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และส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง………………………………………………………………………... 
13  กำรประเมินรูปแบบโมเดลซิป (CIPP Model)…………………………………………. 

14 รูปแบบท่ีใชใ้นกำรประเมินโครงกำร…………………………………………………... 

15 แผนผงักระบวนกำรประเมินโครงกำร……………………………………………….… 
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แผนบริหารการสอนประจ าวชิา 

 

 

รหัสวชิา    2553308 

ช่ือวชิา       การประเมินผลโครงการ     3 (3-0-6) 

     Project Evaluation                             

 

ค าอธิบายรายวชิา (Course Description)  

แนวความคิดเก่ียวกับการประเมินผล ศึกษาหลักและเทคนิคของการประเมินผลโครงการ              
ในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือนักบริหาร ศึกษาการก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์ในการประเมินผล เทคนิคการ
ประเมินผล  โดยเฉพาะการประเมินผลก่อน  ระหวา่ง  และหลงัการปฏิบติัตามโครงการ  ศึกษาบทบาท
ของสถาบนัต่างๆ  ในการประเมินผลโครงการพฒันาขององคก์ารในทอ้งถ่ิน 

 

วตัถุประสงค์ทัว่ไป  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถดงัน้ี 

1.   สามารถอธิบายสามารถแนวความคิดเก่ียวกบัการประเมินผลได ้  
2.   สามารถอธิบายหลกัและเทคนิคของการประเมินผลโครงการในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือนกั 

บริหารได ้    
3.  สามารถอธิบายการก าหนดมาตรฐานและเกณฑใ์นการประเมินผลได ้

4.  สามารถอธิบายเทคนิคการประเมินผล  โดยเฉพาะการประเมินผลก่อน  ระหวา่งและ 

หลงัการปฏิบติัตามโครงการได ้

5.  เขา้ใจบทบาทของสถาบนัต่างๆในการประเมินผลโครงการ 

6.  เขา้ใจกรณีศึกษาการประเมินผลโครงการพฒันาขององคก์ารในทอ้งถ่ิน 
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เนือ้หา 

          บทท่ี 1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการประเมินผล 3 ชัว่โมง 

          บทท่ี 2 รูปแบบการประเมินผล 9 ชัว่โมง 

          บทท่ี 3 กระบวนการการประเมินผลโครงการ 6 ชัว่โมง 

          บทท่ี 4 การประเมินผลก่อน  ระหวา่งและการปฏิบติัตามโครงการ  3 ชัว่โมง 

          บทท่ี 5 การเขียนรายงานการประเมินผลโครงการ 6 ชัว่โมง 

          บทท่ี 6 การประเมินผลโครงการบริการสังคคม  3 ชัว่โมง 

          บทท่ี 7 จรรยาบรรณของนกัประเมิน 3 ชัว่โมง 

          บทท่ี 8 กรณีศึกษาการประเมินผลโครงการ 6 ชัว่โมง 

 

วธีิการสอนและกจิกรรม 

1. อธิบายค าอธิบายรายวชิา  เน้ือหา กฎระเบียบต่างๆ  รวมทั้งเกณฑก์ารใหค้ะแนนและ 

การประเมินผล 

2. น าเขา้สู่บทเรียนโดยการบรรยายเน้ือหาและส่ือบนคอมพิวเตอร์ 

3. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนและเอกสารหลกัในหอ้งสมุด 

4. ศึกษาจากแผนภูมิ  แผนภาพ และวดีีทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. ศึกษากรณีศึกษาโครงการประเมินผล 

6. มอบหมายงานบุคคลใหศึ้กษาคน้ควา้จากเอกสาร  หนงัสือและ อินเตอร์เน็ท 

7. แบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆ แลว้ใหโ้จทยเ์พื่อศึกษากรณีศึกษาโครงการประเมินผลการ 

พฒันาขององคก์ารในทอ้งถ่ิน  

8. ผูเ้รียนสรุปผลและน าเสนอกบัอาจารยแ์ละเพื่อนๆ ในชั้นเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวชิาการประเมินผลโครงการ 

2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมเพาเวอร์พอยต์ 
3. วดีีทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. แบบทดสอบยอ่ยพร้อมเฉลย 
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การวดัผล 

     1. คะแนนระหวา่งภาค    60 คะแนน 

1.1 เวลาเรียน    10 คะแนน 

1.2 แบบทดสอบยอ่ย/แบบฝึกหดัทา้ยบท 10 คะแนน 

1.3 รายงานกลุ่ม    10 คะแนน 

1.4 คะแนนสอบกลางภาค   30 คะแนน 

    2. คะแนนสอบปลายภาค                    40 คะแนน   
                               รวม  100 คะแนน 

 

การประเมินผล 

คะแนน  0-49  ไดเ้กรด  F 

คะแนน  50-54  ไดเ้กรด  D 

คะแนน  55-59  ไดเ้กรด  D+ 

คะแนน  60-64  ไดเ้กรด  C 

คะแนน  65-69  ไดเ้กรด  C+ 

คะแนน  70-74  ไดเ้กรด  B 

คะแนน  75-79  ไดเ้กรด  B+ 

คะแนน  80-100  ไดเ้กรด  A 

 

หนังสืออ่านประกอบ 

 นิศา ชูโต.(2531).  การประเมินโครงการ. กรุงเทพมหานคร : มาสเตอร์เพรส.. 
เยาวดี  รางชยักุล  วบิูลยศ์รี.(2551). การประเมินโครงการแนวคิดและแนวปฏิบัติ.กรุงเทพฯ:  

  ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
 สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ. (2541). การประเมินผลโครงการ:หลกัการและการประยุกต์.พิมพ ์

  คร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพเ์ล่ียงเชียง. 
สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์. (2553) . วธีิวทิยาการประเมิน : ศาสตร์แห่งคุณค่า. พิมพค์ร้ังท่ี 5.  

  กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
สมคิด  พรมจุย้  (2550). เทคนิคการประเมินโครงการ . นนทบุรี: จตุพรดีไซน์. 
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แผนการสอนรายสัปดาห์ 

สัปดาห์ที่ เนือ้หา จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน  

1 

 

- แนะน ารายวชิา 

- วตัถุประสงคก์ารเรียน 

- ค  าอธิบายรายวชิา 

- การวดัผลประเมินผล 

3 - ช้ีแจงเก่ียวกบัการเรียนใน
รายวชิาน้ี 

 - สรุปและซกัถาม 

2 

 

บทที ่1  ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกบัการ
ประเมินผล 

ความหมายการประเมินผล 

แนวคิดการประเมินผล 

 ความส าคญัการประเมินผล 

 ประโยชน์การประเมินผล 

 องคป์ระกอบการประเมินผล 

 มาตรฐานของผลการประเมิน 

เกณฑม์าตรฐานการประเมิน 

3 คน้ควา้และท างานตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

 

3-5 

 

บทที ่2 รูปแบบการประเมินผล 

ความหมายของ “รูปแบบ” 
หรือ “โมเดล” (Model) 

รูปแบบการประเมินผลต่างๆ  
การประเมินผลในยคุปัจจุบนั 

9 คน้ควา้และท างานตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

6-7 

 

 บทที ่3 กระบวนการประเมินผล
โครงการ 

           การวางแผนประเมินผล
โครงการ 

          การออกแบบการประเมินผล 

          วธีิประเมินผล 

          การวดัผลการประเมินผล 

          คุณภาพการประเมินผล 

          แหล่งขอ้มูล 

6 คน้ควา้และท างานตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 



(17) 
 

  

สัปดาห์ที่ เนือ้หา จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน  

          การรวบรวมขอ้มูล 

          การวเิคราะห์ขอ้มูล 

8 Midterm examination 

9 

 

บทที ่4 การประเมินผลผลก่อน
ระหว่างและหลงัการปฏิบัติตาม
โครงการ 

 การประเมินผลก่อนด าเนิน
โครงการ 

การประเมินผลระหวา่งด าเนิน 

โครงการ 

การประเมินผลหลงัด าเนิน
โครงการ 

3 คน้ควา้และท างานตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

10-11 

 

 

 

 

 

 

 บทที ่5 การเขียนรายงานการ
ประเมินผลโครงการ 

 ความหมายการเขียนรายงาน 

 ความส าคญัการเขียนรายงาน 

 ส่วนประกอบรายงาน 

 หลกัการเขียนรายงาน 

 เทคนิคการเขียนรายงาน 

 ตวัอยา่งการเขียนรายงาน 

6 คน้ควา้และท างานตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

13 บทที ่6 การประเมินผลโครงบริการ
สังคม 

โครงการบริการสังคม  

 การประเมินผลและการ
ติดตามการปฏิบติัการของโครงการ 

 ความส าคญัของการวเิคราะห์
การน าโครงการไปสู่การปฏิบติั 

 แนวทางการประเมิน  

3 คน้ควา้และท างานตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
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สัปดาห์ที่ เนือ้หา จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน  

14 บทที ่7จรรยาบรรณของนักประเมิน 

บทบาท คุณสมบติั 
คุณลกัษณะ  

และจรรยาบรรณของนกัประเมิน 

            บทบาทของนกัประเมิน  

            1.  นกัประเมินภายในองคก์าร
หรือภายในหน่วยงาน 

            2.  นกัประเมินภายนอกหรือ
นกัประเมินท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญ 

 คุณสมบติั คุณลกัษณะและ
จรรยาบรรณของนกัประเมิน 

 คุณสมบติัของนกัประเมิน
โครงการ 

              คุณลกัษณะของนกัประเมิน
โครงการ   

 จรรยาบรรณของนกัประเมิน
โครงการ 

     

3 คน้ควา้และท างานตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

15 บทที ่8 กรณีศึกษาการประเมินผล
โครงการ 

 กรณีศึกษาท่ี1  
 กรณีศึกษาท่ี2  

กรณีศึกษาท่ี3 

กรณีศึกษาท่ี4 

กรณีศึกษาท่ี5  
กรณีศึกษาท่ี6 

6 คน้ควา้และท างานตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

16                  Final Examination 

รวม 45 ชัว่โมง 



1 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการประเมินผล  3 ช่ัวโมง 

 

 

หัวข้อเนือ้หา 

 ปรัชญาการประเมินผล 

 ทฤษฎีการประเมินผล 

 แนวคิดการประเมินผล 

 พฒันาการประเมินผล 

 ความหมายของการประเมินผล 

 ความส าคญัของการประเมินผล 

 ประโยชน์ของการประเมินผล 

 องคป์ระกอบของการประเมินผล 

 มาตรฐานของผลการประเมินผล 

เกณฑม์าตรฐานของการประเมิน 

 บทสรุป 

  

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายปรัชญา ทฤษฎีและ พฒันาการประเมินผล 

2. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายความหมาย แนวคิดและความส าคญัของการประเมินผล 

3. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายประโยชน์และองคป์ระกอบของการประเมินผล 

  

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

4. ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

5. ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

6. ผูส้อนท าการซกัถาม 



2 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนวชิาการประเมินผลโครงการ  
2. PowerPoint ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการประเมินผล   

 

การวดัผลและประเมนิผล 

1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผดิชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 
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บทที ่1 

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการประเมินผล 

 

การประเมินผล  เป็นกระบวนการด าเนินงานดา้นการควบคุมและติดตามความกา้วหนา้ของ
งานหรือประเมินว่าภารกิจส าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวห้รือไม่  วิธีการน้ีถูกน ามาใช้ใน
ปัจจุบนัซ่ึงเป็นยุคท่ีมีการปฏิรูประบบราชการ  รวมถึงการปฏิรูปการปฏิบติังานของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน  เพื่อให้เกิด”คุณภาพ” “ประสิทธิภาพ”และ”ประสิทธิผล โดยจดัให้มีระบบ 
“ประกนัคุณภาพ” เพื่อก ากบัดูแลประเมินผลโครงการต่างๆ ภายในหน่วยงานใหบ้รรลุเป้าหมาย          

ในบทน้ีเป็นการท าความเขา้ใจความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการประเมินผลประกอบดว้ยปรัชญา
การประเมินผล ทฤษฎีการประเมินผล พฒันาการประเมินผล ความหมายของการประเมินผล 
แนวคิดการประเมินผล ความส าคัญของการประเมินผล  ประโยชน์ของการประเมินผลและ
องคป์ระกอบของการประเมินผล  ดงัรายละเอียดต่อต่อไปน้ี  
 

ปรัชญาการประเมนิผล (Philosophy of  Evaluation) 

การประเมินผลเป็นการคน้หาคุณค่าของความจริงภายใตบ้ริษทัของสังคม  ธรรมชาติของ
การประเมินจึงมีความละเอียดอ่อนสลบัซบัซ้อน และสัมพนัธ์กบัศาสตร์หลายสาขา  ท่ีส าคญัไดแ้ก่
ปรัชญา  วิทยาศาสตร์  และสังคมศาสตร์  การท าความเขา้ใจถึงแก่นของ “การประเมิน”  เพื่อเป็น
แนวทางส าหรับปฏิบติัการทางการประเมินต่อไป   
 

ทฤษฏกีารประเมนิผล 

นักทฤษฎีการประเมินมีความเช่ือร่วมกนัอย่างหน่ึงว่า การประเมินเป็นกิจกรรมท่ีอยู่บน
พื้นฐานของปรัชญาการเมืองแบบเสรีนิยม  (liberalism )  เพราะยึดหลักการเปล่ียนแปลงในเชิง
สร้างสรรค์ท่ีว่า  ทุกส่ิงทุกอย่าง สามารถแตะต้อง  และพัฒนาได้  หรือกล่าวได้อีกนัยหน่ึงว่า       
การประเมินเป็นส่ิงท่ีววิฒัน์มาจากมโนทศัน์เสรีประชาธิปไตย (liberal  democracy)  (House, 1978)    
เราจึงอาจจัดการประเมินว่าเป็นกระบวนการสร้างสรรค์สังคมท่ีสอดคล้องกับแนวทาง
ประชาธิปไตยแม้ว่านักทฤษฎีการประเมินส่วนใหญ่จะยึดแนวทางเสรีนิยมร่วมกันแต่ความเช่ือ                
ใน  “เป้าหมาย”  ของการประเมินยงัมีความแตกต่างกนัข้ึนกบัขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการประเมินว่า
นกัทฤษฎีเหล่านั้นยดึถือในแนวไหน จ าแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ 2 แนวคิดดงัน้ี 

แนวคิดประโยชน์นิยม  (Utilitarianism)  นักทฤษฏีในแนวน้ีเช่ือว่าเป้าหมายของการ
ประเมิน  คือ การสร้างประโยชน์สุขแก่สังคม การประเมินจะมีคุณค่าก็ต่อเม่ือประเมินนั้นเป็น
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ประโยชน์ หรือท าให้เกิดความผาสุขแก่มนุษยแ์ละสังคม นกัทฤษฎีในแนวน้ีจึงเน้นการประเมินท่ี
สมารถ เสนอสารสนเทศ  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อระบบ การบริหารงาน การวางแผน  การด าเนิน
โครงการ  และการตดัสินใจในเชิงบริหาร โดยนักประเมินมีบทบาทเป็นผูป้้อนสารสนเทศท่ีเป็น
ประโยชน์ ไม่ควรเขา้ไปมีบทบาทในการตดัสินคุณค่าของส่ิงท่ีท าการประเมินดว้ยตนเองแต่ใหเ้ป็น
ดุลยพินิจของผูใ้ชส้ารสนเทศนั้น ๆ  
  แนวคิดพหุนิยม  (Pluralism)  นักทฤษฎีในแนวน้ีเช่ือว่าเป้าหมายของการประเมิน มิใช่
เพียงหน่ึงเดียวหรือเพื่อประโยชน์สุขแก่สังคมเพียงอย่างเดียวอาจสนองเป้าหมายอ่ืน ๆ ควบคู่ไป
ดว้ย  เช่น  ท าการประเมินเพื่อแสดงกลไกแห่งอ านาจในการติดตาม/ควบคุม/ดูแลการด าเนินงาน        
ต่าง ๆ การประเมินเพื่อตดัสินคุณค่าท่ีแทจ้ริงของส่ิงท่ีท าการประเมินตามความรู้และประสบการณ์
ความเช่ือของนักประเมิน  ซ่ึงอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับความต้องการของผูใ้ช้สารสนเทศก็ได ้ 
ดงันั้นเป้าหมายของการประเมินท่ีส าคญัคือ การตดัสินคุณค่า 

นักทฤษฏีการประเมินค่อนข้างมีความเห็นสอดคล้องกันว่า  การประเมินควรใช้วิธี            
ท่ีน่าเช่ือถือและมีหลักฐานอา้งอิงได้ แต่ “วิธีการ”  ท่ีจะน าไปสู่ความจริงและก าหนดคุณค่าของ
ความจริงจ าแนกเป็นวธีิการใหญ่ ๆ 2 วธีิการไดด้งัน้ี 

1. อตันัยนิยม  (Subjectivism)  นกัทฤษฎีการประเมินในแนวน้ีมีความเช่ือวา่จิตไม่สามารถ
หยัง่รู้ได้อย่างแท้จริงหรือเท็จ มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่า การตดัสินว่าอะไรจริงหรือเท็จ / มีคุณค่า
หรือไม่ เป็นเร่ืองของแต่ละบุคคลข้ึนอยูก่บัจิตของผูน้ั้นวา่จะมองความจริงหรือคุณค่าอยา่งไร  จึงไม่
มีมาตรการท่ีแน่นอนในการก าหนดคุณค่าของส่ิงต่าง ๆ ในทางปฏิบติันักประเมินจึงควรก าหนด
มาตรฐาน  วิธีการเชิงธรรมชาติ  (naturalistic  approach)  ซ่ึงอยูบ่นหลกัการของวิธีการด าเนินงานท่ี
ยืดหยุ่น รวบรวมขอ้มูลอย่างรอบดา้นตามสภาพธรรมชาติและใช้ความรู้ความเช่ียวชาญเป็นเกณฑ์
ในการสรุปผล  นักทฤษฎีการประเมินท่ีสามารถจัดได้ว่านิยมวิธีประเมินแบบอตันัยนิยม  เช่น  
Stake  (1975),  Eisner  (1975,  1979) , Guba  และ  LincoIn  (1981),  Patton  (1980, 1987)  เป็นตน้ 

2. ปรนัยนิยม  (Objectivism)  นักทฤษฎีการประเมินในแนวน้ีมีความเช่ือว่า มนุษยเ์รา
สามารถรู้ว่าอะไรจริงหรือเท็จ  มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าการตดัสินว่าอะไรจริงหรือเท็จ/มีคุณค่า
หรือไม่ แต่ท่ีจะผลออกมามีความหลากหลายเน่ืองจากนักประเมินบางท่านยงัไม่สามารถสร้าง
เคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพและเขา้ไม่ถึงศาสตร์อยา่งแทจ้ริง นกัทฤษฎีในกลุ่มน้ีจึงท าการประเมินโดยเนน้ 
วิธีการเชิงระบบ (systematic  approach)  มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างแน่ชัด ใช้เคร่ืองมือ
มาตรฐานในการเก็บรวบรวมข้อมูล  พยายามควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนให้มากท่ีสุด ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีประกาศไวล่้วงหน้า  นักทฤษฎีการประเมิน         
ท่ีสามารถจดัได้ว่านิยม วิธีประเมินแบบปรนัยนิยม  เช่น  Tyler  (1950) , Cronbach (1963, 1980, 
1982) ,  Rossi,  Freeman  และ  Wright  (1979),  Levin (1983)  เป็นตน้ 
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สรุป 

 การประเมินเป็นกระบวนการสร้างสรรคส์ังคมท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางประชาธิปไตย โดย
มีเป้าหมายเพื่อพฒันาและสร้างประโยชน์สุขแก่สังคมการประเมินเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดคุณค่า
ของส่ิงท่ีสนใจภายใตบ้ริบทของสังคมท่ีท าการศึกษา ส าหรับการเขา้ถึงคุณค่าของส่ิงต่าง ๆ ภายใต้
บริบทนั้น ๆ ข้ึนอยู่กบัระบบความเช่ือและประสบการณ์ของนักประเมินว่าตอ้งการใช้มาตรการ
ลกัษณะไดท้  าการตดัสินคุณค่า ซ่ึงนกัประเมินต่างมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัจากความเช่ือในวธีิอตันิยม
จนถึงความเช่ือในวธีิปรนยันิยม 

  

แนวคดิการประเมนิผล  

 แนวคิดการประเมินผลแบ่งเป็น 3  แนวคิดดงัน้ี 

1. แนวคิดการประเมินเบือ้งต้น 

       แนวคิดพื้นฐานของการประเมินมากกวา่คร่ึงศตวรรษท่ีผา่นมานิยามการประเมินดงัน้ี 

      1.1  นิยามการประเมินในความหมายของการวดัผล (Measurement)  
             นกัประเมินในช่วง ค.ศ. 1900-1930 มกัจะใชค้  าวา่ “การวดั” และ “การประเมินผล” 
ในความหมายเดียวกนั แมปั้จจุบนัการเรียนการสอนทางการศึกษาก็ยงัคงใช้ค  าทั้งสองในลกัษณะ
ใกลเ้คียงกนัและเป็นกระบวนการต่อเน่ือง เม่ือนิยามของ “การประเมิน” เป็นนิยามในความหมาย
ของ “การวดัผล” การประเมินจึงพฒันาไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ของการวดั กล่าวคือ                      
เน้นในด้านความเป็นปรนัยในเชิงประจกัษ์ ความเท่ียงตรงของการวดั ความเป็นมาตรฐานของ
เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัตลอดจนการใชส้ถิติวเิคราะห์ในเชิงปริมาณเพื่อหาขอ้สรุป รวมทั้งการคน้หาเกณฑ์
มาตรฐานเพื่อการเปรียบเทียบ ดงันั้น การประเมินในแนวคิดน้ีจึงมีบทบาทมากในการเรียนการสอน
หรือการว ัดผลทางการศึกษา เพราะว่าการประเมินผลการเรียนการสอนนั้ น มักจะใช้การ
ตีความหมายของคะแนนท่ีไดจ้ากเคร่ืองมือวดัผล ซ่ึงต่อมานกัการศึกษา เช่น Tyler (1930) ก็ไดใ้ช้
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเป็นเกณฑใ์นการวดัและประเมินผลทางการศึกษา 

            เม่ือประวติัของการประเมินมีความเก่ียวขอ้งใกลชิ้ดกบัการวดัผลแลว้ขอ้มูลจากการ
วดัผลจึงเป็นแหล่งขอ้มูลส าคญัส าหรับการประเมินดว้ย ดงันั้นเคร่ืองมือวดัผลจึงตอ้งมีความเป็น
มาตรฐาน เพราะเหตุผลดงักล่าว จึงเป็นเหตุให้มีการพฒันาแบบสอบมาตรฐานข้ึนมาจ านวนมาก 
โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา แบบสอบถามมาตรฐานจึงเป็นท่ีนิยมใชก้นัอย่างกวา้งขวางแพร่หลาย
ไปทัว่โลกและมีบทบาทมากในช่วงปี ค.ศ. 1946 ถึง 1957 จึงกล่าวไดว้า่เป็นยคุของการประเมินดว้ย
การใชแ้บบสอบมาตรฐาน ซ่ึงเป็นแนวคิดของการท่ีมุ่งเนน้การใชเ้คร่ืองมือมากกวา่ท่ีจะมุ่งเนน้การ
ใชผ้ลจากการประเมินเพื่อการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพ และประสิทธิภาพของโครงการ 
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          แนวคิดการประเมินในความหมายของการวดัผล ท าให้การประ เมินยึดติดอยู่กับ    
การตีความหมายของคะแนนท่ีไดจ้ากเคร่ืองมือวดัผล จึงมกัจะมองขา้มตวัแปรส าคญัท่ีมีคุณค่าต่อ
ผลการประเมิน โดยเฉพาะตวัแปรท่ีไม่สามารถวดัไดใ้นเชิงปริมาณ รวมทั้งขอ้จ ากดัของการก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานส าหรับการตดัสินและการวินิจฉยัคุณค่า บทบาทของการประเมินในยุคดงักล่าวจึง
นอ้ยกวา่บทบาทของการวดัผล 

        1.2   นิยามของการประเมินในความหมายของการวจัิยประยุกต์ (Applied Research)  
               Rossi (1977, 1982) ไดก้ล่าววา่ “การประเมิน” เป็นการประยุกตใ์ชร้ะเบียบวิธีวิจยั
ทางสังคม เพื่อตดัสินและพฒันาโครงการด้านการวางแผนและการติดตามประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของโครงการทางสังคมรวมทั้ งการศึกษาถึงความเปล่ียนแปลงจากการน านโยบาย 
แผนงาน โครงการไปปฏิบติั จะเห็นวา่การประเมินในแนวคิดน้ีมีลกัษณะของการวิจยัประยุกตซ่ึ์งจะ
มีการออกแบบวิจยั สร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลอย่างเป็นระบบ เพื่อมุ่ง
ตอบค าถามท่ีว่า โครงการนั้นบรรลุตามวตัถุประสงค์หรือเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไวห้รือไม่และมี
ความส าเร็จระดบัใด 

               แนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ จะมองกิจกรรมการประเมินวา่มีลกัษณะเป็นกิจกรรมของ
การวิจัย ด้วยเหตุน้ี จึงมีการนิยามว่า การประเมินเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Guttentag and 

Struening, 1975; Riecken and Boruch, 1974) และแนวคิดของการประเมินในความหมายของการ
วิจยันั้น ไดมี้การพฒันามาตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1887-1898 โดย Joseph M. Rice (1914) ผูมี้บทบาทใน
การเคล่ือนไหวเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงได้ท าการศึกษาโปรแกรมการสอนวิธีสะกดค าใน
โรงเรียนต่าง ๆ ด้วยวิธีวิจยั โดยใช้คะแนนเป็นเกณฑ์ในการประเมินโปรแกรมการสอนดงักล่าว                
ผลการศึกษาพบว่าโรงเรียนท่ีใช้จ  านวนชั่วโมงการสอนแตกต่างกันไม่ท าให้ผลการเรียนของ
นกัเรียนแตกต่างกนั จึงสรุปวา่ โรงเรียนใชเ้วลาการสอนอยา่งไม่มีประสิทธิภาพขอ้คน้พบน้ีมีส่วน
ในการกระตุน้ให้นักการศึกษาเกิดความสนใจในการตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่าง
จริงจงัต่อมา แนวคิดของ Rice นบัวา่มีอิทธิพลต่อการประเมินท่ีเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อท า
การประเมินเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน จึงกล่าวไดว้่า Rice เป็นผูริ้เร่ิมการน าเทคนิคการ
วจิยัมาใชก้บัการวจิยัประเมินผลทางการศึกษา 

              ส่วนการวิจยัประเมินผลได้พฒันาองค์ความรู้มาตลอดหลายทศวรรษ กระทั่ง 
Suchman (1967) ศาสตราจารยท์างสังคมวิทยาแห่งมหาวิทยาลยั Pittsburgh ได้ใช้เวลายาวนานใน
การศึกษางานวิจยัสาขาสังคมศาสตร์ โดยได้ให้ความสนใจในด้านการประเมิน และได้ตีพิมพ์
หนังสือเก่ียวกับการวิจัยประเมินผล คือ Evaluative Research : Principles and Practice in Public 

Service and Social Action Program (1967) การวิจยัประเมินผลจึงได้น ามาใช้กบัระเบียบวิจยัทาง
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สังคม เพื่อตรวจสอบและติดตามผลโครงการทางด้านสาธารณสุข การศึกษา รวมทั้งโครงการ
บริการสาธารณะดา้นอ่ืน ๆ  
             จะเห็นว่าการวิจัยประเมินผล (Evaluative Research) ค  าว่า “Evaluative” หรือ                        
“เชิงประเมินผล” นั้น เป็นค าคุณศพัท์ขยายค าว่า “Research” หรือ “การวิจยั” ดงันั้น เม่ือกล่าวถึง 
“การวิจยัประเมินผล” จึงน าไปสู่ความเขา้ใจไดว้่า เป็นการประเมินผลโดยอาศยัรูปแบบการวิจยัมี
วิธีการเก็บขอ้มูลและเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลในกระบวนการประเมิน แต่ไม่มีจุดหมายหลกัเพื่อ
แสวงหาองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ตรงกนัขา้มจะมุ่งเนน้การทดสอบผลจากการน าองคค์วามรู้ในสาขาวชิา
ต่าง ๆ ท่ีมีอยูเ่ดิมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในดา้นการบริหารและการปฏิบติัมากกว่าการเพิ่มพูนองค์
ความรู้ทางทฤษฎี 

              Suchman (1967) ได้น าเสนอการใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานในการ
ประเมินโครงการ โดยเขาได้ประยุกต์ผลงานของ Campbell & Stanley (1964) ไปใช้ในงานวิจยั
ประเมินผลทางสาขาสังคมศาสตร์ เช่น การประเมินนโยบายและแผนงาน โดยเฉพาะโครงการ
ทางดา้นสาธารณสุข  ซ่ึง Suchman มีความเช่ือวา่ การประเมินนั้นเหมือนกบัการวจิยัทัว่ไป คือตอ้งมี
หลกัเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และการประเมินนั้นควรใชเ้ทคนิคการวิจยัท่ีมีอยู ่ซ่ึงมีความเป็นไปได้
ภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ ของการประเมิน และมีความเห็นว่าน่าจะใช้รูปแบบการวิจยัเชิงทดลอง 
แต่ก็เนน้วา่ควรมีการปรับปรุงรูปแบบใหเ้หมาะสม อยา่งไรก็ตาม Suchman ก็มองเห็นความแตกต่าง
ของ “การประเมิน” กับ “การวิจัยประเมินผล” เช่นกัน คือเห็นว่า “การประเมิน” โดยทั่วไป                   
จะหมายถึงกระบวนการตดัสินคุณค่า ขณะท่ี “การวิจยัประเมินผล” นั้น จะพิจารณาในส่วนของ
กระบวนการท่ีใชใ้นการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อเสนอความเป็นไปไดม้ากกวา่จะเป็นเพียง
การตดัสินคุณค่าของกิจกรรมทางสังคมเท่านั้ น Suchman ยงัมองอีกว่า “กระบวนการประเมิน” 
โดยทัว่ไปนั้น เป็นกระบวนการต่อเน่ืองทางสังคมซ่ึงเก่ียวขอ้งระหวา่ง “กิจกรรม” ท่ีจะถูกประเมิน
กบัคุณค่าส่วนบุคคลของผูป้ระเมิน ดังนั้น เขาจึงเห็นความส าคญัว่า กระบวนการจ าเป็นตอ้งให้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับการตดัสินเชิงอตันัยซ่ึงซ้อนเร้นอยู่ภายในตวับุคคล ท่ีไม่
สามารถจะขจดัใหห้มดส้ินไป 

           นอกจากนั้น Suchman ยงัตระหนกัดีกวา่ การประเมินตอ้งใชแ้นวคิดตามหลกัเหตุผล
ของวิธีวิทยาศาสตร์ และตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัไดด้ว้ยดงันั้น “การวิจยัประเมินผล” จึงมกัจะ
ตอ้งเผชิญกบัขอ้จ ากดัในทางปฏิบติั ซ่ึงนกัประเมินจะตอ้งพยายามท่ีจะคน้หาส่ิงท่ีตามมาจากการ
ด าเนินโครงการทั้งหมด หรือท่ีเรียกวา่ “ผลกระทบของโครงการ” ให้ได ้ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งศึกษา
ทั้งส่ิงท่ีพึงปรารถนาและส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนา เพื่อตดัสินคุณค่าทีส าคญัและขอ้บ่งช้ีขอ้ขดัแยง้ท่ี
เกิดข้ึนดว้ย นัน่ก็คือ ความแตกต่างส่วนหน่ึงระหวา่งการวิจยัทัว่ไปกบัการวจิยัประเมินผล ซ่ึงนบัวา่
เป็นส่ิงทา้ทายนกัประเมินท่ีไม่เพียงแต่มีความรู้ทางเทคนิควธีิเฉพาะของการประเมิน ซ่ึงเป็นวชิาชีพ
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อย่างหน่ึงท่ีจะอ านวยประโยชน์ต่อสังคมมนุษย์ได้อย่างกวา้งขวางอีกด้วย ดังนั้ นแนวคิดการ
ประเมินท่ีใชนิ้ยามในความหมายของการวิจยัจึงมิไดห้มายความวา่การประเมินคือการวิจยั ถึงแมค้  า
ทั้งสองจะมีความคลา้ยคลึงกนับางประการ เช่น มีการใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบคน้ส่ิงท่ี
ตอ้งการศึกษาอย่างมีระบบมีการใช้เคร่ืองมือเก็บขอ้มูล มีการใช้เทคนิควิธีในการวิเคราะห์ขอ้มูล
และมีการรายงานผล ทั้งน้ีก็เพราะวา่การประเมินจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากการวจิยัในหวัขอ้ส าคญั 
ดงัต่อไปน้ี 

ตารางที ่1  ลกัษณะท่ีแตกต่างกนัของการประเมินและการวจิยั 

 

หัวข้อ การประเมิน การวจัิย 

เป้าหมายของการศึกษา 

 

แนวทางการศึกษา 

 

 

ผลการศึกษา 

การน าไปใช ้

 

เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ 

- ตอ้งการสารสนเทศเพื่อ
การตดัสิน 

- คน้หาผลท่ีเป็นไปได ้

จากข้อมูล เชิงประจักษ์
และเชิงตรรกะ 

- คุณค่าการใชป้ระโยชน์ 

-เป็นแนวทาง/ทางเลือก
ในทางปฏิบติั 

-ความเช่ือถือและเป็นท่ี
ยอมรับ (Credibility) และ
ก่อให้เกิดการปรับเปล่ียน 
(Isomorphism)  

-ตอ้งการความรู้ใหม่ท่ีเป็นขอ้เทจ็จริง 

 

-ค้นหาความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีจะ
ศึกษาจากขอ้มูลเชิงประจกัษ ์เชิงคุณภาพ 
หรือเชิงประวติัศาสตร์ 

-ขอ้ความรู้ท่ีสรุปได ้

-น าไ ป สู่ ก ารส ร้ างท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ก าร
แกปั้ญหา 

-อิงความตรงภายในและความตรง
ภ า ย น อ ก  ( Internal Validity and 

External Validity) 
 

       
2.  แนวคิดการประเมินเป็นวชิาชีพ 

      แนวคิดการประเมินเม่ือเร่ิมแรกนั้นได้มีการน าไปใช้ในวงแคบ คือมกัจะเน้นในเร่ือง
ของการวดัผลด้านการเรียนการสอนเป็นหลัก ดังนั้ น การประเมินจึงเป็นเร่ืองเก่ียวกับการวดั
ประสิทธิภาพของครูและโรงเรียน และมกัใช้แบบสอบปรนัยท่ีคาดว่าจะมีความเป็นมาตรฐาน    
เป็นเคร่ืองมือในการวดัคุณภาพของการเรียนการสอนดงักล่าว 

        อย่างไรก็ตาม ศตวรรษท่ี  19 เป็นยุคแห่งการปฏิบัติอุตสาหกรรม ท าให้ มีการ
เปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี จึงมีผลกระตุ้นให้มีการปรับปรุงและปฏิรูป
โครงสร้างทางสังคม เช่น มีการปฏิรูปเก่ียวกับโครงสร้างทางการศึกษา โครงการด้านสุขภาพ
อนามยั ตลอดจนโครงการบริการทางสังคมอ่ืน ๆ ทั้งในสหราชอาณาจกัรองักฤษและสหรัฐอเมริกา 
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การประเมินจึงได้เน้นหนักไปทางด้านการตรวจสอบ และการติดตามผล เช่น มีการติดตาม
ความกา้วหน้าในการเรียนการสอน แลว้น ามาพิจารณาข้ึนเงินเดือนครูจากผลการสอบปลายปีของ
นกัเรียน เป็นตน้ นอกจากนั้น ในสหรัฐอเมริกาการประเมินเร่ิมมีบทบาทจากผลกระทบทางด้าน
การเมืองด้วย เช่น ในปี ค.ศ. 1965 ประธานาธิบดี John F. Kennedy ได้ทุ่มเงินจ านวนมากเพื่อ
น าไปใช้ในการพฒันาคุณภาพของโครงการต่าง ๆ ทางด้านสุขภาพอนามยั การบริการสังคมและ
การศึกษา ทั้งน้ีเพื่อยกระดบัคุณภาพของผูมี้รายไดน้้อย และไดเ้รียกร้องให้โครงการต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ
ทุนสนบัสนุนดงักล่าวตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผลประจ าปี เพื่อให้ทราบวา่โครงการมีผลลพัธ์
อะไรบ้าง นอกจากนั้น ยงัได้แต่งตั้ งคณะกรรมการให้มีหน้าท่ีรวบรวมและตรวจสอบหลักฐาน
ทางการเงิน เพื่อรายงานผลต่อรัฐสภาและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ งมีการว่าจ้างผูต้รวจสอบ
ภายนอกเพื่อติดตาม ควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานในโครงการต่าง ๆ ทั้งในระดบัรัฐบาล
กลางและระดบัทอ้งถ่ิน ดงันั้น บทบาทการประเมิน จึงเป็นเสมือนเคร่ืองมือทางการเมืองและการ
บริหารในการท่ีจะควบคุมการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ท าให้แนวคิดของการประเมินได้
วิวฒันาการไปในทิศทางใหม่ (Mclaughlin, 1975) คือในรูปของความรับผิดชอบต่อผลจากการ
กระท า (accountability) โดยการวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บ รวมทั้งการประกนัคุณภาพ
อีกดว้ย 

   เน่ืองจากแรงกดดนัทางการเมืองและทางสังคมในระยะต่อมาจึงท าให้การประเมินตอ้งมี
การพัฒนาไปในแนวคิดท่ี เน้นความส าคัญของการเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านสังคมและ
เศรษฐศาสตร์ จึงเป็นพื้นฐานของการประเมินประสิทธิภาพของนโยบาย แผนงาน และโครงการ
ทางสังคม รวมทั้งการน าผลการประเมินไปใช้อยา่งมีประสิทธิภาพ บทบาทของการประเมินจึงคล
อบคลุมทั้งดา้นการเมือง พฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จะเห็นไดว้า่แนวคิดทางการประเมิน
ไดรั้บการพฒันาและวิวฒันาการมาโดยตลอด ดงันั้นตั้งแต่ ค.ศ. 1973 ถึงปัจจุบนั Madaus, Scriven 

และ Stufflebeam (1983) จึงไดก้ล่าววา่ ในทศวรรษน้ีเป็นยุคท่ีการประเมินไดมี้การพฒันาสู่การเป็น
สาขาวชิาชีพอีกแขนงหน่ึง 

    ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1973 เป็นต้นมา ศาสตร์สาขาการประเมินได้พฒันาอย่างต่อเน่ืองจนเป็น
ปึกแผ่น โดยมีความแตกต่างไปจากการวิจยัและการทดสอบท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตาม นักประเมิน
มกัจะต้องเผชิญกับค าถามท่ีว่า นักประเมินนั้นมีบทบาทเป็นอะไรกันแน่ เช่น เป็นนักวิจยั นัก
ทดสอบ นกับริหาร ครู หรือนกัปรัชญา และท่ีส าคญัคือการประเมินในยุคตน้ ๆ ซ่ึงยงัไม่นบัวา่เป็น
วิชาชีพนั้น นกัประเมินยงัไม่มีโอกาสและเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารยงัไม่มีวารสารเฉพาะท่ีจะเผยแพร่
ความรู้เก่ียวกบัวิทยาการทางการประเมินส าหรับศึกษาคน้ควา้ รวมทั้งยงัไม่มีวรรณคดีและต ารา
เก่ียวกบัการประเมินโครงการเลย ยกเวน้เอกสารเก่ียวกบังานดา้นการประเมินของนกัปฏิบติัเท่านั้น 
ซ่ึงก็เป็นเพียงการแลกเปล่ียนความรู้ภายในกลุ่มของนกัประเมินของนกัปฏิบติัเท่านั้น ซ่ึงก็เป็นเพียง
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การแลกเปล่ียนความรู้ภายในกลุ่มของนกัประเมิน มิไดมี้การฝึกอบรมทางการประเมินเลย (Guba, 

1966) ดงันั้น ผูศึ้กษาดา้นการประเมินในยุคแรก ๆ จึงตอ้งเผชิญกบัความสับสน แต่เม่ือวิทยาการ
ทางการประเมินไดมี้การพฒันาและกา้วหนา้มาโดยตลอด จนถึงยุคท่ีเรียกวา่การประเมินเป็นวชิาชีพ
แลว้ จะพบวา่ความเจริญกา้วหนา้ของศาสตร์แขนงน้ี ท าใหมี้วารสารท่ีพิมพเ์ผลแพร่แลว้เก่ียวกบัการ
ประเมินผลทางการศึกษา และในสาขาท่ีเก่ียวข้องหลายฉบับ เช่น Educational Evaluation and 

Policy Analysis, Studies in Evaluation CEDR Quarterly, Evaluation Review, New Directions for 

Program Evaluation, Evaluation and Program Planning และ Evaluation News เป็นต้น นอกจากน้ี 
ยงัมีต าราจ านวนมากท่ีผลิตข้ึนส าหรับสาขาการประเมินโดยเฉพาะ ในยุคน้ีมหาวิทยาลยัหลายแห่ง
ในสหรัฐอเมริกาก็มีการจดัหลกัสูตรระดบับณัฑิตวิทยาลยั โดยให้มีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค
การประเมิน ตลอดจนมีการก่อตั้งศูนยว์ิจยัและพฒันาเก่ียวกบัการประเมินข้ึน เช่น ศูนยป์ระเมินของ 
Northwest Regional Education Laboratory, The Center for the Study of Evaluation at UCLA., 

The Standford Evaluation Consortium, Evaluation and Educational Policy at Boston College เป็น
ตน้ นอกจากนั้น หน่วยงานดา้นวิชาชีพทางการประเมิน ก็ไดจ้ดัโปรแกรมฝึกอบรมเก่ียวกบัเทคนิค
และวธีิการประเมินข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั 

  3. แนวคิดการประเมินคุณค่าของการประเมิน (Meta-Evaluation) 
      ในยุคท่ีการประเมินมีสถานภาพเป็นวิชาชีพแลว้นั้นไม่เพียงแต่มีการพฒันาวิทยาการ
ทางดา้นเทคนิควิธีของการประเมินโครงการเพื่อน าไปประยุกต์ใช้เท่านั้น แต่ยงัมีนกัวิชาการดา้น
การประเมินไดเ้สนอเทคนิคการประเมินส าหรับใชป้ระเมินคุณค่าของการประเมินท่ีเรียกวา่ “Meta-

Evaluation” (Scriven, 1975 and Stufflebeam, 1978) ซ่ึงนบัวา่เป็นเทคนิคใหม่ท่ีเนน้ความส าคญัของ
การประเมินด้วยการตรวจสอบคุณภาพของผลงานท่ีได้ประเมินไปแล้ว เพื่อแสดงถึงความเป็น
มาตรฐานของการประเมิน หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ “Meta-Evaluation” เป็นกระบวนการควบคุม
คุณภาพของการประเมินอีกขั้นตอนหน่ึง ดงันั้น จึงมกัจะกระท าเม่ือได้ประเมินผลสรุปรวมเสร็จ
แลว้ (Cook and Gruder, 1978) 
      Scriven (1969) ไดช้ี้วา่ การประเมินคุณค่าของการประเมินนั้นส่ิงหน่ึงท่ีควรแก่การเน้น
ก็คือตวันกัประเมินเองตอ้งมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพการประเมินของตน เน่ืองจากการประเมิน
เป็นการอา้งอิงจากความคิดสรุปของส่วนบุคคลท่ีมีต่อกระบวนการหรือผลผลิตของการให้บริการ
ของมนุษยแ์ก่สังคม นอกจากนั้น Scriven ยงัเห็นวา่ การประเมินคุณค่าสามารถท าไดท้ั้งก่อนด าเนิน
โครงการ ระหวา่งด าเนินโครงการหรือส้ินสุดโครงการ เป็นตน้วา่ท าการประเมินคุณค่าในดา้นของ
การออกแบบโครงสร้างก่อนท่ีจะลงมือด าเนินการจริง หรือท าการประเมินคุณค่าในระหวา่งท่ีก าลงั
ด าเนินโครงการ ทั้งน้ีเพื่อจะไดห้าทางป้องกนัมิใหมี้ปัญหาบางประการเกิดข้ึนก่อนท่ีโครงการนั้น ๆ 
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จะส้ินสุดลง ผลจากการประเมินท่ีกล่าวมาน้ีจะตอ้งบ่งช้ีหลกัฐานและเทคนิคการประเมิน รวมทั้ง
คุณภาพของรายงานการประเมินจะตอ้งเป็นท่ีน่าเช่ือถือไปดว้ย  
         สรุป   

        แนวคิดการประเมินผล  เนน้ความตอ้งการของการประเมินเพื่อการตดัสินคุณค่า และ 

เพื่อเตรียมขอ้เสนอแนะท่ีเหมาะสมส าหรับผูป้ฏิบติั หรือเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินท่ีต่อเน่ืองให้
ไดผ้ลดียิง่ข้ึน   
 

พฒันาการประเมนิผล 

พฒันาการของการประเมินผลนกัประเมินไดใ้หค้วามหมายไวต่้างๆ กนัดงัน้ี 

1. การประเมิน  (Evaluation)  =  การวดั  (Measurement)  การประเมินในระยะแรก 

ไดรั้บการถ่ายทอดความรู้ส่วนใหญ่มาจากการวดั  การวดัผลถูกน าไปใช้ในโรงเรียนเป็นเวลานาน
หลายพนัปีมาแลว้  เพื่อประเมินดูวา่ผูเ้รียนมีความรอบรู้ในเน้ือหาวิชามากนอ้ยเพียงไร  ตอนแรกใช้
วธีิการสังเกต  สอบปากเปล่า  ต่อมาเป็นการใชแ้บบสอบเพื่อใหไ้ดค้ะแนนเป็นตวับ่งช้ีระดบัสัมฤทธ์ิ
และความสามารถทางสมอง  การใช้แบบส าหรับกรวดัและประเมินผลในโรงเรียนจึงเป็นไปอยา่ง
กวา้งขวาง 

เวลาต่อมา  ทั้ งสองค าเร่ิมแยกจากกันและมีการให้ความส าคญัต่อ ค าว่า “การประเมิน”   
มากข้ึน อย่างไรก็ตามค าว่า “การประเมิน”  ยงัอยู่ในลักษณะท่ีใกล้ชิดมากกับค าว่า  “การวดั”  
ตัวอย่างเช่น  Thorndike  และ  Hagen (P.10)  ได้กล่าวว่า  “การประเมินเป็นกระบวนการท่ีมี
ความสัมพนัธ์อย่างใกล้ชิดกบัการวดัเพียงแต่การประเมินมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า  และตอ้ง
อาศยัการวนิิจฉยัวา่เหมาะไหม?  ดีหรือไม่? ถา้ใชเ้ทคนิคการวดัท่ีดียอ่มจะเป็นพื้นฐานส าคญัส าหรับ
การประเมินท่ีถูกตอ้ง” 

2.  การประเมิน  (Evaluation)  = การวจัิยประยุกต์  (Applied  Research) 
      กิจกรรมการประเมิน มีลักษณะใกล้เคียงกับกิจกรรมการวิจยัเป็นอย่างมาก  ระบุว่า    
การประเมินเป็นการใช้ระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมส าหรับตดัสินและพฒันาโครงการทางสังคมดา้น
การวางแผน การติดตามผล ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ  ดงันั้น นกัวิจยัเหล่าน้ีจึง
เสนอแนะใหน้ าหลกัการทางการวจิยัมาใชเ้ป็นหลกัในงานการประเมินนัน่เอง 
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3.  การป ระเมิ น   (Evaluation)  =  การต รวจ ส อบ ค วาม ส อด ค ล้อง (Determining  

congruence) 
     จากแนวคิดของ  Tyler  ดังกล่าว  การประเมินหมายถึงกระบวนการตรวจสอบความ
สอดคลอ้งระหวา่ง   “ผลท่ีไดก้บัวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว”้  ซ่ึงเป็นค าจ ากดัความท่ีไดรั้บการอยา่ง
แพร่หลาย และมีอิทธิพลอยา่งยิง่ต่อการประเมินผลสืบเน่ืองจนถึงปัจจุบนั 

4.  การประเมิน  (Evaluation)  =  การช่วยการตัดสินใจ (Assist  decision  making) 
       ระหว่างทศวรรษของปี 1960  การประเมินได้ขยายขอบเขตกวา้งขวาง ดงันั้นจึงมีการ
พฒันาความหมายใหม่ของการประเมินเป็น “การประเมินหมายถึง กระบวนการระบุและเสนอ
สารสนเทศเพื่อช่วยการตดัสินใจ”  ผูท่ี้ให้นิยามการประเมินตามแนวทางดังกล่าวมีหลายท่าน                  
ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

    Cronbach  (1963):  การประเมินเป็นกระบวนการท่ีเป็นระบบในการเก็บรวบรวมและใช้
สารสนเทศส าหรับการตดัสินใจ จุดมุ่งหมายหลกัของการประเมินโครงการอยูท่ี่ความตอ้งการทราบ
ผลของโครงการ 

   Alkin  (1969):  การประเมินเป็นกระบวนการของการท าให้เกิดความมั่นใจในการ
ตัดสินใจ ด้วยการคัดเลือกข้อมูลท่ีเหมาะสม รวบรวมและวิเคราะห์เพื่อจัดท ารายงานสรุป
สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารในการตดัสินใจเลือกทางท่ีเหมาะสม 

 Stufflebeam  และคณะ (1971) :   การประเมินเป็นการระบุปัญหาการจดัหาและการเสนอ
สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจเลือกทางเลือกวธีิการด าเนินงานท่ีเหมาะสม 

5.  การประเมิน  (Evaluation)  = การบรรยายอย่างลุ่มลกึ (Description or Portrayal) 
      การประเมิน  คือ  การบรรยายส่ิงท่ีมุ่งประเมินอยา่งลึกซ้ึงรอบดา้นนิยามน้ีไดรั้บอิทธิพล
อย่างสูงจากแนวคิดของ  Stake  (1967, 1975, 1978; Stake & Easley, 1978)  ซ่ึงเน้นว่า ผูป้ระเมิน
จะตอ้งบรรยายความสัมพนัธ์ นักประเมินจึงมีบทบาทเป็นนกัเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งลุ่มลึก และ
เป็นนกับรรยาย (describer)  สารสนเทศแก่ผูต้อ้งการใชฝ่้ายต่าง ๆ อยา่งรอบดา้น 

6.  การประเมิน  (Evaluation)  =  การตัดสินคุณค่า (Determining  of  worth  or  value) 
       การประเมิน  คือ  การตดัสินคุณค่าของส่ิงท่ีมุ่งประเมิน  นิยามน้ีเป็นท่ียอมรับกนัอยา่ง
กวา้งขวางในปัจจุบัน  เป็นผลมาจากแนวคิดและการบุกเบิกของ  Scriven  (1967, 1974, 1975)  
Scriven  ช้ีว่าเป้าหมายของการประเมินอยู่ท่ีการตดัสินคุณค่าจะท าให้ผลการประเมินมีน ้ าหนัก
น่าเช่ือถือ และเป็นประโยชน์ แต่ถ้าผูป้ระเมินขาดคุณสมบติั อาจก่อให้เกิดปัญหาเก่ียวกบัความ
เท่ียงตรงของขอ้มูลท่ีได ้ และความเหมาะสมของเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสิน 
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สรุป 

 การประเมินไดรั้บการพฒันามาอยา่งต่อเน่ืองเร่ิมตน้จากความเขา้ใจท่ีวา่การประเมินเป็นส่ิง
เดียวกับการวดัผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน (Measurement-oriented)  การประเมินเป็นกระบวนการ
ศึกษาส่ิงต่าง ๆ โดยใชร้ะเบียบวธีิวจิยั (Research-oriented) 
 

ความหมายของการประเมนิผล 

การประเมิน ไดเ้ร่ิมพฒันาจากสาขาทางการศึกษาและจิตวิทยา  ดงัจะเห็นได้จากบรรดา
ค าศพัท์ภาษาองักฤษต่าง ๆ  ท่ีเรามกัได้ยินได้ฟัง หรือได้พบเห็นกันอยู่เป็นประจ าในสาขาวิชา            
การวดัและประเมินผล มีอยู่อยา่งน้อย  2  ค  า  ท่ีควรแก่การสนใจ และน่าจะน ามาพิจารณาร่วมกนั
เป็นพิ เศษในบทน้ี  คือค าว่า  “Assessment” กับ  “Evaluation” เพราะเหตุว่าทั้ ง  2  ค  าดังกล่าว            
มีความหมายใกลเ้คียงกนัมาก จนกระทัง่บางท่านไดน้ าค าทั้ง  2  น้ีมาใช้แทนท่ีกนัได ้ แต่ในความ
เป็นจริง แต่ละค าดงักล่าวมีความหมายไม่เหมือนกนั  (เยาวดี  รางชยักุล  วบิูลยศ์รี, 2551: 1-20)   

ความหมายของค า  ว่า  “Assessment”  
 โดยทัว่ไป  ค าวา่ วา่  “Assessment”  มีความหมายแตกต่างจาก  “Evaluation”  กล่าวคือ ราก
ศัพท์เดิมของ   “Assessment”  มาจากค าว่า  “Assess”  ซ่ึงมีความหมายตามตัวอักษรว่า  “to sit 

beside” หรือ “to assist the judge”  และจากความหมายท่ีมีอยู่เดิมน่ี เอง นักประเมินจึงได้ให้
ความหมายของค าว่า  “Assessment” เสียใหม่โดยกล่าวว่า “Assessment”  หมายถึง กระบวนการ
รวบรวมขอ้มูลให้อยูใ่นรูปท่ีสามารถตีความไดเ้พื่อให้เป็นฐานส าหรับน าไปสู่การตดัสินใจในชั้น
ประเมินผล (Evaluation) ต่อไป (Anderson, Ball & Murphy, 1975 : 26 – 27) ตามความหมาย
ขา้งตน้จึงเห็นไดว้า่ “Assessment” เป็นเพียงกระบวนการส่วนหน่ึงของ “Evaluation” เท่านั้น 

 นอกจากน้ี “Assessment”  ไดน้ ามาใช้ทางจิตวิทยาเป็นคร้ังแรกในหนงัสือช่ือ Assessment 

of Men ซ่ึงตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1948 หนังสือดังกล่าว เป็นรายงานกิจการของส านักงานบริการ
ยุทธศาสตร์ (Office of Strategic Service) ของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงท าหน้าท่ีคดัเลือกชายฉกรรจ์ให้กบั
องค์กรพิ เศษในระหว่างส งครามโลกคร้ังท่ีส อง ในระยะเร่ิมแรกน้ี  ค าว่า  “Assessment”                          
ไดมี้ผูน้ าไปใชใ้นลกัษณะของ “วิธีการประเมินขั้นพื้นฐานซ่ึงอาจเป็น “การประเมินแบบโปรแกรม” 
หรือ “การประเมินพหุคูณ” (Multiple Assessment) และโดยเหตุท่ีวิธีการประเมินขั้นพื้นฐาน
ดงักล่าว ประกอบดว้ยการใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการรวบรวมขอ้มูลและใช้ขอ้มูลหลาย ๆ ด้าน เพื่อ
รวบรวมข่าวสารเก่ียวกับบุคคล ดังนั้ น ลักษณะเช่นน้ีจึงยงัคงปรากฏอยู่ในความหมายของ 
“Assessment” ทางด้านการศึกษาและจิตวิทยาในปัจจุบันด้วย    จึงกล่าวได้ว่า “Assessment”                    
มีลักษณะเป็นการประเมินขั้นต้นในรูปของ Multitrait – Multimethod นั่นก็คือ ในการรวบรวม
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ขอ้มูลหรือข่าวสารเก่ียวกบับุคคลจะตอ้งพิจารณาตวัแปรส าคญั ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลาย ๆ ตวัแปร 
แลว้ใชเ้ทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีตอ้งการในแต่ละตวัแปรเหล่านั้น เทคนิคต่าง ๆ ท่ีใชไ้ด้
แก่ การทดสอบ การตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การประเมินค่า ตลอดจนการวดัแบบไร้การ
โตต้อบ (Unobtrusive) เป็นตน้ การใช้เทคนิคต่าง ๆ ดงักล่าว  เพื่อรวบรวมขอ้มูลของตวัแปรแต่ละ
ตวัเหล่านั้นอาจรวบรวมจากแหล่งขอ้มูลหลาย ๆ แหล่ง เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิของผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรม อาจรวบรวมจากผูใ้ห้การอบรม จากบนัทึกประจ าวชิาและ/หรือจากการตดัสินใจของ
หลาย ๆ ฝ่าย แลว้น าผลของผูป้ระเมินมารวมกนั หรือน ามาหาค่าเฉล่ีย ดงัน้ีเป็นตน้  
 และในทางการศึกษาโดยทั่วไป “Assessment” เป็นกระบวนการเบ้ืองต้นท่ีพยายามวดั
คุณ ภาพและปริมาณ การเรียนการสอน โดยใช้ เทคนิคของการประเมินแบบต่าง ๆ  เช่น                 
การมอบหมายงานให้ท า การประเมินโครงการเก่ียวกบัการเรียนการสอน การใช้แบบทดสอบตาม
วตัถุประสงค ์และการใชแ้บบทดสอบมาตรฐาน เป็นตน้ (Page, Thomas & Marshall, 1977 : 26)  
 อีกทั้งในทางจิตวิทยา “Assessment” เป็นกระบวนการท่ีน ามาใชท้างดา้นจิตวิทยาประยุกต ์
เช่น ดา้นการทดสอบทางการศึกษา ดา้นอาชีพ ดา้นคลินิกหรือดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นส่วนใหญ่ 
(Page, Thomas & Marshall, 1977 : 26) 

ความหมายของค าว่า “Evaluation”  
 ส าหรับค าว่า “Evaluation” ซ่ึงนิยมแปลว่า “การประเมินผล” นั้ น มีนักการศึกษาได้ให้
ความหมายไวต่้าง ๆ กนั เช่น 

 1.  การมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง การตดัสินความเพียงพอของส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือ
การตดัสินคุณค่าของส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Shertzer & Linden, 1979 : 13)  
 2.  การตัดสินความสอดคล้องต้องกันระหว่างการปฏิบัติกับวตัถุประสงค์ (Mehrens & 

Lehman, 1984 : 5) 
 3.  การตดัสินโดยผูเ้ช่ียวชาญหรือกระบวนการท่ีคนคนหน่ึงตดัสินความพึงพอใจหรือ
คุณค่าของบางส่ิงบางอยา่ง (Mehrens & Lehman, 1984 : 5) 
 4.  การตีความหมายในเชิงปฏิบติัการของบุคคลโดยตีค่าตีราคาในส่ิงนั้น เพื่อตอบค าถามวา่
ดีแค่ไหน (Brown, 1983 : 14) 
 5.  การน าจ านวนท่ีไดจ้ากการวดัมาเทียบกบัเกณฑ ์เพื่อตดัสินคุณค่าของจ านวนท่ีสังเกตได ้
(Chase, 1978 : 7) 
 6.  กระบวนการคน้หาหรือตดัสินคุณค่าหรือจ านวนของบางส่ิงบางอยา่ง โดยใชม้าตรฐาน
ของการประเมิน รวมทั้งการตดัสินโดยอาศยัเกณฑ์ภายในและ/หรือเกณฑ์ภายนอก (Good, 1973 : 

220) 
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 อย่างไรก็ตาม ค าว่า “Evaluation” ในปัจจุบัน ได้คลอบคลุมความหมายกวา้งข้ึน เช่น 
ในทางการศึกษา “Evaluation” ไดมี้ผูน้ ามาใช้ในดา้นการประเมินโครงการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
รวมทั้งโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคมก็ไดใ้ชว้ธีิการประเมินอยา่งกวา้งขวาง ดงัมีผูใ้หค้วามหมายของ
ค า “Evaluation” ไวว้่า หมายถึง กระบวนการรวบรวมและเตรียมขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ ซ่ึงจะช่วย
การตดัสินใจท่ีดีส าหรับทางเลือกท่ีเป็นไปไดห้ลาย ๆ ทาง (Stufflebeam, 1971) 
 สรุป   

จากความหมายต่าง ๆ ขา้งตน้ Evaluation  เป็นค าท่ีใช้ในการอธิบายและตดัสินคุณสมบติั
บางอย่างของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล และ “Assessment” หมายถึงกระบวนการต่าง ๆ ของการ
สังเคราะห์ข่าวสารเก่ียวกบับุคคลซ่ึงน าไปสู่การประเมินคุณค่าตามสภาพการณ์ของบุคคลนั้น ๆ 
เพื่อใหส้ามารถอธิบายและเขา้ใจบุคคลนั้น ๆ ไดดี้ข้ึน  
 

ความส าคญัของการประเมนิผล 

 นักการศึกษา และนักวิชาการหลายท่าน ได้กล่าวถึงความส าคัญของการประเมินผล                    
ไวด้งัน้ี 

 1.  การประเมินเป็นเคร่ืองรับรองคุณภาพในการให้บริการ ถึงแม้จะไม่สามารถประกัน
ผลสัมฤทธ์ิขั้นสูงสุดของโครงการได้ แต่ก็สามารถจะรับรองคุณภาพของการให้บริการในระดบั
หน่ึงได ้ 
 2.  การประเมินผลช่วยให้ได้ข้อมูลซ่ึงเป็นสารสนเทศท่ีมีคุณค่าส าหรับหน่วยงานใน
พิจารณาจดัสรรงบประมาณ เพื่อใหก้ารสนบัสนุนโครงการต่าง ๆ ในโอกาสต่อไป 

3.  การประเมินผลช่วยช้ีให้เห็นความส าคัญของแต่ละโครงการตามล าดับก่อนหลัง        
โดยสามารถจะทราบไดว้า่ โครงการใดมีความจ าเป็นเร่งด่วนกวา่กนั ทั้งน้ีเพื่อช่วยแกปั้ญหาในการ
คดัเลือกโครงการ ตลอดจนช่วยลดความกดดนัจากอ านาจทางการเมือง อนัเน่ืองมาจากโครงการมี
จ านวนมาก แต่เงินทุนสนบัสนุนมีจ านวนจ ากดั ดงันั้น การประเมินผลโครงการต่าง ๆ อยา่งมีระบบ
และครบถว้นทุกขั้นตอน จะท าใหไ้ดข้อ้มูลเชิงประจกัษท่ี์น่าเช่ือถือ ซ่ึงจะช่วยช้ีแนะไดว้า่ โครงการ
ใดควรจะได้รับการพิจารณาให้การสนับสนุน และโครงการใดควรจะให้การสนับสนุนในล าดบั
ถดัไป  
 4.  การประเมินผลช่วยให้ไดข้อ้มูลป้อนกลบัจากผูรั้บบริการ ขอ้มูลประเภทน้ีท าให้ทราบ
ถึงขอ้จ ากดัและปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน เพื่อน ามาปรับปรุงโครงการ ตลอดจนเพื่อก่อให้เกิด
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูใ้หแ้ละผูรั้บบริการ 
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 5.  การประเมินผลช่วยให้ทราบถึงผลผลิตโครงการทั้ งในด้านท่ีพึงประสงค์และไม่พึง
ประสงคค์วบคู่กนัไป ถึงแมว้่าการด าเนินโครงการต่าง ๆ ลว้นมีแต่จุดมุ่งหมายเพื่อให้ไดผ้ลผลิตท่ี
พึงประสงคเ์ป็นหลกั แต่ในความเป็นจริงแลว้ ก็อาจจะมีผลผลิตบางส่วนท่ีไม่พึงประสงคเ์กิดตามมา
ดว้ย  

ถวลัย์  มาศจรัส  และเชาวฤทธ์ิ  จงเกษกรณ์ (2547:  200 – 201) กล่าว่า การประเมินมี
ความส าคญั 7 ประการ ดงัน้ี 

                1. สร้างสรรค์แผน/โครงการท่ีมีคุณภาพ  แผน/โครงการต่าง ๆ  มีจ  านวนมากหากน ามา
ปฏิบติัทุกแผน/โครงการ  คงจ ากนัไม่ไหว  ไม่ทนัเวลา  จึงตอ้งมีการกลัน่กรองแผน/โครงการท่ีมีอยู่
ท่ีพอท าได ้ การประเมินจะมีความส าคญัมากท่ีจะช่วยให้เกิดการวิเคราะห์ตดัสินใจในความเป็นไป
ไดข้องแผน/โครงการ    ท าใหไ้ดแ้ผน/โครงการท่ีมีคุณภาพเม่ือด าเนินการแลว้เกิดประโยชน์คุม้ค่า     

  2.  ป้องกนั  แก้ไขปัญหาอุปสรรคได้ดี  เม่ือเร่ิมต้นแผน/โครงการ  หากมีการประเมิน
สภาพปัญหาท่ีอาจเป็นขอ้จ ากดัของการท างานจะท าใหค้าดการณ์ไดว้า่ปัญหาอุปสรรคใดอาจเกิดข้ึน
ได ้ ท าให้สามารถหาแนวทางท่ีจะป้องกนัไม่ให้ปัญหานั้นเกิดข้ึน  และในระหวา่งท่ีปฏิบติังานตาม
แผน  หากมีการประเมินอยา่งต่อเน่ือง  จะท าให้ทราบผลส าเร็จและความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนได้
ในทุกขั้นตอน  ท าใหท้ราบวา่มีอะไร  ส่ิงใดเกิดข้ึน  เกิดข้ึนเพราะเหตุใด  ผูรั้บผดิชอบสามารถน าส่ิง
ท่ีเป็นผลส าเร็จเป็นส่ิงท่ีดีไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการท างานต่อไป  และส่ิงใดท่ีเป็นปัญหาหรือส่ิง
ใดไม่มี  ผูรั้บผิดชอบก็สามารถท่ีจะขจดัหรือหาแนวทางแกไ้ข  เพื่อให้แผน/โครงการด าเนินไปสู่
เป้าหมายอยา่งราบร่ืนและเกิดผลดี 

                3.  บริหารงานอย่างมีคุณภาพ  การประเมินท าให้ผูบ้ริหารทราบขอ้มูลต่าง ๆ  ของการ
ท างานกบัขอ้มูลท่ีเป็นผลส าเร็จและความลม้เหลว  ขอ้มูลท่ีเป็นส่วนเสริมงานและส่วนผลกัดนัให้
งานตกต ่า  ท าให้ผูบ้ริหารสามารถพิจารณาใคร่ครวญตดัสินใจสั่งการในการด าเนินงานได้อย่าง
ถูกตอ้งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน 

                4.  ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างประหยดั  กระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ
มุ่งหวงัท่ีจะใชท้รัพยากรใหคุ้ม้ค่า  มีผลงานท่ีออกมาไดผ้ลมากกวา่ทรัพยากรท่ีลงทุนไปการประเมิน
ช่วยให้ทราบวา่แผน/โครงการนั้น  ใช้ทรัพยากรไปมากน้อยเท่าไร  และผลงานท่ีออกมามีปริมาณ
คุณค่ามากนอ้ยเพียงไร  คุม้ค่าต่อการลงทุนหรือไม่  และสมควรท่ีจะท าต่อไปหรือไม่ 
                5.  ท าใหท้ราบผลการปฏิบติังาน  งานทุกชนิดเม่ือไดไ้ปแลว้ผูป้ฏิบติัทุกคนยอ่มตอ้งการ 

ท่ีจะทราบผลการท างานนั้นตอ้งการทราบความกา้วหนา้วา่งานท่ีไดท้  าไปแลว้มีส่ิงใดท่ีเพิ่มข้ึนมา 

ตรงตามวตัถุประสงค์หรือไม่  และเม่ือส้ินสุดการท างานแลว้ผลลพัธ์ท่ีออกมาเป็นอย่างไร  มีผลดี  
สัมฤทธ์ิผล  มีปริมาณมากพอคุ้มกบัส่ิงท่ีป้อนเขา้ไปหรือไม่  การประเมินจะช่วยให้ทราบถึงผล          
การปฏิบติังานเพื่อน าไปแกไ้ขปรับปรุงใหม่ใหดี้กวา่เดิม 
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                6.  ก่อให้เกิดการพฒันา  การพฒันาถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าให้แก่
องคก์าร  บุคคล  และสังคม  แผน/โครงการเพื่อการพฒันาต่าง ๆ  นั้นมุ่งท่ีจะใหเ้กิดการพฒันา 

ต่อองค์การ  ต่อบุคคลและสังคมทั้งนั้น  การประเมินแผน/โครงการจะช่วยให้เกิดการวิเคราะห์
พิจารณาแนวทางการพฒันาท่ีดี  และเม่ือท าแผน/โครงการแลว้มีส่ิงใดท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันา 

ท่ีดีท่ีสุด  ซ่ึงก็ตอ้งอาศยัการประเมินท่ีมีคุณภาพ 

                7.  ผลการรายงานน่าเช่ือถือ  การรายงานการประเมินแผน/โครงการ  เป็นภาระหน้าท่ี
อย่างหน่ึงของผูรั้บผิดชอบงานท่ีตอ้งท าเพื่อให้ผูรั้บผิดชอบหน่วยเหนือทราบ เพื่อให้ได้รับการ
สนับสนุนต่อไป  รายงานท่ีน่าเช่ือถือ  มีเหตุมีผล  จึงจะสามารถช้ีแจง  จูงใจให้แผน/โครงการ
กระท าต่อไปได้รับการสนับสนุน  การท่ีจะท าให้รายงานแผน/โครงการถูกตอ้งน่าเช่ือถือได้นั้น  
จ  าเป็นตอ้งอาศยัการประเมินเขา้มาช่วย  เพื่อให้ไดข้อ้มูลมาวเิคราะห์ตดัสินคุณค่าของงาน  ท่ีกระท า
ลงไปว่าดีหรือไม่อย่างไร  อนัจะท าให้ผูรั้บผิดชอบระดับสูงพิจารณาตดัสินใจสนับสนุนแผน/
โครงการนั้นต่อไป 

พิสณุ ฟองศรี (2553: 36) ไดก้ล่าววา่ การประเมินเป็นส่วนความส าคญัของโครงการตอ้งท า
เป็นระบบ ซ่ึงมีความส าคญั และจะช่วยใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายไดด้งัน้ี 

                    1.  เป็นแนวทางหรือวิธีการท่ีจะน าไปสู่ปรากฏการณ์ท่ีตอ้งการจะให้เกิดข้ึนในอนาคต
อยา่งมีระบบ โดยมีการก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกิจกรรมต่าง ๆ ไว ้

                    2.  ท าให้การก าหนดล าดบัชั้นของกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะตอ้งท าให้ต่อเน่ืองสอดคลอ้งกนั
อยา่งมีประสิทธิภาพ ประหยดัทรัพยากรต่าง ๆ และมีประสิทธิผลได ้

                    3.  ท าให้เกิดการประสานระหวา่งผูป้ฏิบติังานหรือหน่วยงานปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ให้
กิจกรรมบางอยา่งขาดหายไปหรือซ ้ าซอ้นกนั 

                    4.  ท าให้เกิดการประเมินผลอยา่งมีขั้นตอน และมีคุณภาพท่ีดี ท าให้ไดส้ารสนเทศจาก
การประเมินท่ีเป็นประโยชน์ 
                  จิระศกัด์ิ สาระรัตน์ (2551: 7 – 8)  กล่าววา่การประเมินทางการศึกษามีความส าคญั  
ดงัต่อไปน้ี 

1. ช่วยช้ีใหเ้ห็นวา่จุดประสงคข์องการด าเนินงานนั้นเหมาะสมเป็นไปไดเ้พียงใด 

2. ท าใหท้ราบวา่การด าเนินงานนั้นบรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ 
3. กระตุน้ใหมี้การเร่งรัดปรับปรุงการด าเนินงาน 

4. ช่วยใหม้องเห็นขอ้บกพร่องในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน 

5. ช่วยควบคุมการด าเนินงานใหมี้คุณภาพ และประสิทธิภาพ 

6. ช่วยใหข้อ้มูลสารสนเทศแก่ผูบ้ริหารในดา้นการด าเนินงาน 

7. ใชเ้ป็นแนวทางก าหนดวธีิการด าเนินงานท่ีเหมาะสมในคร้ังต่อๆไป  



18 

 

สรุป  
การประเมินผลมีลักษณ ะส าคัญ คือเป็น เค ร่ืองรับรองคุณ ภาพในการให้บ ริการ                 

ช่วยให้ได้ข้อมูลซ่ึงเป็นสารสนเทศท่ีมีคุณค่าส าหรับหน่วยงานในพิจารณาจดัสรรงบประมาณ 
เพื่อให้การสนบัสนุนโครงการต่าง ๆ ในโอกาสต่อไป  ช่วยช้ีใหเ้ห็นความส าคญัของแต่ละโครงการ
ตามล าดับก่อนหลัง ช่วยให้ได้ข้อมูลป้อนกลับจากผูรั้บบริการ ข้อมูลประเภทน้ีท าให้ทราบถึง
ขอ้จ ากดัและปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน เพื่อน ามาปรับปรุงโครงการ ตลอดจนเพื่อก่อให้เกิด
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างผูใ้ห้และผูรั้บบริการ  ช่วยให้ทราบถึงผลผลิตโครงการทั้งในด้านท่ีพึง
ประสงค์และไม่พึงประสงค์ควบคู่กนัไป ถึงแมว้่าการด าเนินโครงการต่าง ๆ ลว้นมีแต่จุดมุ่งหมาย
เพื่อให้ไดผ้ลผลิตท่ีพึงประสงคเ์ป็นหลกั แต่ในความเป็นจริงแลว้ ก็อาจจะมีผลผลิตบางส่วนท่ีไม่พึง
ประสงคเ์กิดตามมา 

  
ประโยชน์ของการประเมนิผล 

           สมคิด  พรมจุย้ (2550: 37) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการประเมินผลพอจะสรุปได ้ดงัน้ี 

            1.ช่วยให้ข้อมูล และสารสนเทศต่างๆ เพื่อน าไปใช้ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการวางแผน
ตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นในการด าเนินโครงการ ตลอดจนตรวจสอบ
ความเป็นไปไดใ้นการจดักิจกรรมต่าง ๆ 

            2.  ช่วยท าใหก้ารก าหนดวตัถุประสงคมี์ความชดัเจน 

            3.  ช่วยในการจดัหาขอ้มูลเก่ียวกบัความกา้วหนา้ปัญหา  และอุปสรรคของการด าเนินงาน 

            4.  ช่วยให้ขอ้มูลเก่ียวกบัความส าเร็จ และความลม้เหลวของโครงการ เพื่อน าไปใช้ในการ
ตดัสินใจ และวินิจฉยัวา่จะด าเนินโครงการในช่วงต่อไปหรือไม่ จะยกเลิกหรือขยายการด าเนินงาน
โครงการต่อไป 

              5.  ช่วยให้ไดข้อ้มูลท่ีบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการวา่เป็นอยา่งไรคุม้ค่า
กบัการลงทุนหรือไม่ 
            6.  เป็นแรงจูงใจใหผู้ป้ฏิบติังานในโครงการ เพราะการประเมินโครงการดว้ยตนเองจะท าให้
ผูป้ฏิบติังานได้ทราบผลการด าเนินงาน จุดเด่น จุดด้อย และน าขอ้มูลไปใช้ในการปรับปรุง และ
พฒันาโครงการใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

เยาวดี รางชยักุล วบิูลยศ์รี (2551:  93 – 95) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการประเมินดงัน้ี 

1. เป็นเคร่ืองมือของการรับรองคุณภาพในการบริการ ถึงแมจ้ะไม่สามารถประกนั 

ผลสัมฤทธ์ิขั้นสูงสุดของโครงการได ้

           2. ช่วยใหผู้ส้นบัสนุนดา้นเงินลงทุนไดรั้บทราบปัญหา หรืออุปสรรคในการด าเนินงาน 
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ของโครงการ โดยอาศยัหลกัฐานเชิงประจกัษจ์ากสภาพการณ์ท่ีเป็นจริง 

3.  ช่วยใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศท่ีมีคุณค่าส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. ช่วยช้ีใหเ้ห็นความส าคญัของแต่ละโครงการตามล าดบัก่อนหลงั โดยสามารถจะทราบ 

ไดว้า่ โครงการใดมีความจ าเป็นเร่งด่วนกวา่กนั 

5. ช่วยใหไ้ดข้อ้มูลยอ้นกลบัจากผูรั้บบริการ ขอ้มูลประเภทน้ีท าใหท้ราบถึงขอ้จ ากดั 

และปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน เพื่อน ามาปรับปรุงโครงการ 

6. ช่วยใหท้ราบถึงผลผลิตของโครงการทั้งในดา้นท่ีพึงประสงค ์และไม่พึงประสงค ์

ควบคู่กนัไป  
กนกวรรณ จนัทร์เจริญชยั (2553: 2 – 10) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์จากการประเมิน 

สามารถแบ่งออกเป็นประเด็นหลกั ๆ ดงัน้ี 

1. การประเมินและผลของการประเมินเป็นไปตามการคาดหมาย การปฏิบติังาน และ 

การบริหารจะถือวา่เป็นแนวทางหรือตวัอยา่ง ท่ีจะน าไปใชเ้พื่อขยายผลต่อไป 

2. หากผลการประเมินออกมาในเชิงลบ ก็จะเป็นแนวทางในการน าไปใชพ้ิจารณา 

ตดัสินใจ เพื่อปรับปรุงแกไ้ขการบริหาร และการปฏิบติังานใหถู้กตอ้งเหมาะสมยิง่ข้ึนไป 

3. การท าใหผู้บ้ริหาร และผูป้ฏิบติังานตามแผนมีความระมดัระวงั และเตรียมพร้อม 

ท่ีจะท างานมากขั้น  
          สรุป  
          ประโยชน์การประเมินผลช่วยให้แผนงานบรรลุวตัถุประสงค ์มีส่วนช่วยในการแกไ้ขปัญหา 
ช่วยในการควบคุมคุณภาพของงาน  วา่การปฏิบติังานนั้นจะบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวเ้พียงใด ช่วย
ใหไ้ดข้อ้มูลยอ้นกลบัจากผูรั้บบริการเป็นแรงจูงใจใหก้บัผูป้ฏิบติังาน ผลของการประเมินเป็นขอ้มูล
บ่งบอกถึงประสิทธิภาพการท างาน  ซ่ึงส าคญัในการวางแผน หรือการก าหนดนโยบายของผูบ้ริหาร
ต่อไป 

 

องค์ประกอบการประเมนิผล 

 องคป์ระกอบของการประเมินผล  แบ่งออกเป็น 4  องคป์ระกอบ  มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ส่ิงทีจ่ะประเมิน  ไดแ้ก่  นโยบาย  แผนงาน  โครงการ  องคก์ร  วสัดุอุปกรณ์ 

2. ผู้ใช้ผลการประเมิน  ได้แก่  ผูบ้ริหาร  เจา้หน้าท่ีด าเนินโครงการ  เจา้ของเงินทุนว่า
ตอ้งการทราบอะไรจากการประเมิน 

3. ผู้ประเมิน  ซ่ึงอาจเป็นบุคคล  หรือคณะบุคคลท่ีอยูใ่นโครงการหรืออยูน่อกโครงการ 

4. วธีิด าเนินการประเมิน  หรือกระบวนการประเมิน 
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ดงันั้นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินผล  ประกอบดว้ย  ส่ิงท่ีจะประเมิน  ผูใ้ชผ้ลการ 

ประเมิน  ผู ้ประเมิน  และวิธีด าเนินการประเมิน  ซ่ึงทั้ ง4 องค์ประกอบมีความส าคัญต่อการ
ประเมินผล 

 

มาตรฐานของผลการประเมนิผล 

 การประเมินผลเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบคุณภาพหรือมาตรฐานของผลประเมิน  ดงันั้น 
เกณฑ์เพื่อการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานเพื่อการเปรียบเทียบจึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งพฒันาข้ึน
เพื่อน ามาใช้ส าหรับพิจารณาในกระบวนการประเมินดงักล่าวและแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัคุณภาพ
ของการประเมิน ตอ้งอิงกระบวนการประเมินท่ีส าคญั 3 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1  เป้าหมายหรือความต้องการของการประเมิน ซ่ึงในส่วนน้ีจะน าไปสู่ค าถามของ
การประเมินวา่ สามารถตอบสนองความตอ้งการไดต้รงและมากนอ้ยเพียงใดจากสารสนเทศท่ีไดรั้บ 

 ส่วนที่ 2 วิธีการประเมิน ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากวิธีการวดัผลตลอดจนเคร่ืองมือการเก็บขอ้มูล 
สถิติ การวิเคราะห์การติดตามภาคสนามและกลุ่มเป้าหมายท่ีให้ข้อมูล ฯลฯ โดยพิจารณาว่า
กระบวนการประเมินนั้นสามารถท าให้บรรลุผลการตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงตามสภาพ รวมทั้ง
เหมาะสมกบับริบทและสภาพทัว่ไป 

 ส่วนที่ 3 ผลการประเมิน มีประโยชน์ในการน าไปใช้ให้ความยุติธรรมและน่าเช่ือถือ       
โดยค านึงถึงความเช่ียวชาญและคุณธรรมของผูป้ระเมินตามท่ีมุ่งหวงัไว ้

 สรุป 

การประเมินผลเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบคุณภาพหรือมาตรฐาน เพื่อเป็นการเปรียบเทียบ
ส่ิงท่ีจะประเมินจึงตอ้งก าหนดเกณฑ์ในการประเมินผลไดแ้ก่  เป้าหมายหรือความตอ้งการของการ
ประเมิน วธีิการประเมินและผลการประเมิน 

 

เกณฑ์มาตรฐานของการประเมนิ 
 

 ในปี ค.ศ. 1980 ไดมี้คณะกรรมการชุดหน่ึงซ่ึงแต่งตั้งโดย 12 องค์กรท่ีท างานทางดา้นการ
ประเมินผลทางการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดร่้วมกนัพิจารณาร่างเกณฑ์มาตรฐานส าหรับ
การประเมินโครงการต่าง ๆ ทางการศึกษาข้ึน โดยเกณฑ์มาตรฐานท่ีจดัท าข้ึนดงักล่าวมีจ านวน
ทั้งส้ิน 30 ขอ้ ต่อมาได้มีการจดัพิมพ์เอกสารช่ือ “Standards for Evaluation of Education Program, 

