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บทคัดย่อ 

 การประเมินโครงการส่งเสริมการท าวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา  
ปีการศึกฐา 2563  ไิ้ประยุกก์ใช้รูปลบบการประเมินลบบซิป (CIPP Model) มีวักถุประสงค์ เพ่ือ 1) 
ประเมินิ้านบริบทของโครงการส่งเสริมการท าวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์วิทยาลัย เทคนิคพะเยา  
2) ประเมินิ้านปััััยเบื้องก้นของโครงการส่งเสริมการท าวิััยนวักกรรมลละสิ่ งประิิฐ์์
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา  3) ประเมินิ้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมการท าวิััยนวักกรรมลละ
สิ่งประิิฐ์์วิทยาลัยเทคนิคพะเยา  4) ประเมินิ้านผลผลิกของโครงการส่งเสริมการท าวิััยนวักกรรม
ลละสิ่งประิิฐ์์วิทยาลัยเทคนิคพะเยา   กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบิ้วย ผู้บริหารสถานศึกฐา  ั านวน 4 
คน  ไิ้มาิ้วยการเลือกลบบเัาะัง  ส่วนครูผู้สอน  ั านวน 106 คน ลละผู้เรียนั านวน 322 คน  
รวมทั้งสิ้นั านวน 432 คน  ิ้วยการสุ่มกัวอย่างลบบลบ่งชั้น (Stratified random sampling)  กาม
สัิส่วนของครูผู้สอนลละผู้เรียนในลก่ละลผนกวิชา  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
ลบบสอบถามชนิิลบบมากราส่วนประมาณค่า 5 ระิับ สถิกที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ไิ้ลก่  ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ลละส่วนเบี่ยงเบนมากร์าน   
 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการท าวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์ วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา โิยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระิับมาก  เมื่อพิัารณารายิ้าน  พบว่า  ิ้านบริบทของ
โครงการ  ลละิ้านผลผลิกของโครงการ มีผลการประเมินสูงสุิอยู่ในระิับมาก  รองลงมาคือิ้าน
ปััััยเบื้องก้นของโครงการ  มีผลการประเมินค่าเฉลี่ยอยู่ในระิับมาก  ลละิ้านกระบวนการของ
โครงการ มีผลการประเมินค่าเฉลี่ยอยู่ในระิับมาก 
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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 
 
 

บทน า  

 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เป็นสถานศึกฐาสังกัิสถาบันการอาชีวศึกฐาภาคเหนือ 2 ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกฐา กระทรวงศึกฐาธิการ ััิการเรยีนการสอนในระิบัประกาศนียบักรวชิาชีพ (ปวช.) ระิับประกาศนียบักร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  หลักสูกรวิชาชีพระยะสั้น ลละระิับปริญญากรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบักิการ (ทล.บ.) โิย
ก าหนิเป้าหมายของสถานศึกฐา  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 ค่อนข้างก่ า  โิยไิ้เสนอัุิที่ควรพัฒนา ไิ้ลก่ สถานศึกฐาควรก าหนิ
ลผนพัฒนาผลงานโครงการ สิ่งประิิฐ์์หรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่มีอยู่ให้ไิ้รับการพัฒนาก่อยอิ รวมทั้งััิหา
ลหล่งเงินทุนสนับสนุน ลละสถานศึกฐาควรพัฒนาผลงานนวักกรรม สิ่งประิิฐ์์ งานวิััยของครูผู้สอนที่มีอยู่ให้
ไิ้รับการก่อยอิหรือพัฒนาผลงานให้ไปสู่ในระิับที่สูง รวมทั้งััิหาลหล่งเงินทุนสนับสนุน สอิคล้องกับรายงาน
การประเมินคุณภาพภายในระิับหลักสูกร ปีการศึกฐา 2559 (สถาบันการอาชีวศึกฐาภาคเหนือ 2, 2560)  ไิ้ให้
การเสนอลนะในการพัฒนาโิยสถานศึกฐาควรมีการวางระบบลละกลไกการพัฒนาอาัารย์อย่างชัิเัน  ลละ
ก าหนิเป้าหมายการพัฒนาอาัารย์เป็นรายบุคคลให้สอิคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูกร    
 ัากความส าคัญที่ก้องพัฒนาครูเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ลละสร้างนวักกรรมไิ้ิ้วยกนเอง 
รวมทั้งศึกฐาสภาพการณ์เกี่ยวกับปัญหาในการพัฒนาครู ลละปัญหาิ้านคุณภาพผู้เรียนิังกล่าว ผู้วิััยใน์านะเป็น
ผู้บริหารสถานศึกฐาไิ้กระหนักถึงความั าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาครูให้มีคุณภาพสอิคล้องกับสภาพการ
ปฏิบักิงานของครู สามารถน าความรู้ไปใช้ในการััิการเรียนรู้ที่ัะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิิกระบวนการเรียนรู้ มีทักฐะ
การคิิ ลละสามารถสร้างองค์ความรู้ลละสร้างนวักกรรมไิ้ิ้วยกนเองอย่างลท้ัริง ผู้วิััยัึงไิ้ิ าเนิ นการวิััย
โครงการส่งเสริมการท าวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์  เพื่อเป็นการเสริมสร้างนวักกรรม ของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
โิยในการิ าเนินการครั้งนี้ผู้วิััยไิ้ให้ความส าคัญกับการเปิิโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการวางลผน ลละการท างาน
ร่วมกันของหน่วยงานก่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการััิการศึกฐาในรูปลบบเครือข่าย กลอิันมีกระบวนการพัฒนาที่ให้
ความส าคัญกับการนิเทศกิิกามเพื่อช่วยเหลือครูให้มีความรู้ ลละความสามารถในการน าความรู้ัากการฝึกอบรมไป
ััิการเรียนรู้ลก่ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ โิยผู้วิััยมุ่งหวังว่าผลการิ าเนินงานัะไิ้นวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์ที่มี
ประสิทธิภาพ ลละครูเกิิความรู้ลละทักฐะเกี่ยวกับการััิการเรียนรู้   สามารถััิการเรียนการสอนที่ัะส่งผลให้
ผู้เรียนเกิิทักฐะการคิิ ลละสามารถสร้างนวักกรรมไิ้ิ้วยกนเอง อันเป็นคุณลักฐณะที่ั าเป็นส าหรับการลสวงหา
ความรู้ในระิับสูง ลละการคิิสร้างนวักกรรมในรูปลบบก่าง ๆ นอกัากนี้สถานศึกฐาอื่นในสังกัิส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกฐา สามารถน าไปใช้เป็นลนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกฐาในระิับอาชีวศึกฐาให้มี
มากร์านก่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 การประเมินโครงการส่งเสริมการท าวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา  มี
วักถุประสงค์ิังนี ้

 1. เพื่อประเมินิ้านบริบทของโครงการส่งเสริมการท าวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์วิทยาลัย เทคนิค

     พะเยา 
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 2. เพื่อประเมินิ้านปััััยเบื้องก้นของโครงการส่งเสริมการท าวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์วิทยาลัย 

    เทคนิคพะเยา 

 3. เพื่อประเมินิ้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมการท าวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์  วิทยาลัย 

    เทคนิคพะเยา 

4. เพื่อประเมินิ้านผลผลิกของโครงการส่งเสริมการท าวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์  วิทยาลัยเทคนิค

       พะเยา 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การประเมินโครงการส่งเสริมการท าวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์  วิทยาลัยเทคนิคพะเยาครั้งนี้ เป็น

