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บทคัดย่อ 

การประ เมิน โครงการส่ ง เสริ มการสร้ า งสิ่ งประดิษฐ์ และนวั ตกรรมของผู้ เ รี ยน 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ประเมินบริบทของโครงการส่งเสริมการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  
ของผู้เรียนวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย 2. ประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริม
การสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของผู้ เรียน วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย           
3. ประเมินกระบวนการของโครงการส่งเสริมการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของผู้เรียน วิทยาลัย
บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย 4. ประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมการสร้างสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมของผู้เรียน วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม 
และแบบบันทึกข้อมูล ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน ครูผู้สอน 
จ านวน 13 คน ผู้เรียน จ านวน 249 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน   

 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของผู้เรียน วิทยาลัย
บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย ผลการประเมินแต่ละด้านสรุปได้ ดังนี้ 

 1. ผลการประเมินบริบท โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์
ของโครงการ รองลงมา คือ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ และด้านที่มีค่ าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ความ
ต้องการจ าเป็นของการท าโครงการ ซึ่งทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้  

  2. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเหมาะสมเ พียงพอของ
งบประมาณ รองลงมาเป็น ความเหมาะสมเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ความเหมาะสมของบุคลากร ทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 
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 3. ผลการประเมินกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การวางแผน รองลงมาเป็น การ
ด าเนินการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การปรับปรุงและแก้ไข ซึ่งทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมินที่
ก าหนดไว้ 

 4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ โดยภาพรวมความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของผู้ เรียน วิทยาลัย
บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการ
ส่งเสริมการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของผู้เรียน วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย    
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน ส าหรับจ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาครูด้านการสร้าง
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือจัดการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนมี 2 กิจกรรม จ านวน
กิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของผู้เรียนมี 6 กิจกรรม จ านวนผลงาน
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของผู้เรียนที่มีคุณภาพจนได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับจังหวัด 
ระดับภาค และระดับชาติมี 11 ผลงาน และจ านวนผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของผู้เรียน ได้รับ
การเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน มี 19 ผลงาน ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ทุก
รายการ 

 
ค าส าคัญ: ประเมินโครงการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  
 

Abstract 
The evaluation of  invention and innovation student promotion projects of 

Samui College of Business Administration and Tourism using the CIPP Model, the 
objectives were: 1.Evaluate the context of the student's invention and innovation 
promotion project of Samui College of Business Administration and Tourism.              
2. Evaluate the preliminary factors of the student's invention and innovation promotion 
project of Samui College of Business Administration and Tourism. 3. Evaluate the 
process of the student's invention and innovation promotion project of Samui College 
of Business Administration and Tourism. 4. Evaluate the productivity of the student's 
invention and innovation promotion projects of Samui College of Business 
Administration and Tourism. The tools used were questionnaires and record forms. The 
population used in the study consisted of 1 administrator, 13 teachers, and 249 
students . Data were analyzed by frequency, percentage, mean and standard deviation. 
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 The results of the evaluation of invention and innovation student promotion 
projects of Samui College of Business Administration and Tourism. The results of each 
assessment can be summarized as follows: 

1. Contextual assessment results Overall, the average is at a high level. When 
considering each aspect, it was found that all aspects had a high average level. The 
aspect with the highest mean was the suitability of the project objectives, followed by 
the consistency of the objectives. And the aspect with the lowest average was the 
project's necessity requirements. which all aspects pass the specified assessment 
criteria 

2. Results of preliminary factor assessment Overall, it is at a high level. When 
considering each aspect, it was found that all aspects had a high average level. The 
aspect with the highest average was suitability of budget, followed by suitability and 
sufficiency of materials, equipment and tools. and the aspect with the lowest average 
was the suitability of personnel. All aspects passed the specified assessment criteria. 

