
บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตากครั้งนี้ ผู้ประเมินใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ของ 
สตัฟเฟิลบีม (Strufflebeam, D.L., 1983 : 123) โดยการประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้าน
กระบวนการ และด้านผลผลิต มีวัตถุประสงค์การประเมินดังนี้ 1) เพ่ือประเมินบริบทของโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพ   
บ้านตาก 2) เพ่ือประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 3) เพ่ือประเมินกระบวนการของโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพ   
บ้านตาก และ 4) เพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เก็บรวบรวมข้อมูลจากผลการ
ด าเนินงานตามกิจกรรมภายใต้โครงการ จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนา
ส านักงานและการบริหารจัดการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 2) กิจกรรมเร่งรัดการ
จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และเอกสารในส านักงานองค์การฯ ตามระเบียบงานสารบรรณ 3) กิจกรรม
พัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ผู้ประเมินด าเนินการ ดังนี้ 
 1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 6 ฉบับ ถามผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน จ านวน 36 คน และผู้เรียน จ านวน 262 คน รวมจ านวน 298 คน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2. เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ จ านวน 2 ฉบับ โดยการสัมภาษณ์  ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 2 คน และครูผู้สอน จ านวน 5 คน รวมจ านวน 7 คน และผู้เรียน จ านวน 10 คน 
รวมผู้ให้การสัมภาษณ์ทั้งสิ้น จ านวน 17 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis)            

ระยะเวลาในการประเมินโครงการด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ระหว่างตุลาคม 
2560 – กันยายน 2561 แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะที่ 1 ประเมินก่อนเริ่มด าเนินโครงการ ระหว่าง
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2560 2) ระยะที่ 2 ประเมินระหว่างด าเนินโครงการ ระหว่าง ธันวาคม 2560 – 
กรกฎาคม 2561  3) ระยะที่ 3 ประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ ระหว่าง สิงหาคม – กันยายน 2561 และ        
ผู้ประเมินได้ใช้แบบสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียน ระหว่าง 
สิงหาคม – กันยายน 2561 
สรุปผลการประเมิน 
 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ตามรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) โดยมีผลการ
ประเมินตามวัตถุประสงคก์ารประเมินโครงการ สรุปได้ดังนี้ 
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 1. ผลการประเมินด้านบริบท จากแบบสอบถามโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ทุกประเด็นมีความเหมาะสมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ รองลงมาคือ ความ
ต้องการของการท าโครงการ และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ ซึ่ง
ทุกด้านผ่านเกณฑก์ารประเมินที่ก าหนดไว้   
 2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงสุด คือ ความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ 
รองลงมาคือ ความเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมต่ าที่สุด 
คือ ความเหมาะสมของอาคารสถานที่ ซึ่งทุกประเด็นผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้   
 3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ จากแบบสอบถามโดยภาพรวมกระบวนการในการ
ด าเนินงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การด าเนินการ รองลงมาเป็น การติดตามและประเมินผล 
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การปรับปรุงแก้ไข ซึ่งทุกประเด็นผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้    
 4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ 
  4.1 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการพัฒนา
สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ในภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก ่ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับเกียรติบัตร/รางวัลเชิดชูเกียรติของการด าเนินงานองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยอย่างน้อย 10 รางวัลขึ้นไป รองลงมา ได้แก่ ผลการประเมินองค์การ
มาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อยู่ในระดับเหรียญทอง 
  4.2 คุณภาพผู้เรียนในการเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
ได้รับการอบรมและพัฒนากระบวนการคิดโดยใช้เหตุผลจนสามารถปฏิบัติได้ รองลงมา ได้แก่ มี
ความรู้และทักษะใหม่ ๆ จากการฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง และมีจิตอาสา อุทิศตนเพ่ือ
ประโยชน์ต่อสังคมและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   

 4.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก   
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับขั้นตอน
กระบวนการท างานและสามารถวิเคราะห์งานได้ รองลงมา ได้แก่ มีความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมีความพึงพอใจต่อการมีทักษะในการจัดเก็บข้อมูลประมวลผล
ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ได้   
 4.4 ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และปีการศึกษา 2561 ได้รับรางวัล
เหรียญทอง  ซึ่งถือว่าปีการศึกษา 2561 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 
