิจกรรม
ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์
3.3 การประเมินด้านกระบวนการ (Process) หมายถึง การประเมิน ความเหมาะสม
เกี่ยวกับความพร้อมในการวางแผน การดาเนินงาน การติดตามและประเมินผล และการปรับปรุง
แก้ไ ขโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ มีตัวชี้วัด ดังนี้
3.3.1 การวางแผน (Plan) หมายถึง การประเมินการวางแผนการดาเนินงาน การ
กาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง และการจัดทาแผนการดาเนินงานในกิจกรรมต่างๆ
อย่างเป็นระบบในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ โดยการประชุมคณะกรรมการเพื่อการวางแผนการ
ดาเนินงาน การกาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ และการจัดทาแผนการดาเนินงานในกิจกรรม
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ
3.3.2 การดาเนินการ (Do) หมายถึง การประเมินการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมให้
เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน การประสานงานและขอความร่วมมือระหว่างผู้รับผิดชอบ การสนับสนุน
และจูงใจให้บุคลากรเกิดความมุ่งมั่นในการดาเนินงาน รวมทั้ง การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ดาเนินงานจัดกิจกรรมต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
3.3.3 การติ ด ตามและประเมิ น ผล (Check) หมายถึ ง การประเมิ น ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา และครูผู้สอน เกี่ยวกับการประเมินผลโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในด้านการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลตามกิจกรรมของโครงการ การประชุมวางแผนติดตามและประเมินผล ทั้งการประเมิน
ระหว่างดาเนินกิจกรรม การประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม การสรุป และรายงานการจัดกิจกรรม
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3.3.4 การปรับปรุง แก้ไ ข (Act) หมายถึง การประเมิน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินกิจกรรม ได้นาผลการประเมินกิจกรรมในโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่ประเมินผลแล้วมาพัฒนาหรือแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น
โดยการนาปัญหาและอุปสรรคจากการติดตามผลการดาเนินโครงการเข้าที่ประชุมเพื่อหาทางแก้ไ ข
การระดมความคิดจากทุกฝ่ายเพื่อหาทางแก้ปัญหา และการรายงานผลการดาเนินการแก้ปัญหาและ
อุปสรรคให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ
3.4 การประเมินด้านผลผลิต (Product) หมายถึง การประเมินเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้น
เมื่อสิ้นสุด โครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ดังนี้
3.4.1 จานวนผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3.4.2 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการ
สร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
3.4.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
4. ผู ้บ ริห ารสถานศึก ษา หมายถึง ผู ้อ านวยการ รองผู ้อ านวยการฝ่า ยวิช าการ
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และรองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2561
5. ครูผู้สอน หมายถึง ข้าราชการครู พนักงานราชการที่ทาหน้าที่สอน และลูกจ้างชั่วคราว
ที่ทาหน้ าที่ สอน ของวิ ทยาลัย เทคนิ คนครสวรรค์ ที่เ ข้า ร่ว มโครงการส่ง เสริ มการสร้ างและพั ฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนในปีการศึกษา 2561ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
6. ผู้เรียน หมายถึง ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็น นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
นั ก ศึ ก ษาในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) รวมทั้ ง ระบบปกติ และระบบทวิ ภ าคี
ในปีการศึกษา 2561 ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ประโยชน์ที่ได้รับจากการประเมินโครงการ
ประโยชน์ที่เกิดแก่ผู้เรียน
1. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
3. ผู้ เ รี ย นมี ค วามสนใจและมี ค วามสามารถในการคิ ด และประดิ ษ ฐ์ น วั ต กรรมหรื อ
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่มากขึ้น
4. ผู้เรียนได้รับแรงกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เข้าใจและเห็นประโยชน์ของการวิจัย
และการประดิษ ฐ์ คิด ค้น เพื่ อ สร้ างสรรค์ผ ลงานในเชิ ง นวัต กรรมที่ สามารถพั ฒนาต่อ ยอดสู่ก ารใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการสร้างมูลค่าเพิ่ม
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ประโยชน์ที่เกิดแก่ครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษา
1. ครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษามีความตระหนักและเห็นความสาคัญของการพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างมีคุณภาพ
2. สารสนเทศที่ได้รับจากการประเมิน จะช่วยให้ครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษา นาไปปรับ
ใช้สาหรับการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ได้
ประโยชน์ที่เกิดแก่การจัดการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
1. นาข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการประเมินไปประกอบการตัดสินใจเพื่อปรับปรุงแก้ไข
การดาเนินงานของโครงการ
2. เป็นแนวทางในการวางแผนการดาเนินงานโครงการต่างๆ เพื่อนามาใช้พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนต่อไป
ประโยชน์ที่เกิดแก่หน่วยงานการศึกษา
1. เป็ น แนวทางให้ กั บ หน่ ว ยงานการศึ ก ษาหรื อ สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งมีบริบทคล้ายคลึงกัน ได้นาข้อมูล/สารสนเทศจากผลการประเมินไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างมีคุณภาพ
2. เป็ น แนวทางให้ กั บ หน่ ว ยงานการศึ ก ษาหรื อ สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่จัดทาโครงการในลักษณะเดียวกัน ได้นาข้อมูล/สารสนเทศจาก
ผลการประเมินไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงการ
ประโยชน์ที่เกิดแก่ประชาชน/ชุมชน
1. ประชาชน/ชุมชนมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์
2. ประชาชน/ชุมชนเกิดความตระหนักและให้ความสาคัญกับการเรียนสายอาชีพใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษามากขึ้น
3. ผู้เรียนได้นานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ได้จริ ง
ในชุมชน ทาให้ชุมชนมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นในความสามารถของผู้เรียนอาชีวศึกษามากขึ้น
4. ประชาชน/ชุมชนได้ใช้นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนเข้ามาช่วยในการผลิต
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้กับเกษตรกรและประชาชน

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
การประเมินโครงการสํงเสริมการสร๎างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู๎เรียน
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู๎ประเมินได๎ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้
1. นโยบาย ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เกี่ยวกับ
การสํงเสริมการสร๎างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2. แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
3. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับโครงการและการประเมินโครงการ
4. รูปแบบการประเมินโครงการและรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model)
5. บริบทของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
6. โครงการสํงเสริมการสร๎างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่ง ประดิษฐ์ของผู๎เรียน วิทยาลัย
เทคนิคนครสวรรค์
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
8. กรอบแนวคิดในการประเมินโครงการ

นโยบาย ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เกี่ยวกับ
การส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นโยบาย ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เกี่ยวกับ การ
สํงเสริมการสร๎างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ มีดังนี้
1. นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
1.1 นโยบายรัฐบาลหลักด๎านการศึกษา ได๎แกํ นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู๎การ
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
1) จัดให๎มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู๎
2) ในระยะเฉพาะหน๎าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
3) ให๎อ งค์ก รภาคประชาสั ง คม ภาคเอกชน องค์ก รปกครองสํ ว นท๎องถิ่น และ
ประชาชนทั่วไป มีโอกาสรํวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง
4) พัฒนาคนทุกชํวงวัยโดยสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
5) สํงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
6) พั ฒ นาระบบการผลิ ต และพั ฒ นาครู ที่ มี คุ ณ ภาพและมี จิ ต วิ ญ ญาณของ
ความเป็นคน
7) ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให๎องค์กรทาง
ศาสนามีบทบาทสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร๎างสันติสุขและ
ความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอยํางยั่งยืน
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8) อนุรั กษ์ ฟื้ นฟู และเผยแพรํ มรดกทางวั ฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่ น
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย
9) สนับสนุนการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ๎านและ
วัฒนธรรมสากล
10) ปลูกฝังคํานิยมและจิตสานึกที่ดี
1.2 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข๎องด๎านการศึกษา ได๎แกํ
นโยบายที่ 1 การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตํางประเทศ
1) การเตรียมความพร๎ อมสูํประชาคมการเมื องและความมั่นคงอาเซียนประเด็ น
แรงงานตํางด๎าว ยาเสพติด
2) เรํงแก๎ไขปัญหาการใช๎ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต๎
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้าของสัง คมและการสร๎างโอกาสการเข๎าถึงบริการ
ของรัฐ
1) ในระยะเฉพาะหน๎าจะเรํงสร๎างโอกาสอาชีพและการมีรายได๎ที่มั่นคงแกํผู๎ที่เข๎าสูํ
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู๎ด๎อยโอกาสและแรงงานข๎ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร๎อมทั้งยกระดับคุณภาพ
แรงงาน
2) ปูองกันและแก๎ไขปัญหาการค๎ามนุษย์
3) จัดระเบียบสังคม
นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด๎านสาธารณสุข
1) พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
2) พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด๎านวิทยาศาสตร์การแพทย์แลสาธารณสุข
นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
1) ชักจูงให๎นักทํองเที่ยวตํางชาติเข๎ามาเที่ยวในประเทศไทย
2) แก๎ปัญหาน้าทํวมในฤดูฝนทั้ งที่ทํวมเป็ นบริเวณกว๎างและทํวมเฉพาะพื้นที่ และ
ปัญหาขาดแคลนน้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
3) ปฏิรูปโครงสร๎างราคาเชื้อเพลิงประเภทตํางๆ ให๎สอดคล๎องกับต๎นทุนและให๎มีภาษี
ที่เหมาะสมระหวํางน้ามันตํางชนิดและผู๎ใช๎ตํางประเภท
4) เพิ่มขีดความสามารถของผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมให๎
เข๎มแข็ง สามารถแขํงขันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
5) สํ ง เสริ ม ภาคเศรษฐกิ จดิ จิ ทั ล และวางรากฐานของเศรษฐกิ จดิ จิ ทั ล ให๎ เ ริ่ ม
ขับเคลื่อนได๎อยํางจริงจัง
นโยบายที่ 7 การสํงเสริมบทบาทและการใช๎โอกาสในประชาคมอาเซียน
1) เรํงพัฒนาความเชื่อมโยงด๎านการขนสํงและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน
2) ตํอเชื่อมเส๎นทางคมนาคมขนสํงและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สูํแหลํงแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคําทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน
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3) พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและสํงเสริมการใช๎ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัย
และพัฒนาและนวัตกรรม
1) เรํงเสริมสร๎างสังคมนวัตกรรม
2) ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสูํการใช๎ประโยชน์เชิงพาณิชย์
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร๎างสมดุลระหวําง
การอนุรักษ์กับการใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืน
1) ในระยะเฉพาะหน๎าเรํงปกปูองและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎และสัตว์
ปุาโดยให๎ความสาคัญในการแก๎ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
2) บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ าของประเทศให๎ เ ป็ น เอกภาพในทุ ก มิ ติ ทั้ ง เชิ ง
ปริมาณและคุณภาพ
3) เรํงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย
นโยบายที่ 10 การสํงเสริมการบริหารราชการแผํนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกั น
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
1) ใช๎มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังคํานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึก
ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข๎าราชการและความซื่อสัตย์สุจริตควบคูํกับการบริหารจัดการ
2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 6 ด๎าน ด๎านที่เกี่ยวข๎องกับการสํงเสริม
การสร๎างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ได๎แกํ
2.1 ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน
1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สํงเสริมการค๎า การลงทุน พัฒนาสูํชาติการค๎า
2) การพัฒนาภาคการผลิ ตและบริการ เสริ มสร๎างฐานการผลิตเข๎มแข็งยั่งยืนและ
สํงเสริมเกษตรกรรายยํอยสูํเกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
3) การพัฒนาผู๎ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู๎ประกอบการ
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูํสากล
4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
5) การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ด๎านการขนสํง ความมั่นคงและพลังงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา
6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนา
กับนานาประเทศสํงเสริมให๎ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน
1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต
2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพเทําเทียมและทั่วถึง
3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่พึงประสงค์
4) การสร๎างเสริมให๎คนมีสุขภาวะที่ดี

13
5) การสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทย
2.3 ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม
1) สร๎างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
3) มีสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอื้อตํอการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
4) สร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข๎มแข็งของ
ชุมชน
5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให๎เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2579)
ประกอบด๎วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
เปูาหมาย
1. คนทุกชํวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. คนทุกชํวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎และพื้นที่พิเศษ
ได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ
3. คนทุกชํวงวัยได๎รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบ
ใหมํ
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ยกระดับคุณภาพและสํงเสริมโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎
3. ยกระดับคุณภาพและสํงเสริมโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง
พื้นที่ ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้ นที่ เกาะแกํ ง ชายฝั่งทะเล ทั้ งกลุํ มชนตํ างเชื้ อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรมกลุํมชนชายขอบ และแรงงานตํางด๎าว)
4. พั ฒนาการจัดการศึกษาเพื่อ การจัด ระบบการดูแ ลและปูองกัน ภัยคุก คามใน
รูปแบบใหมํ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตํางๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ
ภัยจากโรคอุบัติใหมํภัยจากไซเบอร์ เป็นต๎น
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 2 การผลิ ตและพั ฒนาก าลั ง คน การวิ จั ย และนวั ตกรรมเพื่ อสร๎ างขี ด
ความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
เปูาหมาย
1. กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต๎องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. สถาบันการศึกษาและหนํวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ
และเป็นเลิศเฉพาะด๎าน
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3. การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ สร๎ า งองค์ ค วามรู๎ แ ละนวั ต กรรมที่ ส ร๎ า งผลผลิ ต และ
มูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจแนวทางการพัฒนา
3.1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให๎มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต๎องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3.2 สํ ง เสริ ม การผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและเป็ น เลิ ศ
เฉพาะด๎าน
3.3 สํงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร๎างองค์ความรู๎และนวัตกรรมที่สร๎างผลผลิต
และมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจ
4. แผนพัฒนาการของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ .ศ. 2560–2564) ได๎แกํ
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 1 ยุ ทธศาสตร์ พั ฒ นาหลั กสู ตรกระบวนการเรี ยนการสอน การวั ดและ
ประเมินผล
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผู๎เ รี ย นมี ผลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ย นที่ สู ง ขึ้ น สามารถทํ องจ าและน าสิ่ง ที่ จ าไปฝึ ก คิ ด
วิเคราะห์คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร๎างสรรค์ และแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได๎ มีทักษะการทางานรํวมกับ
ผู๎อื่น สอดคล๎องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู๎สาเร็จการศึกษาทุกระดับ
/ประเภทได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีจิตสานึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข รวมทั้งสามารถอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสามัคคีปรองดอง
กลยุทธ์
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา
ผู๎เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล๎องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท
การศึกษาให๎ทันสมัย สอดคล๎องกับความก๎าวหน๎าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3. สํงเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน ตารางเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตารางเรียนอิเล็กทรอนิกส์
4. ปรั บ ปรุ ง ระบบทดสอบทางการศึ ก ษาแหํ ง ชาติ ใ ห๎ ส อดคล๎ อ งกั บ หลั ก สู ต รและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
5. สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอยํางเข๎มข๎น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ผลผลิต/ผลลัพธ์
มีการผลิตครูได๎สอดคล๎องกับความต๎องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบตาม
เกณฑ์มีครูประจาชั้นครบทุกห๎อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู๎มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ สามารถใช๎ศักยภาพในการสอนได๎อยํางเต็มที่และขวัญกาลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน๎าที่

15
กลยุทธ์
1. วางแผนการผลิต และพั ฒนาครู คณาจารย์ อยํ างเป็นระบบให๎สอดคล๎ องกั บความ
ต๎องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ
3. เรํงรัดพัฒนาผู๎บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจาการที่สอนไมํตรงวุฒิ ครูที่สอนคละ
ชั้นและครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
4. สร๎างขวัญกาลังใจ สร๎างแรงจูงใจให๎กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
5. พั ฒนาระบบบริ หารงานบุ คคลของครู คณาจารย์ และบุ คลากรทางการศึ กษาให๎ มี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้ง งานวิจัยที่สอดคล๎องกับ
ความต๎องการของการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต/ผลลัพธ์
มีการผลิ ตและพั ฒนากาลั งคนด๎ านอาชี วศึ กษา และด๎านวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่ มี
คุณภาพเพิ่มจานวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล ประชาชนได๎รับการฝึกอาชีพตามความถนัดและ
ความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช๎ประโยชน์ได๎จริงในเชิงพาณิชย์การให๎การ
รักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด๎านการศึกษาของภูมิภาค
กลํ าวโดยสรุป การสํ งเสริ มการสร๎างและพั ฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในระดั บ
รัฐบาลและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการกลําวไว๎ในด๎าน นโยบาย ยุทธศาสตร์ของ
รัฐ บาลและส านัก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึก ษา เชํ น นโยบายรัฐ บาลที ่เ กี ่ย วข๎อ งกับ การ
ดาเนิ นงานของกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ประยุท ธ์ จัน ทร์โ อชา) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560–2579) แผนการศึกษาแหํงชาติ (พ.ศ. 2560–2579) แผนพัฒนาการของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) เป็นต๎น เพื่อเป็นหลักหรือแนวทางให๎ผู๎เกี่ยวข๎องนาไปปฏิบัติจนถึงระดับ
สถานศึกษา ที่จะต๎องเน๎นและดาเนินการเพื่อเป็นการจัดการเรียนรู๎ ฝึกทักษะวิชาชีพโดยให๎ผู๎เรียนได๎
คิ ด เป็ น แก๎ ปั ญ หาได๎ และสามารถสร๎ า งองค์ ค วามรู๎ ไ ด๎ ด๎ ว ยการสร๎ า งหรื อ พั ฒ นานวั ต กรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ตํางๆ

แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
การบริหารจัดการผลงานสิ่ง ประดิ ษฐ์ของคนรุํ น ใหมํ อาชีว ศึกษา เป็น นโยบายหลั กของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมุํง เน๎นจากการเรียนการสอน ให๎นักเรียน นักศึกษา
คิดค๎นสร๎างสรรค์ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ สร๎ างทักษะวิชาชีพด๎านความคิด วิเคราะห์ และสํง เสริมให๎มี
ความรู๎ ความช านาญ สามารถประดิษฐ์ คิดค๎นพั ฒนาสร๎า งสรรค์ ผลงานให๎เกิดความก๎ าวหน๎า ซึ่ ง
ผลงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ จ านวนมากมี ป ระโยชน์ ตํ อ สั ง คม สํ ว นรวมและประเทศชาติ สามารถน าไป
ประยุก ต์ ใ ช๎ง านได๎ จ ริ งอยํ า งมี คุ ณภาพและได๎รั บ การเผยแพรํ เป็ น ที่ป ระจัก ษ์ สามารถตอบโจทย์
ของสังคมในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับการอาชีวศึกษาด๎วยการสํง เสริม ให๎มีการบูรณาการ
องค์ ค วามรู๎ ที่ ได๎ รั บ ในหลากหลายสาขาวิ ชา โดยเฉพาะด๎ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ม าผํ า น
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กระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํอาชีวศึกษา สํง เสริมให๎มีการประดิษฐ์
เครื่ องมื อเครื่องใช๎ ขึ้นเอง ทั้งในด๎า นสิ่ ง อานวยความสะดวกในชีวิต ประจาวั นการประกอบอาชี พ
พลังงาน และสิ่งแวดล๎อม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปทั้ง ด๎านอาหารและเครื่องประดับ
ตกแตํง การชํวยเหลือ แก๎ปัญหาสาธารณะ เชํน อุปกรณ์ที่สามารถปูองกันชํวยเหลือผู๎ประสบภัย ด๎าน
ตํางๆ ยัง รวมไปถึ งการพัฒ นา ตํอยอดเทคโนโลยีที่มีอ ยูํเดิมให๎ สามารถนาไปสูํก ารจาหนํ ายในเชิ ง
พาณิชย์และอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อสร๎างความมั่นใจในวิชาชีพตลอดจนสํงเสริมการเป็นผู๎ประกอบการ
อิสระในอนาคต และนาผลงานไปประกวด และจัดแสดงในระดับนานาชาติ ให๎สามารถแขํงขันได๎ใน
ระดับสากล ซึ่งแสดงถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ.ในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ของ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา, 2557:5)
1. หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
กิดานันท์ มลิทอง (2558:235) ได๎กลําวไว๎วํา นวัตกรรม เป็นแนวความคิด การปฏิบัติ หรือ
สิ่งประดิษฐ์ใหมํๆ ที่ยังไมํเคยมีใช๎มากํอนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยูํแล๎วให๎ทันสมัย
และใช๎ ได๎ ผลดี ยิ่ง ขึ้ น เมื่อ น านวัต กรรมมาใช๎ จ ะชํ ว ยให๎ก ารท างานนั้ น ได๎ ผ ลดี มี ประสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลสูงกวําเดิม ทั้งยังชํวยประหยัดเวลาและแรงงานได๎ด๎วย
หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข๎องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประกอบด๎วย
1.1 หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษา
1) ทฤษฎีการเรียนรู๎ ได๎มาจาก 2 กลุํมใหญํ คือ กลุํมพฤติกรรมและกลุํมความรู๎
2) ทฤษฎีความแตกตํางระหวํางบุคคล ขึ้นอยูํกับสภาพสังคมและวัฒนธรรม ทาให๎
มีพฤติกรรมที่ออกมาแตกตํางกัน
3) ทฤษฎีการพัฒนาการ ประกอบด๎วย ทฤษฎีของเปียเจท์ บรูนเนอร์ อิริคสัน กีเซล
1.2 ทฤษฎี การสื่ อสาร (communication) เป็ น กระบวนการแลกเปลี่ ยนข๎ อมู ล ขํ าวสาร
ระหวํ างบุ คคลตํ อบุ คลหรื อบุ คคลตํ อกลุํ ม โดยใช๎ สั ญ ลั ก ษณ์ สั ญ ญาน หรื อพฤติ ก รรมที่ เ ข๎ าใจกั น
ซึ่งประกอบด๎วย ผู๎สํงสาร ข๎อมูล ขําวสาร สื่อ และผู๎รับสื่อ
1.3 ทฤษฎีระบบ จัดเป็นสาขาวิชาเกิดขึ้นชํวงปลายทศวรรษที่ 20 ทฤษฎีระบบเป็น
สาขาวิชาที่พัฒนาขึ้นโดยอาศัยแนวความคิดหลายสาขา โดยทาแนวคิดจากหลายสาขาวิชามาประยุกต์
ผสมผสานสร๎างเป็นทฤษฎีระบบขึ้นมา
1.4 ทฤษฎีการเผยแพรํ ทฤษฎีการเผยแพรํนั้น เกิดจากการผสมผสานทฤษฎีหลักการ
และความรู๎ ความจริง จากหลายสาขาวิชาที่ มีศาสตร์เกี่ ยวข๎องกับ การเผยแพรํ แตํละศาสตร์ก็จะมี
สํวนประกอบเฉพาะในสํวนที่เป็นนวัตกรรมของศาสตร์นั้นๆ ผลจากการรวบรวมกระบวนการวิธีการ
และทฤษีการเผยแพรํของศาสตร์ตํางๆ นาไปสูํการสร๎างทฤษฎีการเผยแพรํขึ้น
2. หลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ในปัจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสังคมอยูํตลอดเวลา จึงมีความจาเป็นที่คนเรา
ต๎องคิดประดิษฐ์สิ่งใหมํๆ ขึ้นมา เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ทาให๎เกิดความสะดวกสบาย
ในการด ารงชีวิ ต สิ่งที่ คิด ขึ้นมาใหมํนี้ เรีย กวํ า นวัต กรรม (Innovation) ซึ่ง ไมํจ าเป็นต๎ องเป็ น วัต ถุ
สิ่งของ อาจเป็นแนวคิดหรือวิธีการก็ได๎ ในโรงเรียนทั่วไปได๎มีการนานวัตกรรมมาใช๎จัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ในงานวิจัยได๎นาเอานวัตกรรมไปทดลองใช๎
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ในชั้นเรียน และพบวําได๎ผลเป็นที่พอใจ จึงทาการเผยแพรํและใช๎ในวงกว๎างตํอมา เชํน ชุดการสอน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ ภาพ และรูปแบบการสอนตํางๆ
นวัตกรรม คือ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชํน เทคนิคและวิธีการใหมํๆ ที่จะทาให๎
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูํสิ่งที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับใช๎โดยทั่วกัน
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง ความคิดและการกระทาใหมํๆ ที่จะทาให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อจะแก๎ปัญหาที่เกิดขึ้น
เทคโนโลยีทางการศึกษา คือ การนาความรู๎ทางวิทยาศาสตร์มาใช๎สาหรับการสอนเพื่อ
ชํวยให๎การสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยใช๎หลักการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนามาผลิตอุปกรณ์เครื่องมือ
ตลอดจนเทคนิคตํางๆ
กลํ า วโดยสรุ ป นวั ต กรรม คื อ ความคิ ด และการกระท าที่ ใ หมํ ๆ ที่ จ ะท าให๎ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อจะแก๎ปัญหาได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชํน เทคนิคและวิธีการใหมํๆ
ที่จะทาให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูํสิ่งที่ดีกวํา
3. หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษาในแง่ของการเรียนรู้
หลักการและทฤษฏี เทคโนโลยีทางการศึกษาในลั กษณะของการเรียนรู๎ที่มี ประสิ ทธิภาพ
10 ประการ คือ
3.1 หลักการจูงใจ สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาจะมีพลังจูงใจที่สาคัญในกิจกรรมการเรียน
การสอน เพราะเป็นสิ่งที่สามารถผลักดัน สํงเสริมและเพิ่มพูนกระบวนการจูงใจที่มีอิทธิพลตํอพลังความ
สนใจ ความต๎องการ ความปรารถนา และความคาดหวังของผู๎เรียนที่จะศึกษา
3.2 การพัฒนามโนทัศน์ (Concept) สํวนบุคคล วัสดุการเรียนการสอนจะชํวยสํงเสริมความ
คิด ความเข๎าใจแกํผู๎เรียนแตํละคน ดังนั้นการเลือก การผลิตและการใช๎วัสดุการเรียนการสอน ควรจะต๎อง
สัมพันธ์กับความสามารถของผู๎สอนและผู๎เรียน ตลอดถึงจุดมุํงหมายของการเรียนที่กาหนด
3.3 กระบวนการเลื อกและการสอนด๎วยสื่ อเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ ระหวํ างการปฏิบั ติ
เกี่ยวกับสื่อจะเป็นแบบลูกโซํในกระบวนการเรียนการสอน ดังนั้นการเลือก การใช๎การตอบสนอง และ
ผลิตผลจึงจะต๎องพิจารณาเป็นแผนรวมเพื่อสนองความต๎องการและประสบการณ์เดิมของผู๎เรียนอยําง
สอดคล๎องกัน
3.4 การจั ดระเบี ยบประสบการณ์ เ ทคโนโลยี ท างการศึ กษา ผู๎ เรี ย นจะเรี ยนได๎ ดี จ าก
เทคโนโลยีที่จัดระเบียบเป็นระบบ และมีความหมายตามความสามารถของเขา
3.5 การมีสํวนรวมและการปฏิบัติ ผู๎เรียนต๎องการมีสํวนรํวม และการปฏิบัติด๎วยตนเอง
มากที่สุด จากกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะเป็นหนทางที่จะทาให๎สามารถพัฒนาการเรียนรู๎ที่มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการจัดสื่อเทคโนโลยีควรคานึงถึงหลักการเหลํานี้
3.6 การฝึกซ้าและการเปลี่ยนแปลงสิ่ง เร๎าบํอยๆ สื่อที่สามารถสํงเสริมการฝึกซ้าและ
มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งเร๎าอยูํเสมอจะชํวยสํงเสริมความเข๎าใจ เพิ่มความคงทนในการจายั่วยุความสนใจ
และทาให๎เกิดรูปแบบการเรียนรู๎ที่เป็นประโยชน์อยํางกว๎างขวาง
3.7 อัตราการเสนอสื่อในการเรียนการสอน อัตราหรือ ชํวงเวลาการเสนอข๎อ ความรู๎
ตํางๆ จะต๎องมีความสอดคล๎องกับความสามารถอัตราการเรียนรู๎และประสบการณ์ของผู๎เรียน

18
3.8 ความชัดเจน ความสอดคล๎อง และความเป็นผล สื่อที่มีลักษณะชัดเจน สอดคล๎อง
กับความต๎องการ และสัมพันธ์กับผลที่พึงประสงค์ของผู๎เรียนจะทาให๎เกิดการเรียนรู๎ได๎ดี
3.9 การถํายโยงที่ดี โดยที่การเรียนรู๎แบบเกําไมํอาจถํายทอดไปสูํการเรียนรู๎ใหมํได๎อยําง
อัตโนมัติ จึงควรจะต๎องสอนแบบถํายโยงเพราะผู๎เรียนต๎องการแนะนาในการปฏิบัติ เพื่อประยุกต์
ความรู๎ไปใช๎ใ นชีวิตประจาวัน ซึ่งผู๎สอนจะต๎องวางแผนจัดประสบการณ์ที่จะสํง เสริมการถํายทอด
ความรู๎ใหมํ และเจตคติที่ดีตํอการเรียนรู๎นั้นที่เป็นประโยชน์ตํอการนาไปใช๎ในสถานการณ์จริง
3.10 การให๎รู๎ผลการเรียนรู๎จะดีขึ้น ถ๎าหากสื่อเทคโนโลยีชํวยให๎ผู๎เรียนรู๎ผลการกระทา
ทันทีหลังจากที่ได๎ปฏิบัติกิจกรรมไปแล๎วธรรมชาติของการเรียนรู๎ มี 4 ขั้นตอน คือ
1. ความต๎องการของผู๎เรียน (Want)
2. สิ่งเร๎าที่นําสนใจ (Stimulus)
3. การตอบสนอง (Response)
4. การได๎รับรางวัล (Reward)
4. ความหมายเกี่ยวกับงานประดิษฐ์
งานประดิษฐ์ หมายถึง งานที่เกิดจากการใช๎ความคิดสร๎างสรรค์ของมนุษย์สร๎างหรือ
ประดิ ษฐ์ขึ้ นตามวัต ถุประสงค์ที่ห ลากหลาย หรือเพื่ อความสวยงาม หรือ ประดับตกแตํ ง หรื อเพื่ อ
ประโยชน์ใช๎สอย ประดิษฐ์ แปลวํา คิดทาขึ้น งานประดิษฐ์ จึงหมายถึง การนาเอาวัสดุตํางๆ มาทา
เป็นผลิตภัณฑ์ใหมํเพื่อประโยชน์ใช๎สอยด๎านตํางๆ เชํน เป็นของเลํน ของใช๎ หรือเพื่อความสวยงาม
5. ความเป็นมาของงานประดิษฐ์
สิ่งประดิษฐ์เกิดขึ้นเพราะมนุษย์เป็นผู๎สร๎างผู๎พัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงแบบผลงาน
ด๎วยความคิดสร๎างสรรค์ ที่มี อยูํ ในแตํ ละบุ คคล มีวั ตถุประสงค์ ในการสร๎ างสิ่ งประดิ ษฐ์ เพื่อตอบสนอง
ความต๎องการด๎านประโยชน์ใช๎สอย งานประดิษฐ์มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข๎องกับชีวิตประจาวันของคน
ไทยตั้งแตํสมัยโบราณ เกี่ยวข๎องกับขนบธรรมเนียมและประเพณีทางศาสนา
6. หลักการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์
การสร๎ า งสรรค์ง านประดิษ ฐ์ ใ ห๎ป ระสบผลส าเร็จ นั้ น ผู๎ เ รีย นต๎อ งมี ความพึ ง พอใจใน
การทางาน โดยยึดหลักการดังนี้
6.1 หมั่นศึกษาหาความรู๎ในงานที่ตนเองสนใจ โดยศึกษาจากผู๎เชี่ยวชาญในชุมชนหรือ
จากตัวอยํางสิ่งประดิษฐ์ที่สนใจ
6.2 ศึกษาหลักการ วิธีการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการประดิษฐ์ชิ้นงานโดยการ
วิเคราะห์ ด๎วยตนเองหรือศึกษาจากผู๎รู๎ ผู๎เชี่ยวชาญ หรือจากสื่อตํางๆ เชํน วารสาร หนังสือ เป็นต๎น
6.3 ทดลองการปฏิบัติการประดิษฐ์ ผู๎เรียนต๎องศึกษาค๎นคว๎าและทดลองปฏิบัติตาม
แนวคิดที่ได๎สร๎างสรรค์ไว๎ และมีการปรับปรุงแก๎ไข ข๎อบกพรํองจนสาเร็จเป็นชิ้นงานประดิษฐ์ที่ บรรลุ
วัตถุประสงค์และมีความพึงพอใจ
7. ประเภทของงานประดิษฐ์
7.1 งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
1) งานประดิษฐ์ด๎วยดอกไม๎สด
2) งานประดิษฐ์ด๎วยใบตอง
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3) งานแกะสลักพืชผักและผลไม๎
4) งานจักสาน
7.2 งานประดิษฐ์ทั่วไป
1) งานปั้น
2) งานประดิษฐ์ดอกไม๎ ต๎นไม๎ด๎วยกระดาษหรือผ๎า
3) งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุหรือวัสดุเหลือใช๎
4) งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
8. การออกแบบงานประดิษฐ์
การออกแบบงานประดิษฐ์ เป็นการสร๎างรูปลักษณ์ของชิ้นงาน โดยอาศัยความคิดสร๎างสรรค์
ความรู๎ความเข๎าใจ ในหลักการออกแบบและนามาใช๎ ทาให๎การออกแบบชิ้นงานนั้นมีคุณคําและนําสนในยิ่ง
8.1 การออกแบบ หมายถึ ง การทาต๎นแบบ หรือการทาโครงสร๎ างของชิ้นงานที่ต๎ องการ
ประดิษฐ์ เพื่อให๎ได๎ผลงานสาเร็จตามที่มุํงหวัง โดยการเลือกวัสดุ เลือกสี ที่นามาใช๎ให๎เหมาะสมสวยงาม
8.2 ที่มาของการออกแบบงานประดิษฐ์
1) การศึกษาแบบของงานที่ตนสนใจจากหนังสือ นิตยสารแล๎วทดลองปฏิบัติ
2) การดัดแปลงแบบที่มีอยูํเดิม หรือแบบตัวอยํางโดยทาการศึกษาแบบ จนเกิดความ
เข๎าใจ จึงปฏิบัติการสร๎างแบบ โดยการนาเอาแนวความคิดหรือความคิดสร๎างสรรค์ของตนเองไปผสมผสาน
ทาให๎ได๎แบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะไมํเหมือนใคร
3) การออกแบบด๎วยตนเองคือการออกแบบที่เกิดจากแนวคิดของตนเองและ
ทดลองปฏิบัติสร๎างแบบจนได๎แบบที่สวยงาม เหมาะสมตามความต๎องการ
9. งานประดิษฐ์ทั่วไป
งานประดิษฐ์ ที่เกิด จากแนวความคิด หรือความคิ ด สร๎า งสรรค์ที่มุํง สร๎างผลงานโดยมี
จุดมุํงหมายอยํางใดอยํางหนึ่ง
- ประดิษฐ์เพื่อเป็นของเลํน
- ประดิษฐ์เพื่อเป็นของใช๎
- ประดิษฐ์ของตกแตํงบ๎าน
10. ประโยชน์ของงานประดิษฐ์
1. งานประดิษฐ์มีความสัมพันธ์เกี่ยวข๎องกับชีวิตประจาวันของไทย
2. งานประดิษฐ์มีความสัมพันธ์เกี่ยวข๎องขนบธรรมเนียมและประเพณีทางศาสนา
3. งานประดิษฐ์ชํวยให๎เกิดความรัก ความสามัคคีในหมูํคณะ
4. งานประดิษฐ์ชํวยให๎การทางานของสมองและประสาทสัมผัสประสานสัมพันธ์กัน
5. ใช๎เป็นเครื่องประดับตกแตํง ของเลํน ของขวัญที่ระลึก
6. รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์
7. เป็นการฝึกลักษณะนิสัยในการทางานให๎มีความอดทน

20
11. ลักษณะของงานประดิษฐ์
1. งานประดิษฐ์ทั่วไป เป็นงานที่บุคคลสร๎างขึ้นมาจากความคิดของตนเองโดยอาศัย
การเรียนรู๎จากสิ่งรอบๆ ตัว นามาดัดแปลง หรือเรียนรู๎จากตารา เชํน การประดิษฐ์ของใช๎จากเศษวัสดุ
การประดิษฐ์ดอกไม๎
2. งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย เป็นงานที่ได๎รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษใน
ครอบครั ว หรื อ ในท๎ อ งถิ่ น หรื อ ท าขึ้ น เพื่ อ ใช๎ ง านหรื อ เทศกาลเฉพาะอยํ า ง เชํ น มาลั ย บายศรี
งานแกะสลัก
12. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์
การเลือกใช๎วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ชิ้นงานต๎องเลือกให๎เหมาะสมจึงจะได๎งานออกมา
มีคุณภาพ สวยงาม รวมทั้งต๎องดูแลรักษา อุปกรณ์ เครื่องใช๎เหลํานี้ให๎อยูํในสภาพใช๎งานได๎ตลอดเวลาและ
สามารถแบํงออกเป็นประเภทตํางๆ ได๎ดังนี้
1. ประเภทของเลํน
- วัสดุที่ใช๎ เชํน กระดาษ ใบลาน ผ๎า เชือก พลาสติก กระป๋อง
- อุปกรณ์ที่ใช๎ เชํน กรรไกร เข็ม ด๎าย กาว มีด ตะปู ค๎อน แปรงทาสี
2. ประเภทของใช๎
- วัสดุที่ใช๎ เชํน กระดาษ ไม๎ โลหะ ดิน ผ๎า
- อุปกรณ์ที่ใช๎ เชํน เลื่อย สี จักรเย็บผ๎า กรรไกร เครื่องขัด เจาะ
3. ประเภทของตกแตํง
- วัสดุที่ใช๎ เชํน เปลือกหอย ผ๎า กระจก กระดาษ ดินเผา
- อุปกรณ์ เชํน เลื่อย ค๎อน มีด กรรไกร สี แปรงทาสี เครื่องตอก
4. ประเภทเครื่องใช๎ในงานพิธี
- วัสดุที่ใช๎ เชํน ใบตอง ดอกไม๎สด ใบเตย ผ๎า ริบบิ้น
- อุปกรณ์ที่ใช๎ เชํน เข็มเย็บผ๎า เข็มร๎อยมาลัย คีม ค๎น เข็มหมุด
กลําวโดยสรุป นวัตกรรม หมายถึง การนาวิธีใหมํๆ เข๎ามาใช๎และเปลี่ยนแปลงวิธีเดิมกลับมา
พั ฒ นาให๎ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หรื อ น าวิ ธี ก ารที่ คิ ด วํ า ไมํ ใ ช๎ แ ล๎ ว มาเริ่ ม พั ฒ นาขึ้ น ใหมํ แ ล๎ ว ใช๎ ไ ด๎ อี ก ครั้ ง
เพื่อสร๎างและเพิ่มศักยภาพของนวัตกรรมให๎มีประโยชน์และมีคุณคํา
งานประดิ ษ ฐ์ หมายถึ ง งานที่ เ กิ ด จากการใช๎ ค วามคิ ด สร๎ า งสรรค์ ข องมนุ ษ ย์ ส ร๎ า งหรื อ
ประดิ ษฐ์ขึ้ นตามวัต ถุประสงค์ที่ห ลากหลาย หรือเพื่ อความสวยงาม หรือ ประดับตกแตํ ง หรื อเพื่ อ
ประโยชน์ใช๎สอย
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม
รัฐบาลให๎ความสาคัญตํอการวิจัย การพัฒนาตํอยอด และการสร๎างนวัตกรรมเพื่อนาไปสูํ
การผลิตและบริการที่ทันสมัย (รายงานผลการดาเนินงานของรัฐบาล, 2559:316-323) ดังนี้
1. สนับสนุนการเพิ่มคําใช๎จํายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุํงไปสูํเปูาหมายให๎
ไมํต่ากวําร๎อยละ 1 ของรายได๎ประชาชาติและมีสัดสํวนรัฐตํอเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
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และสังคมแหํงชาติทั้งนี้เพื่อให๎ประเทศมีความสามารถในการแขํงขันและมีความก๎าวหน๎าทัดเทียมกับ
ประเทศอื่นที่มีระดับการพัฒนาใกล๎เคียงกันและจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัยและ
นวัตกรรมให๎มีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยให๎มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน
2. เรํงเสริมสร๎างสังคมนวัตกรรม โดยสํงเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหวําง
วิทยาศาสตร์เ ทคโนโลยี วิศ วกรรมศาสตร์แ ละคณิตศาสตร์ การผลิต กาลั ง คนในสาขาที่ ขาดแคลน
การเชื่อมโยงระหวํางการเรียนรู๎กับการทางาน การให๎บุคลากรด๎านการวิจัยของภาครัฐสามารถไป
ทางานในภาคเอกชนและการให๎อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยํอมมีชํองทางได๎เทคโนโลยี โดย
ความรํวมมือจากหนํวยงานและสถานศึกษาภาครัฐ
3. ปฏิรูประบบการให๎สิ่ง จูง ใจระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคตํอการนางานวิจัย
และพัฒนาไปตํอยอดหรือใช๎ประโยชน์รวมทั้ง สํงเสริมการจัดทาแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาใน
ระดับภาคหรือกลุํมจังหวัดเพื่อให๎ตรงกับความต๎องการของท๎องถิ่ น ผลักดันงานวิจัยและพัฒนา ไปสูํ
การใช๎ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยสํงเสริมความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัย หนํวยงานวิจัยของรัฐ และ
ภาคเอกชน
4. สํงเสริมให๎โครงการลงทุนขนาดใหญํของประเทศ เชํน ด๎านพลังงานสะอาด ระบบราง
ยานยนต์ไฟฟูาการจัดการน้าและขยะใช๎ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม
ของไทยตามความเหมาะสม ไมํเพียงแตํจะใช๎เทคโนโลยีจากตํางประเทศ สํงเสริมการใช๎เครื่องมือ
วัสดุและสินค๎าอื่นๆ ที่เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว๎าง โดยจัดให๎มีนโยบาย
จัดซื้อจัดจ๎างของภาครัฐที่เอื้ออานวย เพื่อสร๎างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ในกรณีที่
จ าเป็ น จะต๎ อ งจั ด ซื้ อ วั สดุ อุ ป กรณ์ ห รื อ เทคโนโลยี จ ากตํ า งประเทศจะให๎ มี เ งื่ อ นไข การถํ า ยทอด
เทคโนโลยีเพื่อให๎สามารถพึ่งตนเองได๎ในอนาคตด๎วย
5. ปรั บ ปรุ ง และจั ด เตรี ย มให๎ มี โ ครงสร๎ า งพื้ น ฐานด๎ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ด๎านการวิจัยและพัฒนาและด๎านนวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงสร๎างพื้นฐานทางปัญญาที่สาคัญ ในการตํอยอด
สูํการใช๎เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรมให๎มีความพร๎อม ทันสมัยและกระจายในพื้นที่ตํางๆ เชํน
การพัฒนาระบบเทคโนโลยี การตั้งศูนย์วิเคราะห์ ห๎องปฏิบัติการ สถาบัน และศูนย์วิจัย เป็นต๎น

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับโครงการและการประเมินโครงการ
1. ความหมายของโครงการ
ความหมายของโครงการ ได๎ มีนักวิชาการหลายทํานอธิบายความหมายไว๎หลากหลาย
เชํน รัตนะ บัวสนธ์ (2549:4) ได๎ให๎ความหมายของโครงการวํา หมายถึง สํวนยํอยสํวนหนึ่งของแผนงาน
ซึ่งประกอบด๎วยกิจกรรม ทรัพยากรในการดาเนินงานและระยะเวลาดาเนินการเพื่อบรรลุเปูาหมาย
หรือวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น สาราญ มีแจ๎ง (2550:6) กลําววํา โครงการ หมายถึง กลุํมของกิจกรรม
แผนงาน หรือสํวนหนึ่งของแผนงานที่ต๎องใช๎ทรัพยากรในการดาเนินการเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ต๎องการ เยาวดี รางชัยกุล วิบู ลย์ศรี (2550:80-81) กลําววํา โครงการเป็ นลักษณะงานที่ไ มํใชํ ง าน
ประจ า เป็ น งานที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามความจ าเป็ น ของสถานการณ์ ใ นสั ง คม จะต๎ อ งด าเนิ น การไปตาม
วัตถุ ประสงค์ที่ กาหนดไว๎ ภายในระยะเวลาและงบประมาณที่ร ะบุ ไ ว๎ ที่แนํ นอน เมื่ องานเสร็ จสิ้ น
โครงการก็สิ้นสุดลง พิสณุ ฟองศรี (2551:34) กลําววํา โครงการไมํใชํงานประจาตามปกติ ที่มีลักษณะ
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เป็ น โปรแกรมที่ ก าหนดไว๎ ต ลอด แตํ จ ะชํ ว ยเสริ ม งานปกติ ใ ห๎ บ รรลุ จุ ด มุํ งหมายได๎ ในขณะที่
สมคิด พรมจุ๎ย (2552:23-24) กลําววํา โครงการ หมายถึง หนํวยของแผนงานหรือกลุํมของกิจกรรมที่
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข๎องกัน เพื่อการบรรลุจุดมุํงหมายที่กาหนดไว๎ มีลักษณะเดํนชัดมีระยะเวลาเริ่มต๎น
และสิ้นสุดที่แนํนอน และมักจะเป็นงานพิเศษที่ตํางไปจากงานประจา โครงการประกอบด๎วยงาน
(Task) และกิ จ กรรม (Activity) ซึ่ ง สอดคล๎ อ งกั บ เชาว์ อิ น ใย (2553:2) กลํ า ววํ า โครงการเป็ น
สํวนยํอยสํวนหนึ่งของแผนงาน ซึ่งประกอบด๎วยชุดของกิจกรรมที่จัดขึ้นอยํางมีระบบ มีการกาหนด
ทรัพ ยากรในการดาเนิน งาน ระยะเวลาดาเนิ นงานไว๎อ ยํางชัด เจน โดยออกแบบมาเพื่อให๎บ รรลุ
เปูาหมายตามที่ต๎องการและ Royse et al. (2001) ได๎ให๎ความหมายของโครงการไว๎วํา หมายถึง
ชุดของกิจกรรมที่จัดขึ้นอยํางมีระบบ โดยออกแบบมาเพื่อให๎บรรลุถึงเปูาหมายที่ต๎องการ
จากการศึกษาความหมายของโครงการโดยนักวิชาการสรุปได๎วํา โครงการ หมายถึง ชุดของ
กิจกรรมที่ไมํใช๎เป็นกิจกรรมหรืองานปกติ เป็นแผนการดาเนินงานที่เป็นระบบ จะนาไปปฏิบัติได๎โดยมี
วัตถุประสงค์ในการดาเนินงานอยํางชัดเจน กิจกรรมมีความสัมพันธ์ตํอเนื่องกัน มีระยะเวลาเริ่มต๎น
และสิ้นสุดของงานเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต๎องการ
2. ความสาคัญของโครงการ
มนุษย์ได๎มีการวางแผน หรือกาหนดการดาเนินกิจกรรมในการปฏิบัติงานตํางๆ มาตั้งแตํ
ดึกดาบรรพ์แล๎ว เพียงแตํในสมัยกํอนจะมีกิจกรรมไมํมากนักหรือไมํสลับซับซ๎อนมากนัก จึงอาจ
กาหนดลาดับขั้นการปฏิบัติงานไว๎ในใจได๎แตํในปัจจุบันสภาพสังคมและกิจกรรมตํางๆ มีความซับซ๎อน
มากขึ้นเรื่อยๆ การวางแผนหรือโครงการต๎องทาอยํางเป็นระบบ ซึ่งความสาคัญของโครงการ มีดังนี้
(พิสณุ ฟองศรี, 2551:36)
1. เป็นแนวทางหรือวิธีการที่จะนาไปสูํปรากฏการณ์ที่ต๎องการจะให๎ เกิดขึ้นในอนาคต
อยํางมีระบบ โดยมีการกาหนดวัตถุประสงค์ เปูาหมาย และกิจกรรมตํางๆ ไว๎
2. ทาให๎การกาหนดลาดับขั้นของกิจกรรมตํางๆ ที่จะต๎องทาให๎ตํอเนื่องสอดคล๎องกัน
อยํางมีประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากรตํางๆ และมีประสิทธิผลได๎
3. ทาให๎เกิ ดการประสานระหวํ างผู๎ ปฏิบั ติ งานหรื อหนํ วยงานปฏิ บัติ ที่ เกี่ ยวข๎ องไมํ ให๎
กิจกรรมบางอยํางขาดหายไปหรือซ้าซ๎อนกัน
4. ทาให๎เกิดการประเมินผลอยํางมีขั้นตอนและมีคุณภาพที่ดี ทาให๎ได๎สารสนเทศจากการ
ประเมินที่เป็นประโยชน์
กลํ า วโดยสรุ ป ความส าคั ญ ของโครงการเพื่ อ เป็ น แนวทางหรื อ วิ ธี ก ารที่ จ ะน าไปสูํ
ปรากฏการณ์ที่ต๎องการจะให๎เกิดขึ้นในอนาคตอยํางมีระบบ ทาให๎การกาหนดลาดับขั้นของกิจกรรมมี
ความตํ อเนื่อ งสอดคล๎อ งกั นอยํา งมี ประสิท ธิภ าพ ทาให๎ เกิ ดการประสานระหวํางผู๎ปฏิบั ติง านหรื อ
หนํวยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข๎อง และทาให๎เกิดการประเมินผลอยํางมีขั้นตอนและมีคุณภาพที่ดี
3. ลักษณะของโครงการที่ดี
โครงการเป็นชุดของกิจกรรมที่ จัดขึ้นอยํางเป็นระบบเพื่อให๎การปฏิบัติ งานในกิจกรรม
ขององค์กรบรรลุเปูาหมาย โดยมีแผนในการจัดกิจกรรมตํางๆ และกาหนดวัตถุประสงค์ ตามระยะ
เวลาที่กาหนด โครงการที่ดีจะเอื้อประโยชน์แกํบุคคล หนํวยงาน ให๎ผลตอบแทนที่คุ๎มคํา ซึ่งลักษณะ
ของโครงการที่ดีมีลักษณะสาคัญ 9 ประการ ดังนี้ (พิสณุ ฟองศรี, 2551:38)
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1. มีพื้นฐานมาจากข๎อมูลที่เป็นจริงและผํานการวิเคราะห์แล๎ว
2. สนองตอบความต๎องการของประชากรหรือผู๎รับบริการ
3. สามารถแก๎ปัญหา พัฒนาองค์การหรือหนํวยงานได๎
4. มีรายละเอียดของวัตถุประสงค์และเปูาหมายอยํางชัดเจน และมีความเป็นไปได๎สูง
5. สาระของโครงการมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน เชํน วัตถุประสงค์สอดคล๎องกับ
ปัญหา กิจกรรมหรือวิธีการดาเนินการ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ เป็นต๎น
6. มีรายละเอียดโครงการเพียงพอ เข๎าใจงําย และสามารถนาไปสูํการปฏิบัติได๎สะดวก
7. มีระยะเวลาแนํนอนในการดาเนินงานทั้งเริ่มต๎นและสิ้นสุด
8. ได๎รับการสนับสนุนจากฝุายบริหาร
9. สามารถติดตามประเมินผลได๎
ในขณะที่ สมคิด พรมจุ๎ย (2552:23-24) กลําววํา โครงการที่ดีมีลักษณะสาคัญ 6 ประการ ดังนี้
1. มีการกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ของโครงการหนึ่งๆ
อาจมีหลายข๎อ
2. มีความเป็นเอกเทศ โครงการแตํละโครงการจะต๎องมีการกาหนดขอบเขตของการ
ดาเนินงานและความรับผิดชอบไว๎อยํางชัดเจน
3. มีก ารกาหนดรูป แบบและรายละเอี ยดการดาเนิน งานที่ส อดคล๎อ งกลมกลืน กั บ
โครงการหนึ่งๆ จะต๎องมีการดาเนินงานตํางๆ ที่สัมพันธ์ตํอเนื่องกันไปตั้งแตํเริ่มต๎นโครงการจนสิ้นสุด
โครงการที่เป็นระบบและมีระเบียบ
4. มีการระบุทรัพยากรตํางๆ ที่จาเป็นในการดาเนินงานทั้งทรัพยากรด๎านบุคคล และ
แหลํงทรัพยากรที่สนับสนุนโครงการ งบประมาณและแหลํงเงินทุนที่จะนามาดาเนินงาน
5. มีการกาหนดระยะเวลาเริ่มต๎น และระยะสิ้นสุดที่แนํนอนโครงการจะต๎องมีการ
กาหนดจุดเริ่มต๎นวําเริ่มโครงการเมื่อใดและจะดาเนินงานตํอไปจนถึงระยะเวลาอันใดเป็นเวลาสิ้นสุด
โครงการ จึงไมํใชํเป็นงานที่ทาประจาเรื่อยๆ แตํมีการกาหนดระยะเวลาไว๎อยํางแนํนอน
6. สามารถนาไปปฏิบัติได๎เป็นโครงการที่สามารถนาไปปฏิบัติได๎จริง ไมํใชํเป็นโครงการ
ที่เลื่อนลอยหรือสวยหรู นาไปปฏิบัติไมํได๎
นอกจากนี้ เชาว์ อินใย (2553:10-11) กลําววํา โครงการคํอนข๎างมีลักษณะที่ชัดเจนซึ่ง
จะทาให๎สามารถแยกโครงการที่ดีและไมํดีออกจากกันได๎ ลักษณะของโครงการที่ดี คือ
ประการแรก โครงการต๎องมีคณะทางาน (Staffing) โครงการที่ขาดคณะทางานที่มี
ความรู๎ความเชี่ยวชาญก็จะทางานได๎ไมํประสบผลสาเร็จ ตัวอยํางเชํน โครงการกองทุนหมูํบ๎าน 1 ล๎านบาท
ก็ต๎องมีคณะทางานที่มีความรู๎ ความเข๎าใจในการจัดการกองทุน คณะทางานอาจจะมีเวลาทางาน
พร๎อมกันหลายๆ โครงการ หรืออุทิศตัวเพียงโครงการเดียว
ประการที่สอง โครงการต๎องมีงบประมาณ (Budgets) เพราะวําการทางานของคณะ
บุคคลต๎องใช๎ทรัพยากรที่เป็นเงิน บางครั้ง โครงการถูกแบํง แยกโดยงบประมาณ แตํอยํางไรก็ตาม
มีโครงการที่ใช๎เงินทุนน๎อย
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ประการที่สาม การให๎เงินทุนที่มั่นคง (Stable Funding) มีความสาคัญ ที่จะทาให๎
โครงการประสบความสาเร็จ ขวัญกาลังใจและผลงานจะลดลงเมื่อลูกจ๎างไมํได๎รับเงินเดือนตามปกติ
หรือให๎ทางานที่ไมํใชํหน๎าที่
ประการที่สี่ โครงการที่ดีมีลักษณะโดดเดํนในตัวของมันเอง โดยสรุป สามารถมองเห็น
ได๎หรือเป็นที่รู๎จักของสาธารณชน หรือประชาชนจะจาโครงการที่ดีจากคาขวัญ สัญลักษณ์ หรือ
การโฆษณาของรัฐบาล เชํน โครงการกองทุนหมูํบ๎าน 1 ล๎านบาท โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคและ
โครงการบ๎ า นเอื้ อ อาทร เป็ นต๎ น เมื่ อ องค์ ก รมี โ ครงการหลายโครงการ บางครั้ ง อาจจะมี ปรั ช ญา
นโยบาย กระบวนการและวิสัยทัศน์ที่แตกตํางกัน หรือแม๎แตํแนวทางการดาเนินงานของคณะทางาน
และเวลาที่ใช๎ในการจัดทาโครงการ การเปรียบเทียบทาได๎อยํางงํายๆ เพื่อแยกแยะความแตกตําง
ระหวํางโครงการหนึ่งออกจากโครงการอื่นๆ
ประการที่ห๎า ปรัชญาการให๎บริการที่ดี โครงการของรัฐบาล เชํน โครงการ 30 บาท
รักษาทุกโรคจะมีปรัชญาการให๎บริการวํา ยินดีต๎อนรับทุกคน ปรัชญาการให๎บริการเป็นการสื่อสารได๎
อยํางชัดเจนวํากลุํมลูกค๎าต๎องถูกต๎องเสมอ โครงการที่คลุมเครือ ไมํชัดเจนจะสร๎างปัญหาอยํางมากให๎
ผู๎ประเมิน ดังนั้น โครงการตํางๆ ที่ดีจะถูกสร๎างบนความนําเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์ และมีการตีพิมพ์
ในวารสารที่มี ชื่ อ เสี ย งนั่น ก็ คื อ กํ อ นที่ผู๎ ด าเนิ น โครงการจะลงไปแก๎ ปั ญ หาสั ง คม และเริ่ ม ให๎ ก าร
ชํวยเหลือจะต๎องศึกษาเอกสารและงานวิจัยตํางๆ เพื่อหาวิธีการที่ดีที่สุดนาไปใช๎ในโครงการตํางๆ
ประการที่หก โมเดลเชิงทฤษฎี (Theoretical Model) นั่นก็คือ กํอนที่ผู๎จัดทาโครงการ
จะลงไปแก๎ปัญหาสังคมและเริ่มให๎ความชํวยเหลือ มีบางสิ่งบางอยํางที่จะต๎องคิดวํา ทาไมปัญหาจึง
เกิดขึ้นได๎อยํางไร ซึ่งจะเป็นการทางานที่ดีที่สุดเพื่อจะแก๎ไขสถานการณ์นั้นๆ โมเดลเชิงทฤษฎีจะสร๎าง
หลั ก การในแตํ ละโครงการ และเสนอแนะวิ ธี ก ารที่ เ ป็ น มาตรฐาน ซึ่ ง จะท าให๎ ค วามพยายามใน
การแก๎ปัญหามีความชัดเจน
กลําวโดยสรุป โครงการที่ดีควรมีลักษณะดังนี้คือ มีการกาหนดผู๎รับผิดชอบหรือมีคณะทางาน
ที่มีการกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ระบุทรัพยากรตํางๆ ที่จาเป็นในการดาเนินงาน การกาหนด
รูปแบบและรายละเอียดการกาหนดการดาเนินงานที่สอดคล๎อง กลมกลืนกัน มีการกาหนดระยะเวลา
เริ่มต๎นและระยะเวลาสิ้นสุด และสามารถนาไปปฏิบัติได๎จริง
4. ความหมายของการประเมินและการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการเป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญอีกอยํางหนึ่งในการดาเนินโครงการ
การประเมินโครงการเป็นการประเมินคุณ คําของงานโครงการ หรือ กิจกรรมทางการศึก ษาตํางๆ
นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการที่ใช๎ในวงการอื่นทั่วไปหรือกิจกรรมอื่นที่อยูํในความรับผิดชอบของ
หนํวยงานนั้นๆ เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลสาหรับประกอบการตัดสินใจ การเลือกทางเลือกที่เหมาะสมในการ
ปรับปรุง พัฒนา แก๎ไข งานโครงการ หรือกิจกรรมนั้นๆ ให๎เจริญก๎าวหน๎า
5. ความหมายของการประเมิน
สาหรับความหมายของการประเมินได๎มีผู๎ให๎ความหมายไว๎มากมาย ในที่นี้จะกลําวถึง
ความหมายของการประเมิ น ที่ สอดคล๎ อ งกั บ รู ป แบบการประเมิ น ที่ ใ ช๎ ใ นครั้ ง นี้ บางครั้ ง ใช๎ ค าวํ า
การประเมินคําหรือการประเมินผล ซึ่งตรงกับคาในภาษาอังกฤษวํา Evaluation โดยมีผู๎ให๎ความหมายไว๎
ดังนี้
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เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2550:8-9) ให๎ข๎อสรุปวํา การประเมินเป็นกระบวนการ
ตัดสินใจหรือตัดสิน คุณคําขั้น สุดท๎าย เชํน Assessment ใช๎เ พื่อหาคาตอบวํานัก เรียนเป็ นอยํางไร
ได๎รับความสาเร็จด๎านไหน สํวน Evaluation ใช๎หาคาตอบถึง ผลหรือประสิทธิผลการจัดการเรีย น
การสอน เป็นต๎น อาจกลําวได๎วํา Assessment เป็นสํวนหนึ่งของ Evaluation ในด๎านการประเมินผล
โครงการมีแนวความคิดที่พิจารณาได๎จากความหมายของการประเมิน ดังนี้
1. การประเมิ น หมายถึ ง การวั ด ในชํ ว ง ค.ศ. 1900-1930 นั ก ประเมิ น ผลทาง
การศึกษานิยามการประเมินวําเป็นการวัดผล ทาให๎การประเมินเน๎นความเป็นปรนัย /ความถูกต๎องที่
เป็นอยูํจริงความเที่ยงตรงของการวัดมาตรฐานของเครื่องมือที่ใช๎วัด การวิเคราะห์เชิงปริมาณจาก
คะแนนที่วัดได๎ การค๎นหาเกณฑ์มาตรฐานเพื่อนามาใช๎เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานโครงการ
สาหรับการตัดสินใจและการวินิจฉัยคุณคํา
2. การประเมินเป็นการวิจัย กลําวคือ การประเมินเป็นการประยุกต์ใช๎ระเบียบวิธี
วิจัยทางสังคม เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อนาผลการวิจัยมาตัดสินและพัฒนาโครงการด๎านการ
วางแผนและติดตามให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ
นาโครงการไปปฏิบั ติ มี การประเมิ น มี การออกแบบวิจั ย สร๎า งเครื่ องมือ เก็ บรวบรวมข๎ อมู ลและ
วิเคราะห์ข๎อมูลเชิงประจักษ์และเชิงตรรกวิทยาอยํางเป็นระบบ เพื่อมุํง ตอบคาถามวําโครงการนั้น
บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กาหนดหรือไมํ และมีความสาเร็จระดับใด (แตํไมํมีจุดมุํงหมายหลักเพื่อแสวงหา
องค์ความรู๎ใหมํๆ) ผลการศึกษาจะนาไปใช๎ในการตัดสินใจและเป็นทางเลือกในการปฏิบัติ
3. การประเมินเป็นการตรวจสอบและติดตามผลงานที่ได๎ประเมินแล๎ว กลําวอีกนัย
หนึ่งคือโครงการใดที่ได๎ผํานการประเมินแล๎ว ก็จะทาการประเมินอีกครั้งเพื่อดูวําเป็นไปตามมาตรฐาน
หรือไมํโดยมีกระบวนการและเทคนิควิธีสาหรับอ๎างอิงผลการประเมินอยํางมีระบบ ในสํวนของ อัลคิน
(Alkin 1987, อ๎างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์ 2547:2) ให๎ความหมายวํา เป็นกระบวนการกาหนดขอบเขต
การตัดสินใจ การเลือกข๎อมูลที่เหมาะสมการเก็บรวบรวมข๎อมูล ตลอดจนการเขียนรายงานสรุป เพื่อให๎
ผู๎มี อ านาจในการตั ด สิ นใจได๎ เป็ น แนวทางเลือ กวิ ธี การปฏิ บัติ ส อดคล๎ อ งกั บ สมหวัง พิ ธิ ยานุ วั ฒน์
(2549:6) ที่ได๎กลําวไว๎วํา การประเมินคําหรือการประเมินผล หมายถึง การตัดสินคุณคําของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่ง ถือเป็นนิยามพื้นฐานในทางการจัดการ การประเมินคําหรือ การประเมินผลเป็นกระบวนการที่
กํอให๎เกิดสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ การตัดสินใจเลื อกทางเลือกโดยอาศัยสารสนเทศที่ถูกต๎อ ง
สุพักตร์ พิบูลย์ (2551:70) กลําวไว๎วํา การประเมินเป็นกระบวนการที่เน๎นการเก็บรวบรวมข๎อมูลแล๎ว
ตัดสินคุณคําของสิ่งตํางๆ โดยเทียบกับเกณฑ์ เป็นกระบวนการที่ชํวยให๎ได๎ข๎อมูลประกอบการตัดสินใจ
งานประเมินที่พบได๎โดยทั่วไป คือ การประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ และพิสณุ ฟองศรี
(2551:4) ให๎ความหมายของการประเมินวํา หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณคําของสิ่ง หนึ่ง สิ่ง ใด
โดยนาสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนด นอกจากนี้ สมคิด พรมจุ๎ย
(2552:37) ให๎ความหมายของการประเมินวํา หมายถึง การตรวจสอบความก๎าวหน๎าของโครงการหรือ
แผนงาน ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของโครงการนั้นๆ วํามีมากน๎อยเพียงใด ได๎ผลตามวัตถุประสงค์
หรื อไมํเ พีย งใด ซึ่ งเป็น กระบวนการที่กํ อให๎เ กิด สารสนเทศ เพื่อ ชํ วยให๎ ผู๎บ ริห ารตัด สิน ใจอยํ า ง
มีประสิทธิภาพสูง การประเมิน (Evaluation) ประกอบด๎วย การวัด (Measurement) บวกกับ
การตัดสินใจ (Judgment)