3. Process evaluation results Overall, it is at a high level. When considering each 
aspect, it was found that all aspects had a high average level. The side with the highest 
average was planning, followed by operations, and the side with the lowest average 
was Improvements and fixes which all aspects pass the specified assessment criteria 

4. The results of the project's production evaluation Overall, the opinions of the 
school administrators and teachers towards the project to promote the creation of 
inventions and innovation of learners Samui College of Business Administration and 
Tourism the average is at a high level. The students' satisfaction towards the promotion 
of learners' invention and innovation Samui College of Business Administration and 
Tourism the average is also high. As for the number of activities that promote and 
develop teachers in creating inventions and innovations for teaching and learning and 
developing learners' potential, there are 2 activities. There are 6 activities that promote 
the creation of inventions and innovations of learners. The innovation of quality 
learners has been awarded at the provincial, regional and national level contests with 
11 works and the number of students' inventions and innovations. 19 works have been 
published and put to use in the community, all of which have passed the specified 
assessment criteria. 

 
Keywords: project evaluation, invention, innovation  
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1. บทน า 
 การวิจัยและการสร้างสิ่งประดิษฐ์เป็นการสร้างความรู้ใหม่ แนวทางใหม่ ทฤษฎีใหม่ หรือการ
สร้างสิ่งใหม่ๆ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ เป็นการน าเอาแนวคิดหรือองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวตน
ของนักประดิษฐ์มาสร้างสรรค์ผลงาน และหากน าไปสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์ได้ก็จะก่อให้เกิด
นวัตกรรมที่สามารถสร้างผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งอาจเป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงินโดยตรงก็ได้ 
ดังนั้นการพัฒนาให้ผลงานที่เกิดจากแนวคิด องค์ความรู้ สู่การวิจัย และสร้างสิ่งประดิษฐ์และน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) ขึ้นมา แม้ว่าผลงานวิจัย/ผลงานประดิษฐ์คิดค้นของ
ไทยจะมีความก้าวหน้า และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการลงทุนด้านนี้มากขึ้นหากแต่การ
ส่งเสริมให้เกิดความรู้ และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Knowledge and Creativity Idea) อย่าง
จริงจังยังอาจไม่เพียงพอ [1] ซึ่งการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นปัจจัยส าคัญที่องค์กรต้องพัฒนาให้
เกิดขึ้น และควรให้ความส าคัญในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรในการสร้างนวัตกรรมของ
องค์การและความคิดสร้างสรรค์เข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกกิจกรรมของการท างานโดยเฉพาะด้าน
การศึกษาที่ควรต้องปลูกฝังแนวคิดสร้างสรรค์ในทุกมิติเพ่ือผู้เรียนจะได้น าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น
ระบบต่อไป 
 สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 ซึ่งก าหนดไว้ในพันธกิจข้อที่ 4.4 
พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพ่ือการจัดอาชีวศึกษา และ
พัฒนาวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเทคโนโลยี และองค์
ความรู้อาชีวศึกษา และในยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมายให้การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเทคโนโลยี 
และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
ได้แก่ จ านวนโครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่น าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและสังคม จ านวนบุคลากรอาชีวศึกษาด้านการวิจัยและพัฒนา จ านวน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร และจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ [2] ดังนั้นในส่วนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาต้องตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ให้มีคุณภาพและต่อเนื่อง ซึ่ง
จะท าให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถสร้างองค์ความรู้แล้วน าไปทดลองและพัฒนาเป็น
นวัตกรรม ดังทีส่ านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ [3] ได้ก าหนดความหมายของ นวัตกรรม ไว้ว่าคือ สิ่งใหม่
ที่เกิดจากการใช้ความรู้ และความคิด สร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งขั้นตอนของ
การเกิดนวัตกรรมในองค์กรอย่างแรกจะต้องส่งเสริมให้คนในองค์กรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน 
จากนั้นจึงน าผลงานมาวิจัยทดลองและพัฒนาน าไปสู่สิ่งประดิษฐ์ จนต่อยอดมาเป็นนวัตกรรมเพ่ือใช้ใน
เชิงพาณิชย์ การวิจัยและพัฒนานั้นหากไม่น ามาต่อยอดเพ่ือใช้ในเชิงพาณิชย์ จะไม่เรียกว่าเป็น
นวัตกรรม แต่จะเป็นเพียงแค่สิ่งประดิษฐ์ (Invention) ที่คิดค้นขึ้นมา เท่านั้น ดังนั้นนวัตกรรมจะ
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เกิดข้ึนได้ย่อมมาจากความคิดสร้างสรรค์ของคนท่ีจะคิดหลากหลายวิธี เพ่ือแก้ไขหรือปรับปรุง สิ่งที่ท า
อยู่เดิมให้ดีหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมา 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย หรือชื่อปัจจุบันคือวิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย 
ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนชื่อ เมื่อเดือนธันวาคม 2564 เป็นสถานศึกษาที่มีเป้าหมายในการจัดการศึกษา 
เพ่ือส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพ 
ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี เป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เน้นให้ผู้เรียนน าความรู้ทางด้านทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
และมีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ในตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการ 
หรือประกอบอาชีพอิสระได้ ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้มีความสามารถใน
การค้นคว้าศึกษาข้อมูลที่หลากหลาย มีทักษะในการคิดสร้างองค์ความรู้ใหม่มาสร้างสรรค์งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา และ
พันธกิจของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย แต่จากศึกษาข้อมูลการด าเนินงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของวิทยาลัย พบว่า การด าเนินงานด้านการวิจัย การสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือ
พัฒนาสู่นวัตกรรมที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการ แม้จะประสบความส าเร็จใน
การด าเนินงานอยู่ในระดับหนึ่ง เช่น ผลงานผู้เรียนได้รับการพัฒนาจนน าสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชน 
หรือน าสู่การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท าให้
ได้รับรางวัลในระดับจังหวัดและระดับภาค แต่ยังไม่ถึงระดับชาติ ทั้งนี้จากการส ารวจความคิดเห็น  
ของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการด้านการ
พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โดยงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
และการท่องเที่ยวสมุยในปีการศึกษา 2563 ในประเด็นต่างๆ พบว่า ประเด็นการจัดโครงการพัฒนา
ทักษะการท าสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัยวิจัยให้ครูและผู้เรียน การมีส่วนร่วมของชุมชนและ
สถานประกอบการ ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของสถานศึกษา การน าผลงานนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษาไปใช้ประโยชน์ในชุมชน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ
คิดเห็นว่าวิทยาลัยยังมีการด าเนินงานในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่ ากว่า 2.50) [4] ทั้งนี้แสดง
ให้เห็นว่าในกระบวนการด าเนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ของ วิทยาลัย
บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุยที่ผ่านมายังมีหลายประเด็นที่ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่วิทยาลัยก าหนดไว้ 

