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บทคัดย่อ 

 การประเมินโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) มี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อประเมินบริบทของโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับ
ชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 2. เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของ
โครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 3. เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษา
ร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 4. เพื่อประเมินผลผลิตของ
โครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 4.1 ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัด
การศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 4.2 ความคิดเห็นของ
ชุมชนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 4.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการจัดการศึกษา
ร่วมกับชุมชนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 4.4 คุณภาพผู้เรียนหลังด าเนินงานตามโครงการส่งเสริม
การบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
4.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 4.4.2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษามี
งานท าและได้ศึกษาต่อ 4.5 จ านวนแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ร่วมกิจกรรมในโครงการส่งเสริมการบูรณา
การจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 4.6 ผลกระทบ/
จ านวนรางวัลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 4.7 ผลจากการสัมภาษณ์โดยภาพรวมด้านผลผลิตของ
โครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 346 คน ได้แก่ คณะกรรมการวิทยาลัย จ านวน 
2 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน ครูผู้สอน จ านวน 9 คน ผู้เรียน จ านวน 317 คน และบุคคล
ในชุมชน จ านวน 17 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูล
เชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูผู้สอน จ านวน 3 คน 
ผู้เรียน จ านวน 10 คน และบุคคลในชุมชน จ านวน 10 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผลการประเมิน   
แต่ละด้านสรุปได ้ดังนี ้



ข 
 

 1. ผลการประเมินความเหมาะสมด้านบริบท โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายตัวชี้วัด พบว่า ทุกรายการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ รองลงมาได้แก่ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ และ
รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ความต้องการของการท าโครงการ ซึ่งทุกรายการผ่านเกณฑ์การ
ประเมินที่ก าหนดไว้ 
 2. ผลการประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ทุกรายการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รายการประเมินที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเหมาะสมของงบประมาณ รองลงมาคือ ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ และ
รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ความพร้อมของบุคลากร ซึ่งทุกรายการผ่านเกณฑ์การ
ประเมินที่ก าหนดไว้    
 3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด 
พบว่า ทุกรายการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การด าเนินการ อยู่ในระดับ
มาก รองลงมาเป็น การติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การ
ปรับปรุงแก้ไข อยู่ในระดับมาก ซึ่งทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้   
 4. ผลการประเมินด้านผลผลิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งประกอบด้วย  
  4.1 ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับ
ชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
  4.2 ความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับ
ชุมชนเพื่อการพฒันาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
   4.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนของ
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
  4.4 คุณภาพผู้เรียนหลังด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษา
ร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  
    4.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว หลังด าเนินงาน
ตามโครงการสูงกว่าก่อนการด าเนินงานตามโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 70.45  
    4.4.2 ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าและได้ศึกษาต่อหลังเสร็จสิ้นการด าเนินงานตาม
โครงการ ร้อยละ 100 ผ่านเกณฑก์ารประเมิน  
  4.5 จ านวนแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ร่วมกิจกรรมและให้การสนับสนุนวัสดุ/เครื่องมือ และ
ครุภัณฑ์ ในโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว คิดเป็นร้อยละ 80.00 ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
   4.6 ผลกระทบ/จ านวนรางวัลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 90 ผ่าน
เกณฑก์ารประเมิน 
  4.7 ผลการสัมภาษณ์ โดยสรุปเป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ต่อผู้เรียนและการจัด
การศึกษาอาชีวศกึษา เป็นการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา 
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 การประเมินโครงการครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ด้วยความ
กรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ บางแสง อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ และดร.จักรพันธ์ นาน่วม อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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โอกาสนี้ และขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ บางแสง  
ดร.อดุลย์ พิมพ์ทอง ดร.กมล เรียงไธสง และ ดร.กิตติ จันทรา ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบ
เครื่องมือการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้ 
 ขอขอบคุณ ผอ.มนูญ ใยบัวเทศ และ ผอ.สมชาย เจนพานิช ที่ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
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ปรารถนาดีของทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ 
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บทท่ี 1   บทนํา ความเป�นมาและความสําคัญของการประเมิน  การจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีเป�าหมายใหผู เรียนไดรับการพัฒนาทักษะใน            4 หมวดหมู"คือ 1) วิถีทางของการคิด 2) วิถีทางของการทํางาน 3) เครื่องมือสําหรับการทํางาน และ 4) ทักษะสําหรับดํารงชีวิตในโลกป2จจุบัน เพ่ือใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตอยู"ในสังคมในยุคสมัยแห"งความเปลี่ยนแปลงไดอย"างมีคุณภาพ การจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีจะนําพาผูเรียนใหมีทักษะแห"งศตวรรษท่ี 21 แนวทางหนึ่ง คือ การจัดการเรียนรูร"วมกับชุมชนหรือการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเป8นฐาน ซ่ึงเป8นกลยุทธ;ของการจัดการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงเนื้อหาสาระในบทเรียนให สัมพันธ;กับชุมชน ผ"านการบูรณาการสาระความรูในหลายศาสตร;กับประเด็นป2ญหาในโลกท่ีเป8นจริง และเป8นเรื่องใกลตัวในชุมชนและสิ่งแวดลอมของผูเรียน เนนทักษะการคิด การแกป2ญหา เรียนรูผ"าน ประสบการณ;ตรงจากการลงมือปฏิบัติจริง มีการประเมินผลตามสภาพจริงโดยการมีส"วนร"วมจากผูท่ีเก่ียวของ (วิไลภรณ; ฤทธิคุปต;, 2560: 179-180) สอดคลองกับ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    (2560) ท่ีกล"าวถึงเรื่องนี้ว"า โลกศตวรรษท่ี 21 เป8นโลกแห"งการเปลี่ยนแปลงอย"างรวดเร็วท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยี รวมถึงการเป8นโลกดิจิทัลท่ีขอมูลในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงเชื่อมต"อกันอย"างรวดเร็วในทุกมิติ การพัฒนาศักยภาพของคนถือเป8นหัวใจสําคัญในการพัฒนาประเทศใหมุ"งสู"ความกาวหนาท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมอย"างยั่งยืน  ดานการจัดการศึกษาไทยป2จจุบันท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแห"งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 29 ระบุไวว"า ใหสถานศึกษาร"วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค;กรชุมชน องค;กรปกครองส"วนทองถ่ิน เอกชน องค;กรเอกชน องค;กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ส"งเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ข"าวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิป2ญญาและวิทยาการต"าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพป2ญหาและความตองการ รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ;การพัฒนาระหว"างชุมชน และหลักการจัดการศึกษาในมาตรา 8 กําหนดไวว"า การจัดการศึกษาใหยึดหลัก 1) เป8นการ ศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 2) ใหสังคมมีส"วนร"วมในการจัดการศึกษา 3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูให เป8นไปอย"างต"อเนื่อง และในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22        การจัดการศึกษาตองยึดหลักว"า ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือว"าผูเรียนสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองส"งเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ



 2 เต็มศักยภาพ ดังนั้นการจัดการเรียนรูจึงจําเป8นตองจัดใหสอดคลองกับความถนัด ความสนใจและพัฒนาการของผูเรียน ท้ังนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล"งวิทยาการประเภทต"าง ๆ การเรียนการสอนท่ีดีนั้นควรมีความเป8นพลวัตร คือมีการเปลี่ยนแปลงอยู"ตลอดเวลา ท้ังในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู การสรางบรรยากาศในการเรียนรู สาระการเรียนรู รูปแบบเทคนิค และวิธีการ เป8นตน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)    สอดคลองกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 ได กําหนดยุทธศาสตร;        การพัฒนาการอาชีวศึกษาไว 6 ยุทธศาสตร; ในยุทธศาสตร;ท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคนดานการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแข"งขันของประเทศ มีเป�าหมายดานการผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญและเป8นเลิศเฉพาะทาง มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ไดแก" ความเชี่ยวชาญและเป8นเลิศเฉพาะทาง มีหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาท่ีตรงกับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ จัดการเรียนรู แบบบูรณาการองค;ความรู ด านวิทยาศาสตร; เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร; หรือสะเต็มศึกษา ใชชุมชนเป8นแหล"งเรียนรูทางวิชาชีพ ผ"านการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ มีภาคีเครือข"าย ความร"วมมือ ระหว"างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพท่ีจัดการอาชีวศึกษาร"วมกับสถานศึกษา เพ่ือพัฒนากําลังคนตามความตองการของตลาดแรงงาน (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2560: 10-12) สอดคลองกับ นโยบาย เป�าหมาย ยุทธศาสตร; การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปN (พ.ศ. 2555 - 2569) เก่ียวกับการจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาร"วมกับชุมชนและสถานประกอบการ กําหนดไวในนโยบายท่ี 1 มุ"งสราง/ผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา ใหตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน ยุทธศาสตร;ท่ี 1 มุ"งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผูเรียนใหสัมพันธ;กับความตองการของตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล กลยุทธ;ท่ี 2 ส"งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝQกอบรมวิชาชีพดวยรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคี กลยุทธ;ท่ี 3 ส"งเสริมสนับสนุนและเร"งรัดการจัดอาชีวศึกษาดานความร"วมมือผลิตและพัฒนากําลังคนร"วมกันระหว"างสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน ยุทธศาสตร;ท่ี 2 การเพ่ิมโอกาสการเรียนและการฝQกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาใหกับกลุ"มผูอยู"นอกระบบ กลยุทธ;ท่ี 1 ส"งเสริมและพัฒนาอาชีพใหผูอยู"นอกระบบการศึกษา ใหสามารถสรางงาน สรางรายได กลยุทธ;ท่ี 2 ส"งเสริม สนับสนุน และร"วมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและฝQกอบรมวิชาชีพตลอดชีวิตใหแก"ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผูอยู"นอกระบบ และกลยุทธ;ท่ี 3  ส"งเสริม สนับสนุนอบรมวิชาชีพเพ่ือการพัฒนาต"อยอดอาชีพเดิมหรือสรางอาชีพใหม"สําหรับผูประกอบอาชีพอิสระ (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2555: 18-19) ดังนั้นจะเห็นไดว"าสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใหความสําคัญกับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยเฉพาะการบูรณาการในการเรียนรูร"วมกับชุมชน  การจัดกิจกรรมการเรียนรูหรือโครงการท่ีสอดคลองความตองการและอัตลักษณ;ของชุมชน ถือเป8นการจัดการความรูท่ีเนนสิ่งแวดลอมหรือแหล"งเรียนรูใกลตัวในชุมชนของผูเรียนเป8นสําคัญ    ในการท่ีจะสามารถส"งเสริมการแบ"งป2นและแลกเปลี่ยนเรียนรู ความรู ทักษะของผูมีประสบการณ;ตรง



 3 เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูอาชีวศึกษา หรือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรมในชุมชนของผูเรียน ใหเกิดการเรียนรูและสามารถเพ่ิมองค;ความรูในการศึกษาต"อยอดและอนุรักษ;สิ่งแวดลอมท่ีอยู"ในชุมชนของผูเรียนได เพ่ือนํามาปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูใหผูเรียนมีคุณภาพ โดยรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดจากการศึกษาและสังเคราะห;องค;ความรูต"าง ๆ จากแหล"งเรียนรูท่ีอยู"ในชุมชนทองถ่ินท่ีมีความเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีผูเรียนตองการ ซ่ึงกิจกรรมท่ีไดจากการใชวิธีการนําเนื้อหาและเรื่องท่ีจะทําการสอนมาบูรณาการหรือเชื่อมโยงกันในเรื่องท่ีเก่ียวของกับชุมชนหรือการใหบริการชุมชน ตลอดจนการมีส"วนร"วมของผูปกครอง ชุมชน สถานศึกษา และผู ท่ีเก่ียวของเป8นหลักในการจัดการศึกษา โดยใหมีการสนับสนุน และใชแหล"งเรียนรู ภูมิป2ญญาในทองถ่ิน เพ่ือใหผูเรียนไดเขาใจในเนื้อหาตลอดจนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันและอนุรักษ;ชุมชนของผูเรียนและครูผูสอนใหมีประสิทธิภาพ (วิภาพรรณ พินลา, 2560: 191-198) วิทยาลัยเทคนิคสระแกวไดดําเนินการสํารวจความตองการของผูเรียนในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนจากชุมชนและสถานประกอบการ ขอมูลดังตารางท่ี 1  ตารางท่ี 1  แสดงองค;ความรูท่ีตองการและระดับความตองการของผูเรียนในการพัฒนาคุณภาพ   การเรียนการสอนจากชุมชนและสถานประกอบการ  ท่ี องค�ความรู�ท่ีต�องการ Χ  S.D. ระดับความต�องการ 1 การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรมในชุมชน 4.67 0.95 มากท่ีสุด 2 เนื้อหาและเรื่องท่ีจะทําการสอนนํามาบูรณาการเชื่อมโยงในเรื่องท่ีเก่ียวของ กับชุมชน 4.62 0.81 มากท่ีสุด 3 ความรูและภูมิป2ญญาทองถ่ินในชุมชน 4.53 0.83 มากท่ีสุด 4 วิชาชีพในชุมชนท่ีสามารถนํามาต"อยอด ในงานอาชีพได 4.34 0.81 มาก 5 จุดเด"นของชุมชนท่ีสามารถนํามาสนับสนุนการเรียนรูใหกับผูเรียนได  4.65 0.97 มากท่ีสุด  ท่ีมา: ฝRายแผนงานและความร"วมมือ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว, 2560.   จากตารางท่ี 1 แสดงว"า ผูเรียนวิทยาลัยเทคนิคสระแกวตองการเรียนรูร"วมกับชุมชนและสถานประกอบการในทุกดาน โดยเฉพาะดานการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม   



 4 ในชุมชน (Χ = 4.67) จุดเด"นของชุมชนท่ีสามารถนํามาสนับสนุนการเรียนรูใหกับผูเรียนได (Χ = 4.65) และเนื้อหาและเรื่องท่ีจะทําการสอนนํามาบูรณาการเชื่อมโยงในเร่ืองท่ีเก่ียวของกับชุมชน (Χ = 4.62)   ดังนั้นการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสู"ชุมชนและใหบริการแก"ชุมชน ซ่ึงเป8นการสรางความสัมพันธ;ระหว"างสถานศึกษากับชุมชน จึงเป8นความตองการของผูเรียนและมีความสําคัญอย"างยิ่ง เพราะช"วยใหเกิดความเขาใจอันดีต"อกัน ช"วยใหทราบความเคลื่อนไหวหรือความเปลี่ยนแปลงต"าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ช"วยลดและแกป2ญหาความขัดแยงระหว"างกัน และช"วยใหเกิดการมีส"วนร"วมท่ีเป8นไปเพ่ือประโยชน;แก"ท้ังสองฝRาย คือประโยชน;กับสถานศึกษาและประโยชน;ต"อชุมชน สอดคลองกับ ชูชาติ พ"วงสมจิตร; (2554: 84-89) ท่ีกล"าวถึงประโยชน;และความจําเป8นในการสรางความสัมพันธ;กับชุมชน เพ่ือการบูรณาการการเรียนรูร"วมกัน คือ 1) ช"วยใหเกิดความเขาใจอันดีต"อกัน เนื่องจากสถานศึกษากับชุมชนเป8นสิ่งท่ีอยู"คู"กันในโครงสรางสังคมป2จจุบัน การมีความสัมพันธ;ท่ีดีต"อกันย"อมช"วยใหท้ังสององค;กรอยู"ร"วมกันไดอย"างมีความสุขและเอ้ือประโยชน;ซ่ึงกันและกัน 2) ช"วยแกป2ญหาความขัดแยง เนื่องจากสถานศึกษาและชุมชนต"างมีบทบาทหนาท่ีของตนและต"างพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน และบางครั้งอาจเกิดความขัดแยงข้ึนได 3) ช"วยใหเกิดการมีส"วนร"วม สถานศึกษาตองการใหตัวแทนชุมชนเขามามีส"วนร"วมในการบริหารจัดการท้ังดานการวางแผน การพัฒนาหลักสูตร การร"วมมือกันพัฒนาผูเรียน เป8นตน ขณะเดียวกันชุมชนก็ตองการความช"วยเหลือสนับสนุนดานวิชาการ โดยสถานศึกษาคือแหล"งวิชาการของชุมชนและตองการไดรับการบริการในดานอ่ืน ๆ    วิทยาลัยเทคนิคสระแกว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป8นสถานศึกษาท่ีมีการจัดการศึกษาโดยใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนมุ"งเนนพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะดานอาชีพ เม่ือสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได โดยเนนการเรียนรูแบบบูรณาการร"วมกับชุมชน พัฒนาและใหบริการชุมชนดวยโครงการต"าง ๆ ท่ีเป8นประโยชน;ต"อชุมชนและผูเรียน จากผลการประเมินตามเกณฑ;การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ซ่ึงเป8นการประเมินสมรรถนะผูเรียนและผ ูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีเป8นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต;ใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค; พบว"า มีบางรายการท่ีตองพัฒนาใหดีข้ึนคือ รายการประเมินขอท่ีผลการประเมินมีระดับคุณภาพดี ไดแก" ขอท่ี 3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเป8นผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  ขอท่ี 5 ผลการแข"งขันทักษะวิชาชีพ และขอท่ี 7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา และรายการประเมินขอท่ีผลการประเมินมีระดับกําลังพัฒนา ไดแก" ขอท่ี 4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ; งานสรางสรรค;หรืองานวิจัย (วิทยาลัยเทคนิคสระแกว, 2559: 77-78) ดังนั้นตองพัฒนาใหดีข้ึนโดยเร"งด"วน วิทยาลัยจึงไดจัดทําโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว ซ่ึงเป8นโครงการท่ีตอบสนองนโยบายของรัฐบาล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคป2จจุบัน โดยเนนการจัดการเรียนรูร"วมกับชุมชน และในการดําเนินงานตามโครงการเพ่ือใหไดขอมูลท่ีบ"งบอกถึงประสิทธิภาพของการดําเนินงานตามโครงการดังกล"าวอย"างเป8น



 5 ระบบ ผูประเมินซ่ึงเป8นผูบริหารและรับผิดชอบโครงการ จึงจําเป8นอย"างยิ่งท่ีจะตองจัดใหมีการประเมินโครงการดังกล"าว โดยผูประเมินใชรูปแบบการประเมินเชิงระบบตามรูปแบบซิป (CIPP Model) ดวยเหตุผลคือ เพ่ือทําใหไดรับรูถึงขอมูลต"าง ๆ ในการดําเนินโครงการอย"างเป8นระบบ คือ สภาพบริบทของโครงการ (Context) ป2จจัยเบื้องตน (Input) กระบวนการดําเนินงาน (Process) และผลลัพธ;ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (Product) ซ่ึงผลท่ีไดจากการประเมินโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว จะทําใหไดขอมูลท่ีสามารถนําไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู และจะมีผลต"อการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกวใหไดรับความรู ทักษะ และประสบการณ;ในอาชีพ อันจะก"อใหเกิดประโยชน;สูงสุดแก"ผูเรียนต"อไป  วัตถุประสงค�ของการประเมินโครงการ   การประเมินโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว เป8นการประเมินเพ่ือใหไดสารสนเทศสําหรับผูบริหารหรือ ผูมีอํานาจในการตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินโครงการอย"างเป8นระบบ มีวัตถุประสงค;ดังนี้  1. เพ่ือประเมินบริบทของโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว  2. เพ่ือประเมินป2จจัยเบื้องตนของโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว  3. เพ่ือประเมินกระบวนการของโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว  4. เพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว  4.1 ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีต"อโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว  4.2 ความคิดเห็นของชุมชนท่ีมีต"อโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว  4.3 ความพึงพอใจของผูเรียนต"อการเรียนรูแบบบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว  4.4 คุณภาพผูเรียนหลังดําเนินงานตามโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว    4.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนวิทยาลัยเทคนิคสระแกว    4.4.2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษามีงานทําและไดศึกษาต"อ   



 6  4.5 จํานวนแหล"งเรียนรูในชุมชนท่ีร"วมกิจกรรมในโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว      4.6 ผลกระทบ/จํานวนรางวัลท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ     4.7 ผลจากการสัมภาษณ;โดยภาพรวมดานผลผลิตของโครงการ   ขอบเขตของการประเมินโครงการ   การประเมินโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว มีขอบเขตของการประเมิน ดังนี้   1. ขอบเขตด�านเนื้อหา        ขอบเขตดานเนื้อหาของการประเมินโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว ซ่ึงดําเนินการในปNการศึกษา 2560-2561 ตามกิจกรรมภายใตโครงการ ไดแก" 1) กิจกรรมปรับภาพลักษณ;การจัดการเรียนรูวิชาชีพเชิงประจักษ;ร"วมกับชุมชน 2) กิจกรรมพัฒนาเครือข"ายความร"วมมือกับชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน  3) กิจกรรมสนับสนุนการนําผูเรียนไปศึกษาดูงานในแหล"งเรียนรูของชุมชน 4) กิจกรรมส"งเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูแบบบูรณาการร"วมกับชุมชนและใหเป8นผูมีจิตอาสาร"วมบริการชุมชน    รูปแบบการประเมินโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว ในครั้งนี้ ผูประเมินใชรูปแบบการประเมินแบบซิป ของ สตัฟเฟgลบีม (Strufflebeam, D.L., 1983, p. 123) ดังนี้  1. การประเมินดานบริบท (Context) เป8นการตรวจสอบประเมินความชัดเจน ความสอดคลองของวัตถุประสงค;กับนโยบายขององค;กรหรือนโยบายหน"วยเหนือ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค;ของโครงการ และความตองการจําเป8นของการจัดทําโครงการ     2. การประเมินป2จจัยเบื้องตน (Input) เป8นการประเมินป2จจัยต"างๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว อันจะทําใหโครงการนี้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ"งหมายท่ีกําหนดไว สําหรับการประเมินโครงการครั้งนี้ ไดแก" ป2จจัยความเหมาะสมดานบุคลากร งบประมาณ อาคาร/สถานท่ี และวัสดุ/อุปกรณ;   3. การประเมินกระบวนการดําเนินโครงการ (Process) เป8นการตรวจสอบประเมินผูมีส"วนไดส"วนเสียเก่ียวกับกระบวนการดําเนินงาน สําหรับการประเมินโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกวครั้งนี้ ประเมินในดานการวางแผน การดําเนินการ การประเมินผล และการปรับปรุงแกไข   4. การประเมินผลผลิต (Product) เป8นการตรวจสอบผลประเมินเก่ียวกับผลท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ ประกอบดวย 



 7  4.1 ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีต"อโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว  4.2 ความคิดเห็นของชุมชนท่ีมีต"อโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว  4.3 ความพึงพอใจของผูเรียนต"อการเรียนรูแบบบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว  4.4 คุณภาพผูเรียนหลังดําเนินงานตามโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว    4.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนวิทยาลัยเทคนิคสระแกว    4.4.2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษามีงานทําและไดศึกษาต"อ    4.5 จํานวนแหล"งเรียนรูในชุมชนท่ีร"วมกิจกรรมในโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว      4.6 ผลกระทบ/จํานวนรางวัลท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ   4.7 ผลจากการสัมภาษณ;โดยภาพรวมดานผลผลิตของโครงการ   2. ขอบเขตด�านแหล+งข�อมูล        ประชากร กลุ"มตัวอย"าง และกลุ"มผูใหขอมูล ท่ีใชในการประเมินโครงการส"งเสริมการ บูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว   ประกอบดวย   1. ประชากร จํานวน 3,459 คน ไดแก" คณะกรรมการวิทยาลัย ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว ปNการศึกษา 2560 และบุคคลในชุมชน ดังนี้  ตารางท่ี 2 แสดงประชากรและจํานวนประชากรท่ีใชในการประเมินโครงการ  ประชากร จํานวน 1. คณะกรรมการวิทยาลัย 18 2. ผูบริหารสถานศึกษา 4 3. ครูผูสอน 89 4. ผูเรียน 3,173 5. บุคคลในชุมชน 175 รวม 3,459     2. กลุ"มตัวอย"าง จํานวน 346 คน ไดแก" คณะกรรมการวิทยาลัย ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว ปNการศึกษา 2560 และบุคคลในชุมชน กําหนดขนาดกลุ"มตัวอย"างตามตารางเครจซ่ีและมอร;แกน (Krejcie & Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 42-43) และทําการสุ"มอย"างง"าย (Simple Random Sampling) ดังตารางท่ี 3 



 8 ตารางท่ี 3 แสดงกลุ"มตัวอย"างและจํานวนกลุ"มตัวอย"างท่ีใชในการประเมินโครงการ  กลุ+มตัวอย+าง จํานวน 1. คณะกรรมการวิทยาลัย 17 2. ผูบริหารสถานศึกษา 4 3. ครูผูสอน 72 4. ผูเรียน 343 5. บุคคลในชุมชน 122 รวม 558    3. กลุ"มผูใหขอมูล ท่ีเป8นผูใหสัมภาษณ;ผลการประเมินโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ผู เรียน และบุคคลในชุมชน โดยไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแก"     3.1 ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 2 คน และครูผูสอน จํานวน 3 คน รวมจํานวน 5 คน โดยมีคุณสมบัติ คือ เป8นผูบริหารสถานศึกษาหรือเป8นครูผูสอนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว ท่ีร"วมดําเนินงานในโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว        3.2 ผู เรียน จํานวน 10 คน โดยมีคุณสมบัติ คือ เป8นผู เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว ท่ีร"วมดําเนินงานในโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว        3.3 ชุมชน จํานวน 10 คน โดยมีคุณสมบัติ คือ เป8นตัวแทนของชุมชนท่ีร"วมดําเนินงานในโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว และยินดีใหขอมูลแก"ผูประเมิน   3. ขอบเขตด�านระยะเวลาในการประเมินโครงการ     ในการประเมินโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว ไดกําหนดระยะเวลาในการประเมิน  ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 แบ"งเป8น 3 ระยะ คือ     1. การประเมินโครงการก"อนดําเนินงาน (Pre-valuation) เป8นการประเมินความจําเป8นและความเป8นไปไดในการกําหนดใหมีโครงการหรือแผนงานนั้น ๆ หรือท่ีเรียกว"า การศึกษาความเป8นไปได (Feasibility Study) ประเมินดานบริบทและป2จจัยเบื้องตน ระยะเวลาประเมิน ต้ังแต" ตุลาคม – พฤศจิกายน 2560   2. การประเมินผลโครงการระหว"างดําเนินงาน (On-going Evaluation) ดานกระบวนการเป8นการประเมินผลโครงการเพ่ือติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน และการใชทรัพยากรต"าง ๆ ประเมินระหว"าง ธันวาคม 2560 – กรกฎาคม 2561   