Project and Material” และไดจ้ดัจ าหน่ายในปี ค.ศ. 1981 ผลงานทางวิชาการช้ินน้ี Stufflebeam และ 
Madaus (1989 : 395-404) มีสาระส าคญัๆ ดงัน้ี 
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 1. จุดเน้นของเกณฑ์มาตรฐาน  
     ค  าว่า “เกณฑ์มาตรฐาน” นั้ น ได้มีการน ามาใช้ในความหมายของหลักการร่วมกัน                
เพื่อเป็นตวัระบุช้ีคุณค่าของส่ิงท่ีมุ่งจะประเมิน โดยกรอบของส่ิงท่ีตอ้งการจะประเมินในเอกสาร
ฉบบัดงักล่าวขา้งตน้น้ี จะหมายถึงการประเมินผลทางการศึกษา ซ่ึงอาจจะเป็นโปรแกรม โครงการ 
หรือวสัดุอุปกรณ์ใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 

 2.  ขอบเขตของเกณฑ์มาตรฐาน  
      คณะกรรมการไดจ้ดัแบ่งเกณฑม์าตรฐานออกเป็น 4 กลุ่ม คือ  
      2.1  กลุ่มของเกณฑม์าตรฐานดา้นประโยชน์ใชส้อย 

            เกณฑ์กลุ่มน้ีจะมุ่งเน้นในดา้นของผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการประเมินซ่ึงมีต่อผู ้
ประสงคจ์ะใชผ้ลจากการประเมินดงักล่าวนั้นเป็นส่วนส าคญั 

      2.2  กลุ่มของเกณฑม์าตรฐานดา้นประสิทธิภาพของขั้นตอนในการประเมิน 

            เกณฑ์กลุ่มน้ีจะมุ่งเนน้ไปในประเด็นของการวางแผนการประเมินให้เป็นไปไดอ้ยา่ง
จริงจงัในการลงมือปฏิบัติ เช่น การมีแนวทางในการด าเนินงานท่ีดี สอดคล้องกับสถานการณ์ 
รวมทั้งมีความยดืหยุน่และประหยดัค่าใชจ่้าย 

       2.3  กลุ่มของเกณฑม์าตรฐานดา้นจริยธรรมในการประเมิน 

             เกณฑ์กลุ่มน้ีจะมุ่งเนน้เก่ียวกบัเร่ืองของศีลธรรมและจรรยาบรรณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการประเมิน เช่น การรักษาความลับของผูใ้ห้ข้อมูล การกระท าต่าง ๆ ท่ีไม่ขัดต่อกฎหมาย 
รวมทั้งการรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการเก็บขอ้มูล 

       2.4  กลุ่มของเกณฑม์าตรฐานดา้นคุณภาพของผลการประเมิน 

            เกณฑ์กลุ่มน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัการใช้เคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพตลอดจนเทคนิควิธีการท่ี
ถูกตอ้งในการเก็บขอ้มูล และการวเิคราะห์ผลจากขอ้มูลท่ีไดรั้บ 

สรุป 

 การประเมินผลเป็นกระบวนการด าเนินงานดา้นการควบคุมและติดตามความกา้วหนา้ของ
งานหรือประเมินว่าภารกิจส าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวห้รือไม่  วิธีการน้ีถูกน ามาใช้ใน
ปัจจุบนัซ่ึงเป็นยุคท่ีมีการปฏิรูประบบราชการ  รวมถึงการปฏิรูปการปฏิบติังานของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน  เพื่อให้เกิดคุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้บรรลุเป้าหมาย
องค์ประกอบท่ีส าคญัได้แก่  1) เกณฑ์  2) กระบวนการและ3) เทคนิควิธีส าหรับอ้างอิงผลการ
ประเมินอยา่งมีระบบและมีเกณฑม์าตรฐาน 
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บทสรุป 

การประเมินผล  เป็นกระบวนการด าเนินงานดา้นการควบคุมและติดตามความกา้วหนา้ของ
งาน  เพื่อให้เกิดคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีแนวคิดเนน้ความตอ้งการการประเมินเพื่อ
การตดัสินคุณค่า และเพื่อเตรียมขอ้เสนอแนะท่ีเหมาะสมส าหรับผูป้ฏิบติั หรือเพื่อเป็นแนวทางใน
การด าเนินท่ีต่อเน่ืองให้ไดผ้ลดียิง่ข้ึน  การประเมินไดรั้บการพฒันามาอยา่งต่อเน่ืองเร่ิมตน้จากความ
เขา้ใจท่ีว่าการประเมินเป็นส่ิงเดียวกบัการวดัผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน(Measurement-oriented)การ
ประเมินเป็นกระบวนการศึกษาส่ิงต่าง ๆ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย (Research-oriented) และจาก
ความหมายต่าง ๆ Evaluation  เป็นค าท่ีใช้ในการอธิบายและตดัสินคุณสมบติับางอย่างของบุคคล
หรือกลุ่มบุคคล เพื่อให้สามารถอธิบายและเขา้ใจบุคคลนั้น ๆ ไดดี้ข้ึน ซ่ึงการประเมินผลมีลกัษณะ
ส าคญัคือเป็นเคร่ืองรับรองคุณภาพในการให้บริการ ช่วยให้ไดข้อ้มูลซ่ึงเป็นสารสนเทศท่ีมีคุณค่า
ส าหรับหน่วยงานในพิจารณาจดัสรรงบประมาณ เพื่อให้การสนบัสนุนโครงการต่าง ๆ ในโอกาส
ต่อไป  ส่วนประโยชน์การประเมินผลช่วยให้แผนงานบรรลุวตัถุประสงค ์มีส่วนช่วยในการแกไ้ข
ปัญหา ช่วยในการควบคุมคุณภาพของงาน  ผลของการประเมินเป็นขอ้มูลบ่งบอกถึงประสิทธิภาพ
การท างาน  ซ่ึงส าคญัในการวางแผน หรือการก าหนดนโยบายของผูบ้ริหารต่อไป มีส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการประเมินผล  ประกอบด้วย  ส่ิงท่ีจะประเมิน  ผู ้ใช้ผลการประเมิน  ผู ้ประเมิน  และ
วิธีด าเนินการประเมิน  ซ่ึงทั้ง4 องค์ประกอบมีความส าคญัต่อการประเมินผลส าหรับตรวจสอบ
คุณภาพหรือมาตรฐาน  เพื่อเป็นการเปรียบเทียบส่ิงท่ีจะประเมินจึงต้องก าหนดเกณฑ์ในการ
ประเมินผลไดแ้ก่  เป้าหมายหรือความตอ้งการของการประเมิน วธีิการประเมินและผลการประเมิน 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. การประเมินผลมีปรัชญา ทฤษฏีและแนวคิดอยา่งไรจงอธิบาย 

2. พฒันาการของการประเมินผลมีแนวคิดและวธีิการท่ีความส าคญัอยา่งไร 

3. นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายการประเมินผลอยา่งไรบา้ง 

4. การประเมินผลมีความส าคญัอยา่งไร 

5. การประเมินผลมีประโยชน์อยา่งไร 

6. องคป์ระกอบการประเมินผลประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

7. มาตรฐานการประเมินผลและเกณฑม์าตรฐานท่ีส าคญัคควรเป็นอยา่งไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 

รูปแบบการประเมินผล 9 ช่ัวโมง 

 

หัวข้อเนือ้หา 

 ความหมายของรูปแบบหรือโมเดล  (Model) 
รูปแบบการประเมินผล 

1. รูปแบบการประเมินผลของไทเลอร์ (Tyler’s Rationale and Model of  
Evaluation)  

2. รูปแบบการประเมินผลของครอนบาค (Cronbach’s Concepts and Model) 
3. รูปแบบการการประเมินผลของสคริฟเวน (Scriven’s Evaluation Ideologies and  
    Model) 
4. รูปแบบการประเมินผลของสเตก (Stake’s Concepts and Model of Evaluation)  
5. รูปแบบการประเมินผลของอลัคิน (Alkin’s Concept of Evaluation)  
6.รูปแบบการประเมินผลของแฮมมอนด ์(Hammond’s Concepts and Model of  
   Evaluation) 
7.รูปแบบการประเมินผลของโปรวสั (Provus’s Discrepancy Evaluation) 
8. รูปแบการประเมินผลซิปโมเดลในการประเมินผลของสตฟัเฟิลบีม  
    (Stufflebeam’s CIPP Model) 

การจดักลุ่มรูปแบบการประเมินผล 

รูปแบบการประเมินผลในยคุต่าง ๆ 

 บทสรุป 

  

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายความหมายรูปแบบการประเมินผลได ้

2. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายและเขียนรูปแบบการประเมินผลทั้ง8 รูปแบบได ้

3. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิสามารถอธิบายการแบ่งกลุ่มของรูปแบบการประเมินผลและ 

การประเมินผลในยคุต่างๆได ้
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วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

4. ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

5. ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

6. ผูส้อนท าการซกัถาม 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาการประเมินผลโครงการ  
2. PowerPoint รูปแบบการประเมินผล 

 

การวดัผลและประเมนิผล 

1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผดิชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 
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บทที ่2 

รูปแบบการประเมินผล 
 

 

โมเดล (Model) หรือ  รูปแบบ  สามารถน ามาใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล  
สัญลักษณ์   และหลักการของระบบ  และ แบบแผนตัวอย่างของการด าเนินงาน ท่ีแสดง
ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ในระบบ กระท าได้  3  ลักษณะได้แก่  1) โมเดลเชิงบรรยาย                
เป็นการน าเสนอโดยใช้ค  าบรรยายระบุถึงแนวคิด หลักการ  หรือตัวแปร  และมีค าอธิบายถึง
ปรากฏการณ์ด้วยค าบรรยายความสัมพันธ์ระหว่าง  แนวคิด  หลักการ  หรือตัวแปรเหล่านั้ น                    
2)  โมเดลเชิงรูปภาพ  เป็นการน าเสนอโดยใช้รูปภาพ  หรือสัญลกัษณ์จ าลอง แสดงถึง  หลกัการ 
หรือ  ตวัแปรเหล่านั้น  และ 3)  โมเดลเชิงคณิตศาสตร์  เป็นการน าเสนอโดยใช้สัญลกัษณ์แทน
แนวคิด  หลกัการหรือตวัแปรเหล่านั้นสามารถน าไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งกวา้งขวาง  

ในบทน้ีจะน าเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัความหมายของรูปแบบการประเมินเและรูปแบบ
ต่างๆการประเมินผลดงัต่อไปน้ี ( เยาวดี  รางชยักุล  วิบูลยศ์รี,2551:25-63) พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2548: 

20-30) 

 

ความหมายของรูปแบบหรือโมเดล  (Model) 
 รูปแบบหรือแบบจ าลอง ในท่ีน้ี ไดน้ ามาใชเ้พื่อส่ือความหมายใหต้รงกบัค าในภาษาองักฤษ
วา่ “Model” ความหมายของค าว่า “รูปแบบ” หรือ “โมเดล” หรือ “แบบจ าลอง” สามารถอธิบายให้
เขา้ใจไดง่้ายโดยการยกตวัอยา่งสมมติวา่ครูคนหน่ึงตอ้งการน าเสนอข้ึนตอนในการจดัการเรียนการ
สอนของตน เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจและเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการสอน จึงได้เสนอ
ขั้นตอนการท างานท่ีตนเองใช ้ดงัน้ี 
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 จากภาพท่ี2.1   เป็นลกัษณะหน่ึงของรูปแบบการเรียนการสอน ซ่ึงเกิดจากการถ่ายทอด 

 

 ถา้วเิคราะห์รายละเอียดของรูปแบบ มีลกัษณะส าคญั ๆ 4 ประการ คือ 

1.  เป็นการถ่ายทอดในลกัษณะของการเลียนแบบ หรือถ่ายแบบจากความเขา้ใจ ตลอดจน 

จินตนาการของคนท่ีมีต่อปรากฏการณ์ใด ๆ ออกมาเป็นโครงสร้างท่ีมีระบบระเบียบ และง่ายต่อการ
รับรู้ของบุคคลอ่ืน 

 2. ลักษณะรูปแบบไม่ใช่การบรรยาย หรือการพรรณนาอย่างยืดยาว แต่เป็นการแสดง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสัญลกัษณ์และหลกัการของระบบ 

 3.  ตวัรูปแบบเน้นเฉพาะส่วนส าคญั เพื่อน าไปสู่ความเขา้ใจท่ีตรงกนัระหว่างผูน้ าเสนอ
รูปแบบกบัผูรั้บรู้รูปแบบนั้น ๆ 

   ภาพลักษณ์รูปแบบมุ่งการส่ือสารให้กระชับ รับรู้ภาพรวมของความหมายมองเห็น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งระหวา่งส่วนยอ่ย ๆ ได ้โดยการน าเสนอเพียงคร้ังเดียว 

 สรุป    
รูปแบบ หรือแบบจ าลอง คือวิธีการท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงไดถ่้ายทอดความคิดความเขา้ใจ 

ตลอดทั้งจินตนาการท่ีมีต่อปรากฏการณ์หรือเร่ืองราวใด ๆ ให้ปรากฏ สามารถน าไปใชใ้นลกัษณะ
ต่าง ๆ กันคือ (1) เป็นแบบจ าลองในลักษณะเลียนแบบ (2) เป็นตัวแบบท่ีใช้เป็นแบบอย่าง                   

เตรียมการสอน ส่ือ อุปกรณ์ 

การจดัการเรียนการสอน 

ประเมินผล 

นกัเรียนส่วนใหญ่เขา้ใจบทเรียน 

เตรียมการสอนซ่อมหรือเสริม การเตรียมการสอนบทเรียนบทต่อไป 

ไม่ใช่ ใช่ 

ภาพที ่1   แสดงขั้นตอนในการจดัการเรียนการสอนของครู 
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(3) เป็นแผนภาพท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งสัญลกัษณ์และหลกัการของระบบ และ(4) เป็นแบบ
แผนหรือแผนผงัของการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองดว้ยความสัมพนัธ์เชิงระบบ 

 เม่ือพิจารณาลกัษณะของรูปแบบหรือแบบจ าลอง หรือโมเดล แลว้จะเห็นไดว้่า “โมเดล” 
ไม่เพียงแต่เป็นแบบจ าลองภาพหรือความคิดเท่านั้นแต่ยงัมุ่งส่ือสารภาพ รวมทั้งแนวคิด หลกัการ 
ตลอดจนปรากฏการณ์ในเชิงสัมพนัธ์อยา่งเป็นระบบอีกดว้ย ดงันั้น การก าหนดโมเดลท่ีเป็นระบบ
และมีหลกัการท่ีสมเหตุสมผล จะท าใหก้ารวางแผนการท างานต่าง ๆ เขา้ใจไดง่้ายข้ึน  
           ในศาสตร์ของการประเมินก็เช่นเดียวกันมีผูพ้ยายามเสนอแนวคิดและโมเดลท่ีช่วยให้
สามารถท าการประเมินไดดี้ข้ึนจนอาจกล่าวไดว้า่ “รูปแบบ” หรือ “โมเดล” การประเมินน้ี สามารถ
ท่ีจะถือว่าเป็นทฤษฎีการประเมินก็ได้ เพราะมีลักษณะของความสมเหตุสมผลบนพื้นฐานของ
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ในเชิงทฤษฎีเช่นกนั นอกจากนั้น “รูปแบบ” การประเมินยงัสามารถเป็นท่ีเขา้ใจ
และน าไปประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบติัไดต้ามโครงการต่าง ๆ ท าให้สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
ใหก้บัศาสตร์ของการประเมิน ดงัจะเห็นวา่ “รูปแบบ” การประเมินไดแ้พร่หลายไปทัว่โลกแมแ้ต่ใน
ประเทศไทยเอง นกัประเมินก็มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบการประเมินต่าง ๆ ตลอดจนมี
การน าไปใชใ้นการปฏิบติัเพื่อช่วยการตดัสินความตอ้งการและคุณภาพของโครงการต่างๆ เป็นตน้ 
จนเป็นท่ีวิพากษว์ิจารณ์กนัมากเก่ียวกบัการใช ้“รูปแบบ” หรือ “โมเดล” การประเมิน ซ่ึงบ่งช้ีวา่เม่ือ
เป็นทฤษฎีการประเมินแล้วก็ย่อมจะต้องมีการตรวจสอบถึงคุณภาพด้านความเป็นปรนัย 
(Objectivity) วา่ ปราศจากอคติหรือไม่มีความตรงของการประเมิน (Validity) และวิธีการประเมินท่ี
มีความเช่ือถือได ้(Reliability) มากนอ้ยเพียงใด 

 กระบวนการประเมินก็ต้องแสดงรูปแบบท่ีมีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ (Systematic 

Structure) ขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการประเมินก็ตอ้งมีความสอดคลอ้งท่ีสมเหตุสมผลในเชิง
ทฤษฎีท่ียอมรับกนัได ้รวมทั้งตอ้งมีความชดัเจนในการอธิบายธรรมชาติของการประเมินดว้ย 

       จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีไดรั้บการพฒันามาหลายยุคหลายสมยั นกัประเมินหลายท่าน
ได้พยายามเสนอรูปแบบการประเมินไวห้ลายลกัษณะ แต่ละรูปแบบมีแนวคิด ทฤษฎี และหลัก
เหตุผลของการพฒันาโดยเฉพาะมีความเช่ือและปรัชญาส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัไป ท่ีส าคญัคือ 
รูปแบบแต่ละรูปแบบท่ีน าเสนอมีวตัถุประสงค์เฉพาะการใช้ในการประเมินท่ีแตกต่างกัน 
นอกจากนั้นรูปแบบต่าง ๆ ล้วนมีจุดเด่นจุดด้อย และมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ท่ีไม่เหมือนกัน 
ดงันั้นในทางปฏิบติัแลว้การประเมินโครงการใด ๆ จึงไม่ควรจ ากดัให้ใช้รูปแบบใดรูปแบบหน่ึง
เท่านั้น แต่ตอ้งพิจารณาถึงสภาวะแวดลอ้มและวตัถุประสงค์ของการประเมินโครงการ ตลอดจน
องค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการใช้รูปแบบนั้น ๆ รวมทั้งอรรถประโยชน์ท่ีได้จากการใช้
รูปแบบนั้น ๆ เป็นส่วนส าคญัดว้ย นกัประเมินท่ีมีประสบการณ์จึงไม่ควรยึดติดรูปแบบใดรูปแบบ
หน่ึง แต่จะตอ้งรู้จกัเลือกประยุกตใ์ชรู้ปแบบต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของ
การประเมินสูงสุด  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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รูปแบบการประเมนิผล 

1. รูปแบบการประเมินผลของไทเลอร์ (Tyler’s Rationale and Model of Evaluation)  
        แนวคิดทางการประเมินผลของไทเลอร์ (Tyler, 1936) จดัเป็นแนวคิดของการประเมิน
ในระดบัชั้นเรียน โดยไทเลอร์มีความเห็นวา่ การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนจะมี
ส่วนช่วยอยา่งมากในการพฒันากระบวนการเรียนการสอน   

         ทั้งน้ี ไทเลอร์ไดเ้ร่ิมตน้การน าเสนอแนวความคิดทางการประเมินโดยยดึกระบวนการ
ของการจดัการเรียนการสอนเป็นหลกั กล่าวคือ ไทเลอร์ไดนิ้ยามว่า กระบวนการจดัการเรียนการ
สอนเป็นกระบวนการท่ีมุ่งจดัข้ึนเพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาในตวัของ
ผูเ้รียน ด้วยเหตุน้ีจุดเน้นของการเรียนการสอน จึงข้ึนอยู่กบัการท่ีผูเ้รียนจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมหลกัการสอน ดงันั้น เพื่อให้การสอนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในตวัผูเ้รียนตามท่ี
มุ่งหวงั กระบวนการดงักล่าวควรมีขั้นตอนในการด าเนินการดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ตอ้งมีการระบุหรือก าหนดวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจนลงไปวา่เม่ือส้ินสุดการ 

จดัการเรียนการสอนแลว้ ผูเ้รียนควรเกิดพฤติกรรมใด หรือสามารถกระท าส่ิงใดไดบ้า้ง ลกัษณะของ
วตัถุประสงค์ท่ีชัดเจนดังกล่าวน้ี ควรมีจุดเน้นอยู่ท่ีการก าหนดพฤติกรรมซ่ึงสังเกตเห็นได้โดย
ชดัเจน หรือท่ีเรียกวา่วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

ขั้นท่ี 2 ตอ้งระบุต่อไปวา่ จากวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวด้งักล่าวนั้นมีเน้ือหาใดบา้ง 

ท่ีผู ้เรียนจะต้องเรียนรู้ หรือมีสาระใดบ้างท่ี เม่ือผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้แล้ว จะก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นขั้นตอนท่ี 1 

ขั้นท่ี 3 หารูปแบบและวธีิการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกลัป์เน้ือหาซ่ึง 

ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้ตามท่ีระบุไวใ้นขั้นตอนท่ี 2 

ขั้นตอนท่ี 4 หามาตรการในการตรวจสอบหลงัจากส้ินสุดการจดัการเรียนการสอน 

ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้และบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ใดบา้ง และมีวตัถุประสงคข์อ้
ใดบา้งท่ีผูเ้รียนยงัไม่เกิดการเรียนรู้ 

แนวคิดดงักล่าวน้ีเป็นแนวคิดในช่วงตน้ ๆ ของไทเลอร์ ต่อมาไทเลอร์ได้สร้างวงจรของ
วตัถุประสงคใ์นการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลข้ึน ซ่ึงเป็นเป็นโมเดลพื้นฐานไดด้งัน้ี 
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  จากภาพท่ี4  ลูกศรช้ีไปยงัทั้งสองทิศทางของทุกองคป์ระกอบ มีความหมายวา่ ใน 

 

การจัดการเรียนการสอนนั้ นตามทัศนะของไทเลอร์แล้ว องค์ประกอบทั้ ง 3 คือ                             
1) วตัถุประสงค์ 2) การจดัการเรียนการสอน และ 3) การประเมินผลผูเ้รียน จะต้องด าเนินการ
ประสานสัมพนัธ์กนัไปเสมอ 

 สรุป   
การประเมินในความเห็นของไทเลอร์ เป็นการเปรียบเทียบส่ิงผูเ้รียนสามารถกระท าไดจ้ริง

หลงัจากท่ีไดจ้ดัการเรียนการสอนแลว้ กบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมซ่ึงไดก้ าหนดข้ึนไวก่้อนท่ีจะ
จดัการเรียนการสอนนั้น ๆ  

2. รูปแบบการประเมินผลของครอนบาค (Cronbach’s Concepts and Model) 
     ใน ปี  ค .ศ . 1963 ครอน บ าคได้ เขี ยน บ ท ความ ช่ือ  “Course Improvement Through 

Evaluation” โดยได้ให้นิยามการประเมินตามทัศนะของตนไวว้่า “การประเมิน” เป็นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและการใชส้ารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัโปรแกรมทางการศึกษา ค าวา่ 
“โปรแกรม” ในความหมายของครอนบาค ใช้ไดท้ั้งในความหมายท่ีกวา้ง เช่น การจดัวางแผนการ
แจกจ่ายส่ือการศึกษาระดบัประเทศ การวางแผนการสอนของโรงเรียนแห่งหน่ึง ๆ หรือการวาง
แผนการเรียนให้กบันกัเรียนคนหน่ึง ๆ ทั้งน้ีในส่วนของการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา
นั้น ครอนบาคไดแ้บ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

     1. การตัดสินใจเพื่อการปรับปรุงรายวิชา เช่น การปรับแผนการสอน ตลอดจนการ
เลือกใชส่ื้อการสอนแบบใหม่  
      2. การตดัสินใจท่ีเก่ียวข้องกบัตวันักเรียนเป็นรายบุคคล เช่น การจดักลุ่มนักเรียนให้
เหมาะสมกบัความสามารถรวมทั้งการจดัสอนซ่อมหรือสอนเสริม  
      3. การจดัการบริหารในโรงเรียน เช่น การพฒันาระบบคุณภาพของโรงเรียน รวมทั้งการ
คดัเลือกหรือการพฒันาคุณภาพของครู 

ภาพที ่2  แสดงรูปแบบวงจรวตัถุประสงคใ์นการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผล 

 

วตัถุประสงค ์

การจดัการเรียนการสอน การประเมินผลผูเ้รียน 
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           การตดัสินใจเพื่อการปรับปรุงรายวิชา มีจุดเน้นท่ีส าคญัอยู่ตรงการตรวจสอบการ
เปล่ียนแปลงหรือพฒันาการท่ีเกิดข้ึนในตวัผูเ้รียน รวมทั้งการหาจุดหรือประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ
รายวชิาท่ีควรมีการปรับปรุงหรือพฒันา 

 วธีิการประเมิน 

 ครอนบาคมีความเห็นว่า การประเมินนั้ นไม่ควรกระท าโดยใช้แต่แบบทดสอบเพียง
ประการเดียว แต่ควรมีมาตรการอ่ืนประกอบด้วย โดยครอนบาคได้เสนอแนวทางการประเมิน
เพิ่มเติมไวอี้ก 4  แนวทาง คือ 

 1.  การศึกษากระบวนการ (Process Studies) ไดแ้ก่การศึกษาภาวการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
ชั้นเรียน เช่น การท่ีนกัเรียนท าแบบฝึกหัดไม่ถูกตอ้ง การสังเกตผลการใช้ส่ือ การชักถามนักเรียน
ขณะด าเนินการสอน หรือขณะใหท้ ากิจกรรมต่าง ๆ ถาวะการณ์ท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ีสามารถจะน ามาเป็น
ขอ้มูลท่ีใชเ้พื่อการพฒันาหรือปรับปรุงรายวชิาไดเ้ป็นอยา่งดี 

 2.  การว ัดศักยภาพของผู ้เรียน (Proficiency Measurement) ครอนบาคได้ให้คะแนน
ความส าคญัต่อคะแนนรายขอ้มากกว่าคะแนนจากแบบทดสอบทั้งฉบบั โดยให้ทศันะว่า คะแนน
จากแต่ละขอ้สามารถข้ีให้เห็นถึงส่ิงท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้แลว้และส่ิงท่ีควรจะพฒันาต่อไป ดว้ยเหตุน้ี 
ครอนบาคจึงให้ความส าคญัต่อการสอบเพื่อวดัสมรรถภาพของผูเ้รียนระหวา่งการเรียนการสอนว่า 
มีความส าคญัมากกวา่การสอบประจ าปลายภาคเรียนหรือการสอบปลายปี 

 3.  การวดัทศันคติ (Attitude Measurement) ครอนบาคให้ทศันะวา่ การวดัทศันคติเป็นผลท่ี
เกิดจากการจดัการเรียนการสอนส่วนหน่ึงซ่ึงมีความส าคญัเช่นกนั การวดัทศันคติอาจท าไดห้ลายวิธี 
เช่น การสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม และอ่ืน ๆ 

 4.  การติดตามผล (Follow-up Studies) เป็นการติดตามผลการท างานหรือภาวการณ์เลือก
ศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งการให้บุคคลท่ีเรียนในระดบัขั้นพื้นฐานท่ีผา่นมาแลว้ ไดป้ระเมินถึง
ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของวิชาต่าง ๆ ว่าควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างไร เพื่อช่วยในการพฒันาหรือ
ปรับปรุงรายวชิาเหล่านั้นต่อไป 

 สรุป  
รูปแบบการประเมินผลนตามแนวคิดของครอนบาค  มีความเช่ือวา่ การประเมินท่ีเหมาะสม

นั้ นต้องพิ จารณ าหลาย ๆ  ด้าน   เรียกว่า “Cronbach’s Goal & Side Effect Attainment Model”       
เพื่อน ามาใช้ส าหรับการประเมินโครงการดา้นการเรียนการสอน โดยเนน้วา่ การประเมินโครงการ
ดา้นการเรียนการสอนนั้น ไม่ควรประเมินเฉพาะแต่จุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวเ้ท่านั้น แต่ควรประเมินหรือ
ตรวจสอบผลข้างเคียงของโครงการด้วย ครอนบาคยงัมีความเห็นเพิ่มเติมอีกว่า หน้าท่ีส าคัญ
ประการหน่ึงของการประเมินโครงการด้านการเรียนการสอน  ก็คือ การค้นหาขอ้บกพร่องของ
โครงการเพื่อจะไดห้าทางปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
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3. รูปแบบการการประเมินผลของสคริฟเวน (Scriven’s Evaluation Ideologies and 
Model) 
    ในปี ค.ศ. 1967 ไดมี้บทความช่ือ “The Methodology of Evaluation” ของสคริฟเวนออก
เผยแพร่ ในบทความดงักล่าว สคริฟเวนไดใ้ห้นิยามการประเมินไวว้า่ “การประเมิน” เป็นกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการรวบรวมขอ้มูล การตดัสินใจเลือกใชเ้คร่ืองมือเพื่อเก็บขอ้มูล และการก าหนดเกณฑ์
ประกอบในการประเมิน เป้าหมายท่ีส าคญัของการประเมิน ก็คือ การตดัสินคุณค่าให้กบักิจกรรมใด 
ๆ ท่ีตอ้งการจะประเมิน 

 สคริฟเวนไดจ้ าแนกประเภทและบทบาทของการประเมินออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

 1.  การประเมินระหว่างด าเนินการ (Formative Evaluation)  
       เป็นบทบาทของการประเมินงาน กิจกรรม หรือโครงการใด ๆ ท่ีบ่งช้ีถึงข้อดีและ
ขอ้จ ากดัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการด าเนินงานนั้น ๆ ผลจากการประเมินดงักล่าวน้ี สามารถจะน าไปใช้
เพื่อการพฒันางานดงักล่าวให้ดีข้ึน จึงอาจเรียกการประเมินประเภทน้ีว่า เป็นการประเมินเพื่อการ
ปรับปรุง 

 2.  การประเมินผลรวม (Summative Evaluation) 
       เป็นบทบาทของการประเมินเม่ือกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ ส้ินสุดลง เพื่อเป็นตวับ่งช้ี
ถึงคุณค่าความส าเร็จของโครงการนั้น ๆ รวมทั้งน าเอาความส าเร็จหรือแนวทางท่ีดีไปใช้กบังาน
หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัในโอกาสต่อ ๆ ไป จึงอาจเรียกการประเมินประเภทน้ี
วา่ เป็นการประเมินสรุปรวม 

 นอกจากน้ี  สคริฟเวนยงัไดเ้สนอส่ิงท่ีตอ้งประเมินออกเป็นส่วนส าคญัอีก 2 ส่วน คือ 

 1.  การประเมินเกณฑ์ภายใน (Intrinsic Evaluation) เป็นการประเมินในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กับคุณภาพของเคร่ืองมือใด ๆ ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลรวมทั้ งคุณภาพของคุณลักษณะต่าง ๆ                    
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินโครงการ เช่น เป้าหมาย โครงสร้าง วิธีการ ตลอดจนทศันคติของบุคลากร
ท่ีรับผิดชอบในการด าเนินโครงการ ความเช่ือถือจากสาธารณชน และข้อมูลอ่ืน ๆ ในอดีต              
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการนั้น ๆ การประเมินในส่วนน้ีถือวา่มีความส าคญัมากขอ้ท่ีน่าสังเกตก็คือ การ
ประเมินเกณฑภ์ายในจะไม่สนใจถึงผลผลิตหรือผลกระทบท่ีมีต่อผูรั้บบริการของโครงการ ตวัอยา่ง
เกณฑ์ภายในของโครงการ เช่น  โครงการพฒันาหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัเป้าหมายของหลกัสูตร 
ความเหมาะสมกบัเน้ือหา ระบบการจดัการเรียนการสอน วิธีการให้คะแนน ทศันคติของผูบ้ริหาร
และครูท่ีมีต่อโครงการ เป็นตน้ 

 2.  การประเมินความคุ้มค่า (Payoff Evaluation) เป็นการประเมินในส่วนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั
คุณภาพของโครงการ ทฤษฎี หรือส่ิงอ่ืน ๆ ของโครงการ (ดงัท่ีกล่าวในขอ้ 1) แต่เป็นการประเมิน
ในส่วนซ่ึงเป็นผลท่ีมีต่อผูรั้บบริการจากการด าเนินโครงการ เช่น ผลท่ีไดจ้ากคะแนนสอบหรือผล
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การปฏิบติังานของผูรั้บบริการจากการด าเนินโครงการ หรือผลกระทบต่อดา้นสุขภาพอนามยัของ
ผูรั้บบริการ ฯลฯ  

3.  การประเมินความคุ้มค่า ได้ให้มีความสนใจเกี่ยวกับผลของโครงการที่ให้แก่ผู้รับบริการ 
จึงจดัวา่เป็นการตดัสินคุณค่าของโครงการโดยอิงเกณฑภ์ายนอก (Extrinsic criteria) 
 สคริฟเวนยงักล่าวถึงการประเมินทั้งสองส่วนขา้งตน้วา่ ควรให้ความส าคญัต่อการประเมิน
เกณฑ์ภายใน แต่ขณะเดียวกนันักประเมินก็จะตอ้งตรวจสอบผลผลิตในเชิงสัมพนัธ์ของตวัแปร
ระหวา่งกระบวนการกบัผลผลิตอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนดว้ย แนวคิดทางการประเมินของคริฟเวนในระยะ
ต่อมา คือ ในช่วงปี ศ.ศ. 1970-1971 ได้พัฒนาไปจากแนวคิดเดิมของการประเมินท่ียึดตาม
วตัถุประสงคแ์ต่เพียงอยา่งเดียว มาเป็นการประเมินท่ีมุ่งเน้นถึงผลผลิตต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ทั้งท่ีเป็นผล
โดยตรงจากโครงการและผลกระทบหรือผลพลอยได ้ท าให้มีการแบ่งประเภทของการประเมินตาม
แนวคิดของคริฟเวนออกได้เป็น 2 ลกัษณะใหญ่ ๆ คือ (1) การประเมินยึดวตัถุประสงค์เป็นหลกั 
(Goal-Based Evaluation) ดงันั้นคิดแรก ๆ ของสคริฟเวนท่ีกล่าวมาแลว้ และ (2) การประเมินท่ีได้
ยดึวตัถุประสงคเ์ป็นหลกั (Goal-Free Evaluation) ดงัจะไดก้ล่าวถึงในตอนต่อไป 

 แนวคิดการประเมินท่ีไม่ยดึวตัถุประสงคเ์ป็นหลกั  
 ในแนวคิดของสคริฟเวนนั้น การประเมินท่ียึดวตัถุประสงค์เป็นหลกั ไม่ไดห้มายความว่า 
จะไม่เป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากวตัถุของโครงการนั้ น ๆ แต่มีความหมายว่า ผลท่ีเกิดข้ึนจากการท า
โครงการหรือกิจกรรมใด ๆ นั้น เป็นเพียงส่วนหน่ึงของผลอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนดว้ย แนวคิดดงักล่าวน้ี
ไดรั้บค าวภิาควจิารณ์ทั้งในทางสนบัสนุนและไม่สนบัสนุน ในทางสนบัสนุนมีความเห็นวา่ แนวคิด
การประเมินในลกัษณะน้ี ท าให้นักประเมินมองผลงานในทศันะท่ีกวา้ง สามารถทราบผลทุก ๆ 
ส่วนท่ีเกิดข้ึนจากการท ากิจกรรมหรือโครงการใด ๆ ซ่ึงย่อมจะส่งผลดีในการท างานหรือในการ
วางแผนงานต่าง ๆ ส่วนในทางท่ีไม่สนับสนุนนั้ น จะมีจุดโต้แย ้งหนักไปในด้านวิธีการ คือ             
มีความเห็นว่าในทางปฏิบติัคงยากท่ีจะติดตามผลการประเมินใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนให้ครบทั้งหมดได ้
นอกจากนั้น มาตรการและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินให้คลอบคลุมผลทุก ๆ ดา้นท่ีเกิดข้ึน ก็ยอ่ม
ยากท่ีจะก าหนดหรือระบุแนวทางท่ีชดัเจนในการประเมินให้บรรลุหลกัการดงักล่าวได ้(Scriven in 

Popham 1974 : 34-67)  
 ในแนวคิดท่ีสนับสนุน ได้มีการน าวิธีการประเมินท่ีไม่ยึดวตัถุประสงค์เป็นหลักไป
ประยุกตใ์ชก้บัวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ และวิธีการการประเมินโครงการประเภทให้บริการสังคมไดเ้ป็น
จ านวนมากซ่ึงมกัจะเป็นโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน มีความซับซ้อนในการด าเนินโครงการมี
องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อโครงการ เช่น ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งสภาวะแวดลอ้ม
ยืดหยุ่นได้ เพื่อเป็นการรวบรวมสารสนเทศท่ีมีคุณค่า ซ่ึงจะช่วยให้การประเมินโครงการมี
ประสิทธิภาพในทางปฏิบติั และสามารถให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงไดดี้กวา่การ
ประเมินท่ียดึวตัถุประสงคเ์ป็นหลกั 
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 สรุป   รูปแบบการประเมินผลของสคริฟเวนเป็นการประเมินท่ียดึวตัถุประสงคเ์ป็นหลกั  
โดยมีการคดัเลือกขอ้มูลข่าวสารท่ีจ าเป็นอ่ืน ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัโครงการ โดยอาศยัพื้นฐานของการ
ตดัสินคุณค่าอยา่งมีคุณธรรม รวมทั้งมีการเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไวด้ว้ย โดยนกั
ประเมินตอ้งมีอิสระในการเลือกเกณฑม์าตรฐานเอง  

4. รูปแบบการประเมินผลของสเตก (Stake’s Concepts and Model of Evaluation)  
     การประเมินในทศันะของสเตก เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหลาย ๆ แหล่ง เพื่อน ามา
จดัใหเ้ป็นระบบระเบียบและมีความหมายในการประเมิน โดยสเตกไดส้ร้างแบบจ าลองทางความคิด
เก่ียวกบัการประเมินข้ึน เรียกวา่ โมเดลเคาน์ทิแนนซ์ (Stake’s Countenance Model) ดงัมีโครงสร้าง
ต่อไปน้ี (Worthen & Sanders, 1973 : 113)  
 

 

 

 

 

  
   
   
 

 

 

 

ภาพที ่3 รูปแบบการประเมินผลของสเตก 

 

 รูปแบบการประเมินผลตามความคิดของสเตกนั้นมีมิติทางการประเมินอยู ่2 มิติ คือ 

 1.  มิติในแนวตั้ง (Antecedents) 
      1.1  ส่ิงน า (Antecedents)  

     “ส่ิงนั้น” หมายถึง ภาวะของส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นอยูก่่อน ก่อนท่ีจะมีกิจกรรมหรือการ
กระท าอย่างใดอย่างหน่ึงตามมา เช่น ในเร่ืองของการเรียนการสอน ก็จะหมายถึง ภูมิหลัง 
ความสามารถ ความถนดั ความสนใจ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเดิมของนกัเรียน เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัการ 

(Rationale) 

ความคาดหวงั 

(Intents) 

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง 

(Observations) 

มาตรฐาน 

(Standards) 

การตดัสิน 

(Judgements) 

ส่ิงน าหรือปัจจยัเบ้ืองตน้ 

(Antecedents) 
การปฏิบติั 

(Transactions) 

ผลผลิต 

(Outcomes) 

เมตริกบรรยาย 

(Description Matrix) 

เมตริกตดัสินคุณค่า 

(Judgement Matrix) 
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     1.2  การปฏิบติั (Transaction) 
 “การปฏิบติั” หมายถึง ภาวะของการกระท า การเคล่ือนไหว หรือการจดักิจกรรม

ใด ๆ ตามวตัถุประสงค ์หรือเป้าหมายของงานในโครงการนั้น ๆ เช่น การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนส าหรับครูและนกัเรียน 

     1.3   ผลผลิต (Outcomes) 
 “ผลผลิต” หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีมีภาวะของการกระท าในโครงการ เช่น 

ในเร่ืองของการจดัการเรียนการสอน ผลผลิตท่ีคาดหวงั หมายถึง การท่ีนักเรียนเกิดการเรียนรู้                
มีทศันคติท่ีดี มีความสามารถ มีทกัษะ หลงัจากท่ีครูไดจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนไปแลว้ 

2.  มิติในแนวนอน 

     2.1  ส่วนของการบรรยาย หมายถึง ภาวะท่ีเกิดข้ึนจริงหรือตอ้งการจะให้เกิดข้ึนโดย
สามารถสังเกตได ้ภาวะในส่วนของการบรรยายน้ีแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วนยอ่ย คือ 

  2.1.1  ความมุ่งหมายหรือความประสงค์ท่ีคาดหวงั หรือท่ีวางแผนไวเ้พื่อตอ้งการ
ใหเ้กิดข้ึน 

  2.1.2  ผลหรือส่ิงท่ีสังเกตไดจ้ริง 

       2.2  ส่วนของการตดัสิน หมายถึง ภาวะของการตดัสินใจเชิงประเมิน ซ่ึงแบ่งออกได้
เป็น 2 ส่วนยอ่ย คือ 

  2.1.1  เกณฑ์ ไดแ้ก่ ภาวะท่ีก าหนดข้ึนเพื่อให้เทียบกบัปรากฏการณ์ใด ๆ ท่ีสังเกต
ได ้และเพื่อระบุวา่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนนั้นมีคุณภาพระดบัใด 

  2.1.2  การเลือกตดัสินใจ ไดแ้ก่ ผลท่ีเกิดจากการน าเอาเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์
ใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนมาเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนด 

 สเตกใชค้  าวา่ “Contingency” ในความหมายท่ีเป็นความต่อเน่ืองเชิงสัมพนัธ์ในแนวตั้ง ซ่ึง
หมายถึง “ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล” (Logical Contingency) และ “ความสัมพนัธ์เชิงประจกัษ์” 
(Empirical Contingency) จากภาวะของปัจจยัเบ้ืองตน้กบัภาวะปฏิบติัการ และผลผลิตท่ีคาดหวงั
ตามล าดบัส่วนส าคญั “Contingency” ใช้ในความหมายท่ีเป็นความสอดคล้องระหว่างภาวะของ
ความคาดหวงักบัภาวะท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงเป็นความสอดคลอ้งในแนวนอนและเป็นความสัมพนัธ์เชิง
ประจกัษ ์และสเตกไดเ้ขียนโมเดลท่ีแสดงความหมายของค าวา่ “Contingency” และ “Congruency” 
ในเมตริกการบรรยาย ดงัน้ี (Worthen & Sanders 1973 : 118) 
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เมตริกบรรยาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพท่ี 6  เมตริกการตดัสินคุณค่า ประกอบดว้ย มาตรฐานการตดัสิน 3 ประการ คือ              
 

 

1) ปัจจยัเบ้ืองตน้ 2) การปฏิบติั 3) ผลผลิต นกัประเมินตอ้งหามาตรฐานในแต่ละส่วนแลว้
ตดัสินคุณค่าโดยการเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง ดงัตวัอยา่งการประเมินการจดัการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสอดคลอ้ง 

(ระหวา่งแผนกบัการ
ปฏิบติั) 

ปัจจยัเบ้ืองตน้ท่ีคาดหวงัวา่จะมี ปัจจยัเบ้ืองตน้ท่ีมีจริง 

กิจกรรมท่ีคาดวา่จะปฏิบติั การปฏิบติัจริง 

ผลผลิตท่ีคาดหวงั 
ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจริง 

ความสอดคลอ้ง 

(ระหวา่งแผนกบัการ
ปฏิบติั) 

ความสอดคลอ้ง 

(ระหวา่งแผนกบัการ
ปฏิบติั) 

ความสมัพนัธ์เชิง
เหตผุล 

ความสมัพนัธ์เชิง
เหตผุล 

ความสมัพนัธ์เชิง
ประจกัษ ์

ความสมัพนัธ์เชิง
ประจกัษ ์

ภาพที ่4   แบบจ าลองแสดงการประเมินความต่อเน่ืองเชิงสัมพนัธ์และความสอดคลอ้ง 
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ภาพที ่5 แสดงตวัอยา่งการประเมินการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามโมเดลของสเตก 

 

 นอกจากแนวความคิดตามรูปแบบการประเมินดงักล่าวขา้งตน้แลว้ สเตก (Stake, 1974)   
ยงัได้เสนอแนวคิดการประเมินท่ีสนับสนุนมโนทัศน์ของการประเมินในรูปแบบท่ีไม่ยึด
วตัถุประสงค์เป็นหลักของคริฟเวน (Scriven, 1973) ด้วย โดยเรียกว่า การประเมินตอบสนอง 
(Responsive evaluation) ซ่ึงเป็นการประเมินท่ีตอ้งอาศยัการบรรยายและตีความขอ้มูลข่าวสารอยา่ง
เป็นระบบจากการสังเกตกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและคน้หาคุณค่าจากความเห็นท่ีแตกต่างกนัของ
บุคคลต่าง ๆ เน้นกระบวนการประเมินเพื่อให้ได้มาซ่ึงสารสนเทศท่ีเก่ียวกับโครงการ ด้วยการ
ก าหนดประเด็นองค์ประกอบท่ีส าคัญและอธิบายจุดเด่นจุดด้อย หรือจุดบกพร่องท่ีส าคัญกับ
ประเด็นเหล่านั้นและทุกลกัษณะของส่ิงท่ีถูกประเมินควรไดรั้บการพิจารณาด้วยกนัตั้งแค่เร่ิมตน้ 
โดยไม่มีองค์ประกอบใดท่ีคิดว่าส าคัญกว่าองค์ประกอบอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมาย แหล่ง
ทรัพยากร กระบวนการ หรือผูร่้วมโครงการ ฯลฯ นั้นคือการประเมินจะตอ้งดูผลผลิตท่ีมีคุณค่า
ทั้งหมดควบคู่กนัไป 

เมตริกบรรยาย เมตริกตัดสินคุณค่า 

ความสมัพนัธ์เชิงประจกัษ ์ ความสมัพนัธเชิงเหตุผล 

ความสมัพนัธ์เชิงประจกัษ ์ความสมัพนัธ์เชิงเหตุผล 

ความสมัพนัธ์เชิงประจกัษ ์ความสมัพนัธ์เชิงเหตุผล 

ความสมัพนัธ์เชิงประจกัษ ์ความสมัพนัธ์เชิงเหตุผล 

เม่ือเขา้สอนคาดว่า
ผูเ้รียนมาครบ เรียน
ไดเ้ตม็เวลา 

ผูเ้รียนประมาณ 
6 คนมาสาย
มาก 

ผูเ้รียนรู้ ตาม
บทเรียนทนั
บรรยายได้
ครบถว้นทุกหวัขอ้ 

หวัขอ้สุดทา้ย
บรรยายไม่ทนั 
ผูเ้รียนเร่ิมเบ่ือ 

ผูเ้รียนตอบค าถาม
หลงัการสอนเชิง
อภิปรายไดท้ั้ง 3 
ขอ้ 

ผูเ้รียนตอบได้
เฉพาะขอ้ 1 

ผูเ้รียนมาสายไม่
เกิน 2 คน 

รอผูเ้รียน เล่ือน
เวลาออกไป 10 
นาที 

บรรยายไดค้รบทุก
หวัขอ้ ผูเ้รียนสนใจ
ดีตลอด 

ลดบรรยาย
หวัขอ้สุดทา้ย 
เล่ือนไปคราว
หนา้ 

ผูเ้รียนทุกคนมีส่วน
ร่วมอภิปราย
วิเคราะห์ขอ้ค  าถาม
ไดทุ้กขอ้ 

ยกค าถาม 2 ขอ้
หลงัไปคราว
หนา้ 

ส่ิงน า 

ความสอดคลอ้ง 

กระบวนการ 

ความสอดคลอ้ง 

ผลผลิต 

ความสอดคลอ้ง 

ความคาดหวัง ส่ิงที่สังเกตได้ เกณฑ์ที่ก าหนด ผลการตัดสินใจ 
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 สเตกยงัไดเ้สนอแนะแนวทางการประเมินท่ีไม่ยึดวตัถุประสงค์เป็นหลกัว่า ประกอบดว้ย
กระบวนการประเมินอยา่งมีระบบ ดงัน้ี 

 1.  พดูคุยกบับุคลากรและผูรั้บบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ 

 2.  ก าหนดขอบเขตของโครงการ 

 3.  ศึกษาทบทวนกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ 

 4.  คน้หาจุดมุ่งหมายและส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ 

 5.  รวบรวมประเด็นและปัญหาต่าง ๆ ท่ีน่าจะประเมิน 

 6.  ก าหนดขอ้มูลท่ีจ  าเป็นตามประเด็นปัญหาท่ีก าหนด 

 7.  คดัเลือกผูส้ังเกต ผูต้ดัสิน และเคร่ืองมืออยา่งเป็นระบบ  
 8.  สังเกตขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงน าเขา้หรือปัจจยัเบ้ืองตน้ กระบวนการปฏิบติั รวมทั้งผลผลิต
ของโครงการ 

 9.  เตรียมการพรรณนาและกรณีศึกษา 

 10.  ช้ีประเด็นปัญหาของผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 11.  เตรียมและน าเสนอรายงานการประเมินฉบบัสมบูรณ์อยา่งเป็นทางการ 

สรุป   
รูปแบบการประเมินผลตามแนวคิดสเตก  เป็น เหตุการณ์ต่าง ๆ ตามกระบวนการท่ี

ประเมินผลไม่จ  าเป็นจะตอ้งด าเนินการตามล าดบัเสมอไป ข้ึนอยูก่บัสภาพการณ์ท่ีเอ้ืออ านวยไดม้าก
หรือนอ้ยตามควรแก่กรณี 

5. รูปแบบการประเมินผลของอลัคิน (Alkin’s Concept of Evaluation)  
     อลัคิน (Alkin, 1969) ไดใ้ห้นิยาม “การประเมิน” ไวว้า่คือ กระบวนการของการคดัเลือก 
ประมวลข้อมูล และการจดัระบบสารสนเทศท่ีมีประโยชน์เพื่อน าเสนอต่อผูท่ี้มีอ านาจในการ
ตดัสินใจ หรือเพื่อก าหนดทางเลือกในการท ากิจกรรมหรือโครงการใด ๆ 

   อลัคินไดแ้บ่งการประเมินออกเป็น 4 ส่วนคือ 

   1.  การประเมินเพื่อการก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงการ 

       การประเมินส่วนน้ี เป็นการประเมินท่ีเกิดข้ึนก่อนท่ีจะท ากิจกรรมหรือโครงการใด ๆ 
เป็นการประเมินเพื่อก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงการ หรือเพื่อก าหนดเป้าหมายของโครงการให้
สอดคลอ้งกบัภาวะความตอ้งการท่ีเป็นอยู ่
   2.  การประเมินเพื่อการวางแผนโครงการ 

       การประเมินส่วนน้ี เป็นการประเมินเพื่อหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการท่ีจะวางแผนให้
การด าเนินงานในโครงการนั้น ๆ ไดบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
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   3.  การประเมินขณะก าลงัด าเนินโครงการ 

       การประเมินส่วนน้ีจะเนน้ถึงการพิจารณาขั้นตอนการท างานวา่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้
หรือไม่ หรือไดด้ าเนินการไปตามขั้นตอนท่ีควรจะเป็นเพียงใด 

 4.  การประเมินเพื่อการพฒันางาน 

       การประเมินส่วนน้ีเป็นการประเมินเพื่อคน้หารูปแบบแนวทางหรือขอ้เสนอแนะใด ๆ 
ในการท่ีจะท าใหง้านท่ีก าลงัด าเนินการอยูน่ั้นมีประโยชน์ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 5.  การประเมินเพื่อรับรองผลงานและเพื่อการยบุ ขยาย หรือปรับเปล่ียนโครงการ 

       การประเมินส่วนน้ีเป็นการประเมินภายหลงัการด าเนินงานตามโครงการ มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อตรวจสอบผลท่ีได้กับวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ รวมทั้ งการประมวลผล ข้อเสนอแนะ                     
เพื่อน าไปใชก้บัโครงการต่อไป และเพื่อให้ขอ้เสนอแนะในการท่ีจะยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปล่ียน
โครงการในช่วงระยะเวลาต่อไปดว้ย 

 จากแนวคิดหลักตามรูปแบบการประเมินของอลัคินนั้น จะเห็นว่าเป็นการประเมินเพื่อ
น าไปใช้ในการตดัสินใจโดยมีนักประเมินท าหน้าท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการหาและเตรียมข้อมูล 
รวมทั้งสรุปและรายงานให้ผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจไดท้ราบเพื่อหาทางเลือกท่ีเหมาะสม นับว่า
เป็นการประเมินท่ีมีระบบ คือมีการประเมินการวางแผนโครงการเพื่อช่วยให้ได้วิธีการท่ีบรรลุ
วตัถุประสงค์ของโครงการ มีการประเมินการด าเนินโครงการเพื่อหาทางปรับปรุงจากการ
ตรวจสอบ และสุดทา้ยคือการประเมินเพื่อรับรองโครงการ 

สรุป   
รูปแบบการประเมินผลของอัลคิน  ยงัขาดแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน จึงยงัไม่แพร่หลาย

โดยเฉพาะอยา่งยิง่การน าไปใชย้งัไม่กวา้งขวางเท่าท่ีควร แต่ก็ไดใ้ห้แนวคิดพื้นฐานของการประเมิน
โครงการ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัวา่ควรจะมีการประเมินท่ีเป็นระบบเพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

6. รูป แบ บ การป ระเมิ น ผ ล ข องแฮม ม อน ด์  (Hammond’s Concepts and Model of 
Evaluation) 
     แฮมมอนด์ได้น าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัการประเมินโปรแกรมการศึกษา โดยเน้นหนัก
ทางด้านโครงการนวตักรรมในระดับท้องถ่ิน ซ่ึงมีลักษณะเป็นโมเดล 3 มิติ ดังน้ี (Worthen & 

Sanders, 1973 : 158) 
     1.  มิติด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ 

      มิติในส่วนน้ีแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วนยอ่ย คือ 

          1.1  พุทธิพิสัย หมายถึง การเรียนรู้เน้ือหาวิชาการต่าง ๆ ท่ีตอ้งใช้ปัญญาและสมอง
เป็นท่ีตั้ง 
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          1.2  จิตพิสัย หมายถึง การอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี มีความประพฤติท่ีถูกตอ้ง มี
ความสนใจในค่านิยมท่ีเหมาะสม 

          1.3  ทกัษะพิสัย ไดแ้ก่ การเรียนรู้ท่ีเนน้ดา้นการท างานดว้ยการใชท้กัษะทางกลา้มเน้ือ 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6  รูปแบบโครงสร้างทางการประเมินของแฮมมอนด์ 
 

 2.  มิติด้านการจัดการเรียนการสอน 

       มิติในส่วนน้ีแบ่งรายละเอียดไดด้งัน้ี 

       2.1  การจดัระบบ การจดัระบบในส่วนน้ีสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนยอ่ย คือ 

   2.1.1  เวลา หมายถึง ช่วงเวลาและล าดบัขั้นตอนของการใช้เวลาในการจดัการ
เรียนการสอน 

   2.1.2  การจดักลุ่มนกัเรียน แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะยอ่ย คือ การจดักลุ่มนกัเรียน
ตามระดบัของพฒันาการทางการเรียนรู้ และการจดักลุ่มนักเรียนเพื่อการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน 

       2.2  เน้ือหา หมายถึง องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

                                                               
ทกัษะพิสยั 

จิตพิสยั 

พทุธิพิสยั 

การจดัระบบ 

เน้ือหา 

วิธีการ 

วสัดุอุปกรณ์ 

งบประมาณ 

นกัเรียน 

ครู 

ผูบ้ริหาร 

ผูเ้ช่ียวชาญ
ทางการศึกษา 

ครอบครัว 

ชุมชน 

มิติของพฤติกรรมการเรียนรู้ 

(Behavioral Dimension) 

มิติดา้นการจดั 

การเรียนการสอน 

(Instructional 

)

มิติดา้นสถาบนั 

(Institutional  

Dimension) 
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       2.3  วิธีการ หมายถึง กระบวนการท่ีก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การจดัการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสม 

       2.4  ส่ิงอ านวยความสะดวก หมายถึง วสัดุ อุปกรณ์ และครุภณัฑ์ท่ีอ านวยความสะดวก
ในดา้นต่าง ๆ  
       2.5  ค่าใชจ่้าย หมายถึง รายจ่ายในการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ และครุภณัฑ์ท่ีจ  าเป็นตอ้งใช ้
รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการจดัโปรแกรมการศึกษา 

 3.  มิติด้านสถาบัน 

       มิติในส่วนน้ี แบ่งออกได้อีก 6 ด้าน คือ (1) ตัวนักเรียน (2) ครู (3) ผู ้บริหาร (4) 
ผูเ้ช่ียวชาญ (5) ครอบครัว  และ (6) ชุมชนแวดลอ้ม โดยมีประเด็นท่ีไดรั้บการพิจารณาในแต่ละดา้น 
ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

       3.1  ตัวนักเรียน เช่น อายุ ระดับชั้ นเรียน เพศ ภูมิหลังทางครอบครัว ภูมิหลังทาง
เศรษฐกิจและสังคม สุขภาพทางกาย สุขภาพทางจิต ผลการเรียน ความสามารถ ความสนใจ และ
ความเก่ียวขอ้งกบันวตักรรมต่าง ๆ 

       3.2  ครู ผูบ้ริหาร และผูเ้ช่ียวชาญ ประกอบดว้ย 

   3.2.1  ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น อายุ เพศ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา สุขภาพ และ
บุคลิกภาพ 

   3.2.2  ขอ้มูลทางการศึกษาและประสบการณ์ท างาน เช่น วิชาเอก วิชาโทท่ีส าเร็จ
ในการศึกษาระดบัต่าง ๆ วฒิุสูงสุด ประสบการณ์ทางการศึกษา และประสบการณ์ดา้นอ่ืน ๆ 

   3.2.3  ขอ้มูลด้านสภาวะแวดล้อม เช่น เงินเดือน สมาชิกชมรมวิชาชีพ สมาชิก
ชมรมอ่ืน ๆ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม นิสัยทางการอ่าน และงานอดิเรก 

   3.2.4  ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัการมีส่วนร่วมในโปรแกรมต่าง ๆ 

      3.3  ครอบครัว ประกอบดว้ย 

  3.3.1  ระดบัการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนวตักรรม เช่น มีบุตรอยูใ่นโรงเรียน และมี
ส่วนร่วมในดา้นนวตักรรมหรือมีบุตรอยูใ่นโรงเรียน แต่บางคนมรส่วนร่วมและบางคนไม่
มีส่วนร่วมในนวตักรรมหรือไม่มีบุตรอยูใ่นโรงเรียน 

  3.3.2  ลักษณะทั่วไปของครอบครัว เช่น เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา ขนาดของ
ครอบครัว การกระจายของอาย ุสถานภาพดา้นการสมรสและรูปแบบของครอบครัว 

   3.3.3  รายได ้เช่น ระดบัของรายได ้จ านวนผูท้  างาน แหล่งของรายได ้และอาชีพ 

   3.3.4  สถานท่ีพกัอาศยั เช่น ในเมือง ชานเมือง ชนบท 

   3.3.5  ระดบัการศึกษาและอาชีพของบิดามารดา พี่นอ้งและญาติท่ีเก่ียวขอ้ง 

   3.3.6  สมาชิกชมรมต่างๆ เช่น ชมรมทางศาสนา การเมือง สังคมวชิาชีพหรืออ่ืน ๆ 
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   3.3.7  อตัราการเคล่ือนยา้ย เช่น ภูมิล าเนาของบิดา มารดา ระยะเวลาท่ีอาศยัใน
ชุมชน อตัราการยา้ยถ่ิน 

       3.4  ชุมชนแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 

   3.4.1  สภาพทัว่ไปของส่ิงแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์ เช่น ท าเลและสภาพแวดลอ้ม
ทัว่ไป 

   3.4.2  ลกัษณะดา้นภูมิหลงัของประชากร เช่น ความหนาแน่น อตัราการเกิดการ
ตาย เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา ระบบการเคล่ือนยา้ย และการเปล่ียนแปลงทางสังคม 

   3.4.3  ลกัษณะโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เช่น ธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม รายได ้
และภาษีอากร 

   3.4.4  ลกัษณะภูมิหลงัของสังคม เช่น การปกครอง การศึกษา ศาสนา การบริการ 
การเงิน การพกัผอ่น และความปลอดภยั 

 แนวคิดท่ีส าคญัจากโมเดลการประเมินของแฮมมอนด์ ก็คือ การช้ีประเด็นท่ีว่า ในการ
จดัการเรียนการสอนท่ีมีวตัถุประสงค์ปลายทาง คือ ต้องการให้ผูเ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงใน
พฤติกรรมทั้งสามส่วนท่ีกล่าวมาแลว้ ซ่ึงไดแ้ก่ พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทกัษะพิสัยนั้น ยอ่มมีความ
จ าเป็นท่ีผูด้  าเนินการจะตอ้งค านึงถึงมิติท่ีส าคญัในอีกสองส่วนควบคู่กันไป คือ 1) มิติด้านการ
จดัการเรียนการสอน และ 2) มิติด้านสถาบัน นอกจากนั้น การประเมินยงัมีจุดเน้นส าคญัท่ีการ
ก าหนดและการวดัผลตามวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมโดยใชผ้ลการประเมินเป็นปัจจยัพื้นฐานเพื่อ
การตดัสินใจเก่ียวกบันวตักรรมดา้นการจดัการเรียนการสอนขององคก์ารศึกษา รวมทั้งผลสัมฤทธ์ิ
ดา้นพฤติกรรมของผูเ้รียน 

 สรุป  รูปแบบการประเมินตามแนวคิดของแฮมมอนดเ์ป็นการประเมินอยา่งมีระบบและ 

มีความส าคญัทางการศึกษา  เอ้ือต่อการพฒันาหลกัสูตรการศึกษา และสามารถให้ขอ้มูลพื้นฐานเชิง
ระบบส าหรับการตดัสินคุณค่าทางการศึกษาไดเ้ป็นอย่างดี ถึงแมก้ารประเมินของแฮมมอนด์ จะมี
ความซับซ้อนและยากต่อการน าไปใช้ แต่ในปัจจุบนัถ้านักการศึกษา ครู นักจิตวิทยา นักบริหาร 
รวมทั้ งนักประเมินผลทางการศึกษาได้ให้ความสนใจและร่วมมือกันอย่างจริงจัง โดยร่วมกัน
ประเมินเป็นคณะ (Team Evaluation) ภายใตก้ารสนับสนุนของผูรั้บผิดชอบทางการศึกษาจะทวี
ความส าเร็จและจะมีการน าไปประยกุตใ์ชก้นัอยา่งแพร่หลายในวงการศึกษามากข้ึน 

7. รูปแบบการประเมินผลของโปรวสั (Provus’s Discrepancy Evaluation) 
     โปรวสัได้ให้นิยามว่า “การประเมิน” คือการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานและการค้นหา
ช่องวา่งระหวา่งภาวะท่ีเป็นจริงกบัเกณฑม์าตรฐานและการคน้หาช่องวา่งระหวา่งภาวะท่ีเป็นจริงกบั
เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด เพื่อใช้ภาวะดงักล่าวน้ีเป็นตวัช้ีหรือระบุขอ้บกพร่องของกิจกรรมหรือ
โครงการใด ๆ 
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 แนวคิดการประเมินของโปรวสั สามารถน าเสนอเป็นโมเดลการประเมินท่ีเรียก ว่า         
“การประเมินความไม่สอดคลอ้ง” (The Discrepancy Evaluation Model) ซ่ึงมีรูปแบบท่ีเขา้ใจไดง่้าย 
ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่7  แสดงการเปรียบเทียบผลการปฏิบติักบัมาตรฐานตามรูปแบบของโปรวสั 

 

 จากภาพดงักล่าว สัญลกัษณ์ท่ีใชมี้ความหมายดงัน้ี 

 S  คือ  Standard  หมายถึง  เกณฑม์าตรฐาน 

 P  คือ  Program Performance  หมายถึง  การปฏิบติังานของโครงการ 

 C  คือ  Comparison  หมายถึง การเปรียบเทียบ 

 D  คือ  Discrepancy Information  หมายถึง  สารสนเทศท่ีแสดงความแตกต่าง 

 A  คือ  Alternative  หมายถึง ทางเลือกเพื่อการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน
ลกัษณะของการพฒันาการท างานของโครงการใหมี้ผลดียิง่ข้ึน 

 ผลของภาวะความแตกต่างระหวา่ง S กบั P ซ่ึงส่งผลท าให้เกิด D นั้น สามารถน าไปสู่การ
ตดัสินใจเพื่อด าเนินการในลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง ต่อไปน้ี 

 1.  ด าเนินการขั้นต่อไป 

 2.  กลบัไปพฒันางานเฉพาะในส่วนของขั้นตอนท่ีไดด้ าเนินการมาแลว้ 

 3.  กลบัไปเร่ิมตน้งานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ใหม่ทั้งหมด 

 4.  ยติุกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ  
 ขั้นตอนการประเมินงานหรือกิจกรรมใดๆ นั้น โปรวสัถือว่าการประเมินเป็นส่ิงท่ีต้อง
ด าเนินการควบคู่กนัไปกบัโครงการ โดยการประเมินดงักล่าวสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ขั้นตอน 
คือ 

S 

P 

ยติุกิจกรรม 

(1) (เร่ิมตน้งาน) 

(2) (ด าเนินการขั้นต่อไป) 

พฒันาเปล่ียนแปลง 

C D 

(A) 



47 

 

 1.  ขั้นตอนการประเมินรายละเอียดของการออกแบบโครงการ ซ่ึงไดแ้ก่  การพิจารณาถึง
จุดประสงค์ของโครงการ ทีมงานท่ีเก่ียวขอ้ง วสัดุ ส่ืออุปกรณ์ต่าง ๆ แผนการ กิจกรรม ตลอดจน
การก าหนดผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากโครงการ 

 2.  ขั้นตอนการปฏิบติัและการก าหนดแผนในการด าเนินงานตามโครงการ 

 3.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแผนการท่ีก าหนด 

 4.  ขั้นตอนการติดตามผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากโครงการหรือกิจกรรมท่ีก าหนด 

 5.  ขั้นตอนการพิจารณาถึงค่าใชจ่้ายของโครงการหรือกิจกรรมท่ีกระท า 

 การประเมินในขั้นตอนต่าง ๆ ทั้ ง 5 ขั้นตอนนั้ น สามารถท่ีจะน าแนวคิดตามโมเดลท่ี
โปรวสัไดพ้ฒันาข้ึนมาประยกุตใ์ชเ้พื่อพฒันาโครงการไดท้ั้งส้ินดว้ยเหตุน้ีโมเดลในขั้นตอนดงักล่าว
จึงได้รับการนาเช่ือมโยงให้ต่อเน่ืองเขา้ด้วยกันเป็นรูปแบบท่ีขยายเพิ่มข้ึนได้ดงัน้ี (Worthen and 

Sanders, 1973 :174) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่8  แสดงแบบจ าลองแนวคิดการประเมินผลของโปรวสัในส่วนของการขยายความต่อเน่ือง 

 จากภาพ สัญลกัษณ์ต่าง ๆ มีความหมายเหมือนเดิม ดงัน้ี 

 S  =  Standard    D  =  Discrepancy information 

 P  =  Program performance  A  =  Alternative 

 C  =  Comparison 

 แนวคิดและโมเดลการประเมินท่ีน าเสนอโดยโปรวสันั้นจะเห็นว่ามีความพยายามในการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการประเมินร่วมกนักบัทฤษฎีการจดักการในการประเมินโครงการ โดยให้การ
ประเมินด าเนินไปในลกัษณะท่ีเป็นพลวตั (Dynamics) ควบคู่กนัไปกบัการด าเนินโครงการ นบัว่า
เป็นการประเมินเพื่อพฒันาโครงการ และช่วยให้โครงการด าเนินไปอย่างมีเสถียรภาพมากกว่า
จะตอ้งประสบความลม้เหลวอย่างน่าเสียดายเม่ือโครงการด าเนินไปแล้วนอกจากนั้นแนวคิดของ
โปรวสัมีจุดเน้นท่ีส าคญัของการประเมิน ก็คือ การหาความแตกต่างหรือคามไม่สอดคล้องกัน
ระหวา่งมาตรฐานกบัการปฏิบติัโดยใช้การท างานเป็นทีม และโดยให้บทบาทของนกัประเมินเป็น
อิสระจากคณะผูด้  าเนินโครงการ ในขณะเดียวกนัผูด้  าเนินโครงการจะตอ้งมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน

terminate terminate terminate 

C/B Analysis 

based on new 

inputs S S S S 

P P P P 

C C C C D D D D 1 2 3 4 5 

A A A A 
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การประเมิน ดงันั้น ความเห็นเก่ียวกบัความสอดคลอ้งระหวา่งคณะผูป้ระเมินกบัคณะผูป้ฏิบติังาน
โครงการจึงตอ้งมีความสัมพนัธ์กนัซ่ึงนบัว่าเป็นเร่ืองท่ียากแต่ก็มีคุณค่ามากต่อการประเมินถา้หาก
วา่สามารถด าเนินการไปตามกฎเกณฑ์หรือตามหลกัฐานต่าง ๆ ได ้โดยปราศจากความล าเอียงส่วน
บุคคล  และโดยใช้นักประเมินท าหน้าท่ีแต่เพียงการให้ขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัคือช่วยกระตุ้นให้
ผูด้  าเนินการไดต้ดัสินใจด าเนินโครงการอยา่งอิสระเท่านั้นการประเมินตามแนวคิดน้ีจะตอ้งอาศยั
หลกัการท่ีสนบัสนุนส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั และให้ความส าคญัต่อการพฒันาโดยมีเกณฑ์มาตรฐาน
ท่ีเป็นปรนยัและมีความเป็นไปไดค้วบคู่กนั 

8. รูปแบการประเมินผลซิปโมเดลในการประเมินผลของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam’s 
CIPP Model) 
    ในปี ค.ศ. 1971 สตฟัเฟิลบีมและคณะไดเ้ขียนหนงัสือทางการประเมินออกมาหน่ึงเล่มช่ือ 
“Educational Evaluation and Decision Marking” หนงัสือเล่มน้ีไดเ้ป็นท่ียอมรับกนัอยา่งกวา้งขวาง
ในวงการศึกษาของไทยเพราะไดใ้ห้แนวคิดและวิธีการทางการวดัและประเมินผลการศึกษาไวอ้ยา่ง
น่าสนใจและทนัสมยัด้วย นอกจากนั้น สตฟัเฟิลบีมก็ได้เขียนหนังสือเก่ียวกบัการประเมินและ
รูปแบบของการประเมินอีกหลายเล่มอย่างต่อเน่ือง จึงกล่าวไดว้า่ท่านผูน้ี้เป็นผูมี้บทบาทส าคญัใน
การพฒันาทฤษฎีการประเมินจนเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปในปัจจุบนั 

 สตฟัเฟิลบีมไดใ้หนิ้ยามค าวา่ “การประเมิน” ไวด้งัน้ี 

 การประเมินคือ กระบวนการของการระบุหรือก าหนดข้อมูลท่ีต้องการ รวมถึงการ
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล และน าขอ้มูลท่ีจดัเก็บมาแลว้นั้นมาจดัท าให้เกิดเป็นสารสนเทศท่ีมี
ประโยชน์ เพื่อน าเสนอส าหรับใชเ้ป็นทางเลือกในการประกอบการตดัสินใจต่อไป 

 จากนิยามดงักล่าว มีสาระส าคญัส าหรับขยายความเป็นขอ้ ๆ ไดด้งัน้ี 

 1.  การประเมิน เป็นกิจกรรมท่ีมีลกัษณะเป็นกระบวนการ คือมีความต่อเน่ืองกนัในการ
ด าเนินงานอยา่งครบวงจรและยอ้นกลบัมาสู่รอบใหม่ของวงจรดว้ย 

 2.  กระบวรการประเมิน จะตอ้งมีการระบุหรือบ่งช้ีขอ้มูลท่ีตอ้งการ 

 3.  กระบวนการประเมิน จะตอ้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามท่ีไดร้ะบุหรือบ่งช้ีไว ้

 4.  กระบวนการประเมิน จะตอ้งมีการน าเอาขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาแลว้นั้นมาจดัท าให้เป็น
สารสนเทศ 

 5.  สารสนเทศท่ีไดม้านั้น จะตอ้งมีความหมายและมีประโยชน์ 

 6.  สารสนเทศดังกล่าวจะต้องได้รับการน าไปเสนอเพื่อประกอบการตัดสินใจในการ
ก าหนดทางเลือกใหม่หรือแนวทางด าเนินการใด ๆ ต่อไป 

 แนวคิดของสตฟัเฟิลบีมมีลกัษณะท่ีจะแบ่งแยกบทบาทของการท างานระหวา่งฝ่ายประเมิน
กับฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างเด่นชัด กล่าวคือฝ่ายประเมินมีหน้าท่ีระบุ จดัหา และน าเสนอ
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สารสนเทศให้กบัฝ่ายบริหารส่วนฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีเรียกหาและน าผลการประเมินท่ีไดน้ั้นไปใช้
ประโยชน์ประกอบการตดัสินใจเพื่อด าเนินกิจกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามควรแก่กรณี 

 ทั้งน้ี ในส่วนท่ีเป็นรายละเอียดของการประเมินตามนิยามของสตฟัเฟิลบีมนั้นสามารถ
ถ่ายทอดออกเป็นโมเดลพื้นฐานไดด้งัน้ี (Worthen & Sanders, 1973 : 134) 
 

 

 

 

 

ภาพที ่9  รูปแบบการประเมินผลพื้นฐานของสตฟัเฟิลบีม 

 

 การประเมินตามโมเดลของสตฟัเฟิลบีมนั้นสามารถสรุปการประเมินเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

  1.  ก าหนด หรือระบุบ่งช้ีขอ้มูลท่ีตอ้งการ 

  2.  จดัเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  3.  วเิคราะห์และจดัสารสนเทศ เพื่อน าเสนอฝ่ายบริหาร 

ประเภทของการประเมินผล 

 สตฟัเฟิลบีมและคณะไดแ้บ่งการประเมินออกเป็น 4 ประเภท คือ 

 1.  การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอ้ม (Context Evaluation : C) 
       เป็นการประเมินก่อนท่ีจะลงมือด าเนินโครงการใด ๆ มีจุดหมายเพื่อก าหนดหลกัการ
และเหตุผล รวมทั้งเพื่อพิจารณาความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัท าดงักล่าว การช้ีประเด็นปัญหาตลอดจน
การพิจารณาความเหมาะสมของเป้าหมายของโครงการ 

 2.  การประเมินตวัป้อนเขา้ (Input Evaluation : I) 
       เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม ความเพียงพอของทรัพยากรท่ีจะใชใ้น
การด าเนินโครงการตลอดจนเทคโนโลยแีละแผนของการด าเนินงาน 

 3.  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) 
 ส่วนน้ีเป็นการประเมินเพื่อ 

       3.1  หาข้อบกพร่องของการด าเนินโครงการ เพื่อท าการแก้ไขให้สอดคล้องกับ
ขอ้บกพร่องนั้น ๆ 

       3.2  หาขอ้มูลประกอบการตดัสินใจท่ีจะสั่งการเพื่อการพฒันางานต่าง ๆ  
       3.3  บนัทึกภาวะของเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนไวเ้ป็นหลกัฐาน  
 

 

การด าเนินกิจกรรมของโครงการ 

การตดัสินใจสั่งการ การประเมิน 
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 4.  การประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึน (Product Evaluation : P) 
       เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจากการท าโครงการกับเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงค์ของโครงการท่ีก าหนดไวต้ั้งแต่ตน้ รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก 
ขยาย หรือปรับเปล่ียนโครงการ 

 การจดัประเภทของการประเมินกล่าวว่า แสดงถึงการประเมินท่ีพยายามให้ครอบคลุม
กระบวนการท างานในทุก ๆ ขั้นตอน ตามแนวคิดท่ีรู้จกักนัดีในนามวา่ “CIPP” 

 ส่ิงท่ีควบคู่กบัการประเมินทั้ง 4 ประเภทขา้งตน้น้ี ไดแ้ก่ การตดัสินใจเพื่อด าเนินการใด ๆ 
ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดอี้ก 4 ประเภทเช่นกนั คือ 

 1.  การตดัสินใจเพื่อการวางแผน 

       เป็นการตดัสินใจท่ีอาศยัการประเมินสภาวะแวดลอ้มมีบทบาทส าคญั คือ การก าหนด
วตัถุประสงคข์องโครงการใหส้อดคลอ้งกบัแผนในการด าเนินงาน 

 2.  การตดัสินใจเพื่อก าหนดโครงสร้างของโครงการ 

       เป็นการตดัสินใจท่ีอาศยัการประเมินตวัป้อน มีบทบาทส าคญัคือการก าหนดโครงสร้าง
ของแผนงานและขั้นตอนการท างานต่าง ๆ ของโครงการ 

 3.  การตดัสินใจเพื่อน าโครงการไปปฏิบติั  
       เป็นการตดัสินใจท่ีอาศยัการประเมินกระบวนการ มีบทบาทส าคญัคือ ควบคุมการ
ท างานใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนดและเพื่อปรับปรุงแกไ้ขแนวทางการท างานใหไ้ดผ้ลดีท่ีสุด 

 4.  การตดัสินใจเพื่อการทบทวนโครงการ 

       เป็นการตดัสินใจท่ีอาศยัผลจากการประเมินท่ีเกิดข้ึนมีบทบาทหลกัคือ การตดัสินใจ
เก่ียวกบัการยติุ ลม้เลิกหรือขยายโครงการในช่วงเวลาต่อไป 

 แนวคิดและเป้าหมายของการประเมินตามท่ีสตัฟเฟิลบีมได้เสนอมาแล้วนั้ น ก็ เพื่อ
ประโยชน์ต่อการตดัสินใจในการด าเนินโครงการแต่ละประเภทจะเห็นชดัไดว้่า การปะเมินแต่ละ
ประเภทดงักล่าวจะตอ้งเอ้ืออ านวยต่อการน าไปตดัสินใจ ดงัรูปแบบความสัมพนัธ์ต่อไปน้ี 
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ภาพที ่10   ความสัมพนัธ์ของการตดัสินใจและเภทของการประเมินตามโมเดลของสตฟัเฟิลบีม 

 

 แนวคิดและรูปแบบการประเมินของสัฟเฟิลบบีม (Stufflebeam, 1989) นบัวา่เป็นตน้แบบ
ของการประเมินอย่างมีระบบ ดงัจะพิจารณาได้จากโมเดลการประเมินท่ีแสดงถึงการด าเนินการ
อยา่งต่อเน่ืองและมีการตดัสินผลทุกขั้นตอน เป็นประบวนการประเมินท่ีมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทการประเมิน ประเภทการตดัสินใจ 

การประเมินสภาวะแวดลอ้ม 

(Context Evaluation)  
การตดัสินใจเพื่อการวางแผน 

(Planning Decisions) 

การประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้/ตวัป้อน
(Input Evaluation) 

การตดัสินใจเพื่อก าหนดโครงสร้าง
(Structuring Decisions) 

การประเมินกระบวนการ                  

(Process Evaluation) 
การตดัสินใจเพื่อน าโครงการไปปฏิบติั 

(Implementing Decisions) 

การประเมินผลผลิต 

(Product Evaluation) 
การตดัสินใจเพื่อทบทวนโครงการ 

(Recycling Decisions) 
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ภาพที ่11  รูปแบบชิบโมเดลในการประเมินและปรับปรุงระบบ 

 

 

ไม ่

ไม ่ไม ่ ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ ไม ่

ไม ่

ไม ่

ใช่ ไม ่

ใช่ 

การด าเนินการตาม
ระบบ (รวมกิจกรรม
การประเมินต่าง ๆ) 

น าผลไปใช ้

การประเมินบริบท
ตามก าหนดเวลา 

การวินิจฉยั
เพื่อการ

เปล่ียนแปลง 

ก าหนดนิยามของ
ปัญหาและ

วตัถุประสงค ์

ไดผ้ลเป็น
ท่ีน่า
พอใจ

การประเมิน
ปัจจยัเบ้ืองตน้ 

คน้พบ
ยุทธวิธี

ท่ีดี 

ตอ้งการ
พฒันาหรือ
ตรวจสอบ 

น าไปลองปฏิบติั
กบัโครงการ

พิเศษ 

การประเมิน
กระบวนการ
และผลผลิต 

ยกเลิก 

โครงการมี
คุณค่าส าหรับ
การด าเนินงาน

ต่อ

ปฏิบติั
ไดผ้ลน่า

พอใจ 

ผลยงัคง
จ าเป็นและ

เป็นท่ียอมรับ 
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การจัดกลุ่มรูปแบบการประเมนิผล 

 แนวทฤษฎีและรูปแบบการประเมินท่ีผูเ้ช่ียวชาญทางการประเมินหลายท่านไดเ้สนอไวมี้
ลักษณะท่ีแตกต่างกัน ทั้ งด้านแนวคิดและวิธีการน าไปใช้ แต่เม่ือน ารูปแบบของการประเมิน
เหล่านั้นมาจดัเป็นกลุ่มโดยจ าแนกตามวตัถุประสงคข์องการประเมินเป็นหลกัแลว้ก็จะสามารถแบ่ง
ไดเ้ป็น2กลุ่มดงัน้ี 

 1.  ก ลุ่ ม รู ป แ บ บ ก าร ป ร ะ เมิ น เพื่ อ ก าร ตั ด สิ น ใจ  (Decision-Oriented Evaluation)                        
นกัประเมินกลุ่มน้ีมีความเช่ือในการประเมินท่ีเป็นระบบ โดยมีขั้นตอนการประเมินท่ีครบวงจรซ่ึง
ให้สารสนเทศเพื่อการตดัสินใจท่ีเหมาะสม นกัประเมินกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ ครอนบาค (Cronbach, 1963) 
สตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam, 1971) อลัคิน (Alkin, 1969) โปรวสั (Provus, 1971) รวมทั้งรูปแบบ CSE 

