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บทคัดย่อ
การประเมินโครงการส่งเสริมการทาวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ปีการศึกฐา 2563 ไิ้ประยุกก์ใช้รูปลบบการประเมินลบบซิป (CIPP Model) มีวักถุประสงค์ เพื่อ 1)
ประเมินิ้านบริบทของโครงการส่งเสริมการทาวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์วิทยาลัย เทคนิคพะเยา
2) ประเมิ น ิ้ า นปั ั ัั ย เบื้ อ งก้ น ของโครงการส่ ง เสริ ม การท าวิ ัั ย นวั ก กรรมลละสิ่ ง ประิิ ฐ ์์
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 3) ประเมินิ้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมการทาวิััยนวักกรรมลละ
สิ่งประิิฐ์์วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 4) ประเมินิ้านผลผลิกของโครงการส่งเสริมการทาวิััยนวักกรรม
ลละสิ่งประิิฐ์์วิทยาลัยเทคนิคพะเยา กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบิ้วย ผู้บริหารสถานศึกฐา ัานวน 4
คน ไิ้มาิ้วยการเลือกลบบเัาะัง ส่วนครูผู้สอน ัานวน 106 คน ลละผู้เรียนัานวน 322 คน
รวมทั้งสิ้นัานวน 432 คน ิ้วยการสุ่มกัวอย่างลบบลบ่งชั้น (Stratified random sampling) กาม
สั ิส่ วนของครู ผู้ ส อนลละผู้ เรี ย นในลก่ ล ะลผนกวิช า เครื่องมื อที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมู ล เป็ น
ลบบสอบถามชนิิลบบมากราส่วนประมาณค่า 5 ระิับ สถิกที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ไิ้ลก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ลละส่วนเบี่ยงเบนมากร์าน
ผลการประเมิน โครงการส่ งเสริมการทาวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์ วิทยาลั ยเทคนิค
พะเยา โิยภาพรวมมี ค่ าเฉลี่ ย อยู่ ในระิั บ มาก เมื่ อ พิ ั ารณารายิ้ า น พบว่า ิ้ านบริบ ทของ
โครงการ ลละิ้านผลผลิกของโครงการ มีผลการประเมินสูงสุิอยู่ในระิับมาก รองลงมาคือิ้าน
ปััััยเบื้องก้นของโครงการ มีผลการประเมินค่าเฉลี่ยอยู่ในระิับมาก ลละิ้านกระบวนการของ
โครงการ มีผลการประเมินค่าเฉลี่ยอยู่ในระิับมาก
คาสาคัญ : การประเมินโครงการ งานวิััย สิ่งประิิฐ์์ นวักกรรม
* E-mail. : sitthitun01@gmail.com
* วิทยาลัยเทคนิคพะเยา สถาบันกรอาชีวศึกฐาภาคเหนือ 2
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Abstract
The evaluation of innovative research projects and inventions of Phayao
Technical College year 2020. Has applied the CIPP assessment model. Objective of
this research was to 1) Assess the context of innovation and invention promotion
projects. 2) Evaluate the preliminary factors of innovation and invention promotion
projects. 3) Evaluate the process aspects of innovation and invention promotion
projects. 4) Evaluate the productivity of innovation and invention promotion projects.
The sample group included 432 people consisting of 4 executive management
selected by specific selection, 106 teachers and academic officials, and 322
vocational certificate students and diploma students of Phayao Technical College,
Select a sample of teachers and learners with stratified sampling. according to the
proportion of teachers and students in each department. The research instrument
was rating scale questionnaire. The data analysis employed percentage, arithmetic
mean, and standard deviations.
The results of the evaluation of the project to promote research in
innovation and inventions of Phayao Technical College for executives Teachers and
educational personnel, students, students and the public overall the average was at
a high level when considering each aspect found the context of the project, and
productivity of the project, it has the highest evaluation results at a high level
followed by the fundamentals of the project, the average evaluation results were at
a high level followed by project process, the average evaluation results were at a
high level.
Keywords : The evaluation, innovative, research, projects and inventions
บทนา
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เป็นสถานศึกฐาสังกัิสถาบันการอาชีวศึกฐาภาคเหนือ 2 สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกฐา กระทรวงศึกฐาธิการ ััิการเรียนการสอนในระิับประกาศนียบักรวิชาชีพ (ปวช.) ระิับประกาศนียบักร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูกรวิชาชีพระยะสั้น ลละระิับปริญญากรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบักิการ (ทล.บ.) โิย
กาหนิเป้าหมายของสถานศึกฐา ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักฐะทางิ้านวิชาชีพ กามมากร์านลก่ละระิับการศึกฐา มี
คุณธรรม
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ัริยธรรมลละคุณลักฐณะที่พึงประสงค์ มีการบริหารััิการให้เหมาะสมกับบริบทลละความก้องการของชุมชน เน้น
การเป็นองค์การลห่งการเรียนรู้ที่ไิ้รับการสนับสนุนัากทุกภาคส่วน (วิทยาลัยเทคนิคพะเยา, 2561) ัากการศึกฐา
เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกิ้านการอาชีวศึกฐารอบสาม เพื่อการรับรองมากร์านการศึกฐาการ
อาชีวศึกฐาของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา พบว่ามีผลการประเมินิ้านนวักกรรม สิ่งประิิฐ์์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิััย ที่เกี่ยวข้องกับครูลละผู้เรียน ค่อนข้างก่า โิยไิ้เสนอัุิที่ควรพัฒ นา ไิ้ลก่ สถานศึกฐาควรกาหนิ
ลผนพัฒนาผลงานโครงการ สิ่งประิิฐ์์หรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่มีอยู่ให้ไิ้รับการพัฒนาก่อยอิ รวมทั้งััิหา
ลหล่งเงินทุนสนับสนุน ลละสถานศึกฐาควรพัฒนาผลงานนวักกรรม สิ่งประิิฐ์์ งานวิััยของครูผู้สอนที่มีอยู่ให้
ไิ้รับการก่อยอิหรือพัฒนาผลงานให้ไปสู่ในระิับที่สูง รวมทั้งััิหาลหล่งเงินทุนสนับสนุน สอิคล้องกับรายงาน
การประเมินคุณภาพภายในระิับหลักสูกร ปีการศึกฐา 2559 (สถาบันการอาชีวศึกฐาภาคเหนือ 2, 2560) ไิ้ให้
การเสนอลนะในการพัฒ นาโิยสถานศึกฐาควรมีการวางระบบลละกลไกการพัฒ นาอาัารย์อย่า งชัิเัน ลละ
กาหนิเป้าหมายการพัฒนาอาัารย์เป็นรายบุคคลให้สอิคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูกร
ัากความสาคัญที่ก้องพัฒนาครูเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ลละสร้างนวักกรรมไิ้ิ้วยกนเอง
รวมทั้งศึกฐาสภาพการณ์เกี่ยวกับปัญหาในการพัฒนาครู ลละปัญหาิ้านคุณภาพผู้เรียนิังกล่าว ผู้วิััยใน์านะเป็น
ผู้บ ริห ารสถานศึก ฐาไิ้ ก ระหนั ก ถึงความัาเป็ น อย่างยิ่ งในการพั ฒ นาครูให้ มีคุ ณ ภาพสอิคล้ อ งกั บ สภาพการ
ปฏิบักิงานของครู สามารถนาความรู้ไปใช้ในการััิการเรียนรู้ที่ัะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิิกระบวนการเรียนรู้ มีทักฐะ
การคิิ ลละสามารถสร้างองค์ความรู้ลละสร้างนวักกรรมไิ้ิ้วยกนเองอย่างลท้ัริง ผู้วิััยัึงไิ้ิาเนิ นการวิััย
โครงการส่งเสริมการทาวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างนวักกรรม ของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
โิยในการิาเนินการครั้งนี้ผู้วิััยไิ้ให้ความสาคัญกับการเปิิโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการวางลผน ลละการทางาน
ร่วมกันของหน่วยงานก่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการััิการศึกฐาในรูปลบบเครือข่าย กลอิันมีกระบวนการพัฒนาที่ให้
ความสาคัญกับการนิเทศกิิกามเพื่อช่วยเหลือครูให้มีความรู้ ลละความสามารถในการนาความรู้ัากการฝึกอบรมไป
ััิการเรียนรู้ลก่ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ โิยผู้วิััยมุ่งหวังว่าผลการิาเนินงานัะไิ้นวักกรรมลละสิ่ง ประิิฐ์์ที่มี
ประสิทธิภาพ ลละครูเกิิความรู้ลละทักฐะเกี่ยวกับการััิการเรียนรู้ สามารถััิการเรียนการสอนที่ัะส่งผลให้
ผู้เรียนเกิิทักฐะการคิิ ลละสามารถสร้างนวักกรรมไิ้ิ้วยกนเอง อันเป็นคุณลักฐณะที่ัาเป็นสาหรับการลสวงหา
ความรู้ในระิั บ สู ง ลละการคิ ิ สร้างนวั ก กรรมในรูป ลบบก่ าง ๆ นอกัากนี้ ส ถานศึ ก ฐาอื่ น ในสังกั ิ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกฐา สามารถนาไปใช้เป็นลนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกฐาในระิับอาชีวศึกฐาให้มี
มากร์านก่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การประเมินโครงการส่งเสริมการทาวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา มี
วักถุประสงค์ิังนี้
1. เพื่อประเมินิ้านบริบทของโครงการส่งเสริมการทาวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์วิทยาลัย เทคนิค
พะเยา
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2. เพื่อประเมินิ้านปััััยเบื้องก้นของโครงการส่งเสริมการทาวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์วิทยาลัย
เทคนิคพะเยา
3. เพื่อประเมินิ้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมการทาวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์ วิทยาลัย
เทคนิคพะเยา
4. เพื่อประเมินิ้านผลผลิกของโครงการส่งเสริมการทาวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์ วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