 4.5 จ านวนโครงการที่ด าเนินการตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย 



172 
 

  4.5.1 จ านวนโครงการที่ด าเนินการตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิกองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เป้าหมายที่ 1 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนดีและมี
ความสุข ได้แก่ แผนที่ 1 จ านวน 2 โครงการ แผนที่ 2 จ านวน 1 โครงการ แผนที่ 3 จ านวน 2 โครงการ 
แผนที่ 4 จ านวน 1 โครงการ และแผนที่ 5 จ านวน 1 โครงการ รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินที่ก าหนดไว้ 
  4.5.2 จ านวนโครงการที่ด าเนินการตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิกองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เป้าหมายที่ 2  ได้แก่ แผนที่ 1 จ านวน 1 โครงการ แผนที่ 2 จ านวน    
1 โครงการ แผนที่ 3 จ านวน 2 โครงการ แผนที่ 4 จ านวน 1 โครงการ และแผนที่ 5 จ านวน          
1 โครงการ รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้   
 4.6 จ านวนรางวัลที่ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับจากการด าเนินงานตามแผนงานกิจกรรม
พัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 12 รางวัล 
เกณฑ์การประเมินครั้งนี้ก าหนดไว้ 10 รางวัล ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้   
  4.7 ผลจากการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า เป็นโครงการที่มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์
ต่อผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขในการด ารงชีวิตในสังคม และสามารถปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียนหรือสมาชิกขององค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย และมีจ านวนโครงการที่ด าเนินการตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยหลากหลาย ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับเกียรติบัตร/
รางวัลเชิดชูเกียรติของการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
  สรุปผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า 1) ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2) คุณภาพผู้เรียนในการ
เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  3) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 4) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินองค์การ
มาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
และปีการศึกษา 2561 ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ซึ่งถือว่าปีการศึกษา 2561 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่
ก าหนดไว้ 5) จ านวนโครงการที่ด าเนินการตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย เป้าหมายที่ 1 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนดีและมีความสุข   
จ านวน 7 โครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ เป้าหมายที่ 2  ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิก
ให้เป็น คนเก่งและมีความสุข จ านวน 7 โครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 6) จ านวนรางวัล
ที่ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับจากการด าเนินงานตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิกองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 12 รางวัล ผ่านเกณฑ์การประเมินที่
ก าหนดไว้ และ 7) ผลจากการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า เป็นโครงการที่มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์
ต่อผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขในการด ารงชีวิตในสังคม และสามารถปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียนหรือสมาชิกขององค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย และมีจ านวนโครงการที่ด าเนินการตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยหลากหลาย ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับเกียรติบัตร/
รางวัลเชิดชูเกียรติของการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
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 สรุปผลรวมโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้าน
ผลผลิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนหรือสมาชิกองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ท าให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในการด ารงชีวิตใน
สังคม รวมทั้งเป็นการพัฒนายกระดับองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก สรุปได้ว่าโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เป็นโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

อภิปรายผล  
 การประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ในครั้งนี ้ได้ข้อค้นพบส าคัญท่ีควรน ามาอภิปรายผล ดังนี้  
 1. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ก่อนด าเนินโครงการวิทยาลัยการอาชีพบ้าน
ตากได้ศึกษาสภาพทั่วไปและความต้องการการท าโครงการนี้ เพ่ือเป็นข้อมูลส าคัญเบื้องต้น และน ามา
เป็นข้อมูลในการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ และตรวจสอบความสอดคล้องของวัตถุประสงค์
ของโครงการตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายทางการศึกษา พระราชบัญญัติทางการ
ศึกษาโดยเฉพาะด้านอาชีวศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบิม (Daneil L. 