26
จากการศึก ษาความหมายดัง กลํา วข๎า งต๎น พอจะสรุป ได๎ว ํา การประเมิน นั ้น เป็ น
กระบวนการเก็บ รวบรวมข๎อ มูลอยํา งเป็น ระบบ มีค วามนํา เชื่อ ถือ เพื่อ ให๎ไ ด๎ม าซึ่ง ข๎อ สนเทศที่
ชัดเจน จะได๎นาไปใช๎ในการตัดสินคุณคํา คุณภาพ และประกอบการตัดสินใจ หาแนวทางเลือกที่
เหมาะสมในการปฏิบัติตํอไป
6. ความหมายของการประเมินโครงการ
ในสํวนที่เกี่ยวกับความหมายของการประเมินโครงการ ได๎มีนักการศึกษาหรือนักวิชาการ
ด๎านการประเมินหลายทํานได๎ให๎ความหมายการประเมินโครงการไว๎ เชํน วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และ
สุ ริ ย า วี ร วงศ์ (2551:5) กลํ า ววํ า การประเมิ น โครงการ (Project Evaluation) ในความหมาย
“นักประเมินผล” คือ การพิสูจน์วํา ผลที่ไ ด๎รับ เป็น ไปตามที่คาดหมายหรือไมํเพียงใด ในขณะที่
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2549:6) ได๎กลําวไว๎วํา การประเมินคําหรือการประเมินผล หมายถึง การตัดสิน
คุณคําของสิ่ งใดสิ่งหนึ่ งซึ่งถือเป็ นนิยามพื้นฐานในทางการจัดการ นิยมนิยามการประเมินคําหรื อ
การประเมิ น ผลวํา เป็ น กระบวนการที่ กํ อ ให๎ เ กิ ด สารสนเทศเพื่ อ การติ ด สิ น ใจ การตั ด สิ น ใจเลื อ ก
ทางเลือกโดยอาศัยสารสนเทศที่ถูกต๎องเหมาะสม เมื่อผํานการสังเคราะห์ให๎เป็นองค์ค วามรู๎ จะทาให๎
เกิดปัญญา สอดคล๎องกับ พิสณุ ฟองศรี (2551:68) ได๎สรุปความหมายของการประเมินโครงการไว๎วํา
เป็นกระบวนการตัดสินคุณคําของโครงการในระยะหนึ่งระยะใดหรือทุกระยะ โดยนาสารสนเทศจาก
การวั ด มาเปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว๎ เพื่ อ ตั ด สิ น ใจจั ด ท าโครงการ ทดลองหรื อ น ารํ อ ง
ปรั บ เปลี่ ย น ระงั บ ปรั บ ปรุ ง ขยายผล หรื อ ยกเลิ ก โครงการนั่ น เอง และเชาว์ อิ น ใย (2553:4)
ให๎ความหมายของการประเมินโครงการไว๎วํา การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการพิจารณา
ตัดสินคุณคํา โดยการค๎นคว๎า เก็บรวบรวมข๎อมูลตํางๆ จากชุดของกิจกรรมที่จัดขึ้นอยํางมีระบบมา
ประกอบการตัดสินใจ ตีคําผลการดาเนินการนั้นวําบรรลุวัตถุประสงค์หรือไมํ ใช๎เป็นสํวนหนึ่งของ
กระบวนการจัดการ
จากความหมายของการประเมินโครงการตามแนวคิดของนักการศึกษาดัง กลําว พอสรุป
ได๎วํา การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวมข๎อมูลอยํางเป็นระบบด๎วยวิธีการ
ที่เชื่อถือได๎ ที่เกี่ยวข๎องกับการดาเนินโครงการ เพื่อนาข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ เกณฑ์
แล๎วตัดสินคุณคําหรือปรับปรุงแผนและวิธีการดาเนินงานให๎ดียิ่งขึ้น
7. ประเภทของการประเมินโครงการ
ประเภทของการประเมิ น โครงการ สมคิ ด พรมจุ๎ ย (2552:38-40) ได๎ อ ธิ บ ายไว๎ วํ า
การประเมินแบํงได๎หลายประเภทตามแตํจะใช๎เกณฑ์ใดเป็นหลักในการแบํง ประเภทของการประเมิน
แบํงเป็น 3 ลักษณะ คือ แบํงโดยยึดจุดมุํงหมายของการประเมิน ยึดหลักในการประเมิน และลาดับ
เวลาในการประเมิน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. แบํงตามจุดมุํงหมายของการประเมิน แบํงได๎เป็น 2 ประเภท คือ
1.1 การประเมิ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง บางครั้ ง ก็ เ รี ย กวํ า การประเมิ น ความก๎ า วหน๎ า
(Formative Evaluation)
1.2 การประเมินสรุปผลเรียกวํา การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation)
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2. แบํงตามหลักยึดในการประเมิน แบํงเป็น 2 ประเภท คือ
2.1 การประเมิ น โดยยึ ด วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ป็ น หลั ก (Goal–Based Evaluation) เป็ น
การประเมิ นที่ วํ า ท าได๎ บรรลุ ป ระสงค์ข องโครงการหรื อ ไมํ โดยทราบกํ อนประเมิ น วํา โครงการนี้
มีวัตถุประสงค์อะไรบ๎าง
2.2 การประเมินที่อิสระโดยไมํยึดวัตถุประสงค์โครงการ (Goal– Free Evaluation)
เป็นการประเมินผลที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยไมํทราบวําวัตถุประสงค์ของโครงการนี้มีอะไรบ๎าง
3. แบํงตามลาดับเวลาที่ประเมิน แบํงเป็นการประเมินกํอนเริ่มโครงการ ขณะดาเนินการ
โครงการ และหลังจากสิ้นสุดโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ประเมินกํอนเริ่มโครงการ (Pre – Evaluation) เป็นการประเมินที่มีจุดมุํงหมายเพื่อ
ตัดสินใจเลือกโครงการตรวจสอบความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของการวางแผนดาเนินโครงการ
ความเป็นไปได๎ของโครงการในการนาโครงการไปปฏิบัติ คุณภาพของโครงการ รวมทั้ง ตรวจสอบ
โอกาสที่โครงการนั้นจะประสบความสาเร็จตามเปูาหมาย การประเมินกํอนเริ่มโครงการมีความเชื่อบน
พื้นฐานที่วํา ถ๎าตัวโครงการนั้นได๎รับการประเมินวํามีความเหมาะสม สมเหตุสมผลมีความจาเป็น
คุณภาพดี มีความเป็นไปได๎ โอกาสที่โครงการจะประสบความสาเร็จก็ยํอมสูง เสมือนวําโครงการนั้นได๎
บรรลุผลสาเร็จไปแล๎วครึ่งหนึ่ง
การประเมินเพื่อการตัดสินใจหรือหาข๎อสรุปสาหรับการตัดสินใจเลือกโครงการนี้มีชื่อเรียก
ตํ า งกั น สํ ว นใหญํ เ รี ย กวํ า “การวิ เ คราะห์ โ ครงการ” ค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษใช๎ ห ลายค า Project
Appraisal, Project Analysis ในวงการธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม เรี ย กวํ า Feasibility Study หรื อ
การศึกษาความเป็นไปได๎ของโครงการ เป็นต๎น ไมํวําจะใช๎ชื่อใด แตํโดยหลักการกว๎างๆ การประเมิน
ในขั้นนี้จะเน๎นการพิจารณาใน 3 เรื่องใหญํๆ คือ
1) ความเหมาะสมของโครงการ ประเมินเพื่อวิเคราะห์ปัญหา และความจาเป็นของ
การท าโครงการ (Need Assessment) ซึ่ ง เป็ น การตรวจสอบขั้ น ต๎ น เพื่ อ ก าหนดปั ญ หา ก าหนด
ความจาเป็น และเหตุผลที่สาคัญในการเริ่มโครงการนั้นๆ ขึ้น และการศึกษาถึงความเป็นไปได๎ใน
การดาเนินโครงการ (Feasibility Studies) โดยพิจารณาความครอบคลุม ดังนี้
- ความเป็นไปได๎ทางเทคนิควิชาการ
- ความพร๎อมทางการบริหารโครงการนั้นให๎ลุลํวงไปได๎ด๎วยดี ตามเปูาหมาย
- ความพร๎อมในการสนับสนุนทางด๎านทรัพยากร โดยเฉพาะความเป็นไปได๎
ทางการเงิ น ก าลั ง คน วั สดุ แ ละการจั ด การ ถ๎ า เป็ น โครงการทางด๎ า นธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมก็ จ ะมี
การวิเคราะห์ทางด๎านการตลาด รวมทั้งศึกษาความสอดคล๎องกับนโยบาย และปัญหา
2) การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการดาเนินโครงการ (Return of Investment) โดย
ทั่วๆ ไป พิจารณาจากอัตราผลได๎ผลเสีย วิเคราะห์จุดคุ๎มทุน ดูจากอัตราผลตอบแทนการลงทุนดาเนิน
โครงการ (Rate of Return) หรื อ พิ จ ารณาจากการวิ เ คราะห์ ต๎ น ทุ น และประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ดาเนิน งาน (Cost Effectiveness Analysis) และดู จากการวิเคราะห์ คําใช๎จํ ายและผลก าไร (Cost
Benefit Analysis) และดู จ ากการวิ เ คราะห์ ร ายจํ า ยโดยเปรี ย บเที ย บกั บ ผลประโยชน์ หรื อ
การวิเคราะห์อรรถประโยชน์ (Cost – Utility Analysis) เป็นต๎น สาหรับโครงการทางด๎านการศึกษา
จะเน๎นในเรื่องของการวิเคราะห์ Cost – Effectiveness มากกวํา Cost – Benefit
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3) การศึ ก ษาและการคาดคะเนถึ ง ผลประโยชน์ ห รื อ สิ่ ง ที่ อ าจจะเกิ ด ตามมาจาก
การดาเนินโครงการนั้น (Consequence Analysis) การศึกษาเชิง คาดคะเนถึง ผลที่จะตามมาจาก
การดาเนิ นงานยัง ไมํคํ อยแพรํห ลาย แตํจ ะเป็น สิ่ง ที่มี บทบาทเพิ่ มมากขึ้น ในอนาคต สํ วนใหญํจ ะ
พิจารณาเพื่อค๎นหาแรงต๎านทานตํอการดาเนินโครงการ เป็นการคาดการณ์เกี่ยวกับผลที่อาจกํอให๎เกิ ด
การเปลี่ย นแปลงตํอ สภาพแวดล๎ อม ตลอดจนเป็น การรวบรวมข๎ อ มูล เพื่ อวิ เคราะห์แ ละก าหนด
นโยบายสาคัญๆ ซึ่งนาไปสูํการดาเนินงานที่บรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว๎
3.1 การประเมินในระหวํางการด าเนินงาน (Implementation Evaluation or
Process Evaluation) เป็นการประเมินการดาเนินงานเมื่อนาโครงการที่วางแผนไว๎ไปปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อ
ศึกษาถึงการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว๎หรือไมํ กิจกรรมใดทาได๎หรือทาไมํได๎ เพราะเหตุใด
จุดเดํน จุดด๎อย มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ๎าง การประเมินกระบวนการดาเนินโครงการนั้น พยายาม
ตอบคาถามวําทาไมจึงเกิดปัญหา อุปสรรค หรือไมํเกิดปัญหา อุปสรรคในการดาเนินโครงการ ถ๎าเกิด
ปัญหาจะได๎ดาเนินการปรับปรุงแก๎ไขได๎ทันทํวงที การประเมินในขณะดาเนินโครงการจึงมีบทบาทใน
การปรับปรุงการดาเนินโครงการโดยตรง
3.2 การประเมินหลังการดาเนินงาน เป็นการประเมินเพื่อตอบคาถามวําโครงการ
ประสบผลสาเร็จตามแผนที่วางไว๎หรือไมํ ผลจากโครงการจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ
หรือไมํ ผลการดาเนินงานคุ๎มคําหรือไมํ การประเมินในลักษณะนี้จะเป็นการประเมินผลที่ เกิดขึ้นโดย
เที ย บกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเปู า หมายที่ ก าหนดไว๎ โดยแบํ ง การประเมิ น งานออกเป็ น 2 ขั้ น ตอน
คือ 1) ประเมินทันทีที่สิ้นสุดโครงการ 2) การติดตามผลตํอมา โดยเฉพาะการประเมินผลกระทบ
ของโครงการที่ต๎องอาศัยการทิ้งชํวงระยะเวลาหนึ่ง เชํน 1-2 ปี เป็นต๎นไป ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล
ตํางๆ ที่ได๎ประเมินไว๎ตั้งแตํเริ่มการดาเนินงานโครงการจนถึง สิ้นสุดโครงการ บางทํานเรียกการประเมิน
ลักษณะนี้วําการประเมินผลสรุป (Summative Evaluation)
สาหรับนักวิชาการที่มีแนวคิดที่คล๎ายคลึงกัน ได๎แบํงประเภทของการประเมิน โดยแบํงตาม
เกณฑ์ตํางๆ ที่กาหนดขึ้น ประเภทของการประเมินที่จะกลําวตํอไปแบํงได๎ 5 ประเภท (รัตนะ บัวสนธ์,
2549:90 ; ศิริชัย กาญจนวาสี, 2553:47–48 ; พิสณุ ฟองศรี, 2551:11) ดังตํอไปนี้
1. แบํงตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน แบํงได๎ 2 ประเภท ดังนี้
1.1 การประเมินความก๎าวหน๎า (Formative Evaluation) การประเมินแบบนี้เป็น
การประเมิ น ระหวํ า งการด าเนิ น งาน ซึ่ ง ควบคูํ ไ ปกั บ การด าเนิน งานของโครงการ โดยพิจ ารณา
ความก๎าวหน๎าของสิ่งที่ประเมินวําจาเป็นต๎องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสํวนใด อีกทั้งรวบรวมปัญหา
และอุปสรรคตํางๆ สาหรับการปรับปรุงแก๎ไข เพื่อให๎เกิดความเหมาะสม และทาให๎การดาเนินงานมี
ประสิทธิภาพ
1.2 การประเมิ น สรุ ป (Summative Evaluation) เป็ น การประเมิ น ผลเมื่ อ การ
ดาเนินงานได๎สิ้นสุดลงแล๎วทาการตรวจสอบวําโครงการได๎บรรลุผลสาเร็จตามจุดมุํ งหมายที่ตั้ง ไว๎
หรือไมํเพียงใด ผลที่เกิดขึ้นได๎ใช๎ทรัพยากรไปอยํางเพียงพอคุ๎มคําหรื อไมํ และทรัพยากรเพียงพอกับ
ความต๎องการของผู๎รับบริการหรือไมํ มีผลกระทบ (Impact) หรือผลที่ไมํได๎คาดหวังหรือผลพลอยได๎
(Side Effects) อะไรบ๎าง
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2. แบํงตามชํวงเวลาของการประเมิน แบํงได๎ 8 ประเภท ดังนี้
2.1 การประเมิ น ความต๎อ งการจ าเป็น (Needs Assessment) เป็ นการประเมิ น
เบื้องต๎นกํอนที่จะจัดทาโครงการ ความต๎องการจาเป็น คือ ความแตกตํางระหวํางสิ่ งที่ควรจะเป็นกับ
สภาพที่เป็นอยูํ ทาให๎เกิดความจาเป็นในการจัดทาโครงการขึ้นทาให๎ได๎แนวคิดของการดาเนินงานที่
สามารถตอบสนองความต๎องการของกลุํมเปูาหมายได๎อยํางดีและเป็นความต๎อ งการของผู๎รับโครงการ
หรือหนํวยงานนั้นอยํางแท๎จริง การประเมินความต๎องการจาเป็นมีประโยชน์ในการกาหนดนโยบาย
และการวางแผน
2.2 การประเมิน ความเป็ น ไปได๎ (Feasibility Evaluation) เป็น การศึก ษาสภาพ
ความพร๎ อ มด๎ า นตํ า งๆ ในการจั ด ท าโครงการ โดยท าการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ถึ ง ปั จ จั ย ที่ จ าเป็ น ตํ อ
ความสาเร็จในการทาโครงการ เชํน ด๎านกาลังคน เทคนิค สภาพภูมิศาสตร์ สิ่ง แวดล๎อม ประชากร
การประเมินประเภทนี้ถ๎าเป็นโครงการขนาดใหญํจะต๎องทาการสารวจหรือวิจัยอยํางกว๎างขวาง แตํถ๎า
เป็นโครงการที่จะทาในองค์กร โรงเรียน อาจใช๎ การตั้งคาถามเพื่อสารวจความพร๎อม เชํน มีคนพอ
หรือไมํ มีเวลาพอหรือไมํ มีงบประมาณพอหรือไมํ เป็นต๎น
2.3 การประเมิ น ปั จ จั ย น าเข๎ า (Input Evaluation) เป็ น การประเมิ น ทรั พ ยากร
จาเป็นที่ จะนามาใช๎ในการดาเนินโครงการวํามีความเป็นไปได๎ มีความเหมาะสม และเพียงพอหรือ
ทรัพยากรที่จาเป็น ได๎แกํ งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลา กลุํมเปูาหมาย เทคโนโลยี และ
แผนการดาเนินงาน
2.4 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินการบริหาร
โครงการการจัดกิจกรรมตํางๆ ของโครงการ การนาปัจจัยนาเข๎าของโครงการมาใช๎เหมาะสมหรื อ
กิจกรรมตํางๆ ที่จัดขึ้นบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไมํ มีประโยชน์ในการค๎นหาจุดเดํนหรือ
จุดด๎อยของโครงการ
2.5 การประเมินผลผลิต (Output/Product Evaluation) เป็นการประเมินผลจาก
โครงการวําเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือไมํคุ๎มคําเพียงใด โดยนาไปเปรียบเทียบกับ เกณฑ์มาตรฐาน
ที่กาหนดไว๎ มุํงตอบคาถามวําโครงการประสบความสาเร็จตามแผนที่กาหนดไว๎หรือไมํ ผลการประเมิน
จะทาให๎ได๎สารสนเทศในการพิจารณาตัดสินใจยุติ ปรับ ขยายโครงการ
2.6 การประเมิ นผลลั พ ธ์ หรื อผลกระทบ (Outcome/Impact Evaluation) เป็ น
การประเมินผลการดาเนินงานจากโครงการที่จัดทาขึ้น กํอให๎เกิดผลอื่นใดเกิดขึ้นตามมาหรือไมํ เป็นทั้ง
ผลที่คาดหวัง และไมํคาดหวัง และทั้งในทางที่ดีและไมํดี
2.7 การประเมินการติดตาม (Follow up Evaluation) เป็นการดาเนินงานประเมิน
เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานไปแล๎วระยะหนึ่ง เชํน อาจเป็น 6 เดือน 1 ปี หรือ 2 ปี เพื่อดูผลที่ได๎จากการ
ดาเนินงานโครงการตํางๆ ได๎อยํางชัดเจนขึ้น
2.8 การประเมินอภิมาน (Meta Evaluation) เป็นการประเมินงานประเมิน เป็น
การพิ จารณาตัดสิ นคุณภาพ หรือคุ ณคําของการประเมิน ทาให๎ ทราบถึง จุ ดแข็ง และจุดอํอ นของ
รายงานการประเมิน และรายงานการประเมินได๎ดาเนินการครอบคลุมกิจกรรมของการประเมิน
หรือไมํ ซึ่งประกอบด๎วยมาตรฐานการใช๎ประโยชน์ (Utility) มาตรฐานความเป็นไปได๎ (Feasibility)
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มาตรฐานความเหมาะสม (Propriety) และมาตรฐานความถูกต๎อง (Accuracy) เพื่อจะได๎นาไปพัฒนา
รายงานการประเมินให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้นตํอไป
3. แบํงตามผู๎ประเมิน แบํงได๎ 2 ประเภท ดังนี้
3.1 การประเมิ น โดยผู๎ ป ระเมิ น ภายใน (Internal Evaluator Evaluation) การ
ประเมินแบบนี้ ผู๎ประเมินเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข๎อง หรือปฏิบัติงานกับสิ่งที่จะประเมิน ข๎อดีก็คือ
เป็ น ผู๎ ที่เ กี่ ย วข๎อ งจึ ง ทราบและเข๎ า ใจสิ่ ง ที่ป ระเมิน ได๎ เ ป็น อยํ า งดี ข๎ อเสี ย ก็ คือ เมื่ อเป็ น ผู๎ ที่มี ค วาม
เกี่ยวข๎องจึงอาจมีความลาเอียงเกิดขึ้นได๎
3.2 การประเมินโดยผู๎ประเมินภายนอก (External Evaluator Evaluation) การ
ประเมินแบบนี้ผู๎ประเมินไมํได๎เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข๎องหรือไมํได๎ปฏิบัติงานกับสิ่ง ที่จะประเมิน
ข๎อดีก็คือ มีความเป็นกลางในการประเมิ น แตํมีข๎อเสียก็คือไมํเข๎าใจรายละเอียดของสิ่งที่ประเมินไมํ
ดีพอและเนื่องจากเป็นบุคคลภายนอกอาจจะไมํได๎รับความรํวมมือในการดาเนินงานประเมิน
4. แบํงตามมิติการประเมิน แบํงได๎ 4 ประเภท ดังนี้
4.1 การประเมินตามวัตถุประสงค์ ได๎แกํ การประเมินความก๎าวหน๎า การประเมินผล
สรุปและการประเมินเพื่อการพัฒนา
4.2 การประเมินตามข๎อมูล ได๎แกํ ข๎อมูลเชิงปริมาณ คุณภาพ และแบบผสม
4.3 การประเมินตามวิธีการประเมิน ได๎แกํ การประเมินเชิงธรรมชาติและเชิงทดลอง
4.4 การประเมิ นตามจุดเน๎นที่ประเมิน ได๎แกํ การประเมินกระบวนการ ผลลัพธ์
ผลกระทบ การวิเคราะห์คําใช๎จํายกับผลตอบแทน และการวิเคราะห์ต๎นทุนกับประสิทธิผล
5. แบํงตามชํวงเวลาเพื่อเอื้อตํอการประเมิน แบํงได๎ 3 ประเภท ดังนี้
5.1 การประเมินกํอนดาเนินงาน เป็นการประเมินผลกํอนจัดกิจกรรมตํางๆ ของ
โครงการ โดยมุํงเน๎นประเมินตัวโครงการวํามีความสอดคล๎องสัมพันธ์กันในแตํละสํวนหรือไมํ มีความ
เป็นไปได๎ คุ๎มทุน มีเวลาเพียงพอหรือไมํ และจะมีอุปสรรค หรือปัญหาอะไรที่จะทาให๎โครงการไมํ
สามารถดาเนินการได๎ การประเมินกํอนดาเนินงานมีประโยชน์ในการตัดสินใจดาเนินโครงการ
5.2 การประเมิ น ระหวํ า งการด าเนิ น งาน การประเมิ น แบบนี้ ค วบคูํ ไ ปกั บ การ
ดาเนินงานของโครงการ โดยพิจารณาความก๎าวหน๎าของสิ่ง ที่ประเมินวําจาเป็นต๎องมี การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงสํวนใด เพื่อให๎เกิดความเหมาะสมและทาให๎การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
5.3 การประเมินหลังดาเนินงาน เป็นการประเมินผลเมื่อการดาเนินงานได๎สิ้นสุดแล๎ว
ทาการตรวจสอบวําโครงการได๎บรรลุผลสาเร็จตามจุดมุํงหมายที่ตั้งไว๎หรือไมํเพียงใด ผลที่เกิดขึ้นได๎ใช๎
ทรัพยากรไปอยํางเพียงพอคุ๎มคําหรือไมํ และทรัพยากรเพียงพอกับความต๎องการของผู๎รับบริการ
หรือไมํ มีผลกระทบ (Impact) หรือผลที่ไมํได๎คาดหวังหรือผลพลอยได๎ (Side Effect) อะไรบ๎าง
การประเมิ นกํ อ นดาเนิ นงานจะใช๎ การประเมิ นบริบ ทและการประเมิ นปั จจั ยน าเข๎ า
การประเมิ น ระหวํ า งการด าเนิ น งานจะใช๎ ก ารประเมิ น กระบวนการ สํ ว นการประเมิ น หลั ง การ
ดาเนินงานจะใช๎การประเมินผลผลิตและการประเมินผลลัพธ์
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นอกจากนี้ แพทตั น (Patton,2004:277) ได๎ แบํ งประเภทการประเมิ นตามเกณฑ์ มิ ติ
การประเมินเป็น 4 ประเภท คือ
1. ตามวัตถุ ประสงค์แบํ ง ได๎เ ป็นการประเมินความก๎ าวหน๎ า ประเมิน ผลสรุ ปและ
ประเมินเพื่อการพัฒนา
2. ตามข๎อมูลแบํงได๎เป็นข๎อมูลเชิงปริมาณ คุณภาพและแบบผสม
3. ตามการประเมินแบํงได๎เป็น เชิงธรรมชาติ และเชิงทดลองหรือเชิงระบบ
4. ตามจุดเน๎นที่ประเมินแบํง ได๎เป็น การประเมินกระบวนการ ผลลัพธ์ผลกระทบ
การวิเคราะห์คําใช๎จํายกับผลตอบแทน และการวิเคราะห์ต๎นทุนกับประสิทธิผล
กลําวโดยสรุปการประเมินแบํงได๎หลายประเภทตามแตํจะใช๎เกณฑ์ใดเป็นหลักในการ
แบํงประเภทของการประเมิน ซึ่งในการประเมิน โครงการสํงเสริมการสร๎างและพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของผู๎เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ได๎ใช๎ประเภทของการประเมินโดยการบูรณาการ
ประเภทตํางๆ โดยเน๎นการประเมินแบบแบํงตามชํวงเวลาของการประเมิน
8. ความสาคัญของการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการอยํางมีระบบยํอมจะมีสํวนชํวยให๎ผู๎บริหารโครงการตระหนักถึง
คุณภาพของแผนและโครงการที่กาหนดขึ้นไว๎วํา สามารถสนองตอบความต๎องการของสัง คมหรือ
สามารถแก๎ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ได๎ ม ากน๎ อ ยเพี ย งใดและชํ ว ยให๎ ผู๎ บ ริ ห ารสามารถตั ด สิ น ใจใน
การด าเนิน การปรับปรุงเปลี่ย นแปลงโครงการให๎มี ความถูกต๎ อง เหมาะสม สํง ผลให๎โ ครงการนั้ น
ดาเนินงานอยํางมีประสิทธิภาพ บรรลุถึงเปูาประสงค์ที่กาหนดไว๎ทุกประการ
นักวิชาการด๎านการประเมินหลายทํานได๎กลําวถึงความสาคัญของการประเมินโครงการไว๎
ดังนี้ ประชุม รอดประเสริฐ (2549:65) กลําวไว๎วํา การประเมินโครงการมีความสาคัญและประโยชน์ คือ
1. การประเมินโครงการจะชํวยทาให๎การกาหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของ
การดาเนินการมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
2. การประเมินโครงการชํวยให๎การใช๎ทรัพยากรของโครงการเป็นไปอยํางคุ๎มคํา
หรือเกิดประโยชน์เต็มที่
3. การประเมินโครงการชํวยให๎แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์และดาเนินงานเป็นไปด๎วยดี
4. การประเมินโครงการชํวยแก๎ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบของโครงการและทาให๎
โครงการมีข๎อที่ทาให๎เกิดความเสียหายลดน๎อยลง
5. การประเมินโครงการชํวยควบคุมคุณภาพของโครงการ
6. การประเมิ น โครงการ ชํ ว ยสร๎ า งขวั ญ ก าลั ง ใจและสร๎ า งความพึ ง พอใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในโครงการ
7. การประเมินโครงการชํวยตัดสินใจในการบริหารโครงการ เป็นข๎อมูลอยํางสาคัญ
ในการวางแผนหรือกาหนดนโยบายของผู๎บริหารโครงการ
ในขณะที่ สมคิ ด พรมจุ๎ ย (2552:37-38) กลํ า วถึ ง ความส าคั ญ และประโยชน์ ข อง
การประเมินวํา การประเมินเป็นกิจกรรมที่สาคัญในวงจรการวางแผนและบริหารงานโครงการ เพราะ
การประเมินมีประโยชน์อยํางยิ่งตํอการวางแผน และบริหารโครงการ ซึ่งพอจะสรุปได๎ดังนี้
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1. ชํ ว ยให๎ ไ ด๎ ข๎ อ มู ล และสารนิ เ ทศตํ า งๆ เพื่ อ น าไปใช๎ ใ นการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ
การวางแผนและโครงการ ตรวจสอบความพร๎อมของทรัพยากรตํางๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
ตลอดจนการตรวจความเป็นไปได๎ในการจัดกิจกรรม
2. ชํวยทาให๎การกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน
3. ชํ ว ยในการจั ด หาข๎ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความก๎ า วหน๎ า ปั ญ หา อุ ป สรรคของการ
ดาเนินงานโครงการ
4. ชํวยให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับความสาเร็จ และความล๎มเหลวของโครงการเพื่อนาไปใช๎
ในการตั ด สิ น ใจ และวิ นิ จ ฉั ย วํ า จะด าเนิ น โครงการในชํ ว งตํ อ ไปหรื อ ไมํ จะยกเลิ ก หรื อ ขยาย
การดาเนินงานโครงการตํอไป
5. ชํวยให๎ได๎ข๎อมูลที่บํงบอกถึงประสิทธิภาพของการดาเนินโครงการวําเป็นอยํางไร
คุ๎มคํากับการลงทุนหรือไมํ
สาหรั บ เยาวดี รางชั ย กุ ล วิบู ล ย์ ศรี (2550:93–95) ได๎ กลํ า วถึ ง ประโยชน์ ของการ
ประเมินโครงการตํางๆ ไว๎ดังนี้
1. เป็นเครื่องมือของการรับรองคุณภาพในการบริการ ถึงแม๎จะไมํสามารถประกัน
ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูงสุดของโครงการได๎
2. ชํวยให๎ผู๎สนับสนุนด๎านเงินลงทุนได๎รับทราบปัญหาหรืออุปสรรคในการดาเนินงาน
ของโครงการ โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์จากสภาพการณ์ที่เป็นจริง
3. ชํวยให๎ได๎ข๎อมูลสารสนเทศที่มีคุณคําสาหรับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
4. ชํวยชี้ให๎เห็นความสาคัญของแตํละโครงการตามลาดับกํอนหลัง โดยสามารถจะ
ทราบได๎วําโครงการใดมีความจาเป็นเรํงดํวนกวํากัน
5. ชํวยให๎ได๎ข๎อมูลย๎อนกลับจากผู๎รับบริการ ข๎อมูลประเภทนี้ทาให๎ทราบถึงข๎อจากัด
และปัญหาตํางๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อนามาปรับปรุงโครงการ
6. ชํวยให๎ทราบถึงผลผลิตของโครงการทั้งในด๎านที่พึงประสงค์และไมํพึงประสงค์
ควบคูํกันไป
นอกจากนี้ พิสณุ ฟองศรี (2551:36) ได๎สรุปวําความสาคัญของการประเมินโครงการต๎อง
ทาเป็นระบบ ซึ่งมีความสาคัญ และจะชํวยให๎บรรลุจุดมุํงหมายได๎ดังนี้
1. เป็นแนวทางหรือวิธีการที่จะนาไปสูํปรากฏการณ์ที่ต๎องการจะให๎เกิดขึ้นในอนาคต
อยํางมีระบบ โดยมีการกาหนดวัตถุประสงค์ เปูาหมาย และกิจกรรมตํางๆ ไว๎
2. ทาให๎การกาหนดลาดับชั้นของกิจกรรมตํางๆ ที่จะต๎องทาให๎ตํอเนื่องสอดคล๎อง
กันอยํางมีประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากรตํางๆ และมีประสิทธิผลได๎
3. ทาให๎เกิดการประสานระหวํางผู๎ปฏิบัติงานหรือหนํวยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข๎องไมํให๎
กิจกรรมบางอยํางขาดหายไปหรือซ้าซ๎อนกัน
4. ทาให๎เกิดการประเมินผลอยํางมีขั้นตอนและมีคุณภาพที่ดีทาให๎ได๎สารสนเทศ
จากการประเมินที่เป็นประโยชน์
กลําวโดยสรุปความสาคัญของการประเมินโครงการ เป็นการชํวยให๎ผู๎บริหารโครงการ
ตระหนักถึงคุณภาพของแผนและโครงการที่กาหนดขึ้นไว๎วํา สามารถสนองตอบความต๎องการของ

33
สังคมหรือสามารถแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได๎มากน๎อยเพียงใดและชํวยให๎ผู๎บริหารสามารถตัดสินใจใน
การด าเนิ นการ ปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงโครงการให๎มี ความถูก ต๎อง เหมาะสมสํง ผลให๎โครงการนั้ น
ดาเนินงานอยํางมีประสิทธิภาพ บรรลุถึงเปูาประสงค์ที่กาหนดไว๎อยํางไร
9. กระบวนการประเมินโครงการ
ในสํวนที่เกี่ยวกับกระบวนการประเมินโครงการ สมคิด พรมจุ๎ย (2552:43-48) ได๎กลําวไว๎วํา
ในการประเมินโครงการซึ่งถือเป็นการวิจัยรูปแบบหนึ่ง มีกระบวนการดาเนินการประเมิน เป็นขั้นตอน
ดังนี้
1) ประเมินอะไร : การวิเคราะห์โครงการที่มุํงประเมิน
2) ทาไมจึงต๎องประเมิน : หลักการและเหตุผลของการประเมิน
3) ประเมินเพื่ออะไร : กาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน
4) มีแนวคิดทฤษฎีอะไรบ๎าง : ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการประเมิน
5) จะประเมินได๎อยํางไร : การออกแบบการประเมิน
- กาหนดรูปแบบการประเมิน
- กาหนดประเภทของตัวแปรหรือข๎อมูลหรือตัวชี้วัด
- กาหนดแหลํงข๎อมูล / ผู๎ให๎ข๎อมูล
- กาหนดเครื่องมือ / วิธีการที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล
- กาหนดแนวทางการวิเคราะห์ข๎อมูล
- กาหนดเกณฑ์การประเมิน
6) เครื่องมือที่ใช๎ในการประเมินมีอะไรบ๎าง : เครื่องมือที่ใช๎ในการประเมิน
7) จะเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยวิธีการใด : การเก็บรวบรวมข๎อมูล
8) จะสรุปข๎อมูลให๎มีความหมายได๎อยํางไร : การวิเคราะห์ข๎อมูล
9) จะนาผลการประเมินไปใช๎ได๎อยํางไร : รายงานผลการประเมิน
ในการดาเนิ น งานขั้น ตอนที่ 1 ถึ ง 5 เมื่ อเสร็ จ สิ้น ถึง ขั้ นตอนที่ 5 ผลลั พธ์ ของงานที่
นักประเมินได๎ก็คือ เค๎าโครงการประเมิน (Evaluation Proposal) หรือแผนการประเมินโครงการ
ซึ่งอยูํในสภาพพร๎อมที่จะนาไปสูํการปฏิบัติจริงตํอไป
รายละเอียดการดาเนินการประเมินโครงการในแตํละขั้นตอนมีดังนี้
1. วิเคราะห์โครงการที่มุํงประเมิน : ประเมินอะไร
ในสํ ว นนี้ เ ป็ น การบรรยายโครงการเพื่ อ ให๎ เ กิ ด ความรู๎ เ กี่ ย วกั บ โครงการที่
มุํงประเมิน
โครงการ คือ กลุํมของกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์ เกี่ยวข๎องกันมีความเป็นเอกเทศ
และแตํละกิจกรรมจะมีเปูาหมายอันเดียวกัน มีลักษณะที่เดํนชัด มีการกาหนดเวลาเริ่มต๎น และเวลา
สิ้นสุดโครงการ และมักจะเป็นงานพิเศษที่ตํางไปจากงานประจา
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1.1 ประโยชน์ของการวิเคราะห์โครงการที่มุํงประเมิน
การวิเคราะห์/บรรยายโครงการที่มุํงประเมินมีประโยชน์ที่สาคัญอยํางน๎อย
4 ประการ คือ
1.1.1 ทาให๎ผู๎ประเมินรู๎จักโครงการนั้นๆ มากยิ่ง ขึ้น หรือรู๎ จักเป็นอยํางดี
กํอนที่จะประเมิน โดยเฉพาะอยํางยิ่งในกรณีที่เป็นนักประเมินภายนอก
1.1.2 ทาให๎มองเห็นกรอบแนวทางในการวางแผนประเมินโครงการ
1.1.3 เมื่ อพบจุด เดํน –จุ ดด๎ อ ย หรือ ความส าเร็ จ –ล๎ม เหลวของโครงการ
นั ก ประเมิ น จะสามารถอธิ บ ายเหตุ ผ ล หรื อ สาเหตุ ไ ด๎ อ ยํ า งคมชั ด ยิ่ ง ขึ้ น โดยวิ เ คราะห์ เ ชื่ อ มโยง
ความสาเร็จ ความล๎มเหลวนั้นกับสภาพการดาเนินงานโครงการ
1.1.4 จะเป็นประโยชน์ตํอการบรรยายโครงการไว๎ในรายงานการประเมินใน
ชั้นของการเขียนรายงานการประเมิน
1.2 การวิเคราะห์โครงการที่มุํงประเมิน
เป็นการยากที่ผู๎ประเมินจะสามารถประเมินโครงการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
โดยปราศจากความรู๎เกี่ยวกับโครงการที่มุํง ประเมิน โดยข๎อเท็จจริง และหลักการของการประเมิน
โครงการ ยิ่ งผู๎ ประเมิน มีค วามรอบรู๎เ กี่ย วกั บโครงการที่ มุํง ประเมิน มากเทํา ใดก็ยิ่ ง ท าให๎ส ามารถ
ประเมินโครงการนั้นได๎อยํางถูกต๎อง เชื่อถือได๎ และเป็นที่ยอมรับแกํคนทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง ผู๎ประเมิน
ควรทาการศึกษาหรือบรรยายโครงการที่มุํงประเมินโดยการวิเคราะห์เอกสารโครงการ และเอกสารที่
เกี่ยวข๎องตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข๎องกับโครงการตามหัวข๎อตํอไปนี้
1.2.1 โครงการมีความเป็นมาอยํางไร ใครทา ทาไมต๎องทาโครงการนี้ ทา
แล๎วได๎อะไร ตลอดจนหลักการและเหตุผลของโครงการ
1.2.2 ลั ก ษณะของโครงการ เป็ น โครงการทดลอง โครงการประจ าที่
ดาเนินการตํอเนื่อง หรือโครงการพิเศษ เป็นต๎น
1.2.3 วัตถุประสงค์และเปูาหมายของโครงการคือ อะไร ปฏิบัติประเมินได๎
หรือไมํ
1.2.4 รูปแบบการบริหารโครงการเป็นอยํางไร ผู๎บริหารโครงการมีใครบ๎าง
มีบุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข๎องกับโครงการหรือไมํ
1.2.5 ทรัพยากรของโครงการมีอะไรบ๎าง ใครหรือหนํวยงานใดเป็นผู๎สนับสนุน
งบประมาณ
1.2.6 มีกิจกรรม เนื้อหาสาระ และขั้นตอนในการดาเนินโครงการอยํางไร
1.2.7 โครงการเริ่มต๎นและสิ้นสุดเมื่อไร
1.2.8 มีการกาหนดเกณฑ์ในการตัดสินผลสาเร็จของโครงการหรือไมํ ถ๎ามี
เกณฑ์เหลํานั้นคืออะไร
1.2.9 โครงการมีความเหมาะสมเพียงไรในเรื่องของความชัดเจน เปูาหมาย
ผลงานและความเป็นไปได๎ของโครงการ
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2. หลักการและเหตุผลของการประเมิน : ทาไมจึงต๎องประเมิน
ในขั้นตอนนี้ต๎องกลําวถึง ความเป็นมาของโครงการ ตลอดจนความจาเป็นและ
ความสาคัญของการประเมินผลโครงการนี้ รวมถึงผลดีของการประเมินโครงการหรือผลเสียที่อาจจะ
เกิ ด ขึ้ น ถ๎ า ไมํ ไ ด๎ ท าการประเมิ น ผลโครงการ เป็ น สํ ว นที่ น าไปสูํ ก ารค๎ น คว๎ า เกี่ ย วกั บ เหตุ ผ ล และ
ความเป็นมาของโครงการที่จะถูกประเมินวําทาไมต๎องมีการประเมินเพื่อทราบความก๎าวหน๎า ทราบผล
ของโครงการปัญหาและอุปสรรคของโครงการ ฯลฯ ประเมินเพื่อใคร ผู๎สนับสนุนโครงการ ผู๎ดาเนิน
โครงการหรือผู๎ที่เกี่ยวข๎องและจะนาผลของการประเมินไปใช๎ได๎อยํางไร เพื่อปรับปรุง พัฒนาโครงการ
บริหารงาน ตัดสินใจยุบ หรือตํอโครงการ ฯลฯ
3. การกาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน : ประเมินเพื่ออะไร
วัตถุประสงค์ของการประเมินเป็นกรอบหรือทิศทางให๎ทราบวําการประเมินครั้งนี้
มุํง ศึ ก ษา มุํ ง ประเมิ น ในด๎ า นใดบ๎ า ง จะเป็ น การควบคุม ทิ ศ ทางการเก็ บ รวบรวมข๎ อ มู ลทั้ ง หมด
การประเมินโครงการนั้นมุํงให๎ได๎ขําวสาร หรือข๎อมูลที่เชื่อถือได๎ อันจะเป็นประโยชน์ตํอการตัดสินใจ
ของผู๎บริหารหรื อองค์กรที่เกี่ยวข๎อง ดัง นั้น การตั้งวัตถุประสงค์ของการประเมิน จะต๎องเขียนอยําง
ชัดเจน และให๎ทิศทางในการประเมินต๎องตรงกับความต๎องการใช๎ผลการประเมินของผู๎บริหารโครงการ
และผู๎ที่เกี่ยวข๎อง เฉพาะเจาะจงวัดได๎ ประเมินได๎ เป็นปรนัย และเป็นที่ยอมรับของผู๎ถูกประเมิน
ในการกาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน บํอยครั้ง ที่ได๎ใช๎แบบจาลองการประเมินเป็น กรอบใน
การกาหนดวัตถุประสงค์ในการประเมิน ตัวอยํางเชํน
1) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต๎นของโครงการ
2) เพื่อประเมินการบริหารโครงการ
3) เพื่อประเมินกระบวนการดาเนินงานของโครงการ
4) เพื่อประเมินผลการดาเนินงาน และผลกระทบของโครงการ
4. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการประเมิน : มีแนวคิดทฤษฎีอะไรบ๎าง
เป็นการศึกษาถึงแนวคิด หลักการ ทฤษฎี แนวทางในการประเมิน แบบจาลอง
การประเมินรูปแบบตํางๆ เพื่อใช๎เป็นกรอบในการประเมิน ตลอดจนศึกษากรณีตัวอยําง งานประเมิน
ที่ทาการประเมินโครงการที่มีลักษณะใกล๎เคียงกัน ซึ่งจะทาให๎นักการประเมินโดยเฉพาะนักประเมิน
มือใหมํ เห็นแนวทางในการดาเนินงานประเมินได๎ชัดเจนมากขึ้น
5. การออกแบบการประเมิน : จะประเมินได๎อยํางไร
ในขั้นนี้เป็นการกาหนดกรอบแนวทางการประเมินในรายละเอียดวําตัวแปร หรือ
ข๎อมูลที่ ต๎อ งการศึก ษามีข๎อมู ลด๎านใดบ๎าง จะสุํมตัวอยํ างอยํางไร เก็บ รวบรวมข๎อมูลจากแหลํง ใด
มีแนวทางการวัดอยํางไร และจะวัดด๎วยเครื่องมือประเภทใด จะนาข๎อมูลมาวิเคราะห์อยํางไรและ
ตัดสินผลการประเมินด๎วยเกณฑ์อะไร
6. เครื่องมือที่ใช๎ในการประเมิน : เครื่องมือที่ใช๎ในการประเมินมีอะไรบ๎าง
เครื่องมือที่ใช๎ในการประเมินมีหรือยัง จะใช๎เครื่องมือที่มีอยูํแล๎ว หรือจะต๎องสร๎าง
ขึ้นมาใหมํ ถ๎าสร๎างเครื่องมือที่ใช๎การเก็บรวบรวมข๎อมูลจะต๎องสร๎างให๎ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิ น ข๎อค าถามควรเฉพาะเจาะจง เป็น ปรนัย ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาทดลองใช๎และ
ตรวจสอบคุณภาพขั้นพื้นฐานของเครื่องมือ เชํน ดัชนีความเที่ยง ความตรง ความยาก ฯลฯ กํอนที่จะ
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น าเครื่ อ งมื อ ไปใช๎ จ ริ ง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช๎ ใ นการประเมิ น อาจจะเป็ น แบบสอบถาม แบบส ารวจ
แบบสัมภาษณ์ แบบแจงนับ แบบวิเคราะห์ และแบบทดสอบ เป็นต๎น
7. การเก็บรวบรวมข๎อมูล : จะเก็บรวบรวมข๎อมูลได๎ด๎วยวิธีการใด
ในขั้นนี้จะเป็นสํวนนาไปสูํความชัดเจนในวิธี การเก็บรวบรวมข๎อมูล คือจะทาให๎
ทราบวําอะไรคือแหลํงของข๎อมูลที่ต๎องการ จะต๎องเก็บข๎อมูลที่ไหน เมื่อไร จากใคร เวลาใด และจะใช๎
เทคนิ ค วิ ธี ใ ดในการเก็ บ รวบรวมข๎ อ มู ล จึ ง จะได๎ รั บ ความรํ ว มมื อ เป็ น อยํ า งดี เพื่ อ ให๎ ไ ด๎ ข๎ อ มู ล ที่ มี
ความละเอียดสมบูรณ์ และถูกต๎องตรงกับความเป็นจริง ในการปฏิบัติผู๎ประเมินไมํจาเป็นต๎องอาศัย
วิธีการใดวิธีการหนึ่งเทํานั้น ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลอาจจะเลือกใช๎วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลหลายวิธี
ที่ตอบสนองสภาพการดาเนินงานโครงการที่รับผิดชอบได๎อยํางดีที่ผู๎ประเมินอาจเลือกใช๎ หรือคิดค๎น
วิธีการใหมํได๎ตลอดเวลา ตัวอยํางวิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลที่นําสนใจและนําจะสอดคล๎องกับธรรมชาติ
ของการประเมิน โครงการ ได๎แ กํ การวิ เคราะห์ผลงาน การสอบถาม การสัมภาษณ์ การทดสอบ
ความสามารถในการปฏิบัติ งาน การประชุมผู๎ที่เกี่ยวข๎อง การใช๎สถานการณ์จาลอง การอภิปราย
การใช๎เทคนิคเดลฟาย การสังเกตแบบมีสํวนรํวม การนับ การวัด เป็นต๎น
8. การวิเคราะห์ข๎อมูล : จะสรุปข๎อมูลให๎มีความหมายได๎อยํางไร
กระบวนการวิเคราะห์ข๎อมูลปกติจะไมํใช๎วิธีการที่ยุํงยากซับซ๎อนมากนัก อาจใช๎
วิธีการเชิงสถิติบ๎าง ตามความจาเป็น เชํน ถ๎าเป็นข๎อมูลเชิงปริมาณ สามารถนามาวิเคราะห์โดยสถิติ
ตํา งๆ อาทิเ ชํน แจกแจงความถี่ คํ า มัช ฌิม เลขคณิ ต สํ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน อัต ราสํว น ร๎ อยละ
คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ t–test,F–test เป็นต๎น ข๎อควรระวังในการ
วิเคราะห์ข๎อมูล คือ จะใช๎สถิติใดต๎องตรวจสอบวําข๎อมูลเป็นไปตามข๎อตกลงหรือไมํ สํวนข๎อมูลที่ไมํใชํ
ปริมาณนั้นสามารถวิเคราะห์ได๎โดยใช๎เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
การวิเคราะห์ข๎อมูลสํวนใหญํจะเป็นการเปรียบเทียบข๎อมูลกับเกณฑ์ หากผลการ
เปรียบเทียบ สอดคล๎องกัน หรือผํานเกณฑ์หรือแตกตํางกันอยํางชัดเจน การตัดสินคุณคําก็อาจทาได๎
อยํางตรงไปตรงมา แตํถ๎าเป็นกรณีที่ข๎อมูลมีลักษณะกล้ากึ่งกันการตัดสินคุณคําจะยากลาบากมากขึ้น
และในกรณีดังกลําว อาจต๎องดูข๎อมูลสภาพแวดล๎อมอื่นๆ ประกอบด๎วย
9. รายงานผลการประเมิน : จะนาผลการประเมินไปใช๎ได๎อยํางไร
เปูาหมายปลายทางของการประเมินโครงการ คือ การนาข๎อมูลผลการประเมินไป
ใช๎ เพื่อการวินิจฉัย สั่งการ หรือตัดสินใจในการปรับปรุง และพัฒนางานโครงการนับวําเป็นขั้นตอนที่
สาคัญที่สุด ดังนั้นในขั้นตอนนี้นักประเมินจะต๎องจัดทารายงานการประเมินเพื่อนาเสนอเป็นขั้นตอนที่
สาคัญที่สุด ขั้นตอนนี้นักประเมินจะต๎องจัดทารายงานการประเมินเพื่อนาเสนอให๎ผู๎บริหารได๎ใช๎เป็น
ข๎อมูลประกอบการตัดสินใจ รายงานการประเมินสามารถทาได๎ใน 2 ลักษณะ คือ รายงานสรุปสาหรับ
ผู๎บริหารเป็นรายงานการสรุปผลการประเมินที่สั้นกะทัดรัด ปกติมีความยาว 1–3 หน๎า ให๎สารสนเทศ
ที่ใช๎ประกอบการตัดสินใจสาหรับผู๎บริหารได๎ ลักษณะของรายงานประกอบด๎วยสํวนสาคัญ 3 สํวน คือ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน ผลการประเมิน และข๎อเสนอแนะ สาหรับรายงานการประเมินฉบับ
สมบูรณ์ทั่วไปจะมีรายละเอียดที่ชัดเจน ครอบคลุมวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการประเมินเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง วิธีการประเมิน ผลวิเคราะห์ข๎อมูล สรุปผลการประเมินและข๎อเสนอแนะ
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สอดคล๎ อ งกับ พิ สณุ ฟองศรี (2551:102-105) ที่ ไ ด๎ก ลํ า วถึ ง กระบวนการประเมิ น
โครงการหรือขั้นตอนการประเมินโครงการไว๎วํา การประเมินโครงการมีขั้นตอนเชํนเดียวกับการ
ประเมินสิ่งอื่นๆ ซึ่งในที่นี้เห็นควรเป็น 9 ขั้นตอน ไมํวําจะเป็นการประเมินกํอน ระหวําง หรือสิ้นสุด
โครงการก็ ตาม และถ๎ า การประเมิ นงานประเมิ นโครงการด๎ว ยก็จ ะเป็ น 9 ขั้ น ตอน คื อ เป็ นการ
ตรวจสอบผลการประเมินนั่นเอง ในขั้นตอนตํางๆ ทั้ง 9 ขั้นตอน อาจมีการปรับเปลี่ยนให๎เหมาะสมได๎
เชํน บางขั้นตอนอาจมีรายละเอียดแตกตํางกันบ๎างตามลักษณะของโครงการที่จะประเมิน และปัจจัย
อื่นบางขั้นตอนก็มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน บางขั้นตอนก็อาจยุบรวมกันได๎ บางขั้นตอนก็อาจสลับกัน
ได๎ ฯลฯ เป็นต๎น สาหรับสาระโดยสรุปของขั้นตอนทั้ง 9 มีดังนี้
1. การศึ กษาแนวคิ ดการประเมิน และศึ ก ษาวิ เ คราะห์ โ ครงการ พร๎อ มทั้ ง ข๎ อ มู ล
ที่เกี่ ยวข๎อ งการจะประเมิน สิ่ง ใดหรือ ประเมิ นโครงการ ผู๎ป ระเมิน ต๎อ งศึ กษาแนวคิ ดการประเมิ น
โครงการและสาระที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งอาจศึกษาเรื่องการติดตามโครงการด๎วยก็ได๎ ตลอดจนอาจศึ กษา
เพิ่มเติมจากเอกสารอ๎างท๎ายบท และเอกสารหรือแหลํงข๎อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมด๎วยก็ได๎ หลังจากนั้นก็ต๎อง
ศึ ก ษาวิ เคราะห์ โครงการที่ จะประเมิ น และแหลํ ง ข๎ อมู ลที่ เกี่ ยวข๎ องอื่ น ๆ ทั้ งจากเอกสาร บุ คคลที่
เกี่ยวข๎อง ฯลฯ
ผลจากการศึกษาดังกลําวก็เพื่อให๎ได๎ข๎อสรุปนาไปกาหนดเป็นวัตถุ ประสงค์ หรือ
ประเด็นการประเมิน และพัฒนาตัวชี้วัดในขั้นตอนตํอไป โดยอาจนับได๎วําในขั้นตอนที่ 1 นี้ เป็ น
การศึกษารายละเอียด โดยยั งไมํลงมือทาอะไรเป็นหลักเป็นฐาน จะเริ่มลงมือเขียน หรือปฏิบัติการ
เตรียมการประเมินโครงการเบื้องต๎นในขั้นที่ 2 ตํอ
2. การกาหนดวัตถุประสงค์หรือประเด็นการประเมินและตัวชี้วัด
ในขั้นตอนนี้นาผลสรุปจากการศึกษาของขั้นตอนที่ 1 มากาหนดวัตถุประสงค์
หรือประเด็นการประเมิน เมื่อได๎วัตถุประสงค์ หรือประเด็นการประเมินที่ชัดเจน คงที่ หรือคํอนข๎าง
ชัดเจนแล๎ว ก็จะเป็นตัวตั้งให๎นาไปพัฒนาตัวชี้วัด ซึ่งวัตถุประสงค์ หรือประเด็นการประเมินอาจได๎จาก
วัตถุประสงค์โครงการ รูปแบบการประเมิน ความต๎องการของผู๎ใช๎ผลการประเมิน หรือผู๎วําจ๎าง หรือ
ผู๎บังคับบัญชา หรือผู๎ร๎องขอ ฯลฯ ให๎ประเมิน ประสบการณ์ของผู๎ประเมินเอง หรือได๎จากการรํวมกัน
กาหนดของผู๎เกี่ยวข๎อง ฯลฯ โดยอาจได๎จากหลายๆ แหลํงรํวมกันก็ได๎
การกาหนดวัตถุประสงค์หรือประเด็นการประเมิน ถ๎าจะให๎สะดวกรวดเร็วแบบ
อาหารกึ่งสาเร็จรูปก็สามารถใช๎รูปแบบการประเมินที่กาหนดประเด็นการประเมิ นมาให๎แล๎วก็ได๎ เชํน
รูปแบบ CIPP และรูปแบบของ Kirkpatrick เป็นต๎น แตํก็ต๎องประเมินให๎ครบข๎อกาหนดของรูปแบบ
คล๎ายกับต๎องปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่กาหนด เข๎าทานองงํายตอนแรกแตํอาจยุํงยาก
ตอนหลัง ซึ่งจากประสบการณ์ พบวํา นักประเมินที่ชานาญมักจะไมํใช๎รูปแบบการประเมินเพราะจะทาให๎
มีความยืดหยุํนน๎อย
เมื่อได๎วัตถุประสงค์ หรือประเด็นการประเมินแล๎ว ก็จะใช๎เป็นกรอบในการเลือก
พัฒนา หรือสร๎างตัวชี้วัด ซึ่งในทางปฏิบัติตัวชี้วัดสาหรับการประเมินโครงการยังมีไมํเพียงพอ หรือไมํ
ตรงกับโครงการที่จะประเมิน ผู๎ประเมินจะต๎องพัฒนาด๎วยการปรับให๎สอดคล๎องกับโครงการที่จะ
ประเมิ น หรื อ สร๎ า งขึ้ น ใหมํ ซึ่ ง ตั ว ชี้ วั ด ที่ ไ ด๎ จ ะเป็ น ตั ว ตั้ ง ในการก าหนดเกณฑ์ คํ า น้ าหนั ก (ถ๎ า มี )
แหลํงข๎อมูล เครื่องมือ และการวิเคราะห์ข๎อมูล ดังนั้น ถ๎าตัวชี้วัดไมํชัดเจนพอก็จะสํงผลตํอการเตรียม
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งานในขั้นตํอไปได๎ บางครั้งต๎องกลับมาปรับตัวชี้วัดใหมํก็มี ตัวชี้วัดเป็นเรื่องสาคัญมากในการประเมิน
โครงการหรือประเมินสิ่งอื่นๆ
3. การกาหนดเกณฑ์และคําน้าหนัก (ถ๎ามี)
คาวํา เกณฑ์ในที่นี้ หมายถึง เกณฑ์การตัดสิน สํวนคําน้าหนัก หมายถึง ระดับ
ความสาคัญของประเด็นการประเมินและตัวชี้วัด ซึ่งยิ่งเกณฑ์มีความละเอียดและคําน้าหนักสอดคล๎อง
กับสภาพโครงการเทําไร สารสนเทศจากการประเมินก็ยิ่งครอบคลุมชัดเจนมากขึ้นเทํานั้น แม๎วํา ต๎อง
แลกกั บ ความยุํ งยากบ๎ างก็ ต าม เชํ น เดี ย วกั บความละเอี ย ดของจอภาพ เครื่ อ งรับ โทรทัศ น์ หรื อ
จอคอมพิวเตอร์ ที่มีรายละเอียดเป็นพิกเซล (Pixel) ยิ่งจานวนพิกเซลมากก็ยิ่งคมชัดมาก
ในการกาหนดเกณฑ์และคําน้าหนักนั้น อาจแยกได๎เป็น 4 ระดับ เรียงตาม ลาดับ
ความละเอี ย ดจากน๎ อ ยไปหามาก คื อ ตั้ ง แตํ ไ มํ ก าหนดเกณฑ์ ตั ด สิ น เลยมี แ ตํ เ กณฑ์ ใ นการแปล
ความหมาย มีเกณฑ์ตัดสินของตัวชี้วัดเพียง 2 ระดับ คือ ผํานกับไมํผําน มีเกณฑ์ตัดสินเพียง 2 ระดับ
และกาหนดคําน้าหนักของตัวชี้วัดและสุดท๎าย คือ มีเกณฑ์ตัดสินมากกวํา 2 ระดับ และมีคําน้าหนัก
4. การกาหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมิน
เมื่อได๎วัตถุประสงค์หรือประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์ (ถ๎ามี) และคําน้าหนัก
(ถ๎ ามี ) แล๎ วน ามารวมกั นเป็ นกรอบแนวคิ ดการประเมิ น ซึ่ ง อยํ างน๎ อยต๎ องมี องค์ ประกอบที่ ส าคั ญ
คือ ประเด็นการประเมินกับตัวชี้ วั ด ถ๎าจะให๎ละเอียดยิ่งขึ้น ก็กาหนดเกณฑ์ และคําน้าหนักโดยเกณฑ์
อาจจะก าหนดไว๎ มากกวํา 2 ระดั บ และท าเป็ นตารางกรอบแนวคิด ซึ่งมีชํองตารางตามองค์ ประกอบ
ข๎างต๎นจากสาระหรือองค์ประกอบสาคัญ ของกรอบแนวคิดของการประเมินจะนาไปสูํการกาหนด
ขอบเขตการประเมินที่สอดคล๎องกับกรอบแนวคิด เกี่ยวกับกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูล เครื่องมือที่ใช๎การวิเคราะห์
ข๎อมูล และอาจกาหนดองค์ประกอบอื่นๆ เชํน พื้นที่ เวลา และแนวทางการเก็บข๎อมูล เพิ่มเติมได๎ตาม
ต๎ อ งการ โดยจะท าเป็ น ตารางสรุ ป และน าไปรวมกั บ ตารางหรื อ สาระส าคั ญ ของกรอบแนวคิ ด
การประเมิน รวมเป็นตารางกรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมิน
5. การสร๎างและพัฒนาเครื่องมือเก็บข๎อมูล
การประเมินต๎องตัดสินใจผลจากสารสนเทศที่เก็บมาได๎ โดยใช๎เครื่องมือตํางๆ
ตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว๎ ซึ่งโครงการแตํละโครงการจะมีลักษณะเฉพาะและมีความแตกตํางกันมาก
จึงยากที่จะใช๎เครื่องมือของผู๎ที่สร๎างหรือพัฒนาไว๎ได๎ อยํางน๎อยก็ต๎องมาปรับบ๎างยกเว๎นเครื่องมือทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี ม าตรฐานเหมื อ นกั น น ามาปรั บ ใช๎ ไ ด๎ เ ลย สํ ว นเครื่ อ งมื อ ทางสั ง คมศาสตร์ เชํ น
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือแบบสังเกต มักจะต๎องปรับหรือสร๎างใหมํเสมอ เมื่อสร๎างแล๎วถ๎า
เป็นไปได๎ก็ควรพัฒนาหาคุณภาพของเครื่องมือด๎วย
6. การเก็บรวบรวมข๎อมูล
การเตรียมปฏิบัติการประเมินขั้นตอนที่ 5 จะนามาใช๎เก็บรวบรวมข๎อมูลจริง ใน
สํวนขั้นตอนนี้เป็นการเริ่มปฏิบัติจริงในภาคสนามโดยการเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยวิธีการตํางๆ เชํน
สอบถาม สั ม ภาษณ์ สั ง เกต ถ๎ า เป็ น กรณี ข๎ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพก็ อ าจใช๎ เ ทคนิ ค ตํ า ง ๆ เพิ่ ม เติ ม เชํ น
การสัมภาษณ์กลุํมแบบเจาะจง (Focus Group Interview) และการสังเกตแบบมีสํวนรํวม เป็นต๎น