 9  3. ประเมินผลโครงการเม่ือสิ้นสุดการดําเนินงาน (Post-evaluation) เป8นการประเมินว"าผลของการดําเนินงานนั้น เป8นไปตามวัตถุประสงค;ของโครงการท่ีวางไวหรือไม" และประเมินผลกระทบของโครงการ ระยะเวลาประเมินระหว"าง สิงหาคม – กันยายน 2561  นิยามศัพท�เฉพาะ  1. การประเมินโครงการ  หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห;ขอมูลของการดําเนินโครงการ โดยนําผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ;ท่ีกําหนดไว เพ่ือหาคําตอบถึงผลหรือประสิทธิผลการจัดทําโครงการ และพิจารณาบ"งข้ีใหทราบถึงจุดเด"นหรือจุดดอยของโครงการนั้นอย"างเป8นระบบ เพ่ือตัดสินใจว"าจะดําเนินงานต"อไปหรือจะยุติการดําเนินงานโครงการ  2. การประเมินแบบซิป (CIPP Model) หมายถึง การประเมินท่ีเป8นกระบวนการต"อเนื่อง  เพ่ือหาขอมูลประกอบการตัดสินใจ วัตถุประสงค;ของการประเมิน คือการไดสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ ดําเนินการประเมิน 4 ดาน ไดแก" ดานบริบท ดานป2จจัยเบื้องตน ดานกระบวนการ และดานผลผลิต  3. การบูรณาการจัดการศึกษาร+วมกับชุมชน หมายถึง รูปแบบของการเรียนรูท่ีจะทําใหผูเรียนบรรลุจุดประสงค;ของหลักสูตรและความตองการของผูเรียน โดยการจัดประสบการณ;การเรียนรูเนนการร"วมมือกันระหว"างสถานศึกษากับหน"วยงานในชุมชนท่ีเก่ียวของ ใหมีการปฏิบัติร"วมกันหรือมีแผนการดําเนินงานท่ีสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือส"งเสริมใหผูเรียนมีจิตอาสาร"วมพัฒนาและบริการชุมชน โดยนําความรูท่ีไดศึกษามาบูรณาการกับการทํางานในชุมชน เป8นการเพ่ิมทักษะ ประสบการณ; และความเชื่อม่ัน รวมถึงสํานึกทําความดีช"วยเหลือประชาชนผ"านกิจกรรมต"าง ๆ ท่ีสถานศึกษาจัดทําข้ึน เป8นรูปแบบการเรียนรูท่ีก"อใหเกิดประโยชน;แก"ท้ัง 2 ฝRาย คือสถานศึกษาไดพลังจากชุมชนมาช"วยในการจัดการศึกษาและชุมชนไดการศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน 4. การประเมินโครงการส+งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร+วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู�เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว หมายถึง การตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว โดยประเมินดวยการยึดวิธีเชิงระบบ (System Approach) ตามรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ผูมีส"วนไดส"วนเสียเป8นผูร"วมประเมินดําเนินการร"วมกันต้ังแต" 1) ร"วมกันประเมินก"อนดําเนินโครงการในดานบริบทและป2จจัยเบื้องตน 2) ร"วมกันประเมินระหว"างดําเนินการในดานกระบวนการดําเนินโครงการ 3) ร"วมกันประเมินหลังดําเนินโครงการในดานผลผลิต โดยการสอบถามความคิดเห็นและการสัมภาษณ; คณะกรรมการวิทยาลัย ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ผูเรียน และบุคคลในชุมชน การประเมินประกอบดวย 4 ดาน ดังนี้  4.1 การประเมินด�านบริบท (Context) หมายถึง การตรวจสอบประเมินสภาพ แวดลอมภายนอกและภายในท่ีมีอิทธิพลต"อการดําเนินโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว เก่ียวกับความตองการท่ีจําเป8น



 10 ของการทําโครงการ ความสอดคลองกับวัตถุประสงค; ความเหมาะสมของวัตถุประสงค;ของโครงการ ตามตัวชี้วัดดังนี้   4.1.1 ความตองการจําเป8นของโครงการ หมายถึง ความตองการของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ผูเรียน และชุมชน ท่ีเห็นความจําเป8นของการจัดทําโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว   4.1.2 ความสอดคลองของวัตถุประสงค; หมายถึง ความสอดคลอง ระหว"างวัตถุประสงค; ท่ี กําหนดกับพระราชบัญญั ติการศึกษาแห"งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญั ติ            การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร;สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และความตองการของผูมีส"วนไดส"วนเสีย   4.1.3 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค;ของโครงการ หมายถึง ความเขากันไดหรือความถูกตองพอเหมาะของวัตถุประสงค;ของโครงการแต"ละขอ เพ่ือทําใหโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว ประสบผลสําเร็จ  4.2 การประเมินด�านปMจจัยเบ้ืองต�น (Input) หมายถึง การประเมินเก่ียวกับป2จจัยท่ีใชในการดําเนินงานโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว เพ่ือใหทราบขอเท็จจริงของป2จจัยต"าง ๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงการ ซ่ึงจะทําใหโครงการนั้นบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ"งหมายท่ีกําหนดไว ไดแก" บุคลากร งบประมาณ อาคาร/สถานท่ี และวัสดุ อุปกรณ; และเครื่องมือตามตัวชี้วัดดังนี้  4.2.1 ความเหมาะสมของบุคลากร หมายถึง ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบหรือผูร"วมกิจกรรมภายใตโครงการ ท้ังบุคลากรภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา รวมท้ังความพรอมของผู เรียน และชุมชนท่ีร"วมโครงการ ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ผูเรียน และบุคคลในชุมชน มีความเหมาะสมของจํานวนผูร"วมโครงการ และการเตรียมความพรอมของบุคลากรก"อนเริ่มโครงการ   4.2.2 ความเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ หมายถึง ความเพียงพอของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร เพ่ือดําเนินกิจกรรมภายใตโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว ว"ามีความเหมาะสมและเพียงพอสําหรับการบริหารโครงการ และมีงบประมาณเหมาะสมเพ่ือการดําเนินการกิจกรรมภายใตโครงการ  4.2.3 ความเหมาะสมของอาคาร/สถานท่ี หมายถึง ความพรอมของอาคาร และสถานท่ีท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือการจัดกิจกรรมของโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว  4.2.4 ความเหมาะสมเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ; และเครื่องมือ หมายถึง ความเหมาะสมเพียงพอ และความสอดคลองของวัสดุ อุปกรณ; และเครื่องมือ ท่ีตองใชในการจัดกิจกรรมภายใต



 11 โครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัย เทคนิคสระแกว  4.3 การประเมินด�านกระบวนการ (Process) หมายถึง การตรวจสอบประเมินเก่ียวกับความพรอมในการวางแผน การดําเนินงาน การติดตามและประเมินผล และการปรับปรุงแกไขโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัย เทคนิคสระแกว มีตัวชี้วัด ดังนี้   4.3.1 การวางแผน (Plan) หมายถึง การตรวจสอบการวางแผนการดําเนินงาน การกําหนดบทบาทหนาท่ีของผูรับผิดชอบ ผูเก่ียวของ และการจัดทําแผนการดําเนินงานในกิจกรรมต"าง ๆ อย"างเป8นระบบในการจัดกิจกรรมภายใตโครงการ โดยการประชุมคณะกรรมการเพ่ือการวางแผนการดําเนินงาน การกําหนดบทบาทหนาท่ีของผูรับผิดชอบ และการจัดทําแผนการดําเนินงานในกิจกรรมต"าง ๆ อย"างเป8นระบบ      4.3.2 การดําเนินการ (Do) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมใหเป8นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน การประสานงานและขอความร"วมมือระหว"างผูรับผิดชอบ การสนับสนุนและจูงใจใหบุคลากรเกิดความมุ"งม่ันในการดําเนินงาน รวมท้ังการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือต"อการดําเนินงานจัดกิจกรรมต"าง ๆ ตามท่ีกําหนดไวภายใตโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว    4.3.3 การติดตามและประเมินผล (Check) หมายถึง การตรวจสอบผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน เก่ียวกับการประเมินผลโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว ในดานการแต"งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามกิจกรรมของโครงการ การประชุมวางแผนติดตามและประเมินผล ท้ังการประเมินระหว"างดําเนินกิจกรรม การประเมินหลังการจัดกิจกรรม การสรุปและรายงานการจัดกิจกรรม   4.3.4 การปรับปรุงแกไข (Act) หมายถึง การตรวจสอบผูมีส"วนเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม ไดนําผลการประเมินกิจกรรมในโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว ท่ีประเมินผลแลวมาพัฒนาหรือแกไขใหดียิ่งข้ึน โดยการนําป2ญหาและอุปสรรคจากการติดตามผลการดําเนินโครงการเขาท่ีประชุมเพ่ือหาทางแกไข การระดมความคิดจากทุกฝRายเพ่ือหาทางแกป2ญหา และการรายงานผลการดําเนินการแกป2ญหาและอุปสรรคใหทุกฝRายท่ีมีส"วนเก่ียวของไดรับทราบ  4.4 การประเมินด�านผลผลิต (Product) หมายถึง การตรวจสอบประเมินเก่ียวกับผลท่ีเกิดข้ึนเม่ือสิ้นสุดโครงการว"า บรรลุวัตถุประสงค;ของโครงการหรือไม" มีความพึงพอใจต"อผลการดําเนินงานในระดับใด โดยประเมินจากผูมีส"วนไดส"วนเสีย ไดแก" ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ผูเรียน และบุคคลในชุมชน ประเมินตามตัวชี้วัดดังนี้    4.4.1 ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีต"อโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว 



 12    4.4.2 ความคิดเห็นของชุมชนท่ีมีต"อโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว    4.4.3 ความพึงพอใจของผูเรียนต"อการเรียนรูแบบบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว    4.4.4 คุณภาพผู เรียนหลังดําเนินงานตามโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว     1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนวิทยาลัยเทคนิคสระแกว     2) จํานวนผูสําเร็จการศึกษามีงานทําและไดศึกษาต"อ      4.4.5 จํานวนแหล"งเรียนรูในชุมชนท่ีร"วมกิจกรรมในโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว       4.4.6 ผลกระทบ/จํานวนรางวัลท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ    4.4.7 ผลจากการสัมภาษณ;โดยภาพรวมดานผลผลิตของโครงการ    5. โครงการส+งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร+วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู�เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว หมายถึง โครงการท่ีวิทยาลัยเทคนิคสระแกว ไดส"งเสริมและดําเนินการ เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลและใหเกิดการจัดการเรียนรูแบบบูรณาร"วมกับประชาชน/ชุมชน โดยเนนการใหบริการและพัฒนาความรู ทักษะแก"ชุมชน ซ่ึงเป8นการเพ่ิมทักษะและประสบการณ;ตรงในสถานการณ;จริงใหแก"ผูเรียน มีกิจกรรมภายใตโครงการ ไดแก" 1) กิจกรรมปรับภาพลักษณ;การจัดการเรียนรูวิชาชีพเชิงประจักษ;ร"วมกับชุมชน 2) กิจกรรมพัฒนาเครือข"ายความร"วมมือกับชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู เรียน 3) กิจกรรมสนับสนุนการนําผูเรียนไปศึกษาดูงานในแหล"งเรียนรูของชุมชน          4) กิจกรรมส"งเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูแบบบูรณาการร"วมกับชุมชนและใหเป8นผูมีจิตอาสาร"วมบริการชุมชน  6. คุณภาพผู�เรียน หมายถึง ผลที่เกิดกับผู เรียนวิทยาลัยเทคนิคสระแกว หลังจากดําเนินการตามโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว ไดแก" ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน และจํานวนผูสําเร็จการศึกษา  มีงานทําและไดศึกษาต"อ  7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียน หมายถึง ระดับความสําเร็จท่ีไดรับจากการเรียนหรือคะแนนเฉลี่ยสะสมของผูเรียน ท่ีร"วมโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว  8. แหล+งเรียนรู�ในชุมชน หมายถึง สถานท่ีหรือสถาบันท่ีเป8นแหล"งเรียนรูท่ีมีอยู"แลวในชุมชนหรือท่ีรัฐบาลหรือประชาชนจัดต้ังข้ึน  และสื่อเอกสารสิ่งพิมพ;ต"าง ๆ ท่ีมีอยู"ในชุมชน รวมท้ังบุคลากรท่ีมีความรูดานต"าง ๆ ในชุมชน เช"น เกษตรกร ศิลปgน หมอพ้ืนบาน ผูนําชุมชน และปราชญ;ชาวบาน เป8นตน 9. ผู�บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการที่ปฏิบัติหนาที่ในวิทยาลัยเทคนิคสระแกว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   



 13  10. ครูผู�สอน หมายถึง ขาราชการครู ครูผูช"วย ครูพิเศษสอน และพนักงานราชการ (ครู) ของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว ท่ีเขาร"วมโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว    11. ผู�เรียน หมายถึง ผูท่ีข้ึนทะเบียนเป8นนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมท้ังระบบปกติ และระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว   12. ชุมชน หมายถึง บุคคลในชุมชน ในหน"วยงานภาครัฐและเอกชน และในสถานประกอบการ ท่ีร"วมดําเนินงานโครงการส"งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร"วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว  ประโยชน�ที่ได�รับ  ประโยชน�ท่ีเกิดแก+ผู�เรียน   1. ผูเรียนไดเรียนรูและฝQกงานจากการไดลงมือทําในสถานท่ีหรือสถานการณ;จริงในแหล"งเรียนรูจากชุมชน ทําใหไดรับความรู ทักษะ และประสบการณ;ตรง    2. ผูเรียนไดมีส"วนร"วมและไดรับประสบการณ;ในการประเมินอย"างเป8นระบบ เพ่ือนําไปประยุกต;ใชในการเรียนหรือประกอบอาชีพได  ประโยชน�ท่ีเกิดแก+ครูผู�สอน/บุคลากรทางการศึกษา      1. ครูผูสอน/บุคลากรทางการศึกษามีแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษาและเหมาะสมกับผูเรียน   2. สารสนเทศท่ีไดรับจากการประเมิน จะช"วยใหครูผูสอน/บุคลากรทางการศึกษา เห็นความสําคัญ และมีส"วนร"วมในการดําเนินงานการจัดโครงการต"าง ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน  ประโยชน�ท่ีเกิดแก+การจัดการศึกษาและผู�บริหารสถานศึกษา      1. นําขอมูลสารสนเทศท่ีไดจากการประเมินไปประกอบการตัดสินใจเพ่ือปรับปรุงแกไขการดําเนินงานของโครงการ        2. เป8นแนวทางในการวางแผนการดําเนินงานโครงการต"าง ๆ เพ่ือนํามาใชพัฒนาคุณภาพผูเรียนต"อไป  ประโยชน�ท่ีเกิดแก+หน+วยงานการศึกษา   1. เป8นแนวทางให กับหน"วยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซ่ึงมีบริบทคลายคลึงกัน ไดนําขอมูล/สารสนเทศจากผลการประเมินไปประยุกต;ใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน   2. เป8นแนวทางให กับหน"วยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีจัดทําโครงการในลักษณะเดียวกัน ไดนําขอมูล/สารสนเทศจากผลการประเมินไปประยุกต;ใชในการพัฒนาโครงการ  



 14  ประโยชน�ท่ีเกิดแก+ประชาชน/ชุมชน        1. มีความเชื่อม่ันในคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว    2. เกิดความตระหนัก สนใจ และใหความสําคัญกับการเรียนสายอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษามากข้ึน   3. สรางความสัมพันธ;อันดีระหว"างวิทยาลัยเทคนิคสระแกวกับประชาชน/ชุมชน  



บทท่ี 2  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข�อง  การประเมินโครงการส�งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร�วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู"เรียน ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก"ว ผู"ประเมินได"ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับโครงการ    การประเมินโครงการ และศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข"อง ดังนี้ 1. นโยบาย ยุทธศาสตร2ของรัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีเก่ียวกับโครงการส�งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร�วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู"เรียน 2. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับโครงการและการประเมินโครงการ 3. รูปแบบการประเมินโครงการและรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model)  4. การสร"างความสัมพันธ2กับชุมชนด"วยการให"บริการชุมชนเพ่ือบูรณาการจัดการเรียนรู" แก�ผู"เรียน         5. บริบทของวิทยาลัยเทคนิคสระแก"ว    6. โครงการส�งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร�วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู"เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก"ว  7. งานวิจัยท่ีเก่ียวข"อง   8. กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ  นโยบาย ยุทธศาสตร#ของรัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับ โครงการส*งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร*วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู�เรียน  1. นโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวข�องกับโครงการส*งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร*วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู�เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว           รัฐบาลได"กําหนดนโยบายการบริหารราชการแผ�นดินท่ีสําคัญ โดยแบ�งการดําเนินการเปJน       2 ระยะ คือ ระยะเร�งด�วนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปKแรก และระยะการบริหารราชการ 4 ปKของรัฐบาล ระยะแรกรัฐบาลถือเปJนความจําเปJนเร�งด�วนในการสร"างความปรองดองสมานฉันท2ในสังคม ปราบปรามยาเสพติด สร"างความเชื่อม่ันให"แก�นักลงทุน ฟOPนฟูให" เศรษฐกิจมีความเข"มแข็ง แก"ไขปRญหา         ความยากจน โดยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการหารายได" ลดรายจ�าย สร"างโอกาส   ในอาชีพอย�างยั่งยืนให"แก�ประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกร แรงงาน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม และแก"ไขปRญหาสิ่งแวดล"อมท่ีมีความสําคัญเร�งด�วนโดยมีนโยบายท่ีสําคัญท่ีเก่ียวข"องกับโครงการ  ศูนย2ซ�อมสร"างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) ได"แก� นโยบายข"อท่ี 1.12 ขยายบทบาทของศูนย2ซ�อม  สร"างเพ่ือชุมชน (Fix-it Center) และสถาบันการอาชีวศึกษา เพ่ือให"คําแนะนําและถ�ายทอดความรู"   ในการใช"การดูแลรักษาและซ�อมบํารุงเครื่องมืออุปกรณ2การประกอบอาชีพเครื่องใช"ในครัวเรือน 



16   รวมท้ังสร"างเครือข�ายศูนย2ฯ กับชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือให"เกิดการพัฒนานวัตกรรม ระบบรับรอง  และตรวจสอบคุณภาพในข้ันต"นของสินค"าชุมชน   ในส�วนของนโยบายท่ีจะดําเนินการภายในช�วงระยะ 4 ปKของรัฐบาลชุดนี้ รัฐบาลจะดําเนินนโยบายหลักในการบริหารประเทศ ซ่ึงนโยบายด"านการศึกษา ได"แก�             1) ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอย�างมีบูรณาการและสอดคล"องกันต้ังแต�ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาท้ังในและนอกระบบการศึกษา และสร"างระบบการเรียนรู"ตลอดชีวิต             2) พัฒนาหลักสูตร ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูให"มีคุณภาพและคุณธรรมอย�างท่ัวถึง ต�อเนื่อง และก"าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน2             3) ส�งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช"ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน การสอน และการเรียนรู"อย�างจริงจัง จัดให"มีการเข"าถึงระบบอินเทอร2เน็ตความเร็วสูงอย�างกว"างขวาง พร"อมท้ังจัดหาอุปกรณ2เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประกอบการเรียนการสอนให"โรงเรียนอย�างท่ัวถึง             4) ดําเนินการให"บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา 12 ปKโดยไม�เสียค�าใช"จ�ายรวมท้ังสนับสนุนผู"ยากไร" ผู"พิการหรือทุพพลภาพ หรืออยู�ในสภาวะยากลําบาก ให"ได"รับการศึกษา และ      เพ่ิมโอกาสให"แก�เยาวชนในการศึกษาต�อผ�านกองทุนให"กู"ยืมท่ีผูกพันกับรายได"ในอนาคต และเชื่อมโยงกับนโยบายการผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองความต"องการบุคลากรท่ีมีความรู"ความสามารถของประเทศ รวมท้ังต�อยอดให"ทุนการศึกษาท้ังในและต�างประเทศ             5) สนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคนให"สอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร"างภาคการผลิตและบริการ และเร�งผลิตกําลังคนระดับอาชีวศึกษาให" มี คุณภาพเพ่ือสนับสนุนความสามารถ              ในการแข�งขันของประเทศในสาขาต�าง ๆ เช�น ป]โตรเคมี ซอฟต2แวร2 อาหาร สิ่งทอ บริการสุขภาพ   และการท�องเท่ียวและการบริหารจัดการขนส�งสินค"าและบริการ เปJนต"น ด"วยความร�วมมือระหว�างสถานประกอบการ สถาบันการศึกษา และสถาบันเฉพาะทาง ตลอดจนให"มีการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานสากล             6) ขยายบทบาทของระบบการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค2ผ�านองค2กรต�าง ๆ เช�น สํานักงานบริหารจัดการองค2ความรู" ระบบห"องสมุดสมัยใหม� หรืออุทยานการเรียนรู" พิพิธภัณฑ2เพ่ือการเรียนรู"แห�งชาติ ศูนย2สร"างสรรค2งานออกแบบ ศูนย2พัฒนาด"านกีฬา ดนตรี ศิลปะ ศูนย2บําบัดและพัฒนาศักยภาพ    ของบุคคลออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และผู"ด"อยโอกาสอ่ืน ๆ ศูนย2การเรียนรู"ด"านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2. ยุทธศาสตร#รัฐบาลท่ีเก่ียวข�องกับโครงการส*งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร*วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู�เรียน  คณะรักษาความสงบแห�งชาติได"น"อมนําแนวคิดของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    มาเปJนแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือใช"เปJนหลักหรือแนวทางในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศให"เปJนไป     ในทิศทางท่ีเหมาะสมและเกิดการพัฒนาอย�างยั่งยืน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงอย�างเปJนพลวัต     



17   ของสภาพแวดล"อมโลก และภายในประเทศ โดยการกําหนดยุทธศาสตร2คณะรักษาความสงบแห�งชาติ ให"ความสําคัญกับการสร"างภูมิคุ"มกันในมิติต�าง ๆ เพ่ือให"การพัฒนาประเทศสู�ความสมดุลและยั่งยืน โดยนําทุนของประเทศท่ีมีศักยภาพมาใช"ประโยชน2อย�างบูรณาการและเก้ือกูลกัน พร"อมท้ังเสริมสร"างให"แข็งแกร�งเพ่ือเปJนรากฐานการพัฒนาประเทศท่ีสําคัญ ได"แก� การเสริมสร"างทุนสังคม ให"ความสําคัญกับการพัฒนาคน และสังคมไทยสู�สังคมคุณภาพ มุ�งสร"างภูมิคุ"มกันต้ังแต�ระดับปRจเจก ครอบครัว    และชุมชน สามารถจัดการความเสี่ยง และปรับตัวเข"ากับการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสเข"าถึงทรัพยากรและได"รับประโยชน2จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย�างเปJนธรรม โดยได"กําหนดวิสัยทัศน2ไว"     คือ ประเทศชาติม่ันคง สังคมอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข ด"วยความเสมอภาค เปJนธรรม และ           มีภูมิคุ"มกัน ต�อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนประชาชนมีความม่ังค่ังอย�างยั่งยืน และได"กําหนดประเด็นยุทธศาสตร2ไว" 11 ประเด็นยุทธศาสตร2 ในส�วนท่ีเก่ียวข"องโดยตรงกับโครงการศูนย2ซ�อม     สร"างเพ่ือชุมชน ได"แก� ประเด็นยุทธศาสตร2ท่ี 2 การพัฒนาคนสู�สังคมแห�งการเรียนรู"ตลอดชีวิต     อย�างยั่งยืน มีกลยุทธ2และตัวชี้วัด ได"แก� กลยุทธ2ท่ี 1 การปฏิรูปการศึกษา   ตัวชี้วัดความสําเร็จของเป`าหมายระยะสั้น ดังนี้   1) มีการผลิตครูตามความต"องการได"ไม�น"อยกว�า ร"อยละ 70 ตามสัดส�วนของจํานวนนักเรียนต�อครูผู"สอน และมีการพัฒนาบุคลากรครู โดยมีการจัดงบประมาณสําหรับการวิจัย และการศึกษาต�อของครู ไม�น"อยกว�าร"อยละ 50 ของจํานวนครูท่ีมีอยู�ในสถานศึกษาของรัฐ    2) มีแผนพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ และการส�งเสริมการใช"เทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือการศึกษาให"เปJนสังคมแห�งการเรียนรู" โดยประเมินผลจากการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ     ไปใช"ในสถานศึกษาต�าง ๆ ของรัฐ ไม�น"อยกว�าร"อยละ 50 ของสถานศึกษาท้ังหมดของรัฐ        ตัวชี้วัดความสําเร็จของเป`าหมายระยะยาวสู�ความยั่งยืน ดังนี้     1) มีการผลิตครูตามความต"องการได"ไม�น"อยกว�า ร"อยละ 100 ตามสัดส�วน ของจํานวนนักเรียนต�อครูผู" สอน ภายในปK งบประมาณ 2564 และมีการพัฒนาบุคลากรครูโดยมีการ               จัดงบประมาณ สําหรับการวิจัยและการศึกษาต�อของครูเพ่ิมข้ึนไม�น"อยกว�าร"อยละ 20 ต�อปK จนถึงปKงบประมาณ 2564      2) มีการส�งเสริมใช"เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการศึกษาให"เปJนสังคมแห�งการเรียนรู"    โดยประเมินผลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนําไปใช"ในสถานศึกษาต�าง ๆ ของรัฐไม�น"อยกว�า  ร"อยละ 80 ของสถานศึกษาท้ังหมดของรัฐ ภายในปKงบประมาณ 2564  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกบัโครงการและการประเมินโครงการ             1. ความหมายของโครงการ                 ความหมายของโครงการ ได"มีนักวิชาการหลายท�านอธิบายความหมายไว"หลากหลาย    เช�น รัตนะ บัวสนธ2 (2549: 4) ได"ให"ความหมายของโครงการว�า หมายถึง ส�วนย�อยส�วนหนึ่งของแผนงาน 



