
 บทที ่2  

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 การประเมินโครงการสํงเสริมการสร๎างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผ๎ูเรียน 
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผ๎ูประเมินได๎ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง ดังนี้ 

 1. นโยบาย ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีเกี่ยวกับ
การสํงเสริมการสร๎างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  

 2. แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน 
  3. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับโครงการและการประเมินโครงการ  
  4. รูปแบบการประเมินโครงการและรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) 
 5. บริบทของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
 6. โครงการสํงเสริมการสร๎างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผ๎ูเรียน วิทยาลัย 

เทคนิคนครสวรรค์ 
 7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง  
 8. กรอบแนวคิดในการประเมินโครงการ  

 

นโยบาย ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีเกี่ยวกับ
การส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  

  นโยบาย ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีเกี่ยวกับการ
สํงเสริมการสร๎างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ มีดังนี้ 

   1. นโยบายรัฐบาลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา)    

  1.1 นโยบายรัฐบาลหลักด๎านการศึกษา ได๎แกํ นโยบายท่ี 4 การศึกษาและเรียนรู๎การ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

   1) จัดให๎มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู๎ 
   2) ในระยะเฉพาะหน๎าจะปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
   3) ให๎องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและ

ประชาชนท่ัวไป มีโอกาสรํวมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง 
   4) พัฒนาคนทุกชํวงวัยโดยสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
   5) สํงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน 
   6) พัฒนาระบบการผลิต และพัฒนาครู ท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของ       

ความเป็นคน 
   7) ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให๎องค์กรทาง

ศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร๎างสันติสุขและ
ความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอยํางยั่งยืน 
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   8) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพรํมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น     
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น รวมท้ังความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย 

   9) สนับสนุนการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ๎านและ
วัฒนธรรมสากล 

  10) ปลูกฝังคํานิยมและจิตส านึกท่ีดี 
    1.2 นโยบายรัฐบาลท่ีเกี่ยวข๎องด๎านการศึกษา ได๎แกํ  
   นโยบายท่ี 1 การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
 นโยบายท่ี 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตํางประเทศ 
  1) การเตรียมความพร๎อมสํูประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนประเด็น

แรงงานตํางด๎าว ยาเสพติด 
  2) เรํงแก๎ไขปัญหาการใช๎ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
นโยบายท่ี 3 การลดความเหล่ือมล้ าของสังคมและการสร๎างโอกาสการเข๎าถึงบริการ

ของรัฐ 
  1) ในระยะเฉพาะหน๎าจะเรํงสร๎างโอกาสอาชีพและการมีรายได๎ท่ีมั่นคงแกํผ๎ูท่ีเข๎าสํู

ตลาดแรงงาน รวมท้ังสตรี ผ๎ูด๎อยโอกาสและแรงงานข๎ามชาติท่ีถูกกฎหมาย พร๎อมท้ังยกระดับคุณภาพ
แรงงาน 

 2) ปูองกันและแก๎ไขปัญหาการค๎ามนุษย์ 
 3) จัดระเบียบสังคม 
  นโยบายท่ี 5 การยกระดับคุณภาพบริการด๎านสาธารณสุข 
  1) พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

   2) พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด๎านวิทยาศาสตร์การแพทย์แลสาธารณสุข 
  นโยบายท่ี 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  1) ชักจูงให๎นักทํองเท่ียวตํางชาติเข๎ามาเท่ียวในประเทศไทย 
   2) แก๎ปัญหาน้ าทํวมในฤดูฝนท้ังท่ีทํวมเป็นบริเวณกว๎างและทํวมเฉพาะพื้นท่ีและ

ปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพื้นท่ีและบางฤดูกาล 
  3) ปฏิรูปโครงสร๎างราคาเช้ือเพลิงประเภทตํางๆ ให๎สอดคล๎องกับต๎นทุนและให๎มีภาษี

ท่ีเหมาะสมระหวํางน้ ามันตํางชนิดและผ๎ูใช๎ตํางประเภท 
  4) เพิ่มขีดความสามารถของผ๎ูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมให๎

เข๎มแข็ง สามารถแขํงขันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  5) สํงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให๎เริ่ม

ขับเคล่ือนได๎อยํางจริงจัง 
    นโยบายท่ี 7 การสํงเสริมบทบาทและการใช๎โอกาสในประชาคมอาเซียน 

   1) เรํงพัฒนาความเช่ือมโยงด๎านการขนสํงและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค 
และภูมิภาคอาเซียน 

   2) ตํอเช่ือมเส๎นทางคมนาคมขนสํงและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สํูแหลํงแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคําท้ังภายในประเทศและเช่ือมโยงกับอาเซียน 
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   3) พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
   นโยบายท่ี 8 การพัฒนาและสํงเสริมการใช๎ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัย

และพัฒนาและนวัตกรรม 
  1) เรํงเสริมสร๎างสังคมนวัตกรรม 
  2) ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสํูการใช๎ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

  นโยบายท่ี 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร๎างสมดุลระหวําง  
การอนุรักษ์กับการใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืน 

  1) ในระยะเฉพาะหน๎าเรํงปกปูองและฟื้นฟูพื้นท่ีอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎และสัตว์
ปุาโดยให๎ความส าคัญในการแก๎ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 

  2) บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให๎เป็นเอกภาพในทุกมิติท้ังเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 

  3) เรํงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย 
   นโยบายท่ี 10 การสํงเสริมการบริหารราชการแผํนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปูองกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  1) ใช๎มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังคํานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึก
ในการรักษาศักด์ิศรีของความเป็นข๎าราชการและความซื่อสัตย์สุจริตควบคํูกับการบริหารจัดการ 

   2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  
   ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 6 ด๎าน ด๎านท่ีเกี่ยวข๎องกับการสํงเสริม 

การสร๎างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ได๎แกํ  
   2.1 ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 

 1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สํงเสริมการค๎า การลงทุน พัฒนาสํูชาติการค๎า 
   2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร๎างฐานการผลิตเข๎มแข็งยั่งยืนและ

สํงเสริมเกษตรกรรายยํอยสํูเกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
   3) การพัฒนาผ๎ูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผ๎ูประกอบการ 

ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สํูสากล 
   4) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
   5) การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ด๎านการขนสํง ความมั่นคงและพลังงาน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
   6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนา

กับนานาประเทศสํงเสริมให๎ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
   2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 

  1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพเทําเทียมและท่ัวถึง 
  3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คํานิยมท่ีพึงประสงค์ 
  4) การสร๎างเสริมให๎คนมีสุขภาวะท่ีดี 
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  5) การสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทย 
   2.3 ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม 

 1) สร๎างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
  2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

   3) มีสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อตํอการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
   4) สร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข๎มแข็งของ

ชุมชน 
   5) พัฒนาการส่ือสารมวลชนให๎เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
  3. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2579) 
ประกอบด๎วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  เปูาหมาย 

  1. คนทุกชํวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

   2. คนทุกชํวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎และพื้นท่ีพิเศษ
ได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 

   3. คนทุกชํวงวัยได๎รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบ
ใหมํ 
 แนวทางการพัฒนา 

  1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ยกระดับคุณภาพและสํงเสริมโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 

 3. ยกระดับคุณภาพและสํงเสริมโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาในพื้นท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูง
พื้นท่ีตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นท่ีเกาะแกํง ชายฝ่ังทะเล ท้ังกลํุมชนตํางเช้ือชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรมกลํุมชนชายขอบ และแรงงานตํางด๎าว) 

 4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปูองกันภัยคุกคามใน
รูปแบบใหมํ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตํางๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ  
ภัยจากโรคอุบัติใหมํภัยจากไซเบอร์ เป็นต๎น 

  ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร๎างขีด
ความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 

 เปูาหมาย 
 1. ก าลังคนมีทักษะท่ีส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต๎องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
   2. สถาบันการศึกษาและหนํวยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญ
และเป็นเลิศเฉพาะด๎าน 
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3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร๎างองค์ความรู๎และนวัตกรรมท่ีสร๎างผลผลิตและ
มูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจแนวทางการพัฒนา 
  3.1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให๎มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความต๎องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 3.2 สํงเสริมการผลิตและพัฒนาก า ลังคนท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศ     
เฉพาะด๎าน 
 3.3 สํงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร๎างองค์ความรู๎และนวัตกรรมท่ีสร๎างผลผลิต
และมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
 4. แผนพัฒนาการของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ .ศ. 2560–2564) ได๎แกํ 

   ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล 

   ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
   ผ๎ูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น สามารถทํองจ าและน าส่ิงท่ีจ าไปฝึกคิด

วิเคราะห์คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร๎างสรรค์ และแก๎ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได๎ มีทักษะการท างานรํวมกับ
ผ๎ูอื่น สอดคล๎องกับทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผ๎ูส าเร็จการศึกษาทุกระดับ   
/ประเภทได๎รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน มีจิตส านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข รวมท้ังสามารถอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสามัคคีปรองดอง 

   กลยุทธ์ 
   1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา
ผ๎ูเรียนในรูปแบบท่ีหลากหลาย สอดคล๎องกับทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
   2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท
การศึกษาให๎ทันสมัย สอดคล๎องกับความก๎าวหน๎าทางวิทยาการและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
      3. สํงเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการ
ผลิตส่ือการเรียนการสอน ตารางเรียนท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังตารางเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
   4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    5. สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอยํางเข๎มข๎น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 มีการผลิตครูได๎สอดคล๎องกับความต๎องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบตาม

เกณฑ์มีครูประจ าช้ันครบทุกห๎อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาท่ีสอน ผ๎ูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมท้ังมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ สามารถใช๎ศักยภาพในการสอนได๎อยํางเต็มท่ีและขวัญก าลังใจท่ีดีในการปฏิบัติหน๎าท่ี 
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กลยุทธ์ 
  1. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อยํางเป็นระบบให๎สอดคล๎องกับความ

ต๎องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 
   2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ 
  3. เรํงรัดพัฒนาผ๎ูบริหารสถานศึกษา รวมท้ังครูประจ าการท่ีสอนไมํตรงวุฒิ ครูท่ีสอนคละ

ช้ันและครูในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
  4. สร๎างขวัญก าลังใจ สร๎างแรงจูงใจให๎กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให๎มี

ประสิทธิภาพ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล๎องกับ

ความต๎องการของการพัฒนาประเทศ 
  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
   มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนด๎านอาชีวศึกษา และด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีท่ีมี

คุณภาพเพิ่มจ านวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพท่ีขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล ประชาชนได๎รับการฝึกอาชีพตามความถนัดและ
ความสนใจ รวมท้ังมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎จริงในเชิงพาณิชย์การให๎การ
รักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด๎านการศึกษาของภูมิภาค 

  กลําวโดยสรุป การสํงเสริมการสร๎างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ในระดับ
รัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการกลําวไว๎ในด๎าน นโยบาย ยุทธศาสตร์ของ
รัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เชํน นโยบายรัฐบาลที่เกี ่ยวข๎องกับการ
ด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560–2579) แผนการศึกษาแหํงชาติ (พ.ศ. 2560–2579) แผนพัฒนาการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) เป็นต๎น เพื่อเป็นหลักหรือแนวทางให๎ผ๎ูเกี่ยวข๎องน าไปปฏิบัติจนถึงระดับ
สถานศึกษา ท่ีจะต๎องเน๎นและด าเนินการเพื่อเป็นการจัดการเรียนรู๎ ฝึกทักษะวิชาชีพโดยให๎ผ๎ูเรียนได๎
คิดเป็น แก๎ปัญหาได๎ และสามารถสร๎างองค์ความรู๎ ได๎ด๎วยการสร๎างหรือพัฒนานวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ตํางๆ  
 

แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 การบริหารจัดการผลงานส่ิงประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํอาชีวศึกษา เป็นนโยบายหลักของ

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมุํงเน๎นจากการเรียนการสอน ให๎นักเรียน นักศึกษา 
คิดค๎นสร๎างสรรค์ผลงาน ส่ิงประดิษฐ์ สร๎างทักษะวิชาชีพด๎านความคิด วิเคราะห์และสํงเสริมให๎มี
ความรู๎ ความช านาญ สามารถประดิษฐ์ คิดค๎นพัฒนาสร๎างสรรค์ผลงานให๎เกิดความก๎าวหน๎า ซึ่ง
ผลงานส่ิงประดิษฐ์จ านวนมากมีประโยชน์ตํอสังคม สํวนรวมและประเทศชาติ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช๎งานได๎จริงอยํางมีคุณภาพและได๎รับการเผยแพรํเป็นท่ีประจักษ์ สามารถตอบโจทย์  
ของสังคมในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับการอาชีวศึกษาด๎วยการสํงเสริม  ให๎มีการบูรณาการ 
องค์ความรู๎ ท่ีได๎รับในหลากหลายสาขาวิชา โดยเฉพาะด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาผําน
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กระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํอาชีวศึกษา สํงเสริมให๎มีการประดิษฐ์ 
เครื่องมือเครื่องใช๎ขึ้นเอง ท้ังในด๎านส่ิงอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันการประกอบอาชีพ 
พลังงาน และส่ิงแวดล๎อม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปท้ังด๎านอาหารและเครื่องประดับ
ตกแตํง การชํวยเหลือ แก๎ปัญหาสาธารณะ เชํน อุปกรณ์ท่ีสามารถปูองกันชํวยเหลือผ๎ูประสบภัย ด๎าน
ตํางๆ ยังรวมไปถึงการพัฒนา ตํอยอดเทคโนโลยีท่ีมีอยูํเดิมให๎สามารถน าไปสํูการจ าหนํายในเชิง
พาณิชย์และอุตสาหกรรม ท้ังนี้เพื่อสร๎างความมั่นใจในวิชาชีพตลอดจนสํงเสริมการเป็นผ๎ูประกอบการ
อิสระในอนาคต และน าผลงานไปประกวด และจัดแสดงในระดับนานาชาติ ให๎สามารถแขํงขันได๎ใน
ระดับสากล ซึ่งแสดงถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ .ในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา, 2557:5) 

 1. หลักการและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  
  กิดานันท์ มลิทอง (2558:235) ได๎กลําวไว๎วํา นวัตกรรม เป็นแนวความคิด การปฏิบัติหรือ

ส่ิงประดิษฐ์ใหมํๆ ท่ียังไมํเคยมีใช๎มากํอนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมท่ีมีอยูํแล๎วให๎ทันสมัย
และใช๎ได๎ผลดียิ่งขึ้น เมื่อน านวัตกรรมมาใช๎จะชํวยให๎การท างานนั้นได๎ผลดีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงกวําเดิม ท้ังยังชํวยประหยัดเวลาและแรงงานได๎ด๎วย 

  หลักการและแนวคิดท่ีเกี่ยวข๎องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประกอบด๎วย 
  1.1 หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษา 
   1) ทฤษฎีการเรียนรู๎ ได๎มาจาก 2 กลํุมใหญํ คือ กลํุมพฤติกรรมและกลํุมความรู๎ 
   2) ทฤษฎีความแตกตํางระหวํางบุคคล ขึ้นอยูํกับสภาพสังคมและวัฒนธรรม ท าให๎

มีพฤติกรรมท่ีออกมาแตกตํางกัน 
    3) ทฤษฎีการพัฒนาการ ประกอบด๎วย ทฤษฎีของเปียเจท์ บรูนเนอร์ อิริคสัน กีเซล 
  1.2 ทฤษฎีการส่ือสาร (communication) เป็นกระบวนการแลกเปล่ียนข๎อมูล ขําวสาร

ระหวํางบุคคลตํอบุคลหรือบุคคลตํอกลํุม โดยใช๎สัญลักษณ์ สัญญาน หรือพฤติกรรมท่ีเข๎าใจกัน  
ซึ่งประกอบด๎วย ผ๎ูสํงสาร ข๎อมูล ขําวสาร ส่ือ และผ๎ูรับส่ือ 

 1.3 ทฤษฎีระบบ จัดเป็นสาขาวิชาเกิดขึ้นชํวงปลายทศวรรษท่ี 20 ทฤษฎีระบบเป็น
สาขาวิชาท่ีพัฒนาขึ้นโดยอาศัยแนวความคิดหลายสาขา โดยท าแนวคิดจากหลายสาขาวิชามาประยุกต์
ผสมผสานสร๎างเป็นทฤษฎีระบบขึ้นมา 

 1.4 ทฤษฎีการเผยแพรํ ทฤษฎีการเผยแพรํนั้น เกิดจากการผสมผสานทฤษฎีหลักการ
และความรู๎ความจริงจากหลายสาขาวิชาท่ีมีศาสตร์เกี่ยวข๎องกับการเผยแพรํ แตํละศาสตร์ก็จะมี
สํวนประกอบเฉพาะในสํวนท่ีเป็นนวัตกรรมของศาสตร์นั้นๆ ผลจากการรวบรวมกระบวนการวิธีการ
และทฤษีการเผยแพรํของศาสตร์ตํางๆ น าไปสํูการสร๎างทฤษฎีการเผยแพรํขึ้น 

 2. หลักการและทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ในปัจจุบัน มีความเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นในสังคมอยูํตลอดเวลา จึงมีความจ าเป็นท่ีคนเรา

ต๎องคิดประดิษฐ์ส่ิงใหมํๆ ขึ้นมา เพื่อตอบสนองความเปล่ียนแปลงนั้นๆ ท าให๎เกิดความสะดวกสบาย
ในการด ารงชีวิต ส่ิงท่ีคิดขึ้นมาใหมํนี้เรียกวํา นวัตกรรม ( Innovation) ซึ่งไมํจ าเป็นต๎องเป็นวัตถุ
ส่ิงของ อาจเป็นแนวคิดหรือวิธีการก็ได๎ ในโรงเรียนท่ัวไปได๎มีการน านวัตกรรมมาใช๎จัดการเรียนการ
สอนในช้ันเรียนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ในงานวิจัยได๎น าเอานวัตกรรมไปทดลองใช๎   
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ในช้ันเรียน และพบวําได๎ผลเป็นท่ีพอใจ จึงท าการเผยแพรํและใช๎ในวงกว๎างตํอมา เชํน ชุดการสอน 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ ภาพ และรูปแบบการสอนตํางๆ 

   นวัตกรรม คือ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชํน เทคนิคและวิธีการใหมํๆ ท่ีจะท าให๎
เกิดการเปล่ียนแปลงไปสํูส่ิงท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นท่ียอมรับใช๎โดยท่ัวกัน 

 นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง ความคิดและการกระท าใหมํๆ ท่ีจะท าให๎เกิดการ
เปล่ียนแปลงเพื่อจะแก๎ปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

   เทคโนโลยีทางการศึกษา คือ การน าความรู๎ทางวิทยาศาสตร์มาใช๎ส าหรับการสอนเพื่อ
ชํวยให๎การสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยใช๎หลักการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อน ามาผลิตอุปกรณ์เครื่องมือ
ตลอดจนเทคนิคตํางๆ 

   กลําวโดยสรุป นวัตกรรม คือ ความคิดและการกระท าท่ีใหมํๆ ท่ีจะท าให๎เกิดการ
เปล่ียนแปลงเพื่อจะแก๎ปัญหาได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชํน เทคนิคและวิธีการใหมํๆ  
ท่ีจะท าให๎เกิดการเปล่ียนแปลงไปสํูส่ิงท่ีดีกวํา 

 3. หลักการและทฤษฎีเก่ียวกับเทคโนโลยีทางการศึกษาในแง่ของการเรียนรู้ 
   หลักการและทฤษฏีเทคโนโลยีทางการศึกษาในลักษณะของการเรียนรู๎ท่ีมีประสิทธิภาพ    

10 ประการ คือ 
  3.1 หลักการจูงใจ ส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษาจะมีพลังจูงใจท่ีส าคัญในกิจกรรมการเรียน 

การสอน เพราะเป็นส่ิงท่ีสามารถผลักดัน สํงเสริมและเพิ่มพูนกระบวนการจูงใจท่ีมีอิทธิพลตํอพลังความ
สนใจ ความต๎องการ ความปรารถนา และความคาดหวังของผ๎ูเรียนท่ีจะศึกษา 

  3.2 การพัฒนามโนทัศน์ (Concept) สํวนบุคคล วัสดุการเรียนการสอนจะชํวยสํงเสริมความ 
คิด ความเข๎าใจแกํผ๎ูเรียนแตํละคน ดังนั้นการเลือก การผลิตและการใช๎วัสดุการเรียนการสอน ควรจะต๎อง
สัมพันธ์กับความสามารถของผ๎ูสอนและผ๎ูเรียน ตลอดถึงจุดมุํงหมายของการเรียนท่ีก าหนด 

   3.3 กระบวนการเลือกและการสอนด๎วยส่ือเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหวํางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับส่ือจะเป็นแบบลูกโซํในกระบวนการเรียนการสอน ดังนั้นการเลือก การใช๎การตอบสนอง และ
ผลิตผลจึงจะต๎องพิจารณาเป็นแผนรวมเพื่อสนองความต๎องการและประสบการณ์เดิมของผ๎ูเรียนอยําง
สอดคล๎องกัน 

   3.4 การจัดระเบียบประสบการณ์เทคโนโลยีทางการศึกษา  ผ๎ูเรียนจะเรียนได๎ดีจาก
เทคโนโลยีท่ีจัดระเบียบเป็นระบบ และมีความหมายตามความสามารถของเขา 

   3.5 การมีสํวนรวมและการปฏิบัติ ผ๎ูเรียนต๎องการมีสํวนรํวม และการปฏิบัติด๎วยตนเอง
มากท่ีสุด จากกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะเป็นหนทางท่ีจะท าให๎สามารถพัฒนาการเรียนรู๎ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการจัดส่ือเทคโนโลยีควรค านึงถึงหลักการเหลํานี้ 

   3.6 การฝึกซ้ าและการเปล่ียนแปลงส่ิงเร๎าบํอยๆ  ส่ือท่ีสามารถสํงเสริมการฝึกซ้ าและ 
มีการเปล่ียนแปลงส่ิงเร๎าอยูํเสมอจะชํวยสํงเสริมความเข๎าใจ เพิ่มความคงทนในการจ ายั่วยุความสนใจ
และท าให๎เกิดรูปแบบการเรียนรู๎ที่เป็นประโยชน์อยํางกว๎างขวาง 

   3.7 อัตราการเสนอส่ือในการเรียนการสอน อัตราหรือชํวงเวลาการเสนอข๎อความรู๎
ตํางๆ จะต๎องมีความสอดคล๎องกับความสามารถอัตราการเรียนรู๎และประสบการณ์ของผ๎ูเรียน 
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   3.8 ความชัดเจน ความสอดคล๎อง และความเป็นผล ส่ือท่ีมีลักษณะชัดเจน สอดคล๎อง
กับความต๎องการ และสัมพันธ์กับผลท่ีพึงประสงค์ของผ๎ูเรียนจะท าให๎เกิดการเรียนรู๎ได๎ดี 

   3.9 การถํายโยงท่ีดี โดยท่ีการเรียนรู๎แบบเกําไมํอาจถํายทอดไปสํูการเรียนรู๎ใหมํได๎อยําง 
อัตโนมัติ จึงควรจะต๎องสอนแบบถํายโยงเพราะผ๎ูเรียนต๎องการแนะน าในการปฏิบัติ  เพื่อประยุกต์
ความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งผ๎ูสอนจะต๎องวางแผนจัดประสบการณ์ท่ีจะสํงเสริมการถํายทอด
ความรู๎ใหมํ และเจตคติท่ีดีตํอการเรียนรู๎นั้นท่ีเป็นประโยชน์ตํอการน าไปใช๎ในสถานการณ์จริง 

  3.10 การให๎รู๎ผลการเรียนรู๎จะดีขึ้น ถ๎าหากส่ือเทคโนโลยีชํวยให๎ผ๎ูเรียนรู๎ผลการกระท า
ทันทีหลังจากท่ีได๎ปฏิบัติกิจกรรมไปแล๎วธรรมชาติของการเรียนรู๎ มี 4 ขั้นตอน คือ 

  1. ความต๎องการของผ๎ูเรียน (Want) 
  2. ส่ิงเร๎าท่ีนําสนใจ (Stimulus) 
  3. การตอบสนอง (Response) 
  4. การได๎รับรางวัล (Reward) 

    4. ความหมายเก่ียวกับงานประดิษฐ์ 
    งานประดิษฐ์ หมายถึง งานท่ีเกิดจากการใช๎ความคิดสร๎างสรรค์ของมนุษย์สร๎างหรือ

ประดิษฐ์ขึ้นตามวัตถุประสงค์ท่ีหลากหลาย หรือเพื่อความสวยงาม หรือประดับตกแตํงหรือเพื่อ
ประโยชน์ใช๎สอย ประดิษฐ์ แปลวํา คิดท าขึ้น งานประดิษฐ์ จึงหมายถึง การน าเอาวัสดุตํางๆ มาท า
เป็นผลิตภัณฑ์ใหมํเพื่อประโยชน์ใช๎สอยด๎านตํางๆ เชํน เป็นของเลํน ของใช๎ หรือเพื่อความสวยงาม 

   5. ความเป็นมาของงานประดิษฐ์  
   ส่ิงประดิษฐ์เกิดขึ้นเพราะมนุษย์เป็นผ๎ูสร๎างผ๎ูพัฒนา ปรับปรุง และเปล่ียนแปลงแบบผลงาน

ด๎วยความคิดสร๎างสรรค์ท่ีมีอยูํในแตํละบุคคล มีวัตถุประสงค์ในการสร๎างส่ิงประดิษฐ์เพื่อตอบสนอง  
ความต๎องการด๎านประโยชน์ใช๎สอย งานประดิษฐ์มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข๎องกับชีวิตประจ าวันของคน
ไทยต้ังแตํสมัยโบราณ เกี่ยวข๎องกับขนบธรรมเนียมและประเพณีทางศาสนา 

   6. หลักการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์    
   การสร๎างสรรค์งานประดิษฐ์ให๎ประสบผลส าเร็จนั้น ผ๎ูเรียนต๎องมีความพึงพอใจใน 

การท างาน โดยยึดหลักการดังนี้ 
   6.1 หมั่นศึกษาหาความรู๎ในงานท่ีตนเองสนใจ โดยศึกษาจากผ๎ูเช่ียวชาญในชุมชนหรือ 

จากตัวอยํางส่ิงประดิษฐ์ท่ีสนใจ 
   6.2 ศึกษาหลักการ วิธีการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการประดิษฐ์ช้ินงานโดยการ

วิเคราะห์ ด๎วยตนเองหรือศึกษาจากผ๎ูรู๎ ผ๎ูเช่ียวชาญ หรือจากส่ือตํางๆ เชํน วารสาร หนังสือ เป็นต๎น 
  6.3 ทดลองการปฏิบัติการประดิษฐ์ ผ๎ูเรียนต๎องศึกษาค๎นคว๎าและทดลองปฏิบัติตาม

แนวคิดท่ีได๎สร๎างสรรค์ไว๎ และมีการปรับปรุงแก๎ไข ข๎อบกพรํองจนส าเร็จเป็นช้ินงานประดิษฐ์ท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค์และมีความพึงพอใจ 
 7. ประเภทของงานประดิษฐ์ 

  7.1 งานประดิษฐ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ไทย 
   1) งานประดิษฐ์ด๎วยดอกไม๎สด 
   2) งานประดิษฐ์ด๎วยใบตอง 



19 
 

   3) งานแกะสลักพืชผักและผลไม๎ 
   4) งานจักสาน 
  7.2 งานประดิษฐ์ท่ัวไป 
   1) งานปั้น 
   2) งานประดิษฐ์ดอกไม๎ ต๎นไม๎ด๎วยกระดาษหรือผ๎า 
   3) งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุหรือวัสดุเหลือใช๎ 
   4) งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ 
 8. การออกแบบงานประดิษฐ์ 
    การออกแบบงานประดิษฐ์ เป็นการสร๎างรูปลักษณ์ของช้ินงาน โดยอาศัยความคิดสร๎างสรรค์

ความรู๎ความเข๎าใจ ในหลักการออกแบบและน ามาใช๎ ท าให๎การออกแบบช้ินงานนั้นมีคุณคําและนําสนในยิ่ง  
   8.1 การออกแบบ หมายถึง การท าต๎นแบบ หรือการท าโครงสร๎างของช้ินงานท่ีต๎องการ

ประดิษฐ์ เพื่อให๎ได๎ผลงานส าเร็จตามท่ีมุํงหวัง โดยการเลือกวัสดุ เลือกสี ท่ีน ามาใช๎ให๎เหมาะสมสวยงาม 
   8.2 ท่ีมาของการออกแบบงานประดิษฐ์ 
    1) การศึกษาแบบของงานท่ีตนสนใจจากหนังสือ นิตยสารแล๎วทดลองปฏิบัติ 
    2) การดัดแปลงแบบท่ีมีอยูํเดิม หรือแบบตัวอยํางโดยท าการศึกษาแบบ จนเกิดความ

เข๎าใจ จึงปฏิบัติการสร๎างแบบ โดยการน าเอาแนวความคิดหรือความคิดสร๎างสรรค์ของตนเองไปผสมผสาน
ท าให๎ได๎แบบท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะไมํเหมือนใคร 

    3) การออกแบบด๎วยตนเองคือการออกแบบท่ีเกิดจากแนวคิดของตนเองและ
ทดลองปฏิบัติสร๎างแบบจนได๎แบบท่ีสวยงาม เหมาะสมตามความต๎องการ 

 9. งานประดิษฐ์ทั่วไป 
   งานประดิษฐ์ท่ีเกิดจากแนวความคิดหรือความคิดสร๎างสรรค์ท่ีมุํงสร๎างผลงานโดยมี

จุดมุํงหมายอยํางใดอยํางหนึ่ง 
    - ประดิษฐ์เพื่อเป็นของเลํน 

    - ประดิษฐ์เพื่อเป็นของใช๎ 
    - ประดิษฐ์ของตกแตํงบ๎าน 

 10. ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ 
    1. งานประดิษฐ์มีความสัมพันธ์เกี่ยวข๎องกับชีวิตประจ าวันของไทย 
    2. งานประดิษฐ์มีความสัมพันธ์เกี่ยวข๎องขนบธรรมเนียมและประเพณีทางศาสนา 
    3. งานประดิษฐ์ชํวยให๎เกิดความรัก ความสามัคคีในหมูํคณะ 
    4. งานประดิษฐ์ชํวยให๎การท างานของสมองและประสาทสัมผัสประสานสัมพันธ์กัน 
   5. ใช๎เป็นเครื่องประดับตกแตํง ของเลํน ของขวัญท่ีระลึก 
   6. รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ 
   7. เป็นการฝึกลักษณะนิสัยในการท างานให๎มีความอดทน 
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  11. ลักษณะของงานประดิษฐ์   
    1. งานประดิษฐ์ท่ัวไป เป็นงานท่ีบุคคลสร๎างขึ้นมาจากความคิดของตนเองโดยอาศัย  
การเรียนรู๎จากส่ิงรอบๆ ตัว น ามาดัดแปลง หรือเรียนรู๎จากต ารา เชํน การประดิษฐ์ของใช๎จากเศษวัสดุ
การประดิษฐ์ดอกไม๎  
    2. งานประดิษฐ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ไทย เป็นงานท่ีได๎รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษใน
ครอบครัวหรือในท๎องถิ่น หรือท าขึ้นเพื่อใช๎งานหรือ เทศกาลเฉพาะอยําง เชํน มาลัย บายศรี  
งานแกะสลัก  
 12. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์ 
  การเลือกใช๎วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ช้ินงานต๎องเลือกให๎เหมาะสมจึงจะได๎งานออกมา     
มีคุณภาพ สวยงาม รวมท้ังต๎องดูแลรักษา อุปกรณ์ เครื่องใช๎เหลํานี้ให๎อยูํในสภาพใช๎งานได๎ตลอดเวลาและ
สามารถแบํงออกเป็นประเภทตํางๆ ได๎ดังนี้  
   1. ประเภทของเลํน  
     - วัสดุท่ีใช๎ เชํน กระดาษ ใบลาน ผ๎า เชือก พลาสติก กระป๋อง  
    - อุปกรณ์ท่ีใช๎ เชํน กรรไกร เข็ม ด๎าย กาว มีด ตะปู ค๎อน แปรงทาสี  
   2. ประเภทของใช๎  
    - วัสดุท่ีใช๎ เชํน กระดาษ ไม๎ โลหะ ดิน ผ๎า  
    - อุปกรณ์ท่ีใช๎ เชํน เล่ือย สี จักรเย็บผ๎า กรรไกร เครื่องขัด เจาะ 
   3. ประเภทของตกแตํง   
     - วัสดุท่ีใช๎ เชํน เปลือกหอย ผ๎า กระจก กระดาษ ดินเผา  
     - อุปกรณ์ เชํน เล่ือย ค๎อน มีด กรรไกร สี แปรงทาสี เครื่องตอก 
  4. ประเภทเครื่องใช๎ในงานพิธี  
     - วัสดุท่ีใช๎ เชํน ใบตอง ดอกไม๎สด ใบเตย ผ๎า ริบบ้ิน  
     - อุปกรณ์ท่ีใช๎ เชํน เข็มเย็บผ๎า เข็มร๎อยมาลัย คีม ค๎น เข็มหมุด 

  กลําวโดยสรุป นวัตกรรม หมายถึง การน าวิธีใหมํๆ เข๎ามาใช๎และเปล่ียนแปลงวิธีเดิมกลับมา
พัฒนาให๎มีประสิทธิภาพ หรือน าวิธีการท่ีคิดวําไมํใช๎แล๎วมาเริ่มพัฒนาขึ้นใหมํแล๎วใช๎ได๎อีกครั้ง       
เพื่อสร๎างและเพิ่มศักยภาพของนวัตกรรมให๎มีประโยชน์และมีคุณคํา  

 งานประดิษฐ์ หมายถึง งานท่ีเกิดจากการใช๎ความคิดสร๎างสรรค์ของมนุษย์สร๎างหรือ
ประดิษฐ์ขึ้นตามวัตถุประสงค์ท่ีหลากหลาย หรือเพื่อความสวยงาม หรือประดับตกแตํงหรือเพื่อ
ประโยชน์ใช๎สอย 

นโยบายรัฐบาลที่เก่ียวกับการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม 

รัฐบาลให๎ความส าคัญตํอการวิจัย การพัฒนาตํอยอด และการสร๎างนวัตกรรมเพื่อน าไปสํู  
การผลิตและบริการท่ีทันสมัย (รายงานผลการด าเนินงานของรัฐบาล, 2559:316-323) ดังนี้  

 1. สนับสนุนการเพิ่มคําใช๎จํายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุํงไปสํูเปูาหมายให๎
ไมํต่ ากวําร๎อยละ 1 ของรายได๎ประชาชาติและมีสัดสํวนรัฐตํอเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
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และสังคมแหํงชาติท้ังนี้เพื่อให๎ประเทศมีความสามารถในการแขํงขันและมีความก๎าวหน๎าทัดเทียมกับ
ประเทศอื่นท่ีมีระดับการพัฒนาใกล๎เคียงกันและจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัยและ
นวัตกรรมให๎มีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยให๎มีความเช่ือมโยงกับภาคเอกชน  

 2. เรํงเสริมสร๎างสังคมนวัตกรรม โดยสํงเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยงระหวําง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ การผลิตก าลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน     
การเช่ือมโยงระหวํางการเรียนรู๎กับการท างาน การให๎บุคลากรด๎านการวิจัยของภาครัฐสามารถไป
ท างานในภาคเอกชนและการให๎อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยํอมมีชํองทางได๎เทคโนโลยี  โดย 
ความรํวมมือจากหนํวยงานและสถานศึกษาภาครัฐ  

 3. ปฏิรูประบบการให๎ส่ิงจูงใจระเบียบและกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคตํอการน างานวิจัย
และพัฒนาไปตํอยอดหรือใช๎ประโยชน์รวมท้ังสํงเสริมการจัดท าแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาใน
ระดับภาคหรือกลํุมจังหวัดเพื่อให๎ตรงกับความต๎องการของท๎องถิ่น ผลักดันงานวิจัยและพัฒนา ไปสํู
การใช๎ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยสํงเสริมความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัย หนํวยงานวิจัยของรัฐ และ
ภาคเอกชน 

 4. สํงเสริมให๎โครงการลงทุนขนาดใหญํของประเทศ เชํน ด๎านพลังงานสะอาด ระบบราง 
ยานยนต์ไฟฟูาการจัดการน้ าและขยะใช๎ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม
ของไทยตามความเหมาะสม ไมํเพียงแตํจะใช๎เทคโนโลยีจากตํางประเทศ สํงเสริมการใช๎เครื่องมือ  
วัสดุและสินค๎าอื่นๆ ท่ีเป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว๎าง โดยจัดให๎มีนโยบาย
จัดซื้อจัดจ๎างของภาครัฐท่ีเอื้ออ านวย เพื่อสร๎างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ  ในกรณีท่ี
จ าเป็นจะต๎องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากตํางประเทศจะให๎มีเงื่อนไข  การถํายทอด
เทคโนโลยีเพื่อให๎สามารถพึ่งตนเองได๎ในอนาคตด๎วย  

 5. ปรับปรุงและจัดเตรียมให๎มีโครงสร๎างพื้นฐานด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
ด๎านการวิจัยและพัฒนาและด๎านนวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงสร๎างพื้นฐานทางปัญญาท่ีส าคัญ ในการตํอยอด
สํูการใช๎เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรมให๎มีความพร๎อม ทันสมัยและกระจายในพื้นท่ีตํางๆ เชํน   
การพัฒนาระบบเทคโนโลยี การตั้งศูนย์วิเคราะห์ ห๎องปฏิบัติการ สถาบัน และศูนย์วิจัย เป็นต๎น 

 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับโครงการและการประเมินโครงการ 
   1. ความหมายของโครงการ  
    ความหมายของโครงการ ได๎มีนักวิชาการหลายทํานอธิบายความหมายไว๎หลากหลาย 
เชํน รัตนะ บัวสนธ์ (2549:4) ได๎ให๎ความหมายของโครงการวํา หมายถึง สํวนยํอยสํวนหนึ่งของแผนงาน 
ซึ่งประกอบด๎วยกิจกรรม ทรัพยากรในการด าเนินงานและระยะเวลาด าเนินการเพื่อบรรลุเปูาหมาย
หรือวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น ส าราญ มีแจ๎ง (2550:6) กลําววํา โครงการ หมายถึง กลํุมของกิจกรรม 
แผนงาน หรือสํวนหนึ่งของแผนงานท่ีต๎องใช๎ทรัพยากรในการด าเนินการเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
ต๎องการ เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2550:80-81) กลําววํา โครงการเป็นลักษณะงานท่ีไมํใชํงาน
ประจ า เป็นงานท่ีเกิดขึ้นตามความจ าเป็นของสถานการณ์ในสังคม จะต๎องด าเนินการไปตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว๎ ภายในระยะเวลาและงบประมาณท่ีระบุไว๎ท่ีแนํนอน เมื่องานเสร็จส้ิน
โครงการก็ส้ินสุดลง พิสณุ ฟองศรี (2551:34) กลําววํา โครงการไมํใชํงานประจ าตามปกติท่ีมีลักษณะ



22 
 

เป็นโปรแกรมท่ีก าหนดไว๎ตลอด แตํจะชํวยเสริมงานปกติให๎บรรลุจุดมุํ งหมายได๎ ในขณะท่ี         
สมคิด พรมจ๎ุย (2552:23-24) กลําววํา โครงการ หมายถึง หนํวยของแผนงานหรือกลํุมของกิจกรรมท่ี
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข๎องกัน เพื่อการบรรลุจุดมุํงหมายท่ีก าหนดไว๎ มีลักษณะเดํนชัดมีระยะเวลาเริ่มต๎น 
และส้ินสุดท่ีแนํนอน และมักจะเป็นงานพิเศษท่ีตํางไปจากงานประจ า โครงการประกอบด๎วยงาน
(Task) และกิจกรรม (Activity) ซึ่งสอดคล๎องกับ เชาว์ อินใย (2553:2) กลําววํา โครงการเป็น
สํวนยํอยสํวนหนึ่งของแผนงาน ซึ่งประกอบด๎วยชุดของกิจกรรมท่ีจัดขึ้นอยํางมีระบบ มีการก าหนด
ทรัพยากรในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงานไว๎อยํางชัดเจน โดยออกแบบมาเพื่อให๎บรรลุ
เปูาหมายตามท่ีต๎องการและ Royse et al. (2001) ได๎ให๎ความหมายของโครงการไว๎วํา หมายถึง    
ชุดของกิจกรรมท่ีจัดขึ้นอยํางมีระบบ โดยออกแบบมาเพื่อให๎บรรลุถึงเปูาหมายท่ีต๎องการ 