39
7. การวิเคราะห์ข๎อมูล
การวิเคราะห์ข๎อมูลในการประเมินโครงการจะงํายกวําการวิจัย เพราะมักจะใช๎สถิติ
พื้นฐานงํายๆ เชํน จานวนนับ ความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน อาจจะมีที่ยากขึ้น
บ๎างก็คือ สถิติที่ใช๎ทดสอบ ซึ่งมักจะเป็นการทดสอบที (t–test) และสถิติที่ใช๎หาคุณภาพเครื่องมือ เชํน
การหาคําความเที่ยงตรงโดยใช๎สูตร KR–20 หรือสูตรอัลฟา () ของครอนบัค (Cronbach) เป็นต๎น
8. การเขียนรายงานการประเมิน
รายงานการประเมินโครงการที่สมบูรณ์ จะมีโครงสร๎างคล๎ายกับรายงานการวิจัย
หรือ วิทยานิ พนธ์ คือ มี สํวนนา สํว นที่เ ป็นเนื้อ หา 5 บท และสํว นท๎า ยซึ่ง จะเป็น ภาคผนวกตํ างๆ
ข๎อแตกตํางที่สาคัญก็คือ การรายงานการประเมินจะเสนอแกํผู๎เกี่ยวข๎องกั บโครงการมากกวําเผยแพรํ
แกํบุคคล หรือหนํวยงานทั่วไป เหมือนกับรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพ นธ์ นอกจากนี้การเขีย น
รายงานการประเมินจะต๎องอาศัยความสามารถทั้งศาสตร์และศิลป์เข๎าชํวย เพื่อจูงใจหรือโน๎มน๎าวให๎
ผู๎เกี่ยวข๎องนาผลการประเมินไปใช๎จริง อยํางไรก็ตามในกรณีโครงการขนาดเล็กหรือมีความเรํงดํวน
อาจเขียนรายงานการประเมินโครงการโดยสรุป ไมํต๎องมีโครงสร๎างสมบูรณ์เชํนเดียวกับการวิจัยในชั้น
เรียนที่อนุโลมให๎เขียนหน๎าเดียว หรือเพียง 5–10 หน๎าก็ได๎
9. การประเมินงานประเมินโครงการ (ถ๎ามี)
การประเมินงานประเมินโครงการ หรืองานประเมินอื่นๆ ยังมีน๎อยมาก แตํในที่นี้
เห็นวํา ควรจะนาเสนอไว๎ในลักษณะการตรวจสอบคุณภาพของรายงานการประเมินด๎วยวิธีการตํางๆ
ที่เหมาะสม เพื่อเป็นการกระตุ๎ นหรื อเรํ ง รัด ให๎ก ารประเมินโครงการ มีคุ ณภาพมาตรฐานที่ สูง ขึ้ น
ถึงแม๎วําในปัจจุบันจะยังมีการประเมินงานประเมินโครงการน๎อย แตํคาดวําในอนาคตจะต๎องมีการ
นาไปใช๎กันมากขึ้น
กลําวโดยสรุป กระบวนการประเมินโครงการหรือขั้นตอนการประเมินโครงการ เป็นสํวน
สาคัญสํวนหนึ่งที่ผู๎ประเมินต๎องศึกษาทาความเข๎าใจ และปฏิบัติด๎วยความรอบคอบ อยํางเป็นระบบ
ซึ่งจากการศึกษาค๎นคว๎าโดยสรุ ปมี 9 ขั้นตอน ได๎แกํ 1) ประเมินอะไร : การวิเคราะห์โครงการที่มุํง
ประเมิน 2) ทาไมจึ งต๎องประเมิน : หลั กการและเหตุผลของการประเมิน 3) ประเมินเพื่ออะไร :
กาหนดวัต ถุป ระสงค์ ของการประเมิ น 4) มีแ นวคิด ทฤษฎีอ ะไรบ๎ าง : ศึก ษาแนวคิด ทฤษฎี และ
แนวทางการประเมิ น 5) จะประเมินได๎อยํา งไร : การออกแบบการประเมิน 6) เครื่องมือที่ ใช๎ใ น
การประเมินมีอะไรบ๎าง : เครื่องมือที่ใช๎ในการประเมิน 7) จะเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยวิธีการใด : การ
เก็บรวบรวมข๎อมูล 8) จะสรุปข๎อมูลให๎มีความหมายได๎อยํางไร : การวิเคราะห์ข๎อมูล และ 9) จะนาผล
การประเมินไปใช๎ได๎อยํางไร : รายงานผลการประเมิน
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รูปแบบการประเมินโครงการและรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model)
รูปแบบการประเมินโครงการ
นักวิชาการด๎านการประเมินหลายทํานได๎กลําวถึงรูปแบบการประเมินโครงการไว๎ ดัง นี้
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2550:27) กลําวไว๎วํา รูปแบบการประเมินโครงการได๎พัฒนามาจากการ
ประเมินโครงการทางการศึกษา แล๎วจึงนามาประยุกต์ใช๎ประเมิน โดยทั่วไปแบํงได๎เป็น 3 กลุํม ได๎แกํ
1. รูปแบบที่ยึดจุดมุํงหมายเป็นหลัก (Goal-Attainment Model) หรือ Objective Based
model) เป็นแบบจาลองที่ยึดจุดมุํงหมาย เปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ นักประเมินในกลุํมนี้ ได๎แกํ
ไทเลอร์ (Tyler) และ ครอนบาค (Cronbach)
2. รูปแบบการตัดสินคุณคํา (Judgement Model) เป็นแบบจาลองที่ให๎ความสนใจกับ
การตัดสินคุณคําของสิ่งที่ถูกประเมิน โดยผู๎ทรงคุณวุฒิหรือผู๎เชี่ยวชาญ นักประเมินในกลุํมนี้ ได๎แกํ
สเตค (Stake), โพรวัส (Provus) และ สคริฟเวํน (Scriven)
3. รูปแบบที่ชํวยในการตัดสินใจ (Decision-Oriented Model) เป็นแบบจาลองที่ผลิต
สารสนเทศเพื่อชํวยผู๎บริหารในการตัดสินใจในการบริหาร นักประเมินในกลุํมนี้ ได๎แกํ สตัฟเฟิลบิม
(Stufflebeam), อัลคิน (Alkin), เวลซ์ (Welch), แฮมมอนด์ (Hammond)
ในขณะที่ สมคิด พรมจุ๎ย (2552:50-72) ได๎กลําวถึงรูปแบบการประเมินไว๎วํา รูปแบบการ
ประเมิน เป็นกรอบหรือแนวความคิดที่สาคัญที่แสดงให๎เห็นถึงกระบวนการหรือรายการประเมิน ซึ่งมี
ความแตกตํางกัน ขึ้นอยูํกับข๎อตกลงเบื้องต๎น ซึ่งมีนักวิชาการทางด๎านการประเมินได๎เสนอกรอบ
ความคิดให๎นักประเมินได๎เลือกใช๎มีอยูํหลายรูปแบบ รูปแบบประเมินโดยทั่วไปแบํ งออกเป็น 3 กลุํม
ได๎แกํ
1. รูปแบบการประเมินที่เน๎นจุดมุํงหมาย (Objective Based Model) เป็นรูปแบบที่
เน๎นการตรวจสอบผลที่คาดหวังได๎เกิดขึ้นหรือไมํ หรือประเมินโดยตรวจสอบผลที่ระบุไว๎ในจุดมุํงหมาย
เป็นหลัก โดยดูวํ าผลที่เกิ ดจากการปฏิบัติ ง านบรรลุจุดมุํง หมายที่ กาหนดไว๎หรือไมํ ได๎แกํ รูปแบบ
การประเมินของไทเลอร์ (Ralph W. Tyler:1943) ครอนบาค (Cronbach:1973) และเคริกแพตทริค
(Kirkpatirck)
2. รู ป แบบการประเมิ น ที่ เ น๎ น การตั ด สิ น คุ ณ คํ า (Judemental Evaluation Model)
เป็นรูปแบบการประเมินที่มีจุดมุํงหมายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งข๎อมูลสารสนเทศ สาหรับกาหนดและวินิจฉัย
คุณ คํา และโครงการนั้น ได๎ แกํ รูป แบบการประเมิน ของสเตค (Stake:1967) สคริ ฟ เวํ น (Scriven:
1967) โพรวัส (Provus:1971)
3. รูปแบบการประเมินที่เน๎นการตัดสินใจ (Decision–Oriented Evaluation Model)
เป็นรูปแบบการประเมินที่มีจุดมุํงหมายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งข๎อมูล และขําวสารตํางๆ เพื่อชํวยผู๎บริหารใน
การตั ด สิ น ใจเลื อ กทางเลื อ กตํ า งๆ ได๎ อ ยํ า งถู ก ต๎ อ ง ได๎ แ กํ รู ป แบบการประเมิ น ของเวลซ์
(Welch:1967) สตัฟเฟิลบิม (Stufflebeam :CIPP:1971) อัลคิน (Alkin:1967)

41
รูปแบบการประเมินมีหลายประเภท สาหรับที่จะนาเสนอตํอไปนี้ เป็นรายละเอียดของ
รูปแบบตํางๆ ซึ่งมีทั้งหมด 11 รูปแบบ คือ
1. รูปแบบการประเมินของ ราฟท์ ดับบลิว ไทเลอร์ (Ralph W.Tyler)
2. รูปแบบการประเมินของ มาร์วิน ซี อัลคิน (Marvin C. Alkin)
3. รูปแบบการประเมินของ แมลคอล์ม เอ็ม โพรวัส (Melcolm M. Provus)
4. รูปแบบการประเมินของ ไมเคิล สคริฟเวํน (Michael Scriven)
5. รูปแบบการประเมินของ โรบอร์ต อี สเตค (Robert E. Stake)
6. รูปแบบการประเมินของ แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบิม (Daneil L. Stufflebeam)
7. รูปแบบการประเมินของ เคริกแพตทริค (Kirkpatrick)
8. รูปแบบการประเมินของ เอมคิว แพตตัน (M.Q. Patton)
9. รูปแบบการประเมินของ เดวิด เฟทเธอร์เมน (David Fetterman)
10. รูปแบบการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis Approach)
11. รูปแบบการประเมิน “CPO” ของเยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี
1. รูปแบบการประเมินของ ไทเลอร์ (Tyler)
ไทเลอร์ (Tyler 1943) เป็นผู๎นาที่สาคัญในการประเมินโครงการ ได๎ให๎ความหมายของ
การประเมินวํา การประเมิน คือ การเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับจุดมุํ งหมายเชิงพฤติกรรมที่
ก าหนดไว๎ โ ดยมี ค วามเชื่ อ วํ า จุ ด มุํ ง หมายที่ ตั้ ง ไว๎ อ ยํ า งชั ด เจน รั ด กุ ม และจ าเพาะเจาะจงแล๎ ว
จะเป็นแนวทางในการประเมินได๎เป็นอยํางดีในภายหลัง เขาได๎เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการประเมิน
โดยเสนอเป็นกรอบความคิด ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1943 โดยเน๎นการกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให๎
อยูํในรูปของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมแล๎วประเมินความสาเร็จของวัตถุประสงค์เหลํานั้น โดย มี
แนวความคิดวําโครงการประสบความสาเร็จหรือไมํดูได๎จากผลผลิตของโครงการวําตรงตามจุดมุํงหมายที่ตั้ง
ไว๎แตํแรกหรือไมํเทํานั้น แนวคิดลักษณะนี้เรียกวํา แบบจาลองยึดความสาเร็จของจุดมุํงหมายเป็นหลัก
ไทเลอร์มีความเห็นวํา จุดมุํงหมายของการประเมินเพื่อตัดสินวํา จุดมุํงหมายของการศึกษาที่ตั้งไว๎ใน
รูปของจุดมุํงหมายเชิงพฤติกรรมนั้นประสบความสาเร็จหรือไมํ มีสํวนใดบ๎างต๎องปรับปรุงแก๎ไขและถือ
วําการประเมินโครงการเป็นสํวนหนึ่งของการเรียนการสอน ลาดับขั้นของการประเมินการเรียนการ
สอนมีดังนี้ กาหนดจุดมุํงหมายเชิงพฤติกรรมด๎วยข๎อ ความที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง กาหนดเนื้อหาที่
ต๎องการให๎บรรลุตามจุดมุํงหมายที่ วางไว๎ เลือกวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสม เมื่อจบบทเรียนจึง
ประเมินผลโครงการโดยการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตัวอยํางการประยุกต์ใช๎แนวความคิดของไทเลอร์มาใช๎ในการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการเกี่ยวกับการเรียนการสอน ควรดาเนินการดังนี้
1) กาหนดจุด มุํงหมายที่แ ท๎จ ริง ทางการศึก ษา ซึ่ง ได๎แ กํผ ลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย น
โดยเขียนในรูปจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
2) จัดเนื้อหาในการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับจุดประสงค์
3) ทาการทดสอบผู๎เรียนกํอนทาการเรียนการสอน
4) เลือกวิธีสอนให๎เหมาะสม
5) ทาการทดสอบผู๎เรียนเมื่อจบการเรียนการสอนแล๎ว
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6) ประเมินประสิทธิภาพของโครงการ ด๎วยการเปรียบเทียบคะแนนกํอนเรียนและ
หลังเรียนวําแตกตํางกันอยํางไรและมีนักเรียนร๎อยละเทําไรที่ผํานเกณฑ์
7) นาผลการเปรียบเทียบมาศึกษาจุดบกพรํองในการเรียนการสอนเพื่อแก๎ไขปรับปรุงตํอไป
ในปี 1986 ไทเลอร์ ได๎นาเสนอกรอบความคิดของการประเมินโครงการใหมํ (New Tyler 1986) โดย
แบํงการประเมินออกเป็น 6 สํวนคือ
1) การประเมินวัตถุประสงค์ (Appraising Objectives)
2) การประเมินแผนการเรียนรู๎ (Evaluating the learning Plan)
3) การประเมินเพื่อแนะแนวในการพัฒนาโครงการ (Evaluation to Guild
Program Development)
4) การประเมินเพื่อนาโครงการไปปฏิบัติ (Evaluating Program Implement)
5) การประเมินผลลัพธ์ของโครงการทางการศึกษา (Evaluating the Outcome
of an Educational Program)
6) การติดตาม (Follow up) และการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
2. รูปแบบการประเมินของ อัลคิน (Alkin)
มาร์วิน ซี อัลคิน (Marvin C. Alkin 1969) ได๎เสนอรูปแบบการประเมินเรียกวํา CSE
(Center for the Study of Evaluation Approach) จุ ด เน๎ น ของการประเมิ น ตามแนวความคิ ด
ของอัลคิน คือ การประเมินเพื่อการตัดสินใจ และได๎ให๎ความหมายของการประเมินวํา เป็นกระบวนการ
กาหนดขอบเขตของสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับการตัดสินใจ การเลือกข๎อมูลขําวสารที่เหมาะสม การเก็บรวบรวม
ข๎อมูลและวิเคราะห์ข๎อมูล เพื่อนาไปสูํการจัดทารายงานสรุปให๎กับผู๎มีอานาจในการตัดสินใจ ในการเลือก
แนวทางที่เหมาะสมกับการดาเนินงานของโครงการ
จากความหมายของการประเมิน ตามความคิดของอัลคิน การประเมินจะประกอบด๎วยการจัดหาและ
วิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อที่จะนาไปใช๎ในการตัดสินใจ การประเมินจาเป็นต๎องประเมินใน 5 ด๎าน ดังนี้
1) การประเมินระบบ (System Assessment) เป็นการอธิบายหรือพรรณนาสภาพของ
ระบบเพื่อเปรียบเทียบสภาพที่แท๎จริงและความคาดหวังที่จะให๎เกิดขึ้น การประเมินระบบจะชํวยทา
ให๎เราสามารถกาหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม สิ่งที่จะต๎องศึกษาได๎แกํ ความต๎องการ
และสภาพการณ์ปัจจุบัน สาหรับการประเมินระบบแตํละสํวนจาเป็นต๎องใช๎เทคนิคตํางๆ กัน
2) การประเมินการวางแผนโครงการ (Program Planning) เป็นการประเมินกํอนที่จะมี
การดาเนิน โครงการ เพื่อหาข๎อมูลขําวสารมาใช๎ในการตัดสินใจ พิจารณาทางเลื อกที่เหมาะสมของ
โครงการ นักประเมิน ต๎องหาข๎อมูลที่แสดงความคาดหวังที่จะบรรลุเปูาหมายพร๎อมกับประเมินผลที่
ได๎รับจากการใช๎วิธีที่แตกตํางกันออกไปตามลักษณะของปัญหา โดยทั่วไปจะใช๎การประเมินจากเกณฑ์
ภายนอกและการประเมินจากเกณฑ์ภายใน
3) การประเมินการนาไปใช๎หรือดาเนินโครงการ (Program Implementation) เป็น
การประเมินขณะที่กาลังดาเนินโครงการ เพื่อตรวจสอบดูวํา การดาเนินของโครงการนั้นได๎เป็นไปตาม
ขั้นตอนตํางๆ ที่ได๎วางแผนไว๎หรือไมํ ผลที่เกิดขึ้นมีความสอดคล๎องกับสิ่งที่วางแผนไว๎ หรือคาดหวังไว๎
เพียงใด

43
4) การประเมินเพื่อการปรับปรุงโครงการ (Program Improvement) เป็นการประเมิน
เพื่อหาข๎อมูล ที่นามาใช๎ในการดาเนินโครงการให๎บรรลุจุดมุํงหมาย และมีผลที่ไมํคาดคิดมากํอน ดังนั้นนัก
ประเมิน จึงมีบทบาทสาคัญในการที่จะหาข๎อมูลเกี่ยวกับความสาเร็จหรือความล๎มเหลวในทุกๆ ด๎านของ
โครงการ ตลอดจนผลกระทบของโครงการที่มีตํอโครงการอื่น เพื่อนามาใช๎ในการปรับปรุงโครงการตํอไป
5) การประเมิ น เพื่ อ การยอมรั บ และศั ก ยภาพในการสรุ ป โครงการ (Program
Certification) ขั้นตอนนี้นักประเมินต๎องหาข๎อมูลขําวสารรายงานตํอผู๎มีอานาจตัดสินใจ เพื่อใช๎ข๎อมูล
ในการพิจารณาตัดสินคุณคําของโครงการ อ๎างอิง ไปสูํสถานการณ์อื่น ๆ ในขั้นนี้ข๎อมูลที่ไ ด๎จากนั ก
ประเมิน จะทาให๎ผู๎บริหารได๎ตัดสินใจวํา ควรจะดาเนินการกับโครงการในลักษณะใด อาจจะยกเลิก
ปรับปรุงใหมํ หรืออาจขยายโครงการออกไปอีก เป็นต๎น สรุปรูปแบบการประเมินของอัลคิน แสดงได๎
ดังภาพที่ 1
การประเมิน

การประเมิน
ระบบ

การประเมินการ
วางแผนโครงการ

การประเมิน
การนาไปใช๎

การประเมินเพื่อ
การปรับปรุง

การประเมินเพื่อการ
ยอมรับโครงการ

ภาพที่ 1 รูปแบบการประเมินโครงการของอัลคิน
3. รูปแบบการประเมินของ โพรวัส (Provus)
โพรวัส (Provus 1969) ได๎ให๎ความหมายของการประเมินวํา เป็นการเปรียบเทียบผล
การปฏิบัติกับมาตรฐาน เพื่อเป็นการค๎นหาความไมํสอดคล๎องระหวํางความคาดหวังกับผลปฏิบัติงานของ
แผนงาน เขาอธิบายวํามีความไมํสอดคล๎องกัน 5 ชนิด ที่สามารถศึกษาได๎จากการใช๎แผนงาน คือ ความไมํ
สอดคล๎องที่ไมํสัมพันธ์กับขั้นตอนตํางๆ ดังนี้
ขั้นที่ 1 การออกแบบโครงการ คือ การกาหนดปัจ จัยที่ทาให๎เกิ ดการดาเนิ นงานกาหนด
กระบวนการดาเนินงาน และกาหนดผลที่คาดหวังจะได๎รับจากการดาเนินงาน
ขั้นที่ 2 การเตรียมพร๎อม เป็นการนาปัจจัยที่ทาให๎เกิดการดาเนินงานเข๎าสูํกระบวนการ
ขั้นที่ 3 การดาเนินการตามแผน
ขั้นที่ 4 ผลผลิตที่เกิดจากโครงการ
ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์คําใช๎จําย และกาไร
การประเมินต๎องทาโดยผู๎ประเมินคณะหนึ่งที่ได๎วางมาตรฐานตามความคาดหวังของโครงการ
เอาไว๎ ตํอจากนั้นการประเมินต๎องดาเนินไปโดยการหาข๎อมูลใหมํ และทาการตัดสินใจโดยใช๎มาตรฐานที่
วางเอาไว๎เป็นเกณฑ์ นับเป็นรูปแบบที่ชํวยให๎ข๎อมูลย๎อนกลับ (Feedback) ในทุกขั้นตอนของการประเมิน
ดังกลําวข๎างต๎น และตลอดโครงการอยํางตํอเนื่องดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 รูปแบบการประเมินความไมํสอดคล๎องของโพรวัส
S หมายถึง มาตรฐาน (Standard)
T หมายถึง ยกเลิก (Terminate)
P หมายถึง การดาเนินงาน (Program performance)
A หมายถึง การเปลี่ยนแปลง (Alteration)
C หมายถึง เปรียบเทียบ (Compare) เกี่ยวกับ P หรือ S
D หมายถึง สารสนเทศที่แสดงความไมํสอดคล๎อง (Discrepancy information)
การประเมินในแตํละขั้นตอนถ๎าหากพบข๎อบกพรํองก็แก๎ไ ขปรับปรุงในขั้นตอนนั้นๆ ด๎วย
วิธีการแก๎ปัญหา (Problem solving) ซึ่งประกอบด๎วยการถามตัวเอง เพื่อให๎ได๎คาตอบวําทาไม จึงเกิด
ข๎อบกพรํองนั้นๆ มีอ ะไรเป็นสาเหตุ และมีวิธีการใดสามารถแก๎ไ ขข๎อบกพรํอ งที่มาจากสาเหตุนั้ น
สาหรับขั้นตอนในการแก๎ปัญหามีดังนี้

เมื่อผู๎ประเมินทาการประเมินถึง ขั้นที่ 5 ถ๎าจะดาเนินการหรือเริ่มวงจรใหมํก็ต๎องทาการ
ออกแบบใหมํ โดยปรับปรุงให๎สอดคล๎องกับผลการวิเคราะห์การลงทุน ซึ่งตั้งอยูํบนรากฐานของปัจจัย
เบื้องต๎นใหมํ
4. รูปแบบการประเมินของ สคริฟเว่น (Scrven)
ไมเคิล สคริฟเวํน (Michael Scriven 1967) ได๎ให๎ความหมายของการประเมินวํา คือ
การรวบรวมข๎อมูล การตัดสินใจเลือกใช๎เครื่องมือเพื่อเก็บข๎อมูล และการกาหนดเกณฑ์ประกอบการ
ประเมิน เปูาหมายสาคัญของการประเมิน คือ การตัดสินคุณคําของโครงการ
จุดมุํงหมายของการประเมินที่สาคัญมี 2 ประการ คือ
1) การประเมินความก๎าวหน๎า (Formative Evaluation) เป็นการประเมินระหวํางที่
โครงการกาลังดาเนินการอยูํ โดยมีจุดมุํงหมายเพื่อปรับปรุงโครงการให๎ดีขึ้น เพราะการประเมินชํวยให๎
ข๎อมูลย๎อนกลับที่เป็นประโยชน์ตํอการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ
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2) การประเมิ น ผลสรุ ป (Summative Evaluation) เป็ น การประเมิ น เมื่ อ สิ้ น สุ ด
โครงการ มีจุด มุํงหมายเพื่อตั ดสิน ในคุ ณคําของโครงการ ตลอดจนค๎นหาสิ่ง ที่ ดีของโครงการเพื่ อ
นาไปใช๎กับสถานการณ์อื่นที่คล๎ายคลึงกันตํอไป
สคริฟเวํน ได๎เสนอแนะวําในเรื่องการประเมิน เพื่อปรับปรุงหรือดูความก๎าวหน๎าของโครงการ
การประเมินความก๎าวหน๎า (Formative Evaluation) ไมํจาเป็นต๎องใช๎นักประเมินอาชีพ อาจจะเป็น
นักประเมินสมัครเลํน หรือเป็นผู๎ที่ทางานเกี่ยวกับโครงการนั้นๆ ก็ได๎ แตํถ๎าเป็นการประเมินเพื่อตัดสิน
คุณคํา หรือการประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) นั้น ควรจะแยกหน๎าที่และความรับผิดชอบ
ของบุคคลตํางๆ ให๎ชัดเจน รวมทั้งควรจะได๎มีการปรึกษาหารือกันระหวํางนักประเมินกับผู๎ดาเนินงานใน
โครงการด๎วย
วิธีการประเมิน ในการประเมินมีวิธีการที่สามารถนาไปใช๎ได๎ 2 วิธี คือ
1) การประเมิ น กํ อ นมี ก ารปฏิ บั ติ ง านหรื อ การประเมิ น คุ ณ คํ า ภายใน (Intrinsic
Evaluation) คือประเมินคุณคําของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล
2) การประเมินคุณคําการปฏิบัติงาน (Pay–off Evaluation) คุณคําจากผลที่เกิดขึ้น
จากการใช๎เครื่องมือวัดกับนักเรียน เป็นการประเมินในสํวนหนึ่งซึ่งเป็นผลที่มีตํอผู๎ รับบริการจากการ
ดาเนินโครงการ เชํน ผลที่ได๎จากคะแนนสอบ หรือผลกระทบตํอสุขภาพอนามัยของผู๎บริหาร ฯลฯ
การประเมินคุณคําการปฏิบัติงานให๎ความสนใจเกี่ยวกับผลของโครงการที่เกิดกับผู๎บริหาร จึงจัดวํา
เป็นการตัดสินคุณคําของโครงการโดยอิงเกณฑ์ภายนอก
สคริฟเวํน มีความเห็นที่แตกตํางกับครอนบาค ในเรื่องของการใช๎กลุํมเปรียบเทียบมาใช๎ใน
การประเมิน ซึ่งสคริฟเวํน เป็นบุคคลที่เห็นวําการใช๎กลุํมเปรียบเทียบมีข๎อดีมากกวําการไมํใช๎กลุํม
เปรียบเทียบ การใช๎กลุํมเปรียบเทียบจะเป็นการประหยัดกวํา ไมํต๎องทาการศึกษาในระยะยาว และใช๎
กลุํ มตั วอยํ างมาก ไมํ ต๎ องเสี ยเวลาและคํ าใช๎ จํ ายมาก นอกจากนี้ แล๎ วสคริ ฟเวํ น ยั งเชื่ อวํ าการศึ ก ษา
กลุํมยํอยด๎วยวิธีการเปรียบเทียบจะเป็นประโยชน์ มากกวําการศึกษาประชากรทั้งหมด และทาได๎ งําย
ทาได๎บํอยครั้งกวําด๎วย
สคริฟเวํน เป็นนักประเมินที่ให๎ความสาคัญในการประเมินคําใช๎จํายกับผลที่ได๎รับเขาเชื่อวํา
การประเมินจะขาดความสมบูรณ์ ถ๎านักประเมินไมํได๎พิจารณาในเรื่องคุณคําที่ได๎รับโดยการเปรียบเทียบ
คําใช๎จํายในการดาเนินงานของโครงการ สิ่งที่ต๎องพิจารณามี 3 ประการ คือ
1) ความเป็นประโยชน์ นักประเมินควรจะต๎องพิจารณาดูวํา สิ่งที่ลงทุนไปนั้นมีประโยชน์
มากน๎อยเพียงใด คุ๎มคํากับคําใช๎จํายที่ต๎องใช๎ไปหรือไมํ
2) ขวัญ หรือกาลังใจ หรือคุณธรรม เป็น สิ่งสาคัญ มากในการดาเนินโครงการ ควร
พิจารณาด๎วยวําผลของโครงการจะทาให๎ขวัญและกาลังใจหรือคุณธรรมของผู๎รํวมโครงการเป็นอยํางไร
3) คําใช๎จําย เป็นเรื่องที่สาคัญมาก แตํนักประเมินไมํคํอยให๎ความสนใจ เนื่องจากมี
ความยุํงยากในการประเมิน
5. รูปแบบการประเมินโครงการของ สเตค (Stake)
โรบอร์ด อี สเตค (Robert E. Stake) ได๎พัฒนารูปแบบการประเมินโดยใช๎แนวคิดของ
ครอนบาค และสคริฟเวํน เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติในการประเมินของสเตค ถือวําเป็นรูปแบบหนึ่งที่นัก

46
ประเมินนามาประยุกต์ใช๎อยํางกว๎างขวาง การประเมินของ สเตค เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข๎อมูล
และการวิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อนาไปสูํการตัดสินคุณคําของโครงการ สเตค ได๎เสนอโครงสร๎างของรูปแบบ
การประเมิน ใช๎ชื่อวํารูปแบบการประเมิน เคาน์ทิแนนซ์ (Countenance Model) ซึ่งตามโครงสร๎าง
ของรูปแบบนี้ ได๎จาแนกข๎อมูลการประเมินออกเป็น 2 สํวน คือ เมตริกบรรยาย และเมตริกตัดสิน
คุณ คํ า และได๎เ สนอวํ า กํอ นการตั ดสิ น คุณ คํ าของโครงการใดๆ นั ก ประเมิ น ควรท าการวิ เ คราะห์
หลักการและเหตุผลของโครงการนั้น ๆ ด๎วย การประเมินโครงการตามแนวคิดของสเตคผู๎ประเมิน
จะต๎องรวบรวมข๎อมูลแท๎จริงให๎ได๎ และวิธีการเก็บข๎อมูล ข๎อมูลที่ต๎องการคือข๎อมูลที่นามาใช๎เพื่อการ
อธิบาย และการตัดสินใจ การประเมินนี้จาแนกสิ่งที่จะต๎องพิจารณาในการประเมินออกเป็น 3 สํวน คือ
1) สิ่งนาหรือปัจจัยเบื้องต๎น (Antecedents) หมายถึง สภาพเงื่อนไขที่มีอยูํกํอนแล๎ว
หรือปัจจัยตํางๆ ในการดาเนินโครงการ
2) การปฏิบัติ (Transaction) หมายถึง กิจกรรมดาเนินการ กิจกรรมที่ปฏิบัติ เชํน
การจัด กิจ กรรมการเรีย นการสอนสาหรั บครู และนั กเรี ยน พฤติก รรมระหวํ างบุค คล ปฏิ สัม พัน ธ์
ระหวํางครูและนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน เป็นต๎น
3) ผลลัพธ์หรือผลการดาเนินงาน (Outcomes) หมายถึง ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ในการเก็บข๎อมูลผู๎ประเมินจะต๎องบันทึกข๎อมูลทั้งสามชนิดนี้ แบํงแยกเป็น 4 ประเภท คือ
(1) ความคาดหวังหรือแผนงาน (Intents) หมายถึง สิ่งที่คาดหวังไว๎ จาแนกเป็นความ
คาดหวังเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต๎น การปฏิบัติ และผลการดาเนินงานโครงการ
(2) สิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง (Observations) หมายถึ ง สภาพที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง ซึ่ ง จ าแนกเป็ น
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต๎น การปฏิบัติและผลการดาเนินงาน
(3) มาตรฐาน (Standards) หมายถึง แนวทางการดาเนินงานคุณลักษณะที่ควรจะมี
หรือควรจะได๎รับเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต๎น การปฏิบัติและผลการดาเนินงาน
(4) การตัด สินใจ (Judgments) หมายถึง การพิจารณาผลการตั ดสินใจ เป็ นการ
พิจารณาสรุปเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต๎น การปฏิบัติและดาเนินงาน
ในการประเมิน ผู๎ประเมินต๎องพิจารณาข๎อมูลเพื่อการบรรยายและต๎องมีการศึกษาความ
สอดคล๎องระหวํางความคาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยเบื้องต๎น การปฏิบัติ
และผลลัพธ์ เมื่อได๎ผลอยํางไรแล๎วจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กาหนดไว๎ และมาตรฐานที่คาดวําจะ
เกิดขึ้นแล๎วตัดสินใจ
แนวคิดของสเตคแตกตํางไปจากแนวคิดของคนอื่นๆ ตรงที่ถ๎าพบวํา ผลลัพธ์ยังไมํดีไมํได๎
หมายความวํา การวางแผนไมํดีหรือหลักสูตรไมํดี แตํอาจบกพรํองที่องค์ประกอบอื่น ๆ เชํน การจัด
เวลาสภาพแวดล๎อม ผู๎สอน ผู๎บริหาร ผู๎เรียน หรือสิ่งอานวยความสะดวกตํางๆ ก็ได๎
6. รูปแบบการประเมินของ เคริก แพตทริค (Kirkpatrick)
โดนั ล ด์ แอล เคริ ก แพตทริ ค (Donald L.Kirkpatrick, 1975) แหํ ง มหาวิ ท ยาลั ย
วิ ส ค อ น ซิ น ส หรั ฐ อ เ มริ ก า อดี ต ป ร ะ ธ า น ASTD (The American Society for Trainingand
Development) ได๎เสนอแนวคิ ดเกี่ยวกับการฝึกอบรมและการประเมินผลการฝึ กอบรมวํา “การ
ฝึกอบรมเป็นการชํวยเหลือบุคลากรให๎สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ในการฝึกอบรมใดๆ
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ควรจะจัดให๎มีการประเมินผลการฝึกอบรมซึ่งถือเป็นสิ่ง จาเป็นที่จะชํวยให๎รู๎วําการจัดโปรแกรมการ
ฝึกอบรมมีประสิทธิผลเพียงใด”
การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมปกติ ที่เกิดขึ้นในทุกโครงการ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนา
บุคลากรในหนํวยงาน โดยมุํงหวังให๎ผู๎ผํานการอบรมได๎มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทางการทางาน
ให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เคริก แพตทริค เห็นวําการประเมินผลการอบรมจะทาให๎ได๎ความรู๎อยํางน๎อย 3 ประการ คือ
1) การฝึกอบรมนั้นได๎ให๎อะไร หรือเกิดประโยชน์ตํอหนํวยงานในลักษณะใดบ๎าง
2) ควรยุติโครงการชั่วคราวกํอน หรือควรดาเนินการตํอไปเรื่อยๆ
3) ควรปรับปรุงหรือพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมในสํวนใดบ๎างอยํางไร
ในการประเมิ นผลโครงการฝึกอบรม เคริกแพตทริค เสนอไว๎วํา ควรดาเนินการประเมิน
ประสิทธิผลของการอบรม 4 ลักษณะ คือ
1) ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) เป็นการตรวจสอบความรู๎สึก
หรือความพอใจของผู๎เข๎ารับการอบรม
2) ประเมิ น การเรีย นรู๎ (Learning Evaluation) เป็ น การตรวจสอบผลการเรีย นโดย
ตรวจสอบให๎ครอบคลุม ทั้งด๎านความรู๎ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และเจตคติ (Attitude)
3) ประเมิ น พฤติ ก รรมที่ เ ปลี่ ย นไปหลั ง การอบรม (Behavior Evaluation) เป็ น การ
ตรวจสอบวําผู๎ผํานการฝึกอบรมได๎เปลี่ยนพฤติกรรมไปตามคาดหวังของโครงการหรือไมํ
4) ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตํอองค์กร (Results Evaluation) เป็นการตรวจสอบวํา
ผลจากการอบรมได๎เกิดผลดีตํอองค์กรหรือเกิดผลกระทบตํอองค์กรในลักษณะใดบ๎าง คุณภาพของ
องค์กรดีขึ้นหรือมีคุณภาพขึ้นหรือไมํ
รายละเอียดแนวทางการดาเนินการประเมินแตํละรายการเป็นดังนี้
1) การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง การประเมินขั้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่ให๎รู๎วําผู๎ที่จะเข๎ารับการ
ฝึกอบรม นั้นมีความรู๎สึกอยํางไรตํอการฝึกอบรม เชํน ผู๎เข๎ารับการอบรมพอใจ หรือไมํตํอสิ่งที่ได๎รับ
จากการฝึกอบรมและมากน๎ อยเพีย งใด การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนั้น ต๎องการได๎รั บข๎อมู ล
ที่เป็นปฏิกิริยาตอบสนองของผู๎เข๎ ารับการฝึกอบรม ที่มีความหมายและความเป็นจริง เพราะข๎อมูล
เหลํานี้จะเป็นตัวบํงชี้ประสิทธิผลของการฝึกอบรมอันดับแรก เคริก แพตทริค กลําววํา มีอยูํบํอยครั้ง
ที่ผู๎บริหารตัดสินใจให๎ล๎มเลิกโปรแกรมการฝึกอบรมเสีย หรือไมํก็ตัดสินใจให๎ดาเนินการฝึกอบรมตํอไป
โดยอาศัยข๎อมูลที่ได๎จากการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองเป็นพื้นฐาน
วิธีการที่จะชํวยให๎ได๎รับข๎อมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาตอบสนองที่มีความหมาย/และตรงตาม
ความจริงจากผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม ได๎แกํ
(1) กาหนดให๎แนํนอนชัดเจนลงไปวําต๎องการได๎รับข๎อมูลอะไร เชํน ปฏิกิริยาตอบสนอง
ของเนื้อ หาหลักสู ตร วิธี การฝึกอบรม วิ ทยากร สถานที่ฝึ กอบรม ระยะเวลาที่ ใ ช๎ในการฝึกอบรม
บรรยากาศฝึกอบรม ฯลฯ
(2) ออกแบบของเครื่องมือ หรือแบบสอบถามที่จะใช๎เก็บข๎อมูล
(3) ข๎อคาถามที่ใช๎ ควรเป็นชนิดที่เมื่อได๎รับข๎อมูลหรือได๎คาตอบแล๎วสามารถนามาแปลง
เป็นตัวเลขแจกแจงความถี่ และวิเคราะห์ในเชิงปริมาณได๎