18   ซ่ึงประกอบด"วยกิจกรรม ทรัพยากรในการดําเนินงานและระยะเวลาดําเนินการเพ่ือบรรลุเป`าหมายหรือวัตถุประสงค2ของโครงการนั้น  สําราญ มีแจ"ง (2550: 6) กล�าวว�า โครงการ หมายถึง กลุ�มของกิจกรรม แผนงาน หรือ ส�วนหนึ่ งของแผนงานท่ีต"องใช"ทรัพยากรในการดําเนินการเพ่ือให"          บรรลุวัตถุประสงค2ท่ีต"องการ  เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย2ศรี (2550: 80-81) กล�าวว�า โครงการ         เปJนลักษณะงานท่ีไม�ใช�งานประจําเปJนงานท่ีเกิดข้ึนตามความจําเปJนของสถานการณ2ในสังคม    จะต"องดําเนินการไปตามวัตถุประสงค2ท่ีกําหนดไว"ภายในระยะเวลาและงบประมาณท่ีระบุไว"           ท่ีแน�นอน เม่ืองานเสร็จสิ้นโครงการก็สิ้นสุดลง  พิสณุ ฟองศรี (2551: 34) กล�าวว�า โครงการไม�ใช�      งานประจําตามปกติท่ีมีลักษณะเปJนโปรแกรมท่ีกําหนดไว"ตลอดแต�จะช�วยเสริมงานปกติให"บรรลุจุดมุ�งหมายได" ในขณะท่ี สมคิด พรมจุ"ย (2552: 23-24) กล�าวว�า โครงการหมายถึงหน�วยของแผนงานหรือกลุ�มของกิจกรรมท่ีมีความสัมพันธ2เก่ียวข"องกัน เพ่ือการบรรลุจุดมุ�งหมายท่ีกําหนดไว"มีลักษณะเด�นชัดมีระยะเวลาเริ่มต"นและสิ้นสุดท่ีแน�นอนและมักจะเปJนงานพิเศษท่ีต�างไปจากงานประจํา โครงการประกอบด"วยงาน (Task) และกิจกรรม (Activity) ซ่ึงสอดคล"องกับ เชาว2 อินใย (2553: 2) กล�าวว�า โครงการเปJนส�วนย�อยส�วนหนึ่งของแผนงาน ซ่ึงประกอบด"วยชุดของกิจกรรมท่ีจัดข้ึนอย�าง   มีระบบมีการกําหนดทรัพยากรในการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงานไว"อย�างชัดเจน โดยออกแบบมาเพ่ือให"บรรลุเป`าหมายตามท่ีต"องการและ Royse et al. (2001) ได"ให"ความหมายของโครงการไว"ว�า หมายถึง ชุดของกิจกรรมท่ีจัดข้ึนอย�างมีระบบโดยออกแบบมาเพ่ือให"บรรลุถึงเป`าหมายท่ีต"องการ จากการศึกษาความหมายของโครงการโดยนักวิชาการสรุปได"ว�า โครงการหมายถึง ชุดของกิจกรรมท่ีไม�ใช"เปJนกิจกรรมหรืองานปกติ เปJนแผนการดําเนินงานท่ีเปJนระบบ จะนําไปปฏิบัติได"โดยมีวัตถุประสงค2ในการดําเนินงานอย�างชัดเจน กิจกรรมมีความสัมพันธ2ต�อเนื่องกัน มีระยะเวลาเริ่มต"นและสิ้นสุดของงานเพ่ือให"บรรลุวัตถุประสงค2ท่ีต"องการ   2. ความสําคัญของโครงการ                   มนุษย2ได"มีการวางแผน หรือกําหนดการดําเนินกิจกรรมในการปฏิบัติงานต�าง ๆ มาต้ังแต�ดึกดําบรรพ2แล"วเพียงแต�ในสมัยก�อนจะมีกิจกรรมไม�มากนักหรือไม�สลับซับซ"อนมากนัก          จึงอาจกําหนดลําดับข้ันการปฏิบัติงานไว"ในใจได"แต�ในปRจจุบันสภาพสังคมและกิจกรรมต�าง ๆ มีความซับซ"อนมากข้ึนเรื่อย ๆ การวางแผนหรือโครงการต"องทําอย�างเปJนระบบซ่ึงความสําคัญของโครงการ มีดังนี้ (พิสณุ ฟองศรี, 2551: 36)   1. เปJนแนวทางหรือวิธีการท่ีจะนําไปสู�ปรากฏการณ2ท่ีต"องการจะให"เกิดข้ึนในอนาคตอย�าง  มีระบบโดยมีการกําหนดวัตถุประสงค2 เป`าหมาย และกิจกรรมต�าง ๆ ไว"   2. ทําให"การกําหนดลําดับข้ันของกิจกรรมต�าง ๆ ท่ีจะต"องทําให"ต�อเนื่องสอดคล"องกัน      อย�างมีประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากรต�าง ๆ และมีประสิทธิผลได"   3. ทําให"เกิดการประสานระหว�างผู"ปฏิบัติงานหรือหน�วยงานปฏิบัติท่ีเก่ียวข"องไม�ให"กิจกรรมบางอย�างขาดหายไปหรือซํ้าซ"อนกัน  



19    4. ทําให"เกิดการประเมินผลอย�างมีข้ันตอนและมีคุณภาพท่ีดีทําให"ได"สารสนเทศจากการประเมินท่ีเปJนประโยชน2  กล�าวโดยสรุป ความสําคัญของโครงการเพ่ือเปJนแนวทางหรือวิธีการท่ีจะนํ าไป                สู�ปรากฏการณ2ท่ีต"องการจะให"เกิดข้ึนในอนาคตอย�างมีระบบทําให"การกําหนดลําดับข้ันของกิจกรรม    มีความต�อเนื่องสอดคล"องกันอย�างมีประสิทธิภาพทําให" เกิดการประสานระหว�างผู"ปฏิบั ติงาน          หรือหน�วยงานปฏิบัติท่ีเก่ียวข"อง และทําให"เกิดการประเมินผลอย�างมีข้ันตอนและมีคุณภาพท่ีดี    3. ลักษณะของโครงการท่ีดี               โครงการเปJนชุดของกิจกรรมท่ีจัดข้ึนอย�างเปJนระบบเพ่ือให"การปฏิบัติงานในกิจกรรมขององค2กรบรรลุเป`าหมาย โดยมีแผนในการจัดกิจกรรมต�าง ๆ และกําหนดวัตถุประสงค2 ตามระยะ เวลาท่ีกําหนด โครงการท่ีดีจะเอ้ือประโยชน2แก�บุคคล หน�วยงาน ให"ผลตอบแทนท่ีคุ"มค�า ซ่ึงลักษณะของโครงการท่ีดี 9 ประการ ดังนี้ (พิสณุ ฟองศรี, 2551: 38)              1. มีพ้ืนฐานมาจากข"อมูลท่ีเปJนจริงและผ�านการวิเคราะห2แล"ว              2. สนองตอบความต"องการของประชากรหรือผู"รับบริการ                 3. สามารถแก"ปRญหา พัฒนาองค2การหรือหน�วยงานได"              4. มีรายละเอียดของวัตถุประสงค2และเป`าหมายอย�างชัดเจน และมีความเปJนไปได"สูง              5. สาระของโครงการมีความเก่ียวเนื่องสัมพันธ2กัน เช�น วัตถุประสงค2สอดคล"องกับปRญหา กิจกรรมหรือวิธีการดําเนินการ สอดคล"องกับวัตถุประสงค2 เปJนต"น              6. มีรายละเอียดโครงการเพียงพอ เข"าใจง�าย และสามารถนําไปสู�การปฏิบัติได"สะดวก              7. มีระยะเวลาแน�นอนในการดําเนินงานท้ังเริ่มต"นและสิ้นสุด              8. ได"รับการสนับสนุนจากฝoายบริหาร              9. สามารถติดตามประเมินผลได"              ในขณะท่ี สมคิด พรมจุ"ย (2552: 23-24) กล�าวว�าโครงการท่ีดีมีลักษณะสําคัญ 6 ประการ ดังนี้              1. มีการกําหนดวัตถุประสงค2ของโครงการท่ีชัดเจน วัตถุประสงค2ของโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายข"อ              2. มีความเปJนเอกเทศ โครงการแต�ละโครงการจะต"องมีการกําหนดขอบเขตของ           การดําเนินงานและความรับผิดชอบไว"อย�างชัดเจน              3. มีการกําหนดรูปแบบและรายละเอียดการดําเนินงานท่ีสอดคล"องกลมกลืนกับโครงการหนึ่งๆ จะต"องมีการดําเนินงานต�าง ๆ ท่ีสัมพันธ2ต�อเนื่องกันไปต้ังแต�เริ่มต"นโครงการจนสิ้นสุดโครงการท่ีเปJนระบบและมีระเบียบ              4. มีการระบุทรัพยากรต�าง ๆ ท่ีจําเปJนในการดําเนินงานท้ังทรัพยากรด"านบุคคล และ     แหล�งทรัพยากรท่ีสนับสนุนโครงการ งบประมาณและแหล�งเงินทุนท่ีจะนํามาดําเนินงาน  



20             5. มีการกําหนดระยะเวลาเริ่มต"น และระยะสิ้นสุดท่ีแน�นอนโครงการจะต"องมีการกําหนดจุดเริ่มต"นว�าเริ่มโครงการเม่ือใดและจะดําเนินงานต�อไปจนถึงระยะเวลาอันใดเปJนเวลาสิ้นสุดโครงการ  จึงไม�ใช�เปJนงานท่ีทําประจําเรื่อย ๆ แต�มีการกําหนดระยะเวลาไว"อย�างแน�นอน             6. สามารถนําไปปฏิบัติได"เปJนโครงการท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได"จริง ไม�ใช�เปJนโครงการ        ท่ีเลื่อนลอยหรือสวยหรูนําไปปฏิบัติไม�ได"    นอกจากนี้ เชาว2 อินใย (2553: 10-11) กล�าวว�า โครงการค�อนข"างมีลักษณะท่ีชัดเจนซ่ึงจะทําให"สามารถแยกโครงการท่ีดีและไม�ดีออกจากกันได" ลักษณะของโครงการท่ีดี คือ                ประการแรก โครงการต"องมีคณะทํางาน (Staffing) โครงการท่ีขาดคณะทํางานท่ีมีความรู"ความเชี่ยวชาญก็จะทํางานได"ไม�ประสบผลสําเร็จ ตัวอย�างเช�น โครงการกองทุนหมู�บ"าน 1 ล"านบาทก็ต"องมีคณะทํางานท่ีมีความรู" ความเข"าใจในการจัดการกองทุน คณะทํางานอาจจะมีเวลาทํางานพร"อมกันหลายๆ โครงการ หรืออุทิศตัวเพียงโครงการเดียว               ประการท่ีสอง โครงการต"องมีงบประมาณ (Budgets) เพราะว�าการทํางานของคณะบุคคลต"องใช"ทรัพยากรท่ีเปJนเงิน บางครั้งโครงการถูกแบ�งแยกโดยงบประมาณ แต�อย�างไรก็ตาม มีโครงการท่ีใช"เงินทุนน"อย               ประการท่ีสาม การให" เงินทุนท่ี ม่ันคง (Stable Funding) มีความสําคัญท่ีจะทําให"โครงการประสบความสําเร็จ ขวัญกําลังใจและผลงานจะลดลงเม่ือลูกจ"างไม�ได"รับเงินเดือนตามปกติ หรือให"ทํางานท่ีไม�ใช�หน"าท่ี               ประการท่ีสี่ โครงการท่ีดีมีลักษณะโดดเด�นในตัวของมันเอง โดยสรุป สามารถมองเห็นได"หรือเปJนท่ีรู"จักของสาธารณชน หรือประชาชนจะจําโครงการท่ีดีจากคําขวัญ สัญลักษณ2 หรือการโฆษณาของรัฐบาล เช�น โครงการกองทุนหมู�บ"าน 1 ล"านบาท โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคและโครงการบ"านเอ้ืออาทร เปJนต"น เม่ือองค2กรมีโครงการหลายโครงการ บางครั้งอาจจะมีปรัชญา นโยบาย กระบวนการและวิสัยทัศน2ท่ีแตกต�างกัน หรือแม"แต�แนวทางการดําเนินงานของคณะทํางาน และเวลาท่ีใช"ในการจัดทําโครงการ การเปรียบเทียบทําได"อย�างง�าย ๆ เพ่ือแยกแยะความแตกต�างระหว�างโครงการหนึ่งออกจากโครงการอ่ืน ๆ               ประการท่ีห"า ปรัชญาการให"บริการท่ีดี โครงการของรัฐบาล เช�น โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคจะมีปรัชญาการให"บริการว�า ยินดีต"อนรับทุกคน ปรัชญาการให"บริการเปJนการสื่อสารได"อย�างชัดเจนว�ากลุ�มลูกค"าต"องถูกต"องเสมอ โครงการท่ีคลุมเครือ ไม�ชัดเจนจะสร"างปRญหาอย�างมาก          ให"ผู"ประเมิน ดังนั้นโครงการต�าง ๆ ท่ีดีจะถูกสร"างบนความน�าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร2 และ              มีการตีพิมพ2ในวารสารท่ีมีชื่อเสียงนั่นก็คือก�อนท่ีผู"ดําเนินโครงการจะลงไปแก"ปRญหาสังคมและเริ่มให"การช�วยเหลือจะต"องศึกษาเอกสารและงานวิจัยต�าง ๆ เพ่ือหาวิธีการท่ีดีท่ีสุดนําไปใช"ในโครงการ     ต�าง ๆ   



21                ประการท่ีหก โมเดลเชิงทฤษฎี (Theoretical Model) นั่นก็คือ ก�อนท่ีผู"จัดทําโครงการจะลงไปแก"ปRญหาสังคมและเริ่มให"ความช�วยเหลือมีบางสิ่งบางอย�างท่ีจะต"องคิดว�าทําไมปRญหาจึงเกิดข้ึนได"อย�างไรซ่ึงจะเปJนการทํางานท่ีดีท่ีสุดเพ่ือจะแก"ไขสถานการณ2นั้น ๆ โมเดลเชิงทฤษฎีจะสร"างหลักการในแต�ละโครงการและเสนอแนะวิธีการท่ีเปJนมาตรฐานซ่ึงจะทําให"ความพยายามในการแก"ปRญหา        มีความชัดเจน    กล�าวโดยสรุป โครงการท่ี ดีควรมีลักษณะดังนี้ คือ มีการกําหนดผู" รับผิดชอบหรือ               มีคณะทํางานท่ีมีการกําหนดวัตถุประสงค2ท่ีชัดเจนระบุทรัพยากรต�าง ๆ ท่ีจําเปJนในการดําเนินงาน การกําหนดรูปแบบและรายละเอียดการกําหนดการดําเนินงานท่ีสอดคล"องกลมกลืนกันมีการกําหนดระยะเวลาเริ่มต"นและระยะเวลาสิ้นสุดและสามารถนําไปปฏิบัติได"จริง    4. ความหมายของการประเมินและการประเมินโครงการ   การประเมินโครงการเปJนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญอีกอย�างหน่ึงในการดําเนินโครงการ การประเมินโครงการเปJนการประเมินคุณค�าของงานโครงการ หรือกิจกรรมทางการศึกษาต�าง ๆ  นอกจากนี้ยังเปJนกระบวนการท่ีใช"ในวงการอ่ืนท่ัวไปหรือกิจกรรมอ่ืนท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของหน�วยงานนั้น ๆ เพ่ือให"ได"ข"อมูลสําหรับประกอบการตัดสินใจ  การเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมในการปรับปรุง พัฒนา แก"ไข งานโครงการ หรือกิจกรรมนั้น ๆ ให"เจริญก"าวหน"า              5. ความหมายของการประเมิน    สําหรับความหมายของการประเมินได"มีผู"ให"ความหมายไว"มากมายในท่ีนี้จะกล�าวถึงความหมายของการประเมินท่ีสอดคล"องกับรูปแบบการประเมินท่ีใช"ในครั้งนี้บางครั้งใช"คําว�า   การประเมินค�าหรือการประเมินผลซ่ึงตรงกับคําในภาษาอังกฤษว�า Evaluation  โดยมีผู"ให"ความหมาย     ไว"ดังนี้   เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย2ศรี (2550: 8-9) ให"ข"อสรุปว�า การประเมินเปJนกระบวนการตัดสินใจหรือตัดสินคุณค�าข้ันสุดท"าย เช�น Assessment ใช"เพ่ือหาคําตอบว�านักเรียนเปJนอย�างไร  ได"รับความสําเร็จด"านไหน ส�วน Evaluation ใช"หาคําตอบถึงผลหรือประสิทธิผลการจัดการเรียน    การสอน เปJนต"น อาจกล�าวได"ว�า Assessment เปJนส�วนหนึ่งของ Evaluation ในด"านการประเมินผลโครงการมีแนวความคิดท่ีพิจารณาได"จากความหมายของการประเมิน ดังนี้              1. การประเมินหมายถึง การวัด ในช�วง ค.ศ. 1900-1930 นักประเมินผลทางการศึกษานิยามการประเมินว�าเปJนการวัดผล ทําให"การประเมินเน"นความเปJนปรนัย/ความถูกต"องท่ีเปJนอยู�จริงความเท่ียงตรงของการวัดมาตรฐานของเครื่องมือท่ีใช"วัดการวิเคราะห2เชิงปริมาณจากคะแนนท่ีวัดได" การค"นหาเกณฑ2มาตรฐานเพ่ือนํามาใช"เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานโครงการสําหรับการตัดสินใจและการวินิจฉัยคุณค�า            2. การประเมินเปJนการวิจัย กล�าวคือ การประเมินเปJนการประยุกต2ใช"ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมเปJนวิทยาศาสตร2ประยุกต2เพ่ือนําผลการวิจัยมาตัดสินและพัฒนาโครงการด"านการวางแผน



22   และติดตามให"มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการ         นําโครงการไปปฏิบัติมีการประเมินมีการออกแบบวิจัยสร"างเครื่องมือเก็บรวบรวมข"อมูลและวิเคราะห2ข"อมูลเชิงประจักษ2และเชิงตรรกวิทยาอย�างเปJนระบบเพ่ือมุ�งตอบคําถามว�าโครงการนั้นบรรลุวัตถุประสงค2ท่ีกําหนดหรือไม� และมีความสําเร็จระดับใด (แต�ไม�มีจุดมุ�งหมายหลักเพ่ือแสวงหา       องค2ความรู"ใหม� ๆ) ผลการศึกษาจะนําไปใช"ในการตัดสินใจและเปJนทางเลือกในการปฏิบัติ             3. การประเมินเปJนการตรวจสอบและติดตามผลงานท่ีได"ประเมินแล"ว กล�าวอีกนัยหนึ่งคือโครงการใดท่ีได"ผ�านการประเมินแล"วก็จะทําการประเมินอีกครั้งเพ่ือดูว�าเปJนไปตามมาตรฐานหรือไม�โดยมีกระบวนการและเทคนิควิธีสําหรับอ"างอิงผลการประเมินอย�างมีระบบ              ในส�วนของ อัลคิน (Alkin 1987, อ"างถึงใน สุวิมล ติรกานันท2 2547: 2)  ให"ความหมายว�า     เปJนกระบวนการกําหนดขอบเขตการตัดสินใจการเลือกข"อมูลท่ีเหมาะสมการเก็บรวบรวมข"อมูลตลอดจนการเขียนรายงานสรุปเพ่ือให"ผู"มีอํานาจในการตัดสินใจได"เปJนแนวทางเลือกวิธีการปฏิบัติสอดคล"อง กับ สมหวัง พิธิยานุวัฒน2 (2549: 6)  ท่ีได"กล�าวไว"ว�า การประเมินค�าหรือการประเมินผล หมายถึง      การตัดสินคุณค�าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ่ึงถือเปJนนิยามพ้ืนฐานในทางการจัดการ การประเมินค�าหรือ    การประเมินผลเปJนกระบวนการท่ีก�อให"เกิดสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ การตัดสินใจเลือกทางเลือกโดยอาศัยสารสนเทศท่ีถูกต"อง สุพักตร2 พิบูลย2 (2551: 70) กล�าวไว"ว�า การประเมินเปJนกระบวนการ   ท่ีเน"นการเก็บรวบรวมข"อมูลแล"วตัดสินคุณค�าของสิ่งต�าง ๆ โดยเทียบกับเกณฑ2 เปJนกระบวนการ      ท่ีช�วยให"ได"ข"อมูลประกอบการตัดสินใจ งานประเมินท่ีพบได"โดยท่ัวไป คือ การประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการและ พิสณุ ฟองศรี (2551: 4) ให"ความหมายของการประเมินว�า หมายถึงกระบวนการตัดสินคุณค�าของสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยนําสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบ       กับเกณฑ2ท่ีกําหนด นอกจากนี้ สมคิด พรมจุ"ย (2552: 37) ให"ความหมายของการประเมินว�าหมายถึงการตรวจสอบความก"าวหน"าของโครงการหรือแผนงาน ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของโครงการ     นั้น ๆ ว�ามีมากน"อยเพียงใดได"ผลตามวัตถุประสงค2หรือไม�เพียงใด ซ่ึงเปJนกระบวนการท่ีก�อให"เกิดสารสนเทศ เพ่ือช�วยให"ผู"บริหารตัดสินใจอย�างมีประสิทธิภาพสูงการประเมิน (Evaluation) ประกอบด"วย การวัด (Measurement) บวกกับการตัดสินใจ (Judgment)    จากการศึกษาความหมายดังกล�าวข"างต"นพอจะสรุปได"ว�า การประเมินนั้นเปJนกระบวนการเก็บรวบรวมข"อมูลอย�างเปJนระบบมีความน�าเชื่อถือเพ่ือให"ได"มาซ่ึงข"อสนเทศท่ีชัดเจน     จะได"นําไปใช"ในการตัดสินคุณค�าคุณภาพและประกอบการตัดสินใจหาแนวทางเลือกท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติต�อไป               6. ความหมายของการประเมินโครงการ    ในส�วนท่ีเก่ียวกับความหมายของการประเมินโครงการ ได"มีนักการศึกษาหรือนักวิชาการด"านการประเมินหลายท�านได"ให"ความหมายการประเมินโครงการไว" เช�น วัฒนา วงศ2เกียรติรัตน2 และสุริยา วีรวงศ2 (2551 : 5) กล�าวว�า การประเมินโครงการ (Project  Evaluation) ในความหมาย “นักประเมินผล” 



23   คือการพิสูจน2ว�า ผลที่ได"รับเปJนไปตามที่คาดหมายหรือไม�เพียงใด ในขณะท่ีสมหวัง พิธิยานุวัฒน2 (2549: 6) ได"กล�าวไว"ว�า การประเมินค�าหรือการประเมินผล หมายถึงการตัดสินคุณค�าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ่ึงถือเปJนนิยามพ้ืนฐานในทางการจัดการนิยม นิยามการประเมินค�าหรือการประเมินผลว�าเปJนกระบวนการท่ีก�อให"เกิดสารสนเทศเพ่ือการติดสินใจ การตัดสินใจเลือกทางเลือกโดยอาศัยสารสนเทศท่ีถูกต"องเหมาะสม เม่ือผ�านการสังเคราะห2ให"เปJนองค2ความรู" จะทําให"เกิดปRญญาสอดคล"องกับ พิสณุ ฟองศรี (2551: 68) ได"สรุปความหมายของการประเมินโครงการไว"ว�า เปJนกระบวนการตัดสินคุณค�าของโครงการในระยะหนึ่งระยะใดหรือทุกระยะ โดยนําสารสนเทศจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ2ท่ีกําหนดไว" เพ่ือตัดสินใจจัดทําโครงการ ทดลองหรือนําร�อง ปรับเปลี่ยน ระงับ ปรับปรุง ขยายผล หรือยกเลิกโครงการนั่นเอง และ เชาว2 อินใย (2553: 4) ให"ความหมายของการประเมินโครงการไว"ว�า การประเมินโครงการหมายถึง กระบวนการพิจารณาตัดสินคุณค�า โดยการค"นคว"า เก็บรวบรวมข"อมูล   ต�าง ๆ จากชุดของกิจกรรมท่ีจัดข้ึนอย�างมีระบบมาประกอบการตัดสินใจ  ตีค�าผลการดําเนินการนั้นว�าบรรลุวัตถุประสงค2หรือไม�ใช"เปJนส�วนหนึ่งของกระบวนการจัดการ             จากความหมายของการประเมินโครงการตามแนวคิดของนักการศึกษาดังกล�าวพอสรุปได"ว�า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวมข"อมูลอย�างเปJนระบบด"วยวิธีการ       ท่ีเชื่อถือได" ท่ีเก่ียวข"องกับการดําเนินโครงการ เพ่ือนําข"อมูลท่ีได"มาวิเคราะห2เปรียบเทียบกับเกณฑ2แล"วตัดสินคุณค�าหรือปรับปรุงแผนและวิธีการดําเนินงานให"ดียิ่งข้ึน           7. ประเภทของการประเมินโครงการ  ประเภทของการประเมินโครงการ สมคิด พรมจุ"ย (2552: 38-4) ได"อธิบายไว"ว�า       การประเมินแบ�งได"หลายประเภทตามแต�จะใช"เกณฑ2ใดเปJนหลักในการแบ�ง ประเภทของการประเมินแบ�งเปJน 3 ลักษณะ คือ แบ�งโดยยึดจุดมุ�งหมายของการประเมิน ยึดหลักในการประเมิน และลําดับเวลาในการประเมิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้   1. แบ�งตามจุดมุ�งหมายของการประเมิน  แบ�งได"เปJน 2 ประเภท  คือ 1.1 การประเมินเพ่ือปรับปรุงบางครั้งก็เรียกว�า  การประเมินความก"าวหน"า  (Formative   Evaluation) 1.2 การประเมินสรุปผลเรียกว�า การประเมินผลสรุป  (Summative  Evaluation)   2. แบ�งตามหลักยึดในการประเมิน  แบ�งเปJน 2 ประเภท คือ                 2.1 การประเมินโดยยึดวัตถุประสงค2เปJนหลัก  (Goal – Based  Evaluation)  เปJนการประเมินท่ีว�าทําได"บรรลุประสงค2ของโครงการหรือไม�  โดยทราบก�อนประเมินว�าโครงการนี้ มีวัตถุประสงค2อะไรบ"าง                 2.2 การประเมินท่ี อิสระโดยไม�ยึดวัตถุประสงค2โครงการ  (Goal– Free  Evaluation)      เปJนการประเมินผลท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด โดยไม�ทราบว�าวัตถุประสงค2ของโครงการนี้มีอะไรบ"าง  



24               3. แบ�งตามลําดับเวลาท่ีประเมิน  แบ�งเปJนการประเมินก�อนเริ่มโครงการ ขณะดําเนินการโครงการ และหลังจากสิ้นสุดโครงการ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้                 3.1 ประเมินก�อนเริ่มโครงการ  (Pre – Evaluation)  เปJนการประเมินท่ีมีจุดมุ�งหมายเพ่ือตัดสินใจเลือกโครงการตรวจสอบความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของการวางแผนดําเนินโครงการ ความเปJนไปได"ของโครงการในการนําโครงการไปปฏิบัติ คุณภาพของโครงการ รวมท้ังตรวจสอบโอกาสท่ีโครงการนั้นจะประสบความสําเร็จตามเป`าหมาย การประเมินก�อนเร่ิมโครงการมีความเชื่อบนพ้ืนฐานท่ีว�า ถ"าตัวโครงการนั้นได"รับการประเมินว�ามีความเหมาะสม  สมเหตุสมผลมีความจําเปJน คุณภาพดี มีความเปJนไปได" โอกาสท่ีโครงการจะประสบความสําเร็จก็ย�อมสูง เสมือนว�าโครงการนั้นได"บรรลุผลสําเร็จไปแล"วครึ่งหนึ่ง             การประเมินเพ่ือการตัดสินใจหรือหาข"อสรุปสําหรับการตัดสินใจเลือกโครงการนี้มีชื่อเรียกต�างกัน  ส�วนใหญ�เรียกว�า  “การวิเคราะห2โครงการ”  คําศัพท2ภาษาอังกฤษใช"หลายคํา Project  Appraisal, Project  Analysis  ในวงการธุรกิจอุตสาหกรรม  เรียกว�า  Feasibility  Study หรือการศึกษาความเปJนไปได"ของโครงการ เปJนต"น ไม�ว�าจะใช"ชื่อใดแต�โดยหลักการกว"าง ๆ การประเมินในข้ันนี้จะเน"นการพิจารณาใน 3 เรื่องใหญ� ๆ คือ                 1. ความเหมาะสมของโครงการ  ประเมินเพ่ือวิเคราะห2ปRญหา และความจําเปJนของการทําโครงการ (Need  Assessment) ซ่ึงเปJนการตรวจสอบข้ันต"นเพ่ือกําหนดปRญหา กําหนดความจําเปJน และเหตุผลท่ีสําคัญในการเริ่มโครงการนั้น ๆ ข้ึน  และการศึกษาถึงความเปJนไปได"ในการดําเนินโครงการ  (Feasibility  Studies)  โดยพิจารณาความครอบคลุม  ดังนี้                    -  ความเปJนไปได"ทางเทคนิควิชาการ                    -  ความพร"อมทางการบริหารโครงการนั้นให"ลุล�วงไปได"ด"วยดี  ตามเป`าหมาย                    -  ความพร"อมในการสนับสนุนทางด"านทรัพยากร  โดยเฉพาะความเปJนไปได" ทางการเงิน กําลังคน วัสดุและการจัดการ ถ"าเปJนโครงการทางด"านธุรกิจอุตสาหกรรมก็จะมีการวิเคราะห2ทางด"านการตลาด รวมท้ังศึกษาความสอดคล"องกับนโยบาย และปRญหา                 2. การวิเคราะห2ผลตอบแทนจากการดําเนินโครงการ (Return of Investment) โดยท่ัวๆ ไป พิจารณาจากอัตราผลได"ผลเสีย วิเคราะห2จุดคุ"มทุน ดูจากอัตราผลตอบแทนการลงทุนดําเนินโครงการ  (Rate  of  Return)  หรือพิจารณาจากการวิเคราะห2ต"นทุน  และประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Cost Effectiveness  Analysis) และดูจากการวิเคราะห2ค�าใช"จ�ายและผลกําไร (Cost Benefit Analysis) และดูจากการวิเคราะห2รายจ�ายโดยเปรียบเทียบกับผลประโยชน2 หรือการวิเคราะห2อรรถประโยชน2  (Cost – Utility  Analysis) เปJนต"น สําหรับโครงการทางด"านการศึกษาจะเน"นในเรื่องของการวิเคราะห2 Cost – Effectiveness  มากกว�า Cost – Benefit                  3. การศึกษาและการคาดคะเนถึงผลประโยชน2หรือสิ่งท่ีอาจจะเกิดตามมาจากการดําเนินโครงการนั้น (Consequence Analysis) การศึกษาเชิงคาดคะเนถึงผลท่ีจะตามมาจากการ