(Center for the Study of Evaluation) ซ่ึงพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียท่ีลอสแอนเจลีส 
(UCLA) ดว้ยนกัทฤษฎีการประเมินยคุใหไ้ดค้วามสนใจต่อรูปแบบของกลุ่มน้ีมากเพราะสามารถน า
ผลจากการประเมินไปใชใ้นการตดัสินใจส าหรับการบริหารงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

       บทบาทของนักประเมินเพื่อการตัดสินใจในกลุ่มน้ีต้องมีความชัดเจนว่า ต้องการ
สารสนเทศอะไรบา้งเพื่อเสนอทางเลือกเพื่อน าไปสู่การตดัสินใจไดดี้และเหมาะสม เช่น ท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงนโยบายน าไปสู่การปฏิบติัท่ีดีกว่า เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามนกัประเมินตามแนวคิด
กลุ่มน้ีตอ้งไม่มีส่วนไดส่้วนเสียในกระบวนการตดัสินใจทางการบริหาร แต่ตอ้งมีบทบาทส าคญัคือ 
การน าเสนอสารสนเทศของการประเมินท่ีมีประสิทธิภาพเท่านั้น (Stufflebeam et al, 1971) 
 2.  ก ลุ่ ม รูป แบ บ ก ารป ระเมิ น เพื่ อ ก ารตั ด สิ น คุ ณ ค่ า  (Value-Oriented Evaluation)            
นกัประเมินกลุ่มน้ีเห็นวา่การประเมินเป็นการให้คุณค่าหรือตีราคาส่ิงท่ีถูกประเมิน การประเมินใน
ลักษณะน้ีในยุคแรก ๆ มักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์และขาดความเช่ือถือ อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน
รูปแบบการประเมินในกลุ่มน้ีไดมี้ผูนิ้ยมน ามาใชก้นัอยา่งแพร่หลายโดยเฉพาะอยา่งยิง่โครงการเพื่อ
ให้บริการสังคม หรือโครงการเพื่อพฒันาด้านต่าง ๆ ของรัฐบาล ซ่ึงมกัจะมีความซับซ้อนจึงตอ้ง
อาศยัวิธีการประเมินทั้งแบบมีระบบและแบบวิธีการตามธรรมชาติ (Naturalistic Approach) ควบคู่
กนัไป โดยให้ความส าคญักบัผลผลิตท่ีเกิดจากโครงการทั้งหมดแมจ้ะเป็นผลกระทบก็ถือว่าเป็น
ขอ้มูลส าคญัต่อการตดัสินคุณค่าเช่นกนั นกัทฤษฎีการประเมินท่ีมีความเช่ือตามแนวคิดน้ี ไดแ้ก่ สค
ริฟเวน (Scriven, 1967) กลาส (Glass, 1969) เวอร์เธนและแซนเดอร์ (Worthen and Sanders,1973) 
สเตก (Stake, 1974) ไอสเนอร์ (Eisner,1979) เฮาวส์ (House, 1980) กูบาและลินคอล์น (Guba and 

Lincoln, 1981) เป็นตน้ 

       บทบาทของนกัประเมินเพื่อการตดัสินคุณค่า จะตอ้งมีความเป็นปรนยัและมีคุณธรรม
ของการประเมิน รวมทั้งสามารถตดัสินคุณค่าได้อย่างเหมาะสมและตรงตามผลการประเมินท่ี
แทจ้ริงไม่วา่ผลการประเมินจะเป็นดงัท่ีคาดหวงัหรือไม่ก็ตาม และไม่วา่จะมีผลทางลบหรือทางบวก
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ก็ตามก็ต้องน าไปสู่การตัดสินคุณค่าทั้ งหมดทั้ งน้ีเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากท่ีสุด 
นอกจากนั้น นักประเมินจะตอ้งมีความรับผิดชอบต่อผลการตดัสินคุณค่าของตน เพื่อจะได้เป็น
แบบอยา่งท่ีดีต่อไป 

 

รูปแบบการประเมนิผลยุคต่างๆ 

 นอกจากการจดัรูปแบบกลุ่มการประเมินตามท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้วกูบาและลินคอล์น 
(Guba and Lincoln, 1989) ไดแ้บ่งรูปแบบการประเมินท่ีไดรั้บการพฒันามาตามล าดบัออกเป็น 4 ยุค 
โดยเรียกยุคปัจจุบนัว่า “ยุคท่ี 4” (Fourth Generation) ก่อนท่ีจะกล่าวถึงการประเมินในยุคปัจจุบนั
นั้นกูบาและลินคอล์นได้อธิบายรูปแบบการประเมินท่ีส าคญัในอดีตทั้ง 3 ยุคไวอ้ย่างน่าสนใจ        
ซ่ึงสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 ยุคที่ 1 (First Generation : ประมาณ ปี ค.ศ. 1904-1942 รูปแบบการประเมินในยุคน้ีเป็นไป
ตามแนวคิดของผูเ้ช่ียวชาญการวดัผลตลอดจนผูส้ร้างแบบสอบและนักสถิติ บทบาทของนัก
ประเมินในยุคแรกน้ีเป็นบทบาทในเชิงเทคนิค คือ ตอ้งมีความรอบรู้เป็นอยา่งดีในดา้นการน าแบบ
สอบต่าง ๆ มาใช้ให้เหมาะสม ถ้าแบบสอบหรือเคร่ืองมือท่ีใช้วดัซ่ึงมีอยู่เดิมไม่เพียงพอหรือใช้
ไม่ได ้นกัประเมินก็จะตอ้งพฒันาเคร่ืองมือข้ึนมาใหม่ จึงกล่าวไดว้า่การประเมินในยคุท่ี 1 มีลกัษณะ
เช่นเดียวกับการวดัผล ผูเ้ช่ียวชาญการประเมินในยุคแรกน้ีซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักันอย่างแพร่หลาย คือ 
นกัจิตวิทยาทางการวดัผล ช่ือ Alfred Binet (1912) ดว้ยเหตุน้ีกูบาและลินคอล์นจึงเรียกยุคน้ีว่าเป็น 
“ยคุของการวดัผล” (Measurement) 
 ยุคที่ 2 (Second Generation : ประมาณปี ค.ศ. 1942-1967) รูปแบบการประเมินในยุคน้ีได้
เนน้วธีิการประเมินโดยค านึงถึงวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวเ้ป็นหลกั บทบาทของผูป้ระเมินในยุคท่ี 2 
จึงเป็นบทบาทในฐานะ “ผูอ้ธิบาย” หรือ “ผูพ้รรณนา” (Describer) ว่าเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไวห้รือไม่และเพราะเหตุใดคุณสมบติัของนักประเมินในยุคท่ี 2 ตอ้งมีความรอบรู้ในเชิง
เทคนิคเป็นอย่างดี (เหมือนยุคท่ี 1) และขณะเดียวกนัก็ตอ้งมีความรู้ความสามารถท่ีจะอธิบายหรือ
พรรณนาในเน้ือหาสาระท่ีจะประเมินไดเ้ป็นอยา่งดีดว้ย โดยค านึงถึงวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวเ้ป็นปัจจยั
ส าคญั ผูเ้ช่ียวชาญการประเมินซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายในยคุท่ี ๒ คือ Ralph W.Tyler (1942) 
ซ่ึงไดเ้ร่ิมพฒันาแนวคิดและหลกัการทางดา้นการประเมินมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1936 (ดูรายละเอียดเร่ืองน้ี
ในหนา้ 30-32) ดงันั้น กบูาและลินคอลน์จึงเรียกยคุท่ี 2 วา่เป็น “ยคุของการพรรณนา” (Description) 
 ยุคที่ 3 (Third Generation : ประมาณปี ค.ศ. 1967-1989) รูปแบบการประเมินในยุคท่ี 3 น้ี 
ได้เน้นวิธีการประเมินเพื่อการพินิจพิจารณาหรือเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ี เกิดข้ึนในสังคม 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนจ านวนมาก บทบาทของนกัประเมินในยุคท่ี 3 
จึงเน้นบทบาทในฐานะ “ผูพ้ิพากษา” (Judge) คือตอ้งใช้การพินิจพิจารณาดว้ยความสุขุมรอบคอบ
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และด้วยความยุติธรรมเป็นหลัก การประเมินจึงต้องมีขั้นตอนท่ีเป็นระบบมากข้ึน ในยุคน้ีจึงมี
ผูเ้ช่ียวชาญหลายท่านไดพ้ฒันาแบบจ าลองหรือโมเดลการประเมินข้ึน เพื่อเป็นแนวทางใหผู้ป้ระเมิน
ได้เลือกน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ในบรรดาแบบจ าลองหรือโมเดลต่าง ๆ ซ่ึงมีอยู่อย่าง
หลากหลายนั้น ปรากฏวา่แบบจ าลองหรือโมเดลของ Michael Scriven (1967) ซ่ึงช่ือวา่ “Scriven’s 
Evaluation Ideologies and Model) ไดเ้ป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายและไดมี้ผูน้ าไปประยุกต์ใช้กนั
อยา่งกวา้งขวางในยุคท่ี 3 (สาระส าคญัของแบบจ าลองหรือโมเดลดงักล่าว ผูเ้ขียนไดส้รุปไวแ้ลว้ใน
หัวขอ้ “แนวคิดและโมเดลการประเมินของสคลิฟเวน” หน้า 35-38) ยุคท่ี 3 น้ี กูบาและลินคอล์น
เรียกวา่เป็น “ยคุของการพินิจพิจารณา” (Judgement) 
 ส าหรับการประเมินในยุคปัจจุบัน คือประมาณปี ค.ศ. 1989 เป็นต้นมานั้ น กูบาและ
ลินคอล์นเรียกยุคน้ีว่า “ยุคท่ี 4” (Fourth Generation) รูปแบบการประเมินท่ีส าคญัในยุคปัจจุบนัมี 
ดงัน้ี 

 1.  เป็นวิธีการประเมินในลักษณะของการเจรจาต่อรอง เพราะการประเมินมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัผลประโยชน์จ านวนมหาศาลรูปแบบการประเมินในยุคปัจจุบนัจึงมีความยืดหยุ่นไม่ตายตวั
เหมือนในอดีตข้ึนอยูก่บัการเจรจาต่อรองภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดข้ึนตามความจ าเป็นและตามความ
เหมาะสมแล้วแต่กรณี กูบาและลินคอล์นได้เรียกยุคปัจจุบนัน้ีว่าเป็น “ยุคของการเจรจาต่อรอง” 
(Negotiation) ตวัอย่างของเง่ือนไขท่ีส าคญับางประการซ่ึงมีความจ าเป็นส าหรับการประเมินในยุค
ปัจจุบนั มีดงัน้ี 

       1.1   ผลการประเมินจะตอ้งสมเหตุสมผล (Make Sense) ตามสภาพของความเป็นจริง 
(Realities) ของแต่ละกรณีท่ีน ามาประเมิน 

       1.2  ผลการประเมินจะตอ้งสอดคลอ้งกบัคุณธรรมและมีความสัมพนัธ์หรือเช่ือมโยงเขา้
ดว้ยกนัอยา่งเหมาะสมกบับริบทต่าง ๆ ทั้งทางดา้นกายภาพ จิตวิทยาสังคม และวฒันธรรม ท่ีเน้ือหา
สาระของโครงการซ่ึงจะตอ้งน ามาประเมินนั้น ๆ เขา้ไปเก่ียวขอ้งบริบทต่าง ๆ ดงักล่าวเป็นประดุจ 
“ส่ิงแวดลอ้ม” ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายจะตอ้งปรับตนเองให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มเหล่านั้นไดย้า่งราบร่ืน
ดว้ย 

       1.3  ผลการประเมินจะสามารถก าหนดทิศทางให้ผูเ้ก่ียวขอ้งไดน้ าไปปฏิบติัรวมทั้งเปิด
โอกาสให้มี “การเจรจาต่อรอง” ระหว่างผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดโ้ดยอาศยัเหตุผลท่ีน่าเช่ือถือและค านึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั 

       1.4  การประเมินจะตอ้งค านึงถึงเกียรติภูมิและศกัด์ิศรีของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในฐานะท่ี
เป็น “เพื่อมนุษย์” ด้วยกัน มิใช่ปฏิบัติต่อเขาเหล่านั้ นในฐานะท่ีเป็น “ผูถู้กทดลอง” (Subject)       
ตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์เท่านั้น 
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 2.  องค์ประกอบส าคัญของการประเมินในยุคปัจจุบัน มี 2 ส่วน คือ 

       2.1  การเนน้ในเชิงตอบสนองของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง (Responsive Focusing) 
        หมายถึง การให้ความส าคญัเป็นพิ เศษต่อการตอบสนองของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
กล่าวออกเป็น 3 กลุ่มไดแ้ก่ (1) กลุ่มผูส้นบัสนุนและผูด้  าเนินโครงการ (2) กลุ่มผูไ้ดรั้บประโยชน์
จากโครงการ และ (3) กลุ่มผูไ้ดรั้บผลทางลบจากโครงการ กลุ่มผูต้อบสนองเหล่าน้ีจะเป็นบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลก็ได้แต่จะตอ้งมีความแตกต่างกนัทางด้านสถานภาพ เพศ ต าแหน่ง หรืออ านาจ
หนา้ท่ี ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้นและครอบคลุมสาระส าคญัใหม้ากท่ีสุด สาระส าคญัท่ีผู ้
เสาะหาขอ้มูลจะตอ้งรวบรวม ไดแ้ก่ ส่วนของโครงการท่ีผูต้อบสนองมีความพึงพอใจหรือไม่พึง
พอใจ รวมทั้งประเด็นต่าง ๆ ท่ีผูต้อบสนองเห็นวา่เป็นขอ้ขดัแยง้ท่ียงัไม่สามารถหาขอ้ตกลงร่วมกนั
ได ้

       2.2  วิธีการประเมินโดยใช้หลักการสืบเสาะเพื่อค้นหาความจริงตามธรรมชาติ 
(Naturalistic Inquiry) 
   วธีิการประเมินในลกัษณะน้ี กูบาและลินคอลน์เรียกช่ือเสียใหม่วา่ “Constructivist 

Methodology” หมายถึงวิธีการสืบเสาะเพื่อคน้หาความจริงทั้งหลายท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ โดยอาศยั
พื้ นฐาน ของ “ทฤษ ฎีแห่งความจริง” (Ontology) และ “ป รัชญ าแห่ งความ รู้ของมนุษ ย์” 
(Epistemology) ควบคู่กนัไป 

 จากองค์ประกอบส าคญัทั้ง 2 ส่วนดงักล่าวขา้งตน้ จึงท าให้รูปแบบของการประเมินในยุค
ปัจจุบนัมีขั้นตอนท่ีส าคญั 4 ขั้นตอนคือ (1) การคดัเลือกผูต้อบสนอง (2) การเสนอขอ้ความและจดั
สถานการณ์เพื่อการต่อรอง (3) การปรับปรุงข้อเสนอหรือสถานการณ์เพื่อการต่อรอง และ            
(4) การจดัการเจรจาเพื่อการต่อรอง ดังนั้ น หน้าท่ีส าคัญของนักประเมินตามรูปแบบของการ
ประเมินในยคุปัจจุบนั จึงสามารถจ าแนกได ้9 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

 1.  การระบุและเรียงล าดบัความส าคญัของผูต้อบสนอง 

 2.  ก ารศึกษ ารายละเอียดของโครงการจากก ลุ่มผู ้ตอบส นองเพื่ อระบุขอบ เขต                     
ในการประเมิน 

 3.  การศึกษาความแตกต่างของกลุ่มผูต้อบสนอง ดา้นความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และ
ประเด็นขดัขอ้แยง้ท่ีมีต่อโครงการ 

 4.  การสร้างความเห็นพอ้งตอ้งกนัของสารสนเทศท่ีไดรั้บจากกลุ่มผูต้อบสนอง 

 5.  การเตรียมการเจรจาต่อรองระหว่างกลุ่มผูต้อบสนองในประเด็นท่ียงัไม่สามารถหาขอ้
ยติุได ้

 6.  การรวบรวมสารสนเทศจากผูต้อบสนอง 

 7.  การจดัประชุมเพื่อการเจรจาต่อรองของตวัแทนกลุ่มผูต้อบสนอง 

 8.  การจดัท ารายงานสรุปผลการประเมินในประเด็นต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อกลุ่มผูต้อบสนอง 
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 9.  การจดัประเมินซ ้ าในประเด็นท่ียงัไม่สามารถหาขอ้ยุติไดร้วมทั้งประเด็นท่ีคน้พบใหม่
ดว้ย  
   ส าหรับกระบวนการในการประเมินตามรูปแบบการประเมินข้างต้นนั้ น ในขั้นแรกผู ้
ประเมินจะตอ้งคดัเลือกกลุ่มผูต้อบสนองกลุ่มหน่ึงจากผูเ้ก่ียวขอ้งกบัโครงการท่ีท าการประเมิน    
โดยใชห้ลกัเหตุผลอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามคุณลกัษณะหนา้ท่ีของการท างานและให้ผูต้อบสนองกลุ่ม
น้ีเสนอรายช่ือผูต้อบสนองอีกกลุ่มหน่ึงท่ีผูเ้สนอมีความเห็นว่าเป็นกลุ่มท่ีมีสถานการณ์ต่างไปจาก
ตนเอง และจะท าการคดัเลือกหรือเสนอช่ือผูต้อบสนองดงักล่าวหลาย ๆ กลุ่มอยา่งต่อเน่ือง จนกว่า
จะเห็นว่าผูต้อบสนองทั้ งหมดสามารถให้สารสนเทศได้โดยครอบคลุมรายละเอียดส าคญัของ
โครงการท่ีประเมินจากการท่ีใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลตามธรรมชาติ ซ่ึงใช้บุคคลเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงันั้น ผูท่ี้จะท าหนา้ท่ีในการเก็บรวบรวมหรือเสาะแสวงหาขอ้มูล
จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์หรือได้รับการฝึกฝนความสามารถในการเก็บขอ้มูลมาเป็นอย่างดี  
โดยใชว้ธีิธรรมชาติ อาทิ การสังเกต การซักถาม การเก็บขอ้มูลแบบไร้การตอบโต ้ฯลฯ เป็นตน้ 

 สารสนเทศส าคัญท่ีผูเ้สาะแสวงหาข้อมูลจะต้องสืบเสาะจากผูต้อบสนองมี 3 ประการ 
ไดแ้ก่ (1) สารสนเทศของโครงการท่ีผูต้อบสนองมีความพึงพอใจ (2) สารสนเทศของโครงการท่ีผู ้
ตอบสนองไม่มีความพึงพอใจ และ (3) สารสนเทศเก่ียวกบัขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในโครงการซ่ึงผูเ้สาะ
แสวงหาขอ้มูลจะตอ้งน าขอ้มูลจากผูต้อบสนองกลุ่มใด ๆ ไปเรียบเรียงแลว้น าเสนอต่อผูต้อบสนอง
กลุ่มอ่ืนเพื่อรับทราบค าวิพากษว์จิารณ์ รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้มีการเจรจา
ต่อรองเพื่อให้เกิดความเห็นพ้องต้องกันในการปฏิบัติโครงการตามสารสนเทศท่ีได้รับนั้ น            
จากวิธีการรวบรวมสารสนเทศโดยวิธีธรรมชาติน้ี อาจจ าเป็นตอ้งมีการเก็บรวบรวมสารสนเทศซ ้ า
ในบางคร้ังเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความกระจ่างชดัและน่าเช่ือถือมากท่ีสุด ถึงแมว้า่ในบางโอกาสการ
เจรจาต่อรองท่ีเก่ียวกบัขอ้ขดัแยง้บางประเด็นอาจจะไม่ประสบความส าเร็จในคร้ังแรกแต่ก็สามารถ
เก็บรวบรวมสารสนเทศเพิ่มเติมเพื่อน ามาเสนอในการเจรจาต่อรองคร้ังต่อไปไดอี้ก 

 ดงันั้น การประเมินตามแนวคิดในยุคปัจจุบนั นอกจากจะให้สารสนเทศท่ีเป็นส่วนดี ส่วน
ดอ้ย และขอ้ขดัแยง้ของโครงการท่ีเกิดข้ึนจริงแลว้ ยงัสามารถให้สารสนเทศท่ีเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงโครงการ ตลอดจนสามารถจะยุติขอ้ขดัแยง้ระหวา่งผูร่้วมโครงการได ้โดยอาศยัความเห็น
พอ้งตอ้งกันจากการเจรจาต่อรองเป็นหลกั จึงนับว่าเป็นการประเมินท่ีสร้างสรรค์และเหมาะสม    
กบัสภาพการณ์ปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดี 
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บทสรุป 

รูปแบบการประเมินผลเป็นการพฒันาแนวคิดและเทคนิควิธีของการประเมิน ท่ีมีหลกัการ
ท่ีชัดเจน มีความเป็นระบบ เม่ือน ามาพฒันารูปแบบท่ีเรียกกันว่า “แบบจ าลอง” หรือ “โมเดล” 
(Model)  จนท าให้แนวคิดและหลกัการเหล่านั้น สามารถน าไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งกวา้งขวาง และ
ถูกน ามาใช้ในการประเมินผลกับหน่วยงานทั้ งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาองค์การให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล น าไปสู่การยอมรับในมาตรฐานการด าเนินงานท่ีมีคุณภาพ   
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ค าถามท้ายบท 

 

1. จงอธิบายความหมายของรูปแบบหรือโมเดล การประเมินผล 

2. จงอธิบายหลกัการวธีิการประเมินผลรูปแบบการประเมินผลดงัต่อไปน้ี 

2.1 รูปแบบการประเมินผลของไทเลอร์  
2.2   รูปแบบการประเมินผลของครอนบาค 

2.3  รูปแบบการการประเมินผลของสคริฟเวน 

2.4 .รูปแบบการประเมินผลของสเตก  
2.5  รูปแบบการประเมินผลของอลัคิน  
2.6  รูปแบบการประเมินผลของแฮมมอนด ์ 
2.7  รูปแบบการประเมินผลของโปรวสั  
2.8  รูปแบการประเมินผลซิปโมเดลในการประเมินผลของสตฟัเฟิลบีม  

3.  การแบ่งกลุ่มการประเมินผลจากรูปแบบการประเมินผลแบ่งอยา่งไร 

4.  การประเมินผลในยคุต่างๆ ตั้งแต่เร่ิมประเมินผลถึงปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 

กระบวนการประเมินผลโครงการ 6 ช่ัวโมง 

 

หัวข้อเนือ้หา 

 กระบวนการประเมินผลโครงการ 

การวางแผนการประเมินผลโครงการ 

การออกแบบการประเมินผลโครงการ 

วธีิประเมินผลโครงการ 

การวดัผลการประเมินโครงการ 

แหล่งขอ้มูลของการประเมินผลโครงการ 

ดชันีทางสังคม 

การเลือกใชแ้หล่งขอ้มูล    
การรวบรวมขอ้มูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูล 

บทสรุป 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายความหมายของกระบวนการประเมินผลโครงการได ้

2. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถวเิคราห์และออกแบบการประเมินผลโครงการได ้

3. เพื่อใหผู้เ้รียนน าความรู้เก่ียวกบัการประเมินผลโครงการไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

4. ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

5. ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

6. ผูส้อนท าการซกัถาม 
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ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาการประเมินผลโครงการ  
2. PowerPoint กระบวนการประเมินผลโครงการ 

 

การวดัผลและประเมนิผล 

1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผดิชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 
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บทที่ 3 

กระบวนการประเมินผลโครงการ 

 

 การด าเนินโครงการใดก็ตามให้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต้องอาศยัองค์ประกอบพื้นฐาน 3 ประการได้แก่ การวางแผน  การด าเนินงานและการติดตาม
ประเมินผล  จะเห็นไดว้า่การประเมินผลโครงการเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีเขา้มามีบทบาทในการ
ตัดสินคคุณค่าของการพัฒนาโครงการ ท าให้ทราบว่าแผนท่ีวางไวป้ระสบผลส าเร็จหรือไม่                
มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร  ด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์หรือไม่ ผลท่ีเกิดข้ึนควรมีการพฒันา  
ปรับปรุงโครงการดา้นใดบา้งเพื่อใหบ้รรลุความตอ้งการ  

ดงันั้นเพื่อให้โครงการบรรลุวตัถุประสงค์การประเมินโครงการจ าเป็นตอ้งใช้เทคนิคและ
กระบวนการในการประเมินผลโครงอยา่งเป็นระบบมีขั้นตอนท่ีสอดคลอ้งและมีความสมเหตุสมผล 
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

การวางแผนการประเมนิผลโครงการ 

      จุด เร่ิมต้นของการน าไป สู่การประเมินผลโครงการมีหลายสาเห ตุ  เป็นต้นว่า               
อาจเน่ืองมาจากบุคลากรของโครงการเองท่ีขอให้มีการประเมิน แต่โดยทัว่ไปแล้วการประเมิน
โครงการนั้น มกัจะเร่ิมจากความตอ้งการของผูส้นบัสนุนโครงการ หรืออาจสั่งโดยหวัหนา้สถาบนั
ท่ีรับผิดชอบการด าเนินโครงการก็ได ้ตามปกติ การประเมินโครงการส่วนมากจะเป็นเง่ือนไขท่ีตอ้ง
กระท าเม่ือไดมี้การอนุมติัใหด้ าเนินโครงการแลว้ ดงันั้น การประเมินโครงการจึงถือวา่เป็นกิจกรรม
หน่ึงของโครงการท่ีจะตอ้งกระท า ในการประเมินแต่ละโครงการคณะผูป้ระเมินจะตอ้งเสนอโครง
ร่างการประเมินล่วงหน้าต่อผูใ้ห้การสนับสนุนโครงการหรือผูอ้  านวยการโครงการ   มีขั้นตอน       
ท่ีส าคญั 6 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

         ขั้นที ่1 การจ าแนกผู้เกีย่วข้องกบัโครงการ 

         ส่ิงแรกท่ีนักประเมินโครงการควรจะกระท าก็คือ การจ าแนกบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับ
โครงการโดยอาจเร่ิมจากการจ าแนกว่า มีกลุ่มบุคคลใดบา้งท่ีได้ให้ความสนใจต่อโครงการอย่าง
จริงจงั และมีกลุ่มบุคคลใดบา้งท่ีอาจจะตอ้งไดรั้บผลกระทบจากการประเมิน นอกจากนั้น ส าหรับ     
บุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการก็ยงัตอ้จ าแนกด้วยว่าเป็นกลุ่มของผูมี้ส่วนร่วมในโครงการหรือเป็น
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กลุ่มของผูมี้รายไดจ้ากโครงการ หรือเป็นกลุ่มของผูท่ี้ได้รับการบริการจากโครงการ การจ าแนก     
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัโครงการดงัน้ี 

          กลุ่มท่ีหน่ึง   ผู ้อ  านวยการโครงการจะเป็นบุคคลส าคัญท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับ
โครงการมาโดยตลอด นกัประเมินควรจะศึกษาภูมิหลงั ความสนใจ และทศันคติของบุคคลดงักล่าว
เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ของการประเมินโครงการ  
          กลุ่มท่ีสอง  กลุ่มของผูใ้ห้บริการโครงการ ซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีความส าคญัและ
ควรจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อการประเมินโครงการด้วย ทั้ งน้ี เพื่อให้กลุ่ม               
น้ีมีความรู้สึกว่าตนมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของโครงการเช่นกนัอนัจะน าไปสู่ความร่วมมือสูงสุดใน
ขั้นตอนการเก็บข้อมูล นอกจากนั้นนักประเมินจะต้องพยายามศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูอ้  านวยการหรือหัวหน้าโครงการกับบุคลอ่ืน ๆ ของโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการ
เตรียมการจดัประชุมผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ตวัอยา่งเช่น ถา้ผูอ้  านวยการ
หรือหัวหน้าโครงการเป็นผูน้ าแบบเผด็จการก็จะเป็นการยากท่ีนกัประเมินจะมีโอกาสไดรั้บทราบ
ความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืน ๆ และเม่ือตอ้งการผลการตดัสินในเร่ืองใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัโครงการแลว้ ก็
อาจจะเป็นผลมาจากอ านาจการตดัสินใจของผูอ้  านวยการหรือหัวหน้าโครงการแต่เพียงผูเ้ดียวก็
เป็นได ้ดงันั้นถา้คณะผูป้ระเมินไดท้ราบถึงความสัมพนัธ์ต่าง ๆ ดงักล่าว ก็ย่อมจะน าไปสู่การวาง
แผนการประเมินท่ีสัมฤทธ์ิผลท าใหส้ามารถหลีกเล่ียงขอ้มูลท่ีอาจล าเอียงหรือไม่ตรงกบัสภาพความ
เป็นจริงของโครงการได ้

  กลุ่มท่ีสาม  ผูส้นับสนุนโครงการซ่ึงอาจจะแบ่งย่อยได้อีก 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่ม
บุคลากรของโครงการเอง ซ่ึงประกอบด้วยบุคคลท่ีเป็นหัวหน้าหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อธิบดี 
หรือผูท่ี้มีอ านาจในการอนุมติัโครงการ  2) กลุ่มบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกทั้ งของรัฐและ
เอกชนท่ีเป็นตวัแทนของแหล่งเงินทุน ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ เช่น ผูแ้ทนกรมวิเทศ
สหการ หรือผูแ้ทนองคก์ารสหประชาชาติ ฯลฯ เป็นตน้ 

  กลุ่มท่ีส่ี  ส่วนกลุ่มบุคคลสุดท้ายท่ีต้องพิจารณาก็คือ กลุ่มของผูรั้บบริการหรือ      
ผูไ้ด้รับผลประโยชน์จากโครงการท่ีประเมิน ซ่ึงจะต้องจ าแนกว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหน              
มีจ  านวนมากนอ้ยเพียงใด ทั้งน้ีจะตอ้งข้ึนอยูก่บัธรรมชาติของโครงการและแผนของการประเมินวา่
มีการเน้นกลุ่มเป้าหมายใดหรือไม่ หรือมีความสนใจต่อผลกระทบของโครงการหรือไม่ และถา้มี
ผลกระทบจะเป็นอย่างไร ถ้าการประเมินนั้ นครอบคลุมถึงผลกระทบของโครงการแล้ว 
กลุ่มเป้าหมายก็คงจะไปไม่จ  ากดัเฉพาะผูรั้บบริการตามเป้าหมายของโครงการเท่านั้นแต่ยงัตอ้งรวม
ไปถึงบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการดงักล่าวทั้งทางตรงหรือทางออ้ม  
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 ขั้นที ่2 การเตรียมการเบือ้งต้นเพือ่การประเมินโครงการ 

  ก่อนการตดัสินว่าจะมีการประเมินโครงการ และเขียนรายละเอียดของโครงร่าง
การประเมินนั้น นกัประเมินควรมีการพบปะกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของโครงการ เพื่อรวบรวมขอ้มูล
พื้นฐานท่ีจ าเป็น อนัเป็นผลมาจากการตอบค าถามท่ีส าคญั ๆ ดงัน้ี 

  1.  ใครเป็นผู้ต้องการการประเมิน 

                    ถ้าสภาพการบ่งช้ีว่าการประเมินนั้ น เป็นความต้องการร่วมกันของทั้ ง
ผูส้นบัสนุนโครงการและบุคลากรของโครงการแลว้ นกัประเมินประเมินก็จะไดรั้บความสนใจและ
ความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากทั้งสองฝ่าย คือ ฝ่ายผูส้นบัสนุนโครงการก็พร้อมท่ีจะรับทราบรายงาน
ผลการประเมินไม่ว่าจะเป็นความส าเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการ ในขณะเดียวกัน             
ฝ่ายบุคลากรของโครงการก็พร้อมท่ีจะรับขอ้เสนอแนะจากผลการประเมินนั้นเพื่อน าไปปรับปรุง
โครงการใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนในโอกาสต่อไป 

  2. ต้องการการประเมินประเภทใด 

    ถา้นกัประเมินไดมี้โอกาสพบปะพดูคุยกบัผูส้นบัสนุนโครงการและบุคลากร 

โครงการ ก็อาจพบว่า ทั้งสองฝ่ายมีความตอ้งการการประเมินดว้ยเหตุผลท่ีต่างกนั บ่อยคร้ังพบว่า 
บุคลากรของโครงการนั้น มกัจะให้ความสนใจกบัการประเมินเพื่อตอ้งการจะไดข้อ้มูลท่ีช่วยให้เกิด
การปรับปรุงโครงการเป็นส าคญั ขณะท่ีผูส้นบัสนุนโครงการมกัจะตอ้งการทราบผลการประเมินใน
ภาพรวมโดยสรุป ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากจากความกดดนัเก่ียวกบัความจ ากดัดา้นลงทุน ซ่ึงจะตอ้งตดัสิน
วา่ ควรให้มีการด าเนินการต่อไปหรือควรจะยุติโครงการหรือไม่ ดงันั้น งานท่ีนกัประเมินตอ้งการ
กระท าก่อนการประเมินก็คือ ตอ้งให้มีความชดัเจนทางด้านมโนทศัน์ของการประเมิน ตอ้งเสนอ
ประเภทของการประเมินท่ีสามารถด าเนินการได้ภายใต้แหล่งเงินทุนท่ีจ ากัด นักประเมิน               
จะไม่พยายามเลือกประเภทของการประเมินแต่เพียงประเภทเดียวแต่ตอ้งพยายามให้มีการประเมิน
หลายประเภท เพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ของโครงการท่ีสมบูรณ์หรือครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ อยา่งทัว่ถึง 
ทั้งน้ียอ่มข้ึนอยูก่บัเป้าหมายของโครงการ รวมทั้งความพร้อมของแหล่งขอ้มูลส าหรับโครงการท่ีจะ
ประเมิน 

  3.  ท าไมจึงต้องการการประเมิน 

                   นกัประเมินท่ีมีประสิทธิภาพนั้นก่อนด าเนินการประเมินจะตอ้งวเิคราะห์ใหเ้ห็น
ถึงเหตุผลต่าง ๆ ท่ีตอ้งการให้มีการประเมินรวมทั้งคน้หาค าวา่มีกลุ่มบุคคลใดบา้งในองค์การหรือ
ในหน่วยงานท่ีอาจจะต่อตา้นการประเมิน ทั้งน้ีเพื่อจะไดเ้ตรียมรับสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้
อยา่งเหมาะสม 
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       4.  ต้องการการประเมินเมื่อไร 

                     ขอบเขตของการประเมินโครงการ มกัจะถูกจ ากดัดว้ยสถานการณ์เช่นถา้จ ากดั
ให้ประเมินเสร็จภายในระยะเวลาอนัสั้ นการประเมินนั้นก็ยอ่มจะถูกบงัคบัให้กระท าอย่างรวบรัด 
ซ่ึงอาจขาดความสมบูรณ์ เป็นตน้วา่ เม่ือจ ากดัดว้ยเวลานกัประเมินก็ตอ้งรวบรัดเก็บขอ้มูลและตอ้ง
วดัผลดว้ยเคร่ืองมือง่าย ๆ ท าให้ไม่มีความเท่ียงหรือความตรงเท่าท่ีควร เม่ือถูกจ ากดัดว้ยเวลาแลว้
กลุ่มตวัอย่างท่ีให้ขอ้มูล เช่น ผูต้อบแบบสอบถามก็อาจตอ้งลดจ านวนลงจึงไม่ได้เป็นตวัแทนท่ีดี 
ทั้งน้ีเพราะตอ้งรีบกระท าเพื่อให้เสร็จตามก าหนด สภาพการณ์ท่ีจ าเป็นเช่นน้ีท าให้เกิดขอ้สงสัยได้
ว่าผลการประเมินนั้นจะตรงกับสภาพความเป็นจริงได้มากน้อยเพียงใด ยิ่งถ้าเป็นกรณีของการ
ประเมินแบบวิจยัเชิงทดลองแลว้ก็ยิ่งเป็นการยากท่ีผูป้ระเมินจะสามารถไดก้ลุ่มทดลองท่ีมีความ
พร้อมอย่างสมบูรณ์ได้ ดังนั้ น เม่ือการประเมินถูกจ ากัดด้วยสถานการณ์แล้วนักประเมินต้อง
ตดัสินใจว่าควรจะมีการประเมินหรือไม่ กล่าวคือ ควรจะประเมินภายใตส้ถานการณ์ท่ีขาดความ
พร้อมหรือควรจะปฏิเสธการประเมินเพื่อไม่ใหเ้กิดผลประเมินท่ีอาจผิดพลาดข้ึนได ้

       5.  ความพร้อมทีเ่อือ้อ านวยต่อการประเมินมีอะไรบ้าง 

                    นอกเหนือจากเง่ือนไขด้านเวลาของการประเมินแล้วการประเมินโครงการ
จะตอ้งมีความพร้อมดา้นอ่ืน ๆ ดว้ย ตวัอย่างเช่น ถ้าการประเมินตอ้งอาศยันกัประเมินภายในของ
หน่วยงานก็ตอ้งมีการตรวจสอบว่าผูป้ระเมินดงักล่าวสามารถให้เวลาส าหรับการประเมินไดม้าก
นอ้ยเพียงใด จะมีผูช่้วยเก็บขอ้มูลดว้ยหรือไม่ เป็นตน้  
 ขั้นที ่3  การตัดสินว่าควรจะมีการประเมินโครงการหรือไม่ 

             ส าหรับสภาพการณ์ท่ีนกัประเมินจะตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบและตอ้งตดัสินใจ
วา่ควรจะเล่ือนการประเมินออกไปหรือไม่นั้นมีลกัษณะส าคญัดงัต่อไปน้ี 

  1. โครงการไม่ได้ระบุชัดเจนถึงเป้าหมายของการด าเนินงาน รวมทั้งไม่ได้ระบุ    
ส่ิงท่ีโครงการคาดวา่จะไดรั้บหรืออาจกล่าวไดว้า่สภาพของโครงการเป็นแต่เพียงการด าเนินงานใน
ลกัษณะของงานประจ าแบบวนัต่อวนัเท่านั้น 

  2. โครงการขาดหลกัการและเหตุผลในการจะเช่ือมโยงส่ิงท่ีโครงการคาดหวงักบั
ผลลพัธ์ท่ีปรากฏเม่ือส้ินสุดโครงการ ท าใหไ้ม่สามารถตรวจสอบผลลพัธ์ของโครงการท่ีชดัเจนได ้

  3. โครงการขาดระบบการจดัการท่ีดี และผูรั้บผิดชอบโครงการไม่มีสิทธ์ิหรือไม่
สามารถติดตามผลของการประเมินได ้

     Horst และคณะ (1974) ไดเ้สนอแนะวา่ ถา้โครงการใดอยูใ่นสภาพการณ์ดงักล่าวขา้งตน้
ก็จะไม่อยู่ในความรับผิดชอบของนักประเมินหรือกล่าวอีกนับหน่ึงก็ คือ แม้นักประเมิน                
จะด าเนินการประเมินก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร นกัประเมินท่ีดีจะตอ้งให้ความส าคญักบั
กระบวนการประเมินตั้งแต่ขั้นของการวางแผนโครงการเร่ือยไปจนกระทัง่ครบวงจร และจะตอ้งมี
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บทบาทส าคญัในการตดัสินโครงการต่าง ๆ ว่าควรจะประเมินหรือไม่แทนท่ีจะปล่อยให้หัวหน้า
โครงการหรือผูส้นบัสนุนโครงการแต่เพียงฝ่ายเดียวเป็นผูต้ดัสินในเร่ืองน้ี 

 ขั้นที่ 4 การเสาะแสวงหาและทบทวนความรู้รวมทั้งประสบการณ์เชิงวชิาการทีเ่กี่ยวข้องกับ
โครงการ 

           นักประเมินเม่ือรับผิดชอบโครงการใดแล้วก็ต้องแสวงหาและทบทวนความรู้ 
รวมทั้งประสบการณ์ของตนใหม่ส่วนท่ีเก่ียวกบัโครงการนั้น ๆ มาล่วงหน้าก่อนท่ีจะลงมือท าการ
ประเมิน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโครงการท่ีนกัประเมินยงัไม่คุน้เคยหรือยงัไม่มีประสบการณ์ท่ีเพียงพอ 
ก็ตอ้งมีการศึกษาให้รอบคอบเป็นพิเศษ โดยจะตอ้งอุทิศเวลาเพื่อเสาะแสวงหาความรู้ในสาขาวิชา   
ท่ีโครงการนั้น ๆ เก่ียวข้อง จากแหล่งต่าง ๆ อย่างเต็มท่ี เช่น จากบทความในวารสาร หรือจาก
เอกสารงานวิจยัในส่วนของการประเมินรวมทั้งจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอเพื่อขออนุมติั
โครงการ เช่น โครงร่างการเสนอโครงการ เป็นตน้ ตลอดจนคน้ควา้จากศูนยข์อ้มูลต่าง ๆ ซ่ึงไดแ้ก่ 
เอกสารรายงานความก้าวหน้าของโครงการ จนกระทัง่มีความเขา้ใจในบริบทของโครงการและ
ตระหนักถึงภูมิหลงัของหน่วยงานท่ีจ าด าเนินโครงการ แล้วจึงเสนอวิธีการประเมินให้เหมาะสม
ต่อไป 

 ขั้นที ่5 การเลอืกวธีิการประเมินทีเ่หมาะสมมาใช้ 

  หลกัจากไดท้บทวนความรู้เชิงวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการแล้วนกัประเมินก็
ยอ่มจะมีความพร้อมท่ีจะตอ้งตดัสินใจเพื่อเลือกวิธีการ กลยุทธ์ และกระบวนการประเมินส าหรับ
โครงการท่ีตนรับผิดชอบมาใช้ให้เหมาะสมในการเลือกวิธีการประเมินนั้ น จะต้องค านึงถึง
ประชากรหรือกลุ่มตวัอย่างของโครงการเป้าหมายของโครงการท่ีติดตามรวมทั้ งวิธีการวดัผล 
เคร่ืองมือและการเก็บรบรวมขอ้มูล ตลอดจนสถิติท่ีจ  าเป็นเพื่อการวิเคราะห์ ส าหรับรายละเอียดใน
เร่ืองน้ีจะไดน้ ามาเสนอเพิ่มเติมในบทท่ี 7 ต่อไป 

 ขั้นที ่6 การน าเสนอโครงร่างของการประเมินโครงการ 

            การน าเสนอโครงร่างของการประเมินโครงการ เป็นตอนสุดทา้ยในกระบวนการ
วางแผนเพื่อการประเมิน กล่าวคือ หลงัจากไดเ้ตรียมการตามขั้นตอนต่าง ๆ ทั้ง ๕ ขั้นตอนดงักล่าว
แลว้ นกัประเมินจะตอ้งเตรียมโครงร่างรูปแบบของการประเมิน เพื่อเสนอผูรั้บผิดชอบท่ีประสงค ์
จะให้มีการประเมิน เช่น ผูส้นับสนุนโครงการหรือผูอ้  านวยการโครงการ เป็นต้น โครงร่างการ
ประเมินนั้น โดยทัว่ไป ควรไดรั้บความเห็นชอบร่วมกนัจากนกัประเมินและบุคลากรของโครงการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท่ีเก่ียวกับประเด็นของการประเมิน เป้าหมาย และประเภทของการ
ประเมิน ตลอดจนความพร้อมท่ีจะให้มีการประเมิน ฯลฯ ทั้งเพื่อเสริมสร้างความไวว้างใจและ    
เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือท่ีดีต่อกนั ส าหรับการก าหนดรูปแบบของโครงร่างของการประเมินนั้น
จะตอ้งชดัเจนและสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง กล่าวคือ รูปแบบโครงร่างของการประเมินควรเป็น
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ผงัหรือหรือแนวปฏิบติัเบ้ืองตน้ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการปรับปรุงหรือขยายแนวคิดไดเ้ม่ือพบวา่ จ  าเป็น
จะตอ้งเพิ่มเติมประเด็นของการประเมินเขา้ไป ทั้งน้ีเพราะนักประเมินจะต้องไวต่อขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์และจะตอ้งสามารถวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นไดอ้ยา่งครบถว้น ตลอดจนสามารถ
ประยกุตใ์ชเ้ทคนิควธีิท่ีดีท่ีสุดใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ของการประเมินท่ีแตกต่างกนัออกไป 

 

การออกแบบการประเมนิผลโครงการ 

 การประเมินผลโครงการเป็นการศึกษาอย่างมีระบบ คือ ตอ้งมีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
และวิธีการประเมินผลซ่ึงจะตอ้งมีการวางแผนเพื่อการออกแบบโครงการส าหรับการประเมินผล 
ต้องรู้จักเลือกหรือประยุกต์ใช้รูปแบบเชิงทฤษฎีท่ีเหมาะสม ต้องเข้าใจวิธีการวดัผลและการ
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีทั้งความเท่ียงและความตรง จากประสบการณ์ของผูเ้ขียนท่ีผ่านมาถา้พิจารณา
โครงการต่าง ๆ ท่ีไดรั้บการประเมินแลว้จะพบวา่ โครงการท่ีไดร้ายงานผลการประเมินนั้นมีทั้งท่ีใช้
แนวคิดวิธีการประเมิน และการออกแบบการประเมินท่ีเป็นระบบและท่ีไม่เป็นระบบควบคู่กนัไป 
จากรูปแบบการประเมินโครงการต่าง ๆ ท่ีพบเห็นมาสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 3 รูปแบบ ดงัน้ี 

 1.  การประเมินเทียม (Pseudo-Evaluation) ไดแ้ก่ การประเมนท่ีพยายามจะกระท าการใด ๆ 
ให้เป็นไปในแนวทางท่ีพึงประสงค์โดยอ้างหลักวิชาของการประเมินมาใช้เพื่อสนับสนุน
วตัถุประสงคเ์ฉพาะท่ีก าหนดไว ้ทั้ง ๆ ท่ีหลกัวิชาซ่ึงน ามาอา้งนั้นมีเจตนาจะบิดเบือนไปจากสภาพ
ความเป็นจริง 

 2.  การศึกษาเชิงก่ึงประเมิน (Quasi-Evaluation) ได้แก่ การประเมินท่ีต้องการจะศึกษา
เพียงแต่หวงัให้ได้ค  าตอบจากค าถามเชิงคุณค่าเฉพาะในส่วนท่ีผูศึ้กษาให้ความสนใจเท่านั้ น     
แทนท่ีจะมุ่งประเมินโครงการทั้งหมดโดยตรง 

 3.  การประเมินท่ีแทจ้ริง (True Evaluation) ไดแ้ก่ การประเมนคุณค่าและผลท่ีไดจ้ากการ
กระท ากิจกรรมของโครงการใด ๆ โดยมีขั้นตอนการประเมินท่ีเป็นระบบ ตามสภาพของความเป็น
จริงมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันมิให้เกิดอคติหรือความ
ล าเอียงได ้

  

 วธิีการประเมนิผลโครงการ 

 การเลือกวิธีการประเมินผลและการวดัผลส าหรับโครงการใดโครงการหน่ึงเป็นส่ิงส าคญั
ในการออกแบบการประเมิน ถ้าการเลือกวิธีการดังกล่าวไม่เหมาะสมก็อาจท าให้การวางแผน
โครงการตอ้งประสบความลม้เหลวได ้ทั้งน้ีเพราะวธีิการประเมินและการวดัผลนั้น ต่างก็มีขอ้ดีและ
ขอ้จ ากดัของการน าไปใช ้นอกจากนั้น การเลือกแหล่งขอ้มูลเพื่อการรวบรวมขอ้มูลท่ีมีความเท่ียง
และความตรงก็เป็นขั้นตอนของการประเมินท่ีส าคญัเช่นกนั 
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 วิธีการท่ีน าไปใช้ในวิธีการประเมิน จะเป็นลกัษณะหน่ึงซ่ึงท าให้เห็นขอ้แตกต่างระหว่าง
การประเมินท่ีเป็นระบบ (Systematic Evaluation) กับการประเมินท่ีไม่เป็นระบบหรือไม่เป็น
ทางการ (Informal Evaluation)  
 การประเมินท่ีเป็นระบบ จะตอ้งมีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ตามหลกัการท่ีถูกตอ้งและ
สอดคล้องกับหลกัฐานต่าง ๆ เป็นอย่างดี มีความโปร่งใส คือ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
กระบวนการประเมินท่ีเป็นระบบน้ีเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงตอ้งใชเ้คร่ืองมือและกลยุทธ์ต่าง 
ๆ ท่ีเหมาะสม จะตอ้งมีการวางแผนและออกแบบการประเมินอย่างรอบคอบ มีการเก็บขอ้มูลท่ี
ปราศจากอคติ โดยอาศยัการติดต่อส่ือสารกับบุคคลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายอย่างทั่วถึงมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาตามความเป็นจริง ทั้ งด้วยวิธีการทางสถิติและด้วยวิธีการ
วเิคราะห์เน้ือหาตามควรแก่กรณี 

 นกัประเมินท่ีเช่ียวชาญจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจอยา่งดีในเทคนิคต่าง ๆ ของการประเมิน
ท่ีเป็นระบบและต้องเป็นผูท่ี้มีข้อมูลทันสมัยเก่ียวเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีดีกว่า รวมทั้ งสามารถ
ประยกุตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ของโครงการต่าง ๆ ท่ีผา่นมาไดเ้ป็นอยา่งดีดว้ย นกัประเมิน
หลายท่านไดเ้ลือกเทคนิคบางประการมาใช ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งวิธีการทดลอง วิธีการทดสอบท่ีเป็น
มาตรฐาน วิธีการไปเยี่ยมพื้นท่ี หรือวิธีการวิจยัภาคสนามของโครงการ เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม มีนกั
ประเมินบางท่านไดว้ิจารณ์ถึงวิธีการต่าง ๆ ดงักล่าวา่ ยงัอยูใ่นมุมมองท่ีแคบเม่ือเปรียบเทียบกบัผล
การประเมินท่ีตดัสินลงไปพร้อมกับเสนอแนะว่า การประเมินนั้ นควรจะน าวิธีการศึกษากรณี
ตวัอยา่งมาใชด้ว้ย เพื่อความลึกซ้ึงในการสรุปผลและเพื่อบ่งช้ีปัญหาท่ีชดัเจนได ้

 Stufflebeam และ Shrinkfield (1985) ไดเ้สนอวา่น่าจะใชว้ธีิการผสมผสานกนั เน่ืองจากทั้ง
สองท่านถือวา่นกัประเมินควรรอบรู้เก่ียวกบัเทคนิคต่าง ๆ เป็นอยา่งดี พร้อมทั้งสามารถวเิคราะห์ได้
วา่เทคนิควธีิใดน่าจะประยกุตใ์ชก้บับริบทของโครงการต่าง ๆ ไดเ้หมาะสมกวา่ ทั้งน้ีเพื่อจะไดป้รับ
เทคนิควธีิการเหล่านั้นมาใชใ้หส้อดคลอ้งกบัสภาพของแต่ละโครงการต่อไป 

 ในบรรดาเทคนิควิธีต่าง ๆ ท่ีนกัประเมินมืออาชีพควรมีความรู้และสามารถน ามาใชไ้ดน้ั้น 
มีดังต่อไปน้ี (1) การสัมภาษณ์ (2) การเขียนโครงร่าง (3) การวิเคราะห์เน้ือหา (4) การสังเกต          
(5) การวิเคราะห์ทางการเมือง (6) การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย (7) การวิจยัเชิงส ารวจ (8) การเขียนเชิง
เทคนิค (9) การศึกษากรณีตัวอย่าง (10) การประเมินท่ีไม่ยึดว ัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียว             
(11) การสังเคราะห์ขอ้คิดเห็นท่ีได้รับ (12) การก าหนดรายการเพื่อการตรวจสอบ (13) การสร้าง
แบ บ ท ดส อบ ห รือก ารวัดทัศน ค ติ  (14) ก ารวิ เคราะ ห์ ท างส ถิ ติ  (15) ก ารออก แบ บ วิจัย                    
(16) การวิเคราะห์เชิงระบบ และ (17) การบริหารโครงการ เป็นตน้ Stufflebeam และ Shrinkfield 

(1984) ไดเ้สนอแนะใหศึ้กษาจากผลงานของแต่ละท่านต่อไปน้ี Scriven (1974), Anderson, Ball and  
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Murphy (1974), Brinkerhoff, et al. (1983) และ Smith (1981) นอกจากนั้ น ย ังสามารถค้นคว้า      
ไดจ้ากต าราหรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีพิมพเ์ผยแพร่เป็นภาษาไทยโดยทัว่ไป ซ่ึงมีจ านวนไม่นอ้ยทีเดียว 

   

การวดัผลการประเมนิผลโครงการ 

 การประเมินโครงการท่ีมีประสิทธิภาพนั้ น ควรเก็บข้อมูลจากหลายแหล่งท่ีเก่ียวข้อง 
นอกจากนั้ น นักประเมินก็จะต้องตระหนักถึงวิธีการวดัผลแบบต่าง ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพด้วย          
ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

 1.  การวดัผลจากหลายตัวแปร 

       การวดัผลจากหลายตัวแปร มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ง่าย 
ตวัอยา่งเช่น จากการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นพฤติกรรมของเยาวชนในชุมชน เพื่อไม่ให้
กระท าความผิดต่อสังคม ในกรณีเช่นน้ี ถ้านักประเมินได้เลือกตวัแปรท่ีจะวดัผลสัมฤทธ์ิของ
โครงการโดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากอตัราจ านวนการจบักุมของต ารวจควบคู่กนัไปกบัอตัรา
จ านวนการตดัสินผูท่ี้กระท าผิดจริง จะน าไปสู่ผลสรุปท่ีตรงกบัสภาพของความเป็นจริงไดม้ากกวา่
การพิจารณาจากอตัราจ านวนการจ ากุมของต ารวจเพียงตวัแปรเดียว ทั้งน้ีเพราะการพิจารณาจากตวั
แปรเพียงตวัเดียวนั้นยอ่มมีโอกาสท่ีจะเกิดการคลาดเคล่ือนได ้เน่ืองจากผูถู้กจบักุมอาจถูกกลัน่แกลง้
ทั้ง ๆ ท่ีไม่มีความผิด เป็นตน้ ดงันั้น นกัประเมินท่ีดีจึงควรหลีกเล่ียงการวดัผลท่ีอิงตวัแปรตวัใดตวั
หน่ึงแต่เพียงตวัเดียวเท่านั้น 

 2.  การวดัผลจากตัวแปรส าคัญ 

      การประเมินโครงการนั้น เป็นการประยุกต์วิธีการทางสังคมศาสตร์มาใช้ ดว้ยเหตุน้ีตวั
แปรต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการวดัผล จึงตอ้งเป็นตวัแปรส าคญัท่ีสามารถใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งการและเป็น
ขอ้มูลซ่ึงครอบคลุมอยา่งทัว่ถึง สามารถเป็นตวัแทนของกลุ่มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการไดเ้ป็น
อยา่งดี เช่น กลุ่มผูป้ฏิบติัการ กลุ่มบุคคลในชุมชนท่ีโครงการตั้งอยู ่รวมทั้งผูส้นบัสนุนงบประมาณ 
และบุคคลอ่ืน ๆ ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งนอกจากน้ีท่ีส าคญัก็คือตวัแปรท่ีใช้วดั ตอ้งสามารถตอบค าถาม
ซ่ึงเก่ียวพนักบัโครงการไดอ้ยา่งครบถว้นดว้ย 

       ในช่วงของการวางแผนการประเมินนักประเมินจะตอ้งเลือกตวัแปรส าคญัท่ีคาดว่ามี
ประโยชน์และมีคุณค่าต่อการประเมิน แนวทางส าคญัท่ีจะช่วยให้การเลือกตวัแปรดงักล่าวประสบ
ผลส าเร็จ ได้แก่   การอภิปรายร่วมกับบุคลากรของโครงการถึงตัวแปรส าคัญ ท่ี เก่ียวข้อง               
หรือโดยการไปสังเกตภาคสนามท่ีโครงการด าเนินอยู่ รวมทั้งโดยศึกษาจากเอกสารของโครงการ
ด้วย ในกรณีท่ีมีตวัแปรส าคญัในทางลบซ่ึงอาจจะไม่ได้รับการเสนอจากบุคลากรของโครงการ    
นกัประเมินก็จ  าเป็นจะตอ้งพิจารณาและเลือกตวัแปรส าคญัในทางลบเหล่าน้ีไวด้ว้ย 
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3. คุณภาพของการประเมินผลโครงการ 

       นอกจากวธีิการวดัผลท่ีส าคญัดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ ส่ิงท่ีนกัประเมินตอ้งตระหนกัอยู่
เสมอก็คือ คุณภาพของการประเมินซ่ึงตอ้งประกอบดว้ยการวดัท่ีมีประสิทธิภาพโดยสามารถแบ่งได้
เป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี 

       3.1  การวัดที่มีความตรง เคร่ืองมือท่ีใช้วดัและเก็บขอ้มูลส าหรับการวดัท่ีมีความตรง
นั้น จะตอ้งวดัพฤติกรรมของโครงการได้ตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้เกณฑ์ท่ีแสดงความตรงนั้น  
อาจเป็นพฤติกรรมปลายทางท่ีต้องการ เช่น มีการปรับพฤติกรรมให้ดีข้ึน มีการจ้างงานตาม
เป้าหมายของโครงการหรืออาจเป็นพฤติกรรมตรมเป้าหมายระยะสั้นท่ีคาดหวงัไวใ้นปัจจุบนั เช่น 
ผลสัมฤทธ์ิของการรับรู้วธีิการปฏิบติัหลงัจากท่ีส้ินสุดการฝึกอบรมแลว้ เป็นตน้ 

      3.2   การวัดที่มีความเที่ยง หมายถึง การวดัซ่ึงได้ผลคงท่ีไม่ว่าผูป้ระเมินจะเป็นใคร       
ก็ตาม โดยเหตุท่ีพฤติกรรมทางสังคมศาสตร์ไม่สามารถจะวดัได้อย่างสมบูรณ์ เน่ืองจากมกัจะมี
อารมณ์ ทศันคติ ความไม่เขา้ใจในค าถาม ตลอดจนองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ของผูต้อบเขา้มาเก่ียวขอ้งกบั
ผลของการวดั ดงันั้น การวดัท่ีมีความเท่ียงสูงย่อมท าไดย้าก นกัประเมินจึงควรตระหนกัวา่ตวัแปร  
ท่ีน าไปสู่การวดัข้อมูลท่ีเป็นปรนัย เช่นพฤติกรรมท่ีสังเกตได้ ย่อมให้ความเท่ียงมากกว่าการวดั
ขอ้มูลท่ีเป้นความคิดเห็นหรือการวดัท่ีใช้มาตรวดัประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงเป็นการวดัท่ีเป็น
อตันยัท่ีกล่าวเช่นน้ีมิไดห้มายความว่านกัประเมินไม่ควรใช้มาตรวดัประมาณค่า เพียงแต่ตอ้งการ
เน้นให้เห็นว่า การวดัโดยการประมาณค่านั้ นเป็นการวดัท่ีตดัสินใจยาก เน่ืองจากอาจเกิดความ
แปรปรวนในการประมาณค่า ท าให้มีความเท่ียงน้อย นักประเมินจึงตอ้งให้ความสนใจในการ
เลือกใชเ้คร่ืองมือในขณะเดียวกนั ก็ตอ้งค านึงถึงระดบัของการวดัวา่มาจากการประเมินค่าของกลุ่ม
หรือของรายบุคคลโดยปกติแลว้ในการวดัผลนั้นถา้จ านวนผูต้อบมีมากก็น่าจะใหค้่าความแปรปรวน
สูง ท าใหส้ามารถประมาณค่าความเท่ียงไดน่้าเช่ือถือวา่ วธีิประมาณค่าความเท่ียงมีหลายวธีิ  
 

แหล่งข้อมูลของการประเมนิผลโครงการ 

 ขอ้มูลหลกัท่ีมีความส าคญัในการประเมินผลโครงการ สามารถรวบรวมไดจ้ากแหล่งต่าง ๆ 
ดงัน้ี 

 1. ข้อมูลบันทกึของโครงการ 

       การคน้หาระเบียนหรือแฟ้มขอ้มูลส าคญัจากเอกสารของโครงการท่ีเก็บไวจ้ะช่วยให้
นักประเมินได้ข้อมูลข่าวสารท่ีมีความเท่ียงเสียค่าใช้จ่ายน้อยและข้อมูลท่ีบันทึกนั้ นจะเป็น
ประโยชน์มากส าหรับการประเมินโครงการท่ีต้องการตรวจสอบคุณลกัษณะของผูบ้ริการหรือ
ประเภทของการให้บริการตลอดจนภารกิจของบุคลากรโครงการ เป็นต้น ตามปกติแล้ว ขอ้มูล



74 

 

บนัทึกจากเอกสารท่ีเก็บจะมีความเป็นปรนัย เช่น จ านวนคร้ังในการรับบริการประเภทของการ
ให้บริการ เป็นตน้ ขอ้มูลท่ีรวบรวมจากความเป็นจริงเหล่าน้ีมกัจะมีความตรง ในทางตรงกนัขา้ม   
ถา้เป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวนิิจฉยัหรือขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีไดจ้ากความคิดเห็นมกัจะมีขอ้มูลท่ีมีความเป็น
อตันยัจึงอาจขาดความตรงไดข้อ้ดีของการใชข้อ้มูลเอกสาร ท่ีส าคญัมี 2 ประการ คือ 

  1.  กระบวนการวดัผลท่ีไม่กระทบผูร่้วมโครงการ 

  2.  ไม่ท าให้ต้องเสียผู ้ร่วมโครงการในกรณีท่ีผูร่้วมโครงการปฏิเสธ หรือไม่
สามารถท่ีจะร่วมกิจกรรมบางอยา่งได ้

 นอกจากนั้น ขอ้มูลบนัทึกจากเอกสารท่ีเก็บรวบรวมไว ้ยงัอาจใชเ้ป็นขอ้มูลป้อนกลบัไปอีก
ทางหน่ึง อยา่งไรก็ตาม นกัประเมินท่ีจะใหข้อ้มูลจากเอกสารของหน่วยงาน/โครงการ จะตอ้งรักษา
จรรยาบรรณของวิชาชีพไม่ท าให้ผูรั้บบริการท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งรับผลกระทบทางสังคมหรือฐานะทาง
เศรษฐกิจอนัเน่ืองมาจากขอ้มูลของตนถูกเปิดเผย ดว้ยเหตุน้ี นกัประเมินจึงจ าเป็นตอ้งเก็บความลบั
ของข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินด้วยวิธี ต่าง ๆ เป็นต้นว่า ข้อมูลของการประเมินจ านวนมาก             
ไม่จ  าเป็นตอ้งระบุช่ือบุคคล แต่ให้ใช้รหัสแทนส่วนตน้ฉบบัรายช่ือจริงพร้อมรหัสและท่ีอยู่ฉบบั
สมบูรณ์นั้น ควรจะมอบอ านาจให้ผูอ้  านวยการโครงการเก็บไวเ้พียงผูเ้ดียว ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ใน
การติดต่อเม่ือมีความจ าเป็นเกิดข้ึนในภายหลงั การเก็บความลบัของขอ้มูลเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเส่ียงต่อการน าไปเปิดเผยก็ยิง่จะตอ้งมีวิธีการประกนัความลบั
อย่างเต็มท่ีซ่ึงในเร่ืองของการประกันความลับน้ี Riecken & Boruch (1974) รวมทั้ ง Campbell 

(1977) ก็ไดเ้นน้มากเป็นพิเศษดว้ย  

2. ผู้ร่วมโครงการ 

      ผูร่้วมโครงการ ในท่ีน้ีครอบคลุมไปถึงผูไ้ดรั้บบริการจากโครงการดว้ย ขอ้มูลท่ีไดรั้บ
จากผูร่้วมโครงการโดยเฉพาะอยา่งยิง่จากผูรั้บบริการจะมีประโยชน์ในหลายดา้นท่ีเห็นไดช้ดัคือ 

        2.1 เน่ืองจากบุคคลกลุ่มน้ีเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์โดยตรงจากโครงการจึงเป็นผูท่ี้ทราบ
เก่ียวกบัสภาพของโครงการ ทั้งในดา้นบวกและดา้นลบเป็นอย่างดี ขอ้มูลท่ีไดจ้ากบุคคลกลุ่มน้ีจึง
น่าจะมีความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือค่อนขา้งสูง 

       2. 2  การเก็บขอ้มูลจากบุคคลกลุ่มน้ีท าได้ง่านและส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายค่อนขา้งน้อย   
เม่ือเทียบกบัการเก็บขอ้มูลโดยวธีิอ่ืน  
 อยา่งไรก็ตาม ผูร่้วมโครงการบางคนอาจจะไม่สามารถใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีตรงกบัความจริง
ส าหรับใช้ในการประเมินได้ เช่น ในต่างประเทศนั้ นการประเมินโครงการท่ี เก่ียวกับทาง
กายภาพบ าบดัและฟ้ืนฟูให้กับชุมชนปรากฏว่ามีบางกรณีท่ีผูรั้บบริการไม่สามารถให้ข้อมูลได ้                  
ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากอาการเจบ็ป่วยท าใหพู้ดไม่ไดห้รืออาจขาดความรู้ในเร่ืองนั้น ๆ หรืออาจเป็นผูท่ี้มี
อารมณ์รุนแรงจนยากจะพูดคุยด้วยได้ นอกจากนั้ น คนไข้บางประเภทอาจอยู่ในความดูแล          
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ของจิตแพทย์ไม่สามารถให้ขอ้มูลท่ีตรงและน่าเช่ือถือได้ ในบางโอกาสยงัมีขอ้จ ากดัของการให้
ขอ้มูลดว้ย เป็นตน้ว่า ขอ้มูลบางประเภทผูร่้วมโครงการอาจให้ได ้อาทิ ขอ้มูลเก่ียวกบัความสะอาด
ของห้องคนไข ้ความสุภาพของพยาบาล การใช้เวลาในการรอเขา้ห้องตรวจ แต่ขอ้มูลบางประเภท
ผูรั้บบริการอาจไม่มีความรู้เพียงพอท่ีจะให้ได ้อาทิ ขอ้มูลเก่ียวความรู้ความสามารถของแพทยผ์ูใ้ห้
การรักษาซ่ึงผูร่้วมโครงการยอ่มยากท่ีจะทราบ และถา้เป็นขอ้มูลส่วนตวัก็อาจจะถูกปฏิเสธท่ีจะให้
ความร่วมมือ (Posavac & Carey, 1980 : 49) ดงันั้น นกัสังคมสงเคราะห์จึงไดใ้ห้ความสนใจต่อการ
ประเมินขอ้มูลในลกัษณะน้ี โดยใช้ค่าเฉล่ียของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหรือใช้ค่าสัดส่วนของกลุ่มบุคคล
ดงักล่าวเป็นหลกั เพื่อใช้ผลการประเมินไปปรับปรุงโครงการอนัเป็นเป้าหมายท่ีส าคญั ซ่ึงมกัจะ
ไดรั้บความร่วมมือมากข้ึนตามล าดบั 

 ขอ้สังเกตจากการประเมินโครงการโดยทัว่ไป ท่ีเนน้การปรับปรุงมกัจะพบวา่ 

  1.  ผูร่้วมโครงการจ านวนมากมีความเต็มใจท่ีจะร่วมแสดงความรู้สึกท่ีแท้จริง     
ถา้บุคคลเหล่านั้นตระหนกัวา่ตนไดมี้ส่วนร่วมในการปรับปรุงหารใหบ้ริการดว้ย 

  2.  ผูร่้วมโครงการส่วนใหญ่ยินดีจะให้ความร่วมมือโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือมีความ
พึงพอใจต่อการใหบ้ริการของโครงการท่ีผา่นมา 

3. บุคลากรผู้ปฏิบัติ 
     บุคลากรผูป้ฏิบติัโครงการจะเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญัส าหรับการประเมินโครงการ ทั้งน้ี
เพราะบุคลากรผูป้ฏิบัติย่อมทราบว่าโครงการนั้ น ๆ อยู่ในระดับดีหรือมีข้อบกพร่องอย่างไร        
การด าเนินโครงการวนัต่อวนัไดเ้ป็นไปตามแผนหรือไม่อยา่งไร แต่เน่ืองจากบุคลากรผูป้ฏิบติัมกัจะ
มีความกงัวลในเร่ืองท่ีตนจะถูกประเมิน จึงมกัจะต่อตา้นการประเมินและไม่เต็มใจท่ีจะให้ขอ้มูล 
ดงันั้น แนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยลดการต่อตา้นจากบุคลากรในโครงการ และในขณะเดียวกนัก็น่าจะ
ก่อให้เกิดผลพลอยไดเ้ป็นประโยชน์ต่อบุคลากรดว้ย ก็คือ ควรจดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการข้ึนเพื่อให้
บุคลากรไดมี้โอกาสเรียนรู้และมีประสบการณ์ส าหรับน าไปปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
รวมทั้งช่วยใหเ้กิดความคุน้เคยหรือเกิดความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูป้ระเมินตลอดจนเขา้ใจวตัถุประสงค์
ของการประเมิน ซ่ึงจะใหเ้กิดความร่วมมือท่ีดีในการใหข้อ้มูลส าหรับการประเมินดว้ย 

4. บุคคลอืน่ ๆ ทีม่ีความส าคัญและเกีย่วข้องกบัโครงการ 

     กลุ่มบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีมีความส าคัญต่อโครงการ เช่น สมาชิกในครอบครัวของผูร่้วม
โครงการซ่ึงมกัจะเป็นกลุ่มท่ีมีส่วนรับรู้และเก่ียวขอ้งกบัโครงการโดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกับ     
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูรั้บบริการ ทั้ งน้ีเน่ืองจากสมาชอกในกลุ่มน้ีสามารถมองเห็น     
การให้บริการของโครงการตามความเป็นจริง หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือสามารถบอกสภาพท่ีเป็น
จริงเก่ียวกบัโครงการไดดี้เม่ือเทียบกบับุคลากรของโครงการโดยทัว่ไป ซ่ึงอาจจะมองเห็นโครงการ
ในสภาพท่ีผิวเผินหรือไม่ลึกซ้ึงเท่าท่ีควร เช่น เพียงแต่สังเกตพฤติกรรมของผูรั้บบริการในช่วง   
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ของการด าเนินโครงการเท่านั้น ในทางตรงกนัขา้ม กลุ่มสมาชิกในครอบครัวของผูร่้วมโครงการ
ยอ่มมีโอกาสไดส้ังเกตผลการให้บริการระยะยาว รวมทั้งผลกระทบจากโครงการท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึง
ขอ้มูลต่าง ๆ เหล่านั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตดัสินผลลพัธ์ของโครงการ อย่างไรก็ตาม 
การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผูร่้วมโครงการในบางสถานการณ์นั้นสมาชิกอาจมีความล าเอียงหรือไม่ให้
ความร่วมมือก็ได ้ทั้งน้ีนกัประเมินตอ้งมีวิธีการตรวจสอบโดยใชว้ิจารณญาณของตนในการตดัสิน
ขอ้มูลหรือการน าเสนอขอ้มูล และท่ีส าคญัคือนักประเมินตอ้งมีจรรยาบรรณท่ีจะท าให้เกิดความ
น่าเช่ือถือ และใช้ข้อมูลท่ีไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อผูใ้ห้ข้อมูลนั้น ๆ รวมทั้ งตระหนักถึง
ความส าคญัของการประเมินเพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ของโครงการท่ีถูกตอ้งและไม่เน้นการประเมินส่วน
บุคคล 

 5. คณะวทิยากรพเิศษ 

     คณะวิทยากรพิเศษของโครงการ ไดแ้ก่ กลุ่มบุคคลท่ีให้การฝึกอบรมในดา้นความรู้และ
เทคนิคต่าง ๆ แก่ผูป้ฏิบติังานในโครงการนั้น ๆ เช่น การให้ความรู้เก่ียวกบัเทคนิควธีิวิจยัหรือทกัษะ
การให้บริการ เป็นตน้ คณะวิทยากรพิเศษกลุ่มน้ีจะเป็นผูท่ี้ให้ขอ้มูลท่ีส าคญัเก่ียวกบโครงการได้
ส่วนหน่ึงและอาจเป็นคณะผูร่้วมประเมินโครงการท่ีดี ถา้ไม่มีปัญหาหรือเร่ืองค่าใชจ่้ายและขอ้จ ากดั
ในด้านเวลาเข้ามาเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากคณะบุคคลดังกล่าวจะช่วยให้การประเมินปราศจากความ
ล าเอียงเพราะไม่มีผลประโยชน์บางอย่างเขา้มายุ่งเก่ียว และท่ีส าคญัก็คือ เป็นกลุ่มบุคคลท่ีทราบ
เป้าหมายกิจกรรมของโครงการมาก่อนในฐานะผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีความคาดหวงัท่ีจะติดตามโครงการ
เพื่อการปรับปรุงให้ดีข้ึน และมีขอ้สังเกตเก่ียวกบัโครงการในเชิงวิชาการท่ีมีคุณค่าต่อการน าไป
ปฏิบติัดว้ย อย่างไรก็ตาม นกัประเมินท่ีดีตอ้งไม่ลืมวา่ขอ้มูลท่ีไดจ้ากคณะวิทยากรพิเศษน้ี เป็นแต่
เพียงแหล่งข้อมูลส่วนหน่ึงเท่านั้นจึงต้องน าไปพิจารณาและสังเคราะห์เข้าด้วยกนักบัข้อมูลจาก
แหล่งอ่ืน ๆ ดว้ย 

 

ดัชนีทางสังคม 

     โครงการบางประเภทจัดข้ึนเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาในระดับท้องถ่ิน ดังนั้ น ในการ
ประเมินความส าเร็จของโครงการโดยทัว่ไปแลว้จึงมกัจะตรวจสอบกบัดชันีทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โครงการดว้ย เช่น โครงการป้องกนัอาชญากรรมระดบัทอ้งถ่ิน ซ่ึงส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมกบั
โครงการก็มกัจะประเมินความส าเร็จของโครงการจากอตัราจ านวนการก่ออาชญากรรม และจ านวน
ผูท่ี้ถูกจบักุมเม่ือด าเนินโครงการแล้ว โดยเปรียบเทียบกบัดชันีทางสังคมซ่ึงเป็นตวัช้ีภาวะชุมชน     
ท่ีผา่นมาวา่ จ  านวนของอาชญากรรมไดล้ดลงไปหรือไม่เพียงใด การใชด้ชันีทางสังคมดงักล่าวเป็น
เกณฑ์ในการประเงินโครงการระดบัทอ้งถ่ิน จึงน่าจะเป็นแหล่งขอ้มูลเชิงประจกัษ์ท่ีส าคญัในการ
ประเมินโครงการของชุมชนได ้แต่นกัประเมินจ าเป็นตอ้งตระหนกัวา่การใชเ้กณฑ์ดชันีทางสังคม
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นั้นมีความซับซ้อน เน่ืองจากว่ามีหลายตวัแปรซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ของโครงการได ้
ตวัอย่างเช่น โครงการรณรงคเ์พื่อการรู้หนงัสือในทอ้งถ่ินหรือโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หรือ
โครงการลดอาชญากรรมในชุมชนดงัท่ีกล่าวมาแล้วล้วนมีผลกระทบจากตวัแปรต่าง ๆ ได้เสมอ 
ดว้ยเหตุน้ี ถา้นกัประเมินใชแ้ต่เพียงดชันีทางสังคมเป็นตวัแปรท่ีบ่งช้ีความส าเร็จหรือความลม้เหลว
ของโครงการเพียงอยา่งเดียวก็อาจจะท าใหผ้ลลพัธ์ของการประเมินไม่ตรงกบัความเป็นจริงซ่ึงจะท า
ใหก้ารประเมินนั้น ๆ ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรก็ได ้

 

การเลอืกใช้แหล่งข้อมูล    
      การเลือกใช้แหล่งข้อมูลเป็นเทคนิคเบ้ืองตน้ท่ีส าคญัในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมิน
โครงการ ตามปกติแลว้ นกัประเมินจ าเป็นตอ้งเขา้ใจธรรมชาติ เป้าหมาย ประเภท และลกัษณะของ
โครงการร่วมทั้งสถานท่ีท่ีด าเนินโครงการ กลุ่มเป้าหมาย แหล่งทุน และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัโครงการดว้ย 

 ดงันั้น การเลือกใชแ้หล่งขอ้มูลใดก็ตอ้งพิจารราถึงค่าใชจ่้ายในการเก็บขอ้มูล ประเภทของ
การตดัสินใจในโครงการท่ีตอ้งการประเมิน ขนาดของโครงการรวมทั้งเวลาของการประเมินและถา้
เป็นโครงการท่ีตอ้งการข้อมูลป้อนกลบั ก็อาจจะตอ้งเลือกแหล่งข้อมูลจากเอกสารท่ีเป็นบนัทึก
เก่ียวกบัผูร่้วมโครงการ ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานของครอบครัวผูร่้วมโครงการดว้ย 
เป็นตน้ 

 นอกจากนั้น นกัประเมินควรพยายามใชแ้หล่งขอ้มูลจากหลายแหล่งเพื่อน ามาประกอบการ
พิจารณา และควรเลือกข้อมูลท่ีคาดว่ามีความล าเอียงน้อยท่ีสุดโดยนักประเมินควรจะไวต่อ
แหล่งขอ้มูลท่ีเป็นไปไดแ้ละควรคดัเลือกไวเ้ฉพาะขอ้มูลท่ีมีคุณค่าในการประเมินขณะเดียวกนัก็
ควรจะหลีกเล่ียงขอ้มูลท่ีสรุปจากวงแคบซ่ึงอาจจะน าไปสู่ความเขา้ใจผิด นกัประเมินบางท่านอาจ
ตดัสินผลการประเมินโดยปราศจากการวิเคราะห์ตวัแปรท่ีส าคญั อนัจะเป็นจุดอ่อนท่ีท าให้ผลการ
ประเมินไม่เป็นท่ียอมรับของผูท่ี้เก่ียวขอ้งได ้เพราะต่างจากผลงานวจิยัซ่ึงใหค้วามน่าเช่ือถือมากกวา่
จะมีความชดัเจนมากกวา่ดว้ย ดงันั้น นกัประเมินท่ีดีควรมีการตรวจสอบวา่ ไดมี้ความล าเอียงเกิดข้ึน
ต่อผลการตดัสินการประเมินนั้น ๆ หรือไม่ และควรออกแบบการประเมินใหมี้ประสิทธิภาพในการ
รวบรวมขอ้มูลโดยใหมี้ลกัษณะใกลเ้คียงกบัการออกแบบการวจิยัใหม้ากท่ีสุด 
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การรวบรวมข้อมูล 

 เทคนิคทัว่ไปท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลเพื่อการประเมินผลโครงการมีหลายวิธีซ่ึงแตกต่าง
กนัไปตามแนวคิดและเป้าหมายเพื่อน าไปใช้ในการประเมินเป็นหลกั โดยปกติแลว้ เทคนิคต่าง ๆ 
ล้วนมีขอ้ดี มีจุดอ่อน และมีขอ้จ ากดัด้วยกนัทั้งสิน ตวัอย่างเทคนิคการรวบรวมเพื่อการประเมิน
โครงการท่ีใชก้นัแพร่หลายนั้นทีดงัต่อไปน้ี 

 1. การส ารวจ 

     การส ารวจเป็นเทคนิคท่ีไดรั้บความนิยมและมีการน าไปใช้ในการประเมินโครงการกนั
อย่างกวา้งขวาง เพราะวิธีน้ีจะช่วยให้ได้ขอ้มูลมากโดยเสียค่าใช้จ่ายและเวลาน้อย อย่างไรก็ตาม    
ถ้าการส ารวจนั้ นต้องการข้อมูลท่ีซับซ้อน และต้องอาศัยผู ้เช่ียวชาญในการออกแบบส ารวจ         
เพื่อการรวบรวมขอ้มูลจากการส ารวจนั้นมกัจะมีความแตกต่างกนัไป ข้ึนอยู่กบัเร่ืองท่ีส ารวจ เช่น 
ถ้าต้องการส ารวจเพื่อทราบความคิดเห็นจากประสบการณ์ของผูร่้วมโครงการท่ีเก่ียวกับการ
ให้บริการ ในกรณีเช่นน้ี ผูใ้หข้อ้มูลยอ่มจะมีลกัษณะต่างกนัในหลายดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้น
ท่ีเก่ียวกบัความรู้สึกและอารมณ์ในขณะท่ีตอบแบบส ารวจดงักล่าว เพราะเป็นการส ารวจเชิงอตันยั 
ในสภาพการณ์เช่นน้ีค่าความเท่ียงก็คงจะไม่สูงนกัในท านองเดียวกนัถา้ให้นกัเรียนประเมินผลการ
สอนของครู ก็อาจจะไดค้่าความเท่ียงท่ีคงจะไม่สูงนกัเช่นกนั เน่ืองมาจากอิทธิพลขององคป์ระกอบ
อ่ืน ๆ อาทิ ครูให้การบ้านยากเกินไป หรือนักเรียนพึ่ งได้รับผลการสอบท่ีไม่ค่อยดีจากครู ฯลฯ      
ผลการส ารวจจากสภาพการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบในท านองน้ี ย่อมจะให้ขอ้มูลท่ีคลาดเคล่ือนจาก
ความเป็นจริงได ้ตรงกนัขา้ม ถา้การส ารวจนั้นสามารถจะให้ขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ คือเป็นพฤติกรรมท่ี
ชดัเจนซ่ึงปรากฏในสภาพการณ์ท่ีสังเกตเห็นได ้ก็ยอ่มท าใหไ้ดค้่าความตรงท่ีสูงตามไปดว้ย 

การใช้เทคนิคการส ารวจนั้น นกัประเมินจ าเป็นจะตอ้งตระหนกัถึงผูร่้วมโครงการท่ีมีการ
เคล่ือนยา้ยออกจากพื้นท่ี ซ่ึงไม่สามารถติดตามดว้ยวา่มีจ  านวนมากนอ้ยเพียงใด รวมทั้งตอ้ค านึงถึง
ระยะเวลาในการส่งกลับคืนของแบบส ารวจด้วย เพราะถ้าใช้เวลานานเกินไปก็จะมีผลกระทบ
เช่นกนั ดงันั้น นกัประเมินจึงตอ้งวางแผนเพื่อติดตามการส่งคืนแบบส ารวจ โดยอาจใชว้ิธีการติดต่อ
ทางจดหมายหรือทางโทรศพัท์ก็ได้แต่ก่อนจะมีการติดตามควรให้เวลาผูต้อบแบบส ารวจไม่น้อย
กวา่ 2 สัปดาห์ ทั้งน้ีเพื่อให้ผูต้อบแบบส ารวจมีเวลาอยา่งเพียงพอ เพราะตอ้งการให้ขอ้มูลท่ีไดน้ั้นมี
ทั้งความเท่ียงและความตรงในระดบัท่ีน่าพอใจดว้ย 