จากการศึกษาความหมายของโครงการโดยนักวิชาการสรุปได๎วํา โครงการ หมายถึง ชุดของ
กิจกรรมท่ีไมํใช๎เป็นกิจกรรมหรืองานปกติ เป็นแผนการด าเนินงานท่ีเป็นระบบ จะน าไปปฏิบัติได๎โดยมี
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานอยํางชัดเจน กิจกรรมมีความสัมพันธ์ตํอเนื่องกัน มีระยะเวลาเริ่มต๎น
และส้ินสุดของงานเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต๎องการ  
  2. ความส าคัญของโครงการ  
   มนุษย์ได๎มีการวางแผน หรือก าหนดการด าเนินกิจกรรมในการปฏิบัติงานตํางๆ มาต้ังแตํ
ดึกด าบรรพ์แล๎ว เพียงแตํในสมัยกํอนจะมีกิจกรรมไมํมากนักหรือไมํสลับซับซ๎อนมากนัก  จึงอาจ
ก าหนดล าดับข้ันการปฏิบัติงานไว๎ในใจได๎แตํในปัจจุบันสภาพสังคมและกิจกรรมตํางๆ มีความซับซ๎อน
มากขึ้นเรื่อยๆ การวางแผนหรือโครงการต๎องท าอยํางเป็นระบบ ซึ่งความส าคัญของโครงการ มีดังนี้ 
(พิสณุ ฟองศรี, 2551:36)  
 1. เป็นแนวทางหรือวิธีการท่ีจะน าไปสํูปรากฏการณ์ท่ีต๎องการจะให๎เกิดขึ้นในอนาคต
อยํางมีระบบ โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ เปูาหมาย และกิจกรรมตํางๆ ไว๎  
 2. ท าให๎การก าหนดล าดับขั้นของกิจกรรมตํางๆ ท่ีจะต๎องท าให๎ตํอเนื่องสอดคล๎องกัน
อยํางมีประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากรตํางๆ และมีประสิทธิผลได๎  
 3. ท าให๎เกิดการประสานระหวํางผ๎ูปฏิบัติงานหรือหนํวยงานปฏิบัติ  ท่ีเกี่ยวข๎องไมํให๎
กิจกรรมบางอยํางขาดหายไปหรือซ้ าซ๎อนกัน  
 4. ท าให๎เกิดการประเมินผลอยํางมีข้ันตอนและมีคุณภาพที่ดี ท าให๎ได๎สารสนเทศจากการ
ประเมินท่ีเป็นประโยชน์ 
 กลําวโดยสรุป ความส าคัญของโครงการเพื่อเป็นแนวทางหรือวิธีการท่ีจะน าไปสํู
ปรากฏการณ์ท่ีต๎องการจะให๎เกิดข้ึนในอนาคตอยํางมีระบบ ท าให๎การก าหนดล าดับขั้นของกิจกรรมมี
ความตํอเนื่องสอดคล๎องกันอยํางมีประสิทธิภาพ  ท าให๎เกิดการประสานระหวํางผ๎ูปฏิบัติงานหรือ
หนํวยงานปฏิบัติท่ีเกี่ยวข๎อง และท าให๎เกิดการประเมินผลอยํางมีข้ันตอนและมีคุณภาพที่ดี  
 3. ลักษณะของโครงการที่ดี  
   โครงการเป็นชุดของกิจกรรมท่ีจัดขึ้นอยํางเป็นระบบเพื่อให๎การปฏิบัติงานในกิจกรรม
ขององค์กรบรรลุเปูาหมาย โดยมีแผนในการจัดกิจกรรมตํางๆ และก าหนดวัตถุประสงค์ ตามระยะ 
เวลาท่ีก าหนด โครงการท่ีดีจะเอื้อประโยชน์แกํบุคคล หนํวยงาน ให๎ผลตอบแทนท่ีค๎ุมคํา ซึ่งลักษณะ
ของโครงการท่ีดีมีลักษณะส าคัญ 9 ประการ ดังนี้ (พิสณุ ฟองศรี, 2551:38)  
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 1. มีพื้นฐานมาจากข๎อมูลท่ีเป็นจริงและผํานการวิเคราะห์แล๎ว  
 2. สนองตอบความต๎องการของประชากรหรือผ๎ูรับบริการ   
 3. สามารถแก๎ปัญหา พัฒนาองค์การหรือหนํวยงานได๎  

4. มีรายละเอียดของวัตถุประสงค์และเปูาหมายอยํางชัดเจน และมีความเป็นไปได๎สูง  
5. สาระของโครงการมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน เชํน วัตถุประสงค์สอดคล๎องกับ

ปัญหา กิจกรรมหรือวิธีการด าเนินการ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ เป็นต๎น  
6. มีรายละเอียดโครงการเพียงพอ เข๎าใจงําย และสามารถน าไปสํูการปฏิบัติได๎สะดวก  
7. มีระยะเวลาแนํนอนในการด าเนินงานท้ังเริ่มต๎นและส้ินสุด  
8. ได๎รับการสนับสนุนจากฝุายบริหาร  
9. สามารถติดตามประเมินผลได๎  

 ในขณะท่ี สมคิด พรมจ๎ุย (2552:23-24) กลําววํา โครงการท่ีดีมีลักษณะส าคัญ 6 ประการ ดังนี้  
1. มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการท่ีชัดเจน วัตถุประสงค์ของโครงการหนึ่งๆ 

อาจมีหลายข๎อ  
2. มีความเป็นเอกเทศ โครงการแตํละโครงการจะต๎องมีการก าหนดขอบเขตของการ

ด าเนินงานและความรับผิดชอบไว๎อยํางชัดเจน  
3. มีการก าหนดรูปแบบและรายละเอียดการด าเนินงานท่ีสอดคล๎องกลมกลืนกับ

โครงการหนึ่งๆ จะต๎องมีการด าเนินงานตํางๆ ท่ีสัมพันธ์ตํอเนื่องกันไปต้ังแตํเริ่มต๎นโครงการจนส้ินสุด
โครงการท่ีเป็นระบบและมีระเบียบ  

4. มีการระบุทรัพยากรตํางๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานท้ังทรัพยากรด๎านบุคคล และ 
แหลํงทรัพยากรท่ีสนับสนุนโครงการ งบประมาณและแหลํงเงินทุนท่ีจะน ามาด าเนินงาน  

5. มีการก าหนดระยะเวลาเริ่มต๎น และระยะส้ินสุดท่ีแนํนอนโครงการจะต๎องมีการ
ก าหนดจุดเริ่มต๎นวําเริ่มโครงการเมื่อใดและจะด าเนินงานตํอไปจนถึงระยะเวลาอันใดเป็นเวลาส้ินสุด
โครงการ จึงไมํใชํเป็นงานท่ีท าประจ าเรื่อยๆ แตํมีการก าหนดระยะเวลาไว๎อยํางแนํนอน  

6. สามารถน าไปปฏิบัติได๎เป็นโครงการท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได๎จริง ไมํใชํเป็นโครงการ
ท่ีเล่ือนลอยหรือสวยหรู น าไปปฏิบัติไมํได๎  
  นอกจากนี้ เชาว์ อินใย (2553:10-11) กลําววํา โครงการคํอนข๎างมีลักษณะท่ีชัดเจนซึ่ง
จะท าให๎สามารถแยกโครงการท่ีดีและไมํดีออกจากกันได๎ ลักษณะของโครงการท่ีดี คือ  
  ประการแรก โครงการต๎องมีคณะท างาน (Staffing) โครงการท่ีขาดคณะท างานท่ีมี
ความรู๎ความเช่ียวชาญก็จะท างานได๎ไมํประสบผลส าเร็จ ตัวอยํางเชํน โครงการกองทุนหมูํบ๎าน 1 ล๎านบาท 
ก็ต๎องมีคณะท างานท่ีมีความรู๎ ความเข๎าใจในการจัดการกองทุน คณะท างานอาจจะมีเวลาท างาน
พร๎อมกันหลายๆ โครงการ หรืออุทิศตัวเพียงโครงการเดียว 
  ประการท่ีสอง โครงการต๎องมีงบประมาณ (Budgets) เพราะวําการท างานของคณะ
บุคคลต๎องใช๎ทรัพยากรท่ีเป็นเงิน บางครั้งโครงการถูกแบํงแยกโดยงบประมาณ แตํอยํางไรก็ตาม      
มีโครงการท่ีใช๎เงินทุนน๎อย  
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  ประการท่ีสาม การให๎เงินทุนท่ีมั่นคง (Stable Funding) มีความส าคัญท่ีจะท าให๎
โครงการประสบความส าเร็จ ขวัญก าลังใจและผลงานจะลดลงเมื่อลูกจ๎างไมํได๎รับเงินเดือนตามปกติ 
หรือให๎ท างานท่ีไมํใชํหน๎าท่ี  
  ประการท่ีส่ี โครงการท่ีดีมีลักษณะโดดเดํนในตัวของมันเอง โดยสรุป สามารถมองเห็น
ได๎หรือเป็นท่ีรู๎จักของสาธารณชน หรือประชาชนจะจ าโครงการท่ีดีจากค าขวัญ สัญลักษณ์ หรือ    
การโฆษณาของรัฐบาล เชํน โครงการกองทุนหมูํบ๎าน 1 ล๎านบาท โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคและ
โครงการบ๎านเอื้ออาทร เป็นต๎น เมื่อองค์กรมีโครงการหลายโครงการ บางครั้งอาจจะมีปรัชญา 
นโยบาย กระบวนการและวิสัยทัศน์ท่ีแตกตํางกัน หรือแม๎แตํแนวทางการด าเนินงานของคณะท างาน 
และเวลาท่ีใช๎ในการจัดท าโครงการ การเปรียบเทียบท าได๎อยํางงํายๆ เพื่อแยกแยะความแตกตําง
ระหวํางโครงการหนึ่งออกจากโครงการอื่นๆ  
  ประการท่ีห๎า ปรัชญาการให๎บริการท่ีดี โครงการของรัฐบาล เชํน โครงการ 30 บาท
รักษาทุกโรคจะมีปรัชญาการให๎บริการวํา ยินดีต๎อนรับทุกคน ปรัชญาการให๎บริการเป็นการส่ือสารได๎
อยํางชัดเจนวํากลํุมลูกค๎าต๎องถูกต๎องเสมอ โครงการท่ีคลุมเครือ ไมํชัดเจนจะสร๎างปัญหาอยํางมากให๎
ผ๎ูประเมิน ดังนั้น โครงการตํางๆ ท่ีดีจะถูกสร๎างบนความนําเช่ือถือทางวิทยาศาสตร์ และมีการตีพิมพ์
ในวารสารท่ีมีช่ือเสียงนั่นก็คือ กํอนท่ีผ๎ูด าเนินโครงการจะลงไปแก๎ปัญหาสังคม และเริ่มให๎การ
ชํวยเหลือจะต๎องศึกษาเอกสารและงานวิจัยตํางๆ เพื่อหาวิธีการท่ีดีท่ีสุดน าไปใช๎ในโครงการตํางๆ  
  ประการท่ีหก โมเดลเชิงทฤษฎี (Theoretical Model) นั่นก็คือ กํอนท่ีผ๎ูจัดท าโครงการ
จะลงไปแก๎ปัญหาสังคมและเริ่มให๎ความชํวยเหลือ มีบางส่ิงบางอยํางท่ีจะต๎องคิดวํา ท าไมปัญหาจึง
เกิดขึ้นได๎อยํางไร ซึ่งจะเป็นการท างานท่ีดีท่ีสุดเพื่อจะแก๎ไขสถานการณ์นั้นๆ โมเดลเชิงทฤษฎีจะสร๎าง
หลักการในแตํละโครงการ และเสนอแนะวิธีการท่ีเป็นมาตรฐาน  ซึ่งจะท าให๎ความพยายามใน       
การแก๎ปัญหามีความชัดเจน  
 กลําวโดยสรุป โครงการท่ีดีควรมีลักษณะดังนี้คือ มีการก าหนดผ๎ูรับผิดชอบหรือมีคณะท างาน
ท่ีมีการก าหนดวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน ระบุทรัพยากรตํางๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินงาน การก าหนด
รูปแบบและรายละเอียดการก าหนดการด าเนินงานท่ีสอดคล๎อง กลมกลืนกัน มีการก าหนดระยะเวลา
เริ่มต๎นและระยะเวลาส้ินสุด และสามารถน าไปปฏิบัติได๎จริง  
 4. ความหมายของการประเมินและการประเมินโครงการ  
   การประเมินโครงการเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคัญอีกอยํางหนึ่งในการด าเนินโครงการ 
การประเมินโครงการเป็นการประเมินคุณคําของงานโครงการ หรือกิจกรรมทางการศึกษาตํางๆ 
นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการท่ีใช๎ในวงการอื่นท่ัวไปหรือกิจกรรมอื่นท่ีอยูํในความรับผิดชอบของ
หนํวยงานนั้นๆ เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลส าหรับประกอบการตัดสินใจ การเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมในการ
ปรับปรุง พัฒนา แก๎ไข งานโครงการ หรือกิจกรรมนั้นๆ ให๎เจริญก๎าวหน๎า 
 5. ความหมายของการประเมิน  
   ส าหรับความหมายของการประเมินได๎มีผ๎ูให๎ความหมายไว๎มากมาย ในท่ีนี้จะกลําวถึง
ความหมายของการประเมินท่ีสอดคล๎องกับรูปแบบการประเมินท่ีใช๎ในครั้งนี้  บางครั้งใช๎ค าวํา  
การประเมินคําหรือการประเมินผล ซึ่งตรงกับค าในภาษาอังกฤษวํา Evaluation โดยมีผ๎ูให๎ความหมายไว๎
ดังนี้ 
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  เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2550:8-9) ให๎ข๎อสรุปวํา การประเมินเป็นกระบวนการ
ตัดสินใจหรือตัดสินคุณคําขั้นสุดท๎าย เชํน Assessment ใช๎เพื่อหาค าตอบวํานักเรียนเป็นอยํางไร 
ได๎รับความส าเร็จด๎านไหน สํวน Evaluation ใช๎หาค าตอบถึงผลหรือประสิทธิผลการจัดการเรียน 
การสอน เป็นต๎น อาจกลําวได๎วํา Assessment เป็นสํวนหนึ่งของ Evaluation ในด๎านการประเมินผล
โครงการมีแนวความคิดท่ีพิจารณาได๎จากความหมายของการประเมิน ดังนี้ 
   1. การประเมินหมายถึง  การวัด ในชํวง ค.ศ. 1900-1930 นักประเมินผลทาง
การศึกษานิยามการประเมินวําเป็นการวัดผล ท าให๎การประเมินเน๎นความเป็นปรนัย/ความถูกต๎องท่ี
เป็นอยูํจริงความเท่ียงตรงของการวัดมาตรฐานของเครื่องมือท่ีใช๎วัด  การวิเคราะห์เชิงปริมาณจาก
คะแนนท่ีวัดได๎ การค๎นหาเกณฑ์มาตรฐานเพื่อน ามาใช๎เปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานโครงการ  
ส าหรับการตัดสินใจและการวินิจฉัยคุณคํา 
  2. การประเมินเป็นการวิจัย กลําวคือ การประเมินเป็นการประยุกต์ใช๎ระเบียบวิธี
วิจัยทางสังคม เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อน าผลการวิจัยมาตัดสินและพัฒนาโครงการด๎านการ
วางแผนและติดตามให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการ
น าโครงการไปปฏิบัติ มีการประเมิน มีการออกแบบวิจัย สร๎างเครื่องมือเก็บรวบรวมข๎อมูลและ
วิเคราะห์ข๎อมูลเชิงประจักษ์และเชิงตรรกวิทยาอยํางเป็นระบบ  เพื่อมุํงตอบค าถามวําโครงการนั้น
บรรลุวัตถุประสงค์ ท่ีก าหนดหรือไมํ และมีความส าเร็จระดับใด (แตํไมํมีจุดมุํงหมายหลักเพื่อแสวงหา
องค์ความรู๎ใหมํๆ) ผลการศึกษาจะน าไปใช๎ในการตัดสินใจและเป็นทางเลือกในการปฏิบัติ 
  3. การประเมินเป็นการตรวจสอบและติดตามผลงานท่ีได๎ประเมินแล๎ว  กลําวอีกนัย
หนึ่งคือโครงการใดท่ีได๎ผํานการประเมินแล๎ว ก็จะท าการประเมินอีกครั้งเพื่อดูวําเป็นไปตามมาตรฐาน
หรือไมํโดยมีกระบวนการและเทคนิควิธีส าหรับอ๎างอิงผลการประเมินอยํางมีระบบ ในสํวนของ อัลคิน 
(Alkin 1987, อ๎างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์ 2547:2) ให๎ความหมายวํา เป็นกระบวนการก าหนดขอบเขต    
การตัดสินใจ การเลือกข๎อมูลท่ีเหมาะสมการเก็บรวบรวมข๎อมูล ตลอดจนการเขียนรายงานสรุป เพื่อให๎ 
ผ๎ูมีอ านาจในการตัดสินใจได๎เป็นแนวทางเลือกวิธีการปฏิบัติสอดคล๎องกับ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 
(2549:6) ท่ีได๎กลําวไว๎วํา การประเมินคําหรือการประเมินผล หมายถึง การตัดสินคุณคําของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
ซึ่งถือเป็นนิยามพื้นฐานในทางการจัดการ การประเมินคําหรือ การประเมินผลเป็นกระบวนการท่ี
กํอให๎เกิดสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ การตัดสินใจเลือกทางเลือกโดยอาศัยสารสนเทศท่ีถูกต๎อง       
สุพักตร์ พิบูลย์ (2551:70) กลําวไว๎วํา การประเมินเป็นกระบวนการท่ีเน๎นการเก็บรวบรวมข๎อมูลแล๎ว
ตัดสินคุณคําของส่ิงตํางๆ โดยเทียบกับเกณฑ์ เป็นกระบวนการท่ีชํวยให๎ได๎ข๎อมูลประกอบการตัดสินใจ 
งานประเมินท่ีพบได๎โดยท่ัวไป คือ การประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ  และพิสณุ ฟองศรี 
(2551:4) ให๎ความหมายของการประเมินวํา หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณคําของส่ิงหนึ่งส่ิงใด   
โดยน าสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนด  นอกจากนี้ สมคิด พรมจ๎ุย 
(2552:37) ให๎ความหมายของการประเมินวํา หมายถึง การตรวจสอบความก๎าวหน๎าของโครงการหรือ
แผนงาน ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของโครงการนั้นๆ วํามีมากน๎อยเพียงใด ได๎ผลตามวัตถุประสงค์
หรือไมํเพียงใด ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีกํอให๎เกิดสารสนเทศ เพื่อชํวยให๎ผ๎ูบริหารตัดสินใจอยําง          
มีประสิทธิภาพสูง การประเมิน (Evaluation) ประกอบด๎วย การวัด (Measurement) บวกกับ    
การตัดสินใจ (Judgment)  
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  จากการศึกษาความหมายดังกลําวข๎างต๎นพอจะสรุปได๎ว ํา  การประเมินนั ้นเป็น
กระบวนการเก็บรวบรวมข๎อมูลอยํางเป็นระบบ มีความนําเชื่อถือ เพื่อให๎ได๎มาซึ่งข๎อสนเทศท่ี
ชัดเจน จะได๎น าไปใช๎ในการตัดสินคุณคํา คุณภาพ และประกอบการตัดสินใจ หาแนวทางเลือกท่ี
เหมาะสมในการปฏิบัติตํอไป 
  6. ความหมายของการประเมินโครงการ  
   ในสํวนท่ีเกี่ยวกับความหมายของการประเมินโครงการ ได๎มีนักการศึกษาหรือนักวิชาการ
ด๎านการประเมินหลายทํานได๎ให๎ความหมายการประเมินโครงการไว๎ เชํน วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และ    
สุริ ยา วี รวงศ์ (2551:5) กลําววํ า การประเมินโครงการ (Project Evaluation) ในความหมาย        
“นักประเมินผล” คือ การพิสูจน์วํา ผลที่ได๎รับเป็นไปตามที่คาดหมายหรือไมํเพียงใด ในขณะท่ี 
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2549:6) ได๎กลําวไว๎วํา การประเมินคําหรือการประเมินผล หมายถึง การตัดสิน
คุณคําของส่ิงใดส่ิงหนึ่งซึ่งถือเป็นนิยามพื้นฐานในทางการจัดการ นิยมนิยามการประเมินคําหรือ  
การประเมินผลวําเป็นกระบวนการท่ีกํอให๎เกิดสารสนเทศเพื่อการติดสินใจ การตัดสินใจเลือก
ทางเลือกโดยอาศัยสารสนเทศท่ีถูกต๎องเหมาะสม เมื่อผํานการสังเคราะห์ให๎เป็นองค์ความรู๎ จะท าให๎
เกิดปัญญา สอดคล๎องกับ พิสณุ ฟองศรี (2551:68) ได๎สรุปความหมายของการประเมินโครงการไว๎วํา  
เป็นกระบวนการตัดสินคุณคําของโครงการในระยะหนึ่งระยะใดหรือทุกระยะ โดยน าสารสนเทศจาก
การวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว๎ เพื่อตัดสินใจจัดท าโครงการ ทดลองหรือน ารํอง 
ปรับเปล่ียน ระงับ ปรับปรุง ขยายผล หรือยกเลิกโครงการนั่นเอง  และเชาว์ อินใย (2553:4)           
ให๎ความหมายของการประเมินโครงการไว๎วํา การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการพิจารณา
ตัดสินคุณคํา โดยการค๎นคว๎า เก็บรวบรวมข๎อมูลตํางๆ จากชุดของกิจกรรมท่ีจัดขึ้นอยํางมีระบบมา
ประกอบการตัดสินใจ ตีคําผลการด าเนินการนั้นวําบรรลุวัตถุประสงค์หรือไมํ ใช๎เป็นสํวนหนึ่งของ
กระบวนการจัดการ 
  จากความหมายของการประเมินโครงการตามแนวคิดของนักการศึกษาดังกลําว พอสรุป  
ได๎วํา การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวมข๎อมูลอยํางเป็นระบบด๎วยวิธีการ 
ท่ีเช่ือถือได๎ ท่ีเกี่ยวข๎องกับการด าเนินโครงการ เพื่อน าข๎อมูลท่ีได๎มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์    
แล๎วตัดสินคุณคําหรือปรับปรุงแผนและวิธีการด าเนินงานให๎ดียิ่งขึ้น 
  7. ประเภทของการประเมินโครงการ 
   ประเภทของการประเมินโครงการ สมคิด พรมจ๎ุย (2552:38-40) ได๎อธิบายไว๎วํา     
การประเมินแบํงได๎หลายประเภทตามแตํจะใช๎เกณฑ์ใดเป็นหลักในการแบํง ประเภทของการประเมิน
แบํงเป็น 3 ลักษณะ คือ แบํงโดยยึดจุดมุํงหมายของการประเมิน ยึดหลักในการประเมิน และล าดับ
เวลาในการประเมิน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1. แบํงตามจุดมุํงหมายของการประเมิน แบํงได๎เป็น 2 ประเภท คือ 
  1.1 การประเมินเพื่อปรับปรุงบางครั้งก็ เรียกวํา การประเมินความก๎าวหน๎ า
(Formative Evaluation) 

  1.2 การประเมินสรุปผลเรียกวํา การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) 
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 2. แบํงตามหลักยึดในการประเมิน แบํงเป็น 2 ประเภท คือ 
   2.1 การประเมินโดยยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก (Goal–Based Evaluation) เป็น 
การประเมินท่ีวําท าได๎บรรลุประสงค์ของโครงการหรือไมํ โดยทราบกํอนประเมินวําโครงการนี้ 
มีวัตถุประสงค์อะไรบ๎าง 
   2.2 การประเมินท่ีอิสระโดยไมํยึดวัตถุประสงค์โครงการ (Goal– Free Evaluation)  
เป็นการประเมินผลท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด โดยไมํทราบวําวัตถุประสงค์ของโครงการนี้มีอะไรบ๎าง 
 3. แบํงตามล าดับเวลาท่ีประเมิน แบํงเป็นการประเมินกํอนเริ่มโครงการ ขณะด าเนินการ
โครงการ และหลังจากส้ินสุดโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
   3.1 ประเมินกํอนเริ่มโครงการ (Pre – Evaluation) เป็นการประเมินท่ีมีจุดมุํงหมายเพื่อ
ตัดสินใจเลือกโครงการตรวจสอบความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของการวางแผนด าเนินโครงการ 
ความเป็นไปได๎ของโครงการในการน าโครงการไปปฏิบัติ คุณภาพของโครงการ รวมท้ังตรวจสอบ
โอกาสท่ีโครงการนั้นจะประสบความส าเร็จตามเปูาหมาย การประเมินกํอนเริ่มโครงการมีความเช่ือบน
พื้นฐานท่ีวํา ถ๎าตัวโครงการนั้นได๎รับการประเมินวํามีความเหมาะสม สมเหตุสมผลมีความจ าเป็น 
คุณภาพดี มีความเป็นไปได๎ โอกาสท่ีโครงการจะประสบความส าเร็จก็ยํอมสูง เสมือนวําโครงการนั้นได๎
บรรลุผลส าเร็จไปแล๎วครึ่งหนึ่ง 
  การประเมินเพื่อการตัดสินใจหรือหาข๎อสรุปส าหรับการตัดสินใจเลือกโครงการนี้มีช่ือเรียก
ตํางกัน สํวนใหญํเรียกวํา “การวิเคราะห์โครงการ” ค าศัพท์ภาษาอังกฤษใช๎หลายค า Project 
Appraisal, Project Analysis ในวงการธุ รกิ จอุ ตสาหกรรม  เรี ยกวํ า  Feasibility Study หรื อ
การศึกษาความเป็นไปได๎ของโครงการ เป็นต๎น ไมํวําจะใช๎ช่ือใด แตํโดยหลักการกว๎างๆ การประเมิน
ในขั้นนี้จะเน๎นการพิจารณาใน 3 เรื่องใหญํๆ คือ 
 1) ความเหมาะสมของโครงการ ประเมินเพื่อวิเคราะห์ปัญหา และความจ าเป็นของ
การท าโครงการ (Need Assessment) ซึ่งเป็นการตรวจสอบขั้นต๎นเพื่อก าหนดปัญหา ก าหนด 
ความจ าเป็น และเหตุผลท่ีส าคัญในการเริ่มโครงการนั้นๆ ขึ้น และการศึกษาถึงความเป็นไปได๎ใน  
การด าเนินโครงการ (Feasibility Studies) โดยพิจารณาความครอบคลุม ดังนี้ 
 - ความเป็นไปได๎ทางเทคนิควิชาการ 
 - ความพร๎อมทางการบริหารโครงการนั้นให๎ลุลํวงไปได๎ด๎วยดี ตามเปูาหมาย 
 - ความพร๎อมในการสนับสนุนทางด๎านทรัพยากร โดยเฉพาะความเป็นไปได๎ 
ทางการเงิน ก าลังคน วัสดุและการจัดการ ถ๎าเป็นโครงการทางด๎านธุรกิจอุตสาหกรรมก็จะมี 
การวิเคราะห์ทางด๎านการตลาด รวมท้ังศึกษาความสอดคล๎องกับนโยบาย และปัญหา 
 2) การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการด าเนินโครงการ (Return of Investment) โดย
ท่ัวๆ ไป พิจารณาจากอัตราผลได๎ผลเสีย วิเคราะห์จุดค๎ุมทุน ดูจากอัตราผลตอบแทนการลงทุนด าเนิน
โครงการ (Rate of Return) หรือพิจารณาจากการวิเคราะห์ต๎นทุน  และประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน (Cost Effectiveness Analysis) และดูจากการวิเคราะห์คําใช๎จํายและผลก าไร (Cost 
Benefit Analysis) และดูจากการวิ เคราะห์รายจํายโดยเปรียบเทียบกับผลประโยชน์  หรือ 
การวิเคราะห์อรรถประโยชน์ (Cost – Utility Analysis) เป็นต๎น ส าหรับโครงการทางด๎านการศึกษา
จะเน๎นในเรื่องของการวิเคราะห์ Cost – Effectiveness มากกวํา Cost – Benefit  
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 3) การศึกษาและการคาดคะเนถึงผลประโยชน์หรือส่ิงท่ีอาจจะเกิดตามมาจาก 
การด าเนินโครงการนั้น (Consequence Analysis) การศึกษาเชิงคาดคะเนถึงผลท่ีจะตามมาจาก 
การด าเนินงานยังไมํคํอยแพรํหลาย แตํจะเป็นส่ิงท่ีมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในอนาคต สํวนใหญํจะ
พิจารณาเพื่อค๎นหาแรงต๎านทานตํอการด าเนินโครงการ เป็นการคาดการณ์เกี่ยวกับผลท่ีอาจกํอให๎เกิด
การเปล่ียนแปลงตํอสภาพแวดล๎อม ตลอดจนเป็นการรวบรวมข๎อมูล เพื่อวิเคราะห์และก าหนด
นโยบายส าคัญๆ ซึ่งน าไปสํูการด าเนินงานท่ีบรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว๎ 
  3.1 การประเมินในระหวํางการด าเนินงาน (Implementation Evaluation or 
Process Evaluation) เป็นการประเมินการด าเนินงานเมื่อน าโครงการท่ีวางแผนไว๎ไปปฏิบัติ ท้ังนี้เพื่อ
ศึกษาถึงการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว๎หรือไมํ กิจกรรมใดท าได๎หรือท าไมํได๎ เพราะเหตุใด 
จุดเดํน จุดด๎อย มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ๎าง การประเมินกระบวนการด าเนินโครงการนั้น พยายาม
ตอบค าถามวําท าไมจึงเกิดปัญหา อุปสรรค หรือไมํเกิดปัญหา อุปสรรคในการด าเนินโครงการ ถ๎าเกิด
ปัญหาจะได๎ด าเนินการปรับปรุงแก๎ไขได๎ทันทํวงที การประเมินในขณะด าเนินโครงการจึงมีบทบาทใน
การปรับปรุงการด าเนินโครงการโดยตรง 
  3.2 การประเมินหลังการด าเนินงาน เป็นการประเมินเพื่อตอบค าถามวําโครงการ
ประสบผลส าเร็จตามแผนท่ีวางไว๎หรือไมํ ผลจากโครงการจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ
หรือไมํ ผลการด าเนินงานค๎ุมคําหรือไมํ การประเมินในลักษณะนี้จะเป็นการประเมินผลท่ีเกิดขึ้นโดย
เทียบกับวัตถุประสงค์และเปูาหมายท่ีก าหนดไว๎ โดยแบํงการประเมินงานออกเป็น 2 ขั้นตอน         
คือ 1) ประเมินทันทีท่ีส้ินสุดโครงการ 2) การติดตามผลตํอมา โดยเฉพาะการประเมินผลกระทบ 
ของโครงการท่ีต๎องอาศัยการท้ิงชํวงระยะเวลาหนึ่ง เชํน 1-2 ปี เป็นต๎นไป ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
ตํางๆ ท่ีได๎ประเมินไว๎ตั้งแตํเริ่มการด าเนินงานโครงการจนถึงส้ินสุดโครงการ บางทํานเรียกการประเมิน
ลักษณะนี้วําการประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) 
  ส าหรับนักวิชาการท่ีมีแนวคิดท่ีคล๎ายคลึงกัน ได๎แบํงประเภทของการประเมิน โดยแบํงตาม
เกณฑ์ตํางๆ ท่ีก าหนดขึ้น ประเภทของการประเมินท่ีจะกลําวตํอไปแบํงได๎ 5 ประเภท (รัตนะ บัวสนธ์, 
2549:90 ; ศิริชัย กาญจนวาสี, 2553:47–48 ; พิสณุ ฟองศรี, 2551:11) ดังตํอไปนี้ 
 1. แบํงตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน แบํงได๎ 2 ประเภท ดังนี้ 

  1.1 การประเมินความก๎าวหน๎า (Formative Evaluation) การประเมินแบบนี้เป็น
การประเมินระหวํางการด าเนินงาน ซึ่งควบคํูไปกับการด าเนินงานของโครงการ โดยพิจารณา
ความก๎าวหน๎าของส่ิงท่ีประเมินวําจ าเป็นต๎องมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงสํวนใด อีกท้ังรวบรวมปัญหา
และอุปสรรคตํางๆ ส าหรับการปรับปรุงแก๎ไข เพื่อให๎เกิดความเหมาะสม และท าให๎การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ 

    1.2 การประเมินสรุป (Summative Evaluation) เป็นการประเมินผลเมื่อการ
ด าเนินงานได๎ส้ินสุดลงแล๎วท าการตรวจสอบวําโครงการได๎บรรลุผลส าเร็จตามจุดมุํ งหมายท่ีต้ังไว๎
หรือไมํเพียงใด ผลท่ีเกิดขึ้นได๎ใช๎ทรัพยากรไปอยํางเพียงพอค๎ุมคําหรือไมํ และทรัพยากรเพียงพอกับ
ความต๎องการของผ๎ูรับบริการหรือไมํ มีผลกระทบ (Impact) หรือผลท่ีไมํได๎คาดหวังหรือผลพลอยได๎ 
(Side Effects) อะไรบ๎าง 
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  2. แบํงตามชํวงเวลาของการประเมิน แบํงได๎ 8 ประเภท ดังนี้ 
   2.1 การประเมินความต๎องการจ าเป็น (Needs Assessment) เป็นการประเมิน
เบ้ืองต๎นกํอนท่ีจะจัดท าโครงการ ความต๎องการจ าเป็น คือ ความแตกตํางระหวํางส่ิงท่ีควรจะเป็นกับ
สภาพท่ีเป็นอยูํ ท าให๎เกิดความจ าเป็นในการจัดท าโครงการขึ้นท าให๎ได๎แนวคิดของการด าเนินงานท่ี
สามารถตอบสนองความต๎องการของกลํุมเปูาหมายได๎อยํางดีและเป็นความต๎องการของผ๎ูรับโครงการ 
หรือหนํวยงานนั้นอยํางแท๎จริง การประเมินความต๎องการจ าเป็นมีประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย
และการวางแผน 
   2.2 การประเมินความเป็นไปได๎ (Feasibility Evaluation) เป็นการศึกษาสภาพ 
ความพร๎อมด๎านตํางๆ ในการจัดท าโครงการ โดยท าการศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีจ า เป็นตํอ
ความส าเร็จในการท าโครงการ เชํน ด๎านก าลังคน เทคนิค สภาพภูมิศาสตร์ ส่ิงแวดล๎อม ประชากร 
การประเมินประเภทนี้ถ๎าเป็นโครงการขนาดใหญํจะต๎องท าการส ารวจหรือวิจัยอยํางกว๎างขวาง แตํถ๎า
เป็นโครงการท่ีจะท าในองค์กร โรงเรียน อาจใช๎การต้ังค าถามเพื่อส ารวจความพร๎อม เชํน มีคนพอ
หรือไมํ มีเวลาพอหรือไมํ มีงบประมาณพอหรือไมํ เป็นต๎น 
   2.3 การประเมินปัจจัยน าเข๎า (Input Evaluation) เป็นการประเมินทรัพยากร
จ าเป็นท่ีจะน ามาใช๎ในการด าเนินโครงการวํามีความเป็นไปได๎ มีความเหมาะสม และเพียงพอหรือ
ทรัพยากรท่ีจ าเป็น ได๎แกํ งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลา กลํุมเปูาหมาย เทคโนโลยีและ
แผนการด าเนินงาน 
   2.4 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินการบริหาร
โครงการการจัดกิจกรรมตํางๆ ของโครงการ การน าปัจจัยน าเข๎าของโครงการมาใช๎เหมาะสมหรือ
กิจกรรมตํางๆ ท่ีจัดขึ้นบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไมํ มีประโยชน์ในการค๎นหาจุดเดํนหรือ  
จุดด๎อยของโครงการ 
   2.5 การประเมินผลผลิต (Output/Product Evaluation) เป็นการประเมินผลจาก
โครงการวําเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือไมํค๎ุมคําเพียงใด โดยน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 
ท่ีก าหนดไว๎ มุํงตอบค าถามวําโครงการประสบความส าเร็จตามแผนท่ีก าหนดไว๎หรือไมํ ผลการประเมิน
จะท าให๎ได๎สารสนเทศในการพิจารณาตัดสินใจยุติ ปรับ ขยายโครงการ 
   2.6 การประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบ (Outcome/Impact Evaluation) เป็น 
การประเมินผลการด าเนินงานจากโครงการท่ีจัดท าขึ้น กํอให๎เกิดผลอื่นใดเกิดขึ้นตามมาหรือไมํ เป็นท้ัง
ผลท่ีคาดหวัง และไมํคาดหวัง และท้ังในทางท่ีดีและไมํดี 
   2.7 การประเมินการติดตาม (Follow up Evaluation) เป็นการด าเนินงานประเมิน
เมื่อส้ินสุดการด าเนินงานไปแล๎วระยะหนึ่ง เชํน อาจเป็น 6 เดือน 1 ปี หรือ 2 ปี เพื่อดูผลท่ีได๎จากการ
ด าเนินงานโครงการตํางๆ ได๎อยํางชัดเจนขึ้น 
   2.8 การประเมินอภิมาน (Meta Evaluation) เป็นการประเมินงานประเมิน เป็น
การพิจารณาตัดสินคุณภาพ หรือคุณคําของการประเมิน ท าให๎ทราบถึงจุดแข็ง และจุดอํอนของ
รายงานการประเมิน และรายงานการประเมินได๎ด าเนินการครอบคลุมกิจกรรมของการประเมิน
หรือไมํ ซึ่งประกอบด๎วยมาตรฐานการใช๎ประโยชน์ (Utility) มาตรฐานความเป็นไปได๎ (Feasibility) 
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มาตรฐานความเหมาะสม (Propriety) และมาตรฐานความถูกต๎อง (Accuracy) เพื่อจะได๎น าไปพัฒนา
รายงานการประเมินให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้นตํอไป 

 3. แบํงตามผ๎ูประเมิน แบํงได๎ 2 ประเภท ดังนี้ 
    3.1 การประเมินโดยผ๎ูประเมินภายใน (Internal Evaluator Evaluation) การ
ประเมินแบบนี้ ผ๎ูประเมินเป็นบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข๎อง หรือปฏิบัติงานกับส่ิงท่ีจะประเมิน ข๎อดีก็คือ 
เป็นผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องจึงทราบและเข๎าใจส่ิงท่ีประเมินได๎เป็นอยํางดี ข๎อเสียก็คือ เมื่อเป็นผ๎ูท่ีมีความ
เกี่ยวข๎องจึงอาจมีความล าเอียงเกิดขึ้นได๎ 
   3.2 การประเมินโดยผ๎ูประเมินภายนอก (External Evaluator Evaluation) การ
ประเมินแบบนี้ผ๎ูประเมินไมํได๎เป็นบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข๎องหรือไมํได๎ปฏิบัติงานกับส่ิงท่ีจะประเมิน 
ข๎อดีก็คือ มีความเป็นกลางในการประเมิน แตํมีข๎อเสียก็คือไมํเข๎าใจรายละเอียดของส่ิงท่ีประเมินไมํ   
ดีพอและเนื่องจากเป็นบุคคลภายนอกอาจจะไมํได๎รับความรํวมมือในการด าเนินงานประเมิน 

 4. แบํงตามมิติการประเมิน แบํงได๎ 4 ประเภท ดังนี้ 
  4.1 การประเมินตามวัตถุประสงค์ ได๎แกํ การประเมินความก๎าวหน๎า การประเมินผล 
สรุปและการประเมินเพื่อการพัฒนา 
  4.2 การประเมินตามข๎อมูล ได๎แกํ ข๎อมูลเชิงปริมาณ คุณภาพ และแบบผสม 
  4.3 การประเมินตามวิธีการประเมิน ได๎แกํ การประเมินเชิงธรรมชาติและเชิงทดลอง 
    4.4 การประเมินตามจุดเน๎นท่ีประเมิน ได๎แกํ การประเมินกระบวนการ ผลลัพธ์ 
ผลกระทบ การวิเคราะห์คําใช๎จํายกับผลตอบแทน และการวิเคราะห์ต๎นทุนกับประสิทธิผล 
  5. แบํงตามชํวงเวลาเพื่อเอื้อตํอการประเมิน แบํงได๎ 3 ประเภท ดังนี้ 
     5.1 การประเมินกํอนด าเนินงาน เป็นการประเมินผลกํอนจัดกิจกรรมตํางๆ ของ
โครงการ โดยมุํงเน๎นประเมินตัวโครงการวํามีความสอดคล๎องสัมพันธ์กันในแตํละสํวนหรือไมํ มีความ
เป็นไปได๎ ค๎ุมทุน มีเวลาเพียงพอหรือไมํ และจะมีอุปสรรค หรือปัญหาอะไรท่ีจะท าให๎โครงการไมํ
สามารถด าเนินการได๎ การประเมินกํอนด าเนินงานมีประโยชน์ในการตัดสินใจด าเนินโครงการ 
   5.2 การประเมินระหวํางการด าเนินงาน การประเมินแบบนี้ควบคํูไปกับการ
ด าเนินงานของโครงการ โดยพิจารณาความก๎าวหน๎าของส่ิงท่ีประเมินวําจ าเป็นต๎องมีการปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงสํวนใด เพื่อให๎เกิดความเหมาะสมและท าให๎การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
    5.3 การประเมินหลังด าเนินงาน เป็นการประเมินผลเมื่อการด าเนินงานได๎ส้ินสุดแล๎ว
ท าการตรวจสอบวําโครงการได๎บรรลุผลส าเร็จตามจุดมุํงหมายท่ีต้ังไว๎หรือไมํเพียงใด ผลท่ีเกิดขึ้นได๎ใช๎
ทรัพยากรไปอยํางเพียงพอค๎ุมคําหรือไมํ และทรัพยากรเพียงพอกับความต๎องการของผ๎ูรับบริการ
หรือไมํ มีผลกระทบ (Impact) หรือผลท่ีไมํได๎คาดหวังหรือผลพลอยได๎ (Side Effect) อะไรบ๎าง 
   การประเมินกํอนด าเนินงานจะใช๎การประเมินบริบทและการประเมินปัจจัยน าเข๎า  
การประเมินระหวํางการด าเนินงานจะใช๎การประเมินกระบวนการ สํวนการประเมินหลังการ
ด าเนินงานจะใช๎การประเมินผลผลิตและการประเมินผลลัพธ์ 
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  นอกจากนี้  แพทตัน (Patton,2004:277) ได๎แบํงประเภทการประเมินตามเกณฑ์มิติ  
การประเมินเป็น 4 ประเภท คือ 
   1. ตามวัตถุประสงค์แบํงได๎เป็นการประเมินความก๎าวหน๎า ประเมินผลสรุปและ
ประเมินเพื่อการพัฒนา 
   2. ตามข๎อมูลแบํงได๎เป็นข๎อมูลเชิงปริมาณ คุณภาพและแบบผสม 
      3. ตามการประเมินแบํงได๎เป็น เชิงธรรมชาติ และเชิงทดลองหรือเชิงระบบ 
     4. ตามจุดเน๎นท่ีประเมินแบํงได๎เป็น การประเมินกระบวนการ ผลลัพธ์ผลกระทบ 
การวิเคราะห์คําใช๎จํายกับผลตอบแทน และการวิเคราะห์ต๎นทุนกับประสิทธิผล 
  กลําวโดยสรุปการประเมินแบํงได๎หลายประเภทตามแตํจะใช๎เกณฑ์ใดเป็นหลักในการ
แบํงประเภทของการประเมิน ซึ่งในการประเมินโครงการสํงเสริมการสร๎างและพัฒนานวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ของผ๎ูเรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ได๎ใช๎ประเภทของการประเมินโดยการบูรณาการ
ประเภทตํางๆ โดยเน๎นการประเมินแบบแบํงตามชํวงเวลาของการประเมิน  
  8. ความส าคัญของการประเมินโครงการ 