25   ดําเนินงานยังไม�ค�อยแพร�หลาย แต�จะเปJนสิ่งท่ีมีบทบาทเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต  ส�วนใหญ�จะพิจารณาเพ่ือค"นหาแรงต"านทานต�อการดําเนินโครงการ เปJนการคาดการณ2เก่ียวกับผลท่ีอาจก�อให"เกิดการเปลี่ยนแปลงต�อสภาพแวดล"อม ตลอดจนเปJนการรวบรวมข"อมูล เพ่ือวิเคราะห2และกําหนดนโยบายสําคัญๆ ซ่ึงนําไปสู�การดําเนินงานท่ีบรรลุเป`าหมายและวัตถุประสงค2ท่ีกําหนดไว"             3.2 การประเมินในระหว�างการดําเนินงาน  (Implementation  Evaluation or  Process Evaluation) เปJนการประเมินการดําเนินงานเม่ือนําโครงการท่ีวางแผนไว"ไปปฏิบัติ  ท้ังนี้เพ่ือศึกษาถึงการปฏิบัติงานเปJนไปตามแผนท่ีกําหนดไว"หรือไม� กิจกรรมใดทําได"หรือทําไม�ได"  เพราะเหตุใด จุดเด�น จุดด"อย มีปRญหาและอุปสรรคอะไรบ"าง การประเมินกระบวนการดําเนินโครงการนั้น พยายามตอบคําถามว�าทําไมจึงเกิดปRญหา อุปสรรค หรือไม�เกิดปRญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ ถ"าเกิดปRญหาจะได"ดําเนินการปรับปรุงแก"ไขได"ทันท�วงที  การประเมินในขณะดําเนินโครงการจึงมีบทบาทในการปรับปรุงการดําเนินโครงการโดยตรง              3.3 การประเมินหลังการดําเนินงาน  เปJนการประเมินเพ่ือตอบคําถามว�าโครงการประสบผลสําเร็จตามแผนท่ีวางไว"หรือไม�  ผลจากโครงการจะบรรลุตามวัตถุประสงค2ของโครงการหรือไม�  ผลการดําเนินงานคุ"มค�าหรือไม�  การประเมินในลักษณะนี้จะเปJนการประเมินผลที่เกิดข้ึนโดยเทียบกับวัตถุประสงค2และเป`าหมายท่ีกําหนดไว"  โดยแบ�งการประเมินงานออกเปJน 2 ข้ันตอน  คือ 1) ประเมินทันทีท่ีสิ้นสุดโครงการ 2) การติดตามผลต�อมา  โดยเฉพาะการประเมินผลกระทบของโครงการท่ีต"องอาศัยการท้ิงช�วงระยะเวลาหนึ่ง  เช�น 1 – 2 ปK  เปJนต"นไป ในการเก็บรวบรวมข"อมูลต�าง ๆ  ท่ีได"ประเมินไว"ต้ังแต�เริ่มการดําเนินงานโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ บางท�านเรียกการประเมินลักษณะนี้ว�า การประเมินผลสรุป (Summative  Evaluation)              สําหรับนักวิชาการท่ีมีแนวคิดท่ีคล"ายคลึงกัน ได"แบ�งประเภทของการประเมิน โดยแบ�งตามเกณฑ2ต�างๆ ท่ีกําหนดข้ึน ประเภทของการประเมินท่ีจะกล�าวต�อไปแบ�งได" 5 ประเภท (รัตนะ บัวสนธ2, 2549: 90 ; ศิริชัย กาญจนวาสี, 2553: 47 – 48 ; พิสณุ ฟองศรี, 2551: 11)  ดังต�อไปนี้   1.  แบ�งตามวัตถุประสงค2ของการประเมิน  แบ�งได" 2 ประเภท  ดังนี้       1.1 การประเมินความก"าวหน"า  (Formative  Evaluation)  การประเมินแบบนี้เปJนการประเมินระหว�างการดําเนินงาน  ซ่ึงควบคู�ไปกับการดําเนินงานของโครงการ  โดยพิจารณาความก"าวหน"าของสิ่งท่ีประเมินว�าจําเปJนต"องมีการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงส�วนใด  อีกท้ังรวบรวมปRญหาและอุปสรรคต�าง ๆ  สําหรับการปรับปรุงแก"ไข  เพ่ือให"เกิดความเหมาะสม และทําให"การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ     1.2 การประเมินสรุป  (Summative Evaluation) เปJนการประเมินผลเม่ือการดําเนินงานได"สิ้นสุดลงแล"วทําการตรวจสอบว�าโครงการได"บรรลุผลสําเร็จตามจุดมุ�งหมายท่ีต้ังไว"หรือไม�เพียงใด ผลท่ีเกิดข้ึนได"ใช"ทรัพยากรไปอย�างเพียงพอคุ"มค�าหรือไม� และทรัพยากรเพียงพอกับ



26   ความต"องการของผู"รับบริการหรือไม� มีผลกระทบ (Impact) หรือผลท่ีไม�ได"คาดหวังหรือผลพลอยได"  (Side Effects) อะไรบ"าง   2. แบ�งตามช�วงเวลาของการประเมิน  แบ�งได" 8 ประเภท ดังนี้                 2.1 การประเมินความต"องการจําเปJน (Needs Assessment) เปJนการประเมินเบื้องต"นก�อนท่ีจะจัดทําโครงการ  ความต"องการจําเปJน คือ ความแตกต�างระหว�างสิ่งท่ีควรจะเปJนกับสภาพท่ีเปJนอยู� ทําให"เกิดความจําเปJนในการจัดทําโครงการข้ึนทําให"ได"แนวคิดของการดําเนินงานท่ีสามารถตอบสนองความต"องการของกลุ�มเป`าหมายได"อย�างดีและเปJนความต"องการของผู"รับโครงการ  หรือหน�วยงานนั้นอย�างแท"จริง การประเมินความต"องการจําเปJนมีประโยชน2ในการกําหนดนโยบายและการวางแผน                 2.2 การประเมินความเปJนไปได" (Feasibility Evaluation) เปJนการศึกษาสภาพความพร"อมด"านต�างๆ  ในการจัดทําโครงการ  โดยทําการศึกษาวิเคราะห2ถึงปRจจัยท่ีจําเปJนต�อความสําเร็จในการทําโครงการ เช�น ด"านกําลังคน เทคนิค สภาพภูมิศาสตร2 สิ่งแวดล"อม ประชากร การประเมินประเภทนี้ถ"าเปJนโครงการขนาดใหญ�จะต"องทําการสํารวจหรือวิจัยอย�างกว"างขวาง  แต�ถ"าเปJนโครงการท่ีจะทําในองค2กร  โรงเรียน  อาจใช"การต้ังคําถามเพ่ือสํารวจความพร"อม เช�น มีคนพอหรือไม� มีเวลาพอหรือไม� มีงบประมาณพอหรือไม� เปJนต"น                 2.3 การประเมินปRจจัยนําเข"า (Input Evaluation) เปJนการประเมินทรัพยากรจําเปJนท่ีจะนํามาใช"ในการดําเนินโครงการว�ามีความเปJนไปได"  มีความเหมาะสม และเพียงพอหรือทรัพยากรท่ีจําเปJน ได"แก� งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ2 เวลา กลุ�มเป`าหมาย เทคโนโลยี และแผนการดําเนินงาน                2.4 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปJนการประเมินการบริหารโครงการการจัดกิจกรรมต�างๆ ของโครงการ  การนําปRจจัยนําเข"าของโครงการมาใช"เหมาะสมหรือกิจกรรมต�างๆ ท่ีจัดข้ึนบรรลุวัตถุประสงค2ของโครงการหรือไม� มีประโยชน2ในการค"นหาจุดเด�นหรือจุดด"อยของโครงการ                2.5 การประเมินผลผลิต (Output/Product Evaluation) เปJนการประเมินผลจากโครงการว�าเปJนไปตามวัตถุประสงค2 หรือไม�คุ"มค�าเพียงใด  โดยนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ2มาตรฐานท่ีกําหนดไว"  มุ�งตอบคําถามว�าโครงการประสบความสําเร็จตามแผนท่ีกําหนดไว"หรือไม�  ผลการประเมินจะทําให"ได"สารสนเทศในการพิจารณาตัดสินใจยุติ ปรับ ขยายโครงการ                2 .6 การประเมินผลลัพธ2หรือผลกระทบ (Outcome/Impact Evaluation) เปJ นการประเมินผลการดําเนินงานจากโครงการท่ีจัดทําข้ึน ก�อให"เกิดผลอ่ืนใดเกิดข้ึนตามมาหรือไม� เปJนท้ังผลท่ีคาดหวัง และไม�คาดหวัง และท้ังในทางท่ีดีและไม�ดี 



27                  2.7 การประเมินการติดตาม (Follow up Evaluation) เปJนการดําเนินงานประเมินเม่ือสิ้นสุดการดําเนินงานไปแล"วระยะหนึ่ง เช�น อาจเปJน 6 เดือน 1 ปK หรือ 2 ปK เพ่ือดูผลท่ีได"จากการดําเนินงานโครงการต�างๆ  ได"อย�างชัดเจนข้ึน                2.8 การประเมินอภิมาน (Meta  Evaluation) เปJนการประเมินงานประเมิน เปJนการพิจารณาตัดสินคุณภาพ หรือคุณค�าของการประเมิน ทําให"ทราบถึงจุดแข็ง และจุดอ�อนของรายงานการประเมิน และรายงานการประเมินได"ดําเนินการครอบคลุมกิจกรรมของการประเมินหรือไม�  ซ่ึงประกอบด"วยมาตรฐานการใช"ประโยชน2 (Utility) มาตรฐานความเปJนไปได" (Feasibility) มาตรฐานความเหมาะสม (Propriety) และมาตรฐานความถูกต"อง (Accuracy) เพ่ือจะได"นําไปพัฒนารายงานการประเมินให"มีคุณภาพยิ่งข้ึนต�อไป   3. แบ�งตามผู"ประเมิน แบ�งได" 2 ประเภท ดังนี้     3.1 การประเมินโดยผู"ประเมินภายใน  (Internal  Evaluator  Evaluation)  การประเมินแบบนี้ ผู"ประเมินเปJนบุคคลท่ีมีความเก่ียวข"อง  หรือปฏิบัติงานกับสิ่งท่ีจะประเมิน  ข"อดีก็คือ  เปJนผู" ท่ีเก่ียวข"องจึงทราบและเข"าใจสิ่งท่ีประเมินได"เปJนอย�างดี ข"อเสียก็คือ เม่ือเปJนผู" ท่ีมีความเก่ียวข"องจึงอาจมีความลําเอียงเกิดข้ึนได"     3.2 การประเมินโดยผู"ประเมินภายนอก (External Evaluator Evaluation) การประเมินแบบนี้ผู"ประเมินไม�ได"เปJนบุคคลท่ีมีความเก่ียวข"องหรือไม�ได"ปฏิบัติงานกับสิ่งท่ีจะประเมิน  ข"อดีก็คือ  มีความเปJนกลางในการประเมิน  แต�มีข"อเสียก็คือไม�เข"าใจรายละเอียดของสิ่งท่ีประเมินไม� ดีพอและเนื่องจากเปJนบุคคลภายนอกอาจจะไม�ได"รับความร�วมมือในการดําเนินงานประเมิน   4. แบ�งตามมิติการประเมิน แบ�งได" 4 ประเภท  ดังนี้ 4.1 การประเมินตามวัตถุประสงค2 ได"แก� การประเมินความก"าวหน"า การประเมินผล  สรุปและการประเมินเพ่ือการพัฒนา    4.2 การประเมินตามข"อมูล ได"แก� ข"อมูลเชิงปริมาณ คุณภาพ และแบบผสม    4.3 การประเมินตามวิธีการประเมิน ได"แก� การประเมินเชิงธรรมชาติและเชิงทดลอง       4.4 การประเมินตามจุดเน"นท่ีประเมิน ได"แก� การประเมินกระบวนการ ผลลัพธ2  ผลกระทบ  การวิเคราะห2ค�าใช"จ�ายกับผลตอบแทน  และการวิเคราะห2ต"นทุนกับประสิทธิผล   5. แบ�งตามช�วงเวลาเพ่ือเอ้ือต�อการประเมิน แบ�งได" 3 ประเภท  ดังนี้     5.1 การประเมินก�อนดําเนินงาน เปJนการประเมินผลก�อนจัดกิจกรรมต�างๆ ของโครงการ โดยมุ�งเน"นประเมินตัวโครงการว�ามีความสอดคล"องสัมพันธ2กันในแต�ละส�วนหรือไม� มีความเปJนไปได" คุ"มทุน มีเวลาเพียงพอหรือไม� และจะมีอุปสรรค หรือปRญหาอะไรท่ีจะทําให"โครงการไม�สามารถดําเนินการได" การประเมินก�อนดําเนินงานมีประโยชน2ในการตัดสินใจดําเนินโครงการ 



28    5.2 การประเมินระหว�างการดําเนินงาน  การประเมินแบบน้ีควบคู�ไปกับการดําเนินงานของโครงการ  โดยพิจารณาความก"าวหน"าของสิ่งท่ีประเมินว�าจําเปJนต"องมีการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงส�วนใด เพ่ือให"เกิดความเหมาะสมและทําให"การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ     5.3 การประเมินหลังดําเนินงาน เปJนการประเมินผลเม่ือการดําเนินงานได"สิ้นสุดแล"วทําการตรวจสอบว�าโครงการได"บรรลุผลสําเร็จตามจุดมุ�งหมายท่ีต้ังไว"หรือไม�เพียงใด ผลท่ีเกิดข้ึนได"ใช"ทรัพยากรไปอย�างเพียงพอคุ"มค�าหรือไม� และทรัพยากรเพียงพอกับความต"องการของผู"รับบริการหรือไม� มีผลกระทบ (Impact) หรือผลท่ีไม�ได"คาดหวังหรือผลพลอยได" (Side Effect) อะไรบ"าง  การประเมินก�อนดําเนินงานจะใช"การประเมินบริบทและการประเมินปRจจัยนําเข"า การประเมินระหว�างการดําเนินงานจะใช"การประเมินกระบวนการ ส�วนการประเมินหลังการดําเนินงานจะใช"การประเมินผลผลิตและการประเมินผลลัพธ2  นอกจากนี้  แพทตัน (Patton, 2004: 277) ได"แบ�งประเภทการประเมินตามเกณฑ2 มิ ติ          การประเมินเปJน 4 ประเภท คือ             1. ตามวัตถุประสงค2แบ�งได"เปJนการประเมินความก"าวหน"า ประเมินผลสรุปและประเมินเพ่ือการพัฒนา             2. ตามข"อมูลแบ�งได"เปJนข"อมูลเชิงปริมาณ คุณภาพและแบบผสม             3. ตามการประเมินแบ�งได"เปJน เชิงธรรมชาติ และเชิงทดลองหรือเชิงระบบ             4. ตามจุดเน"นท่ีประเมินแบ�งได"เปJน การประเมินกระบวนการ ผลลัพธ2ผลกระทบการวิเคราะห2ค�าใช"จ�ายกับผลตอบแทน และการวิเคราะห2ต"นทุนกับประสิทธิผล  กล�าวโดยสรุปการประเมินแบ�งได"หลายประเภทตามแต�จะใช"เกณฑ2ใดเปJนหลักในการแบ�งประเภทของการประเมิน ซ่ึงในการประเมินโครงการส�งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร�วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู"เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก"ว ได"ใช"ประเภทของการประเมินโดยการบูรณาการประเภทต�าง ๆ โดยเน"นการประเมินแบบแบ�งตามช�วงเวลาของการประเมิน                8. ความสําคัญของการประเมินโครงการ    การประเมินโครงการอย�างมีระบบย�อมจะมีส�วนช�วยให"ผู"บริหารโครงการตระหนักถึงคุณภาพของแผนและโครงการท่ีกําหนดข้ึนไว"ว�า สามารถสนองตอบความต"องการของสังคมหรือสามารถแก"ไขปRญหาท่ีเกิดข้ึนได"มากน"อยเพียงใดและช�วยให"ผู"บริหารสามารถตัดสินใจในการดําเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการให"มีความถูกต"อง เหมาะสม ส�งผลให"โครงการนั้นดําเนินงานอย�างมีประสิทธิภาพ บรรลุถึงเป`าประสงค2ท่ีกําหนดไว"ทุกประการ     นักวิชาการด"านการประเมินหลายท�านได"กล�าวถึงความสําคัญของการประเมินโครงการ ไว" ดังนี้ ประชุม รอดประเสริฐ (2549: 65) กล�าวไว"ว�า การประเมินโครงการมีความสําคัญและประโยชน2 คือ   1. การประเมินโครงการจะช�วยทําให"การกําหนดวัตถุประสงค2และมาตรฐานของการดําเนินการมีความชัดเจนยิ่งข้ึน 



29    2. การประเมินโครงการช�วยให"การใช"ทรัพยากรของโครงการเปJนไปอย�างคุ"มค�าหรือเกิดประโยชน2เต็มท่ี    3. การประเมินโครงการช�วยให"แผนงานบรรลุวัตถุประสงค2และดําเนินงานเปJนไปด"วยดี 4. การประเมินโครงการช�วยแก"ปRญหาอันเกิดจากผลกระทบของโครงการและทําให"โครงการมีข"อท่ีทําให"เกิดความเสียหายลดน"อยลง  5. การประเมินโครงการช�วยควบคุมคุณภาพของโครงการ  6. การประเมินโครงการ ช�วยสร"างขวัญ กําลังใจและสร"างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโครงการ  7. การประเมินโครงการช�วยตัดสินใจในการบริหารโครงการ เปJนข"อมูลอย�างสําคัญในการวางแผนหรือกําหนดนโยบายของผู"บริหารโครงการ   ในขณะท่ี สมคิด  พรมจุ"ย  (2552: 37-38) กล�าวถึงความสําคัญและประโยชน2ของการประเมินว�า การประเมินเปJนกิจกรรมท่ีสําคัญในวงจรการวางแผนและบริหารงานโครงการ เพราะการประเมินมีประโยชน2อย�างยิ่งต�อการวางแผน และบริหารโครงการ ซ่ึงพอจะสรุปได"ดังนี้     1. ช�วยให"ได"ข"อมูลและสารนิเทศต�างๆ เพ่ือนําไปใช"ในการตัดสินใจเก่ียวกับการวางแผนและโครงการ  ตรวจสอบความพร"อมของทรัพยากรต�างๆ ท่ีจําเปJนในการดําเนินโครงการ ตลอดจนการตรวจความเปJนไปได"ในการจัดกิจกรรม    2. ช�วยทําให"การกําหนดวัตถุประสงค2ของโครงการมีความชัดเจน    3. ช�วยในการจัดหาข"อมูลเก่ียวกับความก"าวหน"า ปRญหา อุปสรรคของการดําเนินงานโครงการ     4. ช�วยให"ข"อมูลเก่ียวกับความสําเร็จ  และความล"มเหลวของโครงการเพ่ือนําไปใช"ในการตัดสินใจ และวินิจฉัยว�าจะดําเนินโครงการในช�วงต�อไปหรือไม�  จะยกเลิกหรือขยายการดําเนินงานโครงการต�อไป    5. ช�วยให"ได"ข"อมูลท่ีบ�งบอกถึงประสิทธิภาพของการดําเนินโครงการว�าเปJนอย�างไร คุ"มค�ากับการลงทุนหรือไม�  สําหรับ เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย2ศรี (2550 : 93 – 95) ได"กล�าวถึงประโยชน2ของการประเมินโครงการต�าง ๆ ไว"ดังนี้   1. เปJนเครื่องมือของการรับรองคุณภาพในการบริการ ถึงแม"จะไม�สามารถประกันผลสัมฤทธิ์ข้ันสูงสุดของโครงการได"   2. ช�วยให"ผู"สนับสนุนด"านเงินลงทุนได"รับทราบปRญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานของโครงการ โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ2จากสภาพการณ2ท่ีเปJนจริง   3. ช�วยให"ได"ข"อมูลสารสนเทศท่ีมีคุณค�าสําหรับหน�วยงานท่ีเก่ียวข"อง  



30     4. ช�วยชี้ให"เห็นความสําคัญของแต�ละโครงการตามลําดับก�อนหลัง โดยสามารถจะทราบได"ว�าโครงการใดมีความจําเปJนเร�งด�วนกว�ากัน   5. ช�วยให"ได"ข"อมูลย"อนกลับจากผู"รับบริการ ข"อมูลประเภทนี้ทําให"ทราบถึงข"อจํากัด และปRญหาต�าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือนํามาปรับปรุงโครงการ    6. ช�วยให"ทราบถึงผลผลิตของโครงการท้ังในด"านท่ีพึงประสงค2 และไม�พึงประสงค2ควบคู�กันไป นอกจากนี้ พิสณุ ฟองศรี (2551: 36) ได"สรุปว�าความสําคัญของการประเมินโครงการต"องทําเปJนระบบ ซ่ึงมีความสําคัญ และจะช�วยให"บรรลุจุดมุ�งหมายได"ดังนี้  1. เปJนแนวทางหรือวิธีการท่ีจะนําไปสู�ปรากฏการณ2ท่ีต"องการจะให"เกิดข้ึนในอนาคตอย�างมีระบบ โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค2 เป`าหมาย และกิจกรรมต�าง ๆ ไว"  2. ทําให"การกําหนดลําดับชั้นของกิจกรรมต�าง ๆ ท่ีจะต"องทําให"ต�อเนื่องสอดคล"องกันอย�างมีประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากรต�าง ๆ และมีประสิทธิผลได"  3. ทําให"เกิดการประสานระหว�างผู"ปฏิบัติงานหรือหน�วยงานปฏิบัติท่ีเก่ียวข"องไม�ให"กิจกรรมบางอย�างขาดหายไปหรือซํ้าซ"อนกัน    4. ทําให"เกิดการประเมินผลอย�างมีข้ันตอน และมีคุณภาพท่ีดี ทําให"ได"สารสนเทศจากการประเมินท่ีเปJนประโยชน2              กล�าวโดยสรุปความสําคัญของการประเมินโครงการ เปJนการช�วยให"ผู"บริหารโครงการตระหนักถึงคุณภาพของแผนและโครงการท่ีกําหนดข้ึนไว"ว�า สามารถสนองตอบความต"องการของสังคมหรือสามารถแก"ไขปRญหาท่ีเกิดข้ึนได"มากน"อยเพียงใดและช�วยให"ผู"บริหารสามารถตัดสินใจในการดําเนินการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการให"มีความถูกต"อง เหมาะสมส�งผลให"โครงการนั้นดําเนินงานอย�างมีประสิทธิภาพ บรรลุถึงเป`าประสงค2ท่ีกําหนดไว"อย�างไร  9. กระบวนการประเมินโครงการ    ในส�วนท่ีเก่ียวกับกระบวนการประเมินโครงการ สมคิด พรมจุ"ย (2552: 43-48) ได"กล�าวไว"ว�า ในการประเมินโครงการซ่ึงถือเปJนการวิจัยรูปแบบหนึ่ง  มีกระบวนการดําเนินการประเมิน เปJนข้ันตอน ดังนี้            1. ประเมินอะไร : การวิเคราะห2โครงการท่ีมุ�งประเมิน            2. ทําไมจึงต"องประเมิน : หลักการและเหตุผลของการประเมิน  3. ประเมินเพ่ืออะไร : กําหนดวัตถุประสงค2ของการประเมิน  4. มีแนวคิดทฤษฎีอะไรบ"าง : ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการประเมิน  5. จะประเมินได"อย�างไร : การออกแบบการประเมิน                -  กําหนดรูปแบบการประเมิน                -  กําหนดประเภทของตัวแปรหรือข"อมูลหรือตัวชี้วัด                -  กําหนดแหล�งข"อมูล / ผู"ให"ข"อมูล 



31                  -  กําหนดเครื่องมือ / วิธีการท่ีใช"ในการเก็บรวบรวมข"อมูล                -  กําหนดแนวทางการวิเคราะห2ข"อมูล                -  กําหนดเกณฑ2การประเมิน            6. เครื่องมือท่ีใช"ในการประเมินมีอะไรบ"าง : เครื่องมือท่ีใช"ในการประเมิน            7. จะเก็บรวบรวมข"อมูลด"วยวิธีการใด : การเก็บรวบรวมข"อมูล            8. จะสรุปข"อมูลให"มีความหมายได"อย�างไร : การวิเคราะห2ข"อมูล 9. จะนําผลการประเมินไปใช"ได"อย�างไร : รายงานผลการประเมิน    ในการดําเนินงานข้ันตอนท่ี 1 ถึง 5 เม่ือเสร็จสิ้นถึงข้ันตอนท่ี 5 ผลลัพธ2ของงานท่ีนักประเมินได"ก็คือ เค"าโครงการประเมิน (Evaluation  Proposal) หรือแผนการประเมินโครงการ ซ่ึงอยู�ในสภาพพร"อมท่ีจะนําไปสู�การปฏิบัติจริงต�อไป            รายละเอียดการดําเนินการประเมินโครงการในแต�ละข้ันตอนมีดังนี้ 1. วิเคราะห2โครงการท่ีมุ�งประเมิน : ประเมินอะไร       ในส�วนนี้ เปJนการบรรยายโครงการเพ่ือให"เกิดความรู"เก่ียวกับโครงการท่ีมุ�งประเมินโครงการคือ กลุ�มของกิจกรรมท่ีมีความสัมพันธ2เก่ียวข"องกันมีความเปJนเอกเทศ และแต�ละกิจกรรมจะมีเป`าหมายอันเดียวกัน มีลักษณะท่ีเด�นชัด มีการกําหนดเวลาเริ่มต"น และเวลาสิ้นสุดโครงการ และมักจะเปJนงานพิเศษท่ีต�างไปจากงานประจํา  1.1 ประโยชน2ของการวิเคราะห2โครงการท่ีมุ�งประเมิน                     การวิเคราะห2/บรรยายโครงการท่ีมุ�งประเมินมีประโยชน2ท่ีสําคัญอย�างน"อย  4 ประการ  คือ     1.1.1 ทําให"ผู"ประเมินรู"จักโครงการนั้น ๆ มากยิ่งข้ึน  หรือรู"จักเปJนอย�างดีก�อนท่ีจะประเมิน โดยเฉพาะอย�างยิ่งในกรณีท่ีเปJนนักประเมินภายนอก     1.1.2 ทําให"มองเห็นกรอบแนวทางในการวางแผนประเมินโครงการ        1.1.3 เม่ือพบจุดเด�น – จุดด"อย  หรือความสําเร็จ – ล"มเหลวของโครงการนักประเมินจะสามารถอธิบายเหตุผล หรือสาเหตุได"อย�างคมชัดยิ่งข้ึน โดยวิเคราะห2เชื่อมโยงความสําเร็จ ความล"มเหลวนั้นกับสภาพการดําเนินงานโครงการ       1.1.4 จะเปJนประโยชน2ต�อการบรรยายโครงการไว"ในรายงานการประเมินในชั้นของการเขียนรายงานการประเมิน   1.2 การวิเคราะห2โครงการท่ีมุ�งประเมิน   เปJนการยากท่ีผู"ประเมินจะสามารถประเมินโครงการได"อย�างมีประสิทธิภาพ  โดยปราศจากความรู"เก่ียวกับโครงการท่ีมุ�งประเมิน  โดยข"อเท็จจริงและหลักการของการประเมินโครงการ  ยิ่งผู"ประเมินมีความรอบรู"เก่ียวกับโครงการท่ีมุ�งประเมินมากเท�าใดก็ยิ่งทําให"สามารถประเมินโครงการนั้นได"อย�างถูกต"อง เชื่อถือได" และเปJนท่ียอมรับแก�คนทุกฝoายท่ีเก่ียวข"อง  ผู"ประเมินควรทําการศึกษา