จากความเป็นมาและสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาของ
วิทยาลัยจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการสร้างสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของผู้เรียน วิทยาลัย
บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย ซึ่งเป็นโครงการที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งได้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่ก าหนดหนดไว้ ผู้ประเมิน
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ซึ่งเป็นผู้บริหารและเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ จึงมีความประสงค์จะด าเนินการประเมินโครงการ
ส่งเสริมการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของผู้เรียน วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
ดังกล่าว โดยใช้รูปแบบการประเมินเชิงระบบตามรูปแบบซิป (CIPP Model) เพ่ือท าให้ได้รับรู้ถึงข้อมูล
ต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการอย่างเป็นระบบ คือ สภาพบริบทของโครงการ (Context) ปัจจัย
เบื้องต้น (Input) กระบวนการด าเนินงาน (Process) และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (Product) 
ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของผู้เรียน วิทยาลัย
บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุยดังกล่าว ส่งผลท าให้ได้ข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ และจะมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความคิดสร้างสรรค์และการประดิษฐ์
คิดค้นอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เป็นนักประดิษฐ์คิดค้นและนักวิจัยที่ดี มี
คุณภาพ สามารถผลิตผลงานสิ่งประดิษฐ์เผยแพร่สู่สาธารณชนและสู่การใช้ประโยชน์ของชุมชนและ
ประเทศชาติอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ  
 2.1 เพ่ือประเมินบริบทของโครงการส่งเสริมการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของผู้เรียน 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย 
 2.2 เพ่ือประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของ
ผู้เรียน วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย 
 2.3 เพ่ือประเมินกระบวนการของโครงการส่งเสริมการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของ
ผู้เรียน วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย 
 2.4 เพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของผู้เรียน 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย 