วิธีดาเนินการวิจัย

การประเมินโครงการส่งเสริมการทาวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยาครั้งนี้ เป็น
การประเมินโิยใช้รูปลบบการประเมินลบบซิป (CIPP Model) ไิ้ิาเนินการกามขั้นกอน ิังนี้
1. รูปลบบการประเมินโครงการลละลนวทางการประเมินโครงการ
2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
รูปแบบการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการส่งเสริมการทาวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยาครั้งนี้ ใช้
รูปลบบการประเมินลบบซิป (CIPP Model) ของสกัฟเฟิลบีม (Stufflebeam et al, 1983) มีรายละเอียิของการ
ประเมินิังนี้
การประเมินโครงการส่งเสริมการทาวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ประกอบิ้วย
กระบวนการ 4 ิ้าน ิังนี้
1. การประเมินิ้านบริบท (Context Evaluation: C)
2. การประเมินิ้านปััััยเบื้องก้น (Input Evaluation: I)
3. การประเมินิ้านกระบวนการ (Process Evaluation: P)
4. การประเมินิ้านผลผลิก (Product Evaluation: P)
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมินโครงการส่งเสริมการทาวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์ วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา ประกอบิ้วย ผู้บริหารสถานศึกฐา ัานวน 4 คน ไิ้มาิ้วยการเลือกลบบเัาะัง ส่วนครูผู้สอน ัานวน
106 คน ลละผู้เรียนัานวน 322 คน รวมทั้งสิ้น ัานวน 432 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คื อ ลบบสอบถามเพื่ อ การประเมิ น โครงการส่ ง เสริ ม การท าวิ ัั ย นวั ก กรรมลละสิ่ ง ประิิ ฐ ์์
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นาเครื่องมือวิััยไปหาความเที่ยงกรง ความสมบูรณ์ ความครองคลุมเนื้อหา ความถูกก้อง
ทางภาฐา ลละหาค่าิัชนีความสอิคล้อง โิยมีค่าิัชนีความสอิคล้องเท่ากับ 0.95 ลล้วนาลบบสอบถามไป
ทิลองใช้กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ในการประเมินครั้งนี้ ไิ้ค่าความเชื่อมั่นของลบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.96 ซึ่งมี
ความเชื่อมั่นเพียงพอ สามารถนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไิ้

ผลงานทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ประจาปีการศึกษา 2563

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การประเมิ น โครงการประเมิ น โครงการส่ งเสริม การท าวิ ัั ย นวัก กรรมลละ
สิ่งประิิฐ์์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ผู้ประเมินไิ้ิาเนินการิังนี้
1. ทาหนังสือบันทึกข้อความเสนอผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เพื่อขออนุญากใช้เครื่องมือลละ
เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการประเมินโครงการส่งเสริมการทาวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
2. ขอความร่วมมือัากผู้ให้ข้อมูลกอบลบบสอบถาม กามกรอบที่ผู้วิััยไิ้ััิทาขึ้น
3. เก็ บรวบรวมข้ อมู ลัากผู้ กอบลบบสอบถาม ัากผู้ ให้ ข้ อมู ลกลั บคื นมา ั านวน 432 ฉบั บ คิ ิเป็ น
ลบบสอบถามที่สมบูรณ์ ัานวน 432 ฉบับ คิิเป็นร้อยละ 100
4. นาข้อมูลที่ไิ้ัากลบบสอบถาม คานวณหาค่าทางสถิกิโิยใช้โปรลกรมสาเร็ัรูป
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ผู้ประเมินนาข้อมูลัากลบบสอบถามความคิิเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลมาััิกระทา ิังนี้
1. การประเมินิ้านบริบท ิ้านปััััยเบื้องก้น ลละิ้านกระบวนการของโครงการ ลปลความหมาย
ค่าเฉลี่ยโิยการกาหนิเกณฑ์ ิังนี้ (บุญชม ศรีสะอาิ, 2560 : 121)
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้กอบลบบสอบถาม วิเคราะห์ิ้วยค่าร้อยละ
1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมิ้านบริบท ิ้านปััััยเบื้องก้น ลละิ้านกระบวนการ
วิเคราะห์ิ้วยค่าเฉลี่ย ลละส่วนเบี่ยงเบนมากร์าน เกณฑ์ในการลปลความหมาย ของค่าเฉลี่ยกาหนิิังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00
หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระิับมากทีส่ ิุ
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49
หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระิับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49
หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระิับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49
หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระิับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49
หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระิับน้อยทีส่ ุิ
ใช้เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป ลละส่วนเบี่ยงเบนมากร์าน ไม่เกิน 1.00 ถือว่าผล
การประเมินเหมาะสมลละผ่านเกณฑ์การประเมิน
2. การวิเคราะห์ข้อมูลัากการประเมินิ้านผลผลิก
ความพึงพอใัของครู ผู้บริหาร ลละผู้เรียนที่มีก่อการิาเนินโครงการประเมินโครงการส่งเสริมการทาวิััย
นวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เกณฑ์การลปลความหมายของค่าเฉลี่ย กาหนิิังนี้ (บุญชม ศรี
สะอาิ, 2560 : 121)
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00
หมายถึง มีความพึงพอใัอยู่ในระิับมากที่สุิ
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49
หมายถึง มีความพึงพอใัอยู่ในระิับมาก
ค่าเฉลีย่ 2.50 – 3.49
หมายถึง มีความพึงพอใัอยู่ในระิับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49
หมายถึง มีความพึงพอใัอยู่ในระิับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49
หมายถึง มีความพึงพอใัอยู่ในระิับน้อยทีส่ ุิ
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ใช้เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลีย่ 3.50 ขึ้นไป ลละส่วนเบี่ยงเบนมากร์าน ไม่เกิน 1.00 ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการประเมินโครงการประเมินโครงการส่งเสริมการทาวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์ วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา ผู้ประเมินิาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โิยใช้สถิกิ ไิ้ลก่ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมากร์าน (S.D.) ร้อยละ
ลละวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย
การประเมินโครงการประเมินโครงการส่งเสริมการทาวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์ วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา ผู้ประเมินไิ้วิเคราะห์ข้อมูลลละเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลัากลบบสอบถาม ลละลบบรายงาน ิังก่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการประเมินการส่งเสริมการทาวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความคิิเห็นของผู้บริหารสถานศึกฐา ลละครู ิ้านบริบทของโครงการ (N = 110)

ข้อ
ที่

รายการประเมิน

S.D.