   การประเมินโครงการอยํางมีระบบยํอมจะมีสํวนชํวยให๎ผ๎ูบริหารโครงการตระหนักถึง
คุณภาพของแผนและโครงการท่ีก าหนดขึ้นไว๎วํา สามารถสนองตอบความต๎องการของสังคมหรือ
สามารถแก๎ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นไ ด๎มากน๎อยเพียงใดและชํวยให๎ ผ๎ูบริหารสามารถตัดสินใจใน  
การด าเนินการปรับปรุงเปล่ียนแปลงโครงการให๎มีความถูกต๎อง เหมาะสม สํงผลให๎โครงการนั้น
ด าเนินงานอยํางมีประสิทธิภาพ บรรลุถึงเปูาประสงค์ท่ีก าหนดไว๎ทุกประการ  

 นักวิชาการด๎านการประเมินหลายทํานได๎กลําวถึงความส าคัญของการประเมินโครงการไว๎ 
ดังนี้ ประชุม รอดประเสริฐ (2549:65) กลําวไว๎วํา การประเมินโครงการมีความส าคัญและประโยชน์ คือ 
    1. การประเมินโครงการจะชํวยท าให๎การก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของ
การด าเนินการมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
   2. การประเมินโครงการชํวยให๎การใช๎ทรัพยากรของโครงการเป็นไปอยํางค๎ุมคํา
หรือเกิดประโยชน์เต็มท่ี 
    3. การประเมินโครงการชํวยให๎แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์และด าเนินงานเป็นไปด๎วยดี 

  4. การประเมินโครงการชํวยแก๎ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบของโครงการและท าให๎
โครงการมีข๎อท่ีท าให๎เกิดความเสียหายลดน๎อยลง 

   5. การประเมินโครงการชํวยควบคุมคุณภาพของโครงการ 
   6. การประเมินโครงการ ชํวยสร๎างขวัญ ก าลังใจและสร๎างความพึงพอใจใน 
การปฏิบัติงานของบุคลากรในโครงการ 
   7. การประเมินโครงการชํวยตัดสินใจในการบริหารโครงการ เป็นข๎อมูลอยํางส าคัญ
ในการวางแผนหรือก าหนดนโยบายของผ๎ูบริหารโครงการ 
   ในขณะท่ี สมคิด พรมจ๎ุย (2552:37-38) กลําวถึงความส าคัญและประโยชน์ของ 
การประเมินวํา การประเมินเป็นกิจกรรมท่ีส าคัญในวงจรการวางแผนและบริหารงานโครงการ เพราะ
การประเมินมีประโยชน์อยํางยิ่งตํอการวางแผน และบริหารโครงการ ซึ่งพอจะสรุปได๎ดังนี้  
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    1. ชํวยให๎ได๎ข๎อมูลและสารนิเทศตํางๆ เพื่อน าไปใช๎ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ 
การวางแผนและโครงการ ตรวจสอบความพร๎อมของทรัพยากรตํางๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินโครงการ 
ตลอดจนการตรวจความเป็นไปได๎ในการจัดกิจกรรม 
    2. ชํวยท าให๎การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน 
    3. ชํวยในการจัดหาข๎อมูลเกี่ยวกับความก๎าวหน๎า ปัญหา อุปสรรคของการ
ด าเนินงานโครงการ 
     4. ชํวยให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จ และความล๎มเหลวของโครงการเพื่อน าไปใช๎
ในการตัดสินใจ และวินิจฉัยวําจะด าเนินโครงการในชํวงตํอไปหรือไมํ จะยกเลิกหรือขยาย  
การด าเนินงานโครงการตํอไป 
    5. ชํวยให๎ได๎ข๎อมูลท่ีบํงบอกถึงประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการวําเป็นอยํางไร 
ค๎ุมคํากับการลงทุนหรือไมํ 
  ส าหรับ เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2550:93–95) ได๎กลําวถึงประโยชน์ของการ
ประเมินโครงการตํางๆ ไว๎ดังนี้  
  1. เป็นเครื่องมือของการรับรองคุณภาพในการบริการ ถึงแม๎จะไมํสามารถประกัน
ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูงสุดของโครงการได๎  
  2. ชํวยให๎ผ๎ูสนับสนุนด๎านเงินลงทุนได๎รับทราบปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน
ของโครงการ โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์จากสภาพการณ์ท่ีเป็นจริง  
  3. ชํวยให๎ได๎ข๎อมูลสารสนเทศท่ีมีคุณคําส าหรับหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง  
   4. ชํวยชี้ให๎เห็นความส าคัญของแตํละโครงการตามล าดับกํอนหลัง โดยสามารถจะ
ทราบได๎วําโครงการใดมีความจ าเป็นเรํงดํวนกวํากัน  
  5. ชํวยให๎ได๎ข๎อมูลย๎อนกลับจากผ๎ูรับบริการ ข๎อมูลประเภทนี้ท าให๎ทราบถึงข๎อจ ากัด 
และปัญหาตํางๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อน ามาปรับปรุงโครงการ  
    6. ชํวยให๎ทราบถึงผลผลิตของโครงการท้ังในด๎านท่ีพึงประสงค์และไมํพึงประสงค์
ควบคํูกันไป 

 นอกจากนี้ พิสณุ ฟองศรี (2551:36) ได๎สรุปวําความส าคัญของการประเมินโครงการต๎อง
ท าเป็นระบบ ซึ่งมีความส าคัญ และจะชํวยให๎บรรลุจุดมุํงหมายได๎ดังนี้  

 1. เป็นแนวทางหรือวิธีการท่ีจะน าไปสํูปรากฏการณ์ท่ีต๎องการจะให๎เกิดขึ้นในอนาคต
อยํางมีระบบ โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ เปูาหมาย และกิจกรรมตํางๆ ไว๎  

 2. ท าให๎การก าหนดล าดับช้ันของกิจกรรมตํางๆ ท่ีจะต๎องท าให๎ตํอเนื่องสอดคล๎อง
กันอยํางมีประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากรตํางๆ และมีประสิทธิผลได๎  

 3. ท าให๎เกิดการประสานระหวํางผ๎ูปฏิบัติงานหรือหนํวยงานปฏิบัติท่ีเกี่ยวข๎องไมํให๎
กิจกรรมบางอยํางขาดหายไปหรือซ้ าซ๎อนกัน  
    4. ท าให๎เกิดการประเมินผลอยํางมีขั้นตอนและมีคุณภาพท่ีดีท าให๎ได๎สารสนเทศ
จากการประเมินท่ีเป็นประโยชน์ 

 กลําวโดยสรุปความส าคัญของการประเมินโครงการ เป็นการชํวยให๎ผ๎ูบริหารโครงการ
ตระหนักถึงคุณภาพของแผนและโครงการท่ีก าหนดขึ้นไว๎วํา สามารถสนองตอบความต๎องการของ
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สังคมหรือสามารถแก๎ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได๎มากน๎อยเพียงใดและชํวยให๎ผ๎ูบริหารสามารถตัดสินใจใน  
การด าเนินการ ปรับปรุงเปล่ียนแปลงโครงการให๎มีความถูกต๎อง เหมาะสมสํงผลให๎โครงการนั้น
ด าเนินงานอยํางมีประสิทธิภาพ บรรลุถึงเปูาประสงค์ท่ีก าหนดไว๎อยํางไร 
 9. กระบวนการประเมินโครงการ 
 ในสํวนท่ีเกี่ยวกับกระบวนการประเมินโครงการ สมคิด พรมจ๎ุย (2552:43-48) ได๎กลําวไว๎วํา  
ในการประเมินโครงการซึ่งถือเป็นการวิจัยรูปแบบหนึ่ง มีกระบวนการด าเนินการประเมิน เป็นขั้นตอน 
ดังนี้ 
 1) ประเมินอะไร : การวิเคราะห์โครงการท่ีมุํงประเมิน 
 2) ท าไมจึงต๎องประเมิน : หลักการและเหตุผลของการประเมิน 
 3) ประเมินเพื่ออะไร : ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 4) มีแนวคิดทฤษฎีอะไรบ๎าง : ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการประเมิน 
 5) จะประเมินได๎อยํางไร : การออกแบบการประเมิน 
 - ก าหนดรูปแบบการประเมิน 
 - ก าหนดประเภทของตัวแปรหรือข๎อมูลหรือตัวช้ีวัด 
 - ก าหนดแหลํงข๎อมูล / ผ๎ูให๎ข๎อมูล 
 - ก าหนดเครื่องมือ / วิธีการท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 - ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์ข๎อมูล 
 - ก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
  6) เครื่องมือท่ีใช๎ในการประเมินมีอะไรบ๎าง : เครื่องมือท่ีใช๎ในการประเมิน 
  7) จะเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยวิธีการใด : การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
  8) จะสรุปข๎อมูลให๎มีความหมายได๎อยํางไร : การวิเคราะห์ข๎อมูล 
  9) จะน าผลการประเมินไปใช๎ได๎อยํางไร : รายงานผลการประเมิน 
   ในการด าเนินงานขั้นตอนท่ี 1 ถึง 5 เมื่อเสร็จส้ินถึงขั้นตอนท่ี 5 ผลลัพธ์ของงานท่ี 
นักประเมินได๎ก็คือ เค๎าโครงการประเมิน (Evaluation Proposal) หรือแผนการประเมินโครงการ   
ซึ่งอยูํในสภาพพร๎อมท่ีจะน าไปสํูการปฏิบัติจริงตํอไป 
  รายละเอียดการด าเนินการประเมินโครงการในแตํละขั้นตอนมีดังนี้ 

   1. วิเคราะห์โครงการท่ีมุํงประเมิน : ประเมินอะไร 
  ในสํวนนี้ เป็นการบรรยายโครงการเพื่อให๎เกิดความรู๎ เกี่ยวกับโครงการท่ี           
มุํงประเมิน 
 โครงการ คือ กลํุมของกิจกรรมท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข๎องกันมีความเป็นเอกเทศ
และแตํละกิจกรรมจะมีเปูาหมายอันเดียวกัน มีลักษณะท่ีเดํนชัด มีการก าหนดเวลาเริ่มต๎น และเวลา
ส้ินสุดโครงการ และมักจะเป็นงานพิเศษท่ีตํางไปจากงานประจ า 
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    1.1 ประโยชน์ของการวิเคราะห์โครงการท่ีมุํงประเมิน 
  การวิเคราะห์/บรรยายโครงการท่ีมุํงประเมินมีประโยชน์ท่ีส าคัญอยํางน๎อย 
4 ประการ คือ 

  1.1.1 ท าให๎ผ๎ูประเมินรู๎จักโครงการนั้นๆ มากยิ่งขึ้น หรือรู๎ จักเป็นอยํางดี
กํอนท่ีจะประเมิน โดยเฉพาะอยํางยิ่งในกรณีท่ีเป็นนักประเมินภายนอก 

  1.1.2 ท าให๎มองเห็นกรอบแนวทางในการวางแผนประเมินโครงการ 
     1.1.3 เมื่อพบจุดเดํน–จุดด๎อย หรือความส าเร็จ–ล๎มเหลวของโครงการ    
นักประเมินจะสามารถอธิบายเหตุผล หรือสาเหตุได๎อยํางคมชัดยิ่งขึ้น  โดยวิเคราะห์เช่ือมโยง
ความส าเร็จ ความล๎มเหลวนั้นกับสภาพการด าเนินงานโครงการ 
      1.1.4 จะเป็นประโยชน์ตํอการบรรยายโครงการไว๎ในรายงานการประเมินใน
ช้ันของการเขียนรายงานการประเมิน 

    1.2 การวิเคราะห์โครงการท่ีมุํงประเมิน 
  เป็นการยากท่ีผ๎ูประเมินจะสามารถประเมินโครงการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

โดยปราศจากความรู๎เกี่ยวกับโครงการท่ีมุํงประเมิน โดยข๎อเท็จจริงและหลักการของการประเมิน
โครงการ ยิ่งผ๎ูประเมินมีความรอบรู๎เกี่ยวกับโครงการท่ีมุํงประเมินมากเ ทําใดก็ยิ่งท าให๎สามารถ
ประเมินโครงการนั้นได๎อยํางถูกต๎อง เช่ือถือได๎ และเป็นท่ียอมรับแกํคนทุกฝุายท่ีเกี่ยวข๎อง ผ๎ูประเมิน
ควรท าการศึกษาหรือบรรยายโครงการท่ีมุํงประเมินโดยการวิเคราะห์เอกสารโครงการ และเอกสารท่ี
เกี่ยวข๎องตลอดจนบุคคลท่ีเกี่ยวข๎องกับโครงการตามหัวข๎อตํอไปนี้ 
    1.2.1 โครงการมีความเป็นมาอยํางไร ใครท า ท าไมต๎องท าโครงการนี้ ท า
แล๎วได๎อะไร ตลอดจนหลักการและเหตุผลของโครงการ 
    1.2.2 ลักษณะของโครงการ เป็นโครงการทดลอง โครงการประจ าท่ี
ด าเนินการตํอเนื่อง หรือโครงการพิเศษ เป็นต๎น 
     1.2.3 วัตถุประสงค์และเปูาหมายของโครงการคืออะไร ปฏิบัติประเมินได๎
หรือไมํ 
     1.2.4 รูปแบบการบริหารโครงการเป็นอยํางไร ผ๎ูบริหารโครงการมีใครบ๎าง 
มีบุคลากรและองค์กรท่ีเกี่ยวข๎องกับโครงการหรือไมํ 
  1.2.5 ทรัพยากรของโครงการมีอะไรบ๎าง ใครหรือหนํวยงานใดเป็นผ๎ูสนับสนุน
งบประมาณ 

  1.2.6 มีกิจกรรม เนื้อหาสาระ และขั้นตอนในการด าเนินโครงการอยํางไร 
  1.2.7 โครงการเริ่มต๎นและส้ินสุดเมื่อไร 

     1.2.8 มีการก าหนดเกณฑ์ในการตัดสินผลส าเร็จของโครงการหรือไมํ ถ๎ามี
เกณฑ์เหลํานั้นคืออะไร 
   1.2.9 โครงการมีความเหมาะสมเพียงไรในเรื่องของความชัดเจน เปูาหมาย 
ผลงานและความเป็นไปได๎ของโครงการ 
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   2. หลักการและเหตุผลของการประเมิน : ท าไมจึงต๎องประเมิน 
  ในขั้นตอนนี้ต๎องกลําวถึงความเป็นมาของโครงการ ตลอดจนความจ าเป็นและ
ความส าคัญของการประเมินผลโครงการนี้ รวมถึงผลดีของการประเมินโครงการหรือผลเสียท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นถ๎าไมํได๎ท าการประเมินผลโครงการ เป็นสํวนท่ีน าไปสํูการค๎นคว๎าเกี่ยวกับเหตุผล และ 
ความเป็นมาของโครงการท่ีจะถูกประเมินวําท าไมต๎องมีการประเมินเพื่อทราบความก๎าวหน๎า ทราบผล
ของโครงการปัญหาและอุปสรรคของโครงการ ฯลฯ ประเมินเพื่อใคร ผ๎ูสนับสนุนโครงการ ผ๎ูด าเนิน
โครงการหรือผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องและจะน าผลของการประเมินไปใช๎ได๎อยํางไร เพื่อปรับปรุง พัฒนาโครงการ 
บริหารงาน ตัดสินใจยุบ หรือตํอโครงการ ฯลฯ 

   3. การก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน : ประเมินเพื่ออะไร 
 วัตถุประสงค์ของการประเมินเป็นกรอบหรือทิศทางให๎ทราบวําการประเมินครั้งนี้
มุํงศึกษา มุํงประเมินในด๎านใดบ๎าง จะเป็นการควบคุมทิศทางการเก็บรวบรวมข๎อมูลท้ังหมด         
การประเมนิโครงการนั้นมุํงให๎ได๎ขําวสาร หรือข๎อมูลท่ีเช่ือถือได๎ อันจะเป็นประโยชน์ตํอการตัดสินใจ
ของผ๎ูบริหารหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข๎อง ดังนั้นการต้ังวัตถุประสงค์ของการประเมิน จะต๎องเขียนอยําง
ชัดเจน และให๎ทิศทางในการประเมินต๎องตรงกับความต๎องการใช๎ผลการประเมินของผ๎ูบริหารโครงการ
และผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง เฉพาะเจาะจงวัดได๎ ประเมินได๎ เป็นปรนัย และเป็นท่ียอมรับของผ๎ูถูกประเมิน     
ในการก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน บํอยครั้งท่ีได๎ใช๎แบบจ าลองการประเมินเป็นกรอบใน 
การก าหนดวัตถุประสงค์ในการประเมิน ตัวอยํางเชํน 
 1) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต๎นของโครงการ 

  2) เพื่อประเมินการบริหารโครงการ 
 3) เพื่อประเมินกระบวนการด าเนินงานของโครงการ 
 4) เพื่อประเมินผลการด าเนินงาน และผลกระทบของโครงการ 

   4. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการประเมิน : มีแนวคิดทฤษฎีอะไรบ๎าง 
 เป็นการศึกษาถึงแนวคิด หลักการ ทฤษฎี แนวทางในการประเมิน แบบจ าลอง  
การประเมินรูปแบบตํางๆ เพื่อใช๎เป็นกรอบในการประเมิน ตลอดจนศึกษากรณีตัวอยําง งานประเมิน
ท่ีท าการประเมนิโครงการท่ีมีลักษณะใกล๎เคียงกัน ซึ่งจะท าให๎นักการประเมินโดยเฉพาะนักประเมิน
มือใหมํ เห็นแนวทางในการด าเนินงานประเมินได๎ชัดเจนมากขึ้น  
   5. การออกแบบการประเมิน : จะประเมินได๎อยํางไร 
 ในขั้นนี้เป็นการก าหนดกรอบแนวทางการประเมินในรายละเอียดวําตัวแปร หรือ
ข๎อมูลท่ีต๎องการศึกษามีข๎อมูลด๎านใดบ๎าง จะสํุมตัวอยํางอยํางไร เก็บรวบรวมข๎อมูลจากแหลํงใด  
มีแนวทางการวัดอยํางไร และจะวัดด๎วยเครื่องมือประเภทใด จะน าข๎อมูลมาวิเคราะห์อยํางไรและ
ตัดสินผลการประเมินด๎วยเกณฑ์อะไร 
  6. เครื่องมือท่ีใช๎ในการประเมิน : เครื่องมือท่ีใช๎ในการประเมินมีอะไรบ๎าง 
  เครื่องมือท่ีใช๎ในการประเมินมีหรือยัง จะใช๎เครื่องมือท่ีมีอยูํแล๎ว หรือจะต๎องสร๎าง
ขึ้นมาใหมํ ถ๎าสร๎างเครื่องมือท่ีใช๎การเก็บรวบรวมข๎อมูลจะต๎องสร๎างให๎ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน ข๎อค าถามควรเฉพาะเจาะจง เป็นปรนัย ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาทดลองใช๎และ
ตรวจสอบคุณภาพขั้นพื้นฐานของเครื่องมือ เชํน ดัชนีความเท่ียง ความตรง ความยาก ฯลฯ กํอนท่ีจะ
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น าเครื่องมือไปใช๎จริง  เครื่องมือท่ีใช๎ในการประเมินอาจจะเป็นแบบสอบถาม แบบส ารวจ             
แบบสัมภาษณ์ แบบแจงนับ แบบวิเคราะห์ และแบบทดสอบ เป็นต๎น 

   7. การเก็บรวบรวมข๎อมูล : จะเก็บรวบรวมข๎อมูลได๎ด๎วยวิธีการใด 
 ในขั้นนี้จะเป็นสํวนน าไปสํูความชัดเจนในวิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล คือจะท าให๎
ทราบวําอะไรคือแหลํงของข๎อมูลท่ีต๎องการ จะต๎องเก็บข๎อมูลท่ีไหน เมื่อไร จากใคร เวลาใด และจะใช๎
เทคนิควิธีใดในการเก็บรวบรวมข๎อมูลจึงจะได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดี เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลท่ีมี  
ความละเอียดสมบูรณ์ และถูกต๎องตรงกับความเป็นจริงในการปฏิบัติผ๎ูประเมินไมํจ าเป็นต๎องอาศัย
วิธีการใดวิธีการหนึ่งเทํานั้น ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลอาจจะเลือกใช๎วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลหลายวิธี 
ท่ีตอบสนองสภาพการด าเนินงานโครงการท่ีรับผิดชอบได๎อยํางดีท่ีผ๎ูประเมินอาจเลือกใช๎ หรือคิดค๎น
วิธีการใหมํได๎ตลอดเวลา ตัวอยํางวิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลท่ีนําสนใจและนําจะสอดคล๎องกับธรรมชาติ
ของการประเมินโครงการ ได๎แกํ การวิเคราะห์ผลงาน การสอบถาม การสัมภาษณ์ การทดสอบ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน การประชุมผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง การใช๎สถานการณ์จ าลอง การอภิปราย   
การใช๎เทคนิคเดลฟาย การสังเกตแบบมีสํวนรํวม การนับ การวัด เป็นต๎น 

   8. การวิเคราะห์ข๎อมูล : จะสรุปข๎อมูลให๎มีความหมายได๎อยํางไร 
  กระบวนการวิเคราะห์ข๎อมูลปกติจะไมํใช๎วิธีการท่ียุํงยากซับซ๎อนมากนัก อาจใช๎
วิธีการเชิงสถิติบ๎าง ตามความจ าเป็น เชํน ถ๎าเป็นข๎อมูลเชิงปริมาณ สามารถน ามาวิเคราะห์โดยสถิติ
ตํางๆ อาทิเชํน แจกแจงความถี่ คํามัชฌิมเลขคณิต สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อัตราสํวน ร๎อยละ        
คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ t–test,F–test เป็นต๎น ข๎อควรระวังในการ
วิเคราะห์ข๎อมูล คือ จะใช๎สถิติใดต๎องตรวจสอบวําข๎อมูลเป็นไปตามข๎อตกลงหรือไมํ สํวนข๎อมูลท่ีไมํใชํ
ปริมาณนั้นสามารถวิเคราะห์ได๎โดยใช๎เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
   การวิเคราะห์ข๎อมูลสํวนใหญํจะเป็นการเปรียบเทียบข๎อมูลกับเกณฑ์ หากผลการ
เปรียบเทียบ สอดคล๎องกัน หรือผํานเกณฑ์หรือแตกตํางกันอยํางชัดเจน การตัดสินคุณคําก็อาจท าได๎
อยํางตรงไปตรงมา แตํถ๎าเป็นกรณีท่ีข๎อมูลมีลักษณะกล้ ากึ่งกันการตัดสินคุณคําจะยากล าบากมากขึ้น 
และในกรณีดังกลําว อาจต๎องดูข๎อมูลสภาพแวดล๎อมอื่นๆ ประกอบด๎วย 

  9. รายงานผลการประเมิน : จะน าผลการประเมินไปใช๎ได๎อยํางไร 
 เปูาหมายปลายทางของการประเมินโครงการ คือ การน าข๎อมูลผลการประเมินไป
ใช๎ เพื่อการวินิจฉัย ส่ังการ หรือตัดสินใจในการปรับปรุง และพัฒนางานโครงการนับวําเป็นขั้นตอนท่ี
ส าคัญท่ีสุด ดังนั้นในขั้นตอนนี้นักประเมินจะต๎องจัดท ารายงานการประเมินเพื่อน าเสนอเป็นขั้นตอนท่ี
ส าคัญท่ีสุด ขั้นตอนนี้นักประเมินจะต๎องจัดท ารายงานการประเมินเพื่อน าเสนอให๎ผ๎ูบริหารได๎ใช๎เป็น
ข๎อมูลประกอบการตัดสินใจ รายงานการประเมินสามารถท าได๎ใน 2 ลักษณะ คือ รายงานสรุปส าหรับ
ผ๎ูบริหารเป็นรายงานการสรุปผลการประเมินท่ีส้ันกะทัดรัด ปกติมีความยาว 1–3 หน๎า ให๎สารสนเทศ
ท่ีใช๎ประกอบการตัดสินใจส าหรับผ๎ูบริหารได๎ ลักษณะของรายงานประกอบด๎วยสํวนส าคัญ 3 สํวน คือ 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน ผลการประเมิน และข๎อเสนอแนะ ส าหรับรายงานการประเมินฉบับ
สมบูรณ์ท่ัวไปจะมีรายละเอียดท่ีชัดเจน ครอบคลุมวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการประเมินเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง วิธีการประเมิน ผลวิเคราะห์ข๎อมูล สรุปผลการประเมินและข๎อเสนอแนะ 
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  สอดคล๎องกับ พิสณุ ฟองศรี (2551 :102-105) ท่ีได๎กลําวถึงกระบวนการประเมิน
โครงการหรือขั้นตอนการประเมินโครงการไว๎วํา การประเมินโครงการมีขั้นตอนเชํนเดียวกับการ
ประเมินส่ิงอื่นๆ ซึ่งในท่ีนี้เห็นควรเป็น 9 ขั้นตอน ไมํวําจะเป็นการประเมินกํอน ระหวําง หรือส้ินสุด
โครงการก็ตาม และถ๎าการประเมินงานประเมินโครงการด๎วยก็จะเป็น 9 ขั้นตอน คือ เป็นการ
ตรวจสอบผลการประเมินนั่นเอง ในขั้นตอนตํางๆ ท้ัง 9 ขั้นตอน อาจมีการปรับเปล่ียนให๎เหมาะสมได๎ 
เชํน บางขั้นตอนอาจมีรายละเอียดแตกตํางกันบ๎างตามลักษณะของโครงการท่ีจะประเมิน และปัจจัย
อื่นบางขั้นตอนก็มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน บางขั้นตอนก็อาจยุบรวมกันได๎ บางขั้นตอนก็อาจสลับกัน
ได๎ ฯลฯ เป็นต๎น ส าหรับสาระโดยสรุปของขั้นตอนท้ัง 9 มีดังนี้ 
   1. การศึกษาแนวคิดการประเมินและศึกษาวิเคราะห์โครงการ พร๎อมท้ังข๎อมูล 
ท่ีเกี่ยวข๎องการจะประเมินส่ิงใดหรือประเมินโครงการ ผ๎ูประเมินต๎องศึกษาแนวคิดการประเมิน
โครงการและสาระท่ีเกี่ยวข๎อง รวมท้ังอาจศึกษาเรื่องการติดตามโครงการด๎วยก็ได๎ ตลอดจนอาจศึกษา
เพิ่มเติมจากเอกสารอ๎างท๎ายบท และเอกสารหรือแหลํงข๎อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมด๎วยก็ได๎ หลังจากนั้นก็ต๎อง
ศึกษาวิเคราะห์โครงการท่ีจะประเมิน และแหลํงข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎องอื่นๆ ท้ังจากเอกสาร บุคคลท่ี 
เกี่ยวข๎อง ฯลฯ 
    ผลจากการศึกษาดังกลําวก็เพื่อให๎ได๎ข๎อสรุปน าไปก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ หรือ
ประเด็นการประเมิน และพัฒนาตัวช้ีวัดในขั้นตอนตํอไป โดยอาจนับได๎วําในขั้นตอนท่ี 1 นี้ เป็น
การศึกษารายละเอียด โดยยังไมํลงมือท าอะไรเป็นหลักเป็นฐาน จะเริ่มลงมือเขียน หรือปฏิบัติการ
เตรียมการประเมินโครงการเบ้ืองต๎นในขั้นที่ 2 ตํอ 

   2. การก าหนดวัตถุประสงค์หรือประเด็นการประเมินและตัวชี้วัด 
    ในขั้นตอนนี้น าผลสรุปจากการศึกษาของขั้นตอนท่ี 1 มาก าหนดวัตถุประสงค์ 
หรือประเด็นการประเมิน เมื่อได๎วัตถุประสงค์ หรือประเด็นการประเมินท่ีชัดเจน คงท่ี หรือคํอนข๎าง
ชัดเจนแล๎ว ก็จะเป็นตัวตั้งให๎น าไปพัฒนาตัวชี้วัด ซึ่งวัตถุประสงค์ หรือประเด็นการประเมินอาจได๎จาก
วัตถุประสงค์โครงการ รูปแบบการประเมิน ความต๎องการของผ๎ูใช๎ผลการประเมิน หรือผ๎ูวําจ๎าง หรือ
ผ๎ูบังคับบัญชา หรือผ๎ูร๎องขอ ฯลฯ ให๎ประเมิน ประสบการณ์ของผ๎ูประเมินเอง หรือได๎จากการรํวมกัน
ก าหนดของผ๎ูเกี่ยวข๎อง ฯลฯ โดยอาจได๎จากหลายๆ แหลํงรํวมกันก็ได๎ 
   การก าหนดวัตถุประสงค์หรือประเด็นการประเมิน ถ๎าจะให๎สะดวกรวดเร็วแบบ
อาหารกึ่งส าเร็จรูปก็สามารถใช๎รูปแบบการประเมินท่ีก าหนดประเด็นการประเมินมาให๎แล๎วก็ได๎ เชํน 
รูปแบบ CIPP และรูปแบบของ Kirkpatrick เป็นต๎น แตํก็ต๎องประเมินให๎ครบข๎อก าหนดของรูปแบบ 
คล๎ายกับต๎องปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายท่ีก าหนด เข๎าท านองงํายตอนแรกแตํอาจยุํงยาก
ตอนหลัง ซึ่งจากประสบการณ์ พบวํา นักประเมินท่ีช านาญมักจะไมํใช๎รูปแบบการประเมินเพราะจะท าให๎
มีความยืดหยุํนน๎อย 
   เมื่อได๎วัตถุประสงค์ หรือประเด็นการประเมินแล๎ว ก็จะใช๎เป็นกรอบในการเลือก
พัฒนา หรือสร๎างตัวชี้วัด ซึ่งในทางปฏิบัติตัวชี้วัดส าหรับการประเมินโครงการยังมีไมํเพียงพอ หรือไมํ
ตรงกับโครงการท่ีจะประเมิน ผ๎ูประเมินจะต๎องพัฒนาด๎วยการปรับให๎สอดคล๎องกับโครงการท่ีจะ
ประเมินหรือสร๎างขึ้นใหมํ ซึ่งตัวช้ีวัดท่ีไ ด๎จะเป็นตัวต้ังในการก าหนดเกณฑ์ คําน้ าหนัก  (ถ๎ามี)
แหลํงข๎อมูล เครื่องมือ และการวิเคราะห์ข๎อมูล ดังนั้น ถ๎าตัวช้ีวัดไมํชัดเจนพอก็จะสํงผลตํอการเตรียม
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งานในขั้นตํอไปได๎ บางครั้งต๎องกลับมาปรับตัวชี้วัดใหมํก็มี ตัวช้ีวัดเป็นเรื่องส าคัญมากในการประเมิน
โครงการหรือประเมินส่ิงอื่นๆ 

 3. การก าหนดเกณฑ์และคําน้ าหนัก (ถ๎ามี) 
  ค าวํา เกณฑ์ในท่ีนี้ หมายถึง เกณฑ์การตัดสิน สํวนคําน้ าหนัก หมายถึง ระดับ
ความส าคัญของประเด็นการประเมินและตัวชี้วัด ซึ่งยิ่งเกณฑ์มีความละเอียดและคําน้ าหนักสอดคล๎อง
กับสภาพโครงการเทําไร สารสนเทศจากการประเมินก็ยิ่งครอบคลุมชัดเจนมากขึ้นเทํานั้น แม๎วําต๎อง
แลกกับความยุํงยากบ๎างก็ตาม เชํนเดียวกับความละเอียดของจอภาพ เครื่องรับโทรทัศน์ หรือ
จอคอมพิวเตอร์ ท่ีมีรายละเอียดเป็นพิกเซล (Pixel) ยิ่งจ านวนพิกเซลมากก็ยิ่งคมชัดมาก  
   ในการก าหนดเกณฑ์และคําน้ าหนักนั้น อาจแยกได๎เป็น 4 ระดับ เรียงตาม ล าดับ
ความละเอียดจากน๎อยไปหามาก คือ ต้ังแตํไมํก าหนดเกณฑ์ตัดสินเลยมีแตํเกณฑ์ในการแปล
ความหมาย มีเกณฑ์ตัดสินของตัวชี้วัดเพียง 2 ระดับ คือ ผํานกับไมํผําน มีเกณฑ์ตัดสินเพียง 2 ระดับ
และก าหนดคําน้ าหนักของตัวชี้วัดและสุดท๎าย คือ มีเกณฑ์ตัดสินมากกวํา 2 ระดับ และมีคําน้ าหนัก 

 4. การก าหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมิน 
 เมื่อได๎วัตถุประสงค์หรือประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์ (ถ๎ามี) และคําน้ าหนัก 
(ถ๎ามี) แล๎วน ามารวมกันเป็นกรอบแนวคิดการประเมิน ซึ่งอยํ างน๎อยต๎องมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ           
คือ ประเด็นการประเมินกับตัวชี้วัด ถ๎าจะให๎ละเอียดยิ่งขึ้น ก็ก าหนดเกณฑ์ และคําน้ าหนักโดยเกณฑ์
อาจจะก าหนดไว๎มากกวํา 2 ระดับ และท าเป็นตารางกรอบแนวคิด ซึ่งมีชํองตารางตามองค์ประกอบ
ข๎างต๎นจากสาระหรือองค์ประกอบส าคัญของกรอบแนวคิดของการประเมินจะน าไปสํูการก าหนด
ขอบเขตการประเมินท่ีสอดคล๎องกับกรอบแนวคิด เกี่ยวกับกลํุมผ๎ูให๎ข๎อมูล เครื่องมือท่ีใช๎การวิเคราะห์
ข๎อมูล และอาจก าหนดองค์ประกอบอื่นๆ เชํน พื้นท่ี เวลา และแนวทางการเก็บข๎อมูล เพิ่มเติมได๎ตาม
ต๎องการ โดยจะท าเป็นตารางสรุปและน าไปรวมกับตารางหรือสาระส าคัญของกรอบแนวคิด        
การประเมิน รวมเป็นตารางกรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมิน  

 5. การสร๎างและพัฒนาเครื่องมือเก็บข๎อมูล 
  การประเมินต๎องตัดสินใจผลจากสารสนเทศท่ีเก็บมาได๎ โดยใช๎เครื่องมือตํางๆ 
ตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว๎ ซึ่งโครงการแตํละโครงการจะมีลักษณะเฉพาะและมีความแตกตํางกันมาก   
จึงยากท่ีจะใช๎เครื่องมือของผ๎ูท่ีสร๎างหรือพัฒนาไว๎ได๎ อยํางน๎อยก็ต๎องมาปรับบ๎างยกเว๎นเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีมีมาตรฐานเหมือนกันน ามาปรับใช๎ได๎เลย สํวนเครื่องมือทางสังคมศาสตร์  เชํน 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือแบบสังเกต มักจะต๎องปรับหรือสร๎างใหมํเสมอ เมื่อสร๎างแล๎วถ๎า
เป็นไปได๎ก็ควรพัฒนาหาคุณภาพของเครื่องมือด๎วย 

 6. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
  การเตรียมปฏิบัติการประเมินขั้นตอนท่ี 5 จะน ามาใช๎เก็บรวบรวมข๎อมูลจริง  ใน
สํวนขั้นตอนนี้เป็นการเริ่มปฏิบัติจริงในภาคสนามโดยการเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยวิธีการตํางๆ เชํน
สอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต ถ๎าเป็นกรณีข๎อมูลเชิงคุณภาพก็อาจใช๎เทคนิคตําง ๆ เพิ่มเติม เชํน  
การสัมภาษณ์กลํุมแบบเจาะจง (Focus Group Interview) และการสังเกตแบบมีสํวนรํวม เป็นต๎น 
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 7. การวิเคราะห์ข๎อมูล 
 การวิเคราะห์ข๎อมูลในการประเมินโครงการจะงํายกวําการวิจัย เพราะมักจะใช๎สถิติ
พื้นฐานงํายๆ เชํน จ านวนนับ ความถี่ ร๎อยละ คําเฉล่ีย และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน อาจจะมีท่ียากขึ้น
บ๎างก็คือ สถิติท่ีใช๎ทดสอบ ซึ่งมักจะเป็นการทดสอบที (t–test) และสถิติท่ีใช๎หาคุณภาพเครื่องมือ เชํน 
การหาคําความเท่ียงตรงโดยใช๎สูตร KR–20 หรือสูตรอัลฟา () ของครอนบัค (Cronbach) เป็นต๎น  

 8. การเขียนรายงานการประเมิน 
 รายงานการประเมินโครงการท่ีสมบูรณ์ จะมีโครงสร๎างคล๎ายกับรายงานการวิจัย 
หรือวิทยานิพนธ์ คือ มีสํวนน า สํวนท่ีเป็นเนื้อหา 5 บท และสํวนท๎ายซึ่งจะเป็นภาคผนวกตํางๆ      
ข๎อแตกตํางท่ีส าคัญก็คือ การรายงานการประเมินจะเสนอแกํผ๎ูเกี่ยวข๎องกับโครงการมากกวําเผยแพรํ
แกํบุคคล หรือหนํวยงานท่ัวไป เหมือนกับรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้การเขียน
รายงานการประเมินจะต๎องอาศัยความสามารถท้ังศาสตร์และศิลป์เข๎าชํวย เพื่อจูงใจหรือโน๎มน๎าวให๎
ผ๎ูเกี่ยวข๎องน าผลการประเมินไปใช๎จริง อยํางไรก็ตามในกรณีโครงการขนาดเล็กหรือมีความเรํงดํวน 
อาจเขียนรายงานการประเมินโครงการโดยสรุป ไมํต๎องมีโครงสร๎างสมบูรณ์เชํนเดียวกับการวิจัยในช้ัน
เรียนท่ีอนุโลมให๎เขียนหน๎าเดียว หรือเพียง 5–10 หน๎าก็ได๎  

 9. การประเมินงานประเมินโครงการ (ถ๎ามี) 
 การประเมินงานประเมินโครงการ หรืองานประเมินอื่นๆ ยังมีน๎อยมาก แตํในท่ีนี้
เห็นวํา ควรจะน าเสนอไว๎ในลักษณะการตรวจสอบคุณภาพของรายงานการประเมินด๎วยวิธีการตํางๆ 
ท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นการกระต๎ุนหรือเรํงรัดให๎การประเมินโครงการ มีคุณภาพมาตรฐานท่ีสูงขึ้น  
ถึงแม๎วําในปัจจุบันจะยังมีการประเมินงานประเมินโครงการน๎อย แตํคาดวําในอนาคตจะต๎องมีการ
น าไปใช๎กันมากขึ้น 
  กลําวโดยสรุป กระบวนการประเมินโครงการหรือขั้นตอนการประเมินโครงการ เป็นสํวน
ส าคัญสํวนหนึ่งท่ีผ๎ูประเมินต๎องศึกษาท าความเข๎าใจ และปฏิบัติด๎วยความรอบคอบ อยํางเป็นระบบ 
ซึ่งจากการศึกษาค๎นคว๎าโดยสรุปมี 9 ขั้นตอน ได๎แกํ 1) ประเมินอะไร : การวิเคราะห์โครงการท่ีมุํง
ประเมิน 2) ท าไมจึงต๎องประเมิน : หลักการและเหตุผลของการประเมิน 3) ประเมินเพื่ออะไร  : 
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน 4) มีแนวคิดทฤษฎีอะไรบ๎าง : ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
แนวทางการประเมิน 5) จะประเมินได๎อยํางไร : การออกแบบการประเมิน 6) เครื่องมือท่ีใช๎ใน 
การประเมินมีอะไรบ๎าง : เครื่องมือท่ีใช๎ในการประเมิน 7) จะเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยวิธีการใด : การ
เก็บรวบรวมข๎อมูล 8) จะสรุปข๎อมูลให๎มีความหมายได๎อยํางไร : การวิเคราะห์ข๎อมูล และ 9) จะน าผล
การประเมินไปใช๎ได๎อยํางไร : รายงานผลการประเมิน 
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รูปแบบการประเมินโครงการและรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model)  
   รูปแบบการประเมินโครงการ 