การประเมินโิยใช้รูปลบบการประเมินลบบซิป (CIPP Model) ไิ้ิ าเนินการกามขั้นกอน ิังนี้ 
 1. รูปลบบการประเมินโครงการลละลนวทางการประเมินโครงการ 
 2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 รูปแบบการประเมินโครงการ 
   การประเมินโครงการส่งเสริมการท าวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์  วิทยาลัยเทคนิคพะเยาครั้งนี้ ใช้
รูปลบบการประเมินลบบซิป (CIPP Model)  ของสกัฟเฟิลบีม (Stufflebeam et al, 1983)  มีรายละเอียิของการ
ประเมินิังนี้ 
 การประเมินโครงการส่งเสริมการท าวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ประกอบิ้วย
กระบวนการ 4 ิ้าน ิังน้ี 
 1. การประเมินิ้านบริบท (Context Evaluation: C) 
 2. การประเมินิ้านปััััยเบื้องก้น (Input Evaluation: I) 
 3. การประเมินิ้านกระบวนการ (Process Evaluation: P) 
 4. การประเมินิ้านผลผลิก (Product Evaluation: P) 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมินโครงการส่งเสริมการท าวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์  วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา ประกอบิ้วย  ผู้บริหารสถานศึกฐา  ั านวน 4 คน  ไิ้มาิ้วยการเลือกลบบเัาะัง  ส่วนครูผู้สอน  ั านวน 
106 คน  ลละผู้เรียนั านวน  322 คน  รวมทั้งสิ้น ั านวน 432 คน  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 คือ  ลบบสอบถามเพื่ อการประเมิน โครงการส่งเสริมการท าวิััยนวักกรรมลละสิ่ งประิิฐ์์  
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา น าเครื่องมือวิััยไปหาความเที่ยงกรง  ความสมบูรณ์  ความครองคลุมเนื้อหา  ความถูกก้อง
ทางภาฐา  ลละหาค่าิัชนีความสอิคล้อง  โิยมีค่าิัชนีความสอิคล้องเท่ากับ 0.95 ลล้วน าลบบสอบถามไป
ทิลองใช้กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  ในการประเมินครั้งนี้  ไิ้ค่าความเช่ือมั่นของลบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.96 ซึ่งมี
ความเชื่อมั่นเพียงพอ  สามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไิ้ 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินโครงการประเมินโครงการส่งเสริมการท าวิััยนวักกรรมลละ
สิ่งประิิฐ์์  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ผู้ประเมินไิ้ิ าเนินการิังนี ้
 1.  ท าหนังสือบันทึกข้อความเสนอผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา  เพื่อขออนุญากใช้เครื่องมือลละ
เก็บรวบรวมข้อมูล  เพื่อใช้ในการประเมินโครงการส่งเสริมการท าวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา  
 2.  ขอความร่วมมือัากผู้ให้ข้อมูลกอบลบบสอบถาม  กามกรอบที่ผู้วิััยไิ้ััิท าขึ้น 
 3.  เก็บรวบรวมข้อมูลัากผู้กอบลบบสอบถาม  ัากผู้ให้ข้อมูลกลับคืนมา  ั านวน 432 ฉบับ  คิิเป็น
ลบบสอบถามที่สมบูรณ์  ั านวน 432 ฉบับ  คิิเป็นร้อยละ 100 
 4.  น าข้อมูลที่ไิ้ัากลบบสอบถาม  ค านวณหาค่าทางสถิกิโิยใช้โปรลกรมส าเร็ัรูป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช ้
   ผู้ประเมินน าข้อมูลัากลบบสอบถามความคิิเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลมาััิกระท า ิังนี้ 
             1. การประเมินิ้านบริบท ิ้านปััััยเบื้องก้น ลละิ้านกระบวนการของโครงการ  ลปลความหมาย
ค่าเฉลี่ยโิยการก าหนิเกณฑ์ ิังนี้ (บุญชม ศรีสะอาิ, 2560 : 121) 
 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้กอบลบบสอบถาม วิเคราะห์ิ้วยค่าร้อยละ 

 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมิ้านบริบท ิ้านปััััยเบื้องก้น ลละิ้านกระบวนการ 

วิเคราะห์ิ้วยค่าเฉลี่ย ลละส่วนเบี่ยงเบนมากร์าน เกณฑ์ในการลปลความหมาย ของค่าเฉลี่ยก าหนิิังนี้ 

   ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00    หมายถึง  ความเหมาะสมอยู่ในระิับมากท่ีสุิ  

    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  ความเหมาะสมอยู่ในระิับน้อยท่ีสุิ  

  ใช้เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลี่ย 3.50 ข้ึนไป ลละส่วนเบี่ยงเบนมากร์าน ไม่เกิน 1.00 ถือว่าผล

การประเมินเหมาะสมลละผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลัากการประเมินิา้นผลผลิก        

 ความพึงพอใัของครู  ผู้บริหาร  ลละผู้เรียนที่มีก่อการิ าเนินโครงการประเมินโครงการส่งเสริมการท าวิััย

นวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เกณฑ์การลปลความหมายของค่าเฉลี่ย  ก าหนิิังนี้  (บุญชม ศรี

สะอาิ, 2560 : 121) 

      ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00     หมายถึง  มีความพึงพอใั อยู่ในระิบัมากที่สุ  ิ

         ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49   หมายถึง  มีความพึงพอใัอยู่ในระิับมาก 

         ค่าเฉลีย่ 2.50 – 3.49     หมายถึง  มีความพึงพอใั อยู่ในระิบัปานกลาง 

         ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49   หมายถึง  มีความพึงพอใัอยู่ในระิับน้อย 

          ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49     หมายถึง  มีความพึงพอใั อยู่ในระิับน้อยทีสุ่  ิ  
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 ใช้เกณฑ์การประเมนิ ค่าเฉลีย่ 3.50 ขึ้นไป ลละส่วนเบี่ยงเบนมากร์าน ไม่เกิน 1.00 ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการประเมินโครงการประเมินโครงการส่งเสริมการท าวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์  วิทยาลัยเทคนิค

พะเยา  ผู้ประเมินิ าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โิยใช้สถิกิ ไิ้ลก่ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมากร์าน (S.D.) ร้อยละ  

ลละวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

 
ผลการวิจัย     
 การประเมินโครงการประเมินโครงการส่งเสริมการท าวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์   วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา  ผู้ประเมินไิ้วิเคราะห์ข้อมูลลละเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลัากลบบสอบถาม  ลละลบบรายงาน ิังก่อไปนี้ 
 
ตอนที่ 1   ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการประเมินการส่งเสริมการท าวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์       

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา  
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความคิิเห็นของผู้บริหารสถานศึกฐา  ลละครู  ิ้านบริบทของโครงการ  (N = 110) 
 

ข้อ
ที่  

รายการประเมิน 
 

    
 

S.D. 