2. การประมาณค่า 

    เทคนิคการประมาณค่า (Rating) ก็เป็นอีกเทคนิคหน่ึงท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อการ
ประเมินโครงการต่าง ๆ ได้อย่างกวา้งขวางท าให้ไดข้อ้มูลท่ีสะทอ้นสภาพการณ์ของโครงการได้
เป็นอย่างดี เป็นตน้ว่า ถ้าให้บุคคลใกลชิ้ดของผูร่้วมโครงการไดป้ระมาณค่าเก่ียวกบัสภาพการณ์
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หรือความเป็นอยูข่องผูรั้บบริการจากโครงการ ทั้งในระหวา่งการให้บริการและหลงัจากท่ีโครงการ
ส้ินสุดลง ขอ้มูลท่ีได้จากการประมาณค่าโดยการตอบค าถามต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการย่อม
สามารถน าไปใช้วดัความส าเร็จของโครงการได้ในระดบัหน่ึงทั้งทางตรงหรือทางออ้ม อย่างไรก็
ตาม ถ้าการประมาณค่าเก่ียวกับตัวแปรท่ีคลุมเครือ ไม่ชัดเจน เช่น การประมาณค่าเก่ียวกับ
ความส าเร็จของโครงการในมุมมองท่ีกวา้งไม่เฉพาะเจาะจง ผูป้ระมาณค่าย่อมตอ้งเผชิญกบัความ
ยากล าบากในการตดัสินค่าดงักล่าว ท าให้ขอ้มูลท่ีไดข้าดความเท่ียงตรง นัน่คือ นกัประเมินเม่ือใช้
เทคนิคการประเมินค่ายอ่มจ าเป็นจะตอ้งจ ากดัตวัแปรท่ีตอ้งการวดัให้ชดัเจน กระชบั เขา้ใจง่าย และ
ส่ือสารไดต้รงประเด็นและท่ีส าคญัคือ ผูป้ระมาณค่าจะตอ้งรับทราบการปฏิบติังานของโครงการ
หรือสภาพของโครงการรวมทั้ งมีประสบการณ์ร่วมกับผูเ้ข้าร่วมโครงการด้วย โดยทั่วไปแล้ว
สมาชิกในครอบครัวของผูร่้วมโครงการ จะเป็นผูมี้บทบาทในการประมาณค่าได้อย่างน่าพอใจ 
นอกจากนั้น คณะผูป้ระเมินตอ้มีการวางแผนและทราบขอ้มูลท่ีตอ้งการเป็นอยา่งดี รวมทั้งถา้ไดมี้
ส่วนไปสังเกตการณ์ปฏิบติังานของโครงการดว้ยแลว้ การประมาณค่าก็น่าจะมีความเท่ียงและความ
ตรงไดสู้งยิง่ข้ึน 

3. การสังเกตพฤติกรรม 

    เทคนิคการรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสังเกตพฤติกรรม นับว่าเป็นเทคนิคท่ีมีศกัยภาพสูง  
ซ่ึงจะท าให้ไดข้อ้มูลข่าวสารท่ีมีความตรงมากท่ีสุดเพราะว่าการสังเกตพฤติกรรมนั้น สามารถจะ
ช่วยขจดัอิทธิพลและปัญหาอ่ืน ๆ ในระหวา่งการเก็บขอ้มูลได ้เป็นตน้วา่ ความไม่พอใจหรือความ
วิตกกงัวลของผูใ้ห้ข้อมูล นอกจากนั้น การสังเกตโดยตรงจากพฤติกรรมย่อมเอ้ืออ านวยให้การ
ประเมินไดผ้ลท่ีเป็นปรนยั อยา่งไรก็ตาม นกัประเมินมกัพบวา่ผูร่้วมโครงการหรือผูด้  าเนินกิจกรรม
ของโครงการไม่ค่อยจะเปิดโอกาสให้ผูป้ระเมินไดเ้ขา้สังเกตพฤติกรรมโดยตรงตามความตอ้งการ
ของนักประเมิน ดงันั้น ในทางปฏิบติั นักประเมินท่ีเช่ียวชาญจึงตอ้งหาโอกาสไปเยี่ยมโครงการ
อย่างสม ่าเสมอแลว้ค่อยสังเกตดว้ยตนเองถึงพฤติกรรมของผูร่้วมโครงการ รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งของ
โครงการตลอดจนชุมชนในพื้นท่ีท่ีโครงการนั้น ๆ ด าเนินงานอยู่ ทั้งน้ีเพื่อน าเทคนิคการสังเกตทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมมาใช้วิเคราะห์พฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีมีคุณค่าต่อโครงการเพื่อการตดัสินใจท่ี
เหมาะสมต่อไป 

4. การใช้แบบสอบหรือแบบทดสอบ 

   ในการด าเนินการประเมินท่ีเก่ียวกบัโครงการทางการศึกษาซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางดา้นความรู้และสติปัญญานั้นเทคนิคการเก็บขอ้มูลส่วนใหญ่ จะใชเ้คร่ืองมือการวดัผลประเภท
แบบสอบหรือแบบทดสอบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงนักประเมิน
โครงการทางการศึกษามีโอกาสเลือกใช้ไดอ้ย่างเหมาะสมและมีคุณค่า ตามปรกติแลว้ แบบสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิของโครงการ มกัจะไดรั้บการพฒันาให้มีคุณภาพทั้งดา้นความเท่ียงและความตรงได้
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เป็นอยา่งดี ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในบทท่ี 1 วา่ การประเมินในยุคตน้ ๆ นั้น ไดเ้นน้ดา้นการวดัผลและ
การทดสอบทางการศึกษา ดงันั้น การประเมินโครงการทางการศึกษาจึงตอ้งการนกัประเมินซ่ึงมี
พื้นฐานทางการวดัผลและการทดสอบดว้ย อยา่งไรก็ตาม การประเมินโครงการทางการศึกษายงัมี
ประเด็นท่ีตอ้งอภิปรายและวิพากษ์วิจารณ์กนัเก่ียวกบัการใช้แบบสอบมาตรฐานวา่มีความตรงใน
การวดัตามวตัถุประสงคข์องโครงการไดห้รือไม่และเหมาะสมเพียงใด การอภิปรายหรือการถกเถียง
กันในประเด็นน้ียงัไม่ใช่ปัญหาท่ีน่าวิตกนักเพราะโดยทั่วไปแล้วการประเมินโครงการทาง
การศึกษานั้น นกัวดัผลมกัเลือกใชแ้บบสอบท่ีมีมาตรฐานตรงกบัเป้าหมายของการใชแ้ละส่วนใหญ่
แลว้จะพฒันาแบบสอบท่ีมีมาตรฐานตรงกบัเป้าหมายของการใช้และส่วนใหญ่แลว้จะพฒันาแบบ
สอบท่ีมีคุณภาพส าหรับการประเมินโครงการข้ึนโดยเฉพาะ ถา้มีการใชแ้บบสอบมาตรฐานก็มกัจะ
ใช้ขอ้มูลตามเกณฑ์ปกติ (Norm) เพื่อตดัสินคุณค่าของโครงการส าหรับการประเมินโครงการทาง
การศึกษาเก่ียวกบัการวดัทางดา้นจิตวิทยา เช่น สภาวะทางอารมณ์นั้น นกัประเมินตอ้งมีความเขา้ใจ
อย่างลึกซ้ึงในดา้นการวดัตวัแปรทางจิตวิทยาและสามารถเลือกใช้แบบวดัไดอ้ย่างเหมาะสมหรือ
สามารถสร้างแบบวดัท่ีมีคุณภาพในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

  การประเมินโครงการในยุคปัจจุบนั  การวิเคราะห์ขอ้มูลนบัวา่มีความส าคญัเป็นอย่างมาก
ในอดีตท่ีผ่านมาการวิเคราะห์ขอมูลมกัจะเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้วิธีการทางสถิติเป็น
หลกั อย่างไรก็ตาม หลงัจากไดมี้การให้ความส าคญัต่อการวิจยัเชิงคุณภาพมากข้ึน ในยุคปัจจุบนั
การประเมินโครงการโดยทัว่ไปไดอิ้งเกณฑก์ารวจิยัเชิงคุณภาพในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ธีิการ
ทางด้านตรรกะเพิ่มข้ึนท าให้สามารถเสนอสาระส าคญัอนัมีคุณค่าจากการประเมินท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนด้วย มีนักประเมินหลายท่านดงัท่ีกล่าวมาแล้วในบทท่ี 1 และ 2 อาทิ Scriven 

(1974) Stake (1976) รวมทั้ ง Hamilton และคณะ (1976) เป็นต้น ก็ได้ให้ความส าคัญต่อการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพส าหรับการประเมินการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพส าหรับการประเมิน
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพซ่ึงใช้วิธีการทางด้านตรรกะเป็นหลักในการแสดงข้อคิดเห็น                   
ขอ้วิพากษ์วิจารณ์และขอ้สรุปจากการตดัสินท่ีเป็นเหตุและผลซ่ึงกนัและกนันั้นจะมีลกัษณะเป็น  
อตัวสิัยมากกวา่การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยวธีิการทางสถิติท่ีผา่นมา อยา่งไรก็ตาม Suchman 

(1967) ซ่ึงสนบัสนุนแนวคิดการประเมินท่ีอิงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็ยงัคงเนน้การวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยวธีิการทางสถิติมากกวา่การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดงักล่าว  
 ตามปกติแล้ว ในการประเมินโครงการโดยทัว่ไปการท่ีจะตดัสินว่าควรใช้การวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยวธีิการทางสถิติหรือเชิงคุณภาพการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทางตรรกะนั้น
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ยอ่มข้ึนอยูก่บัสภาพการณ์ของโครงการในระหวา่งท่ีด าเนินงานรวมทั้งธรรมชาติของโครงการ การ
ออกแบบโครงการ เป้าหมายของการใช้ผลการประเมิน ตลอดจนความพร้อมดา้นขอ้มูลและความ
พร้อมของบุคลากรในการเก็บและการวิเคราะห์ขอ้มูลนกัประเมินจะตอ้งให้ความสนใจต่อเทคนิค
ของการวอเคราะห์เชิงปริมาณและตอ้งมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพควบคู่กนัไปเพื่อ
น าผลการประเมินไปประยกุตใ์ชต้ามสภาพการณ์ท่ีเหมาะสมขอ้ควรระมดัระวงัก็คือการจะวิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยวิธีใดนั้นยอ่มมีขอ้ดีและขอ้จ ากดัท่ีต่างกนั  เป็นตน้วา่ การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ย
วิธีการทางสถิติเป็นวิธีการวิเคราะห์ท่ีมีระบบเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจนและแน่นอน  ให้ความ
น่าเช่ือถือท่ีเป็นตวัเลขตรงกันข้ามการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการทางตรรกะนั้นไม่
สามารถแสดงระบบให้เห็นเป็นตวัเลขท่ีชัดเจนได้เพราะต้องยืดแนวคิดท่ีใช้ความสมเหตุสมผล
ตามอตัวิสัยเป็นหลัก โดยให้ความส าคญัต่อภาพรวมมากกว่าท่ีจะเน้นเพียงนัยส าคญัทางสถิติท่ี
พิสูจน์ได้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในหนังสือน้ีจะไม่กล่าวถึงรายละเอียดของเทคนิคการวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยวิธีการทางสถิติ ดงันั้น ท่านท่ีสนใจในเร่ืองน้ีสามารถท่ีจะศึกษาไดจ้ากต ารา
ทางสถิติท่ีมีอยูอ่ยา่งแพร่หลายรวมทั้งสามารถใชป้ระโยชน์จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อ
การวเิคราะห์เชิงสถิติก็ได ้ดงัท่ีปรากฏอยูใ่นต าราช่ือ การวิจยัประเมินผล ของ ปุระชยั เป่ียมสมบูรณ์ 
(2529) เป็นตน้ ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพนั้นนกัประเมินสามารถศึกษาได้จากต าราการ
วจิยัเชิงคุณภาพเช่นเดียวกนั นอกจากนั้น ควรหาประสบการณ์จากภาคสนามหรือหาโอกาสเขา้ร่วม
การประเมินโครงการกบัคณะผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงจะท าให้เกิดความรู้ความช านาญในดา้นการปฏิบติัมาก
ยิง่ข้ึนและท่ีส าคญัคือ นกัประเมินท่ีจะวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพไดดี้ข้ึน ในขั้นตน้จะตอ้งมีความรู้
ความเขา้ถึงบริบทต่าง ๆ ของโครงการเป็นอยา่งดีตอ้งมีความรู้ทางสังคมศาสตร์และทางจิตวิทยาท่ี
เอ้ืออ านวยต่อการวิเคราะห์ วิจารณ์ สรุป และสังเคราะห์ นอกจากนั้ น นักประเมินจะต้องมี         
ความฉับไวต่อสภาพการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีคุณค่าและสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของ
การประเมินนั้น ๆ 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยวิธีการทางตรรกะนั้น มีแนวปฏิบติัท่ีส าคญัซ่ึงสรุปมา
จากเทคนิควธีิท่ี ปุระชยั เป่ียมสมบูรณ์ (2529: 275-280) ไดก้ล่าวไว ้มีดงัต่อไปน้ี 

 1.  การวิเคราะห์ค าถามยอ่ยดว้ยวธีิวิเคราะห์เชิงคุณภาพจากการแจกแจงหวัขอ้ของประเด็น
ปัญหาออกมาเป็นค าถามยอ่ย ๆ หลายค าถาม 

 2.  การจดักลุ่มเชิงคุณภาพด้วยการจ าแนกประเภทของ คน สัตว ์ส่ิงของ และอ่ืน ๆ ตาม
เกณฑ์บางประการท่ีก าหนดไว ้โดยเกณฑ์ท่ีใชใ้นการจ าแนกนั้นตอ้งสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของ
การวจิยัประเมินผล 
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 3.  การวิเคราะห์เชิงประวติัศาสตร์ ซ่ึงมีส่วนเสริมสร้างความเข้าใจเก่ียวกับนโยบาย/
แผนงาน/โครงการ ท าใหส้ามารถวเิคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงเหตุและผลไดถู้กตอ้งตามสภาพ
ของความเป็นจริง 

 4.  การวิเคราะห์จากแง่มุม แนวคิด และความเห็นของผูบ้ริหาร นักปฏิบัติการ รวมทั้ ง
กลุ่มเป้าหมายของโครงการซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีจดัวา่เป็นกระบวนการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อท าความเขา้ใจ
เก่ียวกบัปรากฏการณ์ของการประเมินโครงการ 

 5.  การอนุมานวิเคราะห์ ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีช่วยในการค้นหาสาเหตุและกระบวนของ
ปรากฏการณ์โดยอาศยัขั้นตอน คือ 

       ขั้นตอนทีห่น่ึง เร่ิมจากการก าหนดนิยามอยา่งกวา้งส าหรับปรากฏการณ์ท่ีมุ่งจะอธิบาย 

       ขั้นตอนทีส่อง ระบุสมมติฐานน าทางเพื่อใชอ้ธิบายปรากฏการณ์เบ้ืองตน้ 

       ขั้นตอนที่สาม ค้นควา้หากรณีใดกรณีหน่ึงจากความเป็นจริงวิเคราะห์และศึกษา        
เป็นตน้วา่ มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษใ์นชั้นตน้หรือไม่เพียงใด 

       ขั้นตอนที่ส่ี ถา้สมมติฐานไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลในการวิเคราะห์ก็อาจปรับสมมติฐาน
น าทางใหค้รอบคลุมขอ้มูลดงักล่าวหรืออาจก าหนดนิยามของปรากฏการณ์ให้กระชบัยิง่ข้ึนเพื่อการ
วเิคราะห์ต่อไป 

       ขั้นตอนที่ห้า เม่ือตรวจสอบกรณีท่ีน ามาวิเคราะห์จ านวนหน่ึงแลว้ถา้คน้พบกรณีท่ีเป็น
ลบแมแ้ต่กรณีเดียวก็ตอ้งกลบัไปปรับสมมติฐานหรือก าหนดนิยามใหม่ของปรากฏการณ์นั้น ๆ 

       ขั้นตอนที่หก กระบวนการตรวจสอบในกรณีท่ีมีการปรับสมมติฐานหรือมีการนิยาม
ปรากฏการณ์เสียใหม่ควรจะกระท าอย่างต่อเน่ืองจนกระทัง่สามารถคน้พบกรณีท่ีเป็นลบซ่ึงจะ
หกัลา้งไดอี้ก 

 

บทสรุป   

 กระบวนการประเมินผลโครงการจะตอ้งเร่ิมตน้จากการวางแผนการประเมินผล
โครงการประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีส าคญั 6 ขั้นตอน เร่ิมตั้งแต่ ขั้นท่ี1 การจ าแนกผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
โครงการขั้นท่ี 2 การเตรียมการเบ้ืองตน้เพื่อการประเมินโครงการขั้นท่ี 3  การตดัสินวา่ควรจะมีการ
ประเมินโครงการหรือไม่ ขั้นท่ี 4 การเสาะแสวงหาและทบทวนความรู้รวมทั้งประสบการณ์เชิง
วชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ ขั้นท่ี 5 การเลือกวธีิการประเมินท่ีเหมาะสมมาใชข้ั้นท่ี 6 การ
น าเสนอโครงร่างของการประเมินโครงการ 
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 นอกจากน้ีแล้วการออกแบบการประเมินผลโครงการอย่างเป็นระบบก็มีความส าคัญ
เน่ืองจากตอ้งมีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการประเมินผลซ่ึงจะตอ้งมีการวางแผนเพื่อการ
ออกแบบโครงการ  ส าหรับการประเมินผล ท่ีพบเห็นมาสามารถจ าแนกได้เป็น 3 รูปแบบ ดังน้ี       

1.  การประเมินเทียม (Pseudo-Evaluation) ไดแ้ก่ การประเมินท่ีพยายาม ให้เป็นไปในแนวทางท่ีพึง
ประสงค์โดยอา้งหลักวิชาของการประเมินมาใช้เพื่อสนับสนุนวตัถุประสงค์เฉพาะท่ีก าหนดไว ้             
ทั้ ง ๆ ท่ีหลักวิชาซ่ึงน ามาอ้างนั้นมีเจตนาจะบิดเบือนไปจากสภาพความเป็นจริง 2.  การศึกษา       
เชิงก่ึงประเมิน (Quasi-Evaluation) ไดแ้ก่ การประเมินท่ีตอ้งการจะศึกษาเพียงแต่หวงัให้ไดค้  าตอบ
จากค าถามเชิงคุณค่าเฉพาะในส่วนท่ีผูศึ้กษาให้ความสนใจเท่านั้น แทนท่ีจะมุ่งประเมินโครงการ
ทั้งหมดโดยตรง 3.  การประเมินท่ีแทจ้ริง (True Evaluation) ไดแ้ก่ การประเมินคุณค่าและผลท่ีได้
จากการกระท ากิจกรรมของโครงการ โดยมีขั้นตอนการประเมินท่ีเป็นระบบ ตามสภาพของความ
เป็นจริงมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลอยา่งรอบคอบ เพื่อป้องกนัมิให้เกิดอคติหรือความ
ล าเอียงได ้

 ซ่ึงวธีิการประเมินผลโครงการจะตอ้งท าการเลือกวธีิการประเมินผลและการวดัผลท่ีมีความ
เหมาะสมตามบริบทของหน่วยงานและโครงการ และการว ัดผลการประเมินผลโครงการ                             

นกัประเมินจะตอ้งตระหนกัถึงวิธีการวดัผลแบบต่าง ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพเช่น  การวดัผลจากหลาย
ตวัแปร  การวดัผลจากตวัแปรส าคญั  การวดัท่ีคค านึงถึงคุณภาพของการประเมินผลโครงการ 

ซ่ึงจะตอ้งให้ความส าคญักบัแหล่งขอ้มูลของการประเมินผลโครงการ  ผูร่้วมโครงการ บุคลากรผู ้
ปฏิบติั  บุคคลอ่ืน ๆ ท่ีมีความส าคญัและเก่ียวขอ้งกบัโครงการ  คณะวทิยากรพิเศษ  ดชันีทางสังคม   
การเลือกใชแ้หล่งขอ้มูล   การรวบรวมขอ้มูล  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

  ดังนั้ นการประเมินผลโครงการจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะต้องมีการ  วางแผน ออกแบบ                           
การประเมินอยา่งเป็นระบบ  เพื่อให้การประเมินผลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพเป็นท่ีน่าเช่ือถือและ
เกิดการยอมรับในผลการประเมินท่ีได้ และน าไปสู่การพฒันาโครงการและหน่วยงานในล าดับ
ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

ค าถามท้ายบท 

 

1. ใหน้กัศึกษาอธิบายกระบวนการประเมินโครงการมีความส าคญัอยา่งไร  
2. ใหน้กัศึกษาอธิบายการประเมินผลโครงการควรออกแบบกระบวนการอยา่งไร 

3. ใหน้กัศึกษาอธิบายวธีิการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพควรเป็นอยา่งไร 

4. ใหน้กัศึกษาอธิบายวธีิการวดัผลโครงการท าอยา่งไร 

5. ใหน้กัศึกษาอธิบายส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งในการประเมินผลโครงการมีอะไรบา้ง 

6. เม่ือโครงการส้ินสุดผลประเมินผลโครงการน าไปใชป้ระโยชน์อะไรบา้ง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 

การประเมินผลผลก่อน  ระหว่างและหลงัการปฏิบัตติามโครงการ   3 ช่ัวโมง 

 

หัวข้อเนือ้หา 

 การประเมินผลก่อนด าเนินโครงการ 

1. ความหมายของการประเมินผลก่อนด าเนินโครงการ 

2. ความส าคญัของการประเมินผลก่อนด าเนินโครงการ 

3. วธีิการประเมินผลก่อนด าเนินโครงการ  
การประเมินผลระหวา่งด าเนินโครงการ 

1. ความหมายของการประเมินผลระหวา่งด าเนินโครงการ 

2. ลกัษณะของการประเมินผลระหวา่งด าเนินโครงการ 

3. วธีิประเมินผลระหวา่งด าเนินโครงการ 

4. ขั้นตอนการประเมินผลระหวา่งด าเนินโครงการ 

การประเมินผลหลงัด าเนินโครงการ 

 บทสรุป 

  

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบาย ความหมาย  ความส าคญั วธีิการประเมินผลก่อนด าเนิน 

โครงการได ้

2. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบาย ความหมาย  ความส าคญั วธีิการประเมินผลระหวา่ง 

ด าเนินโครงการได ้

3. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบาย ความหมาย  ความส าคญั วธีิการประเมินผลหลงัด าเนิน 

โครงการได ้

 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 
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4. ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

5. ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

6. ผูส้อนท าการซกัถาม 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาการประเมินผลโครงการ 

2. PowerPoint การประเมินผลผลก่อน  ระหวา่งและหลงัการปฏิบติัตามโครงการ 

 

การวดัผลและประเมนิผล 

1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผดิชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 
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บทที ่4 

การประเมินผลผลก่อน  ระหว่างและหลงัการปฏิบัตติามโครงการ 

 

การตดัสินใจริเร่ิมจดัท าโครงการใด ๆ องค์กรหรือผูรั้บผิดชอบจะตอ้งมัน่ใจว่าโครงการท่ี
จัดท าจะต้องมีคุณค่า เป็นประโยชน์สอดคล้องสนองตอบความต้องการจ าเป็นขององค์กร 
ผูรั้บบริการหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีเพราะในการจดัด าเนินโครงการแต่ละคร้ังตอ้งลงทุนใชท้รัพยากร
ทั้งเงิน คน วสัดุ อุปกรณ์ อาคารสถานท่ีและเวลา ดงันั้นก่อนตดัสินใจจดัท าโครงการจงงจ าเป็นตอ้งมี
ขอ้มูลสารสนเทศท่ีเพียงพอต่อการตดัสินใจ ซง่ งจะไดม้าจากการประเมินผลโครงการก่อนการด าเนิน
โครงการ  ระหว่างด าเนินโครงการเและหลงัการปฏิบติัตามโครงการ  ซง่ งจะกล่าวถงงในบทน้ี  มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 

การประเมนิผลก่อนการด าเนินโครงการ 

1. ความหมายของการประเมินก่อนการด าเนินโครงการ 

       การประเมินก่อนการด าเนินโครงการหรือการประเมินก่อนริเร่ิมโครงการ ตรงกบัค า
ในภาษาองักฤษวา่ “Pre – Evaluation Program”  หรือ “Ex - Ante Evaluation Program” ซง่ งหมายถงง 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นการน าโครงการไปใชด้ าเนินงาน
กบักลุ่มเป้าหมายเป็นการประเมินก่อนท่ีจะมีการใชโ้ครงการจริง ๆ ( รัตนะ  บวัสนธ์.  2540 : 51 )  
การประเมินก่อนการด าเนินโครงการ จงงเป็นการศงกษาเพื่อก าหนดโครงการก่อนการลงทุน                   
การประเมินส่วนน้ีเน้นการศงกษาความตอ้งการให้มีการด าเนินโครงการ รวมทั้งศงกษาความเป็นไป
ได้ท่ีจะด าเนินโครงการตามวตัถุประสงค์ของโครงการท่ีได้ก าหนดจากความต้องการข้างต้น                      
ซง่ งตามแนวคิดของ เชิดศกัด์ิ  โฆวาสินธ์ุ  ( 2541  : 10 )  เห็นวา่การประเมินก่อนเร่ิมโครงการเป็น
การประเมินเบ้ืองตน้ท่ีจ  าเป็นส าหรับการวางแผนโครงการท่ีมีประสิทธิภาพเป็นการวางแผนจาก
ขอ้มูล ขอ้เท็จจริงเป็นการประเมินเพื่อศงกษาปัญหาและความตอ้งการของสังคมหรือชุมชนซง่ งเป็น
แหล่งเป้าหมายในการน าโครงการไปปฏิบติั ซง่ งรู้จกักนัในหมู่นกัประเมินว่าเป็นการประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็น (Needs Assessment) 

2. ความส าคัญของการประเมินผลก่อนการด าเนินโครงการ 

การประเมินก่อนการด าเนินโครงการมีความส าคญั ดงัน้ี 

       2.1  ท าให้องคก์รหรือผูท่ี้จดัท าโครงการมีเหตุผล มีความมัน่ใจและมีความรอบคอบใน
การตัดสินใจริเร่ิมโครงการว่า โครงการท่ีจัดท านั้ น มีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการหรือไม่เพียงใด กล่าวคือ  โครงการดงักล่าวนั้นสามารถตอบสนองต่อ
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นโยบายขององคก์รท่ีอยูร่ะดบัสูงกวา่หรือสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของผูรั้บผล
จากโครงการหรือไม่ เพียงใด 

       2.2  สารสนเทศจากการประเมินก่อนการด าเนินโครงการจะช่วยใหผู้บ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง
กับโครงการสามารถตัดสินใจอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ด าเนินโครงการได้อย่างสมเหตุสมผล 
กล่าวคือ ถา้ขอ้มูลสารสนเทศจากการประเมินบ่งช้ีวา่โครงการท่ีจะจดัท านั้นสนองตอบต่อนโยบาย
ระดบัสูงและ/หรือสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของผูรั้บผลจากโครงการ ผูบ้ริหาร  
ก็สามารถตดัสินใจให้ด าเนินโครงการได ้แต่ถา้ผลการประเมินบ่งช้ีในทางตรงกนัขา้มคือ  โครงการ
นั้นไม่สนองตอบต่อนโยบายระดบัสูงและ/หรือไม่สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของ
ผูรั้บผลจากโครงการ ผูบ้ริหารก็ตดัสินใจไม่ให้ด าเนินโครงการ ซง่ งถือวา่การตดัสินใจของผูบ้ริหาร
ทั้งสองกรณีดงักล่าวตั้งบนหลกัของเหตุผลท่ีดีและมีความรอบคอบ 

       2.3  สารสนเทศจากการศงกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ จะช่วยช้ีว่าโครงการท่ีจะ
ด าเนินการนั้นสามารถจะน าไปปฏิบติัไดจ้ริงตามแผนการด าเนินงานภายใตท้รัพยากรและระยะเวลา
ท่ีก าหนดไวห้รือไม่ มีโอกาสท่ีจะเกิดผลส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการหรือไม่ 
ซง่ งจะท าให้ผูบ้ริหารหรือผูรั้บผิดชอบโครงการได้พิจารณาไตร่ตรองด้วยความรอบคอบ และ
ตดัสินใจว่าควรปรับเปล่ียนแผนการด าเนินงานและจดัสรรทรัพยากรให้เหมาะสมท่ีสามารถ
ด าเนินงานไดจ้ริงหรือตดัสินใจวา่ ควรจะด าเนินโครงการนั้นหรือไม่ อยา่งไร เพื่อให้เกิดความคุม้ค่า
กบัการลงทุนมากท่ีสุดหรือลดภาวะความเส่ียงในการด าเนินโครงการใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด 

3.  วธีิการประเมินผลก่อนการด าเนินโครงการ 

      การประเมินก่อนการด าเนินโครงการมี กิจกรรมส าคัญ ท่ีควรด าเนินการ  คือ              
การประเมินความตอ้งการจ าเป็น (Needs Assessment)  และการศงกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 
(Feasibility Study)  ซง่ งมีสาระส าคญัและวธีิการประเมิน  ดงัน้ี 

       3.1  การประเมินความต้องการจ าเป็น 

 ในการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 
ปัญหาและความต้องการก่อนวางแผนโครงการ ซง่ งเป็นลักษณะของการประเมินความตอ้งการ
จ าเป็นนบัว่ากิจกรรมท่ีส าคญัท่ีจะท าให้ผูบ้ริหารโครงการไดท้ราบสภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา 
และความต้องการท่ีแท้จริงในการก าหนดโครงการ ท าให้ได้โครงการท่ีมีความเหมาะสมและ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือผูรั้บบริการ การประเมินความต้องการจ าเป็น 
(Needs Assessment)  จงงเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัยิง่ส าหรับการวางแผนโครงการท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของโครงการ 

 3.1.1  ความหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น 

                        การประมินความตอ้งการจ าเป็น หมายถงง  กระบวนการท่ีเป็นระบบซง่ งใช้
เพื่อก าหนดความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีคาดหวงักับสภาพท่ีเป็นอยู่จริง ส่วนใหญ่จะเน้นท่ี     
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ความแตกต่างของผลผลิต (Outcome Gaps)  จากนั้ นมีการจดัเรียงล าดับความส าคัญของความ
แตกต่างนั้นแลว้เลือกความตอ้งการจ าเป็นท่ีส าคญัแกไ้ข (Witkin, 1984 ; Mckillip, 1987 ; อา้งถงงใน 
สุวิมล   วอ่งวาณิช. 2544 : 8) การประเมินความตอ้งการจ าเป็นจงงเป็นกระบวนการตรวจสอบความ
แตกต่างระหวา่งสภาพท่ีคาดหวงัของงานกบัสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริงของงานเพื่อให้ไดข้อ้สรุปถงงความ
ต้องการจ าเป็นท่ีจะต้องน ามาแก้ไข โดยจัดท าเป็นโครงการเพื่อการแก้ไขหรือพัฒนางานให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นดงักล่าว 

 3.1.2  ลกัษณะทีส่ าคัญของการประเมินความต้องการจ าเป็น 

                        การประเมินความตอ้งการจ าเป็น เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งตดัสินสภาพการณ์ใด ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร เก่ียวข้องกับฝ่ายผูรั้บบริการและองค์กร         
ในฐานะผูใ้หบ้ริการ มีลกัษณะท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี (สุพกัตร์  พิบูลย.์  2551: 8) 

                       3.1.2.1 เป็นกิจกรรมการศงกษาค้นควา้อย่างเป็นระบบ ในการหาข้อมูล
เก่ียวกบัองคก์รและผูรั้บบริการขององคก์ร เพื่อสรุปสภาพปัญหาหรือประเด็นส าคญั ๆ ท่ีควรไดรั้บ
การตอบสนองหรือไดรั้บการแกไ้ขโดยเร่งด่วน เพื่อให้ภารกิจขององค์กรประสบความส าเร็จหรือ
ด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

          3.1.2.2 เป็นการประเมินท่ีเกิดขง้นในระยะก่อนท่ีจะก าหนดนโยบาย แผนงาน
หรือโครงการ 

          3.1.2.3 เป็นการประเมินท่ีมุ่งวิเคราะห์ตดัสิน และเรียงล าดบัสภาพปัญหา
หรือความตอ้งการจ าเป็นเร่งด่วนท่ีองคก์รจะตอ้งเร่งด าเนินการ 

          3.1.2.4 เป็นกระบวนการท่ีมีแนวปฏิบัติหลากหลายขง้ นอยู่กับการนิยาม 
“ความต้องการจ าเป็น” เน้นการใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง ด้วยวิธีการหลายวิธี เพื่อยืนยนัความ
สอดคลอ้งของปัญหาหรือความชดัเจนของปัญหาเร่งด่วนท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ข 

         3.1.2.5 เป็นการประเมินท่ีมุ่งหาขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการก าหนด
นโยบายแผนงาน และโครงการหรือก าหนดจุดเนน้ในการพฒันา 

 3.1.3 ความส าคัญของการประเมินความต้องการจ าเป็น 

          สุพกัตร์  พิบูลย.์ (2551 : 9 )  และ สุวิมล  วอ่งวานิช. (2544 : 14-15) กล่าวถงง
การประเมินความตอ้งการจ าเป็นมีความส าคญัสรุปดงัน้ี 

                      3.1.3.1 การมีโอกาสไดรั้บทราบความตอ้งการจ าเป็นท่ีแทจ้ริงหรือปัญหาท่ี
แทจ้ริง จะเพิ่มโอกาสความส าเร็จของการบริหารโครงการ 

         3.1.3.2 การเรียงล าดบัปัญหาหรือความตอ้งการจ าเป็นเร่งด่วน ก่อนและหลงั
ตามหลกัการหรือแนวปฏิบติัในการประเมินความตอ้งการจ าเป็น จะช่วยให้การแก้ปัญหาไม่สูญ
เปล่า องคก์รจะสามารถทุ่มเทงบประมาณหรือทรัพยากรในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งตรงจุด สอดคลอ้ง
กบัสภาพปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูรั้บบริการหรือองคก์ร 
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           3.1.3.3 การวิเคราะห์ปัญหาหรือความตอ้งการจ าเป็นแลว้ไดข้อ้สรุปเก่ียวกบั
ปัญหาท่ีชดัเจนจะท าให้บุคลากรในองคก์รมองเห็นจุดเน้นในการแกปั้ญหาท่ีตรงกนั จะช่วยให้เกิด
ความร่วมมือในการปฏิบติังานอยา่งมีเป้าหมายท่ีชดัเจนมากยิง่ขง้น 

          3.1.3.4 การวเิคราะห์ปัญหาหรือความตอ้งการจ าเป็นของผูรั้บบริการกลุ่มต่าง 
ๆ แลว้พบวา่ประสบปัญหาหรือมีความตอ้งการแตกต่างกนั จะช่วยให้การก าหนดโครงการบริการ 
ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู ้รับบริการมากยิ่งขง้ น เป็นการสนองความต้องการแบบเน้น
ผูรั้บบริการเป็นส าคญั สามารถพฒันาระดบัคุณภาพของผลผลิตหรือคุณภาพของการบริการให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขง้น 

          3.1.3.5 ผลท่ีไดจ้ากการประเมินความตอ้งการจ าเป็นท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสะทอ้น
สภาพบริบทท่ีเกิดขง้นขององค์กร ซง่ งเป็นพื้นฐานส าคญัท่ีจะน าไปสู่การวางแผน การก าหนดแนว
ทางการพฒันาองค์กรให้สอดคลอ้งกบัสภาพท่ีเกิดขง้นและสนองต่อความตอ้งการของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กับองค์กรนั้นมากท่ีสุด กล่าวอีกนัยหนง่ งก็คือ ข้อมูลท่ีได้จากการประเมินความต้องการจ าเป็น
สามารถใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและการตดัสินใจเพื่อวางแผนโครงการท่ีมีความ
เฉพาะของกลุ่มบุคคลไดม้ากขง้น 

         3.1.3.6 ท  าให้ได้ข้อมูล ท่ีน าไปก าหนดทิศทางหรือเป้ าหมายของการ
ด าเนินงาน ซง่ งสามารถใชเ้ป็นหลกัเทียบในการด าเนินงาน ขอ้มูลดงักล่าวเป็นประโยชน์มากต่อการ
วางแผนการประเมินงานหรือโครงการ เน่ืองจากมีวตัถุประสงค์ของการด าเนินงานท่ีชดัเจน และ
มัน่ใจไดว้า่วตัถุประสงคด์งักล่าวสอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์รนั้นอยา่งแทจ้ริง 

          3.1.3.7 การประเมินความต้องการจ าเป็น เป็นเคร่ืองมือการบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพ ท าให้สามารถก าหนดแผนงานท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์ร ป้องกนัการ
สูญเสียทรัพยากรกบัการด าเนินงานท่ีไม่ไดผ้า่นการวเิคราะห์การด าเนินงานมาอยา่งแทจ้ริง 

          3.1.3.8 การประเมินความตอ้งการจ าเป็นสามารถให้ค  าตอบกบับุคคลทัว่ไป
ไดว้า่ทรัพยากรท่ีลงทุนไปจะถูกน าไปใชใ้นการพฒันางานอะไรบา้ง และสร้างความมัน่ใจวา่ส่ิงท่ีได้
ปฏิบติัจะสนองความตอ้งการขององค์กรอย่างแทจ้ริง เน่ืองจากมีขอ้มูลเชิงประจกัษ์ท่ีรองรับการ
ตดัสินใจวางแนวทางการพฒันาองค์กร เป็นการป้องกนัปัญหาการลงทุนท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสภาพ
ปัญหาท่ีเกิดขง้นจริง 

          3.1.3.9 หากได้มีการวางแผนการประเมินความต้องการจ าเป็นอย่างเป็น
ระบบ จะท าให้ไดข้อ้มูลท่ีช้ีความตอ้งการและสภาพปัญหาท่ีเกิดขง้นอยา่งแทจ้ริง จงงเป็นเคร่ืองมือท่ี
จะช่วยเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เกิดการใช้อ านาจทางการเมืองในการวางแผนการด าเนินงานใน
ทิศทางท่ีไม่พงงประสงค์ในทางตรงกนัขา้มกระบวนการประเมินความตอ้งการจ าเป็นจะท าให้เกิด
ความมัน่ใจกบัทุกฝ่ายและเป็นการปกป้องการตดัสินใจวา่เป็นไปอยา่งโปร่งใส และยติุธรรม 
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3.1.4  แนวปฏิบัติในการประเมินความต้องการจ าเป็น 

                       ในการประเมินความตอ้งการจ าเป็นมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

                       3.1.4.1 ก าหนดจุดมุ่งหมายของการประเมินความตอ้งการจ าเป็น โดยระบุ
เหตุผลท่ีจ าเป็นต้องท าการประเมินความต้องการจ าเป็นเพื่อจุดมุ่งหมายใด การประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็นในกรณีน้ีก็เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นความตอ้งการจ าเป็นจริงเพื่อก าหนดโครงการให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของโครงการ และให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหารเก่ียวกบัการริเร่ิมจดัท าโครงการ 

          3.1.4.2 ก าหนดแหล่งขอ้มูลหรือบุคคลท่ีตอ้งการระบุความตอ้งการจ าเป็น  
ในการประเมินความต้องการจ าเป็นเพื่อการวางแผนโครงการ จ าเป็นต้องมีข้อมูลท่ีครอบคลุม 
ครบถ้วนต่อการตดัสินใจ ดงันั้นแหล่งขอ้มูลหรือบุคคลท่ีจะตอ้งให้ขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการ
จ าเป็นให้เหมาะสมเพียงพอต่อการให้ขอ้มูลดงักล่าวโดยทัว่ไปแหล่งขอ้มูลและบุคคลท่ีจะให้ความ
ตอ้งการจ าเป็นให้เหมาะสมเพียงพอต่อการให้ขอ้มูลดงักล่าว โดยทัว่ไปแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญัต่อการ
ประเมินความตอ้งการจ าเป็นคือ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบาย แผนพฒันาต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ี
อยู่ระดบัสูงกว่าได้กล่าวถงงนโยบาย ทิศทางในเร่ืองท่ีจะเป็นฐานขอ้มูลและแนวคิดในการจดัท า
นโยบายไวอ้ย่างไร ข้อมูลเหล่าน้ีถือว่าเป็นความต้องการจ าเป็นท่ีอาจเรียกว่า ชัดแจ้งอยู่แล้ว 
แหล่งข้อมูลอีกประการหนง่ งคือ  กลุ่มบุคคลท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ซง่ งอาจเป็น
ผูรั้บบริการหรือประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการดงักล่าว กรณีของโครงการทางการศงกษา กลุ่ม
ผูเ้ก่ียวข้องท่ีควรเป็นผูร้ะบุความต้องการจ าเป็น อาจเป็นนักเรียน ผูป้กครอง ครู ผูบ้ริหารและ
บุคลากรทางการศงกษา ซง่ งนักประเมินจะต้องพิจารณาให้รอบคอบว่า บุคคลกลุ่มใดจะเป็นผูใ้ห้
ขอ้มูลความตอ้งการจ าเป็นในเร่ืองเหล่านั้นไดต้รงท่ีสุด และน่าเช่ือถือมากท่ีสุด 

           3.1.4.3 ก าหนดกรอบประเด็นหรือเน้ือหาสาระเก่ียวกบัความตอ้งการจ าเป็น
ท่ีจะประเมิน ในการประเมินความตอ้งการจ าเป็น นกัประเมินตอ้งรู้ให้แน่ชดัว่าตอ้งการประเมิน
ความตอ้งการจ าเป็นในเร่ืองใด ประเด็นอะไรบ้าง  ดงันั้น การก าหนดกรอบประเด็นหรือเน้ือหา
สาระท่ีเก่ียวกบัความตอ้งการจ าเป็นท่ีจะประเมินจงงมีความส าคญัต่อการประเมิน นกัประเมินจงงตอ้ง
ศงกษาวิ เคราะห์และระบุประเด็นเก่ียวกับเน้ือหาสาระดังกล่าว เช่น ความต้องการจ าเป็น                
ดา้นการศงกษาต่อผูเ้รียนความตอ้งการจ าเป็นดา้นการพฒันาตนเองของครู คณาจารยแ์ละบุคลากร
ทางการศงกษา ความตอ้งการจ าเป็นในการสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน เป็นตน้ 

           3.1.4.4 ออกแบบการประเมินความตอ้งการจ าเป็น โดยนักประเมินจะตอ้ง
ออกแบบการประเมินโดยางแผนไวล่้วงหน้าว่าจะก าหนดกรอบแนวทางการประเมินอย่างไร 
โดยทัว่ไปจะด าเนินการในเร่ืองต่อไปน้ี 

           3.1.4.5 ก าหนดผูเ้ก่ียวข้องในกระบวนการประเมินความต้องการจ าเป็น           
ซง่ งประกอบดว้ยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหลายฝ่าย ในทางการศงกษามีทั้งนกัเรียน ครู ผูป้กครอง ผูบ้ริหาร 
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ชุมชนนักประเมินตอ้งมีบทบาทในการเป็นผูป้ระสานงานหรือผูอ้  านวยความสะดวก (Facilitator)      
ในการด าเนินงานใหเ้กิดความราบร่ืนเรียบร้อย 

           3.1.4.6 ก าหนดวิธีการประเมินความต้องการจ าเป็น โดยจะต้องพิจารณา
เลือกใช้วิธีการประเมินความตอ้งการจ าเป็นว่า วิธีการใดจะช่วยให้การประเมินประสบผลส าเร็จ    
ท าให้ไดข้อ้มูลสารสนเทศท่ีครอบคลุม มีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด วิธีการประเมินความตอ้งการ
จ าเป็นมีหลายวิธี เช่นการศงกษาข้อมูลจากเอกสารนโยบาย แผนงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
การศงกษาขอ้มูลจากตวับ่งช้ีสภาวะทางสังคมท่ีมีอยู่แลว้ การศงกษาขอ้มูลจากเอกสารการวิเคราะห์
หรือรายงานสภาพปัญหาและผลการประเมินโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง การส ารวจสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการโดยใชแ้บบสอบถาม การสัมภาษณ์ การใชก้ระบวนการกลุ่มโดยการจดัประชุมเสวนาหรือ
จดัเวทีประชาคมท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

          3.1.4.7 ก าหนดผูใ้ห้ขอ้มูลในการประเมินความตอ้งการจ าเป็นโดยพิจารณา
ก าหนดผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัเพื่อจะให้ไดข้อ้มูลความตอ้งการจ าเป็นครอบคลุมชัดเจน น่าเช่ือถือมาก
ท่ีสุด ซง่ งอาจเป็นกลุ่มผูบ้ริหาร หรือกลุ่มผูรั้บบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 

          3.1.4.8  ก าหนดเคร่ืองมือประเมินความต้องการจ าเป็นโดยการพิจารณา
จุดมุ่งหมาย กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลจะช่วยให้ไดแ้นวทางการก าหนดเคร่ืองมือประเมินความตอ้งการจ าเป็น
ว่าควรใช้เคร่ืองมือประเภทใด เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  การสนทนากลุ่มหรือการจดั
ประชุมเสวนาเป็นตน้ 

          3.1.4.9 ก าหนดวิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยก าหนดวิธี
เก็บรวบรวมข้อมูลให้ เป็นไปตามลักษณะและวิธีการของเค ร่ืองมือแต่ละประเภท กรณี
แบบสอบถามต้องวางแผนว่าจะจัดส่งไปให้ผู ้ตอบและเก็บกลับคืนอย่างไร แบบสัมภาษณ์           
การสนทนากลุ่ม การประชุมเสวนา/เวทีชุมชน ตอ้งวางแผนเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยก าหนดผูใ้ห้
ขอ้มูล วนั เวลา สถานท่ี และผูส้ัมภาษณ์หรือผูด้  าเนินการสนทนากลุ่ม/เสวนาใหช้ดัเจน 

 ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลในการประเมินความตอ้งการจ าเป็น จะให้ความส าคญั
กบัการจดัล าดบัของความตอ้งการจ าเป็น ดงันั้นสถิติหรือเทคนิคท่ีใชใ้นการประเมินความตอ้งการ
จ าเป็นจงงเนน้ไปท่ีการจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น 

        3.1.4.10 ก าหนดวิธีการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น          
โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์เพื่อจดัล าดับความส าคญัของความต้องการจ าเป็นว่า มีความ
ตอ้งการจ าเป็นในเร่ืองใดประเด็นใดมีความส าคญัท่ีสุด ก็ถือว่ากระบวนการประเมินความตอ้งการ
จ าเป็นเสร็จส้ินสมบูรณ์ จงงจะน าไปสู่การจดัท าโครงการหรือวางแผนโครงการเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการจ าเป็นดงักล่าว 
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3.1.5  เทคนิควธีิทีใ่ช้ในการประเมินความต้องการจ าเป็นเพือ่ก าหนดโครงการ 

                       การเลือกใช้เทคนิควิธีในการประเมินความตอ้งการจ าเป็น ควรพิจารณาให้
ครอบคลุมทั้งเทคนิคในการระบุรายการความตอ้งการจ าเป็น การวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น และ
การประเมินความตอ้งการจ าเป็น เทคนิควิธีท่ีน าเสนอในท่ีน้ีไดส้รุปและปรับปรุงจากชุดวิชาการ
ประเมินและการจดัการโครงการประเมิน (สุวิมล  ว่องวาณิช. 2544)  และชุดวิชาการประเมิน
นโยบาย แผนงานและโครงการ (สุพกัตร์  พิบูลย.์ 2551)  โดยไดเ้พิ่มเติมแนวคิด ตวัอยา่งและแนว
ปฏิบติัซง่ งมีรายละเอียด ดงัน้ี 

         3.1.5.1 เทคนิควธีิในการระบุความตอ้งการจ าเป็น 

                                  เทคนิควิธีส าคญั ๆ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อหาขอ้สรุปเก่ียวกบั
ความตอ้งการจ าเป็น มีดงัน้ี 

                           1) การส ารวจความต้องการ (need survey)  ใช้ส าหรับเก็บรวบรวม
ข้อมูลในแนวกวา้งจากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับสถานศงกษาหรือโครงการ เช่น กลุ่มผู ้รับบริการ        
ของสถานศงกษาหรือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หรือผูท่ี้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงาน      
ของสถานศงกษาหรือโครงการเป็นต้น เคร่ืองมือท่ีนิยมใช้  ได้แก่  แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  
และแบบสังเกต 

                                 2)  การใช้ตัวบ่งช้ีภาวะทางสังคม (Social  Indicators) เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากตัวช้ีวดัต่าง ๆ ซง่ งอาจรวบรวมโดยหน่วยงานหรือบุคคลใด ๆ ซง่ งเป็นข้อมูล     
ทุติยภูมิ เช่น อตัราการศงกษาต่อของนักเรียนระดบัมธัยมศงกษาตอนปลาย สถิติการทะเลาะวิวาท  
ของนักเรียนเฉล่ียต่อปี การศงกษา สถิติอาชญากรรมท่ีเกิดขง้ น สถิติอุบัติเหตุ อตัราการตั้งครรภ ์    
ของเด็กในวยัเรียน เป็นต้น ตัวอย่างข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวน้ีเป็นลักษณะของข้อมูลท่ีเป็น
ขอ้เท็จจริง (Hard Data) ซง่ งมีความน่าเช่ือถือกวา่ขอ้มูลความรู้สงก (Felt Data) ขอ้มูลตวับ่งช้ีภาวะทาง
สังคมท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพขององคก์ารหรือชุมชนจะเป็นฐานขอ้มูลส าคญัในการตดัสินใจเก่ียวกบั
การวางแผนโครงการเพื่อปัญหาหรือพฒันางานขององคก์าร 

                 3)  การใช้กระบวนการกลุ่ม (Group Process)  เป็นการเก็บข้อมูล       
จากกลุ่มบุคคลท่ีมีจ านวนไม่มากนัก ซง่ งเป็นบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญและมีความรอบรู้เก่ียวกับ
สภาพปัญหาหรือสภาพการด าเนินงานของสถานศงกษา สามารถให้ขอ้มูลความตอ้งการจ าเป็นได ้  
ซง่ งอาจใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  เทคนิคกลุ่มสมมตินัย (Nominal 

Group Process) การสัมมนาประเมินผล การประชุมปฏิบติัการ การจดัเสวนา การท าประชาพิจารณ์
หรือจดัเวทีประชาคม 

               4)  การใช้วิธีผสมผสาน (Mixed Process)  เป็นวิธีการท่ีนิยมใช้กนัมาก  
ซง่ งอาจมีการส ารวจดว้ยแบบสอบถาม การรวบรวมขอ้มูลตวับ่งช้ีภาวะทางสังคมหรือการสัมมนา
ประเมินผลโดยผูท้รงคุณวฒิุหรือผูมี้ประสบการณ์ ตวัอยา่งเช่น การสัมมนาปัญหาคุณภาพการศงกษา
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ระดบัชาติ ซง่ งจดัท าเป็นระยะ ๆ จะมีการน าเสนอขอ้มูลจากการส ารวจ การรวบรวมสถิติท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัคุณภาพการศงกษา การรวบรวมผลงานวจิยัต่าง ๆ แลว้จดัสัมมนาเพื่อก าหนดนโยบาย ทิศทางการ
ด าเนินงานแก้ไขปัญหาคุณภาพการศงกษาในระยะต่อไป การใช้วิธีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 
ปัญหา และความตอ้งการจ าเป็นดว้ยวิธีการผสมผสานเช่นน้ี มีแนวโนม้ปรากฏให้เห็นอยา่งชดัเจน
มากยิง่ขง้นในการก าหนดนโยบาย การวางแผนงานหรือโครงการในระดบัประเทศ 

      3.2  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

             การศงกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ เป็นการประเมินอีกลกัษณะหนง่ งท่ีท าขง้น
ก่อนท่ีจะมีการจดัท าโครงการใดโครงการหนง่ง นิยมใชก้นัมากในการจดัโครงการทางดา้นธุรกิจและ
อุตสาหกรรมและเป็นโครงการขนาดใหญ่ แต่ก็สามารถประยุกตใ์ชแ้นวคิดและวิธีการในโครงการ
ทางการศงกษาได ้

   3.2.1 ความหมายของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

                        การศงกษาความเป็นไปได้หรือการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ  
หมายถงง กระบวนการแสวงหาความรู้ ความจริงเก่ียวกบัคุณค่าของโครงการท่ีองคก์รหรือผูมี้อ  านาจ
ริเร่ิมขง้ นก่อนการประกาศใช้โครงการเพื่อให้ผู ้เก่ียวข้องหรือองค์กรระดับรองน าไปปฏิบัติ                       
(กลา้  ทองขาว. 2555 : 7)  การศงกษาความเป็นไปได้ของโครงการจงงเป็นการศงกษาวิเคราะห์และ
จดัท าเกสารท่ีประกอบไปด้วยขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นเพื่อเป็นการแสดงถงงเหตุผลท่ีจะสนับสนุน 
(Justification) ถงงความเหมาะสม (Soundness) ของโครงกรอันจะท าให้ได้มาซง่ งโครงการท่ีดี 
สามารถน าไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง และเม่ือโครงการแลว้เสร็จจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนคุม้ค่าต่อ
การลงทุน (Goodman and Love, 1980 ; อา้งถงงใน ปกรณ์  ปรียากร. 2548 : 65-66)  การศงกษาความ
เป็นไปได้จงงเป็นการมุ่งเน้นท่ีจะประเมินความคุ้มค่าของโครงการเป็นการรวบรวมข้อมูลของ
โครงการในส่วนท่ี เก่ียวข้องกับความเหมาะสมของโครงการกับความต้องการรับบริการ              
จากโครงการของกลุ่มเป้าหมาย ความคุม้ค่าของผลท่ีพงงไดรั้บจากโครงการเม่ือเปรียบเทียบค่าใชจ่้าย
ท่ีจะตอ้งสูญเสียไปในการด าเนินโครงการ และความเหมาะสมของระยะเวลาการด าเนินโครงการ
ใหแ้ลว้เสร็จเม่ือเปรียบเทียบกบักิจกรรมหรืองานต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ 

  สรุป การศงกษาความเป็นไปไดข้องโครงการเป็นกระบวนการจดัหาขอ้มูลเพื่อใช้ 
ตรวจสอบความเหมาะสม และความคุ้มค่าของผลท่ีจะเกิดขง้ นจากโครงการซง่ งจะน าไปสู่              
การตดัสินใจของผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัท าโครงการอย่างสมเหตุสมผลและมี
ความรอบคอบมากยิง่ขง้น 

  3.2.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

                         วตัถุประสงค์ของการศงกษาความเป็นไปได้ของโครงการก็คือ  การมุ่ง
แสวงหาความรู้และความจริงตามหลักวิชาการ หลักเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วฒันธรรมและ
ส่ิงแวดล้อม แล้วแต่กรณีว่าหากมีการน าโครงการท่ีจดัท าขง้ นไปปฏิบติัจะมีผลดี ผลเสียอย่างไร                    
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มีประโยชน์หรือมีความคุ้มค่าหรือไม่เพียงใด และมีทางท่ีจะท าให้บรรลุผลส าเร็จได้อย่างไร 
รายงานผลการประเมินความเป็นไปได้จะเป็นข้อมูลและสารสนเทศช่วยให้ผูมี้อ  านาจสามารถ
ตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการนั้น ๆ ไดถู้กตอ้ง (กลา้  ทองขาว. 2551 : 7) ซง่ ง  ปกรณ์  ปรียากร (2548 : 
67)  ให้ทศันะถงงเหตุผลความจ าเป็นท่ีตอ้งศงกษาความเป็นไปไดข้องโครงการวา่ (1) เพื่อตรวจสอบ
ว่าส่ิงต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นโครงการมีความเป็นไปได้ (Feasible) ท่ีจะประสบผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์หรือไม่ (2) เพื่อประเมิน (Appraisal)  ว่าโครงการท่ีก าหนดไวน้ั้นควรลงทุนหรือไม่ 
และ (3) เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดรายละเอียดดา้นต่าง ๆ ในขั้นการวางแผนด าเนินงาน 

  สรุป การศงกษาความเป็นไปไดข้องโครงการมีวตัถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความ
พร้อมในดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัท าและด าเนินโครงการวา่ มีโอกาสท่ีจะประสบผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงคห์รือไม่ อยา่งไร จะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ต่อการตดัสินใจลงทุนด าเนินโครงการวา่จะ
คุม้ค่าหรือไม่ เพียงใด ทั้งน้ีก็เพื่อให้การตดัสินใจเก่ียวกบัการด าเนินโครงการมีความรอบคอบและ
สามารถหลีกเล่ียงภาวะความเส่ียงท่ีจะเกิดขง้นในอนาคต 

  3.2.3  เทคนิควธีิในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

            เทคนิควิธีในการศงกษาความเป็นไปได้ของโครงการอาจจ าแนกได้  3  วิธี 
ดงัน้ี 

           3.2.3.1 การใช้ดุลยพิ นิจในการศงกษาความเป็นไปได้  เป็นการศงกษา        
ความเป็นไปได้ในการด าเนินกิจกรรมของโครงการ โดยใช้การวิเคราะห์กิจกรรมในแผนแก้นท ์
(Gantt  chart)  ซง่ งเป็นการแสดงกระบวนการด าเนินโครงการออกเป็นกิจกรรมย่อย ๆ  ตามล าดบั
กิจกรรมท่ีจะต้องปฏิบติัตามช่วงเวลาแสดงอยู่ในรูปแผนภูมิแท่ง แผนภูมิดังกล่าวจะท าให้เห็น
ความสัมพนัธ์ของกิจกรรมและเวลาท่ีต้องปฏิบัติแต่เร่ิมต้นจนส้ินสุดโครงการ การศงกษาความ
เป็นไปได้ของการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว โดยหน่วยงานหรือบุคลากรท่ีร่วมกันรับผิดชอบ
โครงการร่วมกันพิจารณาว่า ตามเง่ือนไขของเวลากิจกรรมท่ีก าหนดและทรัพยากรท่ีจะได้รับ         
มีความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติัจริงมากน้อย เพียงใด วิธีการพิจารณาอาจใชก้ารประชุมเชิงวิพากษ ์
เพื่อให้ไดข้อ้สรุปความเป็นไปไดแ้ละขอ้เสนอแนะต่อการปรับปรุงกิจกรรม เวลาและทรัพยากรท่ี
ตอ้งใชใ้นการด าเนินโครงการหรือใชก้ารส ารวจ การสอบถามจากผูเ้ก่ียวขอ้งกบัโครงการก็ได ้

          3.2.3.2 การส ารวจความเป็นไปไดข้องโครงการ  โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงส ารวจ
หรือพรรณนา  เพื่อมุ่งศงกษาขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัความเป็นไปไดข้องโครงการ จากกลุ่มตวัอยา่งหรือ
ผู ้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับโครงการว่า โครงการท่ีจะด าเนินงานนั้ นมีความเป็นไปได ้            
ในเชิงปฏิบติัมากนอ้ยเพียงใด โดยพิจารณาทั้งในดา้นกิจกรรม วิธีการ และระยะเวลาการด าเนินงาน 
โอกาส การจดัทรัพยากรหรือปัจจยัสนบัสนุนโครงการ หากผลการศงกษาบ่งช้ีว่า กิจกรรม วิธีการ 
และระยะเวลาการด าเนินงานมีความเป็นไปไดน้อ้ย อาจตอ้งปรับกิจกรรม วธีิการ และระยะเวลาให้
เอ้ือต่อกัน รวมทั้งหากปัจจยัท่ีจะได้รับมีโอกาสท่ีจะเป็นไปได้ยากท่ีจะท าให้โครงการประสบ
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ผลส าเร็จ อาจตอ้งตดัสินใจเก่ียวกบัการด าเนินโครงการ เช่น  ปรับเพิ่มทรัพยากร ปรับลดกิจกรรม 
ชะลอการด าเนินโครงการไวก่้อน เป็นตน้ 

           3.2.3.3  การทดลองความเป็นไปได้ของโครงการ  เป็นการศงกษาโดยอาศยั
รูปแบบการวิจยัเชิงทดลองในลกัษณะโครงการน าร่อง (Pilot  Study)  เพื่อศงกษาความเหมาะสม 
ความเป็นไปของโครงการก่อนท่ีจะด าเนินโครงการเต็มรูปแบบ  การศงกษาในกรณีน้ีเพื่อตรวจสอบ
ความเป็นไปได้ทั้ งกิจกรรม  วิธีด าเนินการ  ระยะเวลา  บุคลากร และทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีใช ้            
ในโครงการว่า  จะสามารถด าเนินโครงการบรรลุผลตามวตัถุประสงค์ได้มากน้อย เพียงใด             
ผลการศงกษาจะช่วยให้ได้ขอ้มูลบ่งช้ีถงงความเป็นไปได้ของโครงการท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ตดัสินใจของผูบ้ริหารและผูรั้บผดิชอบโครงการต่อไป 

  3.2.4  แนวปฏิบัติในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

            ในการศงกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ มีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

            3.2.4.1 ศงกษาและอธิบายสถานการณ์ทั่วไปของการจัดท าโครงการว่า          
มีเหตุผลความจ าเป็นอยา่งไร โครงการท่ีจะจดัท าจะก่อใหเ้กิดผลอะไร ใครบา้งท่ีจะไดรั้บผลกระทบ
จากโครงการ 

           3.2.4.2 อธิบายสถานการณ์ของการตัดสินใจ โดยระบุผู ้ท่ี มีอ านาจหรือ         
มีบทบาทในการตัดสินใจเก่ียวกับโครงการท่ีจะจัดท าว่ามีใครบ้าง และอยู่ในขั้นตอนใดของ         
การด าเนินโครงการ 

          3.2.4.3 รวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งต่อการตดัสินใจจดัท าโครงการ เช่น 
ขอ้มูลทางดา้นการเมือง สังคม วชิาการ  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  เป็นตน้ 

          3.2.4.4 ระบุขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ เช่น งบประมาณ ระยะเวลา 
บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ ความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลท่ีมีต่อการจดัท าโครงการ  เป็นตน้ 

          3.2.4.5 พิจารณาโอกาสของความเป็นไปได้ โดยใช้ขอ้มูลจาก  4  ขอ้ดงักล่าว
ขา้งตน้ เป็นฐานขอ้มูลประกอบการพิจารณาถงงความเป็นไปไดข้องโครงการโดยใช้เทคนิควิธีการ
ประชุม ปรงกษาหารือร่วมกนัระหวา่งผูเ้ช่ียวชาญต่าง ๆ และผูเ้ก่ียวขอ้งกบัโครงการเพื่อตดัสินความ
เป็นไปไดข้องโครงการ หากพบวา่ มีความเป็นไปไดก้็จะตดัสินใจด าเนินโครงการ แต่หากพบขอ้มูล
ไม่เพียงพอก็จะตอ้งวางแผนเพื่อศงกษาขอ้มูลเพิ่มเติมต่อไป 

         3.2.4.6 หากจ าเป็นตอ้งมีการทดลองท าโครงการน าร่องกบักลุ่มย่อย ๆ ก่อน 
เพื่อให้เกิดความมัน่ใจและสามารถด าเนินการไดจ้ริง ก็ควรจดัท าเป็นโครงการน าร่องแลว้ประเมิน
โครงการน าร่องโดยเนน้การประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะประสบความส าเร็จในการด าเนินโครงการ
เตม็รูปแบบต่อไป 
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สรุป การศงกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ เป็นการแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัความ 

เป็นไปไดข้องโครงการวา่ สามารถจะน าไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง เพียงใด โดยมุ่งศงกษาความเป็นไป
ได้ทั้ งในด้านเศรษฐกิจ การเงิน เทคนิควิธีด าเนินโครงการ ความพร้อมและความสามารถของ
หน่วยงาน ทั้งน้ีเพื่อใหมี้โอกาสประสบความส าเร็จ และเกิดความคุม้ค่าต่อการด าเนินโครงการ 

  

การประเมนิผลระหว่างการด าเนินโครงการ 

 ในระหว่างการด าเนินโครงการ ผูบ้ริหารโครงการจ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลสารสนเทศส าหรับ
การตดัสินใจเก่ียวกบัการด าเนินโครงการ ทั้งน้ีเพื่อท่ีไดท้ราบวา่การด าเนินโครงการเป็นตามแผนท่ี
ก าหนดไวห้รือไม่ มีความก้าวหน้า หรือมีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง  ซง่ งจะได้ปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงาน หรือแก้ไขปัญหา อุปสรรคได้ทนัเวลา หรือเร่งรัดการด าเนินงานให้มีความก้าวหน้า               
การด าเนินการดงักล่าวเป็นลกัษณะของการประเมินระหว่างการด าเนินโครงการ ซง่ งมีสาระส าคญั 
ดงัน้ี 

 1.  ความหมายของการประเมินระหว่างการด าเนินโครงการ 

      การประเมินระหว่างการด าเนินโครงการ (Implementation  Evaluation  or  Process  

Evaluation)  เป็นการประเมินการด าเนินงานเม่ือน าโครงการท่ีวางแผนไวแ้ลว้ไปปฏิบติั ทั้งน้ีเพื่อ
ศงกษาการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้หรือไม่ กิจกรรมใดท าได้หรือท าไม่ได ้      
เพราะเหตุใด  มีจุดเด่น จุดด้อย มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง (สมคิด  พรมจุ้ย. 2550 : 40)                  
เรียกการประเมินกรณีน้ีว่า การประเมินขณะด าเนินโครงการ เป็นกระบวนการศงกษาข้อมูลเพื่อ
ตรวจสอบการด าเนินงานวา่ เป็นไปตามแผนหรือไม่ และไดผ้ลเป็นอยา่งไรโดยเป็นการตรวจสอบ
ในระหว่างท่ีมีการด าเนินการไปแล้วระยะหนง่ ง แต่ยงัไม่ส้ินสุดโดยอาจจะมีการตรวจสอบเป็น   
ระยะ ๆ รัตนะ  บวัสนธ์ (2540 : 7) ให้แนวคิดว่า  การประเมินผลโครงการขณะด าเนินการบางคร้ัง 
ก็ เรียกว่า  การประเมินกระบวนการโครงการ การประเมินก ากับควบคุมโครงการ และ                 
การประเมินผลย่อยของโครงการ ซง่ งตรงกบัค าในภาษาองักฤษวา่ “Process  Evaluation  Program, 

Monitoring Evaluation Program และ Formative  Evaluation Program”  ตามล าดับ  แต่ไม่ว่าจะ    
ใช้ค  าใดก็ตาม หมายถงง การประเมินผลโครงการท่ีก าลงัอยู่ในช่วงด าเนินการหรืออยู่ในช่วงการ     
ใช้โครงการโดยมีกิจกรรมต่าง ๆ กบักลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลตามวตัถุประสงค์ของโครงการ      
ท่ีก าหนดไว ้

 2.  ลกัษณะของการประเมินผลระหว่างการด าเนินโครงการ 

       ก ารป ระ เมิ น ระห ว่างก ารด า เนิ น โค รงก าร   มี ลัก ษ ณ ะส าคัญ โด ยส รุป ดัง น้ี                       
(สุพกัตร์  พิบูลยแ์ละกานดา  นาคะเวช. 2545 : 7) 
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      2.1  เป็นการประเมินในขณะท่ีโครงการก าลังด าเนินการอยู่ ซง่ งอาจเป็นการด าเนิน
โครงการคร้ังแรกหรือเป็นการด าเนินโครงการต่อเน่ือง  เช่น  โครงการฝง กอบรมพฒันาบุคลากรท่ีมี
การจดัอบรมเป็นรุ่น ๆ และมีแนวโน้มจะจดัฝง กอบรมอยา่งต่อเน่ืองต่อไปอีกหลายรุ่น โอกาสท่ีจะ
ตัดสินใจยุติโครงการหรือล้มเลิกโครงก ารมีน้อยมาก การประเมินในลักษณะดังกล่าวน้ี                 
จงงมีแนวโนม้ท่ีจะออกแบบการประเมินในลกัษณะของการประเมินความกา้วหนา้ 

      2.2  เป็นการประเมินท่ีมุ่งศงกษากระบวนการด าเนินงาน ซง่ งอาจเป็นการตรวจสอบว่า 
กิจกรรมหรืองานของโครงการเป็นไปตามแผนหรือไม่ หากการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนท่ีตอ้ง
หาวิธีการปรับปรุงแก้ไขให้โครงการสามารถด าเนินงานไปได้ นอกจากน้ีอาจต้องศงกษาและ
อุปสรรคในการด าเนินโครงการด้วย เพื่อน าผลการศงกษามาปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
เพื่อใหส้ามารถด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการได ้

     2.3  เป็นการประเมินท่ีมุ่งหาขอ้มูลมาประกอบการตดัสินใจปรับปรุงกิจกรรมหรือการ
ปฏิบติัในโครงการ ดงันั้นประเด็นท่ีมุ่งประเมินอาจเน้นมองยอ้นกลบัไปศงกษาในดา้นความชดัเจน 
ความเหมาะสมของวตัถุประสงค์ของโครง ความพร้อมในดา้นปัจจยัพื้นฐานของโครงการรวมทั้ง
ศงกษาในเร่ืองปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จในการด าเนินโครงการดว้ย 

    2.4  เป็นการประเมินท่ีเน้นการตรวจสอบความก้าวหน้าของผลการด าเนินโครงการว่า     
มีผลงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ เพียงใด โดยอาจตรวจสอบทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ 
ของผลงาน 

 3.  วธีิการประเมินผลระหว่างการด าเนินโครงการ 

       การประเมินในระหวา่งการด าเนินโครงการ มีวธีิการประเมินในลกัษณะต่อไปน้ี 

       3.1  การส ารวจสภาพของโครงการ  (Status  Survey)  เป็นการศงกษาสภาพการด าเนิน
โครงการในช่วงระยะเวลาหนง่ ง ๆ จากบุคลากรและผูป้ฏิบติังานในโครงการ เพื่อเป็นการทบทวน
การปฏิบติังานของบุคลากรและสะทอ้นสภาพการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ ให้แก่บุคคลภายนอก
โครงการโดยเน้นการส ารวจเฉพาะกิจกรรมส าคญั แต่เน้นด้านประสิทธิภาพของบุคลากรและ
ความส าเร็จขององค์ประกอบท่ีส าคญัในโครงการ ซง่ งมีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายให้เห็นสภาพการ
ด าเนินงานของโครงการในปัจจุบนั วธีิการประเมินใชฐ้านความคิดของการวจิยัเชิงส ารวจ  ซง่ งมีการ
วางแผนการประเมิน สร้างเคร่ืองมือและเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล สรุปผลการประเมิน
และน าผลการประเมินไปใช ้

     3.2  การตรวจสอบการด าเนินงานตามแผน (Process  Monitoring) เป็นการตรวจสอบ
ความกา้วหน้าของโครงการวา่ การด าเนินกิจกรรมของโครงการเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ในแผนปฏิบติังานหรือไม่ รวมทั้งการพิจารณาถงงสาเหตุท่ีท าให้งานมีความล่าชา้ไม่เป็นไปตามแผน
ท่ีก าหนดไว ้การตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนจงงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การด าเนินโครงการ
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้และมีความก้าวหน้าในการด าเนินงาน วิธีการตรวจสอบอาจใช้การ
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ตรวจสอบโดยผูป้ฏิบติังานในโครงการร่วมกนัพิจารณาจากสภาพการปฏิบติัจริงกบัแผนปฏิบติังาน
ท่ีไดก้ าหนดไว ้ซง่ งอาจใชก้ารประชุมพิจารณาร่วมกนั หรือใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มปฏิบติังาน 

         3.3  การส ารวจปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน (Problem  Survey)  เป็นการ
ส ารวจความเห็นของผูป้ฏิบติังานในประเด็นของปัญหาและอุปสรรคท่ีท าให้การด าเนินโครงการ  
ไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด หรือไม่มีความกา้วหนา้ในการด าเนินโครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายดงัน้ี 

                3.3.1  เพื่อส ารวจปัญหาและอุปสรรคท่ีกลุ่มผู ้ปฏิบัติงานมองเห็นตรงกันว่า       
เป็นอุปสรรคส าคญัในการด าเนินโครงการ 

                3.3.2  เพื่อให้เกิดความเขา้ใจระหว่างผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัปัญหาในการท างาน   
ซง่ งจะน าไปสู่การหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

                3.3.3  เพื่อปรับปรุงเปล่ียนแปลงกิจกรรมหรือวิธีการด าเนินโครงการให้เหมาะสม
มากขง้นและสามารถด าเนินโครงการในระยะต่อไปได้จนบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของ
โครงการ 

                3.3.4  เพื่อคาดการณ์ล่วงหน้าเก่ียวกับปัญหาท่ีอาจจะเกิดขง้ นในการด าเนิน
โครงการในระยะต่อไป และหาแนวทางป้องกนัหรือแกไ้ขปัญหาใหท้นัท่วงที 

               วิธีการส ารวจปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ใช้แบบส ารวจสภาพปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินโครงการจากผูป้ฏิบติังานในโครงการ หรืออาจใช้การประชุมพิจารณา
ร่วมกนัจากผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานในโครงการ 

          3.4  การส ารวจผลการด าเนินโครงการ (benefit  survey)  เป็นการส ารวจความคิดเห็น
ของบุคลากรในโครงการตลอดจนผูรั้บบริการจากโครงการถงงผลท่ีเกิดขง้นในช่วงระยะเวลาการ
ด าเนินโครงการ ซง่ งอาจจะเป็นทั้งผลตามวตัถุประสงคข์องโครงการหรือผลท่ีเกิดขง้นนอกเหนือจาก
วตัถุประสงค์ของโครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อหาหลกัฐานอธิบายเช่ือมโยงถงงความส าเร็จของ
โครงการในช่วงระหว่างการด าเนินโครงการ วิธีการส ารวจผลการด าเนินโครงการ ท าได้โดยใช้
วิธีการวิจยัเชิงส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในโครงการ ตรวจสอบผลท่ีเกิดขง้นได้
โดยเทียบวตัถุประสงคข์องโครงการ 

 4.  ขั้นตอนการประเมินผลระหว่างการด าเนินโครงการ 

       การประเมินระหวา่งการด าเนินโครงการ มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

       4.1  การเตรียมการประเมิน 

                            การเตรียมการประเมินเป็นขั้นตอนเร่ิมตน้ท่ีจะประเมิน ซง่ งจะตอ้งศงกษาส่ิงท่ีมุ่ง
ประเมินก าหนดวตัถุประสงค์ของการประเมิน และศงกษาแนวคิดและรูปแบบการประเมิน             
ซง่ งมีสาระส าคญัดงัน้ี 
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                4.1.1  การวเิคราะห์โครงการท่ีมุ่งประเมิน  เป็นการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบลกัษณะ
ส่วนประกอบของโครงการ กิจกรรมและวิธีการด าเนินโครงการว่าเป็นอย่างไร การวิเคราะห์
โครงการท่ีมุ่งประเมินมีความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการท่ีจะประเมินได้ชัดเจน สามารถท่ีจะน าไป
ก าหนดเป็นวตัถุประสงค์ของการประเมิน ออกแบบและวางแผนการประเมินได้ดียิ่งขง้น วิธีการ
วเิคราะห์โครงการท่ีมุ่งประเมินท าไดโ้ดยการอ่านพิจารณาเอกสารโครงการแลว้สรุปสาระประเด็น
ท่ีส าคญัท่ีจะน าไปใชเ้ป็นฐานความคิดในการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละการวางแผนการประเมิน 

            4.1.2  การก าหนดวตัถุประสงค์ของการประเมิน  วตัถุประสงค์ของการประเมิน    
จะบ่งช้ีทิศทางในการประเมินโครงการนั้น ๆ วา่ตอ้งการศงกษาหรือคน้หาค าตอบในเร่ืองอะไรบา้ง 
ซง่ งเป็นตวัแปรท่ีศงกษาหรือตวับ่งช้ีการประเมิน วตัถุประสงค์ของการประเมินท่ีเน้นการประเมินท่ี
เนน้การประเมินระหวา่งการด าเนินโครงการ อาจก าหนดไดด้งัตวัอยา่ง ต่อไปน้ี 

       4.1.2.1 เพื่อประเมินการปฏิบติังานของโครงการห้องสมุดประชาชนท่ีมีชีวติ 

         4.1.2.2 เพื่อประเมินกระบวนการด าเนินงานของโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้น “ดาระ”  สานสายใยสู่ชุมชน 

      4.1.2.3 เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการพฒันาคุณภาพการศงกษาส าหรับ 

นกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศงกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศงกษาพะเยา 
เขต 2 

        4.1.2.4 เพื่อประเมินความกา้วหน้าของโครงการรณรงค์เพื่อป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรคเอดส์ 

       4.1.2.5 เพื่อศงกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ “โรงเรียนสวย
ดว้ยมือเรา” 

            4.1.3  การศงกษาแนวคิดและรูปแบบการประเมิน  การศงกษาแนวคิดและรูปแบบการ
ประเมินจะท าให้นักประเมินมีฐานความรู้  ความคิดท่ีส าคัญในการด าเนินการประเมินได้ดี       
เพราะแนวคิดและรูปแบบการประเมินท่ีผูรู้้ นกัวิชาการดา้นการประเมินไดคิ้ด พฒันาและเสนอไว ้
จะเป็นกรอบแนวคิดแนวทางช่วยให้การประเมินมีความคมชัดมากขง้น เม่ือนักประเมินได้ศงกษา
เรียนรู้จากแนวคิดและรูปแบบการประเมินแล้วน ามาประยุกต์ใช้ในการประเมินก็จะช่วยให้การ
ประเมินมีความถูกต้อง เหมาะสมมีความน่าเช่ือถือมากขง้น กรณีการประเมินระหว่างการด าเนิน
โครงการน้ี อาจประยุกต์ใช้แนวคิดของรูปแบบการประเมินชิปของสตฟัเฟิลบีม โดยการประเมิน
กระบวนการ ซง่ งเป็นการประเมินการด าเนินงานเพื่อน าโครงการท่ีวางแผนไวไ้ปสู่การปฏิบติั เป็น
การประเมินขณะด าเนินโครงการเพื่อศงกษาจุดแข็ง จุดอ่อนปัญหาและอุปสรรคของการด าเนิน
โครงการ สารสนเทศท่ีได้จากการประเมินกระบวนการจะช่วยให้ผูบ้ริหารทราบความก้าวหน้า                    
จุดแข็งและจุดอ่อนของโครงการเพื่อการก ากบั การตดัสินใจปรับปรุงวิธีด าเนินโครงการและเร่งรัด
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การด าเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ภายใตท้รัพยากรและเวลาท่ีก าหนดไว ้(สุภมาส  องัศุโชติ. 
2555 : 45) 

 

 4.2  การออกแบบและวางแผนการประเมิน 

        ขั้นตอนน้ีเป็นการตดัสินใจไวล่้วงหน้าเก่ียวกบัวิธีด าเนินการประเมิน โดยนกัประเมิน
จะตอ้งออกแบบและวางแผนเพื่อก าหนดแหล่งขอ้มูล ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัหรือกลุ่มตวัอยา่งวา่ ในการ
ประเมินระหว่างการด าเนินโครงการนั้น ผูท่ี้จะให้ข้อมูลหรือตอบค าถามการประเมินเก่ียวกับ
ความกา้วหนา้ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานควรจะเป็นใครบา้ง มีจ  านวนเท่าไรหรืออาจจะ
เป็นแหล่งขอ้มูลประเภทเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินโครงการ หลงัจากไดอ้อกแบบก าหนด
แหล่งข้อมูลประเภทเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการ หลังจากได้ออกแบบก าหนด
แหล่งข้อมูล ขั้นตอนต่อไปจะต้องออกแบบการวดัตวัแปรหรือส่ิงท่ีต้องประเมิน และก าหนด
เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลให้เหมาะสมหลงัจากนั้นจงงออกแบบการวิเคราะห์ขอ้มูลให้สอดคลอ้ง
เหมาะสมกบัลกัษณะของขอ้มูล 

       โดยทัว่ไปการวางแผนการประเมินจะจดัท าเป็นโครงการประเมิน ซง่ งมีส่วนประกอบ
ส าคญัตามท่ีก าหนดไวโ้ดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบการประเมินทั้ง 3  ส่วนคือออกแบบการสุ่ม
ตัวอย่างหรือก าหนดผู ้ให้ข้อมูล ออกแบบการวดัตัวแปรหรือส่ิงท่ีมุ่งประเมิน และออกแบบ         
การวเิคราะห์ขอ้มูลจะปรากฏอยูใ่นโครงการ 

 4.3  การด าเนินการประเมิน 

                     การด าเนินการประเมินมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

         4.3.1  การพัฒนาเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยด าเนินการสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลตามลักษณะ วิธีการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพ            
ของเคร่ืองมือแต่ละชนิดโดยจะต้องพัฒนาเคร่ืองมือให้ครอบคลุมครบถ้วนตามท่ีระบุไวใ้น
โครงการประเมิน และจดัท าเคร่ืองมือฉบบัสมบูรณ์พร้อมใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 