Stufflebeam, 1983)  ที่กล่าวว่า การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมิน
เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าคัญ เพ่ือช่วยในการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ 
เป็นการตรวจสอบเพ่ือตอบค าถามต่าง ๆ เช่น เป็นโครงการที่สนองปัญหาหรือความต้องการจ าเป็นที่
แท้จริงหรือไม่ วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรหรือนโยบาย
หน่วยเหนือหรือไม่ และเป็นโครงการที่เป็นไปได้ในแง่ของโอกาส ที่จะได้รับการสนับสนุนจากองค์การต่าง 
ๆ หรือไม่ และสอดคล้องกับแนวคิดของ สมคิด พรมจุ้ย (2552 : 38-41) ที่กล่าวว่าการประเมินก่อน
เริ่มโครงการ (Pre-Evaluation) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตัดสินใจเลือกโครงการตรวจสอบ
ความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของการวางแผนด าเนินโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการใน
การน าโครงการไปปฏิบัติ คุณภาพของโครงการ รวมทั้งตรวจสอบโอกาสที่โครงการนั้นจะประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย การประเมินก่อนเริ่มโครงการมีความเชื่อบนพื้นฐานที่ว่า ถ้าตัวโครงการนั้น
ได้รับการประเมินว่ามีความเหมาะสม  สมเหตุสมผลมีความจ าเป็น คุณภาพดี มีความเป็นไปได้ โอกาส
ที่โครงการจะประสบความส าเร็จก็ย่อมสูง เสมือนว่าโครงการนั้นได้บรรลุผลส าเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง 
และผลการประเมินด้านบริบทดังกล่าวมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชลธิชา แพ่งบรรเทา 
(2557) ที่ได้ศึกษาการประเมินโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองกาญจนบุรี พบว่า ผลการประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้าน
ผลผลิต อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กมลานันท์ บุญกล้า (2559) ทีไ่ดศ้ึกษาการ
ประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า ด้านสภาวะแวดล้อม (Context evaluation) มีความสอดคล้อง 
อยู่ในระดับมาก  
 2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ได้
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ศึกษาและตรวจสอบปัจจัยเบื้องต้นของการด าเนินโครงการนี้ ให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสมเพียงพอ ผู้รับผิดชอบ
โครงการมีความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบต่องาน ดังนั้นผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น
จึงอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ รัตนะ บัวสนธ์, 2549: 90 ; ศิริชัย กาญจนวาสี, 2553: 
47 – 48 ; พิสณุ ฟองศรี, 2551: 11 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) 
เป็นการประเมินทรัพยากรจ าเป็นที่จะน ามาใช้ในการด าเนินโครงการว่ามีความเป็นไปได้ มีความ
เหมาะสม และเพียงพอ ทรัพยากรที่จ าเป็น ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลา 
กลุ่มเป้าหมาย เทคโนโลยี และแผนการด าเนินงาน และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ รัตนะ บัวสนธ์ 
(2556: 10-17) ที่กล่าวถึงการประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) ไว้ว่า การประเมินปัจจัยน าเข้าจะ
เป็นตัวบ่งบอกล่วงหน้าถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวหรือประสิทธิผลของความพยายามเปลี่ยนแปลงใด 
ๆ ที่โครงการหรือสิ่งแทรกแซงนั้น ๆ ต้องการให้เกิด จุดมุ่งเน้นประการที่สองของการประเมินปัจจัยน าเข้า 
ก็เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางที่เป็นทางเลือกต่าง ๆ และเพราะเหตุใดจึงเลือกแนวทางนั้น 
นอกจากนี้แล้วการประเมินปัจจัยน าเข้า ก็จะช่วยจ าแนกและจัดล าดับแนวทางที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้มีหน้าที่
ตัดสินใจได้ใช้เป็นทางเลือกส าหรับการด าเนินงานต่อไป โดยสรุปการประเมินปัจจัยน าเข้า ก็เพ่ือช่วยผู้ท า
หน้าที่ตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายตอบสนองความต้องการจ าเป็นให้แก่ผู้รับ
ประโยชน์ ก่อให้เกิดแผนงานที่ปฏิบัติได้จริงและใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการบันทึกและ
สร้างส านึกรับผิดรับชอบเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพยากรและวิธีการด าเนินงานในแผนงานนั้น ๆ ซ่ึงผลการ
ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อุไร จุ้ยก าจร (2557) ที่ได้ท าการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางวิชาชีพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้รูปแบบการประเมินซิป (CIPP) พบว่า ด้านปัจจัยน าเข้าและด้าน
กระบวนการอยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กมลานันท์ บุญกล้า (2559) ที่ได้
ประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า (Input evaluation) มีความ
เพียงพอ เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า โดยภาพรวมกระบวนการในการด าเนินงานมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เป็น
โครงการที่ดี มีกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบตามวงจร PDCA ที่ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) 
การด าเนินการตามแผน (DO) การติดตามและประเมินผล (Check) และ การปรับปรุงแก้ไข (Act) และเป็น