32   หรือบรรยายโครงการท่ีมุ�งประเมินโดยการวิเคราะห2เอกสารโครงการ  และเอกสารท่ีเก่ียวข"องตลอดจนบุคคลท่ีเก่ียวข"องกับโครงการตามหัวข"อต�อไปนี้        1.2.1 โครงการมีความเปJนมาอย�างไร ใครทํา ทําไมต"องทําโครงการนี้ ทําแล"วได"อะไร ตลอดจนหลักการและเหตุผลของโครงการ        1.2.2 ลักษณะของโครงการ เปJนโครงการทดลอง โครงการประจําท่ีดําเนินการต�อเนื่อง หรือโครงการพิเศษ เปJนต"น    1.2.3 วัตถุประสงค2และเป`าหมายของโครงการคืออะไร ปฏิบัติประเมินได"หรือไม�        1.2.4 รูปแบบการบริหารโครงการเปJนอย�างไร ผู"บริหารโครงการมีใครบ"าง มีบุคลากรและองค2กรท่ีเก่ียวข"องกับโครงการหรือไม�                     1.2.5 ทรัพยากรของโครงการมีอะไรบ"าง ใครหรือหน�วยงานใดเปJนผู"สนับสนุนงบประมาณ     1.2.6 มีกิจกรรม เนื้อหาสาระ และข้ันตอนในการดําเนินโครงการอย�างไร     1.2.7 โครงการเริ่มต"นและสิ้นสุดเม่ือไร                1.2.8 มีการกําหนดเกณฑ2ในการตัดสินผลสําเร็จของโครงการหรือไม� ถ"ามีเกณฑ2เหล�านั้นคืออะไร                     1.2.9 โครงการมีความเหมาะสมเพียงไรในเรื่องของความชัดเจน เป`าหมาย ผลงานและความเปJนไปได"ของโครงการ  2.  หลักการและเหตุผลของการประเมิน : ทําไมจึงต"องประเมิน       ในข้ันตอนนี้ต"องกล�าวถึงความเปJนมาของโครงการ  ตลอดจนความจําเปJนและความสําคัญของการประเมินผลโครงการนี้  รวมถึงผลดีของการประเมินโครงการหรือผลเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนถ"าไม�ได"ทําการประเมินผลโครงการ เปJนส�วนท่ีนําไปสู�การค"นคว"าเก่ียวกับเหตุผล และความเปJนมาของโครงการท่ีจะถูกประเมินว�าทําไมต"องมีการประเมินเพ่ือทราบความก"าวหน"า ทราบผลของโครงการปRญหาและอุปสรรคของโครงการ ฯลฯ ประเมินเพ่ือใคร ผู"สนับสนุนโครงการ ผู"ดําเนินโครงการหรือผู" ท่ีเก่ียวข"องและจะนําผลของการประเมินไปใช"ได"อย�างไร  เพ่ือปรับปรุง  พัฒนาโครงการ บริหารงาน ตัดสินใจยุบ หรือต�อโครงการ ฯลฯ 3.  การกําหนดวัตถุประสงค2ของการประเมิน : ประเมินเพ่ืออะไร      วัตถุประสงค2ของการประเมินเปJนกรอบหรือทิศทางให"ทราบว�าการประเมินครั้งนี้มุ�งศึกษา มุ�งประเมินในด"านใดบ"าง จะเปJนการควบคุมทิศทางการเก็บรวบรวมข"อมูลท้ังหมด การประเมินโครงการนั้นมุ�งให"ได"ข�าวสาร หรือข"อมูลท่ีเชื่อถือได" อันจะเปJนประโยชน2ต�อการตัดสินใจของผู"บริหารหรือองค2กรท่ีเก่ียวข"อง ดังนั้นการต้ังวัตถุประสงค2ของการประเมิน จะต"องเขียนอย�างชัดเจน  และให"ทิศทางในการประเมินต"องตรงกับความต"องการใช"ผลการประเมินของผู"บริหารโครงการและผู" ท่ีเก่ียวข"อง เฉพาะเจาะจงวัดได" ประเมินได" เปJนปรนัย และเปJนท่ียอมรับของผู"ถูกประเมิน 



33                  ในการกําหนดวัตถุประสงค2ของการประเมิน บ�อยครั้งท่ีได"ใช"แบบจําลองการประเมินเปJนกรอบในการกําหนดวัตถุประสงค2ในการประเมิน  ตัวอย�างเช�น               1) เพ่ือประเมินปRจจัยเบื้องต"นของโครงการ    2) เพ่ือประเมินการบริหารโครงการ    3) เพ่ือประเมินกระบวนการดําเนินงานของโครงการ    4) เพ่ือประเมินผลการดําเนินงาน และผลกระทบของโครงการ  4.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการประเมิน : มีแนวคิดทฤษฎีอะไรบ"าง      เปJนการศึกษาถึงแนวคิด หลักการ ทฤษฎี แนวทางในการประเมิน แบบจําลองการประเมินรูปแบบต�าง ๆ เพ่ือใช"เปJนกรอบในการประเมิน ตลอดจนศึกษากรณีตัวอย�าง งานประเมินท่ีทําการประเมินโครงการท่ีมีลักษณะใกล"เคียงกัน ซ่ึงจะทําให"นักการประเมินโดยเฉพาะนักประเมินมือใหม� เห็นแนวทางในการดําเนินงานประเมินได"ชัดเจนมากข้ึน    5.  การออกแบบการประเมิน : จะประเมินได"อย�างไร      ในข้ันนี้เปJนการกําหนดกรอบแนวทางการประเมินในรายละเอียดว�าตัวแปร หรือข"อมูลท่ีต"องการศึกษามีข"อมูลด"านใดบ"าง จะสุ�มตัวอย�างอย�างไร  เก็บรวบรวมข"อมูลจากแหล�งใด  มีแนวทางการวัดอย�างไร และจะวัดด"วยเครื่องมือประเภทใด จะนําข"อมูลมาวิเคราะห2อย�างไรและตัดสินผลการประเมินด"วยเกณฑ2อะไร            6.  เครื่องมือท่ีใช"ในการประเมิน : เครื่องมือท่ีใช"ในการประเมินมีอะไรบ"าง                เครื่องมือท่ีใช"ในการประเมินมีหรือยัง จะใช"เครื่องมือท่ีมีอยู�แล"ว หรือจะต"องสร"างข้ึนมาใหม�  ถ"าสร"างเครื่องมือท่ีใช"การเก็บรวบรวมข"อมูลจะต"องสร"างให"ครอบคลุมวัตถุประสงค2ของการประเมิน  ข"อคําถามควรเฉพาะเจาะจง  เปJนปรนัย  ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา  ทดลองใช"และตรวจสอบคุณภาพข้ันพ้ืนฐานของเครื่องมือ เช�น ดัชนีความเท่ียง ความตรง  ความยาก ฯลฯ ก�อนท่ีจะนําเครื่องมือไปใช"จริง  เครื่องมือท่ีใช"ในการประเมินอาจจะเปJนแบบสอบถาม  แบบสํารวจ  แบบสัมภาษณ2 แบบแจงนับ แบบวิเคราะห2 และแบบทดสอบ  เปJนต"น 7.  การเก็บรวบรวมข"อมูล : จะเก็บรวบรวมข"อมูลได"ด"วยวิธีการใด      ในข้ันนี้จะเปJนส�วนนําไปสู�ความชัดเจนในวิธีการเก็บรวบรวมข"อมูล คือจะทําให"ทราบว�าอะไรคือแหล�งของข"อมูลท่ีต"องการ จะต"องเก็บข"อมูลท่ีไหน เม่ือไร จากใคร เวลาใด และจะใช"เทคนิควิธีใดในการเก็บรวบรวมข"อมูลจึงจะได"รับความร�วมมือเปJนอย�างดี  เพ่ือให"ได"ข"อมูลท่ีมีความละเอียดสมบูรณ2  และถูกต"องตรงกับความเปJนจริงในการปฏิบัติผู"ประเมินไม�จําเปJนต"องอาศัยวิธีการใดวิธีการหนึ่งเท�านั้น  ในการเก็บรวบรวมข"อมูลอาจจะเลือกใช"วิธีการเก็บรวบรวมข"อมูลหลายวิธี  ท่ีตอบสนองสภาพการดําเนินงานโครงการท่ีรับผิดชอบได"อย�างดีท่ีผู"ประเมินอาจเลือกใช"  หรือคิดค"นวิธีการใหม�ได"ตลอดเวลา  ตัวอย�างวิธีการเก็บรวบรวมข"อมูลท่ีน�าสนใจและน�าจะสอดคล"องกับธรรมชาติของการประเมินโครงการ ได"แก� การวิเคราะห2ผลงาน การสอบถาม การสัมภาษณ2 การทดสอบความสามารถ



34   ในการปฏิบัติงาน การประชุมผู"ท่ีเก่ียวข"อง การใช"สถานการณ2จําลอง การอภิปราย การใช"เทคนิค   เดลฟาย การสังเกตแบบมีส�วนร�วม การนับ การวัด เปJนต"น 8.  การวิเคราะห2ข"อมูล : จะสรุปข"อมูลให"มีความหมายได"อย�างไร      กระบวนการวิเคราะห2ข"อมูลปกติจะไม�ใช"วิธีการท่ียุ�งยากซับซ"อนมากนัก  อาจใช"วิธีการเชิงสถิติบ"าง ตามความจําเปJน เช�น ถ"าเปJนข"อมูลเชิงปริมาณ สามารถนํามาวิเคราะห2โดยสถิติต�าง ๆ  อาทิเช�น แจกแจงความถ่ี ค�ามัชฌิมเลขคณิต ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อัตราส�วน ร"อยละ  ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ2 การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ t – test, F – test  เปJนต"น ข"อควรระวังในการวิเคราะห2ข"อมูล คือ จะใช"สถิติใดต"องตรวจสอบว�าข"อมูลเปJนไปตามข"อตกลงหรือไม� ส�วนข"อมูลท่ีไม�ใช�ปริมาณนั้นสามารถวิเคราะห2ได"โดยใช"เทคนิคการวิเคราะห2เนื้อหา (Content  Analysis)             การวิเคราะห2ข"อมูลส�วนใหญ�จะเปJนการเปรียบเทียบข"อมูลกับเกณฑ2  หากผลการเปรียบเทียบ สอดคล"องกัน หรือผ�านเกณฑ2หรือแตกต�างกันอย�างชัดเจน การตัดสินคุณค�าก็อาจทําได"อย�างตรงไปตรงมา แต�ถ"าเปJนกรณีท่ีข"อมูลมีลักษณะกล้ําก่ึงกันการตัดสินคุณค�าจะยากลําบากมากข้ึน และในกรณีดังกล�าว อาจต"องดูข"อมูลสภาพแวดล"อมอ่ืน ๆ ประกอบด"วย  9.  รายงานผลการประเมิน : จะนําผลการประเมินไปใช"ได"อย�างไร        เป`าหมายปลายทางของการประเมินโครงการ คือ การนําข"อมูลผลการประเมินไปใช" เพ่ือการวินิจฉัย สั่งการ หรือตัดสินใจในการปรับปรุง และพัฒนางานโครงการนับว�าเปJนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุด  ดังนั้นในข้ันตอนนี้นักประเมินจะต"องจัดทํารายงานการประเมินเพ่ือนําเสนอเปJนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุด ข้ันตอนนี้นักประเมินจะต"องจัดทํารายงานการประเมินเพ่ือนําเสนอให"ผู"บริหารได"ใช"เปJนข"อมูลประกอบการตัดสินใจ รายงานการประเมินสามารถทําได"ใน 2 ลักษณะ คือ รายงานสรุปสําหรับผู"บริหารเปJนรายงานการสรุปผลการประเมินท่ีสั้นกะทัดรัด ปกติมีความยาว 1– 3 หน"า ให"สารสนเทศท่ีใช"ประกอบการตัดสินใจสําหรับผู"บริหารได" ลักษณะของรายงานประกอบด"วยส�วนสําคัญ 3 ส�วน คือ วัตถุประสงค2ของการประเมิน ผลการประเมิน และข"อเสนอแนะ สําหรับรายงานการประเมินฉบับสมบูรณ2ท่ัวไปจะมีรายละเอียดท่ีชัดเจน ครอบคลุมวัตถุประสงค2 ขอบเขตของการประเมินเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข"อง วิธีการประเมิน ผลวิเคราะห2ข"อมูล สรุปผลการประเมินและข"อเสนอแนะ   สอดคล"องกับ พิสณุ ฟองศรี (2551: 102-105) ท่ีได"กล�าวถึงกระบวนการประเมินโครงการหรือข้ันตอนการประเมินโครงการไว"ว�าการประเมินโครงการมีข้ันตอนเช�นเดียวกับการประเมินอ่ืน ๆ  ซ่ึงในท่ีนี้เห็นควรเปJน 8 ข้ันตอน ไม�ว�าจะเปJนการประเมินก�อน ระหว�าง หรือสิ้นสุดโครงการก็ตาม และถ"าการประเมินงานประเมินโครงการด"วยก็จะเปJน 9 ข้ันตอน คือ เปJนการตรวจสอบผลการประเมินนั่นเอง  ในข้ันตอนต�าง ๆ  ท้ัง 8 ข้ันตอน  อาจมีการปรับเปลี่ยนให"เหมาะสมได" เช�น บางข้ันตอนอาจมีรายละเอียดแตกต�างกันบ"างตามลักษณะของโครงการท่ีจะประเมิน  และปRจจัยอ่ืนบางข้ันตอนก็มีความเชื่อมโยงสัมพันธ2กัน บางข้ันตอนก็อาจยุบรวมกันได" บางข้ันตอนก็อาจสลับกันได" ฯลฯ เปJนต"น สําหรับสาระโดยสรุปของข้ันตอนท้ัง 8 มีดังนี้ 



35                1. การศึกษาแนวคิดการประเมินและศึกษาวิเคราะห2โครงการ พร"อมท้ังข"อมูลท่ีเก่ียวข"องการจะประเมินสิ่งใดหรือประเมินโครงการ ผู"ประเมินต"องศึกษาแนวคิดการประเมินโครงการและสาระท่ีเก่ียวข"อง รวมท้ังอาจศึกษาเรื่องการติดตามโครงการด"วยก็ได"  ตลอดจนอาจศึกษาเพ่ิมเติมจากเอกสารอ"างท"ายบท และเอกสารหรือแหล�งข"อมูลอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมด"วยก็ได" หลังจากนั้นก็ต"องศึกษาวิเคราะห2โครงการท่ีจะประเมิน และแหล�งข"อมูลท่ีเก่ียวข"องอ่ืน ๆ ท้ังจากเอกสาร บุคคลท่ีเก่ียวข"อง ฯลฯ                 ผลจากการศึกษาดังกล�าวก็เพ่ือให"ได"ข"อสรุปนําไปกําหนดเปJนวัตถุประสงค2 หรือประเด็นการประเมิน และพัฒนาตัวชี้วัดในข้ันตอนต�อไป โดยอาจนับได"ว�าในข้ันตอนท่ี 1 นี้  เปJนการศึกษารายละเอียด โดยยังไม�ลงมือทําอะไรเปJนหลักเปJนฐาน จะเริ่มลงมือเขียน หรือปฏิบัติการเตรียมการประเมินโครงการเบื้องต"นในข้ันท่ี 2 ต�อ   2. การกําหนดวัตถุประสงค2หรือประเด็นการประเมินและตัวชี้วัด                 ในข้ันตอนนี้นําผลสรุปจากการศึกษาของข้ันตอนท่ี 1  มากําหนดวัตถุประสงค2  หรือประเด็นการประเมิน  เม่ือได"วัตถุประสงค2  หรือประเด็นการประเมินท่ีชัดเจน คงท่ี หรือค�อนข"างชัดเจนแล"ว ก็จะเปJนตัวต้ังให"นําไปพัฒนาตัวชี้วัด ซ่ึงวัตถุประสงค2 หรือประเด็นการประเมินอาจได"จากวัตถุประสงค2โครงการ รูปแบบการประเมิน ความต"องการของผู"ใช"ผลการประเมิน หรือผู"ว�าจ"าง หรือผู"บังคับบัญชา หรือผู"ร"องขอ ฯลฯ ให"ประเมิน ประสบการณ2ของผู"ประเมินเอง หรือได"จากการร�วมกันกําหนดของผู"เก่ียวข"อง ฯลฯ  โดยอาจได"จากหลาย ๆ แหล�งร�วมกันก็ได"               การกําหนดวัตถุประสงค2หรือประเด็นการประเมิน  ถ"าจะให"สะดวกรวดเร็วแบบอาหารก่ึงสําเร็จรูปก็สามารถใช"รูปแบบการประเมินท่ีกําหนดประเด็นการประเมินมาให"แล"วก็ได"  เช�น  รูปแบบ CIPP และรูปแบบของ  Kirkpatrick เปJนต"น  แต�ก็ต"องประเมินให"ครบข"อกําหนดของรูปแบบ  คล"ายกับต"องปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายท่ีกําหนด เข"าทํานองง�ายตอนแรกแต�อาจยุ�งยากตอนหลัง ซ่ึงจากประสบการณ2 พบว�า นักประเมินท่ีชํานาญมักจะไม�ใช"รูปแบบการประเมินเพราะจะทําให"มีความยืดหยุ�นน"อย               เม่ือได"วัตถุประสงค2 หรือประเด็นการประเมินแล"ว ก็จะใช"เปJนกรอบในการเลือกพัฒนา หรือสร"างตัวชี้วัด ซ่ึงในทางปฏิบัติตัวชี้วัดสําหรับการประเมินโครงการยังมีไม�เพียงพอ หรือไม�ตรงกับโครงการท่ีจะประเมิน ผู"ประเมินจะต"องพัฒนาด"วยการปรับให"สอดคล"องกับโครงการท่ีจะประเมินหรือสร"างข้ึนใหม� ซ่ึงตัวชี้วัดท่ีได"จะเปJนตัวต้ังในการกําหนดเกณฑ2 ค�าน้ําหนัก (ถ"ามี)  แหล�งข"อมูล เครื่องมือ และการวิเคราะห2ข"อมูล ดังนั้น ถ"าตัวชี้วัดไม�ชัดเจนพอก็จะส�งผลต�อการเตรียมงานในข้ันต�อไปได" บางครั้งต"องกลับมาปรับตัวชี้วัดใหม�ก็มี ตัวช้ีวัดเปJนเรื่องสําคัญมากในการประเมินโครงการหรือประเมินสิ่งอ่ืน ๆ  3. การกําหนดเกณฑ2และค�าน้ําหนัก (ถ"ามี)                  คําว�า เกณฑ2ในท่ีนี้  หมายถึง เกณฑ2การตัดสิน ส�วนค�าน้ํ าหนัก หมายถึง ระดับความสําคัญของประเด็นการประเมินและตัวชี้วัด  ซ่ึงยิ่งเกณฑ2มีความละเอียดและค�าน้ําหนัก



36   สอดคล"องกับสภาพโครงการเท�าไร  สารสนเทศจากการประเมินก็ยิ่งครอบคลุมชัดเจนมากข้ึนเท�านั้น  แม"ว�าต"องแลกกับความยุ�งยากบ"างก็ตาม เช�นเดียวกับความละเอียดของจอภาพ เครื่องรับโทรทัศน2 หรือจอคอมพิวเตอร2 ท่ีมีรายละเอียดเปJนพิกเซล (Pixel) ยิ่งจํานวนพิกเซลมากก็ยิ่งคมชัดมาก               ในการกําหนดเกณฑ2และค�าน้ําหนักนั้น อาจแยกได"เปJน 4 ระดับ เรียงตาม ลําดับความละเอียดจากน"อยไปหามาก คือ ต้ังแต�ไม�กําหนดเกณฑ2ตัดสินเลยมีแต�เกณฑ2ในการแปลความหมาย มีเกณฑ2ตัดสินของตัวชี้วัดเพียง 2 ระดับ คือ ผ�านกับไม�ผ�าน และกําหนดค�าน้ําหนักของตัวชี้วัดและสุดท"าย คือ มีเกณฑ2ตัดสินมากกว�า 2 ระดับ และมีค�าน้ําหนัก      4. การกําหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมิน                 เม่ือได"วัตถุประสงค2หรือประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ2 (ถ"ามี) และค�าน้ําหนัก    (ถ"ามี) แล"วนํามารวมกันเปJนกรอบแนวคิดการประเมิน ซ่ึงอย�างน"อยต"องมีองค2ประกอบท่ีสําคัญ คือ ประเด็นการประเมินกับตัวชี้วัด ถ"าจะให"ละเอียดยิ่งข้ึนก็กําหนดเกณฑ2 และค�าน้ําหนักโดยเกณฑ2อาจจะกําหนดไว"มากกว�า 2 ระดับ และทําเปJนตารางกรอบแนวคิด ซ่ึงมีช�องตารางตามองค2ประกอบข"างต"น                จากสาระหรือองค2ประกอบสําคัญของกรอบแนวคิดของการประเมินจะนําไปสู�การกําหนดขอบเขตการประเมินท่ีสอดคล"องกับกรอบแนวคิด เก่ียวกับกลุ�มผู"ให"ข"อมูล เครื่องมือท่ีใช"การวิเคราะห2ข"อมูล และอาจกําหนดองค2ประกอบอ่ืน ๆ  เช�น พ้ืนท่ี เวลา และแนวทางการเก็บข"อมูล  เพ่ิมเติมได"ตามต"องการ  โดยจะทําเปJนตารางสรุปและนําไปรวมกับตารางหรือสาระสําคัญของกรอบแนวคิดการประเมิน รวมเปJนตารางกรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมิน    5. การสร"างและพัฒนาเครื่องมือเก็บข"อมูล                 การประเมินต"องตัดสินใจผลจากสารสนเทศท่ีเก็บมาได"  โดยใช"เครื่องมือต�าง ๆ ตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว"  ซ่ึงโครงการแต�ละโครงการจะมีลักษณะเฉพาะและมีความแตกต�างกันมาก จึงยากท่ีจะใช"เครื่องมือของผู" ท่ีสร"างหรือพัฒนาไว"ได" อย�างน"อยก็ต"องมาปรับบ"างยกเว"นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร2ท่ีมีมาตรฐานเหมือนกันนํามาปรับใช"ได"เลย ส�วนเครื่องมือทางสังคมศาสตร2 เช�น แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ2 หรือแบบสังเกต  มักจะต"องปรับหรือสร"างใหม�เสมอ  เม่ือสร"างแล"วถ"าเปJนไปได"ก็ควรพัฒนาหาคุณภาพของเครื่องมือด"วย      6. การเก็บรวบรวมข"อมูล                 การเตรียมปฏิบัติการประเมินข้ันตอนท่ี 5 จะนํามาใช"เก็บรวบรวมข"อมูลจริง ในส�วนข้ันตอนนี้เปJนการเริ่มปฏิบัติจริงในภาคสนามโดยการเก็บรวบรวมข"อมูลด"วยวิธีการต�าง ๆ  เช�น  สอบถาม สัมภาษณ2 สังเกต ถ"าเปJนกรณีข"อมูลเชิงคุณภาพก็อาจใช"เทคนิคต�าง ๆ เพ่ิมเติม เช�น       การสัมภาษณ2กลุ�มแบบเจาะจง (Focus Group Interview) และการสังเกตแบบมีส�วนร�วม เปJนต"น     7. การวิเคราะห2ข"อมูล                การวิเคราะห2ข"อมูลในการประเมินโครงการจะง�ายกว�าการวิจัย  เพราะมักจะใช"สถิติพ้ืนฐานง�าย ๆ เช�น จํานวนนับ ความถ่ี ร"อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อาจจะมีท่ียากข้ึนบ"างก็คือ 



37   สถิติท่ีใช"ทดสอบ ซ่ึงมักจะเปJนการทดสอบที (t – test) และสถิติท่ีใช"หาคุณภาพเครื่องมือ  เช�น การหาค�าความเท่ียงตรงโดยใช"สูตร KR – 20 หรือสูตรอัลฟา (α) ของครอนบัค (Cronbach)  เปJนต"น    8. การเขียนรายงานการประเมิน                รายงานการประเมินโครงการท่ีสมบูรณ2  จะมีโครงสร"างคล"ายกับรายงานการวิจัย หรือวิทยานิพนธ2 คือ มีส�วนนํา ส�วนท่ีเปJนเนื้อหา 5 บท และส�วนท"ายซ่ึงจะเปJนภาคผนวกต�าง ๆ  ข"อแตกต�างท่ีสําคัญก็คือ การรายงานการประเมินจะเสนอแก�ผู"เก่ียวข"องกับโครงการมากกว�าเผยแพร�แก�บุคคล หรือหน�วยงานท่ัวไป เหมือนกับรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ2  นอกจากนี้การเขียนรายงานการประเมินจะต"องอาศัยความสามารถท้ังศาสตร2และศิลป�เข"าช�วย เพ่ือจูงใจหรือโน"มน"าวให"ผู"เก่ียวข"องนําผลการประเมินไปใช"จริง อย�างไรก็ตามในกรณีโครงการขนาดเล็กหรือมีความเร�งด�วน  อาจเขียนรายงานการประเมินโครงการโดยสรุป ไม�ต"องมีโครงสร"างสมบูรณ2เช�นเดียวกับการวิจัยในชั้นเรียนท่ีอนุโลมให"เขียนหน"าเดียว หรือเพียง 5 – 10  หน"าก็ได"     9. การประเมินงานประเมินโครงการ (ถ"ามี)                 การประเมินงานประเมินโครงการ  หรืองานประเมินอ่ืน ๆ  ยังมีน"อยมาก แต�ในท่ีนี้เห็นว�า  ควรจะนําเสนอไว"ในลักษณะการตรวจสอบคุณภาพของรายงานการประเมินด"วยวิธีการต�าง ๆ  ท่ีเหมาะสม  เพ่ือเปJนการกระตุ"นหรือเร�งรัดให"การประเมินโครงการ  มีคุณภาพมาตรฐานท่ีสูงข้ึน  ถึงแม"ว�าในปRจจุบันจะยังมีการประเมินงานประเมินโครงการน"อย  แต�คาดว�าในอนาคตจะต"องมีการนําไปใช"กันมากข้ึน      กล�าวโดยสรุปกระบวนการประเมินโครงการหรือข้ันตอนการประเมินโครงการ เปJนส�วนสําคัญส�วนหนึ่งท่ีผู"ประเมินต"องศึกษาทําความเข"าใจ และปฏิบัติด"วยความรอบคอบ อย�างเปJนระบบ ซ่ึงจากการศึกษาค"นคว"าโดยสรุปมี 9 ข้ันตอน ได"แก� 1) ประเมินอะไร : การวิเคราะห2โครงการท่ีมุ�งประเมิน 2) ทําไมจึงต"องประเมิน : หลักการและเหตุผลของการประเมิน 3) ประเมินเพ่ืออะไร : กําหนดวัตถุประสงค2ของการประเมิน 4) มีแนวคิดทฤษฎีอะไรบ"าง : ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการประเมิน 5) จะประเมินได"อย�างไร : การออกแบบการประเมิน 6) เครื่องมือท่ีใช"ในการประเมินมีอะไรบ"าง : เครื่องมือท่ีใช"ในการประเมิน 7) จะเก็บรวบรวมข"อมูลด"วยวิธีการใด : การเก็บรวบรวมข"อมูล 8) จะสรุปข"อมูลให"มีความหมายได"อย�างไร : การวิเคราะห2ข"อมูล และ 9) จะนําผลการประเมินไปใช"ได"อย�างไร : รายงานผลการประเมิน รูปแบบการประเมินโครงการและรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model)         1. รูปแบบการประเมินโครงการ   นักวิชาการด"านการประเมินหลายท�านได"กล�าวถึงรูปแบบการประเมินโครงการไว" ดังนี้ เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย2ศรี (2550: 27) กล�าวไว"ว�า รูปแบบการประเมินโครงการได"พัฒนามาจากการประเมินโครงการทางการศึกษา แล"วจึงนํามาประยุกต2ใช"ประเมิน โดยท่ัวไปแบ�งได"เปJน 3 กลุ�ม ได"แก�  