          4.3.2  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เคร่ืองมือ          
แต่ละชนิดซง่ งจะตอ้งวางแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูลให้ชดัเจนวา่จะเก็บขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองมือชนิด
ใดและเก็บเม่ือไร  ในการประเมินความกา้วหนา้ของโครงการซง่ งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ไดส้ารสนเทศ
ส าหรับการตัดสินใจอย่างทันท่วงที ในบางกรณีอาจใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะ            
การประชุมติดตามความกา้วหน้าหรือจดัระบบกลไกของการบริหารโครงการ โดยให้ผูรั้บผิดชอบ
โครงการายงานความกา้วหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการเป็นระยะ ๆ ขอ้มูลจาก
ผลการประชุมหรือรายงานความก้าวหน้าเหล่าน้ี  ผู ้บริหารและผู ้เก่ียวข้องสามารถน ามาใช้
ประกอบการตดัสินใจปรับปรุงหรือแกปั้ญหา อุปสรรคในการบริหารจดัการโครงการใหท้นัท่วงที 
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         4.3.3  การวิเคราะห์ข้อมูล  ขอ้มูลท่ีเก็บมาได้โดยเคร่ืองมือชนิดต่าง ๆ นักประเมิน
จะตอ้งจดักระท าและวเิคราะห์ขอ้มูลให้เป็นระบบ ขอ้มูลเชิงปริมาณจะใชว้ิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ 
ซง่ งจะต้องเลือกใช้สถิติวิเคราะห์ให้ ถูกต้อง เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล และตรงตาม
วตัถุประสงคข์องการประเมิน ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพจะวเิคราะห์ดว้ยวธีิการวเิคราะห์เน้ือหา 

 4.4  การสรุปและน าเสนอผลการประเมิน 

        เป็นขั้นตอนท่ีนกัประเมินตอ้งสรุปผลการประเมินโดยการเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การ
ประเมินเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า ผลการประเมินระหว่างการด าเนินโครงการคร้ังน้ีเป็นอย่างไร         
โดยจะต้องตอบตามวตัถุประสงค์ของการประเมิน ค าตอบผลการประเมินในกรณีการประเมิน
ระหว่างการด าเนินโครงการท่ีควรได้รับ คือ  การด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนหรือ                     
มีความก้าวหน้าหรือไม่ เพียงใด มีผลท่ีเกิดขง้นในช่วงระยะการด าเนินโครงการอะไรบา้งหรือไม่ 
รวมทั้งมีปัญหาและอุปสรรคอะไรบา้ง จะมีแนวทางแกไ้ขอยา่งไร ขอ้สรุปผลการประเมินเหล่าน้ีจะ
ไดน้ าเสนอต่อผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อน าไปสู่การตดัสินใจปรับปรุงเก่ียวกบักระบวนการด าเนิน
โครงการต่อไป  ทั้งน้ีควรใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลผลการประเมินเพื่อการก ากบั เร่งรัดให้การด าเนิน
โครงการเป็นไปตามแผน ปรับปรุงแผนงาน กิจกรรมให้เหมาะสมกบัช่วงระยะเวลาท่ีจะด าเนิน
โครงการต่อไป รวมทั้งแกไ้ขปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดขง้นให้หมดไป มิฉะนั้นการประเมินก็จะไม่เกิด
ประโยชน์แต่อยา่งใดต่อการบริหารโครงการในระยะต่อไป 

  

การประเมินผลหลงัการด าเนินโครงการ 

 การประเมินหลงัการด าเนินโครงการเป็นกิจกรรมส าคญัท่ีจะช่วยให้ไดข้อ้มูลสารสนเทศ
เก่ียวกับการด าเนินโครงการเม่ือโครงการส้ินสุดแล้วซง่ งจะช่วยให้ผู ้บริหารหรือผู ้รับผิดชอบ
โครงการสามารถตดัสินใจเก่ียวกบัอนาคตของโครงการดว้ยความรอบคอบว่า จะด าเนินโครงกร
ต่อไป ยุติหรือยกเลิกโครงการ การประเมินหลงัการด าเนินโครงการจะช่วยให้ทราบผลท่ีเกิดขง้นว่า
เป็นไปตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการหรือไม่ มีผลกระทบท่ีเกิดขง้นตามมาหรือไม่ 
ผลผลิตท่ีไดจ้ากโครงการมีความคุม้ค่าหรือไม่เพียงใด การประเมินหลงัจากด าเนินโครงการจะเป็น
ส่ิงท่ีช่วยให้นักประเมินหรือผูบ้ริหารหรือได้ค  าตอบท่ีต้องการ และน าไปสู่การตดัสินใจในการ
บริหารโครงการในโอกาสต่อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขง้น 

   การประเมินหลังจากการด าเนินโครงการ เป็นการประเมินผลสรุปรวมเม่ือส้ินสุด
โครงการโดยมุ่งประเมินผลผลิตหรือผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ซง่ งรัตนะ  บัวสนธ์ (2540 : 89)         
ให้ความหมายวา่ เป็นการประเมินภายหลงัจากท่ีไดน้ าโครงการไปด าเนินงานกบักลุ่มเป้าหมายครบ
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดและออกแบบไว้ ส่วน  เยาวดี  รางชัยกุล  วิบูลย์ศรี (2542 : 102)                
ให้ความหมายว่า เป็นการประเมินเพื่อวิเคราะห์ผลผลิตทั้งหมดท่ีเกิดขง้นเม่ือส้ินสุดโครงการซง่ งจะ  
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ให้สารสนเทศท่ีจ าเป็นทั้งหมดแก่ผูต้ดัสินใจและผูว้างแผนเพื่อการวางแผนโครงการใหม่และเพื่อ
เป็นแนวทางการประเมินผลในอนาคตต่อไป สมคิด  พรมจุย้ (2555 : 65)  ให้ความหมายในช่ือของ 
“การประเมินผลสรุปรวม” ว่าเป็นการสรุปในเชิงสาเหตุถงงคุณค่าของผลของโครงการหลงัจาก       
ท่ีโครงการไดเ้สร็จส้ินแลว้ จงงมีบทบาทในการให้ขอ้สรุป (Conclusion-oriented)  ซง่ งเป็นประโยชน์
ต่อการตดัสินใจเก่ียวกับอนาคตของโครงการ การเขียนรายงานการประเมินจงงควรเน้นการลง
ขอ้สรุปเก่ียวกบัคุณค่าของโครงการและผลลพัธ์ท่ีได ้

 

บทสรุป    
การประเมินผลผลก่อน  ระหว่างและหลังการปฏิบัติตามโครงการ เป็นการศงกษาว่า

โครงการท่ีจดัท ามีคุณค่า เป็นประโยชน์สอดคล้องสนองตอบความต้องการจ าเป็นขององค์กร 
ผูรั้บบริการหรือผูเ้ก่ียวขอ้งมากนอ้ยเพียงใด เน่ืองจากในการจดัด าเนินโครงการแต่ละคร้ังตอ้งลงทุน
ใช้ทรัพยากรทั้ งเงิน คน วสัดุ อุปกรณ์ อาคารสถานท่ีและเวลา ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลสนเทศท่ี
เพียงพอต่อการตดัสินใจ  จงงท าการประเมินผลโครงการก่อน ระหว่างเและหลังการปฏิบติัตาม
โครงการซง่ งมีรายละเอียดท่ีส าคญัคคือ 1) การประเมินผลก่อนการด าเนินโครงการ เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการน าโครงการไปใช้ด าเนินงานกับ
กลุ่มเป้าหมายก่อนท่ีจะด าเนินโครงการจริง  จ  าเป็นตอ้งศงกษาาเพื่อก าหนดโครงการก่อนการลงทุน                   
เพื่อน าไปสู่การวางแผนโครงการท่ี มีประสิทธิภาพ   กิจกรรมส าคัญท่ีควรด าเนินการ  คือ              
การประเมินความตอ้งการจ าเป็น (Needs Assessment)  และการศงกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 
(Feasibility Study)  2) การประเมินผลระหว่างการด าเนินโครงการ เร่ิมจาก การส ารวจสภาพของ
โครงการ  (Status  Survey)   การตรวจสอบการด าเนินงานตามแผน (Process  Monitoring)                       
การส ารวจปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน (Problem  Survey)   การส ารวจผลการด าเนิน
โครงการ (benefit  survey)    มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี การเตรียมการประเมิน  การออกแบบ
และวางแผนการประเมิน   การด าเนินการประเมิน   การสรุปและน าเสนอผลการประเมิน                            
ส่วน  การประเมินหลงัการด าเนินโครงการเป็นกิจกรรมส าคญัท่ีจะช่วยให้ได้ขอ้มูลสารสนเทศ
เก่ียวกับการด าเนินโครงการเม่ือโครงการส้ินสุดแล้วซง่ งจะช่วยให้ผู ้บริหารหรือผู ้รับผิดชอบ
โครงการสามารถตดัสินใจเก่ียวกบัอนาคตของโครงการต่อไป 

 อยา่งไรก็ตามการด าเนินการประเมินผลผลก่อน  ระหวา่งและหลงัการปฏิบติัตามโครงการ
จ าเป็นจะตอ้งด าเนินการเป็นระบบ อย่างต่อเน่ืองและผูป้ระเมินจะต้องน าข้อมูลท่ีได้ตั้งแต่ก่อน
ด าเนินโครงการน ามาใช้วางแผนในการจดัท าโครงการ ขณะด าเนินโครงการตอ้งท าการประเมิน
อย่างเป็นระบบและเม่ือส้ินสุดโครงการสารสนเทศท่ีได้จะท าให้ผูบ้ริหารหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง     
น าขอ้มูลไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์เพื่อพฒันาแผนงานโครงการในอนาคต 
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.ค าถามท้ายบท 

 

1. ใหน้กัศงกษาอธิบายการประเมินผลก่อนด าเนินโครงการดงัน้ี 

1.1 ความหมายของการประเมินผลก่อนด าเนินโครงการ 

1.2 ความส าคญัของการประเมินผลก่อนด าเนินโครงการ 

1.3 วธีิการประเมินผลก่อนด าเนินโครงการ  
2. ใหน้กัศงกษาอธิบายการประเมินผลระหวา่งด าเนินโครงการดงัน้ี 

2.1 ความหมายของการประเมินผลระหวา่งด าเนินโครงการ 

2.2 ลกัษณะของการประเมินผลระหวา่งด าเนินโครงการ 

2.3 วธีิประเมินผลระหวา่งด าเนินโครงการ 

2.4 ขั้นตอนการประเมินผลระหวา่งด าเนินโครงการ 

3. ใหน้กัศงกษาอธิบายการประเมินผลหลงัด าเนินโครงการเป็นอยา่งไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 

การเขยีนรายงานการประเมินผลโครงการ 6 ช่ัวโมง 

 

 

หัวข้อเนือ้หา 

  

 ความส าคญัของรายงานการประเมินโครงการ  
 ปัจจยัท่ีท าใหก้ารเขียนรายงานการประเมินโครงการมีคุณภาพ 

 ส่วนประกอบของรายงานการประเมินโครงการ  
 หลกัการเขียนรายงานการประเมินโครงการ  
 กรณีศึกษาการเขียนรายงานการผลโครงการ 

 เทคนิคการจดัท ารายงานประเมินผลโครงการ 

 บทสรุป 

  

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบาย ความส าคญัของรายงานการประเมินโครงการได ้ 
2.  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบาย ปัจจยัท่ีท าใหก้ารเขียนรายงานการประเมินโครงการ      

มีคุณภาพและหลกัการเขียนรายงานการประเมินโครงการได ้

3. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบาย ส่วนประกอบของรายงานการประเมินโครงการและ 

เทคนิคการจดัท ารายงานประเมินผลโครงการได ้

4. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเขียนรายงานการประเมินผลโครงการได ้

 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

4. ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

5. ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

6. ผูส้อนท าการซกัถาม 
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ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาการประเมินผลโครงการ  
2. PowerPoint การเขียนรายงานการประเมินผลโครงการ   

 

การวดัผลและประเมนิผล 

1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผดิชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 
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บทที่ 5 

การเขียนรายงานการประเมินผลโครงการ 

 

 การเขียนรายงานผลการด าเนินโครงการ จดัวา่เป็นขั้นตอนส าคญัอีกประการหน่ึงของการ
ประเมินโครงการ เป็นการด าเนินการหลงัจากผูรั้บผิดชอบโครงการไดท้  าการประเมินผลโครงการ
เม่ือโครงการส้ินสุดแลว้จากนั้นจึงน าผลการประเมินมาเขียนเป็นรายงานการประเมินโครงการ  

การเขียนรายงานโครงการ เป็นวิธีส่ือความหมายท่ีมีประสิทธิภาพวิธีหน่ึงเพื่อให้คนอ่ืน ๆ ไดเ้ขา้ใจ
แนวความคิด วิธีด าเนินงานศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล ผลท่ีไดต้ลอดจนขอ้สรุป และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 

เก่ียวกบัโครงการนั้น โดยรวบรวมจากสมคิด พรมจุย้,2552: 1-12  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

ความส าคญัของรายงานการประเมนิโครงการ  

1. เป็นเอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงสารสนเทศเก่ียวกับการด าเนินงานและ  ผลการ
ด าเนินงานตามโครงการซ่ึงสะทอ้นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการบริหารหน่วยงานนั้น  

2. เป็นส่ือกลางระหว่างผูป้ระเมินกบัผูใ้ช้ผลการประเมิน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ผูเ้ก่ียวขอ้งและ
ผูส้นใจ  

3. สามารถน าไปใช้ในการวางแผนและปรับปรุงการด าเนินงานในแผนงานหรือโครงการ
ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

 4. ก่อให้เกิดการขยายผลองค์ความรู้ในด้านการประเมินไปยงัศาสตร์สาขาต่างๆ เช่น                  
ดา้นการบริหาร  การวางแผนและการประเมินท าใหศ้าสตร์เหล่าน้ีมีความชดัเจนและมีความเขม้แข็ง
มากข้ึน 

 

ปัจจัยทีท่ าให้การเขยีนรายงานการประเมนิโครงการมคุีณภาพ 

การเขียนรายงานประเมินโครงการเป็นกระบวนการในการตรวจสอบ  และวิเคราะห์ส่วน
ส าคญัของโครงการซ่ึงไดแ้ก่ ขอ้มูลน าเขา้ (Inputs) กระบวนการ (Process หรือ Transactions) และ
ผลงาน  (Outputs หรือ Outcomes) ดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว ทั้ งน้ีเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานของ
โครงการทั้งหมดโดยส่วนรวมให้ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด อย่างไรก็ดีการเขียน
รายงานประเมินโครงการเป็นกระบวนการท่ีอาจมีความสลบัซับซ้อนแลว้แต่ลกัษณะของโครงการ  
ท่ีตอ้งประเมิน และมีความละเอียดอ่อนท่ีตอ้งใชก้ารพินิจพิจารณาและความละเอียดรอบคอบในการ
ด าเนินการ และการตดัสินใจ ฉะนั้นจึงมีส่ิงส าคญัหรือแนวคิดท่ีส าคญัซ่ึงผูท่ี้เขียนรายงานการ
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ประเมินโครงการจะต้องค านึงถึง  จึงจะท าให้การเขียนรายงานการประเมินโครงการบรรลุถึง
เป้าหมายท่ีตอ้งการอย่างแทจ้ริง ส่ิงส าคญัดงักล่าวได้แก่ ขอ้เท็จจริง คุณประโยชน์ ความถ่ี ขอ้มูล
ยอ้นกลบั ความผกูพนั ความน่าเช่ือถือ วตัถุประสงค์ มาตรฐาน ความจ าเป็น และคุณค่า ซ่ึงสามารถ
อธิบายพอสังเขปไดด้งัน้ี  

1. ข้อเท็จจริง (Evidence) หมายถึง รายละเอียด และข้อเท็จจริงต่างๆท่ีได้จากการเขียน
รายงานการประเมินโครงการทุกชนิดตอ้งใช้เวลา  แรงงาน และทุนทรัพยเ์ป็นจ านวนมากในการ
จดัตั้งและด าเนินงาน ความผดิพลาดในการวเิคราะห์รายละเอียดและขอ้เทจ็จริงท่ีจ าเป็น อาจน าไปสู่
การตัดสินใจท่ีผิดพลาดหรือขาดประสิทธิภาพ  และท าให้โครงการท่ีก าหนดข้ึนหรือก าลัง
ด าเนินงานอยู่นั้ นขาดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  หรืออาจล้มเหลวโดยส้ินเชิง ฉะนั้ นการ
ประเมินโครงการจะตอ้งไดร้ายละเอียดท่ีเป็นจริง และมีเหตุผลอยา่งเพียงพอ  

2. คุณประโยชน์ (Benefit) หมายถึง การเขียนรายงานการประเมินโครงการนั้นจะตอ้งค านึง
ดว้ยว่า การลงทุนกบัผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บคุม้กนัหรือไม่ ถา้เป็นการประเมินโครงการท่ีไม่ให้
ประโยชน์กบัสังคมโดยส่วนรวมก็ไม่ควรจะลงทุน เพราะการประเมินผลโครงการนั้นมกัจะตอ้งเสีย
ค่าใช้จ่ายค่อนขา้งสูง ถา้ประเมินแลว้ผลท่ีไดไ้ม่เกิดประโยชน์ หรือเป็นผลท่ีไม่อาจเช่ือถือได้การ
ประเมินโครงการนั้นจะเป็นการสูญเปล่า ฉะนั้นการประเมินโครงการทุกโครงการ และทุกคร้ังท่ี
จะตอ้งประเมิน ผูป้ระเมินจะตอ้งค านึงถึงความคุม้ทุน หรือผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บเป็นส าคญั จึงจะ
ท าให้คุณภาพของการประเมินเป็นไปตามความมุ่งหวงัท่ีตอ้งการ และเป็นวิธีการประเมินโครงการ
ท่ีถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ  

3. ความถี่ (Frequency) หมายถึง ในการเขียนรายงานการประเมินโครงการควรจะมีความถ่ี
ในการรวบรวมขอ้มูลบ่อยคร้ังเพียงใด ยอ่มตอ้งข้ึนอยูก่บัลกัษณะของโครงการเป็นส าคญั หากเป็น
โครงการระยะยาว การเก็บขอ้มูลจะตอ้งไดรั้บการก าหนดไวเ้ป็นระยะอาจเป็นทุก 6 เดือน ทุกรอบปี 

หรือแลว้แต่ความเหมาะสม แต่จะตอ้งมีการเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์อยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อให้
ขอ้มูลมีความเป็นจริงทนัสมยั จึงจะท าให้การวิเคราะห์ขอ้มูลมีความถูกตอ้ง  ฉะนั้นจึงอาจจะกล่าว
ได้ว่าความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นส่ิงส าคัญประการหน่ึงท่ีผูมี้หน้าท่ีในการประเมิน
โครงการจะตอ้งค านึงถึง  

4. ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) หมายถึง ในการเขียนรายงานการประเมินโครงการนั้น       
ผูป้ระเมินจะตอ้งพิจารณาขอ้มูลยอ้นกลบัต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อจะไดป้รับปรุงโครงการได้
ทนัท่วงที ขอ้มูลยอ้นกลบัอาจเป็นอุปสรรค ปัญหา ผลดีหรือผลเสียต่างๆอนัเกิดจากการด าเนินงาน
โครงการ ถา้เปนขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีไม่ดีผูป้ระเมินโครงการก็จะวิเคราะห์และน าเสนอต่อผูมี้อ านาจ
ตดัสินใจ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขหรืออาจตดัสินใจเลิกลม้โครงการนั้น ถา้เป็นขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีดี                  
ผูป้ระเมินโครงการก็จะวิเคราะห์ข้อมูลแล้วน าเสนอต่อผูมี้อ  านาจตัดสินใจเพื่อการปรับปรุง
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โครงการให้ดียิ่งข้ึน ฉะนั้นข้อมูลยอ้นกลับจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีผูป้ระเมินโครงการและผูบ้ริหาร
โครงการจะตอ้งค านึงถึงอยา่งมากอยา่งหน่ึง  

5. ข้อผูกมัด (Commitment) หมายถึง การเขียนรายงานการประเมินผลโครงการจะตอ้งมี
บุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบและบุคคลท่ีจะตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งด าเนินงาน รวมทั้งบุคคลท่ีจะตอ้งน าผล
การประเมินโครงการไปใช้ จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีพนัธะหรือผูกพนักบัการประเมินโครงการโดยตลอด 

ทั้งน้ีเพื่อให้ผลของการประเมินโครงการทีความเช่ือมัน่หรือไม่ล าเอียง และผลของการประเมิน
โครงการสามารถน าไปใชไ้ดเ้ป็นอยา่งดีมีประสิทธิภาพ เพราะทุกคนมีส่วนรับผิดชอบและยอมรับ
ร่วมกัน  ดังนั้ นการผูกมัดบุคคลหลาบฝ่ายให้มีส่วนร่วมย่อมเป็นส่ิงส าคัญของกระบวนการ
ประเมินผลโครงการ  

6. ความเป็นปรนัย (Objectivity) หมายถึง การเขียนรายงานการประเมินผลโครงการท่ีดี
นั้นจะตอ้งมีความเป็นปรนยัหรือความตรงไปตรงมาสูง และความเป็นปรนยัจะเกิดข้ึนไดย้อ่มตอ้ง
อาศยับุคคลภายนอก หรือผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินเป็นผูเ้ข้ามีส่วนร่วมและช่วยเหลือในการ
ประเมิน ผูเ้ช่ียวชาญอาจเป็นอาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัหรือจากสถาบนัท่ีทีความช านาญด้านการ
ประเมินโครงการโดยเฉพาะ ผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกองค์การนอกจากจะช่วยขจดัการ
ประเมินดว้ยการคิดและนึกฝันเอาเอง หรือความล าเอียงของผูป้ระเมินภายในองค์การแลว้ ยงัจะให้
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย ฉะนั้นผูป้ระเมินโครงการ
พึงระลึกเสมอวา่ความเป็นปรนยัหรือความตรงไปตรงมาของการประเมินโครงการนั้นเกิดจากการ
ประเมินของผูรู้้ หรือผูเ้ช่ียวชาญอีกประการหน่ึง  

7. วัตถุประสงค์  (Objective) หมายถึง การเขียนรายงานประเมินโครงการจะต้องมี
วตัถุประสงค์ และรายละเอียดในการด าเนินงานอยา่งชดัเจน อาจกล่าวไดว้า่การประเมินโครงการท่ี
มีวตัถุประสงค์ไม่ชดัเจนเป้นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้การพิจารณาตดัสินใจในการด าเนินงานโครงการ
ผิดพลาด ความชดัเจนของวตัถุประสงคไ์ม่เพียวแต่จะช่วยให้การประเมินโครงการเป็นไปดว้ยดีมี
ประสิทธิภาพเท่านั้น ยงัจะช่วยการด าเนินงานโครงการหรือการพฒันาโครงการในลกัษณะต่างๆ
เป็นไปดว้ยดี พึงระลึกเสมอวา่ โครงการเป็นจ านวนมากเม่ือด าเนินการแลว้ก่อให้เกิดคุณประโยชน์
อยา่งมาก เพราะความชดัเจนในวตัถุประสงคข์องโครงการเหล่านั้น  

8. มาตรฐาน (Standards) หมายถึง ในการเขียนรายงานการประเมินโครงการจะต้องมี
มาตรฐานท่ีสามารถน าเอาผลงานท่ีเกิดข้ึนไปเปรียบเทียบได ้มาตรฐานท่ีใชเ้ปรียบเทียบมี 2 ลกัษณะ 

คือมาตรฐานท่ีเป็นเกณฑแ์น่นอนหรือเป็นเกณฑ์ตายตวั (Absolute standard) ซ่ึงเป็นเกณฑ์มาตรฐาน
ท่ีก าหนดข้ึนแล้วเปล่ียนแปลงยาก บางทีเรียกมาตรฐานชนิดน้ีว่า มาตรฐานแห่งความเป็นเลิศ 

(Standard of Excellence) ส่วนมาตรฐานอีกลกัษณะหน่ึงเรียกวา่ มาตรฐานทั้งสองลกัษณะน้ีจะตอ้ง
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ก าหนดโดยบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถในการประเมินผลโครงการ บุคคลทัว่ไปไม่สามารถ
ก าหนดเกณฑม์าตรฐานได ้ 

9. ความสอดคล้องสัมพันธ์ (Relevance) หมายความวา่ ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมและไดรั้บการ
คดัเลือกจะตอ้งสอดคล้องหรือเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว  ้และจะตอ้งสอดคล้อง
สัมพันธ์กับโครงการท่ีต้องการเขียนรายงานประเมินด้วย นั้ นคือการเก็บรวบรวมข้อมูลและ         
การวิเคราะห์ขอ้มูลจะต้องเป็นไปตามความเป็นจริงของขอ้มูลน าเขา้ (Inputs) ท่ีจะตอ้งใช้ จะตอ้ง
เหมาะสมกบักระบวนการ (Transactions) ในการด าเนินงาน และเกิดผลงาน (Outcomes) ตามท่ีได้
คาดหวงัไวข้องโครงการ ฉะนั้นขอ้มูลท่ีจ  าเป็นและสอดคลอ้งกบัโครงการจึงเป็นปัจจยัท่ีผูป้ระเมิน
โครงการจะตอ้งค านึงถึงในการประเมินโครงการ  

10. ค่านิยม (Values) หมายถึง ในการพิจารณาตดัสินโครงการนั้นควรจะตอ้งเป็นไปตาม
คุณค่าอันเหมาะสมของข้อมูลข้อตกลง และข้อผูกมัดท่ี ต่อเน่ืองกัน  การเก็บรวบรวมและ              
การวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นองคป์ระกอบอนัส าคญัของกระบวนการเขียนรายงานการประเมินโครงการ 

และส่วนประกอบท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึงของกระบวนการประเมินผลโครงการคือ “ค่านิยม” ของผู ้
ประเมินโครงการ ผูป้ระเมินโครงการบางคนเนน้การวพิากษว์ิจารณ์โครงการเป็นหลกั แต่ผูป้ระเมิน
บางคนเนน้ทกัษะในการกระท าเป็นหลกั การเนน้การกระท าเป็นหลกัเป็นการพิจารณาถึงคุณค่าและ
ความเหมาะสมของข้อมูล  พิจารณาถึงข้อตกลงและข้อผูกมัดในการกระท าท่ียอมรับร่วมกัน        
การพิจารณาตดัสินโครงการด้วยวิธีน้ีย่อมจะเป็นวิธีท่ีสามารถปรับปรุงแก้ไขโครงการได้ดีกว่า    
การพิจารณาจากการวิจารณ์โครงการแต่เพียงอย่างเดียว ซ่ึงจะไม่ให้แนวทางในการแกไ้ขปรับปรุง
โครงการท่ีแน่นอนและชดัเจน  

สรุป ส่ิงส าคญัดังท่ีกล่าวแล้ว ล้วนเป็นปัจจยัท่ีจ  าเป็นอนัมีผลต่อคุณภาพของการเขียน
รายงานการประเมินโครงการ และมีผลต่อคุณภาพในการตดัสินใจการด าเนินโครงการ เพราะการ
ประเมินโครงการเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัคน สภาพแวดลอ้มต่างๆ รวมทั้งความรู้สึกนึกคิดของคน
ในหลายรูปแบบและหลายลกัษณะ ซ่ึงอาจเป็นทั้งความเช่ือ ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วฒันธรรมของกลุ่มคนเหล่านั้น ฉะนั้นผูป้ระเมินโครงการหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะตอ้งค านึงถึงและ
วิ เคราะห์ ปัจจัยต่างๆอย่างพิ นิจพิจารณาเป็นท่ี สุด  ทั้ งน้ี เพื่ อให้การด าเนินโครงการ  และ                 
การประเมินผลโครงการมีความเป็นไปได้ และผลงานท่ีเกิดข้ึนมีความถูกต้องน่าเช่ือถือ สมดัง   
ความต้องการและเจตนารมณ์ของผู ้เก่ียวข้องทั้ งหลายท่ี เห็นว่า การประเมินผลโครงการ                   
มีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญั 3 ประการ คือ เพื่อการบริหารและการจดัการท่ีดีและมีประสิทธิภาพข้ึน เพื่อ
การวางแผนและการก าหนดนโยบายท่ีถูกต้อง และวตัถุประสงค์สุดท้ายคือ  เพื่อการทดสอบ
สมมติฐานทางสั งคมศาส ตร์อันจะน าไป สู่ การแก้ปัญ หาเฉพ าะอย่างห รือบางอย่างได ้                      
ซ่ึงวตัถุประสงค์ทั้งสามจะบรรลุได้ย่อมตอ้งใช้ปัจจยัท่ีส าคญัดงัท่ีกล่าวแล้ว และจะตอ้งใช้ปัจจยั
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เหล่านั้ นอย่างพินิจพิเคราะห์ โดยเลือกใช้ตามความจ าเป็น  และเท่าท่ีสามารถจะใช้ได้เท่านั้ น          
จึงจะท าใหผ้ลของการประเมินโครงการมีคุณประโยชน์ต่อการตดัสินใจอยา่งแทจ้ริง  

 

ส่วนประกอบของรายงานการประเมนิโครงการ  

โดยทั้วไปรายงานการประเมินโครงการท่ีสมบรูณ์จะประกอบดว้ยส่วนท่ีส าคญั 3 ส่วน คือ  

1. ส่วนน า  

2. ส่วนเน้ือหา  

3. ส่วนอา้งอิง  

 

1. ส่วนน า ประกอบด้วย  

     1.1 ปกนอก เป็นปกแขง็จะมีรายละเอียดต่างๆดงัน้ี 

1.1.1 ช่ือรายงานการประเมิน  

1.1.2 ผูรั้บผดิชอบ  

1.1.3 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  

1.1.4 วนั เดือน ปี  

         1.2 ปกใน ปกใน จะมีรายละเอียดต่างๆเหมือนปกนอกแต่พิมพด์ว้ย กระดาษอ่อน  

    1.3 บทสรุปผู้บริหาร  

                 ส่วนน้ีคือขอ้ความสรุปเน้ือหาของรายงานโครงการท่ีสั้ น กะทดัรัด ชัดเจน    
ท าให้ผูอ่้านไดท้ราบถึงเน้ือหาของโครงการ (ว่าท าอะไร ท่ีไหน อย่างไร และผลท่ีไดเ้ป็นอย่างไร) 

อย่างรวดเร็วซ่ึง ถ้าหากโครงการท่ีท า เก่ียวกับส่ิงท่ีบุคคลนั้ นก าลังสนใจอยู่ บุคคลนั้นจะได้ดู
รายละเอียดเน้ือหาโครงการท่ีท า เพื่อศึกษาส่ิงท่ีต้องการต่อไป  การเขียนบทสรุปผู ้บริหาร
ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 4 ส่วน ซ่ึงจะขาดส่วนใดส่วนหน่ึงไม่ได ้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

1.3.1 จุดประสงค ์จุดมุ่งหมาย และขอบเขตการท าโครงการ  

1.3.2 หลกัการหรือทฤษฏีท่ีส าคญั ท่ีใชใ้นการท าโครงการ  

1.3.3 วธีิการศึกษาโครงการรวมถึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล  

จ านวนลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย  

 1.3.4 ผลการท าโครงการ รวมถึงระดบันยัส าคญัทางสถิติ (ถา้มี)  
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     1.4 กติติกรรมประกาศ  

                เป็นขอ้ความท่ีกล่าวขอบคุณผูท่ี้ให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการ
คน้ควา้เพื่อเป็นรายงานโครงการ กิตติกรรมประกาศน้ี ใหเ้ขียนไวใ้นหนา้ต่อจากส่วนท่ีเป็นบทสรุป
ผูบ้ริหาร ความยาวไม่เกิน 1 หนา้  

1.5 สารบัญ  

                    เป็นรายการท่ีแสดงถึงส่วนประกอบส าคัญทั้ งหมดของโครงการ เรียง
ตามล าดบั เลขหนา้ ใหเ้ขียนดว้ยภาษาท่ีใชเ้ขียนรายงาน  

              1.6 สารบัญตาราง  

          เป็นส่วนท่ีแจง้ต าแหน่งหนา้ของตารางทั้งหมด ท่ีมีอยูใ่นรายงาน  

1.7 สารบัญภาพ  

                  หมายถึงส่วนท่ีแสดงต าแหน่งหน้าของภาพต่างๆ (รูปภาพ แผนภาพ แผนท่ี 

กราฟฯลฯ ) ทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นรายงานโครงการ  

 

2. ส่วนเนือ้หา ประกอบด้วย  

                  บทท่ี 1 บทน า  

- ความเป็นมาและความส าคญัของการประเมิน  

- วตัถุประสงคข์องการประเมิน  

- ขอบเขตของการประเมิน  

- นิยามศพัท ์ 

- ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  

บทท่ี 2 เอกสารและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง  

- แนวคิดหรือสาระส าคญัของแผนงานหรือโครงการ  

- แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินแผนงานหรือโครงการ  

- แนวคิดรูปแบบการประเมินโครงการท่ีเก่ียวขอ้งขอ้งกบัการประเมิน 

โครงการ  

บทท่ี 3 วธีิการประเมิน  

- กรอบแนวทางการประเมินในภาพรวม  

- รูปแบบการประเมินโครงการ 

- ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

- เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน  

- การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
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- การวเิคราะห์ขอ้มูล  

- เกณฑใ์นการประเมิน  

บทท่ี 4 ผลการประเมินโครงการ  

- ผลการประเมินจ าแนกตาม  

- วตัถุประสงคข์องการประเมิน  

  บทท่ี 5 สรุปและขอ้เสนอแนะในการประเมินโครงการ  
- วตัถุประสงคข์องการประเมิน  

- วธีิการประเมิน  

- สรุปผลการประเมิน  

- ขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมิน 

             3. ส่วนอ้างองิ ประกอบด้วย  

- บรรณานุกรม  

- ภาคผนวก  

- เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน  

 

หลกัการเขยีนรายงานการประเมนิโครงการ  

1. ความถูกตอ้ง (Correctness)  

2. ความครบถว้นสมบูรณ์ (Completeness)  

3. ความเป็นระบบ (Systematic)  

4. ความเป็นเอกภาพ (Unity)  

5. ความสัมพนัธ์สอดคลอ้งเช่ือมโยง (Correspondence)  

6. ความครบถว้นสมบูรณ์ (Completeness)  

7. ความสม ่าเสมอ/คงเส้นคงวา (Consistency)  

8. ความตรงประเด็น (Pertinent)  

9. ความต่อเน่ือง (Continuous)  

 

 

 

 

 



118 

 

สรุป การประเมินโครงการมีความส าคญัส าหรับผูบ้ริหารหรือผูส้นบัสนุนงบประมาณ ใน
การตดัสินใจปรับปรุงหรือลม้เลิกโครงการ การก าหนดขั้นตอนต่าง ๆ ในการวจิยัประเมินโครงการ 

จึงมีความจ าเป็นและควรให้มีลกัษณะท่ีเอ้ืออ านวยและตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้ผลการ
ประเมิน ผูใ้ชผ้ลการประเมินแต่ละระดบัมีความตอ้งการและความสนใจท่ีแตกต่างกนั เช่น ผูบ้ริหาร
ระดับสูงสนใจข้อมูลเก่ียวกับนโยบาย ระดับรองลงมาสนใจข้อมูลเก่ียวกับการวางแผน ระดับ
ปฏิบติัการสนใจขอ้มูลในขั้นตอนการด าเนินโครงการ การด าเนินงานประเมินโครงการตามขั้นตอน
ต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมจึงจะท าให้ผลการประเมินมีคุณภาพ (เชาว ์อินใย, 2553 : น. 17) และการสรุปผล
การประเมินโครงการ ผูป้ระเมินควรเน้นประเด็นท่ีส าคญัดงัน้ีคือ ผลผลิตจากโครงการ ปัญหา และ
ขอ้จ ากดัของการด าเนินโครงการ ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงโครงการ นอกจากนั้นควรสรุปผล
โครงการไปในดา้นอ่ืน ๆ (เยาวดี รางชยักุล วิบูลยศ์รี, 2546 : น. 287 อา้งใน เชาว ์อินใย, 2553 : 18) 

รายละเอียดดงัน้ี 

1.  การยอมรับในคุณค่าของโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย  

2.  การขยายผลโครงการและความตอ้งการของโครงการท่ีต่อเน่ือง  

3.  การก่อใหเ้กิด “ส่ิงใหม่” เช่น เทคโนโลยหีรือเอกสารทางวชิาการ  

4.  การเปล่ียนแปลงสภาวะแวดลอ้มทางกายภาพหรือทางสังคม  

5.  การเรียนรู้จากการปฏิบติัโครงการท่ีช่วยใหเ้กิดการพฒันาทรัพยากรบุคคล  

6. การแพร่กระจายผลใหเ้ป็นสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งกบัโครงการ  

7.  การพฒันาศกัยภาพหรือประสิทธิภาพของโครงการในดา้นอ่ืน ๆ  
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กรณศึีกษาที ่1 การเขยีนรายงานการผลโครงการ 

เป็นการเขียนรายงานผลการด าเนินโครงการโดยใช้ผลการประเมินตามวตัถุประสงค์ของ
โครงการ ซ่ึงเน้นผลผลิตท่ีได้จากโครงการซ่ึงไม่ได้ครอบคลุม การประเมินบริบท ตวัป้อน และ
กระบวนการตาม CIPP Model และไม่ไดเ้ป็นการเขียนรายงายท่ีสมบูรณ์เต็มรูปแบบ เพื่อให้ผูเ้ขา้
อบรมไม่เป็นภาระมากนกั  

การเขียนรายงานการผลโครงการ ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี  

1. ช่ือโครงการ  

2. ความเป็นมาและความส าคญั  

3. วตัถุประสงคข์องโครงการ  

4. แนวทางการประเมินโครงการ  

-ประเด็นการประเมิน  

-ตวัช้ีวดัความส าเร็จ  

-แหล่งขอ้มูล  

-วธีิรวบรวมขอ้มูล  

-การวเิคราะห์ขอ้มูล  

-เกณฑใ์นการประเมิน  

ตารางที ่2.1  การเขียนการประเมินโครงการ 

ส่ิงทีป่ระเมิน ตัวช้ี – วดั 

ความส าเร็จ 

แหล่งข้อมูล วิธีรวบรวม
ข้อมูล 

ก าร วิ เค ร าะ ห์
ข้อมูล 

เกณฑ์การ 

ประเมิน 

1.ผลผลิตของ  

โครงการ  

-ตามเป้าหมาย  

เชิงปริมาณและ  

เชิงคุณภาพ  

-ตาม
วตัถุประสงค ์ 

- ความคุม้ค่า  

-ความพึงพอใจ  

ของผูร่้วม
โครงการ 

ผลผลิต               
ท่ีเกิดข้ึน 

ความพึงพอใจ 

ทีมีต่อโครงการ 

1.รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

2.ผูรั้บผิดชอบ 

และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

1.สอบถาม 

2.สมัภาษณ์ 

3.สงัเกต ุ

1.หาค่าความถ่ี 

และค่าร้อยละ 

2.หาค่าเฉล่ีย 

และส่วนเบ่ียง 

เบนมาตรฐาน 

3.วเิคราะห์ เน้ือหา 

1.ผลผลิตตาม
เป้าหมายและ 

วตัถุประสงค ์

2.การใช้
ทรัพยากร 

เป็นไปตามแผน 

3. เกณฑก์าร
ประเมินความพึง
พอใจ 
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ตารางที ่2.1  การเขียนการประเมินโครงการ (ต่อ) 

ส่ิงท่ีประเมิน  ตวัช้ี – วดั 

ความส าเร็จ  

แหล่งขอ้มูล  วิ ธี ร ว บ ร ว ม
ขอ้มูล  

ก า ร วิ เค ร า ะ ห์
ขอ้มูล  

เกณฑก์าร  

ประเมิน  

     4.50-5.00 มาก
ท่ีสุด 

3.50-4.49 มาก 

2.50-3.49 ปาน
กลาง 

1.50-2.49 นอ้ย 

1.00-1.49 นอ้ย
ท่ีสุด 

 

ผลการประเมินโครงการ  

น าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นผลการประเมินทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประกอบดว้ย  

1. ขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่งท่ีประเมิน  

2. ผลการประเมินตามวตัถุประสงคข์องโครงการ  

ข้อเสนอแนะ คือ ขอ้คิดเห็นเชิงแนะน าท่ีเสนอเพื่อพิจารณา  

ภาคผนวก  

1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 

2. ภาพกิจกรรม 
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กรณศึีกษาที ่2 การเขยีนรายงานการผลโครงการ 

 

ช่ือโครงการ พฒันาครูสู่มืออาชีพ 

แผนงาน วชิาการ 

ลกัษณะโครงการ ต่อเน่ือง 

ผู้รับผดิชอบ ……………………………………………………………………………….. 
ระยะเวลาด าเนินการ ……………………………………………………………………………….. 
สอดคล้องกบัมาตรฐาน 7 

หลกัการและเหตุผล 

ยอ่หนา้แรก กล่าวถึง หลกัการ ความส าคญั ความจ าเป็น ท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน / โครงการ 

……………………………………………………………………………………………………… 

ยอ่หนา้ท่ี 2 กล่าวถึงสภาพปัจจุบนั ปัญหา / ความตอ้งการพฒันาของโรงเรียน เช่น 

- จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกดา้นตวัครู พบวา่ครูยงัไม่สามารถจดัการเรียน 

การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ ขาดความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั สอนไม่ตรงวชิาเอก/วชิาโทหรือความถนดั ......................................................... 

ซ่ึงจากสภาพปัญหาดังกล่าว จะส่งผลถึง…………จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการเร่งรัด ส่งเสริม 

สนับสนุนตลอดจนจัดกิจกรรมพัฒ นาคุณ ภาพของครู  เพื่ อให้สามารถพัฒนาผู ้เรียนได้                 
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

วตัถุประสงค์ 

เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถของครูดา้นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

(การเขียนวตัถุประสงค ์อาจมีไดห้ลายขอ้ สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีตอ้งการพฒันา ควรเขียนเชิงพฤติกรรม 

สามารถมองเห็นถึงวธีิการวดัและประเมินผลดว้ย) 

เป้าหมาย 

1. ครูผูส้อนทุกคนไดรั้บการพฒันาตามศกัยภาพ ความตอ้งการและความจ าเป็น 

2. ครูผูส้อนร้อยละ 75 จดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมพฒันาครู 
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ขั้นตอนด าเนินการ/กจิกรรมส าคัญ 

 

กิจกรรม / งานส าคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบ 

1. วางแผนด าเนินการ 

    - ขออนุมติัโครงการ 

    - แต่งตั้งคณะท างาน 

    - จดัท าปฏิทินปฏิบติังาน 

    - ประชุมช้ีแจง 

   

2. ด าเนินการตามแผน 

    2.1 ประชุมวชิาการ  

    2.2 ประชุม/อบรม/สัมมนาภายในโรงเรียน 

         - การสอนแบบบูณาการ 

         - การสอนแบบโครงงาน 

         - วจิยัในชั้นเรียน 

         - การพฒันาสู่อจัฉริยะ 

         - พฒันาส่ือเทคโนโลยี 
         - ฯลฯ 

    2.3 ศึกษาดูงาน 

    2.4 ค่ายวชิาการ 

    2.5 เวทีแสดงศกัยภาพครู 

    2.6 ครูดีท่ีหนูรัก 

    2.7 วางทุกงานอ่านทุกคน 

    2.8 ประชุม/อบรม/สัมมนาร่วมกบั 

หน่วยงานภายนอก 

 

สัปดาห์ละ  1 

คร้ัง 

  

3. นิเทศ ติดตามและประเมินผล    

4. สรุปและรายงานผล    
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การประเมินผล 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการวดัและ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือ 

1. ร้อยละของครูผูส้อนท่ีได้รับการพฒันาตาม
ศกัยภาพ 

ความตอ้งการและความจ าเป็น 

2. ร้อยละของครูผูส้อนท่ีจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี 

ประสิทธิภาพ 

3. ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งร้อยละ 90 มีความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมพฒันาครู 

ส ารวจ 

 

 

ประเมิน 

 

ประเมิน 

 

แบบส ารวจ 

 

 

แบบประเมิน 

 

แบบประเมิน 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผูเ้รียนมีคุณภาพไดต้ามมาตรฐาน 

2. ครูผูส้อนจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีมาตรฐาน 

 

 

กรณศึีกษาที ่3 

การรายงานผลการด าเนินงานโครงการพฒันาครูสู่มืออาชีพ 

ส่วนที ่1 

บทน า 

 

หลกัการและเหตุผล 

การปฏิรูปการศึกษาท่ีส าคญัท่ีสุดและมีผลต่อการพฒันาคนใหเ้ป็นคนดี คนเก่งและสามารถ
ด ารงตนในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขไดน้ั้น ไดแ้ก่การปฏิรูปการเรียนการสอน โดยครูผูส้อนทุกคน
ตอ้งมีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  เปล่ียนวฒันธรรมการเรียนรู้ 

โดยเน้นประโยชน์ท่ีผูเ้รียนจะได้รับ  พร้อมทั้ งค  านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ปลูกฝังให้
ผูเ้รียนรู้จกัแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งครูควร
สามารถพฒันากระบวนการเรียนรู้และจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  มีการประกนั
คุณภาพภายในผสมผสานอยูใ่นกระบวนการเรียนรู้ และการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 
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จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้านตวัครู  พบว่าครูยงัไม่สามารถ
จดัการเรียนการสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ ขาดความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ............................................................................................................. 

ซ่ึงจากสภาพปัญหาดังกล่าว  จะส่งผลถึงคุณภาพนักเรียนทั้ งด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ และทกัษะท่ีจ าเป็นต่าง ๆ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีการเร่งรัด ส่งเสริม 

สนับสนุนตลอดจนจดักิจกรรมพฒันาคุณภาพของครู เพื่อให้สามารถพฒันาผูเ้รียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

วตัถุประสงค์ 

เพื่อรายงานผลการด าเนินงานโครงการพฒันาครูสู่มืออาชีพ 

เป้าหมาย 

1. ครูผูส้อนทุกคนไดรั้บการพฒันาตามศกัยภาพ ความตอ้งการและความจ าเป็น 

2. ครูผูส้อนร้อยละ 75 จดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมพฒันาครู 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผูเ้รียนมีคุณภาพไดต้ามมาตรฐาน 

2. ครูผูส้อนจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีมาตรฐาน 

 

ส่วนที ่2 

วธีิด าเนินงาน 

 

การด าเนินงานตามโครงการพฒันาครูสู่มืออาชีพด าเนินการในปีการศึกษา 2553 ระหว่าง
เดือนพฤษภาคม 2553 – เมษายน 2554 มีดงัน้ี 

ขั้นตอนและกจิกรรมส าคัญ 

1. การวางแผนด าเนินการ โดยด าเนินการในเดือนพฤษภาคม 2553 ดงัน้ี 

    - ขออนุมติัโครงการ 

    - แต่งตั้งคณะท างาน ประกอบดว้ย....................................... 

    - จดัท าปฏิทินปฏิบติังาน ดงัต่อไปน้ี...................................... 

    - ประชุมช้ีแจง……………………………………………… 

2. การด าเนินการตามโครงการพฒันาครูสู่มืออาชีพ มีกิจกรรมส าคญัตามล าดบัดงัน้ี 

   2.1 จดัประชุมวชิาการ สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ทุกวนัศุกร์เวลา 15.30 – 16.30 น. โดยผูร่้วม 
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ประชุมไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูวิชาการ หัวหนา้สายชั้น สาระการประชุมเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการ
พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา (รายละเอียดตามสมุดบนัทึกการประชุมวชิาการ) 

  2.2 ประชุม /อบรม/สัมมนาภายในโรงเรียน  จ านวน  4 คร้ัง โดยใช้ห้องประชุมของ
โรงเรียนเพื่อใหค้รูมีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

คร้ังท่ี เร่ือง กลุ่มเป้าหมาย เวลา งบประมาณ วทิยากร 

1  การสอนแบบบูรณาการ 

การสอนแบบโครงงาน 

ครูทุกคน  

 

2 วนั 

 (วนัท่ี  1-2 

พ.ค. 53) 

4,000 

บาท 

 

 

ศน…………… 

ครู…………… 

 

2 วจิยัในชั้นเรียน  ค รู ทุ ก ค น  2 

วนั 

 

(วั น ท่ี
15,22 มิ .ย . 

53) 

3,000 

บาท 

 

ผอ............... 

3 พฒันาส่ือเทคโนโลยี ตวัแทนสาย 

ชั้นละ 2 คน 

รวม 12 คน 

 

10 ชั่วโมง 

(ทุกวนั 

จนัทร์เวลา 

15.00 – 

16.30น.) 

1,000 

บาท 

 

ครู............... 

 

4 ระบบประกนัคุณภาพ ครูทุกคน 1 วนั 

(วัน ท่ี  30 

มิ.ย. 53) 

 

3,000 

บาท 

 

ศน............. 

 

 

2.3 การศึกษาดูงาน ไดจ้ดักิจกรรมการศึกษาดูงานในเร่ืองท่ีตรงกบัความตอ้งการพฒันา 

ได ้3 คร้ัง ดงัน้ี 

      2.3.1  การจดัหอ้งสมุดมีชีวติ โรงเรียนวดัดอนยายหอม สพป.นครปฐม เขต 1 วนัท่ี 22 

ก.ค. 53 ผูเ้ก่ียวขอ้งในการไปศึกษาดูงานไดแ้ก่ หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ ตวัแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผูรั้บผิดชอบห้องสมุดโรงเรียน และนกัเรียนห้องละ 1 คน ใช้งบประมาณ 8,000 บาทเป็นค่าใชจ่้าย
ดงัน้ี 

- จดัท าคู่มือการศึกษาดูงาน         500  บาท 

- ค่าพานะเดินทาง        3,500 บาท 

- ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 4,000 บาท 
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- ค่าของท่ีระลึก         500 บาท 

    2.3.2 ................(น าเสนอกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีท  า.....คลา้ยกบัขอ้ 2.3.1) 

                  2.3.4……น าเสนอกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามโครงการคลา้ย ขอ้ 2.1 – 2.3- 

3. การนิเทศ ติดตามและประเมินผล .............(เขียนอธิบายเก่ียวกบัวธีิการ ระยะเวลาฯลฯ) 

4. สรุปและรายงานผล ..................(เขียนอธิบายเก่ียวกบัวธีิการ ระยะเวลาฯลฯ) 

วธีิวดัและประเมินผล 

วธีิวดัและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการพฒันาครูสู่มืออาชีพ เก็บรวบรวบขอ้มูล
โดยใชเ้คร่ืองมือดงัน้ี 

1. แบบส ารวจการไดรั้บการพฒันาของครูโรงเรียน....................................... 

2. แบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ของครู 

3. แบบสังเกตการสอน 

4. แบบประเมินความพึงพอใจของครูและนกัเรียน 

วธีิวเิคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนด 

(วธีิวดัและประเมินผล สามารถเพิม่เติมรายละเอยีดเกีย่วกบัลกัษณะเคร่ืองมือ รายละเอยีด 

ประเด็นของแบบส ารวจ แบบประเมิน รายละเอยีดเกีย่วกบัเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ หรืออืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

ตามทีเ่ห็นสมควร) 

 

ส่วนที ่3 

ผลการด าเนินงาน 

 

ผลการด าเนินงานตามโครงการพฒันาครูสู่มืออาชีพ สรุปไดด้งัน้ี 

1. ครูผูส้อนโรงเรียน...........ทุกคน ไดรั้บการพฒันาตามศกัยภาพ ความตอ้งการและความจ าเป็น 

เฉล่ียอยา่งนอ้ย คนละ 3 คร้ัง เวลาเฉล่ียการไดรั้บการพฒันาคนละ 32 ชัว่โมง รายละเอียดดงัตารางท่ี 

ตารางท่ี.......แสดงจ านวนคร้ังและเวลาการไดรั้บการพฒันาของครูโรงเรียน........... 

ช่ือ - สกุล จ านวนคร้ังท่ีไดรั้บการ
พฒันา 

เวลา(ชัว่โมง) หมายเหตุ 

    

    

    

จากตารางพบวา่.......................................................... 
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2. ครูผูส้อนทุกคนผา่นเกณฑก์ารประเมินการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยครูผูส้อน 

ร้อยละ 80 ผา่นเกณฑ์การประเมินจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพระดบั ดีมาก รายละเอียดดงั
ตารางท่ี.... 

ตารางท่ี.......แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ 

 

ช่ือ - สกุล 

 

ความรู้ 

ความ 

เขา้ใจ 

คุ ณ ภ า พ
แผน 

การจดัการ 

เรียนรู้ 

คุณภาพ 

การสอน 

 

คุณภาพ 

นกัเรียน 

 

รวม ระดบั 

คุณภาพ 

 

       

       

       

จากตารางพบวา่.......................................................... 

 

3. ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งร้อยละ 95 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมพฒันาครูสู่มืออาชีพระดบัมาก
ท่ีสุดรายละเอียดดงัตารางท่ี.... 

รายการ ระดบัความพึงพอใจ 

ม า ก
ท่ีสุด 

มาก ป า น
กลาง 

นอ้ย 

1. เน้ือหาสาระท่ีไดรั้บการพฒันาตรงกบัความตอ้งการ/จ าเป็น     

2. ความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะท่ีไดรั้บจากการพฒันา     

3. ความสามารถในการน าความรู้ความเขา้ใจท่ีไดรั้บจาก 

การพฒันาไปใชใ้นการพฒันางาน 

    

4. วทิยากร/ผูใ้หค้วามรู้/ผูน้ าแลกเปล่ียนเรียนรู้     

5. เทคนิค/วธีิการพฒันา     

6. ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ประกอบ     

7. สถานท่ี/แหล่งการเรียนรู้     

8. การบริการต่าง ๆ     

9.     

จากตารางพบวา่.......................................................... 
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แนวทางการพฒันา 

1. ควรมีการนิเทศติดตามเร่ืองการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัอยา่งเป็นระบบและ 

ต่อเน่ือง 

2. ควรสนบัสนุนส่งเสริมเร่ืองการจดัแหล่งการเรียนรู้และการจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจดั 

กิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 

เทคนิคการจัดท ารายงานประเมนิผลโครงการ 

ในการประเมินโครงการมีเป้าประสงค์หลักคือ ต้องการข้อมูลท่ีบ่งช้ีว่าโครงการ                
ท่ีด าเนินการนั้นเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวห้รือไม่ หรือเป็นโครงการท่ีคุม้ค่าต่อการตดัสินใจ
ในการด าเนินการหรือไม่ รวมถึงการศึกษาว่าในการด า เนินการโครงการมีปัญหาท่ีตอ้งปรับปรุง
เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขในเร่ืองอะไรบา้ง และเป็นโครงการท่ีมีคุณค่ามากนอ้ยเพียงใด โดยมีขั้นตอน
การจดัท ารายงานประเมินผลโครงการง่ายๆ 6 ขั้นตอนดงัน้ี 

ข้ันที ่1 : ก าหนดความมุ่งหมายหรือวตัถุประสงค์ของการประเมิน 

การประเมินโครงการจะตอ้งก าหนดความมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคก์ารประเมินเป็นล าดบัแรก 

เพราะวตัถุประสงคเ์ป็นทิศทางในการด าเนินงาน วตัถุประสงคจ์ะตอ้งเขียนอยา่งชดัเจนและมีความ 

เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด โดยจะตอ้งมีทั้งวตัถุประสงค์ระยะสั้ น และวตัถุประสงค์ระยะยาวในการ
ด าเนินงาน  การด าเนินงานขั้นตอนแรกน้ีจะตอ้งสามารถตอบค าถามดงัต่อไปน้ี 

- อะไร คือ ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการน้ี 

- วตัถุประสงคใ์นการประเมินมีอะไรบา้ง 

- ท  าไม จึงตอ้งประเมินโครงการน้ี 

ขั้นที ่2 : การหาความต้องการในการประเมิน 

หลงัจากตอบค าถามในขั้นตอนแรกแลว้ ผูป้ระเมินจะตอ้งท าความจ าเป็นในการประเมิน
และสามารถล าดบัความจ าเป็นก่อนหลงัในการประเมิน อย่างไรก็ดีในการหาความจ าเป็นล าดบั
แรกๆ นั้น ผูป้ระเมินไม่ควรพิจารณาเฉพาะล าดับแรก ๆ ท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้นโดยทนัที แต่ควร
พิจารณายอ้นหลงัไปบา้งวา่ในระยะหน่ึงหรือสองปีท่ีผา่นมาวา่มีความจ าเป็นอ่ืนใดหรือไม่ ถา้มีควร
จะได้พิจารณาถึงความจ าเป็นเหล่านั้นเสียก่อนอย่างละเอียดและรอบคอบ การหาความตอ้งการ
จ าเป็นในการประเมิน และการจดัล าดบัความส าคญัก่อนหลงัของส่ิงท่ีตอ้งประเมินเป็นการประหยดั
ทั้งเวลา เงิน วสัดุอุปกรณ์ และแรงงานในขั้นตอนน้ีนอกจากตอ้งหาความจ าเป็นในการประเมินผล
โครงการแล้ว ผูป้ระเมินจะต้องเตรียมตนให้พร้อม กล่าวคือมีความเข้าใจในจุดมุ่งหมายและ
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วตัถุประสงคข์องการประเมินอยา่งแจ่มชดัและท่ีส าคญัคือ จะตอ้งมีทศันคติหรือเจตนคติท่ีดีต่อส่ิงท่ี
ตอ้งประเมิน จึงจะสามารถท าใหก้ารประเมินและผลของการประเมินเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ข้ันที ่3 : การหาเคร่ืองมือและการรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือ (Instruments) เป็นส่ิงท่ีส าคญัในการประเมินโครงการ เม่ือทราบความมุ่งหมาย
และวตัถุประสงคข์องการประเมินแลว้ จะตอ้งสร้างหรือเลือกหาเคร่ืองมือท่ีสอดคลอ้งมาท่ีสุดกบั
วตัถุประสงคห์รือส่ิงท่ีตอ้งการประเมิน ในการสร้างหรือเลือกเคร่ืองมือนั้นควรใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย
ได้รับรู้และถ้าเป็นไปได้จะต้องยอมรับเคร่ืองมือท่ีจะน าไปใช้นั้น หรือเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้
แสดงความคิดเห็นและสร้างเคร่ืองมือร่วมกันเม่ือได้เคร่ืองมือท่ีต้องการแล้วผูป้ระเมินจะต้อง
ก าหนดเวลา (schedule) ในการน าเคร่ืองมือไปรวบรวมขอ้มูลก าหนดเวลาควรตอ้งประกอบด้วย 
เวลาการปฐมนิเทศช้ีแจงผูเ้ก็บขอ้มูล การจดัเตรียมขอ้มูลและการรวบรวมขอ้มูล เป็นตน้ 

การรวบรวมขอ้มูลเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัยิง่ เพราะหากรวบรวมขอ้มูลเป็นไปอยา่งไม่มี 

ประสิทธิภาพแล้วย่อมมีผลกระทบอย่างส าคญัต่อผลการประเมิน ฉะนั้นในการวางแผนเพื่อการ
รวบรวมขอ้มูลผูป้ระเมินควรด าเนินการดงัน้ี 

- ก าหนดวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจน 

- ขอ้มูลใดท่ีตอ้งการเก็บรวบรวม 

- จะเก็บขอ้มูลเหล่านั้นอยา่งไร 

- จะเก็บขอ้มูลเหล่านั้นเม่ือใด 

- ใครจะเป็นผูเ้ก็บขอ้มูลเหล่านั้น 

ข้ันที ่4 : การวเิคราะห์ข้อมูล 

เม่ือขอ้มูลได้รับการรวบรวมเป็นไปตามวิธีการและได้จ  านวนท่ีตอ้งการแล้ว ผูป้ระเมิน
โครงการจะตอ้งตรวจสอบขอ้มูลอยา่งละเอียด และจ าแนกขอ้มูลตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ วธีิการ
วิเคราะห์ขอ้มูลจะตอ้งสอดคลอ้งและเป็นไปตามวตัถุประสงค์และรูปแบบ ของการประเมินท่ีได้
ก าหนดไวก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัอีกขั้นตอนหน่ึงของการประเมินโครงการ ขอ้มูล
ท่ีได้รับอาจประกอบด้วยข้อมูลหลายประเภท รวมถึงความสมบูรณ์ของข้อมูลท่ีได้ หากการ
วิเคราะห์เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ขาดหลกัการในการวิเคราะห์ย่อมมีผลเสียหายต่อผลการ
ประเมิน ฉะนั้นในการวเิคราะห์ขอ้มูลผูป้ระเมินจะตอ้งค านึงถึง 

- ประเภทและชนิดของขอ้มูลท่ีจะรวบรวมตอ้งเป็นท่ีตกลงและเห็นพอ้งตอ้งกนั 

- เคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบอยา่ง 

ละเอียดและรอบคอบ 

- ขอ้มูลท่ีไดรั้บจะตอ้งจ าแนกเป็นหมวดหมู่ และระบุไดว้า่เป็นขอ้มูลท่ีเสริม หรือ 

เป็นขอ้มูลท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
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- วธีิการในการวเิคราะห์ขอ้มูลจะตอ้งถูกก าหนดข้ึนไวล่้วงหนา้ 

ข้ันที ่5 : การรายงานข้อมูลและการรายงานผล 

เม่ือข้อมูลได้รับการวิเคราะห์แล้ว จะน าเสนอข้อมูลนั้ นซ่ึงถือว่าเป็นผลการประเมิน
โครงการนัน่เอง การกระท าเช่นน้ีผูป้ระเมินจะตอ้งจะตอ้งวางแผนในการน าเสนอขอ้มูลซ่ึงมีเน้ือหา
ท่ีส าคญัจะตอ้งรายงาน คือ วตัถุประสงค์ (objectives) ในการประเมิน วิธีการ (Procedures) ในการ
ประเมินผล ผล (Results)ของการประเมินและการน าผลการประเมินไปใช้ (Implications) ให้เกิด
ประโยชน์ การน าผลการประเมินไปใช้นั้ นจะต้องช้ีให้เห็นถึงจุดเด่น (Strength) และจุดด้อย 
(Weakness) ของผลเหล่านั้นและจะตอ้งช้ีให้เห็นดว้ยวา่จะแกไ้ขจุดดอ้ยไดอ้ยา่งไร และท าอยา่งไร
จึงจะท าให้จุดเด่นนั้น คงสภาพท่ีเป็นจุดเด่นอยู่เสมอนอกจากนั้นการรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการควรตอ้งแสดงถึงขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงโครงการบุคลากรและทรัพยากรท่ีตอ้งใช ้
ตลอดจนขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีตอ้งการรวบรวมทั้งความผกูพนัดา้นการงบประมาณและการเงิน 

การรายงานผลการประเมินโครงการมีเป้าหมายท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงคือ จะตอ้งใหผู้ป้ระเมิน 

ระดบัสูงของหน่วยงานมีความเขา้ใจและทราบโดยเร็วท่ีสุด ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจ
อยา่งทนัท่วงทีการรายงานผลต่อผูบ้ริหารควรเป็นภาษาท่ีเขา้ใจง่ายและกะทดัรัด ควรหลีกเล่ียงภาษา
สถิติหรือภาษาทางวชิาการท่ีไม่จ  าเป็น 

ขั้นที ่6 : การติดตามผล 

เม่ือผลการประเมินได้น าไปใช้ จุดเด่นและจุดด้อยของผลงานได้รับการส่งเสริมและ
ปรับปรุงเพื่อการด าเนินงานโครงการแล้ว โครงการอาจะไดรั้บการพิจารณาให้ด าเนินงานต่อไป 
และการด าเนินงานควรปฏิบติัในรูปแบบเดิมโดยการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องท่ีเป็นอยู่และ
เปล่ียนแปลงตามความจ าเป็น แล้วท าการประเมินซ ้ าอีกคร้ังหน่ึงหากผลการประเมินเป็นท่ีพอใจ
และเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ลว้ โครงการนั้นยอ่มถือไดว้า่เป็นโครงการท่ีประสบกบัความส าเร็จ 

เม่ือด าเนินการท าโครงการจนครบขั้นตอน ไดข้อ้มูล ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลพร้อมทั้งแปลผลและ
สรุปผลแลว้งานขั้นตอนต่อไปคือ การเขียนรายงานโครงการ เป็นวธีิส่ือความหมายท่ีมีประสิทธิภาพ
วิธีหน่ึงลกัษณะการเขียนจะตอ้งใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย สั้ น รัดกุม และสรุปได้ชดัเจนตรงไปตรงมา 
และครอบคลุมประเด็นส าคัญของโครงการ เพื่อให้ผู ้อ่ืนๆ ได้เข้าใจถึงแนวความคิด วิธีการ
ด าเนินการศึกษาค้นควา้ ข้อมูล ต่างๆท่ีรวบรวมได้ผลท่ีได้ตลอดจนข้อสรุป ผลของการศึกษา
ตลอดจนประโยชน์และขอ้เสนอแนะต่างๆ ท่ีไดจ้ากโครงการ 
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บทสรุป 

การเขียน รายงาน ผล การด าเนิ น โครงการ  เป็ น ขั้ น ตอน ส าคัญ อีก ป ระการห น่ึ ง                  
ของการประเมินโครงการ ด าเนินการหลงัจากผูรั้บผิดชอบโครงการไดท้  าการประเมินผลโครงการ
เม่ือโครงการส้ินสุดแลว้จากนั้นจึงน าผลการประเมินมาเขียนเป็นรายงานการประเมินโครงการ  

การเขียนรายงานโครงการ เป็นวิธีส่ือความหมายท่ีมีประสิทธิภาพวิธีหน่ึงเพื่อให้คนอ่ืน ๆ ไดเ้ขา้ใจ
แนวความคิด วิธีด าเนินงานศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล ผลท่ีไดต้ลอดจนขอ้สรุป และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 

เก่ียวกบัโครงการนั้น   
ซ่ึงปัจจยัท่ีท าให้การเขียนรายงานการประเมินโครงการมีคุณภาพคคือ ขอ้มูลน าเขา้ (Inputs) 

กระบวนการ (Process หรือ Transactions) และผลงาน (Outputs หรือ Outcomes) จะตอ้งด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ  ส่ิงส าคญัได้แก่ ขอ้เท็จจริง คุณประโยชน์ ความถ่ี ขอ้มูลยอ้นกลบั ความผูกพนั 

ความน่าเช่ือถือ วตัถุประสงค์ มาตรฐาน ความจ าเป็น และคุณค่า ส่วนองค์ประกอบของรายงาน   
การประเมินโครงการท่ีสมบรูณ์จะประกอบด้วยส่วนท่ีส าคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนน า ส่วนเน้ือหา      
และส่วนอา้งอิง ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

และหลกัการเขียนรายงานการประเมินโครงการท่ีส าคญัคือ ความถูกตอ้ง (Correctness)  

ความครบถว้นสมบูรณ์ (Completeness)  ความเป็นระบบ (Systematic)  ความเป็นเอกภาพ (Unity)  

ความสัมพันธ์สอดคล้องเช่ือมโยง  (Correspondence)  ความครบถ้วนสมบูรณ์  (Completeness)   

ความสม ่ าเสมอ /คงเส้นคงวา  (Consistency)  ความตรงประเด็น  (Pertinent)  ความต่อเน่ือง 

(Continuous)  ซ่ึงมีตวัอยา่งกรณีศึกษาท่ีรวบรวมไวแ้ลว้ในเน้ือหาของบทน้ี 

ดงันั้นการเขียนรายงานการประเมินโครงการท่ีดีต้องค านึงถึงการน าเสนอท่ีเป็นระบบ
เพื่อให้ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้สนใจอ่านแลว้มีความเขา้ใจในเน้ือหาเพื่อจะไดน้ าขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เสนอแนะ
ต่างๆ น าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในอนาคตต่อไป 
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ค าถามท้ายบท 

 

 

1. ใหน้กัศึกษาอธิบาย ความส าคญัของรายงานการประเมินโครงการ 

2. ให้นกัศึกษาอธิบาย ปัจจยัท่ีท าให้การเขียนรายงานการประเมินโครงการมีคุณภาพและ
หลกัการเขียนรายงานการประเมินโครงการ 

3. ใหน้กัศึกษาอธิบาย ส่วนประกอบของรายงานการประเมินโครงการ 

4. เทคนิคการจดัท ารายงานประเมินผลโครงการควรเป็นอยา่งไร 

5. ให้นกัศึกษาอธิบายและเขียนรายงานการประเมินผลโครงการจากกรณีศึกษาท่ีอยู่ใน
เอกสารประกอบการสอนมา 1 กรณีศึกษา 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 

การประเมินผลโครงการบริการทางสังคม 3 ช่ัวโมง 

 

 

หัวข้อเนือ้หา 

 โครงการบริการสังคม  

  1.  ความหมายของโครงการบริการสังคม 

  2.  โครงการบริการสังคมกบัการพฒันาสังคม 

  3.  การประเมินโครงการบริการสังคม 

  4.  ประเภทของโครงการบริการสังคม 

  5.  เหตุผลของการประเมินโครงการบริการสังคม 

  6. ประโยชน์ของโครงการบริการสังคม 

  7.  ประเภทของโครงการบริการสังคม 

 การประเมินผลและการติดตามการปฏิบติัการของโครงการ 

 ความส าคญัของการวเิคราะห์การน าโครงการไปสู่การปฏิบติั 

 แนวทางการประเมินการปฏิบติัของโครงการ 

  1.  การประเมินความพยายาม 

  2.  การประเมินกระบวนการ 

  3. การก ากบัดูแล 

 บทสรุป 

  

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายเก่ียวกบัโครงการบริการสังคมได ้

2. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายเก่ียวกบัการประเมินผลและการติดตามการปฏิบติัการของ 

โครงการได ้

3.    เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถอธิบายเก่ียวกบัความส าคญัของการวิเคราะห์การน าโครงการ
ไปสู่การปฏิบติัได ้

4.   เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายเก่ียวกบัแนวทางการประเมินการปฏิบติัของโครงการได ้
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วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

4. ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

5. ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

6. ผูส้อนท าการซกัถาม 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาการประเมินผลโครงการ 

2. PowerPoint การประเมินผลโครงการบริการสังคม      
 

การวดัผลและประเมนิผล 

1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผดิชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 
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บทที่6 

การประเมินผลโครงการบริการสังคม 

 

 โครงการต่าง ๆ จดัท าข้ึนเพื่อวตัถุประสงค์หลกัท่ีจะให้บริการแก่ประชาชนโดยทัว่ไปใน
สังคม ทั้งน้ีเพื่อตอ้งการพฒันาคุณภาพชีวติหรือเพื่อมุ่งพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของคนในชาติโดย
ส่วนรวมตลอดจนเพื่อช่วยหาทางแก้ไขหรือขจดัปัญหาต่าง ๆ ท่ีไม่พึงประสงค์ในสังคมให้ลด
นอ้ยลงไป หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการบริการสังคมส่วนใหญ่มกัจะเป็นหน่วยงานของรัฐ เช่น 
กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ อยา่งไรก็ตามเพื่อเป็นการด าเนินโครงการอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูด้  าเนิน
โครงการจ าเป็นตอ้งบริหารทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัให้เกิดประโยชน์สูงสุดและให้บริการแก่
ประชาชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน การประเมินผลโครงการจึงเป็นวิธีการท่ีส าคญัเพื่อตดัสิน
คุณค่าโครงการใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ เป็นไปตามแผนงานและนโยบายของหน่วยงานและ
ประเทศชาติต่อไป 

 

โครงการบริการสังคม 

 1. ความหมายโครงการบริการสังคม 

   ในยุคปัจจุบนัไดมี้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศท่ี
เรียก เข้ามามีส่วนร่วมอย่างส าคัญเพื่อช่วยกันสนับสนุนโครงการบริการสังคมให้ครอบคลุม
ขอบข่ายของปัญหาไดก้วา้งมากข้ึนกวา่เดิม  โครงการบริการสังคมจึงหมายถึงโครงการท่ีจดัท าข้ึน
เพื่อพัฒนาคคนในสังคมเช่น เด็กและเยาวชน ผูใ้ช้แรงงาน  ผู ้สูงอายุ  ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส                  
ได้พัฒนาตนเองตามโครงการของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี ข้ึน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการท่ีมีวตัถุประสงค์หลกัในการลงทุนเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งชาติ มีรายละเอียดดงัน้ี เยาวดี  รางชยักุล  วบิูลยศ์รี.(2551:81-101) 
 2. โครงการบริการสังคมกบัการพฒันาสังคม 

      ปัจจุบนั สังคมไทยก าลงัพฒันาไปสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัดีวา่ “NICS” 
(Newly Industrialized Countries) อย่างไม่มีทางหลีกเล่ียง จึงเป็นผลให้เกิดความตอ้งการของผูใ้ช้
แรงงานในสังคมเพิ่มสูงข้ึน  ท าให้ความตอ้งการเก่ียวโครงการบริการสังคมและการพฒันาสังคม  
ยิ่งเพิ่มสูงมากข้ึนตามล าดบั  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการทางดา้นการศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ 
โครงการแนะแนวต่าง ๆ ตลอดจนโครงการสวสัดิการและบริการทางสาธารณสุข ฯลฯ เป็นต้น 
ทั้งน้ีเพราะโครงการต่าง ๆ ดงักล่าวจะช่วยเอ้ืออ านวยให้ประชาชนตลอดจนผูใ้ชแ้รงงานทั้งหลายได้
มีความรู้ความสามารถท่ีจะประกอบอาชีพต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม รวมทั้ง
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ช่วยให้บุคคลเหล่านั้นมีสุขภาพอนามยัท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ซ่ึงจะส่งผลให้คุณภาพชีวติของประชาชน
โดยทัว่ไปดีข้ึน 

 จากสภาพของสังคมท่ีก าลงัเป็นอยูใ่นยคุของการเปล่ียนแปลงและพฒันาอยา่งรวดเร็วเช่นน้ี                       
ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นอย่างต่อเน่ืองท่ีจะต้องจดัให้มีโครงการบริการสังคมในด้าน              
ต่าง ๆให้เพียงพอกบัความตอ้งการของประชาชน จึงนบัว่าเป็นแรงผลกัดนัอนัส าคญัให้หน่วยงาน
ของรัฐและองค์กรเพื่อการกุศลของเอกชนได้เขา้มาสนับสนุนหรือจดัตั้งโครงการบริการสังคม      
ในลกัษณะต่าง ๆ ให้เพิ่มข้ึนกวา่เดิมรวมทั้งไดจ้ดัสรรงบประมาณและแสวงหาแหล่งเงินทุนเพื่อมา
สนบัสนุนโครงการดงักล่าวให้เพียงพอและเหมาะสม  อยา่งไรก็ดี โครงการบริการสังคมทั้งหลาย
เหล่าน้ีมิใช่ว่าจะประสบความส าเร็จตามท่ีคาดหวงัไวเ้สมอไป มีแนวโน้มท่ีจะต้องปรับปรุง        
การบริหารโครงการหรือจะตอ้งแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัวธีิการจดัการของโครงการประเภทน้ีอยูบ่่อย ๆ 
ทีเดียว 

  ดังนั้ น บทบาทของการประเมินโครงการจึงนับจะทวีความส าคัญเพิ่มข้ึนเช่นกัน ทั้ งน้ี      
เพื่อจะไดแ้สวงหาวิธีการต่าง ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับน ามาประยุกตใ์ชเ้พื่อช่วยให้โครงการต่าง 
ๆ เหล่านั้นบรรลุผลตามเป้าหมายได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการให้ค  าแนะน าหรือ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นเพิ่มเติมส าหรับน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนา
โครงการทั้งหลายเหล่านั้นใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึนในโอกาสต่อไป 

 ถึงแม้ว่าในการประเมินโครงการแต่ละประเภทจะต้องเสียค่าใช้ จ่ายสูงแต่ถือว่า              
เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะต้องกระท าในสังคมปัจจุบนั เพราะถ้าปราศจากการประเมินอาจจะก่อให้เกิด    
การด าเนินงานท่ีผิดพลาดรวมทั้งอาจจะเปิดโอกาสให้มีการทุจริตเกิดข้ึนไดซ่ึ้งจะกลายเป็นผลเสีย
อย่างร้ายแรงต่อโครงการนั้น ๆ ในภายหลงั โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการท่ีจะตอ้งใช้งบประมาณ
จ านวนมาก  ยิง่จะตอ้งมีการประเมินใหล้ะเอียดและรอบคอบยิง่ข้ึนเป็นพิเศษ 

 3. การประเมินโครงการบริการสังคม 

     โครงการบริการสังคมไม่วา่จะจดัท าโดยรัฐบาลหรือเอกชนมกัจะจดัท าในลกัษณะของ
การกุศล ดงันั้น การประเมินโครงการดงักล่าวจึงมกัจะท าโดยองค์กรบริการสังคมหรือหน่วยงาน
ของรัฐบาล  การประเมินโครงการในระยะแรกยงัอยู่ในวงแคบจนกระทั่งในปี ค.ศ.1960-1970 
โครงการบริการสังคมไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของการแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมือง ประกอบ
กับเกิดปัญหาทางสังคมในช่วงนั้นข้ึน เช่น ในสหรัฐอเมริกาได้มีการเรียกร้องความเสมอภาค       
ทางการศึกษาของประชาชนตลอดจนเกิดปัญหาจากการพฒันาเศรษฐกิจท่ีก่อให้เกิดความเหล่ือมล ้า
ทางสังคม ความไม่เท่าเทียมกนัในสังคมของคนในเมืองและคนในชนบท โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความ
จ ากดัทางดา้นทรัพยากรท่ีมีอยู ่จึงจ าเป็นตอ้งมีการประเมินโครงการเพื่อควบคุมการใชท้รัพยากรให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาจึงได้ประกาศให้ทุนส าหรับใช้
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ประเมินโครงการบริการสังคมอย่างกวา้งขวาง เพื่อตรวจสอบการใช้เงินของโครงการว่าเป็นไป
อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ การประเมินโครงการจึงมิไดเ้ป็นเพียงเพื่อการด าเนินกิจกรรมทางดา้น
การก าหนดนโยบายและการวางแผนของโครงการเท่านั้นแต่ยงัมีผลกระทบทางดา้นการเมืองและ
สังคม 

 ในช่วงปี ค.ศ. 1965 รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาได้น าระบบ Planning Programming 

Budgeting System (PPBS) เขา้ไปใช้ในการบริหารงานของรัฐบาล การประเมินโครงการจึงเป็น    
ส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งให้มีการประกนัเงินทุนของรัฐว่า ตอ้งใช้จ่ายอย่างคุม้ค่าและมีผลผลิตท่ีสามารถ
สาธิตถึงความมีประสิทธิภาพ ดงันั้นโครงการบริการสังคมดา้นต่าง ๆ จึงมกัจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ 
กันอยู่เสมอ และกลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพฒันารูปแบบและระบบใหม่ของการจดัตั้ ง
โครงการบริการสังคมข้ึน เป็นตน้วา่ ในการจดัตั้งโครงการบริการสังคมนั้น จะตอ้งมีการเก็บขอ้มูล
ทางดา้นความตอ้งการและความเป็นไปไดข้องการด าเนินโครงการรวมทั้งผลท่ีจะไดรั้บ ฯลฯ ทั้งน้ี
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจกัษ์ในลกัษณะท่ีคล้ายกับข้อมูลทางด้านการบัญชี หรือทางธุรกิจหรือ    
ทางเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งแนวคิดทางดา้นสังคมศาสตร์ซ่ึงคาดวา่จะท าให้การบริการมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

 โดยธรรมชาติขององค์กรเพื่อบริการสังคมนั้นมีลักษณะแตกต่างไปจากองค์กรอ่ืน ๆ         
ท่ีมีหนา้ท่ีในการด าเนินงานเพื่อการแสวงหาผลก าไร ขอ้แตกต่างขั้นพื้นฐานระหวา่งองคก์รดงักล่าว
มีดงัต่อไปน้ี 

 1.  องค์กรทีมุ่่งผลก าไร มีวตัถุประสงคเ์ฉพาะและชดัเจนคือ จดัท ากิจกรรมเพื่อหวงัผลก าไร                 
ส่วนองค์กรบริการสังคมนั้ นมีว ัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางสังคมโดยเน้นท่ีคุณค่าและ
ผลประโยชน์ท่ีประชาชนจะไดรั้บซ่ึงอาศยัพื้นฐานทางวฒันธรรมเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการจดั
กิจกรรม 

 2.  องค์กรบริการสังคม มกัก่อตั้งโดยกลุ่มสมาชิกท่ีมีวิชาชีพต่างกนัในสังคมและผลผลิต
ของการด าเนินโครงการก็คือ ผลประโยชน์ท่ีกลุ่มบุคคลในสังคมพึงไดรั้บตามวตัถุประสงคข์องการ
จดัโครงการนั้นๆ ส่วนองคก์รเพื่อมุ่งผลก าไรจะจดัตั้งข้ึนโดยกลุ่มสมาชิกท่ีมีวชิาชีพซ่ึงเก่ียวขอ้งกนั
และผลผลิตขององคก์รก็คือ ผลก าไรของกลุ่มสมาชิกท่ีเก่ียวขอ้งเหล่านั้น 

 จากแนวคิดพื้นฐานของการก่อตั้งองค์กรดงัท่ีกล่าวมาแลว้จะเห็นได้ว่า โครงการบริการ
สังคมย่อมยากท่ีจะบ่งช้ีหรือจะบรรยายให้เห็นได้ชัดเจนเก่ียวกับผลผลิตท่ีคาดหวงั เม่ือมีความ
ยากล าบากในการก าหนดผลผลิตของโครงการเช่นน้ีแลว้ การจะประเมินความส าเร็จของโครงการ 
ท่ีจะทวีความซับซ้อนมากข้ึน เพราะไม่สามารถจะตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา ดังนั้ น            
การประเมินโครงการบริการสังคมจึงยงัไม่เป็นท่ียอมรับกนัอย่างกวา้งขวาง ในทางตรงกนัขา้ม    
การประเมินโครงการด้านอุตสาหกรรมหรือธุรกิจการค้าย่อมสามารถจะตรวจสอบผลผลิต           
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ไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา เช่น อาจใชว้ิธีชัง่น ้ าหนกั หรือนบัจ านวน เป็นตน้ จึงมิใช่เร่ืองยุง่ยากมากนกั
ในการประเมินและมกัจะเป็นท่ียอมรับกนัอยา่งกวา้งขวางในวงการประเมิน 