 

3. วิธีการด าเนินการประเมิน 
 3.1 รูปแบบการประเมินโครงการ 
   การประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของผู้เรียน วิทยาลัย
บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย ครั้งนี้ ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ของ สตัฟเฟิล
บีม [5] ซึ่งประเมินใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การประเมินบริบท (Context Evaluation: C) 2) การประเมิน
ปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation: I) 3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) และ 
4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) 
 3.2 ประชากรที่ใช้ศึกษา 
 ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการ
ท่องเที่ยวสมุยในปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน ครูผู้สอน 
จ านวน 13 รวม 14 คน และผู้เรียน จ านวน 249 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 263 คน  
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
        เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
   1) แบบสอบถามใช้ส าหรับประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมของผู้เรียน วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย ตามรูปแบบการประเมินแบบซิป 
(CIPP Model) โดยการประเมินบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ และผลผลิต ส าหรับสอบถาม
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จ านวน 4 ฉบับ และสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
ส่งเสริมการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของผู้เรียน วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย 
จ านวน 1 ฉบับ 
   2) แบบบันทึกข้อมูลเพื่อรายงานผลด้านผลผลิตจ านวน 4 ฉบับ  

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
      ผู้ประเมินด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แบบบันทึก และแบบรายงาน 
โดยก าหนดระยะเวลาในการประเมินเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
  ระยะที่ 1 ประเมินก่อนเริ่มด าเนินโครงการ ระหว่างสิงหาคม – กันยายน 2563 ใช้
แบบสอบถาม ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอน  
  ระยะที่ 2 ประเมินระหว่างด าเนินโครงการ ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
ใช้แบบสอบถาม ฉบับที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
  ระยะที่ 3 ประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ ผู้ประเมินได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2564 ใช้แบบสอบถาม ฉบับที่ 4 ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน และฉบับที่ 5 ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้เรียน   
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
    วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับแล้วเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึกข้อมูลแล้วเทียบ
กับค่าเป้าหมายที่ก าหนด 

3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (f), ค่าเฉลี่ย (Mean:  ̅), ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

 

4. ผลการวิจัย 
 1. ผลการประเมินด้านบริบท โดยภาพรวมระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

และครูผู้สอนในการประเมินด้านบริบทของโครงการ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของ
โครงการอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์อยู่ในระดับ และประเด็นที่มี
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ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ความต้องการจ าเป็นของการท าโครงการอยู่ในระดับมาก ซึ่งทุกประเด็นผ่านเกณฑ์
การประเมินที่ก าหนดไว้  

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมระดับความคิดเห็นของผู้บริหา ร
สถานศึกษาและครูผู้สอน ในการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเหมาะสมเพียงพอของ
งบประมาณอยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็น ความเหมาะสมเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมืออยู่
ในระดับมาก และความเหมาะสมของอาคาร/สถานที่อยู่ในระดับมาก และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ ความเหมาะสมของบุคลากรอยู่ในระดับมาก ซึ่งทุกประเด็นผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 

 3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ โดยภาพรวมระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน ในด้านกระบวนการ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายประเด็น ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การวางแผนอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ การ
ด าเนินการอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การปรับปรุงและแก้ไขอยู่ในระดับมาก ซึ่ ง
ทุกประเด็นผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 

 4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ มีดังนี้ 
  4.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อการ

ส่งเสริมการสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของผู้เรียนวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน รองลงมา ได้แก่ มีกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้ เรียนที่หลากหลาย วิทยาลัยได้รับการยอมรับด้านการจัดท านวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน ได้น าไปใช้
ประโยชน์ในชุมชนและสถานประกอบการ  