ระดับ
เกณฑ์
ความ
ผลการ
การ
เหมาะ
ประเมิน
ประเมิน
สม

ความต้องการจาเป็นของการทาโครงการ
1. ก้องการส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้ รียนลบบบูรณา
2.
3.

4.18 0.86

มาก



3.50

ผ่าน

0.84

มาก



3.50

ผ่าน

0.81

มาก



3.50

ผ่าน

3.62 0.88

มาก



3.50

ผ่าน

4.17 0.47

มาก



3.50

ผ่าน

การให้มีการเชื่อมโยงกับงานวิััย นวักกรรม
สิ่งประิิฐ์์
ก้องการให้ครูลละผูเ้ รียนมีัิกอาสานาความรู้ลละ 4.66
ทักฐะไปประยุกก์ใช้ในการทางานวิััย นวักกรรม
สิ่งประิิฐ์์ นาไปใช้ประโยชน์ในชุมชน
ก้องการส่งเสริมลละสนับสนุนครูลละผูเ้ รียนให้มี
4.22
ความรู้ ความสามารถ ในการทางานวิััย
นวักกรรม สิ่งประิิฐ์์ ไิ้รับการเผยลพร่ในสังคม

4. ก้องการพัฒนาครูลละผูเ้ รียนให้มคี ุณภาพกาม
มากร์านการอาชีวศึกฐา

เฉลี่ยรวม

ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการ

ผลงานทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา
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5. วักถุประสงค์โครงการสอิคล้องกับ พ.ร.บ.
การศึกฐาลห่งชากิ พ.ศ. 2542
6. วักถุประสงค์โครงการสอิคล้องกับ พ.ร.บ.
การอาชีวศึกฐา พ.ศ.2551
7. วักถุประสงค์โครงการสอิคล้องกับ
ยุทธศาสกร์ นโยบาย ของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกฐา
8. วักถุประสงค์โครงการสอิคล้องกับวิสัยทัศน์
ลละพันธกิัของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
9. วักถุประสงค์โครงการสอิคล้องกับกิักรรม
ที่กาหนิภายใก้โครงการ
10. วักถุประสงค์ของโครงการมีความชัิเัน

3.87 0.73

มาก



3.50

ผ่าน

4.27 0.65

มาก



3.50

ผ่าน

4.35 0.90

มาก



3.50

ผ่าน

3.65 0.84

มาก



3.50

ผ่าน

3.70 0.72

มาก



3.50

ผ่าน

3.92 0.70

มาก



3.50

ผ่าน

เฉลี่ยรวม

3.96 0.62

มาก



3.50

ผ่าน

เฉลี่ยรวมด้านบริบทของโครงการ

4.07 0.42

มาก



3.50

ผ่าน

ัากการางที่ 1 พบว่า ระิับความคิิเห็นของผู้บริหารสถานศึกฐา ลละครูในการประเมิน
ิ้านบริบ ทของโครงการ ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระิับมาก ( =4.07, S.D.=0.42) โิยที่มี
ความเหมาะสมอยู่ในระิับมากทุกเรื่อง ไิ้ลก่ ความก้องการัาเป็นของการทาโครงการ ( =4.17,
S.D.=0.47) รองลงมา ไิ้ลก่ ความสอิคล้องของวักถุประสงค์ ( =3.92, S.D.=0.62) กามลาิับ
เมื่อพิัารณาประเิ็นความก้องการัาเป็นของการทาโครงการ พบว่า ในภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ ในระิั บ มาก ( =4.17, S.D.=0.47) เมื่ อ พิ ั ารณาเป็ น รายละเอี ย ิ พบว่ า มี ค วาม
เหมาะสมในระิับมากทุกเรื่อง ไิ้ลก่ ประเิ็นก้องการให้ครูลละผู้เรียนมีัิกอาสานาความรู้ลละทักฐะ
ไปประยุ ก ก์ ใช้ ในการท างานวิัั ย นวั ก กรรม สิ่ งประิิ ฐ ์์ น าไปใช้ ป ระโยชน์ ในชุ ม ชน ( =4.66,
S.D.=0.84) รองลงมา ไิ้ ล ก่ ประเิ็ น ก้ อ งการส่ ง เสริ ม ลละสนั บ สนุ น ครู ล ละผู้ เรี ย นให้ มี ค วามรู้
ความสามารถ ในการท างานวิัั ย นวัก กรรม สิ่ งประิิ ฐ ์์ ไิ้ รับ การเผยลพร่ในสั งคม ( =4.22
S.D.=0.81) ลละประเิ็นก้องการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนลบบบูรณาการให้มีการเชื่อมโยงกับ
งานวิััย นวักกรรม สิ่งประิิฐ์์ ( =4.18, S.D.=0.86) กามลาิับ
ประเิ็นความสอิคล้องของวักถุประสงค์ของโครงการ พบว่า โิยภาพรวมมีความเหมาะสม
ระิับมาก ( =3.96, S.D.=0.62) โิยมีความเหมาะสมระิับมากทุกเรื่อง ไิ้ลก่ ประเิ็นวักถุประสงค์
โครงการสอิคล้องกับ ยุ ทธศาสกร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกฐา ( =4.35, S.D.=0.90)
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รองลงมา ไิ้ลก่ ประเิ็น วักถุป ระสงค์โครงการสอิคล้ องกับ พ.ร.บ.การอาชีว ศึกฐา พ.ศ. 2551
( =4.27, S.D.=0.65) ลละประเิ็นวักถุประสงค์โครงการมีความชัิเัน ( =3.92, S.D.=0.70)
สรุปผลการประเมินิ้านบริบทของโครงการส่งเสริมการทาวิััย นวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ในภาพรวมผู้บริหารลละครูมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระิับมากลละ
ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง
ตอนที่ 2

ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการประเมินการส่งเสริมการทาวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิิเห็นของผู้บริหารสถานศึกฐา ลละครู ิ้านปััััยเบื้องก้นของโครงการ
(N = 110)

ข้อที่

1.
2.

3.

4.
5.

ระดับ
ความ
S.D.
เหมาะ
สม

รายการประเมิน
ความเหมาะสมของบุคลากร
ความเหมาะสมของครูลละบุคลากร
ภายในสถานศึกฐาที่ร่วมโครงการ
ความเหมาะสมของบุคลากรฝ่าย
ส่งเสริมสนับสนุนลละให้บริการิาเนิน
โครงการ
ความพร้อม ลละความเหมาะสมของ
ผู้เรียนที่ร่วมโครงการ
เฉลี่ยรวม

เกณฑ์การ
ประเมิน

ผลการ
ประเมิน

4.35

0.68

มาก



3.50

ผ่าน

4.17

0.85

มาก



3.50

ผ่าน

3.55

0.82

มาก



3.50

ผ่าน

4.02 0.41

มาก



3.50

ผ่าน



3.50

ผ่าน



3.50

ผ่าน

ความเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ
งบประมาณมีความเหมาะสมลละ
4.28 0.62 มาก
เพียงพอสาหรับการบริหารโครงการ
งบประมาณมีความเหมาะสมเพื่อการ 4.12 0.70 มาก
ิาเนินการกิักรรมภายใก้โครงการ
4.20 0.56 มาก
เฉลี่ยรวม



3.50

ผ่าน

ผลงานทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ประจาปีการศึกษา 2563

6.