ระดับ 
ความ
เหมาะ

สม 

เกณฑ์
การ

ประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 

  ความต้องการจ าเป็นของการท าโครงการ         

1. ก้องการส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รยีนลบบบูรณา
การให้มีการเชื่อมโยงกับงานวิััย นวักกรรม 
สิ่งประิิฐ์์  

4.18 0.86 มาก   3.50 
 

ผ่าน 
 

2. ก้องการให้ครูลละผูเ้รียนมีัิกอาสาน าความรู้ลละ
ทักฐะไปประยุกก์ใช้ในการท างานวิััย นวักกรรม 
สิ่งประิิฐ์์ น าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน 

4.66 0.84 มาก   3.50 
 

ผ่าน 

3. ก้องการส่งเสริมลละสนับสนุนครูลละผูเ้รียนใหม้ี
ความรู้  ความสามารถ  ในการท างานวิััย 
นวักกรรม สิ่งประิิฐ์์  ไิร้ับการเผยลพร่ในสังคม 

4.22 0.81 มาก   3.50 
 
 

ผ่าน 

4. ก้องการพัฒนาครูลละผูเ้รียนใหม้คีุณภาพกาม
มากร์านการอาชีวศึกฐา 

3.62 0.88 มาก   3.50 ผ่าน 
 

 เฉลี่ยรวม 4.17 0.47 มาก   3.50 ผ่าน 

 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการ     
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5. วักถุประสงค์โครงการสอิคล้องกับ พ.ร.บ. 
การศึกฐาลห่งชากิ พ.ศ. 2542 

3.87 0.73 มาก   3.50 ผ่าน 

6. วักถุประสงค์โครงการสอิคล้องกับ พ.ร.บ. 
การอาชีวศึกฐา พ.ศ.2551 

4.27 0.65 มาก   3.50 
 

ผ่าน 

7. วักถุประสงค์โครงการสอิคล้องกับ
ยุทธศาสกร์  นโยบาย ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกฐา 

4.35 0.90 มาก   3.50 
 

ผ่าน 

8. วักถุประสงค์โครงการสอิคล้องกับวิสัยทัศน์
ลละพันธกิัของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

3.65 0.84 มาก   3.50 
 

ผ่าน 

9. วักถุประสงค์โครงการสอิคล้องกับกิักรรม 
ที่ก าหนิภายใก้โครงการ 

3.70 0.72 มาก   3.50 
 

ผ่าน 

10. วักถุประสงค์ของโครงการมีความชัิเัน 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
ิ้านบริบทของโครงการ ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระิับมาก ( =4.07, S.D.=0.42) โิยที่มี
ความเหมาะสมอยู่ในระิับมากทุกเรื่อง ไิ้ลก่ ความก้องการั าเป็นของการท าโครงการ ( =4.17, 
S.D.=0.47)  รองลงมา ไิ้ลก่ ความสอิคล้องของวักถุประสงค์ ( =3.92, S.D.=0.62) กามล าิับ  

เมื่อพิัารณาประเิ็นความก้องการั าเป็นของการท าโครงการ พบว่า ในภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ ในระิับมาก ( =4.17, S.D.=0.47) เมื่อพิัารณาเป็นรายละเอียิ พบว่า มีความ
เหมาะสมในระิับมากทุกเรื่อง ไิ้ลก่ ประเิ็นก้องการให้ครูลละผู้เรียนมีัิกอาสาน าความรู้ลละทักฐะ
ไปประยุกก์ใช้ในการท างานวิััย นวักกรรม สิ่งประิิฐ์์ น าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน ( =4.66, 
S.D.=0.84) รองลงมา ไิ้ลก่ ประเิ็นก้องการส่งเสริมลละสนับสนุนครูลละผู้ เรียนให้มีความรู้  
ความสามารถ  ในการท างานวิััย นวักกรรม สิ่งประิิฐ์์  ไิ้รับการเผยลพร่ในสังคม ( =4.22 
S.D.=0.81) ลละประเิ็นก้องการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนลบบบูรณาการให้มีการเชื่อมโยงกับ
งานวิััย นวักกรรม สิ่งประิิฐ์์  ( =4.18, S.D.=0.86) กามล าิับ 
 ประเิ็นความสอิคล้องของวักถุประสงค์ของโครงการ พบว่า โิยภาพรวมมีความเหมาะสม
ระิับมาก ( =3.96, S.D.=0.62) โิยมีความเหมาะสมระิับมากทุกเรื่อง ไิ้ลก่ ประเิ็นวักถุประสงค์
โครงการสอิคล้องกับยุทธศาสกร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกฐา ( =4.35, S.D.=0.90) 
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รองลงมา ไิ้ลก่ ประเิ็นวักถุประสงค์โครงการสอิคล้องกับ พ.ร.บ.การอาชีวศึกฐา พ.ศ. 2551 
( =4.27, S.D.=0.65) ลละประเิ็นวักถุประสงค์โครงการมีความชัิเัน ( =3.92, S.D.=0.70)   
 สรุปผลการประเมินิ้านบริบทของโครงการส่งเสริมการท าวิััย  นวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์ 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ในภาพรวมผู้บริหารลละครูมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระิับมากลละ
ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง 
 
ตอนที่ 2     ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการประเมินการส่งเสริมการท าวิจัยนวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา  
ตารางที่ 2   ผลการวิเคราะห์ความคิิเห็นของผู้บริหารสถานศึกฐา  ลละครู  ิ้านปััััยเบื้องก้นของโครงการ      

(N = 110) 
 

ข้อที่  รายการประเมิน 

 
 
 

 
 

S.D. 

ระดับ 
ความ
เหมาะ

สม 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 

  ความเหมาะสมของบุคลากร          

1. ความเหมาะสมของครูลละบุคลากร
ภายในสถานศึกฐาท่ีร่วมโครงการ 

4.35 0.68 มาก   3.50 
 

ผ่าน 

2. ความเหมาะสมของบุคลากรฝ่าย
ส่งเสริมสนับสนุนลละให้บริการิ าเนิน
โครงการ  

4.17 0.85 มาก   3.50 
 

ผ่าน 

3. ความพร้อม ลละความเหมาะสมของ
ผู้เรียนที่ร่วมโครงการ 

3.55 0.82 มาก   3.50 ผ่าน 

 เฉลี่ยรวม 4.02 0.41 มาก   3.50 ผ่าน 

 ความเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ   

4. งบประมาณมีความเหมาะสมลละ
เพียงพอส าหรับการบริหารโครงการ 

4.28 0.62 มาก   3.50 
 

ผ่าน 

5. งบประมาณมีความเหมาะสมเพ่ือการ
ิ าเนินการกิักรรมภายใก้โครงการ 

4.12 0.70 มาก   3.50 
 

ผ่าน 

 เฉลี่ยรวม 4.20 0.56 มาก   3.50 ผ่าน 

       



ผลงานทางวิชาการ วิจัยและนวตักรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา  
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนอื 2 ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
 

 

 
ความเหมาะสมของอาคาร/สถานที่

วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ 
     

6. อาคาร/สถานที่ภายในสถานศึกฐามี
ความพร้อมในการััิกิักรรมภายใก้
โครงการ 

3.80 0.98 มาก   3.50 ผ่าน 

7. สถานที่ภายนอกสถานศึกฐามีความ
พร้อมในการััิกิักรรมภายใก้
โครงการ 

3.82 0.81 มาก   3.50 
 

ผ่าน 

8. วัสิุ อุปกรณ์ ลละเครื่องมือ มีความ
เหมาะสมลละเพียงพอส าหรับการ
ิ าเนินงานกิักรรมภายใก้โครงการ 

4.23 0.69 มาก   3.50 ผ่าน 

9. วัสิุ อุปกรณ์ ลละเครื่องมือที่สนับสนุน
การิ าเนินงานกิักรรมภายใก้โครงการ
มีความเหมาะสมลละเพียงพอก่อความ
ก้องการ 

4.15 0.71 มาก   3.50 ผ่าน 

10. มีลหล่งเรียนรู้สนับสนุนเกี่ยวกับกับการ
ท าวิััย  นวักกรรม  ลละสิ่งประิิฐ์์ 

4.20 0.77 มาก   3.50 
 

ผ่าน 

 เฉลี่ยรวม 4.04 0.54 มาก   3.50 ผ่าน 

 เฉลี่ยรวมด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 4.09 0.48 มาก   3.50 ผ่าน 