  นักวิชาการด๎านการประเมินหลายทํานได๎กลําวถึงรูปแบบการประเมินโครงการไว๎ ดังนี้  
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2550:27) กลําวไว๎วํา รูปแบบการประเมินโครงการได๎พัฒนามาจากการ
ประเมินโครงการทางการศึกษา แล๎วจึงน ามาประยุกต์ใช๎ประเมิน โดยท่ัวไปแบํงได๎เป็น 3 กลํุม ได๎แกํ  
 1. รูปแบบท่ียึดจุดมุํงหมายเป็นหลัก (Goal-Attainment Model) หรือ Objective Based 
model) เป็นแบบจ าลองท่ียึดจุดมุํงหมาย เปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ นักประเมินในกลํุมนี้ ได๎แกํ    
ไทเลอร์ (Tyler) และ ครอนบาค (Cronbach)  
 2. รูปแบบการตัดสินคุณคํา (Judgement Model) เป็นแบบจ าลองท่ีให๎ความสนใจกับ 
การตัดสินคุณคําของส่ิงท่ีถูกประเมิน โดยผ๎ูทรงคุณวุฒิหรือผ๎ูเช่ียวชาญ นักประเมินในกลํุมนี้ ได๎แกํ 
สเตค (Stake), โพรวัส (Provus) และ สคริฟเวํน (Scriven)  
  3. รูปแบบท่ีชํวยในการตัดสินใจ (Decision-Oriented Model) เป็นแบบจ าลองท่ีผลิต
สารสนเทศเพื่อชํวยผ๎ูบริหารในการตัดสินใจในการบริหาร นักประเมินในกลํุมนี้ ได๎แกํ สตัฟเฟิลบิม 
(Stufflebeam), อัลคิน (Alkin), เวลซ์ (Welch), แฮมมอนด์ (Hammond)  
 ในขณะท่ี สมคิด พรมจ๎ุย (2552:50-72) ได๎กลําวถึงรูปแบบการประเมินไว๎วํา รูปแบบการ
ประเมิน เป็นกรอบหรือแนวความคิดท่ีส าคัญท่ีแสดงให๎เห็นถึงกระบวนการหรือรายการประเมิน ซึ่งมี
ความแตกตํางกัน ขึ้นอยูํกับข๎อตกลงเบื้องต๎น ซึ่งมีนักวิชาการทางด๎านการประเมินได๎เสนอกรอบ
ความคิดให๎นักประเมินได๎เลือกใช๎มีอยูํหลายรูปแบบ รูปแบบประเมินโดยท่ัวไปแบํ งออกเป็น 3 กลํุม 
ได๎แกํ 
 1. รูปแบบการประเมินท่ีเน๎นจุดมุํงหมาย (Objective Based Model) เป็นรูปแบบท่ี
เน๎นการตรวจสอบผลท่ีคาดหวังได๎เกิดขึ้นหรือไมํ หรือประเมินโดยตรวจสอบผลท่ีระบุไว๎ในจุดมุํงหมาย
เป็นหลักโดยดูวําผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานบรรลุจุดมุํงหมายท่ีก าหนดไว๎หรือไมํ ได๎แกํ รูปแบบ 
การประเมินของไทเลอร์ (Ralph W. Tyler:1943) ครอนบาค (Cronbach:1973) และเคริกแพตทริค 
(Kirkpatirck)  

2. รูปแบบการประเมินท่ีเน๎นการตัดสินคุณคํา  (Judemental Evaluation Model) 
เป็นรูปแบบการประเมินท่ีมีจุดมุํงหมายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งข๎อมูลสารสนเทศ ส าหรับก าหนดและวินิจฉัย
คุณคําและโครงการนั้น ได๎แกํรูปแบบการประเมินของสเตค (Stake:1967) สคริฟเวํน (Scriven: 
1967) โพรวัส (Provus:1971)  

3. รูปแบบการประเมินท่ีเน๎นการตัดสินใจ (Decision–Oriented Evaluation Model) 
เป็นรูปแบบการประเมินท่ีมีจุดมุํงหมายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งข๎อมูล และขําวสารตํางๆ เพื่อชํวยผ๎ูบริหารใน
การตัดสินใจเลือกทางเลือกตํางๆ ได๎อยํางถูกต๎อง  ได๎แกํ  รูปแบบการประเมิน ของเวลซ์ 
(Welch:1967) สตัฟเฟิลบิม (Stufflebeam :CIPP:1971) อัลคิน (Alkin:1967) 
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   รูปแบบการประเมินมีหลายประเภท ส าหรับท่ีจะน าเสนอตํอไปนี้ เป็นรายละเอียดของ
รูปแบบตํางๆ ซึ่งมีท้ังหมด 11 รูปแบบ คือ 
    1. รูปแบบการประเมินของ ราฟท์ ดับบลิว ไทเลอร์ (Ralph W.Tyler) 
    2. รูปแบบการประเมินของ มาร์วิน ซี อัลคิน (Marvin C. Alkin) 
    3. รูปแบบการประเมินของ แมลคอล์ม เอ็ม โพรวัส (Melcolm M. Provus) 
    4. รูปแบบการประเมินของ ไมเคิล สคริฟเวํน (Michael Scriven) 
    5. รูปแบบการประเมินของ โรบอร์ต อี สเตค (Robert E. Stake) 
    6. รูปแบบการประเมินของ แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบิม (Daneil L. Stufflebeam) 
    7. รูปแบบการประเมินของ เคริกแพตทริค (Kirkpatrick) 
    8. รูปแบบการประเมินของ เอมคิว แพตตัน (M.Q. Patton) 
    9. รูปแบบการประเมินของ เดวิด เฟทเธอร์เมน (David Fetterman) 
   10. รูปแบบการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis Approach) 
   11. รูปแบบการประเมิน “CPO” ของเยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี 
 1. รูปแบบการประเมินของ ไทเลอร์ (Tyler) 
 ไทเลอร์ (Tyler 1943) เป็นผ๎ูน าท่ีส าคัญในการประเมินโครงการ ได๎ให๎ความหมายของ
การประเมินวํา การประเมิน คือ การเปรียบเทียบพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นกับจุดมุํ งหมายเชิงพฤติกรรมท่ี
ก าหนดไว๎ โดยมีความเช่ือวํา จุดมุํงหมายท่ีต้ังไว๎อยํางชัดเจน รัดกุม และจ าเพาะเจาะจงแล๎ว  
จะเป็นแนวทางในการประเมินได๎เป็นอยํางดีในภายหลัง เขาได๎เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการประเมิน
โดยเสนอเป็นกรอบความคิด ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1943 โดยเน๎นการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให๎
อยูํในรูปของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมแล๎วประเมินความส าเร็จของวัตถุประสงค์เหลํานั้น โดยมี
แนวความคิดวําโครงการประสบความส าเร็จหรือไมํดูได๎จากผลผลิตของโครงการวําตรงตามจุดมุํงหมายท่ีต้ัง
ไว๎แตํแรกหรือไมํเทํานั้น แนวคิดลักษณะนี้เรียกวํา แบบจ าลองยึดความส าเร็จของจุดมุํงหมายเป็นหลัก 
ไทเลอร์มีความเห็นวํา จุดมุํงหมายของการประเมินเพื่อตัดสินวํา จุดมุํงหมายของการศึกษาท่ีต้ังไว๎ใน
รูปของจุดมุํงหมายเชิงพฤติกรรมนั้นประสบความส าเร็จหรือไมํ มีสํวนใดบ๎างต๎องปรับปรุงแก๎ไขและถือ
วําการประเมินโครงการเป็นสํวนหนึ่งของการเรียนการสอน ล าดับขั้นของการประเมินการเรียนการ
สอนมีดังนี้ ก าหนดจุดมุํงหมายเชิงพฤติกรรมด๎วยข๎อความท่ีชัดเจน เฉพาะเจาะจง ก าหนดเนื้อหาท่ี
ต๎องการให๎บรรลุตามจุดมุํงหมายที่วางไว๎ เลือกวิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม เมื่อจบบทเรียนจึง
ประเมินผลโครงการโดยการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ตัวอยํางการประยุกต์ใช๎แนวความคิดของไทเลอร์มาใช๎ในการประเมินโครงการ 
 การประเมินโครงการเกี่ยวกับการเรียนการสอน ควรด าเนินการดังนี้ 
  1) ก าหนดจุดมุํงหมายท่ีแท๎จริงทางการศึกษา ซึ่งได๎แกํผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
โดยเขียนในรูปจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  2) จัดเนื้อหาในการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับจุดประสงค์ 
   3) ท าการทดสอบผ๎ูเรียนกํอนท าการเรียนการสอน 
  4) เลือกวิธีสอนให๎เหมาะสม 
  5) ท าการทดสอบผ๎ูเรียนเมื่อจบการเรียนการสอนแล๎ว 
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  6) ประเมินประสิทธิภาพของโครงการ ด๎วยการเปรียบเทียบคะแนนกํอนเรียนและ
หลังเรียนวําแตกตํางกันอยํางไรและมีนักเรียนร๎อยละเทําไรที่ผํานเกณฑ์ 
   7) น าผลการเปรียบเทียบมาศึกษาจุดบกพรํองในการเรียนการสอนเพื่อแก๎ไขปรับปรุงตํอไป 
ในปี 1986 ไทเลอร์ ได๎น าเสนอกรอบความคิดของการประเมินโครงการใหมํ (New Tyler 1986) โดย
แบํงการประเมินออกเป็น 6 สํวนคือ 
   1) การประเมินวัตถุประสงค์ (Appraising Objectives) 
    2) การประเมินแผนการเรียนรู๎ (Evaluating the learning Plan) 
   3) การประเมินเพื่อแนะแนวในการพัฒนาโครงการ (Evaluation to Guild 
Program Development) 

   4) การประเมินเพื่อน าโครงการไปปฏิบัติ (Evaluating Program Implement) 
   5) การประเมินผลลัพธ์ของโครงการทางการศึกษา (Evaluating the Outcome 
of an Educational Program) 

   6) การติดตาม (Follow up) และการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
 2. รูปแบบการประเมินของ อัลคิน (Alkin) 
 มาร์วิน ซี อัลคิน (Marvin C. Alkin 1969) ได๎เสนอรูปแบบการประเมินเรียกวํา CSE 
(Center for the Study of Evaluation Approach) จุดเน๎นของการประเมินตามแนวความคิด
ของอัลคิน คือ การประเมินเพื่อการตัดสินใจ และได๎ให๎ความหมายของการประเมินวํา เป็นกระบวนการ
ก าหนดขอบเขตของส่ิงท่ีเกี่ยวข๎องกับการตัดสินใจ การเลือกข๎อมูลขําวสารท่ีเหมาะสม การเก็บรวบรวม
ข๎อมูลและวิเคราะห์ข๎อมูล เพื่อน าไปสํูการจัดท ารายงานสรุปให๎กับผ๎ูมีอ านาจในการตัดสินใจ ในการเลือก
แนวทางท่ีเหมาะสมกับการด าเนินงานของโครงการ 
จากความหมายของการประเมินตามความคิดของอัลคิน การประเมินจะประกอบด๎วยการจัดหาและ
วิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อท่ีจะน าไปใช๎ในการตัดสินใจ การประเมินจ าเป็นต๎องประเมินใน 5 ด๎าน ดังนี้ 
   1) การประเมินระบบ (System Assessment) เป็นการอธิบายหรือพรรณนาสภาพของ
ระบบเพื่อเปรียบเทียบสภาพท่ีแท๎จริงและความคาดหวังท่ีจะให๎เกิดขึ้น การประเมินระบบจะชํวยท า
ให๎เราสามารถก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ท่ีเหมาะสม ส่ิงท่ีจะต๎องศึกษาได๎แกํ ความต๎องการ 
และสภาพการณ์ปัจจุบัน ส าหรับการประเมินระบบแตํละสํวนจ าเป็นต๎องใช๎เทคนิคตํางๆ กัน 
   2) การประเมินการวางแผนโครงการ (Program Planning) เป็นการประเมินกํอนท่ีจะมี
การด าเนินโครงการ เพื่อหาข๎อมูลขําวสารมาใช๎ในการตัดสินใจ พิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสมของ
โครงการ นักประเมิน ต๎องหาข๎อมูลท่ีแสดงความคาดหวังท่ีจะบรรลุเปูาหมายพร๎อมกับประเมินผลท่ี
ได๎รับจากการใช๎วิธีท่ีแตกตํางกันออกไปตามลักษณะของปัญหา โดยท่ัวไปจะใช๎การประเมินจากเกณฑ์
ภายนอกและการประเมินจากเกณฑ์ภายใน 
   3) การประเมินการน าไปใช๎หรือด าเนินโครงการ (Program Implementation) เป็น
การประเมินขณะท่ีก าลังด าเนินโครงการ เพื่อตรวจสอบดูวํา การด าเนินของโครงการนั้นได๎เป็นไปตาม
ขั้นตอนตํางๆ ท่ีได๎วางแผนไว๎หรือไมํ ผลท่ีเกิดขึ้นมีความสอดคล๎องกับส่ิงท่ีวางแผนไว๎ หรือคาดหวังไว๎
เพียงใด 
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   4) การประเมินเพื่อการปรับปรุงโครงการ (Program Improvement) เป็นการประเมิน
เพื่อหาข๎อมูล ท่ีน ามาใช๎ในการด าเนินโครงการให๎บรรลุจุดมุํงหมาย และมีผลท่ีไมํคาดคิดมากํอน ดังนั้นนัก
ประเมิน จึงมีบทบาทส าคัญในการท่ีจะหาข๎อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จหรือความล๎มเหลวในทุกๆ ด๎านของ
โครงการ ตลอดจนผลกระทบของโครงการท่ีมีตํอโครงการอื่น เพื่อน ามาใช๎ในการปรับปรุงโครงการตํอไป 
   5)  การประเมิน เพื่ อการยอมรับและศักยภาพในการสรุปโครงการ  (Program 
Certification) ขั้นตอนนี้นักประเมินต๎องหาข๎อมูลขําวสารรายงานตํอผ๎ูมีอ านาจตัดสินใจ เพื่อใช๎ข๎อมูล
ในการพิจารณาตัดสินคุณคําของโครงการ อ๎างอิงไปสํูสถานการณ์อื่นๆ ในขั้นนี้ข๎อมูลท่ีได๎จากนัก
ประเมิน จะท าให๎ผ๎ูบริหารได๎ตัดสินใจวํา ควรจะด าเนินการกับโครงการในลักษณะใด อาจจะยกเลิก 
ปรับปรุงใหมํ หรืออาจขยายโครงการออกไปอีก เป็นต๎น สรุปรูปแบบการประเมินของอัลคิน แสดงได๎
ดังภาพที่ 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 รูปแบบการประเมินโครงการของอัลคิน 

 

3. รูปแบบการประเมินของ โพรวัส (Provus) 
  โพรวัส (Provus 1969) ได๎ให๎ความหมายของการประเมินวํา เป็นการเปรียบเทียบผล
การปฏิบัติกับมาตรฐาน เพื่อเป็นการค๎นหาความไมํสอดคล๎องระหวํางความคาดหวังกับผลปฏิบัติงานของ
แผนงาน เขาอธิบายวํามีความไมํสอดคล๎องกัน 5 ชนิด ท่ีสามารถศึกษาได๎จากการใช๎แผนงาน คือ ความไมํ
สอดคล๎องท่ีไมํสัมพันธ์กับข้ันตอนตํางๆ ดังนี้ 
  ขั้นท่ี 1 การออกแบบโครงการ คือ การก าหนดปัจ จัยท่ีท าให๎เกิดการด าเนินงานก าหนด
กระบวนการด าเนินงาน และก าหนดผลท่ีคาดหวังจะได๎รับจากการด าเนินงาน 
  ขั้นท่ี 2 การเตรียมพร๎อม เป็นการน าปัจจัยท่ีท าให๎เกิดการด าเนินงานเข๎าสํูกระบวนการ 
  ขั้นที่ 3 การด าเนินการตามแผน 
  ขั้นที่ 4 ผลผลิตท่ีเกิดจากโครงการ 
  ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์คําใช๎จําย และก าไร 
 การประเมินต๎องท าโดยผ๎ูประเมินคณะหนึ่งท่ีได๎วางมาตรฐานตามความคาดหวังของโครงการ
เอาไว๎ ตํอจากนั้นการประเมินต๎องด าเนินไปโดยการหาข๎อมูลใหมํ และท าการตัดสินใจโดยใช๎มาตรฐานท่ี
วางเอาไว๎เป็นเกณฑ์ นับเป็นรูปแบบท่ีชํวยให๎ข๎อมูลย๎อนกลับ (Feedback) ในทุกขั้นตอนของการประเมิน
ดังกลําวข๎างต๎น และตลอดโครงการอยํางตํอเนื่องดังภาพที่ 2 

 
 
 

การประเมิน 
ระบบ 

การประเมินการ 
วางแผนโครงการ 

การประเมิน 
การน าไปใช๎ 

การประเมินเพ่ือ
การปรับปรงุ 

การประเมินเพ่ือการ
ยอมรับโครงการ 

การประเมิน 
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ภาพท่ี 2 รูปแบบการประเมินความไมํสอดคล๎องของโพรวัส 

 
 
 

 S หมายถึง มาตรฐาน (Standard) 
 T หมายถึง ยกเลิก (Terminate) 
 P หมายถึง การด าเนินงาน (Program performance) 
 A หมายถึง การเปล่ียนแปลง (Alteration) 
 C หมายถึง เปรียบเทียบ (Compare) เกี่ยวกับ P หรือ S 
 D หมายถึง สารสนเทศท่ีแสดงความไมํสอดคล๎อง (Discrepancy information) 
 การประเมินในแตํละขั้นตอนถ๎าหากพบข๎อบกพรํองก็แก๎ไขปรับปรุงในขั้นตอนนั้นๆ ด๎วย
วิธีการแก๎ปัญหา (Problem solving) ซึ่งประกอบด๎วยการถามตัวเอง เพื่อให๎ได๎ค าตอบวําท าไม จึงเกิด
ข๎อบกพรํองนั้นๆ มีอะไรเป็นสาเหตุ และมีวิธีการใดสามารถแก๎ไขข๎อบกพรํองท่ีมาจากสาเหตุนั้น
ส าหรับข้ันตอนในการแก๎ปัญหามีดังนี้ 

 
 เมื่อผ๎ูประเมินท าการประเมินถึงขั้นท่ี 5 ถ๎าจะด าเนินการหรือเริ่มวงจรใหมํก็ต๎องท าการ
ออกแบบใหมํ โดยปรับปรุงให๎สอดคล๎องกับผลการวิเคราะห์การลงทุน ซึ่งต้ังอยูํบนรากฐานของปัจจัย
เบ้ืองต๎นใหมํ 

 4. รูปแบบการประเมินของ สคริฟเว่น (Scrven) 
  ไมเคิล สคริฟเวํน (Michael Scriven 1967) ได๎ให๎ความหมายของการประเมินวํา คือ 
การรวบรวมข๎อมูล การตัดสินใจเลือกใช๎เครื่องมือเพื่อเก็บข๎อมูล และการก าหนดเกณฑ์ประกอบการ
ประเมิน เปูาหมายส าคัญของการประเมิน คือ การตัดสินคุณคําของโครงการ  

  จุดมุํงหมายของการประเมินท่ีส าคัญมี 2 ประการ คือ 
    1) การประเมินความก๎าวหน๎า (Formative Evaluation) เป็นการประเมินระหวํางท่ี
โครงการก าลังด าเนินการอยูํ โดยมีจุดมุํงหมายเพื่อปรับปรุงโครงการให๎ดีขึ้น เพราะการประเมินชํวยให๎
ข๎อมูลย๎อนกลับท่ีเป็นประโยชน์ตํอการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ 
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    2) การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) เป็นการประเมินเมื่อส้ินสุด
โครงการ มีจุดมุํงหมายเพื่อตัดสินในคุณคําของโครงการ ตลอดจนค๎นหาส่ิงท่ีดีของโครงการเพื่อ
น าไปใช๎กับสถานการณ์อื่นท่ีคล๎ายคลึงกันตํอไป 
  สคริฟเวํน ได๎เสนอแนะวําในเรื่องการประเมิน เพื่อปรับปรุงหรือดูความก๎าวหน๎าของโครงการ 
การประเมินความก๎าวหน๎า (Formative Evaluation) ไมํจ าเป็นต๎องใช๎นักประเมินอาชีพ อาจจะเป็น
นักประเมินสมัครเลํน หรือเป็นผ๎ูท่ีท างานเกี่ยวกับโครงการนั้นๆ ก็ได๎ แตํถ๎าเป็นการประเมินเพื่อตัดสิน
คุณคํา หรือการประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) นั้น ควรจะแยกหน๎าท่ีและความรับผิดชอบ
ของบุคคลตํางๆ ให๎ชัดเจน รวมท้ังควรจะได๎มีการปรึกษาหารือกันระหวํางนักประเมินกับผ๎ูด าเนินงานใน
โครงการด๎วย 
   วิธีการประเมิน ในการประเมินมีวิธีการที่สามารถน าไปใช๎ได๎ 2 วิธี คือ 
   1) การประเมินกํอนมีการปฏิบั ติงานหรือการประเมินคุณคําภายใน ( Intrinsic 
Evaluation) คือประเมินคุณคําของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล  
   2) การประเมินคุณคําการปฏิบัติงาน (Pay–off Evaluation) คุณคําจากผลท่ีเกิดขึ้น
จากการใช๎เครื่องมือวัดกับนักเรียน เป็นการประเมินในสํวนหนึ่งซึ่งเป็นผลท่ีมีตํอผ๎ูรับบริการจากการ
ด าเนินโครงการ เชํน ผลท่ีได๎จากคะแนนสอบ หรือผลกระทบตํอสุขภาพอนามัยของผ๎ูบริหาร ฯลฯ 
การประเมินคุณคําการปฏิบัติงานให๎ความสนใจเกี่ยวกับผลของโครงการท่ีเกิดกับผ๎ูบริหาร จึงจัดวํา
เป็นการตัดสินคุณคําของโครงการโดยอิงเกณฑ์ภายนอก 
 สคริฟเวํน มีความเห็นท่ีแตกตํางกับครอนบาค ในเรื่องของการใช๎กลํุมเปรียบเทียบมาใช๎ใน
การประเมิน ซึ่งสคริฟเวํน เป็นบุคคลท่ีเห็นวําการใช๎กลํุมเปรียบเทียบมีข๎อดีมากกวําการไมํใช๎กลํุม
เปรียบเทียบ การใช๎กลํุมเปรียบเทียบจะเป็นการประหยัดกวํา ไมํต๎องท าการศึกษาในระยะยาว และใช๎
กลํุมตัวอยํางมาก ไมํต๎องเสียเวลาและคําใช๎จํายมาก นอกจากนี้แล๎วสคริฟเวํน ยังเช่ือวําการ ศึกษา 
กลํุมยํอยด๎วยวิธีการเปรียบเทียบจะเป็นประโยชน์มากกวําการศึกษาประชากรทั้งหมด และท าได๎งําย 
ท าได๎บํอยครั้งกวําด๎วย 
   สคริฟเวํน เป็นนักประเมินท่ีให๎ความส าคัญในการประเมินคําใช๎จํายกับผลท่ีได๎รับเขาเช่ือวํา
การประเมินจะขาดความสมบูรณ์ ถ๎านักประเมินไมํได๎พิจารณาในเรื่องคุณคําท่ีได๎รับโดยการเปรียบเทียบ 
คําใช๎จํายในการด าเนินงานของโครงการ ส่ิงท่ีต๎องพิจารณามี 3 ประการ คือ 
  1) ความเป็นประโยชน์ นักประเมินควรจะต๎องพิจารณาดูวํา ส่ิงท่ีลงทุนไปนั้นมีประโยชน์
มากน๎อยเพียงใด ค๎ุมคํากับคําใช๎จํายท่ีต๎องใช๎ไปหรือไมํ 
  2) ขวัญ หรือก าลังใจ หรือคุณธรรม เป็นส่ิงส าคัญมากในการด าเนินโครงการ ควร
พิจารณาด๎วยวําผลของโครงการจะท าให๎ขวัญและก าลังใจหรือคุณธรรมของผ๎ูรํวมโครงการเป็นอยํางไร 
  3) คําใช๎จําย เป็นเรื่องท่ีส าคัญมาก แตํนักประเมินไมํคํอยให๎ความสนใจ เนื่องจากมี
ความยุํงยากในการประเมิน 

  5. รูปแบบการประเมินโครงการของ สเตค (Stake) 
  โรบอร์ด อี สเตค (Robert E. Stake) ได๎พัฒนารูปแบบการประเมินโดยใช๎แนวคิดของ 
ครอนบาค และสคริฟเวํน เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติในการประเมินของสเตค ถือวําเป็นรูปแบบหนึ่งท่ีนัก
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ประเมินน ามาประยุกต์ใช๎อยํางกว๎างขวาง การประเมินของ สเตค เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข๎อมูล
และการวิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อน าไปสํูการตัดสินคุณคําของโครงการ สเตค ได๎เสนอโครงสร๎างของรูปแบบ
การประเมิน ใช๎ช่ือวํารูปแบบการประเมิน เคาน์ทิแนนซ์ (Countenance Model) ซึ่งตามโครงสร๎าง
ของรูปแบบนี้ ได๎จ าแนกข๎อมูลการประเมินออกเป็น 2 สํวน คือ เมตริกบรรยาย และเมตริกตัดสิน
คุณคํา และได๎เสนอวํากํอนการตัดสินคุณคําของโครงการใดๆ นักประเมินควรท าการวิเคราะห์
หลักการและเหตุผลของโครงการนั้นๆ ด๎วย การประเมินโครงการตามแนวคิดของสเตคผ๎ูประเมิน
จะต๎องรวบรวมข๎อมูลแท๎จริงให๎ได๎ และวิธีการเก็บข๎อมูล ข๎อมูลท่ีต๎องการคือข๎อมูลท่ีน ามาใช๎เพื่อการ
อธิบาย และการตัดสินใจ การประเมินนี้จ าแนกส่ิงท่ีจะต๎องพิจารณาในการประเมินออกเป็น 3 สํวน คือ 
     1) ส่ิงน าหรือปัจจัยเบื้องต๎น (Antecedents) หมายถึง สภาพเงื่อนไขท่ีมีอยูํกํอนแล๎ว
หรือปัจจัยตํางๆ ในการด าเนินโครงการ 
    2) การปฏิบัติ (Transaction) หมายถึง กิจกรรมด าเนินการ กิจกรรมที่ปฏิบัติ เชํน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับครูและนักเรียน พฤติกรรมระหวํางบุคคล ปฏิสัมพันธ์ 
ระหวํางครูและนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน เป็นต๎น 
    3) ผลลัพธ์หรือผลการด าเนินงาน (Outcomes) หมายถึง ผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ  

  ในการเก็บข๎อมูลผ๎ูประเมินจะต๎องบันทึกข๎อมูลท้ังสามชนิดนี้ แบํงแยกเป็น 4 ประเภท คือ 
   (1) ความคาดหวังหรือแผนงาน (Intents) หมายถึง ส่ิงท่ีคาดหวังไว๎ จ าแนกเป็นความ
คาดหวังเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต๎น การปฏิบัติ และผลการด าเนินงานโครงการ 
   (2) ส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริง (Observations) หมายถึง สภาพท่ีเกิดขึ้นจริง ซึ่งจ าแนกเป็น
สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต๎น การปฏิบัติและผลการด าเนินงาน 
   (3) มาตรฐาน (Standards) หมายถึง แนวทางการด าเนินงานคุณลักษณะท่ีควรจะมี 
หรือควรจะได๎รับเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต๎น การปฏิบัติและผลการด าเนินงาน 
   (4) การตัดสินใจ (Judgments) หมายถึง การพิจารณาผลการตัดสินใจ เป็นการ
พิจารณาสรุปเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต๎น การปฏิบัติและด าเนินงาน 
  ในการประเมิน ผ๎ูประเมินต๎องพิจารณาข๎อมูลเพื่อการบรรยายและต๎องมีการศึกษาความ
สอดคล๎องระหวํางความคาดหวังกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริง และความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยเบ้ืองต๎น การปฏิบัติ 
และผลลัพธ์ เมื่อได๎ผลอยํางไรแล๎วจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีก าหนดไว๎ และมาตรฐานท่ีคาดวําจะ
เกิดขึ้นแล๎วตัดสินใจ  
  แนวคิดของสเตคแตกตํางไปจากแนวคิดของคนอื่นๆ ตรงท่ีถ๎าพบวํา ผลลัพธ์ยังไมํดีไมํได๎
หมายความวํา การวางแผนไมํดีหรือหลักสูตรไมํดี แตํอาจบกพรํองท่ีองค์ประกอบอื่นๆ เชํน การจัด
เวลาสภาพแวดล๎อม ผ๎ูสอน ผ๎ูบริหาร ผ๎ูเรียน หรือส่ิงอ านวยความสะดวกตํางๆ ก็ได๎ 

 6. รูปแบบการประเมินของ เคริก แพตทริค (Kirkpatrick) 
 โดนัลด์  แอล เคริกแพตทริค (Donald L.Kirkpatrick, 1975) แหํงมหาวิทยาลัย
วิ ส คอ นซิ น  สหรั ฐ อ เ ม ริ ก า อ ดี ตป ระ ธ า น  ASTD (The American Society for Trainingand 
Development) ได๎เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรมและการประเมินผลการฝึกอบรมวํา “การ
ฝึกอบรมเป็นการชํวยเหลือบุคลากรให๎สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ในการฝึกอบรมใดๆ 
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ควรจะจัดให๎มีการประเมินผลการฝึกอบรมซึ่งถือเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะชํวยให๎รู๎วําการจัดโปรแกรมการ
ฝึกอบรมมีประสิทธิผลเพียงใด” 
  การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมปกติ ท่ีเกิดขึ้นในทุกโครงการ เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อพัฒนา
บุคลากรในหนํวยงาน โดยมุํงหวังให๎ผ๎ูผํานการอบรมได๎มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงแนวทางการท างาน
ให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 เคริก แพตทริค เห็นวําการประเมินผลการอบรมจะท าให๎ได๎ความรู๎อยํางน๎อย 3 ประการ คือ 
  1) การฝึกอบรมนั้นได๎ให๎อะไร หรือเกิดประโยชน์ตํอหนํวยงานในลักษณะใดบ๎าง 
  2) ควรยุติโครงการช่ัวคราวกํอน หรือควรด าเนินการตํอไปเรื่อยๆ 
  3) ควรปรับปรุงหรือพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมในสํวนใดบ๎างอยํางไร 
 ในการประเมินผลโครงการฝึกอบรม เคริกแพตทริค เสนอไว๎วํา ควรด าเนินการประเมิน
ประสิทธิผลของการอบรม 4 ลักษณะ คือ 
   1) ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) เป็นการตรวจสอบความรู๎สึก 
หรือความพอใจของผ๎ูเข๎ารับการอบรม 
   2) ประเมินการเรียนรู๎ (Learning Evaluation) เป็นการตรวจสอบผลการเรียนโดย
ตรวจสอบให๎ครอบคลุม ท้ังด๎านความรู๎ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และเจตคติ (Attitude) 
   3) ประเมินพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปหลังการอบรม (Behavior Evaluation) เป็นการ
ตรวจสอบวําผ๎ูผํานการฝึกอบรมได๎เปล่ียนพฤติกรรมไปตามคาดหวังของโครงการหรือไมํ 
   4) ประเมินผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นตํอองค์กร (Results Evaluation) เป็นการตรวจสอบวํา 
ผลจากการอบรมได๎เกิดผลดีตํอองค์กรหรือเกิดผลกระทบตํอองค์กรในลักษณะใดบ๎าง คุณภาพของ
องค์กรดีขึ้นหรือมีคุณภาพขึ้นหรือไมํ 

รายละเอียดแนวทางการด าเนินการประเมินแตํละรายการเป็นดังนี้ 
1) การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง การประเมินขั้นนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีให๎รู๎วําผ๎ูท่ีจะเข๎ารับการ

ฝึกอบรม นั้นมีความรู๎สึกอยํางไรตํอการฝึกอบรม เชํน ผ๎ูเข๎ารับการอบรมพอใจ หรือไมํตํอส่ิงท่ีได๎รับ
จากการฝึกอบรมและมากน๎อยเพียงใด การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนั้น ต๎องการได๎รับข๎อมูล  
ท่ีเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรม ท่ีมีความหมายและความเป็นจริง เพราะข๎อมูล
เหลํานี้จะเป็นตัวบํงช้ีประสิทธิผลของการฝึกอบรมอันดับแรก เคริก แพตทริค กลําววํา มีอยูํบํอยครั้ง 
ท่ีผ๎ูบริหารตัดสินใจให๎ล๎มเลิกโปรแกรมการฝึกอบรมเสีย หรือไมํก็ตัดสินใจให๎ด าเนินการฝึกอบรมตํอไป 
โดยอาศัยข๎อมูลท่ีได๎จากการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองเป็นพื้นฐาน 

 วิธีการที่จะชํวยให๎ได๎รับข๎อมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาตอบสนองท่ีมีความหมาย/และตรงตาม
ความจริงจากผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรม ได๎แกํ 

(1) ก าหนดให๎แนํนอนชัดเจนลงไปวําต๎องการได๎รับข๎อมูลอะไร เชํน ปฏิกิริยาตอบสนอง
ของเนื้อหาหลักสูตร วิธีการฝึกอบรม วิทยากร สถานท่ีฝึกอบรม ระยะเวลาท่ีใช๎ในการฝึกอบรม 
บรรยากาศฝึกอบรม ฯลฯ  
 (2) ออกแบบของเครื่องมือ หรือแบบสอบถามท่ีจะใช๎เก็บข๎อมูล 
 (3) ข๎อค าถามท่ีใช๎ ควรเป็นชนิดท่ีเมื่อได๎รับข๎อมูลหรือได๎ค าตอบแล๎วสามารถน ามาแปลง
เป็นตัวเลขแจกแจงความถ่ี และวิเคราะห์ในเชิงปริมาณได๎ 



48 
 

 (4) กระต๎ุนให๎ผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรม ได๎เขียนแสดงความคิดเห็นข๎อเสนอแนะเพิ่มเติมใน
ข๎อค าถามตํางๆ 
 (5) เพื่อให๎ผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรมแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง ผํานแบบสอบถามตามความ
เป็นจริงจึงมีควรให๎ผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรม เขียนช่ือตนเองไปในแบบสอบถาม 
  อนึ่งในการแจกแบบสอบถามเพื่อประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนี้ผ๎ูประเมิน ต๎องแนํใจ
วําได๎ให๎เวลาผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรมอยํางเพียงพอท่ีจะให๎ค าตอบทุกข๎อ ควรอธิบายกํอนท่ีผ๎ูเข๎ารับการ
ฝึกอบรมจะออกจากห๎องฝึกอบรมเมื่อส้ินสุดโปรแกรม พึงหลีกเล่ียงการปลํอยให๎ผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรม
น าแบบสอบถามติดตัวออกไป และสํงคืน กลับมาในภายหลัง 

2) การประเมินการเรียนรู๎ (Learning Evaluation) การประเมินผลในช้ันนี้มีวัตถุประสงค์ 
ท่ีจะให๎รู๎วํา ผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรมได๎รับความรู๎  และทักษะอะไรบ๎าง  และมีเจตคติอะไรบ๎างท่ี
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม ท้ังนี้เพราะความรู๎ ทักษะ เจตคติ ล๎วนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานส าคัญ ท่ีจะ
ชํวยให๎เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการท างานของผ๎ู เข๎ารับการฝึกอบรมในโอกาสตํอไป เคริก 
แพตทริค ได๎ให๎ข๎อเสนอแนะส าหรับการประเมินการเรียนรู๎ไว๎ดังนี้ 
 (1) ต๎องการวัดความรู๎ ทักษะและเจคติ ของผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรมทั้งกํอนและหลัง  
 (2) วิเคราะห์ท้ังคะแนนรายข๎อและคะแนนรวมโดยเปรียบเทียบระหวํางกํอนและหลัง 
การฝึกอบรม  
 (3) ถ๎าเป็นไปได๎ควรใช๎กลํุมควบคุม ซึ่งเป็นกลํุมของผ๎ูท่ีไมํได๎รับการฝึกอบรม แล๎วเปรียบเทียบ
คะแนนความรู๎ ทักษะ และเจคติของกลํุมควบคุมและกลํุมทดลอง ซึ่งเป็นกลํุมของผ๎ูเข๎ารับการ
ฝึกอบรมวําแตกตํางกันหรือไมํอยํางไร 

ส าหรับเครื่องมือท่ีใช๎วัดความรู๎ ทักษะ และเจตคติมี 2 แบบคือ 
 1) ใช๎แบบสอบวัดความรู๎ ทักษะ และเจตคติ ท่ีเป็นแบบวัดมาตรฐาน 
   2) สร๎างแบบสอบขึ้นใช๎เอง แบบสอบวัดความรู๎ ทักษะ และเจตคติท่ีสร๎างขึ้นเองนี้
อาจจะใช๎รูปแบบอยํางใดอยํางหนึ่ง หรือหลายอยําง หรือทุกอยํางตํอไปนี้ก็ได๎ เชํน 

 - แบบ “ถูก” หรือ “ผิด” 
 - แบบ “เห็นด๎วย” หรือ “ไมํเห็นด๎วย” ซึ่งอาจเป็นมาตราสํวนประมาณคํา  

4 หรือ 5 หรือ 6 สเกลก็ได๎ 
 - แบบเลือกค าตอบท่ีเห็นวําถูกต๎องท่ีสุด 
 - แบบเติมค า/ข๎อความลงในชํองวําง 

 3) การประเมินพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปหลังการอบรม (Behavior Evaluation) การประเมิน 
ผลในขั้นนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบวําผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรม ได๎มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใน
การท างานไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์หรือไมํ 

 การประเมินผลในขั้นนี้นับวํายาก และใช๎เวลามากกวําการประเมินผลในสองขั้นแรก 
เพราะจะต๎องออกไปติดตามประเมินผลในสถานท่ีท างานจริงๆ ของผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรม ซึ่งจะมี
ค าถามอยูํหลายข๎อ ท่ีผ๎ูประเมินต๎องตอบให๎ได๎เสียกํอน เชํน 
 - ควรจะออกไปประเมินผลเมื่อไร (1 เดือน หรือ 3 เดือน หรือครึ่งปี หรือ 1 ปี 
ภายหลังจากการฝึกอบรม) 
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 - จะเก็บข๎อมูลจากใครจึงจะเช่ือถือได๎มากท่ีสุด (จากผ๎ูบังคับบัญชา จากเพื่อน
รํวมงานจากผ๎ูใต๎บังคับบัญชา หรือจากผ๎ูเข๎ารํวมการฝึกบอรมเอง) 
 (1) ควรจะได๎วัดพฤติกรรมการท างานของผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรมท้ังกํอน และหลังการ
ฝึกอบรม 
 (2) ระยะเวลาระหวํางการฝึกอบรมกับการประเมินผลหลังการฝึกอบรมนั้นควรจะให๎
หํางกันพอสมควร เพื่อให๎แนํใจวําการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการท างานได๎เกิดขึ้นจริงๆ ทางท่ีดีควรจะ
ประเมินหลายๆ ครั้งเป็นระยะๆ ไปเชํนประเมินทุก 3 เดือน เป็นต๎น 
 (3) ควรจะได๎เก็บข๎อมูลจากหลายๆ แหลํง เชํน จากผ๎ูบังคับบัญชาจากเพื่อนรํวมงาน 
และจากกลํุมผ๎ูท่ีผํานการอบรม เคริกแพตทริค เห็นวําการประเมินผลในขั้นการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการท างานตามข๎อเสนอท่ีกลําวมานั้นจะน าไปใช๎จริงๆ จะต๎องใช๎เวลา และอาศัยความ
ช านาญของผ๎ูประเมินผลเป็นอยํางมาก เขาจึงได๎เสนอให๎ท ากับโปรแกรมการฝึกอบรมขนาดใหญํ และ
โปรแกรมท่ีจ าเป็นต๎องจัดหลายๆ ครั้งตํอไปในอนาคตเทํานั้น สํวนโปรแกรมการฝึกอบรมขนาดเล็ก
ท่ัวๆ ไปอาจใช๎วิธีการงํายๆ ดังนี้ 

 - ก าหนดวํามีพฤติกรรมการท างานอะไรบ๎าง ท่ีคาดหวังจะให๎เกิดการเปล่ียนแปลง 
 - เตรียมค าถามท่ีจะใช๎ส าหรับการสัมภาษณ์ 
 - ท าการสัมภาษณ์บุคคลหลายๆ กลํุมภายหลังการฝึกอบรมสักระยะหนึ่ง เพื่อให๎

รู๎วําพฤติกรรมท่ีคาดหวังเอาไว๎เหลํานั้น ได๎เกิดการเปล่ียนแปลงจริงๆ หรือไมํ 
 - ข๎อมูลท่ีได๎จากการสัมภาษณ์ควรจะได๎น ามาท าการวิเคราะห์เนื้อหา 

 อนึ่งถ๎าเป็นการสัมภาษณ์ผ๎ูใต๎บังคับบัญชาของผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรมควรจะต๎องแนํใจวํา     
ผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรม จะไมํมีอิทธิพลตํอการตอบ หรือสัมภาษณ์ของผ๎ูใต๎บังคับบัญชา 
 4) การประเมินผลลัพธ์ท่ีเกิดตํอองค์กร (Results Evaluation) การประเมินผลในขั้นนี้มี
วัตถุประสงค์ท่ีจะให๎รู๎วําการฝึกอบรมได๎กํอให๎เกิดผลดีตํอหนํวยงานอยํางไรบ๎าง เป็นการประเมินผลท่ี
ต๎องการจะให๎เกิดขึ้นกับหนํวยงาน เชํน การลดคําใช๎จําย การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน การ
เพิ่มปริมาณการขายและการผลิตอัตราการลาออกลดลง เป็นต๎น ซึ่งนับวําเป็นการประเมินผลท่ียาก
ท่ีสุด เพราะในความเป็นจริงนั้น มีตัวแปรอื่นๆ อีกมากมายนอกจากการฝึกอบรมท่ีมีผลกระทบตํอ
หนํวยงานและตัวแปร “เหลํานั้น” บางทีก็ยากตํอการควบคุม ฉะนั้นอะไรก็ตามท่ีเกิดขึ้นแกํหนํวยงาน
ในทางท่ีดีจึงสรุปได๎ยากวําเป็นผลจากโปรแกรมการฝึกอบรม เคริกแพตริค ได๎ให๎ข๎อเสนอแนะในการ
ประเมินผลขั้นนี้ไว๎ ดังนี้ 