7.

8.

9.

10.

ความเหมาะสมของอาคาร/สถานที่
วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ
อาคาร/สถานที่ภายในสถานศึกฐามี
ความพร้อมในการััิกิักรรมภายใก้
โครงการ
สถานที่ภายนอกสถานศึกฐามีความ
พร้อมในการััิกิักรรมภายใก้
โครงการ
วัสิุ อุปกรณ์ ลละเครื่องมือ มีความ
เหมาะสมลละเพียงพอสาหรับการ
ิาเนินงานกิักรรมภายใก้โครงการ
วัสิุ อุปกรณ์ ลละเครื่องมือที่สนับสนุน
การิาเนินงานกิักรรมภายใก้โครงการ
มีความเหมาะสมลละเพียงพอก่อความ
ก้องการ
มีลหล่งเรียนรู้สนับสนุนเกี่ยวกับกับการ
ทาวิััย นวักกรรม ลละสิ่งประิิฐ์์
เฉลี่ยรวม

3.80 0.98

มาก



3.50

ผ่าน

3.82 0.81

มาก



3.50

ผ่าน

4.23 0.69 มาก



3.50

ผ่าน

4.15 0.71

มาก



3.50

ผ่าน

4.20 0.77

มาก



3.50

ผ่าน

4.04 0.54

มาก



3.50

ผ่าน

เฉลี่ยรวมด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 4.09 0.48

มาก



3.50

ผ่าน

ัากการางที่ 2 พบว่า ระิับความคิิเห็นของ ผู้บริหารสถานศึกฐา ลละครู ในการประเมินิ้าน
ปั ั ัั ย เบื้ อ งก้ น ของโครงการ ภาพรวมเห็ น ว่า มี ค วามเหมาะสมทุ ก เรื่อ งอยู่ ในระิั บ มาก ( =4.09,
S.D.=0.48) ไิ้ ลก่ ประเิ็ นความเหมาะสมของงบประมาณ ( =4.20, S.D.=0.56) รองลงมา ไิ้ ล ก่
ประเิ็นความเหมาะสมของอาคาร สถานที่ วัสิุอุปกรณ์ลละเครื่องมือ ( =4.04, S.D.=0.54) ลละ
ประเิ็นความเหมาะสมของบุคลากร ( =4.02, S.D.=0.41) กามลาิับ
ประเิ็น ความเหมาะสมของบุคลากร พบว่า มีความเหมาะสมในระิับมากทุกเรื่อง ไิ้ลก่
ประเิ็นความเหมาะสมของบุคลากรภายในสถานศึกฐาที่ร่วมโครงการ ( =4.35, S.D.=0.68) รองลงมา
ไิ้ ล ก่ ประเิ็ น ความเหมาะสมของบุ ค ลากรฝ่ ายส่ งเสริม สนั บ สนุ น ลละให้ บ ริก าริ าเนิ น โครงการ
( =4.17, S.D.=0.85) ลละประเิ็นความพร้อมลละความเหมาะสมของผู้เรียนที่ร่วมโครงการ ( =3.55,
S.D.=0.82) กามลาิับ

ผลงานทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ประจาปีการศึกษา 2563

เมื่อ พิ ั ารณาประเิ็น ความเหมาะสมเพี ยงพอของงบประมาณ พบว่า ประเิ็ น ที่ มีความ
เหมาะสมในทุ ก เรื่ อ งไิ้ ลก่ งบประมาณมี ค วามเหมาะสมลละเพี ยงพอส าหรับ การบริห ารโครงการ
( =4.28, S.D.=0.62) รองลงมา ไิ้ ล ก่ ประเิ็ น งบประมาณมี ค วามเหมาะสมเพื่ อ การิ าเนิ น การ
กิักรรมภายใก้โครงการ ( =4.12, S.D.=0.70) กามลาิับ
ประเิ็นความเหมาะสมของอาคาร สถานที่ วัสิุอุปกรณ์ลละเครื่องมือ พบว่ามีความเหมาะสม
ในทุ กเรื่ อง ไิ้ ลก่ ประเิ็ นวั สิุ อุ ปกรณ์ ลละเครื่ องมื อ มี ความเหมาะสมลละเพี ยงพอส าหรั บการ
ิ าเนิ นงานกิ ักรมภายใก้ โครงการ ( =4.23, S.D.=0.69) รองลงมา ไิ้ ล ก่ ประเิ็ น มี ล หล่ ง เรี ย นรู้
สนับสนุนเกี่ยวกับการทาวิััย นวักกรรม ลละสิ่งประิิฐ์์ ( =4.20, S.D.=0.77) ลละประเิ็น วัสิุ
อุ ป กรณ์ ลละเครื่ อ งมื อ มี ค วามสอิคล้ อ งเหมาะสมกั บ การิ าเนิ น งานกิ ั กรมภายใก้ โ ครงการ
( =4.15, S.D.=0.71) กามลาิับ
สรุปผลการประเมินิ้านปััััยเบื้องก้นของโครงการ ในการิาเนิน โครงการส่งเสริมการทา
วิัั ย นวั กกรรมลละสิ่ งประิิ ฐ์์ วิ ทยาลั ยเทคนิ ค พะเยา ผู้ บ ริ ห ารลละครู มี ค วามเห็ น ว่ า มี ค วาม
เหมาะสมอยู่ในระิับมาก ลละผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง
ตอนที่ 3 ผลการประเมิ น ด้ า นกระบวนการของโครงการประเมิ น การส่ งเสริม การท าวิจั ย นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ตารางที่ 3 ผลการวิ เคราะห์ ค วามคิ ิ เห็ น ของ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ฐา ลละครู ิ้า นกระบวนการของโครงการ
(N = 110)

ข้อ
ที่

รายการประเมิน

การวางแผน (Plan)
1. มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางลผนการ
ิาเนินงาน
2. มีการกาหนิบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิิชอบ
ลละผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. มีการััิทาลผนการิาเนินงานในกิักรรม
ก่างๆ อย่างเป็นระบบ
เฉลี่ยรวม

ระดับ
ความ เกณฑ์การ ผลการ
S.D.
เหมาะ ประเมิน ประเมิน
สม
3.83 0.70

มาก



3.50

ผ่าน

3.80 0.73

มาก



3.50

ผ่าน

4.17 0.85

มาก



3.50

ผ่าน

3.93 0.46

มาก



3.50

ผ่าน

ผลงานทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ประจาปีการศึกษา 2563

4.
5.
6.
7.

การดาเนินการ (Do)
การปฏิบักิงานหรือกิักรรมเป็นไปกาม
ปฏิทินปฏิบักิงาน
มีการประสานงานลละขอความร่วมมือ
ระหว่างผู้รับผิิชอบ
ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกฐา
เกิิความมุ่งมั่นในการิาเนินงาน
ััิสภาพลวิล้อมในลละภายนอก
สถานศึกฐาที่เอื้อก่อการิาเนินงานกาม
กิักรรมของโครงการ
เฉลี่ยรวม

3.82 0.70

มาก



3.50

ผ่าน

4.30 0.67

มาก



3.50

ผ่าน

4.13 0.71

มาก



3.50

ผ่าน

4.37 0.66

มาก



3.50

ผ่าน

4.16 0.59

มาก



3.50

ผ่าน

มาก



3.50

ผ่าน

มาก



3.50

ผ่าน

มาก



3.50

ผ่าน

การติดตามและประเมินผล (Check)
8. มีการลก่งกั้งคณะกรรมการกิิกามลละ
4.07 0.71
ประเมินผลกามกิักรรมของโครงการ
9. มีการประชุมวางลผนกิิกามลละประเมินผล 4.18 0.75
กามกิักรรมของโครงการ
10. มีการประเมินผลระหว่างิาเนินกิักรรม
4.36 0.72
11. มีการประเมินผลหลังการััิกิักรรม