       

              ัากการางที่ 2 พบว่า ระิับความคิิเห็นของ ผู้บริหารสถานศึกฐา ลละครู ในการประเมินิ้าน
ปััััยเบื้องก้นของโครงการ ภาพรวมเห็นว่ามีความเหมาะสมทุกเรื่องอยู่ในระิับมาก ( =4.09, 
S.D.=0.48) ไิ้ลก่ ประเิ็นความเหมาะสมของงบประมาณ ( =4.20, S.D.=0.56) รองลงมา ไิ้ลก ่
ประเิ็นความเหมาะสมของอาคาร  สถานที่  วัสิุอุปกรณ์ลละเครื่องมือ ( =4.04, S.D.=0.54) ลละ
ประเิ็นความเหมาะสมของบุคลากร  ( =4.02, S.D.=0.41) กามล าิับ  

ประเิ็นความเหมาะสมของบุคลากร พบว่า มีความเหมาะสมในระิับมากทุกเรื่อง ไิ้ลก่ 
ประเิ็นความเหมาะสมของบุคลากรภายในสถานศึกฐาท่ีร่วมโครงการ ( =4.35, S.D.=0.68) รองลงมา 
ไิ้ลก่ ประเิ็นความเหมาะสมของบุคลากรฝ่ายส่งเสริมสนับสนุนลละให้บริการิ าเนินโครงการ 
( =4.17, S.D.=0.85) ลละประเิ็นความพร้อมลละความเหมาะสมของผู้เรียนที่ร่วมโครงการ ( =3.55, 
S.D.=0.82)  กามล าิับ 



ผลงานทางวิชาการ วิจัยและนวตักรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา  
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนอื 2 ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 เมื่อพิัารณาประเิ็นความเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ พบว่า ประเิ็นที่มีความ
เหมาะสมในทุกเรื่องไิ้ลก่ งบประมาณมีความเหมาะสมลละเพียงพอส าหรับการบริหารโครงการ 
( =4.28, S.D.=0.62) รองลงมา ไิ้ลก่ ประเิ็นงบประมาณมีความเหมาะสมเพ่ือการิ าเนินการ
กิักรรมภายใก้โครงการ  ( =4.12, S.D.=0.70) กามล าิับ 
 ประเิ็นความเหมาะสมของอาคาร  สถานที่  วัสิุอุปกรณ์ลละเครื่องมือ  พบว่ามีความเหมาะสม
ในทุกเรื่อง ไิ้ลก่ ประเิ็นวัสิุ  อุปกรณ์  ลละเครื่องมือ  มีความเหมาะสมลละเพียงพอส าหรับการ
ิ าเนินงานกิักรมภายใก้โครงการ  ( =4.23, S.D.=0.69) รองลงมา ไิ้ลก่ ประเิ็นมีลหล่งเรียนรู้
สนับสนุนเกี่ยวกับการท าวิััย  นวักกรรม  ลละสิ่งประิิฐ์์ ( =4.20, S.D.=0.77) ลละประเิ็นวัสิุ  
อุปกรณ์  ลละเครื่องมือ  มีความสอิคล้องเหมาะสมกับการิ าเนินงานกิักรมภายใก้โครงการ  
( =4.15, S.D.=0.71) กามล าิับ  
 สรุปผลการประเมินิ้านปััััยเบื้องก้นของโครงการ ในการิ าเนินโครงการส่งเสริมการท า
วิััย  นวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ผู้บริหารลละครู มีความเห็นว่า มีความ
เหมาะสมอยู่ในระิับมาก ลละผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง 

 
ตอนที่ 3   ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการประเมินการส่งเสริมการท าวิจัยนวัตกรรมและ 

สิ่งประดิษฐ์  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความคิิเห็นของ ผู้บริหารสถานศึกฐา  ลละครู  ิ้านกระบวนการของโครงการ            

(N = 110) 
 

ข้อ
ที่  

รายการประเมิน 
 

 
 

S.D. 

ระดับ 
ความ
เหมาะ

สม 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 

  การวางแผน (Plan)            

1. มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางลผนการ
ิ าเนินงาน 

3.83 0.70 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

2. มีการก าหนิบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิิชอบ
ลละผู้ที่เก่ียวข้อง 

3.80 0.73 มาก     3.50 
 

ผ่าน 

 3. มีการััิท าลผนการิ าเนินงานในกิักรรม
ก่างๆ อย่างเป็นระบบ 

4.17 0.85 มาก   3.50 
 

ผ่าน 

 เฉลี่ยรวม 3.93 0.46 มาก    3.50 ผ่าน 

       



ผลงานทางวิชาการ วิจัยและนวตักรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา  
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนอื 2 ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
 

 

 การด าเนินการ (Do) 

4. การปฏิบักิงานหรือกิักรรมเป็นไปกาม
ปฏิทินปฏิบักิงาน 

3.82 0.70 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

 5. มีการประสานงานลละขอความร่วมมือ
ระหว่างผู้รับผิิชอบ 

4.30 0.67 มาก     3.50 
 

ผ่าน 

6. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกฐา
เกิิความมุ่งม่ันในการิ าเนินงาน     

4.13 0.71 มาก   3.50 
 

ผ่าน 

7. ััิสภาพลวิล้อมในลละภายนอก
สถานศึกฐาท่ีเอ้ือก่อการิ าเนินงานกาม
กิักรรมของโครงการ 

4.37 0.66 มาก   3.50 
 

ผ่าน 

 เฉลี่ยรวม 4.16 0.59 มาก    3.50 ผ่าน 

   การติดตามและประเมินผล (Check)          

8. มีการลก่งกั้งคณะกรรมการกิิกามลละ
ประเมินผลกามกิักรรมของโครงการ 

4.07 0.71 มาก   3.50 ผ่าน 

9. มีการประชุมวางลผนกิิกามลละประเมินผล
กามกิักรรมของโครงการ 

4.18 0.75 มาก   3.50 ผ่าน 

10. มีการประเมินผลระหว่างิ าเนินกิักรรม 4.36 0.72 มาก   3.50 ผ่าน 

11. มีการประเมินผลหลังการััิกิักรรม 3.92 0.80 มาก   3.50 ผ่าน 

12. มีการสรุป ลละรายงานการััิกิักรรม 3.86 0.81 มาก   3.50 ผ่าน 

 เฉลี่ยรวม 4.08 0.46 มาก   3.50 ผ่าน 

 การปรับปรุงและแก้ไข (Act) 

 13. มีการน าเอาปัญหาลละอุปสรรคัากการ
กิิกามผลการิ าเนินโครงการเข้าที่ประชุม
เพ่ือหาทางลก้ไข 

4.33 0.73 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

 14. มีการระิมความคิิัากทุกฝ่ายเพื่อหาทาง
ลก้ปัญหาในการิ าเนินงานกามโครงการ 

3.70 0.81 มาก   3.50 
 

ผ่าน 

 15. มีการิ าเนินการลก้ปัญหาลละอุปสรรคให้
สอิคล้อง เหมาะสม 

3.68 0.85 มาก    3.50 
 

ผ่าน 



ผลงานทางวิชาการ วิจัยและนวตักรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา  
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนอื 2 ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 16. ััิให้มีรายงานผลการิ าเนินการลก้ปัญหา
ลละอุปสรรคให้ทุกฝ่ายไิ้รับทราบ 

4.10 0.77 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

 เฉลี่ยรวม 3.95 0.39 มาก    3.50 ผ่าน 

 เฉลี่ยรวมด้านกระบวนการของโครงการ 4.03 0.34 มาก   3.50 ผ่าน 

       