48
(4) กระตุ๎นให๎ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม ได๎เขียนแสดงความคิดเห็นข๎อเสนอแนะเพิ่มเติมใน
ข๎อคาถามตํางๆ
(5) เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง ผํานแบบสอบถามตามความ
เป็นจริงจึงมีควรให๎ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม เขียนชื่อตนเองไปในแบบสอบถาม
อนึ่งในการแจกแบบสอบถามเพื่อประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนี้ผู๎ประเมิน ต๎องแนํใจ
วําได๎ให๎เวลาผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมอยํางเพียงพอที่จะให๎คาตอบทุกข๎อ ควรอธิบายกํอนที่ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมจะออกจากห๎องฝึกอบรมเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม พึงหลีกเลี่ยงการปลํอยให๎ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม
นาแบบสอบถามติดตัวออกไป และสํงคืน กลับมาในภายหลัง
2) การประเมินการเรียนรู๎ (Learning Evaluation) การประเมินผลในชั้นนี้มีวัตถุประสงค์
ที่ จ ะให๎ รู๎ วํ า ผู๎ เ ข๎ า รั บ การฝึ ก อบรมได๎ รั บ ความรู๎ และทั ก ษะอะไรบ๎ า ง และมี เ จตคติ อ ะไรบ๎ า งที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งนี้เพราะความรู๎ ทักษะ เจตคติ ล๎วนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานสาคัญ ที่จะ
ชํวยให๎เกิดการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมการทางานของผู๎ เข๎ ารับการฝึกอบรมในโอกาสตํอไป เคริ ก
แพตทริค ได๎ให๎ข๎อเสนอแนะสาหรับการประเมินการเรียนรู๎ไว๎ดังนี้
(1) ต๎องการวัดความรู๎ ทักษะและเจคติ ของผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมทั้งกํอนและหลัง
(2) วิเคราะห์ทั้งคะแนนรายข๎อและคะแนนรวมโดยเปรียบเทียบระหวํางกํอนและหลัง
การฝึกอบรม
(3) ถ๎าเป็นไปได๎ควรใช๎กลุํมควบคุม ซึ่งเป็นกลุํมของผู๎ที่ไมํได๎รับการฝึกอบรม แล๎วเปรียบเทียบ
คะแนนความรู๎ ทั ก ษะ และเจคติ ข องกลุํ มควบคุม และกลุํ มทดลอง ซึ่ง เป็ นกลุํ ม ของผู๎เ ข๎ า รับ การ
ฝึกอบรมวําแตกตํางกันหรือไมํอยํางไร
สาหรับเครื่องมือที่ใช๎วัดความรู๎ ทักษะ และเจตคติมี 2 แบบคือ
1) ใช๎แบบสอบวัดความรู๎ ทักษะ และเจตคติ ที่เป็นแบบวัดมาตรฐาน
2) สร๎างแบบสอบขึ้นใช๎เอง แบบสอบวัดความรู๎ ทักษะ และเจตคติที่สร๎างขึ้ นเองนี้
อาจจะใช๎รูปแบบอยํางใดอยํางหนึ่ง หรือหลายอยําง หรือทุกอยํางตํอไปนี้ก็ได๎ เชํน
- แบบ “ถูก” หรือ “ผิด”
- แบบ “เห็นด๎วย” หรือ “ไมํเห็นด๎วย” ซึ่งอาจเป็นมาตราสํวนประมาณคํา
4 หรือ 5 หรือ 6 สเกลก็ได๎
- แบบเลือกคาตอบที่เห็นวําถูกต๎องที่สุด
- แบบเติมคา/ข๎อความลงในชํองวําง
3) การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการอบรม (Behavior Evaluation) การประเมิน
ผลในขั้นนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบวําผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม ได๎มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
การทางานไปในทิศทางที่พึงประสงค์หรือไมํ
การประเมินผลในขั้นนี้นับวํายาก และใช๎เวลามากกวําการประเมินผลในสองขั้นแรก
เพราะจะต๎องออกไปติดตามประเมินผลในสถานที่ทางานจริง ๆ ของผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม ซึ่ง จะมี
คาถามอยูํหลายข๎อ ที่ผู๎ประเมินต๎องตอบให๎ได๎เสียกํอน เชํน
- ควรจะออกไปประเมินผลเมื่อไร (1 เดือน หรือ 3 เดือน หรือครึ่ง ปี หรือ 1 ปี
ภายหลังจากการฝึกอบรม)
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- จะเก็บข๎อมูลจากใครจึง จะเชื่อถือได๎ มากที่สุด (จากผู๎บังคับบัญ ชา จากเพื่อน
รํวมงานจากผู๎ใต๎บังคับบัญชา หรือจากผู๎เข๎ารํวมการฝึกบอรมเอง)
(1) ควรจะได๎วัดพฤติกรรมการทางานของผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมทั้งกํอน และหลังการ
ฝึกอบรม
(2) ระยะเวลาระหวํางการฝึกอบรมกับการประเมินผลหลังการฝึกอบรมนั้นควรจะให๎
หํางกันพอสมควร เพื่อให๎แนํใจวําการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทางานได๎เกิดขึ้นจริงๆ ทางที่ดีควรจะ
ประเมินหลายๆ ครั้งเป็นระยะๆ ไปเชํนประเมินทุก 3 เดือน เป็นต๎น
(3) ควรจะได๎เก็บข๎อมูลจากหลายๆ แหลํง เชํน จากผู๎บังคับบัญชาจากเพื่อนรํวมงาน
และจากกลุํ ม ผู๎ ที่ ผํ า นการอบรม เคริ ก แพตทริ ค เห็ น วํ า การประเมิ น ผลในขั้ น การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมการทางานตามข๎อเสนอที่กลําวมานั้นจะนาไปใช๎จริง ๆ จะต๎องใช๎เวลา และอาศัยความ
ชานาญของผู๎ประเมินผลเป็นอยํางมาก เขาจึงได๎เสนอให๎ทากับโปรแกรมการฝึกอบรมขนาดใหญํ และ
โปรแกรมที่จาเป็นต๎องจัดหลายๆ ครั้งตํอไปในอนาคตเทํานั้น สํวนโปรแกรมการฝึกอบรมขนาดเล็ก
ทั่วๆ ไปอาจใช๎วิธีการงํายๆ ดังนี้
- กาหนดวํามีพฤติกรรมการทางานอะไรบ๎าง ที่คาดหวังจะให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง
- เตรียมคาถามที่จะใช๎สาหรับการสัมภาษณ์
- ทาการสัมภาษณ์บุคคลหลายๆ กลุํมภายหลังการฝึกอบรมสักระยะหนึ่ง เพื่อให๎
รู๎วําพฤติกรรมที่คาดหวังเอาไว๎เหลํานั้น ได๎เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆ หรือไมํ
- ข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ์ควรจะได๎นามาทาการวิเคราะห์เนื้อหา
อนึ่ง ถ๎าเป็นการสัมภาษณ์ผู๎ใต๎บัง คับบัญ ชาของผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมควรจะต๎องแนํใจวํา
ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม จะไมํมีอิทธิพลตํอการตอบ หรือสัมภาษณ์ของผู๎ใต๎บังคับบัญชา
4) การประเมิน ผลลัพ ธ์ที่ เกิ ดตํ อ องค์ก ร (Results Evaluation) การประเมิ น ผลในขั้น นี้ มี
วัตถุประสงค์ที่จะให๎รู๎วําการฝึกอบรมได๎กํอให๎เกิดผลดีตํอหนํวยงานอยํางไรบ๎าง เป็นการประเมินผลที่
ต๎องการจะให๎เกิดขึ้นกับหนํวยงาน เชํน การลดคําใช๎จําย การปรับปรุงประสิทธิภาพการทางาน การ
เพิ่มปริมาณการขายและการผลิตอัตราการลาออกลดลง เป็นต๎น ซึ่งนับวําเป็นการประเมินผลที่ยาก
ที่สุด เพราะในความเป็นจริงนั้น มีตัวแปรอื่นๆ อีกมากมายนอกจากการฝึกอบรมที่มีผลกระทบตํอ
หนํวยงานและตัวแปร “เหลํานั้น” บางทีก็ยากตํอการควบคุม ฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแกํหนํวยงาน
ในทางที่ดีจึงสรุปได๎ยากวําเป็นผลจากโปรแกรมการฝึกอบรม เคริกแพตริค ได๎ให๎ข๎อเสนอแนะในการ
ประเมินผลขั้นนี้ไว๎ ดังนี้
(1) ควรวั ด สภาวการณ์ ห รื อ เงื่ อ นไขตํ า งๆ กํ อ นการฝึ ก อบรมเอาไว๎ แ ล๎ ว น าไป
เปรียบเทียบกับสภาวการณ์ภายหลังการฝึกอบรม โดยใช๎ข๎อมูลที่สังเกตได๎ หรือวัดได๎
(2) พยายามหาทางควบคุม ตัว แปรอื ่น ๆ ซึ ่ง คาดวํา นํา จะมีอ ิท ธิพ ลตํอ การ
เปลี่ยนแปลงในผลที่ต๎องการให๎เกิดขึ้นกับหนํวยงาน วิธีหนึ่ง ที่พอจะทาได๎คือ การใช๎ก ลุํม ควบคุม
หรือกลุํมทดลอง
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7. รูปแบบการประเมินของแพตตัน (Patton)
เอม คิว แพตตัน (M.Q. Patton, 1978) ได๎เสนอแนวคิดและรูปแบบการประเมินที่ยึด
ประโยชน์ใช๎สอย (Utilization–Focused Evaluation) เพื่อแก๎ปัญหาของงานประเมิน โดยเฉพาะใน
ประเด็นที่มักจะได๎รับการวิจารณ์วําประเมินแล๎วไมํได๎ผลการประเมินไปใช๎ หรือผู๎บริหารมองวําผลการ
ประเมินไมํตรงกับข๎อมูลที่ต๎องการใช๎ประกอบการตัดสินใจแพตตัน จึงได๎เสนอแนวคิดและแนวทาง
ในการประเมิน ดังนี้
1) หลักการในการประเมิน การประเมินโครงการ นักประเมินควรให๎ความสาคัญกับ
ผู๎บริหาร หรือกลุํมลูกค๎าที่จะใช๎ผลการประเมินนั้นๆ คาถามเพื่อการประเมินหรือตรวจสอบควรเกิด
จากกลุํมผู๎เกี่ยวข๎องเหลํานั้น หรือต๎องเป็นความอยากรู๎อยากเห็น หรืออยากใช๎ข๎อมูลผลการประเมิน
ของผู๎เกี่ยวข๎อง ไมํใชํใช๎ความอยากรู๎อยากเห็น ของนักประเมินเป็นกรอบในการกาหนดวัตถุประสงค์
ของการประเมิน ซึ่งการประเมินตามแนวคิดนี้ จะทาให๎ผลการประเมินมีโอกาสถูกนาไปใช๎ในการ
ปรับปรุงและพัฒนามากขึ้น
2) ขั้ น ตอนการด าเนิ น การประเมิ น แพตตั น ได๎ เ สนอแนวทางในการประเมิ น
โดยเฉพาะการดาเนินการ เพื่อให๎ได๎วัตถุประสงค์ของการประเมิน โดยแบํงกิจกรรมเป็น 3 ขั้นตอน คือ
(1) จ าแนกประเภทหรื อ กลุํ ม บุ คคลที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ โครงการ ในขั้ น ตอนนี้ นั ก
ประเมิน จะต๎องพิจารณาวํา มีใครบ๎างที่เกี่ยวข๎องกับโครงการที่จะประเมิน หรือเป็นผู๎ที่ต๎องการใช๎ผล
ประเมิน เชํน ผู๎บริหาร ผู๎รับผิดชอบโครงการ และผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับโครงการคนอื่นๆ
(2) สัมภาษณ์/สอบถามผู๎เกี่ยวข๎องที่ได๎จากข๎อ (1) เพื่อรวบรวมความเห็น หรือ
ความต๎ องการวํ ากลุํ มบุ คคลเหลํ า นั้น ต๎อ งการทราบผลการดาเนิ นงานโครงการในลั กษณะใดบ๎า ง
ต๎องการใช๎ข๎อมูลการประเมินในเรื่องใด หรืออยากรู๎อะไร
(3) จัดหมวดหมูํคาถาม หรือความอยากรู๎อยากเห็น หรือความต๎องการใช๎ข๎อมูล
ของกลุํมบุคคลที่เกี่ยวข๎องกับโครงการ แล๎วกาหนดเป็นรายการ คาถามหลักๆ เพื่อการประเมิ น เชํน
การดาเนินงานโครงการทาได๎ตามแผนเพียงใด เกิดปัญ หาในลักษณะใดบ๎า ง ผลการดาเนินงานของ
โครงการทาได๎บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความพึงพอใจการอบรมครั้งนี้หรือไมํ ผู๎
เข๎าอบรมมีความรู๎และเจตคติเพิ่มขึ้นมากน๎อยเพียงใด หรือการดาเนินโครงการกํอให๎เกิดผลกระทบตํอ
ประชาชนมากน๎อยเพียงใด เป็นต๎น
หลั งจากดาเนิน การทั้ ง 3 ขั้ นตอนแล๎ ว นั กประเมิน จึง กาหนดวัต ถุป ระสงค์ ของการ
ประเมินที่ครอบคลุมประเมินคาถามการประเมินของกลุํมบุคคลที่เกี่ยวข๎องกับโครงการ สํวนการ
ดาเนินการในขั้นตอนตํอไป ก็ดาเนินการตามกระบวนการประเมินตามปกติ
8. รูปแบบการประเมินของเดวิด เฟทเธอร์แมน (David Fetterman)
เดวิด เฟทเธอร์แมน (David Fetterman, 1994) ได๎เสนอแนวคิดการประเมินแบบเสริม
พลัง (Empowerment) ซึ่งอยูํบนพื้นฐานความคิดของการประเมินแบบสร๎างความรํวมมือจากทุกฝุาย
การประเมินแบบเสริมพลังเป็นการใช๎มโนทัศน์ของการประเมิน เทคนิคการประเมิน และข๎อค๎นพบ
จากการประเมิน ไปกระตุ๎นให๎เกิดการพัฒนาปรับปรุง การกากับตนเอง โดยใช๎วิธีการทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพในการดาเนินงาน เป็นกระบวนการที่กระทา เพื่อชํวยให๎กลุํมบุคคลตําง ที่มีสํวนได๎
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สํวนเสียทุกฝุายเข๎ามามีสํวนรํวมเรียนรู๎ ชํวยตนเองพัฒนาตนเองโดยใช๎วิธีการประเมินตนเอง และ
สะท๎อนผลแกํตนเอง กลุํมคนที่เกี่ยวข๎องในการประเมินแบบเสริมพลังจึงประกอบด๎วยบุคคลภายในที่
ทาการประเมินผลด๎วยตนเอง และนักประเมินแบบเสริมพลังจึงประกอบด๎วยบุคคลภายในที่ทาการ
ประเมินผลด๎วยตนเอง และนักประเมินภายนอกที่ทาหน๎าที่เป็นผู๎ให๎คาแนะนา (Coach) หรือผู๎อานวย
ความสะดวกในการประเมิน (Facilitator) การประเมินแบบเสริมพลังเป็นการนาผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย
เพื่อเพิ่มการใช๎ประโยชน์ของผลการประเมิน มีการรํวมมือกันระหวํางผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียเพื่อเพิ่มการใช๎
ประโยชน์ของผลการประเมิน มีการให๎ความรู๎ในการประเมินแกํผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย หรือผู๎มีสํวนรํวม
ผู๎ประเมินมีบทบาทเป็นผู๎อานวยความสะดวก หรือผู๎ให๎คาแนะนา ไมํใชํผู๎ตัดสินเกี่ ยวกับการประเมิน
เป็นการตัดสินรํวมกันระหวํางผู๎ประเมินและผู๎มีสํวนรํวม ผู๎ประเมินมีหน๎าที่แนะนาชํวยเหลือเทคนิค
และสร๎างพลังการประเมินรํวมกันของผู๎เกี่ยวข๎องอยํางตํอเนื่อง การประเมินแบบนี้มิได๎จบลงแคํการ
ทราบคุณคําของการประเมินเหมือนการประเมินแบบเกํา แตํการประเมินต๎องเป็นกระบวนการทางาน
ที่ตํอเนื่องดาเนินตํอไปตลอดระยะของการพัฒนาโครงการ
ขั้นตอนการประเมิน
เฟคเธอร์แมนได๎เสนอขั้นตอนการประเมินแบบเสริมพลังเพื่อพัฒนาบุคลากรในโครงการให๎
สามารถประเมินได๎ด๎วยตนเอง โดยมีขั้นตอนการประเมิน 4 ขั้นตอน คือ
1) การรวบรวมข๎ อ มูล (Taking Stock) เป็น การตรวจสอบสถานภาพของโครงการวํ า อยูํ
ณ จุดใด รวมถึงการวิเคราะห์จุดอํอนและจุดแข็งของโครงการ
2) การกาหนดเปูาหมายที่ต๎องการบรรลุ (Setting Goals) เปูาหมายที่กาหนดนั้นต๎องมีความ
ท๎าทาย แสดงถึงศักยภาพ เป็นไปได๎ ลักษณะสัมพันธ์กับกิจกรรมโครงการแหลํงทรัพยากรในขั้นตอนนี้
ผู๎มีสํวนรํวมในโครงการรํวมกันกาหนดเปูาหมาย อาจจะใช๎วิธีการระดมสมอง โดยจัดบรรยากาศให๎มี
ลัก ษณะแบบประชาธิป ไตย มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรีย นรู๎ ซึ่ง กั น และกั น จนได๎ เปู า หมายที่ ทุ กคนเห็ น
สอดคล๎องกัน หรือเป็นเปูาหมายสาคัญที่ต๎องการบรรลุ
3) การพัฒนากลยุทธ์เพื่อปฏิบัติให๎บรรลุเปูาหมาย (Developing Strategies) ขั้นตอนนี้ผู๎มี
สํวนรํวมในโครงการรํวมกันรับผิดชอบและพัฒนากลยุทธ์เพื่อให๎กิจกรรมในโครงการดาเนินงานให๎
ประสบความสาเร็จ การพัฒนากลยุทธ์อาจใช๎การระดมสมอง การพิจารณาทบทวนอยํา งรอบคอบ
การตกลงรํวมกันฉันทามติ (Consensual Agreement) กลยุทธ์ที่พัฒนาจะถูกนาไปปฏิบัติแล๎วมีการ
ทบทวน ตรวจสอบเกี่ยวกับประสิทธิผล และความเหมาะสม
4) การจั ดหาหลักฐานที่ แสดงถึ งความก๎ าวหน๎ าในการปฏิ บัติงาน (Documenting Progress)
ในขั้นนี้ผู๎มีสํวนรํวมในโครงการพิจารณาถึงหลักฐานที่จะแสดงให๎เห็นถึงหลักฐานที่ จะแสดงให๎เห็นถึง
ความก๎าวหน๎า ความสัมพันธ์กับเปูาหมายของโครงการ และหลักฐานต๎องมีความนําเชื่อถือ
ในแตํละขั้นตอนที่กลําวข๎างต๎นนักประเมินภายนอกและผู๎มีสํวนรํวม (นักประเมินภายใน)
ในโครงการจะทางานรํวมกัน โดยตั วนักประเมินภายนอกมีบทบาทเป็นที่ ปรึกษาของการทางาน
มากกวําที่จะทาบทบาทของผู๎ประเมิน ทั้งนี้บทบาทของนักประเมินภายนอกอาจเกี่ ยวข๎องกับการเก็บ
รวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูล และการให๎ข๎อมูลปูอนกลับ
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ลักษณะของการประเมินแบบเสริมพลัง
จุดเน๎นของการประเมินแบบเสริมพลัง คือ การพัฒนาปรับปรุงโครงการ และการเรียนรู๎
ตลอดชีวิต ในบริบทของการประเมินแบบเสริมพลัง นักประเมินภายนอกจะมีบทบาทในการพัฒนา
บุคลากรหลายลักษณะดังนี้
1) การฝึกอบรม (Training) เป็นกระบวนการพัฒนาบุค ลากรภายในให๎ สามารถทาการ
ประเมินตนเองได๎ โดยการให๎ความรู๎เกี่ยวกับวิธีการประเมิน เทคนิคการประเมินทาให๎บุคลากรภายใน
เกิดการเรียนรู๎ทุกขั้นตอนของการทางานมุํงให๎บุคลากรเกิดความรู๎ความเข๎าใจในวิธีการมากกวํา ให๎
ความรู๎ตํางๆ ดังที่ เฟทเธอร์แมน ได๎กลําวในเชิง เปรียบเทียบวํา “ถ๎าสอนวิธีจับปลาแกํเขา เขาจะ
สามารถเลี้ยงชีพได๎ตลอดชีวิต”
2) การอานวยความสะดวก (Facilitation) โดยบทบาทนักประเมินเป็นผู๎ชี้แนะแนวทางใน
การประเมิน กระตุ๎นกากับการทางาน พยายามขจัดอุปสรรคปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้นให๎ข๎อเสนอแนะ
เพื่อให๎เกิดความมั่นใจวํากระบวนการประเมินไมํล๎มเหลว
3) การได๎รับการสนับสนุน (Advocacy) เป็นขั้นตอนของการนาผลการประเมินตนเองไปใช๎
ประโยชน์ โดยการนาผลการประเมินสนองผู๎เกี่ยวข๎องโดยเฉพาะผู๎บริหาร หรือแหลํงทุนสนับสนุน เพื่อ
ขอรั บการสนับ สนุ นด๎ านทรัพ ยากรในการดาเนิ นงาน โดยผลที่ไ ด๎จ ากการประเมิน อาจจะเป็ นไป
ทางบวก คือ บรรลุผลตามที่ต๎องการก็สามารถของการสนับสนุนเพื่อปรับปรุงข๎อบกพรํองตํางๆ
4) การสร๎างความกระจําง (Illumination) เป็นการสร๎างความกระจํางให๎เกิดกับบุคลากร
ภายในที่ผํานประสบการณ์การทาการประเมินผลตนเอง ผลที่ได๎จากการประเมินแบบเสริมพลังเป็น
กระบวนการที่ชํวยเปิดหูเปิดตา ทาให๎เกิดประสบการณ์ ในการเรียนรู๎ กระบวนการนี้ถือวําเป็นการ
พัฒนาบุคลากรให๎เกิดความชัดเจนในตนเอง ทาให๎เกิดการสร๎างชุมชนของผู๎รู๎ขึ้น
5) การมีเสรีภาพในการกาหนดอนาคตของตนเอง (Liberation) เกิดขึ้นหลังจากที่กระบวน
การประเมินแบบเสริมพลังชํวยทาให๎บุคลากรเกิดการพัฒนา และทาให๎เขาเหลํานั้นสามารถมองเห็น
อนาคตของตนเองวําควรพัฒนาไปในทิศทางใดถือเป็นการให๎เสรีภาพกับคณะทางานในการกาหนด
แนวทางการดาเนินงาน และพัฒนางานของตนเองกลําวคือ เป็นการทาให๎บุคลากรสามารถใช๎ความคิด
ที่อิสระจากกรอบความคิดแบบเดิมสามารถสร๎างและกาหนดแนวทางของตนเองได๎
9. รูปแบบการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis Approach)
นิศา ชูโต (2547:20-22) กลําวถึงการประเมิน รูปแบบการวิเคราะห์ระบบไว๎วํา ในการ
วิเคราะห์นั้นจะต๎องมุํงถึงผลที่ได๎จากโครงการ และพยายามหาความเกี่ยวข๎องของรูปแบบของแผนงาน
ที่วางในโครงการกับตัวบํงชี้ตํางๆ ข๎อมูลตํางๆ และผลที่จะเกิดจากโครงการต๎องวัดในเชิงปริมาณ และ
สาเหตุที่เป็นเรื่องของเหตุและผลได๎ ใช๎การวิเคราะห์ทางสถิติและวิธีการประเมินสํวนใหญํมักจะเป็น
เทคนิคการทดลองเพื่อดูผลของการวางแผนแบบตํางๆ ในสภาพการณ์ทางธรรมชาติ รูปแบบนี้ได๎นา
แนวคิดและเทคนิคของการวางแผนการจัดการให๎สอดคล๎องกับการกาหนดงบประมาณ เทคนิคนี้
เรียกวํา PPB (Planning Programing and Budgeting) เพื่อการสร๎างผลผลิตสูงสุด โดยมีความเชื่อ
ที่วําปัจจัยเบื้องต๎น (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะ
ฟังก์ชั่นการผลิตที่สม่าเสมอและมั่นคง การประเมินตามแนวคิดนี้นิยมใช๎การทดลอง มีการออกแบบกลุํม
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ทดลอง และกลุํมควบคุม เพื่อหาข๎อสรุประหวํางปัจจัยเบื้องต๎นและผลผลิต พร๎อมทั้งสรุปผลที่ได๎วํา
บรรลุเปูาหมายหรือไมํ รูปแบบการวิเคราะห์ระบบสามารถประเมินได๎ 3 ด๎าน ได๎แกํ
1. การประเมินด๎านปัจจัยเบื้องต๎น (Input) เป็นการประเมินวํา ปัจจัยที่ต๎องการมีอะไรบ๎าง
พอเพียงหรือ ไมํ ภายใต๎ปัจจัยนี้มีทางเลือกใด หรือ โปรแกรมใดที่เ ราควรดาเนินการเพื่อ ให๎บ รรลุ
จุดมุํงหมายของโครงการ การประเมินปัจจัยเบื้องต๎น ได๎แกํ บุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ์ จะชํวยให๎ผู๎
ดาเนินโครงการเลือกแผนจัดโปรแกรมได๎อยํางเหมาะสม หรือถ๎าประเมินโครงการที่ดาเนินไปแล๎ว ผล
จากการประเมินปัจจัยก็จะให๎คาตอบวําการดาเนินโครงการที่ทาไปนั้นได๎ดาเนินไปตามแผนที่วางไว๎หรือไมํ
2. การประเมินกระบวนการ (Process) เป็นการประเมินวํา ได๎นาโครงการไปปฏิบัติตาม
แผนที่ได๎กาหนดไว๎หรือไมํ การประเมินกระบวนการสามารถทาได๎ 2 ลักษณะ คือ มีการประเมินกํอน
การนาไปปฏิบัติจริง ลักษณะที่สอง คือการประเมินกระบวนการขณะปฏิบัติอยูํโดยการสังเกตอยําง
มีสํวนรํวมจะชํวยให๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์แกํคณะกรรมการดาเนินโครงการอยํางมาก
3. การประเมินผลผลิต (Output) เป็นการประเมินผลวําเป็นไปตามจุดมุํงหมายของโครงการ
หรือไมํ ซึ่ง อาจทาได๎ทันทีที่โ ครงการสิ้นสุด และมีก ารติด ตามผลการปฏิบัติง านตํอ มาอีกภายหลัง
ในชํวง 6 เดือน เป็นต๎น การประเมินชํวยให๎การตัดสินใจการรับรอง ล๎มเลิก หรือปรับขยายโครงการ
10. รูปแบบการประเมิน “CPO” ของเยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี
เยาวดี รางชั ยกุ ล วิบู ล ย์ศ รี (2550:187-189) ได๎ชี้ ใ ห๎ เห็ น วํา “การประเมิ น ” เป็ น
กระบวนการอยํางหนึ่งของสังคม ซึ่ง มีวัตถุประสงค์หลักคือการตัดสินคุณคําของสิ่ง ที่มุํงจะประเมิน
ซึ่งอาจจะเป็นทรัพยากรและความพร๎อม กิจกรรม โครงการและแผนปฏิบัติการของหนํวยงาน สถาบัน
องค์กร หรือสังคมนั้นๆ เพื่อมุํงไปสูํเปูาหมายของการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณคําของสิ่งที่มุํงจะประเมิน
ดังกลําว รวมทั้งการพัฒนาสังคมโดยสํวนรวม “การประเมินโครงการ” นั้น เป็นกระบวนการรวบรวม
ข๎อมูล และสารสนเทศที่จาเป็นอันจะนาไปสูํการตัดสินความสาเร็จ รวมทั้งการแก๎ไข ปรับปรุง พัฒนา
ตลอดจนการสร๎างและการกาหนดทางเลือกใหมํในการดาเนินโครงการ ดังนั้นกิจกรรมการประเมิน
โครงการ จึงเป็นกระบวนการรวบรวมข๎อมูลและสารสนเทศที่จาเป็นเกี่ยวกับปัจจัยขั้นพื้นฐานของ
โครงการ ตลอดจนกระบวนการปฏิบัติระหวํางดาเนินการ และผลผลิตของโครงการ ภายใต๎กิจกรรม
และชํวงเวลาที่ได๎กาหนดหรือวางแผนไว๎ ดัง นั้นเพื่อชํวยให๎เห็นความสัมพันธ์ของกระบวนการตํางๆ
ดังกลําวได๎ชัดเจนยิ่งขึ้น เยาวดี วิบูลย์ศรี จึงได๎พัฒนาเป็นรูปแบบหรือแบบจาลองของการประเมิน
โครงการขึ้น ซึ่งคิดวํานําจะเหมาะที่จะนามาประยุกต์ใช๎ในประเทศไทยโดยตรง ดังปรากฏในภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 แบบจาลองการประเมิน “CPO” (CPO’S Evaluation Model)
หมายเหตุ :สัญลักษณ์ที่ใช๎มีดังนี้
1. ------------- หมายถึง เส๎นแบํงระหวํางองค์ประกอบ ซึ่งแยกกันไมํเด็ดขาด
2.
หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ระหวํางแตํละองค์ประกอบในลักษณะของ
การสื่อสารแบบสองทางอยํางครบวงจร
3. C หมายถึง Context
4. P หมายถึง Process
5. O หมายถึง Outcome
ตัวแบบ CPO ประกอบด๎วยสํวนสาคัญ 3 สํวนใหญํๆ ที่เกี่ยวข๎องซึ่งกันและกันอยํางตํอเนื่อง
ตามลาดับ คือ
1. ปัจจัยพื้นฐานด๎านสภาวะแวดล๎อมของโครงการ (Context) ปัจจัยด๎านนี้หมายถึง “บริบท”
ตํางๆ ที่มีสํวนเกี่ยวกับโครงการทั้งหมด เชํน ปัจจัยทางการเมือง ทางสังคม ทางวัฒนธรรม รวมทั้ง
ปัจจัยทางกายภาพ และทางด๎านจิตใจ เป็นต๎น การประเมินในสํวนนี้ เป็นการประเมินสภาวะแวดล๎อม
หรือ “บริบท” ตํางๆ ของโครงการนั้นๆ วํามีความเหมาะสมหรือไมํอยํางไร โดยพิจารณาถึง
1.1 ความต๎องการของโครงการ (Needs Assessment) เพื่อให๎ทราบถึงความจาเป็น หรือ
ความต๎องการของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียตํอโครงการ
1.2 ความเป็นไปได๎ของโครงการ (Feasibility) เพื่อให๎ทราบถึงโอกาสในการจัดทาโครงการ
1.3 การกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อระบุถึงสิ่งที่ต๎องการจะให๎เกิดขึ้นจากโครงการ
1.4 ความพร๎อมและทรัพยากรในด๎านตํางๆ เชํน เงินทุนหรืองบประมาณ วัสดุอุปกรณ์
บุคลากร เป็นต๎น
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2. กระบวนการปฏิบัติระหวํางดาเนินโครงการ (Process) คาวํา “กระบวนการ” หมายถึง
ขั้นตอนหรือกรรมวิธีที่จะต๎องปฏิบัติตามลาดับกํอนหลัง อยํางเป็นระบบ และครบวงจรในระหวําง
ดาเนินโครงการ กระบวนการดังกลําวอาจจะแตกตํางกันไปตามเปูาหมายในเชิง ปรัชญาของแตํละ
โครงการ เชํน โครงการธุรกิจ เปูาหมายหลักก็คือ การแสวงหากาไรจากการดาเนินธุรกิจนั้น ๆ ให๎ได๎
มากที่สุดเทําที่จะทาได๎ โดยลดต๎นทุนการดาเนินงานให๎เหลือน๎อยที่สุด สํวนโครงการทางการศึกษา
ของรัฐ เปูาหมายหลักก็คือ การปลูกฝังความรู๎ให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องทั้งเด็กเยาวชน และบุคคลทั่วไป โดย
คานึงถึงผลประโยชน์ของชาติในระยะยาว โครงการบางประเภทนี้จะไมํมุํงแสวงหากาไรสูงสุดเป็นหลัก
เป็นต๎น ถึงแม๎วํากระบวนการปฏิบัติระหวํางดาเนินโครงการอาจจะแตกตํางกัน ขึ้นอยูํกับเปูาหมายใน
เชิงปรัชญาของแตํละโครงการนั้นๆ ดังที่กลําวมาแล๎ว แตํสาหรับการประเมินโครงการโดยทั่วไปมี
องค์ประกอบสาคัญที่ต๎องพิจารณาเป็นพิเศษก็คือ ความสอดคล๎องของกิจกรรมและชํวงเวลา โดย
พิจารณาถึง
2.1 กิ จ กรรม (Activity) เพื่ อ ให๎ ทราบวํ า กิ จ กรรมนั้ น ๆ มี ค วามสอดคล๎ อ งหรื อ ตรงกั บ
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือไมํ และมีการจัดลาดับที่เหมาะสมตํอเนื่องกันมากน๎อยเพียงใด
2.2 ชํวงเวลา (Timing) เพื่อให๎ทราบวํา ชํวงเวลาที่จะดาเนินโครงการทางด๎านกิจกรรมนั้น
มีความเหมาะสมเพียงไร มีข๎อจากัดประการใด และชํวงเวลาที่กาหนดไว๎นั้น สามารถจะปรับเปลี่ยนไป
จากเดิมได๎ตามความจาเป็นหรือไมํ และเพราะเหตุใด
3. ผลผลิตของโครงการ (Outcome) คาวํา “ผลผลิต” (Outcome) นั้น นักประเมินบางทําน
ใช๎ ค าวํ า “ผลผลิ ต ” (Product) ซึ่ ง หมายถึ ง ผลที่ ไ ด๎ รั บ จากการกระท าใดๆ แตํ บ างทํ า นใช๎ ค าวํ า
“ผลลัพธ์” (Output) ซึ่งหมายถึง ผลงานหรือสิ่งที่ปรากฏออกมาภายหลัง ดังนั้น คาวํา “ผลผลิต”
ที่ใช๎นี้ จึงมีความหมายครอบคลุมคาศัพท์ภาษาอังกฤษทั้ง 3 คา ดังที่กลําวมาแล๎ว ด๎วยเหตุนี้ คาวํา
“ผลผลิตของโครงการ” จึงหมายถึง ผลงานหรือผลที่ได๎รับจากการกระทากิจกรรมใดๆ ของแตํละ
โครงการ โดยสามารถแบํงผลงานดังกลําวเป็น 3 ประเภท คือ ผลรวม (Overall) ผลกระทบ (Impact)
และคุณคําหรือประโยชน์ (Utility) ตามลาดับ
3.1 ผลรวม (Overall) เพื่อให๎ทราบถึงผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากกิจกรรมของโครงการทั้ง
โดยทางตรงและทางอ๎อม
3.2 ผลกระทบ (Impact) เพื่อให๎ทราบถึง ผลที่ตามมาจากการดาเนินโครงการนั้น ๆ ทั้ง
ทางตรงและทางอ๎อม รวมทั้งจากที่คาดหวังไว๎ และมิได๎คาดหวังไว๎ด๎วยคุณคําหรือประโยชน์ (Utility)
เพื่อให๎ทราบถึงคุณคําหรือความสาคัญของผลที่ได๎มาจากการประเมิน ทั้งนี้เพื่อนาไปใช๎ประโยชน์ใน
การตัดสินใจ หรือเพื่อนาไปประยุกต์ใช๎ให๎เหมาะสมตํอไป
ในขณะที่ สมถวิล วิจิตรวรรณา (2552:23-25) ได๎อธิบายถึงรูปแบบการประเมินโครงการไว๎
วํา โมเดลการประเมิ นหรือ รูปแบบการประเมินคือ กรอบความคิดในการประเมินที่เ สนอโดยนั ก
ประเมินที่มีชื่อเสียง มีผู๎เสนอรูปแบบการประเมินหลากหลาย ในที่นี้จะนาเสนอเฉพาะรูปแบบที่นิยม
ใช๎จานวน 7 รูปแบบ มีแตํละรูปแบบการประเมินมีลักษณะเฉพาะแตกตํางกัน รูปแบบการประเมิน
โครงการตั้งแตํ 1 ถึง 5 เป็นรูปแบบการประเมินดั้งเดิมกํอน ค.ศ.1989 ตํอมาการประเมินตั้งแตํ ค.ศ.
1989 พัฒนาไปในแนวทางการเน๎นการใช๎ประโยชน์จากผลการประเมิน การประเมินแบบมีสํวนรํวม