 ส าหรับความยุ่งยากในการประเมินโครงการบริการสังคมนั้นตวัอย่างท่ีเห็นได้ชัด เช่น 
โครงการบริการอาหารกลางวนัให้เด็กยากจนในชุมชน ถ้าผลการประเมินพบว่า เด็ก ๆ มกัจะ        
ไม่รับประทานผกัซ่ึงเป็นรายการอาหารประจ าของโครงการในสถานการณ์เช่นน้ีจะประเมินว่า
โครงการดงักล่าวล้มเหลวอย่างตรงไปตรงมาย่อมไม่ได้จึงจ าเป็นท่ีนักประเมินจะต้องศึกษาหา
ขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบเพื่อจะน าไปสู่ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นทางเลือกไดว้า่ควรจะเปล่ียน
รายการอาหารหรือควรจะจดัโปรแกรมการสอนโดยให้ความรู้ทางด้านโภชนาการแก่เด็กและ
ผูป้กครอง เป็นตน้ 

 เน่ืองจากการประเมินท่ีมีความน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับกันนั้ นจะต้องมีข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ทางวิทยาศาสตร์และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้กล่าวคือ เป็นสารสนเทศท่ีจะน าไปสู่
การปฏิบติัเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของโครงการ หรือเพื่อน าไปสร้างโครงการท่ีใกลเ้คียงกนัได ้  
แต่โดยเหตุท่ีโครงการบริการสังคมมีความซับซ้อนดังท่ีกล่าวมาแล้วถึงแม้จะมีวตัถุประสงค ์      
ของโครงการท่ีแน่นอนก็ไม่อาจจะก าหนดความหมายท่ีชัดเจนในการวดัและตรวจสอบผล          
การประเมิน ดงันั้น โครงการบริการสังคมจึงตอ้งมีการประยกุตใ์ชค้วามรู้และแนวคิดของศาสตร์ใน
สาขาต่าง ๆ ร่วมกนั เช่น สาขาจิตวิทยา สังคมวิทยา การบริหารและนโยบาย ตลอดจนสาขาทาง
เศรษฐศาสตร์และการศึกษา ฯลฯ ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการติดตามโครงการก็อาจตอ้ง    
ใช้เทคนิคท่ีซับซ้อนและถ้ามีผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัโครงการมากข้ึนก็จะมีขอ้มูลเพิ่มมากข้ึนท าให้ตอ้ง      
มีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยละเอียดและรอบคอบเพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีน าไปสู่ความตรงและ
ความเท่ียงท่ีพึงประสงค์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการท่ีมีการออกแบบในรูปของการวิจยัเชิง      
การทดลองก็จะตอ้งมีการคบคุมการด าเนินโครงการอยา่งมีระบบและครบถว้นทุกขั้นตอนเป็นพิเศษ 
ถึงแมเ้ทคนิคการวิเคราะห์ท่ีซับซ้อนตามวิธีสถิติจะมีประโยชน์อย่างมากก็ตามแต่การใช้เทคนิค
อยา่งง่ายหรือการใชว้ธีิวเิคราะห์เชิงตรรกะหรือเชิงสืบสวนก็มีความส าคญัต่อโครงการบริการสังคม
จ านวนไม่น้อยซ่ึงอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีจ ากัด ดังนั้ น การใช้เทคนิคอย่างง่ายท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์จึงยอ่มจะมีประโยชน์ต่อการน าไปใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวางและมีประสิทธิภาพไดเ้ช่นกนั 
ส าหรับในกรณีท่ีผูบ้ริหารไม่คุน้เคยกบัเทคนิคทางสถิติก็สามารถจะใชเ้ทคนิคอยา่งง่ายเพื่อประเมิน
สารสนเทศของโครงการส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจของตน ประเด็นท่ีส าคัญก็ คือ           
จะตอ้งท าให้ได้ขอ้มูลท่ีทนัต่อเวลาและทนัต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนส าหรับในด้านการยอมรับหรือ
ความน่าเช่ือถือโดยใช้เทคนิคอย่างง่ายดงักล่าว ก็มกัจะเป็นท่ีวิพากษ์วิจารณ์กันแต่การอภิปราย      
ในเร่ืองน้ีผูเ้ขียนจะขอน าไปกล่าวในหวัขอ้ท่ีวา่ดว้ยการใชเ้คร่ืองมือและเทคนิคการประเมินต่อไป 
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 4. ประเภทของโครงการบริการสังคม 

     เม่ือกล่าวถึงโครงการบริการสังคมแล้ว จะพบว่า โครงการต่าง ๆ ยงัมีเป้าหมายและ
ลกัษณะของโครงการท่ีแตกต่างกนั เช่น โครงการบริการสังคมบางประเภทจดัข้ึนเป็นการชัว่คราว
เพื่อช่วยบุคคลท่ีมีความตอ้งการในระยะสั้นและมีความจ าเป็นอยา่งเร่งด่วนแต่โครงการบางประเภท
ก็มีเป้าหมายเพื่อแกไ้ขหรือบรรเทาปัญหาในระยะยาว เน่ืองจากเป็นปัญหาท่ีเร้ือรังมาเป็นระยะเวลา
ท่ียาวนาน โครงการบางประเภทก็มีเป้าหมายเพื่อช่วยป้องกนัปัญหาสังคมอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะเกิดตามมา
ในอนาคต เป็นตน้ 

    ส าหรับโครงการท่ีมีความตอ้งการอยา่งเร่งด่วน ไดแ้ก่ โครงการทางดา้นสาธารณสุข เช่น 
การรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ การรักษาหรือฟ้ืนฟูดา้นจิตใจหรืออารมณ์ท่ีผิดปกติ การให้ความช่วยเหลือ
ดา้นเงินทุนเม่ือประสบอุบติัเหตุหรือเม่ือไดรั้บผลกระทบจากอาชญากรรม การให้ความช่วยเหลือ
เร่ืองท่ีอยู่อาศยัเม่ือเกิดอคัคีภยั ฯลฯ เป็นตน้ ความตอ้งการต่าง ๆ เหล่าน้ีจ  าเป็นจะตอ้งไดรั้บความ
ช่วยเหลือจากโครงการบริการสังคมอยา่งรวดเร็วและทนัท่วงทีเพราะเป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐาน
ของชีวติ 

 ส่วนโครงการระยะยาว ไดแ้ก่ โครงการแนะแนวผูติ้ดยาเสพติดหรือเป็นโรคพิษสุราเร้ือรัง 
รวมทั้งโครงการกายภาพบ าบดัฟ้ืนฟูส าหรับทหารผา่นศึก เป็นตน้ โครงการระยะยาวเหล่าน้ีมกัจะมี
อตัราความล้มเหลวของโครงการปรากฏให้เห็นเพราะตามธรรมชาติของปัญหามักจะมีความ
ยากล าบากในการออกแบบและวางแผนโครงการเม่ือตอ้งการจะประเมินโครงการประเภทน้ีให้มี
ประสิทธิภาพก็ยิ่งมีความซบัซอ้นและมีความล าบากมากยิ่งข้ึนดว้ยเหตุน้ี นกัประเมินจึงตอ้งใชค้วาม
ระมดัระวงัและความรอบคอบในการสรุปผลโครงการประกอบกบัโครงการระยะยาวท่ีกล่าวมาน้ี
มกัจะตอ้งใช้เงินจ านวนมากรวมทั้งตอ้งใช้ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นจ านวนมากดว้ย ดงันั้น จึงมีความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัใหมี้การประเมินโครงการประเภทน้ี ถึงแมจ้ะยุง่ยากมากก็ตาม 

 ส าหรับโครงการบริการดา้นการป้องกนั ไดแ้ก่ โครงการโภชนาการ เช่น โครงการอาหาร
กลางวนัของเด็กเพื่อป้องกนัไม่ใชเ้ด็กขาดสารอาหารและตอ้งการให้เด็กมีสุขภาพอนามยัท่ีดี หรือ
โครงการส่งเสริมการกีฬาส าหรับวยัรุ่นเพื่อให้วยัรุ่นไดใ้ชเ้วลาวา่งท่ีถูกตอ้งและป้องกนัไม่ให้ไปมัว่
สุมจนติดยาเสพติดหรือมีพฤติกรรมอ่ืน ๆ ท่ีไม่พึงประสงค์ อนัจะน าไปสู่ปัญหาสังคมท่ียุ่งยาก
ต่อไป เป็นตน้ 

 นอกจากโครงการต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาแล้ว โครงการบริการสังคมยงัประกอบดว้ยโครงการ
ดงัต่อไปน้ี 

 1.  โครงการด้านสังคมสงเคราะห์ ได้แก่ โครงการท่ีจดัข้ึนเพื่อลดผลกระทบจากปัญหา
เศรษฐกิจ รวมทั้งโครงการฝึกอาชีพแก่ชุมชน เป็นตน้ โครงการประเภทน้ีมกัจะมีหนา้ท่ีหลกัคือเพื่อ
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ช่วยบุคคลในสังคมท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจตกต ่าให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ตามควรแต่อตัภาพ     
ของตน 

 2.  โครงการบริการด้านการศึกษา โครงการประเภทน้ีมักจะมีวตัถุประสงค์เฉพาะ           
และมีการจดัการเพื่อออกแบบของโครงการส าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีจ ากดั เช่น โครงการพฒันา
จิตวิทยาการศึกษาให้แก่ชุมชน โครงการพฒันาทักษะการสอนในลักษณะของการศึกษานอก
โรงเรียน เป็นตน้ 

 อน่ึง โครงการบริการสังคมดา้นต่าง ๆ อาจจะเป็นโครงการขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ได้
ข้ึนอยูก่บังบประมาณเงินทุนท่ีไดรั้บการสนบัสนุน หรือเทคนิควธีิของการประเมินเขา้มาเป็นกลไก
เพื่อช่วยผูบ้ริหารในการจดัท าโครงการบริการสังคม เช่น การวางแผนการก าหนดนโยบาย รวมทั้ง
วิธีด าเนินโครงการและแนวปฏิบติัท่ีเหมาะสมเพื่อให้ไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจของผูรั้บบริการโดยเป็น
การลงทุนนอ้ยแต่มีประสิทธิภาพสูง 

 5. เหตุผลของการประเมินโครงการบริการสังคม 

การประเมินโครงการในยุคปัจจุบนัไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานท่ีนบัวา่มีความส าคญั 
ถา้พิจารณาจากพื้นฐานของความตอ้งการในเร่ืองน้ีโดยอาศยัแนวโน้มท่ีกล่าวมาก็พอจะสรุปเหตุ
ผลต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

  1.  เพื่อใหไ้ดก้ารรับรองวทิยฐานะ (ในกรณีท่ีเป็นสถาบนัหรือเป็นสถานศึกษา) 
  2.  เพื่อใหไ้ดเ้งินทุนสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ 

  3.  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลข่าวสารเม่ือหน่วยงานต่าง ๆ ขอมา 

  4.  เพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีส าคญัส าหรับช่วยผูบ้ริหารในการตดัสินใจ 

  5.  เพื่อให้ความเช่ือเหลือแก่บุคลากรท่ีรับผิดชอบโครงการ โดยให้สามารถ
ปรับปรุงและพฒันาโครงการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  6.  เพื่อใหท้ราบผลผลิตหรือผลกระทบจากโครงการ 

 6. ประโยชน์ของการประเมินโครงการบริการสังคม 

         จากประเด็นท่ีสนับสนุนเหตุผลของการประเมินโครงการดังกล่าวข้างต้น ช้ีให้เห็น
ประโยชน์ของการประเมินโครงการต่าง ๆ ไดด้งัต่อไปน้ี 

  6.1  การประเมินเป็นเคร่ืองมือของการรับรองคุณภาพในการให้บริการ ถึงแม้     
จะไม่สามารถประกันผลสัมฤทธ์ิขั้นสูงสุดของโครงการได้ แต่ก็สามารถจะรับรองคุณภาพ         
ของการให้บริการในระดับหน่ึงได้ ด้วยเหตุน้ี องค์กรท่ีเป็นเจา้ของโครงการต่าง ๆ จ านวนมาก      
จึงเห็นความจ าเป็นท่ีตอ้งใชว้ิธีประเมินโครงการเพื่อให้เป็นท่ียอมรับและเป็นท่ีน่าเช่ือถือจากบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งจากประชาชนทัว่ไปดว้ย 
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  6.2  การประเมินช่วยให้ผูส้นบัสนุนด้านเงินทุนไดรั้บทราบปัญหาหรืออุปสรรค
ในการด าเนินงานของโครงการ โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์จากสภาพการณ์ท่ี เป็นจริง 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโครงการท่ีจดัข้ึนเพื่อการกุศล เช่น โครงการอาหารกลางวนัส าหรับเด็กนกัเรียน  
ท่ีด้อยโอกาสจากการประเมินโครงการดังกล่าวย่อมท าให้ทราบว่า ทุนท่ีได้รับการสนับสนุน       
จากโครงการน้ีมีจ านวนเพียงพอหรือไม่ เด็กนักเรียนท่ีเข้ารับบริการจากโครงการประเภทน้ีมี
ความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในด้านใดบ้าง ทั้ งน้ีเพื่อจะได้หาทางปรับปรุงหรือแก้ไขให้
เหมาะสมยิง่ข้ึนในโอกาสต่อ ๆ ไป 

  6.3  การประเมินช่วยให้ไดข้อ้มูลซ่ึงเป็นสารสนเทศท่ีมีคุณค่าส าหรับหน่วยงาน   
ท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ หน่วยงานท่ีตอ้งพิจารณาจดัสรรเงินทุนเพื่อให้การสนบัสนุนโครงการ เช่น ส านกั
งบประมาณแผ่นดิน เป็นตน้ จะเห็นได้ว่าก่อนท่ีจะมีการอนุมติังบประมาณให้แก่โครงการใด ๆ   
ทางส านกังบประมาณแผน่ดินก็มกัจะขอขอ้มูลข่าวสารสนเทศท่ีเป็นผลการประเมินจากหน่วยงาน
ซ่ึงจัดท าโครงการเหล่านั้ นไปประกอบการพิจารณาด้วยเสมอ ทั้ งน้ี เพื่อให้การจัดสรรเงิน
งบประมาณเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพลดค าวิพากษว์จิารณ์ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีเป็น
จริง 

  6.4  การประเมินช่วยช้ีให้เห็นความส าคญัของแต่ละโครงการตามล าดบัก่อนหลงั
โดยสามารถจะทราบไดว้า่ โครงการใดมีความจ าเป็นเร่งด่วนกวา่กนั ทั้งน้ีเพื่อช่วยแกปั้ญหาในการ
คดัเลือกโครงการตลอดจนช่วยลดความกดดนัจากอ านาจทางการเมือง อนัเน่ืองมาจากโครงการ
จ านวนมาก (ทั้งจากการขยายโครงการและโครงการท่ีต่อเน่ือง) แต่เงินทุนสนบัสนุนมีจ ากดั ดงันั้น 
การประเมินโครงการต่าง ๆ อย่างมีระบบและครบทุกขั้นตอนจะท าให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ ์          
ท่ีน่าเช่ือถือ ซ่ึงจะช่วยช้ีแนะไดว้า่โครงการใดควรจะไดรั้บการพิจารณาให้การสนบัสนุนก่อน และ
โครงการใดควรจะให้การสนบัสนุนในล าดบัถดัไป เป็นตน้ ตวัอยา่งท่ีค่อนขา้งชดัเจนในเร่ืองน้ีคือ 
การท่ีส านักงานพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการ
แหล่งน ้ าขนาดเล็กในส่วนภูมิภาคไวอ้ย่างเป็นระบบโดยสามารถช้ีชัดได้ว่า ท้องถ่ินใดมีความ
เดือดร้อนหรือมีความต้องการในเร่ืองน้ีมากเป็นอนัดับท่ี 1, 2 และ 3 ตามล าดับ ขอ้มูลท านองน้ี    
เม่ือน ามาพิจารณาร่วมกับข้อมูลอ่ืน ๆ ของโครงการ ก็ย่อมจะเป็นสารสนเทศท่ีส าคญัและเป็น
ประโยชน์อยา่งยิ่งต่อการตดัสินใจท่ีจะให้การสนบัสนุนโครงการเพื่อจดัหาแหล่งน ้ าของทอ้งถ่ินใด
ตามล าดบัก่อนหลงัไดอ้ย่างเหมาะสม และตรงตามความตอ้งการของประชาชนผูป้ระสบปัญหา
อยา่งแทจ้ริง 

  6.5  การประเมินช่วยให้ไดข้อ้มูลป้อนกลบัจากผูรั้บบริการ ขอ้มูลประเภทน้ีท าให้
ทราบถึงข้อจ ากัดและปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบติังานเพื่อน ามาปรับปรุงโครงการตลอดจนเพื่อ
ก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูใ้หแ้ละผูรั้บบริการ 
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  6.6  การประเมินช่วยใหท้ราบถึงผลผลิตของโครงการทั้งในดา้นท่ีพึงประสงคแ์ละ
ไม่พึงประสงค์ควบคู่กนัไป ถึงแมว้่าการด าเนินโครงการต่าง ๆ ลว้นแต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ไดผ้ล
ผลิตท่ีพึงประสงคเ์ป็นหลกั แต่ในความเป็นจริงแลว้ ก็อาจจะมีผลผลิตบางส่วนท่ีไม่พึงประสงคเ์กิด
ตามมาด้วยโดยเหตุน้ีสคริฟเวน (Scriven, 1967) จึงได้เสนอเทคนิคการประเมินแบบไม่ยึด
วตัถุประสงค์เป็นหลกั หรืออาจจะเรียกเสียใหม่ว่า “วิธีการประเมินแบบอิสระ” ข้ึนทั้งน้ีเพื่อให้
สามารถใช้ประเมินในส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง รวมทั้งผลกระทบต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางออ้มจากการ
ด าเนินโครงการนั้น ๆ ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นว่า วิธีการประเมินแบบอิสระตามทศันะของสคริฟเวนน้ี จะมี
คุณค่ามากกวา่วธีิการประเมินท่ียดึวตัถุประสงคเ์ป็นหลกัแต่เพียงอยา่งเดียว 

 ตัวอย่างเช่น การน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในสังคมท่ีก าลังพฒันามกัจะก่อให้เกิด
ผลผลิตท่ีพึงประสงคแ์ละไม่พึงประสงคผ์สมผสานกนัไป อาทิ การท่ีเกษตรกรไดน้ ารถแทรกเตอร์
เขา้มาช่วยงานทางดา้นเกษตรกรรมของตนนั้นย่อมจะก่อให้เกิดผลผลิตท่ีพึงประสงค์ คือสามารถ
ช่วยให้เกษตรกรทั้งหลายไดรั้บผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนตามวตัถุประสงคท่ี์คาดหวงัไวแ้ต่ในขณะเดียวกนัก็
อาจจะก่อให้เกิดผลผลิตท่ีไม่พึงประสงค์ตามมาดว้ย เช่น อาจจะก่อให้เกิดภาวะคนตกงาน อนัจะ
กลายเป็นปัญหาสังคมท่ีละเอียดอ่อนยากแก่การแกไ้ขต่อไป 

   7. ประเภทของการประเมินโครงการบริการสังคม 

     การประเมินโครงการบริการสังคมนั้ น สามารถจ าแนกประเภทของการประเมิน
โดยทั่วไปได้เป็น 4 ประเภทคือ (1) การประเมินความต้องการท่ีจ าเป็น (2)  การประเมิน
กระบวนการ (3) การประเมินผลผลิต และ (4) การประเมินประสิทธิภาพ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

       7.1.  การประเมินความต้องการทีจ่ าเป็น 

             แนวคิดของการประเมินความต้องการท่ีจ าเป็น (Need Assessment) ได้เร่ิมตน้ท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงกลางทศวรรษท่ี 1960 โดยโครงการต่าง ๆ เหล่านั้น มกัถูกเรียกร้องให้
มีการระบุวิธีการวดัและประเมินความต้องการของโครงการไว้ในเป้าหมายด้วย ทั้ งน้ี เพื่อ
ประสิทธิภาพของการวางแผนโครงการ ซ่ึงต่อมาไดก้ลายเป็นเกณฑ์พื้นฐานส าหรับการพิจารณา
อนุมัติเพื่อให้การสนับสนุนโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการต่าง ๆ ทางการศึกษา เช่น 
โครงการท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมวิชาการ โครงการพฒันาจิตใจและอารมณ์ของเด็กนักเรียน และ
โครงการฝึกอบรมทางอาชีวศึกษา เป็นต้น โครงการทั้งหลายเหล่าน้ีต่างก็ได้ท  าการประเมินให้
กวา้งขวางมากยิง่ข้ึนทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภาค และระดบัชาติ (Stufflebeam, 1977) 
 หลังจากช่วงปลายปี ค.ศ. 1970 ได้มีการเน้นในเร่ืองของการวางแผนโครงการ และการ
ประเมินเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนท่ีต้องจดัด าเนินการร่วมกันอย่างใกล้ชิด และในช่วงน้ีได้มี
วารสารท่ีช่ือว่า Evaluation and Program Planning ซ่ึงเน้นหนักการประเมินโครงการด้านสุขภาพ
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อนามยัก็ไดเ้นน้เก่ียวกบัหลกัการและแนวปฏิบติัในการใหก้ารสนบัสนุนในเร่ืองดงักล่าวรวมทั้งการ
เปล่ียนแปลงแผนของโครงการดว้ย (Posavac and Carey, 1980) 
 ในการวดัและประเมินความต้องการท่ีจ าเป็นนั้น ก่อนด าเนินโครงการใด ๆ ก็จะต้อง         
มีการวางแผนของโครงการนั้น ๆ ไวล่้วงหนา้อยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อใหส้ามารถตอบค าถามต่าง ๆ             
ได้ตรงตามความตอ้งการท่ีแท้จริง ในปัจจุบนันักประเมินได้ให้ความสนใจเก่ียวกบัการวางแผน   
เพื่อการประเมิน และเช่ือว่าการวางแผนโครงการจ าเป็นตอ้งจดัให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
ประเมิน โดยให้การวางแผนโครงการเป็นขั้ นตอนหน่ึงของการประเมินโครงการนั้ น  ๆ               
ก่อนน าโครงการไปสู่ขั้นปฏิบติัท าใหน้กัวางแผนท่ีดีตอ้งมีขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัความตอ้งการท่ี
จ าเป็นอยา่งถูกตอ้ง โดยอาศยัเทคนิคซ่ึงสามารถวดัและประเมินความตอ้งการท่ีเหมาะสมไดใ้นเชิง
ปริมาณรวมทั้งอาจใช้เทคนิคอ่ืน ๆ ท่ีเอ้ือต่อการประเมินความตอ้งการได้ เช่น การใช้ขอ้มูลจาก
ระเบียนสะสมท่ีมีอยูห่รือการสังเคราะห์สารสนเทศท่ีมีอยู ่เป็นตน้ 

   7.2  การประเมินกระบวนการ 

         แนวคิดหลังของการประเมินกระบวนการคือ เม่ือโครงการได้รับการพฒันาและ     
เร่ิมด าเนินการแล้วนักประเมินต้องยอ้นกลับไปทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับโครงการอีกคร้ัง     
เพื่อตรวจสอบว่าโครงการนั้ น ๆ ได้ปฏิบัติไปตามทุกคร้ังตอนท่ีได้ออกแบบไวห้รือไม่ และ          
ไดจ้ดักิจกรรมเพื่อให้บริการต่อกลุ่มเป้าหมายตรงตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการหรือไม่ การประเมิน
กระบวนการของโครงการเช่นน้ี ถา้จะกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ เป็นการตรวจสอบความพยายามของ
โครงการวา่ ไดด้ าเนินการไปอยา่งครบถว้นและตรงตามแผนท่ีวางไวทุ้กขั้นตอนหรือไม่ 
        ตามปกติแลว้ ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีจ าเป็นส าหรับการประเมินโครงการ มกัจะถูก
รวบรวมไวโ้ดยตวัแทนของหน่วยงานและมกัจะไม่อยู่ในรูปแบบท่ีใช้ประโยชน์ได้โดยตรง เช่น 
ขอ้มูลเก่ียวกบัผูรั้บบริการ ก็มกัจะปรากฏอยูใ่นใบสมคัรซ่ึงไม่มีรายละเอียดเท่าท่ีควรเก่ียวกบัการเขา้
รับบริการจากโครงการในทางกลบักนัมกัจะเป็นเพียงบนัทึกสั้น ๆ ของเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการเท่านั้น 
ดว้ยเหตุน้ีการท่ีจะจดัขอ้มูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีเรียกใช้ได้นั้นจ่ึงตอ้งเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายดว้ย   
ซ่ึงนักประเมินกระบวนการควรตระหนกัในเร่ืองน้ีและควรมีความพยายามท่ีจะออกแบบการเก็บ
ขอ้มูลท่ีจะเป็นต่าง ๆ อยา่งมีระบบ ทั้งน้ีเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในดา้นการรวบรวมขอ้มูลและ
การสรุปขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัโครงการใหม้ากท่ีสุด 

    ถึงแม้ว่าการประเมินกระบวนการ มิได้บ่ งช้ี ถึงความส าเร็จของโครงการแต่ก็ มี
ความส าคญัต่อผูรั้บผิดชอบโครงการในส่วนท่ีเก่ียวกบัเงินทุนท่ีจะน ามาสนับสนุนโครงการ หรือ
น ามาใชเ้พื่อการขยายโครงการ ซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งมีขอ้มูลเบ้ืองตน้จากการประเมินดงักล่าวเพื่อจะได้
ทราบวา่โครงการนั้น ๆ มีแผนงานท่ีสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริงเพียงใดและน่าจะประสบผลส าเร็จ
หรือไม่เพราะไดเ้คยให้บริการกบักลุ่มเป้าหมายท่ีวางแผนไวก่้อนแลว้ เป็นตน้ นอกจากนั้น เม่ือมี
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การประเมินกระบวนการของโครงการแล้ว ส่ิงส าคญัก็คือ เป็นการเปิดโอกาสให้ผูอ้  านวยการ
โครงการสามารถจะปรับการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของโครงการ     
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลดว้ย 

  7.3  การประเมินผลผลติ 

        เท่าท่ีผ่านมา นักประเมินมักจะเน้นการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการจากการ
ประเมินผลผลิตโดยตรงของโครงการนั้น ๆ ซ่ึงความจริงแลว้เป็นการยากท่ีจะระบุ “เหตุ” ซ่ึงมกัจะ
หมายถึงปัจจัยน าเข้าในระหว่างการด าเนินโครงการกับ “ผล” ท่ี เกิดตามมาของโครงการ 
ตวัอย่างเช่น เม่ือมีการจดัโครงการพฒันานิสัยการอ่านส าหรับเยาวชนทอ้งถ่ินปรากฏว่ามีค าถาม     
ท่ีน่าสนใจคือ 

       7.3.1  ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจะมีนิสัยรักการอ่านมากกวา่ผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการหรือไม่  
       7.3.2  มีหลกัฐานหรือไม่ ท่ีแสดงวา่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความสนใจในการอ่านมากข้ึน 

 ค าถามข้างต้นเป็นค าถามท่ีดีและมีเหตุผล แต่ก็ยากท่ีจะช้ีชัดลงไปในการตอบค าถาม         
ท่ีเก่ียวกบัผลผลิตของโครงการโดยตรง ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะว่าอาจจะมีอิทธิพลจากตวัแปรอ่ืน ๆ    
เขา้มาเก่ียวขอ้งได ้เช่น สภาพแวดลอ้มของผูรั้บบริการ เป็นตน้ 

 ดังนั้ น การประเมินผลผลิตของโครงการท่ีส าคัญ ก็คือ นักประเมินจะต้องการแสดง
แนวทางในการวดัผลส าเร็จของโครงการให้น่าเช่ือถือ มีการวดัท่ีแม่นย  า มีผลการวดัท่ีตรงกับ    
ความเป็นจริง และมีความคงท่ีด้วยส าหรับวิธีการวดันั้ นอาจต้องใช้การออกแบบตามวิธีวิจัย            
ท่ีซบัซ้อนคลา้ยกบัการออกแบบโครงการวิจยัเชิงทดลองส่วนการก าหนดความส าเร็จของโครงการ
ยงัมีความเห็นแตกต่างกนัตามกลุ่มของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น หน่วยงานท่ีสนบัสนุนเงินทุน บุคลากรของ
โครงการ และผูรั้บบริการ ซ่ึงแต่ละกลุ่มมีระดบัของการยอมรับความส าเร็จท่ีต่างกันไป ดงันั้ น      
นักประเมินจึงต้องหาตวับ่งช้ีท่ีสามารถเป็นท่ียอมรับของทุกกลุ่มและมีความเป็นไปได้ส าหรับ    
การประเมินผลผลิต 

 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการประเมินโครงการบริการสังคมนั้ นมีความซับซ้อนและ             
มีความละเอียดอ่อนมากผลผลิตของโครงการจึงอาจจะยงัไม่เกิดในระยะสั้น ดงันั้น จึงตอ้งใชเ้วลา
ในการรอผลผลิตท่ียงัไม่เกิดข้ึนโดยตอ้งค่อย ๆ พฒันาไปเร่ือย ๆ เช่น โครงการรณรงคก์ารปรับนิสัย
ในการไม่รับประทานปลาดิบของประชาชนภาคอีสาน หรือโครงการรณรงคใ์ห้เลิกติดยาเสพติด ซ่ึง
จะเห็นไดว้่าผลผลิตของโครงการประเภทน้ี คงจะไม่สามารถตดัสินไดเ้ฉพาะในช่วงระยะเวลาท่ีผู ้
ติดยายงัอยูใ่นความดูแลของโครงการเท่านั้น แต่อาจจะติดตามไปจนถึงสภาพแวดลอ้มของผูติ้ดยาท่ี
สามารถจะมีอิทธิพลท าให้เขา้กลบัไปติดยาไดอี้กก็เป็นได ้ในสถานการณ์เช่นน้ีการประเมินผลผลิต
ของโครงการโดยจะตดัสินความส าเร็จหรือความลม้เหลวอย่างง่าย ๆ คงไม่ได้ เพราะฉะนั้น นัก



147 

 

ประเมินจึงตอ้งมีวิธีวิเคราะห์และมีบริบทท่ีจะสนับสนุนผลการตดัสินของตนท่ีตรงกบัความเป็น
จริงใหไ้ดอ้ยา่งสมเหตุสมผลและมีหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์สังเกตได ้

 การประเมินผลผลิตของโครงการแมว้่าจะเป็นเร่ืองท่ียากและซับซ้อนแต่ก็มีความส าคญั 
เพราะโครงการทั้งหลายยอ่มคาดหวงัท่ีจะทราบสภาพสภาพท่ีแทจ้ริงวา่ มีผลผลิตตามวตัถุประสงค์
ของโครงการมากน้อยเพียงใดมีผลขา้งเคียงประการใดบ้าง และมีผลกระทบอย่างไรบ้าง อนัจะ
น าไปสู่การตดัสินคุณค่าของโครงการท่ีเกิดข้ึนจากการให้บริการ ดว้ยเหตุน้ีการประเมินท่ีดีจึงตอ้ง
พยายามประเมินใหไ้ดว้า่  
  1.  โครงการนั้นบรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ และประสบผลส าเร็จมากนอ้ยเพียงใด 
รวมทั้งมีผลขา้งเคียงอะไรบา้งท่ีสามารถจะบ่งบอกถึงผลกระทบของโครงการดงักล่าว 

  2.  มีหลักฐานด้านข้อมูล สารสนเทศ และบริบทท่ีสนับสนุนผลการประเมิน                
ซ่ึงสามารถน ามาอธิบายหรืออภิปรายได ้ทั้งเชิงประจกัษแ์ละเชิงเหตุผลมากนอ้ยเพียงใด 

  3.  มีวิธีการและตวับ่งช้ีของการประเมินท่ีสามารถช้ีแจง หรือยนืยงัความเป็นไปได้
ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัไดห้รือไม่ และเพราะเหตุใด 

 7.4  การประเมินประสิทธิภาพ 

       การประเมินโครงการโดยทัว่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศไทยท่ีผา่นมายงัจ ากดัอยู่
แต่เพียงการประเมินผลผลิต โดยมุ่งท่ีจะทราบความส าเร็จหรือความลม้เหลวของโครงการเท่านั้น 
ทั้งน้ีเพื่อประกอบการตดัสินใจของผูใ้ห้บริการหรือผูใ้ห้ทุนในการยุติหรือขยายโครงการ แต่ใน
ปัจจุบันนักประเมินหรือผู ้บ ริหารโครงการ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการประเมิน
ประสิทธิภาพของโครงการดว้ย โดยถือว่าเป็นประเภทของการประเมินท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการ
บริหารทั่วไป เพราะจะช่วยเสริมให้โครงการเหล่านั้ น สามารถด าเนินการอย่างสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ของสังคม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโครงการท่ีเอ้ืออ านวยต่อการพฒันาทอ้งถ่ินหรือโครงการ
ท่ีเป็นตวัก าหนดเกณฑ์ส าคญัส าหรับประกันโครงการขนาดใหญ่ระดับชาติท่ีจะไม่ต้องสูญเสีย
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัโดยไม่จ  าเป็น การด าเนินโครงการบริการสังคมนั้น จะไม่มุ่งแต่เพียง
ความส าเร็จของโครงการเท่านั้น แต่จะตอ้งให้คุ ้มค่าในเชิงของประสิทธิภาพด้วย ตามปกติการ
ประเมินประสิทธิภาพของโครงการมกัจะเร่ิมจากค าถามต่าง ๆ กนั เช่น 

     7.4.1   ความส าเร็จของโครงการนั้น ๆ เม่ือเทียบกบัค่าใชจ่้ายแลว้มีความเหมาะสม
หรือไม่ 
    7.4.2  ผลผลิตของโครงการเกิดจากปัจจยัท่ีลงทุนไปเช่ือหรือไม่ 
   7.4.3 โครงการน้ีมีผลผลิตสูงกว่าโครงการอ่ืน ๆ เม่ือลงทุนเท่ากนัหรือไม่เพราะ
เหตุใด 
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  นอกจากการแบ่งประเภทของการประเมินโครงการบริการสังคมดงัท่ีกล่าวมาแลว้
การประเมินยงัอาจแบ่งออกไดอี้ก 3 ประเภท ตามระยะเวลาท่ีท าการประเมินดงัน้ี 

  1.  การประเมินระหว่างด าเนินงาน เป็นการประเมินเพื่อติดตามดูผลผลิตของ
โครงการในขณะท่ีโครงการนั้น ๆ ก าลงัด าเนินอยู่ การประเมินประเภทน้ีให้ขอ้มูลเชิงวิเคราะห์ท่ี
จ  าเป็นแก่ผูจ้ดัการโครงการและผูต้ดัสินใจเพื่อปรับนโยบาย วตัถุประสงค์ ตลอดจนการจดัการ
ทรัพยากรของโครงการผลจากการประเมินระหว่างด าเนินงานน้ี อาจจะท าให้สารสนเทศท่ีเป็น
ประโยชน์ส าหรับการวางแผนโครงการใหม่ 
  2.  การประเมินเมื่อส้ินสุดโครงการ เป็นการประเมินเพื่อวเิคราะห์ผลผลิตทั้งหมดท่ี
เกิดข้ึนเม่ือส้ินสุดโครงการ การประเมินประเภทน้ีจะให้สารสนเทศท่ีจ าเป็นทั้งหมดแก่ผูต้ดัสินใจ
และผูว้างแผน ส าหรับใช้เพื่อการวางแผนโครงการใหม่และเพื่อเป็นแนวทางการประเมินผลใน
อนาคตต่อไป 

  3.  การประเมินย้อนหลัง เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบยอ้นหลงัเม่ือโครงการ
ส้ินสุดไปแลว้ในช่วงระยะเวลาหน่ึงวา่ มีผลกระทบจากโครงการหรือไม่อยา่งไร 

สรุป 

โครงการเป็นแผนงานท่ีก าหนดไวใ้นลกัษณะท่ีมิใช่เป็นงานประจ า แต่เป็นงานพิเศษท่ีมี
ความส าคญัซ่ึงตอ้งรีบด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคภ์ายในก าหนดเวลาท่ีแน่นอน
และภายในวงเงินงบประมาณท่ีจ ากดัและโครงการบริการสังคม หมายถึง โครงการท่ีจดัข้ึนเพื่อมุ่ง
จะใหบ้ริการแก่คนส่วนใหญ่ของสังคม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติหรือเพื่อพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งเพื่อช่วยแก้หรือลดปัญหาของสังคม ประเภทของโครงการ
บริการสังคม สามารถแบ่งตามเป้าหมายและลกัษณะของโครงการไดด้งัน้ี  โครงการระยะสั้น หรือ
โครงการท่ีมีความตอ้งการเร่งด่วน  โครงการระยะยาว  โครงการบริการดา้นการป้องกนั  โครงการ
บริการดา้นสังคมสงเคราะห์  โครงการบริการดา้นการศึกษาและดา้นอ่ืนๆ  
 

การประเมนิและการติดตามการปฏบิัติการของโครงการ 

 การประเมินโครงการโดยทั่วไป มักจะด าเนินการแต่เพียงการตรวจสอบแนวคิด            
ของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลลพัธ์ของโครงการ รวมทั้งบทบาทและหน้าท่ีของโครงการว่าคือ
อะไร และเป็นอยา่งไรแลว้น าไปสู่การสรุปวา่โครงการท่ีประเมินนั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่ แต่ถา้
เราตอ้งการจะทราบวา่ท าไมโครงการจึงไร้ประสิทธิภาพค าถามน้ียอ่มตอบไม่ได ้เพราะการประเมิน
ดงักล่าวเป็นแต่เพียงการประเมินท่ีเน้นเฉพาะผลซ่ึงสามารถวดัไดต้ามความตอ้งการของโครงการ   
ท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น โดยท่ีโครงการอาจจะไม่ไดมี้การปฏิบติัจริงตามแผนซ่ึงอาจเน่ืองมาจากบริบท
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ของโครงการนั้น ๆ ไม่เหมาะสมกบัสภาวะของทอ้งถ่ินท่ีจะน าโครงการไปสู่การปฏิบติั หรืออาจจะ
เป็นเพราะความขดัแยง้ทางแนวคิด ค่านิยม และอิทธิพลทางการเมืองต่อการปฏิบติัของโครงการ  
นั้น ๆ ก็ได ้เป็นตน้ 

 เม่ือผลโครงการมิไดน้ าไปสู่การปฏิบติัตามแผนงาน หรือไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามนโยบาย
ท่ีก าหนดไว ้แต่ไดก้ลบัไปประเมินอยา่งผิวเผินแลว้สรุปวา่โครงการนั้น ๆ ไม่บงัเกิดผลตามตอ้งการ
และในท่ีสุดก็ตอ้งยติุโครงการไป การประเมินเช่นน้ีนบัวา่เป็นการสูญเสียท่ีน่าเสียดาย ดงัตวัอยา่งท่ี
เกิดข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกาคือ ส านกัสวสัดิการสังคมของรัฐแห่งหน่ึงไดรั้บเงินสนบัสนุนให้
จดัท าโครงการน าร่องข้ึนโครงการหน่ึงเพื่อฝึกคนงานหรือกรรมกรของคนในรัฐนั้นตามท่ีได้
คดัเลือกไว ้เป้าหมายหลกัของโครงการคือตอ้งการสาธิตความรู้และวิธีท่ีเหมาะสมส าหรับคนมี
รายได้น้อยว่าควรจัดการกับภาระครอบครัวของตนอย่างไร เม่ือเร่ิมด าเนินโครงการก็พบว่า
โครงการดงักล่าวมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเมืองในการจดัสวสัดิการทอ้งถ่ินคือองคก์รทอ้งถ่ินมีความ
สงสัยวา่รัฐมีสิทธิหรือไม่ท่ีจะเขา้ไปบอกประชาชนท่ีมีฐานะยากจนว่าควรใช้จ่ายเงินท่ีเขาหามาได้
อย่างไรหรือควรเล้ียงดูเด็ก ๆ ของเขาอย่างไร ควรจดัการดูแลบ้านอย่างไรโดยใช้ค่านิยมของ        
ชนชั้นกลางท่ีเป็นคนผิวขาวมาเป็นบรรทดัฐาน ฯลฯ ค าถามต่าง ๆ เหล่าน้ีท าให้โครงการท่ีไดริ้เร่ิม
มาแลว้ตอ้งเล่ือนออกไปจึงไม่ไดมี้การปฏิบติัตามแผนงาน เช่น ไม่มีแผน่พบัส าหรับประชาสัมพนัธ์ 
ไม่มีภาพยนตร์ท่ีจะสาธิตการเป็นผูรั้บผิดชอบดูแลบา้น ไม่มีการประชุมปฏิบติัการ ฯลฯ อย่างไรก็
ตาม การจดัโครงการดงักล่าวไดมี้การเซ็นสัญญาใหก้บัสถาบนัวจิยัอิสระมาท าการประเมินโครงการ
เพื่อประกอบการตัดสินใจส าหรับการจดัโครงการต่อไป ดังนั้ น นักประเมินจึงได้ด าเนินการ
ประเมินตามแผนการท่ีได้รับหมอบหมายโดยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างผูรั้บบริการสวสัดิการมา
สัมภาษณ์ก่อนเร่ิมโครงการดว้ยการสอบถามขอ้มูลส าคญั ๆ ท่ีเก่ียวกบัการท าหนา้ท่ีเป็นแม่ รวมทั้ง
การเป็นผูจ้ดัการดูแลบา้น การใชจ่้ายเงินในครอบครัว ฯลฯ หลงัจากนั้น 18 เดือนก็ท าการสัมภาษณ์
กลุ่มตวัอยา่งเกิดอีกคร้ังหน่ึง ทั้ง ๆ ท่ีโครงการมิไดมี้การปฏิบติัตามแผนผลการประเมินปรากฏวา่ไม่
มีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีสามารถวดัหรือสังเกตไดเ้ลยจากผูรั้บบริการสวสัดิการท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
ผูป้ระเมินจึงสรุปว่า โครงการดงักล่าวไร้ประสิทธิภาพโดยปราศจากการตรวจสอบกระบวนการ
ปฏิบติัการของโครงการท่ีผ่านมา แต่ไดเ้สนอรายงานผลการประเมินโครงการน าร่องน้ีต่อผูว้า่การ
รัฐซ่ึงทางผู ้ว่าการรัฐเห็นว่าควรจะเผยแพร่ทางส่ือมวลชนเพื่อให้สาธารณชนรับทราบถึง            
ความพยายามของรัฐท่ีจะด าเนินโครงการสวสัดิการสังคมดงัท่ีกล่าวมาแลว้แต่ไม่ประสบผลส าเร็จ
จึงไดต้ดัสินให้ยุติโครงการไปในท่ีสุด (Patton, 1978 : 149-150) การยุติโครงการดงัตวัอยา่งท่ียกมา
เช่นน้ีนักว่าเป็นความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการพิจารณาขอ้มูลต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ     
ไดพ้ิจารณาเนน้หนกัเฉพาะผลลพัธ์ท่ีปรากฏใหเ้ห็นเท่านั้น 



150 

 

 จากปัญหาการประเมินโครงการทางดา้นสวสัดิการสังคมในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีเสนอ
มาข้างต้นน้ี ย่อมช้ีให้เห็นว่า การตรวจสอบกระบวนการปฏิบติัโครงการเพื่อให้ทราบแน่ชัดว่า
โครงการนั้ น  ๆ  ได้ด าเนินการไปตามแผนปฏิบัติจริงห รือไม่นั้ น เป็น เร่ืองท่ีส าคัญ มาก                     
ดงัจากท่ีกล่าวถึงรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งในล าดบัต่อไป 

 

ความส าคญัของการวเิคราะห์การน าโครงการไปสู่การปฏบัิติ 
      จากตัวอย่างของการประเมินโครงการน าร่องในด้านสวสัดิการสังคมในประเทศ
สหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นผลให้ทางรัฐตอ้งยุติโครงการดงัท่ีกล่าวมาแล้ว ย่อมสะทอ้นให้ตระหนักว่า            
การท่ีจะทราบวา่โครงการใดไดด้ าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่ ท่ีส าคญัประการแรกตอ้งรู้วา่
โครงการนั้นไดมี้การน าไปสู่การปฏิบติัจริงหรือไม่ ต่อจากนั้นควรมีกระบวนการติดตามก ากบัดูแล
ให้เป็นไปตามแผนของการด าเนินงานพร้อมกบัมีการตรวจสอบความเหมาะสมทั้งในดา้นนโยบาย
ของโครงการกบักระบวนการปฏิบติัและความเหมาะสมกบัสภาวะของทอ้งถ่ิน ตลอดจนปัญหาดา้น
การเมืองและความเช่ือท่ีสนบัสนุนหรือท่ีขดัแยง้ต่อการปฏิบติัโครงการนั้น ๆ  
 Lynne และ Salasin (1974) ได้กล่าวว่า โครงการบริการสังคมมกัมีช่องว่างระหว่างส่ิงท่ี
คาดหวงัจากระบบการใหบ้ริการท่ีรัฐบาลให้การสนบัสนุนกบัส่ิงท่ีเป็นจริงของระบบการใหบ้ริการ
ท่ีมีอยู่ในสังคมพร้อมกับช้ีให้เห็นปัญหาของการให้บริการสังคมว่าเกิดข้ึนจากสาเหตุส าคญั 2 
ประการ คือ ประการแรก เป็นความล้มเหลวของการน าโครงการไปสู่การปฏิบัติเน่ืองจาก             
ไม่บรรลุผลตามท่ีตอ้งการ และประการท่ีสองเป็นความลม้เหลวในการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั
ในรูปของโครงการท่ีมีลกัษณะเป็นเชิงปฏิบติัการเน่ืองจากไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามแผนท่ีวางไว ้
จากปัญหา 2 ประการดงักล่าวนกัประเมินมกัให้ความสนใจเฉพาะปัญหาประการแรกโดยเน้นการ
ประเมินผลลพัธ์ของโครงการเป็นหลกัดงัท่ีไดพ้บเห็นเป็นประจ าแต่ตามความเป็นจริงแลว้ปัญหา
ประการท่ีสองก็มีความส าคญัท่ีควรใหค้วามสนใจเช่นเดียวกนัมิฉะนั้นอาจน าไปสู่วกิฤตการณ์ไดใ้น
ภายหลงั 

 นอกจาก Lynne และ Salasin ท่ีกล่าวมาขา้งตน้แล้ว ได้กล่าวถึงหนังสือเล่มหน่ึงเก่ียวกบั
การน าโครงการไปสู่การปฏิบติัท่ีช่ือว่า Social Program Implementation ได้สรุปประเด็นส าคญั   
ไวว้่าปัญหาในการจดัโครงการมกัจะถูกละเลยหรือมกัจะขาดการเอาใจใส่ในการน าโครงการไปสู่
การปฏิบติัจริงจึงก่อให้เกิดปัญหาส าคญัท่ีซับซ้อนตามมา ซ่ึงรวมไปถึงการวิเคราะห์นโยบายและ
การทดลองน านโยบายใหม่ ๆ มาใช ้ตลอดจนปัญหาในการก าหนดนโยบายเพื่อมุ่งไปสู่การปฏิบติั
อนัเป็นพื้นฐานท่ีรัฐตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งในระบบการบริหารประเทศท าให้ตอ้งเผชิญกบัปัญหาใน
การน าโครงการไปสู่การปฏิบติัและการบริหารโครงการ จนเป็นท่ีวิพากษ์วิจารณ์กนัมาก แม้แต่     
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ในแผนพฒันาประเทศฉบบัต่าง ๆ ทั้ง ๆ ท่ีการแพร่กระจายทฤษฎีและแนวคิดใหม่ไปสู่การปฏิบติั                 
ตามพื้นท่ีต่าง ๆ นั้น ถือวา่เป็นการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ให้เกิดข้ึน (Patton 1978 อา้งถึง Guba, 1968, 

Rogeset, et al., 1969, 1971 ; Havelock, 1973) 
 ในทางการศึกษา Provus (1971) ก็ได้ช้ีให้ เห็นถึงความส าคัญว่าควรมีการประเมิน           
การปฏิบติัการโครงการก่อนการประเมินผลลพัธ์ของโครงการดงัท่ีได้เสนอไวแ้ลว้ในโมเดลการ
ประเมินความแตกต่าง (Discrepancy Evaluation Model)  
 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากนักวิจัยทางสังคมศาสตร์หรือนักวิจัยทางการศึกษาเก่ียวข้อง          
กบัการประเมินโครงการมกัยึดแนวทางการประเมินแบบเนน้ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นหลกั เร่ิมจากงาน
ของ Tyler (1930) ซ่ึงเน้นพฤติกรรมท่ีสังเกตได้และในยุคของการสร้างแบบสอบมาตรฐานเป็น
เคร่ืองมือของการประเมิน ซ่ึงเนน้การวดัผลท่ีปรากฏเท่านั้นต่อมาก็เป็นแนวคิดของการวดัผลแบบ
อิงเกณฑ์ซ่ึงเน้นท่ีผลลพัธ์เช่นกนั ดงันั้น การประเมินท่ีผ่านมาจึงกล่าวไดว้า่เป็นการวดัผลแบบไร้
การตอบโตห้รือปราศจากการป้อนกลบัท าให้ไดส้ารสนเทศท่ีมีประโยชน์ในการใช้ประกอบการ
ตดัสินใจ      ไม่มากเท่าท่ีควร ทั้งน้ีเน่ืองจากผูต้ดัสินใจจ าเป็นตอ้งรู้วา่อะไรด าเนินไปไดดี้และอะไร
เป็นอุปสรรคหรือขอ้จ ากดั รวมทั้งอะไรควรคงไวใ้นระบบและอะไรควรปรับเปล่ียนหรือปรับปรุง
ใหเ้หมาะสมเพื่อช่วยใหก้ารประเมินมีประสิทธิภาพต่อไป 

 ดงันั้น ตามแนวคิดในอุดมคติแลว้ การประเมินโครงการควรสรุปผลรวมของการประเมิน
ทั้ง 2 ส่วนเขา้ด้วยกนั คือการประเมินการปฏิบติัการของโครงการและการประเมินผลผลิตของ
โครงการ จึงจะไดส้ารสนเทศท่ีสมบูรณ์ในการตดัสินคุณค่าของโครงการ นอกจากนั้น การประเมิน
ท่ีดีจะตอ้งช่วยให้ผูต้ดัสินใจระบุไดว้า่ โครงการในอุดมคติสามารถปรับเปล่ียนออกไปไดม้ากนอ้ย
เพียงใดและปรับเปล่ียนไปในทิศทางใดได้บ้าง โดยยงัคงบรรลุผลได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
สารสนเทศในการตอบค าถามเหล่าน้ีจะต้องเสนอให้กระจ่างเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง        
ผูต้ ัดสินใจและนักประเมินถ้าเป็นโครงการท่ีมีลักษณะของการพัฒนาซ่ึงต่างกัน การพัฒนา
มาตรฐานส าหรับโครงการก็ย่อมจะเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมของท้องถ่ินต่าง ๆ นัก
ประเมินจะตอ้งรวบรวมขอ้มูลอยา่งมีระบบและไตร่ตรองขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรมซ่ึงด าเนินไปแลว้
ด้วยความรอบคอบรวมทั้ งต้องก าหนดค าถามเพื่อการประเมินการปฏิบัติการของโครงการให้
สอดคลอ้งกบับริบทของโครงการนั้น ๆ ตามาภาวะของแต่ละทอ้งถ่ินดว้ย 

 

แนวทางการประเมนิการปฏบิัติการของโครงการ 

         เม่ือน าโครงการไปปฏิบติันั้น นกัประเมินมีแนวทางในการประเมินเป็น 3 แนวทางคือ 

  1.  การประเมินความพยายาม (The Effort Approach) 
  2.  การประเมินกระบวนการ (The Process Approach) 
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  3.  การประเมิน ส่ิ ง ท่ีต้องป ฏิบัติ ในโครงการ (The Treatment Specification 

Approach) 
 การประเมินโครงการในอุดมคติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพท่ีตอ้งการนั้น ควรมีการประเมิน
ทั้ง 3 แนวทางร่วมกนัโดยมีรายละเอียดท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 1.  การประเมินความพยายาม 

      การประเมินความพยายามจะกระท าในรูปของแหล่งทรัพยากรและในลักษณะ           
ทางกายภาพของโครงการซ่ึงเป็นความพยายามของโครงการโดยจะเนน้ท่ีปัจจยัน าเขา้วา่เป็นไปตาม
แผนท่ีวางไวจ้ากการออกแบบโครงการหรือไม่ การประเมินในลกัษณะน้ีมีความส าคญัมาก เพราะ
ทางโครงการขาดทรัพยากรท่ีจ าเป็นแล้วจะไม่สามารถก่อให้เกิดผลดีต่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการตามท่ี
คาดหวงัไว ้การประเมินความพยายามนั้น ได้มุ่งมัน่ท่ีจะตอบค าถามว่ากิจกรรมของโครงการเป็น
อย่างไร กล่าวคือ มุ่งท่ีจะพิจารณาว่าปริมาณและประเภทของกิจกรรมท่ีจดัข้ึนนั้นเป็นไปตาม
แผนงานหรือตามรางเวลาท่ีก าหนดไวห้รือไม่ มีการจดัสรรแหล่งวสัดุ การใช้อุปกรณ์ และมี
งบประมาณในการจดักิจกรรมอยา่งเพียงพอและเหมาะสมเพียงใด รวมทั้งความพร้อมของสถานท่ี
จดักิจกรรมเป็นท่ีน่าพอใจหรือไม่ เป็นตน้ สารสนเทศท่ีไดจ้ากการประเมินน้ียอ่มแสดงใหเ้ห็นความ
พยายามของโครงการว่ามีมากน้อยเพียงไรและมีการใช้แหล่งทรัพยากรอ่ืน ๆ เหมาะสมหรือไม่ 
อยา่งไร 

 2. การประเมินกระบวนการ 

    เม่ือโครงการได้น าไปสู่การปฏิบัติแล้วการประเมินโครงการจะเน้นการแสวงหา
ค าอธิบายถึงความส าเร็จของความลม้เหลวตลอดจนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน
ของโครงการ ดังนั้ น การประเมินในช่วงน้ีจึงเป็นการประเมินกระบวนการของโครงการคือ          
มุ่งค้นหาสาเหตุหรือเง่ือนไขท่ีก่อให้เกิดผลของโครงการ โดยนักประเมินจะต้องมีความไว           
ต่อการเปล่ียนแปลงของโครงการทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพคือไม่เพียงแต่ให้ความสนใจใน
กิจกรรมท่ีตอ้งการให้เกิดผลตามเป้าหมายเท่านั้นแต่ยงัตอ้งคน้หาผลกระทบหรือผลขา้งเคียงท่ีอาจ
เกิดข้ึนโดยไม่คาดหวงัมาก่อนดว้ย นอกจากนั้น ยงัตอ้งให้ความสนใจต่อการรับรู้ของกลุ่มบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งหรือกลุ่มบุคคลท่ีใกล้ชิดกบัโครงการทั้งภายในและภายนอกโครงการเช่นกนั ทั้งน้ีเพื่อ
พยายามให้เขา้ใจถึงจุดเด่นและจุดดอ้ยของการจดัด าเนินโครงการ และเพื่อตอ้งการทราบวา่ผลท่ีได้
จากโครงการนั้นเกิดข้ึนอย่างไร มากกว่าท่ีจะทราบแต่เพียงว่ามีผลอะไรท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
เท่านั้น การประเมินกระบวนการปฏิบติัของโครงการจะท าใหไ้ดข้อ้มูลป้อนกลบัมาพฒันาโครงการ
และก่อให้เกิดการปรับเปล่ียนแผนงานของโครงการเพื่อให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ อนัจะน าไปสู่
การขยายผลจากโครงการไดอี้กระดบัหน่ึง เช่น จากระดบัทอ้งถ่ินไปสู่ระดบัชาติ เป็นตน้ 
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   ส าห รับแนวทางการประเมินกระบวนการของโครงการนั้ น  พบว่า การประเมิน
กระบวนการตามแนวคิดของ Suchman (1967) มีความสมเหตุสมผล โดยสามารถจ าแนก             
การประเมินตามแนวทางน้ีออกไดเ้ป็น 4 ลกัษณะใหญ่ ๆ คือ 

   1.  คุณสมบติัของตวัโครงการ 

  2.  การแสดงออกของประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งต่อโครงการ 

  3.  สถานการณ์ตามบริบทของโครงการท่ีน าไปสู่การปฏิบติั 

  4.  ผลต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการปฏิบติังานของโครงการ 

 ในส่วนท่ีเป็นความส าคญัของการประเมินกระบวนการปฏิบติังานส าหรับแต่ละโครงการ
นั้น สามารถจะสังเกตได้จดัจากแนวคิดของ Stufflebeam (1970) ซ่ึงไดม้องการประเมินโครงการ
อย่างเป็นระบบและได้เป็นผู ้พ ัฒ นาโม เดลของการประเมินโครงการข้ึน  เรียก ช่ือย่อว่า              
“CIPP Model” อนัประกอบดว้ย 4 องค์ประกอบใหญ่ ๆ คือ (1) Context (บริบท) (2) Input (ปัจจยั
น าเข้า) (3) Process (กระบวนการ) และ (4) Product (ผลผลิต) จากแนวคิดของ Stufflebeam            
ท่ีปรากฏอยู่ในโมเดลดังกล่าว จะเห็นว่าการประเมินกระบวนการ (Process) เป็นองค์ประกอบ        
ท่ีจ  าเป็นและขาดไม่ได้ในการประเมินโครงการเพราะถ้าพิจารณาในด้านของประโยชน์แล้ว        
การประเมินกระบวนการมีบทบาทส าคญัส าหรับช่วยผูบ้ริหารในการตดัสินใจ รวมทั้งสามารถ      
ใชส้ารสนเทศท่ีไดรั้บไปปรับปรุงหรือปรับแผนปฏิบติังาน นอกจากนั้น เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการประจ า
สถานท่ีและเจา้หน้าท่ีภาคสนามสามารถใช้ขอ้มูลจากการประเมินไปแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค   
ต่าง ๆ ไดท้นัต่อเหตุการณ์ 

 อย่างไรก็ตาม การประเมินกระบวนการตอ้งใชท้ั้งทรัพยากรและเวลาดงัท่ี Scriven (1967) 
ไดใ้ห้ทศันะวา่ การประเมินกระบวนการเป็นการกระท าท่ีมีขอ้จ ากดัโครงการจ านวนมากจึงยงัไม่มี
การประเมินกระบวนการของโครงการอย่างจริงจัง ในปัจจุบันถึงแม้จะยงัไม่มีการประเมิน
กระบวนการของโครงการท่ีเด่นชดั แต่ก็ไดใ้ห้ความส าคญัต่อการประเมินในส่วนน้ีโดยโครงการ
ต่าง ๆ จะให้ความส าคัญในการติดตามและก ากับดูแลโครงการ ส าหรับใช้เป็นเคร่ืองมือท่ีมี
ประสิทธิภาพในการบริหารตลอดจนการควบคุมก ากบัดูแลและช้ีวดัผลงานวา่ไดบ้รรลุผลตรงกบั
เป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องโครงการหรือไม่ 
 3. การก ากบัดูแล 

    การก ากับดูแลเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินกระบวนการ ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนหน่ึง       
ของการบริหารงานของโครงการท่ีพึงกระท าเป็นประจ าและต่อเน่ือง เพื่อตรวจสอบเป็นระยะ ๆ     
วา่มีการปฏิบติัจริงหรือไม่ ปัจจยัน าเขา้สามารถน าไปใช้ไดท้นัท่วงทีหรือไม่ กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดั
เป็นไปตามวตัถุประสงค์หรือไม่ การให้บริการตรงกบักลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนดไวม้ากน้อยเพียงใด
และตรงตามตารางเวลาท่ีไดว้างไวใ้นแผนงานหรือไม่ โดยการก ากบัดูแลนั้นตอ้งให้ความสนใจต่อ
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การแปรรูปปัจจยัน าเขา้ใหเ้ป็นผลลพัธ์และสามารถแกปั้ญหาในขณะปฏิบติังานไดท้นัท่วงทีเพื่อช่วย
ใหเ้กิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพคุม้ทุนหรือคุม้ค่าต่อไป 

 ดงันั้น การประเมินกระบวนการปฏิบติัโครงการจึงมกัจะใช้วิธีการก ากบัดูแลเพื่อช่วยให้
การด าเนินงานในการจดัระบบสารสนเทศของโครงการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและต่อเน่ือง เช่น 

  1.  ให้สารสนเทศเก่ียวกับเป้าหมายของการปฏิบติัโครงการและตวับ่งช้ีท่ีใช้วดั
ความกา้วหนา้ของโครงการซ่ึงน าไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไวเ้ป็นอยา่งไร 

  2.  รวบรวมและสรุปสารสนเทศของการปฏิบติัโครงการจากหน่วยงานและจาก
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งเผยแพร่ไปยงัทุกฝ่ายท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

  3.  วิเคราะห์แฟ้มข้อมูลของการบริหารโครงการและข้อมูลท่ีเป็นบันทึกต่าง ๆ  
จากการปฏิบติัโครงการ 

  4.  รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลจากผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากการปฏิบติัโครงการ
เพื่อสนบัสนุนความพร้อมของขอ้มูลและการรายงานผล 

  5.  บ่งช้ีปัญหาของโครงการและใหก้ารวนิิจฉยัเพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

  6.  เตรียมรูปแบบการเก็บข้อมูลและเรียกใช้ข้อมูลชุดต่าง ๆ ท่ีรวบรวมไว ้           
เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ส าหรับการประเมินผลในภายหลงั 

  7.  เต รียมรายงานผลส าห รับค้นพบท่ีได้จากการวิ เคราะห์ ต่าง ๆ  เพื่ อให้
ประกอบการตดัสินหาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการบริหารและในการพฒันาโครงการ 

 

ความแตกต่างของการก ากบัดูแลและการประเมนิ 

 การก ากับดูแลการประเมินและกระบวนการท่ีเก่ียวข้องและต่อเน่ืองซ่ึงกันและกัน          
เร่ิมตั้งแต่ขั้นนโยบายไปสู่วตัถุประสงค์ของโครงการจนถึงผลลพัธ์สุดทา้ยของโครงการว่าไดผ้ล
หรือไม่ ตลอดจนมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้นย่อมข้ึนอยู่กับผลท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาต่าง ๆ ของ        
การด าเนินโครงการ ดังนั้น ถ้ามีการก ากับดูแลแล้วพบว่าการปฏิบติัโครงการมีอุปสรรคหรือมี
ปัญหาก็ควรจะไดห้าทางแกไ้ขในระหวา่งด าเนินโครงการเพื่อป้องกนัมิให้โครงการนั้น ๆ ลม้เหลว 
นัน่คือ ผูบ้ริหารโครงการตอ้งตระหนกัถึงความเก่ียวขอ้งระหวา่งการก ากบัดูแลและการประเมินดว้ย          
เพื่อช่วยตรวจสอบการรวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศ ตลอดจนเพื่อก าหนดตวับ่งช้ีซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของการวางแผนส าหรับการประเมินโครงการต่อไป ทั้งการประเมินภายใน (Internal Evaluation) 
และการประเมินภายนอก (External Evaluation) 
 การก ากบัดูแลต่างจากการประเมิน เพราะการก ากบัดูแลจะเนน้ท่ีการติดตามเพื่อตรวจสอบ
กระบวนการเป็นหลกั ส่วนการประเมินจะเนน้ท่ีการตรวจสอบผลลพัธ์หรือผลกระทบของโครงการ
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วา่เป็นไปตามวตัถุประสงค์หรือไม่เป็นหลกั เพื่อให้เห็นความแตกต่างของการก ากบัดูแลและการ
ประเมินท่ีชดัเจนยิง่ข้ึนจึงสรุปใหเ้ห็นเป็นขอ้ ๆ ดงัตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่3  แสดงความแตกต่างระหวา่งการก ากบัดูแลและการประเมิน 

การก ากบัดูแล การประเมิน 

1.  ติดตามกิจกรรมประจ าวนัอยา่งต่อเน่ือง 

 

2.  ยอมรับนโยบายและกฎเกณฑต่์าง ๆ  
 

3.  ติดตามดูผลการปฏิบติังานในแต่ละขั้นตอน 

 

 

4.  เนน้การแปรรูปปัจจยัน าเขา้ไปสู่ผลลพัธ์ 

5.  เอาใจใส่ในรายละเอียดของโครงการตามท่ี
วางแผนไว ้

 

 

 

6.  รายงานความกา้วหนา้ของการด าเนินงานเป็น
ระยะ ๆ ตามความเหมาะสม 

1.  ตรวจสอบผล/ผลกระทบของโครงการเป็น
ช่วง ๆ (มองระยะยาว) 
2.  ถามถึงความเหมาะสมของนโยบายและ
วธีิการ 

3.  ตรวจสอบความก้าวหน้าของผลลัพธ์ตาม
วัตถุประสงค์ และตามความเหมาะสมของ
วตัถุประสงคน์ั้น ๆ 

4.  เนน้การแปรรูปผลลพัธ์ไปสู่วตัถุประสงค ์

5.  ป ระ เมิน รายล ะ เอียด ท่ี วางแผน ไว้แล ะ
วิ เคราะ ห์ ให้ เห็ น การเป ล่ียน แป ลงท่ี ไม่ ไว้
วางแผนไว ้รวมทั้งคน้หาสาเหตุท่ีท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงตลอดจนคดัคา้นขอ้ตกลงเบ้ืองตน้
วา่ถา้เห็นวา่ไม่เหมาะสม 

6.  ส ารวจความก้าวหน้าและค้นหาปัญหาหรือ
ข้อจ ากัดเพื่อน ามาสรุปเป็นภาพรวมหรือเป็น
บทเรียนในภายหลงั 

 

 

การประเมนิส่ิงทีต้่องปฏบิัติในโครงการ 

 ในการประเมินโครงการนั้น Patton (1978 : 167) ได้กล่าวว่าตอ้งระบุส่ิงท่ีต้องปฏิบติัใน
โครงการเพื่อช่วยให้สามารถบ่งบอกการวดัท่ีชดัเจนเก่ียวกบัส่ิงท่ีคาดหวงัว่าจะท าให้โครงการเกิด
ผลผลิตข้ึนได ้หรือท าให้เกิดผลผลิตต่างไปจากเดิม คือ บอกวา่อะไรก าลงัจะเกิดข้ึนเม่ือโครงการได้
ลงมือปฏิบติัแล้ว นอกจากนั้น เม่ือมีการระบุลกัษณะของงานหรือกิจกรรมท่ีตอ้งกระท าแล้วก็จะ
ช่วยตรวจสอบวา่เป้าหมายของโครงการนั้น ๆ ไดรั้บการสนบัสนุนให้บรรลุผลไดอ้ยา่งไรและคณะ
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ผูจ้ดัท าโครงการได้ยึดหลักการหรือทฤษฎีใดในการปฏิบัติงานเพื่อให้ประสบผลส าเร็จตามท่ี
ตอ้งการ 

 จากแนวคิดของ Patton ข้างต้น  ใช้ศัพท์เทคนิคทางการวิจัย ค  าว่า ส่ิงท่ีต้องปฏิบัติใน
โครงการ หมายถึงตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตน้ (Independent Variables) ท่ีคาดว่าจะก่อให้เกิดผล
ตามมาคือ ตัวแปรตาม (Dependent Variables) นั่นเอง ดังนั้ น การประเมินส่ิงท่ีต้องปฏิบัติใน
โครงการยอ่มจะช่วยบ่งช้ีให้เห็นขอ้ตกลงเบ้ืองตน้เชิงสาเหตุ (Casual Assumptions) ภายในขอบเขต
ของกิจกรรมในโครงการซ่ึงจะช่วยให้ทราบวา่ผูป้ระเมินควรแสวงหาอะไรในแต่ละโครงการเพื่อท า
การทดสอบความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลท่ีโครงการก าหนดไวว้า่ หลงัจากท่ีน าโครงการไปปฏิบติั
แลว้เกิดผลข้ึนจริงตามท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่ และผลท่ีเกิดข้ึนนั้นนบัวา่ประสบความส าเร็จในระดบั
ใด การประเมินตามแนวทางน้ีมีวิธีการประเมินท่ียุง่ยากเพราะจะตอ้งควบคุมตวัแปรอิสระหรือตวั
แปรตน้อยา่งมีระบบโดยปฏิบติัตามหลกัการของการวิจยัเชิงทดลองอยา่งเคร่งครัด ถา้เป็นโครงการ
บริการสังคมก็ยิ่งจะมีความยุง่ยากในการประเมินมากข้ึน เช่น มีความยุง่ยากในการประเมินมากกวา่
โครงการทางด้านเกษตรกรรมเพราะในการประเมินโครงการทางด้านเกษตรกรรมถึงแมเ้วลาจะ
เปล่ียนแปลงไปแต่นักวิจัยก็สามารถสร้างสถานการณ์ ข้ึนใหม่ในแปลงทดลองใหม่ภายใต้
สภาพการณ์เดิมก็จะได้ผลในส่ิงเดียวกนัเหมือนเดิม ในทางตรงกันขา้ม ถ้าเป็นโครงการบริการ
สังคมแลว้ก็ยอ่มเป็นการยากท่ีจะสร้างสถานการณ์ข้ึนใหม่ให้เหมือนเดิมไดเ้พราะเม่ือเวลาผา่นไป
องคป์ระกอบบางอยา่งของโครงการก็ยอ่มจะเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย เช่น มีการเปล่ียนแปลงกลุ่ม
บุคคลผูป้ฏิบัติงานในแต่ละวนั เป็นต้น นอกจากนั้น ถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการ         
ท่ีมีความซับซ้อน เช่น โครงการพฒันาท้องถ่ินเพื่อขจดัปัญหาความยากจนของประชาชน ฯลฯ     
เม่ือสภาพการณ์ในแต่ละทอ้งถ่ินเปล่ียนแปลงไปก็ย่อมยากท่ีจะควบคุมตวัแปรอิสระหรือตวัแปร    
ท่ี เป็นต้นเหตุได้ ผลท่ีเกิดข้ึนจึงอาจจะไม่สามารถยืนยนัได้ชัดเจนเท่าท่ีควร ในกรณีเช่นน้ี             
นกัประเมินตอ้งอาศยัความเป็นเหตุเป็นผลมาสนบัสนุนเพื่ออธิบายลกัษณะของการปฏิบติังานในแต่
ละโครงการต่อไป 

 แนวทางท่ี เอ้ือต่อการตรวจส อบ ส่ิ งท่ีต้องป ฏิ บัติในโครงการบ ริการทางสั งคม            
สามารถเสนอแนะไดด้งัน้ี 

  1.  นกัประเมินตอ้งพยายามระบุตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตน้ท่ีคาดว่าเป็นเหตุให้
เกิดผลลพัธ์ คือ ตวัแปรตามให้ชดัเจน ซ่ึงในขั้นตอนน้ีนักประเมินเร่ิมจากการศึกษาและรวบรวม
สารสนเทศท่ีเก่ียวข้องจากการออกแบบโครงการท่ีดีนั้ นสามารถบอกให้ทราบว่าอะไรคือส่ิงท่ี
ตอ้งการจะประเมินและอะไรคือส่ิงท่ีคาดหวงัไวจ้ากภาคสนามของโครงการท่ีได้ปฏิบติัไปแล้ว    
นกัประเมินตอ้งให้ความสนใจและพยายามวิเคราะห์สารสนเทศจากการออกแบบโครงการท่ีมีอยู ่
อย่างไรก็ตาม  โครงการจ าน วน มากมัก ขาดการออกแบบ ท่ีส มบู รณ์  ซ่ึ งในกรณี เช่น น้ี                      
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นักประเมินก็อาจคน้หาขอ้มูลเบ้ืองตน้ไดจ้ากโครงร่างของการเสนอโครงการ (Project Proposal) 
พร้อมกบัตระหนกัวา่ในขั้นน้ียงัไม่ตอ้งตอบค าถามท่ีวา่จะวดัตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่างไร แต่ตอ้ง
พยายามระบุรายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะของการปฏิบติัโครงการท่ีน ามาเสนอใหช้ดัเจน 

  2.  พยายามอธิบายแนวคิดของการตรวจสอบกล่องด า (Black Box) คือค้นหา
เอกสารและการบนัทึกต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีไดก้ล่าวถึงการปฏิบติัโครงการดว้ยการพิจารณาและ
วเิคราะห์อยา่งรอบคอบเพื่อสรุปเป็นขอ้มูลท่ีคาดวา่จะให้ความน่าเช่ือถือในการบ่งช้ีวา่โครงการนั้น 
ๆ ประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลวอย่างไรซ่ึงนับว่าเป็นสารสนเทศท่ีมีคุณค่าส าหรับ           
การประเมินการปฏิบติัการเฉพาะของแต่ละโครงการ 

  3.  ต้องตรวจสอบสภาวะแวดล้อมของการปฏิบัติโครงการ ขั้นตอนน้ีนับว่า          
มีความส าคญัมากเน่ืองจากการประเมินโครงการส่วนใหญ่จะพิจารณาเฉพาะผลท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ให้
ความสนใจเก่ียวกับรายละเอียดของการปฏิบัติโครงการในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ท าให ้               
ผลการประเมินขาดความถูกตอ้งแม่นย  าได ้การประเมินในแนวน้ีเป็นแนวคิดของ Moos (1975, อา้ง
ถึงใน Patton, 1984 : 173) ซ่ึงได้ท าการวิจยัประเมินในรูปแบบของการระบุลักษณะเฉพาะของ    
การปฏิบัติโครงการในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ จนสามารถหาความสัมพันธ์ของตัวแปรทาง          
ดา้นสภาวะแวดล้อมในการปฏิบติัโครงการกบัตวัแปรทางดา้นผลลพัธ์ของโครงการได ้ท าให้ผล
การประเมิน   ท่ีมีความหมายครอบคลุมรายงะเอียดต่าง ๆ ไดม้ากกว่าเดิม ดงันั้น ในการประเมิน  
การปฏิบติังานของโครงการนักประเมินควรประยุกต์แนวคิดของ Moos มาใช้เพื่อประโยชน์ใน   
การติดตามพิจารณาและวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มของโครงการในระหวา่งท่ีด าเนินงาน อนัจะท าให้
ได้สารสนเทศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการตดัสินความส าเร็จหรือความล้มเหลวตลอดจนขอ้จ ากดัต่าง ๆ   
ของการปฏิบติัโครงการนั้น ๆ ต่อไป 

 

บทสรุป 

โครงการบริการสังคม เป็นการด าเนินงานทั้ งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ทั้ งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  ดงันั้นเพื่อให้การจดัท าโครงการมีประสิทธิภาพ จึงมีความส าคญั
และประโยชน์คือเพื่อให้ได้การรับรองวิทยฐานะ (ในกรณีท่ีเป็นสถาบันหรือเป็นสถานศึกษา)    
เพื่อให้ได้เงินทุนสนับสนุนอย่างเพียงพอ    เพื่ อให้ได้ข้อมูลข่าวสารเม่ือหน่วยงานต่าง ๆ                 
ขอมา  เพื่อให้ไดส้ารสนเทศท่ีส าคญัส าหรับช่วยผูบ้ริหารในการตดัสินใจ  เพื่อให้ความเช่ือเหลือ  
แก่บุคลากรท่ีรับผิดชอบโครงการ โดยให้สามารถปรับปรุงและพฒันาโครงการไดอ้ยา่งเหมาะสม
และ เพื่อให้ทราบผลผลิตหรือผลกระทบจากโครงการ  ท าให้เกิดประโยชน์ของการประเมิน
โครงการบริการสังคมคือ การประเมินเป็นเคร่ืองมือของการรับรองคุณภาพในการให้บริการ     
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ถึงแมจ้ะไม่สามารถประกนัผลสัมฤทธ์ิขั้นสูงสุดของโครงการได ้แต่ก็สามารถจะรับรองคุณภาพ
ของการให้บริการในระดบัหน่ึงได ้ดว้ยเหตุน้ี องคก์รท่ีเป็นเจา้ของโครงการต่าง ๆ จ านวนมาก จึง
เห็นความจ าเป็นท่ีตอ้งใช้วิธีประเมินโครงการเพื่อให้เป็นท่ียอมรับและเป็นท่ีน่าเช่ือถือจากบุคคลท่ี
เก่ียวข้องรวมทั้ งจากประชาชนทั่วไปด้วย   ประเภทของการประเมินโครงการบริการสังคม             
คือ 1) การประเมินความตอ้งการท่ีจ าเป็น 2)  การประเมินกระบวนการ 3) การประเมินผลผลิต และ                        
4) การประเมินประสิทธิภาพ ซ่ึงเม่ือน าโครงการไปปฏิบติันั้น นกัประเมินมีแนวทางในการประเมิน
เป็น  3 แนวทางคือ  1)  การประเมินความพยายาม (The Effort Approach) 2)  การประเมิน
กระบวนการ (The Process Approach) 3)  การประเมินส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัในโครงการ (The Treatment 

Specification Approach) 
 ดงันั้นโครงการบริการสังคมจะด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้นอยูท่ี่ว่าโครงการ
นั้นๆ ได้มีการน าไปปฏิบัติจริงหรือไม่ นอกจากน้ีจะต้องมีกระบวนการติดตามก ากับดูแลถึง
แผนการด าเนินงานพร้อมกับตรวจสอบความเหมาะสมของนโยบายโครงการกบักระบวนการ
ปฏิบติั  การประเมินการปฏิบติัของโครงการ โดยจะประเมินวา่โครงการไดด้ าเนินกิจกรรมไปตาม
แผนหรือไม่ และเพราะเหตุใด รวมทั้ งมุ่งค้นหาสาเหตุหรือเง่ือนไขท่ีท าให้โครงการนั้ น ๆ             
ไม่สามารถบรรลุ และการประเมินส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัในโครงการ  
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ค าถามท้ายบท 

 

1. ใหน้กัศึกษาอธิบายเก่ียวกบัลกัษณะโครงการบริการสังคมเป็นอยา่งไร 

2. ใหน้กัศึกษาอธิบายความส าคญัและประโยชน์การประเมินโครงการบริการสังคมวา่ 

เป็นอยา่งไร 

3. ใหน้กัศึกษาอธิบายเก่ียวกบัการประเมินผลและการติดตามการปฏิบติัการของโครงการ 

บริการสังคม 

3.    ให้นกัศึกษาอธิบายเก่ียวกบัความส าคญัของการวิเคราะห์และการน าโครงการไปสู่การ
ปฏิบติั 

4.   ใหน้กัศึกษาอธิบายเก่ียวกบัแนวทางการประเมินการปฏิบติัของโครงการบริการสังคคม
เป็นอยา่งไร 
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 คุณสมบติั คุณลกัษณะของนกัประเมิน 

จรรยาบรรณของนกัประเมินโครงการ 

การเตรียมตวัของนกัประเมินและผูถู้กประเมิน 

หนา้ท่ีของนกัประเมิน 

 บทสรุป 

  

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายคุณสมบติั คุณลกัษณะและจรรยาบรรณของนกัประเมิน 

ได ้

2. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายบทบาทของนกัประเมินได ้

3. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายามารถอธิบายคุณสมบติัของนกัประเมินได ้

4. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายคุณลกัษณะของนกัประเมินไดว้า่มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

5.   เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายจรรยาบรรณของนกัประเมินโครงการได ้

 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

4. ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

5. ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 
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6. ผูส้อนท าการซกัถาม 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาการประเมินผลโครงการ 

2. Power point จรรยาบรรณของนกัประเมิน 

 

การวดัผลและประเมนิผล 

1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผดิชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 
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บทที ่7 

จรรยาบรรณของนักประเมิน 

 

การประเมินเป็นกิจกรรมเชิงวชิาการท่ีไดน้ าไปใชอ้ยา่งกวา้งขวางในปัจจุบนัไม่วา่จะเป็นวง
การศึกษา การบริการสังคม การบริหาร การปกครอง ตลอดจนธุรกิจการคา้ และสมาคมวิชาชีพ           
การด าเนินกิจกรรมทางการประเมินนั้นนกัประเมินมีหนา้ท่ีหลกัคือ ท าการประเมินผลโครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ได้ค  าตอบว่าโครงการนั้ น ๆ ได้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้ งไวเ้พียงไร            
การด าเนินงานมีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรมีปัญหาและข้อจ ากัดอะไรบ้าง และควรมีการปรับปรุง
อย่างไรหรือควรยุติกิจกรรมของโครงการเม่ือใด ฯลฯ ดว้ยภาระหน้าท่ีดงักล่าวนกัประเมินจึงควร
เป็นผูท่ี้มีบทบาทมีคุณสมบติั คุณลกัษณะ ตลอดจนจรรยาบรรณเฉพาะตวัซ่ึงอาจจะมีส่วนเหมือน
และส่วนต่างจากบุคคลในอาชีพอ่ืนรวมทั้งอาจจะแตกต่างกันระหว่างบุคคลท่ีเป็นนักประเมิน
ด้วยกันก็ได้   ซ่ึ งในบทน้ีจะกล่าวถึงจรรยาบรรณ ของนักประเมิน มีรายละเอียดต่อไป น้ี                  
(เยาวดี  รางชยักุล วบิูลยศ์รี, 2551: 107-116) และ สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์,2541: 309-311 

ความส าคญัของนักประเมนิโครงการ 

1. ไม่มีอคติหรือความล าเอียง 

2. ไม่มีความเป็นอตัตาสูง 

3. มีมนุษยส์ัมพนัธ์สูง 

4. มีความสามารถในการรับฟังและสังเคราะห์ความคิดเห็นของผูอ่ื้นไดสู้ง 

5. มีความสามารถในการสังเกตจดจ าส่ิงแวดลอ้มทั้งทางกายภาพและทางสังคมสูง 

6. มีความอดทนสูง 

 