           ัากการางที่ 3 พบว่า ระิับความคิิเห็นของ ผู้บริหารสถานศึกฐาลละครู ในการประเมิน
ิ้านกระบวนการของโครงการ ภาพรวมมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระิับมาก ( =4.03, 
S.D.=0.34) โิยมีความเหมาะสมในระิับมากทุกเรื่อง ไิ้ลก่ เรื่องการิ าเนินการ (Do) อยู่ในระิับ
มาก ( =4.16, S.D.=0.59) รองลงมา ไิ้ลก่ เรื่องการกิิกามลละประเมินผล (Check) ( =4.08, 
S.D.=0.46) เรื่องการปรับปรุงลก้ไข (Act) ( =3.95, S.D.=0.39) กามล าิับ 
              เมื่อพิัารณาประเิ็นการวางลผน (Plan) พบว่า มีความเหมาะสมในทุกเรื่อง ไิ้ลก่ เรื่องการ
ััิท าลผนการิ าเนินงานในกิักรรมภายใก้โครงการอย่างเป็นระบบ ( =4.17, S.D.=0.85) รองลงมา 
ไิ้ลก ่เรื่องการประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางลผนการิ าเนินงาน ( =3.83, S.D.=0.70) ลละ เรื่องการ
ก าหนิบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิิชอบลละผู้ที่เกี่ยวข้อง ( =3.80, S.D.=0.73) กามล าิับ 
 ประเิ็นการิ าเนินการ (Do) พบว่า มีความเหมาะสมในระิับมากทุกเรื่อง ไิ้ลก่ เรื่องการััิ
สภาพลวิล้อมในลละภายนอกสถานศึกฐาที่ เอ้ือก่อการิ าเนินงานกามกิักรรมของโครงการ 
( =4.37, S.D.=0.66) รองลงมา ไิ้ลก่ เรื่องการประสานงานลละขอความร่วมมือระหว่างผู้รับผิิชอบ 
( =4.30, S.D.=0.67) ลละ เรื่องผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกฐาเกิิความมุ่งมั่นในการ
ิ าเนินงานกามกิักรรมของโครงการ ( =4.13, S.D.=0.701) กามล าิับ 
 ประเิ็นการกิิกามลละประเมินผล (Check) พบว่า มีความเหมาะสมในทุกเรื่อง ไิ้ลก่ เรื่อง
การประเมินผลระหว่างิ าเนินกิักรรม ( =4.36, S.D.=0.72) รองลงมา ไิ้ลก่ เรื่องการประชุม
วางลผนกิิกามกิักรรมของโครงการ ( =4.18, S.D.=0.75) ลละมีการลก่งกั้งคณะกรรมการกิิกาม
ประเมินผลกามกิักรรมของโครงการ ( =4.07, S.D.=0.71) ลละ เรื่องการประเมินผลหลังการััิ
กิักรรม  ( =3.92, S.D.=0.80) มีการสรุป ลละรายงานการััิกิักรรม ( =3.86, S.D.=0.81) 
กามล าิับ 
 ประเิ็นการปรับปรุงลละลก้ไข (Act) พบว่า มีความเหมาะสมในทุกเรื่อง ไิ้ลก่ เรื่องการ
น าเอาปัญหาลละอุปสรรคัากการกิิกามผลการิ าเนินโครงการเข้าที่ประชุมเพ่ือหาทางลก้ไข 
( =4.33, S.D.=0.73) รองลงมา ไิ้ลก ่เรื่องััิให้มีรายงานผลการิ าเนินการลก้ปัญหาลละอุปสรรคให้
ทุกฝ่ายไิ้รับทราบ ( =4.10, S.D.=0.77) ลละ เรื่องการระิมความคิิัากทุกฝ่ายเพ่ือหาทาง
ลก้ปัญหาในการิ าเนินงานกามโครงการ ( =3.70, S.D.=0.81) กามล าิับ 
 



ผลงานทางวิชาการ วิจัยและนวตักรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา  
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนอื 2 ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
 

 

 สรุปผลการประเมินิ้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมการท าวิััย  นวักกรรม  ลละ
สิ่งประิิฐ์์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ผู้บริหารลละครูมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระิับมาก 
ลละผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง 
 
ตอนที่ 4    ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการประเมินการส่งเสริมการท าวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใัของผู้บริหาร  ลละครู ที่มีก่อการิ าเนินโครงการประเมินการส่งเสริมการ 

ท าวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา (N = 110) 

 

ข้อ
ที่  

ความพึงพอใจของผู้บริหารและครู   
 

 
 

S.D. 

ระดับ 
ความ
พึง

พอใจ 

เกณฑ์
การ

ประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 

1. มีการส่งเสริมการสร้างลละพัฒนางานวิััย  
นวักกรรม  ลละสิ่งประิิฐ์์ของผู้เรียน
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

4.35 0.80 มาก   3.50 
 

ผ่าน 

 2. มีกิักรรมส่งเสริมการสร้างลละพัฒนา
งานวิััย  นวักกรรม  ลละสิ่งประิิฐ์์ของ
ผู้เรียนที่หลากหลาย 

4.20 0.69 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

 3. ผู้เรียนสามารถสร้างลละพัฒนางานวิััย 
นวักกรรม ลละสิ่งประิิฐ์์ที่มีคุณภาพเป็น
ที่ยอมรับในระิับชุมชน ระิับัังหวัิ 
ระิับภาคหรือระิับชากิ 

3.75 0.83 มาก   3.50 ผ่าน 

4. ผลงานวิััย  ลละสิ่งประิิฐ์์ของคนรุ่นใหม่
ที่เป็นผลงานของผู้เรียน  ไิ้รับการเผยลพร่
ก่อสาธารณะชน 

3.91 0.85 มาก   3.50 
 

ผ่าน 

5. ผลงานวิััย  ลละสิ่งประิิฐ์์ของคนรุ่นใหม่
ที่เป็นผลงานของผู้เรียน  ไิ้น าไปใช้
ประโยชน์ในชุมชน 

4.13 0.74 มาก   3.50 
 

ผ่าน 

       



ผลงานทางวิชาการ วิจัยและนวตักรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา  
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนอื 2 ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

6. ผู้เรียนไิ้รับรางวัลัากการประกวิผลงาน
นวักกรรมสิ่งประิิฐ์์ของคนรุ่นใหม่ใน
ระิับชุมชน ระิับัังหวัิ ระิับภาคหรือ
ระิับชากิ 

4.10 0.78 มาก   3.50 
 

ผ่าน 

7. ประสิทธิภาพของการััิกิักรรมเสริมสร้าง
นวักกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประิิฐ์์
ของคนรุ่นใหม่  ลละโครงงานวิทยาศาสกร์ 

4.21 0.71 มาก   3.50 
 

ผ่าน 

8. ครูลละนักเรียน นักศึกฐา  มีผลงานเกี่ยวกับ
งานวิััย  นวักกรรม  ลละสิ่งประิิฐ์์  
โครงงานวิทยาศาสกร์อย่างก่อเนื่อง 

3.89 0.76 มาก   3.50 
 

ผ่าน 

9. วิทยาลัยไิ้รับการยอมรับิ้านการท าวิััย  
นวักกรรม  ลละสิ่งประิิฐ์์ัากสังคม ลละ
ชุมชน 

4.16 0.78 มาก   3.50 
 

ผ่าน 

10. ผลส าเร็ัของการััิกิักรรมประกวิ
สิ่งประิิฐ์์ของคนรุ่นใหม่  ลละโครงงาน
วิทยาศาสกร์ 