3.92 0.80

มาก



3.50

ผ่าน

12. มีการสรุป ลละรายงานการััิกิักรรม

3.86 0.81

มาก



3.50

ผ่าน

4.08 0.46

มาก



3.50

ผ่าน

4.33 0.73

มาก



3.50

ผ่าน

3.70 0.81

มาก



3.50

ผ่าน

3.68 0.85

มาก



3.50

ผ่าน

เฉลี่ยรวม
การปรับปรุงและแก้ไข (Act)
13. มีการนาเอาปัญหาลละอุปสรรคัากการ
กิิกามผลการิาเนินโครงการเข้าที่ประชุม
เพื่อหาทางลก้ไข
14. มีการระิมความคิิัากทุกฝ่ายเพื่อหาทาง
ลก้ปัญหาในการิาเนินงานกามโครงการ
15. มีการิาเนินการลก้ปัญหาลละอุปสรรคให้
สอิคล้อง เหมาะสม

ผลงานทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ประจาปีการศึกษา 2563

16. ััิให้มีรายงานผลการิาเนินการลก้ปัญหา
ลละอุปสรรคให้ทุกฝ่ายไิ้รับทราบ
เฉลี่ยรวม

4.10 0.77

มาก



3.50

ผ่าน

3.95 0.39

มาก



3.50

ผ่าน

เฉลี่ยรวมด้านกระบวนการของโครงการ

4.03 0.34

มาก



3.50

ผ่าน

ัากการางที่ 3 พบว่า ระิับความคิิเห็นของ ผู้บริหารสถานศึกฐาลละครู ในการประเมิน
ิ้านกระบวนการของโครงการ ภาพรวมมีความเห็น ว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระิับมาก ( =4.03,
S.D.=0.34) โิยมีความเหมาะสมในระิับมากทุกเรื่อง ไิ้ลก่ เรื่องการิาเนินการ (Do) อยู่ในระิับ
มาก ( =4.16, S.D.=0.59) รองลงมา ไิ้ ล ก่ เรื่อ งการกิ ิ กามลละประเมิ น ผล (Check) ( =4.08,
S.D.=0.46) เรื่องการปรับปรุงลก้ไข (Act) ( =3.95, S.D.=0.39) กามลาิับ
เมื่อพิัารณาประเิ็นการวางลผน (Plan) พบว่า มีความเหมาะสมในทุกเรื่อง ไิ้ลก่ เรื่องการ
ััิทาลผนการิาเนินงานในกิักรรมภายใก้โครงการอย่างเป็นระบบ ( =4.17, S.D.=0.85) รองลงมา
ไิ้ลก่ เรื่องการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางลผนการิาเนินงาน ( =3.83, S.D.=0.70) ลละ เรื่องการ
กาหนิบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิิชอบลละผู้ที่เกี่ยวข้อง ( =3.80, S.D.=0.73) กามลาิับ
ประเิ็นการิาเนินการ (Do) พบว่า มีความเหมาะสมในระิับมากทุกเรื่อง ไิ้ลก่ เรื่องการััิ
สภาพลวิล้ อ มในลละภายนอกสถานศึ ก ฐาที่ เอื้ อ ก่ อ การิ าเนิ น งานกามกิ ั กรรมของโครงการ
( =4.37, S.D.=0.66) รองลงมา ไิ้ลก่ เรื่องการประสานงานลละขอความร่วมมือระหว่างผู้รับผิิชอบ
( =4.30, S.D.=0.67) ลละ เรื่องผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกฐาเกิิความมุ่งมั่นในการ
ิาเนินงานกามกิักรรมของโครงการ ( =4.13, S.D.=0.701) กามลาิับ
ประเิ็นการกิิกามลละประเมินผล (Check) พบว่า มีความเหมาะสมในทุกเรื่อง ไิ้ลก่ เรื่อง
การประเมิ น ผลระหว่า งิ าเนิ น กิ ั กรรม ( =4.36, S.D.=0.72) รองลงมา ไิ้ ล ก่ เรื่อ งการประชุ ม
วางลผนกิิกามกิักรรมของโครงการ ( =4.18, S.D.=0.75) ลละมีการลก่งกั้งคณะกรรมการกิิกาม
ประเมิน ผลกามกิักรรมของโครงการ ( =4.07, S.D.=0.71) ลละ เรื่องการประเมินผลหลังการััิ
กิ ั กรรม ( =3.92, S.D.=0.80) มี ก ารสรุ ป ลละรายงานการัั ิ กิ ั กรรม ( =3.86, S.D.=0.81)
กามลาิับ
ประเิ็น การปรับ ปรุงลละลก้ไข (Act) พบว่า มี ความเหมาะสมในทุกเรื่อง ไิ้ลก่ เรื่องการ
น าเอาปั ญ หาลละอุ ป สรรคัากการกิ ิ กามผลการิ าเนิ น โครงการเข้ าที่ ป ระชุ ม เพื่ อ หาทางลก้ ไข
( =4.33, S.D.=0.73) รองลงมา ไิ้ลก่ เรื่องััิให้มีรายงานผลการิาเนินการลก้ปัญหาลละอุปสรรคให้
ทุ ก ฝ่ า ยไิ้ รั บ ทราบ ( =4.10, S.D.=0.77) ลละ เรื่ อ งการระิมความคิ ิ ัากทุ ก ฝ่ า ยเพื่ อ หาทาง
ลก้ปัญหาในการิาเนินงานกามโครงการ ( =3.70, S.D.=0.81) กามลาิับ

ผลงานทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ประจาปีการศึกษา 2563

สรุป ผลการประเมิน ิ้ านกระบวนการของโครงการส่ งเสริมการท าวิััย นวักกรรม ลละ
สิ่งประิิฐ์์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ผู้บริหารลละครูมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระิับมาก
ลละผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง
ตอนที่ 4 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการประเมินการส่งเสริมการทาวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใัของผู้บริหาร ลละครู ที่มีก่อการิาเนินโครงการประเมินการส่งเสริมการ
ทาวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา (N = 110)

ข้อ
ที่

ความพึงพอใจของผู้บริหารและครู

1. มีการส่งเสริมการสร้างลละพัฒนางานวิััย
นวักกรรม ลละสิ่งประิิฐ์์ของผู้เรียน
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
2. มีกิักรรมส่งเสริมการสร้างลละพัฒนา
งานวิััย นวักกรรม ลละสิ่งประิิฐ์์ของ
ผู้เรียนที่หลากหลาย
3. ผู้เรียนสามารถสร้างลละพัฒนางานวิััย
นวักกรรม ลละสิ่งประิิฐ์์ที่มีคุณภาพเป็น
ที่ยอมรับในระิับชุมชน ระิับัังหวัิ
ระิับภาคหรือระิับชากิ
4. ผลงานวิััย ลละสิ่งประิิฐ์์ของคนรุ่นใหม่
ที่เป็นผลงานของผู้เรียน ไิ้รับการเผยลพร่
ก่อสาธารณะชน
5. ผลงานวิััย ลละสิ่งประิิฐ์์ของคนรุ่นใหม่
ที่เป็นผลงานของผู้เรียน ไิ้นาไปใช้
ประโยชน์ในชุมชน

ระดับ
เกณฑ์
ความ
ผลการ
S.D.
การ
พึง
ประเมิน
ประเมิน
พอใจ
4.35 0.80 มาก
ผ่าน
 3.50