(1)  ควรวัดสภาวการณ์หรือเงื่อนไขตํางๆ  กํอนการฝึกอบรมเอาไว๎แล๎วน าไป
เปรียบเทียบกับสภาวการณ์ภายหลังการฝึกอบรม โดยใช๎ข๎อมูลท่ีสังเกตได๎ หรือวัดได๎ 

(2) พยายามหาทางควบคุมตัวแปรอื ่น ๆ ซึ ่งคาดวํานําจะมีอิทธิพลตํอการ
เปล่ียนแปลงในผลท่ีต๎องการให๎เกิดขึ้นกับหนํวยงาน วิธีหนึ่งท่ีพอจะท าได๎คือ การใช๎กลุํมควบคุม
หรือกลํุมทดลอง 

 
 



50 
 

7. รูปแบบการประเมินของแพตตัน (Patton) 
  เอม คิว แพตตัน (M.Q. Patton, 1978) ได๎เสนอแนวคิดและรูปแบบการประเมินท่ียึด
ประโยชน์ใช๎สอย (Utilization–Focused Evaluation) เพื่อแก๎ปัญหาของงานประเมิน โดยเฉพาะใน
ประเด็นท่ีมักจะได๎รับการวิจารณ์วําประเมินแล๎วไมํได๎ผลการประเมินไปใช๎ หรือผ๎ูบริหารมองวําผลการ
ประเมินไมํตรงกับข๎อมูลท่ีต๎องการใช๎ประกอบการตัดสินใจแพตตัน จึงได๎เสนอแนวคิดและแนวทาง 
ในการประเมิน ดังนี้ 

 1) หลักการในการประเมิน การประเมินโครงการ นักประเมินควรให๎ความส าคัญกับ 
ผ๎ูบริหาร หรือกลํุมลูกค๎าท่ีจะใช๎ผลการประเมินนั้นๆ ค าถามเพื่อการประเมินหรือตรวจสอบควรเกิด
จากกลํุมผ๎ูเกี่ยวข๎องเหลํานั้น หรือต๎องเป็นความอยากรู๎อยากเห็น หรืออยากใช๎ข๎อมูลผลการประเมิน
ของผ๎ูเกี่ยวข๎อง ไมํใชํใช๎ความอยากรู๎อยากเห็น ของนักประเมินเป็นกรอบในการก าหนดวัตถุประสงค์
ของการประเมิน ซึ่งการประเมินตามแนวคิดนี้ จะท าให๎ผลการประเมินมีโอกาสถูกน าไปใช๎ในการ
ปรับปรุงและพัฒนามากขึ้น 
  2) ขั้นตอนการด าเนินการประเมิน แพตตัน ได๎เสนอแนวทางในการประเมิน
โดยเฉพาะการด าเนินการ เพื่อให๎ได๎วัตถุประสงค์ของการประเมิน โดยแบํงกิจกรรมเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
   (1) จ าแนกประเภทหรือกลํุมบุคคลท่ีเกี่ยวข๎องกับโครงการ ในขั้นตอนนี้นัก
ประเมิน จะต๎องพิจารณาวํา มีใครบ๎างท่ีเกี่ยวข๎องกับโครงการท่ีจะประเมิน หรือเป็นผ๎ูท่ีต๎องการใช๎ผล
ประเมิน เชํน ผ๎ูบริหาร ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ และผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องกับโครงการคนอื่นๆ 
   (2) สัมภาษณ์/สอบถามผ๎ูเกี่ยวข๎องท่ีได๎จากข๎อ (1) เพื่อรวบรวมความเห็น หรือ
ความต๎องการวํากลํุมบุคคลเหลํานั้นต๎องการทราบผลการด าเนินงานโครงการในลักษณะใดบ๎าง 
ต๎องการใช๎ข๎อมูลการประเมินในเรื่องใด หรืออยากรู๎อะไร 

  (3) จัดหมวดหมูํค าถาม หรือความอยากรู๎อยากเห็น หรือความต๎องการใช๎ข๎อมูล
ของกลํุมบุคคลท่ีเกี่ยวข๎องกับโครงการ แล๎วก าหนดเป็นรายการ ค าถามหลักๆ เพื่อการประเมิน เชํน  
การด าเนินงานโครงการท าได๎ตามแผนเพียงใด เกิดปัญหาในลักษณะใดบ๎าง ผลการด าเนินงานของ
โครงการท าได๎บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด ผ๎ูเข๎ารับการอบรมมีความพึงพอใจการอบรมครั้งนี้หรือไมํ ผ๎ู
เข๎าอบรมมีความรู๎และเจตคติเพิ่มข้ึนมากน๎อยเพียงใด หรือการด าเนินโครงการกํอให๎เกิดผลกระทบตํอ
ประชาชนมากน๎อยเพียงใด เป็นต๎น 

 หลังจากด าเนินการท้ัง 3 ขั้นตอนแล๎ว นักประเมินจึงก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินท่ีครอบคลุมประเมินค าถามการประเมินของกลํุมบุคคลท่ีเกี่ยวข๎องกับโครงการ สํวนการ
ด าเนินการในขั้นตอนตํอไป ก็ด าเนินการตามกระบวนการประเมินตามปกติ 

 8. รูปแบบการประเมินของเดวิด เฟทเธอร์แมน (David Fetterman) 
   เดวิด เฟทเธอร์แมน (David Fetterman, 1994) ได๎เสนอแนวคิดการประเมินแบบเสริม
พลัง (Empowerment) ซึ่งอยูํบนพื้นฐานความคิดของการประเมินแบบสร๎างความรํวมมือจากทุกฝุาย 
การประเมินแบบเสริมพลังเป็นการใช๎มโนทัศน์ของการประเมิน เทคนิคการประเมิน และข๎อค๎นพบ
จากการประเมิน ไปกระต๎ุนให๎เกิดการพัฒนาปรับปรุง การก ากับตนเอง โดยใช๎วิธีการท้ังเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพในการด าเนินงาน เป็นกระบวนการท่ีกระท า เพื่อชํวยให๎กลํุมบุคคลตําง ท่ีมีสํวนได๎
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สํวนเสียทุกฝุายเข๎ามามีสํวนรํวมเรียนรู๎  ชํวยตนเองพัฒนาตนเองโดยใช๎วิธีการประเมินตนเอง และ
สะท๎อนผลแกํตนเอง กลํุมคนท่ีเกี่ยวข๎องในการประเมินแบบเสริมพลังจึงประกอบด๎วยบุคคลภายในท่ี
ท าการประเมินผลด๎วยตนเอง และนักประเมินแบบเสริมพลังจึงประกอบด๎วยบุคคลภายในท่ีท าการ
ประเมินผลด๎วยตนเอง และนักประเมินภายนอกท่ีท าหน๎าท่ีเป็นผ๎ูให๎ค าแนะน า (Coach) หรือผ๎ูอ านวย
ความสะดวกในการประเมิน (Facilitator) การประเมินแบบเสริมพลังเป็นการน าผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย
เพื่อเพิ่มการใช๎ประโยชน์ของผลการประเมิน มีการรํวมมือกันระหวํางผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียเพื่อเพิ่มการใช๎
ประโยชน์ของผลการประเมิน มีการให๎ความรู๎ในการประเมินแกํผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย หรือผ๎ูมีสํวนรํวม   
ผ๎ูประเมินมีบทบาทเป็นผ๎ูอ านวยความสะดวก หรือผ๎ูให๎ค าแนะน า ไมํใชํผ๎ูตัดสินเกี่ ยวกับการประเมิน 
เป็นการตัดสินรํวมกันระหวํางผ๎ูประเมินและผ๎ูมีสํวนรํวม ผ๎ูประเมินมีหน๎าท่ีแนะน าชํวยเหลือเทคนิค 
และสร๎างพลังการประเมินรํวมกันของผ๎ูเกี่ยวข๎องอยํางตํอเนื่อง การประเมินแบบนี้มิได๎จบลงแคํการ
ทราบคุณคําของการประเมินเหมือนการประเมินแบบเกํา แตํการประเมินต๎องเป็นกระบวนการท างาน
ท่ีตํอเนื่องด าเนินตํอไปตลอดระยะของการพัฒนาโครงการ 

 ขั้นตอนการประเมิน 
  เฟคเธอร์แมนได๎เสนอขั้นตอนการประเมินแบบเสริมพลังเพื่อพัฒนาบุคลากรในโครงการให๎
สามารถประเมินได๎ด๎วยตนเอง โดยมีข้ันตอนการประเมิน 4 ขั้นตอน คือ 

1) การรวบรวมข๎อมูล (Taking Stock) เป็นการตรวจสอบสถานภาพของโครงการวําอยูํ     
ณ จุดใด รวมถึงการวิเคราะห์จุดอํอนและจุดแข็งของโครงการ 

2) การก าหนดเปูาหมายท่ีต๎องการบรรลุ (Setting Goals) เปูาหมายท่ีก าหนดนั้นต๎องมีความ
ท๎าทาย แสดงถึงศักยภาพ เป็นไปได๎ ลักษณะสัมพันธ์กับกิจกรรมโครงการแหลํงทรัพยากรในขั้นตอนนี้
ผ๎ูมีสํวนรํวมในโครงการรํวมกันก าหนดเปูาหมาย อาจจะใช๎วิธีการระดมสมอง โดยจัดบรรยากาศให๎มี
ลักษณะแบบประชาธิปไตย มีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน จนได๎เปูาหมายท่ีทุกคนเห็น
สอดคล๎องกัน หรือเป็นเปูาหมายส าคัญท่ีต๎องการบรรลุ 

3) การพัฒนากลยุทธ์เพื่อปฏิบัติให๎บรรลุเปูาหมาย (Developing Strategies) ขั้นตอนนี้ผ๎ูมี
สํวนรํวมในโครงการรํวมกันรับผิดชอบและพัฒนากลยุทธ์เพื่อให๎กิจกรรมในโครงการด าเนินงานให๎
ประสบความส าเร็จ การพัฒนากลยุทธ์อาจใช๎การระดมสมอง การพิจารณาทบทวนอยํา งรอบคอบ 
การตกลงรํวมกันฉันทามติ (Consensual Agreement) กลยุทธ์ท่ีพัฒนาจะถูกน าไปปฏิบัติแล๎วมีการ
ทบทวน ตรวจสอบเกี่ยวกับประสิทธิผล และความเหมาะสม 

4) การจัดหาหลักฐานท่ีแสดงถึงความก๎าวหน๎าในการปฏิบัติงาน (Documenting Progress)    
ในขั้นนี้ผ๎ูมีสํวนรํวมในโครงการพิจารณาถึงหลักฐานท่ีจะแสดงให๎เห็นถึงหลักฐานท่ีจะแสดงให๎เห็นถึง
ความก๎าวหน๎า ความสัมพันธ์กับเปูาหมายของโครงการ และหลักฐานต๎องมีความนําเช่ือถือ 
  ในแตํละขั้นตอนท่ีกลําวข๎างต๎นนักประเมินภายนอกและผ๎ูมีสํวนรํวม (นักประเมินภายใน)   
ในโครงการจะท างานรํวมกัน โดยตัวนักประเมินภายนอกมีบทบาทเป็นท่ีปรึกษาของการท างาน
มากกวําท่ีจะท าบทบาทของผ๎ูประเมิน ท้ังนี้บทบาทของนักประเมินภายนอกอาจเกี่ยวข๎องกับการเก็บ
รวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูล และการให๎ข๎อมูลปูอนกลับ  
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 ลักษณะของการประเมินแบบเสริมพลัง 
 จุดเน๎นของการประเมินแบบเสริมพลัง คือ การพัฒนาปรับปรุงโครงการ และการเรียนรู๎
ตลอดชีวิต ในบริบทของการประเมินแบบเสริมพลัง นักประเมินภายนอกจะมีบทบาทในการพัฒนา
บุคลากรหลายลักษณะดังนี้ 

 1) การฝึกอบรม (Training) เป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรภายในให๎สามารถท าการ
ประเมินตนเองได๎ โดยการให๎ความรู๎เกี่ยวกับวิธีการประเมิน เทคนิคการประเมินท าให๎บุคลากรภายใน
เกิดการเรียนรู๎ทุกขั้นตอนของการท างานมุํงให๎บุคลากรเกิดความรู๎ความเข๎าใจในวิธีการมากกวํา ให๎
ความรู๎ตํางๆ ดังท่ี เฟทเธอร์แมน ได๎กลําวในเชิงเปรียบเทียบวํา “ถ๎าสอนวิธีจับปลาแกํเขา เขาจะ
สามารถเล้ียงชีพได๎ตลอดชีวิต” 

 2) การอ านวยความสะดวก (Facilitation) โดยบทบาทนักประเมินเป็นผ๎ูช้ีแนะแนวทางใน
การประเมิน กระต๎ุนก ากับการท างาน พยายามขจัดอุปสรรคปัญหาตํางๆ ท่ีเกิดขึ้นให๎ข๎อเสนอแนะ 
เพื่อให๎เกิดความมั่นใจวํากระบวนการประเมินไมํล๎มเหลว 

3) การได๎รับการสนับสนุน (Advocacy) เป็นขั้นตอนของการน าผลการประเมินตนเองไปใช๎ 
ประโยชน์ โดยการน าผลการประเมินสนองผ๎ูเกี่ยวข๎องโดยเฉพาะผ๎ูบริหาร หรือแหลํงทุนสนับสนุน เพื่อ
ขอรับการสนับสนุนด๎านทรัพยากรในการด าเนินงาน โดยผลท่ีได๎จากการประเมินอาจจะเป็นไป
ทางบวก คือ บรรลุผลตามท่ีต๎องการก็สามารถของการสนับสนุนเพื่อปรับปรุงข๎อบกพรํองตํางๆ 

 4) การสร๎างความกระจําง (Illumination) เป็นการสร๎างความกระจํางให๎เกิดกับบุคลากร
ภายในท่ีผํานประสบการณ์การท าการประเมินผลตนเอง ผลท่ีได๎จากการประเมินแบบเสริมพลังเป็น
กระบวนการท่ีชํวยเปิดหูเปิดตา ท าให๎เกิดประสบการณ์ ในการเรียนรู๎ กระบวนการนี้ถือวําเป็นการ
พัฒนาบุคลากรให๎เกิดความชัดเจนในตนเอง ท าให๎เกิดการสร๎างชุมชนของผ๎ูรู๎ขึ้น 

 5) การมีเสรีภาพในการก าหนดอนาคตของตนเอง (Liberation) เกิดขึ้นหลังจากท่ีกระบวน 
การประเมินแบบเสริมพลังชํวยท าให๎บุคลากรเกิดการพัฒนา และท าให๎เขาเหลํานั้นสามารถมองเห็น
อนาคตของตนเองวําควรพัฒนาไปในทิศทางใดถือเป็นการให๎เสรีภาพกับคณะท างานในการก าหนด
แนวทางการด าเนินงาน และพัฒนางานของตนเองกลําวคือ เป็นการท าให๎บุคลากรสามารถใช๎ความคิด
ท่ีอิสระจากกรอบความคิดแบบเดิมสามารถสร๎างและก าหนดแนวทางของตนเองได๎  

 9. รูปแบบการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis Approach) 
   นิศา ชูโต (2547:20-22) กลําวถึงการประเมินรูปแบบการวิเคราะห์ระบบไว๎วํา ในการ
วิเคราะห์นั้นจะต๎องมุํงถึงผลท่ีได๎จากโครงการ และพยายามหาความเกี่ยวข๎องของรูปแบบของแผนงาน
ท่ีวางในโครงการกับตัวบํงช้ีตํางๆ ข๎อมูลตํางๆ และผลท่ีจะเกดิจากโครงการต๎องวัดในเชิงปริมาณ และ
สาเหตุท่ีเป็นเรื่องของเหตุและผลได๎ ใช๎การวิเคราะห์ทางสถิติและวิธีการประเมินสํวนใหญํมักจะเป็น
เทคนิคการทดลองเพื่อดูผลของการวางแผนแบบตํางๆ ในสภาพการณ์ทางธรรมชาติ รูปแบบนี้ได๎น า
แนวคิดและเทคนิคของการวางแผนการจัดการให๎สอดคล๎องกับการก าหนดงบประมาณ เทคนิคนี้
เรียกวํา PPB (Planning Programing and Budgeting) เพื่อการสร๎างผลผลิตสูงสุด โดยมีความเช่ือ
ท่ีวําปัจจัยเบื้องต๎น (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะ
ฟังก์ช่ันการผลิตท่ีสม่ าเสมอและมั่นคง การประเมินตามแนวคิดนี้นิยมใช๎การทดลอง มีการออกแบบกลํุม
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ทดลอง และกลํุมควบคุม เพื่อหาข๎อสรุประหวํางปัจจัยเบื้องต๎นและผลผลิต พร๎อมท้ังสรุปผลท่ีได๎วํา
บรรลุเปูาหมายหรือไมํ รูปแบบการวิเคราะห์ระบบสามารถประเมินได๎ 3 ด๎าน ได๎แกํ 
 1. การประเมินด๎านปัจจัยเบื้องต๎น (Input) เป็นการประเมินวํา ปัจจัยท่ีต๎องการมีอะไรบ๎าง
พอเพียงหรือไมํ ภายใต๎ปัจจัยนี้มีทางเลือกใด หรือโปรแกรมใดที่เราควรด าเนินการเพื่อให๎บรรลุ
จุดมุํงหมายของโครงการ การประเมินปัจจัยเบื้องต๎น ได๎แกํ บุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ์ จะชํวยให๎ผ๎ู
ด าเนินโครงการเลือกแผนจัดโปรแกรมได๎อยํางเหมาะสม หรือถ๎าประเมินโครงการท่ีด าเนินไปแล๎วผล
จากการประเมินปัจจัยก็จะให๎ค าตอบวําการด าเนินโครงการท่ีท าไปนั้นได๎ด าเนินไปตามแผนท่ีวางไว๎หรือไมํ 
 2. การประเมินกระบวนการ (Process) เป็นการประเมินวํา ได๎น าโครงการไปปฏิบัติตาม
แผนท่ีได๎ก าหนดไว๎หรือไมํ การประเมินกระบวนการสามารถท าได๎ 2 ลักษณะ คือ มีการประเมินกํอน
การน าไปปฏิบัติจริง ลักษณะท่ีสอง คือการประเมินกระบวนการขณะปฏิบัติอยูํโดยการสังเกตอยําง  
มีสํวนรํวมจะชํวยให๎ข๎อมูลท่ีเป็นประโยชน์แกํคณะกรรมการด าเนินโครงการอยํางมาก  
 3. การประเมินผลผลิต (Output) เป็นการประเมินผลวําเป็นไปตามจุดมุํงหมายของโครงการ
หรือไมํ ซึ่งอาจท าได๎ทันทีที่โครงการสิ้นสุด และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตํอมาอีกภายหลัง
ในชํวง 6 เดือน เป็นต๎น การประเมินชํวยใหก๎ารตัดสินใจการรับรอง ล๎มเลิก หรือปรับขยายโครงการ  

10. รูปแบบการประเมิน “CPO” ของเยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี  
    เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2550:187-189) ได๎ช้ีให๎เห็นวํา “การประเมิน” เป็น

กระบวนการอยํางหนึ่งของสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือการตัดสินคุณคําของส่ิงท่ีมุํงจะประเมิน  
ซึ่งอาจจะเป็นทรัพยากรและความพร๎อม กิจกรรม โครงการและแผนปฏิบัติการของหนํวยงาน สถาบัน 
องค์กร หรือสังคมนั้นๆ เพื่อมุํงไปสํูเปูาหมายของการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณคําของส่ิงท่ีมุํงจะประเมิน
ดังกลําว รวมท้ังการพัฒนาสังคมโดยสํวนรวม “การประเมินโครงการ” นั้น เป็นกระบวนการรวบรวม
ข๎อมูล และสารสนเทศท่ีจ าเป็นอันจะน าไปสํูการตัดสินความส าเร็จ รวมท้ังการแก๎ไข ปรับปรุง พัฒนา 
ตลอดจนการสร๎างและการก าหนดทางเลือกใหมํในการด าเนินโครงการ ดังนั้นกิจกรรมการประเมิน
โครงการ จึงเป็นกระบวนการรวบรวมข๎อมูลและสารสนเทศท่ีจ าเป็นเกี่ยวกับปัจจัยขั้นพื้นฐานของ
โครงการ ตลอดจนกระบวนการปฏิบัติระหวํางด าเนินการ และผลผลิตของโครงการ ภายใต๎กิจกรรม
และชํวงเวลาท่ีได๎ก าหนดหรือวางแผนไว๎ ดังนั้นเพื่อชํวยให๎เห็นความสัมพันธ์ของกระบวนการตํางๆ 
ดังกลําวได๎ชัดเจนยิ่งขึ้น เยาวดี วิบูลย์ศรี จึงได๎พัฒนาเป็นรูปแบบหรือแบบจ าลองของการประเมิน
โครงการขึ้น ซึ่งคิดวํานําจะเหมาะท่ีจะน ามาประยุกต์ใช๎ในประเทศไทยโดยตรง ดังปรากฏในภาพท่ี 3 
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ภาพที ่3 แบบจ าลองการประเมิน “CPO” (CPO’S Evaluation Model) 

 
 

หมายเหตุ :สัญลักษณ์ท่ีใช๎มีดังนี้ 
1. -------------  หมายถึง เส๎นแบํงระหวํางองค์ประกอบ ซึ่งแยกกนัไมํเด็ดขาด 
2.   หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ระหวํางแตํละองค์ประกอบในลักษณะของ 

 การส่ือสารแบบสองทางอยํางครบวงจร 
3. C หมายถึง Context 
4. P หมายถึง Process 
5. O หมายถึง Outcome 
ตัวแบบ CPO ประกอบด๎วยสํวนส าคัญ 3 สํวนใหญํๆ ท่ีเกี่ยวข๎องซึ่งกันและกันอยํางตํอเนื่อง

ตามล าดับ คือ 
1. ปัจจัยพื้นฐานด๎านสภาวะแวดล๎อมของโครงการ (Context) ปัจจัยด๎านนี้หมายถึง “บริบท” 

ตํางๆ ท่ีมีสํวนเกี่ยวกับโครงการท้ังหมด เชํน ปัจจัยทางการเมือง ทางสังคม ทางวัฒนธรรม รวมท้ัง
ปัจจัยทางกายภาพ และทางด๎านจิตใจ เป็นต๎น การประเมินในสํวนนี้ เป็นการประเมินสภาวะแวดล๎อม
หรือ “บริบท” ตํางๆ ของโครงการนั้นๆ วํามีความเหมาะสมหรือไมํอยํางไร โดยพิจารณาถึง 

1.1 ความต๎องการของโครงการ (Needs Assessment) เพื่อให๎ทราบถึงความจ าเป็น หรือ
ความต๎องการของผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียตํอโครงการ 

1.2 ความเป็นไปได๎ของโครงการ (Feasibility) เพื่อให๎ทราบถึงโอกาสในการจัดท าโครงการ 
1.3 การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อระบุถึงส่ิงท่ีต๎องการจะให๎เกิดขึ้นจากโครงการ 
1.4 ความพร๎อมและทรัพยากรในด๎านตํางๆ เชํน เงินทุนหรืองบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 

บุคลากร เป็นต๎น 
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2. กระบวนการปฏิบัติระหวํางด าเนินโครงการ (Process) ค าวํา “กระบวนการ” หมายถึง
ขั้นตอนหรือกรรมวิธีท่ีจะต๎องปฏิบัติตามล าดับกํอนหลังอยํางเป็นระบบ  และครบวงจรในระหวําง
ด าเนินโครงการ กระบวนการดังกลําวอาจจะแตกตํางกันไปตามเปูาหมายในเชิงปรัชญาของแตํละ
โครงการ เชํน โครงการธุรกิจ เปูาหมายหลักก็คือ การแสวงหาก าไรจากการด าเนินธุรกิจนั้นๆ ให๎ได๎
มากท่ีสุดเทําท่ีจะท าได๎ โดยลดต๎นทุนการด าเนินงานให๎เหลือน๎อยท่ีสุด สํวนโครงการทางการศึกษา
ของรัฐ เปูาหมายหลักก็คือ การปลูกฝังความรู๎ให๎ผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องท้ังเด็กเยาวชน และบุคคลท่ัวไป โดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติในระยะยาว โครงการบางประเภทนี้จะไมํมุํงแสวงหาก าไรสูงสุดเป็นหลัก 
เป็นต๎น ถึงแม๎วํากระบวนการปฏิบัติระหวํางด าเนินโครงการอาจจะแตกตํางกัน ขึ้นอยูํกับเปูาหมายใน
เชิงปรัชญาของแตํละโครงการนั้นๆ ดังท่ีกลําวมาแล๎ว แตํส าหรับการประเมินโครงการโดยท่ัวไปมี
องค์ประกอบส าคัญท่ีต๎องพิจารณาเป็นพิเศษก็คือ ความสอดคล๎องของกิจกรรมและชํวงเวลา โดย
พิจารณาถึง 

2.1 กิจกรรม (Activity) เพื่อให๎ทราบวํา กิจกรรมนั้นๆ มีความสอดคล๎องหรือตรงกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือไมํ และมีการจัดล าดับท่ีเหมาะสมตํอเนื่องกันมากน๎อยเพียงใด 

2.2 ชํวงเวลา (Timing) เพื่อให๎ทราบวํา ชํวงเวลาท่ีจะด าเนินโครงการทางด๎านกิจกรรมนั้น 
มีความเหมาะสมเพียงไร มีข๎อจ ากัดประการใด และชํวงเวลาท่ีก าหนดไว๎นั้น สามารถจะปรับเปล่ียนไป
จากเดิมได๎ตามความจ าเป็นหรือไมํ และเพราะเหตุใด 

3. ผลผลิตของโครงการ (Outcome) ค าวํา “ผลผลิต” (Outcome) นั้น นักประเมินบางทําน
ใช๎ค าวํา “ผลผลิต” (Product) ซึ่งหมายถึง  ผลท่ีได๎รับจากการกระท าใดๆ แตํบางทํานใช๎ค าวํา 
“ผลลัพธ์” (Output) ซึ่งหมายถึง ผลงานหรือส่ิงท่ีปรากฏออกมาภายหลัง ดังนั้น ค าวํา “ผลผลิต”   
ท่ีใช๎นี้ จึงมีความหมายครอบคลุมค าศัพท์ภาษาอังกฤษท้ัง 3 ค า ดังท่ีกลําวมาแล๎ว ด๎วยเหตุนี้ ค าวํา 
“ผลผลิตของโครงการ” จึงหมายถึง ผลงานหรือผลท่ีได๎รับจากการกระท ากิจกรรมใดๆ  ของแตํละ
โครงการ โดยสามารถแบํงผลงานดังกลําวเป็น 3 ประเภท คือ ผลรวม (Overall) ผลกระทบ (Impact) 
และคุณคําหรือประโยชน์ (Utility) ตามล าดับ  

3.1 ผลรวม (Overall) เพื่อให๎ทราบถึงผลท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดจากกิจกรรมของโครงการท้ัง
โดยทางตรงและทางอ๎อม 

