ชื่อเรื่อง
: การประเมินโครงการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชุนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ชื่อผูวิจัย
: นางสาวกนิษฐา เบ็ญชา
สถานศึกษา
: วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ปการศึกษา
: 2564
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บทคัดยอ
การประเมินโครงการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย มีวัตถุประสงค
เพื่ อ ประเมิ น ผลการดำเนิ น งาน เปรีย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของประชาชน ที่ เข า ร ว มโครงการและศึ ก ษา
แนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคการดำเนินโครงการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
โดยศึกษาความคิดเห็นของประชาชน ผูเขารวมโครงการ จำนวน 160 คน โดยใชการประเมินรูปแบบซิปป
(CIPP Model) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติท่ใี ชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ F-test (ANOVA) ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. ประชาชนที่เขารวมโครงการสวนใหญเปนเพศชาย มีวุฒิการศึกษาต่ำกวามัธยมศึกษาตอนตน
มีอายุระหวาง 41 - 50 ป และสวนใหญป ระกอบอาชีพเกษตรกร พบวามี การปฏิบัติการดำเนิน โครงการ
โดยรวมและเปน รายดาน 4 ดา น คือ ดา นบริบ ท ดานป จจั ยนำเข า ดานกระบวนการ และด านผลผลิ ต
อยูในระดับมาก
2. ประชาชนที่เขารวมโครงการที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน พบวามีการปฏิบัติการดำเนิน
โครงการ เปนรายดาน 1 ดาน คือ ดานกระบวนการ ไมแตกตางกัน แตมีความคิดเห็นวาการดำเนินโครงการ
โดยรวมและเปนรายดาน 3 ดาน คือ ดานบริบ ท ดานปจ จัยนำเขาและดาน ผลผลิต แตกตางกันที่ระดับ
นัยสำคัญ .05 โดยสวนใหญประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่ำกวามัธยมศึกษาตอนตน เห็ นว ามีการปฏิบั ติ
นอยกว าประชาชนที่มีการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนตน และประชาชนที่ มีการศึกษาระดั บมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเทาขึ้นไป อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยสรุป ประชาชนที่เขารวมโครงการ เห็นวาการดำเนินโครงการโดยรวมและทุกดานมีการปฏิบัติ
อยูในระดับมาก สิ่งที่ควรปรับปรุงแกไข คือ การพัฒนาใหเกิดความรูความสามารถในการถายทอดความรูของ
ผูเขารวมโครงการแกคนอื่น ๆ ในชุมชน การนำความรูที่ไดไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพสรางรายได
ใหกับตนเองและครอบครัว เพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเองได อันเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน
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Abstract
An evaluation, Technology Transfer to Community projects of Chiangrai Technical
College. The objective of this study is to evaluate the opinions of the people participating in
the study about obstacles and solutions; a project of Chiangrai Technical College following
the 160 by CIPP Model. The data was collected using questionnaires. Statistics on the data
analysis use averages and percentages of standard deviation and F-test (ANOVA). The
research results are as follows.
1. Most of the people participating are males. They have an educational Background
lower than secondary school level and are between 41-50 years old. They work in agriculture.
There are four aspects to their work: Context, Input, Process and Output. The results have
found that they operate in each item and all aspects of work at high level.
2. There are different levels of education among the people who participated. The
project is operating according to 1 above: the process is not different. However, they operate
in all aspects of work. There are 3 factor : Context, Input, and Output. There are different
levels of significance .05. Most of undergraduate secondary school people aspects of work less
than secondary school and high school people. There are different levels of significance .05.
In summary, the people that participated in the project think of it as a whole and to
want operate at high level. It is recommended that in order to rectify the problem participants
need to develop their knowledge and skill in order to share with others in the community.
They can use knowledge in professional ways to generate income for themselves and their
families. They need to rely on themselves for sustainable development.

