
 

การประเมินโครงการส่งเสรมิการสร้างคลิปวิดีโอ(Clip Video) สื่อนวัตกรรมของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
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ช่ือเรื่อง    การประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างคลปิวิดีโอ(Clip Video)  สื่อนวัตกรรม 

ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 

ผู้รบัผิดชอบ  นายภานุมาศ  ยาไทยสงค์ 

ระยะเวลาการประเมินโครงการ  2563-2564 

 

สรุปผลการประเมินโครงการ  

 

โครงการส่งเสริมการสร้างคลิปวิดีโอ (Clip Video) สื่อนวัตกรรมของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 เป็นโครงการที่สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้ดำเนินการในปี 2563 – 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถสร้างคลิปวิดีโอ(Clip Video)เป็นสื่อนวัตกรรม
มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานการเรียนการสอน ตลอดจนงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เพื่อตรวจสอบความสำเร็จ ความยั่งยืนของโครงการและนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจใน
การปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานโครงการต่อไป จึงได้มีการประเมินโครงการดังกล่าว โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินผลด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ 2) ประเมินผลด้านปัจจัยนำเข้า
ของโครงการ 3) ประเมินผลด้านกระบวนการของโครงการ 4) ประเมินผลด้านผลผลิตของโครงการ  
โดยใช้รูปแบบการประเมินซปิป ์(CIPP Model)  ประเมินหลังสิ้นสุดโครงการใน  4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้าน
สภาวะแวดล้อม 2) ด้านปัจจัยนำเข้า 3) ด้านกระบวนการ และ 4) ด้านผลผลิต  ประเมินหลังสิ้นสุด
โครงการแล้ว 1 ป ีในด้านผลผลิตที่ได้รับเกินเป้าหมาย ต่อเนื่อง และมีประสิทธิผล  

กลุ่มเป้าหมายในการประเมินเป็นครูผู้สอน จำนวน 14 คน ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 14 คน 
และนักเรียน จำนวน 56 คน เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการเป็นแบบสอบถามมาตราประมาณค่า 5 
ระดับ จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 ใช้กับ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน หลังสิ้นสุด
โครงการ ฉบับที่ 2 ใช้กับนักเรียนหลังสิ้นสุดโครงการ และฉบับที่ 3 ใช้กับผู้บริหารโรงเรียนและ
ครูผู้สอนหลังสิ้นสุดโครงการแล้ว 1 ปี สถิติที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

สรุปผลการประเมินโครงการได ้ดังนี้  
ผลการประเมินโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการโดยผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน พบว่า 

1. ในภาพรวมผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการ 

โดยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสภาวะแวดล้อมอยู่ในระดับ

มากที่สุด(ค่าเฉลี่ย 4.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.22) รองลงมาด้านปัจจัยนำเข้าและด้าน



ผลผลิตอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19 และค่าเฉลี่ย 4.35 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.22) ด้านกระบวนการอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากับ 3.50 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21  

2. ด้านสภาวะแวดล้อม ผู้บริหารโรงเรยีนและครผูู้สอนมีความคิดเหน็โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด(ค่าเฉลี่ย 4.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.22)   เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า 

วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจนอยู่ในระดับมากที่สุด(ค่าเฉลี่ย 4.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.43)  รองลงมา คือ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่ 

(ค่าเฉลี่ย 4.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 ) ส่วนโครงการส่งเสริมการสร้างคลิป  สื่อ

นวัตกรรมของโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ช่วยส่งเสริมให้

ครูได้สร้างสื่อเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนและแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนมีอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

เท่ากับ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65   

3. ด้านปัจจัยนำเข้า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก

(ค่าเฉลี่ย 4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 8 มีแหล่ง

เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่อนวัตกรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด(ค่าเฉลี่ย 4.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

0.43)  รองลงมาคือ ข้อ 4 วิทยากรมีความรู้ ทักษะในการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ ICT 

(ค่าเฉลี่ย 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50)  ส่วนข้อ 6 มีทุนส่งเสริมสนับสนุนการสร้างคลิป 

สื่อนวัตกรรมจากภายนอกมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากับ 2.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52  

4. ด้านกระบวนการ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง(ค่าเฉลี่ย 3.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 5 มีการ

กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 4.36 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74) และรองลงมาคือข้อ 7 มีการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องทราบ(ค่าเฉลี่ย 3.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63) ส่วนข้อ 3 มีการดำเนินงานแต่ละ

กิจกรรมตามแผน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากับ 3.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 