3.2 ผลกระทบ (Impact) เพื่อให๎ทราบถึงผลท่ีตามมาจากการด าเนินโครงการนั้นๆ ท้ัง
ทางตรงและทางอ๎อม รวมท้ังจากท่ีคาดหวังไว๎ และมิได๎คาดหวังไว๎ด๎วยคุณคําหรือประโยชน์ (Utility) 
เพื่อให๎ทราบถึงคุณคําหรือความส าคัญของผลท่ีได๎มาจากการประเมิน  ท้ังนี้เพื่อน าไปใช๎ประโยชน์ใน
การตัดสินใจ หรือเพื่อน าไปประยุกต์ใช๎ให๎เหมาะสมตํอไป 
 ในขณะท่ี สมถวิล วิจิตรวรรณา (2552:23-25) ได๎อธิบายถึงรูปแบบการประเมินโครงการไว๎
วํา โมเดลการประเมินหรือรูปแบบการประเมินคือ กรอบความคิดในการประเมินท่ีเสนอโดยนัก
ประเมินท่ีมีช่ือเสียง มีผ๎ูเสนอรูปแบบการประเมินหลากหลาย ในท่ีนี้จะน าเสนอเฉพาะรูปแบบท่ีนิยม
ใช๎จ านวน 7 รูปแบบ มีแตํละรูปแบบการประเมินมีลักษณะเฉพาะแตกตํางกัน รูปแบบการประเมิน
โครงการตั้งแตํ 1 ถึง 5 เป็นรูปแบบการประเมินด้ังเดิมกํอน ค.ศ.1989 ตํอมาการประเมินต้ังแตํ ค.ศ.
1989 พัฒนาไปในแนวทางการเน๎นการใช๎ประโยชน์จากผลการประเมิน การประเมินแบบมีสํวนรํวม 
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และการประเมินท่ีให๎ความส าคัญกับผ๎ูท่ีมีสํวนได๎สํวนเสียกับการประเมิน (Stakeholder) ท าให๎เกิด
รูปแบบการประเมิน 6 ถึง 7 ในท่ีนี้จะกลําวสรุป ท้ัง 7 รูปแบบ ดังนี้ 
 1. รูปแบบการประเมินท่ียึดจุดมุํงหมาย (Objective model หรือรูปแบบ Tyler) นิยามการ
ประเมินรูปแบบนี้ คือ การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับจุดมุํงหมายของโครงการ โครงการท่ี
ประสบผลส าเร็จ คือ โครงการท่ีบรรลุจุดมุํงหมายของโครงการการเลือกรูปแบบนี้ จุดมุํงหมายของ
โครงการ ต๎องเขียนอยํางชัดเจน ครอบคลุม และสามารถท าการวัดได๎ 
 2. รูปแบบการประเมินแบบชิป (CIPP model) น าเสนอโดยสตัฟเฟิลบีม นิยามการประเมิน
รูปแบบนี้ คือ กระบวนการในการเก็บรวบรวมข๎อมูลท่ีเป็นประโยชน์เพื่อใช๎เป็นทางเลือกในการ
ตัดสินใจ มีรูปแบบการประเมิน 4 ด๎าน คือ 
  2.1 การประเมินสภาวะแวดล๎อม (context Evaluation:C) เป็นการประเมินสภาวะ
แวดล๎อมกํอนการก าหนดโครงการ เชํน ประเมินสภาพสังคม เศรษฐกิจ ความต๎องการจ าเป็น เพื่อ
ก าหนดโครงการขึ้นมา 
  2.2 การประเมินปัจจัยเบื้องต๎น (Input Evaluation:I) เป็นการประเมินกํอนเริ่มการ
ปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมพอเพียงของทรัพยากร เพื่อให๎น าทรัพยากรมาใช๎ เพื่อให๎
โครงการบรรลุผล 
  2.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation:P) เป็นการประเมินในระหวําง
ด าเนินโครงการ เพื่อหาข๎อบกพรํองของการปฏิบัติการท้ังนี้ ข๎อมูลท่ีได๎จะได๎น าไปปรับปรุงพัฒนาแก๎ไข
การด าเนินการในแตํละชํวงให๎ทันเวลาตํอไป 
  2.4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation:P) เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบ
ผลผลิตท่ีเกิดขึน้บรรลุจุดประสงค์โครงการเพียงใด การประเมินจะต๎องปรับปรุงหรือขยาย หรือยกเลิก
ในเรื่องใดบ๎าง 
 3. รูปแบบการประเมินเชิงระบบ (System Approach) คือ การประเมินปัจจัยน าเข๎า 
กระบวนการและผลผลิต การประเมินปัจจัยน าเข๎าเป็นการประเมินทรัพยากรท่ีใช๎ในโครงการ เชํน 
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เนื้อหา หลักสูตร เป็นต๎น กระบวนการเป็นการประเมินการด าเนินงาน 
เชํน ความถูกต๎อง รวดเร็วของการด าเนินงาน การประสานงาน การให๎บริการ เป็นต๎น ส าหรับผลผลิต
เป็นการประเมินผลท่ีได๎จากการด าเนินงาน 
 4. รูปแบบการประเมินการฝึกอบรมแบบเคิร์กแพททริก (Kirkpatrick model) เป็นรูปแบบท่ี
ออกแบบเพื่อประเมินการอบรม ประกอบด๎วย 4 ด๎าน คือ 
  4.1 ประเมินปฏิกิริยา ความพึงพอใจด๎านบริการตํางๆ ของผ๎ูรับการอบรม 
  4.2 ประเมินความรู๎ท่ีได๎จากการฝึกอบรมผ๎ูรับการอบรม 
  4.3 ประเมินพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปของผ๎ูรับการอบรม  
  4.4 ประเมินผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นกับองค์การของผ๎ูรับการอบรม อาทิ การเพิ่มคุณภาพการ
ผลิต การลดคําใช๎จําย การลดความผิดพลาด เป็นต๎น 
 5. รูปแบบการประเมินแบบเคาน์ทิแนนซ์ของสเตค (Stake’s Countenance Model) การ
ประเมินประกอบด๎วยกิจกรรมหลัก 2 ประการ คือ การบรรยายและการตัดสิน ประกอบด๎วย 
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  5.1 บรรยายลักษณะตัวแปร 3 ด๎าน (ส่ิงท่ีมีอยูํกํอน กระบวนการ ผลผลิต) ของโครงการ
บรรยายความสัมพันธ์ (เชิงเหตุผล) ในส่ิงท่ีวัดระหวํางตัวแปรท้ัง 3 ด๎าน บรรยายความสัมพันธ์       
(เชิงประจักษ์) ท่ีเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงระหวํางตัวแปร บรรยาย ความสอดคล๎องระหวํางส่ิงท่ีคาดหวังกับ
ส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงของแตํละตัวแปร 
  5.2 ตัดสินคุณคําจากข๎อมูลของตัวแปรท่ีเป็นมาตรฐานกับข๎อมูลสํวนท่ีเป็นการตัดสิน 
 6. รูปแบบการประเมินแบบมีสํวนรํวม (Collaborative Evaluation) เป็นรูปแบบท่ีผ๎ูวิจัย
เปล่ียนบทบาทจากผ๎ูควบคุมการประเมินมาเป็นผ๎ูให๎ความรํวมมือให๎ค าปรึกษาหารือท่ีสร๎างสรรค์ ให๎
ความรู๎วิธีท่ีจะปรับปรุงโครงการแกํผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องท างานประเมินรํวมกัน และมีสํวนส าคัญในการ
ตัดสินใจ (เดิมผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องเป็นเพียงแหลํงข๎อมูลการประเมิน) ท าให๎ผ๎ูมีสํวนรํวมเกิดความรู๎สึกเป็น
เจ๎าของท้ังในกระบวนการประเมิน และข๎อค๎นพบจากการประเมิน ซึ่งมีประโยชน์ระยะยาวแกํผ๎ูมีสํวน
รํวมมากกวําการใช๎ผลการประเมินเทํานั้น นอกจากนั้นผ๎ูวิจัยมีบทบาทเป็นตัวกลางในกระบวนการ
เจรจาตํอรองระหวํางกลํุมผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียกลํุมตํางๆ แตํท้ังนี้ ระดับของการมีสํวนรํวมแตกตํางกัน  
มีต้ังแตํมีสํวนรํวมเพียงเล็กน๎อย จนถึงระดับท่ีเข๎ามามีสํวนรํวมอยํางเต็มท่ีทุกขั้นตอน 
 7. รูปแบบการประเมินของแพตตันท่ีมุํงใช๎ประโยชน์จากการประเมิน (Patton’s Utilization 
model) การประเมินโครงการท่ีใช๎วิธีการวิจัยเชิงประเมินแบบเดิมท่ีใช๎รูปแบบหรือแบบจ าลองตํางๆ 
เชํน CIPP มักมีข๎อจ ากัดวําไมํได๎น าผลการประเมินไปใช๎ประโยชน์เทําท่ีควร แตํเป็นการประเมินตาม
หน๎าท่ีเทํานั้น ดังนั้น Patton จึงเกิดแนวคิดวํา ถ๎าผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียกับการประเมิน (Stakeholder) 
ได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในกระบวนการประเมินตั้งแตํต๎น ก็จะท าให๎ผลการประเมินเป็นท่ียอมรับและมีการ
น าผลไปใช๎ และผ๎ูวิจัยควรเปล่ียนบทบาทจากการด าเนินการประเมินอยํางเข๎มงวดเหมือนการจับผิด
มาเป็นบทบาทในบรรยากาศท่ีสนับสนุน แนะน าประสานงานกับผ๎ูด าเนินโครงการ มีการแลกเปล่ียน
ความเห็น ปรึกษาน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาโครงการเป็นระยะ การประเมินในรูปแบบนี้มี
ลักษณะโน๎มเอียงเป็นการประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
 นอกจากนี้ ศิริชัย กาญจนวาสี (2553:113–127) ยังได๎สรุปรูปแบบการประเมินไว๎ ดังนี้ 
 1. การประเมินท่ีเน๎นการตัดสินใจโดยใช๎วิธีเชิงระบบ (SD Models) 
  รูปแบบการประเมินตามแนวคิดนี้ประกอบด๎วย 
  1.1 System Analysis 
  กระทรวงกลาโหมของสหรัฐ (1956) ได๎น าเทคนิค Planning, Programming and 
Budgeting System (PPBS) ซึ่งมีรากฐานมาจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาใช๎ในหนํวยงานของทาง
รัฐบาลเพื่อการสร๎างผลผลิตสูงสุด โดยมีความเช่ือวํา ปัจจัยเบื้องต๎น (Input) กระบวนการ (Process) 
และผลผลิต (Output) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะฟังก์ชันการผลิตท่ีสม่ าเสมอ และมั่นคง และ
สามารถวัดผลได๎ในเชิงปริมาณ การประเมินตามแนวคิดนี้นิยมใช๎การทดลอง มีการออกแบบกลํุม
ทดลอง และกลํุมควบคุมเพื่อหาข๎อสรุปเชิงสาเหตุระหวํางปัจจัยเบื้องต๎น และผลผลิต พร๎อมท้ังสรุปผล
ท่ีไ ด๎วําบรรลุเปูาหมายหรือไมํ  ตลอดจนนิยมเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับโครงการอื่ นๆ  
ในแงํผลผลิตตามท่ีคาดหมายโดยใช๎เกณฑ์การส้ินเปลืองทรัพยากรน๎อยท่ีสุด 
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 1.2    Cost – related Analysis 
   รูปแบบนี้ได๎ประยุกต์การวิเคราะห์คําใช๎จํายในทางเศรษฐศาสตร์มาใช๎ในการประเมิน
โดยเสนอแนวคิด และเทคนิคในการวิเคราะห์ ท่ีส าคัญ ได๎แกํ Cost–effectiveness Analysis  
เป็นการเปรียบเทียบคําใช๎จํายกับประสิทธิผลท่ีได๎รับ Cost–benefit Analysis เป็นการเปรียบเทียบ
คําใช๎จํายกับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของตัวเงิน  Cost–utility Analysis เป็นการเปรียบเทียบ
คําใช๎จํายกับผลประโยชน์ของการใช๎สอย  และ Cost–feasibility Analysis เป็นการคาดคะเน
คําใช๎จํายของทางเลือกตํางๆ เพื่อให๎แนํใจวําทางเลือกนั้นมีคําใช๎จํายอยูํในวงเงินท่ีมีอยูํ  
 1.3 Program Evaluation and Review Techniques (PERT) 
    PERT เป็นเทคนิคการทบทวนและประเมินการจัดกิจกรรมขององค์กร เพื่อให๎ผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมาย และเสร็จทันเวลาท่ีก าหนด โดยอาศัยการสร๎างแผนผังการด าเนิน
กิจกรรมตามขั้นตอน และประมาณเวลาท่ีใช๎ในแตํละกิจกรรม เพื่อหาเส๎นทางการด าเนินกิจกรรมท่ี
วิกฤติ จะได๎ระดมทรัพยากรตามความเหมาะสม โดยให๎ความส าคัญตํอเส๎นทางวิกฤต เพื่อให๎งานบรรลุ
เปูาหมายและเสร็จทันก าหนดเวลา 
 1.4 Rossi, Freeman, and Wright’s Approach (RFWA) 
   เป็นรูปแบบการประเมินอยํางเป็นระบบท่ีพยายามเน๎นการประเมินท่ีมีการวางแผน
ก าหนดวิธีการท่ีเป็นมาตรฐานและชัดเจน เพื่อให๎ผลการประเมินมีความเท่ียงตรง และเป็นปรนัย RFW 
เสนอวํา วัตถุประสงค์ของการประเมินควรเน๎นท่ีการด าเนินงานวํา เข๎าถึงประชากรเปูาหมายเพียงไร? 
เป็นไปตามแผนหรือไมํ? มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพียงไร? โดยการประเมินนั้นจะต๎องให๎
สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ตํอการวางแผนการติดตามควบคุมผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น และเป็น
ประโยชน์ส าหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์การด าเนินงาน 
 1.5 Experimental Approach 
   รูปแบบนี้ได๎น าหลักการวัด และการทดลองมาใช๎เป็นแนวทางหนึ่งของการประเมิน 
การประเมินควรออกแบบอยํางรัดกุม (ถ๎าเป็นไปได๎) ควรใช๎แบบแผนการทดลอง หรือกึ่งทดลอง มีการ
เก็บรวบรวมข๎อมูลอยํางได๎มาตรฐาน การตัดสินผลควรอยูํบนพื้นฐานของข๎อมูลเชิงประจักษ์มากกวําท่ี
จะใช๎มาตรฐานสํวนตัว แล๎วพยายามสรุปผลในรูปของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เพื่อจะได๎น าผลไปใช๎
อ๎างอิงได๎กับโครงการอื่นๆ ท่ีมีลักษณะคล๎ายคลึงกัน ผลการประเมินควรมีบทบาทในการกระต๎ุนการ
อภิปรายทางการเมืองและสร๎างอิทธิพลทางความคิดในการตัดสินใจของผ๎ูบริหาร 
 1.6 Goal–based (Behavioral objectives) Approach 
   รูปแบบนี้เป็นรูปแบบการประเมินท่ียึดวัตถุประสงค์ของส่ิงท่ีประเมินเป็นหลักในการ
ประเมินความส าเร็จ วัตถุประสงค์ของส่ิงท่ีประเมินจึงเป็นท้ังเปูาหมายของการประเมิน และผลลัพธ์ท่ี
คาดหวัง ซึ่งสามารถน ามาเป็นเกณฑ์มาตรฐานส าหรับการตัดสินผลส าเร็จของการด าเนินงานในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของส่ิงท่ีประเมิน จึงต๎องมีความชัดเจนในรูปของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เพื่อท่ีนักประเมินจะวิเคราะห์ความสอดคล๎องระหวํางวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้ นอันเป็นการ
ตัดสินผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม 
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 1.7 Discrepancy Approach 
   รูปแบบการประเมินท่ีเน๎นการตรวจสอบความไมํสอดคล๎องระหวํางส่ิงท่ีคาดหวัง และ
ส่ิงท่ีเกิดขึน้จริง เพื่อเป็นการช้ีจุดเดํน/จุดด๎อยของการด าเนินงาน โดยการบรรยายเอกสาร ท่ีเกี่ยวข๎อง
สังเกตการณ์ในสนาม ประเมินการบรรลุเปูาหมายระหวํางทาง ประเมินการบรรลุเปูาหมายปลายทาง 
และเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวํางโครงการ/กิจกรรม นักประเมินจะต๎องต้ังเกณฑ์มาตรฐานความ
สอดคล๎องของแตํละขั้นตอนของการประเมิน ถ๎าความสอดคล๎องเกิดขึ้นไมํถึงระดับท่ียอมรับได๎ จะต๎อง
มีการปรับเปล่ียนการด าเนินงาน หรือเปล่ียนเกณฑ์ หรือยุติโครงการ / กิจกรรม 
 1.8 Context–Input–Output Approach (CIPP) 
   เป็นการประเมินบริบท ปัจจัยเบื้องต๎น กระบวนการ และผลผลิต เพื่อชํวยผ๎ูบริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกเปูาหมาย/จุดมุํงหมายของโครงการ/การด าเนินงาน (planning 
decisions) การก าหนดยุทธวิ ธี  แผนงานและการด า เนินงาน (structuring decisions) การ
ปรับเปล่ียนยุทธวิธี/แผนงาน/การด าเนินงานให๎ความเหมาะสม (implementing decisions) และการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับเปล่ียน/คง–ขยาย/ยุบ–เลิกโครงการ (recycling decisions) นักประเมินจะต๎อง
ออกแบบการประเมินให๎สอดคล๎องกับสภาพการตัดสินใจของผ๎ูบริหารโดยการระบุประเภท ระดับ 
และคาดคะเนสถานการณ์ของการตัดสินใจท่ีจะเกิดขึ้น ก าหนดเกณฑ์ท่ีใช๎ในการตัดสินใจในแตํละ
สถานการณ์และวางแนวทางการประเมิน จากนั้นจึงเก็บรวบรวมข๎อมูลท่ีต๎องการ วิเคราะห์ข๎อมูล และ
รายงานผล 
 1.9 Center for the Study of Evaluation Approach 
   รูปแบบการประเมินท่ีเรียกวํา CSE Approach เป็นการประเมินกระบวนการของการ
ท าให๎เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจ จุดมุํงหมายของการประเมินจึงเป็นการท าให๎เกิดความมั่นใจใน
การตัดสินใจ จุดมุํงหมายของการประเมินจึงเป็นการเสนอสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ตํอผ๎ูบริหาร โดย
การประเมินควรประกอบด๎วยกิจกรรมส าคัญ คือ การประเมินความต๎องการของระบบ (System 
Assessment) ประเมินการวางแผนโครงการ (Program planning) ประเมินการด าเนินงานตามแผน 
(Implementation Evaluation) ประเมินความก๎าวหน๎า (Progress Evaluation) และประเมิน
ผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) นักประเมินจะต๎องรวบรวมข๎อมูลท่ีเช่ือถือได๎เกี่ยวกับโครงการ และ
ให๎ตรงกับความต๎องการของผ๎ูบริหาร โดยจะต๎องทราบวําใครมีอ านาจในการตัดสินใจ ผ๎ูบริหาร
ต๎องการข๎อมูลอะไร และนักประเมินควรเป็นคนกลางท่ีไมํมีสํวนรํวมในโครงการ 
 2. การประเมินท่ีเน๎นการตัดสินใจ โดยใช๎วิธีเชิงธรรมชาติ (ND Models) รูปแบบการประเมิน
ตามแนวคิดนี้ ประกอบด๎วย 
 2.1 Utilization–Focused Approach (UFA) 
   รูปแบบการประเมินท่ีเน๎นการน าผลไปใช๎ประโยชน์ Patton ให๎แนวทางวําบุคลิกภาพ
ของนักประเมินเป็นกุญแจสํูการใช๎ประโยชน์ของผลการประเมิน นักประเมินจะต๎องสร๎างสัมพันธ์กับผ๎ู
ต๎องการใช๎ข๎อมูลโดยตรง เพื่อลํวงรู๎ความต๎องการข๎อมูล การตัดสินใจท่ีต๎องการท า และปูอนข๎อมูลท่ี
เขาต๎องการ โดยระบุผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องโดยตรงท่ีต๎องการใช๎ผลการประเมิน ก าหนดประเด็นของการ
ประเมินให๎ชัดเจน เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล วิเคราะห์ข๎อมูล และใช๎เกณฑ์การตัดสินอันเป็นท่ี
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ยอมรับของผ๎ูใช๎ผลการประเมิน เสนอผลการประเมินโดยให๎ผ๎ูใช๎ผลการประเมินเป็นผ๎ูสรุป และตัดสิน
คุณคําของส่ิงท่ีมุํงประเมิน จากนั้นจึงท าการเผยแพรํผลการประเมิน 
 2.2  Stakeholder–Based Approach 
   เป็นรูปแบบการประเมินท่ีให๎ความส าคัญและเน๎นการสนองตอบความต๎องการ 
ทราบผลการประเมินของกลํุมผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย กลํุมผ๎ูสนใจและเกี่ยวข๎องกับส่ิงท่ีประเมิน (multiple 
stakeholder groups) กลํุมผ๎ูสนใจและเกี่ยวข๎องกับส่ิงท่ีประเมินถูกน ามาให๎มีสํวนรํวมในการก าหนด 
จุดมุํงหมายของการประเมิน เกณฑ์การประเมิน เครื่องมือ การแปลผลการให๎ข๎อมูลย๎อนกลับเกี่ยวกับ
รํางรายงาน ซึ่งตํอมา ได๎เสนอแนวคิดในการเลือกกลํุมผ๎ูสนใจ และเกี่ยวข๎องกับส่ิงท่ีประเมินโดย
พิจารณาเปูาหมายของการมีสํวนรํวม ถ๎าเพื่อเป็นการสํงเสริมการใช๎ผลการประเมิน (utilization) ควร
เลือกกลํุมท่ีมีอ านาจในการตัดสินใจด๎านนโยบายและควรให๎มีสํวนรํวมอยํางจริงจัง กลํุมดังกลําว เชํน 
ผ๎ูบริหาร ผ๎ูจัดด าเนินการท่ีมีอิทธิพลตํอการก าหนดนโยบาย แตํถ๎าเพื่อเป็นตัวแทนของกระบวนการ
ตัดสินใจ (decision making process) ควรเลือกกลํุมท่ีมีอ านาจในการตัดสินใจ และไมํจ าเป็นต๎องให๎
มีสํวนรํวมอยํางใกล๎ชิด แตํถ๎าเพื่อการสร๎างพลังในการตัดสินใจ (empowerment) ท่ีสอดคล๎องกับ
กระบวนการประชาธิปไตย ควรเลือกกลํุมท่ีมีอ านาจน๎อยในการตัดสินใจ แตํมีบทบาทของการตํอรอง
สูง เชํน ผ๎ูใช๎บริการกลํุมผลประโยชน์กลํุมพลังตํางๆ เป็นต๎น 
  2.3 Responsive (Countenance) Model 
  รูปแบบการประเมินท่ีสนองความต๎องการสารสนเทศของผ๎ูสนใจใช๎ผลการประเมิน 
โดยพยายามสะท๎อนคุณคําของการด าเนินงานตามทัศนะของผ๎ูเกี่ยวข๎องหลายฝุายอยํางกว๎างขวาง  
Stake เสนอให๎ใช๎วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (case study) รวบรวมข๎อมูลโดยเน๎นการสังเกตและ
สัมภาษณ์ตามสภาพธรรมชาติ โดยใช๎นักสังเกตหลายๆ คนท าการสังเกตกลํุมผ๎ูเกี่ยวข๎องหลายๆ กลํุม 
เน๎นข๎อมูลท่ีเกี่ยวกับการรับรู๎กระบวนการและผลกระทบในด๎านการเปล่ียนแปลงตํางๆ ท่ีเกิดขึ้นโดย
พิจารณาองค์ประกอบของการประเมิน 3 สํวน คือ Antecedents, Transaction และ Outcomes 
วิธีการประเมินเน๎นการบรรยายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบตามท่ีคาดหวังและเกิดขึ้นจริง และ
ตัดสินคุณคําโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานในทัศนะของผ๎ูเกี่ยวข๎องฝุายตํางๆ สํวนการตัดสินคุณคํา
สุดท๎ายให๎เป็นหน๎าท่ีของผ๎ูใช๎ผลการประเมิน จะก าหนดเกณฑ์และท าการช่ังน้ าหนักคุณคําของฝุาย
ตํางๆ เอาเอง 
  2.4 Creative Approach 
  รูปแบบนี้ไ ด๎เน๎นวํา ไมํมีวิธี ดี ท่ีสุดเพียงวิธี เดียวในการประเมินเนื่องจากทุก
สถานการณ์ของการประเมินมีความสลับซับซ๎อน และมีลักษณะเฉพาะแตกตํางกันไมํวําจะเป็น
คุณลักษณะ เงื่อนไข ทรัพยากร ข๎อจ ากัด กลํุมบุคคลท่ีเกี่ยวข๎อง คํานิยม และการเมือง ดังนั้น จึงต๎อง
ใช๎วิธีการประเมินแตกตํางกัน การประเมินท่ีดีควรสอดคล๎องกับสถานการณ์ (situation responsive) 
เน๎นผลท่ีน าไปใช๎ประโยชน์ได๎ (utilization–focused) และมีวิธีการท่ียืดหยุํน (methodologically 
flexible) Patton ได๎เสนอวํา creative evaluation เป็นการประเมินท่ีใช๎กระบวนการแก๎ปัญหาใน
การปรับเปล่ียนสถานการณ์ และการประเมินให๎เหมาะสมกัน โดยอาศัยความสามารถสํวนตัวของนัก
ประเมินในการสังเกตเจรจาตํอรอง ปฏิสัมพันธ์กับองค์ประกอบแวดล๎อม เพื่อออกแบบการประเมินจึง
ต๎องมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ และกล๎าหาญ มีความกระตือรือร๎น ตอบสนองได๎ไว ปรับตัวได๎ดี     
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และสามารถให๎ความรู๎ผ๎ูเกี่ยวข๎องให๎มีความเข๎าใจในกระบวนการประเมิน และการใช๎ผลการประเมิน
โดยมีสไตล์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง 
  2.5 Transactional Approach 
   รูปแบบนี้ ใช๎แก๎ไขความแตกแยกหรือขัดแย๎งอันเนื่องมาจากการด าเนินโครงการ
และประสานรอยร๎าวด๎วยหลักการบริหารความขัดแย๎งรูปแบบการประเมินนี้เริ่มด๎วยการประชุมเพื่อ
รับทราบปัญหาของกลํุมผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวข๎องท้ังหมด สร๎างเครื่องมือติดตามข๎อมูลการเปล่ียนแปลง
ของสถานการณ์เกี่ยวกับการรับรู๎ปัญหา ความคาดหวังของกลํุมตํางๆ  ปรับเปล่ียนโครงการให๎
เหมาะสมโดยสร๎างความรับผิดชอบรํวมกัน ติดตามควบคุม และแก๎ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นใหมํ 
  2.6 Illuminative Approach 
  รู ปแบบนี้  เน๎ นการ ใ ช๎ เทคนิคการ สัง เกตแบบปลาย เปิด  (open – ended 
observation) เกี่ยวกับคุณลักษณะส าคัญของโครงการ ข๎อตกลงเบื้องต๎น สถานการณ์แวดล๎อม
ปฏิสัมพันธ์ระหวํางองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลตํอโครงการ เพื่อบรรยาย แปลความหมาย และจัดท า
เอกสารรายงานเกี่ยวกับผลดี/ผลเสียของสถานการณ์แวดล๎อม นวัตกรรม การเปล่ียนแปลง และ
ผลลัพธ์ท่ีส าคัญตลอดจนการแสวงหาหลักการทั่วไป 
  2.7 Democratic Approach 
  เป็นแนวทางการประเมินแบบประชาธิปไตยท่ีให๎ความส าคัญตํอผ๎ูมีผลประโยชน์จาก
การด าเนินงานทุกฝุายให๎มีสํวนรํวมในกระบวนการประเมิน  นักประเมินท าหน๎าท่ีติดตํอเจรจา/ 
ประสานงานระหวํางแหลํงทุน ผ๎ูบริหาร ผ๎ูรํวมโครงการ และผ๎ูได๎รับผลจากโครงการ/ประชาชนท่ัวไป 
ตลอดจนท าหน๎าท่ีศึกษาข๎อมูลของโครงการ เสนอและแลกเปล่ียนข๎อมูลระหวํางกลํุมผลประโยชน์
ตํางๆ การตัดสินคุณคํา และข๎อเสนอแนะขึ้นอยูํกับการวินิจฉัยของผ๎ูเกี่ยวข๎องแตํละฝุาย 
 3. การประเมินท่ีเน๎นการตัดสินคุณคําโดยใช๎เชิงระบบ (SV Models) 
   3.1 Consumer–oriented Approach 
   รูปแบบการประเมินท่ีเน๎นความส าคัญของผ๎ูบริโภค เป็นการตัดสินคุณคําเชิง
สัมพันธ์ของส่ิงตํางๆ การประเมินมีจุดมุํงหมายให๎เกิดประโยชน์ตํอผ๎ูบริโภคส าหรับตัดสินใจเลือกการ
บริโภคท่ีค๎ุมคํา หรือสนองตอบตํอความต๎องการของผ๎ูบริโภค ผลิตผลท่ีได๎จากกระบวนการ ซึ่งอาจอยูํ
ในรูปของการบริการหรือผลิตภัณฑ์ก็ตามควรตัดสินคุณคําตามมาตรฐานของผ๎ูบริโภคเป็นส าคัญ 
ผ๎ูบริโภคอาจเป็น ผ๎ูซื้อสินค๎า ผ๎ูใช๎บริการ ผ๎ูเข๎าโครงการฝึกอบรม ผ๎ูเลือกสถานศึกษา นักเรียน ครู  
ผ๎ูปกครอง ผ๎ูเสียภาษี เป็นต๎น การประเมินในลักษณะนี้ นักประเมินควรเป็นผ๎ูประเมินภายนอกท่ีมี
ความเป็นอิสระ ค าถามการประเมินท่ีส าคัญ คือ อะไรเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด? หรือค๎ุมคําท่ีสุด? ภายใต๎
ความแตกตํางของบริบท ด๎านราคา ความต๎องการ คุณคําของสังคม ผลกระทบทางบวก/ลบ  ท่ีอาจ
เกิดขึ้นตามมา ขั้นตอนการประเมินท่ีส าคัญควรประกอบด๎วยรายการกิจกรรมของการวัด การตีคํา 
การจัดล าดับความส าคัญ การช่ังน้ าหนักผลตอบแทนและสังเคราะห์เพื่อสรุปผล 
   3.2  Judicial (Adversarial) Approach 
   รูปแบบนี้ได๎น าการพิพากษาคดีมาใช๎เป็นวิธีการบรรลุข๎อยุติเกี่ยวกับการตัดสิน
คุณคําของส่ิงท่ีประเมิน ด๎วยการน าสืบพยาน/หลักฐานของทีมนักประเมิน 2 ฝุายท่ีมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลของโครงการแตกตํางกัน เพื่อเปิดโอกาสให๎นักประเมินแตํละฝุายแสดงหลักฐาน  
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ท่ีนําเช่ือถือท่ีสุดของฝุายตน โดยมีการซักถามพยานของตนและฝุายตรงกันข๎าม ผ๎ูพิพากษาและลูกขุน
ฟังการเสนอข๎อเท็จจริง และการสืบสวนพยานจากทีมนักประเมินแตํละฝุาย เพื่อตัดสินคุณคําของส่ิงท่ี
ประเมินพร๎อมท้ังจัดท าข๎อเสนอแนะโดยมีขั้นตอนในการประเมิน คือ ก าหนดประเด็นปัญหาเพื่อใช๎
เป็นกรอบของการสืบสวน คัดเลือกประเด็นและเรียงล าดับความส าคัญ เปิดโอกาสให๎ทีมนักประเมิน
แตํละฝุายเสนอข๎อมูล หลักฐานของผลการประเมินน าสืบพยานและเสนอข๎อโต๎แย๎ง คณะลูกขุน
สรุปผลตัดสินคุณคํา และจัดท าข๎อเสนอแนะแนวทางนี้อยูํบนพื้นฐานความเช่ือวําการสืบสวนสอบสวน
กับมนุษย์ถือวําเป็นหลักฐานท่ีส าคัญท่ีสุด เพราะนอกจากจะได๎ข๎อเท็จจริงแล๎ว ยังสามารถครอบคลุม
ถึงอารมณ์ ความรู๎สึกนึกคิด คํานิยม สีหน๎าทําทาง ซึ่งจะเป็นสํวนประกอบท่ีน าไปสํูการตัดสินคุณคําท่ี
เหมาะสม 
  3.3 Accreditation (Professional Review) Approach 
  ตอนต๎นศตวรรษท่ี 20 ได๎เกิดการต่ืนตัวในการรวมกลํุมของนักวิชาชีพเป็นสมาคม
วิชาชีพตํางๆ เพื่อค๎ุมครองพิทักษ์สิทธิ์การประกอบวิชาชีพของสมาชิก ในขณะเดียวกัน สมาคมวิชาชีพ
ดังกลําวยังได๎ท าหน๎าท่ีก าหนดจรรยาบรรณมาตรฐานของวิชาชีพ การพิจารณาผลงานทางวิชาการ 
โดยใช๎รูปแบบการประเมิน ท่ี เรี ยกวํ า Professional Review รูปแบบการประเมิน ดังกลําว
ประกอบด๎วยกลํุมผ๎ูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ท าการประชุม ก าหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติ และใช๎เป็นแนวทางในการตัดสินคุณภาพของผลการปฏิบัติ ผลงานทางวิชาการ การรับรอง
วิทยฐานะ (Accreditation) การให๎วุฒิบัตร เป็นต๎น 
  3.4 Goal–free Approach 
  เป็นรูปแบบหนึ่งท่ีพยายามลดความล าเอียงของการประเมินท่ีเน๎นการประเมินผลท่ี
เกิดขึ้นจริง (actual effects) หรือผลท้ังหมดของโครงการท้ังในแงํผลท่ีคาดหมาย และผลท่ีมิได๎
คาดหมาย เชํน ผลข๎างเคียง ซึ่งอาจเป็นไปได๎ท้ังทางบวกและทางลบ เป็นต๎น มีการประเมินความ
ต๎องการจ าเป็น (Needs Assessment) เพื่อใช๎เป็นเกณฑ์หนึ่งในการตัดสินคุณคําของโครงการ การ
ประเมินโครงการแบบไมํอิงวัตถุประสงค์ของโครงการมีจุดมุํงหมายเพื่อทราบผลท้ังหมดของโครงการ 
เปรียบเทียบการด าเนินโครงการกับโครงการอื่นๆ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการด าเนินงาน
วิเคราะห์คําใช๎จําย เพื่อศึกษาอัตราสํวนของคําใช๎จํายกับประสิทธิผล จากนั้นจึงสรุปผลการประ เมิน
บุคลากรการด าเนินงาน และคุณคําสรุปของโครงการ 
  3.5 Training Approach 
  รูปแบบการประเมินผลการฝึกอบรมวําให๎ผลอะไรบ๎างแกํผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรม และ
หนํวยงานของผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรมวําให๎ผลอะไรบ๎างแกํผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรม และหนํวยงานของผ๎ูเข๎า
รับการฝึกอบรม อันเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนา/ปรับปรุง โครงการฝึกอบรม หรือตัดสินใจยุติหรือ
ด าเนินโครงการตํอไป Kirkpatrickไ ด๎เสนอวําควรท าการประเมินผลของการฝึกอบรมเป็น  
4 ล าดับข้ัน ได๎แกํ 1) การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) อันเป็นความรู๎สึกตอบสนองตํอโครงการของผ๎ู
เข๎ารับการอบรม เชํน หลักสูตร เนื้อหา สาระ วิทยากร เอกสาร สถานท่ีโสตทัศนูปกรณ์ ระยะเวลา 
เป็นต๎น 2) การประเมินการเรียนรู๎ (Learning) อันเป็นผลการเรียนรู๎ท่ีเกิดขึ้นกับผ๎ูเข๎ารับการอบรม 
เชํน การเปล่ียนแปลงความรู๎ ทัศนคติ ทักษะ กํอน–หลังการฝึกอบรม เป็นต๎น 3) การประเมิน
พฤติกรรม (Behavior) อันเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผ๎ูรับการอบรมเมื่อกลับไปปฏิบัติงาน 
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เชํน การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม กํอน-หลังการฝึกอบรมและหลังจากกลับไปปฏิบัติงาน เป็นต๎น และ 
4) การประเมินผลตํอองค์การ (Results)เป็นการประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบท่ีเกิดตํอองค์การ   
อันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผ๎ูเข๎ารับการอบรม เชํน การลดลงของปัจจัยเส่ียง    
การเพิ่มขึ้นของผลผลิต ประสิทธิภาพ เป็นต๎น 
  3.6 Theory–Based Approach 
  รูปแบบการประเมินแบบอิงการขับเคล่ือนทางทฤษฎี โดยใช๎ทฤษฎีโครงการเป็น
เครื่องน าทางส าหรับตัดสินวํา โครงการนั้นประสบความส าเร็จหรือไมํ? และปัจจัยใดเป็นสาเหตุของผล
ของโครงการท่ี เกิดขึ้น  เพื่อ จัดท าข๎อเสนอแนะส าหรับพัฒนาโครงการลักษณะนั้น ตํอไป  
การประเมินตามแนวคิดนี้เริ่มจากการใช๎ตรรกศาสตร์ของโครงการ ด๎วยการพัฒนาทฤษฎีท่ีเหมาะสม
กับสถานการณ์ มีความเท่ียงตรงภายใต๎บริบทของโครงการ แนวคิดทางทฤษฎีจะชํวยเช่ือมโยงระหวําง
ปัจจัย กิจกรรมการด าเนินงาน และผลลัพธ์อันเป็นผลส าเร็จของโครงการมีการระบุตัวแปรต๎น  และ 
ตัวแปรตาม พร๎อมท้ังการเช่ือมโยงเชิงสาเหตุ ผลการประเมินท าให๎ทราบวําปัจ จัยตํางๆ รวมท้ัง
กิจกรรมการด าเนินงาน น าไปสํูผลลัพธ์ตามค าท านายของทฤษฎีหรือไมํ ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นประสบ
ผลส าเร็จเพียงใด? และปัจจัยใดเป็นสํวนส าคัญตํอการเกิดผลส าเร็จ/ไมํส าเร็จนั้น ความเหมาะสมของ
การใช๎รูปแบบการประเมินนี้อยูํท่ีความสามารถในการสร๎างทฤษฎีโครงการท่ีถู กต๎องและเช่ือถือได๎   
ถ๎าทฤษฎีมีความสอดคล๎องกับโครงการ และบริบทของโครงการ ทฤษฎีนั้นชํวยน าทางท าให๎สามารถ
ตรวจสอบผลของโครงการได๎อยํางนําเช่ือถือ 
  3.7 Value–Added Approach 
  รูปแบบการประเมินแบบเน๎นผลลัพธ์ท่ีเป็นมูลคําเพิ่ม  ซึ่งเป็นการติดตามก ากับ
ผลลัพธ์อยํางเป็นระบบ (Outcome monitoring) ส าหรับประเมินความงอกงาม พัฒนาการหรือ
คะแนนเพิ่ม โดยใช๎แบบสอบถามมาตรฐานเป็นเครื่องมือติดตามประเมินความก๎าวหน๎า/แนวโน๎มของ
ผลสัมฤทธิ์/พัฒนาการของระบบการศึกษา สถานศึกษาหรือผ๎ูเรียนในระดับช้ันตํางๆ อยํางตํอเนื่องวํา
มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเพียงไร ส าหรับเปรียบเทียบระหวํางสถานศึกษา ขนาด ประเภท สังกัด เพื่อจัด
กลํุมคุณภาพและจัดท ารายงานข๎อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาระบบ การศึกษาในภาพรวม          
นักประเมินอาจใช๎ตัวบํงช้ีเชิงระบบเป็นกรอบของการติดตามความก๎าวหน๎า หรือพัฒนาการ ค าถาม
เชิงประเมินท่ีส าคัญของรูปแบบการประเมินนี้ เชํน ผ๎ูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นมูลคําเพิ่ม
เทําใด? แนวโน๎มพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์เป็นอยํางไร? สํวนใดของระบบท่ีมีผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุด? สํวนใด
แยํท่ีสุด? สวนใดบ๎างท่ีควรมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงหรือแก๎ไข ระบบโดยภาพรวมประสบ
ความส าเร็จหรือไมํส าเร็จเพียงใด? เป็นต๎น 
 4. การประเมินท่ีเน๎นการตัดสินคุณคําโดยวิธีเชิงธรรมชาติ (NV Models) 
  รูปแบบการประเมินตามแนวคิดนี้ ประกอบด๎วย 
  4.1 Effective Approach 
   รูปแบบนี้พยายามเพิ่มโอกาสของการน าผลการประเมินไปใช๎ประโยชน์ เรียกวํา 
Effective Evaluation ซึ่งเป็นวิธีท่ีผสมผสานระหวํางแนวคิดการประเมินแบบตอบสนองความต๎องการ
ของผ๎ู ใช๎สารสนเทศ (responsive evaluation) กับวิ ธี การประเมินแบบธรรมชาติ  (naturalistic 
methodologies) ซึ่งเน๎นวิธีการท่ียืดหยุํนตามสถานการณ์โดยเริ่มต๎นจากการระบุผ๎ูอยูํในขํายท่ีจะใช๎
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สารสนเทศจากการประเมิน ระบุองค์ประกอบท่ีต๎องการประเมิน ก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินให๎ชัดเจนวํา ต๎องการประเมินคุณคําภายในและ/หรือคุณคําภายนอก ประเมินแบบ 
formative และ/หรือ summative จากนั้นจึงเก็บรวบรวมข๎อมูลให๎ครอบคลุมประเด็นปัญหาคุณคําท่ี
ต๎องการประเมินและเกณฑ์มาตรฐานเพื่อท าการวิเคราะห์ข๎อมูลแปลผลตัดสินคุณคําภายใน/ภายนอก 
ตลอดจนจัดท ารายงานผลและข๎อเสนอแนะ 
  4.2 Criticism Approach 
  รูปแบบนี้ได๎ประยุกต์มโนทัศน์ของศิลปวิจารณ์ (Art Criticism) มาใช๎เป็นรูปแบบ
ของการประเมิน โดยให๎แนวคิดวําการวิพากษ์วิจารณ์เป็นการใช๎วิจารณญาณในการบรรยายคุณภาพ
ของส่ิงท่ีศึกษา (descriptive aspect) ตีความหมายคุณภาพของส่ิงท่ีศึกษา (interpretive aspect) 
ออกมาในเชิงประจักษ์ตามการรับรู๎ของผ๎ูเช่ียวชาญและตัดสินคุณคําของส่ิงนั้น (evaluative aspect) 
Eisner เสนอวําการประเมินตามแนวทางของศิลปวิจารณ์ ประกอบด๎วยศิลปะของการรับรู๎อันประณีต 
ซึ่งเกิดจากการฝึกฝนและประสบการณ์ กับศิลปะของการเปิดเผยคุณภาพของการถํายทอดความรู๎สึก
ท่ีกล่ันกรองผํานเกณฑ์มาตรฐานเพื่อสะท๎อนคุณคําของส่ิงนั้นออกมา  
  4.3 Authentic Approach 
  รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริง การประเมินตามสภาพจริงได๎
เริ่มพัฒนามาต้ังแตํ ค.ศ.1900 เพื่อแก๎ไขข๎อจ ากัดของการทดสอบด๎วย ข๎อสอบเขียนตอบแบบหลาย
ตัวเลือกให๎เกิดความสมดุล ยืดหยุํนท่ีจะใช๎กับการประเมินภาคปฏิบัติ (Performance assessment) 
ท่ีใกล๎เคียงกับสภาพท่ีเป็นจริงทางสังคม เชํน การประเมินตามสภาพปัญหาจริงเกี่ยวกับความคิด  
การท างานรํวมกัน ช้ินงาน งานเขียน แฟูมสะสมงาน (portfolio) ทักษะชีวิต เป็นต๎น โดยการ
พิจารณาตัดสินตามมิติคุณภาพ (rubrics) ซึ่งเป็นระดับมาตรฐานท่ียอมรับส าหรับใช๎เปรียบเทียบ
ภายในกลํุมระหวํางกลํุม ขั้นตอนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามสภาพจริงประกอบด๎วย 
ก าหนดทักษะหรือคุณลักษณะท่ีต๎องการประเมิน เลือกสถานการณ์ และเครื่องมือประเมินท่ีเป็นสภาพ
จริง จัดกิจกรรมปฏิบัติการก าหนดมิติ คุณภาพเพื่อใช๎เป็นเกณฑ์มาตรฐานส าหรับการประเมิน  
ท าการประเมินผลการปฏิบัติ ตรวจสอบความถูกต๎อง และรายงานผล 
  4.4 Constructivist Approach 
  รูปแบบการประเมินแบบสร๎างความรํวมมือจากทุกฝุาย ซึ่งเป็นการประเมินท่ีอยูํบน
พื้นฐานของการให๎บริการท่ีตอบสนองตํอความหํวงใยของผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกฝุาย พื้นฐานความคิดมาจาก
ความเช่ือวํา ความจริงไมํใชํส่ิงสากลท่ียั่งยืน แตํยึดถือวําความจริงเป็นเพียงปฏิบัติการตามอัตวิสัยของ
ผ๎ูเกี่ยวข๎องผ๎ูประเมินจึงมีบทบาทในการควบคุมการประเมินและท าการประเมินรํวมกับผ๎ูเกี่ยวข๎องท่ีมี
สํวนได๎เสียทุกฝุาย ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องมือมนุษย์ท่ีสามารถท าให๎เกิดฉันทามติรํวมกันได๎ ผ๎ูเกี่ยวข๎องมี
บทบาทส าคัญในการก าหนดประเด็นการประเมิน และตัวแปรของการประเมิน สํวนผ๎ูประเมินมีหน๎าท่ี
ให๎ความรู๎ สร๎างจิตส านึกของตัวเองให๎เกิดพลังของความรํวมมือท่ีจะพัฒนาสังคม กลํุม และตนเอง 
รวมท้ังรักษาดุลยภาพระหวํางวิธีการเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เมื่อผ๎ูประเมินและผ๎ูเกี่ยวข๎องทุก
ฝุายเห็นด๎วยกับแนวทางนี้ และตกลงใจท่ีจะรํวมมือกันจนเกิดฉันทามติของการประเมิน โดยผ๎ูประเมิน
จะต๎องมีคุณธรรม มีบารมี และเป็นท่ียอมรับของทุกฝุายท่ีเกี่ยวข๎อง 
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  4.5 Empowerment Approach 
  รูปแบบการประเมินแบบสร๎างพลังการประเมิน ซึ่งอยูํบนพื้นฐานตามแนวคิดของ
การประเมนิแบบสร๎างความรํวมมือจากทุกฝุายการประเมินตามรูปแบบสร๎างความรํวมมือจากทุกฝุาย 
การประเมินตามรูปแบบสร๎างพลังนี้ มุํงตอบสนองตํอผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียทุกฝุาย (Stakeholders) ท้ังนี้
ผ๎ูท่ีได๎รับผลกระทบมากท่ีสุดจนถึงน๎อยท่ีสุด ให๎มารํวมกันด าเนินงานจนเกิดเป็นพลังความรู๎  ความ
เข๎าใจ ในการประเมินและสามารถด าเนินการประเมินได๎เอง ความแตกตํางท่ีส าคัญระหวํางการ
ประเมินแบบสร๎างพลังการประเมิน กับการประเมินแบบสร๎างความรํวมมือจากทุกฝุาย อยูํตรงท่ีการ
ประเมินแบบสร๎างความรํวมมือจากทุกฝุาย ผ๎ูประเมินมีบทบาทของการควบคุมการประเมินและ
ด าเนินการประเมินจนเกิดการยอมรับการประเมิน และผลการประเมินรํวมกัน แตํการประเมินแบบ
สร๎างพลังการประเมิน ผ๎ูประเมินไมํได๎มีบทบาทเป็นผ๎ูควบคุมการประเมิน ผ๎ูประเมินมีบทบาทเป็น  
ผ๎ูแนะน า ชํวยเหลือเชิงเทคนิคและสร๎างพลังการประเมินรํวมกับผ๎ูเกี่ยวข๎อง 
 กลําวโดยสรุป จากการศึกษารูปแบบการประเมินโครงการดังกลําวข๎างต๎น รูปแบบการ
ประเมินหรือโมเดลการประเมิน คือ กรอบความคิด แนวความคิดในการประเมินท่ีเสนอโดย 
นักประเมินท่ีมีความรู๎และมีช่ือเสียง ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ มีความแตกตํางกัน ขึ้นอยูํกับข๎อตกลง
เบ้ืองต๎น โดยมีนักวิชาการทางด๎านการประเมินได๎เสนอกรอบความคิดให๎นักประเมินได๎เลือกใช๎ สรุป
โดยท่ัวไปแบํงออกเป็น 4 รูปแบบ คือ 

   1. รูปแบบการประเมินท่ีเน๎นจุดมุํงหมาย (Objective Based Model) ได๎แกํ รูปแบบ
การประเมินของไทเลอร์ (Ralph W. Tyler:1943) ครอนบาค (Cronbach:1973) และเคริกแพตทริค 
(Kirkpatirck)  

  2. รูปแบบการประเมินท่ีเน๎นการตัดสินคุณคํา  (Judemental Evaluation Model) 
ได๎แกํรูปแบบการประเมินของสเตค (Stake:1967) สคริฟเวํน (Scriven:1967) โพรวัส (Provus 
:1971)  

  3. รูปแบบการประเมิน ท่ี เน๎ นการ ตัดสินใจ  (Decision – Oriented Evaluation 
Model) ได๎แกํ รูปแบบการประเมิน ของเวลซ์ (Welch:1967) สตัฟเฟิลบิม (Stufflebeam:CIPP 
:1968) อัลคิน (Alkin:1967) 

   4. รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) 
     รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) เป็นรูปแบบการประเมินท่ีเน๎นการ
ตัดสินใจ (Decision – Oriented Evaluation) ซึ่งผ๎ูประเมินได๎น ามาใช๎ในการประเมินโครงการครั้งนี้ 
โดย แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบิม (Daneil L. Stufflebeam, 1983) ได๎เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ
การประเมินแบบซิปโมเดล (CIPP Model) วําเป็นการประเมินด๎วยกระบวนการตํอเนื่อง โดยมีจุดเน๎น
ท่ีส าคัญคือใช๎ควบคํูกับการบริหารโครงการเพื่อหาข๎อมูลประกอบการตัดสินใจอยํางตํอเนื่อง
ตลอดเวลา วัตถุประสงค์ของการประเมินคือการให๎สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ค าวํา CIPP เป็นค ายํอ
มาจาก ค าวํา Context, Input, Process และ Product สตัฟเฟิลบีม ได๎ให๎ความหมายวํา การประเมิน
เป็นกระบวนการของการบรรยายการเก็บข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูล ขําวสาร เพื่อน าข๎อมูลไปใช๎
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ประโยชน์ ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม ซึ่งการประเมินเพื่อให๎ได๎สารสนเทศท่ีส าคัญ     
มุํงประเมิน 4 ด๎าน ดังนี้ 
 1) การประเมินด๎านบริบท (Context Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลส าคัญ 
เพื่อชํวยในการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ความเป็นไปได๎ของโครงการเป็นการตรวจสอบเพื่อ
ตอบค าถามตํางๆ เชํน 

  - เป็นโครงการท่ีสนองปัญหาหรือความต๎องการจ าเป็นท่ีแท๎จริงหรือไมํ 
   - วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน เหมาะสม สอดคล๎องกับนโยบายขององค์กรหรือ
นโยบายหนํวยเหนือหรือไมํ 
   - เป็นโครงการที่เป็นไปได๎ในแงํของโอกาส ท่ีจะได๎รับการสนับสนุนจากองค์การตําง  ๆ
หรือไมํ 
  2) การประเมินด๎านปัจจัยเบื้องต๎น (Input Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อใช๎ข๎อมูล
ตัดสินใจปัจจัยตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับโครงการเหมาะสมหรือไมํ โดยดูวําปัจจัยท่ีใช๎ จะมีสํวนชํวยให๎
บรรลุจุดมุํงหมายของโครงการหรือไมํ เป็นการตรวจสอบเพื่อตอบค าถามท่ีส าคัญ เชํน  

  - ปัจจัยท่ีก าหนดไว๎ในโครงการ มีความเหมาะสมเพียงพอหรือไมํ 
    - กิจกรรมท่ีได๎เลือกสรรแล๎ว ท่ีก าหนดไว๎ในโครงการ มีความเป็นไปได๎เพียงใด 
  3) การประเมินด๎านกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินระหวํางการด าเนิน
โครงการ เพื่อหาข๎อดีและข๎อบกพรํองของการด าเนินงานตามข้ันตอนตํางๆ ท่ีก าหนดไว๎และเป็นการ
รายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการนั้นด๎วย ซึ่งเป็นการตรวจสอบเพื่อตอบค าถามท่ีส าคัญ เชํน 
   - การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว๎หรือไมํ  

  - เกิดปัญหา อุปสรรค ไมํราบรื่น ไมํคลํองตัว หรือไมํอยํางไร 
  - มีการแก๎ไขปัญหาอยํางไร 

  4) การประเมินด๎านผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อดูวําผลท่ี
เกิดขึ้นเมื่อส้ินสุดโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือตามท่ีคาดหวังไว๎หรือไมํ โดยอาศัยข๎อมูลจาก
การรายงานผลท่ีได๎จากการประเมินสภาพแวดล๎อม ปัจจัยเบื้องต๎น และกระบวนการรํวมด๎วย ซึ่งเป็น
การตรวจสอบเพื่อตอบค าถามท่ีส าคัญๆ เชํน 

  - เกิดผล / ได๎ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไมํ 
  - คุณภาพของผลลัพธ์เป็นอยํางไร 
  - เกิดผลกระทบอื่นใดบ๎างหรือไมํ 
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  สรุปกรอบความคิดของรูปแบบการประเมินแบบซิป แสดงได๎ในแผนภาพ ดังตํอไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
ภาพที่ 4 แสดงประเภทของการประเมินและการตัดสินใจของสตัฟเฟิลบีม 

ท่ีมา:ธีรศักดิ์ อุํนอารมณ์เลิศ, 2556:95 
 โดย ผ๎ูประเมินใ ช๎รูปแบบการประเมิน เ ชิงระบบตามรูปแบบซิป ( CIPP Model)
ของสตัฟเฟิลบีม (Strufflebeam) ด๎วยเหตุผลคือ เพื่อท าให๎ได๎รับรู๎ถึงข๎อมูลตํางๆ ครอบคลุมและครบ
วงจร ในการด าเนินโครงการอยํางเป็นระบบ คือ สภาพบริบทของโครงการ (Context) ปัจจัยเบื้องต๎น 
(Input) กระบวนการด าเนินงาน (Process) และผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ (Product) ซึ่งผลท่ีได๎
จากการประเมินโครงการสํงเสริมการสร๎างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิ งประดิษฐ์ของผ๎ูเรียน 
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
 

 รัตนะ บัวสนธ์ (2556:10-17) กลําววํา รูปแบบการประเมิน CIPP เป็นการน าตัวอักษรตัวแรก
ของมิติการประเมิน 4 ด๎านมาประกอบกัน ได๎แกํ การประเมินบริบท (Context) ปัจจัยน าเข๎า (Input) 
กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ซึ่งสตัฟเฟิลบีม พัฒนาน าเสนอขึ้นโดยมีพื้นฐานมาจาก
การเรียนรู๎หรือประสบการณ์การกระท าการประเมินโครงการทางการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ต้ังแตํกลางปี 1960 โดยต๎องการที่จะแก๎ไขข๎อผิดพลาดหรือข๎อจ ากัดของรูปแบบการประเมินแบบด้ังเดิม 
รูปแบบการประเมิน CIPP ปรากฏขึ้นเป็นลายลักษณ์ชัดเจนในหนังสือช่ือ Educational Evaluation 
and Decision Making ซึ่งตีพิมพ์ในปี 1971 และปรับปรุงอีกครั้งในปี 2007 ในหนังสือ Evaluation 
Theory Models and Applications โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1) การประเมินบริบท (Context Evaluation) หมายถึง การประเมินเกี่ยวกับความ
ต๎องการจ าเป็น ปัญหา และโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นภายใต๎เงื่อนไขแวดล๎อมหนึ่งท่ีก าหนด การประเมินบริบท
อาจจะประเมินได๎ท้ังกํอน ระหวํางหรือแม๎กระท่ังหลังการด าเนินโครงการ แผนงานหรือส่ิงแทรกแซง 
อื่นๆ ในกรณีประเมินบริบทกํอนการด าเนินโครงการ องค์กรหรือหนํวยงานจะใช๎ผลจากการประเมิน
บริบทเพื่อชํวยจัดล าดับความส าคัญและก าหนดเปูาหมายส าหรับโครงการนั้น แตํถ๎าเป็นการประเมิน
บริบทระหวํางหรือหลังด าเนินโครงการ องค์กรและหนํวยงานมักจะด าเนินการและจัดท ารายงานการ
ประเมินบริบทควบรวมไปกับการประเมินปัจจัยน าเข๎า กระบวนการ และผลผลิต กรณีนี้การประเมิน