38               1) รูปแบบท่ียึดจุดมุ�งหมายเปJนหลัก (Goal-Attainment Model) หรือ Objective Based model) เปJนแบบจําลองท่ียึดจุดมุ�งหมาย เป`าหมายหรือวัตถุประสงค2 นักประเมินในกลุ�มนี้ ได"แก�    ไทเลอร2 (Tyler) และ ครอนบาค (Cronbach)              2) รูปแบบการตัดสินคุณค�า (Judgement Model) เปJนแบบจําลองท่ีให"ความสนใจกับ การตัดสินคุณค�าของสิ่งท่ีถูกประเมิน โดยผู"ทรงคุณวุฒิหรือผู"เชี่ยวชาญ นักประเมินในกลุ�มนี้ ได"แก� สเตค (Stake), โพรวัส (Provus) และ สคริฟเว�น (Scriven)   3) รูปแบบท่ีช�วยในการตัดสินใจ (Decision-Oriented Model) เปJนแบบจําลองท่ีผลิตสารสนเทศเพ่ือช�วยผู"บริหารในการตัดสินใจในการบริหาร นักประเมินในกลุ�มนี้ ได"แก� สตัฟเฟ]ลบิม (Stufflebeam), อัลคิน (Alkin), เวลซ2 (Welch), แฮมมอนด2 (Hammond)              ในขณะท่ี สมคิด พรมจุ"ย (2552: 50 - 72) ได"กล�าวถึงรูปแบบการประเมินไว"ว�า  รูปแบบการประเมิน เปJนกรอบหรือแนวความคิดท่ีสําคัญท่ีแสดงให"เห็นถึงกระบวนการหรือรายการประเมิน ซ่ึงมีความแตกต�างกัน ข้ึนอยู�กับข"อตกลงเบื้องต"น ซ่ึงมีนักวิชาการทางด"านการประเมินได"เสนอกรอบความคิดให"นักประเมินได"เลือกใช"มีอยู�หลายรูปแบบ รูปแบบประเมินโดยท่ัวไปแบ�งออกเปJน 3 กลุ�ม ได"แก�             1) รูปแบบการประเมินท่ีเน"นจุดมุ�งหมาย (Objective Based Model) เปJนรูปแบบท่ีเน"นการตรวจสอบผลท่ีคาดหวังได"เกิดข้ึนหรือไม� หรือประเมินโดยตรวจสอบผลท่ีระบุไว"ในจุดมุ�งหมายเปJนหลักโดยดูว�าผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานบรรลุจุดมุ�งหมายท่ีกําหนดไว"หรือไม� ได"แก� รูปแบบการประเมินของไทเลอร2 (Ralph W. Tyler : 1943) ครอนบาค (Cronbach : 1973) และเคริกแพตทริค (Kirkpatirck)               2) รูปแบบการประเมินท่ีเน"นการตัดสินคุณค�า (Judemental Evaluation Model) เปJนรูปแบบการประเมินท่ีมีจุดมุ�งหมายเพ่ือให"ได"มาซ่ึงข"อมูลสารสนเทศ สําหรับกําหนดและวินิจฉัยคุณค�าและโครงการนั้น ได"แก�รูปแบบการประเมินของสเตค (Stake : 1967) สคริฟเว�น (Scriven : 1967) โพรวัส (Provus : 1971)                3) รูปแบบการประเมินท่ีเน"นการตัดสินใจ (Decision – Oriented Evaluation Model) เปJนรูปแบบการประเมินท่ีมีจุดมุ�งหมายเพ่ือให"ได"มาซ่ึงข"อมูล และข�าวสารต�าง ๆ เพ่ือช�วยผู"บริหารในการตัดสินใจเลือกทางเลือกต�างๆ ได"อย�างถูกต"อง ได"แก� รูปแบบการประเมิน ของเวลซ2 (Welch : 1967) สตัฟเฟ]ลบิม (Stufflebeam : CIPP : 1971) อัลคิน (Alkin : 1967)   รูปแบบการประเมินมีหลายประเภท สําหรับที่จะนําเสนอต�อไปนี้ เปJนรายละเอียดของรูปแบบต�าง ๆ ซ่ึงมีท้ังหมด 11 รูปแบบ คือ            1. รูปแบบการประเมินของ ราฟท2  ดับบลิว  ไทเลอร2 (Ralph W.Tyler)            2. รูปแบบการประเมินของ มาร2วิน  ซี  อัลคิน (Marvin C. Alkin)            3. รูปแบบการประเมินของ แมลคอล2ม  เอ็ม  โพรวัส (Melcolm M. Provus) 



39              4. รูปแบบการประเมินของ ไมเคิล  สคริฟเว�น (Michael Scriven)            5. รูปแบบการประเมินของ โรบอร2ต  อี  สเตค (Robert E. Stake)            6. รูปแบบการประเมินของ แดเนียล แอล สตัฟเฟ]ลบิม (Daneil L. Stufflebeam)            7. รูปแบบการประเมินของ เคริกแพตทริค (Kirkpatrick)            8. รูปแบบการประเมินของ เอมคิว  แพตตัน (M.Q. Patton)            9. รูปแบบการประเมินของ เดวิด  เฟทเธอร2เมน (David  Fetterman)           10. รูปแบบการวิเคราะห2ระบบ (System Analysis Approach)           11. รูปแบบการประเมิน “CPO” ของเยาวดี รางชัยกุล วิบูลย2ศรี          1. รูปแบบการประเมินของ ไทเลอร# (Tyler)     ไทเลอร2 (Tyler 1943) เปJนผู"นําท่ีสําคัญในการประเมินโครงการ ได"ให"ความหมายของการประเมินว�า การประเมิน คือ การเปรียบเทียบพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนกับจุดมุ�งหมายเชิงพฤติกรรมท่ีกําหนดไว"โดยมีความเชื่อว�า จุดมุ�งหมายท่ีต้ังไว"อย�างชัดเจน รัดกุม และจําเพาะเจาะจงแล"ว จะเปJนแนวทางในการประเมินได"เปJนอย�างดีในภายหลัง เขาได"เสนอแนวความคิดเก่ียวกับการประเมินโดยเสนอเปJนกรอบความคิด ครั้งแรกในปK ค.ศ. 1943  โดยเน"นการกําหนดวัตถุประสงค2ของโครงการให"อยู�ในรูปของวัตถุประสงค2เชิงพฤติกรรมแล"วประเมินความสําเร็จของวัตถุประสงค2เหล�านั้น โดยมีแนวความคิดว�าโครงการประสบความสําเร็จหรือไม�ดูได"จากผลผลิตของโครงการว�าตรงตามจุดมุ�งหมายท่ีตั้งไว"แต�แรกหรือไม�เท�านั้น แนวคิดลักษณะนี้เรียกว�า แบบจําลองยึดความสําเร็จของจุดมุ�งหมายเปJนหลัก             ไทเลอร2มีความเห็นว�า จุดมุ�งหมายของการประเมินเพ่ือตัดสินว�า จุดมุ�งหมายของการศึกษาท่ีต้ังไว"ในรูปของจุดมุ�งหมายเชิงพฤติกรรมนั้นประสบความสําเร็จหรือไม�  มีส�วนใดบ"างต"องปรับปรุงแก"ไขและถือว�าการประเมินโครงการเปJนส�วนหนึ่งของการเรียนการสอน  ลําดับข้ันของการประเมินการเรียนการสอนมีดังนี้  กําหนดจุดมุ�งหมายเชิงพฤติกรรมด"วยข"อความท่ีชัดเจน  เฉพาะเจาะจง  กําหนดเนื้อหาท่ีต"องการให"บรรลุตามจุดมุ�งหมายที่วางไว"  เลือกวิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม  เม่ือจบบทเรียนจึงประเมินผลโครงการโดยการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ตัวอย�างการประยุกต2ใช"แนวความคิดของไทเลอร2มาใช"ในการประเมินโครงการ   การประเมินโครงการเก่ียวกับการเรียนการสอน  ควรดําเนินการดังนี้            1)  กําหนดจุดมุ�งหมายท่ีแท"จริงทางการศึกษา  ซ่ึงได"แก�ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยเขียนในรูปจุดประสงค2เชิงพฤติกรรม            2)  จัดเนื้อหาในการเรียนการสอนให"สอดคล"องกับจุดประสงค2            3)  ทําการทดสอบผู"เรียนก�อนทําการเรียนการสอน            4)  เลือกวิธีสอนให"เหมาะสม            5)  ทําการทดสอบผู"เรียนเม่ือจบการเรียนการสอนแล"ว 



40              6)  ประเมินประสิทธิภาพของโครงการ ด"วยการเปรียบเทียบคะแนนก�อนเรียนและหลังเรียนว�าแตกต�างกันอย�างไรและมีนักเรียนร"อยละเท�าไรท่ีผ�านเกณฑ2            7)  นําผลการเปรียบเทียบมาศึกษาจุดบกพร�องในการเรียนการสอนเพ่ือแก"ไขปรับปรุงต�อไป            ในปK 1986  ไทเลอร2  ได"นําเสนอกรอบความคิดของการประเมินโครงการใหม� (New Tyler 1986) โดยแบ�งการประเมินออกเปJน 6 ส�วนคือ            1) การประเมินวัตถุประสงค2 (Appraising Objectives)        2) การประเมินแผนการเรียนรู" (Evaluating the learning Plan)            3) การประเมินเพ่ือแนะแนวในการพัฒนาโครงการ (Evaluation to Guild Program Development)            4) การประเมินเพ่ือนําโครงการไปปฏิบัติ (Evaluating Program Implement)            5) การประเมินผลลัพธ2ของโครงการทางการศึกษา (Evaluating the Outcome of an  Educational Program)            6) การติดตาม (Follow up) และการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)    2. รูปแบบการประเมินของ อัลคิน (Alkin)        มาร2วิน ซี อัลคิน (Marvin C. Alkin 1969)  ได"เสนอรูปแบบการประเมินเรียกว�า CSE (Center for the Study of  Evaluation Approach) จุดเน"นของการประเมินตามแนวความคิดของอัลคิน คือ การประเมินเพ่ือการตัดสินใจ และได"ให"ความหมายของการประเมินว�า เปJนกระบวนการกําหนดขอบเขตของสิ่งท่ีเก่ียวข"องกับการตัดสินใจ การเลือกข"อมูลข�าวสารท่ีเหมาะสม การเก็บรวบรวมข"อมูลและวิเคราะห2ข"อมูล เพ่ือนําไปสู�การจัดทํารายงานสรุปให"กับผู"มีอํานาจในการตัดสินใจ ในการเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมกับการดําเนินงานของโครงการ             จากความหมายของการประเมินตามความคิดของอัลคิน การประเมินจะประกอบด"วยการจัดหาและวิเคราะห2ข"อมูลเพ่ือท่ีจะนําไปใช"ในการตัดสินใจ การประเมินจําเปJนต"องประเมินใน 5 ด"าน ดังนี้   1) การประเมินระบบ (System Assessment) เปJนการอธิบายหรือพรรณนาสภาพของระบบเพ่ือเปรียบเทียบสภาพท่ีแท"จริงและความคาดหวังท่ีจะให"เกิดข้ึน  การประเมินระบบจะช�วยทําให"เราสามารถกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงค2ท่ีเหมาะสม  ส่ิงท่ีจะต"องศึกษาได"แก�  ความต"องการ และสภาพการณ2ปRจจุบัน  สําหรับการประเมินระบบแต�ละส�วนจําเปJนต"องใช"เทคนิคต�าง ๆ กัน   2) การประเมินการวางแผนโครงการ (Program Planning)  เปJนการประเมินก�อนท่ีจะมีการดําเนินโครงการ  เพ่ือหาข"อมูลข�าวสารมาใช"ในการตัดสินใจ  พิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสมของโครงการ  นักประเมิน ต"องหาข"อมูลท่ีแสดงความคาดหวังท่ีจะบรรลุเป̀าหมายพร"อมกับประเมินผลท่ีได"รับจากการใช"วิธีท่ีแตกต�างกันออกไปตามลักษณะของปRญหา  โดยท่ัวไปจะใช"การประเมินจากเกณฑ2ภายนอกและการประเมินจากเกณฑ2ภายใน 



41     3) การประเมินการนําไปใช"หรือดําเนินโครงการ (Program Implementation)  เปJนการประเมินขณะท่ีกําลังดําเนินโครงการ เพ่ือตรวจสอบดูว�า การดําเนินของโครงการนั้นได"เปJนไปตามข้ันตอนต�างๆ ท่ีได"วางแผนไว"หรือไม�  ผลท่ีเกิดข้ึนมีความสอดคล"องกับสิ่งท่ีวางแผนไว"  หรือคาดหวังไว"เพียงใด   4) การประเมินเพ่ือการปรับปรุงโครงการ (Program Improvement) เปJนการประเมินเพ่ือหาข"อมูล  ท่ีนํามาใช"ในการดําเนินโครงการให"บรรลุจุดมุ�งหมาย และมีผลท่ีไม�คาดคิดมาก�อน  ดังนั้นนักประเมิน จึงมีบทบาทสําคัญในการท่ีจะหาข"อมูลเก่ียวกับความสําเร็จหรือความล"มเหลวในทุกๆ ด"านของโครงการ  ตลอดจนผลกระทบของโครงการท่ีมีต�อโครงการอ่ืน เพ่ือนํามาใช"ในการปรับปรุงโครงการต�อไป   5)  การประเมินเพ่ือการยอมรับและศักยภาพในการสรุปโครงการ (Program Certification) ข้ันตอนนี้นักประเมินต"องหาข"อมูลข�าวสารรายงานต�อผู"มีอํานาจตัดสินใจ เพ่ือใช"ข"อมูลในการพิจารณาตัดสินคุณค�าของโครงการ อ"างอิงไปสู�สถานการณ2อ่ืนๆ ในข้ันนี้ข"อมูลท่ีได"จากนักประเมิน จะทําให"ผู"บริหารได"ตัดสินใจว�า  ควรจะดําเนินการกับโครงการในลักษณะใด อาจจะยกเลิก ปรับปรุงใหม� หรืออาจขยายโครงการออกไปอีก เปJนต"น สรุปรูปแบบการประเมินของอัลคิน แสดงได"ดังภาพท่ี 1             ภาพท่ี 1 รูปแบบการประเมินโครงการของอัลคิน   3. รูปแบบการประเมินของ โพรวัส (Provus)      โพรวัส (Provus 1969) ได"ให"ความหมายของการประเมินว�า เปJนการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติกับมาตรฐาน เพ่ือเปJนการค"นหาความไม�สอดคล"องระหว�างความคาดหวังกับผลปฏิบัติงานของแผนงาน เขาอธิบายว�ามีความไม�สอดคล"องกัน  5 ชนิด  ท่ีสามารถศึกษาได"จากการใช"แผนงาน คือ ความไม�สอดคล"องท่ีไม�สัมพันธ2กับข้ันตอนต�างๆ ดังนี้  ข้ันท่ี1 การออกแบบโครงการ คือ การกําหนดปRจจัยท่ีทําให"เกิดการดําเนินงานกําหนดกระบวนการดําเนินงาน และกําหนดผลท่ีคาดหวังจะได"รับจากการดําเนินงาน  ข้ันท่ี 2 การเตรียมพร"อม  เปJนการนําปRจจัยท่ีทําให"เกิดการดําเนินงานเข"าสู�กระบวนการ  ข้ันท่ี 3 การดําเนินการตามแผน  ข้ันท่ี 4 ผลผลิตท่ีเกิดจากโครงการ  ข้ันท่ี 5 การวิเคราะห2ค�าใช"จ�าย และกําไร การประเมิน การประเมิน ระบบ การประเมินการ วางแผนโครงการ การประเมิน การนําไปใช" การประเมินเพ่ือการปรับปรุง การประเมินเพ่ือการยอมรับโครงการ 



42    การประเมินต"องทําโดยผู"ประเมินคณะหนึ่งท่ีได"วางมาตรฐานตามความคาดหวังของโครงการเอาไว" ต�อจากนั้นการประเมินต"องดําเนินไปโดยการหาข"อมูลใหม� และทําการตัดสินใจโดยใช"มาตรฐานท่ีวางเอาไว"เปJนเกณฑ2 นับเปJนรูปแบบท่ีช�วยให"ข"อมูลย"อนกลบั (Feedback) ในทุกข้ันตอนของการประเมินดังกล�าวข"างต"น และตลอดโครงการอย�างต�อเนื่องดังภาพท่ี 2                     ภาพท่ี 2  รูปแบบการประเมินความไม�สอดคล"องของโพรวัส     S  หมายถึง  มาตรฐาน  (Standard)  T  หมายถึง  ยกเลิก  (Terminate)  P  หมายถึง  การดําเนินงาน  (Program  performance)  A  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลง  (Alteration)  C  หมายถึง  เปรียบเทียบ  (Compare)  เก่ียวกับ  P  หรือ  S  D  หมายถึง  สารสนเทศท่ีแสดงความไม�สอดคล"อง  (Discrepancy  information)  การประเมินในแต�ละข้ันตอนถ"าหากพบข"อบกพร�องก็แก"ไขปรับปรุงในข้ันตอนนั้น ๆ  ด"วยวิธีการแก"ปRญหา (Problem  solving) ซ่ึงประกอบด"วยการถามตัวเอง  เพ่ือให"ได"คําตอบว�าทําไม  จึงเกิดข"อบกพร�องนั้นๆ  มีอะไรเปJนสาเหตุ  และมีวิธีการใดสามารถแก"ไขข"อบกพร�องท่ีมาจากสาเหตุนั้นสําหรับข้ันตอนในการแก"ปRญหามีดังนี้     เม่ือผู"ประเมินทําการประเมินถึงข้ันท่ี 5  ถ"าจะดําเนินการหรือเริ่มวงจรใหม�ก็ต"องทําการออกแบบใหม�  โดยปรับปรุงให"สอดคล"องกับผลการวิเคราะห2การลงทุน  ซ่ึงต้ังอยู�บนรากฐานของปRจจัยเบื้องต"นใหม� 



43    4. รูปแบบการประเมินของ สคริฟเว*น (Scrven)       ไมเคิล  สคริฟเว�น (Michael Scriven 1967) ได"ให"ความหมายของการประเมินว�า คือ การรวบรวมข"อมูล การตัดสินใจเลือกใช"เครื่องมือเพ่ือเก็บข"อมูล และการกําหนดเกณฑ2ประกอบการประเมิน เป`าหมายสําคัญของการประเมิน คือ การตัดสินคุณค�าของโครงการ            จุดมุ�งหมายของการประเมินท่ีสําคัญมี 2 ประการ คือ  1) การประเมินความก"าวหน"า (Formative Evaluation) เปJนการประเมินระหว�างท่ีโครงการกําลังดําเนินการอยู� โดยมีจุดมุ�งหมายเพ่ือปรับปรุงโครงการให"ดีข้ึน เพราะการประเมินช�วยให"ข"อมูลย"อนกลับท่ีเปJนประโยชน2ต�อการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ  2) การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) เปJนการประเมินเม่ือสิ้นสุดโครงการ มีจุดมุ�งหมายเพ่ือตัดสินในคุณค�าของโครงการ ตลอดจนค"นหาสิ่งท่ีดีของโครงการเพ่ือนําไปใช"กับสถานการณ2อ่ืนท่ีคล"ายคลึงกันต�อไป  สคริฟเว�น  ได"เสนอแนะว�าในเรื่องการประเมิน เพ่ือปรับปรุงหรือดูความก"าวหน"าของโครงการ การประเมินความก"าวหน"า (Formative Evaluation) ไม�จําเปJนต"องใช"นักประเมินอาชีพ อาจจะเปJนนักประเมินสมัครเล�น หรือเปJนผู"ท่ีทํางานเก่ียวกับโครงการนั้นๆ ก็ได" แต�ถ"าเปJนการประเมินเพ่ือตัดสินคุณค�า หรือการประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) นั้น  ควรจะแยกหน"าท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลต�างๆ ให"ชัดเจน  รวมท้ังควรจะได"มีการปรึกษาหารือกันระหว�างนักประเมินกับผู"ดําเนินงานในโครงการด"วย   วิธีการประเมิน ในการประเมินมีวิธีการท่ีสามารถนําไปใช"ได" 2 วิธี  คือ   1) การประเมินก�อนมีการปฏิบัติงานหรือการประเมินคุณค�าภายใน (Intrinsic Evaluation)  คือประเมินคุณค�าของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข"อมูล      2) การประเมินคุณค�าการปฏิบัติงาน (Pay – off Evaluation)  คุณค�าจากผลท่ีเกิดข้ึนจากการใช"เครื่องมือวัดกับนักเรียน เปJนการประเมินในส�วนหนึ่งซ่ึงเปJนผลท่ีมีต�อผู"รับบริการจากการดําเนินโครงการ เช�น ผลท่ีได"จากคะแนนสอบ หรือผลกระทบต�อสุขภาพอนามัยของผู"บริหาร ฯลฯ  การประเมินคุณค�าการปฏิบัติงานให"ความสนใจเก่ียวกับผลของโครงการท่ีเกิดกับผู"บริหาร จึงจัดว�าเปJนการตัดสินคุณค�าของโครงการโดยอิงเกณฑ2ภายนอก    สคริฟเว�น  มีความเห็นท่ีแตกต�างกับครอนบาค  ในเรื่องของการใช"กลุ�มเปรียบเทียบมาใช"ในการประเมิน ซ่ึงสคริฟเว�น เปJนบุคคลท่ีเห็นว�าการใช"กลุ�มเปรียบเทียบมีข"อดีมากกว�าการไม�ใช"กลุ�มเปรียบเทียบ การใช"กลุ�มเปรียบเทียบจะเปJนการประหยัดกว�า  ไม�ต"องทําการศึกษาในระยะยาว และใช"กลุ�มตัวอย�างมาก  ไม�ต"องเสียเวลาและค�าใช"จ�ายมาก  นอกจากนี้แล"วสคริฟเว�น  ยังเชื่อว�าการศึกษากลุ�มย�อยด"วยวิธีการเปรียบเทียบจะเปJนประโยชน2มากกว�าการศึกษาประชากรท้ังหมด และทําได"ง�ายทําได"บ�อยครั้งกว�าด"วย 



44               สคริฟเว�น  เปJนนักประเมินท่ีให"ความสําคัญในการประเมินค�าใช"จ�ายกับผลท่ีได"รับเขาเชื่อว�าการประเมินจะขาดความสมบูรณ2  ถ"านักประเมินไม�ได"พิจารณาในเรื่องคุณค�าท่ีได"รับโดยการเปรียบเทียบ  ค�าใช"จ�ายในการดําเนินงานของโครงการ  สิ่งท่ีต"องพิจารณามี 3 ประการ  คือ            1)  ความเปJนประโยชน2  นักประเมินควรจะต"องพิจารณาดูว�า  สิ่งท่ีลงทุนไปนั้นมีประโยชน2มากน"อยเพียงใด  คุ"มค�ากับค�าใช"จ�ายท่ีต"องใช"ไปหรือไม�             2)  ขวัญ หรือกําลังใจ หรือคุณธรรม เปJนสิ่งสําคัญมากในการดําเนินโครงการ ควรพิจารณาด"วยว�าผลของโครงการจะทําให"ขวัญและกําลังใจหรือคุณธรรมของผู"ร�วมโครงการเปJนอย�างไร             3)  ค�าใช"จ�าย เปJนเรื่องท่ีสําคัญมาก แต�นักประเมินไม�ค�อยให"ความสนใจ เนื่องจากมีความยุ�งยากในการประเมิน             5. รูปแบบการประเมินโครงการของ สเตค (Stake)        โรเบิร2ด อี สเตค (Robert E. Stake) ได"พัฒนารูปแบบการประเมินโดยใช"แนวคิดของ ครอนบาค และสคริฟเว�น  เปJนพ้ืนฐานในการปฏิบัติในการประเมินของสเตค ถือว�าเปJนรูปแบบหนึ่งท่ีนักประเมินนํามาประยุกต2ใช"อย�างกว"างขวาง การประเมินของ สเตค เปJนกระบวนการเก็บรวบรวมข"อมูลและการวิเคราะห2ข"อมูลเพ่ือนําไปสู�การตัดสินคุณค�าของโครงการ  สเตค ได"เสนอโครงสร"างของรูปแบบการประเมิน ใช"ชื่อว�ารูปแบบการประเมิน เคาน2ทิแนนซ2 (Countenance Model) ซ่ึงตามโครงสร"างของรูปแบบนี้ ได"จําแนกข"อมูลการประเมินออกเปJน 2 ส�วน คือ เมตริกบรรยาย และเมตริกตัดสินคุณค�า และได"เสนอว�าก�อนการตัดสินคุณค�าของโครงการใด ๆ นักประเมินควรทําการวิเคราะห2หลักการและเหตุผลของโครงการนั้น ๆ ด"วย การประเมินโครงการตามแนวคิดของสเตคผู"ประเมินจะต"องรวบรวมข"อมูลแท"จริงให"ได" และวิธีการเก็บข"อมูล ข"อมูลท่ีต"องการคือข"อมูลท่ีนํามาใช"เพ่ือการอธิบาย และการตัดสินใจ การประเมินนี้จําแนกสิ่งท่ีจะต"องพิจารณาในการประเมินออกเปJน 3 ส�วน คือ   1)  สิ่งนําหรือปRจจัยเบื้องต"น (Antecedents) หมายถึง สภาพเง่ือนไขท่ีมีอยู�ก�อนแล"วหรือปRจจัยต�าง ๆ ในการดําเนินโครงการ   2)  การปฏิบัติ (Transaction) หมายถึง กิจกรรมดําเนินการ กิจกรรมที่ปฏิบัติ เช�น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับครูและนักเรียน พฤติกรรมระหว�างบุคคล ปฏิสัมพันธ2 ระหว�างครูและนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน เปJนต"น   3)  ผลลัพธ2หรือผลการดําเนินงาน (Outcomes) หมายถึงผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ                 ในการเก็บข"อมูลผู"ประเมินจะต"องบันทึกข"อมูลท้ังสามชนิดนี้ แบ�งแยกเปJน 4 ประเภท คือ    (1)  ความคาดหวังหรือแผนงาน (Intents) หมายถึง สิ่งท่ีคาดหวังไว" จําแนกเปJนความคาดหวังเก่ียวกับปRจจัยเบื้องต"น การปฏิบัติ และผลการดําเนินงานโครงการ    (2) สิ่งท่ีเกิดข้ึนจริง (Observations) หมายถึง สภาพท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงจําแนกเปJนสภาพการณ2ท่ีเกิดข้ึนจริงเก่ียวกับปRจจัยเบื้องต"น การปฏิบัติและผลการดําเนินงาน 