  4.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการส่งเสริมการสร้างสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมของผู้เรียน วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการใช้เหตุผลเพ่ือ
การสร้างการพัฒนางาน และการปรับปรุง แก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ รองลงมา ได้แก่ ผู้เรียน
มีผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์และงานงานวิจัยที่มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่และน าไปใช้
ประโยชน์ได้ในชุมชนและสถานประกอบการได้ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ท าให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง  

  4.3 จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาครูวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว 
สมุย ด้านการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือจัดการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน มี
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จ านวน 2 กิจกรรม  โดยเกณฑ์การประเมินโครงการครั้งนี้ก าหนดไว้ จ านวน 2 กิจกรรม สรุปว่าผ่าน
เกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 

  4.4 จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของผู้ เรียน 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย มีจ านวน 6 กิจกรรม  โดยเกณฑ์การประเมินโครงการ
ครั้งนี้ก าหนดไว้ จ านวน 5 กิจกรรม สรุปว่าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 

  4.5 จ านวนผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของผู้เรียนวิทยาลัยบริหารธุรกิจและ
การท่องเที่ยวสมุย ที่มีคุณภาพจนได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ จ านวน 11 ผลงาน โดยเกณฑ์การประเมินโครงการครั้งนี้ก าหนดไว้ จ านวน 10 ผลงาน 
สรุปว่าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 

  4.6 จ านวนผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของผู้เรียนวิทยาลัยบริหารธุรกิจและ
การท่องเที่ยวสมุย ได้รับการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน จ านวน 19 ผลงาน โดยเกณฑ์
การประเมินโครงการครั้งนี้ก าหนดไว้ จ านวน 15 ผลงาน สรุปว่าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 

 

5. สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 การประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของผู้เรียน วิทยาลัย

บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุยในครั้งนี้ ได้ข้อค้นพบส าคัญท่ีควรน ามาอภิปรายผล ดังนี้  
 1. ผลการประเมินความเหมาะสมด้านบริบท โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และ

ทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นอาจเนื่องจากก่อนจัดท าโครงการได้มีการการศึกษา
สิ่งแวดล้อมและบริบทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งความต้องการจ าเป็น วัตถุประสงค์ โดยเฉพาะ
ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการผู้เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสม เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และเป็นไปตามบริบท วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา จึงท าให้ผลการประเมิน
โครงการด้านบริบทมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ แดเนียล แอล 
สตัฟเฟิลบีม และคณะ [5] ที่กล่าวว่า การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการ
ประเมินเพ่ือให้ได้ข้อมูลส าคัญ เพ่ือช่วยในการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ  และความเป็นไปได้
ของโครงการ และสอดคล้องกับนิยม แสงวงศ์ [6] ที่ได้ประเมินโครงการส่งเสริมการท าวิจัยนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พบว่า ด้านสภาวะแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เช่นกัน 

 2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ประเด็น พบว่า ทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ การ
ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของผู้เรียน วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
และการท่องเที่ยวสมุยในครั้งนี้ วิทยาลัยได้จัดวางแผนเตรียมการด้านงบประมาณ อาคารสถานที่ และ
วัสดุ อุปกรณ์ ในการด าเนินงานอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะด้านงบประมาณ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และ
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เครื่องมือที่เพียงพอต่อการด าเนินโครงการได้ทุกกิจกรรม รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความ
รับผิดชอบต่อโครงการ จึงส่งผลให้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับโฉมยงค์ คงประดิษฐ์ 
[7] ที่ได้ประเมินโครงการเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ระดับนานาชาติ  โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ พบว่า ด้านปัจจัยเบื้องต้น ผู้บริหารและครูที่เข้าร่วมงาน มีความเห็นว่า โครงการมีความ
พร้อม วัสดุอุปกรณ์ มีความเหมาะสมและเพียงพอ  