การประเมินด๎านบริบท 

การประเมินด๎านปัจจัยเบื้องต๎น 

การประเมินด๎านกระบวนการ 

การประเมินด๎านผลผลิต 

เลือกแผนการจัดแผนงานท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

การน าแผนงานท่ีก าหนดไว๎ไปปรับปรุง 

ควรปรับปรุงขยายแผนหรือควรล๎มเลิก 

ตัดสินใจเลือกวัตถุประสงค์ 



68 
 

บริบทจึงมีประโยชน์ส าหรับการตัดสินใจก าหนดเปูาหมายของโครงการและชํวยให๎ผ๎ูรับบริการได๎ประเมิน
วําโครงการ หรือส่ิงแทรกแซงดังกลําวมีคุณประโยชน์ตอบสนอง หรือเป็นไปตามความต๎องการจ าเป็นของ     
กลํุมผ๎ูใช๎ประโยชน์หรือไมํเพียงไร เทคนิควิธีการท่ีใช๎ในการประเมินบริบทควรใช๎วิธีการเก็บรวบรวม
สารสนเทศอยํางหลากหลาย ครอบคลุมสมาชิกท่ีเป็นประชากรเปูาหมาย รวมท้ังส่ิงแวดล๎อมตํางๆ 
ของโครงการหรือส่ิงแทรกแซงนั้น ซึ่งโดยปกติมักเริ่มจากการซักถามผ๎ูรับริการและผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย 
เพื่อชํวยระบุขอบขํายการศึกษา หลังจากนั้นนักประเมินอาจจะท าการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
ความต๎องการจ าเป็นในการรับบริการหรือการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการให๎บริการ ผลการประเมิน
บริบทสามารถน ามาใช๎ได๎อยํางกว๎างขวางยกตัวอยํางเชํน ผ๎ูบริหารสามารถน าผลการประเมินท่ีได๎ไปใช๎
ส่ือสารกับสมาชิกในองค์กรเพื่อแลกเปล่ียนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ จุดแข็ง จุดอํอน ความต๎องการ
จ าเป็น แตํส าหรับนักพัฒนาโครงการก็สามารถท่ีจะน าผลการประเมินบริบทไปใช๎เพื่อสนับสนุนขอรับ
ทุนหรือจัดท าสัญญาตํางๆ เกี่ยวกับโครงการ ส าหรับโรงเรียนนั้นก็อาจใช๎การประเมินบริบทเพื่อให๎
ความชํวยเหลือนักเรียนและผ๎ูปกครองในการช้ีแนะและพัฒนาความก๎าวหน๎าทางการเรียนให๎ดียิ่งขึ้น 
ในสํวนของนักประเมินก็ต๎องใช๎ผลการประเมินบริบทเพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ได๎อยํางเหมาะสมและมี
ความสัมพันธ์กับแผนงานโครงการหรือส่ิงแทรกแซงนั้นๆ 
  2) การประเมินปัจจัยน าเข๎า (Input Evaluation) จุดมุํงเน๎นหลักของการประเมินปัจจัย
น าเข๎า ก็เพื่อชํวยจัดล าดับโครงการที่จะท าให๎เกิดการเปล่ียนแปลงความต๎องการจ าเป็น โดยการศึกษา
และตรวจสอบอยํางถี่ถ๎วนเกี่ยวกับแนวทางตํางๆ ท่ีมีศักยภาพหรือมีความเป็นไปได๎มากท่ีสุด ในอันท่ีจะ
กํอให๎เกิดการเปล่ียนแปลงดังกลําว การประเมินปัจจัยน าเข๎าจะเป็นตัวบํงบอกลํวงหน๎าถึงความส าเร็จหรือ
ความล๎มเหลวหรือประสิทธิผลของความพยายามเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีโครงการหรือส่ิงแทรกแซงนั้นๆ 
ต๎องการให๎เกิด จุดมุํงเน๎นประการที่สองของการประเมินปัจจัยน าเข๎า ก็เพื่อสร๎างความเข๎าใจรํวมกัน
เกี่ยวกับแนวทางท่ีเป็นทางเลือกตํางๆ และเพราะเหตุใดจึงเลือกแนวทางนั้น ในกรณีเชํนนี้สารสนเทศท่ีได๎
จากการประเมินปัจจัยน าเข๎าจะมีความส าคัญเป็นอยํางมากส าหรับบํงบอกให๎เห็นถึงความรับผิดรับชอบ 
ใดๆ ของผ๎ูพัฒนาโครงการท่ีพยายามออกแบบและปรับปรุงงบประมาณใดๆ ของโครงการหรือส่ิงแทรกแซง
ดังกลําว นอกจากนี้แล๎วการประเมินปัจจัยน าเข๎า ก็จะชํวยจ าแนกและจัดล าดับแนวทางท่ีเกี่ยวข๎องให๎แกํผ๎ู
มีหน๎าท่ีตัดสินใจได๎ใช๎เป็นทางเลือกส าหรับการด าเนินงานตํอไป โดยสรุปการประเมินปัจจัยน าเข๎า ก็เพื่อ
ชํวยผ๎ูท าหน๎าท่ีตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ตํางๆ ท่ีจะชํวยให๎บรรลุเปูาหมายตอบสนองความต๎องการจ าเป็น
ให๎แกํผ๎ูรับประโยชน์ กํอให๎เกิดแผนงานท่ีปฏิบัติได๎จริงและใช๎งบประมาณได๎อยํางเหมาะสม รวมท้ังการ
บันทึกและสร๎างส านึกรับผิดรับชอบเกี่ยวกับการได๎มาซึ่งทรัพยากรและวิธีการด าเนินงานในแผนงานนั้นๆ 
นอกจากนี้แล๎วหน๎าท่ีส าคัญอีกประการหนึ่ งของการประเมินปัจจัยน าเข๎าก็เพื่อชํวยให๎ผ๎ูน าโครงการ
หลีกเล่ียงความสูญเปลําใดๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นจาการใช๎นวัตกรรมหรือโครงการที่ไมํกํอให๎เกิดประโยชน์
ค๎ุมคําถึงทรัพยากรท่ีจะต๎องสูญเสียไป 
  3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการตรวจสอบการน าแผนงานหรือ
โครงการไปใช๎หรือตรวจสอบการด าเนินงานการใช๎แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ท่ีส าคัญประการหนึ่ง
ของการประเมินกระบวนการก็คือ การให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํผ๎ูจัดการและผ๎ูปฏิบัติงานในโครงการนั้นๆ 
เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมตํางๆ ของโครงการวําเป็นตามตารางเวลาท่ีก าหนดหรือไมํ การใช๎งบประมาณ
และประสิทธิภาพเป็นอยํางไร ส าหรับวัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งก็เพื่อช้ีแนะแนวทางให๎แกํผ๎ูปฏิบัติงาน 
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ในการปรับปรุงการใช๎งบประมาณและแนวทางการด าเนินงานของโครงการให๎มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
เพราะโดยปกติแล๎วเมื่อมีการเริ่มต๎นการด าเนินงานของโครงการหรือแผนงาน ผ๎ูปฏิบัติงานยํอมไมํ
สามารถท่ีจะก าหนดส่ิงตํางๆ ได๎ท้ังหมด ไมํวําจะเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรม การใช๎บุคลากร 
งบประมาณ หรืออื่นๆ ดังนั้นการได๎รับสารสนเทศจากการประเมินกระบวนการ ก็สามารถน าไปใช๎
ประกอบการตัดสินใจปรับปรุงส่ิงตํางๆ ในโครงการให๎สามารถด าเนินการตํอไปและมีความเป็นไปได๎ท่ี
จะท าให๎บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีต๎องการ ในการประเมินกระบวนการนั้น ควรท าการเปรียบเทียบ
ระหวํางกิจกรรมและคําใช๎จํายจริงกับกิจกรรมในแผนงาน โครงการ และงบประมาณท่ีก าหนดไว๎วํามี
ความแตกตํางกันมากน๎อยพียงไร รวมท้ังบรรยายให๎เห็นถึงปัญหาตํางๆ เกี่ยวกับการน าโครงการไปใช๎
และท๎ายท่ีสุดก็ควรจัดท ารายงานท่ีผ๎ูรํวมโครงการหรือผ๎ูท าการสังเกตได๎ตัดสินคุณภาพของ
กระบวนการใช๎โครงการ แผนงานดังกลําว 
  4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) วัตถุประสงค์หลักของการประเมินผลผลิตก็
เพื่อสอบวัด ตีความ และตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ แผนงานหรือส่ิงแทรกแซงวําตอบสนองบรรลุ
ความต๎องการจ าเป็นของกลํุมผ๎ูรับประโยชน์หรือไมํ นอกจากนั้นการประเมินผลผลิตก็ยังต๎องประเมิน 
ผลลัพธ์ (Outcomes) ท้ังท่ีต้ังใจและไมํต้ังใจ ท้ังท่ีเป็นไปในทางบวกและทางลบอีกด๎วย ยิ่งไปกวํานั้น
บํอยครั้งท่ีนักประเมินยังขยายขอบเขตการประเมินผลผลิตไปสํูการประเมินในส่ิงท่ีเรียกวํา ผลลัพธ์ระยะ
ยาวอีกด๎วย การประเมินผลผลิตควรด าเนินการโดยอาศัยการรวบรวมและวิเคราะห์การตัดสินของกลํุมผ๎ู
มีสํวนได๎สํวนเสียท่ีมีตํอโครงการหรือส่ิงท่ีได๎รับการประเมินนั้น ในบางครั้งก็อาจท าการเปรียบเทียบ
ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นกับโครงการหรือส่ิงท่ีได๎รับการประเมินอื่นซึ่งมีลักษณะคล๎ายคลึงกันและก็มีอยูํบํอยๆ            
ท่ีผ๎ูรับบริการจากโครงการต๎องการจะรู๎วําโครงการดังกลําวได๎ผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด
หรือไมํ และมีประโยชน์ค๎ุมกับการลงทุนด าเนินการเพียงไร ดังนั้นในทางท่ีเหมาะสมแล๎วนักประเมินก็ควร
ท่ีวิเคราะห์ตีความให๎เห็นวําจุดอํอนของการใช๎โครงการหรือแผนปฏิบัติงานสํวนใดท่ีเป็นสาเหตุท าให๎
ได๎ผลลัพธ์อํอนด๎อยลงไปด๎วย เทคนิควิธีการท่ีใช๎ประเมินผลผลิตมิได๎ก าหนดไว๎อยํางเป็นแบบแผนตายตัว 
แตํนักประเมินอาจต๎องใช๎วิธีการอยํางหลากหลายรํวมกันเพื่อชํวยให๎เกิดความเข๎าใจในการศึกษาผลลัพธ์
ท้ังหมดของส่ิงท่ีได๎รับการประเมิน รวมท้ังยังชํวยในการตรวจสอบข๎ามกันไปมาระหวํางข๎อค๎นพบท่ี
หลากหลายอีกด๎วย 
  ในการประเมินผลการปฏิบัติท่ีเกิดขึ้นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดนั้น นักประเมิน
จ าเป็นต๎องศึกษา ค๎นหาผลลัพธ์ในเชิงบวกและเชิงลบโดยการรับฟังความคิดเห็นหรือสัมภาษณ์กลํุมผ๎ูมี
สํวนได๎สํวนเสียกับส่ิงท่ีได๎รับ เป็นการประเมินเพื่อท่ีจะท าการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลลัพธ์ให๎
ครอบคลุมทุกๆ ด๎าน และสืบหาข๎อเท็จจริงอยํางรอบคอบส าหรับยืนยันหรือไมํยืนยันสมมติฐานเกี่ยวกับ
ผลลัพธ์ดังกลําว ประเด็นส าคัญท่ีต๎องพึงระวังในการจัดท ารายงานการประเมินผลลัพธ์ก็คือ นักประเมิน
ไมํควรเรํงรีบประเมินผลผลิตและจัดท ารายงานสํูสาธารณะอยํางทันทีทันใด เพราะเหตุวําการด าเนิน
โครงการต๎องการระยะเวลาพอสมควรท่ีจะท าให๎เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุตามความรับผิดชอบท่ีระบุไว๎ การ
จัดท ารายงานการประเมินผลผลิตท่ียังไมํมีวุฒิภาวะสุกงอม (Premature) อยํางเพียงพอ อาจไมํสามารถ
ตัดสินใจได๎เกี่ยวกับความตํอเนื่องของโครงการเพราะเหตุวําท าให๎ไมํพบผลลัพธ์ใดๆ เกิดข้ึนเลยเนื่องจาก
ผลลัพธ์ของโครงการต๎องใช๎ระยะเวลายาวพอสมควรในการศึกษา ติดตาม ดังนั้นถ๎าหากการจัดท า



70 
 

รายงานการประเมินผลผลิตสํูสาธารณะได๎มีการหนํวงเวลาอยํางสมเหตุสมผลแล๎ว นักประเมินอาจจะ
พบผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นภายหลังและส าคัญส าหรับใช๎สนับสนุนการด าเนินงานโครงการอยํางตํอเนื่องตํอไป 

กลําวโดยสรุป รูปแบบของการประเมินโครงการมีหลากหลายรูปแบบ การน ารูปแบบใดไป
ใช๎เป็นแนวทางในการประเมินโครงการ ผ๎ูประเมินต๎องค านึงถึงวัตถุประสงค์และลักษณะของโครงการ
ท่ีด าเนินการ ซึ่งแตํละรูปแบบมีข๎อดีและข๎อจ ากัดอยูํในตัวเอง ดังท่ีมีการกลําวกันไว๎วํา ไมํมีรูปแบบ
การประเมินผลโครงการใดท่ีดีและเหมาะสมสามารถน าไปใช๎ประเมินได๎ทุกโครงการ ในการประเมิน
โครงการสํงเสริมการสร๎างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผ๎ูเรียน วิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ ผ๎ูประเมินเลือกใช๎รูปแบบการประเมินเชิงระบบรูปแบบซิป (CIPP Model:Context-Input-
Process-Product) ด๎วยเหตุผลคือ ท าให๎ได๎รับรู๎ถึงข๎อมูลตํางๆ ในการด าเนินโครงการอยํางเป็นระบบ 
คือ สภาพท่ีเกี่ยวข๎องกับงานและโครงการ  (Context) ปัจจัยท่ีใช๎ในการด าเนินงาน  (Input) 
กระบวนการในการด าเนินงาน (Process) และผลลัพธ์หรือผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ (Product) 
 

บริบทของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

 1. ประวัติและความเป็นมาของวิทยาลัย 
  วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เป็นสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนื อ 4
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สถานท่ีอยูํ 400 ถนนสวรรค์วิถี    
ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เดิมช่ือ
โรงเรียนชํางไม๎นครสวรรค์ เปิดท าการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น เมื่อ พ.ศ.  2481 หลักสูตร 3 ปี 
รับนักเรียนท่ีจบประโยคประถมศึกษา (ป.4) ปี พ.ศ. 2481 เปิดเรียนแผนกชํางไม๎ตอนต๎น พ.ศ. 2494 
เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกชํางไม๎ปลูกสร๎าง และได๎เปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนการชําง
นครสวรรค์ พ.ศ. 2505 ได๎เปิดเพิ่มเติมขึ้นอีก 1 แผนก คือ แผนกชํางวิทยุและโทรคมนาคม        
พ.ศ. 2507 ได๎เปิดเพิ่มข้ึนอีก 3 แผนก คือแผนกชํางไฟฟูา แผนกชํางกลโรงงาน และแผนกชํางเช่ือม 
และโลหะแผํน ในปี พ.ศ. 2510 วิทยาลัยได๎รับความชํวยเหลือจากโครงการเงินกู๎ เพื่อพัฒนา
อาชีวศึกษาเป็นจ านวนเงิน 11 ล๎านบาทเศษ ส าหรับสร๎างอาคารเรียน ตึกอ านวยการ ห๎องสมุด     
โรงอาหาร หอพัก โรงฝึกงาน บ๎านพักครูอาจารย์ ภารโรง ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องจักร ของแผนก
ชํางตํางๆ ท่ีทันสมัย โดยเปิดสอนวิชาชํางตํางๆ รวม 6 แผนก และ พ.ศ. 2514 ได๎เปล่ียนช่ือ        
เป็นโรงเรียนเทคนิคนครสวรรค์  พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการได๎อนุมัติให๎ยกฐานะเป็น
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์และเปิดสอนระดับวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) รวม 2 แผนก คือ แผนกวิชาชําง
กํอสร๎างและแผนกวิชาชํางยนต์ และในปัจจุบันเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี
ไฟฟูา สาขาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาเทคโนโลยีการกํอสร๎าง และสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  
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 2. สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม   
 2.1 สภาพชุมชน   
  จังหวัดนครสวรรค์ เป็นชุมชนเกําแกํชุมชนหนึ่ง ดังนั้นชาวบ๎านจึงมีภูมิปัญญาของตนเอง
ท่ีได๎รับการถํายทอดมาจากบรรพบุรุษและค๎นพบด๎วยตนเองมากมายหลายด๎าน ท้ังในด๎านความ
เป็นอยูํ การท ามาหากิน หรือการประกอบอาชีพตํางๆ เกิดจากการเรียนรู๎ท่ีมีการถํายทอดภายใน
ชุมชนหรือท๎องถิ่นนั้นๆ 
 2.2 สภาพเศรษฐกิจ/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน    
 การท ามาหากิน จัดเป็นภูมิปัญญาชาวบ๎านอยํางหนึ่ง ชาวบ๎านจะเรียนรู๎การท ามาหากิน 
จากการบอกเลําสืบตํอจากบรรพบุรุษ ชาวนครสวรรค์ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นสํวนใหญํ  เชํน 
การท านา ท าสวน ท าไรํ เล้ียงสัตว์ ตลอดจนการประมงน้ าจืด ท้ังนี้ขึ้นอยูํกับสภาพพื้นท่ีในแตํละท๎องถิ่น 
ซึ่งสามารถสรุปได๎ดังนี้ 
  2.2.1 เกษตรกรรม จังหวัดนครสวรรค์มีประชากรท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น
จ านวนมากโดยเฉพาะการปลูกข๎าว ท่ีถือเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญของจังหวัด และการท าการเกษตรนี้
ก็มีมาช๎านานแล๎วเป็นการท าสืบทอดกันมาต้ังแตํบรรพบุรุษ 
  2.2.2 หัตถกรรมและอุตสาหกรรม เชํน การจักสาน การท าส่ิงของเครื่อง ใช๎ หรือ
เครื่อง ประดับจากวัตถุดิบท่ีมีอยูํในท๎องถิ่นของตนหรือการท าอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา 
อุตสาหกรรมหลํอโลหะอุตสาหกรรมประกอบรถบรรทุกขนาดใหญํ อุตสาหกรรมเครื่องกลการเกษตร 
อุตสาหกรรมตัดเย็บเส้ือผ๎า ฯลฯ 
  2.2.3 การบริหารจัดการเงินกองทุนประชาคมโดยคนในท๎องถิ่นหรือชุมชนท าการ
บริหารจัดการกันเอง เชํน มีการจัดต้ังกลํุมสหกรณ์ หรือกลํุมออมทรัพย์ภายในชุมชน 
  2.2.4 ดนตรี เพลง ประเพณี พิธีกรรม ประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์รากฐานมา
จากหลายเช้ือชาติ จึงมีประเพณีท่ีเดํนๆ หลายประเพณี เชํน การแหํเจ๎าของคนเช้ือสายจีน การเต๎นร า
เคียวของชาวบ๎านต าบลเขาทอง ฯลฯ 
  2.2.5 ทอผ๎า ย๎อมสี ตัดเย็บเป็นอีกอาชีพหนึ่งท่ีประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ได๎มา
จากการเรียนรู๎สืบทอดกันมาต้ังแตํอดีต 
  2.2.6 ชํางตํางๆ เชํน ชํางไม๎ ชํางซํอม ชํางไฟฟูา ฯลฯ  
  2.2.7 การแพทย์แผนไทยสมุนไพรเป็นการน าความรู๎ ท่ีได๎มาจากคนรุํนกํอนมา
ประยุกต์ใช๎ ซึ่งบางคนสามารถน าความรู๎ตํางๆ ท่ีได๎เรียนรู๎มาท้ังจากบรรพบุรุษ และการเรียนรู๎ด๎วย
ตนเองมาดัดแปลงประยุกต์ใช๎ประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจได๎ 
  2.3 สภาพสังคม   
 จังหวัดนครสวรรค์ได๎ช่ือวําเป็นจังหวัดหนึ่งท่ีมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ ชาวบ๎านใน
จังหวัดนครสวรรค์ได๎คิดค๎นกรรมวิธีประกอบอาหาร การถนอมอาหารไว๎มากมายหลายชนิด แตํละชนิด
ล๎วนแล๎วแตํแสดงถึงภูมิปัญญาชาวบ๎านในการท าอาหารและการถนอมอาหารเพื่อให๎เก็บไว๎รับประทาน
ได๎นาน อาหารท่ีขึ้นช่ือของชาวจังหวัดนครสวรรค์มีมากมายหลายชนิด อาทิเชํน หมูหยอง หมูแผํน 
แหนม ลูกช้ินปลากราย เชิงปลากรายทอด ปลาเกลือ กระยาสารท ขนมเป๊ียะโมจิ ข๎าวหลาม เป็นต๎น 
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 3. ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของ
สถานศึกษาท้ังภายใน และภายนอก สามารถน ามาก าหนดทิศทาง และแนวทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  

 1. วิสัยทัศน์ (Vision) 
     "ผลิตและพัฒนาก าลังคนด๎านอาชีวศึกษาทุกระดับท่ีมีคุณภาพสํูมาตรฐานสากล   
เปี่ยมล๎นคุณธรรมก๎าวทันเทคโนโลยี สร๎างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยท่ีดีสํูสังคม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง" 
 2. พันธกิจ (Mission) 
 1. บริหารจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให๎มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
  2. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอยํางท่ัวถึงและเสมอภาค 
  3. สร๎างเครือขํายความรํวมมือเพื่อให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการอาชีวศึกษา
และฝึกอบรมวิชาชีพ 
  4. วิจัย สร๎างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู๎ เพื่อการพัฒนาอาชีพ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. กลยุทธ์ (Strategy) 
 พันธกิจท่ี 1 บริหารจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพมาตรฐานสากล 
  กลยุทธ์ที่ 1 จัดหาทรัพยากรท่ีสถานศึกษาใช๎ในการจัดการศึกษา 
  1.1 เปูาประสงค์ เพื่อจัดหาทรัพยากรท่ีสถานศึกษาใช๎ในการจัดการศึกษา
ให๎เพียงพอกับความต๎องการ 
   1.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการวิเคราะห์และจัดท าแผนอัตราก าลัง
ครูผ๎ูสอนในแตํละสาขาวิชา 2) โครงการก าหนดคุณสมบัติและสรรหาครูผ๎ูสอนท่ีมีคุณวุฒิด๎านวิชาชีพ
ตรงตามสาขาวิชาท่ีเรียน 3) โครงการจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสม 
 กลยุทธ์ท่ี 2 ก าหนดรูปแบบนวัตกรรมท่ีใช๎ในการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสอดคล๎องกับทรัพยากรท่ีมีอยูํ 
   2.1 เปูาประสงค์ เพื่อให๎สถานศึกษามีรูปแบบนวัตกรรมท่ีใช๎ในการบริหาร
และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสอดคล๎องกับทรัพยากรท่ีมีอยูํ  
    2.2  แผนงาน โครงการ  1) โครงการพัฒนาครู ให๎มีสมรรถนะในการจัด 
การเรียนรู๎ตรงกับสาขาวิชาท่ีสอน 2) โครงการวิเคราะห์งบด าเนินการท่ีใช๎ในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 3) โครงการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 
 กลยุทธ์ท่ี 3 ประเมิน ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ 
(Impact) ท่ีเกิดจากการบริหารจัดการสถานศึกษาตามเปูาหมายท่ีก าหนด 
    3.1 เปูาประสงค์ เพื่อประเมิน ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และ
ผลกระทบ (Impact) ท่ีเกิดจากการบริหารจัดการสถานศึกษาตามเปูาหมายท่ีก าหนด  
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    3.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการก ากับดูแลให๎ครูทุกคนจัดการเรียน 
การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู๎ โดยการใช๎ส่ือแหลํงเรียนรู๎ มีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย 
เหมาะสมกับรายวิชา 2) โครงการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 
 กลยุทธ์ท่ี 4 ประเมินระดับคุณภาพท่ีเกิดจากการบริหารสถานศึกษาเชิงระบบ 
(System Approach) ซึ่งประกอบด๎วย การบริหารจัดการสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน   
และความดีเดํนของสถานศึกษา 
    4.1 เปูาประสงค์ เพื่อประเมินระดับคุณภาพท่ีเกิดจากการบริหารสถานศึกษา
เชิงระบบ (System Approach) ซึ่งประกอบด๎วย การบริหารจัดการสถานศึกษา การจัดการเรียน      
การสอน และความดีเดํนของสถานศึกษา  
    4.2 แผนงาน โครงการ 
  แผนงาน โครงการ 1) เตรียมความพร๎อมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ให๎แกํผ๎ูเรียน 2) โครงการสํงเสริม สนับสนุน พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
3) โครงการสนับสนุนให๎ผ๎ูเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันทักษะ 
 พันธกิจท่ี 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอยํางท่ัวถึงและเสมอภาค มีจ านวน 
3 กลยุทธ์ ดังนี้ 
   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให๎เพิ่มขึ้น 
  1.1 เปูาประสงค์ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให๎เพิ่มข้ึน  
 1.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต๎องการ
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2) โครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให๎เป็นไปตาม
เกณฑ์   
   กลยุทธ์ ท่ี 2 เสริมสร๎างความรู๎และทักษะในการประกอบอาชีพอยํางท่ัวถึง      
และหลากหลาย 
 2.1 เปูาประสงค์ เพื่อเสริมสร๎างความรู๎และทักษะในการประกอบอาชีพ  
อยํางท่ัวถึงและหลากหลาย 
 2.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการสร๎างความรํวมมือในการจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 2) โครงการก าหนดมาตรการในการสํงเสริมให๎ผ๎ูส าเร็จการศึกษามีงานท า ประกอบอาชีพ
อิสระ หรือศึกษาตํอภายใน 1 ปี 
 กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มปริมาณผ๎ูเรียนสายอาชีพทุกระดับให๎เพียงพอตํอความต๎องการ
ของตลาดแรงงาน 
 3.1 เปูาประสงค์ เพื่อเพิ่มปริมาณผ๎ูเรียนสายอาชีพทุกระดับให๎เพียงพอตํอ
ความต๎องการของตลาดแรงงาน  
 3.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการส ารวจความต๎องการศึกษาตํอด๎าน
วิชาชีพ 2) โครงการก าหนดแผนการรับผ๎ูเรียนประจ าปี 3) โครงการก าหนดแนวทางการเพิ่มปริมาณ
ผ๎ูเรียนอาชีวศึกษาท่ีหลากหลาย  
 พันธกิจท่ี 3 สร๎างเครือขํายความรํวมมือเพื่อให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการ
อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีจ านวน 2 กลยุทธ์ ดังนี้ 
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  กลยุทธ์ที่ 1 สํงเสริมการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนในการจัดการอาชีวศึกษา 
 1.1 เปูาประสงค์ เพื่อสํงเสริมการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนในการจัดการ
อาชีวศึกษา 
 1.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการสถานศึกษาเครือขํายเพื่อใช๎ทรัพยากร
บุคคลรํวมกันในการจัดการเรียนการสอน 2) โครงการสร๎างเครือขํายเพื่อระดมทรัพยากรในการ
จัดการเรียนการสอน  
  กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอาชีวศึกษาด๎วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 2.1 เปูาประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอาชีว 
ศึกษาด๎วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  2.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการวิเคราะห์ความต๎องการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี (ICT) เพื่อการจัดการเรียนการสอน 2) โครงการจัดสรรงบประมาณและด าเนินการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี (ICT) เพื่อการจัดการเรียนการสอนให๎เหมาะสม  
 พันธกิจท่ี 4 วิจัย สร๎างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู๎  เพื่อการพัฒนาอาชีพ       
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจ านวน 2 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อสร๎างองค์ความรู๎ใหมํ และถํายทอด
เทคโนโลยีส่ิงประดิษฐ์และหุํนยนต์ 
 1.1 เปูาประสงค์ เพื่อพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อสร๎างองค์ความรู๎ใหมํ 
และถํายทอดเทคโนโลยีส่ิงประดิษฐ์และหุํนยนต์  
 1.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการสํงเสริม สนับสนุนให๎ครูผ๎ูสอนพัฒนา
ผ๎ูเรียนโดยใช๎นวัตกรรมหรือกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน  2) โครงการสํงเสริม สนับสนุน พัฒนาให๎
ผ๎ูเรียนมีสมรรถนะในการจัดท าส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
 
   กลยุทธ์ที่ 2 สํงเสริมการเผยแพรํผลงาน การวิจัย นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
 2.1 เปูาประสงค์ เพื่อสํงเสริมการเผยแพรํผลงาน การวิจัย นวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์  
    2.2 แผนงาน โครงการ 1) โครงการสนับสนุนให๎ผ๎ูเรียนเข๎ารํวมประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร๎างสรรค์ หรืองานวิจัยในระดับตํางๆ 
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  4. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประกอบด๎วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น 
ดังนี้   
  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
  การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผ๎ูส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาให๎มีความรู๎ มีทักษะและการประยุกต์ใช๎เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตํละ
ระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด๎วยประเด็น     
การประเมิน ดังนี้  
 1.1 ด้านความรู้ 
 ผ๎ูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู๎เกี่ยวกับข๎อเท็จจริง ตามหลักการ 
ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน๎นความรู๎เชิงทฤษฏี 
และหรือข๎อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตํละระดับการศึกษา 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ผ๎ูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ 
และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตํละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช๎    
ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี  
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 ผ๎ูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ   
เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผ๎ูอื่น  
มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน๎าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์     
ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล๎อม 
     มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
    สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช๎หลักสูตร
ฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหนํวยงาน   
ต๎นสังกัดหรือหนํวยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด๎วยประเด็นการประเมิน ดังนี้   
 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษาใช๎หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการของผ๎ูเรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหมํ      
หรือกลํุมวิชาเพิ่มเติมให๎ทันตํอการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต๎องการของตลาดแรงงาน 
โดยความรํวมมือกับสถานประกอบการหรือหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
  2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได๎รับ
การพัฒนาอยํางเป็นระบบตํอเนื่อง เพื่อเป็นผ๎ูพร๎อมท้ังด๎านคุณธรรม จริยธรรมและความเข๎มแข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต๎องการของผ๎ูเรียน
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ท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตํละระดับการศึกษา         
ตามระเบียบหรือข๎อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตํละหลักสูตร 
สํงเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให๎ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให๎ถูกต๎อง ครบถ๎วน สมบูรณ์  
 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล๎อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี 
ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหลํงเรียนรู๎ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยูํอยํางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  
 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา      
ตามนโยบายส าคัญท่ีหนํวยงานต๎นสังกัดหรือหนํวยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความ
รํวมมือของผ๎ูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผ๎ูเรียน รวมท้ังการชํวยเหลือ สํงเสริม สนับสนุน
จากผ๎ูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  

  มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษารํวมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรตํางๆ เพื่อสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎  
มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด๎วยประเด็นการประเมิน ดังนี้   
 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษามีการสร๎างความรํวมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรตํางๆ ท้ังใน
ประเทศและตํางประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู๎  
การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช๎เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนและคนในชุมชนสํู
สังคมแหํงการเรียนรู๎  
 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 สถานศึกษาสํงเสริมสนับสนุนให๎มีก าร จัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์          
งานสร๎างสรรค์ งานวิจัย โดยผ๎ูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผ๎ูเรียน หรือรํวมกับบุคคล ชุมชน 
องค์กรตํางๆ ท่ีสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพรํสํูสาธารณชน  

  5. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปี 2560 
  มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษาจัดให๎มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และด าเนินการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด๎วยการประเมินคุณภาพภายในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษาจัดให๎มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด๎วยการประเมินคุณภาพภายใน         
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการตามท่ี
ก าหนดไว๎ในกฎกระทรวงวําด๎วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
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ประเด็นการประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุํงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยการมีสํวนรํวมของครูบุคลากรทางการศึกษา ผ๎ูเรียน ชุมชนสถานประกอบการ
และหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องท้ังภาครัฐและเอกชน 

มี 

2. สถานศึกษาได๎ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มี 
3. สถานศึกษาได๎จัดให๎มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให๎มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มี 

4. สถานศึกษาได๎จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี 
5. สถานศึกษาได๎จัดให๎มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่องจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก มี 

 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
 1. แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) 
 2. รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 
ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข๎อ 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข๎อ 1 , 2 , 3 และ 4 4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข๎อ 1 , 2 และ 3 3 คะแนน พอใช๎ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข๎อ 1 และ 2 2 คะแนน ต๎องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข๎อ 1 1 คะแนน ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน 

ผลการประเมิน 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข๎อ 1 , 2 , 3 , 4 และ 5    5 คะแนน ดีมาก 
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   ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร๎อยละของตัวบํงขี้ท่ีมีการพัฒนา (ยกเว๎นเนื่องจากเป็นการประเมิน
ครั้งแรก) 
  จ านวนตัวบํงช้ีท่ีมีการพัฒนาเทียบร๎อยละกับจ านวนตัวบํงช้ีท้ังหมด ท่ีมีการประเมิน
ต้ังแตํตัวบํงช้ีท่ี 1.1-4.1 ตัวบํงช้ีท่ีมีการพัฒนา มีเกณฑ์ดังนี้ 
  1. ตัวบํงช้ีท่ีมีคําคะแนนหรือมีระดับคุณภาพอยํางใดอยํางหนึ่งหรือท้ังสองอยํางในปี
ปัจจุบันสูงกวําในปีท่ีผํานมา ถือวําตัวบํงช้ีนั้นมีการพัฒนา 
  2. ตัวบํง ช้ีท่ีมีระดับคุณภาพในปีท่ีผํานมา “ดีมาก” และมีระดับคุณภาพใน 
ปีปัจจุบัน “ดีมาก” โดยมีคําคะแนนสูงขึ้นหรือเทําเดิม ถือวําตัวบํงช้ีนั้นมีการพัฒนา 
 

ตัวบ่งชี้ 

 
ข้อมูลย้อนหลัง 
(ปีการศึกษา) 

2559 

เปรียบเทียบการพัฒนา 

(ปีการศึกษา) 
2559 

(ปีการศึกษา) 
2560 

ตัวบํงช้ีท่ี 1.1 ระดับความพึงพอใจตํอ
คุณภาพผ๎ูส าเร็จการศึกษา 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

ตัวบํงช้ีท่ี 1.2 ร๎อยละของผ๎ูส าเร็จ
การศึกษาเทียบกับจ านวนผ๎ูเข๎าเรียน 

4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 
ดี ดี ดี 

ตัวบํงช้ีท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการ
ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

ตัวบํงช้ีท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการ
ด าเนินการตามนโยบายส าคัญของ
หนํวยงานต๎นสังกัด 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

ตัวบํงช้ีท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการด๎านบุคลากร 

4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 
ดี ดี ดี 

ตัวบํงช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการด๎านการเงิน 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

ตัวบํงช้ีท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการด๎านอาคารสถานท่ี  
ด๎านครุภัณฑ์และด๎านฐานข๎อมูล
สารสนเทศ 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

ตัวบํงช้ีท่ี 2.6 ระดับคุณภาพในการ
ประสานงานความรํวมมือเพื่อการบริหาร
จัดการ 

4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

ดี ดีมาก ดีมาก 

ตัวบํงช้ีท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 

5 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 
ดีมาก ดี ดี 



79 
 

ตัวบ่งชี้ 

 
ข้อมูลย้อนหลัง 
(ปีการศึกษา) 

2559 

เปรียบเทียบการพัฒนา 

(ปีการศึกษา) 
2559 

(ปีการศึกษา) 
2560 

ตัวบํงช้ีท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการ
พัฒนารายวิชาหรือกลํุมวิชา 

5 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 
ดีมาก ดี ดี 

ตัวบํงช้ีท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการจัด
การศึกษา 

4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 
ดี ดี ดี 

ตัวบํงช้ีท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

ตัวบํงช้ีท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

จ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด 
จ านวนตัวบ่งชี้ที่ 2.6 

มีการพัฒนา 1 ตัวบ่งชี้ 
= (1x100)/14 

ร้อยละ 
7.14 

 

ระดับคุณภาพ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.51 – 5.00 ดีมาก 
3.51 – 4.50 ดี 
2.51 – 3.50 พอใช๎ 
1.51 – 2.50 ต๎องปรับปรุง 
0.00 – 1.50 ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน 

 

ผลการประเมิน 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.57 ดีมาก 
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โครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ 

 1. ชื่อโครงการ โครงการสํงเสริมการสร๎างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผ๎ูเรียน 
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

  2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 

 โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

 3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น และมาตรการ 
  3.1 ความสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาล ข๎อ 4 ด๎านการศึกษาและเรียนรู๎ ทะนุบ า รุง
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
  3.2 ความสอดคล๎องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

() 1) ด๎านการเพิ่มปริมาณผ๎ูเรียนสายอาชีพ 
() 2) ด๎านการสร๎าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
() 3) ด๎านยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียน 
() 4) ด๎านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
() 5) ด๎านการเพิ่มขีดความสามารถสํูมาตรฐานสากล 
() 6) ด๎านการบริหารจัดการ 

  3.3 ความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
() 1) ยกระดับคุณภาพผ๎ูเรียน            () 2) เพิ่มปริมาณผ๎ูเรียนสายอาชีพ 
() 3) สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน () 4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.4 ความสอดคล๎องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 () พันธกิจท่ี 1 : พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและจัดการศึกษาด๎านวิชาชีพ
ทันตํอการเปล่ียนแปลงด๎านเทคโนโลยี เพื่อรองรับความต๎องการของท๎องถิ่น สังคม และตลาดแรงงาน
ท้ังในและตํางประเทศ 

 () พันธกิจท่ี 2 : สํงเสริมการประดิษฐ์คิดค๎นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมํ      
เพื่อสนองความต๎องการของชุมชน  

 () พันธกิจท่ี 5 : สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับสถานประกอบการ องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น และทุกภาคสํวนรํวมกันพัฒนาการจัดการศึกษา   
  () พันธกิจท่ี 6 : สนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น 

  3. ผู้ รับผิดชอบโครงการ นายแทน  โมราราย รองผ๎ูอ านวยการฝุายแผนงานและ       
ความรํวมมือ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  
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 4. หลักการและเหตุผล 
   ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาท่ีมอบหมายให๎สถานศึกษาจัดให๎มีการ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ หุํนยนต์อาชีวศึกษาขึ้นเป็นประจ าทุกปี ต้ังแตํปีการศึกษา 2532 
เป็นต๎นมา เพื่อเข๎ารํวมประกวดในระดับภาคและระดับชาติ ท้ังนี้เพื่อให๎นักศึกษาได๎มีการศึกษาค๎นคว๎า 
น าความรู๎และทักษะมาประยุกต์และคิดประดิษฐ์เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีสามรถใช๎ประโยชน์ได๎จริง 
แสดงให๎เห็นถึงภูมิปัญญาทางด๎านวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมควบคํูไปกับการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม สมควรอยํางยิ่งท่ีจะได๎รับการพัฒนาให๎สํูความเป็นมาตรฐานพร๎อมกับการ
พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีโอกาสได๎แสดงออกอยํางเต็มความสามารถ เพื่อเสริมสร๎างลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์
ของสังคม และให๎สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู๎ประสบการณ์ได๎อยํางกว๎างขวาง ดังนั้นเพื่อให๎เป็นไปตาม
การจัดการด๎านอาชีวศึกษา เพื่อสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ และเป็นการด าเนินกิจกรรมตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
มาตรฐานท่ี 5 นวัตกรรมการวิจัย 
  ในการนี้งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ซึ่งเป็น
หนํวยงานหนึ่งในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ได๎รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ให๎เป็นผ๎ูสํงเสริมสนับสนุน จึงได๎จัดท าโครงการสํงเสริมการสร๎างและพัฒนานวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ์ของผ๎ูเรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนเยาวชนอาชีวศึกษา
ให๎เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และทักษะวิชาชีพ เป็น
พื้นฐานในการสร๎างผลงานส่ิงประดิษฐ์สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคมและ
ประเทศชาติ เป็นการสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนได๎รู๎จักคิด รู๎จักท า รู๎จักน า รู๎จักเปล่ียนและรู๎จักรํวมสร๎างสรรค์ 
ในรูปแบบของการจัดท านวัตกรรม การวิจัยงานส่ิงประดิษฐ์ เพื่อเข๎ารํวมประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุํน
ใหมํ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ระดับภาคเหนือ และระดับชาติตํอไป 