56
และการประเมินที่ให๎ความสาคัญกับผู๎ที่ มีสํวนได๎สํวนเสียกับการประเมิน (Stakeholder) ทาให๎เกิด
รูปแบบการประเมิน 6 ถึง 7 ในที่นี้จะกลําวสรุป ทั้ง 7 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบการประเมินที่ยึดจุดมุํงหมาย (Objective model หรือรูปแบบ Tyler) นิยามการ
ประเมินรูปแบบนี้ คือ การเปรียบเทียบผลการปฏิบั ติง านกับจุดมุํง หมายของโครงการ โครงการที่
ประสบผลสาเร็จ คือ โครงการที่บรรลุจุดมุํง หมายของโครงการการเลือกรูปแบบนี้ จุดมุํงหมายของ
โครงการ ต๎องเขียนอยํางชัดเจน ครอบคลุม และสามารถทาการวัดได๎
2. รูปแบบการประเมินแบบชิป (CIPP model) นาเสนอโดยสตัฟเฟิลบีม นิยามการประเมิน
รูปแบบนี้ คื อ กระบวนการในการเก็บรวบรวมข๎อมู ลที่เ ป็น ประโยชน์เพื่ อใช๎ เป็นทางเลือกในการ
ตัดสินใจ มีรูปแบบการประเมิน 4 ด๎าน คือ
2.1 การประเมิน สภาวะแวดล๎ อม (context Evaluation:C) เป็น การประเมิ น สภาวะ
แวดล๎อมกํอนการกาหนดโครงการ เชํน ประเมินสภาพสังคม เศรษฐกิจ ความต๎องการจาเป็น เพื่อ
กาหนดโครงการขึ้นมา
2.2 การประเมิน ปัจ จั ยเบื้ องต๎ น (Input Evaluation:I) เป็ น การประเมิ นกํ อ นเริ่ มการ
ปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมพอเพียงของทรัพยากร เพื่อให๎นาทรัพยากรมาใช๎ เพื่อให๎
โครงการบรรลุผล
2.3 การประเมิ นกระบวนการ (Process Evaluation:P) เป็น การประเมิ นในระหวํา ง
ดาเนินโครงการ เพื่อหาข๎อบกพรํองของการปฏิบัติการทั้งนี้ ข๎อมูลที่ได๎จะได๎นาไปปรับปรุงพัฒนาแก๎ไข
การดาเนินการในแตํละชํวงให๎ทันเวลาตํอไป
2.4 การประเมิน ผลผลิ ต (Product Evaluation:P) เป็น การประเมิ นเพื่อ เปรีย บเทีย บ
ผลผลิตที่เกิดขึน้ บรรลุจุดประสงค์โครงการเพียงใด การประเมินจะต๎องปรับปรุงหรือขยาย หรือยกเลิก
ในเรื่องใดบ๎าง
3. รู ป แบบการประเมิ น เชิ ง ระบบ (System Approach) คื อ การประเมิ น ปั จ จั ย น าเข๎ า
กระบวนการและผลผลิต การประเมินปัจจัยนาเข๎าเป็นการประเมินทรัพยากรที่ ใช๎ในโครงการ เชํน
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เนื้อหา หลักสูตร เป็นต๎น กระบวนการเป็นการประเมินการดาเนินงาน
เชํน ความถูกต๎อง รวดเร็วของการดาเนินงาน การประสานงาน การให๎บริการ เป็นต๎น สาหรับผลผลิต
เป็นการประเมินผลที่ได๎จากการดาเนินงาน
4. รูปแบบการประเมินการฝึกอบรมแบบเคิร์กแพททริก (Kirkpatrick model) เป็นรูปแบบที่
ออกแบบเพื่อประเมินการอบรม ประกอบด๎วย 4 ด๎าน คือ
4.1 ประเมินปฏิกิริยา ความพึงพอใจด๎านบริการตํางๆ ของผู๎รับการอบรม
4.2 ประเมินความรู๎ที่ได๎จากการฝึกอบรมผู๎รับการอบรม
4.3 ประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู๎รับการอบรม
4.4 ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์การของผู๎รับการอบรม อาทิ การเพิ่มคุณภาพการ
ผลิต การลดคําใช๎จําย การลดความผิดพลาด เป็นต๎น
5. รูปแบบการประเมินแบบเคาน์ทิแนนซ์ของสเตค (Stake’s Countenance Model) การ
ประเมินประกอบด๎วยกิจกรรมหลัก 2 ประการ คือ การบรรยายและการตัดสิน ประกอบด๎วย
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5.1 บรรยายลักษณะตัวแปร 3 ด๎าน (สิ่งที่มีอยูํกํอน กระบวนการ ผลผลิต) ของโครงการ
บรรยายความสัม พัน ธ์ (เชิ งเหตุ ผล) ในสิ่ง ที่วั ด ระหวํ างตัว แปรทั้ ง 3 ด๎ าน บรรยายความสั มพั น ธ์
(เชิงประจักษ์) ที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงระหวํางตัวแปร บรรยาย ความสอดคล๎องระหวํางสิ่งที่คาดหวังกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นจริงของแตํละตัวแปร
5.2 ตัดสินคุณคําจากข๎อมูลของตัวแปรที่เป็นมาตรฐานกับข๎อมูลสํวนที่เป็นการตัดสิน
6. รูปแบบการประเมินแบบมีสํวนรํวม (Collaborative Evaluation) เป็นรูปแบบที่ผู๎วิจัย
เปลี่ยนบทบาทจากผู๎ควบคุมการประเมินมาเป็นผู๎ให๎ความรํวมมือให๎คาปรึกษาหารือที่สร๎างสรรค์ ให๎
ความรู๎วิธีที่จะปรับปรุงโครงการแกํผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทางานประเมินรํวมกัน และมีสํวนสาคัญในการ
ตัดสินใจ (เดิมผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องเป็นเพียงแหลํงข๎อมูลการประเมิน) ทาให๎ผู๎มีสํวนรํวมเกิดความรู๎สึกเป็น
เจ๎าของทั้งในกระบวนการประเมิน และข๎อค๎นพบจากการประเมิน ซึ่งมีประโยชน์ระยะยาวแกํผู๎มีสํวน
รํวมมากกวําการใช๎ผลการประเมินเทํานั้น นอกจากนั้นผู๎วิจัยมีบทบาทเป็นตัวกลางในกระบวนการ
เจรจาตํอรองระหวํางกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียกลุํมตํางๆ แตํทั้งนี้ ระดับของการมีสํวนรํวมแตกตํางกัน
มีตั้งแตํมีสํวนรํวมเพียงเล็กน๎อย จนถึงระดับที่เข๎ามามีสํวนรํวมอยํางเต็มที่ทุกขั้นตอน
7. รูปแบบการประเมินของแพตตันที่มุํงใช๎ประโยชน์จากการประเมิน (Patton’s Utilization
model) การประเมินโครงการที่ใช๎วิธีการวิจัยเชิงประเมินแบบเดิมที่ใช๎รูปแบบหรือแบบจาลองตํางๆ
เชํน CIPP มักมีข๎อจากัดวําไมํได๎นาผลการประเมินไปใช๎ประโยชน์เทําที่ควร แตํเป็นการประเมินตาม
หน๎าที่เทํานั้น ดังนั้น Patton จึงเกิดแนวคิดวํา ถ๎าผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียกับการประเมิน (Stakeholder)
ได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในกระบวนการประเมินตั้งแตํต๎น ก็จะทาให๎ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับและมีการ
นาผลไปใช๎ และผู๎วิจัยควรเปลี่ยนบทบาทจากการดาเนินการประเมินอยํางเข๎มงวดเหมือนการจับผิด
มาเป็นบทบาทในบรรยากาศที่สนับสนุน แนะนาประสานงานกับผู๎ดาเนินโครงการ มีการแลกเปลี่ย น
ความเห็น ปรึกษานาผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาโครงการเป็นระยะ การประเมินในรูปแบบนี้มี
ลักษณะโน๎มเอียงเป็นการประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative)
นอกจากนี้ ศิริชัย กาญจนวาสี (2553:113–127) ยังได๎สรุปรูปแบบการประเมินไว๎ ดังนี้
1. การประเมินที่เน๎นการตัดสินใจโดยใช๎วิธีเชิงระบบ (SD Models)
รูปแบบการประเมินตามแนวคิดนี้ประกอบด๎วย
1.1 System Analysis
กระทรวงกลาโหมของสหรัฐ (1956) ได๎นาเทคนิค Planning, Programming and
Budgeting System (PPBS) ซึ่ง มี รากฐานมาจากทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร์ ม าใช๎ ใ นหนํ ว ยงานของทาง
รัฐบาลเพื่อการสร๎างผลผลิตสูงสุด โดยมี ความเชื่อวํา ปัจจัยเบื้องต๎น (Input) กระบวนการ (Process)
และผลผลิต (Output) มีความสัมพันธ์กันในลั กษณะฟัง ก์ชันการผลิตที่สม่าเสมอ และมั่นคง และ
สามารถวัดผลได๎ในเชิงปริมาณ การประเมินตามแนวคิดนี้นิยมใช๎การทดลอง มีการออกแบบกลุํม
ทดลอง และกลุํมควบคุมเพื่อหาข๎อสรุปเชิงสาเหตุระหวํางปัจจัยเบื้องต๎น และผลผลิต พร๎อมทั้งสรุปผล
ที่ ไ ด๎ วํ า บรรลุ เ ปู า หมายหรื อ ไมํ ตลอดจนนิ ย มเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพกั บ โครงการอื่ นๆ
ในแงํผลผลิตตามที่คาดหมายโดยใช๎เกณฑ์การสิ้นเปลืองทรัพยากรน๎อยที่สุด
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1.2 Cost – related Analysis
รูปแบบนี้ได๎ประยุกต์การวิเคราะห์คําใช๎จํายในทางเศรษฐศาสตร์มาใช๎ในการประเมิน
โดยเสนอแนวคิ ด และเทคนิ ค ในการวิ เ คราะห์ ที่ ส าคั ญ ได๎ แ กํ Cost–effectiveness Analysis
เป็นการเปรียบเทียบคําใช๎จํายกับประสิทธิผลที่ได๎รับ Cost–benefit Analysis เป็นการเปรียบเทียบ
คําใช๎จํายกับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของตัวเงิน Cost–utility Analysis เป็ นการเปรียบเทีย บ
คํ า ใช๎ จํ า ยกั บ ผลประโยชน์ ข องการใช๎ ส อย และ Cost–feasibility Analysis เป็ น การคาดคะเน
คําใช๎จํายของทางเลือกตํางๆ เพื่อให๎แนํใจวําทางเลือกนั้นมีคําใช๎จํายอยูํในวงเงินที่มีอยูํ
1.3 Program Evaluation and Review Techniques (PERT)
PERT เป็นเทคนิคการทบทวนและประเมินการจัดกิจกรรมขององค์กร เพื่อให๎ผลการ
ดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมาย และเสร็จทันเวลาที่กาหนด โดยอาศัยการสร๎างแผนผัง การดาเนิน
กิจกรรมตามขั้นตอน และประมาณเวลาที่ใช๎ในแตํละกิจกรรม เพื่อหาเส๎นทางการดาเนินกิจกรรมที่
วิกฤติ จะได๎ระดมทรัพยากรตามความเหมาะสม โดยให๎ความสาคัญตํอเส๎นทางวิกฤต เพื่อให๎งานบรรลุ
เปูาหมายและเสร็จทันกาหนดเวลา
1.4 Rossi, Freeman, and Wright’s Approach (RFWA)
เป็นรูปแบบการประเมินอยํางเป็นระบบที่พยายามเน๎นการประเมินที่มีการวางแผน
กาหนดวิธีการที่เป็นมาตรฐานและชัดเจน เพื่อให๎ผลการประเมินมีความเที่ยงตรง และเป็นปรนัย RFW
เสนอวํา วัตถุประสงค์ของการประเมินควรเน๎นที่การดาเนินงานวํา เข๎าถึงประชากรเปูาหมายเพียงไร?
เป็นไปตามแผนหรือไมํ ? มีป ระสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพเพี ยงไร? โดยการประเมินนั้ นจะต๎ องให๎
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ตํอการวางแผนการติดตามควบคุมผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเป็น
ประโยชน์สาหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์การดาเนินงาน
1.5 Experimental Approach
รูปแบบนี้ได๎นาหลักการวัด และการทดลองมาใช๎เป็นแนวทางหนึ่ง ของการประเมิน
การประเมินควรออกแบบอยํางรัดกุม (ถ๎าเป็นไปได๎) ควรใช๎แบบแผนการทดลอง หรือกึ่งทดลอง มีการ
เก็บรวบรวมข๎อมูลอยํางได๎มาตรฐาน การตัดสินผลควรอยูํบนพื้นฐานของข๎อมูลเชิงประจักษ์มากกวําที่
จะใช๎มาตรฐานสํวนตัว แล๎วพยายามสรุปผลในรูปของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เพื่อจะได๎นาผลไปใช๎
อ๎างอิงได๎กับโครงการอื่นๆ ที่มีลักษณะคล๎ายคลึงกัน ผลการประเมินควรมีบทบาทในการกระตุ๎นการ
อภิปรายทางการเมืองและสร๎างอิทธิพลทางความคิดในการตัดสินใจของผู๎บริหาร
1.6 Goal–based (Behavioral objectives) Approach
รูปแบบนี้เป็นรูปแบบการประเมินที่ยึดวัตถุประสงค์ของสิ่งที่ประเมินเป็นหลักในการ
ประเมินความสาเร็จ วัตถุประสงค์ของสิ่งที่ประเมินจึงเป็นทั้งเปูาหมายของการประเมิน และผลลัพธ์ที่
คาดหวัง ซึ่งสามารถนามาเป็นเกณฑ์มาตรฐานสาหรับการตัดสินผลสาเร็จของการดาเนินงานในการ
กาหนดวัตถุประสงค์ของสิ่งที่ประเมิน จึง ต๎องมีความชัดเจนในรูปของวัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรม
เพื่อที่นักประเมินจะวิเคราะห์ความสอดคล๎องระหวํางวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้ นอันเป็นการ
ตัดสินผลสาเร็จของการดาเนินกิจกรรม
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1.7 Discrepancy Approach
รูปแบบการประเมินที่เน๎นการตรวจสอบความไมํสอดคล๎องระหวํางสิ่งที่คาดหวัง และ
สิ่งที่เกิดขึน้ จริง เพื่อเป็นการชี้จุดเดํน/จุดด๎อยของการดาเนินงาน โดยการบรรยายเอกสาร ที่เกี่ยวข๎อง
สังเกตการณ์ในสนาม ประเมินการบรรลุเปูาหมายระหวํางทาง ประเมินการบรรลุเปูาหมายปลายทาง
และเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวํางโครงการ/กิจกรรม นักประเมินจะต๎องตั้งเกณฑ์มาตรฐานความ
สอดคล๎องของแตํละขั้นตอนของการประเมิน ถ๎าความสอดคล๎องเกิดขึ้นไมํถึงระดับที่ยอมรับได๎ จะต๎อง
มีการปรับเปลี่ยนการดาเนินงาน หรือเปลี่ยนเกณฑ์ หรือยุติโครงการ / กิจกรรม
1.8 Context–Input–Output Approach (CIPP)
เป็นการประเมินบริบท ปัจจัยเบื้องต๎น กระบวนการ และผลผลิต เพื่อชํวยผู๎บริหารใน
การตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การเลื อ กเปู า หมาย/จุ ด มุํ ง หมายของโครงการ/การดาเนิ น งาน (planning
decisions) การก าหนดยุ ท ธวิ ธี แผนงาน และการด าเนิ น งาน (structuring decisions) การ
ปรับเปลี่ยนยุทธวิธี/แผนงาน/การดาเนินงานให๎ความเหมาะสม (implementing decisions) และการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน/คง–ขยาย/ยุบ–เลิกโครงการ (recycling decisions) นักประเมินจะต๎อง
ออกแบบการประเมินให๎สอดคล๎องกับสภาพการตัดสิ นใจของผู๎บริหารโดยการระบุประเภท ระดับ
และคาดคะเนสถานการณ์ของการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้น กาหนดเกณฑ์ที่ใช๎ในการตัดสินใจในแตํละ
สถานการณ์และวางแนวทางการประเมิน จากนั้นจึงเก็บรวบรวมข๎อมูลที่ต๎องการ วิเคราะห์ข๎อมูล และ
รายงานผล
1.9 Center for the Study of Evaluation Approach
รูปแบบการประเมินที่เรียกวํา CSE Approach เป็นการประเมินกระบวนการของการ
ทาให๎เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจ จุดมุํงหมายของการประเมินจึงเป็นการทาให๎เกิดความมั่นใจใน
การตัดสินใจ จุดมุํงหมายของการประเมินจึงเป็นการเสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ตํอผู๎บริหาร โดย
การประเมินควรประกอบด๎วยกิจกรรมสาคัญ คือ การประเมินความต๎องการของระบบ (System
Assessment) ประเมินการวางแผนโครงการ (Program planning) ประเมินการดาเนินงานตามแผน
(Implementation Evaluation) ประเมิ น ความก๎ า วหน๎ า (Progress Evaluation) และประเมิ น
ผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) นักประเมินจะต๎องรวบรวมข๎อมูลที่เชื่อถือได๎เกี่ยวกับโครงการ และ
ให๎ ตรงกั บความต๎ องการของผู๎ บริ หาร โดยจะต๎อ งทราบวํ า ใครมี อานาจในการตั ดสิ นใจ ผู๎บ ริห าร
ต๎องการข๎อมูลอะไร และนักประเมินควรเป็นคนกลางที่ไมํมีสํวนรํวมในโครงการ
2. การประเมินที่เน๎นการตัดสินใจ โดยใช๎วิธีเชิงธรรมชาติ (ND Models) รูปแบบการประเมิน
ตามแนวคิดนี้ ประกอบด๎วย
2.1 Utilization–Focused Approach (UFA)
รูปแบบการประเมินที่เน๎นการนาผลไปใช๎ประโยชน์ Patton ให๎แนวทางวําบุคลิกภาพ
ของนักประเมินเป็นกุญแจสูํการใช๎ประโยชน์ของผลการประเมิน นักประเมินจะต๎องสร๎างสัมพันธ์กับผู๎
ต๎องการใช๎ข๎อมูลโดยตรง เพื่อลํวงรู๎ความต๎องการข๎อมูล การตัดสินใจที่ต๎องการทา และปูอนข๎อมูลที่
เขาต๎อ งการ โดยระบุผู๎ ที่เ กี่ยวข๎อ งโดยตรงที่ต๎ องการใช๎ ผลการประเมิ น กาหนดประเด็นของการ
ประเมินให๎ชัดเจน เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล วิเคราะห์ข๎อมูล และใช๎เกณฑ์การตัดสินอันเป็นที่
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ยอมรับของผู๎ใช๎ผลการประเมิน เสนอผลการประเมินโดยให๎ผู๎ใช๎ผลการประเมินเป็นผู๎สรุป และตัดสิน
คุณคําของสิ่งที่มุํงประเมิน จากนั้นจึงทาการเผยแพรํผลการประเมิน
2.2 Stakeholder–Based Approach
เป็นรู ปแบบการประเมิน ที่ให๎ ความสาคั ญ และเน๎น การสนองตอบความต๎อ งการ
ทราบผลการประเมินของกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย กลุํมผู๎สนใจและเกี่ยวข๎องกับสิ่งที่ประเมิน (multiple
stakeholder groups) กลุํมผู๎สนใจและเกี่ยวข๎องกับสิ่งที่ประเมินถูกนามาให๎มีสํวนรํวมในการกาหนด
จุดมุํงหมายของการประเมิน เกณฑ์การประเมิน เครื่องมือ การแปลผลการให๎ ข๎อมูลย๎อนกลับเกี่ยวกับ
รํางรายงาน ซึ่งตํอมา ได๎เสนอแนวคิดในการเลือกกลุํมผู๎สนใจ และเกี่ยวข๎องกับสิ่ง ที่ประเมินโดย
พิจารณาเปูาหมายของการมีสํวนรํวม ถ๎าเพื่อเป็นการสํงเสริมการใช๎ผลการประเมิน (utilization) ควร
เลือกกลุํมที่มีอานาจในการตัดสินใจด๎านนโยบายและควรให๎ มีสํวนรํวมอยํางจริงจัง กลุํมดังกลําว เชํน
ผู๎บริหาร ผู๎จัดดาเนินการที่มีอิทธิพลตํอการกาหนดนโยบาย แตํถ๎าเพื่อเป็นตัวแทนของกระบวนการ
ตัดสินใจ (decision making process) ควรเลือกกลุํมที่มีอานาจในการตัดสินใจ และไมํจาเป็นต๎องให๎
มีสํวนรํวมอยํางใกล๎ชิด แตํถ๎าเพื่อ การสร๎างพลังในการตัดสินใจ (empowerment) ที่สอดคล๎องกับ
กระบวนการประชาธิปไตย ควรเลือกกลุํมที่มีอานาจน๎อยในการตัดสินใจ แตํมีบทบาทของการตํอรอง
สูง เชํน ผู๎ใช๎บริการกลุํมผลประโยชน์กลุํมพลังตํางๆ เป็นต๎น
2.3 Responsive (Countenance) Model
รูปแบบการประเมินที่สนองความต๎องการสารสนเทศของผู๎สนใจใช๎ผลการประเมิน
โดยพยายามสะท๎อนคุณคําของการดาเนินงานตามทัศนะของผู๎เกี่ยวข๎องหลายฝุายอยํางกว๎างขวาง
Stake เสนอให๎ ใ ช๎ วิธี ก ารศึ ก ษาเฉพาะกรณี (case study) รวบรวมข๎ อ มู ลโดยเน๎ น การสั ง เกตและ
สัมภาษณ์ตามสภาพธรรมชาติ โดยใช๎นักสังเกตหลายๆ คนทาการสังเกตกลุํมผู๎เกี่ยวข๎องหลายๆ กลุํม
เน๎นข๎อมูลที่เกี่ยวกับการรับรู๎กระบวนการและผลกระทบในด๎านการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่เกิดขึ้นโดย
พิจารณาองค์ประกอบของการประเมิน 3 สํวน คือ Antecedents, Transaction และ Outcomes
วิธีการประเมินเน๎นการบรรยายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบตามที่คาดหวังและเกิดขึ้นจริง และ
ตัดสินคุณคําโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานในทัศนะของผู๎เกี่ยวข๎องฝุายตํางๆ สํวนการตัดสินคุณคํา
สุดท๎ายให๎เป็นหน๎าที่ของผู๎ใช๎ผลการประเมิน จะกาหนดเกณฑ์และทาการชั่งน้าหนักคุณคําของฝุาย
ตํางๆ เอาเอง
2.4 Creative Approach
รู ป แบบนี้ ไ ด๎ เ น๎ น วํ า ไมํ มี วิ ธี ดี ที่ สุ ด เพี ย งวิ ธี เ ดี ย วในการประเมิ น เนื่ อ งจากทุ ก
สถานการณ์ ของการประเมิน มี ความสลับ ซั บซ๎ อ น และมีลั ก ษณะเฉพาะแตกตํ า งกั น ไมํ วํา จะเป็ น
คุณลักษณะ เงื่อนไข ทรัพยากร ข๎อจากัด กลุํมบุคคลที่เกี่ยวข๎อง คํานิยม และการเมือง ดังนั้น จึงต๎อง
ใช๎วิธีการประเมินแตกตํางกัน การประเมินที่ดีควรสอดคล๎องกับสถานการณ์ (situation responsive)
เน๎นผลที่นาไปใช๎ประโยชน์ได๎ (utilization–focused) และมีวิธีการที่ยืดหยุํน (methodologically
flexible) Patton ได๎เสนอวํา creative evaluation เป็นการประเมินที่ใช๎กระบวนการแก๎ปัญหาใน
การปรับเปลี่ยนสถานการณ์ และการประเมินให๎เหมาะสมกัน โดยอาศัยความสามารถสํวนตัวของนั ก
ประเมินในการสังเกตเจรจาตํอรอง ปฏิสัมพันธ์กับองค์ประกอบแวดล๎อม เพื่อออกแบบการประเมินจึง
ต๎องมีค วามคิด ริเริ่ มสร๎างสรรค์ และกล๎ าหาญ มีค วามกระตือ รือ ร๎น ตอบสนองได๎ไ ว ปรับ ตัว ได๎ ดี
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และสามารถให๎ความรู๎ผู๎เกี่ยวข๎องให๎มีความเข๎าใจในกระบวนการประเมิน และการใช๎ผลการประเมิน
โดยมีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
2.5 Transactional Approach
รูปแบบนี้ ใช๎แก๎ไขความแตกแยกหรือขัดแย๎งอันเนื่องมาจากการดาเนินโครงการ
และประสานรอยร๎าวด๎วยหลักการบริหารความขัดแย๎งรูปแบบการประเมินนี้เริ่มด๎วยการประชุมเพื่อ
รับทราบปัญหาของกลุํมผลประโยชน์ที่เกี่ยวข๎องทั้งหมด สร๎างเครื่องมือติดตามข๎อมูลการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ เ กี่ ย วกั บ การรั บรู๎ ปั ญ หา ความคาดหวั ง ของกลุํ มตํ า งๆ ปรั บ เปลี่ ย นโครงการให๎
เหมาะสมโดยสร๎างความรับผิดชอบรํวมกัน ติดตามควบคุม และแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใหมํ
2.6 Illuminative Approach
รู ป แบบนี้ เน๎ น การใช๎ เ ทคนิ ค การสั ง เกตแบบปลายเปิ ด (open – ended
observation) เกี่ ย วกับ คุ ณ ลั กษณะส าคั ญ ของโครงการ ข๎ อตกลงเบื้ อ งต๎ น สถานการณ์ แวดล๎ อ ม
ปฏิสัมพันธ์ระหวํางองค์ประกอบที่มีอิทธิพลตํอโครงการ เพื่อบรรยาย แปลความหมาย และจัดทา
เอกสารรายงานเกี่ยวกับผลดี/ผลเสียของสถานการณ์แวดล๎อม นวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และ
ผลลัพธ์ที่สาคัญตลอดจนการแสวงหาหลักการทั่วไป
2.7 Democratic Approach
เป็นแนวทางการประเมินแบบประชาธิปไตยที่ให๎ความสาคัญตํอผู๎มีผลประโยชน์จาก
การดาเนิ นงานทุก ฝุา ยให๎มี สํว นรํ วมในกระบวนการประเมิน นั กประเมิ นท าหน๎า ที่ติ ดตํ อเจรจา/
ประสานงานระหวํางแหลํงทุน ผู๎บริหาร ผู๎รํวมโครงการ และผู๎ได๎รับผลจากโครงการ/ประชาชนทั่วไป
ตลอดจนทาหน๎าที่ศึกษาข๎อมูลของโครงการ เสนอและแลกเปลี่ยนข๎อมูลระหวํางกลุํมผลประโยชน์
ตํางๆ การตัดสินคุณคํา และข๎อเสนอแนะขึ้นอยูํกับการวินิจฉัยของผู๎เกี่ยวข๎องแตํละฝุาย
3. การประเมินที่เน๎นการตัดสินคุณคําโดยใช๎เชิงระบบ (SV Models)
3.1 Consumer–oriented Approach
รู ป แบบการประเมิ น ที่ เ น๎ น ความส าคั ญ ของผู๎ บ ริ โ ภค เป็ น การตั ด สิ น คุ ณ คํ า เชิ ง
สัมพันธ์ของสิ่งตํางๆ การประเมินมีจุดมุํงหมายให๎เกิดประโยชน์ตํอผู๎บริโภคสาหรับตัดสินใจเลือกการ
บริโภคที่คุ๎มคํา หรือสนองตอบตํอความต๎องการของผู๎บริโภค ผลิตผลที่ได๎จากกระบวนการ ซึ่งอาจอยูํ
ในรู ปของการบริการหรือผลิ ตภัณฑ์ก็ ตามควรตัดสิน คุณคําตามมาตรฐานของผู๎บริ โภคเป็ นสาคั ญ
ผู๎บริโภคอาจเป็น ผู๎ซื้อสินค๎า ผู๎ใช๎บริการ ผู๎เข๎าโครงการฝึกอบรม ผู๎เลือกสถานศึกษา นักเรียน ครู
ผู๎ปกครอง ผู๎เสียภาษี เป็นต๎น การประเมินในลักษณะนี้ นักประเมินควรเป็นผู๎ประเมินภายนอกที่มี
ความเป็นอิสระ คาถามการประเมินที่สาคัญ คือ อะไรเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ? หรือคุ๎มคําที่สุด? ภายใต๎
ความแตกตํางของบริบท ด๎านราคา ความต๎องการ คุณคําของสังคม ผลกระทบทางบวก/ลบ ที่อาจ
เกิดขึ้นตามมา ขั้นตอนการประเมินที่สาคัญควรประกอบด๎วยรายการกิจกรรมของการวัด การตีคํา
การจัดลาดับความสาคัญ การชั่งน้าหนักผลตอบแทนและสังเคราะห์เพื่อสรุปผล
3.2 Judicial (Adversarial) Approach
รูปแบบนี้ ได๎น าการพิ พากษาคดีมาใช๎เ ป็น วิธีก ารบรรลุ ข๎อยุ ติเ กี่ยวกับการตั ดสิ น
คุณคําของสิ่งที่ประเมิน ด๎วยการนาสืบพยาน/หลักฐานของทีมนักประเมิน 2 ฝุายที่มีความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ ผลของโครงการแตกตํ า งกั น เพื่ อ เปิ ด โอกาสให๎ นั ก ประเมิ น แตํ ล ะฝุ า ยแสดงหลั ก ฐาน
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ที่นําเชื่อถือที่สุดของฝุายตน โดยมีการซักถามพยานของตนและฝุายตรงกันข๎าม ผู๎พิพากษาและลูกขุน
ฟังการเสนอข๎อเท็จจริง และการสืบสวนพยานจากทีมนักประเมินแตํละฝุาย เพื่อตัดสินคุณคําของสิ่งที่
ประเมินพร๎อมทั้งจัดทาข๎อเสนอแนะโดยมีขั้นตอนในการประเมิน คือ กาหนดประเด็นปัญหาเพื่อใช๎
เป็นกรอบของการสืบสวน คัดเลือกประเด็นและเรียงลาดับความสาคัญ เปิดโอกาสให๎ทีมนักประเมิน
แตํล ะฝุา ยเสนอข๎อมู ล หลัก ฐานของผลการประเมิน นาสืบพยานและเสนอข๎ อโต๎ แย๎ ง คณะลู กขุ น
สรุปผลตัดสินคุณคํา และจัดทาข๎อเสนอแนะแนวทางนี้อยูํบนพื้นฐานความเชื่อวําการสืบสวนสอบสวน
กับมนุษย์ถือวําเป็นหลักฐานที่สาคัญที่สุด เพราะนอกจากจะได๎ข๎อเท็จจริงแล๎ว ยังสามารถครอบคลุ ม
ถึงอารมณ์ ความรู๎สึกนึกคิด คํานิยม สีหน๎าทําทาง ซึ่งจะเป็นสํวนประกอบที่นาไปสูํการตัดสินคุณคําที่
เหมาะสม
3.3 Accreditation (Professional Review) Approach
ตอนต๎นศตวรรษที่ 20 ได๎เกิดการตื่นตัวในการรวมกลุํมของนักวิชาชีพเป็นสมาคม
วิชาชีพตํางๆ เพื่อคุ๎มครองพิทักษ์สิทธิ์การประกอบวิชาชีพของสมาชิก ในขณะเดียวกัน สมาคมวิชาชีพ
ดังกลําวยังได๎ทาหน๎าที่กาหนดจรรยาบรรณมาตรฐานของวิชาชีพ การพิจารณาผลงานทางวิชาการ
โดยใช๎ รู ป แบบการประเมิ น ที่ เ รี ย กวํ า Professional Review รู ป แบบการประเมิ น ดั ง กลํ า ว
ประกอบด๎วยกลุํมผู๎ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ทาการประชุม กาหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติ และใช๎เป็นแนวทางในการตัดสินคุณภาพของผลการปฏิบัติ ผลงานทางวิชาการ การรับรอง
วิทยฐานะ (Accreditation) การให๎วุฒิบัตร เป็นต๎น
3.4 Goal–free Approach
เป็นรูปแบบหนึ่งที่พยายามลดความลาเอียงของการประเมินที่เ น๎นการประเมินผลที่
เกิ ด ขึ้น จริง (actual effects) หรื อ ผลทั้ ง หมดของโครงการทั้ ง ในแงํ ผ ลที่ ค าดหมาย และผลที่มิ ไ ด๎
คาดหมาย เชํน ผลข๎างเคียง ซึ่งอาจเป็นไปได๎ทั้ง ทางบวกและทางลบ เป็นต๎น มีการประเมินความ
ต๎องการจาเป็น (Needs Assessment) เพื่อใช๎เป็นเกณฑ์หนึ่งในการตัดสินคุณคําของโครงการ การ
ประเมินโครงการแบบไมํอิงวัตถุประสงค์ของโครงการมีจุดมุํงหมายเพื่อทราบผลทั้งหมดของโครงการ
เปรี ย บเทีย บการด าเนิ น โครงการกั บ โครงการอื่น ๆ เพื่ อศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของการดาเนิ น งาน
วิเคราะห์คําใช๎จําย เพื่อศึกษาอัตราสํวนของคําใช๎จํายกับประสิทธิผล จากนั้นจึงสรุปผลการประเมิน
บุคลากรการดาเนินงาน และคุณคําสรุปของโครงการ
3.5 Training Approach
รูปแบบการประเมินผลการฝึกอบรมวําให๎ผลอะไรบ๎างแกํผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม และ
หนํวยงานของผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมวําให๎ผลอะไรบ๎างแกํผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม และหนํวยงานของผู๎เข๎า
รับการฝึกอบรม อันเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนา/ปรับปรุง โครงการฝึกอบรม หรือตัดสินใจยุติหรือ
ด าเนิ น โครงการตํ อ ไป Kirkpatrickได๎ เ สนอวํ า ควรท าการประเมิ น ผลของการฝึ ก อบรมเป็ น
4 ลาดับขั้น ได๎แกํ 1) การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) อันเป็นความรู๎สึกตอบสนองตํอโครงการของผู๎
เข๎ารับการอบรม เชํน หลักสูตร เนื้อหา สาระ วิทยากร เอกสาร สถานที่โสตทัศนูปกรณ์ ระยะเวลา
เป็นต๎น 2) การประเมินการเรียนรู๎ (Learning) อันเป็นผลการเรียนรู๎ที่เกิดขึ้นกับผู๎เข๎ารับการอบรม
เชํ น การเปลี่ย นแปลงความรู๎ ทั ศนคติ ทั กษะ กํอ น–หลั ง การฝึก อบรม เป็ น ต๎น 3) การประเมิ น
พฤติกรรม (Behavior) อันเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู๎รับการอบรมเมื่อกลับไปปฏิบัติงาน
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เชํน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม กํอน-หลังการฝึกอบรมและหลังจากกลับไปปฏิบัติงาน เป็นต๎น และ
4) การประเมินผลตํอองค์การ (Results)เป็นการประเมินผลลัพธ์หรื อผลกระทบที่เกิดตํอองค์การ
อันเนื่องมาจากการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมของผู๎ เข๎ารับการอบรม เชํน การลดลงของปัจจัยเสี่ย ง
การเพิ่มขึ้นของผลผลิต ประสิทธิภาพ เป็นต๎น
3.6 Theory–Based Approach
รูปแบบการประเมินแบบอิงการขับเคลื่อนทางทฤษฎี โดยใช๎ทฤษฎีโครงการเป็น
เครื่องนาทางสาหรับตัดสินวํา โครงการนั้นประสบความสาเร็จหรือไมํ? และปัจจัยใดเป็นสาเหตุของผล
ของโครงการที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ จั ด ท าข๎ อ เสนอแนะส าหรั บ พั ฒ นาโครงการลั ก ษณะนั้ น ตํ อ ไป
การประเมินตามแนวคิดนี้เริ่มจากการใช๎ตรรกศาสตร์ของโครงการ ด๎วยการพัฒนาทฤษฎีที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ มีความเที่ยงตรงภายใต๎บริบทของโครงการ แนวคิดทางทฤษฎีจะชํวยเชื่อมโยงระหวําง
ปัจจัย กิจกรรมการดาเนินงาน และผลลัพธ์อันเป็นผลสาเร็จของโครงการมีการระบุตัวแปรต๎น และ
ตัวแปรตาม พร๎อมทั้ง การเชื่ อมโยงเชิ ง สาเหตุ ผลการประเมิ นทาให๎ ทราบวํ าปั จ จัย ตํา งๆ รวมทั้ ง
กิจกรรมการดาเนินงาน นาไปสูํผลลัพธ์ตามคาทานายของทฤษฎีหรือไมํ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นประสบ
ผลสาเร็จเพียงใด? และปัจจัยใดเป็นสํวนสาคัญตํอการเกิดผลสาเร็จ/ไมํสาเร็จนั้น ความเหมาะสมของ
การใช๎รูปแบบการประเมินนี้อยูํที่ความสามารถในการสร๎างทฤษฎีโครงการที่ถู กต๎องและเชื่อถือได๎
ถ๎าทฤษฎีมีความสอดคล๎องกับโครงการ และบริบทของโครงการ ทฤษฎีนั้นชํวยนาทางทาให๎สามารถ
ตรวจสอบผลของโครงการได๎อยํางนําเชื่อถือ
3.7 Value–Added Approach
รูป แบบการประเมิน แบบเน๎น ผลลั พ ธ์ที่ เ ป็ นมู ล คํา เพิ่ม ซึ่ง เป็น การติ ดตามก ากั บ
ผลลั พธ์อ ยํา งเป็ นระบบ (Outcome monitoring) สาหรับ ประเมิ นความงอกงาม พั ฒนาการหรื อ
คะแนนเพิ่ม โดยใช๎แบบสอบถามมาตรฐานเป็นเครื่องมือติดตามประเมินความก๎าวหน๎า/แนวโน๎มของ
ผลสัมฤทธิ์/พัฒนาการของระบบการศึกษา สถานศึกษาหรือผู๎เรียนในระดับชั้นตํางๆ อยํางตํอเนื่องวํา
มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเพียงไร สาหรับเปรียบเทียบระหวํางสถานศึกษา ขนาด ประเภท สัง กัด เพื่อจัด
กลุํ ม คุ ณ ภาพและจั ด ท ารายงานข๎ อ เสนอแนะส าหรั บ การพั ฒ นาระบบ การศึ ก ษาในภาพรวม
นักประเมินอาจใช๎ตัวบํงชี้เชิงระบบเป็นกรอบของการติดตามความก๎าวหน๎า หรือพัฒนาการ คาถาม
เชิงประเมินที่สาคัญของรูปแบบการประเมินนี้ เชํน ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นมูลคําเพิ่ม
เทําใด? แนวโน๎มพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์เป็นอยํางไร? สํวนใดของระบบที่มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ? สํวนใด
แยํ ที่ สุ ด ? สวนใดบ๎ า งที่ ค วรมี ก ารปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงหรื อ แก๎ ไ ข ระบบโดยภาพรวมประสบ
ความสาเร็จหรือไมํสาเร็จเพียงใด? เป็นต๎น
4. การประเมินที่เน๎นการตัดสินคุณคําโดยวิธีเชิงธรรมชาติ (NV Models)
รูปแบบการประเมินตามแนวคิดนี้ ประกอบด๎วย
4.1 Effective Approach
รู ปแบบนี้ พยายามเพิ่ มโอกาสของการน าผลการประเมิ นไปใช๎ ประโยชน์ เรี ยกวํ า
Effective Evaluation ซึ่งเป็นวิธีที่ผสมผสานระหวํางแนวคิดการประเมินแบบตอบสนองความต๎องการ
ของผู๎ ใ ช๎ ส ารสนเทศ (responsive evaluation) กั บ วิ ธี ก ารประเมิ น แบบธรรมชาติ (naturalistic
methodologies) ซึ่งเน๎นวิธีการที่ยืดหยุํนตามสถานการณ์โดยเริ่มต๎นจากการระบุผู๎อยูํในขํายที่จะใช๎
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สารสนเทศจากการประเมิน ระบุอ งค์ ประกอบที่ต๎อ งการประเมิน กาหนดวั ตถุ ประสงค์ข องการ
ประเมิ น ให๎ ชั ด เจนวํ า ต๎ อ งการประเมิ น คุ ณ คํ า ภายในและ/หรื อ คุ ณ คํ า ภายนอก ประเมิ น แบบ
formative และ/หรือ summative จากนั้นจึงเก็บรวบรวมข๎อมูลให๎ครอบคลุมประเด็นปัญหาคุณคําที่
ต๎องการประเมินและเกณฑ์มาตรฐานเพื่อทาการวิเคราะห์ข๎อมูลแปลผลตัดสินคุณคําภายใน/ภายนอก
ตลอดจนจัดทารายงานผลและข๎อเสนอแนะ
4.2 Criticism Approach
รูปแบบนี้ได๎ประยุกต์มโนทัศน์ของศิลปวิจารณ์ (Art Criticism) มาใช๎เป็นรูปแบบ
ของการประเมิน โดยให๎แนวคิดวําการวิพากษ์วิจารณ์เป็นการใช๎วิจารณญาณในการบรรยายคุณภาพ
ของสิ่งที่ศึกษา (descriptive aspect) ตีความหมายคุณภาพของสิ่ง ที่ศึกษา (interpretive aspect)
ออกมาในเชิงประจักษ์ตามการรับรู๎ของผู๎เชี่ยวชาญและตัดสินคุ ณคําของสิ่งนั้น (evaluative aspect)
Eisner เสนอวําการประเมินตามแนวทางของศิลปวิจารณ์ ประกอบด๎วยศิลปะของการรับรู๎อันประณีต
ซึ่งเกิดจากการฝึกฝนและประสบการณ์ กับศิลปะของการเปิดเผยคุณภาพของการถํายทอดความรู๎สึก
ที่กลั่นกรองผํานเกณฑ์มาตรฐานเพื่อสะท๎อนคุณคําของสิ่งนั้นออกมา
4.3 Authentic Approach
รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริง การประเมินตามสภาพจริงได๎
เริ่มพัฒนามาตั้งแตํ ค.ศ.1900 เพื่อแก๎ไขข๎อจากัดของการทดสอบด๎วย ข๎อสอบเขียนตอบแบบหลาย
ตัวเลือกให๎เกิดความสมดุล ยืดหยุํนที่จะใช๎กับการประเมินภาคปฏิบัติ (Performance assessment)
ที่ใกล๎เคียงกับสภาพที่เป็นจริงทางสัง คม เชํน การประเมินตามสภาพปัญ หาจริง เกี่ยวกับความคิ ด
การท างานรํ ว มกั น ชิ้ น งาน งานเขี ย น แฟู ม สะสมงาน (portfolio) ทั ก ษะชี วิ ต เป็ น ต๎ น โดยการ
พิจารณาตัดสิน ตามมิติ คุณภาพ (rubrics) ซึ่ง เป็ นระดั บมาตรฐานที่ย อมรับ ส าหรับใช๎เปรีย บเทีย บ
ภายในกลุํมระหวํางกลุํม ขั้นตอนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามสภาพจริง ประกอบด๎วย
กาหนดทักษะหรือคุณลักษณะที่ต๎องการประเมิน เลือกสถานการณ์ และเครื่องมือประเมินที่เป็นสภาพ
จริ ง จั ด กิ จ กรรมปฏิ บั ติ ก ารก าหนดมิ ติ คุ ณภาพเพื่ อใช๎ เป็ นเกณฑ์ มาตรฐานส าหรั บการประเมิ น
ทาการประเมินผลการปฏิบัติ ตรวจสอบความถูกต๎อง และรายงานผล
4.4 Constructivist Approach
รูปแบบการประเมินแบบสร๎างความรํวมมือจากทุกฝุาย ซึ่งเป็นการประเมินที่อยูํบน
พื้นฐานของการให๎บริการที่ตอบสนองตํอความหํวงใยของผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุาย พื้นฐานความคิดมาจาก
ความเชื่อวํา ความจริงไมํใชํสิ่งสากลที่ยั่งยืน แตํยึดถือวําความจริงเป็นเพียงปฏิบัติการตามอัตวิสั ยของ
ผู๎เกี่ยวข๎องผู๎ประเมินจึงมีบทบาทในการควบคุมการประเมินและทาการประเมินรํวมกับผู๎เกี่ยวข๎องที่มี
สํวนได๎เสียทุกฝุาย ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องมือมนุษย์ที่สามารถทาให๎เกิดฉันทามติรํวมกันได๎ ผู๎เกี่ยวข๎องมี
บทบาทสาคัญในการกาหนดประเด็นการประเมิน และตัวแปรของการประเมิน สํวนผู๎ประเมินมีหน๎าที่
ให๎ความรู๎ สร๎างจิตสานึก ของตัวเองให๎เกิดพลั งของความรํวมมือที่จะพัฒนาสังคม กลุํม และตนเอง
รวมทั้งรักษาดุลยภาพระหวํางวิธีการเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เมื่อผู๎ประเมินและผู๎เกี่ยวข๎องทุก
ฝุายเห็นด๎วยกับแนวทางนี้ และตกลงใจที่จะรํวมมือกันจนเกิดฉันทามติของการประเมิน โดยผู๎ประเมิน
จะต๎องมีคุณธรรม มีบารมี และเป็นที่ยอมรับของทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง
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4.5 Empowerment Approach
รูปแบบการประเมินแบบสร๎างพลังการประเมิน ซึ่งอยูํบนพื้นฐานตามแนวคิดของ
การประเมินแบบสร๎างความรํวมมือจากทุกฝุายการประเมินตามรูปแบบสร๎างความรํวมมือจากทุกฝุาย
การประเมินตามรูปแบบสร๎างพลังนี้ มุํงตอบสนองตํอผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกฝุาย (Stakeholders) ทั้งนี้
ผู๎ที่ได๎รับผลกระทบมากที่สุดจนถึงน๎อยที่สุด ให๎มารํวมกันดาเนินงานจนเกิดเป็นพลัง ความรู๎ ความ
เข๎าใจ ในการประเมินและสามารถดาเนินการประเมินได๎เอง ความแตกตํางที่ส าคัญ ระหวํางการ
ประเมินแบบสร๎างพลังการประเมิน กับการประเมินแบบสร๎างความรํวมมือจากทุกฝุาย อยูํตรงที่การ
ประเมินแบบสร๎างความรํวมมือจากทุกฝุาย ผู๎ประเมินมีบทบาทของการควบคุมการประเมินและ
ดาเนินการประเมินจนเกิดการยอมรับการประเมิน และผลการประเมินรํวมกัน แตํการประเมินแบบ
สร๎างพลังการประเมิน ผู๎ประเมินไมํได๎มีบทบาทเป็นผู๎ควบคุมการประเมิน ผู๎ประเมินมีบทบาทเป็น
ผู๎แนะนา ชํวยเหลือเชิงเทคนิคและสร๎างพลังการประเมินรํวมกับผู๎เกี่ยวข๎อง
กลําวโดยสรุป จากการศึกษารูปแบบการประเมินโครงการดั ง กลําวข๎างต๎น รูปแบบการ
ประเมิ น หรื อ โมเดลการประเมิ น คื อ กรอบความคิ ด แนวความคิ ด ในการประเมิ น ที่ เ สนอโดย
นักประเมินที่มีความรู๎และมีชื่อเสียง ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ มี ความแตกตํางกัน ขึ้นอยูํกับข๎อตกลง
เบื้องต๎น โดยมีนักวิชาการทางด๎านการประเมินได๎เสนอกรอบความคิดให๎นักประเมินได๎เลือกใช๎ สรุป
โดยทั่วไปแบํงออกเป็น 4 รูปแบบ คือ
1. รูปแบบการประเมินที่เน๎นจุดมุํงหมาย (Objective Based Model) ได๎แกํ รูปแบบ
การประเมินของไทเลอร์ (Ralph W. Tyler:1943) ครอนบาค (Cronbach:1973) และเคริกแพตทริค
(Kirkpatirck)
2. รู ป แบบการประเมิ น ที่ เ น๎ น การตั ด สิ น คุ ณ คํ า (Judemental Evaluation Model)
ได๎ แ กํ รู ป แบบการประเมิ น ของสเตค (Stake:1967) สคริ ฟ เวํ น (Scriven:1967) โพรวั ส (Provus
:1971)
3. รู ป แบบการประเมิ น ที่ เ น๎ นการตั ด สิ น ใจ (Decision – Oriented Evaluation
Model) ได๎แกํ รูปแบบการประเมิน ของเวลซ์ (Welch:1967) สตัฟเฟิลบิม (Stufflebeam:CIPP
:1968) อัลคิน (Alkin:1967)
4. รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model)
รูป แบบการประเมิน แบบซิ ป (CIPP Model) เป็ นรู ปแบบการประเมิน ที่เ น๎ นการ
ตัดสินใจ (Decision – Oriented Evaluation) ซึ่งผู๎ประเมินได๎นามาใช๎ในการประเมินโครงการครั้งนี้
โดย แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบิม (Daneil L. Stufflebeam, 1983) ได๎เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ
การประเมินแบบซิปโมเดล (CIPP Model) วําเป็นการประเมินด๎วยกระบวนการตํอเนื่อง โดยมีจุดเน๎น
ที่ ส าคั ญ คื อ ใช๎ ค วบคูํ กั บ การบริ ห ารโครงการเพื่ อ หาข๎ อ มู ล ประกอบการตั ด สิ น ใจอยํ า งตํ อ เนื่ อ ง
ตลอดเวลา วัตถุประสงค์ของการประเมินคือการให๎สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ คาวํา CIPP เป็นคายํอ
มาจาก คาวํา Context, Input, Process และ Product สตัฟเฟิลบีม ได๎ให๎ความหมายวํา การประเมิน
เป็น กระบวนการของการบรรยายการเก็ บข๎อมู ล การวิเคราะห์ข๎ อมู ล ขํ าวสาร เพื่ อนาข๎ อมู ลไปใช๎
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ประโยชน์ ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม ซึ่ง การประเมินเพื่อให๎ไ ด๎สารสนเทศที่สาคัญ
มุํงประเมิน 4 ด๎าน ดังนี้
1) การประเมินด๎านบริบท (Context Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลสาคัญ
เพื่อชํวยในการกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ความเป็นไปได๎ของโครงการเป็นการตรวจสอบเพื่อ
ตอบคาถามตํางๆ เชํน
- เป็นโครงการที่สนองปัญหาหรือความต๎องการจาเป็นที่แท๎จริงหรือไมํ
- วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน เหมาะสม สอดคล๎องกับนโยบายขององค์กรหรือ
นโยบายหนํวยเหนือหรือไมํ
- เป็นโครงการที่เป็ นไปได๎ ในแงํของโอกาส ที่ จะได๎ รับการสนั บสนุ นจากองค์ การตํางๆ
หรือไมํ
2) การประเมินด๎านปัจจัยเบื้องต๎น (Input Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อใช๎ข๎อมูล
ตัดสินใจปัจจัยตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับโครงการเหมาะสมหรือไมํ โดยดูวําปัจจัยที่ใช๎ จะมีสํวนชํวยให๎
บรรลุจุดมุํงหมายของโครงการหรือไมํ เป็นการตรวจสอบเพื่อตอบคาถามที่สาคัญ เชํน
- ปัจจัยที่กาหนดไว๎ในโครงการ มีความเหมาะสมเพียงพอหรือไมํ
- กิจกรรมที่ได๎เลือกสรรแล๎ว ที่กาหนดไว๎ในโครงการ มีความเป็นไปได๎เพียงใด
3) การประเมินด๎านกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินระหวํางการดาเนิน
โครงการ เพื่อหาข๎อดีและข๎อบกพรํองของการดาเนินงานตามขั้นตอนตํางๆ ที่กาหนดไว๎และเป็นการ
รายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการนั้นด๎วย ซึ่งเป็นการตรวจสอบเพื่อตอบคาถามที่สาคัญ เชํน
- การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว๎หรือไมํ
- เกิดปัญหา อุปสรรค ไมํราบรื่น ไมํคลํองตัว หรือไมํอยํางไร
- มีการแก๎ไขปัญหาอยํางไร
4) การประเมิน ด๎านผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อดูวําผลที่
เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือตามที่คาดหวังไว๎หรือไมํ โดยอาศัยข๎อมูลจาก
การรายงานผลที่ได๎จากการประเมินสภาพแวดล๎อม ปัจจัยเบื้องต๎น และกระบวนการรํวมด๎วย ซึ่งเป็น
การตรวจสอบเพื่อตอบคาถามที่สาคัญๆ เชํน
- เกิดผล / ได๎ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไมํ
- คุณภาพของผลลัพธ์เป็นอยํางไร
- เกิดผลกระทบอื่นใดบ๎างหรือไมํ
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สรุปกรอบความคิดของรูปแบบการประเมินแบบซิป แสดงได๎ในแผนภาพ ดังตํอไปนี้

การประเมินด๎านบริบท

ตัดสินใจเลือกวัตถุประสงค์

การประเมินด๎านปัจจัยเบื้องต๎น

เลือกแผนการจัดแผนงานที่เหมาะสมที่สุด

การประเมินด๎านกระบวนการ

การนาแผนงานที่กาหนดไว๎ไปปรับปรุง

การประเมินด๎านผลผลิต

ควรปรับปรุงขยายแผนหรือควรล๎มเลิก

ภาพที่ 4 แสดงประเภทของการประเมินและการตัดสินใจของสตัฟเฟิลบีม
ที่มา:ธีรศักดิ์ อุํนอารมณ์เลิศ, 2556:95
โดยผู๎ ป ระเมิ น ใช๎ รู ป แบบการประเมิ น เชิ ง ระบบตามรู ป แบบซิ ป ( CIPP Model)
ของสตัฟเฟิลบีม (Strufflebeam) ด๎วยเหตุผลคือ เพื่อทาให๎ได๎รับรู๎ถึงข๎อมูลตํางๆ ครอบคลุมและครบ
วงจร ในการดาเนินโครงการอยํางเป็นระบบ คือ สภาพบริบทของโครงการ (Context) ปัจจัยเบื้องต๎น
(Input) กระบวนการดาเนินงาน (Process) และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (Product) ซึ่งผลที่ได๎
จากการประเมิ น โครงการสํ ง เสริ ม การสร๎ า งและพั ฒ นานวั ต กรรมและสิ่ งประดิ ษ ฐ์ ข องผู๎ เ รี ย น
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
รัตนะ บัวสนธ์ (2556:10-17) กลําววํา รูปแบบการประเมิน CIPP เป็นการนาตัวอักษรตัวแรก
ของมิติการประเมิน 4 ด๎ านมาประกอบกั น ได๎แกํ การประเมินบริบท (Context) ปัจจั ยนาเข๎า (Input)
กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ซึ่งสตัฟเฟิลบีม พัฒนานาเสนอขึ้นโดยมีพื้นฐานมาจาก
การเรียนรู๎หรือประสบการณ์การกระทาการประเมินโครงการทางการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา
ตั้งแตํกลางปี 1960 โดยต๎องการที่จะแก๎ไขข๎อผิดพลาดหรือข๎อจากัดของรูปแบบการประเมินแบบดั้งเดิม
รูปแบบการประเมิน CIPP ปรากฏขึ้นเป็นลายลักษณ์ชัดเจนในหนังสือชื่อ Educational Evaluation
and Decision Making ซึ่งตีพิมพ์ในปี 1971 และปรับปรุงอีกครั้งในปี 2007 ในหนังสือ Evaluation
Theory Models and Applications โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การประเมิ นบริ บท (Context Evaluation) หมายถึ ง การประเมิ น เกี่ ยวกั บ ความ
ต๎องการจาเป็น ปัญหา และโอกาสที่จะเกิดขึ้นภายใต๎เงื่อนไขแวดล๎อมหนึ่งที่กาหนด การประเมินบริบท
อาจจะประเมินได๎ทั้งกํอน ระหวํางหรือแม๎กระทั่งหลังการดาเนินโครงการ แผนงานหรือสิ่งแทรกแซง
อื่นๆ ในกรณีประเมินบริบทกํอนการดาเนินโครงการ องค์กรหรือหนํวยงานจะใช๎ผลจากการประเมิน
บริบทเพื่อชํวยจัดลาดับความสาคัญและกาหนดเปูาหมายสาหรับโครงการนั้น แตํถ๎าเป็นการประเมิน
บริบทระหวํางหรือหลังดาเนินโครงการ องค์กรและหนํวยงานมักจะดาเนินการและจัดทารายงานการ
ประเมินบริบทควบรวมไปกับการประเมินปัจจัยนาเข๎า กระบวนการ และผลผลิต กรณีนี้การประเมิน
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บริบทจึงมีประโยชน์สาหรับการตัดสินใจกาหนดเปูาหมายของโครงการและชํวยให๎ผู๎รับบริการได๎ประเมิน
วําโครงการ หรือสิ่งแทรกแซงดังกลําวมีคุณประโยชน์ตอบสนอง หรือเป็นไปตามความต๎องการจาเป็นของ
กลุํมผู๎ใช๎ประโยชน์หรือไมํเพียงไร เทคนิควิธีการที่ใช๎ในการประเมินบริบทควรใช๎วิธีการเก็บรวบรวม
สารสนเทศอยํางหลากหลาย ครอบคลุมสมาชิกที่เป็นประชากรเปูาหมาย รวมทั้งสิ่งแวดล๎อมตํางๆ
ของโครงการหรือสิ่งแทรกแซงนั้น ซึ่งโดยปกติมักเริ่มจากการซักถามผู๎รับริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย
เพื่อชํวยระบุขอบขํายการศึ กษา หลัง จากนั้นนักประเมินอาจจะทาการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
ความต๎องการจาเป็นในการรับบริการหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการให๎บริการ ผลการประเมิน
บริบทสามารถนามาใช๎ได๎อยํางกว๎างขวางยกตัวอยํางเชํน ผู๎บริหารสามารถนาผลการประเมินที่ได๎ไปใช๎
สื่อสารกับสมาชิกในองค์กรเพื่อแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ จุดแข็ง จุดอํอน ความต๎องการ
จาเป็น แตํสาหรับนักพัฒนาโครงการก็สามารถที่จะนาผลการประเมินบริบทไปใช๎เพื่อสนับสนุนขอรับ
ทุนหรือจัดทาสัญญาตํางๆ เกี่ยวกับโครงการ สาหรับโรงเรียนนั้นก็อาจใช๎การประเมินบริบทเพื่อให๎
ความชํวยเหลือนักเรียนและผู๎ปกครองในการชี้แนะและพัฒนาความก๎าวหน๎าทางการเรียนให๎ดียิ่งขึ้น
ในสํวนของนักประเมินก็ต๎องใช๎ผลการประเมินบริบทเพื่อกาหนดวัตถุประสงค์ได๎อยํางเหมาะสมและมี
ความสัมพันธ์กับแผนงานโครงการหรือสิ่งแทรกแซงนั้นๆ
2) การประเมินปัจจัยนาเข๎า (Input Evaluation) จุดมุํงเน๎นหลักของการประเมินปัจจัย
นาเข๎า ก็เพื่อชํวยจัดลาดับโครงการที่จะทาให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงความต๎องการจาเป็น โดยการศึกษา
และตรวจสอบอยํางถี่ถ๎วนเกี่ยวกับแนวทางตํางๆ ที่มีศักยภาพหรือมีความเป็นไปได๎มากที่สุด ในอันที่จะ
กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลําว การประเมินปัจจัยนาเข๎าจะเป็นตัวบํงบอกลํวงหน๎าถึงความสาเร็จหรือ
ความล๎มเหลวหรือประสิทธิ ผลของความพยายามเปลี่ ยนแปลงใดๆ ที่โครงการหรื อสิ่ งแทรกแซงนั้ น ๆ
ต๎องการให๎ เกิด จุดมุํงเน๎นประการที่สองของการประเมิ นปัจจัยน าเข๎า ก็เพื่ อสร๎างความเข๎าใจรํวมกั น
เกี่ยวกับแนวทางที่เป็นทางเลือกตํางๆ และเพราะเหตุใดจึงเลือกแนวทางนั้น ในกรณีเชํนนี้สารสนเทศที่ได๎
จากการประเมินปัจจัยนาเข๎าจะมีความสาคัญเป็นอยํางมากสาหรับบํงบอกให๎เห็นถึงความรับผิดรับชอบ
ใดๆ ของผู๎พัฒนาโครงการที่พยายามออกแบบและปรับปรุงงบประมาณใดๆ ของโครงการหรือสิ่งแทรกแซง
ดังกลําว นอกจากนี้แล๎วการประเมินปัจจัยนาเข๎า ก็จะชํวยจาแนกและจัดลาดับแนวทางที่เกี่ยวข๎องให๎แกํผู๎
มีหน๎าที่ตัดสินใจได๎ใช๎เป็นทางเลือกสาหรับการดาเนินงานตํอไป โดยสรุปการประเมินปัจจัยนาเข๎า ก็เพื่อ
ชํวยผู๎ทาหน๎าที่ตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ตํางๆ ที่จะชํวยให๎บรรลุ เปูาหมายตอบสนองความต๎องการจาเป็น
ให๎แกํผู๎รับประโยชน์ กํอให๎เกิดแผนงานที่ปฏิบัติได๎จริงและใช๎งบประมาณได๎อยํางเหมาะสม รวมทั้งการ
บันทึกและสร๎างสานึกรับผิดรับชอบเกี่ยวกับการได๎มาซึ่งทรัพยากรและวิธีการดาเนินงานในแผนงานนั้นๆ
นอกจากนี้ แล๎วหน๎าที่ สาคั ญอี กประการหนึ่ งของการประเมินปั จจั ยนาเข๎าก็ เพื่ อชํ วยให๎ ผู๎น าโครงการ
หลีกเลี่ยงความสูญเปลําใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจาการใช๎นวัตกรรมหรือโครงการที่ไมํกํอให๎เกิดประโยชน์
คุ๎มคําถึงทรัพยากรที่จะต๎องสูญเสียไป
3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการตรวจสอบการนาแผนงานหรือ
โครงการไปใช๎หรือตรวจสอบการดาเนินงานการใช๎แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ที่สาคัญประการหนึ่ง
ของการประเมินกระบวนการก็คือ การให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํผู๎จัดการและผู๎ปฏิบัติงานในโครงการนั้นๆ
เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมตํางๆ ของโครงการวําเป็นตามตารางเวลาที่กาหนดหรือไมํ การใช๎งบประมาณ
และประสิทธิภาพเป็นอยํางไร สาหรับวัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งก็เพื่อชี้แนะแนวทางให๎แกํผู๎ปฏิบัติงาน
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ในการปรับปรุงการใช๎งบประมาณและแนวทางการดาเนินงานของโครงการให๎มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
เพราะโดยปกติแล๎วเมื่อมีการเริ่มต๎ นการดาเนินงานของโครงการหรือแผนงาน ผู๎ปฏิบัติง านยํอมไมํ
สามารถที่ จ ะก าหนดสิ่ ง ตํ างๆ ได๎ทั้ ง หมด ไมํ วํา จะเป็ น เรื่ องของการจั ดกิ จ กรรม การใช๎ บุค ลากร
งบประมาณ หรืออื่นๆ ดังนั้นการได๎รับสารสนเทศจากการประเมินกระบวนการ ก็สามารถนาไปใช๎
ประกอบการตัดสินใจปรับปรุงสิ่งตํางๆ ในโครงการให๎สามารถดาเนินการตํ อไปและมีความเป็นไปได๎ที่
จะทาให๎บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต๎องการ ในการประเมินกระบวนการนั้น ควรทาการเปรียบเทียบ
ระหวํางกิจกรรมและคําใช๎จํายจริงกับกิจกรรมในแผนงาน โครงการ และงบประมาณที่กาหนดไว๎วํามี
ความแตกตํางกันมากน๎อยพียงไร รวมทั้งบรรยายให๎เห็นถึงปัญหาตํางๆ เกี่ ยวกับการนาโครงการไปใช๎
และท๎ า ยที่ สุ ด ก็ ค วรจั ด ท ารายงานที่ ผู๎ รํ ว มโครงการหรื อ ผู๎ ท าการสั ง เกตได๎ ตั ด สิ น คุ ณ ภาพของ
กระบวนการใช๎โครงการ แผนงานดังกลําว
4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) วัตถุประสงค์หลักของการประเมินผลผลิตก็
เพื่อสอบวัด ตีความ และตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ แผนงานหรือสิ่งแทรกแซงวําตอบสนองบรรลุ
ความต๎องการจาเป็นของกลุํมผู๎รับประโยชน์หรือไมํ นอกจากนั้นการประเมินผลผลิตก็ยังต๎องประเมิน
ผลลัพธ์ (Outcomes) ทั้งที่ตั้งใจและไมํตั้งใจ ทั้งที่เป็นไปในทางบวกและทางลบอีกด๎วย ยิ่งไปกวํานั้น
บํอยครั้งที่นักประเมินยังขยายขอบเขตการประเมินผลผลิตไปสูํการประเมินในสิ่งที่เรียกวํา ผลลัพธ์ระยะ
ยาวอีกด๎วย การประเมินผลผลิตควรดาเนินการโดยอาศัยการรวบรวมและวิเคราะห์การตัดสินของกลุํมผู๎
มีสํวนได๎สํวนเสียที่มีตํอโครงการหรือสิ่งที่ได๎รับการประเมินนั้น ในบางครั้งก็อาจทาการเปรียบเที ยบ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับโครงการหรือสิ่งที่ได๎รับการประเมินอื่นซึ่งมีลักษณะคล๎ายคลึงกันและก็มีอยูํบํอยๆ
ที่ผู๎รับบริการจากโครงการต๎องการจะรู๎วําโครงการดังกลําวได๎ผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
หรือไมํ และมีประโยชน์คุ๎มกับการลงทุนดาเนินการเพียงไร ดังนั้นในทางที่เหมาะสมแล๎วนักประเมินก็ควร
ที่วิเคราะห์ตีความให๎เห็นวําจุดอํอนของการใช๎โครงการหรือแผนปฏิบัติงานสํวนใดที่เป็นสาเหตุทาให๎
ได๎ผลลัพธ์อํอนด๎อยลงไปด๎วย เทคนิควิธีการที่ใช๎ประเมินผลผลิตมิได๎กาหนดไว๎อยํางเป็นแบบแผนตายตัว
แตํนักประเมินอาจต๎องใช๎วิธีการอยํางหลากหลายรํวมกันเพื่อชํวยให๎เกิดความเข๎าใจในการศึกษาผลลัพธ์
ทั้งหมดของสิ่งที่ได๎รับการประเมิน รวมทั้งยังชํวยในการตรวจสอบข๎ามกันไปมาระหวํางข๎อค๎นพบที่
หลากหลายอีกด๎วย
ในการประเมินผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กาหนดนั้น นักประเมิน
จาเป็นต๎องศึกษา ค๎นหาผลลัพธ์ในเชิงบวกและเชิงลบโดยการรับฟังความคิดเห็นหรือสัมภาษณ์กลุํมผู๎มี
สํวนได๎สํวนเสียกับสิ่งที่ได๎รับ เป็นการประเมินเพื่อที่จะทาการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลลัพธ์ให๎
ครอบคลุมทุกๆ ด๎าน และสืบหาข๎อเท็จจริงอยํางรอบคอบสาหรับยืนยันหรือไมํยืนยันสมมติฐานเกี่ยวกับ
ผลลัพธ์ดังกลําว ประเด็นสาคัญที่ต๎องพึงระวังในการจัดทารายงานการประเมินผลลัพธ์ก็คือ นักประเมิน
ไมํควรเรํงรีบประเมินผลผลิตและจัดทารายงานสูํสาธารณะอยํางทันทีทันใด เพราะเหตุวําการดาเนิน
โครงการต๎องการระยะเวลาพอสมควรที่จะทาให๎เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุตามความรับผิดชอบที่ระบุไว๎ การ
จัดทารายงานการประเมินผลผลิตที่ยังไมํมีวุฒิภาวะสุกงอม (Premature) อยํางเพียงพอ อาจไมํสามารถ
ตัดสินใจได๎เกี่ยวกับความตํอเนื่องของโครงการเพราะเหตุวําทาให๎ไมํพบผลลัพธ์ใดๆ เกิดขึ้นเลยเนื่องจาก
ผลลัพธ์ของโครงการต๎องใช๎ระยะเวลายาวพอสมควรในการศึกษา ติดตาม ดัง นั้นถ๎าหากการจัดทา
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รายงานการประเมินผลผลิตสูํสาธารณะได๎มีการหนํวงเวลาอยํางสมเหตุสมผลแล๎ว นักประเมินอาจจะ
พบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นภายหลังและสาคัญสาหรับใช๎สนับสนุนการดาเนินงานโครงการอยํางตํอเนื่องตํอไป
กลําวโดยสรุป รูปแบบของการประเมินโครงการมีหลากหลายรูปแบบ การนารูปแบบใดไป
ใช๎เป็นแนวทางในการประเมินโครงการ ผู๎ประเมินต๎องคานึงถึงวัตถุประสงค์และลักษณะของโครงการ
ที่ดาเนินการ ซึ่งแตํละรูปแบบมีข๎อดีและข๎อจากัดอยูํในตัวเอง ดังที่มีการกลําวกันไว๎วํา ไมํมีรูปแบบ
การประเมินผลโครงการใดที่ดีและเหมาะสมสามารถนาไปใช๎ประเมินได๎ทุก โครงการ ในการประเมิน
โครงการสํ ง เสริ ม การสร๎ า งและพั ฒ นานวั ต กรรมและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องผู๎ เ รี ย น วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
นครสวรรค์ ผู๎ประเมินเลือกใช๎รูปแบบการประเมินเชิงระบบรูปแบบซิป (CIPP Model:Context-InputProcess-Product) ด๎วยเหตุผลคือ ทาให๎ได๎รับรู๎ถึงข๎อมูลตํางๆ ในการดาเนินโครงการอยํางเป็นระบบ
คื อ สภาพที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ งานและโครงการ (Context) ปั จ จั ย ที่ ใ ช๎ ใ นการด าเนิ น งาน (Input)
กระบวนการในการดาเนินงาน (Process) และผลลัพธ์หรือผลผลิตที่เกิดขึ้นจากโครงการ (Product)

บริบทของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
1. ประวัติและความเป็นมาของวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เป็นสถานศึกษาสัง กัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนื อ 4
สานัก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา กระทรวงศึก ษาธิก าร สถานที่ อยูํ 400 ถนนสวรรค์วิ ถี
ตาบลนครสวรรค์ตก อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เดิมชื่อ
โรงเรียนชํางไม๎นครสวรรค์ เปิดทาการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น เมื่อ พ.ศ. 2481 หลักสูตร 3 ปี
รับนักเรียนที่จบประโยคประถมศึกษา (ป.4) ปี พ.ศ. 2481 เปิดเรียนแผนกชํางไม๎ตอนต๎น พ.ศ. 2494
เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกชํางไม๎ปลูกสร๎าง และได๎เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการชําง
นครสวรรค์ พ.ศ. 2505 ได๎เปิ ดเพิ่มเติมขึ้ นอีก 1 แผนก คือ แผนกชํางวิทยุและโทรคมนาคม
พ.ศ. 2507 ได๎เปิดเพิ่มขึ้นอีก 3 แผนก คือแผนกชํางไฟฟูา แผนกชํางกลโรงงาน และแผนกชํางเชื่อม
และโลหะแผํ น ในปี พ.ศ. 2510 วิ ท ยาลั ย ได๎ รั บ ความชํ ว ยเหลื อ จากโครงการเงิ น กู๎ เ พื่ อ พั ฒ นา
อาชีวศึกษาเป็นจานวนเงิน 11 ล๎านบาทเศษ สาหรับสร๎างอาคารเรียน ตึกอานวยการ ห๎องสมุด
โรงอาหาร หอพัก โรงฝึกงาน บ๎านพักครูอาจารย์ ภารโรง ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องจักร ของแผนก
ชํางตํางๆ ที่ทันสมัย โดยเปิดสอนวิชาชํางตํางๆ รวม 6 แผนก และ พ.ศ. 2514 ได๎เปลี่ยนชื่อ
เป็ น โรงเรี ย นเทคนิ ค นครสวรรค์ พ.ศ. 2519 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได๎ อ นุ มั ติ ใ ห๎ ย กฐานะเป็ น
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์และเปิดสอนระดับวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวม 2 แผนก คือ แผนกวิชาชําง
กํ อ สร๎ า งและแผนกวิ ช าชํ า งยนต์ และในปั จ จุ บั น เปิ ด สอนถึ ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาเทคโนโลยี
ไฟฟูา สาขาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาเทคโนโลยีการกํอสร๎าง และสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
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2. สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม
2.1 สภาพชุมชน
จังหวัดนครสวรรค์ เป็นชุมชนเกําแกํชุมชนหนึ่ง ดังนั้นชาวบ๎านจึงมีภูมิปัญญาของตนเอง
ที่ไ ด๎รับ การถํ ายทอดมาจากบรรพบุรุษ และค๎น พบด๎ว ยตนเองมากมายหลายด๎ าน ทั้ง ในด๎า นความ
เป็นอยูํ การทามาหากิน หรือการประกอบอาชีพตํางๆ เกิดจากการเรียนรู๎ที่มีการถํายทอดภายใน
ชุมชนหรือท๎องถิ่นนั้นๆ
2.2 สภาพเศรษฐกิจ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การทามาหากิน จัดเป็นภูมิปัญญาชาวบ๎านอยํางหนึ่ง ชาวบ๎านจะเรียนรู๎การทามาหากิน
จากการบอกเลําสืบตํอจากบรรพบุรุษ ชาวนครสวรรค์ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นสํวนใหญํ เชํน
การทานา ทาสวน ทาไรํ เลี้ยงสัตว์ ตลอดจนการประมงน้าจืด ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับสภาพพื้นที่ในแตํละท๎องถิ่น
ซึ่งสามารถสรุปได๎ดังนี้
2.2.1 เกษตรกรรม จั งหวัดนครสวรรค์ มีประชากรที่ ประกอบอาชี พเกษตรกรรมเป็ น
จานวนมากโดยเฉพาะการปลูกข๎าว ที่ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัด และการทาการเกษตรนี้
ก็มีมาช๎านานแล๎วเป็นการทาสืบทอดกันมาตั้งแตํบรรพบุรุษ
2.2.2 หัตถกรรมและอุตสาหกรรม เชํน การจักสาน การทาสิ่ง ของเครื่องใช๎ หรือ
เครื่ อ ง ประดั บ จากวั ต ถุ ดิ บ ที่ มี อ ยูํ ใ นท๎ อ งถิ่ น ของตนหรื อ การท าอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งปั้ น ดิ น เผา
อุตสาหกรรมหลํอโลหะอุตสาหกรรมประกอบรถบรรทุกขนาดใหญํ อุตสาหกรรมเครื่องกลการเกษตร
อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ๎า ฯลฯ
2.2.3 การบริหารจัดการเงินกองทุนประชาคมโดยคนในท๎องถิ่ นหรือชุมชนทาการ
บริหารจัดการกันเอง เชํน มีการจัดตั้งกลุํมสหกรณ์ หรือกลุํมออมทรัพย์ภายในชุมชน
2.2.4 ดนตรี เพลง ประเพณี พิธีกรรม ประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์รากฐานมา
จากหลายเชื้อชาติ จึงมีประเพณีที่เดํนๆ หลายประเพณี เชํน การแหํเจ๎าของคนเชื้อสายจีน การเต๎นรา
เคียวของชาวบ๎านตาบลเขาทอง ฯลฯ
2.2.5 ทอผ๎า ย๎อมสี ตัดเย็บเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ได๎มา
จากการเรียนรู๎สืบทอดกันมาตั้งแตํอดีต
2.2.6 ชํางตํางๆ เชํน ชํางไม๎ ชํางซํอม ชํางไฟฟูา ฯลฯ
2.2.7 การแพทย์ แ ผนไทยสมุ น ไพรเป็ น การน าความรู๎ ที่ ไ ด๎ ม าจากคนรุํ น กํ อ นมา
ประยุกต์ใช๎ ซึ่งบางคนสามารถนาความรู๎ตํางๆ ที่ได๎เรียนรู๎มาทั้งจากบรรพบุรุษ และการเรียนรู๎ด๎วย
ตนเองมาดัดแปลงประยุกต์ใช๎ประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจได๎
2.3 สภาพสังคม
จังหวัดนครสวรรค์ได๎ชื่อวําเป็นจัง หวัดหนึ่งที่มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ ชาวบ๎านใน
จังหวัดนครสวรรค์ได๎คิดค๎นกรรมวิธีประกอบอาหาร การถนอมอาหารไว๎มากมายหลายชนิด แตํละชนิด
ล๎วนแล๎วแตํแสดงถึงภูมิปัญญาชาวบ๎านในการทาอาหารและการถนอมอาหารเพื่อให๎เก็บไว๎รับประทาน
ได๎นาน อาหารที่ขึ้นชื่อของชาวจังหวัดนครสวรรค์มีมากมายหลายชนิด อาทิเชํน หมูหยอง หมูแผํน
แหนม ลูกชิ้นปลากราย เชิงปลากรายทอด ปลาเกลือ กระยาสารท ขนมเปี๊ยะโมจิ ข๎าวหลาม เป็นต๎น
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3. ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึ กษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของ
สถานศึกษาทั้งภายใน และภายนอก สามารถนามากาหนดทิศทาง และแนวทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
1. วิสัยทัศน์ (Vision)
"ผลิ ตและพั ฒนาก าลั ง คนด๎ านอาชี วศึ กษาทุ กระดั บที่ มี คุ ณภาพสูํ มาตรฐานสากล
เปี่ยมล๎นคุณธรรมก๎าวทันเทคโนโลยี สร๎างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยที่ดีสูํสังคม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง"
2. พันธกิจ (Mission)
1. บริหารจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให๎มีคุณภาพมาตรฐานสากล
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอยํางทั่วถึงและเสมอภาค
3. สร๎างเครือขํายความรํวมมือเพื่อให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการอาชีวศึกษา
และฝึกอบรมวิชาชีพ
4. วิจัย สร๎างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู๎ เพื่อการพัฒนาอาชีพ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. กลยุทธ์ (Strategy)
พันธกิจที่ 1 บริหารจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 1 จัดหาทรัพยากรที่สถานศึกษาใช๎ในการจัดการศึกษา
1.1 เปูาประสงค์ เพื่อจัดหาทรัพยากรที่สถานศึกษาใช๎ในการจัดการศึกษา
ให๎เพียงพอกับความต๎องการ
1.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการวิเคราะห์และจั ดทาแผนอัตรากาลัง
ครูผู๎สอนในแตํละสาขาวิชา 2) โครงการกาหนดคุณสมบัติและสรรหาครูผู๎สอนที่มีคุณวุฒิด๎านวิชาชีพ
ตรงตามสาขาวิชาที่เรียน 3) โครงการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม
กลยุทธ์ที่ 2 กาหนดรูปแบบนวัตกรรมที่ใช๎ในการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพสอดคล๎องกับทรัพยากรที่มีอยูํ
2.1 เปูาประสงค์ เพื่อให๎สถานศึกษามีรูปแบบนวัตกรรมที่ใช๎ในการบริหาร
และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพสอดคล๎องกับทรัพยากรที่มีอยูํ
2.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการพั ฒ นาครู ใ ห๎ มี สมรรถนะในการจั ด
การเรียนรู๎ตรงกับสาขาวิชาที่สอน 2) โครงการวิเคราะห์งบดาเนินการที่ใช๎ในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
สาหรับการจัดการเรียนการสอน 3) โครงการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
กลยุทธ์ที่ 3 ประเมิน ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ
(Impact) ที่เกิดจากการบริหารจัดการสถานศึกษาตามเปูาหมายที่กาหนด
3.1 เปูาประสงค์ เพื่อประเมิน ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และ
ผลกระทบ (Impact) ที่เกิดจากการบริหารจัดการสถานศึกษาตามเปูาหมายที่กาหนด
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3.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการกากับดูแลให๎ครูทุกคนจัดการเรียน
การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู๎ โดยการใช๎สื่อแหลํงเรียนรู๎ มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
เหมาะสมกับรายวิชา 2) โครงการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
กลยุทธ์ที่ 4 ประเมินระดับคุณภาพที่เกิดจากการบริหารสถานศึกษาเชิงระบบ
(System Approach) ซึ่งประกอบด๎วย การบริหารจัดการสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน
และความดีเดํนของสถานศึกษา
4.1 เปูาประสงค์ เพื่อประเมินระดับคุณภาพที่เกิดจากการบริหารสถานศึกษา
เชิ ง ระบบ (System Approach) ซึ่ง ประกอบด๎ วย การบริ หารจั ดการสถานศึ กษา การจั ดการเรี ยน
การสอน และความดีเดํนของสถานศึกษา
4.2 แผนงาน โครงการ
แผนงาน โครงการ 1) เตรียมความพร๎อมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ให๎ แ กํผู๎ เ รีย น 2) โครงการสํ ง เสริ ม สนั บสนุ น พั ฒนาผู๎เ รี ยนให๎ มีส มรรถนะตามมาตรฐานวิช าชี พ
3) โครงการสนับสนุนให๎ผู๎เรียนเข๎ารํวมการแขํงขันทักษะ
พันธกิจที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอยํางทั่วถึงและเสมอภาค มีจานวน
3 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให๎เพิ่มขึ้น
1.1 เปูาประสงค์ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให๎เพิ่มขึ้น
1.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต๎องการ
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2) โครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให๎เป็นไปตาม
เกณฑ์
กลยุ ท ธ์ ที่ 2 เสริ ม สร๎ า งความรู๎ และทั ก ษะในการประกอบอาชี พ อยํ า งทั่ ว ถึ ง
และหลากหลาย
2.1 เปูาประสงค์ เพื่อเสริมสร๎างความรู๎และทักษะในการประกอบอาชีพ
อยํางทั่วถึงและหลากหลาย
2.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการสร๎างความรํวมมือในการจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 2) โครงการกาหนดมาตรการในการสํงเสริมให๎ผู๎สาเร็จการศึกษามีงานทา ประกอบอาชีพ
อิสระ หรือศึกษาตํอภายใน 1 ปี
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มปริมาณผู๎เรียนสายอาชีพทุกระดับให๎เพียงพอตํอความต๎องการ
ของตลาดแรงงาน
3.1 เปูาประสงค์ เพื่อเพิ่มปริมาณผู๎เรียนสายอาชีพทุกระดับให๎เพียงพอตํ อ
ความต๎องการของตลาดแรงงาน
3.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการสารวจความต๎องการศึกษาตํอด๎าน
วิชาชีพ 2) โครงการกาหนดแผนการรับผู๎เรียนประจาปี 3) โครงการกาหนดแนวทางการเพิ่มปริมาณ
ผู๎เรียนอาชีวศึกษาที่หลากหลาย
พันธกิจที่ 3 สร๎างเครือขํายความรํวมมือเพื่อให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการ
อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีจานวน 2 กลยุทธ์ ดังนี้
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กลยุทธ์ที่ 1 สํงเสริมการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนในการจัดการอาชีวศึกษา
1.1 เปูาประสงค์ เพื่อสํงเสริมการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนในการจัดการ
อาชีวศึกษา
1.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการสถานศึกษาเครือขํายเพื่อใช๎ทรัพยากร
บุคคลรํว มกันในการจัดการเรียนการสอน 2) โครงการสร๎างเครือขํายเพื่อระดมทรัพยากรในการ
จัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอาชีวศึกษาด๎วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.1 เปูาประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอาชีว
ศึกษาด๎วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการวิเคราะห์ความต๎องการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี (ICT) เพื่อการจัดการเรียนการสอน 2) โครงการจัดสรรงบประมาณและดาเนินการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี (ICT) เพื่อการจัดการเรียนการสอนให๎เหมาะสม
พั น ธกิ จ ที่ 4 วิ จั ย สร๎ า งนวั ต กรรม พั ฒ นาองค์ ค วามรู๎ เพื่ อ การพั ฒ นาอาชี พ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจานวน 2 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อสร๎างองค์ความรู๎ใหมํ และถํายทอด
เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์และหุํนยนต์
1.1 เปูาประสงค์ เพื่อพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อสร๎างองค์ความรู๎ใหมํ
และถํายทอดเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์และหุํนยนต์
1.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการสํงเสริม สนับสนุนให๎ครูผู๎สอนพัฒ นา
ผู๎เรียนโดยใช๎นวัตกรรมหรือกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 2) โครงการสํงเสริม สนับสนุน พัฒนาให๎
ผู๎เรียนมีสมรรถนะในการจัดทาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 2 สํงเสริมการเผยแพรํผลงาน การวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2.1 เปูาประสงค์ เพื่อสํงเสริมการเผยแพรํผลงาน การวิจัย นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
2.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการสนับสนุนให๎ผู๎เรียนเข๎ารํวมประกวด
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร๎างสรรค์ หรืองานวิจัยในระดับตํางๆ
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4. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประกอบด๎วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น
ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา เป็ น การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาผู๎ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
อาชีวศึกษาให๎มีความรู๎ มีทักษะและการประยุกต์ใช๎เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตํละ
ระดับการศึกษา และมีคุณ ธรรม จริยธรรม และคุณ ลักษณะที่ พึง ประสงค์ ประกอบด๎วยประเด็ น
การประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู๎ส าเร็ จ การศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษามี ค วามรู๎ เ กี่ ย วกั บ ข๎ อ เท็ จ จริ ง ตามหลั ก การ
ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน๎นความรู๎เชิง ทฤษฏี
และหรือข๎อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตํละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู๎สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ
และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตํละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช๎
ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิต อยูํรํวมกับผู๎อื่น ได๎อยํา งมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู๎ส าเร็ จการศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษามี คุณ ธรรม จริย ธรรม จรรยาบรรณวิ ชาชี พ
เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู๎อื่น
มีความรับ ผิด ชอบตามบทบาทหน๎า ที่ข องตนเองตามระบอบประชาธิป ไตยอั นมี พระมหากษั ตริ ย์
ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล๎อม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช๎หลักสูตร
ฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ มีความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหนํวยงาน
ต๎นสังกัดหรือหนํวยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด๎วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช๎หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน
ชุม ชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มี ก ารปรั บปรุ ง รายวิ ชาเดิ ม หรือ ก าหนดรายวิ ช าใหมํ
หรือกลุํมวิชาเพิ่มเติมให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต๎องการของตลาดแรงงาน
โดยความรํวมมือกับสถานประกอบการหรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได๎รับ
การพัฒนาอยํางเป็นระบบตํอเนื่อง เพื่อเป็นผู๎พร๎อมทั้งด๎านคุณธรรม จริยธรรมและความเข๎มแข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต๎องการของผู๎เรียน
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ทั้ ง วั ย เรี ย นและวั ย ท างาน ตามหลั ก สู ต ร มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาแตํ ล ะระดั บ การศึ ก ษา
ตามระเบียบหรือข๎อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตํละหลักสูตร
สํงเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให๎ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให๎ถูกต๎อง ครบถ๎วน สมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล๎อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่
ห๎อ งเรี ย น ห๎ อ งปฏิ บั ติก าร โรงฝึ ก งาน ศูน ย์ วิ ทยบริก าร สื่ อ แหลํ ง เรี ย นรู๎ เทคโนโลยีส ารสนเทศ
ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยูํอยํางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึ ก ษามี ค วามส าเร็ จ ในการด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา
ตามนโยบายสาคัญที่หนํวยงานต๎นสังกัดหรือหนํวยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความ
รํวมมือของผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู๎เรียน รวมทั้งการชํวยเหลือ สํงเสริม สนับสนุน
จากผู๎ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษารํวมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรตํางๆ เพื่อสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎
มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด๎วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึ กษามี ก ารสร๎ า งความรํว มมื อ กับ บุค คล ชุม ชน องค์ กรตํา งๆ ทั้ง ใน
ประเทศและตํางประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู๎
การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู๎เรียนและคนในชุมชนสูํ
สังคมแหํงการเรียนรู๎
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึ ก ษาสํ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให๎ มี ก ารจั ด ท านวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
งานสร๎างสรรค์ งานวิจัย โดยผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู๎เรียน หรื อรํวมกับบุคคล ชุมชน
องค์กรตํางๆ ที่สามารถนาไปใช๎ประโยชน์ได๎ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพรํสูํสาธารณชน
5. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปี 2560
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ กษาจั ดให๎มีร ะบบการประกันคุณ ภาพภายใน และด าเนินการเพื่ อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด๎วยการประเมินคุณภาพภายในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึก ษาจั ดให๎ มีร ะบบการประกั นคุ ณ ภาพภายในและด าเนิ นการเพื่อ พัฒ นา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและพั ฒ นามาตรฐานการศึ ก ษาประกอบด๎ ว ยการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
การติ ดตามตรวจสอบคุ ณภาพการศึ กษาและการพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษาโดยดาเนิ นการตามที่
กาหนดไว๎ในกฎกระทรวงวําด๎วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
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ผลการ
ดาเนินงาน

ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึ ก ษามี ก ารก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาและจั ด ท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุํงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยการมีสํวนรํวมของครูบุคลากรทางการศึกษา ผู๎เรียน ชุมชนสถานประกอบการ
และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและเอกชน
2. สถานศึกษาได๎ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. สถานศึกษาได๎จัดให๎มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให๎มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาได๎จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
5. สถานศึกษาได๎จัดให๎มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่องจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก

มี
มี
มี
มี
มี

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560)
2. รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข๎อ 1 , 2 , 3 , 4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข๎อ 1 , 2 , 3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข๎อ 1 , 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข๎อ 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข๎อ 1
ผลการประเมิน

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช๎
ต๎องปรับปรุง
ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน

ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข๎อ 1 , 2 , 3 , 4 และ 5

ค่าคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร๎อยละของตัวบํงขี้ที่มีการพัฒนา (ยกเว๎นเนื่องจากเป็นการประเมิน
ครั้งแรก)
จานวนตัวบํงชี้ที่มีการพัฒนาเทียบร๎อยละกับจานวนตัวบํงชี้ทั้งหมด ที่มีการประเมิน
ตั้งแตํตัวบํงชี้ที่ 1.1-4.1 ตัวบํงชี้ที่มีการพัฒนา มีเกณฑ์ดังนี้
1. ตัวบํงชี้ที่มีคําคะแนนหรือมีระดับคุณภาพอยํางใดอยํางหนึ่งหรือทั้งสองอยํางในปี
ปัจจุบันสูงกวําในปีที่ผํานมา ถือวําตัวบํงชี้นั้นมีการพัฒนา
2. ตั ว บํ ง ชี้ ที่ มี ร ะดั บ คุ ณ ภาพในปี ที่ ผํ า นมา “ดี ม าก” และมี ร ะดั บ คุ ณ ภาพใน
ปีปัจจุบัน “ดีมาก” โดยมีคําคะแนนสูงขึ้นหรือเทําเดิม ถือวําตัวบํงชี้นั้นมีการพัฒนา
เปรียบเทียบการพัฒนา
ตัวบ่งชี้
ตัวบํงชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจตํอ
คุณภาพผู๎สาเร็จการศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ 1.2 ร๎อยละของผู๎สาเร็จ
การศึกษาเทียบกับจานวนผู๎เข๎าเรียน
ตัวบํงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการ
ดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ตัวบํงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการ
ดาเนินการตามนโยบายสาคัญของ
หนํวยงานต๎นสังกัด
ตัวบํงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการด๎านบุคลากร
ตัวบํงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการด๎านการเงิน
ตัวบํงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการด๎านอาคารสถานที่
ด๎านครุภัณฑ์และด๎านฐานข๎อมูล
สารสนเทศ
ตัวบํงชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการ
ประสานงานความรํวมมือเพื่อการบริหาร
จัดการ
ตัวบํงชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา

ข้อมูลย้อนหลัง
(ปีการศึกษา)
2559
5 คะแนน
ดีมาก
4 คะแนน
ดี
5 คะแนน

(ปีการศึกษา)
2559

(ปีการศึกษา)
2560

5 คะแนน
ดีมาก
4 คะแนน
ดี
5 คะแนน

5 คะแนน
ดีมาก
4 คะแนน
ดี
5 คะแนน

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

5 คะแนน

5 คะแนน

5 คะแนน

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

4 คะแนน
ดี
5 คะแนน
ดีมาก
5 คะแนน

4 คะแนน
ดี
5 คะแนน
ดีมาก
5 คะแนน

4 คะแนน
ดี
5 คะแนน
ดีมาก
5 คะแนน

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

4 คะแนน

5 คะแนน

5 คะแนน

ดี

ดีมาก

ดีมาก

5 คะแนน
ดีมาก

4 คะแนน
ดี

4 คะแนน
ดี
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เปรียบเทียบการพัฒนา
ตัวบ่งชี้
ตัวบํงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการ
พัฒนารายวิชาหรือกลุํมวิชา
ตัวบํงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัด
การศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตัวบํงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
จานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด

ข้อมูลย้อนหลัง
(ปีการศึกษา)
(ปีการศึกษา)
2559
2559
5 คะแนน
4 คะแนน
ดีมาก
ดี
4 คะแนน
4 คะแนน
ดี
ดี
5 คะแนน
5 คะแนน
ดีมาก
ดีมาก
5 คะแนน
5 คะแนน
ดีมาก
ดีมาก
จานวนตัวบ่งชี้ที่ 2.6
มีการพัฒนา 1 ตัวบ่งชี้
= (1x100)/14

(ปีการศึกษา)
2560
4 คะแนน
ดี
4 คะแนน
ดี
5 คะแนน
ดีมาก
5 คะแนน
ดีมาก
ร้อยละ
7.14

ระดับคุณภาพ
ค่าคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช๎
ต๎องปรับปรุง
ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน

ค่าคะแนน
4.57

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ผลการประเมิน
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โครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์
1. ชื่อโครงการ โครงการสํงเสริมการสร๎างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู๎เรียน
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ความสอดคล๎อ งกับนโยบายรัฐบาล ข๎อ 4 ด๎านการศึกษาและเรียนรู๎ ทะนุบารุ ง
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคล๎องกับนโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
() 1) ด๎านการเพิ่มปริมาณผู๎เรียนสายอาชีพ
() 2) ด๎านการสร๎าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
() 3) ด๎านยกระดับคุณภาพผู๎เรียน
() 4) ด๎านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
() 5) ด๎านการเพิ่มขีดความสามารถสูํมาตรฐานสากล
() 6) ด๎านการบริหารจัดการ
3.3 ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
() 1) ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน
() 2) เพิ่มปริมาณผู๎เรียนสายอาชีพ
() 3) สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน () 4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
3.4 ความสอดคล๎องกับพันธกิจของสถานศึกษา
() พันธกิจที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและจัดการศึกษาด๎านวิชาชีพ
ทันตํอการเปลี่ยนแปลงด๎านเทคโนโลยี เพื่อรองรับความต๎องการของท๎องถิ่น สังคม และตลาดแรงงาน
ทั้งในและตํางประเทศ
() พัน ธกิจที่ 2 : สํง เสริม การประดิษ ฐ์คิดค๎ นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมํ
เพื่อสนองความต๎องการของชุมชน
() พันธกิจที่ 5 : สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับสถานประกอบการ องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น และทุกภาคสํวนรํวมกันพัฒนาการจัดการศึกษา
() พันธกิจที่ 6 : สนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น
3. ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ นายแทน โมราราย รองผู๎ อ านวยการฝุ า ยแผนงานและ
ความรํวมมือ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
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4. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาที่มอบหมายให๎สถานศึกษาจัดให๎มีการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ หุํนยนต์อาชีวศึกษาขึ้นเป็นประจาทุกปี ตั้งแตํปีการศึกษา 2532
เป็นต๎นมา เพื่อเข๎ารํวมประกวดในระดับภาคและระดับชาติ ทั้งนี้เพื่อให๎นักศึกษาได๎มีการศึกษาค๎นคว๎า
นาความรู๎และทักษะมาประยุกต์และคิดประดิษฐ์เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามรถใช๎ประโยชน์ได๎จริง
แสดงให๎ เ ห็ น ถึ ง ภู มิ ปั ญ ญาทางด๎ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละอุ ต สาหกรรมควบคูํ ไ ปกั บ การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สมควรอยํางยิ่งที่จะได๎รับการพัฒนาให๎สูํความเป็นมาตรฐานพร๎อมกับการ
พัฒนาผู๎เรียนให๎มีโอกาสได๎แสดงออกอยํางเต็มความสามารถ เพื่อเสริมสร๎างลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์
ของสังคม และให๎สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ์ได๎อยํางกว๎างขวาง ดังนั้นเพื่อให๎เป็นไปตาม
การจัดการด๎านอาชีวศึกษา เพื่อสนองนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ และเป็น การด าเนิ นกิจกรรมตามการประกั น คุณภาพภายในสถานศึ กษาอาชีว ศึกษา
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมการวิจัย
ในการนี้งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ซึ่งเป็น
หนํวยงานหนึ่งในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ได๎รับมอบหมายจากสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ให๎เป็นผู๎สํงเสริมสนับสนุน จึงได๎จัดทาโครงการสํงเสริมการสร๎างและพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของผู๎เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนเยาวชนอาชี วศึกษา
ให๎เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และทักษะวิชาชีพ เป็น
พื้น ฐานในการสร๎ า งผลงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ส ามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช๎ ใ ห๎ เ กิ ด ประโยชน์ ตํ อ สั ง คมและ
ประเทศชาติ เป็นการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎รู๎จักคิด รู๎จักทา รู๎จักนา รู๎จักเปลี่ยนและรู๎จักรํวมสร๎างสรรค์
ในรูปแบบของการจัดทานวัตกรรม การวิจัยงานสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเข๎ารํวมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุํน
ใหมํ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ระดับภาคเหนือ และระดับชาติตํอไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร๎างจานวนผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ให๎มีคุณภาพ
5.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎สอนที่มีตํอโครงการสํงเสริม
การสร๎างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู๎เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
5.3 เพื่ อศึ กษาความพึ งพอใจของผู๎ เ รีย นที่ มี ตํอ โครงการสํ ง เสริ ม การสร๎ างและพัฒ นา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู๎เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
ผู๎บริหารสถานศึกษา จานวน 4 คน ครูผู๎สอน จานวน 162 คน และผู๎เรียน จานวน
4,541 คน รํ ว มกิจ กรรมการสํ ง เสริ ม การสร๎ า งและพัฒ นานวั ต กรรมและสิ่ ง ประดิ ษฐ์ ข องผู๎ เ รี ย น
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้นจานวน 4,707 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 จานวนผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น
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6.2.2 ความคิ ดเห็ นของผู๎ บริ หารสถานศึ ก ษาและครู ผู๎ สอนที่ สํ ง ผลตํ อโครงการ
สํงเสริมการสร๎างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่ง ประดิษฐ์ของผู๎เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ให๎มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
6.2.3 ผู๎ เ รี ย นที่ มี ความพึ งพอใจของตํ อ โครงการสํ ง เสริ ม การสร๎ า งและพั ฒ นา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู๎เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
7. วิธีดาเนินงาน
7.1 จัดทาโครงการและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
7.2 แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการ
7.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
7.4 ประสานงานกับ ฝุา ยตํา งๆ ทั้ ง ภายในและภายนอกสถานศึก ษาเพื่ อ การด าเนิ น
โครงการ
7.5 ด าเนิ น กิ จ กรรมภายใต๎ โ ครงการสํ ง เสริ ม การสร๎ า งและพั ฒ นานวั ต กรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของผู๎เรียนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ดังนี้ 1) กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร๎างและพัฒนา
ทักษะการวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 2) กิจกรรมการสํงเสริมและสนับสนุนให๎นักเรียน นักศึกษา
จัด ท าสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร๎ างสรรค์ 3) กิ จ กรรมประกวดโครงงาน วิท ยาศาสตร์ แ ละสิ่ง แวดล๎ อ ม
4) กิจกรรมการประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานสร๎างสรรค์
7.6 นิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
7.7 ประเมินผลการดาเนินงานและสรุปผลการดาเนินโครงการและจัดทารายงานสรุปผล
การดาเนินโครงการ
8. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. แตํงตั้งคณะกรรมการและ
ผู๎รับผิดชอบโครงการและกิจกรรม
ภายใต๎โครงการ
2. ผู๎บริหารประชุมครูผู๎สอน รํวม
วางแผนกาหนดกิจกรรมตํางๆ ที่จะ
ดาเนินงานภายใต๎โครงการ
3. ดาเนินกิจกรรมภายใต๎โครงการ
ประกอบด๎วย
1) กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร๎างและพัฒนาทักษะการวิจัย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งบประมาณ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
กันยายน 2560 - ผู๎บริหารสถานศึกษา
กันยายน 2560 - ผู๎บริหารสถานศึกษา
- ครู

433,000.-

40,000.-

ตุลาคม 2560
ถึง กันยายน
2561

- ผู๎บริหารสถานศึกษา
- งานวิชาการ
- ครูผู๎สอน
- ผู๎เรียน
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กิจกรรม
งบประมาณ
2) กิจกรรมการสํงเสริมและ
308,000.สนับสนุนให๎นักเรียน นักศึกษาจัดทา
สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์
3) กิจกรรมประกวดโครงงาน
30,000.วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล๎อม
4) กิจกรรมการประกวด
55,000.ผลงานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์และงานสร๎างสรรค์

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

9. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
เริ่มต๎น 1 ตุลาคม 2560 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
10. งบประมาณ
คําใช๎จํายในการดาเนินงาน งบประมาณ 433,000 บาท ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
11. สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ระยะที่ 1 ประเมินกํอนเริ่มดาเนินโครงการเป็นการประเมินความเหมาะสมของด๎าน
บริ บ ทของโครงการและประเมิ น ความเหมาะสมด๎ า นปั จ จั ย เบื้อ งต๎ น ที่ ใช๎ ใ นการด าเนิ น โครงการ
ในปีการศึกษา 2560
ระยะที่ 2 ประเมิน ระหวํ างดาเนิน โครงการเป็น การประเมิ น ความเหมาะสมด๎ า น
กระบวนการในการดาเนินโครงการในชํวงปีการศึกษา 2561
ระยะที่ 3 ประเมิ นหลั งเสร็จสิ้ นโครงการเป็ นการประเมิ นด๎านผลผลิ ตของผู๎ประเมิ น
ได๎ดาเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลในปีการศึกษา 2561
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
13.1 จานวนผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
13.2 ความคิดเห็นของผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎สอนที่สํงผลตํอโครงการสํงเสริมการ
สร๎างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู๎เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ให๎มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
13.3 ผู๎เรียนที่มีความพึงพอใจของตํอโครงการสํงเสริมการสร๎างและพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของผู๎เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับ การประเมิน โครงการสํงเสริมการสร๎างและพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของผู๎เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีดังนี้
1. งานวิจัยในประเทศ
มงคล ธุระ (2557) ได๎ประเมินโครงการประชุมสัมมนาด๎านงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการด๎านสภาพแวดล๎อม
ด๎านปัจจัยเบื้องต๎น ด๎านกระบวนการ และด๎านผลผลิต วิธีดาเนินการประเมินโครงการ โดยใช๎รูปแบบ
ประเมินแบบซิบ (CIPP Model) กลุํมตัวอยําง ประกอบด๎วย ผู๎บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน
นักศึก ษา สั งกัดส านัก งานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา จ านวน 83 คน เครื่อ งมือที่ ใช๎ประเมิ น
โครงการคื อ แบบสอบถามและนามาวิเคราะห์ ข๎อมู ลโดยใช๎ คําเฉลี่ย ( X ) และคํา ความเบี่ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.)
ผลการประเมิ น พบวํา ด๎ า นสภาพแวดล๎ อม ด๎ า นปั จจั ย เบื้ อ งต๎น ด๎ า นกระบวนการ
และด๎านผลผลิต โดยรวมอยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ย ( X ) เทํากับ 4.07 และผลการประเมินอยูํในระดับ
ที่ใกล๎เคียงกันมีคําความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทํากับ 0.76
มณฑา ชุํมสุคนธ์ (2557) ได๎วิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการใน
รายวิชาของสาขาวิชาสังคมศึกษา ระดับปริญญาตรีที่สํงเสริมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาของสาขาวิชาสังคมศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่สํงเสริมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ 2) ศึกษาผลที่เกิดจากการเรียน
การสอนแบบบูรณาการในรายวิชาของสาขาวิชาสังคมศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สํงเสริมการเรียนการ
สอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาตํอการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาของสาขาวิชาสังคมศึกษาที่สํง เสริมการเรียนการสอนที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นสาคัญ กลุํมเปูาหมายที่ใช๎ในการวิจัยเป็นนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 2 ซึ่ง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 234317การศึกษาเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม และรายวิชา 234218 ระเบียบ
วิธีวิทยาทางสังคมวิทยาสาหรับผู๎สอน จานวน 31 คน
ผลการวิจัยพบวํา 1. การพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่สํงเสริมการเรียนการ
สอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ มีลักษณะเป็นการบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Multidiscipline) และ
ดาเนินกระบวนการวิจัยแบบ Deming Cycle มี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การวางแผน (Plan) โดย
ผู๎สอนใน 2 รายวิชารํวมกันกาหนดหัวข๎อเนื้อหา ปัญหา และเกณฑ์การตัดสิน จัดทาแผนการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ ขั้นที่ 2 การลงมือทา (Do) โดยพัฒนาแผนและกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ นาไปทดลองใช๎จัดการเรียนการสอน ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ (Check) ทาการประเมินผล
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ขั้นที่ 4 การปฏิบัติ (Action) ผู๎สอนรํวมกันพิจารณาข๎อบกพรํอง
ที่ได๎จากการตรวจสอบมาปรับปรุงแก๎ไขและวางแผนในการดาเนินการในครั้งตํอไป 2. ผลที่เกิดจาก
การเรียนการสอน พบวํานักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดทาโครงการอยูํในระดับมาก
สํวนทักษะกระบวนการในภาพรวมผลการประเมินอยูํในระดับมากที่สุด และเจตคติของนักศึกษาใน
ภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด 3. ความคิดเห็นของนักศึกษา พบวํา ในภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็น
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ตํอการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่สํงเสริมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญในระดับ
มากที่สุด
อดิศร ณ อุบล (2559) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางสํงเสริมนวัตกรรมแบบเปิด
ในกระบวนการสร๎างสรรค์นวัตกรรมของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์หลัก 3
ประการ ได๎แกํ 1) เพื่อศึกษาอุปสรรคหรือข๎อจากัดในกระบวนการสร๎างสรรค์นวัตกรรมของบริษัทที่
อยูํในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการนาแนวคิดนวัตกรรมแบบ
เปิดมาใช๎ในการลดอุป สรรคหรือข๎อจ ากัดในกระบวนการสร๎างสรรค์นวัต กรรมของบริษั ทที่อยูํใ น
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทย และ 3) เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางสํงเสริม
การนาแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิดในกระบวนการสร๎างสรรค์นวัตกรรมของบริษัทที่อยูํในอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ในประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(Mixed Methods Research) ซึ่ ง เก็ บ ข๎ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพในชํ ว งแรกเพื่ อ ให๎ ไ ด๎ ข๎ อ มู ล ปรั บ ปรุ ง
แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้น จากนั้นเป็นการเก็บข๎อมูลเชิงปริมาณด๎วยแบบสอบถามจากบริษัทที่ได๎มีการ
ลงทะเบียนกับทางเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย จานวนทั้งสิ้น 314 บริษัท
ผลการวิจัยพบวํา แนวทางในการสํงเสริมแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิดไว๎ 3 แนวทาง ได๎แกํ
การแสดงบทบาทของภาครัฐในฐานะเป็นตัวกลางสาคัญในการแก๎ไขปัญหาพื้นฐานของกระบวนการ
สร๎างสรรค์นวัตกรรม การสร๎างการตระหนักรู๎ถึงประโยชน์ของนวัตกรรมแบบเปิดให๎เกิดขึ้นในสถาน
ประกอบการภาคเอกชน และการสนับสนุนสํ งเสริมการประยุกต์ใช๎แนวคิดนวัตกรรมแบบเปิดอยําง
จริงจังและตํอเนื่อง
นิยม แสงวงศ์ (2560) ได๎ประเมินโครงการสํงเสริมการทาวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการสํงเสริมการทาวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ใน 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านสภาวะแวดล๎อม ด๎านปัจจัยนาเข๎า ด๎าน
กระบวนการ และด๎านผลผลิต ซึ่งแบํงออกเป็น 4 ด๎านยํอย ได๎แกํ ด๎านผลกระทบ ด๎านประสิทธิผล
ด๎านความยั่งยืน และด๎านการถํายทอดความสาเร็จ ดาเนินการในระหวําง 1 พฤษภาคม 2558 –30
เมษายน 2560 กลุํมตัวอยําง ประกอบด๎วย ผู๎บริหาร จานวน 5 คน ครู จานวน 65 คน รวม 70 คน
และนักเรียนนักศึกษา จานวน 260 คน
ผลการประเมิน พบวํา โดยรวมทุกด๎านอยูํในระดับมาก เห็นควรให๎มีการปรับปรุงพัฒนา
ทุกด๎านให๎มากขึ้น เพื่อให๎ทุกประเด็นในแตํละด๎านอยูํในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด๎าน
พบวํา ด๎านสภาวะแวดล๎อม โดยรวมอยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.11 ด๎านปัจจัยนาเข๎า โดยรวม
อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.25 ด๎านกระบวนการ โดยรวมอยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ
4.20 และด๎านผลผลิต โดยรวมอยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.18
ธเนศ ปานอุทัย (2556) ได๎ประเมินโครงการสํงเสริมการใช๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นของโรงเรียนวัดบางหลวง โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินผลการพัฒนาโครงการสํงเสริม
การใช๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นของโรงเรียนวัดบางหลวง ใน 5 ด๎าน ได๎แกํ 1) การประเมิน
ด๎านบริบท (Context Evaluation) 2) การประเมินด๎านปัจจัยนาเข๎า ( Input Evaluation) 3) การ
ประเมินด๎านกระบวนการ ( Process Evaluation) 4) การประเมินด๎านผลผลิต ( Product Evaluation)
5) การประเมินด๎านผลกระทบ ( Impact Evaluation) 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
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กับการดาเนินงานการสํงเสริมการใช๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นโรงเรียนวัดบางหลวง กลุํม
ตัวอยํางที่ใช๎ในการประเมิน ประกอบด๎วย รองผู๎อานวยการโรงเรียน ครูผู๎สอน นักเรียน ผู๎ปกครองของ
นักเรียน เครื่องมือที่ใช๎ ประกอบด๎วย แบบประเมิน แบบสัมภาษณ์ แบบสารวจรางวัลหรือเกียรติบัตร
และแบบรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการ
ผลการประเมินสรุปได๎ดังนี้ 1. ด๎านบริบทของโครงการ พบวําโดยภาพรวมอยูํในระดับ
มากและอยูํในระดับที่สูงกวําเกณฑ์การประเมิน 2. ด๎านปัจจัยนาเข๎าของโครงการ พบวําโดยภาพ
รวมอยูํในระดับมากและอยูํในระดับที่สูงกวําเกณฑ์การประเมิน 3. ด๎านกระบวนการดาเนินงานของ
โครงการ พบวํ าโดยภาพรวมอยูํในระดับมากและอยูํในระดับ ที่สูง กวําเกณฑ์ก ารประเมิน 4. ด๎า น
ผลผลิตของโครงการ พบวําโดยภาพรวมอยูํในระดับมากและอยูํในระดับที่สูงกวําเกณฑ์การประเมิน
5. ด๎านผลกระทบของโครงการ พบวําโดยภาพรวมอยูํในระดับมากและอยูํในระดับที่สูง กวําเกณฑ์
การประเมิน 6. ด๎านความพึงพอใจของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับโครงการ พบวําผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องมีความ
พึงพอใจในภาพรวมอยูํในระดับมากและอยูํในระดับที่สูงกวําเกณฑ์การประเมิน
สมาน ลาลาโกน (2557) ได๎ศึกษาการสอนทาโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อใช๎ในการศึกษา
ตรวจสอบวงจรปูองกันในวิชาปฏิบัติเครื่องรับโทรทัศน์สีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
ปีที่ 3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสตูล มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาปฏิบัติเครื่องรับโทรทัศน์สีของนักเรียนระหวํางกํอนเรียนและหลังเรียน โดยการทา
โครงงานสิ่งประดิษฐ์ และ 2) ศึกษาเจตคติตํอการเรียนวิชาปฏิบัติเครื่องรับโทรทัศน์สี ของนักเรียน
ที่สอนทาโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อใช๎ในการศึกษาการตรวจซํอมวงจรปูองกัน กลุํมตัวอยํางคือ นักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสตูล จานวน 30 คน
ที่เลือกแบบเจาะจง จานวน 1 ห๎องเรียน
ผลการวิจัยพบวํา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาปฏิบัติเครื่องรับโทรทัศน์สีของนักเรียน
หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) นักเรียนที่ได๎รับการสอนโดย
การทาโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อใช๎ในการศึกษาการตรวจซํอมวงจรปูองกันในวิชาปฏิบัติเครื่องรับ
โทรทัศน์สี มีเจตคติตํอการเรียนวิชาปฏิบัติเครื่องรับโทรทัศน์สี อยูํในระดับสูง
โฉมยงค์ คงประดิษ ฐ์ (2557) ได๎ ประเมิ นโครงการเสนอโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ข อง
นักเรียนระดับนานาชาติ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนระดับนานาชาติ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ใน 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านบริบท ด๎านปัจจัย
เบื้องต๎น ด๎านกระบวนการ และด๎านผลลัพธ์ แหลํง ข๎อมูลประกอบด๎วย ผู๎เ ชี่ยวชาญ คณะกรรมการ
ประสานงาน คณะกรรมการจัดงาน คณะกรรมการดาเนินงานฝุายตํางๆ และนักเรียนที่รํวมเสนอ
โครงงาน รวมทั้งหมด 586 คน
ผลการวิ จั ย พบวํ า 1) ด๎ า นบริ บ ท วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ มี ค วามสอดคล๎ อ งกั บ
แผนปฏิบัติงาน 4 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติงาน 4 ปี ของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์อยูํในระดับมากที่สุด 2) ด๎านปัจจัยเบื้องต๎น คณะกรรมการประเมินการนาเสนอ
โครงงาน ผู๎บริหารและครูที่เข๎ารํวมงาน มีความเห็นวํา โครงการมีความพร๎อม วัสดุอุปกรณ์ มีความ
เหมาะสมและเพียงพอ สถานที่และระยะเวลาในการนาเสนอมีความเหมาะสมอยูํในระดับมากที่สุด
และนั ก เรี ย นที่ เ ข๎ า รํ ว มเสนอโครงงานมี ค วามเห็ น วํ า มี ค วามเหมาะสมอยูํ ใ นระดั บ มาก 3) ด๎ า น
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กระบวนการ มีความเห็นวํา การวางแผน การเตรียมความพร๎อม และด๎านการบริหารโครงการ มีความ
เหมาะสมอยูํ ในระดับ มาก 4) ด๎ านผลลัพ ธ์ คณะกรรมการประเมิ นการน าเสนอโครงงาน เห็ นวํ า
นักเรียนที่เข๎ารํวมเสนอโครงงานมีทักษะการนาเสนอโครงงานภาคบรรยาย อยูํในระดับมาก ผู๎บริหาร
และครูที่เข๎ารํวมงานมีความพึงพอใจในการจัดงานอยูํในระดับมากที่สุด
จรรย์ ส มร เหลื อ งสมานกุ ล (2557) ได๎ ศึ ก ษาวิ จั ย การพั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นรู๎
วิทยาศาสตร์ เพื่อสํงเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการสร๎างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการ
เรี ย นรู๎ วิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ สํ ง เสริ ม ทั ก ษะทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ ความสามารถในการสร๎ า งสรรค์
สิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให๎มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อประเมิน
กิจ กรรมการเรี ย นรู๎วิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อสํ ง เสริ ม ทั ก ษะทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละความสามารถในการ
สร๎างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุํ มตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยคือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
จานวน 40 คน ซึ่งได๎มาโดยวิธีการสุํมอยํางงําย
ผลการวิ จั ย พบวํ า 1. กิ จ กรรมการเรี ย นรู๎ วิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ สํ ง เสริ ม ทั ก ษะทาง
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการสร๎างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ประกอบด๎วยขั้นตอน 8 ขั้นตอน ได๎แกํ
1) ขั้นสร๎างความสนใจ 2) ขั้นให๎ความรู๎ 3) ขั้นแสวงหาความรู๎ 4) ขั้นวิเคราะห์ข๎อมูล 5) ขั้นนาเสนอ
ผลงาน 6) ขั้ น สรุ ป ผล 7) ขั้ น ประเมิ น ผล และ 8) ขั้ น น าความรู๎ ไ ปใช๎ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเทํ า กั บ
81.86/83.00 สูงกวําเกณฑ์ 80/80 2. ผลการประเมินกิจกรรมการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ เพื่อสํงเสริม
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการสร๎า งสรรค์ สิ่ง ประดิ ษฐ์ 1) ความสามารถในการ
สร๎า งสรรค์สิ่ งประดิษ ฐ์ ของนั กเรี ยนชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 3 หลั ง การจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู๎ โดย
ภาพรวมอยูํในระดับสูง และ 2) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอกิจกรรมการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ เพื่อ
สํงเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการสร๎างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ อยูํในระดับมาก
นุชา สระสม (2558) ได๎ประเมินโครงการสํงเสริมการเรียนรู๎หลักสูตรเกษตรอินทรีย์ตาม
วิถีภูมิปัญญาไทย โรงเรียนวัดนินสุขาราม มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินสภาวะแวดล๎อม (Context
Evaluation) ของโครงการ เกี่ยวกับความเหมาะสม ความสอดคล๎องของหลักการ วัตถุประสงค์ และ
เปูาหมายของโครงการกับนโยบายของสานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และความต๎องการของ
ชุมชน 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต๎น (Input Evaluation) ของโครงการ เกี่ยวกับความเหมาะสม
ความเพียงพอของบุคลากรวัสดุอุปกรณ์/สถานที่ และงบประมาณที่ใช๎ในโครงการ 3) เพื่อประเมิน
กระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกระบวนการดาเนินงาน
โครงการ และ 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการ เกี่ยวกับผลสาเร็จของ
โครงการจากกิจกรรมที่จัดให๎นักเรียน 4 กิจกรรม และความพึงพอใจที่มีตํอกิจกรรมของโครงการ โดย
ประยุกต์ใช๎รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ประชากรได๎แกํ ข๎าราชการ
ครู จานวน 19 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 13 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4-6 จานวน 167 คน และผู๎ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จานวน 167 คน รวม 366 คน
ผลการประเมินโครงการ พบวํา 1) ผลการประเมินด๎านสภาวะแวดล๎อมของโครงการ
(Context) ในภาพรวมอยูํใ นระดั บ มากที่ สุด 2) ผลการประเมิ น ด๎ านปั จจั ย เบื้อ งต๎น ของโครงการ
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(Input) ในภาพรวมอยูํในระดับมาก 3) ผลการประเมินด๎านกระบวนการของโครงการ (Process)
ในภาพรวม อยูํ ใ นระดั บ มาก 4) ผลการประเมิ น ด๎ า นผลผลิ ต ของโครงการ (Product) เกี่ ย วกั บ
ผลสาเร็จจากกิจกรรมที่จัดให๎นักเรียน 4 กิจกรรม และความพึงพอใจที่มีตํอกิจกรรมของโครงการใน
ภาพรวม อยูํในระดับมาก
ปิยชนม์ สังข์ศักดา และคณะ (2559) ได๎ประเมินความสาเร็จของโครงการบูรณาการ
การเรี ย นการสอน การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ และท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ของสาขาวิ ช า
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์ คือ ประเมินความสาเร็จ
ของโครงการตามตัวชี้วัด และเสนอแนวทางปรับปรุงการดาเนินโครงการปี ตํอไป ทาการประเมินโดย
ใช๎แนวคิดการประเมินผล CIPP Model ทาการประเมินระหวํางโครงการและหลัง สิ้นสุดโครงการ
เครื่องมือที่ใช๎ได๎แกํ แบบสังเกต แบบประเมิน และประเด็นคาถามสรุปบทเรี ยน โดยเทคนิค A.A.R.
ประเมินจากนักศึกษา 31 คน อาจารย์ผู๎สอน 4 คน และชุมชนเจ๎าของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 114 คน
ผลการประเมินพบวํา โครงการมีความสอดคล๎องตามเกณฑ์ของตัวบํงชี้ที่ 5.2 ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2557 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา นัก ศึกษาเกิ ด
กระบวนการเรียนรู๎ด๎วยการวิจัยทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น มีสานึกรักถิ่น สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นได๎รับ
การจัดทาแบบอาคารเพื่อการอนุรัก ษ์ และชุมชนมีความพึงพอใจในภาพรวมของผลงานในระดับดี
และมีความตระหนั กถึงความสาคัญ ของสถาปัตยกรรมพื้น ถิ่นในระดับดี การประเมินผลผลิตจาก
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จานวน 6 ตัว บรรลุผล 5 ตัว ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ จานวน 8 ตัว บรรลุผล 8 ตัว
กมลานันท์ บุญกล๎า (2559) ได๎ประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ๎าน
หนองปลาซิว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีจุดมุํงหมายเพื่อการ
ประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน บ๎านหนองปลาซิว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิง เทรา เขต 2 โดยใช๎รูปแบบการประเมิน CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม ซึ่งแบํง
การประเมินออกเป็น 4 ประเภท คือ การประเมินสภาวะแวดล๎อม การประเมินปัจจัยนาเข๎า การ
ประเมินกระบวนการดาเนินงาน การประเมินผลผลิต กลุํมตัวอยํางที่ใช๎คือ ครูผู๎สอน จานวน 14 คน และ
นักเรียน จานวน 48 คน เครื่องมือที่ใช๎ ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล เป็นแบบสอบถาม
ผลการประเมินพบวํา 1) การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ๎านหนอง
ปลาซิว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการประเมินโดยรวมอยูํ ใน
ระดับมาก 2) การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ๎านหนองปลาซิว สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด๎านสภาวะแวดล๎อม (Context evaluation) พบวํามี
ความสอดคล๎องอยูํในระดับมาก 3) ด๎านปัจจัยนาเข๎า (Input evaluation) ผลการประเมินพบวํามี
ความเพียงพอ เหมาะสมอยูํในระดับมาก 4) ด๎านกระบวนการดาเนินงาน (Process evaluation)
ผลการประเมิ น พบวํ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อยูํ ใ นระดั บ มาก 5) ด๎ า นผลผลิ ต (Product evaluation)
ผลการประเมินพบวามีประสิทธิผลอยูํในระดับมาก
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2. งานวิจัยต่างประเทศ
ชิลเดรส (Childress, 1990:280-A) ได๎ทาวิจัยเรื่อง ผลของการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ตํอ
การเปลี่ยนแปลงระดับพุทธิปัญญาของวัยรุํน กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
จานวน 73 คน แบํงออกเป็น 3 กลุํม กลุํมที่หนึ่งกาหนดให๎ต๎องทาโครงงานทางวิทยาศาสตร์ กลุํมที่
สองอาจเลือกทาโครงงานวิทยาศาสตร์หรือไมํทาก็ได๎ และกลุํมที่สามไมํต๎องทาโครงงานวิทยาศาสตร์
ผลการวิ จั ย พบวํ า 1) ระดั บ การพั ฒ นาทางสติปั ญ ญาตามทฤษฎี ข องเพี ย เจต์ ของ
นักเรียนทั้ง 3 กลุํม ไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ 2) กลุํมตัวอยํางที่กาหนดให๎ทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์เอง ไมํมีความแตกตํางกันของพัฒนาการทางสติปัญญาอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ
ซูบอทนิค (Subotnik, 1992:317-A) ได๎ทาวิจัยเรื่อง ความคิดสร๎างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์ :
พฤติกรรมการคิดค๎นแก๎ปัญหาของผู๎ชนะการประกวดปรีชาญาณทางวิทยาศาสตร์ของเวสติง ส์เฮาส์
ปี 1991 กลุํมตัวอยํางเป็นผู๎ชนะการประกวดปรีชาญาณทางวิทยาศาสตร์ จานวน 146 คน ซึ่งแบํง
ตามเพศ ประเภทของโครงงานทางวิทยาศาสตร์ และความอิสระในการที่จะทาโครงงานวิทยาศาสตร์
ผลการวิจัยพบวํา 1) กลุํมตัวอยํางที่เลือกในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์เอง ไมํปฏิเสธที่
จะทาโครงงานวิทยาศาสตร์หลายๆ เรื่อง จนกวําจะได๎เรื่องที่จะทาจริง ๆ 2) กลุํมตัวอยํางที่มีผู๎ชํวย
เลือกเรื่องที่จะทาโครงงานวิทยาศาสตร์ได๎รับการชํวยเหลือจากบุคคลภายนอกมากกวําครู 3) กลุํม
ตัวอยํางที่เป็นหญิงและผู๎ที่เลือกทาโครงงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพแสดงความหํวงใยตํอผลกระทบทาง
สังคมตํอการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
โกรแมน (Gorman, 1995) ได๎ ศึ ก ษาผลการสอนในวิ ช า “สิ่ ง ประดิ ษ ฐ และการ
ออกแบบ” หรือ “Invention and Design” โดยมี วั ต ถุป ระสงคของการศึ ก ษาคือ 1) เพื่ อ พั ฒ นา
ความเขาใจในกระบวนการสรางสรรคเทคโนโลยี 2) เพื่อสรางสมดุลระหวางความเชี่ยวชาญและทักษะ
ของบุคคลในกลุมที่มาจากตางสาขา และ 3) เพื่อสงเสริมนักเรียนในการพัฒนาเปาหมายการออกแบบ
และตรวจสอบความกาวหนาของโครงการกลุมตนเอง ผูวิจัยไดใชวิธีการสอนการสรางสิ่งประดิษฐและ
การออกแบบในกลุมผูเรียนตางสาขา คือ สาขาวิศวกร สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขามนุษยศาสตร โดย
การจัดสภาพแวดลอมแบบกลุมรวมมือ มีรูปแบบของกิจกรรม 4 กิจกรรม ไดแก การปฏิบัติโครงงาน
เกี่ ยวกับ สิ่ง ประดิษ ฐทางโทรศั พท แบบจ าลองคอมพิ วเตอรส าหรับ การสอนขั บรถบานประหยั ด
พลังงาน และระบบการตัดสินใจเลือกยาบนพื้นฐานความตองการของลูกคา
ผลการศึกษาพบวา จากการศึกษาผลงานและขอเสนอแนะของ ผูเรียน กิจกรรมการ
ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐทางโทรศัพท เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเรื่อง
การสรางสรรคสิ่งประดิษฐมากที่สุด ในขณะที่กิจกรรมแบบจาลองคอมพิวเตอร สาหรับการสอนขับรถ
ชวยใหผูเรียนมีการใชระหวางทักษะและความเชี่ยวชาญของสมาชิกในกลุมมากที่สุด และกิจกรรมการ
เรียนรูทาใหผูเรียนมีการกาหนดเปาหมายของตน และจากการประเมินรายวิชา พบวา ผูเรียนมีความ
พึงพอใจในระดับมาก เพราะเปนวิชาที่ทาทายและมีโอกาสไดทางานเปนกลุมจากผูเรียนตางสาขา
เมสัน (Mason, 1995:3376-A) ได๎ทาวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่ครูเป็นผู๎ริเริ่มและนักเรียนเป็นผู๎ริเริ่ม กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนระดับ 7 และ 8 ของ
นักเรียนมัธยมเมืองออตตาวา จานวน 285 คน ผู๎วิจัยแบํงกลุํมตัวอยํางเป็น 3 กลุํม คือ กลุํมที่ 1 ครู
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เป็นผู๎กาหนดโครงงานให๎นักเรีย นทา กลุํมที่ 2 นักเรียนเป็นผู๎กาหนดโครงงานเอง กลุํมที่ 3 กลุํ ม
ควบคุมซึ่งไมํต๎องทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ดาเนินการทดลองเป็นเวลา 6 สัปดาห์
ผลการวิจัยพบวํา 1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทั้ง 3 กลุํมไมํ
แตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ 2) การทาโครงงานทางวิ ทยาศาสตร์มีผลทางบวกเล็กน๎อยตํอ
เจตคติท างวิทยาศาสตร์ของนั กเรียนชาย 3) โครงงานทางวิทยาศาสตร์ที่ ครูเป็น ผู๎กาหนดให๎ทามี
ความสาเร็จและสมบูรณ์มากกวําโครงงานวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนเป็นผู๎เลือกทาเอง
พิทร์โต (Piirto, 2004) ไดวิจัยพัฒนากิจกรรมภาคปฏิบัติ (Hand-on Activities) เพื่อ
สงเสริมการแกปญหาเชิงนวัตกรรมหรือความคิดสรางสรรคในการพัฒนานวัตกรรม โดยใชการปฏิบัติ
แบบกลุมและแบบเดี่ยว กิจกรรมที่ใชแนวคิดการสืบเสาะเปนฐาน และการสารวจปญหาและคาตอบ
ดวยตนเอง (Selfexploration) และการอภิปรายในกิจกรรม โดยเปนสวนหนึ่งของวิชาของนิสิตระดับ
ปริ ญ ญาตรี ใ นมหาวิ ท ยาลั ย Florida Atlantic University โดยมี วั ต ถุ ป ระสงคคื อ สงเสริ ม ความ
สามารถในการคิดประดิษฐและนวัตกรรม (Innovative and Inventive Thinking Abilities)
ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนมีผลจากกิจกรรม ดังนี้ 1) การคนพบและสารวจปญหาและวิธี
แกปญหา 2) เรียนรูแนวคิดใหมํ 3) กลายเปนคนที่สรางสรรคและประดิษฐมากขึ้น 4) เปดใจและออก
จากกรอบความคิดเดิมมากขึ้น 5) เคารพความแตกตางและการคนพบตนอง 6) มีการใชปญญาญาณ
และสามัญสานึกในการแกปญหา 7) ไดประสบการณการออกแบบเบื้องตนและฝกหัดการแกปญหา
8) จัดการความกดดันกับเพื่อนได และ 9) สนุกกับการเรียนรู
จาทิ ออรัม เอสฟาโรและคณะ (Jati Aurum Alfaro et al., 2017) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง
การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ การประเมิ น โดยใช๎ CIPP ในการน าหลั ก การประเมิ น โครงการมาใช๎ โดย
วัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินในรูปแบบ CIPP ที่ผํานการตรวจสอบความ
เที่ยงตรง ความเชื่อมั่น รวมถึงความเป็นไปได๎และสามารถนาไปใช๎ได๎จริง โดยเครื่องมือดังกลําวนี้ได๎
นามาใช๎ในการประเมินโครงการเพื่อวัดทักษะการแก๎ปญ
ั หาของชั้นเรียนระดับมัธยมต๎นในภูมิภาคโยรา
ยาคาร์ต๎า โดยงานวิจัย นี้ได๎ พัฒนารูปแบบโดยใช๎ 4-D (4 มิติ คือ Context, Input, Process, and
Product) กลุํมเปูาหมายในการทดลองคือ นักเรียนในชั้นเรียน ระดับ 8 SMP N1 Galur และ SMP
N1 Sleman การเก็บ รวบรวมข๎อมูล ใช๎ การทดสอบ การสั มภาษณ์ แบบสอบถามและการสั ง เกต
ความเที่ยงตรงในงานวิจัยนี้ได๎วิเคราะห์โดยใช๎วิธีการของ V’Aikens ความเชื่อมั่นได๎วิเคราะห์โดยใช๎
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในชั้น (Intra class Correlation Coefficient; ICC)
ผลการวิจัยพบวํา การประเมินเครื่องมือรูปแบบ CIPP ได๎นามาใช๎ในการประเมิน การใช๎
เครื่องมือประเมินโครงการ ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ ประเมิน มีคํา V’Aikens
ระหวําง 0.86 ถึง 1 ซึ่งหมายถึงถูกต๎องสามารถใช๎ได๎ และคําความเชื่อมั่น 0.836 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ที่กาหนด จึงสามารถนามาใช๎ได๎
เอซิ ส แชมซํ า และคณะ (Aziz, S. et al., 2018) ได๎ ศึ ก ษาเรื่ อ งการน ารู ป แบบการ
ประเมินแบบ CIPP Model มาใช๎ในการประเมินคุณภาพในระดับสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ใน
การประเมินคุ ณภาพการศึก ษาในสถานศึ กษาโดยใช๎รู ปแบบการประเมิน CIPP ของสตัฟ เฟิ ลบี ม
(1983) ประชากรในการศึกษานี้ประกอบด๎วยครูใหญํ หัวหน๎างานและครูจากหลากหลายสาขาวิชา
ในระบบโรงเรียนสวัสดิการ ในเมืองราวัลพินดิ มีการเก็บข๎อมูลด๎วยแบบตรวจรายการ (checklist)
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ในการประเมินแบบ CIPP การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร๎าง การวิเคราะห์เอกสาร และการสังเกต วิเคราะห์
ข๎อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและใจความสาคัญ
ผลการวิจัยพบวํา โรงเรียนสวัสดิก ารในกลุํมนี้เ น๎นเรื่องการศึกษาที่มีคุ ณภาพโดยใช๎
วิธีการที่แตกตํางกัน เชํน เทคโนโลยีล้าสมัย การสื่อสารอยํางมีประสิทธิภาพ หลักสูตรที่เกี่ยวข๎อง
รวมถึงกลยุทธ์ในการสอนและการเรียนรู๎ อยํางไรก็ดี พบวําครูผู๎สอนจะเน๎นหนักในเรื่องงานด๎านทฤษฎี
และการเรี ย นรู๎ แ บบทํ อ งจ ามากกวํ า จึ ง ทาให๎ เ กิ ด แรงกดดั น ตํ อ ผู๎ เ รี ยน และเกิ ด ผลในทางลบตํ อ
ความสามารถด๎านปัญญาของผู๎เรียน นอกจากนี้ยังพบปัญหาด๎านการขาดพื้นที่ที่เหมาะสม การขาด
สิ่งแวดล๎อมที่มีประสิทธิภาพ และโรงเรียนตํางๆ ยังตั้งอยูํในอาคารเชําอีกด๎วย
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตํางประเทศ และงานวิจัยประเมิน
โครงการ ตามที่ไดกลาวมาแลว พบวา งานวิจัยที่สํงเสริมการสร๎างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของผู๎ เ รี ย น สํ ว นใหญํ เ ปนงานวิ จั ย ดานการพั ฒ นาความคิ ด สร างสรรค โดยใชเทคนิ ค วิ ธี ก าร
กระบวนการเรียนสอน และชุดกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึง กิจ กรรมที่เนนใหผู เรียนสรางสรรค์
ผลงาน โดยผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ และสรางชิ้นงานดวยตนเอง ซึ่งผู๎ประเมินได๎นาความรู๎จากงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎องดังกลําวมาประยุก ต์เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินโครงการสํงเสริมการสร๎างและพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู๎เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ให๎เหมาะสมและมีคุณภาพตํอไป

กรอบแนวคิดในการประเมินโครงการ
จากที่ได๎ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องดังที่กลําวมาแล๎ว จะเห็นได๎วํา การสํง เสริม
การสร๎ า งและพั ฒ นานวั ต กรรมและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องผู๎ เ รี ย น เป็ น เรื่ อ งส าคั ญ และจ าเป็ น จะต๎ อ ง
ดาเนินการอยํางเรํงดํวนและตํอเนื่องเพื่อชํวยสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสาเร็จการศึกษาสามารถไปประกอบ
อาชีพอยํางมีคุณภาพได๎ ดังนั้นผู๎ประเมินจึงสนใจที่จะประเมิน โครงการสํงเสริมการสร๎างและพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู๎เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยประยุกต์ใช๎กรอบแนวคิดการ
ประเมินโครงการแบบซิป (CIPP Model:) มาใช๎ในการประเมินโครงการ เนื่องจากเป็นการประเมินอยําง
มีระบบ มีกระบวนการรวบรวมและสกัดข๎อมูลสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจได๎ถูกต๎อง เป็นการประเมิน
โครงการที่ต๎องใช๎ระยะเวลาในการดาเนินงานอยํางตํอเนื่อง ซึ่ง ทาการประเมิน 4 ด๎าน ได๎แกํ การ
ประเมินด๎านบริบท (Context) เป็นการประเมินความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของโครงการและความ
สอดคล๎องของวัตถุประสงค์ การประเมินด๎านปัจจัยเบื้องต๎น (Input) เป็นการประเมินความเหมาะสม
และความเพียงพอของปัจจัยเบื้องต๎นของโครงการที่จะอานวยความสะดวกให๎โครงการดาเนินไปตาม
วัตถุประสงค์ การประเมิน ด๎านกระบวนการ (Process) เป็นการประเมินที่ค๎นหาข๎อบกพรํองแนว
ทางแก๎ไขปัญหาตํางๆ ระหวํางดาเนินการ และการประเมินด๎านผลผลิต (Product) เป็นการประเมิน
เปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ เพื่อให๎การประเมินโครงการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นข๎อมูลสารสนเทศที่ผู๎บริหารนาไปใช๎ในการตัดสินใจ
ในการพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานตํางๆ ของการสร๎างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของ
ผู๎เรียนให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตํอไป ดังภาพที่ 5
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1. นโยบาย ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่
เกี่ยวกับการสํงเสริมการสร๎างและพัฒนา
นวัตกรรมและ สิ่งประดิษฐ์
2. แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับโครงการและการ
ประเมินโครงการ
4. รูปแบบการประเมินโครงการและรูปแบบการ
ประเมินแบบซิป (CIPP Model)
5. บริบทของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
6. โครงการสํงเสริมการสร๎างและพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู๎เรียน
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง

การประเมิ นโครงการสํ ง เสริ มการสร๎ า ง
และพั ฒ นานวั ต กรรมและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
ของผู๎เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
1. ผลการประเมินด๎านบริบทของ
โครงการ (Context)
2. ผลการประเมินด๎านปัจจัยเบื้องต๎น
ของโครงการ (Input)
3. ผลการประเมินด๎านกระบวนการ
ดาเนินงานของโครงการ (Process)
4. ผลการประเมินด๎านผลผลิตจากการ
ดาเนินงานของโครงการ (Product)

ภาพที่ 5 แสดงกรอบแนวคิดในการประเมินโครงการ

บทที่ 3
วิธีดาเนินการประเมิน
การประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่ง ประดิษฐ์ของผู้เรียน
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ครั้งนี้ เป็นการประเมินโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model)
ได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. รูปแบบการประเมินโครงการและแนวทางในการประเมินโครงการ
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

รูปแบบการประเมินโครงการและแนวทางในการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่ง ประดิษฐ์ของผู้เรียน
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ แสดงการดาเนินการเป็น 2 ตอน คือ รูปแบบการประเมินโครงการและ
แนวทางการประเมินโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้
1. รูปแบบการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ครั้งนี้ ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ของ สตัฟเฟิลบีม
(Strufflebeam, D.L., 1983:123) ซึ่ ง ประเมิ น ใน 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นบริ บ ท (Context Evaluation)
ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต
(Product Evaluation)
2. แนวทางในการประเมินโครงการ
แนวทางในประเมินโครงการ ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แนวทางการประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของ
ผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
วัตถุประสงค์
การประเมิน
1. เพื่อ
ประเมิน
บริบท

ตัวชี้วัด/ตัวแปร
ที่มุ่งศึกษา

1. ความต้องการจาเป็น
ของโครงการ
2. ความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์
3. ความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์
2. เพื่อ
1. ความเหมาะสมของ
ประเมิน
บุคลากร
ปัจจัย
2.ความเหมาะสมเพียงพอ
เบื้องต้น
ของงบประมาณ
3. ความเหมาะสมของ
อาคาร/สถานที่
4. ความเหมาะสมเพียงพอ
ของวัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือ
3. เพื่อ
1. การวางแผน (Plan)
ประเมิน
1.1 การประชุมเพื่อ วาง
กระบวนการ แผนการดาเนินงาน
1.2 การกาหนดบทบาท
หน้าที่ของผู้รับผิดชอบงาน
1.3 การจัดทาแผนการ
ดาเนินงานในกิจกรรม
ต่างๆ
2. การดาเนินการ (Do)
2.1 ดาเนินกิจกรรมไป
ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน
2.2 มีการประสานงาน
ระหว่างผู้รับผิดชอบ
2.3 ผู้บริหารสนับสนุน
และจูงใจในการทางาน

แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บ
วิธีการ
เกณฑ์การ
กลุ่มผู้ให้
ข้อมูล/
วิเคราะห์
ประเมิน
ข้อมูล
เครื่องมือ
ข้อมูล
- ผู้บริหาร
- แบบสอบถาม  , S.D.   3.50
สถานศึกษา
S.D.  1
และครูผู้สอน

- ผู้บริหาร
- แบบสอบถาม
สถานศึกษา
และครูผู้สอน

,

S.D.