5. ด้านผลผลิต ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก

(ค่าเฉลี่ย 4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.22) เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อพบว่า ข้อ 8 ครูผู้สอนมี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการด้วยคลิปวิดีโอ(Clip Video)  สื่อนวัตกรรมมีค่าเฉลี่ย

สูงสุด(ค่าเฉลี่ย 4.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43) และรองลงมาคือข้อ 16 ครูผู้สอนมีทักษะ

การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำคลิป วิดีโอ(Clip Video)  สื่อนวัตกรรมให้แก่นักเรียน(ค่าเฉลี่ย 4.71 



ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47) ส่วนข้อ 20 ครูผู้สอน นำคลิปวิดีโอ(Clip Video)   สื่อนวัตกรรมที่

ผ่าน กระบวนการวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากับ 2.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.52 

ผลการประเมินโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการโดยนักเรียน พบว่า 

1. ในภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการ 

โดยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสภาวะแวดล้อมอยู่ในระดับ

มากที่สุด(ค่าเฉลี่ย 4.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.22) รองลงมาด้านผลผลิตและด้านปัจจัย

นำเข้าอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23 และค่าเฉลี่ย 4.07 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23) ด้านกระบวนการอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากับ 3.51 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.18  

2. ด้านสภาวะแวดล้อม นักเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด(ค่าเฉลี่ย 4.59 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.22)   เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า วัตถุประสงค์ของ

โครงการมีความชัดเจนอยู่ในระดับมากที่สุด(ค่าเฉลี่ย 4.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 )  

รองลงมา คือ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่ (ค่าเฉลี่ย 4.71 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47) ส่วนวัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการมีค่าเฉลี่ย

ต่ำสุดเท่ากับ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65   

3. ด้านปัจจัยนำเข้า นักเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 4.07 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีทุนส่งเสริมสนับสนุนการสร้างคลิป

วิดีโอ(Clip Video) สื่อนวัตกรรมจากภายนอก ค่าเฉลี่ยสูงสุด(ค่าเฉลี่ย 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.50)  รองลงมาคือ ครูมีความรู้เกี่ยวกับการใช้คลิปวิดีโอ(Clip Video) สื่อนวัตกรรม(ค่าเฉลี่ย 

4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51)  ส่วนมีสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอื้อต่อการการสร้าง

คลิปวิดีโอ(Clip Video) สื่อนวัตกรรม มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากับ 2.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

0.52  

4. ด้านกระบวนการ นักเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง(ค่าเฉลี่ย 3.51 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการสรุและรายงานผลการ

ดำเนินงานตามกำหนดเวลามีค่าเฉลี่ยสูงสุด(ค่าเฉลี่ย 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52) และ

รองลงมาคือการนำปญัหามาหาแนวทางในการสง่เสรมิการสรา้งคลิปวิดีโอ(Clip Video) สื่อนวัตกรรม 

(ค่าเฉลี่ย 3.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65) ส่วนมีการวางแผนการดำเนินงานในการส่งเสริม



การสร้างคลิปวิดีโอ(Clip Video) สื่อนวัตกรรม มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากับ 3.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.43 

5. ด้านผลผลิต นักเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 4.51 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.23) เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อพบว่า ครูจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน รู้จักการ

คิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในการทำงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด(ค่าเฉลี่ย 4.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.43) และรองลงมาคือนักเรียน นำผลจากการวิจัย ไปเผยแพร่ให้ชุมชน สังคมได้ใช้ประโยชน์  

(ค่าเฉลี่ย 4.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47) ส่วนข้อ 1 ครูมีผลงานการสร้างคลิปวิดีโอ(Clip 

Video) สื่อนวัตกรรมหลากหลาย และข้อ 4 โรงเรียนได้รับการยอมรับด้านการสร้างคลิปวิดีโอ(Clip 

Video) สื่อนวัตกรรมจากสังคม มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากับ 4.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 

 

ผลการประเมินโครงการด้านผลผลิต หลังสิ้นสุดโครงการแล้ว 1 ปี พบว่า  

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างคลิปวิดีโอ(Clip Video)  สื่อนวัตกรรมของโรงเรียน

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ด้านผลผลิตหลังการสิ้นสุด

โครงการได้ 1 ปี ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 4.37 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21) เมื่อเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน อยู่ในระดับมากที่สุด(ค่าเฉลี่ย 4.79 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.43) รองลงมา คือ ครูมีทักษะการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำคลิป (Clip 

Video)  สื่อนวัตกรรมให้แก่นักเรียน(ค่าเฉลี่ย 4.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47)  ส่วน