 5. วัตถุประสงค ์ 
  5.1 เพื่อสร๎างจ านวนผลงานนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ให๎มีคุณภาพ  
 5.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผ๎ูบริหารสถานศึกษาและครูผ๎ูสอนท่ีมีตํอโครงการสํงเสริม
การสร๎างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผ๎ูเรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  
 5.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผ๎ูเรียนท่ีมีตํอโครงการสํงเสริมการสร๎างและพัฒนา
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผ๎ูเรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  

 6. เป้าหมาย 

   6.1 เชิงปริมาณ 
  ผ๎ูบริหารสถานศึกษา จ านวน 4 คน ครูผ๎ูสอน จ านวน 162 คน และผ๎ูเรียน จ านวน
4,541 คน รํวมกิจกรรมการสํงเสริมการสร๎างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผ๎ูเรียน 
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในปีการศึกษา 2561 รวมท้ังส้ินจ านวน 4,707 คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 จ านวนผลงานส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักเรียนนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มข้ึน 
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   6.2.2 ความคิดเห็นของผ๎ูบริหารสถานศึกษาและครูผ๎ูสอนท่ี สํงผลตํอโครงการ
สํงเสริมการสร๎างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผ๎ูเรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  ให๎มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  
   6.2.3 ผ๎ูเรียนท่ีมีความพึงพอใจของตํอโครงการสํงเสริมการสร๎างและพัฒนา
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผ๎ูเรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  
 7. วิธีด าเนินงาน 
  7.1 จัดท าโครงการและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  7.2 แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
  7.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 

  7.4 ประสานงานกับฝุายตํางๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อการด าเนิน
โครงการ 

  7.5 ด าเนินกิจกรรมภายใต๎โครงการสํงเสริมการสร๎างและพัฒนานวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ของผ๎ูเรียนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ดังนี้ 1) กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร๎างและพัฒนา
ทักษะการวิจัย นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 2) กิจกรรมการสํงเสริมและสนับสนุนให๎นักเรียน นักศึกษา
จัดท าส่ิงประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ 3) กิจกรรมประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล๎อม  
4) กิจกรรมการประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และงานสร๎างสรรค์  
 7.6 นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินโครงการ 
  7.7 ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินโครงการและจัดท ารายงานสรุปผล
การด าเนินโครงการ 

 8. แผนปฏิบัติงาน 

 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. แตํงต้ังคณะกรรมการและ
ผ๎ูรับผิดชอบโครงการและกิจกรรม
ภายใต๎โครงการ  

 กันยายน 2560 - ผ๎ูบริหารสถานศึกษา 

2. ผ๎ูบริหารประชุมครูผ๎ูสอน รํวม
วางแผนก าหนดกิจกรรมตํางๆ ท่ีจะ
ด าเนินงานภายใต๎โครงการ 

 กันยายน 2560 - ผ๎ูบริหารสถานศึกษา 
- ครู  

3. ด าเนินกิจกรรมภายใต๎โครงการ
ประกอบด๎วย  
 

433,000.- 
 

 

ตุลาคม 2560 
ถึง กันยายน 
2561 

- ผ๎ูบริหารสถานศึกษา 
- งานวิชาการ 
- ครูผ๎ูสอน  
- ผ๎ูเรียน 

 1) กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร๎างและพัฒนาทักษะการวิจัย 
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  

40,000.- 
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กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 2) กิจกรรมการสํงเสริมและ
สนับสนุนให๎นักเรียน นักศึกษาจัดท า
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ 

308,000.-   

 3) กิจกรรมประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล๎อม 

30,000.-   

 4) กิจกรรมการประกวด
ผลงานวิจัย นวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์และงานสร๎างสรรค์  

55,000.-   

  

 9. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
  เริ่มต๎น 1 ตุลาคม 2560 ส้ินสุด 30 กันยายน 2561 
 10. งบประมาณ 

  คําใช๎จํายในการด าเนินงาน งบประมาณ 433,000 บาท ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
 11. สถานที่ด าเนินการ 
  วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
 12. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 ระยะที่ 1 ประเมินกํอนเริ่มด าเนินโครงการเป็นการประเมินความเหมาะสมของด๎าน
บริบทของโครงการและประเมินความเหมาะสมด๎านปัจจัยเบื้องต๎นท่ีใช๎ในการด าเนินโครงการ         
ในปีการศึกษา 2560 

 ระยะที่ 2 ประเมินระหวํางด าเนินโครงการเป็นการประเมินความเหมาะสมด๎าน
กระบวนการในการด าเนินโครงการในชํวงปีการศึกษา 2561 

 ระยะที่ 3 ประเมินหลังเสร็จส้ินโครงการเป็นการประเมินด๎านผลผลิตของผ๎ูประเมิน           
ได๎ด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลในปีการศึกษา 2561 
  13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  13.1 จ านวนผลงานส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักเรียนนักศึกษาท่ีมีคุณภาพเพิ่มข้ึน 
   13.2 ความคิดเห็นของผ๎ูบริหารสถานศึกษาและครูผ๎ูสอนท่ีสํงผลตํอโครงการสํงเสริมการ
สร๎างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผ๎ูเรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ให๎มีประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึน  
  13.3 ผ๎ูเรียนท่ีมีความพึงพอใจของตํอโครงการสํงเสริมการสร๎างและพัฒนานวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ์ของผ๎ูเรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับการประเมินโครงการสํงเสริมการสร๎างและพัฒนานวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ของผ๎ูเรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ มีดังนี้  
  1. งานวิจัยในประเทศ 
  มงคล ธุระ (2557) ได๎ประเมินโครงการประชุมสัมมนาด๎านงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการด๎านสภาพแวดล๎อม 
ด๎านปัจจัยเบื้องต๎น ด๎านกระบวนการ และด๎านผลผลิต วิธีด าเนินการประเมินโครงการ โดยใช๎รูปแบบ
ประเมินแบบซิบ (CIPP Model) กลํุมตัวอยําง ประกอบด๎วย ผ๎ูบริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน 
นักศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 83 คน เครื่องมือท่ีใช๎ประเมิน
โครงการคือ แบบสอบถามและน ามาวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎ คําเฉล่ีย ( X ) และคําความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
  ผลการประเมิน พบวํา ด๎านสภาพแวดล๎อม ด๎านปัจจัยเบื้องต๎น ด๎านกระบวนการ    
และด๎านผลผลิต โดยรวมอยูํในระดับมาก มีคําเฉล่ีย (X ) เทํากับ 4.07 และผลการประเมินอยูํในระดับ 
ท่ีใกล๎เคียงกันมีคําความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทํากับ 0.76 
 มณฑา ชํุมสุคนธ์ (2557) ได๎วิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการใน
รายวิชาของสาขาวิชาสังคมศึกษา ระดับปริญญาตรีที่สํงเสริมการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาของสาขาวิชาสังคมศึกษา
ระดับปริญญาตรีท่ีสํงเสริมการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 2) ศึกษาผลท่ีเกิดจากการเรียน 
การสอนแบบบูรณาการในรายวิชาของสาขาวิชาสังคมศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีสํงเสริมการเรียนการ
สอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาตํอการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาของสาขาวิชาสังคมศึกษาท่ีสํงเสริมการเรียนการสอนท่ีเน๎น
ผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ กลํุมเปูาหมายท่ีใช๎ในการวิจัยเป็นนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ช้ันปีท่ี 2 ซึ่ง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 234317 การศึกษาเพื่อการพัฒนาส่ิงแวดล๎อม และรายวิชา 234218 ระเบียบ
วิธีวิทยาทางสังคมวิทยาส าหรับผ๎ูสอน จ านวน 31 คน  
 ผลการวิจัยพบวํา 1. การพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการท่ีสํงเสริมการเรียนการ
สอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ มีลักษณะเป็นการบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Multidiscipline) และ
ด าเนินกระบวนการวิจัยแบบ Deming Cycle มี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 การวางแผน (Plan) โดย
ผ๎ูสอนใน 2 รายวิชารํวมกันก าหนดหัวข๎อเนื้อหา ปัญหา และเกณฑ์การตัดสิน จัดท าแผนการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ ขั้นท่ี 2 การลงมือท า (Do) โดยพัฒนาแผนและกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ น าไปทดลองใช๎จัดการเรียนการสอน ขั้นท่ี 3 การตรวจสอบ (Check) ท าการประเมินผล
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นท่ี 4 การปฏิบัติ (Action) ผ๎ูสอนรํวมกันพิจารณาข๎อบกพรํอง 
ท่ีได๎จากการตรวจสอบมาปรับปรุงแก๎ไขและวางแผนในการด าเนินการในครั้งตํอไป  2. ผลท่ีเกิดจาก
การเรียนการสอน พบวํานักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดท าโครงการอยูํในระดับมาก 
สํวนทักษะกระบวนการในภาพรวมผลการประเมินอยูํในระดับมากท่ีสุด และเจตคติของนักศึกษาใน
ภาพรวมอยูํในระดับมากท่ีสุด 3. ความคิดเห็นของนักศึกษา พบวํา ในภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็น
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ตํอการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการท่ีสํงเสริมการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญในระดับ
มากท่ีสุด  
  อดิศร ณ อุบล (2559) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางสํงเสริมนวัตกรรมแบบเปิด
ในกระบวนการสร๎างสรรค์นวัตกรรมของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์หลัก 3 
ประการ ได๎แกํ 1) เพื่อศึกษาอุปสรรคหรือข๎อจ ากัดในกระบวนการสร๎างสรรค์นวัตกรรมของบริษัทท่ี
อยูํในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการน าแนวคิดนวัตกรรมแบบ
เปิดมาใช๎ในการลดอุปสรรคหรือข๎อจ ากัดในกระบวนการสร๎างสรรค์นวัตกรรมของบริษัทท่ีอยูํใน
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทย และ 3) เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางสํงเสริม
การน าแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิดในกระบวนการสร๎างสรรค์นวัตกรรมของบริษัทท่ีอยูํในอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ในประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบผสมผสานท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(Mixed Methods Research) ซึ่งเก็บข๎อมูลเชิงคุณภาพในชํวงแรกเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลปรับปรุง
แบบสอบถามท่ีพัฒนาขึ้น จากนั้นเป็นการเก็บข๎อมูลเชิงปริมาณด๎วยแบบสอบถามจากบริษัทท่ีได๎มีการ
ลงทะเบียนกับทางเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย จ านวนท้ังส้ิน 314 บริษัท 
  ผลการวิจัยพบวํา แนวทางในการสํงเสริมแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิดไว๎ 3 แนวทาง ได๎แกํ 
การแสดงบทบาทของภาครัฐในฐานะเป็นตัวกลางส าคัญในการแก๎ไขปัญหาพื้นฐานของกระบวนการ
สร๎างสรรค์นวัตกรรม การสร๎างการตระหนักรู๎ถึงประโยชน์ของนวัตกรรมแบบเปิดให๎เกิดขึ้นในสถาน
ประกอบการภาคเอกชน และการสนับสนุนสํงเสริมการประยุกต์ใช๎แนวคิดนวัตกรรมแบบเปิดอยําง
จริงจังและตํอเนื่อง 
 นิยม แสงวงศ์ (2560) ได๎ประเมินโครงการสํงเสริมการท าวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์
ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการสํงเสริมการท าวิจัยนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ใน 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านสภาวะแวดล๎อม ด๎านปัจจัยน าเข๎า ด๎าน
กระบวนการ และด๎านผลผลิต ซึ่งแบํงออกเป็น 4 ด๎านยํอย ได๎แกํ ด๎านผลกระทบ ด๎านประสิทธิผล 
ด๎านความยั่งยืน และด๎านการถํายทอดความส าเร็จ ด าเนินการในระหวําง 1 พฤษภาคม 2558 –30 
เมษายน 2560 กลํุมตัวอยําง ประกอบด๎วย ผ๎ูบริหาร จ านวน 5 คน ครู จ านวน 65 คน รวม 70 คน 
และนักเรียนนักศึกษา จ านวน 260 คน 
 ผลการประเมิน พบวํา โดยรวมทุกด๎านอยูํในระดับมาก เห็นควรให๎มีการปรับปรุงพัฒนา
ทุกด๎านให๎มากขึ้น เพื่อให๎ทุกประเด็นในแตํละด๎านอยูํในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน 
พบวํา ด๎านสภาวะแวดล๎อม โดยรวมอยูํในระดับมาก มีคําเฉล่ียเทํากับ 4.11 ด๎านปัจจัยน าเข๎า โดยรวม
อยูํในระดับมาก มีคําเฉล่ียเทํากับ 4.25 ด๎านกระบวนการ โดยรวมอยูํในระดับมาก มีคําเฉล่ียเทํากับ 
4.20 และด๎านผลผลิต โดยรวมอยูํในระดับมาก มีคําเฉล่ียเทํากับ 4.18 
  ธเนศ ปานอุทัย (2556) ได๎ประเมินโครงการสํงเสริมการใช๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นของโรงเรียนวัดบางหลวง โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินผลการพัฒนาโครงการสํงเสริม
การใช๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นของโรงเรียนวัดบางหลวง ใน 5 ด๎าน ได๎แกํ 1) การประเมิน
ด๎านบริบท (Context Evaluation) 2) การประเมินด๎านปัจจัยน าเข๎า ( Input Evaluation) 3) การ
ประเมินด๎านกระบวนการ ( Process Evaluation) 4) การประเมินด๎านผลผลิต ( Product Evaluation) 
5) การประเมินด๎านผลกระทบ ( Impact Evaluation) 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง
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กับการด าเนินงานการสํงเสริมการใช๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นโรงเรียนวัดบางหลวง  กลํุม
ตัวอยํางท่ีใช๎ในการประเมิน ประกอบด๎วย รองผ๎ูอ านวยการโรงเรียน ครูผ๎ูสอน นักเรียน ผ๎ูปกครองของ
นักเรียน เครื่องมือท่ีใช๎ ประกอบด๎วย แบบประเมิน แบบสัมภาษณ์ แบบส ารวจรางวัลหรือเกียรติบัตร 
และแบบรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการ  
  ผลการประเมินสรุปได๎ดังนี้ 1. ด๎านบริบทของโครงการ พบวําโดยภาพรวมอยูํในระดับ
มากและอยูํในระดับท่ีสูงกวําเกณฑ์การประเมิน  2. ด๎านปัจจัยน าเข๎าของโครงการ พบวําโดยภาพ
รวมอยูํในระดับมากและอยูํในระดับท่ีสูงกวําเกณฑ์การประเมิน  3. ด๎านกระบวนการด าเนินงานของ
โครงการ พบวําโดยภาพรวมอยูํในระดับมากและอยูํในระดับท่ีสูงกวําเกณฑ์การประเมิน  4. ด๎าน
ผลผลิตของโครงการ พบวําโดยภาพรวมอยูํในระดับมากและอยูํในระดับท่ีสูงกวําเกณฑ์การประเมิน   
5. ด๎านผลกระทบของโครงการ พบวําโดยภาพรวมอยูํในระดับมากและอยูํในระดับท่ีสูงกวําเกณฑ์  
การประเมิน 6. ด๎านความพึงพอใจของผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องกับโครงการ พบวําผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องมีความ 
พึงพอใจในภาพรวมอยูํในระดับมากและอยูํในระดับท่ีสูงกวําเกณฑ์การประเมิน  
  สมาน ลาล าโกน (2557) ได๎ศึกษาการสอนท าโครงงานส่ิงประดิษฐ์เพื่อใช๎ในการศึกษา
ตรวจสอบวงจรปูองกันในวิชาปฏิบัติเครื่องรับโทรทัศน์สีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ัน
ปีท่ี 3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสตูล มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาปฏิบัติเครื่องรับโทรทัศน์สีของนักเรียนระหวํางกํอนเรียนและหลังเรียน โดยการท า
โครงงานส่ิงประดิษฐ์ และ 2) ศึกษาเจตคติตํอการเรียนวิชาปฏิบัติเครื่องรับโทรทัศน์สี ของนักเรียน  
ท่ีสอนท าโครงงานส่ิงประดิษฐ์เพื่อใช๎ในการศึกษาการตรวจซํอมวงจรปูองกัน กลํุมตัวอยํางคือ นักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสตูล จ านวน 30 คน 
ท่ีเลือกแบบเจาะจง จ านวน 1 ห๎องเรียน 
  ผลการวิจัยพบวํา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาปฏิบัติเครื่องรับโทรทัศน์สีของนักเรียน
หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 2) นักเรียนท่ีได๎รับการสอนโดย
การท าโครงงานส่ิงประดิษฐ์เพื่อใช๎ในการศึกษาการตรวจซํอมวงจรปูองกันในวิชาปฏิบัติเครื่องรับ
โทรทัศน์สี มีเจตคติตํอการเรียนวิชาปฏิบัติเครื่องรับโทรทัศน์สี อยูํในระดับสูง 
  โฉมยงค์ คงประดิษฐ์ (2557) ได๎ประเมินโครงการเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนระดับนานาชาติ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนระดับนานาชาติ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ใน 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านบริบท ด๎านปัจจัย
เบื้องต๎น ด๎านกระบวนการ และด๎านผลลัพธ์ แหลํงข๎อมูลประกอบด๎วย ผ๎ูเ ช่ียวชาญ คณะกรรมการ
ประสานงาน คณะกรรมการจัดงาน คณะกรรมการด าเนินงานฝุายตํางๆ และนักเรียนท่ีรํวมเสนอ
โครงงาน รวมท้ังหมด 586 คน 
  ผลการวิจัยพบวํา  1) ด๎านบริบท วัตถุประสงค์ของโครงการ มีความสอดคล๎องกับ
แผนปฏิบัติงาน 4 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติงาน 4 ปี ของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์อยูํในระดับมากท่ีสุด 2) ด๎านปัจจัยเบื้องต๎น คณะกรรมการประเมินการน าเสนอ
โครงงาน ผ๎ูบริหารและครูท่ีเข๎ารํวมงาน มีความเห็นวํา โครงการมีความพร๎อม วัสดุอุปกรณ์ มีความ
เหมาะสมและเพียงพอ สถานท่ีและระยะเวลาในการน าเสนอมีความเหมาะสมอยูํในระดับมากท่ีสุด 
และนักเรียนท่ีเข๎ารํวมเสนอโครงงานมีความเห็นวํามีความเหมาะสมอยูํในระดับมาก 3) ด๎าน



87 
 

กระบวนการ มีความเห็นวํา การวางแผน การเตรียมความพร๎อม และด๎านการบริหารโครงการ มีความ
เหมาะสมอยูํในระดับมาก 4) ด๎านผลลัพธ์ คณะกรรมการประเมินการน าเสนอโครงงาน เห็นวํา
นักเรียนท่ีเข๎ารํวมเสนอโครงงานมีทักษะการน าเสนอโครงงานภาคบรรยาย อยูํในระดับมาก ผ๎ูบริหาร
และครูที่เข๎ารํวมงานมีความพึงพอใจในการจัดงานอยูํในระดับมากท่ีสุด 
  จรรย์สมร เหลืองสมานกุล (2557) ได๎ศึกษาวิจัยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์ เพื่อสํงเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการสร๎างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการ
เรียนรู๎วิทยาศาสตร์ เพื่อสํงเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และ ความสามารถในการสร๎างสรรค์
ส่ิงประดิษฐ์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ให๎มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อประเมิน
กิจกรรมการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ เพื่อสํงเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการ
สร๎างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 กลํุมตัวอยํางท่ีใช๎ในการวิจัยคือ นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 
จ านวน 40 คน ซึ่งได๎มาโดยวิธีการสํุมอยํางงําย 
  ผลการวิจัย พบวํา 1.  กิจกรรมการเรียนรู๎ วิทยาศาสตร์ เพื่อสํงเสริมทักษะทาง
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการสร๎างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ ประกอบด๎วยขั้นตอน 8 ขั้นตอน ได๎แกํ 
1) ขั้นสร๎างความสนใจ 2) ขั้นให๎ความรู๎ 3) ขั้นแสวงหาความรู๎ 4) ขั้นวิเคราะห์ข๎อมูล 5) ขั้นน าเสนอ
ผลงาน 6) ขั้นสรุปผล 7) ขั้นประเมินผล และ 8)  ขั้นน าความรู๎ ไปใช๎ มีประสิทธิภาพเทํากับ 
81.86/83.00 สูงกวําเกณฑ์ 80/80 2. ผลการประเมินกิจกรรมการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ เพื่อสํงเสริม
ทักษะทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการสร๎างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ 1) ความสามารถในการ
สร๎างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 3 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ โดย
ภาพรวมอยูํในระดับสูง และ 2) ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตํอกิจกรรมการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ เพื่อ
สํงเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการสร๎างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ อยูํในระดับมาก 
 นุชา สระสม (2558) ได๎ประเมินโครงการสํงเสริมการเรียนรู๎หลักสูตรเกษตรอินทรีย์ตาม
วิถีภูมิปัญญาไทย โรงเรียนวัดนินสุขาราม มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินสภาวะแวดล๎อม (Context 
Evaluation) ของโครงการ เกี่ยวกับความเหมาะสม ความสอดคล๎องของหลักการ วัตถุประสงค์ และ
เปูาหมายของโครงการกับนโยบายของส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และความต๎องการของ
ชุมชน 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต๎น (Input Evaluation) ของโครงการ เกี่ยวกับความเหมาะสม 
ความเพียงพอของบุคลากรวัสดุอุปกรณ์/สถานท่ี และงบประมาณท่ีใช๎ในโครงการ 3) เพื่อประเมิน
กระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกระบวนการด าเนินงาน
โครงการ และ 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการ เกี่ยวกับผลส าเร็จของ
โครงการจากกิจกรรมท่ีจัดให๎นักเรียน 4 กิจกรรม และความพึงพอใจท่ีมีตํอกิจกรรมของโครงการ โดย
ประยุกต์ใช๎รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ประชากรได๎แกํ ข๎าราชการ
ครู จ านวน 19 คน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 13 คน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
4-6 จ านวน 167 คน และผ๎ูปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 จ านวน 167 คน รวม 366 คน  
 ผลการประเมินโครงการ พบวํา 1) ผลการประเมินด๎านสภาวะแวดล๎อมของโครงการ 
(Context) ในภาพรวมอยูํในระดับมากท่ีสุด 2) ผลการประเมินด๎านปัจจัยเบื้องต๎นของโครงการ 
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(Input) ในภาพรวมอยูํในระดับมาก 3) ผลการประเมินด๎านกระบวนการของโครงการ (Process)  
ในภาพรวม อยูํในระดับมาก 4) ผลการประเมินด๎านผลผลิตของโครงการ (Product) เกี่ยวกับ
ผลส าเร็จจากกิจกรรมท่ีจัดให๎นักเรียน 4 กิจกรรม และความพึงพอใจท่ีมีตํอกิจกรรมของโครงการใน
ภาพรวม อยูํในระดับมาก 
 ปิยชนม์ สังข์ศักดา และคณะ (2559) ได๎ประเมินความส าเร็จของโครงการบูรณาการ
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ของสาขาวิชา
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีท่ี 4 มีวัตถุประสงค์ คือ ประเมินความส าเร็จ
ของโครงการตามตัวชี้วัด และเสนอแนวทางปรับปรุงการด าเนินโครงการปีตํอไป ท าการประเมินโดย
ใช๎แนวคิดการประเมินผล CIPP Model ท าการประเมินระหวํางโครงการและหลังส้ินสุดโครงการ 
เครื่องมือท่ีใช๎ได๎แกํ แบบสังเกต แบบประเมิน และประเด็นค าถามสรุปบทเรียน โดยเทคนิค A.A.R. 
ประเมินจากนักศึกษา 31 คน อาจารย์ผ๎ูสอน 4 คน และชุมชนเจ๎าของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 114 คน  
 ผลการประเมินพบวํา โครงการมีความสอดคล๎องตามเกณฑ์ของตัวบํงช้ีท่ี 5.2 ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นักศึกษาเกิด
กระบวนการเรียนรู๎ด๎วยการวิจัยทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น มีส านึกรักถิ่น สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นได๎รับ
การจัดท าแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์ และชุมชนมีความพึงพอใจในภาพรวมของผลงานในระดับดี 
และมีความตระหนักถึงความส าคัญของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในระดับดี การประเมินผลผลิตจาก
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จ านวน 6 ตัว บรรลุผล 5 ตัว ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ จ านวน 8 ตัว บรรลุผล 8 ตัว 
 กมลานันท์ บุญกล๎า (2559) ได๎ประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ๎าน
หนองปลาซิว ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีจุดมุํงหมายเพื่อการ
ประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน บ๎านหนองปลาซิว ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยใช๎รูปแบบการประเมิน CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม ซึ่งแบํง
การประเมินออกเป็น 4 ประเภท คือ การประเมินสภาวะแวดล๎อม การประเมินปัจจัยน าเข๎า  การ
ประเมินกระบวนการด าเนินงาน การประเมินผลผลิต กลํุมตัวอยํางท่ีใช๎คือ ครูผ๎ูสอน จ านวน 14 คน และ
นักเรียน จ านวน 48 คน เครื่องมือท่ีใช๎ ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล เป็นแบบสอบถาม  
  ผลการประเมินพบวํา 1) การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ๎านหนอง
ปลาซิว ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการประเมินโดยรวมอยูํใน
ระดับมาก 2) การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ๎านหนองปลาซิว ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด๎านสภาวะแวดล๎อม (Context evaluation) พบวํามี
ความสอดคล๎องอยูํในระดับมาก 3) ด๎านปัจจัยน าเข๎า (Input evaluation) ผลการประเมินพบวํามี
ความเพียงพอ เหมาะสมอยูํในระดับมาก 4) ด๎านกระบวนการด าเนินงาน (Process evaluation)  
ผลการประเมินพบวํามีประสิทธิภาพ อยูํในระดับมาก 5) ด๎านผลผลิต (Product evaluation)  
ผลการประเมินพบวามีประสิทธิผลอยูํในระดับมาก 
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 2. งานวิจัยต่างประเทศ 
 ชิลเดรส (Childress, 1990:280-A) ได๎ท าวิจัยเรื่อง ผลของการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ตํอ
การเปล่ียนแปลงระดับพุทธิปัญญาของวัยรุํน กลํุมตัวอยํางเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย 
จ านวน 73 คน แบํงออกเป็น 3 กลํุม กลํุมท่ีหนึ่งก าหนดให๎ต๎องท าโครงงานทางวิทยาศาสตร์ กลํุมท่ี
สองอาจเลือกท าโครงงานวิทยาศาสตร์หรือไมํท าก็ได๎ และกลํุมท่ีสามไมํต๎องท าโครงงานวิทยาศาสตร์  
 ผลการวิจัย พบวํา 1) ระดับการพัฒนาทางสติปัญญาตามทฤษฎีของเพียเจต์ ของ
นักเรียนท้ัง 3 กลํุม ไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 2) กลํุมตัวอยํางท่ีก าหนดให๎ท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์เอง ไมํมีความแตกตํางกันของพัฒนาการทางสติปัญญาอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 ซูบอทนิค (Subotnik, 1992:317-A) ได๎ท าวิจัยเรื่อง ความคิดสร๎างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์ :
พฤติกรรมการคิดค๎นแก๎ปัญหาของผ๎ูชนะการประกวดปรีชาญาณทางวิทยาศาสตร์ของเวสติงส์เฮาส์   
ปี 1991 กลํุมตัวอยํางเป็นผ๎ูชนะการประกวดปรีชาญาณทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 146 คน ซึ่งแบํง
ตามเพศ ประเภทของโครงงานทางวิทยาศาสตร์ และความอิสระในการท่ีจะท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 ผลการวิจัยพบวํา 1) กลํุมตัวอยํางท่ีเลือกในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์เอง ไมํปฏิเสธท่ี
จะท าโครงงานวิทยาศาสตร์หลายๆ เรื่อง จนกวําจะได๎เรื่องท่ีจะท าจริงๆ 2) กลํุมตัวอยํางท่ีมีผ๎ูชํวย
เลือกเรื่องท่ีจะท าโครงงานวิทยาศาสตร์ได๎รับการชํวยเหลือจากบุคคลภายนอกมากกวําครู 3) กลํุม
ตัวอยํางท่ีเป็นหญิงและผ๎ูท่ีเลือกท าโครงงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพแสดงความหํวงใยตํอผลกระทบทาง
สังคมตํอการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
 โกรแมน  (Gorman, 1995) ไ ด๎ศึกษาผลการสอนในวิชา  “ส่ิงประดิษฐ และการ 
ออกแบบ” หรือ “Invention and Design” โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษาคือ 1) เพื่อพัฒนา 
ความเขาใจในกระบวนการสรางสรรคเทคโนโลยี 2) เพื่อสรางสมดุลระหวางความเช่ียวชาญและทักษะ 
ของบุคคลในกลุมท่ีมาจากตางสาขา และ 3) เพื่อสงเสริมนักเรียนในการพัฒนาเปาหมายการออกแบบ 
และตรวจสอบความกาวหนาของโครงการกลุมตนเอง ผูวิจัยไดใชวิธีการสอนการสรางส่ิงประดิษฐและ 
การออกแบบในกลุมผูเรียนตางสาขา คือ สาขาวิศวกร สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขามนุษยศาสตร โดย
การจัดสภาพแวดลอมแบบกลุมรวมมือ มีรูปแบบของกิจกรรม 4 กิจกรรม ไดแก การปฏิบัติโครงงาน
เกี่ยวกับส่ิงประดิษฐทางโทรศัพท  แบบจ าลองคอมพิวเตอรส าหรับการสอนขับรถบานประหยัด
พลังงาน และระบบการตัดสินใจเลือกยาบนพื้นฐานความตองการของลูกคา  
 ผลการศึกษาพบวา จากการศึกษาผลงานและขอเสนอแนะของ ผูเรียน กิจกรรมการ
ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับส่ิงประดิษฐทางโทรศัพท เปนกิจกรรมท่ีชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเรื่อง
การสรางสรรคส่ิงประดิษฐมากท่ีสุด ในขณะท่ีกิจกรรมแบบจ าลองคอมพิวเตอร ส าหรับการสอนขับรถ 
ชวยใหผูเรียนมีการใชระหวางทักษะและความเช่ียวชาญของสมาชิกในกลุมมากท่ีสุด และกิจกรรมการ
เรียนรูท าใหผูเรียนมีการก าหนดเปาหมายของตน และจากการประเมินรายวิชา พบวา ผูเรียนมีความ
พึงพอใจในระดับมาก เพราะเปนวิชาท่ีทาทายและมีโอกาสไดท างานเปนกลุมจากผูเรียนตางสาขา  
 เมสัน (Mason, 1995:3376-A) ได๎ท าวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของโครงงาน
วิทยาศาสตร์ท่ีครูเป็นผ๎ูริเริ่มและนักเรียนเป็นผ๎ูริเริ่ม กลํุมตัวอยํางเป็นนักเรียนระดับ 7 และ 8 ของ
นักเรียนมัธยมเมืองออตตาวา จ านวน 285 คน ผ๎ูวิจัยแบํงกลํุมตัวอยํางเป็น 3 กลํุม คือ กลํุมท่ี 1 ครู



90 
 

เป็นผ๎ูก าหนดโครงงานให๎นักเรียนท า กลํุมท่ี 2 นักเรียนเป็นผ๎ูก าหนดโครงงานเอง กลํุมท่ี 3 กลํุม
ควบคุมซึ่งไมํต๎องท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ด าเนินการทดลองเป็นเวลา 6 สัปดาห์ 
 ผลการวิจัยพบวํา 1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท้ัง 3 กลํุมไมํ
แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 2) การท าโครงงานทางวิทยาศาสตร์มีผลทางบวกเล็กน๎อยตํอ 
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชาย 3) โครงงานทางวิทยาศาสตร์ท่ีครูเป็นผ๎ูก าหนดให๎ท ามี
ความส าเร็จและสมบูรณ์มากกวําโครงงานวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนเป็นผ๎ูเลือกท าเอง 
 พิทร์โต (Piirto, 2004) ไดวิจัยพัฒนากิจกรรมภาคปฏิบัติ (Hand-on Activities) เพื่อ  
สงเสริมการแกปญหาเชิงนวัตกรรมหรือความคิดสรางสรรคในการพัฒนานวัตกรรม โดยใชการปฏิบัติ
แบบกลุมและแบบเด่ียว กิจกรรมท่ีใชแนวคิดการสืบเสาะเปนฐาน และการส ารวจปญหาและค าตอบ 
ดวยตนเอง (Selfexploration) และการอภิปรายในกิจกรรม โดยเปนสวนหนึ่งของวิชาของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย Florida Atlantic University โดยมีวัตถุประสงค คือ สงเสริมความ 
สามารถในการคิดประดิษฐและนวัตกรรม (Innovative and Inventive Thinking Abilities) 
 ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนมีผลจากกิจกรรม ดังนี้ 1) การคนพบและส ารวจปญหาและวิธี 
แกปญหา 2) เรียนรูแนวคิดใหมํ 3) กลายเปนคนท่ีสรางสรรคและประดิษฐมากขึ้น 4) เปดใจและออก
จากกรอบความคิดเดิมมากขึ้น 5) เคารพความแตกตางและการคนพบตนอง 6) มีการใชปญญาญาณ
และสามัญส านึกในการแกปญหา 7) ไดประสบการณการออกแบบเบื้องตนและฝกหัดการแกปญหา  
8) จัดการความกดดันกับเพื่อนได และ 9) สนุกกับการเรียนรู 
 จาทิ ออรัม เอสฟาโรและคณะ (Jati Aurum Alfaro et al., 2017) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง
การพัฒนาเครื่องมือการประเมินโดยใช๎  CIPP ในการน าหลักการประเมินโครงการมาใช๎ โดย
วัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินในรูปแบบ CIPP ท่ีผํานการตรวจสอบความ
เท่ียงตรง ความเช่ือมั่น รวมถึงความเป็นไปได๎และสามารถน าไปใช๎ได๎จริง โดยเครื่องมือดังกลําวนี้ได๎
น ามาใช๎ในการประเมินโครงการเพื่อวัดทักษะการแก๎ปญัหาของช้ันเรียนระดับมัธยมต๎นในภูมิภาคโยรา
ยาคาร์ต๎า โดยงานวิจัยนี้ได๎พัฒนารูปแบบโดยใช๎ 4-D (4 มิติ คือ Context, Input, Process, and 
Product) กลํุมเปูาหมายในการทดลองคือ นักเรียนในช้ันเรียน ระดับ 8 SMP N1 Galur และ SMP 
N1 Sleman การเก็บรวบรวมข๎อมูล ใช๎การทดสอบ การสัมภาษณ์ แบบสอบถามและการสังเกต 
ความเท่ียงตรงในงานวิจัยนี้ได๎วิเคราะห์โดยใช๎วิธีการของ V’Aikens ความเช่ือมั่นได๎วิเคราะห์โดยใช๎ 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในช้ัน (Intra class Correlation Coefficient; ICC)  
 ผลการวิจัยพบวํา การประเมินเครื่องมือรูปแบบ CIPP ได๎น ามาใช๎ในการประเมินการใช๎
เครื่องมือประเมินโครงการ ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือประเมิน มีคํา V’Aikens 
ระหวําง 0.86 ถึง 1 ซึ่งหมายถึงถูกต๎องสามารถใช๎ได๎ และคําความเช่ือมั่น 0.836 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด จึงสามารถน ามาใช๎ได๎  
 เอซิส แชมซําและคณะ (Aziz, S. et al., 2018) ได๎ศึกษาเรื่องการน ารูปแบบการ
ประเมินแบบ CIPP Model มาใช๎ในการประเมินคุณภาพในระดับสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาโดยใช๎รูปแบบการประเมิน CIPP ของสตัฟเฟิลบีม 
(1983) ประชากรในการศึกษานี้ประกอบด๎วยครูใหญํ หัวหน๎างานและครูจากหลากหลายสาขาวิชา  
ในระบบโรงเรียนสวัสดิการ ในเมืองราวัลพินดิ มีการเก็บข๎อมูลด๎วยแบบตรวจรายการ (checklist)   
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ในการประเมินแบบ CIPP การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร๎าง การวิเคราะห์เอกสาร และการสังเกต วิเคราะห์
ข๎อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและใจความส าคัญ  
 ผลการวิจัยพบวํา โรงเรียนสวัสดิการในกลํุมนี้เน๎นเรื่องการศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยใช๎
วิธีการท่ีแตกตํางกัน เชํน เทคโนโลยีล้ าสมัย การส่ือสารอยํางมีประสิทธิภาพ หลักสูตรท่ีเกี่ยวข๎อง
รวมถึงกลยุทธ์ในการสอนและการเรียนรู๎ อยํางไรก็ดี พบวําครูผ๎ูสอนจะเน๎นหนักในเรื่องงานด๎านทฤษฎี
และการเรียนรู๎แบบทํองจ ามากกวํา จึงท าให๎เกิดแรงกดดันตํอผ๎ูเรียน และเกิดผลในทางลบตํอ
ความสามารถด๎านปัญญาของผ๎ูเรียน นอกจากนี้ยังพบปัญหาด๎านการขาดพื้นท่ีท่ีเหมาะสม การขาด
ส่ิงแวดล๎อมท่ีมีประสิทธิภาพ และโรงเรียนตํางๆ ยังต้ังอยูํในอาคารเชําอีกด๎วย  
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศและตํางประเทศ และงานวิจัยประเมิน
โครงการ ตามท่ีไดกลาวมาแลว พบวา งานวิจัยท่ีสํงเสริมการสร๎างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์
ของผ๎ูเรียน สํวนใหญํเปนงานวิจัยดานการพัฒนาความคิดสร างสรรค โดยใช เทคนิค วิธีการ 
กระบวนการเรียนสอน และชุดกิจกรรมท่ีหลากหลาย รวมถึงกิจกรรมท่ีเนนใหผูเรียนสรางสรรค์
ผลงาน โดยผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ และสรางช้ินงานดวยตนเอง ซึ่งผ๎ูประเมินได๎น าความรู๎จากงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข๎องดังกลําวมาประยุกต์เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินโครงการสํงเสริมการสร๎างและพัฒนา
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผ๎ูเรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ให๎เหมาะสมและมีคุณภาพตํอไป  
 

กรอบแนวคิดในการประเมินโครงการ 
 จากท่ีได๎ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องดังท่ีกลําวมาแล๎ว จะเห็นได๎วําการสํงเสริม
การสร๎างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผ๎ูเรียน เป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นจะต๎อง
ด าเนินการอยํางเรํงดํวนและตํอเนื่องเพื่อชํวยสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนส าเร็จการศึกษาสามารถไปประกอบ
อาชีพอยํางมีคุณภาพได๎ ดังนั้นผ๎ูประเมินจึงสนใจท่ีจะประเมินโครงการสํงเสริมการสร๎างและพัฒนา
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผ๎ูเรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยประยุกต์ใช๎กรอบแนวคิดการ
ประเมินโครงการแบบซิป (CIPP Model:) มาใช๎ในการประเมินโครงการ เนื่องจากเป็นการประเมินอยําง
มีระบบ มีกระบวนการรวบรวมและสกัดข๎อมูลสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจได๎ถูกต๎อง เป็นการประเมิน
โครงการท่ีต๎องใช๎ระยะเวลาในการด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง ซึ่งท าการประเมิน 4 ด๎าน ได๎แกํการ
ประเมินด๎านบริบท (Context) เป็นการประเมินความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของโครงการและความ
สอดคล๎องของวัตถุประสงค์ การประเมินด๎านปัจจัยเบื้องต๎น (Input) เป็นการประเมินความเหมาะสม
และความเพียงพอของปัจจัยเบื้องต๎นของโครงการท่ีจะอ านวยความสะดวกให๎โครงการด าเนินไปตาม
วัตถุประสงค์ การประเมินด๎านกระบวนการ (Process) เป็นการประเมินท่ีค๎นหาข๎อบกพรํองแนว
ทางแก๎ไขปัญหาตํางๆ ระหวํางด าเนินการ และการประเมินด๎านผลผลิต (Product) เป็นการประเมิน
เปรียบเทียบผลผลิตท่ีเกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให๎การประเมินโครงการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นข๎อมูลสารสนเทศท่ีผ๎ูบริหารน าไปใช๎ในการตัดสินใจ
ในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานตํางๆ ของการสร๎างและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของ
ผ๎ูเรียนให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตํอไป ดังภาพที่ 5 
 
 



92 
 

 
 
1. นโยบาย ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและ
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ี
 เกี่ยวกับการสํงเสริมการสร๎างและพัฒนา
 นวัตกรรมและ ส่ิงประดิษฐ์  
2. แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์เพื่อ  
 พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน 
3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับโครงการและการ
 ประเมินโครงการ  
4. รูปแบบการประเมินโครงการและรูปแบบการ
 ประเมินแบบซิป (CIPP Model) 
5. บริบทของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
6. โครงการสํงเสริมการสร๎างและพัฒนา
 นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของผ๎ูเรียน 
 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินโครงการสํงเสริมการสร๎าง
และพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์
ของผ๎ูเรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
 

1. ผลการประเมินด๎านบริบทของ  
  โครงการ (Context) 
2. ผลการประเมินด๎านปัจจัยเบื้องต๎น
 ของโครงการ (Input) 
3. ผลการประเมินด๎านกระบวนการ
  ด าเนินงานของโครงการ (Process) 
4. ผลการประเมินด๎านผลผลิตจากการ
  ด าเนินงานของโครงการ (Product) 

 

ภาพที่ 5  แสดงกรอบแนวคิดในการประเมินโครงการ 
 
 
 
 