3.50
S.D.  1

- ผู้บริหาร
- แบบสอบถาม
สถานศึกษา
และครูผู้สอน

,

S.D.

3.50
S.D.  1

- ผู้บริหาร
- แบบสอบถาม
สถานศึกษา
และครูผู้สอน

,

S.D.

3.50
S.D.  1
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
วัตถุประสงค์
การประเมิน

ตัวชี้วัด/ตัวแปร
ที่มุ่งศึกษา

แหล่งข้อมูล/
กลุ่มผู้ให้
ข้อมูล

วิธีการเก็บ
ข้อมูล/
เครื่องมือ

วิธีการ
เกณฑ์การ
วิเคราะห์
ประเมิน
ข้อมูล

- ผู้บริหาร
สถานศึกษา
และครูผู้สอน

- แบบสอบถาม

,

S.D.

3.50
S.D.  1

- ผู้บริหาร
สถานศึกษา
และครูผู้สอน

- แบบสอบถาม

,

S.D.

 

2.4 มีการจัด
สภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษาให้เอื้อต่อ
การดาเนินงานตาม
กิจกรรมภายใต้โครงการ
3. การติดตามและ
ประเมินผล (Check)
3.1 มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
3.2 มีการประชุม
วางแผนติดตามและ
ประเมินผล
3.3 มีการติดตามและ
ประเมินผลพร้อมทั้ง
สรุปและรายงานผล
4. การปรับปรุงแก้ไข
(Act)
4.1 มีการนาผลการ
ติดตามและประเมินเข้า
ที่ประชุมเพื่อหาทาง
แก้ไข
4.2 มีการดาเนินการ
แก้ปัญหาและอุปสรรค
ให้สอดคล้องเหมาะสม
กับกิจกรรมของ
โครงการ
4.3 มีการรายงานผล
ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 

3.50
S.D.  1
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
แหล่งข้อมูล/
วิธีการเก็บ
วิธีการ
กลุ่มผู้ให้
ข้อมูล/
วิเคราะห์
ข้อมูล
เครื่องมือ
ข้อมูล
4. เพื่อประเมิน 4.1 จานวนผลงาน
- เอกสารจาก - แบบบันทึกผล ค่าความถี่
ผลผลิต
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
การประเมิน
ของคนรุ่นใหม่ที่เป็น
พัฒนา
ผลงานของผู้เรียน
นวัตกรรม
ได้รับการเผยแพร่และ และ
นาไปใช้ประโยชน์ใน
สิ่งประดิษฐ์
ชุมชน
วัตถุประสงค์
การประเมิน

ตัวชี้วัด/ตัวแปร
ที่มุ่งศึกษา

4.2 ความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนที่มีต่อ
โครงการส่งเสริม
การสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ของผู้เรียนวิทยาลัย
เทคนิคนครสวรรค์
4.3 ความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อการ
โครงการส่งเสริมการ
สร้างและพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่ง
ประดิษฐ์ของผู้เรียน
วิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์

- ผู้บริหาร
สถานศึกษา
- ครูผู้สอน

- แบบสอบถาม

- ผู้เรียน

- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

เกณฑ์การ
ประเมิน

จานวน
ผลงานไม่
น้อยกว่า
22 ผลงาน
(ใช้จานวน
ผลงานปี
2560 เป็น
เกณฑ์)
 , S.D.   3.50
S.D.  1

,

S.D.

3.50
S.D.  1
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ในการประเมิ น โครงการส่ ง เสริ ม การสร้ า งและพั ฒ นานวั ต กรรมและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องผู้ เ รี ย น
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้ประเมินได้ดาเนินประเมินโครงการ โดยสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังภาพที่ 6
กาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการและเลือกรูปแบบการประเมิน

ขั้นตอนที่ 1
กาหนดขอบเขตของการประเมิน

ขั้นตอนที่ 2

เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมิน

สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ

ขั้นตอนที่ 3

นาเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินโครงการ
เสนอผู้เชี่ยวชาญ

ไม่ผ่าน

แก้ไขและปรับปรุง

นาแบบสอบถามไปทดลองใช้

ขั้นตอนที่ 4

เก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะที่ 1 การประเมินก่อนดาเนินการโครงการ
ระยะที่ 2 การประเมินระหว่างดาเนินโครงการ
ระยะที่ 3 การประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ

ขั้นตอนที่ 5

วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการประเมิน

ขั้นตอนที่ 6

เขียนรายงานการประเมินโครงการและเผยแพร่ผลงานการประเมินโครงการ

ภาพที่ 6 แสดงขั้นตอนการประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการประเมิ นครั้ง นี้ ได้แ ก่ บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ในปี การศึ กษา 2561 ประกอบด้ วย ผู้ บริ หารสถานศึ กษา จ านวน 4 คน ครู ผู้ สอน จ านวน 162 คน
และผู้เรียน จานวน 4,541 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 4,707 คน ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงจานวนประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ประชากร
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
2. ครูผู้สอน
3. ผู้เรียน
รวม

จานวน
4
162
4,541
4,707

2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้ง นี้ ได้แก่ บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ในปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 4 คน ได้มาด้วยการเลือกแบบ
เจาะจง ส่วนครูผู้สอน จานวน 113 และผู้เรียน จานวน 354 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 471 คน กาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ต ารางเครจซี่แ ละมอร์แกน (Krejcie & Morgan) (บุญ ชม ศรีสะอาด,
2556:42-43) เลือกกลุ่มตัวอย่าง ครูผู้สอนและผู้เรียน ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง ชั้น (Stratified
random sampling) ตามสัดส่วนครูผู้สอนและผู้เรียนในแต่ละแผนกวิชา ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงจานวนกลุ่ มตั ว อย่ างที่ใ ช้ ในการประเมิน โครงการส่ง เสริ มการสร้ า งและพัฒ นา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
กลุ่มตัวอย่าง
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
2. ครูผู้สอน
3. ผู้เรียน
รวม

จานวน
4
113
354
471
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ตารางที่ 5 แสดงจานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของครูผู้สอน จาแนกตามแผนกวิชา
แผนกวิชา
1. ช่างยนต์
2. ช่างกลโรงงาน
3. ช่างเชื่อมโลหะ
4. ช่างไฟฟ้า
5. ช่างอิเล็คทรอนิกส์
6. ช่างก่อสร้าง
7. ช่างสถาปัตยกรรม
8. ช่างสารวจ
9. ช่างโยธา
10. ช่างเมคคาทรอนิกส์
11. ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
12. ช่างเทคนิคพื้นฐาน
13. สามัญสัมพันธ์
รวม

ประชากร
30
15
7
24
21
7
6
6
11
8
9
7
11
162

กลุ่มตัวอย่าง
27
14
2
21
18
3
3
2
4
2
5
3
9
113

ตารางที่ 6 แสดงจานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของผู้เรียน จาแนกตามแผนกวิชา
แผนกวิชา
1. ช่างยนต์
2. ช่างกลโรงงาน
3. ช่างเชื่อมโลหะ
4. ช่างไฟฟ้า
5. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
6. ช่างก่อสร้าง
7. ช่างสถาปัตยกรรม
8. ช่างสารวจ
9. ช่างโยธา
10. ช่างเมคคาทรอนิกส์
11. ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
12. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รวม

ประชากร
841
515
133
801
511
317
169
146
663
208
201
36
4,541

กลุ่มตัวอย่าง
72
18
12
78
22
29
7
9
59
13
31
4
354
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เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
1. ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
1.1 การประเมินด้านบริบทของโครงการ
ฉบับที่ 1 สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานภาพของผู้ ต อบแบบสอบถาม
มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ความเหมาะสมด้ า นบริ บ ทของ
โครงการ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับ น้อย
1 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
1.2 การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ
ฉบับที่ 2 สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานภาพของผู้ ต อบแบบสอบถาม
มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นของ
โครงการ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับ น้อย
1 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
1.3 การประเมินด้านกระบวนการ
ฉบับที่ 3 สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะ
เป็นแบบสารวจรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับ ความเหมาะสมด้านกระบวนการของโครงการ
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับ น้อย
1 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
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1.4 การประเมินด้านผลผลิต
ฉบับที่ 4 สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้ บ ริ หารสถานศึ ก ษาและครู ผู้ สอนที่ มี ต่ อ โครงการส่ ง เสริ ม การสร้ า งและพั ฒ นานวั ต กรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ
เป็นแบบสารวจรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้ สอนที่ มี ต่ อโครงการส่ง เสริม การสร้ า งและพัฒ นานวั ต กรรมและสิ่ ง ประดิ ษฐ์ ข องผู้ เ รี ย น
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อย
1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ฉบับที่ 5 สาหรับผู้เรียน เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อโครงการ
ส่ง เสริ มการสร้า งและพั ฒ นานวั ต กรรมและสิ่ง ประดิษ ฐ์ ข องผู้ เ รี ย น วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นครสวรรค์
แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะ
เป็นแบบสารวจรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ ย วกั บ ระดั บ ความพึ งพอใจของผู้ เ รี ย นที่ มี ต่ อ โครงการ
ส่ง เสริ มการสร้า งและพั ฒ นานวั ต กรรมและสิ่ง ประดิษ ฐ์ ข องผู้ เ รี ย น วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นครสวรรค์
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
1.5 แบบรายงานและแบบบันทึก จานวน 2 ฉบับ ดังนี้
แบบรายงานจานวนผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์
อาชีวศึกษาที่เป็นผลงานของผู้เรียน ได้รับการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ในชุมชน
แบบรายงานจานวนผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพจนได้รับรางวัลจาก
การประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในระดับภาค/ระดับชาติ (รายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมิน อยู่ในภาคผนวก ง หน้า 242-245)
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือสาหรับการประเมิน โครงการส่ง เสริมการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ดาเนินการ ดังนี้
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การสร้างแบบสอบถาม ผู้ประเมินสร้างแบบสอบถาม จานวน 5 ฉบับ โดยแต่ละฉบับมี
ดาเนินการสร้าง ดังนี้
1. ศึกษาวัตถุประสงค์ในการประเมิน
2. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน ศึกษาการประเมินโครงการ และรูปแบบการประเมินโครงการ
3. กาหนดโครงสร้า งของการประเมิน โดยแสดงถึ ง สิ่ง ที่จะศึก ษา แหล่ ง ข้อ มู ล และ
เครื่องมือที่ใช้ จาแนกตามโครงสร้างของการประเมิน ตามรูปแบบของแบบประเมินบริบท ปัจจัย
เบื้องต้น กระบวนการ และผลผลิต
4. กาหนดขอบเขตและประเด็นการประเมิน สร้างแบบสอบถามตามโครงสร้างของการ
ประเมินที่กาหนดไว้ แล้วขยายรายละเอียดของข้อคาถามตามมิติที่ประเมิน และสิ่งที่ประเมิน
จากนั้ น ผู้ ป ระเมิ น น าแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น ไปให้ ผู้ เชี่ ยวชาญ ด้ า นการวั ด และ
ประเมินผล ด้านการบริหารสถานศึกษา หรือด้านการจัดการเรียนการสอน ตรวจความตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) และการใช้ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ประกอบด้วย
1) รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
คณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ
2) รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3) ดร.จักรภพ เนวะมาตย์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก
4) ดร.ประทีป บินชัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
5) ดร.ชัด อินทะสี
ครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร
จากนั้นนาผลการตรวจความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามมาคานวณหาค่า IOC
(Index of Objective Congruence) โดยใช้เกณฑ์ IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปที่แสดงว่าข้อคาถามนั้น
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนื้อหาที่ต้องการ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 :71) ซึ่งรายการคาถามใน
แบบสอบถามทุกฉบับใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80-1.00 แต่มีคาถามบางข้อต้องปรับปรุงด้าน
สานวนภาษา ผู้ประเมินได้ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
(รายละเอียดของผลการหาค่า IOC อยู่ในภาคผนวก ก หน้า 141-168)
หลังจากนั้นนาแบบสอบถามแต่ละฉบับไปทดลองใช้เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น ดังนี้
1) แบบสอบถามฉบั บที่ 1 ฉบั บที่ 2 ฉบั บที่ 3 และฉบั บที่ 4 น าไปทดลองใช้ กั บผู้ บริ หาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน จานวน 30 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ของวิทยาลัย
เทคนิคชัยนาท จากนั้นนามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟ่า (Alpha
Coefficient Method หรือ α – Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (บุญชม ศรีสะอาด, 2556:116-117)
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ฉบับที่ 1 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 ฉบับที่ 2 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 ฉบับที่ 3 ได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 และฉบับที่ 4 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91
2) แบบสอบถามฉบับที่ 5 นาไปทดลองใช้กับผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จานวน 30 คน
จากนั้นนามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha Coefficient
Method หรือ α – Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (บุญชม ศรีสะอาด, 2556:116-117) ได้ค่า
ความเชื่อมั่น ฉบับที่ 5 เท่ากับ 0.91 (รายละเอียดของผลการหาค่าความเชื่อมั่นอยู่ในภาคผนวก ก
หน้า 168)

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ประเมิน ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แบบบันทึก และแบบรายงาน
โดยกาหนดระยะเวลาในการประเมินเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ประเมินก่อนเริ่มดาเนินโครงการเป็นการประเมินความเหมาะสมของด้านบริบท
ของโครงการและประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการดาเนินโครงการ ในปีการศึกษา
2560 ใช้แบบสอบถาม ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา
ครู ผู้สอนจานวน 117 คน และผู้เรียน 354 คน รวม 471 คน เป็นผู้ตอบ เป้าหมายในการเก็บรวบ
ข้อมูล จานวน 471 ฉบับ ได้รับคืน จานวน 471 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
ระยะที่ 2 ประเมิ น ระหว่ า งด าเนิ น โครงการเป็ น การประเมิ น ความเหมาะสมด้ า น
กระบวนการในการดาเนินโครงการในช่วงปีการศึกษา 2561 ใช้แบบสอบถาม ฉบับที่ 3 โดยได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจานวน 117 คน เป็นผู้ตอบ เป้าหมายในการเก็บ
รวบข้อมูล จานวน 117 ฉบับ ได้รับคืน จานวน 117 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
ระยะที่ 3 ประเมิ นหลั งเสร็ จสิ้ นโครงการเป็ นการประเมิ น ด้ านผลผลิ ตของ ผู้ ประเมิ นได้
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในปีการศึกษา 2561 ใช้แบบสอบถาม ฉบับที่ 4 โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจานวน 117 คน เป็นผู้ตอบ และฉบับที่ 5 โดยได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้เรียน 354 คน รวม 471 คน เป็นผู้ตอบ เป้าหมายในการเก็บรวบข้อมูล จานวน 471 ฉบับ
ได้รับคืน จานวน 471 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลการประเมิน โครงการส่ง เสริ มการสร้ างและพั ฒ นานวั ตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ดาเนินการ ดังนี้
1. ข้อมูลการประเมินด้านบริบทของโครงการ การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการดาเนิน
โครงการ และการประเมินด้านกระบวนการด าเนิ นโครงการ วิเ คราะห์ ข้อมู ลด้ว ยค่า เฉลี่ย และส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย กาหนดเกณฑ์ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ 2553:69)
4.50 – 5.00 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด
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 น้อยที่สุด
เกณฑ์ในการตัดสินผลการประเมิน ค่าเฉลี่ยระดับมากขึ้นไป (3.50 ขึ้นไปและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1) แสดงว่ามีความเหมาะสม ผ่านการประเมิน
ข้อเสนอแนะอื่นๆ จากแบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
2. ข้อมูลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ดาเนินการดังนี้
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ที่เป็นผลงานของ
ผู้เรียน ได้รับการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ในชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบจานวนผลงาน
ไม่น้อยกว่า 22 ผลงาน โดยใช้จานวนผลงานปีการศึกษา 2560 เป็นเกณฑ์ เทียบกับปีการศึกษา 2561
วิเคราะห์ด้วย ค่าร้อยละ
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อโครงการ
ส่ง เสริ มการสร้า งและพั ฒ นานวั ต กรรมและสิ่ง ประดิษ ฐ์ ข องผู้ เ รี ย น วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นครสวรรค์
วิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย กาหนดเกณฑ์
ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ 2553:69)
4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด
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 น้อยที่สุด
เกณฑ์ในการตัดสินผลการประเมินค่าเฉลี่ยระดับมากขึ้นไป ผลการประเมิน ผ่าน (3.50
ขึ้นไป และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1) แสดงว่าเห็นด้วยและผ่านการประเมิน
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ จากแบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
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2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย กาหนดเกณฑ์ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ 2553:69)
4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด
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 น้อยที่สุด
เกณฑ์ในการตัดสินผลการประเมินค่าเฉลี่ยระดับมากขึ้นไป ผลการประเมิน ผ่าน (3.50
ขึ้นไป และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1) แสดงว่ามีความพึงพอใจและผ่านการประเมิน
ข้อเสนอแนะอื่นๆ จากแบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้ประเมินดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ ดังนี้
1. ค่าร้อยละ
2. ค่าเฉลี่ย  โดยใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553:34-35)


เมื่อ

=


N

=
แทนค่าเฉลี่ยของประชากร
X =
แทนผลรวมทั้งหมดของข้อมูล
N
=
แทนจานวนข้อมูลทั้งหมดของประชากร
3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553:60-61)

เมื่อ



S.D.

=

S.D.
n
X
(  X)2

=
=
=
=

n X 2   X 

2

nn  1

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง
ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด
ผลรวมของข้อมูลแต่ละตัวยกกาลังสอง
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4. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence = IOC) ของ
แบบสอบถาม โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ดังนี้ (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2554:141-142)
IOC
เมื่อ

=

R
N

แทน ดัชนีความสอดคล้อง
 R แทน คะแนนรวมที่ผู้เชี่ยวชาญทุกคนให้
N
แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญ
คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญกาหนดเป็น +1 หรือ 0 หรือ -1 ดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าจุดประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้น
สอดคล้องกับจุดประสงค์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้น
สอดคล้องกับจุดประสงค์
-1 หมายถึง แน่ใจว่าจุดประสงค์ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้นไม่
สอดคล้องกับจุดประสงค์
5. ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
ของครอนบาค (บุญชม ศรีสะอาด, 2556:117)

เมื่อ

IOC



=

k   Si2 
1  2 
k 1 
St 



=
=
=
=

ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น
จานวนข้อของแบบสอบถาม
ความแปรปรวนของแบบสอบถามแต่ละข้อ
ความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ

n
S i2
S t2

บทที่ 4
ผลการประเมินโครงการ
การประเมิน โครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นครสวรรค์ ผู้ ป ระเมิ น ได้ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และเสนอผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถาม และแบบรายงาน ดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้ ประเมิน
จึงได้กาหนดสัญลักษณ์และตัวอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
n

แทน

แทน
S.D. แทน

จานวนกลุ่มตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ครั้งนี้ ผู้ประเมินขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน
มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ตอนที่ 3 ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่ง เสริมการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ตอนที่ 4 ผลการประเมินด้ านกระบวนการของโครงการส่ ง เสริม การสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ตอนที่ 5 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
5.1 จานวนผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ที่เป็นผลงานของ
ผู้เรียน ได้รับการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ในชุมชน
5.2 ผลการศึ กษาความคิ ดเห็ นของผู้ บริ ห ารสถานศึ กษาและครู ผู้ สอนที่ มี ต่ อ
โครงการส่ ง เสริ ม การสร้ า งและพั ฒ นานวั ต กรรมและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องผู้ เ รี ย น วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
นครสวรรค์
5.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
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ตอนที่ 1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ประเมินได้นาแบบสอบถามจานวน 5 ฉบับ ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ที่ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา จานวน 4 คน และครูผู้สอน จานวน 113 คน รวมจานวน 117 คน และ ผู้เรียน จานวน
354 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 471 คน แล้วนาแบบสอบถามมาวิเคราะห์สถานภาพโดยค่าสถิติพื้นฐาน
แยกตามสถานภาพ ปรากฏผลดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน (n=117)
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
3. ปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน
รวม
4. ประสบการณ์การทางาน
ต่ากว่า 10 ปี
10 – 19 ปี
20 – 29 ปี
30 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

71
46
117

60.68
39.32
100.00

104
11
2
117

88.89
9.40
2.56
100.00

4
113
117

3.42
96.58
100.00

24
33
48
12
117

20.51
28.21
41.03
10.26
100.00
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
สถานภาพ

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

169
185
354

47.74
52.26
100.00

233
121

65.82
34.18

354

100.00

ผู้เรียน (n=354)
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. ระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รวม

จากตารางที่ 7 ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ผู้สอน
ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย (ร้อยละ 60.86) ระดับการศึกษาปริญ ญาตรี (ร้อยละ 88.89) ปฏิบัติหน้า ที่
ส่วนใหญ่เ ป็นครูผู้สอน (ร้อยละ 96.58) และมีประสบการณ์ การท างาน 20 - 29 ปี (ร้อยละ 41.03)
ผู้เรียน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 47.74) และเป็นผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
(ร้อยละ 65.82)
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
การประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงดัง ตารางที่ 8
ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมด้านบริบทของโครงการ
ส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ (n = 117)
ข้อ
ที่
1.
2.

3.

4.

รายการประเมิน
ความต้องการของการทาโครงการ
ต้องการส่งเสริมการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้าง
และพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับภาค
หรือระดับชาติ
ต้องการให้ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษาที่เป็น
ผลงานของผู้เรียน ได้รับการเผยแพร่ใน
สังคม
ต้องการให้ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษาที่เป็น
ผลงานของผู้เรียน ได้นาไปใช้ประโยชน์
ในชุมชน
เฉลี่ยรวม

ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์
5. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับ
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
6. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับ
พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551



ระดับ
S.D. ความ
เหมาะสม

เกณฑ์การ ผลการ
ประเมิน ประเมิน

4.05 0.73

มาก



3.50

ผ่าน

4.45 0.84

มาก



3.50

ผ่าน

4.14 0.71

มาก



3.50

ผ่าน

3.75 0.78

มาก



3.50

ผ่าน

4.10 0.27

มาก



3.50

ผ่าน

3.95 0.72

มาก



3.50

ผ่าน

4.81 0.91

มาก



3.50

ผ่าน
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
ข้อ
ที่

รายการประเมิน

7. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
8. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา
9. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับ
กิจกรรมที่กาหนดภายใต้โครงการ
เฉลี่ยรวม
ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
10. วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อส่งเสริมการ
สร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์
11. วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับในระดับภาคหรือระดับชาติ
เฉลี่ยรวม
เฉลี่ยรวมด้านบริบท

ระดับ
เกณฑ์การ ผลการ
S.D. ความ

ประเมิน ประเมิน
เหมาะสม
  3.50
3.77 0.65
มาก
ผ่าน
3.84 0.94

มาก



3.50

ผ่าน

3.82 0.82

มาก



3.50

ผ่าน

4.04 0.64

มาก



3.50

ผ่าน

4.25 0.85

มาก



3.50

ผ่าน

4.45 0.74

มาก



3.50

ผ่าน

4.35 0.62

มาก



3.50

ผ่าน

4.16 0.42

มาก



3.50

ผ่าน

จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความเห็นว่าผลการประเมิน ด้าน
บริบทของโครงการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  =4.16, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณา
รายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีความเหมาะสมสูงสุด คือ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ
อยู่ในระดับมาก (  = 4.35, S.D. = 0.62) รองลงมาคือ ความต้องการของการทาโครงการอยู่ในระดับ
มาก (  = 4.10, S.D. = 0.27) ประเด็นที่มีความเหมาะสมต่าสุด คือ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์
อยู่ในระดับมาก (  = 4.04, S.D. = 0.64)
พิจารณาประเด็นความต้องการของการทาโครงการ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือต้องการ
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับภาค
หรือระดับชาติ (  = 4.45, S.D. = 0.84) รองลงมา คือ ต้องการให้ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
และหุ่นยนต์อาชีวศึกษาที่เป็นผลงานของผู้เรียน ได้รับการเผยแพร่ในสังคม (  = 4.14, S.D. = 0.71)
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และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ต้องการให้ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษาที่เป็น
ผลงานของผู้เรียนได้นาไปใช้ประโยชน์ในชุมชน (  = 3.75, S.D. = 0.78)
ประเด็น ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง สุด คือ วัตถุประสงค์
โครงการสอดคล้องกับ พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 (  = 4.81, S.D.= 0.91) รองลงมา คือ
วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (  = 3.95, S.D.= 0.72)
และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ วัตถุประสงค์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (  = 3.77, S.D. = 0.65) ประเด็นความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ที่ มี คุ ณ ภาพเป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ ภาคหรื อ ระดั บ ชาติ (  = 4.45, S.D. = 0.74) รองลงมา คื อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 1 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การสร้ า งและพั ฒ นานวั ต กรรมและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องผู้ เ รี ย น
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ (  = 4.25, S.D. = 0.85) ซึ่งทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนด
ไว้
สรุปผลการประเมินด้านบริบทของโครงการส่ง เสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความเห็นว่า
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง
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ตอนที่ 3 ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น ของโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรม และ
สิ่ง ประดิ ษ ฐ์ ของผู้ เ รี ย น วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นครสวรรค์ มี ร ายละเอี ย ดการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล แสดงดั ง
ตารางที่ 9
ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้น ของ
โครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ (n = 117)
ข้อ
ที่
1.
2.
3.

4.
5.

รายการประเมิน
ความเหมาะสมของบุคลากร
ความเหมาะสมของครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ความเหมาะสมของบุคลากรฝ่าย
ส่งเสริมและบริการการดาเนินโครงการ
ความเหมาะสมของผู้เรียนที่ร่วม
โครงการ
เฉลี่ยรวม
ความเหมาะสมเพียงพอของ
งบประมาณ
งบประมาณมีความเหมาะสมและ
เพียงพอสาหรับการบริหารโครงการ
งบประมาณมีความเหมาะสมเพื่อการ
ดาเนินการกิจกรรมภายใต้โครงการ
เฉลี่ยรวม

ความเหมาะสมของอาคาร/สถานที่
6. อาคาร/สถานที่ภายในสถานศึกษามี
ความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม
ภายใต้โครงการ

X

S.D.

ระดับ
ความ
เหมาะสม

เกณฑ์การ
ประเมิน

ผลการ
ประเมิน

4.15 0.68

มาก

X 

3.50

ผ่าน

4.10 0.87

มาก

X 

3.50

ผ่าน

4.35 0.87

มาก

X 

3.50

ผ่าน

4.23 0.41

มาก

X 

3.50

ผ่าน

4.25 0.61

มาก

X 

3.50

ผ่าน

4.15 0.71

มาก

X 

3.50

ผ่าน

4.20 0.54

มาก

X 

3.50

ผ่าน

4.31 0.89

มาก

X 

3.50

ผ่าน
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ตารางที่ 9 (ต่อ)
ข้อ
ที่

รายการประเมิน

7. สถานที่ภายนอกสถานศึกษามีความ
เหมาะสมในการจัดกิจกรรมภายใต้
โครงการ
8. วัสดุ/อุปกรณ์ และเครื่องมือ มีความ
เหมาะสมและเพียงพอสาหรับการ
ดาเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ
9. วัสดุ/อุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่
สนับสนุนการจัดกิจกรรมภายใต้
โครงการ มีความเหมาะสมกับความ
ต้องการ
เฉลี่ยรวม
ความเหมาะสมของวัสดุ และอุปกรณ์
8. วัสดุ/อุปกรณ์ และเครื่องมือ มีความ
เหมาะสมและเพียงพอสาหรับการ
ดาเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ
9. วัสดุ/อุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่
สนับสนุนการจัดกิจกรรมภายใต้
โครงการ มีความเหมาะสมกับความ
ต้องการ
เฉลี่ยรวม
เฉลี่ยรวมปัจจัยเบื้องต้น

X

S.D.

ระดับ
ความ
เหมาะสม

เกณฑ์การ ผลการ
ประเมิน ประเมิน

4.15 0.72

มาก

3.75 0.74

มาก

X 

3.50

ผ่าน

4.31 0.85

มาก

X 

3.50

ผ่าน

4.23 0.56

มาก

X 

3.50

ผ่าน

3.75 0.74

มาก

X 

3.50

ผ่าน

4.31 0.85

มาก

X 

3.50

ผ่าน

4.03 0.66

มาก

X 

3.50

ผ่าน

4.17 0.38

มาก

X 

3.50

ผ่าน

X 

3.50

ผ่าน

จากตารางที่ 9 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในการประเมิน ด้านปัจจัยเบื้องต้น
ของโครงการ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.17, S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ประเด็น ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเหมาะสมของบุคลากร อยู่ในระดับมาก ( X = 4.23,
S.D. = 0.41) และความเหมาะสมของอาคารสถานที่ อ ยู่ ในระดั บ มาก ( X = 4.23, S.D. = 0.56)
รองลงมาเป็น ความเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณอยู่ในระดับมาก ( X = 4.20, S.D. = 0.54)
ประเด็น ที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ความเหมาะสมของวัสดุ และอุปกรณ์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.03,
S.D. = 0.66) ทุกประเด็นผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
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เมื่อพิจารณาประเด็น ความความเหมาะสมของบุคลากร พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง สุด คือ
ความเหมาะสมของผู้เรียนที่ร่วมโครงการ ( X = 4.35, S.D. = 0.87) รองลงมา คือ ความเหมาะสม
ของครูผู้รับผิดชอบโครงการ ( X = 4.15, S.D. = 0.68)
ประเด็ น ความเหมาะสมเพี ย งพอของงบประมาณ พบว่ า ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ
งบประมาณมีความเหมาะสมและเพียงพอสาหรับการบริหารโครงการ ( X = 4.25, S.D. = 0.61)
รองลงมา คือ งบประมาณมีความเหมาะสมเพื่อการดาเนินการกิจกรรมภายใต้โครงการ ( X = 4.15,
S.D. = 0.71)
ประเด็นความเหมาะสมของอาคารสถานที่ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ อาคาร/สถานที่
ภายในสถานศึกษามีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ ( X = 4.31, S.D. = 0.89)
รองลงมา คือ สถานที่ ภายนอกสถานศึ กษามีค วามเหมาะสมในการจั ด กิจ กรรมภายใต้ โครงการ
( X = 4.15, S.D. = 0.72)
ประเด็น ความเหมาะสมของวัสดุ /อุปกรณ์ และเครื่องมือ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
วัสดุ/อุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ มีความเหมาะสมกับความ
ต้องการ ( X = 4.31, S.D. = 0.85) รองลงมา คือ วัสดุ/อุปกรณ์ และเครื่องมือ มีความเหมาะสมและ
เพียงพอสาหรับการดาเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ ( X = 3.75, S.D. = 0.74)
สรุปผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความเห็น
ว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง
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ตอนที่ 4 ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
การประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่ง ประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีรายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงดั ง
ตารางที่ 10
ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมด้านกระบวนการ
ด าเนิ น โครงการส่ ง เสริ ม การสร้ า งและพั ฒ นานวั ต กรรมและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องผู้ เ รี ย น
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ (n = 117)
ข้อ
ที่

รายการประเมิน

การวางแผน (Plan)
1. มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง
แผนการดาเนินงาน
2. มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของ
ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. มีการจัดทาแผนการดาเนินงานใน
กิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบ
เฉลี่ยรวม
4.
5.
6.
7.

การดาเนินการ (Do)
การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นไป
ตามปฏิทินปฏิบัติงาน
มีการประสานงานและขอความ
ร่วมมือระหว่างผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรใน
สถานศึกษาเกิดความมุ่งมั่นในการ
ดาเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ
จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อ
ต่อการดาเนินงานตามกิจกรรมของ
โครงการ
เฉลี่ยรวม

X

S.D.

ระดับ
เกณฑ์การ
ความ
ประเมิน
เหมาะสม

ผลการ
ประเมิน

4.25 0.65

มาก

X 

3.50

ผ่าน

3.75 0.77

มาก

X 

3.50

ผ่าน

4.15 0.74

มาก

X 

3.50

ผ่าน

4.05 0.44

มาก

X 

3.50

ผ่าน

4.05 0.68

มาก

X 

3.50

ผ่าน

4.25 0.68

มาก

X 

3.50

ผ่าน

3.65 0.64

มาก

X 

3.50

ผ่าน

4.15 0.67

มาก

X 

3.50

ผ่าน

4.03 0.51

มาก

X 

3.50

ผ่าน
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ตารางที่ 10 (ต่อ)
ข้อ
ที่
8.
9.
10.
11.

รายการประเมิน
การติดตามและประเมินผล
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลตามกิจกรรมของโครงการ
มีการประชุมวางแผนติดตามและ
ประเมินผลตามกิจกรรมของโครงการ
มีการประเมินผลระหว่างดาเนิน
กิจกรรม
มีการประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม

14.
15.
16.

S.D.

4.41 0.73

มาก

X 

3.50

ผ่าน

4.15 0.87

มาก

X 

3.50

ผ่าน

4.45 0.71

มาก

X 

3.50

ผ่าน

3.87 0.85

มาก

X 

3.50

ผ่าน

3.84 0.88

มาก

X 

3.50

ผ่าน

เฉลี่ยรวม
การปรับปรุงและแก้ไข
มีการนาเอาปัญหาและอุปสรรคจากการ
ติดตามผลการดาเนินโครงการเข้าที่
ประชุมเพื่อหาทางแก้ไข
มีการระดมความคิดจากทุกฝ่ายเพื่อ
หาทางแก้ปัญหาในการดาเนินงานตาม
โครงการ
มีการดาเนินการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับกิจกรรมของ
โครงการ
จัดให้มีรายงานผลการดาเนินการ
แก้ปัญหาและอุปสรรคให้ทุกฝ่ายได้
รับทราบ
เฉลี่ยรวม

4.14 0.41

มาก

X 

3.50

ผ่าน

4.11 0.84

มาก

X 

3.50

ผ่าน

3.85 0.77

มาก

X 

3.50

ผ่าน

3.75 0.84

มาก

X 

3.50

ผ่าน

4.24 0.73

มาก

X 

3.50

ผ่าน

3.99 0.34

มาก

X 

3.50

ผ่าน

เฉลี่ยรวมกระบวนการ

4.05 0.27

มาก

X 

3.50

ผ่าน

12. มีการสรุป และรายงานการจัดกิจกรรม

13.

X

ระดับ
เกณฑ์การ ผลการ
ความ
ประเมิน ประเมิน
เหมาะสม

จากตารางที่ 10 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในด้านกระบวนการ โดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.05, S.D. = 0.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ การติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับมาก ( X = 4.14, S.D. = 0.41) รองลงมาเป็นการ
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วางแผน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.05, S.D. = 0.44) ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การปรับปรุงและ
แก้ไขอยู่ในระดับมาก ( X = 3.99, S.D. = 0.34) ทุกประเด็นผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
เมื่อพิจารณารายประเด็น ประเด็นการวางแผน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการประชุม
คณะกรรมการเพื่ อวางแผนการด าเนิน งาน ( X = 4.25, S.D. = 0.65) รองลงมาคื อ มี การจัด ท า
แผนการดาเนินงานในกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบ ( X = 4.15, S.D. = 0.74)
ประเด็ นการดาเนินการ พบว่า ข้อที่มี ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ มีก ารประสานงานและขอความ
ร่วมมือระหว่างผู้รับผิดชอบ ( X = 4.25, S.D. = 0.68) รองลงมา คือ จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่
เอื้อต่อการดาเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ( X = 4.15, S.D. = 0.67)
ประเด็น การติดตามและประเมิน ผล พบว่ า ข้ อที่มี ค่าเฉลี่ ยสูง สุด คือ มีการประเมิ นผล
ระหว่างดาเนินกิจกรรม ( X = 4.45, S.D. = 0.71) รองลงมา คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลตามกิจกรรมของโครงการ ( X = 4.41, S.D. = 0.73)
ประเด็ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข พบว่ า ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ จั ด ให้ มี ร ายงานผลการ
ดาเนินการแก้ปัญหาและอุปสรรคให้ทุก ฝ่ายได้รับ ทราบ ( X = 4.24, S.D. = 0.73) รองลงมา คื อ
มีการนาเอาปัญหาและอุปสรรคจากการติดตามผลการดาเนินโครงการเข้าที่ประชุมเพื่อหาทางแก้ไข
( X = 4.11, S.D. = 0.84)
สรุปผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความเห็น
ว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง
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ตอนที่ 5 ผลการประเมิ น ด้ า นผลผลิ ต ของโครงการส่ ง เสริ ม การสร้ า งและพั ฒ นา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
การประเมิ น ด้ า นผลผลิ ต ของโครงการส่ ง เสริ ม การสร้ า งและพั ฒ นานวั ต กรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงดังตาราง
ที่ 11-13
5.1 จานวนผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ที่เป็นผลงานของผู้เรียน
ได้รับการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ในชุมชน ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 จานวนผลงานนวัตกรรมและสิ่ง ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ที่เป็น ผลงานของผู้เรียน ได้รั บ
การเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ในชุมชน
ปีการศึกษา 2560
22

ปีการศึกษา 2561
60

เพิ่มขึ้นร้อยละ
63.33

ที่มา: งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2561
จากตารางที่ 11 พบว่า ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ที่เป็นผลงานของ
ผู้เรียน ได้รับการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ ในชุมชน ปีการศึกษา 2561 จานวน 60 ผลงาน
โดยเกณฑ์การประเมินครั้งนี้กาหนดไว้ จานวนผลงานไม่น้อยกว่า 22 ผลงาน โดยใช้จานวนผลงาน
ปีการศึกษา 2560 เป็นเกณฑ์ซึ่งมีผลงานเพิ่มขึ้นจากเดิม 38 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 63.33 จึงสรุปว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
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5.2 ผลการศึ กษาความคิ ดเห็นของผู้ บริหารสถานศึกษาและครูผู้ สอนที่มี ต่อ โครงการ
ส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของ
ผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ (n = 117)
ข้อ
ที่

รายการประเมิน

1. มีการส่งเสริมการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
2. มีกิจกรรมส่งเสริมการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่
หลากหลาย
3. ผู้เรียนสามารถสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับในระดับภาคหรือ
ระดับชาติ
4. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และ
หุ่นยนต์อาชีวศึกษาที่เป็นผลงานของ
ผู้เรียน ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
5. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และ
หุ่นยนต์อาชีวศึกษาที่เป็นผลงานของ
ผู้เรียน ได้นาไปใช้ประโยชน์ในชุมชน
6. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด
ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในระดับ
ภาค/ระดับชาติ
7. สถานศึกษา/ครูผู้สอนได้รับรางวัลจาก
คุณภาพผลผลิตของโครงการส่งเสริมการ
สร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์

ระดับ
เกณฑ์การ ผลการ
S.D.
ความ
X
ประเมิน ประเมิน
เหมาะสม
3.85 0.83
มาก
ผ่าน
X  3.50
4.15 0.88

มาก

X 

3.50

ผ่าน

4.02 0.87

มาก

X 

3.50

ผ่าน

3.87 0.84

มาก

X 

3.50

ผ่าน

3.78 0.77

มาก

X 

3.50

ผ่าน

4.35 0.78

มาก

X 

3.50

ผ่าน

3.75 0.85

มาก

X 

3.50

ผ่าน
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ตารางที่ 12 (ต่อ)
ข้อ
ที่

รายการประเมิน

ระดับ
S.D.
ความ
X
เหมาะสม
4.25 0.78
มาก

8. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
9. ผลสาเร็จของการจัดกิจกรรมอาชีวศึกษา 4.11 0.71
สร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร
10. ผลสาเร็จของการจัดกิจกรรมประกวด 4.05 0.87
โครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ค่าเฉลี่ยรวม
4.02 0.45

เกณฑ์การ ผลการ
ประเมิน ประเมิน
X 

3.50

ผ่าน

มาก

X 

3.50

ผ่าน

มาก

X 

3.50

ผ่าน

มาก

X 

3.50

ผ่าน

จากตารางที่ 12 แสดงว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อการส่งเสริมการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก ( X = 4.02, S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก
โดยข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยสูงสุด ได้แก่ ผู้ เรียนได้ รับรางวั ลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ในระดับภาค/ระดับชาติ ( X = 4.35, S.D. = 0.78) รองลงมา ได้แก่ ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรม
เสริ ม สร้ า งนวั ต กรรมการพั ฒ นาเทคโนโลยี สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ แ ละหุ่ น ยนต์ อ าชี ว ศึ ก ษา
( X = 4.25, S.D. = 0.78)
สรุปผล ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการสร้าง
และพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง
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5.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 แสดงค่ า เฉลี่ย ส่ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ความพึ ง พอใจของผู้เ รีย นที่มี ต่ อ
โครงการส่ ง เสริ ม การสร้ า งและพั ฒ นานวั ต กรรมและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องผู้ เ รี ย น
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ (n = 354)
ข้อ
ที่

ความพึงพอใจของผู้เรียน

1. การส่งเสริมการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทาให้ผู้เรียน
มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถสร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
2. ทาให้เกิดทักษะในการใช้เหตุผลเพื่อ
การสร้าง การพัฒนางาน และการ
ปรับปรุง แก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเป็น
ระบบ
3. ความพร้อมและความเหมาะสมของ
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือมือ เครื่องจักร
เพื่อการสร้างนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
4. กิจกรรมต่าง ๆภายใต้โครงการนี้ มี
ความเหมาะสมและตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียน
5. ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการ
6. ครูผู้สอนของวิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ที่เป็นที่ปรึกษางานวิจัย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เป็นผู้มี
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับเรื่องที่
รับผิดชอบเป็นอย่างดี
7. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนให้
คาปรึกษาและให้กาลังใจเป็นอย่างดี
ต่อผู้เรียนที่สร้างนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

ระดับ
เกณฑ์การ ผลการ
X
S.D. ความ
ประเมิน ประเมิน
พึงพอใจ
4.31 0.78 มาก X  3.50 ผ่าน

3.50 0.82

มาก

X 

3.50

ผ่าน

3.60 0.78

มาก

X 

3.50

ผ่าน

4.35 0.77

มาก

X 

3.50

ผ่าน

3.80 0.83

มาก

X 

3.50

ผ่าน

3.75 0.78

มาก

X 

3.50

ผ่าน

3.60 0.75

มาก

X 

3.50

ผ่าน
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ตารางที่ 13 (ต่อ)
ข้อ
ที่

ความพึงพอใจของผู้เรียน

8. มีความสามารถในการเขียนรายงาน
การวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เพื่อการเผยแพร่ผลงาน
9. มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้รับการ
เผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ได้ใน
ชุมชน
10. มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้รับการยอมรับ
และได้รับรางวัลจากการประกวดทั้ง
ในระดับภาคและระดับชาติ
ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

3.85 0.75

ระดับ
เกณฑ์การ ผลการ
ความ
ประเมิน ประเมิน
พึงพอใจ
มาก X  3.50 ผ่าน

3.88 0.65

มาก

X 

3.50

ผ่าน

4.25 0.87

มาก

X 

3.50

ผ่าน

3.89 0.47

มาก

X 

3.50

ผ่าน

จากตารางที่ 13 แสดงว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนที่สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่ง ประดิษฐ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับภาคหรือระดับชาติ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.89, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อ ที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการนี้มีความเหมาะสมและตรงกับความต้องการของ
ผู้เรียน ( X = 4.35, S.D. = 0.77) รองลงมา ได้แก่ การส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ท าให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละสามารถสร้ า งองค์ ค วามรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง
( X = 4.31, S.D. = 0.78) และมี ผ ลงานสิ่ ง ประดิ ษฐ์ ไ ด้ รั บการยอมรั บและได้รั บรางวั ลจากการ
ประกวดทั้งในระดับภาคและระดับชาติ ( X = 4.25, S.D. = 0.87)
สรุ ป ผลการศึ กษาความพึ ง พอใจของผู้ เ รี ย นที่ ส ามารถสร้ า งและพั ฒ นานวั ต กรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับภาคหรือระดับชาติ ผู้เรียนมีความเห็นว่า มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การประเมิน โครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน
วิท ยาลั ย เทคนิ ค นครสวรรค์ ครั้ งนี้ ผู้ ประเมิ นใช้ รู ปแบบการประเมิ นแบบซิ ป (CIPP Model) ของ
สตั ฟเฟิ ลบี ม (Strufflebeam, D.L., 1983:123) โดยการประเมิ นบริ บท ปั จจั ยเบื้ องต้ น กระบวนการ
และผลผลิต มีวัตถุประสงค์การประเมินดังนี้ 1) เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมการสร้าง
และพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 2) เพื่อประเมินด้าน
ปัจ จั ย เบื้ อ งต้ น ของโครงการส่ ง เสริ ม การสร้ า งและพั ฒ นานวั ต กรรมและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องผู้ เ รี ย น
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ และ 4) เพื่อประเมิน ด้านผลผลิต
ของโครงการส่ง เสริมการสร้างและพัฒ นานวัตกรรมและสิ่ง ประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลั ยเทคนิ ค
นครสวรรค์

วิธีดาเนินการประเมิน
1. รูปแบบการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน
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 ที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ในปีการศึ กษา 2561 ประกอบด้ วย ผู้ บริ หารสถานศึ กษา จ านวน 4 คน ครู ผู้สอน จ านวน 162 รวม
166 คน และผู้เรียน จานวน 4,541 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 4,707 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ในปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 4 คน ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง
ส่วนครูผู้สอน จานวน 113 และผู้เรียน จานวน 354 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 471 คน กาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556:42-43)
เลื อกกลุ่ มตั วอย่ า ง ครู ผู้ สอนและผู้ เรี ย น ด้ ว ยการสุ่ มตั ว อย่ างแบบแบ่ ง ชั้ น (Stratified random
sampling) ตามสัดส่วนของครูผู้สอนและผู้เรียนในแต่ละแผนกวิชา
3. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น โครงการส่ง เสริ ม การสร้ า งและพั ฒ นานวั ต กรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสอบถาม จานวน 5 ฉบับ
และแบบบันทึกผลงานกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา จานวน 1 ฉบับ
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ฉบับ ที่ 1 แบบสอบถามสาหรับ ผู้บริ หารสถานศึ กษาและครู ผู้สอน ถามเกี่ย วกับ การ
ประเมินด้านบริบทของโครงการส่ง เสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ได้ค่า IOC ในช่วง 0.80-1.00 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามสาหรับ ผู้บริห ารสถานศึ กษาและครู ผู้ส อน ถามเกี่ยวกั บการ
ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการดาเนิน โครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่ง ประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ได้ค่า IOC ในช่วง 0.80-1.00 และได้ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.87
ฉบับ ที่ 3 แบบสอบถามสาหรับ ผู้บริ หารสถานศึ กษาและครู ผู้สอน ถามเกี่ย วกับ การ
ประเมินด้านกระบวนการดาเนินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของ
ผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ได้ค่า IOC ในช่วง 0.80-1.00 และได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92
ฉบับ ที่ 4 แบบสอบถามสาหรับ ผู้บริ หารสถานศึ กษาและครู ผู้สอน ถามเกี่ย วกับ การ
ประเมินด้านผลผลิตความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อการส่งเสริมการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ได้ค่า IOC ในช่วง 0.80-1.00
และได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91
ฉบับที่ 5 แบบสอบถามส าหรั บผู้บ ริหารสถานศึ กษาและครู ผู้ สอน ถามเกี่ ยวกั บการ
ประเมินด้านผลผลิตของโครงการโดยประเมิน ความพึงพอใจของผู้เรียนที่สามารถสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับภาคหรือระดับชาติ ไ ด้ค่า IOC ในช่วง
0.80-1.00 และได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91
แบบบันทึกผลงาน กิจกรรม ของนักเรียนนักศึกษา จานวน 1 ฉบับ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ประเมินดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แบบบันทึก และแบบรายงาน
โดยกาหนดระยะเวลาในการประเมินเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ประเมินก่อนเริ่มดาเนินโครงการเป็นการประเมินความเหมาะสมของ
ด้านบริบทของโครงการและประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ ในการดาเนินโครงการใน
ปีการศึกษา 2560 ใช้แบบสอบถาม ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอนจานวน 117 คน และผู้เรียน 354 คน รวม 471 คน เป็นผู้ตอบ เป้าหมายในการ
เก็บรวบข้อมูล จานวน 471 ฉบับ ได้รับคืน จานวน 471 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
ระยะที่ 2 ประเมินระหว่างดาเนินโครงการเป็นการประเมินความเหมาะสมด้าน
กระบวนการในการดาเนินโครงการในปีการศึกษา 2561 ใช้แบบสอบถาม ฉบับที่ 3 โดยได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจานวน 117 คน เป็นผู้ตอบ เป้าหมายในการเก็บรวบ
ข้อมูล จานวน 117 ฉบับ ได้รับคืน จานวน 117 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
ระยะที่ 3 ประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการโครงการ เป็นการประเมินด้านผลผลิตของ
ผู้ประเมินได้ ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมู ลใช้แบบสอบถาม ฉบั บที่ 4 โดยได้ เก็บ รวบรวมข้อ มูล จาก
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนจานวน 117 คน เป็นผู้ตอบ และฉบับที่ 5 โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้เรียน 354 คน รวม 471 คน เป็นผู้ตอบ เป้าหมายในการเก็บรวบข้อมูล จานวน 471 ฉบับ ได้รับคืน
จานวน 471 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการส่ง เสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ดาเนินการดังนี้
5.1 ข้อมูลการประเมินด้านบริบทของโครงการ การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการ
ดาเนินโครงการ และการประเมินด้านกระบวนการดาเนินโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ด้วยค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ข้อเสนอแนะอื่นๆ จากแบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
5.2 ข้อมูลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ดาเนินการดังนี้
5.2.1 ข้อมู ลเกี่ ยวกั บ จานวนผลงานนวัต กรรมและสิ่ง ประดิษ ฐ์คนรุ่นใหม่ที่ เป็ น
ผลงานของผู้เรียน ได้รับการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ในชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบ
จานวนผลงานไม่น้อยกว่า 22 ผลงาน โดยใช้จานวนผลงานปีการศึกษา 2560 เป็นเกณฑ์ เทียบกับ
ปีการศึกษา 2561 วิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ
5.2.2 ข้อ มูลเกี่ย วกับ ความคิดเห็ นของผู้บริ หารสถานศึ กษาและครู ผู้ สอนที่มี ต่ อ
โครงการส่ ง เสริ ม การสร้ า งและพั ฒ นานวั ต กรรมและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องผู้ เ รี ย น วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
นครสวรรค์ วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
5.2.3 ข้ อมู ลเกี่ย วกั บ ความพึ งพอใจของผู้ เรี ยนที่มี ต่อ การส่ง เสริม การสร้า งและ
พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย และส่ว น
เบี่ยงเบนมาตราฐาน

สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ตามรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) โดยมีผลการประเมิน
ตามวัตถุประสงค์ สรุปได้ดังนี้
1. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า ผลการประเมิน ในภาพรวมผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอน มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยเรื่องที่มีความเหมาะสมสูงสุดอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ รองลงมามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ได้แก่ ความต้องการของการทาโครงการ ส่วนเรื่องเหมาะสมต่าสุด ได้แก่ เรื่องความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์
สรุปผลการประเมินด้ านบริบทของโครงการส่ง เสริม การสร้างและพัฒนานวั ตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน มีความเห็นว่ามี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ทุกเรื่อง
2. ผลการประเมิ นด้ านปัจ จัย เบื้อ งต้ นที่ พบว่ า ผลการประเมินด้านปั จจั ยเบื้องต้ น ใน
ภาพรวมผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยเรื่องที่มี
ความเหมาะสมสูงสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เรื่องความเหมาะสมของบุคลากร และความเหมาะสมของ
อาคารสถานที่ รองลงมามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เรื่องความเหมาะสมเพียงพอของ
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งบประมาณ ส่วนเรื่องที่มีความเหมาะสมต่าสุดอยู่ในระดับมากได้แก่ เรื่องความเหมาะสมของวัสดุและ
อุปกรณ์
สรุ ป ผลการประเมิ น ด้ า นปั จ จั ย เบื้ อ งต้ น ของโครงการส่ ง เสริ ม การสร้ า งและพั ฒ นา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ผู้สอน
มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ทุกเรื่อง
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการ ในภาพรวม
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ผู้สอน มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยเรื่องที่มีความ
เหมาะสมสูงสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เรื่องการติดตามและประเมินผล รองลงมามีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ เรื่องการวางแผน ส่วนเรื่องที่มีความเหมาะสมต่าสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เรื่อง
การปรับปรุงและแก้ไข
สรุ ปผลการประเมิน ด้า นกระบวนการด าเนิน โครงการส่ง เสริม การสร้า งและพัฒ นา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ผู้สอน
มีความเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง
4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ มีดังนี้
4.1 จานวนผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ที่เป็นผลงานของผู้เรียน
ได้รับการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ในชุมชน จานวน 60 ผลงาน โดยเกณฑ์การประเมินครั้งนี้
กาหนดไว้ จานวนผลงานไม่น้อยกว่า 22 ผลงาน โดยใช้จานวนผลงานปีการศึกษา 2560 เป็นเกณฑ์ซึ่ง
มีผลงานเพิ่มขึ้นจากเดิม 38 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 63.33 จึงสรุปว่าผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
4.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อ โครงการ
ส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในระดับภาค/
ระดั บชาติ รองลงมา ได้ แ ก่ ประสิ ท ธิ ภ าพของการจั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งนวั ต กรรมการพั ฒ นา
เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
สรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อโครงการส่งเสริมการสร้าง
และพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ อยู่ในระดับมากและผ่าน
เกณฑ์การประเมินเรื่อง
4.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับภาคหรือระดับชาติ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กิจกรรมต่างๆ
ภายใต้โครงการนี้มีความเหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้เรียน รองลงมา ได้แก่ การส่งเสริม
การสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทาให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง และมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลจากการประกวดทั้งใน
ระดับภาคและระดับชาติ
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สรุปได้ว่า ผู้เรียนมีความพึง พอใจต่อ โครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ อยู่ในระดับ มาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุก
เรื่อง