45      (3)  มาตรฐาน (Standards) หมายถึง แนวทางการดําเนินงาน คุณลักษณะท่ีควรจะมี หรือควรจะได"รับเก่ียวกับปRจจัยเบื้องต"น การปฏิบัติและผลการดําเนินงาน    (4) การตัดสินใจ (Judgments) หมายถึง การพิจารณาผลการตัดสินใจ เปJนการพิจารณาสรุปเก่ียวกับปRจจัยเบื้องต"น การปฏิบัติและดําเนินงาน   ในการประเมิน ผู"ประเมินต"องพิจารณาข"อมูลเพ่ือการบรรยายและต"องมีการศึกษาความสอดคล"องระหว�างความคาดหวังกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริง และความสัมพันธ2ระหว�างปRจจัยเบื้องต"น การปฏิบัติ และผลลัพธ2 เม่ือได"ผลอย�างไรแล"วจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีกําหนดไว" และมาตรฐานท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนแล"วตัดสินใจ              แนวคิดของสเตคแตกต�างไปจากแนวคิดของคนอ่ืน ๆ  ตรงท่ีถ"าพบว�า ผลลัพธ2ยังไม�ดีไม�ได"หมายความว�า การวางแผนไม�ดีหรือหลักสูตรไม�ดี  แต�อาจบกพร�องท่ีองค2ประกอบอ่ืน ๆ เช�น  การจัดเวลาสภาพแวดล"อม ผู"สอน ผู"บริหาร ผู"เรียน หรือสิ่งอํานวยความสะดวกต�าง ๆ ก็ได"            6. รูปแบบการประเมินของ เคริก แพตทริค (Kirkpatrick)      โดนัลด2   แอล  เคริกแพตทริค (Donald L. Kirkpatrick, 1975) แห� งมหาวิทยาลัยวิสคอน ซิน  สหรัฐอเมริกา อดีตประธาน  ASTD (The American Society for Training and Development) ได"เสนอแนวคิดเก่ียวกับการฝ�กอบรมและการประเมินผลการฝ�กอบรมว�า “การฝ�กอบรมเปJนการช�วยเหลือบุคลากรให"สามารถปฏิบัติงานได"อย�างมีประสิทธิภาพ ในการฝ�กอบรมใดๆ ควรจะจัดให"มีการประเมินผลการฝ�กอบรมซ่ึงถือเปJนสิ่งจําเปJนท่ีจะช�วยให"รู"ว�าการจัดโปรแกรมการฝ�กอบรมมีประสิทธิผลเพียงใด”  การฝ�กอบรมเปJนกิจกรรมปกติ ท่ีเกิดข้ึนในทุกโครงการ เปJนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือพัฒนาบุคลากรในหน�วยงาน โดยมุ�งหวังให"ผู"ผ�านการอบรมได"มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทางการทํางานให"มีประสิทธิภาพมากข้ึน  เคริก แพตทริค เห็นว�าการประเมินผลการอบรมจะทําให"ได"ความรู"อย�างน"อย 3 ประการ คือ  1) การฝ�กอบรมนั้นได"ให"อะไร หรือเกิดประโยชน2ต�อหน�วยงานในลักษณะใดบ"าง  2) ควรยุติโครงการชั่วคราวก�อน หรือควรดําเนินการต�อไปเรื่อยๆ  3) ควรปรับปรุงหรือพัฒนาโปรแกรมการฝ�กอบรมในส�วนใดบ"างอย�างไร  ในการประเมินผลโครงการฝ�กอบรม เคริกแพตทริค เสนอไว"ว�า ควรดําเนินการประเมินประสิทธิผลของการอบรม 4 ลักษณะ คือ  1) ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) เปJนการตรวจสอบความรู"สึก หรือความพอใจของผู"เข"ารับการอบรม  2) ประเมินการเรียนรู" (Learning Evaluation) เปJนการตรวจสอบผลการเรียนโดยตรวจสอบให"ครอบคลุม ท้ังด"านความรู" (Knowledge) ทักษะ (Skills) และเจตคติ (Attitude) 



46    3) ประเมินพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปหลังการอบรม (Behavior Evaluation) เปJนการตรวจสอบว�าผู"ผ�านการฝ�กอบรมได"เปลี่ยนพฤติกรรมไปตามคาดหวังของโครงการหรือไม�  4) ประเมินผลลัพธ2ท่ีเกิดข้ึนต�อองค2กร (Results Evaluation) เปJนการตรวจสอบว�า ผลจากการอบรมได"เกิดผลดีต�อองค2กรหรือเกิดผลกระทบต�อองค2กรในลักษณะใดบ"าง คุณภาพขององค2กรดีข้ึนหรือมีคุณภาพข้ึนหรือไม� รายละเอียดแนวทางการดําเนินการประเมินแต�ละรายการเปJนดังนี้ 1) การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง  การประเมินข้ันนี้มีวัตถุประสงค2ท่ีให"รู"ว�าผู"ท่ีจะเข"ารับการฝ�กอบรม  นั้นมีความรู"สึกอย�างไรต�อการฝ�กอบรม  เช�น  ผู"เข"ารับการอบรมพอใจ  หรือไม�ต�อสิ่งท่ีได"รับจากการฝ�กอบรมและมากน"อยเพียงใด  การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนั้น  ต"องการได"รับข"อมูลท่ีเปJนปฏิกิริยาตอบสนองของผู"เข"ารับการฝ�กอบรม ท่ีมีความหมายและความเปJนจริง เพราะข"อมูลเหล�านี้จะเปJนตัวบ�งชี้ประสิทธิผลของการฝ�กอบรมอันดับแรก เคริก แพตทริค กล�าวว�า มีอยู�บ�อยครั้งท่ีผู"บริหารตัดสินใจให"ล"มเลิกโปรแกรมการฝ�กอบรมเสีย หรือไม�ก็ตัดสินใจให"ดําเนินการฝ�กอบรมต�อไป  โดยอาศัยข"อมูลท่ีได"จากการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองเปJนพ้ืนฐาน วิธีการท่ีจะช�วยให"ได"รับข"อมูลเก่ียวกับปฏิกิริยาตอบสนองท่ีมีความหมาย / และตรงตามความจริงจากผู"เข"ารับการฝ�กอบรม  ได"แก� (1) กําหนดให"แน�นอนชัดเจนลงไปว�าต"องการได"รับข"อมูลอะไร เช�น ปฏิกิริยาตอบสนองของเนื้อหาหลักสูตร วิธีการฝ�กอบรม วิทยากร สถานท่ีฝ�กอบรม ระยะเวลาท่ีใช"ในการฝ�กอบรม  บรรยากาศฝ�กอบรม  ฯลฯ   (2)  ออกแบบของเครื่องมือ  หรือแบบสอบถามท่ีจะใช"เก็บข"อมูล  (3)  ข"อคําถามท่ีใช" ควรเปJนชนิดท่ีเม่ือได"รับข"อมูลหรือได"คําตอบแล"วสามารถนํามาแปลงเปJนตัวเลขแจกแจงความถ่ี และวิเคราะห2ในเชิงปริมาณได"  (4)  กระตุ"นให"ผู"เข"ารับการฝ�กอบรม ได"เขียนแสดงความคิดเห็นข"อเสนอแนะเพ่ิมเติมในข"อคําถามต�างๆ  (5)  เพ่ือให"ผู"เข"ารับการฝ�กอบรมแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง  ผ�านแบบสอบถาม  ตามความเปJนจริงจึงมีควรให"ผู"เข"ารับการฝ�กอบรม เขียนชื่อตนเองไปในแบบสอบถาม  อนึ่งในการแจกแบบสอบถามเพ่ือประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนี้ผู"ประเมิน  ต"องแน�ใจว�าได"ให"เวลาผู"เข"ารับการฝ�กอบรมอย�างเพียงพอท่ีจะให"คําตอบทุกข"อ  ควรอธิบายก�อนท่ีผู"เข"ารับการฝ�กอบรมจะออกจากห"องฝ�กอบรมเม่ือสิ้นสุดโปรแกรม  พึงหลีกเลี่ยงการปล�อยให"ผู"เข"ารับการฝ�กอบรมนําแบบสอบถามติดตัวออกไป และส�งคืนกลับมาในภายหลัง 2) การประเมินการเรียนรู"  (Learning  Evaluation)  การประเมินผลในชั้นนี้มีวัตถุประสงค2 ท่ีจะให"รู"ว�า ผู" เข"ารับการฝ�กอบรมได"รับความรู" และทักษะอะไรบ"าง และมีเจตคติอะไรบ"างท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ท้ังนี้เพราะความรู" ทักษะ เจตคติ ล"วนเปJนองค2ประกอบพ้ืนฐานสําคัญ ท่ีจะ



47   ช�วยให"เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานของผู"เข"ารับการฝ�กอบรมในโอกาสต�อไป เคริก แพตทริค ได"ให"ข"อเสนอแนะสําหรับการประเมินการเรียนรู"ไว"ดังนี้  (1) ต"องการวัดความรู" ทักษะและเจคติ ของผู"เข"ารับการฝ�กอบรมท้ังก�อนและหลัง  (2) วิเคราะห2ท้ังคะแนนรายข"อและคะแนนรวมโดยเปรียบเทียบระหว�างก�อนและหลัง การฝ�กอบรม  (3) ถ"าเปJนไปได"ควรใช"กลุ�มควบคุม  ซ่ึงเปJนกลุ�มของผู" ท่ีไม�ได"รับการฝ�กอบรม  แล"วเปรียบเทียบคะแนนความรู"  ทักษะ  และเจคติของกลุ�มควบคุมและกลุ�มทดลอง  ซ่ึงเปJนกลุ�มของผู"เข"ารับการฝ�กอบรมว�าแตกต�างกันหรือไม�อย�างไร สําหรับเครื่องมือท่ีใช"วัดความรู"  ทักษะ  และเจตคติมี  2  แบบคือ 1) ใช"แบบสอบวัดความรู"  ทักษะ  และเจตคติ  ท่ีเปJนแบบวัดมาตรฐาน 2) สร"างแบบสอบข้ึนใช"เอง  แบบสอบวัดความรู"  ทักษะ  และเจตคติท่ีสร"างข้ึนเองนี้อาจจะใช"รูปแบบอย�างใดอย�างหนึ่ง  หรือหลายอย�าง  หรือทุกอย�างต�อไปนี้ก็ได"  เช�น -  แบบ  “ถูก”  หรือ  “ผิด”           -  แบบ  “เห็นด"วย”  หรือ  “ไม�เห็นด"วย”  ซ่ึงอาจเปJนมาตราส�วนประมาณค�า 4  หรือ 5 หรือ 6 สเกลก็ได" -  แบบเลือกคําตอบท่ีเห็นว�าถูกต"องท่ีสุด -  แบบเติมคํา / ข"อความลงในช�องว�าง 3) การประเมินพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปหลังการอบรม  (Behavior  Evaluation)  การประเมินผลในข้ันนี้มีวัตถุประสงค2  เพ่ือตรวจสอบว�าผู"เข"ารับการฝ�กอบรม  ได"มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางานไปในทิศทางท่ีพึงประสงค2หรือไม� การประเมินผลในข้ันนี้นับว�ายาก  และใช"เวลามากกว�าการประเมินผลในสองข้ันแรก   เพราะจะต"องออกไปติดตามประเมินผลในสถานท่ีทํางานจริงๆ ของผู"เข"ารับการฝ�กอบรม  ซ่ึงจะมีคําถามอยู�หลายข"อ  ท่ีผู"ประเมินต"องตอบให"ได"เสียก�อน  เช�น -  ควรจะออกไปประเมินผลเม่ือไร  (1 เดือน  หรือ 3 เดือน  หรือครึ่งปK  หรือ 1 ปK   ภายหลังจากการฝ�กอบรม) -  จะเก็บข"อมูลจากใครจึงจะเชื่อถือได"มากท่ีสุด  (จากผู"บังคับบัญชา จากเพ่ือน ร�วมงานจากผู"ใต"บังคับบัญชา  หรือจากผู"เข"าร�วมการฝ�กบอรมเอง) (1) ควรจะได"วัดพฤติกรรมการทํางานของผู"เข"ารับการฝ�กอบรมท้ังก�อน และหลัง การฝ�กอบรม  (2)  ระยะเวลาระหว�างการฝ�กอบรมกับการประเมินผลหลังการฝ�กอบรมน้ันควรจะ ให"ห�างกันพอสมควร  เพ่ือให"แน�ใจว�าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานได"เกิดข้ึนจริงๆ  ทางท่ีดีควรจะประเมินหลายๆ ครั้งเปJนระยะๆ  ไปเช�นประเมินทุก 3 เดือน เปJนต"น 



48    (3) ควรจะได"เก็บข"อมูลจากหลาย ๆ แหล�ง เช�น จากผู"บังคับบัญชาจากเพ่ือนร�วมงาน และจากกลุ�มผู" ท่ีผ�านการอบรมเคริกแพตทริค  เห็นว�าการประเมินผลในข้ันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานตามข"อเสนอท่ีกล�าวมานั้นจะนําไปใช"จริงๆ  จะต"องใช"เวลา  และอาศัยความชํานาญของผู"ประเมินผลเปJนอย�างมาก  เขาจึงได"เสนอให"ทํากับโปรแกรมการฝ�กอบรมขนาดใหญ�  และโปรแกรมท่ีจําเปJนต"องจัดหลายๆ ครั้งต�อไปในอนาคตเท�านั้น  ส�วนโปรแกรมการฝ�กอบรมขนาดเล็กท่ัวๆ ไปอาจใช"วิธีการง�ายๆ ดังนี้ -  กําหนดว�ามีพฤติกรรมการทํางานอะไรบ"าง  ท่ีคาดหวังจะให"เกิดการเปลี่ยนแปลง -  เตรียมคําถามท่ีจะใช"สําหรับการสัมภาษณ2 -  ทําการสัมภาษณ2บุคคลหลายๆ  กลุ�มภายหลังการฝ�กอบรมสักระยะหนึ่ง  เพ่ือให"รู" ว�าพฤติกรรมท่ีคาดหวังเอาไว"เหล�านั้น  ได"เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆ  หรือไม� -  ข"อมูลท่ีได"จากการสัมภาษณ2ควรจะได"นํามาทําการวิเคราะห2เนื้อหา  อนึ่งถ"าเปJนการสัมภาษณ2ผู"ใต"บังคับบัญชาของผู"เข"ารับการฝ�กอบรมควรจะต"องแน�ใจว�า  ผู"เข"ารับการฝ�กอบรม  จะไม�มีอิทธิพลต�อการตอบ หรือสัมภาษณ2ของผู"ใต"บังคับบัญชา 4) การประเมินผลลัพธ2ท่ีเกิดต�อองค2กร (Results Evaluation)          การประเมินผลในข้ันนี้มีวัตถุประสงค2ท่ีจะให"รู"ว�าการฝ�กอบรมได"ก�อให"เกิดผลดีต�อหน�วยงานอย�างไรบ"าง เปJนการประเมินผลท่ีต"องการจะให"เกิดข้ึนกับหน�วยงาน  เช�น  การลดค�าใช"จ�าย  การปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน  การเพ่ิมปริมาณการขายและการผลิตอัตราการลาออกลดลง  เปJนต"น  ซ่ึงนับว�าเปJนการประเมินผลท่ียากท่ีสุด  เพราะในความเปJนจริงนั้น  มีตัวแปรอ่ืนๆ  อีกมากมายนอกจากการฝ�กอบรมท่ีมีผลกระทบต�อหน�วยงานและตัวแปร  “เหล�านั้น”  บางทีก็ยากต�อการควบคุม  ฉะนั้นอะไรก็ตามท่ีเกิดข้ึนแก�หน�วยงานในทางท่ีดีจึงสรุปได"ยากว�าเปJนผลจากโปรแกรมการฝ�กอบรม  เคริกแพตริค  ได"ให"ข"อเสนอแนะในการประเมินผลข้ันนี้ไว"  ดังนี้ (1)  ควรวัดสภาวการณ2หรือเง่ือนไขต�างๆ  ก�อนการฝ�กอบรมเอาไว"แล"วนําไปเปรียบเทียบกับสภาวการณ2ภายหลังการฝ�กอบรม  โดยใช"ข"อมูลท่ีสังเกตได"  หรือวัดได" (2)  พยายามหาทางควบคุมตัวแปรอ่ืน ๆ  ซ่ึงคาดว�าน�าจะมีอิทธิพลต�อการเปลี่ยนแปลงในผลท่ีต"องการให"เกิดข้ึนกับหน�วยงาน  วิธีหนึ่งท่ีพอจะทําได"คือ การใช"กลุ�มควบคุมหรือกลุ�มทดลอง 7. รูปแบบการประเมินของแพตตัน  (Patton)        เอม  คิว  แพตตัน (M.Q. Patton, 1978)  ได"เสนอแนวคิดและรูปแบบการประเมินท่ียึดประโยชน2ใช"สอย (Utilization–Focused Evaluation) เพ่ือแก"ปRญหาของงานประเมิน โดยเฉพาะในประเด็นท่ีมักจะได"รับการวิจารณ2ว�าประเมินแล"วไม�ได"ผลการประเมินไปใช" หรือผู"บริหารมองว�าผลการประเมินไม�ตรงกับข"อมูลท่ีต"องการใช"ประกอบการตัดสินใจแพตตัน  จึงได"เสนอแนวคิดและแนวทางในการประเมิน  ดังนี้  



49    1) หลักการในการประเมิน  การประเมินโครงการ  นักประเมินควรให"ความสําคัญกับ  ผู"บริหาร หรือกลุ�มลูกค"าท่ีจะใช"ผลการประเมินนั้นๆ  คําถามเพ่ือการประเมินหรือตรวจสอบควรเกิดจากกลุ�มผู"เก่ียวข"องเหล�านั้น  หรือต"องเปJนความอยากรู"อยากเห็น  หรืออยากใช"ข"อมูลผลการประเมินของผู"เก่ียวข"อง  ไม�ใช�ใช"ความอยากรู"อยากเห็น  ของนักประเมินเปJนกรอบในการกําหนดวัตถุประสงค2ของการประเมิน  ซ่ึงการประเมินตามแนวคิดนี้  จะทําให"ผลการประเมินมีโอกาสถูกนําไปใช"ในการปรับปรุงและพัฒนามากข้ึน  2) ข้ันตอนการดําเนินการประเมิน  แพตตัน  ได"เสนอแนวทางในการประเมินโดยเฉพาะการดําเนินการ เพ่ือให"ได"วัตถุประสงค2ของการประเมิน  โดยแบ�งกิจกรรมเปJน 3 ข้ันตอน  คือ    (1) จําแนกประเภทหรือกลุ�มบุคคลท่ีเก่ียวข"องกับโครงการ  ในข้ันตอนนี้นักประเมิน จะต"องพิจารณาว�า  มีใครบ"างท่ีเก่ียวข"องกับโครงการท่ีจะประเมิน  หรือเปJนผู"ท่ีต"องการใช"ผลประเมิน  เช�น  ผู"บริหาร  ผู"รับผิดชอบโครงการ  และผู"ท่ีเก่ียวข"องกับโครงการคนอ่ืน ๆ      (2) สัมภาษณ2 / สอบถามผู"เก่ียวข"องท่ีได"จากข"อ  (1) เพ่ือรวบรวมความเห็น  หรือความต"องการว�ากลุ�มบุคคลเหล�านั้นต"องการทราบผลการดําเนินงานโครงการในลักษณะใดบ"าง  ต"องการใช"ข"อมูลการประเมินในเรื่องใด  หรืออยากรู"อะไร  (3)  จัดหมวดหมู�คําถาม  หรือความอยากรู"อยากเห็น  หรือความต"องการใช"ข"อมูลของกลุ�มบุคคลท่ีเก่ียวข"องกับโครงการ แล"วกําหนดเปJนรายการ  คําถามหลักๆ  เพ่ือการประเมิน  เช�น  การดําเนินงานโครงการทําได"ตามแผนเพียงใด  เกิดปRญหาในลักษณะใดบ"าง  ผลการดําเนินงานของโครงการทําได"บรรลุวัตถุประสงค2เพียงใด  ผู"เข"ารับการอบรมมีความพึงพอใจการอบรมครั้งนี้หรือไม�  ผู"เข"าอบรมมีความรู"และเจตคติเพ่ิมข้ึนมากน"อยเพียงใด  หรือการดําเนินโครงการก�อให"เกิดผลกระทบต�อประชาชนมากน"อยเพียงใด  เปJนต"น  หลังจากดําเนินการท้ัง 3 ข้ันตอนแล"ว  นักประเมินจึงกําหนดวัตถุประสงค2ของการประเมินท่ีครอบคลุมประเมินคําถามการประเมินของกลุ�มบุคคลท่ีเก่ียวข"องกับโครงการ  ส�วนการดําเนินการในข้ันตอนต�อไป  ก็ดําเนินการตามกระบวนการประเมินตามปกติ  8. รูปแบบการประเมินของเดวิด เฟทเธอร#แมน (David Fetterman)       เดวิด เฟทเธอร2แมน (David Fetterman, 1994) ได"เสนอแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลัง  (Empowerment)  ซ่ึงอยู�บนพ้ืนฐานความคิดของการประเมินแบบสร"างความร�วมมือจากทุกฝoาย  การประเมินแบบเสริมพลังเปJนการใช"มโนทัศน2ของการประเมิน  เทคนิคการประเมิน  และข"อค"นพบจากการประเมิน  ไปกระตุ"นให"เกิดการพัฒนาปรับปรุง  การกํากับตนเอง  โดยใช"วิธีการท้ังเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพในการดําเนินงาน  เปJนกระบวนการท่ีกระทํา  เพ่ือช�วยให"กลุ�มบุคคลต�างๆ  ท่ีมีส�วนได"ส�วนเสียทุกฝoายเข"ามามีส�วนร�วมเรียนรู"  ช�วยตนเองพัฒนาตนเองโดยใช"วิธีการประเมินตนเอง  และสะท"อนผลแก�ตนเอง  กลุ�มคนท่ีเก่ียวข"องในการประเมินแบบเสริมพลังจึงประกอบด"วยบุคคลภายในท่ีทําการประเมินผลด"วยตนเอง  และนักประเมินแบบเสริมพลังจึงประกอบด"วยบุคคล



50   ภายในท่ีทําการประเมินผลด"วยตนเอง และนักประเมินภายนอกท่ีทําหน"าท่ีเปJนผู"ให"คําแนะนํา (Coach) หรือผู"อํานวยความสะดวกในการประเมิน (Facilitator) การประเมินแบบเสริมพลังเปJนการนําผู"มีส�วนได"ส�วนเสียเพ่ือเพ่ิมการใช"ประโยชน2ของผลการประเมิน มีการร�วมมือกันระหว�างผู"มีส�วนได"ส�วนเสียเพ่ือเพ่ิมการใช"ประโยชน2ของผลการประเมิน  มีการให"ความรู"ในการประเมินแก�ผู"มีส�วนได" ส�วนเสียหรือผู"มีส�วนร�วม ผู"ประเมินมีบทบาทเปJนผู"อํานวยความสะดวก หรือผู"ให"คําแนะนํา ไม�ใช�ผู"ตัดสินเก่ียวกับการประเมิน  เปJนการตัดสินร�วมกันระหว�างผู"ประเมินและผู"มีส�วนร�วม  ผู"ประเมินมีหน"าท่ีแนะนําช�วยเหลือเทคนิค และสร"างพลังการประเมินร�วมกันของผู"เก่ียวข"องอย�างต�อเนื่อง  การประเมินแบบนี้มิได"จบลงแค�การทราบคุณค�าของการประเมินเหมือนการประเมินแบบเก�า แต�การประเมินต"องเปJนกระบวนการทํางานท่ีต�อเนื่อง  ดําเนินต�อไปตลอดระยะของการพัฒนาโครงการ ข้ันตอนการประเมิน  เฟคเธอร2แมนได"เสนอข้ันตอนการประเมินแบบเสริมพลังเพ่ือพัฒนาบุคลากรในโครงการให"สามารถประเมินได"ด"วยตนเอง  โดยมีข้ันตอนการประเมิน  4 ข้ันตอน  คือ 1) การรวบรวมข"อมูล  (Taking  Stock)  เปJนการตรวจสอบสถานภาพของโครงการว�าอยู�  ณ  จุดใด รวมถึงการวิเคราะห2จุดอ�อนและจุดแข็งของโครงการ 2) การกําหนดเป`าหมายท่ีต"องการบรรลุ  (Setting  Goals)  เป`าหมายท่ีกําหนดนั้นต"องมีความท"าทาย  แสดงถึงศักยภาพ  เปJนไปได"  ลักษณะสัมพันธ2กับกิจกรรมโครงการแหล�งทรัพยากรในข้ันตอนนี้ผู"มีส�วนร�วมในโครงการร�วมกันกําหนดเป`าหมาย  อาจจะใช"วิธีการระดมสมอง  โดยจัดบรรยากาศให"มีลักษณะแบบประชาธิปไตย  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู"ซ่ึงกันและกัน  จนได"เป`าหมายท่ีทุกคนเห็นสอดคล"องกัน  หรือเปJนเป`าหมายสําคัญท่ีต"องการบรรลุ 3) การพัฒนากลยุทธ2เพ่ือปฏิบัติให"บรรลุเป`าหมาย  (Developing  Strategies)  ข้ันตอนนี้ผู"มีส�วนร�วมในโครงการร�วมกันรับผิดชอบและพัฒนากลยุทธ2เพ่ือให"กิจกรรมในโครงการดําเนินงานให"ประสบความสําเร็จ  การพัฒนากลยุทธ2อาจใช"การระดมสมอง  การพิจารณาทบทวนอย�างรอบคอบ  การตกลงร�วมกันฉันทามติ  (Consensual  Agreement)  กลยุทธ2ท่ีพัฒนาจะถูกนําไปปฏิบัติแล"วมีการทบทวน  ตรวจสอบเก่ียวกับประสิทธิผล  และความเหมาะสม 4) การจัดหาหลักฐานท่ีแสดงถึงความก"าวหน"าในการปฏิบัติงาน (Documenting  Progress)   ในข้ันนี้ผู"มีส�วนร�วมในโครงการพิจารณาถึงหลักฐานท่ีจะแสดงให"เห็นถึงหลักฐานท่ีจะแสดงให"เห็นถึงความก"าวหน"า ความสัมพันธ2กับเป`าหมายของโครงการ และหลักฐานต"องมีความน�าเชื่อถือ   ในแต�ละข้ันตอนท่ีกล�าวข"างต"นนักประเมินภายนอกและผู"มีส�วนร�วม  (นักประเมินภายใน)  ในโครงการจะทํางานร�วมกัน  โดยตัวนักประเมินภายนอกมีบทบาทเปJนท่ีปรึกษาของการทํางานมากกว�าท่ีจะทําบทบาทของผู"ประเมิน  ท้ังนี้บทบาทของนักประเมินภายนอกอาจเก่ียวข"องกับการเก็บรวบรวมข"อมูล การวิเคราะห2ข"อมูล และการให"ข"อมูลป`อนกลับ     