4.07 0.72 มาก   3.50 
 

ผ่าน 

 เฉลี่ยรวม 4.08 0.41 มาก   3.50 ผ่าน 

       

             ัากการางที่ 4 ลสิงว่า ความพึงพอใัของผู้บริหารลละครู ในโครงการส่งเสริมการท าวิััย  
นวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ภาพรวมอยู่ในระิับมาก ( =4.08, S.D.=0.41) 
โิยมีความพึงพอใัอยู่ในระิับมากทุกเรื่อง ไิ้ลก่ เรื่องมีการส่งเสริมการสร้างลละพัฒนางานวิััย  
นวักกรรม  ลละสิ่งประิิฐ์์ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคพะเยา  ( =4.35, S.D.=0.80) รองลงมา 
ไิ้ลก่ เรื่องประสิทธิภาพของการััิกิักรรมเสริมสร้างนวักกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประิิฐ์์
ของคนรุ่นใหม่  ลละโครงงานวิทยาศาสกร์  ( =4.21, S.D.=0.71) เรื่องมีกิักรรมส่งเสริมการสร้าง
ลละพัฒนางานวิััย  นวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์ของผู้เรียนที่หลากหลาย  ( =4.20, S.D.=0.69) 
กามล าิับ  
 สรุปผลการประเมินิ้านผลผลิก ความพึงพอใัของผู้บริหารลละครูก่อโครงการส่งเสริม
การท าวิััย  นวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ผู้บริหารลละครูมีความพึงพอใัใน
ระิับมาก ลละผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง 

 

 
 



การประกวดและแสดงผลงานทางวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ประจ าปี 2563 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 

 
ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใัของผู้เรียน  ในโครงการประเมินโครงการส่งเสรมิการท าวิััย  นวักกรรม  
 ลละสิ่งประิิฐ์์  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา  (N = 322) 
 

ข้อ
ที่  

ความพึงพอใจของผู้บริหารและครู   
 

 
 

S.D. 
ระดับ 

ความพึง
พอใจ 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 

 1. การส่งเสริมการสร้างลละพัฒนางานวิััย 
นวักกรรม  ลละสิ่งประิิฐ์์ ท าให้ผู้เรียน
มีความคิิสร้างสรรค์ลละสามารถสร้าง
องค์ความรู้ไิ้ิ้วยกัวเอง 

4.36 0.74  มาก   3.50 
 

ผ่าน 

 2. ท าให้เกิิทักฐะในการใช้เหกุผลเพ่ือการ
สร้าง  การพัฒนางาน  ลละการปรับปรุง
ลก้ไขปัญหาก่างๆ อย่างเป็นระบบ 

3.89 0.81 มาก   3.50 
 

ผ่าน 

3. ความพร้อมลละความเหมาะสมของวัสิุ  
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องัักร  เพ่ือสร้าง
งานวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์ 

4.07 0.76 มาก   3.50 
 

ผ่าน 

4. กิักรรมก่างๆ ภายใก้โครงการนี้  มี
ความเหมาะสมลละกรงกับความก้องการ
ของผู้เรียน 

4.67 0.81 มาก   3.50 
 

ผ่าน 

5. ผู้เรียนไิ้ประโยชน์ัากการิ าเนิน
กิักรรมก่างๆ ภายใก้โครงการนี้ 

4.82 0.82 มาก   3.50 
 

ผ่าน 

6. ผู้เรียน  มีความรู้ความเข้าใัเกี่ยวกับ
ขั้นกอนการท าวิััย  นวักกรรม  ลละ
สิ่งประิิฐ์์  ลละสามารถเขียนรายงาน
เพ่ือเผยลพร่ผลงานไิ้  

3.36 0.76 มาก   3.50 
 

ผ่าน 

7. ผู้เรียน  สามารถท าวิััย  นวักกรรม  
ลละสิ่งประิิฐ์์  ส าหรับลก้ปัญหาที่
เกิิข้ึนในชีวิกประั าวันไิ้ 

4.02 0.84 มาก   3.50 
 

ผ่าน 

8. ผู้เรียน น าผลการวิััย  นวักกรรม  ลละ
สิ่งประิิฐ์์เผยลพร่ให้ชุมชน  สังคม ไิ้
ใช้ประโยชน์ 

4.13 0.72 มาก   3.50 
 

ผ่าน 

       



ผลงานทางวิชาการ วิจัยและนวตักรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา  
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนอื 2 ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 

9. ครูผู้สอนของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา  ที่
เป็นที่ปรึกฐางานวิััย  นวักกรรม  ลละ
สิ่งประิิฐ์์  เป็นผู้มีความรู้ลละทักฐะ
เกี่ยวกับเรื่องที่รับผิิชอบเป็นอย่างิี 

4.29 0.68 มาก   3.50 
 

ผ่าน 

10. ผู้บริหารสถานศึกฐาลละครูผู้สอนให้
ค าปรึกฐาลละให้ก าลังใัเป็นอย่างิีก่อ
ผู้เรียนที่สร้างงานวิััย นวักกรรมลละ
สิ่งประิิฐ์์ 

3.88 0.79 มาก   3.50 
 

ผ่าน 

11. มีผลงานวิััย  สิ่งประิิฐ์์  โครงงาน
วิทยาศาสกร์ ไิ้รับการยอมรับ  ลละ
ไิ้รับรางวัลัากการประกวิทั้งในระิับ
ัังหวัิ  ระิับภาค  ลละระิับชากิ 

3.85 0.88 มาก   3.50 
 

ผ่าน 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.12 0.37 มาก   3.50 ผ่าน 

 
 ัากการางที่ 5 ลสิงว่า ความพึงพอใัของผู้เรียนที่ไิ้เรียนรู้ลบบบูรณาการร่วมกับชุมชนใน
โครงการส่งเสริมการท าวิััย  นวักกรรม  ลละสิ่งประิิฐ์์  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ภาพรวมมีความพึง
พอใัอยู่ในระิับมาก ( =4.12, S.D.=0.37) โิยมีความพึงพอใัในระิับมากทุกเรื่อง ไิ้ลก่ เรื่องผู้เรียนไิ้
ประโยชน์ัากการิ าเนินกิักรรมก่างๆ ภายใก้โครงการนี้   ( =4.82, S.D.=0.82) รองลงมา ไิ้ลก่ เรื่อง
กิักรรมก่างๆ ภายใก้โครงการนี้   มีความเหมาะสมลละกรงกับความก้องการของผู้ เรียน  ( =4.67, 
S.D.=0.81) ลละมีการส่งเสริมการสร้างลละพัฒนางานวิััย นวักกรรม  ลละสิ่งประิิฐ์์ ท าให้ผู้เรียนมี
ความคิิสร้างสรรค์ลละสามารถสร้างองค์ความรู้ไิ้ิ้วยกัวเอง ( =4.36, S.D.=0.74) กามล าิับ  
 สรุปผลการประเมินิ้านผลผลิกของโครงการ ความพึงพอใัของผู้เรียนที่ไิ้เรียนรู้ลบบบูรณา
การร่วมกับชุมชนในโครงการส่งเสริมการท าวิััย  นวักกรรม  ลละสิ่งประิิฐ์์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา  
โิยภาพรวมอยู่ในระิับมาก ลละผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง 

สรุปผลการประเมิน 
 1.  ผลการประเมนิิ้านบรบิทที่ใช้ในการิ าเนินโครงการประเมนิโครงการส่งเสริมการท าวิััยนวักกรรมลละ
สิ่งประิิฐ์์  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ผู้บริหาร ลละครู  มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระิับมาก ลละผ่านเกณฑ์
การประเมินทุกเรื่อง 