ประเด็นครูนำคลิป(Clip Video)   สื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ อยู่

ในระดับน้อยมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากับ 2.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 

 

ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการประเมินโครงการไปใช้ประโยชน์ มี ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับ 

1.1 โรงเรียน 

ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ เรียนการสอน ให้สอดคล้องกับ 

เป้าหมายของโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ ปรับสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมต่อการ

เรียนรู้มากยิ่งข้ึน และผู้บริหารโรงเรียนควรเน้นด้านการ ถ่ายทอดความสำเร็จสู่ชุมชนและสังคมเพิ่ม

มากขึ้นเช่นกัน 



1.2 เขตพื้นที่การศึกษา 

ควรส่งเสริมการสร้างคลิปวิดีโอ(Clip Video)  สื่อนวัตกรรมของโรงเรียนสังกัด  

และสนุบสนุนในการประกวดทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 

1.3 สพฐ.  

ควรส่งเสริมจัดให้มีการประกวดทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ  

เพื่อเป็นแรงจูงใจในการสรา้ง และพัฒนาคลิปวิดีโอ(Clip Video) สื่อนวัตกรรมของครูผู้สอนให้ดีย่ิงข้ึน 

1.4 หน่วยงานอื่นๆทั่วไป 

ควรให้การส่งเสรมิ สนับสนุน ด้านงบประมาณ ในการพัฒนาคลิปวิดีโอ(Clip Video)  

สื่อนวัตกรรมของครูผู้สอนให้ดีย่ิงข้ึน 

จากผลการประเมินพบว่าโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เห็นควรให้มีการปรับปรุงพัฒนา 

ทุกด้านให้มากขึ้น เพื่อให้ทุกประเด็นในแต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยสูงสุดโดยเฉพาะประเด็นต่อไปนี้ 

ด้านสภาวะแวดล้อม ใช้กับผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมสนับสนุนการ

จัดการ เรียนการสอน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการมากยิ่งข้ึน ส่วนด้านนักเรียน ผู้บริหาร

โรงเรียน ควรมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนโครงการให้มากข้ึน ด้านปัจจัยนำเข้า ใช้กับครูผู้สอน ควร 

ปรับกิจกรรมในการดำเนินงานกับเวลาให้มีความเหมาะสมมากข้ึน ส่วนด้านนักเรียน ผู้บริหาร

โรงเรียน ควรปรับสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้มากข้ึน ด้านกระบวนการ ใช้กับ 

ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียนควรให้มีการนิเทศและให้คำปรึกษาระหว่างการ

ดำเนินงานเพิ่มข้ึน ส่วนด้าน นักเรียน ผู้บริหารโรงเรียนควรให้ความสำคัญกับการสรุป รายงานผล 

รวมทั้งนำข้อเสนอแนะมา ปรับปรุงการทำงานตามกำหนดเวลา ด้านผลผลิต ใช้กับผู้บริหารโรงเรียน

และครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียน ควรเน้นด้านการ ถ่ายทอดความสำเร็จสู่ชุมชนและสังคมเพิ่มข้ึน ส่วน

ด้านนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียนควรเน้นด้านการ ถ่ายทอดความสำเร็จสู่ชุมชนและสังคมเพิ่มมากข้ึน

เช่นกัน 

จากผลการประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างคลิปวิดีโอ(Clip Video)  สื่อนวัตกรรมของ

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบว่าประสบความสำเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการคือครูผูส้อนและนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างคลิปวิดีโอ

(Clip Video) สื่อนวัตกรรมของโรงเรียนสงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 

4 มีจำนวนเพิ่มข้ึนกว่าปีที่ผ่านมาและ ได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ

หลายรายการ ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวมีผลมาจาก 



1. ผู้บริหารโรงเรียนให้การส่งเสริมสนับสนุน ในการจัดหาวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญและ

ทักษะการถ่ายทอดมาให้ความรู้ 

2. ผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนด้านงบประมาณที่เพียงพอเหมาะสม และจัดแหล่ง

เรียนรู้ เพิ่มเติมให้แก่ครูผู้สอนและนักเรียน  

3. ผู้บริหารโรงเรียนมีการบริหารอย่างเป็นระบบ คือ มีการศึกษาสภาพปัญหาเป็นรายบุคคล 

และ นำมาหาแนวทางแก้ไข มีแผนในการดำเนินกิจกรรมชัดเจน ดำเนินการตามแผน มีการนิเทศ 

กำกับ ติดตาม ประเมินผล ให้ความช่วยเหลือและเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