4.20 0.69

มาก



3.50

ผ่าน

3.75 0.83

มาก



3.50

ผ่าน

3.91 0.85

มาก



3.50

ผ่าน

4.13 0.74

มาก



3.50

ผ่าน

ผลงานทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ประจาปีการศึกษา 2563

6. ผู้เรียนไิ้รับรางวัลัากการประกวิผลงาน
นวักกรรมสิ่งประิิฐ์์ของคนรุ่นใหม่ใน
ระิับชุมชน ระิับัังหวัิ ระิับภาคหรือ
ระิับชากิ
7. ประสิทธิภาพของการััิกิักรรมเสริมสร้าง
นวักกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประิิฐ์์
ของคนรุ่นใหม่ ลละโครงงานวิทยาศาสกร์
8. ครูลละนักเรียน นักศึกฐา มีผลงานเกี่ยวกับ
งานวิััย นวักกรรม ลละสิ่งประิิฐ์์
โครงงานวิทยาศาสกร์อย่างก่อเนื่อง
9. วิทยาลัยไิ้รับการยอมรับิ้านการทาวิััย
นวักกรรม ลละสิ่งประิิฐ์์ัากสังคม ลละ
ชุมชน
10. ผลสาเร็ัของการััิกิักรรมประกวิ
สิ่งประิิฐ์์ของคนรุ่นใหม่ ลละโครงงาน
วิทยาศาสกร์
เฉลี่ยรวม

4.10 0.78

มาก



3.50

ผ่าน

4.21 0.71

มาก



3.50

ผ่าน

3.89 0.76

มาก



3.50

ผ่าน

4.16 0.78

มาก



3.50

ผ่าน

4.07 0.72

มาก



3.50

ผ่าน

4.08 0.41

มาก



3.50

ผ่าน

ัากการางที่ 4 ลสิงว่า ความพึงพอใัของผู้บริหารลละครู ในโครงการส่งเสริมการทาวิััย
นวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ภาพรวมอยู่ในระิับมาก ( =4.08, S.D.=0.41)
โิยมีความพึงพอใัอยู่ในระิับมากทุกเรื่อง ไิ้ลก่ เรื่องมีการส่งเสริมการสร้างลละพัฒนางานวิััย
นวัก กรรม ลละสิ่ งประิิ ฐ ์์ ของผู้ เรียนวิท ยาลั ยเทคนิ คพะเยา ( =4.35, S.D.=0.80) รองลงมา
ไิ้ลก่ เรื่องประสิทธิภาพของการััิกิักรรมเสริมสร้างนวักกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประิิฐ์์
ของคนรุ่นใหม่ ลละโครงงานวิทยาศาสกร์ ( =4.21, S.D.=0.71) เรื่องมีกิักรรมส่งเสริมการสร้าง
ลละพัฒ นางานวิััย นวักกรรมลละสิ่ งประิิฐ์์ ของผู้ เรียนที่ห ลากหลาย ( =4.20, S.D.=0.69)
กามลาิับ
สรุปผลการประเมินิ้านผลผลิก ความพึงพอใัของผู้บริหารลละครูก่อ โครงการส่งเสริม
การทาวิััย นวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ผู้บริหารลละครูมีความพึงพอใัใน
ระิับมาก ลละผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง

การประกวดและแสดงผลงานทางวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ประจาปี 2563
สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใัของผู้เรียน ในโครงการประเมินโครงการส่งเสริมการทาวิััย นวักกรรม
ลละสิ่งประิิฐ์์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา (N = 322)

ข้อ
ที่

4.36

ระดับ
เกณฑ์การ ผลการ
S.D. ความพึง
ประเมิน ประเมิน
พอใจ
0.74
มาก
ผ่าน
 3.50

3.89

0.81

มาก



3.50

ผ่าน

4.07

0.76

มาก



3.50

ผ่าน

4.67

0.81

มาก



3.50

ผ่าน

4.82

0.82

มาก



3.50

ผ่าน

3.36

0.76

มาก



3.50

ผ่าน

4.02

0.84

มาก



3.50

ผ่าน

4.13

0.72

มาก



3.50

ผ่าน

ความพึงพอใจของผู้บริหารและครู

1. การส่งเสริมการสร้างลละพัฒนางานวิััย
นวักกรรม ลละสิ่งประิิฐ์์ ทาให้ผู้เรียน
มีความคิิสร้างสรรค์ลละสามารถสร้าง
องค์ความรู้ไิ้ิ้วยกัวเอง
2. ทาให้เกิิทักฐะในการใช้เหกุผลเพื่อการ
สร้าง การพัฒนางาน ลละการปรับปรุง
ลก้ไขปัญหาก่างๆ อย่างเป็นระบบ
3. ความพร้อมลละความเหมาะสมของวัสิุ
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องัักร เพื่อสร้าง
งานวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์
4. กิักรรมก่างๆ ภายใก้โครงการนี้ มี
ความเหมาะสมลละกรงกับความก้องการ
ของผู้เรียน
5. ผู้เรียนไิ้ประโยชน์ัากการิาเนิน
กิักรรมก่างๆ ภายใก้โครงการนี้
6. ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใัเกี่ยวกับ
ขั้นกอนการทาวิััย นวักกรรม ลละ
สิ่งประิิฐ์์ ลละสามารถเขียนรายงาน
เพื่อเผยลพร่ผลงานไิ้
7. ผู้เรียน สามารถทาวิััย นวักกรรม
ลละสิ่งประิิฐ์์ สาหรับลก้ปัญหาที่
เกิิขึ้นในชีวิกประัาวันไิ้
8. ผู้เรียน นาผลการวิััย นวักกรรม ลละ
สิ่งประิิฐ์์เผยลพร่ให้ชุมชน สังคม ไิ้
ใช้ประโยชน์

ผลงานทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ประจาปีการศึกษา 2563

9. ครูผู้สอนของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ที่
เป็นที่ปรึกฐางานวิััย นวักกรรม ลละ
สิ่งประิิฐ์์ เป็นผู้มีความรู้ลละทักฐะ
เกี่ยวกับเรื่องที่รับผิิชอบเป็นอย่างิี
10. ผู้บริหารสถานศึกฐาลละครูผู้สอนให้
คาปรึกฐาลละให้กาลังใัเป็นอย่างิีก่อ
ผู้เรียนที่สร้างงานวิััย นวักกรรมลละ
สิ่งประิิฐ์์
11. มีผลงานวิััย สิ่งประิิฐ์์ โครงงาน
วิทยาศาสกร์ ไิ้รับการยอมรับ ลละ
ไิ้รับรางวัลัากการประกวิทั้งในระิับ
ัังหวัิ ระิับภาค ลละระิับชากิ
ค่าเฉลี่ยรวม

4.29

0.68

มาก



3.50

ผ่าน

3.88

0.79

มาก



3.50

ผ่าน

3.85

0.88

มาก



3.50

ผ่าน

4.12

0.37

มาก



3.50

ผ่าน

ัากการางที่ 5 ลสิงว่า ความพึงพอใัของผู้เรียนที่ไิ้เรียนรู้ลบบบูรณาการร่วมกับชุมชนใน
โครงการส่งเสริมการทาวิััย นวักกรรม ลละสิ่งประิิฐ์์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ภาพรวมมีความพึง
พอใัอยู่ในระิับมาก ( =4.12, S.D.=0.37) โิยมีความพึงพอใัในระิับมากทุกเรื่อง ไิ้ลก่ เรื่องผู้เรียนไิ้
ประโยชน์ัากการิาเนินกิักรรมก่างๆ ภายใก้โครงการนี้ ( =4.82, S.D.=0.82) รองลงมา ไิ้ลก่ เรื่อง
กิ ักรรมก่ างๆ ภายใก้ โครงการนี้ มี ความเหมาะสมลละกรงกั บความก้ องการของผู้ เรี ยน ( =4.67,
S.D.=0.81) ลละมีการส่งเสริมการสร้างลละพัฒนางานวิััย นวักกรรม ลละสิ่งประิิฐ์์ ทาให้ผู้เรียนมี
ความคิิสร้างสรรค์ลละสามารถสร้างองค์ความรู้ไิ้ิ้วยกัวเอง ( =4.36, S.D.=0.74) กามลาิับ
สรุปผลการประเมินิ้านผลผลิกของโครงการ ความพึงพอใัของผู้เรียนที่ไิ้เรียนรู้ลบบบูรณา
การร่วมกับชุมชนในโครงการส่งเสริมการทาวิััย นวักกรรม ลละสิ่งประิิฐ์์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
โิยภาพรวมอยู่ในระิับมาก ลละผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง

สรุปผลการประเมิน
1. ผลการประเมินิ้านบริบทที่ใช้ในการิาเนินโครงการประเมินโครงการส่งเสริมการทาวิััยนวักกรรมลละ
สิ่งประิิฐ์์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ผู้บริหาร ลละครู มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระิับมาก ลละผ่านเกณฑ์
การประเมินทุกเรื่อง

ผลงานทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ประจาปีการศึกษา 2563
2. ผลการประเมินิ้านปััััยเบื้องก้นที่ใช้ในการิาเนินโครงการประเมินโครงการส่งเสริมการทาวิััย
นวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ผู้บริหาร ลละครู มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระิับมาก
ลละผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง
3. ผลการประเมินิ้านกระบวนการิาเนินโครงการประเมินโครงการส่งเสริมการทาวิััยนวักกรรมลละ
สิ่งประิิฐ์์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ผู้บริหาร ลละครู มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระิับมาก ลละผ่านเกณฑ์
การประเมินทุกเรื่อง
4. ผลการประเมินิ้านผลผลิก โครงการประเมินโครงการส่งเสริมการทาวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ผู้บริหาร ครู ลละผู้เรี ยน มีความพึงพอใัอยู่ในระิับมาก ลละผ่านเกณฑ์การประเมิน
ทุกเรื่อง

อภิปรายผล
การประเมินโครงการประเมินโครงการส่งเสริมการทาวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ในครั้งนี้ ไิ้ข้อค้นพบสาคัญที่ควรนามาอภิปรายผล ิังนี้
1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการประเมินโครงการส่งเสริมการทาวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา พบว่า โิยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระิับมาก โิยมีความเหมาะสมในระิับมากทุกเรื่อง
ไิ้ลก่ เรื่องความเหมาะสมของวักถุประสงค์ของโครงการ รองลงมา ไิ้ลก่ เรื่องความก้องการัาเป็นของการทาโครงการ
ลละ เรื่อ งความสอิคล้ อ งของวัก ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ ซึ่ งทุ ก เรื่อ งผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลเป็ น เช่ น นี้ อาั
เนื่ องมาัากการิาเนิ นงานกามโครงการนี้ วิทยาลัยเทคนิคพะเยาไิ้ศึก ฐาข้อมูลความก้องการัาเป็ นก่อนััิท า
โครงการ ัากนั้นไิ้กาหนิวักถุประสงค์ของโครงการให้สอิคล้องกับความก้องการของผู้มีส่วนไิ้ ส่วนเสีย ลละ
นโยบายทางการศึกฐา พระราชบัญญักิทางการศึกฐาโิยเฉพาะิ้านการอาชีวศึกฐา ัึงทาให้ผลการประเมินโครงการ
ิ้านบริบทโิยรวมอยู่ในระิับมาก สอิคล้องกับลนวคิิของ เยาวิี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2550: 187-189) ที่กล่าวว่า
การประเมินสภาวะลวิล้อมหรือ “บริบท”ก่าง ๆ ของโครงการนั้น ๆ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร โิยพิัารณา
ถึงความก้องการของโครงการ เพื่อให้ทราบถึงความัาเป็นหรือความก้องการของผู้มีส่วนไิ้ส่วนเสียก่อโครงการ ความ
เป็นไปไิ้ของโครงการ (Feasibility) เพื่อให้ทราบถึงโอกาสในการััิทาโครงการ ลละการกาหนิวักถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อระบุถึงสิ่งที่ก้องการัะให้เกิิขึ้นัากโครงการ ลละสอิคล้องกับลนวคิิของ ลิเนียล ลอล สกัฟเฟิลบีม ลละคณะ
(Stufflebeam, et.al., 1983) ที่กล่าวว่า การประเมินสภาพลวิล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อให้ไิ้
ข้อมูลสาคัญ เพื่อช่วยในการกาหนิวักถุประสงค์ของโครงการ ความเป็นไปไิ้ของโครงการเป็นการกรวัสอบเพื่อกอบ
คาถามก่าง ๆ เช่นเป็นโครงการที่สนองปัญหาหรือความก้องการัาเป็นที่ลท้ัริงหรือไม่ วักถุประสงค์ของโครงการชัิเัน
เหมาะสม สอิคล้องกับนโยบายขององค์กรหรือนโยบายหน่วยเหนือหรือไม่ ลละเป็นโครงการที่เป็นไปไิ้ในลง่ของโอกาส ที่
ัะไิ้รับการสนับสนุนัากองค์การก่าง ๆ หรือไม่ ผลการประเมินิ้านบริบทิังกล่าว มีความสอิคล้องกับผลการประเมิน
โครงการของ พันธ์เพ็ญ โพธ์ใบ (2557) ที่ไิ้ประเมินโครงการส่งเสริมการทาวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์ โิยใช้
รูปลบบการประเมินลบบซิป (CIPP Model) พบว่า ผลการประเมินิ้านสภาพเเวิล้อม โิยภาพรวมอยู่ในระิับ มาก
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เมื่อพิัารณาเป็นรายการปรากฏว่ารายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุิคือ สร้างความร่วมมือกับสถานศึกฐา ลละชุมชนอยู่ใน
ระิับมากที่สุิ ลละยังสอิคล้องกับ กมลานันท์ บุญกล้า (2559) ที่ไิ้ประเมินโครงการเศรฐ์กิัพอเพียงของโรงเรียน
บ้านหนองปลาซิว สานักงานเขกพื้นที่การศึกฐาประถมศึกฐาฉะเชิงเทรา เขก 2 พบว่า ิ้านสภาวะลวิล้อม (Context
evaluation) มีความเหมาะสมอยู่ในระิับมาก
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น ของโครงการประเมินโครงการส่งเสริมการทาวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา พบว่า โิยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระิับมาก โิยมีความเหมาะสมใน
ระิับมากทุกเรื่อง ไิ้ลก่ เรื่องความเหมาะสมของวัสิุ อุปกรณ์ลละเครื่องมือ รองลงมา ไิ้ลก่ เรื่องความเหมาะสมของ
งบประมาณ ลละ เรื่องความเหมาะสมของอาคารสถานที่ ซึ่งทุกเรื่องผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่เป็นเช่นนี้อาัเป็นเพราะ
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาให้ความสาคัญลละสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสมเพียงพอ ผู้รับผิิชอบโครงการลละผู้
ิาเนินกิักรรมย่อยภายใก้โครงการมีความรู้ ความสามารถ ลละความรับผิิชอบก่องาน รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีความรับผิิชอบก่อโครงการ ิังนั้น ผลการประเมินิ้านปััััยเบื้องก้นัึงอยู่ในระิับมาก สอิคล้องกับลนวคิิ
ของ รั กนะ บั วสนธ์ (2556: 10-17) ที่ กล่ าวว่ า การประเมิ นปั ััั ยน าเข้ า (Input Evaluation) ัุ ิมุ่ งเน้ นหลั กของการ
ประเมินปััััยนาเข้า ก็เพื่อช่วยััิลาิับโครงการที่ัะทาให้เกิิการเปลี่ยนลปลงความก้องการัาเป็น โิยการศึกฐาลละ
กรวัสอบอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับลนวทางก่าง ๆ ที่มีศักยภาพหรือมีความเป็นไปไิ้มากที่สุิ โิยสรุป การประเมินปััััยนาเข้า
เพื่ อช่ วยผู้ ท าหน้ าที่ กั ิสิ นใัเลื อกกลยุ ทธ์ก่ าง ๆ ที่ ัะช่วยให้ บรรลุ เป้ าหมายกอบสนองความก้ องการั าเป็ นให้ ลก่ ผู้รั บ
ประโยชน์ ก่อให้เกิิลผนงานที่ปฏิบักิไิ้ัริงลละใช้งบประมาณไิ้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการบันทึกลละสร้างสานึกรับผิิรับ
ชอบเกี่ยวกับการไิ้มาซึ่งทรัพยากร ลละวิธีการิาเนินงานในลผนงานนั้น ๆ ลละผลการประเมินปััััยเบื้องก้นสอิคล้อง
กับผลการประเมินโครงการของ ธเนศ ปานอุทัย (2557) ที่ไิ้ประเมินโครงการส่งเสริมการใช้ลหล่งเรียนรู้ลละภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนวัิบางหลวง พบว่า ิ้านปััััยนาเข้าของโครงการ พบว่าโิยภาพรวมอยู่ในระิับมากลละ
อยู่ในระิับที่สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน ลละยังสอิคล้องกับ ชนัิิา บุบผามาศ (2557) ที่ไิ้ประเมินโครงการระบบ
โครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมลิน โรงเรียนในสังกัิสานักงานเขกพื้นที่การศึกฐามัธยมศึกฐา เขก 8 พบว่า ิ้านปััััย
นาเข้ามีความเหมาะสมในระิับมาก โิยความถูกก้องครบถ้วนลละทันสมัยของบทเรียนมีความเหมาะสมที่ สุิลละควร
ปรับปรุงิ้านงบประมาณการเบิกั่าย
3. ผลการประเมิ นด้ านกระบวนการของโครงการประเมิ นโครงการส่ งเสริมการท าวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา พบว่า โิยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระิับมาก โิยมีความเหมาะสมในระิับ
มากทุกเรื่อง ไิ้ลก่ เรื่องการิาเนินการ (Do) รองลงมา ไิ้ลก่ เรื่องการกิิกามลละประเมินผล (Check) ลละเรื่องการ
วางลผน (Plan) ซึ่งทุกเรื่องผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่เป็นเช่นนี้อาัเนื่องมาัากในการประเมิน โครงการครั้งนี้ การ
ประเมินิ้านกระบวนการเป็นการประเมินกระบวนการิาเนินโครงการอย่างเป็นระบบิ้วยวงัร PDCA เพื่อกรวัสอบ
การทางานของสถานศึกฐากั บชุมชนที่สัม พัน ธ์กั นอย่างมีขั้น กอน ซึ่งสอิคล้ องกับ ลนวคิิของ ชูชากิ พ่ วงสมัิก ร
(2554: 95-99) ที่ ไิ้ เสนอลนวคิ ิ ของกระบวนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ 4 ขั้ น กอน ในการพั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ ข อง
สถานศึกฐากับชุมชน ประกอบิ้วย ขั้นที่ 1 ขั้นวางลผน (Plan) เป็นการกาหนิเป้าหมาย กาหนิยุทธศาสกร์ ลละ
ลนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ์ ขั้นที่ 2 ิาเนินการ (Do) เป็นการปรับเักคกิของทั้งสองฝ่าย สร้างความรู้ความ
เข้าใั ปรับวิธีการิาเนินงาน ลละสร้างความเข้าใั ร่วมกันลก้ปัญหา ขั้นที่ 3 กรวัสอบ (Check) เป็นการกรวัสอบ
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ระหว่างิาเนินการ หลังิาเนินการเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าที่กาหนิ ขั้นที่ 4 ปรับปรุงลก้ไข (Act) เป็นการนาผลการ
กรวัสอบมาปรับปรุง ลละิาเนินการพัฒนาในวงรอบก่อไป
4. ผลการประเมิ น ด้ านผลผลิ ต ของโครงการประเมิ น โครงการส่ งเสริ ม การท าวิจั ย นวั ตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา พบว่า
ความพึ งพอใัของผู้ บริหาร ลละครู ที่ มีก่ อการิ าเนิ นโครงการประเมิ น โครงการส่งเสริม การท าวิัั ย
นวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ในภาพรวมอยู่ในระิับมาก ซึ่งทุกเรื่องผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งนี้
อาัเป็นเพราะว่า การิาเนินโครงการประเมินโครงการส่งเสริมการทาวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์ วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา มีการประเมินโครงการในทุกระยะกั้งลก่เริ่มก้นโครงการันถึงสิ้นสุิโครงการ ัึงทาให้เกิิผลสัมฤทธิ์ที่กรงกาม
ความก้องการ
ความพึงพอใัของผู้เรียนในโครงการประเมินโครงการส่งเสริมการทาวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ในภาพรวมอยู่ในระิับมาก ซึ่งทุกเรื่องผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งนีอ้ าัเป็นเพราะว่า ผู้เรียนไิ้
เรียนรู้กามสภาพัริง ไิ้ฝึกทักฐะ ลละประสบการณ์ัากลหล่งเรียนรู้ที่เป็นของัริงหรือประสบการณ์กรง ทาให้ไิ้รับ
ความรู้ ทักฐะ ลละมีความสุข กับการให้บริการชุมชน มีประสบการณ์ที่หลากหลาย