ผลงานทางวิชาการ วิจัยและนวตักรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา  
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนอื 2 ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
 

 

 

2.  ผลการประเมินิ้านปััััยเบื้องก้นที่ใช้ในการิ าเนินโครงการประเมินโครงการส่งเสริมการท าวิััย
นวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ผู้บริหาร ลละครู  มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระิับมาก 
ลละผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง 
 3.  ผลการประเมินิ้านกระบวนการิ าเนินโครงการประเมินโครงการส่งเสริมการท าวิััยนวักกรรมลละ
สิ่งประิิฐ์์  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ผู้บริหาร ลละครู  มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระิับมาก ลละผ่านเกณฑ์
การประเมินทุกเรื่อง 
 4.  ผลการประเมินิ้านผลผลิกโครงการประเมินโครงการส่งเสริมการท าวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์  
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา  ผู้บริหาร  ครู  ลละผู้เรียน  มีความพึงพอใัอยู่ในระิับมาก  ลละผ่านเกณฑ์การประเมิน     
ทุกเรื่อง 
  

อภิปรายผล  
 การประเมินโครงการประเมินโครงการส่งเสริมการท าวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ในครั้งนี้ ไิ้ข้อค้นพบส าคัญที่ควรน ามาอภิปรายผล ิังนี้ 
           1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการประเมินโครงการส่งเสริมการท าวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา พบว่า โิยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระิับมาก โิยมีความเหมาะสมในระิับมากทุกเรื่อง 
ไิ้ลก ่เรื่องความเหมาะสมของวักถุประสงค์ของโครงการ รองลงมา ไิ้ลก่ เรื่องความก้องการั าเป็นของการท าโครงการ 
ลละ เรื่องความสอิคล้องของวักถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งทุกเรื่องผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลเป็นเช่นนี้ อาั
เนื่องมาัากการิ าเนินงานกามโครงการนี้ วิทยาลัยเทคนิคพะเยาไิ้ศึกฐาข้อมูลความก้องการั าเป็นก่อนััิท า
โครงการ ัากนั้นไิ้ก าหนิวักถุประสงค์ของโครงการให้สอิคล้องกับความก้องการของผู้มีส่วนไิ้  ส่วนเสีย ลละ
นโยบายทางการศึกฐา พระราชบัญญักิทางการศึกฐาโิยเฉพาะิ้านการอาชีวศึกฐา ัึงท าให้ผลการประเมินโครงการ
ิ้านบริบทโิยรวมอยู่ในระิับมาก สอิคล้องกับลนวคิิของ เยาวิี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2550: 187-189) ที่กล่าวว่า 
การประเมินสภาวะลวิล้อมหรือ “บริบท”ก่าง ๆ ของโครงการนั้น ๆ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร โิยพิัารณา
ถึงความก้องการของโครงการ เพื่อให้ทราบถึงความั าเป็นหรือความก้องการของผู้มีส่วนไิ้ส่วนเสียก่อโครงการ ความ
เป็นไปไิ้ของโครงการ (Feasibility) เพื่อให้ทราบถึงโอกาสในการััิท าโครงการ ลละการก าหนิวักถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อระบุถึงสิ่งที่ก้องการัะให้เกิิขึ้นัากโครงการ ลละสอิคล้องกับลนวคิิของ ลิเนียล ลอล สกัฟเฟิลบีม ลละคณะ 
(Stufflebeam, et.al., 1983) ที่กล่าวว่า การประเมินสภาพลวิล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อให้ไิ้
ข้อมูลส าคัญ เพื่อช่วยในการก าหนิวักถุประสงค์ของโครงการ  ความเป็นไปไิ้ของโครงการเป็นการกรวัสอบเพื่อกอบ
ค าถามก่าง ๆ เช่นเป็นโครงการที่สนองปัญหาหรือความก้องการั าเป็นที่ลท้ัริงหรือไม่ วักถุประสงค์ของโครงการชัิเัน 
เหมาะสม สอิคล้องกับนโยบายขององค์กรหรือนโยบายหน่วยเหนือหรือไม่ ลละเป็นโครงการที่เป็นไปไิ้ในลง่ของโอกาส ที่
ัะไิ้รับการสนับสนุนัากองค์การก่าง ๆ หรือไม่ ผลการประเมินิ้านบริบทิังกล่าว มีความสอิคล้องกับผลการประเมิน
โครงการของ พันธ์เพ็ญ โพธ์ใบ (2557) ที่ไิ้ประเมินโครงการส่งเสริมการท าวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์  โิยใช้
รูปลบบการประเมินลบบซิป (CIPP Model) พบว่า ผลการประเมินิ้านสภาพเเวิล้อม โิยภาพรวมอยู่ในระิับมาก 
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เมื่อพิัารณาเป็นรายการปรากฏว่ารายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุิคือ สร้างความร่วมมือกับสถานศึกฐา ลละชุมชนอยู่ใน
ระิับมากท่ีสุิ ลละยังสอิคล้องกับ กมลานันท์ บุญกล้า (2559) ที่ไิ้ประเมินโครงการเศรฐ์กิัพอเพียงของโรงเรียน
บ้านหนองปลาซิว ส านักงานเขกพื้นที่การศึกฐาประถมศึกฐาฉะเชิงเทรา เขก 2 พบว่า ิ้านสภาวะลวิล้อม (Context 
evaluation) มีความเหมาะสมอยู่ในระิับมาก 
 2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการประเมินโครงการส่งเสริมการท าวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา พบว่า โิยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระิับมาก โิยมีความเหมาะสมใน
ระิับมากทุกเรื่อง ไิ้ลก่ เรื่องความเหมาะสมของวัสิุ อุปกรณ์ลละเครื่องมือ รองลงมา ไิ้ลก่ เรื่องความเหมาะสมของ
งบประมาณ ลละ เรื่องความเหมาะสมของอาคารสถานที่ ซึ่งทุกเรื่องผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่เป็นเช่นนี้อาัเป็นเพราะ
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาให้ความส าคัญลละสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสมเพียงพอ ผู้รับผิิชอบโครงการลละผู้
ิ าเนินกิักรรมย่อยภายใก้โครงการมีความรู้ ความสามารถ ลละความรับผิิชอบก่องาน รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีความรับผิิชอบก่อโครงการ ิังนั้น ผลการประเมินิ้านปััััยเบื้องก้นัึงอยู่ในระิับมาก สอิคล้องกับลนวคิิ
ของ รักนะ บัวสนธ์ (2556: 10-17) ที่กล่าวว่า การประเมินปััััยน าเข้า (Input Evaluation) ัุิมุ่งเน้นหลักของการ
ประเมินปััััยน าเข้า ก็เพื่อช่วยััิล าิับโครงการที่ัะท าให้เกิิการเปลี่ยนลปลงความก้องการั าเป็น โิยการศึกฐาลละ
กรวัสอบอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับลนวทางก่าง ๆ ที่มีศักยภาพหรือมีความเป็นไปไิ้มากที่สุิ โิยสรุป การประเมินปััััยน าเข้า
เพื่อช่วยผู้ท าหน้าที่กัิสินใัเลือกกลยุทธ์ก่าง ๆ ที่ัะช่วยให้บรรลุเป้าหมายกอบสนองความก้องการั าเป็นให้ลก่ผู้รับ
ประโยชน์ ก่อให้เกิิลผนงานที่ปฏิบักิไิ้ัริงลละใช้งบประมาณไิ้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการบันทึกลละสร้างส านึกรับผิิรับ
ชอบเกี่ยวกับการไิ้มาซึ่งทรัพยากร ลละวิธีการิ าเนินงานในลผนงานนั้น ๆ ลละผลการประเมินปััััยเบื้องก้นสอิคล้อง
กับผลการประเมินโครงการของ ธเนศ ปานอุทัย (2557) ที่ไิ้ประเมินโครงการส่งเสริมการใช้ลหล่งเรียนรู้ลละภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนวัิบางหลวง พบว่า ิ้านปััััยน าเข้าของโครงการ พบว่าโิยภาพรวมอยู่ในระิับมากลละ
อยู่ในระิับที่สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน ลละยังสอิคล้องกับ ชนัิิา บุบผามาศ (2557) ท่ีไิ้ประเมินโครงการระบบ
โครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมลิน โรงเรียนในสังกัิส านักงานเขกพื้นที่การศึกฐามัธยมศึกฐา เขก 8 พบว่า ิ้านปััััย
น าเข้ามีความเหมาะสมในระิับมาก โิยความถูกก้องครบถ้วนลละทันสมัยของบทเรียนมีความเหมาะสมที่สุิลละควร
ปรับปรุงิ้านงบประมาณการเบิกั่าย 
 3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการประเมินโครงการส่งเสริมการท าวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา พบว่า โิยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระิับมาก โิยมีความเหมาะสมในระิับ
มากทุกเรื่อง ไิ้ลก่ เรื่องการิ าเนินการ (Do) รองลงมา ไิ้ลก่ เรื่องการกิิกามลละประเมินผล (Check) ลละเรื่องการ
วางลผน (Plan) ซึ่งทุกเรื่องผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่เป็นเช่นนี้อาัเนื่องมาัากในการประเมินโครงการครั้งนี้ การ
ประเมินิ้านกระบวนการเป็นการประเมินกระบวนการิ าเนินโครงการอย่างเป็นระบบิ้วยวงัร PDCA เพื่อกรวัสอบ
การท างานของสถานศึกฐากับชุมชนที่สัมพันธ์กันอย่างมีขั้นกอน ซึ่งสอิคล้องกับลนวคิิของ ชูชากิ พ่วงสมัิกร 
(2554: 95-99) ที่ไิ้เสนอลนวคิิของกระบวนการพัฒนาคุณภาพ 4 ขั้นกอน ในการพัฒนาความสัมพันธ์ของ
สถานศึกฐากับชุมชน ประกอบิ้วย ขั้นที่ 1 ขั้นวางลผน (Plan) เป็นการก าหนิเป้าหมาย ก าหนิยุทธศาสกร์ ลละ
ลนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ์ ขั้นที่ 2 ิ าเนินการ (Do) เป็นการปรับเักคกิของทั้งสองฝ่าย สร้างความรู้ความ
เข้าใั ปรับวิธีการิ าเนินงาน ลละสร้างความเข้าใั ร่วมกันลก้ปัญหา ข้ันที่ 3 กรวัสอบ (Check) เป็นการกรวัสอบ
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ระหว่างิ าเนินการ หลังิ าเนินการเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าที่ก าหนิ ข้ันที่ 4 ปรับปรุงลก้ไข (Act) เป็นการน าผลการ
กรวัสอบมาปรับปรุง ลละิ าเนินการพัฒนาในวงรอบก่อไป  
 4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการประเมินโครงการส่งเสริมการท าวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา พบว่า   
    ความพึงพอใัของผู้บริหาร  ลละครูที่มีก่อการิ าเนินโครงการประเมินโครงการส่งเสริมการท าวิััย
นวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ในภาพรวมอยู่ในระิับมาก ซึ่งทุกเรื่องผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งนี้
อาัเป็นเพราะว่า การิ าเนินโครงการประเมินโครงการส่งเสริมการท าวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์  วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา มีการประเมินโครงการในทุกระยะกั้งลก่เริ่มก้นโครงการันถึงสิ้นสุิโครงการ  ัึงท าให้เกิิผลสัมฤทธิ์ท่ีกรงกาม
ความก้องการ  
 ความพึงพอใัของผู้เรียนในโครงการประเมินโครงการส่งเสริมการท าวิััยนวักกรรมลละสิ่งประิิฐ์์  