 3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ประเด็น พบว่า ทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมากเช่นกัน ที่ เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก 
กระบวนการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของผู้เรียน วิทยาลัย
บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุยได้ด าเนินการเป็นขั้นตอนเน้นการวางแผน การปฏิบัติตามแผน 
การตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์หรือแผนที่ก าหนดไว้ 
สอดคล้องกับกมลานันท์ บุญกล้า [8] ที่ได้ประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนอง
ปลาซิว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า ด้านกระบวนการ
ด าเนินงาน (Process evaluation) ผลการประเมิน พบว่า มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 

 4. การประเมินผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย 
  4.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อการส่งเสริม

การสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของผู้เรียน วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน 
ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการด าเนินงานด้านผลผลิตตามกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการนี้ได้มีการ
วางแผนที่ดี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ มีกระบวนการบริหารงานและด าเนินงานที่เป็น
ระบบ ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเห็นด้วยกับความส าเร็จของโครงการ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ โฉมยงค์ คงประดิษฐ์ [7] ที่ได้ประเมินโครงการเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนระดับนานาชาติ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พบว่า ด้านผลลัพธ์ ผู้บริหารและครูที่เข้าร่วมงาน
มีความพึงพอใจในการจัดงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

  4.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการส่งเสริมการสร้างสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมของผู้เรียน วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมทั้งการส่งเสริมครูผู้สอน การพัฒนาทักษะผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และด าเนินกิจกรรมสอดคล้องกับการเรียนวิชาโครงงาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ                 
จรรย์สมร เหลืองสมานกุล [9] ที่ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริม
ทักษะทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมทักษะทาง
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ อยู่ในระดับมาก  
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  4.3 ผลจากการศึกษาการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการสร้างสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมของผู้เรียน วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย พบว่า การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ทุกกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ กมลานันท์ บุญกล้า [8] ที่ได้ประเมินโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า ด้านผลผลิต (Product evaluation) ผลการประเมินมีประสิทธิผลอยู่ใน
ระดับมาก  

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการประเมินไปใช้  
  1.1 ในการด าเนินโครงการควรเริ่มต้นด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายตั้งแต่การจัดท า
แผนงาน การเขียนโครงการโดยการวิเคราะห์ผลจากการด าเนินโครงการในปีที่ผ่านมา และควรสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในโครงการ เพ่ือลด
ข้อผิดพลาดเกีย่วกับการด าเนินงานในโครงการ 
  1.2 ต้องมีการประเมินการด าเนินงานตามขั้นตอนการประเมินโครงการอย่างเคร่งครัด 
ตั้งแต่ การประเมินด้านบริบท การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น การประเมินด้านกระบวนการ และการ
ประเมินด้านผลผลิตของโครงการ เพ่ือทราบข้อมูลการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนว่ามีข้อบกพร่องที่ต้อง
แก้ไขหรือไม่ จะได้ปรับปรุงให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการที่ก าหนดไว้ 
  1.3 จากผลการประเมินแม้ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากหรือผลผลิตบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้แล้วก็ตาม แต่ผู้บริหารโครงการควรพิจารณาถึงประเด็นต่างๆในแต่ละด้านว่า
ประเด็นใดยังต่ าเพ่ือจะได้พัฒนาปรับปรุงให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น อันจะเป็นผลดีต่อผู้เรียน และเป็น
ผลดีต่อสถานศึกษาในภาพรวมต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการครั้งต่อไป  
  2.1 การด าเนินการวิจัยครั้งเป็นการประเมินในรอบการปฏิบัติ 1 ปีงบประมาณ อาจจะ
ได้ข้อมูลเพียงระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนและเป็นรูปธรรมแท้จริงจึงควรมี
การศึกษาวิจัยแบบต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี จะได้ติดตามการรับรู้รวมถึงผลการประเมินตามระยะเวลา
ทีก่ าหนดซึง่จะได้น าข้อมูลดังกล่าวสู่การปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถบรรลุการด าเนินการแบบยั่งยืน 
  2.2 ควรมีการประเมินส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและ
งานวิจัยของครูและผู้เรียนเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาโครงงาน ของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและ
การท่องเที่ยวสมุย 
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