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารเป็นอย่างดี มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการที่ชัดเจน 
ก าหนดรูปแบบและรายละเอียดการด าเนินงานที่สอดคล้อง สัมพันธ์ต่อเนื่องกันตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจน
สิ้นสุดโครงการ ท าให้การด าเนินงานของโครงการในด้านกระบวนการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ สมคิด พรมจุ้ย (2552: 23-24) ที่กล่าวว่าโครงการที่ดีมีลักษณะส าคัญ 6 ประการ ได้แก่   
1) มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการที่ชัดเจน 2) มีความเป็นเอกเทศ โครงการแต่ละโครงการ
จะต้องมีการก าหนดขอบเขตของการด าเนินงานและความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน  3) มีการก าหนด
รูปแบบและรายละเอียดการด าเนินงานที่สอดคล้องกลมกลืน ที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปตั้งแต่เริ่มต้น
โครงการจนสิ้นสุดโครงการที่เป็นระบบและมีระเบียบ 4) มีการระบุทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการ
ด าเนินงานทั้งทรัพยากรด้านบุคคล และ แหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนโครงการ งบประมาณและแหล่ง
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เงินทนุที่จะน ามาด าเนินงาน 5) มีการก าหนดระยะเวลาเริ่มต้น และระยะสิ้นสุดที่แน่นอน 6) สามารถ
น าไปปฏิบัติได้เป็นโครงการที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับ พิสณุ ฟองศรี (2551: 38) 
ที่กล่าวว่า ลักษณะของโครงการที่ดีมี 9 ประการ ได้แก่ 1) มีพ้ืนฐานมาจากข้อมูลที่เป็นจริงและผ่าน
การวิเคราะห์แล้ว 2) สนองตอบความต้องการของประชากรหรือผู้รับบริการ 3) สามารถแก้ปัญหา 
พัฒนาองค์การหรือหน่วยงานได้ 4) มีรายละเอียดของวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างชัดเจน  5) 
สาระของโครงการมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน เช่น วัตถุประสงค์สอดคล้องกับปัญหา กิจกรรมหรือ
วิธีการด าเนินการ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป็นต้น 6) มีรายละเอียดโครงการเพียงพอ เข้าใจง่าย 
และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้สะดวก 7) มีระยะเวลาแน่นอนในการด าเนินงานทั้งเริ่มต้นและสิ้นสุด 
8) ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร และ 9) สามารถติดตามประเมินผลได้ ซึ่งผลการประเมินด้าน
กระบวนการ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เกียรติณรงค์ วันค า (2558) ที่ได้ศึกษาประเมินโครงการ
พัฒนาระเบียบวินัยนักเรียนโดยวิถีทางลูกเสือและยุวกาชาด ของโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์  พบว่า 
ผลการประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ อยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จุฑามาส โกมลมรรค (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง พบว่า การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก 
 4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ จากผลการประเมินพบว่า 1) ความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก   
2) คุณภาพผู้เรียนในการเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก        
3) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 4) ผลการ
เปรียบเทียบผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย       
ปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และปีการศึกษา 2561 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินที่ก าหนดไว้ 5) จ านวนโครงการที่ด าเนินการตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิกองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 6) จ านวนรางวัลที่ผู้เรียนและ
สถานศึกษาได้รับจากการด าเนินงานตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ และ 7) ผลจากการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า เป็น
โครงการที่มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขใน
การด ารงชีวิตในสังคม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การประเมินด้านผลผลิตโครงการส่งเสริมการพัฒนา
สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เป็นการ
ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและก าหนดเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของโครงการ รวมทั้งมีการประเมินเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเพ่ือยืนยันจากแบบสอบถามหรือหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากแบบสอบถาม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบิม (Daneil L. Stufflebeam, 1983) ที่กล่าวว่า การประเมินผลผลิต (Product 
Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือดูว่าผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือ
ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ โดยอาศัยข้อมูลจากการรายงานผลที่ได้จากการประเมินสภาพแวดล้อม 
ปัจจัยเบื้องต้น และกระบวนการร่วมด้วย ซึ่งเป็นการตรวจสอบเพื่อตอบค าถามที่ส าคัญ ๆ เช่น เกิดผล 
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/ ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ คุณภาพของผลลัพธ์เป็นอย่างไร และเกิดผลกระทบ