อภิปรายผล
การประเมิน โครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในครั้งนี้ ได้ข้อค้นพบสาคัญที่ควรนามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการประเมิ น ความเหมาะสมด้ า นบริ บ ท จากแบบสอบถามโดยภาพรวมความ
เหมาะสมมี ค่า เฉลี่ ย อยู่ ในระดั บ มาก และทุ กประเด็ นมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มาก ที่ เป็ น เช่ น นี้ อ าจ
เนื่องจากการดาเนินงานตามโครงการนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้องในการจัดทาโครงการ
ได้ศึกษาข้อมูลความต้องการ ก่อนจัดทาโครงการและกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้ เหมาะสม
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย และนโยบายทางการศึกษา พระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา รวมทั้งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา จึงทาให้ผลการประเมิน
โครงการด้า นบริ บ ทมีค วามเหมาะสมอยู่ ในระดั บ มาก สอดคล้ องกั บ แนวคิด ของ แดเนี ย ล แอล
สตั ฟ เฟิ ล บี ม และคณะ (Stufflebeam, et.al., 1983) ที่ ก ล่ า วว่ า การประเมิ น สภาพแวดล้ อ ม
(Context Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลสาคัญ เพื่อช่วยในการกาหนดวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการเป็นการตรวจสอบเพื่อตอบคาถามต่างๆ เช่น เป็นโครงการที่
สนองปัญหาหรือความต้องการจาเป็น ที่แท้จริง หรือ ไม่ วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน เหมาะสม
สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรหรือนโยบายหน่วยงานหรือไม่ และเป็นโครงการที่เป็นไปได้ในแง่ของ
โอกาส ที่จะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ หรือไม่ ผลการประเมิน ด้านบริบทดัง กล่าวมีความ
สอดคล้องกับการประเมินโครงการของ นิยม แสงวงศ์ (2560) ที่ได้ประเมินโครงการส่งเสริมการทา
วิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พบว่า ด้านสภาวะแวดล้อม โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 และสอดคล้องกับการประเมินโครงการของ ธเนศ ปานอุทัย (2556)
ที่ไ ด้ประเมินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่ง เรียนรู้และภูมิปัญ ญาท้องถิ่นของโรงเรียนวัดบางหลวง
พบว่า ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและอยู่ในระดับที่สูงกว่า
เกณฑ์การประเมิน
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ประเด็น พบว่า ทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเหมาะสม
ของบุคลากร และความเหมาะสมของอาคารสถานที่ รองลงมาเป็น ความเหมาะสมเพียงพอของ
งบประมาณ ซึ่งทุกประเด็นผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ การดาเนินงาน
ตามโครงการส่งเสริ มการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่ง ประดิษฐ์ของผู้เ รียน วิทยาลัยเทคนิ ค
นครสวรรค์ ในครั้งนี้ วิทยาลัยได้จัดวางแผนเตรียมการด้านบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ และ
วัส ดุ อุ ปกรณ์ ในการดาเนิ น งานอย่ างเหมาะสม ผู้รั บ ผิ ด ชอบโครงการและกิ จ กรรมย่ อยภายใต้
โครงการมีความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบ รวมทั้ง บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความ
รับผิดชอบต่อโครงการ ดังนั้นผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้ องต้น จึง อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
แนวคิ ด ของ สมคิ ด พรมจุ้ ย (2552:38-40) ที่ ไ ด้ อ ธิ บ ายไว้ ว่ า การประเมิ น ก่ อ นเริ่ ม โครงการ
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(Pre – Evaluation) เป็ นการประเมิ นที่ มี จุ ดมุ่ งหมายเพื่ อ ตั ด สิ น ใจเลื อ กโครงการ ตรวจสอบความ
เหมาะสม ความสมเหตุสมผลของการวางแผนดาเนินโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการในการนา
โครงการไปปฏิบัติ การประเมินก่อนเริ่มโครงการมีความเชื่อบนพื้นฐานที่ว่า ถ้าตัวโครงการนั้นได้รับ
การประเมินว่ามีความเหมาะสม สมเหตุสมผล มีความเป็นไปได้ ความพร้อมในการสนับสนุนทางด้าน
ทรัพยากร โดยเฉพาะความเป็นไปได้ทางการเงิน กาลังคน วัสดุและการจัดการ โอกาสที่โครงการจะ
ประสบความส าเร็ จก็ ย่อ มสูง เสมื อนว่ าโครงการนั้ นได้ บรรลุผ ลส าเร็จไปแล้วครึ่ง หนึ่ ง ซึ่ง ผลการ
ประเมินปัจจัยเบื้องต้นสอดคล้องกับผลการประเมินโครงการของ โฉมยงค์ คงประดิษฐ์ (2557) ที่ได้
ประเมินโครงการเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ระดับนานาชาติ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
พบว่า ด้านปัจจัยเบื้องต้น คณะกรรมการประเมินการนาเสนอโครงงาน ผู้บริหารและครูที่เข้าร่วมงาน
มีค วามเห็ นว่ า โครงการมีค วามพร้ อม วัส ดุอุ ป กรณ์ มีค วามเหมาะสมและเพี ยงพอ สถานที่แ ละ
ระยะเวลาในการนาเสนอมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และนักเรียนที่เข้าร่วมเสนอโครงงานมี
ความเห็ นว่ามีความเหมาะสมอยู่ ในระดั บมาก และยัง สอดคล้องกับผลการประเมินโครงการของ
นุ ช า สระสม (2558) ที่ ไ ด้ ป ระเมิ น โครงการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ห ลั ก สู ต รเกษตรอิ น ทรี ย์ ต ามวิ ถี
ภูมิปัญญาไทย โรงเรียนวัด นินสุขาราม พบว่า ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ (Input)
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
3. ผลการประเมิ น ด้ า นกระบวนการ จากแบบสอบถามโดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ การติดตามและประเมินผล รองลงมาเป็นการวางแผน ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก กระบวนการ
ด าเนิ น งานตามโครงการส่ ง เสริ ม การสร้ า งและพั ฒ นานวั ต กรรมและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องผู้ เ รี ย น
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นครสวรรค์ ได้ ด าเนิ น การเป็ น ขั้ น ตอนเน้ น การวางแผน การปฏิ บั ติ ต ามแผน
การตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข เพื่อศึกษาผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์หรือแผนที่กาหนดไว้
สอดคล้องกับแนวคิดของ รัตนะ บัวสนธ์ (2556:10-17) ที่กล่าวว่า การประเมินกระบวนการ (Process
Evaluation) เป็นการตรวจสอบการนาแผนงานหรือโครงการไปใช้หรือตรวจสอบการดาเนินงานการใช้
แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ที่สาคัญประการหนึ่งของการประเมินกระบวนการก็คือ การให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้จัดการและผู้ปฏิบัติงานในโครงการนั้นๆ เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการว่า
เป็นตามตารางเวลาที่กาหนดหรือไม่ บรรยายให้เห็นถึงปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการนาโครงการไปใช้และ
ท้ายที่สุดก็ควรจัดทารายงานที่ผู้ร่วมโครงการหรือผู้ทาการสังเกตได้ตัดสินคุณภาพของกระบวนการใช้
โครงการ แผนงานดังกล่าว โดยผลการประเมินด้านกระบวนการสอดคล้องกับ การประเมินโครงการของ
กมลานันท์ บุญกล้า (2559) ที่ได้ประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว
ส านั ก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาฉะเชิ งเทรา เขต 2 พบว่ า ด้ านกระบวนการด าเนิ นงาน
(Process evaluation) ผลการประเมิน พบว่า มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก
4. การประเมินผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย
4.1 ผลจากแบบรายงานของงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ที่พบว่า จานวน
ผลงานนวัต กรรมและสิ่ งประดิ ษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ที่เป็ นผลงานของผู้ เรีย น ได้รั บการเผยแพร่ และ
นาไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นชุ ม ชน จ านวน 60 ผลงาน ผ่ านเกณฑ์ การประเมิ นโครงการครั้ งนี้ ก าหนดไว้
จานวน 22 ผลงานที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ การที่สถานศึกษาได้ส่งเสริมการทาโครงการส่งเสริมการ
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สร้า งและพั ฒนานวั ตกรรมและสิ่ งประดิ ษฐ์ ของผู้เ รียน วิ ทยาลัย เทคนิค นครสวรรค์ โดยสามารถ
ดาเนินการได้อย่างความเหมาะสมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ได้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับ สานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (2557:5) ที่กล่าว
ว่า การบริหารจัดการผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา เป็นนโยบายหลักของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา โดยมุ่ ง เน้ น จั ด การเรี ย นการสอน ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา คิ ด ค้ น
สร้างสรรค์ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ สร้างทักษะวิชาชีพด้านความคิด วิเคราะห์และส่งเสริมให้มีความรู้
ความช านาญ สามารถประดิษ ฐ์ คิ ดค้ นพั ฒนาสร้ างสรรค์ผ ลงานให้ เกิด ความก้า วหน้ า ซึ่ง ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์จานวนมากมีประโยชน์ต่อสังคม ส่วนรวมและประเทศชาติ สามารถนาไปประยุกต์ใช้งาน
ได้ จ ริ ง อย่ า งมี คุ ณ ภาพและได้ รั บ การเผยแพร่ เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ซึ่ ง ผลการประเมิ น สอดคล้ อ งกั บ
กมลานันท์ บุญกล้า (2559) ที่ได้ประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรีย นบ้านหนองปลาซิว
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาฉะเชิ ง เทรา เขต 2 พบว่ า ด้ า นผลผลิ ต (Product
evaluation) ผลการประเมิ น มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลอยู่ ใ นระดั บ มาก และผลการประเมิ น โครงการของ
นุ ช า สระสม (2558) ที่ ไ ด้ ประเมิ นโครงการส่ ง เสริ มการเรี ยนรู้ ห ลั กสู ต รเกษตรอิ น ทรี ย์ ต ามวิ ถี
ภูมิปัญญาไทยโรงเรียนวัดเนินสุขาราม พบว่า ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ (Product)
เกี่ยวกับผลสาเร็จจากกิจกรรมที่จัดให้นักเรียน 4 กิจกรรม และความพึง พอใจที่มีต่อกิจกรรมของ
โครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ เมสัน (Mason, 1995:3376-A) ที่ได้ทาวิจัยเรื่อง การศึกษา
ประสิทธิภาพของโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ครูเป็นผู้ริเริ่มและนักเรียนเป็นผู้ริเริ่ม กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนระดับ 7 และ 8 ของนักเรียนมัธยมเมื องออตตาวา จานวน 285 คน ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ครูเป็นผู้กาหนดโครงงานให้นักเรียนทา กลุ่มที่ 2 นักเรียนเป็นผู้กาหนด
โครงงานเอง กลุ่มที่ 3 กลุ่มควบคุมซึ่งไม่ต้องทาโครงงานวิทยาศาสตร์ พบว่า 1) ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรีย นทั้ง 3 กลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 2) การทาโครงงาน
ทางวิทยาศาสตร์มีผลทางบวกเล็กน้อยต่อ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชาย 3) โครงงานทาง
วิท ยาศาสตร์ที่ ค รูเ ป็ นผู้ กาหนดให้ท ามีค วามส าเร็จ และสมบู ร ณ์ม ากกว่ าโครงงานวิท ยาศาสตร์ ที่
นักเรียนเป็นผู้เลือกทาเอง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ พิทร์โต (Piirto, 2004) ที่ได้วิจัยพัฒนากิจกรรม
ภาคปฏิบัติ (Hand-on Activities) เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์ใน
การพัฒนานวัตกรรม โดยใช้การปฏิบัติแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว กิจกรรมที่ใช้แนวคิดการสืบเสาะเป็น
ฐาน และการส ารวจปั ญ หาและค าตอบ ด้ ว ยตนเอง (Self exploration) พบว่ า ผู้ เ รี ย นมี ผ ลจาก
กิจกรรม ดังนี้ 1) การค้นพบและสารวจปัญหาและวิธีแก้ปัญหา 2) เรียนรู้แนวคิดใหม่ 3) กลายเป็นคน
ที่สร้างสรรค์และประดิษฐ์ มากขึ้น 4) เปิดใจและออกจากกรอบความคิดเดิมมากขึ้น 5) เคารพความ
แตกต่ า งและการค้ น พบตนอง 6) มี ก ารใช้ ปั ญ ญาญาณและสามั ญ ส านึ ก ในการแก้ ปั ญ หา
7) ได้ประสบการณ์การออกแบบเบื้องต้นและฝึกหัดการแก้ปัญ หา 8) จัดการความกดดันกับ เพื่อน
ได้ และ 9) สนุกกับการเรียนรู้
4.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อการส่งเสริม
การสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สู งสุ ด ได้ แก่ ผู้ เรี ยนได้ รั บรางวั ลจากการประกวดผลงานนวั ตกรรมและสิ่ งประดิ ษฐ์ ในระดั บภาค/
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ระดับชาติ รองลงมา ได้แก่ ผลสาเร็จของการจัด กิจกรรมเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
สิ่ง ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา สรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมี
ความคิ ด เห็ น ต่ อ โครงการส่ ง เสริ ม การสร้ า งและพั ฒ นานวั ต กรรมและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องผู้ เ รี ย น
วิท ยาลัย เทคนิค นครสวรรค์ อยู่ ใ นระดั บมากและผ่า นเกณฑ์ การประเมิน ทุ กข้ อ ที่เ ป็ นเช่น นี้อ าจ
เนื่องมาจาก การดาเนินงานด้านผลผลิตตามกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการนี้ได้มีการวางแผนที่ดี ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ มีกระบวนการบริหารงานและดาเนินงานที่เป็นระบบ เป็นไปตาม
ปฏิ ทิ นการปฏิ บั ติง าน ผู้ เรี ย นได้ รั บการส่ ง เสริ ม และสนับ สนุน ให้ส ร้ า งและพั ฒ นานวั ตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์และส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลจานวนมาก และได้นาไปเผยแพร่ขยายผลต่อสาธารณชน
และยังนาไปใช้ประโยชน์ในชุมชน ทาให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเห็นด้วยกับความสาเร็จของ
โครงการ สอดคล้องกับแนวคิดของ รัตนะ บัวสนธ์ (2556) ที่ก ล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของการ
ประเมินผลผลิตก็เพื่อสอบวัด ตีความ และตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ แผนงานหรือสิ่งแทรกแซงว่า
ตอบสนองบรรลุความต้องการจาเป็นของกลุ่มผู้รับประโยชน์หรือไม่ นอกจากนั้นการประเมินผลผลิตก็
ยังต้องประเมิน ผลลัพธ์ (Outcomes) ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ทั้งที่เป็นไปในทางบวกและทางลบอีก
ด้วย ยิ่งไปกว่านั้นบ่อยครั้งที่นักประเมินยังขยายขอบเขตการประเมินผลผลิตไปสู่การประเมินในสิ่งที่
เรียกว่า ผลลัพธ์ระยะยาวอีกด้วย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ โฉมยงค์ คงประดิษฐ์ (2557) ที่ไ ด้
ประเมินโครงการเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับนานาชาติ โรงเรียนมหิดลวิ ทยานุสรณ์
พบว่า ด้า นผลลัพธ์ คณะกรรมการประเมินการนาเสนอโครงงาน เห็น ว่านักเรี ยนที่เข้า ร่วมเสนอ
โครงงานมีทักษะการนาเสนอโครงงานภาคบรรยาย อยู่ในระดับมาก ผู้บริหารและครูที่เข้าร่วมงานมี
ความพึงพอใจในการจัดงานอยู่ในระดับมากที่สุด
4.3 ผลการศึ กษาความพึ งพอใจของผู้ เรี ยนที่ส ามารถสร้างและพั ฒนานวัต กรรมและ
สิ่ง ประดิษฐ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับภาคหรือระดับชาติ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กิจกรรม
ต่างๆ ภายใต้โครงการนี้มีความเหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้เรียน รองลงมา ได้แก่ การ
ส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทาให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถ
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และมีผลงานสิ่ง ประดิษฐ์ไ ด้รับการยอมรับและได้รับรางวัลจากการ
ประกวดทั้งในระดับภาคและระดับชาติ สรุปได้ว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ อยู่ในระดับมากและผ่าน
เกณฑ์การประเมินทุกข้อ สอดคล้องกับผลการประเมินโครงการของ ธเนศ ปานอุทัย (2556) ที่ไ ด้
ประเมินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่ง เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนวัดบางหลวง พบว่า
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากและอยู่ในระดับที่สูงกว่า
เกณฑ์การประเมิน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมาน ลาลาโกน (2557) ที่ได้ศึกษาการสอนทา
โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อใช้ในการศึกษาตรวจสอบวงจรป้องกันในวิชาปฏิบัติเครื่องรับโทรทัศน์สีของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสตูล พบว่า
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาปฏิบัติเครื่องรับโทรทัศน์สีของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการทาโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อใช้
ในการศึกษาการตรวจซ่อมวงจรป้องกันในวิชาปฏิบัติเครื่องรับโทรทัศน์สี มีเจตคติต่อการเรียนวิชาปฏิบัติ
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เครื่องรับโทรทัศน์สีอยู่ในระดับสูง และยัง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จรรย์สมร เหลืองสมานกุล
(2557) ที่ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์
และความสามารถในการสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 พบว่ า
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์
และความสามารถในการสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ อยู่ ใ นระดั บ มาก นอกจากนี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ
ผลการวิ จัยของ โกรแมน (Gorman, 1995) ที่ ไ ด้ศึกษาผลการสอนในวิชา “สิ่ง ประดิษฐ์ และการ
ออกแบบ” หรือ “Invention and Design” พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก เพราะเป็น
วิชาที่ท้าทายและมีโอกาสทางานเป็นกลุ่มจากผู้เรียนต่างสาขา
5. สรุปผลการประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของ
ผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยรวมทั้งโครงการ พบว่า ผลจากแบบสอบถามภาพรวม มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านปัจจัยเบื้องต้น
ด้านบริบท ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ และผลการ
ประเมินจากแบบรายงาน พบว่า กิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของ
ผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีจานวน 6 กิจกรรม เกณฑ์การประเมินโครงการครั้งนี้กาหนดไว้
จานวน 2 กิจกรรม ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ที่เป็นผลงานของผู้เรียน ได้รับการ
เผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ในชุมชน จานวน 60 ผลงาน เกณฑ์การประเมินโครงการครั้งนี้กาหนดไว้
จานวน 22 ผลงาน และจานวนผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงาน
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในระดับภาค/ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 13 รางวัล เกณฑ์ การ
ประเมินกาหนดไว้ 4 รางวัล ทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ สรุปได้ว่าโครงการส่งเสริม
การสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เป็นโครงการที่
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะโครงการนี้ เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์
กิจกรรมภายใต้โครงการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ ของโครงการ ทาให้ผู้เ รียนมี
ความคิ ดสร้างสรรค์แ ละสามารถสร้ างองค์ ความรู้ได้ด้วยตนเอง สร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ มี
ประสิทธิภาพ สามารถนาไปเผยแพร่และนาไปใช้ ประโยชน์ได้ในชุมชน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ
พิสณุ ฟองศรี (2551) และ สมคิด พรมจุ้ย (2552) ที่กล่าวว่า ลักษณะของโครงการที่ดีควรประกอบด้วย
1) มี พื้ นฐานมาจากข้ อมู ลที่ เป็ นจริ ง และผ่า นการวิ เ คราะห์ มาแล้ ว 2) สนองตอบความต้ องการของ
ประชากรหรือผู้รับบริการ 3) สามารถแก้ปัญหา พัฒนาองค์การหรือหน่วยงานได้ 4) มีรายละเอียดของ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างชัดเจนและมีความเป็นไปได้สูง 5) ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร
และ 6) มี การกาหนดระยะเวลาเริ่ม ต้น และระยะสิ้ นสุด ที่แ น่นอน และอาจเป็ นเพราะโครงการนี้
กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมการ
ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา จัดทาสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย โดยสร้างความตระหนัก
และให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในกิจกรรมของโครงการ แล้วให้ความรู้และทักษะในการสร้างสรรค์งาน
ให้ ประสบผลส าเร็จ ซึ่ งสอดคล้ องกับแนวคิ ดของ กิ ดานั นท์ มลิ ทอง (2558 :235) ที่ กล่าวว่ า การ
สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ให้ประสบผลสาเร็จนั้น ผู้เรียนต้องมีความพึง พอใจในการทางาน โดยยึ ด
หลักการ คือ 1) ศึกษาหาความรู้ในงานที่ตนเองสนใจ โดยศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในชุมชนหรือจาก
ตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์ที่สนใจ 2) ศึกษาหลักการ วิธีการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการประดิษฐ์
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ชิ้นงานโดยการวิเคราะห์ ด้วยตนเองหรือศึกษาจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ หรือจากสื่อต่ างๆ เช่น วารสาร
หนัง สือ เป็นต้น 3) ทดลองการปฏิบัติการประดิษฐ์ ผู้เรียนต้องศึกษาค้นคว้าและทดลองปฏิบัติตาม
แนวคิดที่ได้สร้างสรรค์ไว้ และมีการปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องจนสาเร็จเป็นชิ้นงานประดิษฐ์ที่ บรรลุ
วัตถุประสงค์และมีความพึงพอใจ ซึ่งผลการประเมินโครงการโดยรวมสอดคล้องกับ ผลการประเมิน
โครงการของ มงคล ธุระ (2557) ที่ได้ประเมินโครงการประชุมสัมมนาด้านงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พบว่า ผลการประเมิน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัย
เบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อดิ ศ ร ณ อุ บ ล (2559) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาแนวทางส่ ง เสริ ม นวั ต กรรมแบบเปิ ด ใน
กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทย พบว่า แนวทางในการ
ส่ง เสริมแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิดไว้ 3 แนวทาง ได้ แก่ การแสดงบทบาทของภาครัฐในฐานะเป็น
ตัวกลางสาคัญในการแก้ไขปัญหาพื้นฐานของกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม การสร้างการตระหนัก
รู้ถึงประโยชน์ของนวัตกรรมแบบเปิดให้เกิดขึ้นในสถานประกอบการภาคเอกชน และการสนับสนุน
ส่งเสริมการประยุกต์ใช้แนวคิดนวัตกรรมแบบเปิดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และยังสอดคล้องกับผล
การประเมินโครงการของ นิยม แสงวงศ์ (2560) ที่ได้ประเมินโครงการส่งเสริมการทาวิจัยนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พบว่า โดยรวม ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เห็นควรให้มีการ
ปรับปรุงพัฒนาทุกด้านให้มากขึ้น เพื่อให้ทุกประเด็นในแต่ละด้านอยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
ในการวิจัยประเมินโครงการครั้งนี้มีข้อเสนอแนะไว้ 2 ประเด็น คือ ข้อเสนอแนะเพื่อนาผล
การประเมินไปใช้ และข้อเสนอแนะเพื่อการประเมินครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการประเมินไปใช้
1.1 ควรวางแผนปรับวัตถุประสงค์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
1.2 ควรเตรียมความพร้อมด้ านวัสดุ / อุปกรณ์ ให้เหมาะสม เพียงพอ ต่ อการดาเนิ น
โครงการ
1.3 ควรเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ และเครื่องมือ มีความเหมาะสมและเพียงพอสาหรับการ
ดาเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ
1.4 ควรเตรียมสถานที่ภายนอกสถานศึกษามีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ
1.5 ควรพัฒนาและให้ความสาคัญ กับกระบวนการดาเนิน งานด้านการปรับปรุง และ
แก้ไข ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.6 ควรมอบหมายหรือมีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องให้
ชัดเจน
1.7 ผู้บริหารควรสนับสนุนให้ครูผู้สอน ในสถานศึกษาเกิดความมุ่งมั่นในการดาเนินงาน
ตามกิจกรรมของโครงการ
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1.8 ควรนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษาที่เป็นผลงานของ
ผู้เรียน ได้นาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชุมชน
1.9 สถานศึ กษาควรยกย่ องผู้ เรี ยนได้ รั บรางวั ลจากการประกวดผลงานนวั ตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ในระดับภาค/ระดับชาติ
2. ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการครั้งต่อไป
2.1 ควรมี การประเมิ น โครงการส่ ง เสริ ม ให้นั ก เรีย น นั กศึ ก ษาและชุ มชนร่ วมจั ด ท า
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
2.2 ควรมีก ารประเมิ น โครงการฝึก อบรมเพื่ อเสริม สร้ างและพั ฒ นาทั กษะการวิ จั ย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
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ภาคผนวก ก
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ
และการหาคุณภาพของเครื่องมือ
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แบบสอบถาม
การประเมินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ด้านบริบท

---------------------------------------------------------------------------------------------ฉบับที่ 1 สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมู ลเกี่ ยวกั บสถานภาพของผู้ต อบแบบสอบถาม มี ลักษณะเป็นแบบส ารวจ
รายการ
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อ โครงการส่ง เสริมและสนับสนุนการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เกี่ยวกับด้านบริบท ประกอบด้วย
คาถามเกี่ยวกับความต้องการจาเป็นของการทาโครงการ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ และความ
เหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
นายแทน โมราราย
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ

 ชาย
 หญิง
2. ระดับการศึกษา
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
3. ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ครูผู้สอน
4. ประสบการณ์การทางาน
 ต่ากว่า 10 ปี
 10 - 19 ปี
 20 - 29 ปี
 30 ปี ขึ้นไป
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
คาชี้แจง โปรดพิจารณา และเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อบริบท
ของโครงการ ซึ่งคะแนนในช่องมีความหมายดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ความเหมาะสมมากที่สุด
ความเหมาะสมมาก
ความเหมาะสมปานกลาง
ความเหมาะสมน้อย
ความเหมาะสมน้อยที่สุด
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ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ที่มีต่อด้านบริบท
ความต้องการของการทาโครงการ
1. ต้องการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์………….
2. ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับใน
ระดับภาคหรือระดับชาติ.....................................................
3. ต้องการให้ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และ
หุ่นยนต์อาชีวศึกษาที่เป็นผลงานของผู้เรียน ได้รับการ
เผยแพร่ในสังคม..................................................................
4. ต้องการให้ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และ
หุ่นยนต์อาชีวศึกษาที่เป็นผลงานของผู้เรียน ได้นาไปใช้
ประโยชน์ในชุมชน...............................................................
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์
5. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับ พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542............................................
6. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับ พ.ร.บ.
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551.................................................
7. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.............................
8. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของสถานศึกษา.......................................................
9. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับกิจกรรม
ที่กาหนดภายใต้โครงการ.....................................................

ระดับความเหมาะสม
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)

......... ......... ......... ......... .........

......... ......... ......... ......... .........

......... ......... ......... ......... .........

......... ......... ......... ......... .........

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
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ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ที่มีต่อด้านบริบท

มาก
ที่สุด
(5)

10. วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อส่งเสริมการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์………………………………….…… .........
11. วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
สร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับในระดับภาคหรือระดับชาติ........................ .........

ระดับความเหมาะสม
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4) (3) (2)

น้อย
ที่สุด
(1)

......... ......... ......... .........

......... ......... ......... .........

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ของแบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
******************************************************************************
ด้านบริบท
ฉบับที่ 1 สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม
5
5
5
5
4
5
5
5
4
4
5

ค่า
IOC
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
0.80
0.80
1.00

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและพัฒนา
นวัต กรรมและสิ่ง ประดิษ ฐ์ข องผู้ เรี ยน วิท ยาลัย เทคนิค นครสวรรค์ ฉบับ ที่ 1 ด้ านบริ บท มีค วาม
สอดคล้องทุกรายการ อยู่ในช่วง ค่า 0.80-1.00
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แบบสอบถาม
การประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ด้านปัจจัยเบื้องต้น

---------------------------------------------------------------------------------------------ฉบับที่ 2 สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมู ลเกี่ ยวกั บสถานภาพของผู้ต อบแบบสอบถาม มี ลักษณะเป็นแบบส ารวจ
รายการ
ตอนที่ 2 ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ โครงการส่ ง เสริ ม การสร้ า งและพั ฒ นานวั ต กรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เกี่ยวกับด้านปัจจัยเบื้องต้น ประกอบด้วย คาถาม
เกี่ยวกับความเหมาะสมของบุคลากร ความเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ ความเหมาะสมของ
อาคารสถานที่ และความเหมาะสมเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ
ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
นายแทน โมราราย
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ

 ชาย
 หญิง
2. ระดับการศึกษา
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
3. ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ครูผู้สอน
4. ประสบการณ์การทางาน
 ต่ากว่า 10 ปี
 10 - 19 ปี
 20 - 29 ปี
 30 ปี ขึ้นไป
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
คาชี้แจง โปรดพิจารณา และเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับ ความคิดเห็นของท่านที่มีต่อ
บริบทของโครงการ ซึ่งคะแนนในช่องมีความหมายดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ความเหมาะสมมากที่สุด
ความเหมาะสมมาก
ความเหมาะสมปานกลาง
ความเหมาะสมน้อย
ความเหมาะสมน้อยที่สุด
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ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ที่มีต่อด้านปัจจัยเบื้องต้น
ความเหมาะสมของบุคลากร
1. ความเหมาะสมของครูผู้รับผิดชอบโครงการ...................
2. ความเหมาะสมของบุคลากรฝ่ายส่งเสริมและบริการ
การดาเนินโครงการ.............................................................
3. ความเหมาะสมของผู้เรียนที่ร่วมโครงการ.......................
ความเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ
4. งบประมาณมีความเหมาะสมและเพียงพอสาหรับ
การบริหารโครงการ.............................................................
5. งบประมาณมีความเหมาะสมเพื่อการดาเนินการ
กิจกรรมภายใต้โครงการ......................................................
ความเหมาะสมของอาคาร/สถานที่
6. อาคาร/สถานที่ภายในสถานศึกษามีความเหมาะสมใน
การจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ...........................................
7. สถานที่ภายนอกสถานศึกษามีความเหมาะสมในการจัด
กิจกรรมภายใต้โครงการ......................................................
ความเหมาะสมของวัสดุ และอุปกรณ์
8. วัสดุ/อุปกรณ์ และเครื่องมือ มีความเหมาะสมและ
เพียงพอสาหรับการดาเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ......
9. วัสดุ/อุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ภายใต้โครงการ มีความเหมาะสมกับความต้องการ.............

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความเหมาะสม
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4) (3) (2)

น้อย
ที่สุด
(1)

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ของแบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
******************************************************************************
ด้านปัจจัยเบื้องต้น
ฉบับที่ 2 สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม
5
4
5
5
4
5
5
5
4

ค่า
IOC
1.00
0.80
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
0.80

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ค่าความเชื่อมั่นของของแบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
และพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ด้านปัจจัยเบื้องต้น
มีความสอดคล้องทุกรายการ อยู่ในช่วง ค่า 0.80-1.00

152

153

แบบสอบถาม
การประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ด้านกระบวนการ

*******************************************************************
ฉบับที่ 3 สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมู ลเกี่ ยวกั บสถานภาพของผู้ต อบแบบสอบถาม มี ลักษณะเป็นแบบส ารวจ
รายการ (Check list)
ตอนที่ 2 ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ โครงการส่ ง เสริ ม การสร้ า งและพั ฒ นานวั ต กรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เกี่ยวกับกระบวนการของโครงการ ประกอบด้วย
คาถามเกี่ยวกับการวางแผน การดาเนินการกิจกรรมภายใต้โครงการ การติดตามและประเมินผล และ
การปรับปรุงแก้ไข มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
นายแทน โมราราย
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ

 ชาย
 หญิง
2. ระดับการศึกษา
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
3. ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ครูผู้สอน
4. ประสบการณ์การทางาน
 ต่ากว่า 10 ปี
 10 - 19 ปี
 20 - 29 ปี
 30 ปี ขึ้นไป
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
คาชี้แจง โปรดพิ จารณาและเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิ ดเห็นของท่า นที่มีต่ อ
กระบวนการของโครงการ ซึ่งคะแนนในช่องมีความหมายดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความเหมาะสม มากที่สุด
มีความเหมาะสม มาก
มีความเหมาะสม ปานกลาง
มีความเหมาะสม น้อย
มีความเหมาะสม น้อยที่สุด

155

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ที่มีต่อกระบวนการของโครงการ
ด้านการวางแผน (Plan)
1. มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดาเนินงาน..
2. มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบและผู้ที่
เกี่ยวข้อง...............................................................................
3. มีการจัดทาแผนการดาเนินงานในกิจกรรมต่างๆ
อย่างเป็นระบบ.....................................................................
การดาเนินการ (Do)
4. การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน....
5. มีการประสานงานและขอความร่วมมือระหว่าง
ผู้รับผิดชอบ..........................................................................
6. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาเกิดความ
มุ่งมั่นในการดาเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ................
7. จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการดาเนินงาน
ตามกิจกรรมของโครงการ....................................................
การติดตามและประเมินผล (Check)
8. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ตามกิจกรรมของโครงการ....................................................
9. มีการประชุมวางแผนติดตามและประเมินผลตาม
กิจกรรมของโครงการ...........................................................
10. มีการประเมินผลระหว่างดาเนินกิจกรรม……….…..……..
11. มีการประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม.............................
12. มีการสรุป และรายงานการจัดกิจกรรม.........................

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความเหมาะสม
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4) (3) (2)

น้อย
ที่สุด
(1)

......... ......... ........ ......... .........
......... ......... ........ ......... .........
......... ......... ........ ......... .........
......... ......... ........ ......... .........
......... ......... ........ ......... .........
......... ......... ........ ......... .........
......... ......... ........ ......... .........

......... ......... ........ ......... ..........
.........
.........
.........
.........

.........
.........
.........
.........

........
........
........
.........

.........
.........
.........
.........

..........
..........
..........
..........
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ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ที่มีต่อกระบวนการของโครงการ
การปรับปรุงแก้ไข (Act)
13. มีการนาเอาปัญหาและอุปสรรคจากการติดตามผลการ
ดาเนินโครงการเข้าที่ประชุมเพื่อหาทางแก้ไข.......................
14. มีการระดมความคิดจากทุกฝ่ายเพื่อหาทางแก้ปัญหาใน
การดาเนินงานตามโครงการ.................................................
15. มีการดาเนินการแก้ปัญหาและอุปสรรคให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับกิจกรรมของโครงการ.......................................
16. จัดให้ มีการรายงานผลการด าเนิน การแก้ปัญ หาและ
อุปสรรคให้ทุกฝ่ายได้รับทราบ...................

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความเหมาะสม
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4) (3) (2)

น้อย
ที่สุด
(1)

........ ........ ........ ........ ........
........ ......... ........ ......... ..........
........ ........ ........ ........ ........
........ ......... ........ ......... ..........

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ของแบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของผูเ้ รียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
******************************************************************************
ด้านกระบวนการ
ฉบับที่ 3 สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน

ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม
5
4
5
5
4
5
5
5
4
5
4
5
5
4
5
5

ค่า
IOC
1.00
0.80
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
0.80
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและ
พั ฒ นานวั ต กรรมและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องผู้ เ รี ย น วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นครสวรรค์ ด้ า นกระบวนการ
มีความสอดคล้องทุกรายการ อยู่ในช่วง ค่า 0.80-1.00
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แบบสอบถาม
การประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
******************************************************************************

ด้านผลผลิตของโครงการ
ฉบับที่ 4 สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อการส่งเสริมการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ
ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
นายแทน โมราราย
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ

 ชาย
 หญิง
2. ระดับการศึกษา
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
3. ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ครูผู้สอน
4. ประสบการณ์การทางาน
 ต่ากว่า 10 ปี
 10 - 19 ปี
 20 - 29 ปี
 30 ปี ขึ้นไป
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการสร้าง
และพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เกี่ยวกับ
ผลผลิตของโครงการ
คาชี้แจง โปรดพิจารณา และเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับ ความคิดเห็นของท่านที่มีต่อ
โครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ซึ่งคะแนนในช่องมีความหมายดังนี้
5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด

161

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
1. มีการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์...........
2. มีกิจกรรมส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่หลากหลาย..................................
3. ผู้เรียนสามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับภาคหรือ
ระดับชาติ..........................................................................
4. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์
อาชีวศึกษาที่เป็นผลงานของผู้เรียน ได้รับการเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน........................................................................
5. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์
อาชีวศึกษาที่เป็นผลงานของผู้เรียน ได้นาไปใช้ประโยชน์
ในชุมชน.............................................................................
6. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ในระดับภาค/ระดับชาติ....................................
7. สถานศึกษา/ครูผู้สอนได้รับรางวัลจากคุณภาพผลผลิต
ของโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์............
8. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมเสริมสร้างนวัตกรรม
การพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และ
หุ่นยนต์อาชีวศึกษา............................................................
9. ผลสาเร็จของการจัดกิจกรรมอาชีวศึกษาสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร......................................
10. ผลสาเร็จของการจัดกิจกรรมประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม.............................................

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย
ที่สุด
กลาง
(5) (4) (3) (2)

น้อย
ที่สุด
(1)

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ของแบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
******************************************************************************
ด้านผลผลิต
ฉบับที่ 4 สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม
4
4
5
5
4
5
5
5
4
5

ค่า
IOC
0.80
0.80
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ด้านผลผลิต เกี่ยวกับความ
คิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ผู้ ส อนที่ มี ต่ อ โครงการ มี ค วามสอดคล้ อ งทุ ก รายการ
อยู่ในช่วง ค่า 0.80-1.00
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164

แบบสอบถาม
การประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
******************************************************************************

ด้านผลผลิตของโครงการ
ฉบับที่ 5 สาหรับผู้เรียน
คาชี้แจง แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนฉบับนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมู ลเกี่ ยวกั บสถานภาพของผู้ต อบแบบสอบถาม มี ลักษณะเป็นแบบส ารวจ
รายการ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับภาคหรือระดับชาติ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการประเมิน โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ซึ่งจะไมมีผลกระทบตอผูตอบแบบสอบถามประการใด จึงขอความกรุณาตอบแบบประเมินตามสภาพ
ความเปนจริงและตอบใหครบทุกขอ
ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
นายแทน โมราราย
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ

 ชาย
 หญิง
2. ระดับการศึกษา
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ตอนที่ 2 สอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับภาคหรือระดับชาติ
คาชี้แจง โปรดพิจารณาและเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านโดยมี
ความหมายดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
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มาก
ที่สุด
(5)

รายการ
1. การส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ทาให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถ
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง............................................
2. ทาให้เกิดทักษะในการใช้เหตุผลเพื่อการสร้าง
การพัฒนางาน และการปรับปรุง แก้ไขปัญหาต่างๆ
อย่างเป็นระบบ.....................................................................
3. ความพร้อมและความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือมือ เครื่องจักร เพื่อการสร้างนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์……………………………………………..……...……………
4. กิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการนี้ มีความเหมาะสมและ
ตรงกับความต้องการของผู้เรียน............................................
5. ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ภายใต้โครงการ..........................................................................
6. ครูผู้สอนของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่เป็นที่ปรึกษา
งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เป็นผู้มีความรู้และ
ทักษะเกี่ยวกับเรื่องที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี...........................
7. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนให้คาปรึกษาและให้
กาลังใจเป็นอย่างดีต่อผู้เรียนที่สร้างนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์............................................................................
8. มีความสามารถในการเขียนรายงานการวิจัยนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ เพื่อการเผยแพร่ผลงาน...............................
9. มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่และนาไปใช้
ประโยชน์ได้ในชุมชน............................................................
10. มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัล
จากการประกวดทั้งในระดับภาคและระดับชาติ....................

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สดุ
(4) (3) (2) (1)

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ของแบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
******************************************************************************
ด้านผลผลิต
ฉบับที่ 5 สาหรับผู้เรียน
ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม
5
5
4
5
4
5
4
5
4
5

ค่า
IOC
1.00
1.00
0.80
1.00
0.80
1.00
0.80
1.00
0.80
1.00

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ด้านผลผลิต เกี่ยวกับความพึง
พอใจของผู้เรียนที่สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับ
ภาคหรือระดับชาติ มีความสอดคล้องทุกรายการ อยู่ในช่วง ค่า 0.80-1.00
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169

ภาคผนวก ข
หนังสือราชการที่ใช้ประกอบการพัฒนาเครื่องมือ
1. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ
2. หนังสือเชิญเป็นผูเ้ ชี่ยวชาญ
3. หนังสือขอความอนุเคราะห์เพือ่ ทดลองใช้เครื่องมือ

170
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย

ชื่อ-นามสกุล
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์
สถิรยากร
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์
พูลกระจ่าง
3. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์
4. ดร.ประทีป บินชัย
5. ดร.ชัด อินทะสี

ตาแหน่ง/หน้าที่
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร

171

หนังสือเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญ

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

หนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อทดลองใช้เครื่องมือ

183

184

185

ภาคผนวก ค
ภาพประกอบการดาเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ

186
1. กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายแทน โมราราย รองผู้อานวยการฝ่ายเเผนงานเเละความร่วมมือ เป็นวิทยากรกิจกรรมฝึกอบรม
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ให้แก่คณะครู นักเรียน นักศึกษา
ณ ห้องประชุมวิษณุสรรค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

187
2. กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา จัดทาสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย

นายเเทน โมราราย รองผู้อานวยการฝ่ายเเผนงานเเละความร่วมมือ เป็นประธานในการประชุม
การจัดทาผลงานสิ่งประดิษฐ์ ตรวจชม ติดตาม และให้คาแนะนาการจัดทาผลงานสิ่งประดิษฐ์
ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

188
3. กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ณ ห้องประชุมพุฒิสรรค์ ชั้น ๕ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

189
4. กิจกรรมการประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ของครูและผู้เรียน

นายเเทน โมราราย รองผู้อานวยการฝ่ายเเผนงานเเละความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีการประกวด
สุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาและวิชาโครงการ
ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

190
5. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา โดยความร่วมมือกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

นายแทน โมราราย รองผู้อานวยการฝ่ายเเผนงานเเละความร่วมมือ ร่วมพิธีเปิดการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา โดยความร่วมมือกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

ภาคผนวก ง
การเผยแพร่ผลงานการประเมินโครงการ
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การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-office)
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การเผยแพร่ผลงานวิชาการทางเว็บไซด์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
www.nkstce.ac.th
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หนังสือตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ไปยังสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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การเผยแพร่ผลงาน หนังสือส่ง-ตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ไปยังสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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การเผยแพร่ผลงาน หนังสือส่ง-ตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ไปยังสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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หนังสือเชิญการเป็นวิทยากรและภาพกิจกรรมการเป็นวิทยากร
ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
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การเผยแพร่ผลงาน ในการประชุมทางวิชาการ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เนื่องในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานวิจัยในการ
พัฒนาสถานศึกษาให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จังหวัดตาก
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เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เนื่องในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานวิจัยในการ
พัฒนาสถานศึกษาให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จังหวัดตาก
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เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เนื่องในวันประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา
และวิชาโครงการ ในวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
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เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เนื่องในการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขอมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะ ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

222
เผยแพร่เอกสารงานวิจัย การประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เนื่องในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม
ระดับชาติ ณ โรงแรม Modena by Fraser Buriram จังหวัดบุรีรัมย์
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227
ภาพการเผยแพร่เอกสารงานวิจัย การประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เนื่องในการประชุมวิชาการ
วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรม Modena by Fraser Buriram จังหวัดบุรีรัมย์
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การนาผลงานนวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ที่เป็นผลงานของผู้เรียน ได้รับการ
เผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ในชุมชน

รถดานา

เครื่องล้างละมุด

229

รถไฟฟ้า KOTAKA

โพเดี่ยม 4.0
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รถไฟฟ้า EMUT

เครื่องกะเทาะเปลือกถั่วลิสง

231

เครื่องปอกเปลือกมะละกอ

เครื่องตากอเนกประสงค์แบบรางเลื่อนอัตโนมัติ
\
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ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ในระดับภาค/ระดับชาติ
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สรุปจานวนผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงาน
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในระดับภาค/ระดับชาติ
จานวนผลงานนวัต กรรมและสิ่ง ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ที่เป็น ผลงานของผู้เรียน ได้รับการ
เผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ในชุมชน
นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
แหล่งชุมชนที่เผยแพร่
วันที่เผยแพร่
1. รถดานา
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
12 มิถุนายน 2561
นครสวรรค์และ อ.ท่าตะโก
2. เครื่องล้างละมุด
อ.โกรกพระ
28 สิงหาคม 2561
3. เครื่องสีข้าว
ศาลากลางจังหวัด
12 มกราคม 2562
นครสวรรค์
4. เครื่องสีถั่วเขียว
ศาลากลางจังหวัด
12 มกราคม 2562
นครสวรรค์
5. รถไฟฟ้า KOTAKA
ศาลากลางจังหวัด
12 มกราคม 2562
นครสวรรค์
6. เครื่องปอกเปลือกมะละกอ
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
1 กุมภาพันธ์ 2561
7. รถ Emut ไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
12 มิถุนายน 2561
นครสวรรค์
8. เครื่องหยดข้าวสาหรับนาแห้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
12 มิถุนายน 2561
นครสวรรค์
9. รถ Scooter 2 ระบบ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
12 มิถุนายน 2561
นครสวรรค์
10. โพเดี่ยม 4.0
ศาลากลางจังหวัด
12 มกราคม 2562
นครสวรรค์
11. เครื่องกะเทาะเปลือกถั่วลิสง
อบต.วังม้า
25 ตุลาคม 2561
12. รถไฟฟ้าจากพลังงานเครื่องยนต์
อบต.วังม้า
25 ตุลาคม 2561
เล็ก
13. ผลิตไฟฟ้าด้วยความร้อน
อบต.วังม้า
25 ตุลาคม 2561
14. อุปกรณ์ช่วยมาร์คจุดชิ้นงาน
อบต.วังม้า
25 ตุลาคม 2561
15. กลอนประตูเปิดได้สองด้าน
อบต.วังม้า
25 ตุลาคม 2561
16. บันไดช่วยปีนหลังคา
อบต.เนินกว้าว
23 พฤศจิกายน 2561
17. อุปกรณ์ช่วยถอนตะปู
อบต.เนินกว้าว
23 พฤศจิกายน 2561
18. รอกดึงสิ่งของอเนกประสงค์
อบต.เนินกว้าว
23 พฤศจิกายน 2561
19. เครื่องตัดหญ้าอ่อนพันรถเกี่ยว
อบต.เนินกว้าว
23 พฤศจิกายน 2561
20. เครื่องเครื่องดูดเศษเหล็กมือถือ
อบต.เนินกว้าว
23 พฤศจิกายน 2561
21. อุปกรณ์ช่วยรถจักยานยนต์ยางรั่ว
อบต.สระแก้ว
13 ธันวาคม 2561
22. เครื่องเจียรไนล้อผ้าทราย
อบต.สระแก้ว
13 ธันวาคม 2561
23. เครื่องขัดรองเท้าอัตโนมัติ
อบต.สระแก้ว
13 ธันวาคม 2561

243
นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
24. เครื่องตากอเนกประสงค์แบบราง
เลื่อนอัตโนมัติ
25. เครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนจากเมล็ด
พันธุ์ข้าวเปลือก
26.กระเป๋าดูแลสัตว์น้าอัตโนมัติ
27.อุปกรณ์ช่วยมาร์คจุดชิ้นงาน
28. เครื่องคัดแยกดอกมะลิ
29. เครื่องตัดใบตอง
30. เครื่องคัดเมล็ดข้าวโพดเพาะพันธุ์
31. เครื่องล้างถั่วลิสง
32. เครื่องเด็ดก้านพริก
33. เครื่องริดใบตอง
34. เครื่องเครื่องรีดน้าอ้อย
35. เครื่องฝานกล้วยแบบมือหมุน
36. เครื่องนวดข้าวขนาดเล็ก
37. เครื่องล้างไม้ผลรูปทรงกลม
และทรงรี
38. เครื่องกะเทาะถั่วเขียว
39. เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว
40. เครื่องอัดแท่ง
41. เครื่องเตือนไฟฟ้ารั่วตอนน้าท่วม
และฝนตก
42. เป็นอุปกรณ์ช่วยขึ้นบันไดสาหรับ
ผู้สูงอายุ
43. ไม้เท้าเพื่อผู้สูงอายุ S Cane
44. เครื่องสัญญาณเตือนภัยลวด
กระตุก ผ่าน Line
45. รถเข็นเพื่อผู้สูงอายุ
46. เรือรดน้าผักพลังงานแสงอาทิตย์
47. ระบบเช็คชื่อเข้าเรียนแผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์
48. รถจักรยานยนต์ควบคุมด้วย App
49. ETC Robot V.1
50. ชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์
51. ถังขยะ 4.0

แหล่งชุมชนที่เผยแพร่
อบต.สระแก้ว

วันที่เผยแพร่
13 ธันวาคม 2561

อบต.สระแก้ว

13 ธันวาคม 2561

อบต.สระแก้ว
อบต.สระแก้ว
ต.บางประมุง
ต.บางประมุง
ต.บางประมุง
ต.บางประมุง
ต.บางประมุง
อบต.โคกหม้อ
อบต.โคกหม้อ
อบต.โคกหม้อ
อบต.โคกหม้อ
อบต.โคกหม้อ

13 ธันวาคม 2561
13 ธันวาคม 2561
17 มกราคม 2562
17 มกราคม 2562
17 มกราคม 2562
17 มกราคม 2562
17 มกราคม 2562
14 กุมภาพันธ์ 2562
14 กุมภาพันธ์ 2562
14 กุมภาพันธ์ 2562
14 กุมภาพันธ์ 2562
14 กุมภาพันธ์ 2562

อบต.ฆะมัง
อบต.ฆะมัง
อบต.ฆะมัง
อบต.ฆะมัง

14 มีนาคม 2562
14 มีนาคม 2562
14 มีนาคม 2562
14 มีนาคม 2562

อบต.ฆะมัง

14 มีนาคม 2562

อบต.ฆะมัง
อบต.เขาทอง

14 มีนาคม 2562
25 มีนาคม 2562

อบต.เขาทอง
อบต.เขาทอง
อบต.เขาทอง

25 มีนาคม 2562
25 มีนาคม 2562
25 มีนาคม 2562

อบต.เขาทอง
อบต.เขาทอง
อบต.เขาทอง

25 มีนาคม 2562
29 มีนาคม 2562
29 มีนาคม 2562

อบต.หนองบัว

29 มีนาคม 2562
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นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
52. ตู้ไปรษณีย์แจ้งเตือนผ่าน
application line
53. ชุดผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อครัวเรือน
54. โดรนเด้อ (Drone der)
55. รถตู้นักเรียนควบคุมระบบเตือน
ภัยเด็กติดในรถผ่าน Smart Phone
56. อุปกรณ์ปอกเปลือกแอปเปิ้ล
57. สบู่ขัดและถนอมผิว
58. เครื่องแสดงสถานที่จอดรถด้วย
กล้อง CCTV
59. เครื่องรดน้าต้นไม้อัตโนมัติพร้อม
แจ้งเตือนผ่านมือถือ
60. เครื่องขุดบิทคอยน์

แหล่งชุมชนที่เผยแพร่
อบต.หนองบัว

วันที่เผยแพร่
29 มีนาคม 2562

อบต.หนองบัว
อบต.หนองบัว
เทศบาลโกรกพระ

29 มีนาคม 2562
29 มีนาคม 2562
18 เมษายน 2562

เทศบาลโกรกพระ
เทศบาลโกรกพระ
เทศบาลโกรกพระ

18 เมษายน 2562
18 เมษายน 2562
18 เมษายน 2562

เทศบาลโกรกพระ

18 เมษายน 2562

เทศบาลโกรกพระ

18 เมษายน 2562

ที่มา: งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2561
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จานวนผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงาน นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ ในระดับภาค/ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ชื่อผลงาน

รางวัลที่ได้รบั

1. เครื่องหยดข้าวสาหรับนาแห้ง

รางวัลเหรียญทองแดง

2. รถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA

รางวัลเหรียญเงิน

3. เครื่องล้างละมุด

รางวัลเหรียญทองแดง

4. เครื่องกะเทาะถั่วเขียว

รองชนะเลิศ/ชมเชย
สิ่งประดิษฐ์ด้านการ
ประกอบอาชีพ
5. เครื่องตากอเนกประสงค์แบบ
ชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ด้าน
อัตโนมัติ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
6. ระบบเช็คชื่อเข้าเรียนออนไลน์
ชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ด้าน
โดยแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น การพัฒนาซอฟท์แวร์และ
ไลน์
สมองกลฝังตัว
7. ระบบเตือนภัยเด็กติดในรถผ่าน ชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์
Smart Phone
ประเภทกาหนดโจทย์
ชุดควบคุมด้วยเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน
8. รถ kotaka Sport EV
ชนะเลิศ อันดับ2
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน
9. ตู้ไปรษณีย์แจ้งเตือนผ่าน
ชนะเลิศ อันดับ 2
application line v.2
สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนา
ซอฟท์แวร์และสมองกล
ฝังตัว
10. lcy Flake Machine
ชนะเลิศ อันดับ 2 องค์
ความรู้การนาเสนอผลงาน
เป็นภาษาอังกฤษ
11. โพเดียม ๔.๐
ชนะเลิศ อันดับ 3
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต
12. เรือรดน้าผักพลังงานแสงอาทิตย์ ชนะเลิศ อันดับ 3
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน
13. โดรนเด้อ (Drone der)
ชนะเลิศ อันดับ 3
สิ่งประดิษฐ์ประเภท
กาหนดโจทย์ ชุดควบคุม
ด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เพื่อชุมชน

หน่วยงานผู้มอบ

วันที่ได้รบั

สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
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แห่งชาติ
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ประวัติผู้ประเมินโครงการ
ชื่อ
วัน เดือน ปีเกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
ที่ทางานปัจจุบัน

นายแทน โมราราย
8 มิถุนายน พ.ศ. 2515
บ้านเลขที่ 9/2 หมู่ที่ 1 ตาบลเขาทอง อาเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์ 60130
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เลขที่ 400 ตาบลนครสวรรค์ตก
อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 091-1953311
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2538-2547 ตาแหน่ง อาจารย์ 1 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
พ.ศ. 2547-2557 ตาแหน่ง ครู คศ.3 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
พ.ศ. 2557-2559 ตาแหน่ ง รองผู้ อานวยการ วิ ท ยฐานะชานาญการพิ เ ศษ
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน ตาแหน่งรองผู้อานวยการ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2527
ประถมศึกษา (ป.6) โรงเรียนเขาทอง
พ.ศ. 2530
มัธยมศึกษา (ม.3) โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
พ.ศ. 2533
ปวช.(ช่างยนต์) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
พ.ศ. 2535
ปวส.(ช่างยนต์) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
พ.ศ. 2537
ปทส.(เครื่องกล) วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
พ.ศ. 2551
คอ.ม.(เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. 2552
ศษ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2559
ปร.ด.(บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รางวัลที่ได้รับ
พ.ศ. 2560 รางวัล ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. 2560 รางวัล เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์และสังคม
พ.ศ. 2561 รางวัล ครูดีศรีอาชีวศึกษา ประเภทผู้บริหาร
พ.ศ. 2562 รางวัล เป็นผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ดีเด่น อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์