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ในภาพรวมอยู่ในระิับมาก ซึ่งทุกเรื่องผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งนีอ้าัเป็นเพราะว่า ผู้เรียนไิ้

เรียนรู้กามสภาพัริง ไิ้ฝึกทักฐะ ลละประสบการณ์ัากลหล่งเรียนรู้ที่เป็นของัริงหรือประสบการณ์กรง ท าให้ไิ้รับ

ความรู้ ทักฐะ ลละมีความสุข กับการให้บริการชุมชน มีประสบการณ์ที่หลากหลาย  

ข้อเสนอแนะ  

 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการประเมินไปใช้  
 ัากผลการประเมินโครงการประเมินโครงการส่งเสริมการท าวิััยนวักกรรมลละสิ่ งประิิฐ์์  
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา พบว่า โครงการผ่านเกณฑ์การประเมินทุกิ้าน วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ควริ าเนินโครงการนี้
ก่อไป ลละเพื่อให้การิ าเนินโครงการมีประสิทธิภาพ ผู้มีส่วนไิ้ส่วนเสียควรน าผลประเมินบางิ้านหรือบางเรื่อง ไป
ปรับปรุงพัฒนา ิังนี้  
  1.1 ิ้านบริบท ัากผลการประเมินพบว่า ความสอิคล้องของวักถุประสงค์ มีความเหมาะสมก่ าสุิ 
ิังนั้นควรปรับวักถุประสงค์ให้มีความสอิคล้องมากขึ้น ลล้ววางลผนิ าเนินการก่อไป 
  1.2 ิ้านปััััยเบื้องก้น ัากผลการประเมินพบว่า ความเหมาะสมของอาคารสถานท่ีมีความเหมาะสม 
ก่ าสุิ  ิังนั้นควรวางลผนการปรับปรุงิ้านอาคารสถานท่ี ให้เหมาะสม เพียงพอ ลละมีคุณภาพ 
  1.3 ิ้านกระบวนการ ัากผลการประเมินพบว่า เรื่องการวางลผน (Plan) มีความเหมาะสมก่ าสุิ 
ิังนั้นควรให้ความส าคัญกับการวางลผนการิ าเนินงานลละวางลผนให้สอิคล้องกับวักถุประสงค์ของโครงการ ลละ
สามารถปรับลผนไิ้กามความเหมาะสม  
  1.4 ิ้านผลผลิกของโครงการ ควรััิให้มีโครงการประเมินโครงการส่งเสริมการท าวิััยนวักกรรมลละ
สิ่งประิิฐ์์  อย่างก่อเนื่อง ลละควรเพิ่มสาขาวิชา โิยค านึงถึงความก้องการของประชาชน รวมทั้งควรสนับสนุนให้
ผู้เรียนไิ้เข้ามามีส่วนร่วมกามความเหมาะสม 
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 2. ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการคร้ังต่อไป  
 2.1 ควรมีการประเมินโครงการสง่เสริมให้ผูเ้รยีนไิเ้รียนรู้ลบบบูรณาการรว่มกับชุมชนลละให้เป็นผู้มีัิก
อาสาร่วมบริการลละพัฒนาชุมชน 
 2.2 ควรมีการประเมินโิยใช้ Model อื่นๆ เช่น รูปลบบการประเมินที่เน้นัุิมุ่งหมาย (Objective 
Based Model)  ลละรูปลบบการประเมินที่เน้นการกัิสินคุณค่า (Judgmental Evaluation Model) เป็นก้น 
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