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการประเมินไปใช้
ัากผลการประเมิ น โครงการประเมิ น โครงการส่ ง เสริ ม การท าวิ ัั ย นวั ก กรรมลละสิ่ ง ประิิ ฐ ์์
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา พบว่า โครงการผ่านเกณฑ์การประเมินทุก ิ้าน วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ควริาเนินโครงการนี้
ก่อไป ลละเพื่อให้การิาเนินโครงการมีประสิทธิภาพ ผู้มีส่วนไิ้ส่วนเสียควรนาผลประเมินบางิ้านหรือบางเรื่อง ไป
ปรับปรุงพัฒนา ิังนี้
1.1 ิ้านบริบท ัากผลการประเมินพบว่า ความสอิคล้องของวักถุประสงค์ มีความเหมาะสมก่าสุิ
ิังนั้นควรปรับวักถุประสงค์ให้มีความสอิคล้องมากขึ้น ลล้ววางลผนิาเนินการก่อไป
1.2 ิ้านปััััยเบื้องก้น ัากผลการประเมินพบว่า ความเหมาะสมของอาคารสถานที่มีความเหมาะสม
ก่าสุิ ิังนั้นควรวางลผนการปรับปรุงิ้านอาคารสถานที่ ให้เหมาะสม เพียงพอ ลละมีคุณภาพ
1.3 ิ้ านกระบวนการ ัากผลการประเมินพบว่า เรื่องการวางลผน (Plan) มีความเหมาะสมก่าสุ ิ
ิังนั้นควรให้ความสาคัญกับการวางลผนการิาเนินงานลละวางลผนให้สอิคล้องกับวักถุประสงค์ของโครงการ ลละ
สามารถปรับลผนไิ้กามความเหมาะสม
1.4 ิ้านผลผลิกของโครงการ ควรััิให้มีโครงการประเมินโครงการส่งเสริมการทาวิัั ยนวักกรรมลละ
สิ่งประิิฐ์์ อย่างก่อเนื่อง ลละควรเพิ่มสาขาวิชา โิยคานึงถึงความก้องการของประชาชน รวมทั้งควรสนับสนุนให้
ผู้เรียนไิ้เข้ามามีส่วนร่วมกามความเหมาะสม
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2. ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการประเมินโครงการส่งเสริมให้ผเู้ รียนไิ้เรียนรู้ลบบบูรณาการร่วมกับชุมชนลละให้เป็นผู้มีัิก
อาสาร่วมบริการลละพัฒนาชุมชน
2.2 ควรมีการประเมินโิยใช้ Model อื่นๆ เช่น รูปลบบการประเมินที่เน้นัุิมุ่งหมาย (Objective
Based Model) ลละรูปลบบการประเมินที่เน้นการกัิสินคุณค่า (Judgmental Evaluation Model) เป็นก้น
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