อ่ืนใดบ้างหรือไม่ และแนวคิดของ รัตนะ บัวสนธ์ (2556: 10-17) ที่กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของการ
ประเมินผลผลิตก็เพ่ือสอบวัด ตีความ และตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ แผนงานหรือสิ่งแทรกแซงว่า
ตอบสนองบรรลุความต้องการจ าเป็นของกลุ่มผู้รับประโยชน์หรือไม่ ในการประเมินผลการปฏิบัติที่
เกิดขึ้นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ก าหนดนั้น นักประเมินจ าเป็นต้องศึกษา ค้นหาผลลัพธ์ที่มิได้
คาดหมายด้วย ทั้งผลลัพธ์ในเชิงบวกและเชิงลบโดยการรับฟังความคิดเห็นหรือสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับสิ่งที่ได้รับ เป็นการประเมินเพ่ือที่จะท าการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลลัพธ์ให้ครอบคลุม
ทุก ๆ ด้าน และสืบหาข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบส าหรับยืนยันหรือไม่ยืนยันสมมติฐานเกี่ยวกับผลลัพธ์
ดังกล่าว ประเด็นส าคัญที่ต้องพึงระวังในการจัดท ารายงานการประเมินผลลัพธ์ก็คือ นักประเมินไม่ควร
เร่งรีบประเมินผลผลิตและจัดท ารายงานสู่สาธารณะอย่างทันทีทันใด เพราะเหตุว่าการด าเนินโครงการ
ต้องการระยะเวลาพอสมควรที่จะท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุตามความรับผิดชอบที่ระบุไว้ การจัดท า
รายงานการประเมินผลผลิตที่ยังไม่มีวุฒิภาวะสุกงอม (Premature) อย่างเพียงพอ อาจน าไปสู่ความไม่
สามารถตัดสินใจได้เกี่ยวกับความต่อเนื่องของโครงการ ซึ่งผลการประเมินผลผลิตสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ นงลักษณ์ ใจฉลาด (2559) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้และการศึกษา
สภาพการด าเนินงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ในสถานศึกษาสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคเหนื อ พบว่า สภาพการ
ด าเนินงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช (2560) ที่ได้ประเมิน
โครงการ 5 ดี 5 เก่ง เพ่ือพัฒนาคุณภาพสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย
สารพัดช่างนครศรีธรรมราช ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า โครงการ 5 ดีในภาพรวม
ของระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการที่สถานศึกษาได้ขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.17 คือ มีค่า
ความพึงพอใจมาก และโครงการ 5 เก่ง มีค่าเฉลี่ยที่ 4.44 คือ มีค่าความพึงพอใจมาก ส่งผลให้
นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้น มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในสายวิชาชีพ มีจิต
อาสาในการที่จะดูแลรักษาทรัพย์สินของสถานศึกษา ไม่มีปัญหาเรื่องของการทะเลาะวิวาท ปลอดยา
เสพติด และการพนัน  

ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการประเมินไปใช้  
 จากผลการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พบว่า โครงการผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน และ
ทุกประเด็นตัวชี้วัด วิทยาลัยการอาชีพบ้านตากควรด าเนินโครงการนี้ต่อไป และเพ่ือให้การด าเนิน
โครงการมีประสิทธิภาพ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรน าผลประเมินบางประเด็นหรือบางรายการ ไป
ปรับปรุงพัฒนา ดังนี้  
  1.1 ผลการประเมินด้านบริบท จากผลการประเมินพบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสม
ในระดับมาก ดังนั้นวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรด าเนินการต่อไป 
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  1.2 ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น จากผลการประเมินพบว่า ความเหมาะสมของ
อาคารสถานที่ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด จึงควรวางแผนการปรับปรุง แก้ไขด้านอาคารสถานที่ ให้เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
  1.3 ผลการประเมินด้านกระบวนการ จากผลการประเมินพบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย   
ต่ าที่สุด คือ การด าเนินการ รองลงมาเป็น การติดตามและประเมินผล ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญกับ
ขั้นตอนการท างานในขั้นการด าเนินการ และการติดตามและประเมินผล ให้ดียิ่งขึ้น และเน้นย้ าให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนของกระบวนการด าเนินโครงการอย่างเคร่งครัด  
  1.4 ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ โดยภาพรวมพบว่า กิจกรรมภายใต้โครงการ
แต่ละกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ดังนั้นควรด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

 2. ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการครั้งต่อไป  
 2.1 ควรมีการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
 2.2 ควรมีการประเมินโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพของสมาชิก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 2.3 ควรมีการประเมินโครงการพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน นักศึกษาโดยวิถีทางลูกเสือ
และยุวกาชาด ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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