ประเภทของนักประเมิน 

 นกัประเมินมีภาระหนา้ท่ีและต าแหน่งท่ีต่างกนั ยอ่มมีบทบาทต่างกนัตามประเภทของนกั
ประเมินดงัน้ี 
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 1.  นักประเมินภายในองค์การหรือภายในหน่วยงาน (In-house evaluators or Internal 

evaluators)  
   นกัประเมินประเภทน้ีมกัจะสังเกตองคก์รบริการสังคม หน่วยงานบริหารหรือบริการทั้ง
ของภาครัฐและเอกชนซ่ึงมีหน้าท่ีด าเนินงานรับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ดังนั้ น การประเมิน
โครงการจึงเป็นกิจกรรมท่ีจ าเป็นถ้าผู ้บ ริหารต้องการให้โครงการท่ีตนรับผิดชอบได้รับ               
การสนับสนุนก็จ  าเป็นต้องมีการแข่งขนักับโครงการอ่ืน ๆ ภายในหน่วยงานเดียวกันหรือต่าง
หน่วยงานกัน ทั้ งในระดับประเทศหรือต่างประเทศเพื่อให้ได้ทุนสนับสนุนโครงการนั้ น ๆ         
ด้วยเหตุน้ีนักประเมินภายในจึงมีหน้าท่ีและบทบาทส าคญัในการตรวจสอบและตดัสินผลการ
ด าเนินโครงการขององคก์ารหรือหน่วยงานท่ีตนท างานอยู ่การประเมินโครงการส่วนใหญ่ มกัจะมี
เง่ือนไขของการอนุมติัท่ีตอ้งกระท าตามสัญญา หรือมิฉะนั้นการประเมินโครงการก็มกัจะท าเพื่อให้
โครงการมีสารสนเทศท่ีสามารถน าไปเสนอผูใ้ห้ทุนส าหรับขออนุมติัเป็นโครงการต่อเน่ืองหรือ
ขยายโครงการใหมี้ขอบข่ายกวา้งข้ึน   
 2.  นักประเมินภายนอกหรือนักประเมินที่ เป็นผู้เช่ียวชาญ (External evaluators or 

consultants) 
     นกัประเมินประเภทน้ีมกัสังเกตหน่วยงานวิจยัหรือมหาวิทยาลยัทั้งของรัฐและเอกชน
และมกัจะประเมินเฉพาะบางโครงการท่ีตนถนัดและเช่ียวชาญหรือท่ีตนมีประสบการณ์โดยตรง
ตามท่ีได้รับการขอร้องหรือว่าจ้างให้ไปประเมินโครงการบางอย่างเฉพาะท่ีหน่วยงานเห็นว่า
เหมาะสมเท่านั้น 

 จากการจ าแนกนักประเมินเป็นประเภทภายในและภายนอกดงักล่าวย่อมจะสามารถสรุป
บทบาทไดช้ดัเจนตามขอ้ไดเ้ปรียบเสียเปรียบของขอ้จ ากดัต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

  1.  องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถของนกัประเมิน เช่น ในดา้นความรู้
เก่ียวกบัโครงการ นักประเมินภายในย่อมได้เปรียบว่านักประเมินภายนอกท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญทั้งน้ี     
ก็เพราะว่ามีโอกาสใกล้ชิดกับผูอ้  านวยการโครงการหรือผูบ้ริหารองค์การ และยงัมีส่วนร่วม          
ในการท างานกบัโครงการมาโดยตลอดจึงยอ่มไดเ้ห็นพฤติกรรมต่าง ๆ ของโครงการ รวมทั้งไดรู้้จกั
บุคลากรของโครงการท าให้ไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการจากกลุ่ม
บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับโครงการนั้น ๆ อาทิ ข่าวสารจากการพูดคุยกันในห้องพกัหรือห้องอาหาร                  
เป็นตน้ ตรงกนัขา้ม นกัประเมินภายนอกย่อมจะไดข้อ้มูลท่ีจ  ากดัมากกวา่ เป็นท่ีทราบกนัดีแลว้ว่า  
ในการประเมินโครงการนั้น การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารซ่ึงเก่ียวกบัโครงการมากข้ึนเท่าใดยอ่มจะเอ้ือ
ต่อการตั้งค  าถามท่ีส าคญัเก่ียวกบัโครงการมากข้ึนเท่านั้น อนัจะน าไปสู่กระบวนการประเมินท่ีมี
ประสิทธิภาพต่อไป ดงันั้นในสภาพเช่นน้ี นกัประเมินภายในจึงมีบทบาทของการประเมินท่ีดีกว่า
นกัประเมินภายนอกเพราะสามารถปฏิบติังานไดลึ้กซ้ึงกวา่และมองปัญหาไดท้ัว่ถึงมากกวา่ดว้ย 
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 ส่วนในด้านความเช่ียวชาญทางเทคนิควิธีการประเมิน โดยปกติแล้วนักประเมินภายใน    
มกัท างานกับกลุ่มเล็กหรือท างานร่วมกับกลุ่มเพียงสองหรือสามกลุ่มหรืออาจท างานโดยล าพงั 
ดงันั้น นักประเมินภายในจึงมกัถูกจ ากดัดว้ยโอกาสในการแลกเปล่ียนหรือการป้อนกลบัเก่ียวกบั
การใช้เทคนิคต่าง ๆ ตรงกันข้ามนักประเมินภายนอกมักจะมีโอกาสท่ีจะเรียนรู้และน าเทคนิค       
วิธีต่าง ๆ จากองค์การหรือมหาวิทยาลยัซ่ึงมีการพฒันาอยู่ตลอดเวลาไปใช้กบัสถานการณ์ต่าง ๆ   
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เช่น มีเทคนิคการตั้งค  าถามท่ีเหมาะสมกบัสภาพของโครงการ    
ท่ีต่างกนัไป ซ่ึงสามารถน าไปประยุกตใ์ชป้ระเมินโครงการให้เหมาะสมกบัสภาพและลกัษณะของ
โครงการได้ เป็นต้น ในทางกลับกันถ้าเป็นนักประเมินภายในซ่ึงต้องประเมินโครงการต่าง ๆ         
ท่ีแตกต่างกนัไปดว้ยเทคนิคอนัจ ากดัก็ย่อมมีโอกาสเส่ียงท่ีจะสรุปผลการประเมินไดค้ลาดเคล่ือน
หรือเกินความเป็นจริง เน่ืองจากขาดความรู้ด้านเทคนิควิธีและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมส าหรับ     
จะใช้กับโครงการซ่ึงมีลักษณะแตกต่างกันไป นอกจากนั้ น การคัดเลือกนักประเมินภายนอก
สามารถพิจารณาไดจ้ากแหล่งทรัพยากรท่ีกวา้งขวางกวา่ จึงสามารถเลือกเฉพาะผูเ้หมาะสมท่ีมีความ
เช่ียวชาญและมีประสบการณ์โดยตรงเป็นอย่างดีเท่านั้น แต่ถ้าเป็นนักประเมินภายในท่ีมีจ ากัด
มากกว่าโอกาสในการคดัเลือกย่อมมีน้อยมาก ดงันั้น บทบาทของนักประเมินภายนอกจึงมกัจะ
สามารถประเมินโครงการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพกว่าและเหมาะสมกว่าบทบาทของนกัประเมิน
ภายใน 

  2.  คุณสมบติัส่วนบุคคลท่ีไม่เก่ียวกบัความสามารถดา้นเทคนิควิธีก็มีความส าคญั
ต่อบทบาทของนกัประเมิน เป็นตน้วา่ ความเป็นปรนยัของนกัประเมินและการไดรั้บความไวว้างใจ
จากผูบ้ริหารรวมทั้งความสนใจและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงในการปรับปรุงโครงการ องคป์ระกอบ
ต่าง ๆ ดงักล่าวลว้นมีส่วนท าใหน้กัประเมินสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนเช่นกนั 

 อน่ึง เม่ือกล่าวถึง “ความไวว้างใจ” แล้ว นักประเมินภายในมักจะได้รับความไวว้างใจ
มากกว่า เป็นต้นว่า ผูอ้  านวยการโครงการหรือบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีรับผิดชอบโครงการมกัจะยอมรับ      
การประเมินโครงการท่ีน าเสนอโดยนกัประเมินภายใน รวมทั้งพร้อมท่ีจะให้ค  าปรึกษาและให้เวลา
ในการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีจ าเป็น ทั้งน้ีเพราะอาจมีความมัน่ใจว่าการประเมินผลของนักประเมิน
ภายในนั้น มีความมุ่งมัน่ท่ีจะปรับปรุงองคก์ารและมีความคาดหวงัให้ไดรั้บการสนบัสนุนจากแหล่ง
เงินทุนในฐานะท่ีสังกดัองค์การเดียวกนั ตรงกนัขา้ม นักประเมินภายนอกไม่ไดมี้ความผูกพนักบั
องค์การท าให้ขาดแรงจูงใจในส่วนน้ีจึงอาจเป็นผลให้การประเมินมีส่วนกระทบในทางลบต่อ
องคก์ารได ้ดงันั้น การใหค้วามร่วมมือจึงยอ่มมีภายในวงจ ากดั 

 นอกจากน้ี ภาระหน้าท่ีของนกัประเมินอาจถูกจ ากดัดว้ยความรับผิดชอบจากต าแหน่งงาน
ประจ า กล่าวคือ การเป็นนักประเมินภายในซ่ึงสังกดัองค์การและนักประเมินภายนอกซ่ึงไม่ได้
สังกัดองค์การคาดว่าจะมีผลกระทบต่อ “ความเป็นปรนัย” ของนักประเมินด้วย เป็นต้นว่า            
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นกัประเมินภายในซ่ึงโดยทัว่ไปมกัจะรู้จกัและคุน้เคยกบัผูว้างแผนหรือผูอ้อกแบบโครงการและยงั
ท างานร่วมกบับุคคลต่าง ๆ ของโครงการก็ย่อมยากท่ีจะให้ค  าวิพากษ์วิจารณ์ถึงจุดบกพร่องของ
โครงการ ตรงกนัขา้ม นักประเมินภายนอกซ่ึงไม่มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบับุคคลของโครงการ     
ก็ยอ่มมีความเป็นปรนยัในการตรวจสอบ ตดัสินประเด็นปัญหาของโครงการไดอ้ยา่งอิสระมากกวา่
สามารถรายงานขอ้คน้พบต่าง ๆ ของโครงการ แมจ้ะมีผลเชิงลบซ่ึงเป็นประเด็นท่ีละเอียดอ่อนได้
ครบถว้นกวา่ ในกรณีเช่นน้ี ถา้เป็นนกัประเมินภายในก็อาจมีความลงัเลใจท่ีจะกระท าเพราะวา่อาจมี
ผลกระทบต่อการปฏิบติังานของตนในอนาคต ดงันั้น นกัประเมินภายในอาจหลกัเล่ียงการรายงาน
ผลเชิงลบซ่ึงถา้ในระยะสั้นก็คงจะละเลยได ้แต่ถา้ในระยะยาว ก็อาจน าไปสู่ผลขา้งเคียงหรือน าไปสู่
ความลม้เหลวของโครงการก็ได ้จึงเป็นขอ้สังเกตท่ีนกัประเมินภายในควรจะตระหนกัถึงปัญหาน้ี 
และจะตอ้งไตร่ตรองชั่งน ้ าหนักดูว่าควรจะรายงานผลโครงการอย่างไรดี จึงจะหลีกเล่ียงการท า
ใหผ้ลการประเมินไม่ตรงกบัสภาพความเป็นจริง 

 ดว้ยขอ้จ ากดัของความไวว้างใจและความเป็นปรนยั ซ่ึงต่างก็มีผลกระทบต่อการประเมิน
โครงการอนัจะน าไปสู่บทบาทของนกัประเมินท่ีไดเ้ปรียบเสียเปรียบในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั 
จึงจ าเป็นท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการประเมินโครงการพึงให้ความสนใจเป็นพิเศษเพื่อช่วยให้การประเมิน
โครงการมีประสิทธิภาพในทางเลือกต่าง ๆ ต่อไป 

  3.  ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการ อาจต้องพิจารณาถึงสถานการณ์     
ของการประเมินโครงการวา่ ตอ้งการประเมินเพื่อจุดหมายใด เช่น ตอ้งการประเมินระหว่างด าเนิน
โครงการเพื่อรับทราบความก้าวหน้าหรือเพื่อติดตามกระบวนการด าเนินโครงการในระยะต่าง ๆ 
หรือเพื่อตอ้งการสรุปผลเม่ือส้ินสุดโครงการแลว้ การประเมินแต่ละประเภทดงักล่าวนักประเมิน
ภายในและนกัประเมินภายนอกยอ่มมีความเหมาะสมท่ีแตกต่างกนั อนัจะน าไปสู่บทบาทของการ
ประเมินท่ีมีประสิทธิภาพต่างกนัด้วย กล่าวคือนักประเมินภายในน่าจะมีความเหมาะสมในการ
ประเมินระหว่างด าเนินโครงการได้ดีกว่า ทั้ งน้ีเน่ืองการประเมินประเภทน้ีจะไม่ตดัสินให้ยุติ
โครงการถึงแม้จะมีขอ้คน้พบว่าโครงการมีขอ้บกพร่องก็ตาม แต่กลับจะเป็นประโยชน์ส าหรับ
ปรับปรุงโครงการให้สามารถด าเนินงานไปในแนวทางท่ีถูกตอ้งท าให้ได้แก้ปัญหาในระยะสั้ น      
ไม่ก่อให้เกิดความล้มเหลวเม่ือส้ินสุดโครงการ ส าหรับนักประเมินภายนอกนั้นน่าจะมีบทบาท     
ในการประเมินเม่ือส้ินสุดโครงการคือมีความเป็นอิสระพอท่ีจะมองประเด็นปัญหาขอ้จ ากดัหรือ
อุปสรรคท่ีกระทบต่อการด าเนินโครงการทั้งกระบวนการ และสามารถสรุปผลโครงการไดต้รงตาม
สภาพของความเป็นจริงอนัจะน าไปสู่การยติุหรือการขยายผลโครงการอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
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 จุดเด่นของนักประเมินภายในและนักประเมินภายนอกท่ีไดก้ล่าวมาแล้ว อาจจะสรุปได้
ดงัน้ี 

 นักประเมินภายใน นักประเมินภายนอก 

1. มีขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสภาพโครงการ
เป็นอยา่งดี 

1.  มีความ เป็น ปรนัยใน การวิ เคราะห์ เพื่ อ
ประเมินโครงการ ไม่ล าเอียงต่อโครงการ 

2. มีความไวต่อปัญหาและความต้องการ
ของโครงการ 

2. มีเทคนิควิธีและประสบการณ์เฉพาะส าหรับ
โครงการท่ีจะประเมิน 

3. ไดรั้บความไวว้างใจเพราะเป็นท่ียอมรับ
ว่าเป็นบุคคลหน่ึงของคณะผู ้ด าเนิน
โครงการ 

3.  มีความคล่องตวัท่ีจะให้ขอ้เสนอแนะ รวมทั้ง
การยุติโครงการหรือตัดทอนเงินทุนหรือระบุ
ขอ้จ ากดัท่ีเป็นปัญหาของโครงการ 

4.  มี ค วาม เห ม าะส ม ใน ก ารป ระ เมิ น
โครงการท่ีก าลังด าเนินการเพื่ อการ
ปรับปรุงหรือแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 
ใหห้มดไป 

4.  มีความเหมาะสมในการประเมินเม่ือส้ินสุด
โครงการ 

 

คุณสมบัติ คุณลกัษณะของนักประเมนิ 

 กระบวนการประเมินมีความเก่ียวข้องกับเร่ืองคุณค่า ค่านิยม การเมือง การตัดสินใจ     
ความรับผิดชอบ รวมทั้งการท่ีจะบรรลุผลการประเมินท่ีเป็นมาตรฐานด้านคุณค่าการน าไปใช ้
(Utility Standard) ความเป็นได้ (Feasibility Standard) ความเหมาะสม (Propriety Standard) และ
ความแม่นย  าถูกต้อง (Accuracy Standard) ด้วยเหตุน้ี นักประเมินจะตอ้งเป็นผูท่ี้ได้รับการฝึกฝน
ทางด้านการประเมินมาโดยตรง นอกจากนั้นควรมีคุณสมบัติพื้นฐาน คุณลักษณะส าคัญ และ
จรรยาบรรณของนกัประเมินอีกดว้ย  ยิ่งถา้เป็นโครงการประเภทให้บริการสังคมหรือโครงการเพื่อ
พฒันาแล้วการประเมินมิใช่เป็นแต่เพียงการใช้เทคนิคความรู้ทางด้านการประเมินเท่านั้ นแต่         
นกัประเมินจะตอ้งมีภูมิความรู้ท่ีจ  าเป็นอยา่งเพียงพอซ่ึงกล่าวไดว้า่เป็นคุณสมบติัขั้นพื้นฐาน และยงั
ตอ้งมีคุณลกัษณะส าคญัท่ีเอ้ือต่อการประเมิน รวมทั้งตอ้งมีภูมิธรรมประจ าตวัท่ีเป็นจรรยาบรรณ
ของนกัประเมิน  ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

1. คุณสมบัติของนักประเมินโครงการ 

       นกัประเมินควรมีคุณสมบติัพื้นฐานท่ีจ าด าเนินการประเมินดงัน้ี 
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  1.1  มีความรอบรู้ดา้นวิชาการต่าง ๆ และเป็นผูติ้ดตามความกา้วหน้าของวิชาการ 
ศึกษาเทคนิคและรูปแบการประเมินท่ีทนัสมยั รวมทั้งวิธีวิจยัตลอดจนหลกัการวดัและประเมินผล   
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

  1.2  มีความรู้เก่ียวสังคมวิทยา จิตวิทยา และการเมือง เพื่อช่วยในการวิเคราะห์
ปัญหาต่าง ๆ 

  1.3  มีทกัษะในการสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ๆ เพื่อความสัมฤทธ์ิผลในการ
ประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัโครงการและการขอความร่วมมือท่ีจ าเป็น 

  1.4  มีพื้นความรู้ในบริบทซ่ึงเก่ียวกบัโครงการท่ีจะประเมินรวมทั้งมีพื้นความรู้  
ในดา้นรูปแบบของการบริหารและการวางแผนโครงการ 

  1.5  มีประสบการณ์หารดา้นการประเมินและมีความสามารถในการเขียนรายงาน
ใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจและส่ือความหมายไดเ้ป็นอยา่งดี 

 นอกจากน้ี     International Laboratory Accredition Cooperation ของประเทศออสเตรเลีย 
ไดก้ าหนดคุณลกัษณะของผูป้ระเมินในระบบคุณวุฒิวิชาชีพไวด้งัน้ี (The ILAC Secretariat, 2006 : 
7-8) 
       1. เปิดใจกวา้ง มีวฒิุภาวะเหมาะสม แสดงออกถึงความตอ้งการรับฟังความคิดเห็น
หรือทศันคติของผูอ่ื้น 

       2. ควบคุมการตัดสินใจของตนเองได้ มีทักษะในการวิเคราะห์ และมีจิตใจ       
หนกัแน่นมัน่คง 

       3. มีความสามารถท่ีจะเข้าใจถึงสถานภาพในความเป็นจริงเก่ียวกับการท างาน    
ในรูปแบบต่าง ๆ จากมุมมองท่ีกวา้งไกล และเขา้ใจถึงการจดัแบ่งหน้าท่ีงานตามหน่วยสมรรถนะ  
แต่ละหน่วย 

       4. จ  าแนกส่ิงจ าเป็นหรือสาระส าคญัจากขอ้มูลจ านวนเล็กนอ้ยไดอ้ยา่งชดัเจน 

      5. มีจริยธรรม จิตใจเป็นธรรม ยดึมัน่ความถูกตอ้ง จริงใจ ซ่ือสัตย ์สุขมุ รอบคอบ 

     6. มีปฏิภาณไหวพริบ รู้จกักาลเทศะ มีศิลปะในการเจรจาต่อรองกบัผูอ่ื้น 

       7. ช่างสังเกต มีสติต่ืนตวัต่อส่ิงแวดล้อม ปรากฏการณ์รอบตวั และธรรมเนียม
ปฏิบติัรอบขา้ง 

       8. ยดึมัน่ในการบรรลุเป้าประสงคอ์ยา่งมัน่คง 

       9. มีความสามารถในการตดัสินใจให้ส าเร็จลุล่วงในเวลาท่ีเหมาะสม บนพื้นฐาน
ของการวเิคราะห์ดว้ยเหตุผลเชิงตรรกวทิยา 

      10. มีความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเองในความสัมพันธ์กับผู ้อ่ืนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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     และส านกังานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา( Education Review Officer (ERO)  

ของประเทศนิวซีแลนด์  ได้ก าหนดคุณสมบัติของผู ้ประเมินไว้ว่า ผู ้ประเมินจะต้องเป็นผู ้มี
ประสบการณ์และมีทักษะสูง ทั้ งท่ีเป็นทกัษะทัว่ไปและทักษะเฉพาะของผูป้ระเมิน ทกัษะบาง
ประการท่ีเป็นทักษะทั่วไปมีดังน้ี ( http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-

3/no40/new_zealand/sec04p02.html, (2555) 

       1. ทกัษะในการคิด วิเคราะห์ เป็นทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับผูป้ระเมิน โดยจะตอ้ง
สามารถให้ความเห็นอยา่งมืออาชีพ ใชก้ารอา้งอิง/วิเคราะห์จากหลกัฐานท่ีปรากฏ และตอ้งมีทกัษะ
ทางการคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดรอบด้าน ทักษะดังกล่าวเป็นส่ิงส าคญัมาก        
ท่ีจะตอ้งใช้ในการประเมินสถานศึกษา จึงไม่จ  าเป็นท่ีอดีตอาจารยใ์หญ่หรือครูผูส้อนจะท าหน้าท่ี
เป็นผูป้ระเมินไดดี้ท่ีสุด เพราะทกัษะการวเิคราะห์เป็นทกัษะท่ีแตกต่างออกไปมากจากทกัษะท่ีใชใ้น
การสอน 

       2. ทกัษะในการจดัการกบัขอ้มูล การตดัสินใจให้ขอ้พิจารณาใด ๆ เป็นส่ิงท่ียาก 
โดยเฉพาะถ้าการพิจารณานั้นจะตอ้งสามารถเปิดเผยเป็นขอ้มูลสาธารณะ และถูกน ามาอภิปราย      
ผูป้ระเมินจะตอ้งมีความมัน่ใจในส่ิงท่ีตนคิดหรือท าโดยอาศยัหลกัฐานขอ้มูล ซ่ึงบางคร้ังผูป้ระเมิน
อาจมีความลังเลใจในการพิจารณาให้ความเห็น และต้องการได้ข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มมากมายเพื่อ
ประกอบการลงความเห็น อย่างไรก็ตาม ผูป้ระเมินไม่ควรใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลให้มาก
จนเกินไป แต่ควรมีความสามารถในการจัดการน าข้อมูลหรือหลักฐานรายละเอียดต่าง ๆ               
มาใชป้ระโยชน์ในการพิจารณาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

       3. ทักษะในการเขียน ผูป้ระเมินท่ีปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมสถานศึกษาจะต้องมี
ความสามารถในการเขียนเชิงรายละเอียด วิ เคร าะห์ได้ดี  ไม่ ใช้ศัพท์ เฉพาะท่ี เข้าใจยาก                      
มีความสามารถในการเขียนให้ชดัเจน ถูกตอ้งตามกฎหมาย ส่ิงท่ีเป็นขอ้คน้พบส าคญัในการตรวจ
เยี่ยม ต้องระบุอย่างชัดเจน ไม่สับสน และสามารถท าให้ผู ้ท่ี อ่านรายงานเห็นอย่างชัดแจ้งว่า
ขอ้พิจารณาต่าง ๆ เป็นส่ิงท่ีไดม้าจากหลกัฐาน มิใช่ขอ้คิดเห็นส่วนตวัของผูป้ระเมิน 

       4. ทักษะการส่ือสารโดยวาจา เป็นเร่ืองส าคัญและต้องใช้ในหลายโอกาส 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องรู้จกัใช้เทคนิค “No Surprise” กล่าวคือ แม้รายงานของสถานศึกษาจะ
ออกมาไม่ค่อยดี และจะตอ้งเป็นการรายงานท่ีตรงไปตรงมา ผูป้ระเมินท่ีมีประสบการณ์จะตอ้ง
สามารถใช้การเจรจาให้สถานศึกษาไม่มีความประหลาดใจ (No Surprise) ท่ีผลการตรวจเยี่ยม
ออกมาเช่นนั้น จะตอ้งพยายามช้ีใหเ้ห็นประโยชน์ ใหส้ถานศึกษายอมรับรายงานนั้น 

       5. ทักษะด้านบุคคล ซ่ึงรวมตั้ งแต่ความสามารถ/ทักษะในการเจรจาต่อรอง        
การเจรจาเชิงการทูต การจดัการกบัความขดัแยง้ การเจรจาอย่างมีมิตรไมตรี มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี    

http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-3/no40/new_zealand/sec04p02.html
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-3/no40/new_zealand/sec04p02.html
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กบัทุกคน โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-Partisan) ตอ้งมียุทธวิธีในการเจรจา/ประสานงานกบับุคคล 
ต่าง ๆ ในทุกระดบั รวมทั้งมีทกัษะในการพดูคุยกบันกัเรียนในสถานศึกษาเพื่อเก็บขอ้มูล 

       6. ส าหรับทักษะเฉพาะ ได้แก่ ทักษะในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาหรือการ
บริหารงานบุคคล โดยคุณลกัษณะส าคญัประการหน่ึงของผูท่ี้จะเขา้มาปฏิบติังานคือ จะตอ้งมีความรู้ 
ความเข้าใจในกระบวนการต่าง ๆ รวมทั้ งต้องเคารพในกฎเกณฑ์ กระบวนการ และขั้นตอนท่ี
หน่วยงานก าหนด ผูท่ี้จะเข้ามาปฏิบัติงานเป็นผูป้ระเมินจะต้องยอมรับมาตรฐานคุณภาพของ
หน่วยงานก่อนเป็นประการส าคญั (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544 : 35-37) 
  รวมถึงส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544 : 35-37) ไดน้ าเสนอในรายงาน
การศึกษาวิจยัเร่ือง การประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา : กรณีศึกษานิวซีแลนด์ เก่ียวกบั
คุณสมบติัส าคญัของผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษา ควรประกอบดว้ยดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

       1. จริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของผูป้ระเมิน ผูป้ระเมินควรมีความเป็น
กลางไม่ล าเอียง และมีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีการรายงานผลการประเมินตามความเป็นจริงและไม่
ยอมใหอิ้ทธิพลใดๆ เบ่ียงเบนผลการประเมินใหผ้ดิไปจากความเป็นจริง 

       2. ความรู้ ความสามารถทางการศึกษา และความสามารถในการตรวจสอบ 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์หลกัฐานขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก็บรวบรวมมาจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้วิธีการ       
ท่ีหลากหลายเพื่ อพิจารณาสรุปผลการประเมินให้ ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง รวมทั้ งมี
ความสามารถในการเขียนรายงานผลการประเมินท่ีชัดเจน และเป็นรายงานท่ีเขียนจากหลกัฐาน
ขอ้มูลตามสภาพความเป็นจริง 

       3. บุคลิกภาพและความมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ผูป้ระเมินไม่ควรแสดงตนวา่มีอ านาจ
ในการตดัสินให้คุณให้โทษผูอ่ื้น แต่ควรมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี และท าตนเป็นกลัยาณมิตรท่ีเขา้มาช่วย
สะทอ้นจุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อประโยชน์ต่อการพฒันาปรับปรุงสถานศึกษาและการจดัการเรียนการ
สอนใหแ้ก่ผูเ้รียน โดยผูป้ระเมินจะตอ้งมีความสามารถในการพูดให้สถานศึกษายอมรับขอ้บกพร่อง
ของตนเองโดยไม่โกรธดว้ย 

  เน่ืองจากผูป้ระเมินมีความส าคญัต่อการประเมินเป็นอยา่งมาก จึงตอ้งใหค้วามส าคญัต่อการ
คดัเลือกผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม แล้วให้การฝึกอบรมเพื่อรับรองบุคคลท่ีมีคุณธรรมและความรู้ 
ความสามารถมาเป็นผูป้ระเมินภายนอก มิฉะนั้นแล้วก็จะได้ผูป้ระเมินท่ีไม่ดี และไม่มีคุณภาพ                
ซ่ึงจะท าให้การประเมินไม่บงัเกิดผลในการพฒันาคุณภาพ แต่กลบัจะท าให้ส้ินเปลืองงบประมาณ
และทรัพยากรในการด าเนินการโดยเปล่าประโยชน์ 

 2.  คุณลกัษณะของนักประเมินโครงการ 

      นักประเมินนอกจากจะมีคุณสมบัติท่ีได้จากการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้นแล้วยงัควรมี
คุณลกัษณะท่ีส าคญัซ่ึงเอ้ือต่อการประเมิน ดงัต่อไปน้ี 
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  2.1  มีความเป็นนักวิทยาศาสตร์ เป็นต้นว่า มีใจกวา้ง ช่างสังเกต ยินดีรับฟัง
ความเห็นของผูอ่ื้น มีวิจารณญาณและไตร่ตรองอยา่งรอบคอบดว้ยเหตุและผล มีความอยากรู้อยาก
เห็นในฐานะนกัสืบรวมทั้งมีความไวต่อขอ้มูลข่าวสารทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  2.2  มีจิตใจและความคิดท่ีเป็นกลาง ปราศจากอคติ มีความยุติธรรมรวมทั้งมีจิต
สาธารณะท่ียดึความเท่ียงธรรมเป็นหลกั 

  2.3  มีความมัน่ใจในการตดัสินใจถึงผลประเมินว่าตรงตามขอ้มูลและสอดคลอ้ง
กบัเหตุการณ์ท่ีสนบัสนุน 

  2.4  มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการสังเคราะห์เหตุการณ์หรือ
ขอ้มูลท่ีเป็นไปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

  2.5  มีความสามารถในการถ่ายทอดตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  2.6  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี โดยมีลกัษณะท่ีเป็นมิตรกบัผูร่้วมงานหรือทีมนกัประเมิน
ดว้ยกนั ตลอดจนบุคคลทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ ผูบ้ริหารโครงการ ผูป้ฏิบติัภาคสนาม และผูใ้ห้ทุน
สนบัสนุนโครงการ 

 

จรรยาบรรณของนักประเมนิโครงการ 

 ค าว่า “จรรยาบรรณ” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หน้า 215-216         
ไดอ้ธิบายไวว้า่ หมายถึง “ประมวลความประพฤติท่ีผูป้ระกอบอาชีพการงานแต่ละอยา่งก าหนดข้ึน 
เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง และฐานะของสมาชิก อาจจะเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร
หรือไม่ก็ได”้ 

 เน่ืองจากการประเมินเป็นวิชาชีพท่ีมีผลต่อสังคมและสาธารณชน นักประเมินจึงควรมี
จรรยาบรรณเช่นเดียวกบับุคลท่ีประกอบวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ อาทิ แพทย ์นักจิตวิทยา และนักวิจยั    
เป็นตน้ ถึงแมว้า่ในขณะน้ีกรอบหรือขอ้บงัคบัทางจรรยาบรรณส าหรับนกัประเมินยงัไม่ไดร้ะบุไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเหมือนวิชาชีพอ่ืนท่ีมีการปฏิบติักนัอย่างจริงจงัแต่กลุ่มนกัประเมินมืออาชีพก็
เห็นความส าคญัในเร่ืองน้ี เช่น Stufflebeam และ Madaus (1989) ไดส้รุปเกณฑ์มาตรฐานทางด้าน
จริยธรรมของนกัประเมินไวด้งัน้ี 

  1.  การประเมินควรมีการจัดท าสัญญาของทีมงาน ซ่ึงจะด าเนินการประเมิน
โครงการใหป้รากฏเป็นลายลกัษณ์อกัษร ระบุชดัเจนถึงขอบข่ายของงานท่ีมุ่งด าเนินการ เพื่อวา่กลุ่ม
ผูรั้บด าเนินการจะไดด้ าเนินการต่าง ๆ ใหค้รบถว้นตามสัญญา 
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  2.  การประเมินถ้าปรากฏว่า มีข้อขดัแยง้ในประเด็นท่ีมุ่งสนใจซ่ึงแตกต่างกัน    
ควรแกไ้ขปัญหาอยา่งเปิดเผลและชดัเจน ทั้งน้ีเพื่อจะไดไ้ม่น าเอาประเด็นขอ้ขดัแยง้เหล่านั้นมาเป็น
ขอ้ประนีประนอมในการด าเนินการแระเมินและในการรายงานผลการประเมิน 

  3.  รายงาน ก ารป ระ เมิน ทั้ งโดยวาจาและ ท่ี เป็ น ลายลักษ ณ์ อักษ รควรมี                 
การด าเนินการอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมารวมทั้งควรรายงานผลต่าง ๆ ไปตามความเป็นจริง 
และควรรายงานขอ้จ ากดัต่าง ๆ ของการประเมินใหผู้ฟั้งหรือผูอ่้านไดรั้บทราบดว้ย 

  4.  ทีมงานท่ีด าเนินการประเมิน จะต้องเคารพและค านึงถึงสิทธิท่ีสาธารณชน      
พึงได้รับทราบเก่ียวกับข้อมูลท่ีควรทราบ ทั้ งน้ี  ต้องค านึงถึงหลักวิชาและสถานภาพ เช่น            
สิทธิส่วนบุคคล และความปลอดภยัของชุมชน เป็นตน้ 

  5.  การออกแบบการประเมินและการด าเนินการประเมิน จะต้องปกป้องและ
ค านึงถึงสิทธิส่วนบุคคลเสมอ 

  6.  นักประเมินควรให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในการกระท าใด ๆ หรือ
ด าเนินการติดต่อกบับุคคลต่าง ๆ ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการประเมิน 

    7.  การประเมินควรจะด าเนินการให้เสร็จส้ินสมบูรณ์ และควรมีการเสนอผลถึง
ขอ้ดีและข้อจ ากัดในการด าเนินงานต่าง ๆ ไปตามท่ีเป็นจริง เพื่อว่าผูฟั้งจะได้ทราบถึงจุดดีและ
จุดบกพร่องของการประเมินนั้น ๆ  
  8.  ทีมงานด าเนินงานประเมินควรวางแผนและควรใชจ่้ายทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิด
ความน่าเช่ือถือเม่ือเทียบกบังานท่ีมุ่งด าเนินการในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งจะตอ้งจดัด าเนินการส่วนน้ี
เป็นอยา่งดีและมีความรับผดิชอบในดา้นจริยธรรม 

 เยาวดี  รางชัยกุล  วิบูลยศ์รี,( 2551: 1-20)  เสนอแนะจรรยาบรรณท่ีส าคญัซ่ึงนักประเมิน   
พึงปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

  1.  ต้องซ่ือสัตย์ต่อวิชาชีพ นักประเมินต้องซ่ือสัตยต่์อวิชาชีพของตน กล่าวคือ    
ควรท าการประเมินโดยใชห้ลกัวิชาอยา่งตรงไปตรงมาไม่บิดเบียนขอ้มูล ไม่อา้งผลการประเมินเกิน
ความจริง ต้องอุทิศเวลาและท าหน้าท่ีเต็มความสามารถ  ไม่คาดว่าผลการประเมินจะต้องเป็น
ผลบวกเสมอไป ในขณะเดียวกันก่อนท าการประเมินก็ต้องเห็นด้วยกับหลักการของโครงการ
เสียก่อน เพื่อมิให้เกิดอคติต่อโครงการอนัอาจจะน าไปสู่ความล าเอียงของการประเมินได้ ดงันั้น     
ถา้นกัประเมินไม่เห็นดว้ยกบัหลกัการของโครงการก็ไม่ควรรับงานประเมินนั้นตั้งแต่ตน้ 

  2.  ต้องมีความรับผิดชอบ นกัประเมินตอ้งมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของตน ขณะเดียวกนัก็ตอ้งเคารพสิทธิของสาธารณชน และตระหนกัถึงเหตุผลของผูจ้ดัท าโครงการ 
โดยค านึงถึงผลไดผ้ลเสียของทุกฝ่ายไม่ควรท าการประเมินเพียงเพื่อเอาใจผูบ้ริหารโครงการ หรือ
เพื่อให้บรรลุนโยบายเท่านั้ น แต่ต้องปกป้องมิให้มีการน าผลการประเมินไปใช้ในทางท่ีผิด          
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โดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ ง นอกจากนั้น นักประเมินควรตรงต่อเวลาและควร
รายงานผลให้ทนัตามก าหนด เพื่อประโยชน์ในการน าไปใชใ้ห้สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขของเวลาหรือ
เหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

  3.  ต้องรักษาความลับอย่างเค ร่งครัด  นักประเมินอาจจะต้องเก็บข้อมูล              
จากผูเ้ก่ียวข้องกับโครงการ ซ่ึงต้องปิดบังเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อผูใ้ห้ข้อมูล หรือจะต้อง
ประเมินในเร่ืองท่ีมีความละเอียดละอ่อนท่ีไม่อาจเปิดเผยหรือเผยแพร่ นักประเมินก็ควรท่ีจะ
รอบคอบและตอ้งระมดัระวงัโดยไม่กล่าวถึงเร่ืองท านองน้ีโดยเด็ดขาด 

  4.  ต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ในการติดตามรวบรวมขอ้มูล นกัประเมิน
ไม่ควรเรียกร้องหรือขู่เข็ญผูเ้ก่ียวข้องกับโครงการ แต่ควรมีการเห็นพ้องต้องกัน โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนรวมทั้งขอ้จ ากัดต่าง ๆ เป็นหลกั ถ้าเป็นโครงการท่ีจ าเป็นต้องรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มบุคคลท่ีไม่ไดรั้บผลประโยชน์โดยตรงจากโครงการ ก็ควรจะรวบรวมขอ้มูลเหล่านั้น
จากกลุ่มบุคคลท่ีสมคัรใจจะใหค้วามร่วมมือ โดยกลุ่มบุคคลดงักล่าวจะตอ้งเขา้ใจวตัถุประสงคข์อง
โครงการเป็นอยา่งดี และในกรณีเช่นน้ีนกัประเมินควรหาแนวทางท่ีจะช่วยให้กลุ่มบุคคลซ่ึงไม่ได้
รับผลประโยชน์โดยตรงจากโครงการได้มีโอกาสได้รับส่ิงตอบแทนจากโครงการบ้างตามท่ี
เห็นสมควร 

  5.  ต้องมีคุณธรรม นักประเมินต้องมีคุณธรรมประจ าใจ กล่าวคือ ควรท าการ
ประเมินเฉพาะโครงการท่ีจะให้เกิดคุณค่า ไม่ควรท าการประเมินโครงการใด ๆ เพื่อเห็นแก่สินจา้ง
รางวลัเป็นใหญ่ เป็นตน้วา่ ไม่ควรท าการประเมินโครงการตามท่ีผูบ้ริหารขอร้องให้กระท า เพื่อให้
เป็นไปตามเง่ือนไขเท่านั้ น โดยไม่ค  านึงถึงผลประโยชน์ของสาธารณชนและการส้ินเปลือง
งบประมาณ ในทางตรงกันข้าม การด าเนินการประเมินต้องตั้ งอยู่บนความพื้นฐานของความ
ยติุธรรมแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งรายงานผลตามความเป็นจริงพร้อมทั้งช้ีให้เห็นขอ้จ ากดั ประเด็น
ปัญหา โดยน ามาอภิปรายผลและให้ขอ้เสนอแนะท่ีสร้างสรรคต่์องานและสังคม ตลอดจนตระหนกั
ถึงความละเอียดละอ่อนท่ีควรแก่การระมดัระวงั ทั้งน้ีเพื่อให้ผลของการประเมินเป็นไปดว้ยความ
เท่ียงตรงและหลกัการปฏิบติังานของผูป้ระเมิน (The ILAC Secretariat, 2006 : 7-8) 
     1. ใชร่้องรอยหลกัฐานท่ีมีอยูด่  าเนินการประเมินอยา่งเป็นธรรม 

      2. ยืนยนัความถูกตอ้งของวตัถุประสงค์ในการประเมิน โดยปราศจากความกลวั
เกรงหรือความนิยมชมชอบ 

      3. ประเมินจากผลของการสังเกตการณ์ และการปฏิบติังานของผูรั้บการประเมิน
อยา่งแทจ้ริง 

     4. ปฏิบติังานดว้ยความเป็นกลัยาณมิตร จะช่วยใหก้ารประเมินบรรลุเป้าหมายไดดี้
ท่ีสุด 
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       5. แสดงกิริยาดว้ยความระมดัระวงัในการประชุมร่วมกนั 

      6. ควบคุมกระบวนการประเมินโดยไม่ใหมี้การเบ่ียงเบนและสับสน 

       7. ให้ความรับผิดชอบเอาใจใส่ และสนับสนุนกระบวนการประเมินอย่างเต็ม
ความสามารถ 

       8. ปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัดใหไ้ดป้ระสิทธิผล 

      9. สรุปความส าเร็จให้ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย บนพื้นฐานของร่องรอย
หลกัฐานท่ีไดรั้บการคดัเลือกระหวา่งการประเมิน 

       10. ยืนหยดัความถูกต้องในผลสรุปการประเมิน ถึงแม้ว่าจะได้รับแรงกดดัน       
ใหเ้ปล่ียนแปลง ถา้การเปล่ียนแปลงนั้นไม่อยูบ่นพื้นฐานของร่องรอยหลกัฐานการประเมิน 

   และในการท าหน้าท่ีประเมินของผูป้ระเมิน ประเด็นและสาระส าคญัท่ีผูป้ระเมิน
จะต้องพิจารณา “ตัดสิน” เก่ียวกับความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด พร้อมทั้ งให้ข้อเสนอแนะ        
ในฐานะของ ผูเ้ช่ียวชาญผูช้  านาญและผูท่ี้มีประสบการณ์ เพื่อให้ผูรั้บการประเมินหรือหน่วยงาน
องค์การท่ีรับการประเมิน ไดน้ าขอ้ช้ีแนะขอ้แนะน าและขอ้เสนอท่ีเหมาะสมสอดคล้องกบับริบท
ของตนเองของหน่วยงานและขององคก์รไปปรับปรุงพฒันาใหดี้ข้ึน ฉะนั้นผูป้ระเมินจึงจ าเป็นตอ้ง 

ธ ารงรักษาและทรงไวซ่ึ้งคุณธรรมจริยธรรมดงัต่อไปน้ี 

(ส านกังานคณะกรรมการประเมินภายนอก. http://www.onesqa.or.th/magazine/05_05_46/2.html, 

(2555) ) 

 

1. เป็นผูท่ี้มีความเท่ียงตรง ตอ้งมีความรู้ความสามารถ หรือมีศกัยภาพอยา่ง 

เพียงพอในการประเมินไดต้รงกบัเป้าหมายและวตัถุประสงค ์มีความรู้และมีความรอบรู้วา่จะตอ้ง
ประเมินอะไร ประเมินเพื่ออะไร และจะใช้วิธีการประเมินอยา่งไร ตลอดจนสามารถให้คุณค่าหรือ
ก าหนดคุณค่าของผลการประเมินไดอ้ยา่งเท่ียงตรง ผลการประเมินตอ้งสามารถใชใ้นการอา้งอิงได ้ 

2. เป็นผูท่ี้สามารถก าหนดระบบการประเมิน ออกแบบการประเมินไดอ้ยา่ง 

ครอบคลุมครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสม ตามคุณลักษณะของส่วนบุคคลของหน่วยงานและของ
องคก์ารท่ีจะท าการประเมิน โดยไม่ล าเอียง เลือกท าการประเมินเพียงคนใดคนหน่ึง หรือเพียงหน่วย
ใดหน่วยหน่ึงเท่านั้น  

3. เป็นผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถประยกุตใ์ชศ้าสตร์ทางการวดัและ 

ประเมินผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ วดัตามหลกัวิชาการ ก าหนดเกณฑ์และตดัสินใจอยา่งยุติธรรม 
ปราศจากความล าเอียงตอ้งด าเนินการดว้ยความบริสุทธ์ิใจ ตรงตามหลกัฐานและขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

4. มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่ใชห้ลกัวชิาการวดัและประเมินผลไปในทางเส่ือมเสีย 

http://www.onesqa.or.th/magazine/05_05_46/2.html
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และน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียในเกียรติภูมิของนักประเมิน ไม่แปลงขอ้มูลขอ้เท็จจริง ไม่แก้ขอ้มูล
ขอ้เท็จจริงไม่กระท าการใดๆ กบัขอ้มูล ขอ้เท็จจริงท่ีจะส่งผลให้การประเมินผิดเพี้ยนไปจากความ
เป็นจริงตามสภาพการณ์  

5. มีความรับผดิชอบ ผูป้ระเมินจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรับผดิชอบงานการวดั 

ประเมินตามภารกิจและหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย รับผิดชอบผลงานการวดัและประเมินด้วยหลกั
คุณธรรม จริยธรรม ตอ้งด าเนินการประเมินให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของการวดัและประเมิน 
และต้องด าเนินการสอดคล้องตามแผนการด าเนินการและแผนปฏิบัติการท่ีก าหนด ภายใต้
กฎระเบียบขององคก์าร  

6. มีความละเอียดรอบคอบ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลประกอบพิจารณาในการวดัและ 

ประเมินอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ผูป้ระเมินต้องเป็นผูท่ี้มีความละเอียดรอบคอบ พิจารณาเก็บ
รวบรวมขอ้มูลอยา่งครบถว้นทุกมิติทุกแง่ทุกมุมในทุกระบบและทุกกระบวนการ เพื่อช่วยใหผ้ลการ
วดัและประเมินมีความเท่ียงตรง  

7. มีความมานะพยายาม มีความอดทนหรือมีความวริิยะ อุตสาหะ ไม่ทอ้ถอย 

 ในการวดัและประเมิน เพราะการวดัและประเมินเป็นงานท่ีตอ้งใช้ความละเอียดรอบคอบ อดทน
ทุ่มเทก าลงักายก าลงัสติปัญญา ตอ้งต่อสู้กบัความเหน่ือยยาก เบ่ือหน่ายและทอ้แท้ ฉะนั้นผูท่ี้ท  า
หน้าท่ีในการวดัและประเมินจึงต้องมีวิริยะ อุตสาหะ มีความมานะพยายาม อดทน เพื่อให้ได้
หลักฐานข้อมูล ข้อเท็จจริง ท่ีจะช่วยให้การวดัและประเมินมีคุณค่าบรรลุตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมาย 

8. มีความรู้ มีความรอบรู้ รู้เท่าทนัในความกา้วหนา้และความเปล่ียนแปลงของ 

ศาสตร์ในการวดัและประเมิน รู้เท่าทนัและมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ศาสตร์ใหม่ๆ หรือ
นวตักรรมและเทคโนโลยใีนการวดัและประเมินในยคุปัจจุบนั 

 

การเตรียมตัวของนักประเมนิและผู้ถูกประเมนิ 

         การเตรียมตัวของนักประเมิน  (Assessor) มีรายละเอียดดงัน้ี อุทุมพร จารมรมาน (2554: 4-9) 
1. ท าความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของตนวา่  ตอ้งตรงเวลา  ท าใจเป็นกลาง   

ท าหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  อยา่งละเอียด  เขา้กลุ่ม  มีความรับผิดชอบ  ปรารถนาดีต่อหน่วยงานท่ี
ไปประเมิน มีจรรยาบรรณ 

2. วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการอ่านอยา่งละเอียด  และเชิงวเิคราะห์วา่ท าจริงหรือไม่  
 เช่ือถือไดห้รือไม่ 

3. ท างานเด่ียวและกลุ่ม ตั้งแต่ตน้จนจบ 
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การเตรียมตัวของผู้ถูกประเมิน  (Assesses) 

1.  จดัท าเอกสารประเมินใหน้กัประเมินล่วงหนา้ 

2.  เตรียมหลกัฐานทุกอยา่งตามท่ีระบุ โดยมุ่งใหค้รบถว้น  สะดวกในการ 

คน้หา 

3. อธิบายสมาชิกในหน่วยงานเก่ียวกบัการมาหาขอ้มูลเพิ่มเติมของนกัประเมิน   
เตรียมใหข้อ้มูลตามความเป็นจริง  ท างานตามปรกติ 

4. จดัหอ้งส าหรับกลุ่มนกัประเมิน  อ านวยความสะดวกทุกอยา่ง  เพื่อใหก้าร 

ประเมินราบร่ืน 

5.  ผูบ้ริหารพบนกัประเมิน  เพื่อตอ้นรับและใหค้ าตอบจากขอ้สงสัย 

6. ผูบ้ริหารมาฟังผลการตดัสิน  และร่วมปรึกษากบันกัประเมินในเร่ืองแนวทางท่ี 

จะเสริมจุดแขง็และแกไ้ข    จุดอ่อนของตน 

 

หน้าทีข่องนักประเมนิ 

การประเมินเป็นกิจกรรมท่ีท าไดโ้ดยบุคลากรภายในหรือ โดยองคก์รภายนอก นกัประเมิน
จึงมีหนา้ท่ีดงัน้ี 

คุณสมบัติผู้ตรวจสอบคุณภาพ 

1.ดา้นการประเมิน  ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้    ความเขา้ใจในระบบประเมินรวมถึง  
มีประสบการณ์ ในการ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ   และเช่ือมัน่ในระบบการประเมิน 

2. มีประสบการณ์ในการบริหารหรือด าเนินงานดา้นนั้นๆ 

3. มีความรู้เพียงพอในการประเมิน 

4. ผา่นการฝึกอบรมการประเมินโครงการ 

5. มีคุณลกัษณะเฉพาะตนเหมาะสมต่อการประเมิน 

6. มีความสามารถในการบริหารจดัการ 

7. สามารถส่ือสารและพดูใหค้นอ่ืนเขา้ใจไดดี้ 

 

คุณลกัษณะของผู้ตรวจประเมิน 

1. เป็นนกัการทูต 

2. เป็นมืออาชีพในการประเมิน 

3.ตรงไปตรงมา ไม่ล าเอียง 

  4. สามารถส่ือสารไดดี้ 
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5. เป็นผูฟั้งท่ีดี 

6. ซ่ือสัตย ์ ไม่อคติ 

7. ช่างสังเกตและแสวงหาขอ้เทจ็จริง 

8. เขา้ใจผูอ่ื้น 

9. ขยนัขนัแขง็ 

คุณลกัษณะเสริมด้านอืน่ 

1. เปิดกวา้งและตรงไปตรงมา 

2. ยอมรับความเป็นจริง 

3. มีวฒิุภาวะ 

4.ท างานภายใตภ้าวะกดดนัได ้

5. หลีกเล่ียงขอ้บกพร่องเล็กๆ นอ้ยๆ 

6 ไม่ตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลใดๆ 

จริยธรรมของผู้ประเมิน 

1. เป็นกลาง ตดัสินตามขอ้มูลหลกัฐานท่ีได ้

2. ยดึกรอบของสถาบนัเป็นตวัตั้ง  หา้มใชต้วัเองเป็นเกณฑ ์

3. โปร่งใสในทุกเร่ือง  ทั้งส่วนตวัและการตรวจสอบและประเมิน 

4. ซ่ือสัตย ์

5. มีบุคลิกภาพและกิริยาท่าทางท่ีเป็นมิตร 

6. ตรงเวลา  รักษาเวลา 

7. ไม่เปิดเผยขอ้มูลของสถาบนัท่ีถูกตรวจสอบ 

8. ไม่ถามค าถามเชิงเปรียบเทียบกบัสถาบนัอ่ืนหรือสถาบนัของตนเอง 

9. ดูเอกสารขอ้มูลท่ีไดรั้บอยา่งถ่ีถว้นก่อนท่ีจะไปตรวจสอบและประเมิน 

10. ไม่เรียกร้อง / รับสินจา้งรางวลัทุกรูปแบบจากหน่วยงานท่ีถูกประเมิน 

11.ไม่มีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานท่ีถูกประเมิน 

12.หา้มใชค้วามรู้สึกโดยปราศจากหลกัฐาน 

13. เขียนรายงานตามขอ้เทจ็จริงและตรงเวลา 

14.การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัต่อสถาบนัท่ีถูกประเมิน  ควรระมดัระวงัไม่ใหเ้ป็นไป 

ในทางลบ 

15.ใจกวา้งยอมรับฟังค าวพิากษว์จิารณ์ของนกัประเมิน 

16. นกัประเมินตอ้งเขา้ใจบทบาทวา่เป็นการประเมินไม่ใช่แค่ตรวจสอบ 

17. หากนกัประเมินยงัไม่มีความพร้อมไม่ควรรับเป็นนกัประเมิน 
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 ข้อควรระวงัและจรรยาบรรณของนักประเมิน 

1. ไม่รับอามิสสินจา้งใดๆ 

2. ไม่รับเล้ียง 

3. ไม่ควรใหมี้ป้าย  หรือการตอ้นรับใหญ่โต 

4. ไม่ควรใหส้ถานศึกษาออกค่าใชจ่้ายต่างๆ ให ้

5. ไม่รับของขวญัหรือส่ิงตอบแทนท่ีมีค่า 

6. ไม่ควรรับเป็นนกัประเมินคุณภาพ  ถา้มีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งกบัสถาบนัท่ีไป 

ประเมิน 

          ส านักงานรางวลัคุณภาพแห่งชาติ กล่าวถึง ผูต้รวจประเมินรางวลัคุณภาพแห่งชาติ เป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัภายใตก้ารบริหารรางวลัคุณภาพแห่งชาติ การปฏิบติังานของผูต้รวจประเมิน
รางวลัคุณภาพแห่งชาติ ในการตรวจประเมิน คดัเลือกองค์กรท่ีมีระบบการบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศ 
และจดัท ารายงานป้อนกลบัให้องคก์รน าไปใชใ้นการพิจารณาและปรับปรุงการด าเนินงาน เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขนัให้สูงข้ึน นบัเป็นบทบาทและหน้าท่ีท่ีส าคญัในการผดุงและรักษา
สถานะของรางวลัคุณภาพแห่งชาติเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  ผูต้รวจประเมินรางวลัคุณภาพ
แห่งชาติ พึงปฏิบติังานด้วยความซ่ือสัตย ์ยุติธรรม รับผิดชอบต่อสาธารณะ และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของผูต้รวจประเมินรางวลัคุณภาพแห่งชาติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นท่ียอมรับและ
เช่ือถือจากองค์กรต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชนทั่วไป  ด าเนินการดังนี้ (ส านักงานรางวลั
คุณภาพแห่งชาติ, http://www.tqa.or.th/th/assessor , (2555) 

หลกัปฏิบัติของผู้ตรวจประเมิน 

หมวดที ่1 ความเป็นมืออาชีพ: ผูต้รวจประเมินรางวลัคุณภาพแห่งชาติ จะตอ้ง 

          1.1 ประพฤติตนอยา่งมืออาชีพ ดว้ยความซ่ือสัตย ์ถูกตอ้ง เป็นธรรม ให้เกียรติและ
รับผดิชอบต่อสาธารณชน 

          1.2 ตรวจประเมินรายงานวิธีการและผลการด าเนินงาน (Application Report) 

องคก์รผูส้มคัรขอรับรางวลัท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยตนเองอยา่งเป็นเอกเทศ 

           1.3 ไม่ติดต่อกบัองคก์รผูส้มคัรขอรับรางวลัหรือแสวงหาเอกสาร ขอ้มูล ค าช้ีแจง
เก่ียวกับองค์กรผู ้สมัครขอรับรางวลัเพิ่มเติม ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ รวมถึงการค้นหาข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต ทั้งน้ี ส านกังานรางวลัคุณภาพแห่งชาติ จะเป็นผูติ้ดต่อกบัองค์กรผูส้มคัรขอรับรางวลั
ในทุกขั้นตอนของการตรวจประเมิน  
           1.4 ไม่ส่งรายงานป้อนกลับเก่ียวกบัคะแนนหรือผลการประเมินโดยรวมให้แก่
ผูส้มคัรขอรับรางวลัดว้ยตนเอง ทั้งน้ี ไม่วา่จะเป็นในระหวา่งหรือหลงัการตรวจประเมิน 

http://www.tqa.or.th/th/assessor
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           1.5 ส่งเสริมและธ ารงไวซ่ึ้งบรรยากาศในการท างานแบบมืออาชีพ ด้วยการ         
ให้เกียรติต่อองค์กรผูส้มคัรขอรับรางวลั ผูป้ฏิบติังานขององค์กรผูส้มคัรขอรับรางวลั และสมาชิก
ทุกคนในคณะผูต้รวจประเมิน ในช่วงการตรวจประเมินขั้นท่ี 2 (Consensus Review) และขั้นท่ี 3 
(Site Visit Review)  

           1.6 ให้ความส าคัญกับวฒันธรรม ค่านิยม สภาพแวดล้อม และบรรยากาศ         
การท างานขององค์กรท่ี ได้ รับการตรวจประ เมินใน ระหว่างการตรวจประเมิน ขั้ น ท่ี  3                  
(Site Visit Review) 

           1.7 รักษาและธ ารงไวซ่ึ้งความยุติธรรมในกระบวนการตรวจประเมิน รวมถึง
รักษาความลบัของขอ้มูลในใบรับรองคุณสมบติั ใบสมคัร และรายงานวิธีการและผลการด าเนินงาน
ขององคก์รผูส้มคัรขอรับรางวลั 

หมวดที ่2 การเกบ็รักษาความลบั 

         เพื่อรักษาความลับของข้อมูลทั้ งหมดท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรผูส้มัครขอรับรางวลัและ       
การด าเนินงานขององค์กรผูส้มคัรขอรับรางวลัท่ีได้รับตลอดกระบวนการตรวจประเมิน ผูต้รวจ
ประเมินรางวลัคุณภาพแห่งชาติจะตอ้ง     
           2.1 ไม่แลกเปล่ียน เปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ขอ้มูลขององค์กรผูส้มคัรขอรับ
รางวลักับผูอ่ื้น รวมทั้งผูต้รวจประเมินคนอ่ืน ยกเวน้ผูต้รวจประเมินท่ีได้รับมอบหมายให้อยู่ใน   
คณะเดียวกัน คณะอนุกรรมการด้านเทคนิค และคณะกรรมการรางวลัคุณภาพแห่งชาติ ทั้ งน้ี
ครอบคลุมถึงข้อมูลในเอกสารใบรับรองคุณสมบัติ ใบสมัคร และรายงานวิธีการและผลการ
ด าเนินงาน และขอ้มูลท่ีไดรั้บเพิ่มเติมในระหวา่งการตรวจประเมินขั้นท่ี 3 (Site Visit Review)  

           2.2 ไม่เปิดเผยช่ือองค์กรผูส้มคัรขอรับรางวลัท่ีไดรั้บมอบหมายให้ตรวจประเมิน 
ในระหวา่งหรือภายหลงักระบวนการตรวจประเมิน 

           2.3 ไม่เปิดเผยต่อผูต้รวจประเมินคนอ่ืนทั้งในระหวา่งการฝึกอบรมผูต้รวจประเมิน 
และการตรวจประเมินทุกขั้นตอน รวมถึงภายหลงัการตรวจประเมิน ในกรณีท่ีตนเองมีส่วนร่วม   
ในการให้ค  าปรึกษา ฝึกอบรม หรือจดัท าใบรับรองคุณสมบติั ใบสมคัร และรายงานวิธีการและผล
การด าเนินงานขององคก์รผูส้มคัรขอรับรางวลั 

           2.4 ไม่จดัท าหรือเก็บส าเนาขอ้มูลใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์กรผูส้มคัรขอรับรางวลั 
ผูต้รวจประเมินทุกคนในคณะผูต้รวจประเมินจะตอ้งส่งคืนเอกสารและขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
องค์กรผูส้มคัรขอรับรางวลัให้กบัส านกังานรางวลัคุณภาพแห่งชาติ ทนัทีท่ีเสร็จส้ินกระบวนการ
ตรวจประเมิน 

           2.5 ไม่เก็บบนัทึกใดๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการจดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร      
ในรูปส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือ ส่ือใดๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัองคก์รผูส้มคัรขอรับรางวลั ผูต้รวจประเมินทุก
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คนในคณะผูต้รวจประเมินจะตอ้งท าลายขอ้มูลท่ีไดบ้นัทึกไวท้ั้งหมดเม่ือเสร็จส้ินกระบวนการตรวจ
ประเมิน เพื่อป้องกนัการน าขอ้มูลดงักล่าวไปใชเ้พื่อประโยชน์ใดๆ 

           2.6 ไม่วิพากษ์วิจารณ์องค์กรผูส้มคัรขอรับรางวลั โดยระบุถึงช่ือหรือเอกลกัษณ์
ขององคก์รดงักล่าวทางโทรศพัท ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือส่ือใดๆ 

           2.7 ไม่น าขอ้มูลขององค์กรผูส้มคัรขอรับรางวลัไปดดัแปลงหรือไปใช้หลงัจาก   
การตรวจประเมิน ยกเวน้เป็นขอ้มูลท่ีองค์กรผูส้มคัรขอรับรางวลัเปิดเผยต่อสาธารณะดว้ยตนเอง 
เช่น น าเสนอในการประชุม TQA Winner Conference ประจ าปี 

           2.8 ปกป้องความลบัของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในการตดัสินหรือการตรวจประเมิน
องคก์รของผูส้มคัรขอรับรางวลัทั้งในปัจจุบนัและในอดีต 

           2.9 ปกป้องขอ้มูลอนัเป็นความลบัและหลีกเล่ียงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีอาจจะส่งผล
กระทบต่อเกียรติภูมิหรือกระบวนการตรวจประเมินของรางวลัคุณภาพแห่งชาติ ทั้งในปัจจุบนัและ
ในอนาคต 

หมวดที ่3 ผลประโยชน์ทบัซ้อน: ผูต้รวจประเมินรางวลัคุณภาพแห่งชาติ จะตอ้ง 

           3.1 ไม่ติดต่อองคก์รท่ีไดรั้บมอบหมายให้ตรวจประเมิน เพื่อผลประโยชน์ส่วนตวั 
รวมทั้งการสร้างโอกาสเพื่อให้ไดรั้บการวา่จา้งหรือเพื่อการเป็นท่ีปรึกษาหรือวิทยากรส าหรับการ
ฝึกอบรมภายในองค์กรนั้น และหากผูต้รวจประเมินได้รับการติดต่อจากองค์กรดงักล่าว ผูต้รวจ
ประเมินจะตอ้งไม่ยอมรับการวา่จา้งจากองคก์รนั้นๆ เป็นระยะเวลา 3 ปี หลงัจากการตรวจประเมิน 

           3.2 ไม่ท าหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจประเมินให้แก่องคก์ร หรือหน่วยงานท่ีเป็นคู่แข่ง หรือ
ลูกคา้ หรือผูส่้งมอบโดยตรงขององคก์ร หรือหน่วยงานยอ่ยภายในองคก์รท่ีตนปฏิบติังาน  
          3.3 หลีกเล่ียงการมีผลประโยชน์ทบัซ้อนหรือการขดัแยง้ในผลประโยชน์ หรือ  
การมีสถานภาพท่ีอาจมีผลประโยชน์ขดัแยง้ – หรืออาจขดัแยง้ – ต่อวตัถุประสงค์ของรางวลั การ
บริหารรางวลั และเกียรติภูมิของรางวลัคุณภาพแห่งชาติ 

           3.4 ไม่ใช้หน้าท่ีของการเป็นผูต้รวจประเมินเพื่อสนองประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด ทั้งน้ีไม่รวมถึง การประเมินองค์กร หรือหน่วยงานย่อยในองค์กรท่ีตนปฏิบติังาน
อยู่ (Self Assessment) ตลอดจนการประเมินองค์กรท่ีตนให้หรือคาดว่าจะให้ค  าปรึกษา เป็นหรือ  
คาดวา่จะเป็นวทิยากรส าหรับการฝึกอบรมภายในองคก์รนั้น 

           3.5 ไม่เจตนาส่ือสารขอ้มูลเท็จหรือขอ้มูลท่ีอาจก่อให้เกิดความเขา้ใจคลาดเคล่ือน 
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความถูกต้อง เท่ียงตรงของกระบวนการพิจารณา และการตดัสินรางวลั
คุณภาพแห่งชาติ  
           3.6 ไม่ใชเ้อกลกัษณ์หรือตราสัญลกัษณ์ของรางวลัคุณภาพแห่งชาติเพื่อประโยชน์
ใดๆ เวน้แต่จะไดรั้บการอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากส านกังานรางวลัคุณภาพแห่งชาติ      
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บทสรุป 

 การประเมินเป็นกิจกรรมเชิงวิชาการท่ีไดน้ าไปใชอ้ย่างกวา้งขวางในปัจจุบนัไม่วา่จะเป็น  
วงการศึกษา การบริการสังคม การบริหาร การปกครอง ตลอดจนธุรกิจการคา้ และสมาคมวิชาชีพ           
การด าเนินกิจกรรมทางการประเมินนั้นนักประเมินจ าเป็นต้องมีจรรยาบรรณของนักประเมิน            
ท่ีคลา้ยกบัวิชาชีพอ่ืนๆ  คุณสมบติัท่ีส าคญัของนกัประเมินคือไม่มีอคติหรือความล าเอียง ไม่มีความ
เป็นอตัตาสูง  มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี  มีความสามารถในการรับฟังและสังเคราะห์ความคิดเห็นของผูอ่ื้น  

มีความสามารถในการสังเกตุจดจ าส่ิงแวดลอ้มทั้งทางกายภาพและทางสังคมสูงและมีความอดทน
สูง และแบ่งประเภทของนักประเมินคือ  นักประเมินภายในองค์การหรือภายในหน่วยงาน          
(In-house evaluators or Internal evaluators)  2.  นักประเมินภายนอกหรือนักประเมิน ท่ี เป็น
ผูเ้ช่ียวชาญ (External evaluators or consultants) 
     นอกจากน้ี นักประเมินเป็นวิชาชีพท่ีมีผลต่อสังคมและสาธารณชน จ าเป็นต้องมี
จรรยาบรรณของนกัประเมินโครงการดงัน้ี 1)  การประเมินควรมีการจดัท าสัญญาของทีมงาน ซ่ึงจะ
ด าเนินการประเมินโครงการให้ปรากฏเป็นลายลกัษณ์อกัษร 2)  ถา้ปรากฏวา่ มีขอ้ขดัแยง้ ควรแกไ้ข
ปัญหาอย่างเปิดเผลและชัดเจน 3) รายงานการประเมินทั้งโดยวาจาและท่ีเป็นลายลักษณ์อกัษร                 
4) ทีมงานท่ีด าเนินการประเมิน จะตอ้งเคารพและค านึงถึงสิทธิท่ีสาธารณชนพึงไดรั้บทราบเก่ียวกบั
ขอ้มูลท่ีควรทราบ 5)  การออกแบบการประเมินและการด าเนินการประเมิน จะตอ้งปกป้องและ
ค านึงถึงสิทธิส่วนบุคคลเสมอ 6)  นกัประเมินควรให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการประเมิน7) การประเมินควรจะด าเนินการให้เสร็จส้ินสมบูรณ์ และควรมี
การเสนอผลถึงข้อดีและข้อจ ากัดในการด าเนินงานต่าง ๆ ไปตามท่ีเป็นจริงและ8)  ทีมงาน                            
ควรวางแผนและควรใชจ่้ายทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดความน่าเช่ือถือเม่ือเทียบกบังานท่ีมุ่งด าเนินการ
ในแต่ละขั้นตอน รวมทั้ งจะต้องจดัด าเนินการส่วนน้ีเป็นอย่างดีและมีความรับผิดชอบในด้าน
จริยธรรม 

 ดงันั้นนกัประเมินท่ีมีคุณลกัษณะมีความเป็นนกัวิทยาศาสตร์ มีความยติุธรรม มีความมัน่ใจ
ในการตดัสินใจ มีความคิดสร้างสรรค ์สามารถสังเคราะห์ อธิบาย และเขียนรายงานให้เป็นท่ีเขา้ใจ 
ตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีแล้ว นักประเมินจะต้องมี
จรรยาบรรณ ท่ีส าคัญ  คือต้องซ่ือสัตย์ต่อวิชาชีพ  ต้องมีความรับผิดชอบ  รักษาความลับ                
อย่างเคร่งครัด  ต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้นในการติดตามข้อมูลและต้องเป็นคนท่ีมี
คุณธรรม 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. ใหน้กัศึกษาอธิบายความส าคญัและประเภทของนกัประเมินมีลกัษณะอยา่งไร 

2. ใหน้กัศึกษาอธิบายบทบาทของนกัประเมินเป็นอยา่งไร  

3. ใหน้กัศึกษาอธิบายคุณสมบติัของนกัประเมินเป็นอยา่งไร   

4. ใหน้กัศึกษาอธิบายคุณลกัษณะของนกัประเมินมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

5. จใหน้กัศึกษาอธิบายจรรยาบรรณของนกัประเมินเป็นอยา่งไร   
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 

กรณศึีกษาการประเมินผลโครงการ    6 ช่ัวโมง 

 

 

หัวข้อเนือ้หา 

 กรณีศึกษาท่ี1  
 กรณีศึกษาท่ี2  

กรณีศึกษาท่ี3 

กรณีศึกษาท่ี4 

กรณีศึกษาท่ี5  
กรณีศึกษาท่ี6 

กรณีศึกษาท่ี7 

บทสรุป 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1.  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายกรณีศึกษาการประเมินผลได ้

2.  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเสนอแนวทางการประเมินโครงการในบริบทสังคมไทยได ้  
 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

4. ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

5. ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

6. ผูส้อนท าการซกัถาม 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาการประเมินผลโครงการ 

2. Power point กรณีศึกษาการประเมินผลโครงการ   
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การวดัผลและประเมนิผล 

1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผดิชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 
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บทที่8 

กรณศึีกษาการประเมินผลโครงการ 

 

การประเมินโครงการนั้ น ผูท่ี้กระท าการประเมินจะต้องเป็นคนตัดสินใจว่าโครงการ         
ท่ีจะประเมินนั้นจะต้องใช้รูปแบบ (Model) ใดท่ีน ามาใช้ในการประเมินได้อย่างเหมาะสมทั้งน้ี
เพื่อให้ไดผ้ลการประเมินท่ีออกมาไดน้ั้นครอบคลุมสารสนเทศท่ีมีประโยชน์มากท่ีสุดและในการ
ประเมิน ผูท่ี้ท  าหน้าท่ีประเมินจ าเป็นต้องเขา้ใจรูปแบบและขั้นตอนของการประเมินเป็นอย่างดี
เพื่อท่ีจะท าใหก้ารประเมินมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้ นเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผูส้นใจได้ศึกษาและท าความเข้าใจจึงได้ยกกรณีศึกษา          
ในการประเมินโครงการ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 1.  การประเมินโดยรูปแบบของสเตก (Robert E. Stake)  
 2.  การประเมินโดยใชรู้ปแบบซิป (CIPP Model) 
 3.  การวเิคราะห์ตน้ทุนและตอบแทนทางการศึกษา (Cost Benefit Analysis) 
 4.  การประเมินโดยไม่อิงวตัถุประสงค ์(Goal Free Evaluation) 
 5. การประเมิน 2 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบ จากบนสู่ล่าง (Top down) และ 2) รูปแบบจากล่าง
สู่บน (Bottom up) 
 กรณีศึกษาท่ียกมาจะเป็นประโยชน์แก่ผูส้นใจไดศึ้กษาและเขา้ใจถึงขั้นตอนในการประเมิน
โดยใช้รูปแบบต่าง ๆ อย่างไรก็ดี ผูอ่้านควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของการประเมินโครงการ   
จากรายงานประเมินโครงการฉบบัสมบูรณ์ต่อไป 

 

กรณศึีกษาที ่1 

การประเมนิกจิกรรมของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา 

เขตจังหวดัขอนแก่น โดยใช้โมเดลเคาน์ทแินนซ์ของสเตก 

สุพกัตร์ พิบูลย,์ (2527) 

 

วตัถุประสงค์ของการประเมนิ 

 เพื่อประเมินกิจกรรมของกลุ่มโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดัขอนแก่น โดยใช้โมเดล
เคาน์ทิแนนซ์ของสเตกเป็นรูปแบบการประเมิน 
 

 

 

 

 

http://dric.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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ค าจ ากดัความ 

 1.  กิจกรรม หมายถึง แนวทางการด าเนินงานของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จ าแนก
ออกเป็น 2 ประเภท คือ กิจกรรมปกติ เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการเป็นประจ าทุกปีการศึกษา และ
กิจกรรมพิเศษ ซ่ึงด าเนินการในปีการศึกษา 2524 

 2.  แผนงานหรือความคาดหวงั (Intents) หมายถึง ส่ิงท่ีกลุ่มโรงเรียนได้วางแผนไวห้รือ
คาดหวงัวา่จะท า 

 3.  ส่ิงท่ีเกิดข้ึน (Observations) หมายถึง สภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงคือ ปัจจยัท่ีกลุ่มโรงเรียน
มีจริงกิจกรรมท่ีกลุ่มไดด้ าเนินการและผลการด าเนินการท่ีเกิดข้ึนจริง 

 4.  มาตรฐานการด าเนินงาน (Standards) หมายถึง แนวทางการด าเนินงานท่ีควรจะครอบ                 
คลุมปัจจัยพื้นฐานท่ีควรมีกิจกรรมท่ีควรปฏิบัติและเป้าหมายผลงานท่ีควรมุ่งหวงั ทั้ งน้ีได้
สังเคราะห์ข้ึนโดยยดึระเบียบแนวปฏิบติัของกลุ่มโรงเรียนเป็นส าคญั 

 5.  การตดัสิน (Judgments) หมายถึง ผลการพิจารณาเก่ียวกบักิจกรรมของกลุ่มโรงเรียน
อาศยัหลกัการพิจารณาความสอดคลอ้งและความสัมพนัธ์โดยใชข้อ้มูลเป็นตวับ่งช้ี 

 6.  ความสอดคลอ้ง (Congruence) หมายถึง สภาพการณ์ท่ีความคาดหวงัไดเ้กิดข้ึนจริง 

 7.  ความสัมพนัธ์ (Contingency) หมายถึง สภาพความสมเหตุสมผลหรือความเป็นไปของ
แผนงาน และสภาพความสัมพนัธ์เชิงประจกัษข์องส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง 

 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการประเมนิ 

 ผูบ้ริหารโรงเรียน ผูช่้วยผูบ้ริหารโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ และครูอาจารยผ์ูซ่ึ้งเคยเขา้ร่วมใน
กิจกรรมของกลุ่มโรงเรียน 

 

รูปแบบหรือโมเดลทีใ่ช้ในการประเมนิ 

 การแนวทางของโมเดลน้ี ไดจ้  าแนกส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาในการประเมินออกเป็น 3 ส่วน คือ 

 1.  ส่ิงน าหรือปัจจัยเบ้ืองต้น หมายถึง สภาพเง่ือนไขหรือปัจจัยต่าง ๆ ในการด าเนิน
โครงการ 

 2.  ปฏิบติัการหรือการปฏิบติั หมายถึง กิจกรรมด าเนินการ กิจกรรมท่ีปฏิบติั พฤติกรรม
ระหวา่งบุคคล ฯลฯ 

 3.  ผลลพัธ์ ผลการปฏิบติัหรือผลการด าเนินงาน หมายถึง ผลการน าโครงการไปปฏิบติั 
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วธิีการประเมนิ 

 1.  การพิจารณาเมตริกภาคบรรยาย 

       1.1  การพิจารณาความสอดคล้องระหว่างความคาดหวงักบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง เป็นการ
พิจารณาในแนวนอน (Horizontal) 
       1.2   การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงน า ปฏิบัติการ และผลการด าเนินการ       
เป็นการพิจารณาในตั้ง (Vertical) 
 การพิจารณาความสอดคลอ้ง (Congruence) และการพิจารณาความสัมพนัธ์ (Contingency) 
ดงัแสดงในภาพต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 12  ความสอดคลอ้ง (Congruence) และความสัมพนัธ์ (Contingency) ของความคาดหวงั 

                     และส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง 

 

 2.  การเปรียบเทียบเมตริกภาคบรรยายกบัเมตริกภาคตดัสินคุณค่าโดยอาศยัเกณฑ์สมบูรณ์ 
(Absolute Criteria) หรือเกณฑ์สัมพนัธ์ (Relative Criteria) ซ่ึงอาจท าได้โดยการเปรียบเทียบกับ     
เมตริภาคบรรยายของโครงการอ่ืน ๆ  
 

 

 

 

 

 

ส่ิงน า หรือปัจจยัเบ้ืองตน้ ส่ิงน า หรือปัจจยัเบ้ืองตน้ 

การปฏิบติั การปฏิบติั 

ผลการด าเนินงาน หรือผล
การปฏิบติั 

ผลการด าเนินงาน หรือผล
การปฏิบติั 

ความคาดหวงั ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง 

สอดคลอ้ง 

สอดคลอ้ง 

สอดคลอ้ง 

ความสัมพนัธ์เชิงตรรกะ 

ความสัมพนัธ์เชิงตรรกะ ความสัมพนัธ์เชิงประจกัษ ์

ความสัมพนัธ์เชิงประจกัษ ์
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ตัวแปรทีจ่ะศึกษา 

 ตวัแปรท่ีจะศึกษา จ าแนกตามโครงสร้างของโมเดลเคาน์ทิแนนซ์ดงัตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่4  แสดงการจ าแนกตามโครงสร้างของโมเดลเคาน์ทิแนนซ์ 

ตวัแปรท่ีศึกษา/แหล่งขอ้มูล/เคร่ืองมือท่ีใช ้

แผนงานหรือความ
คาดหวงั 

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง มาตรฐานการด าเนินงาน
ท่ีควรจะเป็น 

การตดัสิน 

ส่ิงน าหรือ
ปัจจยัพืน้ฐาน 
(Antecedents) 
1.  วตัถุประสงคก์าร
จดัตั้งกลุ่มโรงเรียน
โดยวเิคราะห์จาก
เอกสาร 

 

ความเขา้ใจของ
กรรมการบริหาร กลุ่มต่อ
วตัถุประสงค ์โดยใช้
แบบสอบถามจากคณะ
กรรมการบริหารกลุ่ม 

 

ใชเ้กณฑส์มบูรณ์จาก
แบบสอบถามมาตราส่วน
ประเมินค่า 

 

พิจารณาผลจาก
แบบสอบถามและความ
คิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ
จากการสมัภาษณ์ 

2.  ปัจจยัพ้ืนฐานท่ี
จ าเป็นต่อการ
ด าเนินงานท่ีกลุ่ม
คาดหวงัวา่จะมี/
สมัภาษณ์ประธาน
หรือกลุ่มเลขานุการ
กลุ่ม 

ปัจจยัพ้ืนฐานท่ีกลุ่มมีจริง
ในขณะด าเนินงานปี 2524/
สมัภาษณ์ประธานหรือ
เลขานุการกลุ่ม 

ปัจจยัพ้ืนฐานท่ีกลุ่ม
โรงเรียนควรมี โดยการ
วเิคราะห์จากเอกสาร 
ระเบียบและแนวปฏิบติั
ของกลุ่ม 

พิจารณาความสอดคลอ้ง
ระหวา่งปัจจยัท่ีคาดหวงั
วา่จะมีกบัปัจจยัท่ีมีจริง
พร้อมทั้งพิจารณาจาก
แบบสอบถามและขอ้มูล
การสมัภาษณ์ความ
คิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 

การปฏบิัตกิาร 
(Transactions) 
1.  กิ จ ก รรม ป ก ติ ท่ี
กลุ่มคาดหวงัวา่จะท า 

กิจกรรมปกติท่ีกลุ่มท าไดจ้ริง ลักษณะกิจกรรมท่ีกลุ่ม
โรงเรียนกระท า 

พิจารณาความสอดคลอ้ง
ระหวา่งความคาดหวงักบั
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงและ
ระหวา่งส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

2.  กิจกรรมพิเศษท่ี
กลุ่มคาดหวงัวา่จะท า
สมัภาษณ์ประธาน
หรือเลขานุการกลุ่ม 

กิจกรรมพิเศษท่ีกลุ่มไดท้ าจริง
สมัภาษณ์ประธานหรือ
เลขานุการกลุ่ม 

วเิคราะห์จากเอกสาร 
ระเบียบและแนวปฏิบติั
ของกลุ่มโรงเรียน 

กบัมาตรฐานการ
ด าเนินงานท่ีควรจะเป็น
ใชข้อ้คิดเห็นของประธาน
กลุ่มและผูท้รงคุณวฒิุ
ประกอบการตดัสิน 
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ตารางที ่4  แสดงการจ าแนกตามโครงสร้างของโมเดลเคาน์ทิแนนซ์ (ต่อ) 
 

ตวัแปรท่ีศึกษา/แหล่งขอ้มูล/เคร่ืองมือท่ีใช ้

แผนงานหรือความ
คาดหวงั 

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง มาตรฐานการด าเนินงาน
ท่ีควรจะเป็น 

การตดัสิน 

ผลการด าเนินงาน
หรือผลลพัธ์ 
(outcome) 
วตัถุประสงคข์อง
กิจกรรมทั้งกิจกรรม
ปกติและกิจกรรม
พิเศษ วเิคราะห์จาก 

เอกสารและผลงาน
กลุ่มและการ
สมัภาษณ์ประธาน
กลุ่ม 

 

 

 

ศึกษาคุณภาพของกิจกรรมท่ี
ไดด้ าเนินการทั้งกิจกรรมปกติ
และกิจกรรมพิเศษ สอบถาม
ความคิดเห็นของ
กรรมการบริหารกลุ่ม ผูช่้วย
ผูบ้ริหาร ฝ่ายวชิาการและครู
อาจารยผ์ูเ้ขา้ร่วมในโครงการ
พิเศษต่าง ๆ 

 

 

ใชเ้กณฑส์มบูรณ์ระดบั 
3.50 จากแบบสอบถาม
มาตรฐานส่วนประมาณ
ค่า 6 ระดบั 

 

 

พิจารณาจากคุณภาพของ
กิจกรรมจาก
แบบสอบถามและ               
ใชค้วามคิดเห็นของผูช่้วย
ผูบ้ริหารฝ่ายวชิาการ                 
ในฐานะนกัประเมินผล
ภายใน (Internal 

Evaluator) และความ
คิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ
ในฐานะนกัประเมินผล
ภายนอก (External 

Evaluator) 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1.  การวเิคราะห์เน้ือหา 

 2.  ขอ้มูลความคิดเห็น หรือความรู้สึกของกลุ่มตวัอย่างใช้วิธีวิเคราะห์มธัยฐานและฐาน
นิยม 

 

ผลการประเมนิ 

 1.  ผลจากการประยุกตใ์ชโ้มเดลเคาน์ทิแนนซ์ของสเตก ปรากฏวา่แบบจ าลองการประเมิน
ดงักล่าวสามารถประเมินกิจกรรมได้ในลกัษณะท่ีครอบคลุมและลกัษณะเด่นของแบบจ าลองคือ 
ขั้นตอนการพิจารณาความสัมพนัธ์เชิงประจกัษร์ะหวา่งปัจจยัพื้นฐานกบัการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานเปรียบเสมือนการสรุปผลการประเมินไปในตวัดว้ย 

 2.  ผลการประเมินกิจกรรมของกลุ่มโรงเรียน ปรากฏว่า กลุ่มโรงเรียนกลุ่มท่ี 1 และกลุ่ม   
ท่ี 2 มีความพร้อมทางดา้นปัจจยัพื้นฐานและแนวทางการด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปดว้ยดี กลุ่มท่ี 1 
มีจุดอ่อนในแง่ของการประชาสัมพนัธ์ กลุ่มท่ี 2 ประสบปัญหาในส่วนท่ีเก่ียวกบัโครงการระยะยาว
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เพราะขาดการวางแผนในการควบคุมและติดตามโครงการท่ีเด่นชดั ส่วนกลุ่มท่ี 3 ประสบปัญหา   
ในดา้นการด าเนินงานของกลุ่ม แต่ผลการด าเนินงานโครงการอบรมระยะสั้นบรรลุผลตามเป้าหมาย 

 3.  ปัญหาร่วมท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะเดียวกนัทั้ง 3 กลุ่มโรงเรียน คือ ขาดแคลนในดา้นวสัดุ
ครุภณัฑ ์และงบประมาณ ขาดปฏิทินการปฏิบติังานท่ีเด่นชดั 

 

กรณศึีกษาที2่ 

การประเมนิหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

พรทิพย ์อาจณรงค,์ (2536) 
 

วตัถุประสงค์ของการประเมนิ 

  เพื่อวิเคราะห์และประเมินหลกัสูตรพยาบาลเฉพาะทาง ซ่ึงเป็นหลกัสูตรการศึกษาอบรม
ระยะสั้นของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

กลุ่มตัวอย่างของการประเมนิ 

 กลุ่มตวัอยา่งของการประเมินแบ่งไดเ้ป็น 2 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 กลุ่มตวัอย่างส าหรับการประเมินหลกัสูตรปีการศึกษา 2523 ไดแ้ก่ ผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
หลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2523 ทั้งหมด 

 ตอนที่ 2 ติดตามผลการปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษาการอบรมทุกรุ่น กลุ่มตวัอย่างคือ 
ผูส้ าเร็จการอบรมทุกรุ่น และผูบ้งัคบับญัชา 

 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการประเมนิ 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัและความคิดเห็นทัว่ไปของผูส้ าเร็จการอบรม
ทั้งก่อนเขา้รับการอบรม และภายหลงัส าเร็จการอบรมแลว้ 

 ส่วนที ่2 แบบสอบถามเพื่อประเมินการบริหารและการจดัด าเนินหลกัสูตร 

 ส่วนที ่3 แบบสอบถามเพื่อประเมินเน้ือหาวชิาของหลกัสูตร 

 ส่วนที ่4 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบติัการพยาบาลเฉพาะทาง 

 ส่วนที ่5 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัการสอน 
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วธิีการประเมนิ 

 ในการประเมินผลน้ีไดใ้ช้โมเดลซิป (CIPP Model) เป็นรูปแบบในการก าหนดโครงสร้าง
การประเมิน ดงัแผนภูมิดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 13  การประเมินรูปแบบโมเดลซิป (CIPP Model) 
  

รายละเอียดการประเมินด าเนินการดงัน้ี 

 1.  การประเมินสภาวะแวดล้อม 

      1.1 เป้าหมายการประเมิน 

             การประเมินจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประมาณ 2 ส่วน คือ 
ประเมินจุดมุ่งหมายทัว่ไปของหลกัสูตรและประเมินวตัถุประสงคเ์ฉพาะสาขา 

      1.2  การประเมินเน้ือหาสาระของหลกัสูตร 

         การประเมินเน้ือหาสาระของหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประเมิน 2 ดา้น คือ 

  1.2.1  ความสอดคลอ้งระหว่างเน้ือหาสาระของหลกัสูตรกบัวตัถุประสงค์เฉพาะ
สาขา          

 

การประเมิน
สภาวะแวดลอ้ม 

การประเมินปัจจยั
เบ้ืองตน้ 

การประเมิน
กระบวนการ 

การประเมินผล
ผลิต 

การประเมิน
จุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตร 

การประเมิน
เน้ือหาสาระของ
หลกัสูตร 

การประเมินปัจจยั
เบ้ืองตน้ต่าง ๆ 
ของหลกัสูตร 
ไดแ้ก่ ผูเ้รียน 
ผูส้อน บุคลากร 
และทรัพยากรอ่ืน 
ๆ รวมทั้งแผนการ
ด าเนินงาน 

การประเมินการ
จดัการบริหาร
หลกัสูตร และ
กระบวนการเรียน
การสอน 

การประเมิน
สัมฤทธ์ิผลทาง
การศึกษาของ
ผูส้ าเร็จหลกัสูตร 

การติดตามผลการ
ปฏิบติังานของ
ผูส้ าเร็จหลกัสูตร 
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1.2.2  ความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหาวชิาโดยทัว่ไปกบัประสบการณ์ของผูเ้ขา้ร่วม 

การอบรม 

  1.2.3  ความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของเน้ือหาวิชาของหลกัสูตร ทั้งใน
ทศันะของผูเ้ขา้รับการอบรมและผูส้อน 

 2.  การประเมินปัจจัยเบือ้งต้น 

       ไดท้  าการประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้ 4 ประเภท คือ 

       2.1  ปัจจัยด้านผู ้เข้ารับการอบรมซ่ึงพิจารณาจากความเหมาะสมของคุณสมบัติ          
ของผูส้มคัรเขา้รับการอบรมท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรและความสอดคล้องระหว่างความเป็นจริง   
ของคุณสมบติัของผูเ้ขา้รับการอบรมกบัคุณสมบติัท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้

       2.2  ปัจจยัดา้นบุคลากร จะพิจารณาจากความเหมาะสมของคณะกรรมการด าเนินงาน
หลกัสูตรและความเหมาะสมของอาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตร 

       2.3  ความเหมาะสมของปัจจยัดา้นทรัพยากรอ่ืน ๆ 

       2.4  ความเหมาะสมของปัจจยัดา้นการวางแผนการด าเนินการอบรมตลอดหลกัสูตร 

 3.  การประเมินกระบวนการ 

       ในการประเมินกระบวนการนั้น เน่ืองจากผูป้ระเมินไดท้  าการประเมินหลงัจากเสร็จส้ิน
การอบรมประจ าปีการศึกษาไปแล้ว จึงไม่อาจท าการประเมินการจดัการอบรมทั้งกระบวนการ     
ได ้การประเมินกระบวนการจึงเป็นเพียงการสัมภาษณ์และส่งแบบสอบถามผูเ้ก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร
เพื่อประเมินวา่การด าเนินการเป็นไปตามแผนงานท่ีไดก้ าหนดไวห้รือไม่รวมทั้งการประเมินความ
คิดเห็นเก่ียวกบัความราบร่ืนหรือขอ้บกพร่อง รวมทั้งความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนและผูส้อน  
ในดา้นต่าง ๆ ระหวา่งการเรียนการสอนในหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2523 

 4.  การประเมินผลผลติ 

       การประเมินผลผลิต คือ ประเมินผูส้ าเร็จหลกัสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง 
โดยการประเมินในด้านการเป็นผูมี้ความรู้ทางวิชาการและในด้านการเป็นผูมี้ความสามารถ     
ในทางปฏิบติั 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1.  รวบรวมขอ้มูลจากการวเิคราะห์เอกสาร 

 2.  วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามดว้ยการแจกแจงความถ่ี 

 3.  วเิคราะห์เน้ือเร่ือง 
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 4.  ค  านวณค่ามชัฌิมเลขคณิต ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และหาค่าสถิติทีของคะแนนท่ีได้
จากการท าแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลของผูส้ าเร็จการอบรม และ
ผูบ้งัคบับญัชาในส่วนท่ีเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 

 

ผลการประเมนิ 

 1.  ผลการประเมินสภาวะแวดล้อม พบวา่ 

       1.1  การประเมินจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ในด้านลักษณะท่ีดีของจุดมุ่งหมายทาง
การศึกษาซ่ึงควรประกอบดว้ยลกัษณะ 3 ประการ ต่างจากการวิเคราะห์หลกัสูตร พบว่า ลกัษณะ
ของจุดมุ่งหมายทัว่ไปของหลกัสูตรมีลกัษณะท่ีดีของจุดมุ่งหมายทางการศึกษาเพียง 2 ประการ คือ 
ในส่วนท่ีแสดงถึงความสามารถและส่วนของการเป็นผูมี้ความรู้ทางวิชาการของผูส้ าเร็จหลกัสูตร 
โดยท่ีมิได้ใส่วนใดแสดงออกให้เห็นถึงทัศนคติท่ีควรจะเป็นของผูส้ าเร็จหลักสูตร แต่มีความ
สอดคลอ้งและความสัมพนัธ์กนักบัปรัชญาการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ส่วนวตัถุประสงค์
ของแต่ละสาขาวิชาเป็นวตัถุประสงค์ท่ีชัดเจนและขยายความเก่ียวกับจุดมุ่งหมายทั่วไปของ
หลกัสูตรเป็นอยา่งดี 

       1.2  การประเมินเน้ือหาสาระของหลักสูตร พบว่า เน้ือหาวิชาในหลักสูตรมีความ
สอดคลอ้งกนักบัวตัถุประสงค์เฉพาะสาขาของหลกัสูตร และประสบการณ์ของผูเ้ขา้รับการอบรม
เน้ือหาสาระทางวชิาการส่วนใหญ่มีความเหมาะสมกบัหลกัสูตร มีเพียงบางส่วนท่ีควรปรับปรุงเพื่อ
ลดความซ ้ าซอ้นของเน้ือหาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 2.  ผลการประเมินปัจจัยเบือ้งต้น พบวา่  
       2.1  การประเมินปัจจยัดา้นผูเ้ขา้รับการอบรม พบว่า หลกัเกณฑ์คุณสมบติัของผูส้มคัร
เขา้รับการอบรมท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้เป็นหลกัเกณฑ์คุณสมบติัท่ีจะท าให้เลือกผูมี้ความเหมาะสม
เขา้รับการอบรมเป็นอยา่งดี 

       2.2  การประเมินปัจจยัด้านบุคลากร พบว่า ในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางมี
บุคลากรทั้งในดา้นคณะกรรมการจดัด าเนินงานหลกัสูตรท่ีเหมาะสม รวมทั้งมีคณาจารยผ์ูส้อนเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญตรงต่อสาขาวชิาและมีความเขา้ใจในจุดประสงคข์องหลกัสูตร 

       2.3  การประเมินปัจจยัดา้นอุปกรณ์และส่ิงแวดลอ้มประกอบการเรียนการสอนพบว่า
อุปกรณ์ต่าง ๆ มีเพียงพอ 

       2.4  การประเมินปัจจัยด้านการวางแผนการด าเนินงานตลอดหลักสูตร พบว่า 
คณะกรรมการด าเนินงานหลกัสูตรได้มีการวางแผนการด าเนินงานตลอดระยะเวลาการอบรมไว้
อยา่งมีระเบียบแบบแผน 

 3.  ผลการประเมินกระบวนการ พบวา่ 

       3.1  การจดัด าเนินงานตลอดหลกัสูตรส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้
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       3.2  การประเมินด้านกระบวนการเรียนการสอนในทศันะของผูเ้ขา้รับการอบรมและ
สอน พบวา่ 

        3.2.1  ทศันะของผูเ้ขา้รับการอบรมในการกระบวนการเรียนการสอนและการจดั
ด าเนินหลกัสูตรส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัเป็นท่ีพอใจ 

  3.2.2  ทัศนะของอาจารย์ผูส้อน พบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่ยงัใช้วิธีการบรรยาย      
ในการสอน 

 4.  ผลการประเมินผลิตผล พบว่า ผูส้ าเร็จการอบรมในปีการศึกษา 2523 เป็นผูมี้ความรู้   
ทางวิชาการการพยาบาลเฉพาะทางเป็นอย่างดี และมีความสามารถมากในการปฏิบติักิจกรรมการ
พยาบาลเฉพาะทางดา้นต่าง ๆ เป็นส่วนใหญ่ 

 

กรณศึีกษาที ่3 

การวเิคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการ 

ศึกษาของวทิยาลยัช่างศิลป์ โดยรูปแบบ 

การวเิคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน 

พชัรี ผลานุรักษา, (2531) 

 

วตัถุประสงค์ของการประเมนิโครงการ 

 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ตน้ทุน ผลตอบแทน และอตัราผลตอบแทนทางการศึกษาของวิทยาลยั
ช่างศิลป์ สังกดักรมศิลปากร 

 

ค านิยามศัพท์เฉพาะ 

 ตน้ทุน (Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาในวิทยาลยัช่างศิลป์แบ่งออกเป็นต้นทุน   
ทางสังคมและตน้ทุนส่วนบุคคล 

 ตน้ทุนทางสังคม หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการใชเ้งินงบประมาณเพื่อจดัการศึกษาใหก้บั
วทิยาลยัช่างศิลป์ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ตน้ทุนทางตรง ประกอบดว้ย ค่าใช้จ่ายด าเนินการ
คิดจากรายจ่ายในหมวดเงินเดือนและค่าจา้งประจ าปี ค่าจา้งชัว่คราว ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ   
ค่าสาธารณูปโภคกบัค่าใชจ่้ายทุนทรัพยสิ์น คิดจากรายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
กบัตน้ทุนทางออ้ม หมายถึง ค่าเสียโอกาสในการใชอ้าคารสถานท่ีและครุภณัฑเ์พื่อการศึกษาแทนท่ี
จะน าไปใชใ้นกิจกรรมอ่ืน ๆ 

 ตน้ทุนส่วนบุคคล หมายถึง รายจ่ายท่ีบุคคลจ่ายในขณะท่ีศึกษาอยู่กบัวิทยาลัยช่างศิลป์
พิจารณาจากตน้ทุนทางตรง ไดแ้ก่ ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าใชจ่้ายส่วนตวัเพื่อการศึกษากบัตน้ทุน
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ทางอ้อม ได้แก่ ค่าเสียโอกาสซ่ึงหมายถึงรายได้ท่ีนักศึกษาควรจะได้รับจากการท างานแทนท่ี        
จะมาศึกษาต่อ 

 ผลตอบแทน (Benefit) หมายถึง รายไดท่ี้บุคคลไดรั้บบวกกบัรายไดพ้ิเศษหลกัจากส าเร็จ
การศึกษาระดบัประกาศนียบตัรศิลปศึกษาชั้นสูงจากวิทยาลยัช่างศิลป์ในส่วนท่ีเป็นตวัเงินเท่านั้น 
และผลตอบแทนในการค านวณหาอตัราผลตอบแทนในการศึกษาน้ี หมายถึง ส่วนแตกต่างระหวา่ง
รายไดข้องผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 กบัผูส้ าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรศิลปศึกษา
ชั้นสูง จากวทิยาลยัช่างศิลป์ 

 อตัราผลตอบแทน ใช้อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) หมายถึง อตัรา
ความสามารถของเงินลงทุนท่ีท าให้เกิดผลตอบแทนท่ีคุ้มกับเงินจากทุนนั้ นพอดี กล่าวได้ว่า         
เป็นอตัราท่ีท าใหผ้ลตอบแทนและค่าใชจ่้ายท่ีคิดเป็นมูลค่าปัจจุบนัเท่ากนั 

 อัตราผลตอบแทนต่อสังคม หมายถึง อัตราลดท่ีแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ           
การจดัสรรทรัพยากรในวิทยาลยัช่างศิลป์โดยพิจารณาค่าประมาณของกระแสผลตอบแทนก่อนเสีย
ภาษีเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมด 

 อตัราผลตอบแทนส่วนบุคคล หมายถึง อตัราส่วนท่ีไดรั้บจากผลตอบแทนท่ีบุคคลได้รับ
หลงัจากหกัภาษี เปรียบเทียบกบัตน้ทุนท่ีบุคคลเสียเม่ือเปรียบเทียบระยะเวลาใหอ้ยู ่ณ จุดเดียวกนั 

 ดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index) หมายถึง ตวัเลขเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลง
ของราคาสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นต่อการครองชีพในแต่ละปี 

 ความสูญเปล่าทางการศึกษา หมายถึง การท่ีรัฐตอ้งสูญเสียเงิน วสัดุ อุปกรณ์ ตลอดจน
ก าลงัคน และเวลา โดยไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์สูงสุดอนัไดแ้ก่ การลาออกกลางคนัและการเรียนชา้กว่า
เวลาท่ีก าหนด 

 

วธิีด าเนินการประเมนิโครงการ 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

    ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

 กลุ่มท่ี 1 คือ นกัศึกษาวิทยาลยัช่างศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ในปีการศึกษา 
2529 จ  านวน 861 คน เพื่อใชใ้นการศึกษาตน้ทุนค่าใชจ่้ายส่วนตวันกัศึกษา 

 กลุ่มท่ี 2 คือผูส้ าเร็จระดับประกาศนียบตัรศิลปศึกษาชั้นสูง จากวิทยาลัยช่างศิลป์ รุ่นปี
การศึกษา 2518 จนถึงรุ่นปีการศึกษา 2529 จ  านวน 536 คน เพื่อใช้ในการศึกษาผลตอบแทนทาง
การศึกษา 

 กลุ่มตวัอย่างได้มาจากกลุ่มประชากรดงักล่าว ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 

Random Sampling) ตามชั้นปี ซ่ึงขนาดกลุ่มตวัอย่างไดม้าจากการประเมินค่าสัดส่วน โดยยอมให้
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ข้อมูลมีความคาดเคล่ือน .05 ด้านความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีหน่ึง 274 คน    
กลุ่มตวัอยา่งท่ีสอง 229 คน 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยการใชแ้บบสอบถามและการสัมภาษณ์  
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ขั้นตอนในการวเิคราะห์ขอ้มูลแต่ละประเภทดงัน้ี 

 1.  ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาในวทิยาลยัช่างศิลป์ แบ่งออกเป็น  
       1.1  ค่าใช้จ่ายนักศึกษาซ่ึงจัดเป็นต้นทุนส่วนบุคคล น ามาหาค่าเฉล่ียต่อคนต่อปี          
ในแต่ละชั้นปี ค่าเสียโอกาสหรือต้นทุนทางอ้อมก าหนดจากรายได้หลังภาษีของผู ้ส าเร็จชั้ น
มธัยมศึกษาตอนตน้ และปรับดว้ยอตัราการวา่งงาน 

       1.2  ค่าใชจ่้ายสถาบนั ซ่ึงจดัเป็นตน้ทุนทางสังคมในส่วนของค่าใชจ่้ายด าเนินการน ามา
หาค่าเฉล่ียต่อคนต่อปีในแต่ละปีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2525-2529 

 ค่าใช้จ่ายทุนทรัพยสิ์น ส าหรับค่าครุภณัฑ์คิดจากค่าเฉล่ียของค่าใช้จ่ายในหมวดน้ีท่ีใช้ไป
ในแต่ละปี ค่าท่ีดินค่าจากมูลค่าท่ีเป็นตวัเงินของท่ีดินแลว้คิดค่าเสียโอกาสจากอตัราดอกเบ้ียท่ีไดรั้บ
มูลค่าท่ีดินนั้น ค่าอาคารส่ิงก่อสร้างวิเคราะห์โดยแยกเป็นอาคารประเภทต่าง ๆ แล้วน ามูลค่า
ประเมินต่อปีจากสูตร 

 

  rc
r

rc
R

t





1
 

   เม่ือ  R  =  ค่าใชจ่้ายรายปีของอาคารและส่ิงก่อสร้าง 

  c  =  ราคาตน้ทุนทรัพยสิ์น 

  r  =  อตัราดอกเบ้ียในตลาดปัจจุบนั 

  t  =  ค่าเฉล่ียของอายุการใช้งานของอาคารโดยใช้เกณฑ์ของคณะกรรมการ
พิ จารณ าป รับ ป รุงก ารก่ อส ร้างของส่ วน ราชก ารแล ะถ าวรวัต ถุ ของป ระ เท ศ  (ก ป ส .)                                   
ซ่ึงก าหนดใหอ้าคารคอนกรีตมีอายใุชง้าน 50 ปี อาคารไม ้20 ปี และอาคารคร่ึงตึกคร่ึงไม ้25 ปี 

 น าค่าใช้จ่ายด าเนินการและค่าใช้จ่ายทุนทรัพยสิ์นมารวมเป็นตน้ทุนทางสังคมต่อคนต่อปี 
แล้วปรับด้วยอตัราการเรียนช้ากว่าก าหนดและการลาออกกลางคนัเพื่อเป็นตน้ทุนทางสังคมต่อ
ผูส้ าเร็จ 1 คน โดยใชสู้ตร 
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ค่าใชจ่้ายท่ีปรับแลว้
d

nyc



1

/
 

 เม่ือ  C  =  ค่าใชจ่้ายต่อหน่วย 

  y  =  จ านวนปีท่ีโดยเฉล่ียท่ีผูส้ าเร็จเรียนจบหลกัสูตร 

  n  =  จ านวนปีตามก าหนดของหลกัสูตร 

  d  =  สัดส่วนของผูท่ี้ลาออก 

  2.  การค านวณอตัราผลตอบแทนส่วนสังคมและอตัราผลตอบแทนส่วนบุคคลใช้
สูตรการหาอตัราผลตอบแทนภายใน (The Internal Rate of Return) 
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 เม่ือ  Ct  =  ตน้ทุนในปีท่ี t 
  Bt  =  ผลตอบแทนในปีท่ี t 
  r    =  อตัราผลตอบแทนภายใน 

  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลและผลตอบแทนทางการศึกษาของวทิยาลยัช่างศิลป์ไดผ้ลดงัน้ี 

 1.  ตน้ทุนส่วนบุคคลของนักศึกษาวิทยาลยัช่างศิลป์ ซ่ึงแบ่งออกเป็นตน้ทุนทางตรงและ
ทางออ้มสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

ตารางที ่5  ตน้ทุนส่วนบุคคล นกัศึกษาวทิยาลยัช่างศิลป์ โดยเฉล่ียต่อคนต่อปีจ าแนกตามชั้นปี 

 

ชั้นปี ตน้ทุนทางตรง ตน้ทุนทางออ้ม รวมตน้ทุนส่วนบุคคล 

1 

2 

3 

4 

5 

15,482 

18,762 

21,121 

20,493 

23,727 

14,126 

14,914 

15,702 

16,546 

17,389 

29,607 

33,676 

36,823 

37,039 

41,116 

รวม 99,581 78,677 178,261 

 ต้นทุนส่วนบุคคลของนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป์โดยเฉล่ียต่อปีต่อคนจบหลักสูตร มี
ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 178,261 บาท 
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 2.  ตน้ทุนทางสังคม ซ่ึงแบ่งออกเป็นตน้ทุนทางตรงและทางออ้มสรุปไดด้งัน้ี 

 

ตารางที ่ 6  ตน้ทุนทางสังคมต่อผูส้ าเร็จ 

ชั้นปี ตน้ทุนทางตรง ตน้ทุนทางออ้ม รวมตน้ทุนส่วนบุคคล 

1 

2 

3 

4 

5 

23,537 

20,618 

20,358 

24,184 

17,005 

14,126 

14,914 

15,702 

16,546 

17,389 

37,663 

35,532 

36,060 

40,730 

34,394 

รวม 105,702 78,677 178,261 

 ตน้ทุนทางสังคมในการผลิตนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรศิลปศึกษาชั้นสูงหน่ึงคน ตอ้ง
ใชก้ารลงทุนถึง 184,379 บาท 

 

ตารางที ่7  เปรียบเทียบตน้ทุนทางสังคมกบัตน้ทุนส่วนบุคคล 

 ตน้ทุน 

ทางตรง 

ค่า 

เสียโอกาส 

รวม 

(%) 
สัดส่วนระหวา่ง 

A : B 

A ตน้ทุนทางสังคม 105,702 

(57.33) 
78,677 

(42.67) 
184,379 

(100) 
1.00 

B ตน้ทุนส่วนบุคคล 99,585 

(55.86) 
78,677 

(44.14) 
178,261 

(100) 
0.96 

 จากการเปรียบเทียบต้นทุนทางสังคมกับต้นทุนส่วนบุคคล พบว่าต้นทุนส่วนบุคคล            
ท่ีนกัศึกษาตอ้งรับภาระค่าใชจ่้ายท่ีรัฐเป็นผูจ่้ายในการผลิตผูส้ าเร็จระดบัประกาศนียบตัรศิลปศึกษา
ชั้นสูงอยูใ่นอตัราท่ีใกลเ้คียง โดยมีสัดส่วนร้อยละ 96.7 

 3.  อตัราผลตอบแทนส่วนบุคคลและอตัราผลตอบแทนทางสังคม 

       การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน (Cost-Benefit Analysis) อาศยัหลกัเกณฑ์การหา
ค่าอตัราผลตอบแทนภายใน (The Internal Rate of Return หรือ IRR) โดยใชสู้ตรในการค านวณคือ 
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  เม่ือ Ct  คือ  ตน้ทุนในปีท่ี t 
   Bt  คือ  ผลตอบแทนในปีท่ี t 
   R  คือ  อตัราผลตอบแทนภายใน 
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       3.2  อตัราผลตอบแทนส่วนบุคคล พบวา่ r มีค่าเท่ากบั 15.75% หมายความวา่ นกัศึกษา
จะได้ รับผลตอบจากการลงทุน ใน การศึกษ าท่ี วิทยาลัย ช่ างศิล ป์ ใน อัตราร้อยละ 15.75                    
เม่ือเปรียบเทียบกับ ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร (2530) มีค่าร้อยละ 7.25 อตัราผลตอบแทนภายใน   
ส่วนบุคคลมีค่าค่อนขา้งสูง 

       3.2  อตัราผลตอบแทนทางสังคม พบวา่ r มีค่าเท่ากบั 14.86% หมายความวา่ ถา้รับเลือก
ลงทุนในโครงการจดัการศึกษาของวทิยาล่างศิลป์ไดรั้บตอบแทนในอตัราร้อยละ 14.86 

 

สรุป 

 1.  ตน้ทุนส่วนบุคคลพบว่า ค่าใช้จ่ายส่วนตวันักศึกษามากกว่าค่าใช้จ่ายให้สถานศึกษา   
โดยจ่ายเป็นค่าอาหารในสัดส่วนท่ีสูงสุดคือ ร้อยละ 27.41 ของค่าใช้จ่ายส่วนตัวทั้ งหมดและ        
เม่ือเปรียบเทียบระหว่างชั้ นปี ปรากฏว่าค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาชั้ นปีท่ี 4 มีค่าสูงสุด 
นอกจากน้ีตน้ทุนส่วนบุคคลในการศึกษาจนจบหลกัสูตรประกาศนียบตัรศิลปชั้นสูง นกัศึกษาตอ้ง
เสียค่าใชจ่้ายเป็นเงิน 178,261 บาท 

 2.  ตน้ทุนทางสังคมในการจดัการศึกษาช่างศิลป์ ดา้นค่าใชจ่้ายด าเนินการส่วนใหญ่จ่ายจาก
เงินงบประมาณ หมวดรายจ่ายท่ีมีค่าสูงสุด คือ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ค่าใช้จ่ายทุน
ทรัพยสิ์นเฉล่ียปีต่อนักศึกษา 1 คนมีค่า 4,404 บาท เพื่อน าตน้ทุนทางตรงทางสังคมปรับดว้ยการ
เรียนช้ากว่าก าหนดและการลาออกกลางคนั เพื่อเป็นตน้ทุนต่อผูส้ าเร็จหน่ึงคน ปรากฏว่าค่าท่ีได้
ใหม่ สู งกว่าค่ าท่ีย ังไม่ได้ป รับถึง 34,047 บาท ซ่ึ งเป็นตัวเลขแสดงถึงค่าใช้ จ่ายท่ี สูญ เปล่า               
ทางการศึกษา ซ่ึงเป็นจ านวนไม่น้อยและเม่ือปรับต้นทุนทางสังคมด้วยดัชนีราคาผูบ้ริโภคได้
ค่าใชจ่้ายตน้ทุนทางสังคมของนกัศึกษาผูส้ าเร็จการศึกษามีค่าถึง 184,379 บาท 

 3.  อัตราผลตอบแทนส่วนบุคคล และอัตราผลตอบแทนทางสังคมระหว่างการลงทุน      
ทางการศึกษาของนกัศึกษาในวิทยาลยัช่างศิลป์จะให้อตัราผลตอบแทนร้อยละ 15.75 นกัเป็นอตัรา
ผลตอบแทนท่ีค่อนข้างสูงเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร ส าหรับอัตรา
ผลตอบแทนทางสังคม ปรากฏว่า ถ้ารัฐจะเลือกลงทุนในโครงการจดัการศึกษาช่างศิลป์จะไดรั้บ
ผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 14.86 นักว่าเป็นอัตราผลตอบแทนท่ีสูงกว่าอัตราผลตอบแทน          
การลงทุนทางการช่างอ่ืน 

 

ข้อคดิเห็นของผู้ประเมนิ 

 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการศึกษาของวิทยาลัยช่างศิลป์ เป็นงานวิจยั
ประเมินท่ีเป็นประโยชน์อยา่งมากในการจดัการศึกษาของรัฐในดา้นน้ีซ่ึงเป็นผลท าให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ตั้งแต่ผูรั้บผิดชอบในการจดัการศึกษาตลอดจนผูป้กครองและนกัศึกษา เม่ือทราบถึงขอ้มูลดงักล่าว
แลว้สามารถน ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ไดใ้นหลายดา้น ดงัน้ี 
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 1.  รัฐจะไดด้ าเนินการส่งเสริมและจดัการศึกษาทางดา้นช่างศิลป์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 2.  วทิยาลยัช่างศิลป์ไดท้ราบถึงความสูญเปล่าทางการศึกษา และหาวธีิป้องกนัและแกไ้ขได้
อยา่งถูกตอ้ง 

 3.  เป็นขอ้มูลท่ีช่วยให้ผูป้กครองจดัเตรียมค่าใช้จ่ายไดอ้ยา่งเหมาะสมส าหรับท่ีจะส่งบุตร
หลานมาศึกษา 

 4.  เป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเห็นถึงความส าคญัของการศึกษา 

 จึงกล่าวไดว้า่ การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนทางการศึกษาจะช่วยให้รัฐตดัสินใจได้
อยา่งถูกตอ้งในการจดัการศึกษา ทั้งน้ีเพื่อเป็นการสนองความตอ้งการของสังคมในยคุปัจจุบนั 

 

 

กรณศึีกษาที ่4 

การประเมนิผลกระทบของโครงการวจิัยด้านสังคมศาสตร์ทีไ่ด้รับความช่วยเหลอืจาก 
IDRC โดยใช้รูปแบบทีไ่ม่องิวตัถุประสงค์อย่างเดียว 

เยาวดี วบิูลยศ์รี และคณะ, (2531) 
 

วตัถุประสงค์ของการประเมนิ 

 1.  เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการวิจยัทางดา้นสังคมศาสตร์ท่ีเคยไดรั้บทุน
สนบัสนุนจาก IDRC 

 2.  เพื่อศึกษาปัญหาหรืออุปสรรคท่ีไม่เอ้ืออ านวยให้เกิดผลกระทบตามเป้าหมายของการ
พฒันาโครงการ 

 3.  เพื่อแสวงหาแนวทางท่ีจะช่วยให้โครงการวิจยัต่าง ๆ ของ IDRC เกิดผลกระทบตาม
เป้าหมายของการพฒันาโครงการนั้น 

 

วธิีประเมนิโดยทัว่ไป 

 วิธีการประเมินนั้ นไม่ได้อิงรูปแบบ (Model) การประเมินแบบใดแบบหน่ึงท่ีเด่นชัด
โดยเฉพาะแต่ทั้ งน้ีก็ต้องอิงพื้นฐานของรูปแบบการประเมินท่ีไม่อิงวตัถุประสงค์ (Goal Free 

Evaluation) ของ Scriven ซ่ึงเป็นการประยุกต์รูปแบบต่าง ๆ ท่ีเอ้ืออ านวยต่อสภาพการณ์ของ
โครงการในการประเมินโดยทัว่ไป ไดย้ดึแนวทางการประเมินท่ีส าคญั 2 รูปแบบ คือ 

 1.  รูปแบบ “จากบนสู่ล่าง” (Top down) หมายถึง ไดร้วบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็น
ของผูรั้บผิดชอบในการด าเนินโครงการ และบุคลากรในเชิงนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการนั้น ๆ 
จากผูรั้บผดิชอบระดบัสูงไปสู่ระดบัต ่า 
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 2.  รูปแบบ “จากล่างสู่บน” (Bottom up) หมายถึง ได้รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็น
จากผูท่ี้มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ รวมทั้งกลุ่มบุคคลเป้าหมายของโครงการและกลุ่มบุคคล
ท่าจะไดรั้บผลกระทบจากโครงการ ตั้งแต่ระดบัชั้นผูน้้อยหรือระดบัล่างไปสู่ระดบัชั้นผูใ้หญ่หรือ
ระดบับน 

 ในการวิเคราะห์ทั้งสองรูปแบบไดอ้าศยัขอ้มูลจากเอกสารและหลกัฐานเชิงประจกัษต่์าง ๆ 
ประกอบเขา้ดว้ยกนัและในการประเมินผลกระทบไดร้วบรวมและวิเคราะห์ผลกระทบทั้งท่ีเกิดข้ึน
จริงและท่ีอาจเป็นได้จากภาคสนาม โดยการประยุกต์รูปแบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น รูปแบบ      
ความสอดคลอ้งของ Scriven 

 

วธิีการประเมนิของแต่ละโครงการ 

 1.  เป้าหมายตวัแปรท่ีศึกษาได้ก าหนดเป้าหมายท่ีแปรท่ีจะศึกษาในลกัษณะเดียวกนัจาก
ตวัอยา่งโครงการ 3 โครงการ (ดงัระบุในขอ้ 2) คือศึกษาตวัแปรท่ีเก่ียวกบัดา้นต่อไปน้ี 

       1.1  ประสิทธิภาพของโครงการ ซ่ึงส่งผลต่อการแกปั้ญหาพื้นฐานท่ีคาดหวงั 

       1.2  ผลท่ีเกิดจากโครงการวิจยั ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของ
โครงการ 

       1.3  ปัญหาหรืออุปสรรค ซ่ึงไม่เอ้ืออ านวยใหเ้กิดผลกระทบท่ีคาดหวงั 

       1.4  แนวทางการเสริมสร้างให้โครงการในลกัษณะต่าง ๆ ไดเ้กิดผลกระทบท่ีควรจะ
เป็นมากข้ึน 

 2.  แหล่งขอ้มูลและผูใ้หข้อ้มูลในแต่ละโครงการ ไดก้ าหนดเป้าหมายไวด้งัน้ี 

 

โครงการที ่1 โครงการที ่2 โครงการที ่3 

Research for the Development 

of Provincial Education 

Planning (RDPEP) 
-  ศึกษาเอกสาร 

-  สังเกตสภาพการปฏิบติังาน 

-  ส่งแบบสอบถามเพื่อศึกษา
สภาพการด าเนินงานดา้นการ
วางแผน 

-  สัมภาษณ์ผูท้  าวจิยั รวมทั้ง
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 

Land Distribution and 

Employment (LDAE) 
 

-  ศึกษาเอกสาร 

-  เก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม 
โดยการสังเกตและสัมภาษณ์
ผูท้  าวจิยัและบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโครงการทั้งใน
ระดบันโยบายและระดบั
ปฏิบติัการตลอดจนชาวบา้นใน
เขตพื้นท่ีวิจยั 

A Study on Collection and 

Storage of Roof Runoff for 

Drinking Purposes 

(SCSRRDP) 
-  ศึกษาเอกสาร 

-  สังเกตสภาพการใชน้ ้า การ
ใชถ้งัเก็บน ้า และสภาพความ
เป็นอยูท่ ัว่ไปของชาวบา้นใน
เขตทดลอง 

-  สัมภาษณ์ผูท้  าวจิยัและบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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   ข้อค้นพบทีส่ าคญั 

 จากการติดตามผลโครงการวจิยัทั้ง 3 โครงการ ปรากฏผลกระทบท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 1.  โครงการวิจยัโดยทัว่ไป มีลกัษณะเป็นโครงการน าร่อง (Pilot Project) ซ่ึงส่งผลกระทบ
ทางตรงต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีเป็นแบบอยา่งหรือเป็นขอ้มูลพื้นฐาน หรือเป็นแนวคิด
ท่ีส าคญัในการท าวจิยัหรือในการวางแผนการศึกษา 

 2.  โครงการวิจยัได้ส่งผลกระทบทางอ้อม คือ มีส่วนเสริมสร้างสมรรถภาพเชิงวิจยัแก่
บุคลากรของหน่วยงานวจิยัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3.  โครงการวิจยัเป็นพื้นฐานส าคญัให้นกัวิจยัเกิดแนวความคิดใหม่ ๆ เพื่อท าการวิจยัอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งหรือต่อเน่ืองตามมาในภายหลงั 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1.  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการวจิยัทางดา้นสังคมศาสตร์ในอนาคตควรจะเนน้การวจิยั
แบบต่อเน่ืองหรือแบบเจาะลึกท่ีสามารถช้ีให้เห็นความเก่ียวขอ้งและความต่อเน่ืองของประเด็น
ปัญหาจากโครงการอ่ืน ๆ ท่ีเคยศึกษามาแลว้ 

 2.  ความร่วมมือระหวา่งรัฐบาลไทยและ IDRC ควรมีความร่วมมือกนัในดา้น 

       2.1  ใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมการวจิยัแบบต่อเน่ืองและแบบเจาะลึก 

       2.2  ให้หน่วยงานกลางท าหน้าท่ีเน้นหนักในเร่ืองการควบคุมก ากับและติดตาม
ผลการวจิยั 

       2.3  สนบัสนุนโครงการวิจยัท่ีด าเนินการร่วมกนัระหว่างหน่วยงานวิจยักบัหน่วยงาน   
ท่ีน าผลวจิยัไปใช ้

       2.4  รัฐบาลไทยควรใหก้ารสนบัสนุนในเร่ืองของระบบขอ้มูลเพื่อการวจิยัอยา่งจริงจงั 

       2.5  ควรมีแนวทางควบคุมให้ผูเ้สนอโครงการไดว้างแผนในเร่ืองของการน าผลวิจยัไป
ใช ้
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กรณศึีกษาที5่ 

การประเมนิผลกระทบของโครงการวจิัย 

เพือ่พฒันาการวางแผนระดับจังหวดั 

(โครงการวจิัยทางด้านสังคมศาสตร์ ทีไ่ด้รับความช่วยเหลอืจาก IDRC) 
เยาวดี รางชยักลู วบิูลยศ์รี, (2551) 

ภูมหิลงัของการประเมนิ 

 รัฐบาลไทยไดรั้บความช่วยเหลือในรูปของทุนสนบัสนุนโครงการวิจยัต่าง ๆ จากศูนยว์ิจยั
เพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศ (IDRC) แห่งประเทศแคนาดา ถา้นบัถึงปี พ.ศ. 2528 ก็จะเป็นจ านวน
ประมาณ 100 โครงการคิดเป็นเงินช่วยเหลือทั้งส้ินประมาณ 233 ลา้นบาทและมีแนวโน้มวา่ IDRC 

จะให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยต่อต่อไปอีกอย่างต่อเน่ือง ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการก าหนด
นโยบาย การวางแนวปฏิบติัตลอดจนการก าหนดรูปแบบการส่งเสริมโครงการวิจยัต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาประเทศในโอกาสต่อไป กรมวิเทศ
สหการและ IDRC จึงเห็นสมควรริเร่ิมให้มีการประเมินผลกระทบอนัเกิดจากโครงการวิจยัต่าง ๆ                  
ท่ีไดด้ าเนินการลุล่วงไปแลว้ โดยแบ่งโครงการวิจยัท่ีจะท าการประเมินผลกระทบออกเป็น 3 กลุ่ม 
คือ กลุ่มทางดา้นสาธารณสุข กลุ่มทางดา้นเกษตรกร และกลุ่มทางดา้นสังคมศาสตร์ การประเมิน
โครงการต่าง ๆ ทั้ง 3 ดา้นน้ี กรมวิเทศสหการท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงานกบัผูเ้ช่ียวชาญแต่ละสาขา
เพื่อด าเนินการประเมินผลกระทบของแต่ละโครงการใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคต่์อไป 

 

ผู้ รับผิดชอบโครงการ : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติร่วมกับส านักงาน
ปลดักระทรวง ศึกษาธิการ 

 

พื้นที่ในการด าเนินโครงการ :  ด าเนินการทดลองใน 5 จงัหวดั คือ นราธิวาส บุรีรัมย ์ระยอง 
พิษณุโลก และล าปาง 

 

ระยะเวลาในการด าเนินการ : ปีพุทธศกัราช 2525-2528 

 

ค่าใช้จ่ายในโครงการ : ....................................................... บาท (ตามจ านวนงบประมาณท่ีไดรั้บ) 
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วตัถุประสงค์ของการประเมนิ 

 1.  เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการวิจยัทั้งท่ีเป็นผลกระทบทางตรง ทางออ้ม 
และผลกระทบอ่ืน ๆ ท่ีอาจเป็นไปได ้

 2.  เพื่อศึกษาปัญหาหรืออุปสรรคท่ีไม่เอ้ืออ านวยให้เกิดผลกระทบต่อการพฒันาประเทศ  
ในทิศทางท่ีตอ้งการเท่าท่ีควร 

 3.  เพื่อแสวงหาแนวทางท่ีจะช่วยให้โครงการวิจยัท่ีได้รับทุนจาก IDRC เกิดผลกระทบ   
ต่อการพฒันาประเทศตามความเหมาะสมต่อไป 

 

วธิีการประเมนิ 

 ได้ยึดแนวทางการประเมินท่ีส าคัญทั้ ง 2 รูปแบบ คือ (1) รูปแบบ “จากบนสู่ล่าง”          
(Top down) ซ่ึงหมายถึง การรวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูรั้บผิดชอบในการด าเนิน
โครงการและบุคลากรในเชิงนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการนั้น ๆ จากผูรั้บผิดชอบระดบัสูงไปสู่
ระดับต ่า (2) รูปแบบ “จากล่างสู่บน” (Bottom up) ซ่ึงหมายถึง การรวบรวมและวิเคราะห์ความ
คิดเห็นของผูท่ี้มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการรวมทั้งกลุ่มบุคคลเป้าหมายโครงการ และกลุ่มท่ี
น่าจะไดรั้บผลกระทบจากโครงการ โดยเร่ิมจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลระดบัชั้นผูน้อ้ยหรือระดบัล่าง
ไปสู่ระดบัชั้นผูใ้หญ่หรือระดบับน ในการวิเคราะห์ทั้งสองรูปแบบไดอ้าศยัขอ้มูลจากเอกสารและ
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ต่าง ๆ มาประกอบเขา้ดว้ยกนั นอกจากนั้นในการประเมินผลกระทบคร้ังน้ี   
จะรวบรวมและวิเคราะห์ผลกระทบทั้ งท่ีเกิดข้ึนจริงและผลกระทบท่ีอาจเป็นไปได้ (Possible 

Impact) จากภาคสนามดว้ย 

 

เป้าหมายตัวแปรทีจ่ะศึกษา ไดก้ าหนดเป้าหมายตวัแปรท่ีจะศึกษา คือ 

 1.  ประสิทธิภาพของโครงการ ซ่ึงส่งผลต่อการแกปั้ญหาพื้นฐานท่ีคาดหวงั  
       1.1  การน าขอ้คน้พบไปใชท้ั้งในระดบันโยบายและระดบัปฏิบติัการ 

       1.2  คุณภาพของการด าเนินงานโดยทัว่ไป หลงัจากท่ีไดมี้การน าขอ้คน้พบจากการวิจยั
ไปใชใ้นการปฏิบติังาน 

 2.  ผลท่ีเกิดจากโครงการวจิยั ซ่ึงอยูน่อกเหนือจากวตัถุประสงค ์หรือเป้าหมาของโครงการ 

       2.1  ผลท่ีเกิดกบัหน่วยงานวจิยั 

       2.2  ผลท่ีเกิดกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั 

       2.3  ผลท่ีเกิดกบัหน่วยงานหรือองคก์รอ่ืน 

 3.  ปัญหาหรืออุปสรรคซ่ึงไม่เอ้ืออ านวยใหเ้กิดผลกระทบท่ีคาดหวงั 

 4.  แนวทางการเสริมสร้างใหโ้ครงการในลกัษณะเช่นน้ีเกิดผลกระทบท่ีควรจะเป็นมากข้ึน 
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เทคนิคและวธีิการเกบ็ข้อมูล 

 1.  ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัเทคนิคและวิธีการเก็บขอ้มูล โดยด าเนินการจากโครงการและ
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.  สังเกตสภาพการปฏิบติังานดา้นการวางแผนใน 5 จงัหวดั ซ่ึงเป็นเขตพื้นท่ีทดลอง 

 3.  ส่งแบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานด้านการวางแผนเพิ่มเติมทั้งจงัหวดั      
ซ่ึงเป็นเขตพื้นท่ีทดลองและจงัหวดัอ่ืน ๆ อีก 3 จงัหวดัได้แก่ ปัตตานี เชียงใหม่ และขอนแก่น      
เพื่อประกอบการพิจารณาผลการประเมิน 

 4.  สัมภาษณ์ผูท้  าวิจยัรวมทั้งบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้ งในระดบันโยบาย ระดับปฏิบติัการ 
และบุคลากรในเขตพื้นท่ีทดลอง 

  

การเกบ็ข้อมูลภาคสนาม 

 ส่วนกลาง  :  ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และกรมวิเทศสหการ (อาจจะมีหน่วยงานอ่ืน ๆ            
ท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมอีกดว้ย) 
 ส่วนภูมิภาค  :  จงัหวดัท่ีตั้งของโครงการวิจยัภาคสนาม ได้แก่ จงัหวดัพิษณุโลก ระยอง 
บุรีรัมย ์นราธิวาส และล าปาง โดยมีก าหนดการเดินทางเพื่อเก็บขอ้มูลในส่วนน้ีดงัต่อไปน้ี 

 

คร้ังที ่ วนัเดินทาง จังหวดั รายละเอยีด 

1 19-20 มีนาคม 2530  
(รวม 2 วนั) 

ระยอง เก็บรวบรวมขอ้มูลในพื้นท่ีของ
โครงการ เดินทางโดยรถยนต ์

2 23-25 มีนาคม 2530 

(รวม 3 วนั) 
นราธิวาส เก็บรวบรวมขอ้มูลในพื้นท่ีของ

โครงการ เดินทางโดยรถไฟ 

3 7-9 เมษายน 2530 

(รวม 3 วนั) 
ล าปาง เก็บรวบรวมขอ้มูลในพื้นท่ีของ

โครงการ เดินทางโดยรถไฟ 

4 14-16 เมษายน 2530 

(รวม 3 วนั) 
บุรีรัมย ์ เก็บรวบรวมขอ้มูลในพื้นท่ีของ

โครงการ เดินทางโดยรถยนต ์

5 16-18 เมษายน 2530 

(รวม 3 วนั) 
พิษณุโลก เก็บรวบรวมขอ้มูลในพื้นท่ีของ

โครงการ เดินทางโดยรถยนต ์
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แผนด าเนินงานและแนวทางในการประเมนิ 

ตารางที ่8 แสดงรายละเอียดของแผนการและแนวทางท่ีจะด าเนินการประเมิน 

ตวัแปรท่ีศึกษา ค าถามเชิงประมาณ แหล่งขอ้มูล วธีิการรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล แนวทางการพิจารณา/เกณฑ ์

1.  ประสิทธิผลของโครงการ
ซ่ึงส่งผลต่อการแกปั้ญหา
พ้ืนฐานท่ีคาดหวงั 

      1.1  การน าขอ้คน้พบไป
ใชท้ั้งในระดบันโยบายและ
ระดบัปฏิบติัการ 

 

 

 

 

 

      1.2  คุณภาพของการ
ด าเนินงานโดยทัว่ไปหลงัท่ี
ไดมี้การน าขอ้คน้พบจากการ
วจิยัไปใชใ้นการปฏิบติั 

 

 

 

ขอ้คน้พบจากโครงการวจิยัน้ี
ผูเ้ก่ียวขอ้งไดน้ าไปใช้
ประโยชน์หรือไม่ เพียงใด 
ทั้งในระดบันโยบายและ
ระดบัปฏิบติัการ ฯลฯ 

 

 

 

การน าขอ้คน้พบจากการวจิยั
ไปใชใ้นการปฏิบติังาน
ก่อใหเ้กิดผลอยา่งไรบา้งต่อ
สุขภาพของการด าเนินงาน 

                   ฯลฯ 

 

 

 

1.  เอกสารรายงานการวจิยั 

2.  คณะผูว้จิยั 

3.  ผูรั้บผิดชอบหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งระดบันโยบาย
และระดบัปฏิบติัการ 

4.  แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ 

 

1.  หวัหนา้และผูป้ฏิบติัใน
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.  ผูใ้ชบ้ริการของหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

1.  ศึกษา วเิคราะห์และสรุป
ประเด็นส าคญัจากเอกสาร 

2.  สมัภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีเป็น
แหล่งขอ้มูล 

 

 

 

 

1. สมัภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีเป็น
แหล่งขอ้มูล 

2.  ตรวจสอบ วเิคราะห์ สรุป
ประเด็นส าคญัจากเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง 

3.  สงัเกต ตรวจสอบสภาพ
การด าเนินงานในหน่วยงาน
ท่ีน าผลการวจิยัไปใช ้

 

 

 

วเิคราะห์ความสอดคลอ้ง
ความเป็นเหตเุป็นผลระหวา่ง
ขอ้มูลจากเอกสารและขอ้มูล
จากการสมัภาษณ์ 

 

 

 

 

วเิคราะห์ความสอดคลอ้ง
ความสมเหตุสมผลระหวา่ง
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์
การวเิคราะห์เอกสารและ
ขอ้มูลเชิงประจกัษจ์ากการ
สงัเกตสภาพการด าเนินงาน
ในภาคสนาม 

 

 

 

มีการน าขอ้คน้พบจาก
โครงการวจิยัไปใช้
ประโยชน์ทั้งในระดบั
นโยบายและรับปฏิบติัการ 

 

 

 

 

การน าขอ้คน้พบจาก
โครงการวจิยัไปใช้
ประโยชน์ก่อใหเ้กิดการ
พฒันาแนวคิด วธีิการ
รูปแบบและกระบวนการ
ท างานในหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งซ่ึงส่งผลดีต่อ
ผลผลิตและคุณภาพ 
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ตารางที ่8 แสดงรายละเอียดของแผนการและแนวทางท่ีจะด าเนินการประเมิน(ต่อ) 

 

ตวัแปรท่ีศึกษา ค าถามเชิงประมาณ แหล่งขอ้มูล วธีิการรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล แนวทางการพิจารณา/เกณฑ ์

2.  ผลท่ีเกิดจากโครงการวจิยั
ซ่ึงอยูน่อกเหนือจาก
วตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย
ของโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีไม่
เอ้ือต่อการเกิดผลกระทบท่ี
คาดหวงั 

 

 

 

 

โครงการวจิยัน้ีก่อใหเ้กิดผล 
(ท่ีนอกเหนือจาก
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ของโครงการ) ต่อหน่วยงาน
ต่อไปน้ีอยา่งไรบา้ง 

ก.  หน่วยงานท่ีท าวจิยั 

ข.  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การวจิยั 

ค.  หน่วยงานหรือองคก์รอ่ืน  
                   ฯลฯ 

 

 

ในการด าเนินโครงการวจิยัน้ี
มีปัญหาอุปสรรคประการ
ใดบา้งท่ีไม่เอ้ืออ านวยใหเ้กิด
ผลกระทบตามท่ีคาดหวงัไว ้ 
                   ฯลฯ 

 

1.  แผนปฏิบติังานของ
หน่วยงานท่ีท าวจิยัหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง และหน่วยงาน 
อ่ืน ๆ ท่ีน าผลการวจิยัไปใช ้

2.  หวัหนา้และผูป้ฏิบติัใน
หน่วยงานท่ีท าวจิยั 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและ
หน่วยงานอ่ืน 

3.  ผูใ้ชบ้ริการของหน่วยงาน
ขา้งตน้ (ในขอ้ 2) 
4.  เอกสารรายงานการวจิยั
และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.  คณะผูจ้ดัท า 

2.  ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการวจิยั 

3.  เอกสารรายงานการวจิยั 

4.  ชุมชนในทอ้งท่ีด าเนิน
โครงการ 

 

 

1.  ศึกษา วเิคราะห์ สรุป
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งจาก
เอกสารรายงานวจิยั
แผนปฏิบติังาน 

2.  สมัภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีเป็น
แหล่งขอ้มูล 

3.  ขอ้สงัเกตจากภาคสนาม 

 

 

 

 

 

1.  สมัภาษณ์คณะผูว้จิยัและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

2.  ศึกษา วเิคราะห์ สรุป
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งจาก
รายงานการวจิยั 

3.  ขอ้สงัเกตต่าง ๆ จาก
ภาคสนาม 

 

วเิคราะห์ความสอดคลอ้ง 
ความสมเหตุสมผลของ
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา
เอกสารและขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การสมัภาษณ์ตลอดจน
ขอ้สงัเกตจากภาคสนาม 

 

 

 

 

 

 

วเิคราะห์ความสอดคลอ้ง
ความสมเหตุสมผลของ
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์
เอกสารและขอ้มูลจากการ
สมัภาษณ์รวมทั้งขอ้สงัเกต
จากภาคสนาม 

 

โครงการวจิยัก่อใหเ้กิด
ผลกระทบในทางตรงหรือ
ทางออ้มต่อหน่วยงานท่ีท า
วจิยัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
และหน่วยงานอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

สามารถระบุปัญหาหรือ
อุปสรรคท่ีไม่เอ้ือต่อการเกิด
ผลกระทบท่ีคาดหวงัไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 
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ตารางที ่8 แสดงรายละเอียดของแผนการและแนวทางท่ีจะด าเนินการประเมิน(ต่อ) 

 

ตวัแปรท่ีศึกษา ค าถามเชิงประมาณ แหล่งขอ้มูล วธีิการรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล แนวทางการพิจารณา/เกณฑ ์

4.  แนวทางการเสริมสร้างให้
โครงการในลกัษณะเช่นน้ี
เกิดผลกระทบท่ีควรจะเป็น
มากข้ึน 

มีวธีิการหรือแนวทางใดบา้ง
ท่ีจะช่วยเสริมสร้างให้
โครงการในลกัษณะเช่นน้ี
ก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีควรจะ
เป็นมากข้ึน 

                   ฯลฯ 

1.  เอกสารรายงานการวจิยั 

2.  คณะผูว้จิยั 

3.  หวัหนา้และผูป้ฏิบติังาน
ในหน่วยงานท่ีท าวจิยัและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.  วเิคราะห์ สรุปประเด็น
ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งจากรายงาน
การวจิยัในส่วนของ
ขอ้เสนอแนะ 

2.  สมัภาษณ์สอบถามความ
คิดเห็นของคณะผูว้จิยัและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

3.  ขอ้สงัเกตจากภาคสนาม 

วเิคราะห์ความสมเหตุสมผล
ความเป็นไปไดข้อง
ขอ้เสนอแนะ ทั้งจากรายงาน
การวจิยัและความคิดเห็นของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งตลอดจน
ขอ้สงัเกตจากภาคสนาม 

แนวทางท่ีเป็นไปไดใ้นการ
เสริมสร้างใหโ้ครงการวจิยั
ในลกัษณะน้ีก่อใหเ้กิด
ผลกระทบท่ีควรจะเป็นมาก
ข้ึน 
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ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

 การประเมินโครงการคร้ังน้ีจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ตั้ งแต่เดือนมกราคม จนถึง        
เดือนมิถุนายน 2530 โดยมีก าหนดเวลาในการด าเนินงานดงัน้ี 

 

ลกัษณะงาน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
1.  การเตรียมงาน 

2.  ศึกษาเอกสาร 

3.  เก็บขอ้มูลภาคสนาม 

4.  การวิ เคราะห์ และสรุปผลการ
ประเมิน 

5.  จดัท ารายงานผลการประเมิน 

      

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมิน 

 1.  ทราบประสิทธิผลของโครงการในการวางแผนการศึกษาระดบัจงัหวดั 

 2.  ทราบผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
บริการโครงการในอนาคต 

 3.  ทราบปัญหาและอุปสรรคในการบริหารโครงการท่ีเกิดข้ึน 

 4.  ไดข้อ้เสนอแนะส าหรับใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหา และปรับปรุงการบริหารงานใน
โครงการท่ีจะไดรั้บความช่วยเหลือในโอกาสต่อไป 

 

สรุป 

  หลักการและแนวปฏิบัติส าหรับเตรียมการประเมินโครงการ แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน คือ       
ขั้ นท่ี  1 การศึกษาเอกสารท่ี เก่ียวข้องกับโครงการ     ขั้ น ท่ี  2 การก าหนดวัตถุประสงค์ของ            
การประเมิน ขั้นท่ี 3  การก าหนดขอบเขตการประเมิน  ขั้นท่ี 4  การพิจารณาก าหนดตวับ่งช้ีและ
แหล่งข้อมูล  ขั้นท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมูล  ขั้นท่ี 6 การสรุปผลการประเมิน  นอกจากน้ีโครงร่าง    
การประเมินโครงการควรมีหัวข้อ ท่ีต้องระบุรายละเอียด ดังน้ี  ภู มิหลังของการประเมิน  

วัตถุประส งค์ของการประเมิน   วิ ธี การประเมิน   ระยะเวลาในการด าเนิน การประเมิน                   
และ ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการประเมิน 
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กรณศึีกษาที ่6 

การประเมนิการด าเนินโครงการพฒันาเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge – based 

OTOP  จังหวดัหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ  2550 

 มหาวทิยาลยัราชภัฏอดุรธานี  ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ, (2550) 
 

วตัถุประสงค์ของการประเมนิ 

 ในการประเมินคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อประเมินผลการด าเนินโครงการพฒันาเครือข่าย
องคค์วามรู้  Knowledge-Based OTOP:KBO โดยท าการประเมินดงัน้ี 

 1. เพื่อประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการพฒันาครือข่ายองค์ความรู้  Knowledge – 
Based OTOP  ของกลุ่มผลิตภณัฑชุ์มชนในจงัหวดัหนองคาย 

 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้   
Knowledge – Based OTOP ของกลุ่มผลิตภณัฑชุ์มชนในจงัหวดัหนองคาย 

 

วธิีประเมนิโครงการ 

 

 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดจุดประสงคใ์นการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 

ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในการประเมิน 

เขียนขอ้ค าถามตามโครงสร้างกรอบเน้ือหาท่ีจะประเมิน 

ตรวจสอบพิจารณาขอ้ค าถามใหค้รอบคลุม                
และมีความเท่ียงตรง 

น าเคร่ืองมือด าเนินการรวบรวมขอ้มูลและประเมินต่อไป 

ไม่ผา่น 

ผา่น 

ภาพที ่ 14 รูปแบบท่ีใชใ้นการประเมินโครงการ 
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การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินโครงการขั้นตอนในการด าเนินงาน
ประกอบดว้ย 

 1. ก าหนดจุดประสงค์ในการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินโครงการ       
เพื่อสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินโครงการ 

 2. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งท่ีใชส้ าหรับการประเมินโครงการ โดยคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูล  
ท่ีหลากหลาย เพื่อศึกษาโครงสร้างกรอบเน้ือหาท่ีจะท าการประเมินให้ครอบคลุม สอดคล้องกบั
ความเป็นจริงมากท่ีสุด แล้วท าการสังเคราะห์โครงสร้างกรอบเน้ือหาจากการรวบรวมข้อมูล      
พร้อมทั้งศึกษาแบบการประเมินท่ีสอดคลอ้งกบัการประเมินโครงการในคร้ังน้ี 

 3. การเขียนขอ้ค าถามโครงสร้างกรอบเน้ือหาการประเมิน ตามโครงสร้างกรอบเน้ือหาท่ีได้
จากการสังเคราะห์ในข้อ 2 พร้อมกับสร้างและปรับปรุงพฒันาข้อค าถามในแบบการประเมิน           
ท่ีใกลเ้คียงสอดคลอ้งกบัโครงสร้างกรอบเน้ือหาท่ีสังเคราะห์ข้ึน 

 4. ตรวจสอบพิ จารณ าข้อค าถาม โดยคณ ะผู้ประเมินพิ จารณ าจากการวิ เคราะห์                
ตามโครงสร้างท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ข้ึน  เม่ือพบวา่ขอ้ค าถามใดมีความสอดคลอ้งกบัโครงสร้าง   
ก็ท  าการจดัเตรียมเพื่อประเมินต่อไป  หากขอ้ค าถามใดไม่ชดัเจนในความสอดคลอ้งกบัโครงสร้าง  
คณะผูป้ระเมินท าการพิจารณากบัโครงสร้างกรอบเน้ือหาอีกคร้ัง  โดยการปรับปรุงขอ้ค าถาม  ภาษา
ท่ีใชใ้หมี้ความกระชบัรัดกุม  เขา้ใจง่าย สามารถวดัและประเมินไดใ้นเน้ือหานั้นๆไดอ้ยา่งเท่ียงตรง 

 5. น าเคร่ืองมือท่ีไดจ้ากการพิจารณาและไดป้รับปรุงเรียบร้อยแลว้ด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล  เพื่อท าการประเมินโครงการฯ  แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูล  และรายงานผลการวิเคราะห์
ขอ้มูล เพื่อจะไดน้ าเสนอ 

    
ข้อค้นพบทีส่ าคญั 

1. การประเมินการฝึกอบรมโครงการพฒันาเครือข่ายองคค์วามรู้  โดยไดท้  าการเก็บขอ้มูล
กบักลุ่มผูผ้ลิตผลิตภณัฑชุ์มชนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่กรรมการบริหารและสมาชิกกลุ่มผูผ้ลิต/ผูป้ระกอบการ 
OTOP ระดบั 1-2 ดาว ปี 2549  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุ50  ปีข้ึนไป  อาชีพหลกัเป็นเกษตรกร  
มีรายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อปี  20,001-30,000 บาท และ เคยเขา้รับการฝึกอบรม    

2. การประเมินดา้นความคิดเห็นท่ีมีต่อการฝึกอบรมสถานท่ี  พบวา่ วนั เวลา ในการจดัการ
อบรมฯ   จ  านวนวิทยากร  การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร  ความเหมาะสมของเน้ือหาการอบรม
และ  ความสามารถในการน าความรู้จากการอบรมฯ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง    มีความ
เหมาะสมในระดบัมาก 

3. การประเมินด้านความรู้ความเข้าใจต่อการฝึกอบรมด้านการเงินการบญัชี  การตลาด    
การผลิต  การจดัการทรัพยากรมนุษย์  การเขียนแผนธุรกิจ  และการพฒันากลุ่มและการสร้าง
เครือข่าย  จากผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์ชุมชนทอ้งถ่ิน จ านวน 155 คน หลงัจากได้รับการอบรมในหัวขอ้
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ต่างๆ  พบวา่มีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  ยกเวน้ดา้นการตลาด มีความรู้ความเขา้ใจ
ในระดบั  ปานกลาง  เม่ือพิจารณาในภาพรวมแล้วผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์ชุมชนทอ้งถ่ินมีความรู้ความ
เขา้ใจอยูใ่นระดบัมาก  

4. ในส่วนผลการประเมินการประยุกต์ใช้ความรู้ความเขา้ใจ  หลงัการฝึกอบรมโครงการ
พัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge – based OTOP (KBO)  ได้ท าการเก็บข้อมูลกับสมาชิก    
กลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ OTOP ชุมชน ระดบั 1-2 ดาว ท่ีเขา้ร่วมโครงการ  4 ประเภทผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่   

1) กลุ่มทอผา้พื้นเมืองดว้ยมือ หมู่ท่ี 8     ต.นาข่า      อ.ท่าบ่อ   

2) กลุ่มสตรีสหกรณ์นิคมดงบงั หมู่ท่ี 11     ต.กุดบง     อ.โพนพิสัย 

3) กลุ่มชมรมแพทยแ์ผนไทยภูมิปัญญาชาวบา้น หมู่ท่ี 4  ต.โป่งเปือย     อ.บึงกาฬ  
4) กลุ่มจกัสานบา้นหนองเด่ินท่า หมู่ท่ี1           ต.หนองเด่ิน    อ.บุ่งคลา้  

รวมจ านวน 38 คน พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอาย ุ50 ปีข้ึนไป รองลงมามีอาย ุ30-40ปี 

ด้านอาชีพหลัก  ส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก เป็นเกษตรกร  รองลงมารับจ้าง ด้านรายได้เฉ ล่ีย                 
ของครอบครัวต่อปี   ส่วนใหญ่มีรายได้ 40,001-50,000 บาท  รองลงมา 30,001- 40,000 บาท       
ดา้นการเขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชน  ส่วนใหญ่เคยเขา้รับการฝึกอบรม   
ส่วนท่ีไม่เคยเขา้รับการฝึกอบรม มีจ านวน 6 คน   

5. ผลการประเมินการประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจในการฝึกอบ รม 1)  ด้านการเงิน      
การบญัชี  การตลาด  การผลิต  การจดัการทรัพยากรมนุษย์  การเขียนแผนธุรกิจ  และการพฒันา
กลุ่มและการสร้างเครือข่าย พบว่า การประยุกต์ใช้ความรู้ความเขา้ใจในการฝึกอบรมระดบัมาก 
เรียงล าดับดังน้ี ด้านการผลิต   การจดัการทรัพยากรมนุษย์  และ การพัฒนากลุ่มและการสร้าง
เครือข่าย และการประยุกต์ใช้ความรู้ความเขา้ใจในการฝึกอบรมระดบัปานกลาง  เรียงล าดบัดงัน้ี 

ดา้นการเงิน   การบญัชี  การตลาด  และ  การเขียนแผนธุรกิจ เม่ือพิจารณาในภาพรวมแลว้  สมาชิก
ผู ้ผลิตผลิตภัณฑ์ ชุมชนท้องถ่ินมีการประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง                
2)ด้านการด าเนินพฒันาผลิตภณัฑ์และองค์ความรู้ใหม่ (นวตักรรม) ท่ีเกิดจากการเขา้ไปส่งเสริม
สนับสนุนโดย โครงการพฒันาเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge – based OTOP (KBO) สามารถ
สรุปเป็นรายกลุ่มไดด้งัน้ี คือ  กลุ่มทอผา้พื้นเมืองดว้ยมือ หมู่ท่ี 8 ต.นาข่า อ.ท่าบ่อ (ผลิตภณัฑ์ผา้)  
ผลการจากอบรมและพฒันาทั้งในดา้นการบริหารจดัการกลุ่มและผลิตภณัฑ์ท าให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ในกระบวนการผลิตผา้พื้นเมืองในประเด็นดงัน้ี คือ  1)  ใชสี้ธรรมชาติท่ีไดจ้ากตน้คราม  และ                 
เปลือกไม ้2)  ไดล้ายผา้แบบใหม่  3) ไดต้วัผลิตภณัฑ์/สินคา้ส าเร็จ   กลุ่มสตรีสหกรณ์นิคมดงบงั 
หมู่ท่ี 11 ต.กุดบง  อ.โพนพิสัย (ผลิตภณัฑอ์าหาร)  กระบวนการและขั้นตอนการผลิตท่ีไดม้าตรฐาน  

กระบวนการและขั้นตอนในการผลิตปลาร้าบองแบบใหม่  โดยมีการตวงและการวดัท่ีไดม้าตรฐาน
ยิ่งข้ึน   กลุ่มผลิตภณัฑ์สมุนไพร บา้นโนนศรีทอง ต าบลโป่งเปือย อ าเภอบึงกาฬ จงัหวดัหนองคาย   

เม่ือมีการพฒันาผลิตภณัฑไ์ดอ้งคค์วามรู้ในการบริหารจดัการกลุ่มและบรรจุภณัฑใ์หม่ 
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กลุ่มจกัสานบา้นหนองเด่ินท่า หมู่ท่ี1 ต.หนองเด่ิน  อ.บุ่งคลา้  ผลจากการเขา้ไปสนบัสนุน
ของโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge – based OTOP ได้ก่อให้เกิดองค์ความรู้        
ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี คือ 1) กระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์  2) การประมาณการราคาสินคา้ ซ่ึงเป็นการ
ค านวณตน้ทุนเพื่อก าหนดราคาสินคา้   3)  ไดผ้ลิตภณัฑ์ใหม่ คือ   กระติบขา้วชุด   กรอบนาฬิกา
สาน  กรอบรูปสาน  

 6 . ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการพฒันา   รวบรวมจากแบบสอบถามปลายเปิด
กับคณะกรรมการโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge – based OTOP พบปัญหา          
ท่ีส าคญัดังน้ี 1) ปัญหาด้านการติดต่อประสานงาน ของคณะกรรมการฯ มีปัญหาในระดับมาก 
เน่ืองจากไม่มีสถานท่ีท่ีเป็นศูนยก์ลางในการติดต่อ เม่ือเกิดปัญหาระหว่างการท างานไม่มีการให้
ค  าปรึกษาและแนะน าให้กบัคณะท างาน ซ่ึงอาจจะเกิดความไม่ชดัเจนในการท างาน  2) ขอ้จ ากดั   
ในเร่ืองของระยะเวลาและงบประมาณ  ซ่ึงท าให้วิทยากรกลางและวิทยากรกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้ได้ไม่เต็มท่ี และในส่วนของกลุ่มผูผ้ลิตปัญหาท่ีพบในการด าเนินงาน  คือ  การรวมกลุ่ม
เน่ืองจากติดขดัในเร่ืองเวลาในช่วงฤดูกาลเก็บเก่ียว  และปัญหาท่ีพบมากในการผลิต คือ ตลาดท่ีจะ
รองรับผลิตภณัฑข์องกลุ่ม 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการประเมินโครงการพฒันาเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge - based OTOP จงัหวดั
หนองคาย  ซ่ึงเขา้ไปสนบัสนุนกลุ่มผลิตภณัฑ์ 4 กลุ่ม/ประเภท ในจงัหวดัหนองคาย มีขอ้เสนอแนะ
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาโครงการ  ดงัน้ี  

1. การฝึกอบรมและหลกัสูตรในการฝึกอบรม 

1.1 การฝึกอบรมควรเนน้ท่ีปัญหาของแต่ละกลุ่มและควรเป็นหลกัสูตรฝึกอบรมเชิง 

ปฏิบติัการมากกวา่เน้ือหาบรรยาย 

1.2 ควรมีการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ระหวา่งกลุ่มภายในจงัหวดัหรือต่างพื้นท่ีเพื่อให ้

เกิดการต่ืนตวัและสร้างเครือข่ายท่ีแทจ้ริง 

1.3 ควรพฒันาหลกัสูตรกลางใหมี้มาตรฐานส าหรับใชใ้นการพฒันากลุ่มอาชีพอ่ืนๆ  
ต่อไป 

1.4 ระยะเวลาในการฝึกอบรม ควรปรับใหมี้ความเหมาะสมกบัเน้ือหาและสอดคลอ้ง 

กบัช่วงเวลาสะดวกของกลุ่มเป้าหมาย (ควรเล่ียงช่วงฤดูเก็บเก่ียวของเกษตรกร) 
 

2. การด าเนินงานของกลุ่มผูผ้ลิตชุมชน 

2.1 ควรมีการวเิคราะห์ทบทวนกิจกรรม/ผลิตภณัฑข์องกลุ่มเพื่อส ารวจสถานะของ 

กลุ่มและถอดองคค์วามรู้ในการด าเนินงานท่ีผา่นมา 
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2.2 ควรส่งเสริมสนบัสนุนการท าแผนธุรกิจใหก้บัชุมชนอยา่งจริงจงัโดยเฉพาะ        
การวางแผนการผลิตและการวางแผนการตลาด 

2.3 ภาคเอกชนควรไดเ้ขา้มาสนบัสนุนการด าเนินการหรือศึกษา/เสนอแนะแนวทาง 

ใหก้บักลุ่มผูผ้ลิตชุมชนมากกวา่น้ี 

3. ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  
3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการควรจะมีเวลามากกวา่น้ี 

3.2 หน่วยงานในทอ้งถ่ิน เช่น องคก์ารบริหารส่วนต าบล  และองคก์ารบริหารส่วน 

จงัหวดัควรเขา้มาช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนใหม้ากข้ึน 

3.3 ควรไดรั้บการส่งเสริมและจดัสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการในปีต่อไปอยา่ง 

ต่อเน่ือง 

3.4 ควรจดัใหมี้การประชุมผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ 
 

 

กรณศึีกษาที ่7 

โครงการจัดงานวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2557 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

โนนสมบูรณ์  อ าเภอเมอืง จังหวดับึงกาฬ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ (2557) 
 

วตัถุประสงค์ของการประเมนิผล 

เพื่อประเมินการด าเนินกิจกรรมโครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2557 ของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์   
 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการประเมนิ 

บุคลากรผูด้  าเนินงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ ผูบ้ริหาร หัวหน้า   
ส่วนงาน เจา้หนา้ท่ีผูด้  าเนินงาน และประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
 

รูปแบบหรือโมเดลทีใ่ช้ในการประเมนิ 

 ในการประเมินคร้ังน้ี  ใช้โมเดลเคาน์ ทิแนนซ์ของสเตคเป็นรูปแบบในการประเมิน            
ตามรูปแบบการประเมินน้ี ไดจ้  าแนกส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาในการประเมินออกเป็น 3 ส่วน คือ  
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 1. ส่ิงน า  หรือปัจจัยเบื้องต้น  (Antecedents) หมายถึง  สภาพเง่ือนไขหรือปัจจัยต่างๆ           
ในการด าเนินโครงการ เช่น การก าหนดนโยบาย ตวัช้ีวดัค ารับรองการปฏิบติัราชการฯ งบประมาณ
ท่ีสนบัสนุน, หน่วยงาน/บุคลากรท่ีด าเนินงาน/ภาคีเครือข่าย เป็นตน้ 

 2. กระบวนการหรือการปฏิบัติ (Transaction) หมายถึง กิจกรรมด าเนินตามกิจรรมท่ีปฏิบติั 

พฤติกรรมระหว่างบุคคล ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารและหัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าส่วนงานและ
เจา้หน้าท่ีผูด้  าเนินงาน ระหว่างผูร่้วมด าเนินงานด้วยกันเอง และระหว่างผูด้  าเนินงานประชาชน
ผูเ้ขา้ร่วม เป็นตน้  

 3. ผลลัพธ์หรือผลการด าเนินงาน  (Outcome) หมายถึง ผลผลิตท่ีได้จากการน าโครงการ     
ไปปฏิบติั เช่น ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานและความพึงพอใจ
ของผูเ้ขา้ร่วมงาน เป็นตน้      
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ส่ิงทีเ่กดิขึน้จริง 

ผลลพัธ์ ปัจจัยปฏิบัติการ ปัจจัยน าเข้า 

- การน านโยบายของรัฐ
มาปฏิบติั 

- การจดัตั้ง/จดัท า
โครงการ 

- ตวัช้ีวดัค ารับรองการ 

ปฏิบติัราชการฯ 

- งบประมาณสนบัสนุน 

- หน่วยงาน/บุคลากรท่ี 

ด าเนินงาน/ภาคีเครือข่าย 

- กระบวนการจดัท า 

แผนงานสู่การปฏิบติั 

- กลยทุธ์ในการ
ด าเนินงานตามแผน 

- ระบบการควบคุมก ากบั 

ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน/

กิจกรรมตาม 

เป้าหมายของ
โครงการ 

 

ส่ิงทีเ่กดิขึน้จริง 

ความพงึพอใจของ
ผู้เข้าร่วมงาน 

1. ปัจจยัแห่งความส าเร็จ 

2. ปัญหาอุปสรรค 

ภาพที ่15 แผนผงักระบวนการประเมินโครงการ 
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เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมวนัเด็ก
แห่งชาติ  ประจ าปี  2557 ณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
แบ่งเป็น 3 ตอน 

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผูก้รอกแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ  สถานภาพของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

 ตอนที่  2  ข้อมูลเก่ียวกับการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรมเป็นแบบ
ประเมิน ค่า  (Rating  Scules)  ของลิเกิร์ต  (Liket)  5  ระดบั  โดยก าหนดดงัน้ี 

5 หมายถึง   มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

4 หมายถึง   ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

3 หมายถึง   ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2 หมายถึง  ความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย 

1 หมายถึง  ความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

ตอนที ่ 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัการแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. การวเิคราะห์เน้ือหา 

 2. การวเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งผูเ้ขา้ร่วมโครงการ โดยการหาค่าร้อยละ 

 

ผลการประเมนิ 

 1. ผลการประเมินปัจจยัน าเขา้ของกิจกรรมงานวนัเด็กแห่งชาติขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
โนนสมบูรณ์ ปรากฏวา่ บุคลากรและคณะผูท้  างาน ตลอดทั้งภาคีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจกรรม
ในงานวันเด็กแห่งชาติขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์  มีความพร้อมทางด้าน
ปัจจยัพื้นฐานและแนวทางในการด าเนินงาน/แผนงานเป็นไปดว้ยดี มีการก าหนดแผนงาน/กิจกรรม 
ผูรั้บผิดชอบในแต่ละส่วนงาน การบริหารจดัการทรัพยากรท่ีดี มีความพร้อมด้านวสัดุอุปกรณ์      
ในการด าเนินงาน  
 2. การประเมินกระบวนการการประสานงานและการประชาสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงาน       
ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการขั้นตอนของการก าหนดแผนงาน การด าเนินงาน
ตามแผนงาน และได้รับความร่วมมือจากภาคีต่างๆเป็นอย่างดี ตลอดทั้งการควบคุมและติดตาม    
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การด าเนินโครงการมีความชดัเจน และไดมี้การปฏิบติัตามระเบียบ /ค าสั่งของราชการไดอ้ยา่งเป็น
ระบบ จึงท าใหก้ารด าเนินโครงการเป็นไปอยา่งมีระบบ ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

 3. ดา้นผลลพัธ์ของการด าเนินกิจกรรม พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีได้ท าการตอบสอบถามความ
คิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของการจดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า      
การด าเนินโครงการในคร้ังน้ีมีความเหมาะสมทั้งในดา้นรายละเอียดของกิจกรรม ระยะเวลาในการ
ด าเนินกิจกรรม สถานท่ีในการด าเนินกิจกรรม ตลอดทั้งประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรม
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เฉล่ียร้อยละ 59.4  

 

บทสรุป 

 เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งข้ึน  ผู ้สอนจึงได้น าเสนอกรณีศึกษาการ
ประเมินผลโครงการ ในรูปแบบ (Model) เพื่อให้เห็นรูปแบบท่ีนักประเมินได้น าไปใช้ในการ
ประเมินได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของโครงการ  ทั้ งน้ีเพื่อให้ได้ผลการประเมินท่ีครบถ้วน
สมบูรณ์ และครอบคลุมสารสนเทศท่ีมีประโยชน์มากท่ีสุด  เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผูส้นใจไดศึ้กษา
และท าความเข้าใจจึงได้ยกกรณีศึกษาในการประเมินโครงการ ดังรายละเอียดเก่ียวกับ1) การ
ประเมินโดยรูปแบบของสเตก (Robert E. Stake)  2) การประเมินโดยใช้รูปแบบซิป (CIPP Model) 
3)  ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ต้ น ทุ น แ ล ะ ต อ บ แ ท น ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า  ( Cost Benefit Analysis)                                   
4)  การประเมินโดยไม่อิงว ัตถุประสงค์ (Goal Free Evaluation) อย่างไรก็ ดี ผู ้อ่านควรศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมของการประเมินโครงการจากรายงานประเมินโครงการฉบบัสมบูรณ์ต่อไป 

ดงันั้นจากการศึกษากรณีศึกษาการประเมินโครงการ ผูป้ระเมินจะตอ้งเป็นคนตดัสินใจว่า
โครงการท่ีจะประเมินนั้นจะตอ้งใชรู้ปแบบ (Model) ใดท่ีน ามาใชใ้นการประเมินไดอ้ยา่งเหมาะสม
ทั้งน้ีเพื่อให้ไดผ้ลการประเมินท่ีออกมาได้นั้นครอบคลุมสารสนเทศท่ีมีประโยชน์มากท่ีสุด และ     
ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประเมินจ าเป็นตอ้งเขา้ใจรูปแบบและขั้นตอนของการประเมินเป็นอยา่งดีเพื่อท่ีจะท าให้
การประเมินมีประสิทธิภาพ  
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ค าถามท้ายบท 

 

1. ใหน้กัศึกษาอธิบายกระบวนการประเมินผลโครงการกรณีศึกษาท่ี1 เป็นอยา่งไร   

2. ใหน้กัศึกษาอธิบายกระบวนการประเมินผลโครงการกรณีศึกษาท่ี2 เป็นอยา่งไร 

3. ใหน้กัศึกษาอธิบายกระบวนการประเมินผลโครงการกรณีศึกษาท่ี3 เป็นอยา่งไร  
4. ใหน้กัศึกษาอธิบายกระบวนการประเมินผลโครงการกรณีศึกษาท่ี4 เป็นอยา่งไร  

5. ใหน้กัศึกษาอธิบายกระบวนการประเมินผลโครงการกรณีศึกษาท่ี5 เป็นอยา่งไร 

6. ใหน้กัศึกษาอธิบายกระบวนการประเมินผลโครงการกรณีศึกษาท่ี6 เป็นอยา่งไร 

7. ใหน้กัศึกษาอธิบายกระบวนการประเมินผลโครงการกรณีศึกษาท่ี7 เป็นอยา่งไร 
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