51    ลักษณะของการประเมินแบบเสริมพลัง  จุดเน"นของการประเมินแบบเสริมพลัง  คือ  การพัฒนาปรับปรุงโครงการ  และการเรียนรู"ตลอดชีวิต  ในบริบทของการประเมินแบบเสริมพลัง  นักประเมินภายนอกจะมีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรหลายลักษณะดังนี้  1) การฝ�กอบรม  (Training)  เปJนกระบวนการพัฒนาบุคลากรภายในให"สามารถทําการประเมินตนเองได"  โดยการให"ความรู"เก่ียวกับวิธีการประเมิน  เทคนิคการประเมินทําให"บุคลากรภายในเกิดการเรียนรู"ทุกข้ันตอนของการทํางานมุ�งให"บุคลากรเกิดความรู"ความเข"าใจในวิธีการมากกว�าให"ความรู"ต�างๆ  ดังท่ี เฟทเธอร2แมน ได"กล�าวในเชิงเปรียบเทียบว�า “ถ"าสอนวิธีจับปลาแก�เขา เขาจะสามารถเลี้ยงชีพได"ตลอดชีวิต”  2) การอํานวยความสะดวก (Facilitation) โดยบทบาทนักประเมินเปJนผู"ชี้แนะแนวทางในการประเมิน กระตุ"นกํากับการทํางาน พยายามขจัดอุปสรรคปRญหาต�าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนให"ข"อเสนอแนะ  เพ่ือให"เกิดความม่ันใจว�ากระบวนการประเมินไม�ล"มเหลว 3) การได"รับการสนับสนุน (Advocacy) เปJนข้ันตอนของการนําผลการประเมินตนเองไปใช" ประโยชน2  โดยการนําผลการประเมินสนองผู"เก่ียวข"องโดยเฉพาะผู"บริหาร  หรือแหล�งทุนสนับสนุน  เพ่ือขอรับการสนับสนุนด"านทรัพยากรในการดําเนินงาน  โดยผลท่ีได"จากการประเมินอาจจะเปJนไปทางบวก  คือ  บรรลุผลตามท่ีต"องการก็สามารถของการสนับสนุนเพ่ือปรับปรุงข"อบกพร�องต�าง ๆ  4) การสร"างความกระจ�าง  (Illumination)  เปJนการสร"างความกระจ�างให"เกิดกับบุคลากรภายในท่ีผ�านประสบการณ2การทําการประเมินผลตนเอง  ผลท่ีได"จากการประเมินแบบเสริมพลังเปJนกระบวนการท่ีช�วยเป]ดหูเป]ดตา  ทําให"เกิดประสบการณ2  ในการเรียนรู"  กระบวนการนี้ถือว�าเปJนการพัฒนาบุคลากรให"เกิดความชัดเจนในตนเอง  ทําให"เกิดการสร"างชุมชนของผู"รู"ข้ึน  5) การมีเสรีภาพในการกําหนดอนาคตของตนเอง (Liberation) เกิดข้ึนหลังจากท่ีกระบวน การประเมินแบบเสริมพลังช�วยทําให"บุคลากรเกิดการพัฒนา  และทําให"เขาเหล�านั้นสามารถมองเห็นอนาคตของตนเองว�าควรพัฒนาไปในทิศทางใดถือเปJนการให"เสรีภาพกับคณะทํางานในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และพัฒนางานของตนเองกล�าวคือ เปJนการทําให"บุคลากรสามารถใช"ความคิดท่ีอิสระจากกรอบความคิดแบบเดิมสามารถสร"างและกําหนดแนวทางของตนเองได"              9. รูปแบบการวิเคราะห#ระบบ (System Analysis Approach)        นิศา ชูโต (2547: 20-22) กล�าวถึงการประเมินรูปแบบการวิเคราะห2ระบบไว"ว�า ในการวิเคราะห2นั้นจะต"องมุ�งถึงผลท่ีได"จากโครงการ และพยายามหาความเก่ียวข"องของรูปแบบของแผนงานท่ีวางในโครงการกับตัวบ�งชี้ต�าง ๆ ข"อมูลต�าง ๆ และผลท่ีจะเกิดจากโครงการต"องวัดในเชิงปริมาณ และสาเหตุท่ีเปJนเรื่องของเหตุและผลได"  ใช"การวิเคราะห2ทางสถิติและวิธีการประเมินส�วนใหญ�มักจะเปJนเทคนิคการทดลองเพ่ือดูผลของการวางแผนแบบต�าง ๆ ในสภาพการณ2ทางธรรมชาติ  รูปแบบนี้ได"นําแนวคิดและเทคนิคของการวางแผนการจัดการให"สอดคล"องกับการกําหนดงบประมาณ  เทคนิค



52   นี้เรียกว�า PPB (Planning  Programing  and Budgeting) เพ่ือการสร"างผลผลิตสูงสุด  โดยมีความเชื่อท่ีว�าปRจจัยเบื้องต"น (Input)  กระบวนการ  (Process)  และผลผลิต (Output)  มีความสัมพันธ2กันในลักษณะฟRงก2ชั่นการผลิตท่ีสมํ่าเสมอและม่ันคง การประเมินตามแนวคิดนี้นิยมใช"การทดลอง มีการออกแบบกลุ�มทดลอง และกลุ�มควบคุม เพ่ือหาข"อสรุประหว�างปRจจัยเบื้องต"นและผลผลิต พร"อมท้ังสรุปผลท่ีได"ว�าบรรลุเป`าหมายหรือไม� รูปแบบการวิเคราะห2ระบบสามารถประเมินได" 3 ด"าน ได"แก�  1. การประเมินด"านปRจจัยเบื้องต"น (Input) เปJนการประเมินว�า  ปRจจัยท่ีต"องการมีอะไรบ"างพอเพียงหรือไม�  ภายใต"ปRจจัยนี้มีทางเลือกใด หรือโปรแกรมใดที่เราควรดําเนินการเพื่อให"บรรลุจุดมุ�งหมายของโครงการ  การประเมินปRจจัยเบื้องต"น  ได"แก�  บุคลากร  เงิน  วัสดุอุปกรณ2  จะช�วยให"ผู"ดําเนินโครงการเลือกแผนจัดโปรแกรมได"อย�างเหมาะสม หรือถ"าประเมินโครงการท่ีดําเนินไปแล"วผลจากการประเมินปRจจัยก็จะให"คําตอบว�าการดําเนินโครงการท่ีทําไปนั้นได"ดําเนินไปตามแผนท่ีวางไว"หรือไม�  2. การประเมินกระบวนการ (Process) เปJนการประเมินว�า ได"นําโครงการไปปฏิบัติตามแผนท่ีได"กําหนดไว"หรือไม�  การประเมินกระบวนการสามารถทําได" 2 ลักษณะ คือ มีการประเมินก�อนการนําไปปฏิบัติจริง ลักษณะท่ีสอง คือการประเมินกระบวนการขณะปฏิบัติอยู�โดยการสังเกตอย�างมีส�วนร�วมจะช�วยให"ข"อมูลท่ีเปJนประโยชน2แก�คณะกรรมการดําเนินโครงการอย�างมาก   3. การประเมินผลผลิต (Output) เปJนการประเมินผลว�าเปJนไปตามจุดมุ�งหมายของโครงการหรือไม� ซึ่งอาจทําได"ทันทีที่โครงการสิ้นสุด และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานต�อมาอีกภายหลังในช�วง 6 เดือน เปJนต"น การประเมินช�วยให"การตัดสินใจการรับรอง ล"มเลิก หรือปรับขยายโครงการ  10. รูปแบบการประเมิน “CPO” ของเยาวดี รางชัยกุล วิบูลย#ศรี               เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย2ศรี (2550: 187-189) ได"ชี้ให"เห็นว�า “การประเมิน” เปJนกระบวนการอย�างหนึ่งของสังคม ซ่ึงมีวัตถุประสงค2หลักคือการตัดสินคุณค�าของสิ่งท่ีมุ�งจะประเมิน ซ่ึงอาจจะเปJนทรัพยากรและความพร"อม กิจกรรม โครงการและแผนปฏิบัติการของหน�วยงาน สถาบัน องค2กร หรือสังคมนั้นๆ เพ่ือมุ�งไปสู�เป`าหมายของการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณค�าของสิ่งท่ีมุ�งจะประเมินดังกล�าว รวมท้ังการพัฒนาสังคมโดยส�วนรวม “การประเมินโครงการ” นั้น เปJนกระบวนการรวบรวมข"อมูล และสารสนเทศท่ีจําเปJนอันจะนําไปสู�การตัดสินความสําเร็จ รวมท้ังการแก"ไข ปรับปรุง พัฒนา ตลอดจนการสร"างและการกําหนดทางเลือกใหม�ในการดําเนินโครงการ ดังนั้นกิจกรรมการประเมินโครงการ จึงเปJนกระบวนการรวบรวมข"อมูลและสารสนเทศท่ีจําเปJนเก่ียวกับปRจจัยข้ันพ้ืนฐานของโครงการ ตลอดจนกระบวนการปฏิบัติระหว�างดําเนินการ และผลผลิตของโครงการ ภายใต"กิจกรรมและช�วงเวลาท่ีได"กําหนดหรือวางแผนไว" ดังนั้นเพ่ือช�วยให"เห็นความสัมพันธ2ของกระบวนการต�างๆ ดังกล�าวได"ชัดเจนยิ่งข้ึน เยาวดี วิบูลย2ศรี จึงได"พัฒนาเปJนรูปแบบหรือแบบจําลองของการประเมินโครงการข้ึน ซ่ึงคิดว�าน�าจะเหมาะท่ีจะนํามาประยุกต2ใช"ในประเทศไทยโดยตรง ดังปรากฏในภาพท่ี 3   



53                      ภาพท่ี 3 แบบจําลองการประเมิน “CPO” (CPO’S Evaluation Model)   หมายเหตุ : สัญลักษณ2ท่ีใช"มีดังนี้ 1.   -------------  หมายถึง เส"นแบ�งระหว�างองค2ประกอบ ซ่ึงแยกกันไม�เด็ดขาด 2.   หมายถึง ปฏิสัมพันธ2ระหว�างแต�ละองค2ประกอบในลักษณะของ  การสื่อสารแบบสองทางอย�างครบวงจร 3. C หมายถึง Context 4. P หมายถึง Process 5. O หมายถึง Outcome ตัวแบบ CPO ประกอบด"วยส�วนสําคัญ 3 ส�วนใหญ� ๆ ท่ีเก่ียวข"องซ่ึงกันและกันอย�างต�อเนื่องตามลําดับ คือ 1. ปRจจัยพ้ืนฐานด"านสภาวะแวดล"อมของโครงการ (Context) ปRจจัยด"านนี้หมายถึง “บริบท” ต�าง ๆ ท่ีมีส�วนเก่ียวกับโครงการท้ังหมด เช�น ปRจจัยทางการเมือง ทางสังคม ทางวัฒนธรรม รวมท้ังปRจจัยทางกายภาพ และทางด"านจิตใจ เปJนต"น การประเมินในส�วนนี้ เปJนการประเมินสภาวะแวดล"อมหรือ “บริบท” ต�าง ๆ ของโครงการนั้น ๆ ว�ามีความเหมาะสมหรือไม�อย�างไร โดยพิจารณาถึง 1.1 ความต"องการของโครงการ (Needs Assessment) เพ่ือให"ทราบถึงความจําเปJน หรือความต"องการของผู"มีส�วนได"ส�วนเสียต�อโครงการ 1.2  ความเปJนไปได"ของโครงการ (Feasibility) เพ่ือให"ทราบถึงโอกาสในการจัดทําโครงการ 



54   1.3  การกําหนดวัตถุประสงค2ของโครงการเพ่ือระบุถึงสิ่งท่ีต"องการจะให"เกิดข้ึนจากโครงการ 1.4 ความพร"อมและทรัพยากรในด"านต�าง ๆ เช�น เงินทุนหรืองบประมาณ วัสดุอุปกรณ2 บุคลากร เปJนต"น 2. กระบวนการปฏิบัติระหว�างดําเนินโครงการ (Process) คําว�า “กระบวนการ” หมายถึงข้ันตอนหรือกรรมวิธีท่ีจะต"องปฏิบัติตามลําดับก�อนหลังอย�างเปJนระบบ และครบวงจรในระหว�างดําเนินโครงการ กระบวนการดังกล�าวอาจจะแตกต�างกันไปตามเป`าหมายในเชิงปรัชญาของแต�ละโครงการ เช�น โครงการธุรกิจ เป`าหมายหลักก็คือ การแสวงหากําไรจากการดําเนินธุรกิจนั้น ๆ ให"ได"มากท่ีสุดเท�าท่ีจะทําได" โดยลดต"นทุนการดําเนินงานให"เหลือน"อยท่ีสุด  ส�วนโครงการทางการศึกษาของรัฐ เป`าหมายหลักก็คือ การปลูกฝRงความรู"ให"ผู"ท่ีเก่ียวข"องท้ังเด็กเยาวชน และบุคคลท่ัวไป โดยคํานึงถึงผลประโยชน2ของชาติในระยะยาว โครงการบางประเภทนี้จะไม�มุ�งแสวงหากําไรสูงสุดเปJนหลัก เปJนต"น ถึงแม"ว�ากระบวนการปฏิบัติระหว�างดําเนินโครงการอาจจะแตกต�างกัน ข้ึนอยู�กับเป`าหมายในเชิงปรัชญาของแต�ละโครงการนั้น ๆ ดังท่ีกล�าวมาแล"ว แต�สําหรับการประเมินโครงการโดยท่ัวไปมีองค2ประกอบสําคัญท่ีต"องพิจารณาเปJนพิเศษ ก็คือ ความสอดคล"องของกิจกรรมและช�วงเวลา โดยพิจารณาถึง 2.1 กิจกรรม (Activity) เพ่ือให"ทราบว�า กิจกรรมนั้น ๆ มีความสอดคล"องหรือตรงกับวัตถุประสงค2ของโครงการหรือไม� และมีการจัดลําดับท่ีเหมาะสมต�อเน่ืองกันมากน"อยเพียงใด 2.2 ช�วงเวลา (Timing) เพ่ือให"ทราบว�า ช�วงเวลาท่ีจะดําเนินโครงการทางด"านกิจกรรมนั้น มีความเหมาะสมเพียงไร มีข"อจํากัดประการใด และช�วงเวลาท่ีกําหนดไว"นั้น สามารถจะปรับเปลี่ยนไปจากเดิมได"ตามความจําเปJนหรือไม� และเพราะเหตุใด 3. ผลผลิตของโครงการ (Outcome) คําว�า “ผลผลิต” (Outcome) นั้น นักประเมินบางท�านใช"คําว�า “ผลผลิต” (Product) ซ่ึงหมายถึง ผลท่ีได"รับจากการกระทําใด ๆ แต�บางท�านใช"คําว�า “ผลลัพธ2” (Output) ซ่ึงหมายถึง ผลงานหรือสิ่งท่ีปรากฏออกมาภายหลัง ดังนั้น คําว�า “ผลผลิต” ท่ีใช"นี้ จึงมีความหมายครอบคลุมคําศัพท2ภาษาอังกฤษท้ัง 3 คํา ดังท่ีกล�าวมาแล"ว ด"วยเหตุนี้ คําว�า “ผลผลิตของโครงการ” จึงหมายถึง ผลงานหรือผลท่ีได"รับจากการกระทํากิจกรรมใด ๆ ของแต�ละโครงการ โดยสามารถแบ�งผลงานดังกล�าวเปJน 3 ประเภท คือ ผลรวม (Overall) ผลกระทบ (Impact) และคุณค�าหรือประโยชน2 (Utility) ตามลําดับ  3.1 ผลรวม (Overall) เพ่ือให"ทราบถึงผลท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดจากกิจกรรมของโครงการ ท้ังโดยทางตรงและทางอ"อม 3.2 ผลกระทบ (Impact) เพ่ือให"ทราบถึงผลท่ีตามมาจากการดําเนินโครงการนั้น ๆ ท้ังทางตรงและทางอ"อม รวมท้ังจากท่ีคาดหวังไว" และมิได"คาดหวังไว"ด"วยคุณค�าหรือประโยชน2 (Utility) เพ่ือให"ทราบถึงคุณค�าหรือความสําคัญของผลท่ีได"มาจากการประเมิน ท้ังนี้เพ่ือนําไปใช"ประโยชน2ในการตัดสินใจ หรือเพ่ือนําไปประยุกต2ใช"ให"เหมาะสมต�อไป 



55    ในขณะท่ี สมถวิล วิจิตรวรรณา (2552: 23-25) ได"อธิบายถึงรูปแบบการประเมินโครงการไว"ว�า โมเดลการประเมินหรือรูปแบบการประเมินคือ กรอบความคิดในการประเมินท่ีเสนอโดยนักประเมินท่ีมีชื่อเสียง มีผู"เสนอรูปแบบการประเมินหลากหลาย ในท่ีนี้จะนําเสนอเฉพาะรูปแบบท่ีนิยมใช"จํานวน 7 รูปแบบ  มีแต�ละรูปแบบการประเมินมีลักษณะเฉพาะแตกต�างกัน  รูปแบบการประเมินโครงการต้ังแต� 1 ถึง 5 เปJนรูปแบบการประเมินด้ังเดิมก�อน ค.ศ.1989  ต�อมาการประเมินต้ังแต� ค.ศ.1989  พัฒนาไปในแนวทางการเน"นการใช"ประโยชน2จากผลการประเมิน การประเมินแบบมีส�วนร�วม และการประเมินท่ีให"ความสําคัญกับผู"ท่ีมีส�วนได"ส�วนเสียกับการประเมิน (Stakeholder) ทําให"เกิดรูปแบบการประเมิน 6 ถึง 7 ในท่ีนี้จะกล�าวสรุป ท้ัง 7 รูปแบบ ดังนี้  1.  รูปแบบการประเมินท่ียึดจุดมุ�งหมาย (Objective model หรือรูปแบบ Tyler) นิยามการประเมินรูปแบบนี้ คือ การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับจุดมุ�งหมายของโครงการ โครงการท่ีประสบผลสําเร็จ คือ โครงการท่ีบรรลุจุดมุ�งหมายของโครงการการเลือกรูปแบบนี้ จุดมุ�งหมายของโครงการ ต"องเขียนอย�างชัดเจน ครอบคลุม และสามารถทําการวัดได"  2. รูปแบบการประเมินแบบชิป (CIPP model) นําเสนอโดยสตัฟเฟ]ลบีม นิยามการประเมินรูปแบบนี้ คือ กระบวนการในการเก็บรวบรวมข"อมูลท่ีเปJนประโยชน2เพ่ือใช"เปJนทางเลือกในการตัดสินใจ มีรูปแบบการประเมิน 4 ด"าน คือ   2.1  การประเมินสภาวะแวดล"อม  (context  Evaluation : C)  เปJนการประเมินสภาวะแวดล"อมก�อนการกําหนดโครงการ  เช�น  ประเมินสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  ความต"องการจําเปJน  เพ่ือกําหนดโครงการข้ึนมา   2.2  การประเมินปRจจัยเบื้องต"น (Input  Evaluation : I)  เปJนการประเมินก�อนเริ่มการปฏิบัติงาน  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมพอเพียงของทรัพยากร เพ่ือให"นําทรัพยากรมาใช" เพ่ือให"โครงการบรรลุผล   2.3  การประเมินกระบวนการ (Process  Evaluation : P) เปJนการประเมินในระหว�างดําเนินโครงการ เพ่ือหาข"อบกพร�องของการปฏิบัติการท้ังนี้ ข"อมูลท่ีได"จะได"นําไปปรับปรุงพัฒนาแก"ไขการดําเนินการในแต�ละช�วงให"ทันเวลาต�อไป   2.4  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) เปJนการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบผลผลิตท่ีเกิดข้ึนบรรลุจุดประสงค2โครงการเพียงใด การประเมินจะต"องปรับปรุงหรือขยาย หรือยกเลิกในเรื่องใดบ"าง  3. รูปแบบการประเมินเชิงระบบ (System Approach) คือ การประเมินปRจจัยนําเข"า  กระบวนการและผลผลิต การประเมินปRจจัยนําเข"าเปJนการประเมินทรัพยากรท่ีใช"ในโครงการ เช�น  งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ2 เนื้อหา หลักสูตร เปJนต"น กระบวนการเปJนการประเมินการดําเนินงาน  เช�น  ความถูกต"อง รวดเร็วของการดําเนินงาน การประสานงาน การให"บริการ เปJนต"น สําหรับผลผลิตเปJนการประเมินผลท่ีได"จากการดําเนินงาน 



56    4.  รูปแบบการประเมินการฝ�กอบรมแบบเคิร2กแพททริก (Kirkpatrick  model) เปJนรูปแบบท่ีออกแบบเพ่ือประเมินการอบรม ประกอบด"วย  4  ด"าน  คือ   4.1  ประเมินปฏิกิริยา  ความพึงพอใจด"านบริการต�างๆ ของผู"รับการอบรม   4.2  ประเมินความรู"ท่ีได"จากการฝ�กอบรมผู"รับการอบรม   4.3  ประเมินพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปของผู"รับการอบรม     4.4  ประเมินผลลัพธ2ท่ีเกิดข้ึนกับองค2การของผู"รับการอบรม อาทิ  การเพ่ิมคุณภาพการผลิต การลดค�าใช"จ�าย การลดความผิดพลาด เปJนต"น  5.  รูปแบบการประเมินแบบเคาน2ทิแนนซ2ของสเตค  (Stake’s  Countenance  Model)  การประเมินประกอบด"วยกิจกรรมหลัก  2 ประการ  คือ  การบรรยายและการตัดสิน  ประกอบด"วย   5.1  บรรยายลักษณะตัวแปร 3 ด"าน  (สิ่งท่ีมีอยู�ก�อน  กระบวนการ  ผลผลิต)  ของโครงการบรรยายความสัมพันธ2  (เชิงเหตุผล)  ในสิ่งท่ีวัดระหว�างตัวแปรท้ัง  3 ด"าน  บรรยายความสัมพันธ2  (เชิงประจักษ2)  ท่ีเปJนสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงระหว�างตัวแปร  บรรยาย  ความสอดคล"องระหว�างสิ่งท่ีคาดหวังกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงของแต�ละตัวแปร   5.2  ตัดสินคุณค�าจากข"อมูลของตัวแปรท่ีเปJนมาตรฐานกับข"อมูลส�วนท่ีเปJนการตัดสิน  6.  รูปแบบการประเมินแบบมีส�วนร�วม  (Collaborative  Evaluation)  เปJนรูปแบบท่ีผู"วิจัยเปลี่ยนบทบาทจากผู"ควบคุมการประเมินมาเปJนผู"ให"ความร�วมมือให"คําปรึกษาหารือท่ีสร"างสรรค2  ให"ความรู"วิธีท่ีจะปรับปรุงโครงการแก�ผู"มีส�วนเก่ียวข"องทํางานประเมินร�วมกัน  และมีส�วนสําคัญในการตัดสินใจ  (เดิมผู"มีส�วนเก่ียวข"องเปJนเพียงแหล�งข"อมูลการประเมิน)  ทําให"ผู"มีส�วนร�วมเกิดความรู"สึกเปJนเจ"าของท้ังในกระบวนการประเมิน  และข"อค"นพบจากการประเมิน  ซ่ึงมีประโยชน2ระยะยาวแก�ผู"มีส�วนร�วมมากกว�าการใช"ผลการประเมินเท�านั้น  นอกจากน้ันผู"วิจัยมีบทบาทเปJนตัวกลางในกระบวนการเจรจาต�อรองระหว�างกลุ�มผู"มีส�วนได"ส�วนเสียกลุ�มต�างๆ  แต�ท้ังนี้ ระดับของการมีส�วนร�วมแตกต�างกัน มีตั้งแต�มีส�วนร�วมเพียงเล็กน"อย จนถึงระดับท่ีเข"ามามีส�วนร�วมอย�างเต็มท่ีทุกข้ันตอน  7. รูปแบบการประเมินของแพตตันท่ีมุ�งใช"ประโยชน2จากการประเมิน (Patton’s Utilization  model)  การประเมินโครงการท่ีใช"วิธีการวิจัยเชิงประเมินแบบเดิมท่ีใช"รูปแบบหรือแบบจําลองต�างๆ  เช�น  CIPP  มักมีข"อจํากัดว�าไม�ได"นําผลการประเมินไปใช"ประโยชน2เท�าท่ีควร  แต�เปJนการประเมินตามหน"าท่ีเท�านั้น ดังนั้น Patton จึงเกิดแนวคิดว�า  ถ"าผู"มีส�วนได"ส�วนเสียกับการประเมิน (Stakeholder)  ได"เข"ามามีส�วนร�วมในกระบวนการประเมินต้ังแต�ต"น  ก็จะทําให"ผลการประเมินเปJนท่ียอมรับและมีการนําผลไปใช"  และผู"วิจัยควรเปลี่ยนบทบาทจากการดําเนินการประเมินอย�างเข"มงวดเหมือนการจับผิดมาเปJนบทบาทในบรรยากาศท่ีสนับสนุน  แนะนําประสานงานกับผู"ดําเนินโครงการ  มีการแลกเปลี่ยนความเห็น  ปรึกษานําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาโครงการเปJนระยะ  การประเมินในรูปแบบนี้มีลักษณะโน"มเอียงเปJนการประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative) 



57    นอกจากนี้  ศิริชัย กาญจนวาสี (2553: 113 – 127) ยังได"สรุปรูปแบบการประเมินไว"        28 รูปแบบ  ดังนี้  1.  การประเมินท่ีเน"นการตัดสินใจโดยใช"วิธีเชิงระบบ (SD  Models)       รูปแบบการประเมินตามแนวคิดนี้ประกอบด"วย   1.1  System  Analysis   กระทรวงกลาโหมของสหรัฐ (1956) ได"นําเทคนิค Planning, Programming and  Budgeting  System  (PPBS)  ซ่ึงมีรากฐานมาจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร2มาใช"ในหน�วยงานของทางรัฐบาลเพ่ือการสร"างผลผลิตสูงสุด  โดยมีความเชื่อว�า ปRจจัยเบื้องต"น (Input) กระบวนการ (Process)  และผลผลิต (Output) มีความสัมพันธ2กันในลักษณะฟRงก2ชันการผลิตท่ีสมํ่าเสมอ และม่ันคง และสามารถวัดผลได"ในเชิงปริมาณ การประเมินตามแนวคิดนี้นิยมใช"การทดลอง  มีการออกแบบกลุ�มทดลอง  และกลุ�มควบคุมเพ่ือหาข"อสรุปเชิงสาเหตุระหว�างปRจจัยเบื้องต"น และผลผลิต พร"อมท้ังสรุปผลท่ีได"ว�าบรรลุเป`าหมายหรือไม�  ตลอดจนนิยมเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับโครงการอ่ืน ๆ  ในแง�ผลผลิตตามท่ีคาดหมายโดยใช"เกณฑ2การสิ้นเปลืองทรัพยากรน"อยท่ีสุด  1.2 Cost – related  Analysis   รูปแบบนี้ได"ประยุกต2การวิเคราะห2ค�าใช"จ�ายในทางเศรษฐศาสตร2มาใช"ในการประเมินโดยเสนอแนวคิด  และเทคนิคในการวิเคราะห2ท่ีสําคัญ  ได"แก�  Cost – effectiveness  Analysis  เปJนการเปรียบเทียบค�าใช"จ�ายกับประสิทธิผลท่ีได"รับ  Cost – benefit  Analysis  เปJนการเปรียบเทียบค�าใช"จ�ายกับผลประโยชน2ตอบแทนในรูปของตัวเงิน  Cost – utility  Analysis  เปJนการเปรียบเทียบค�าใช"จ�ายกับผลประโยชน2ของการใช"สอย  และ Cost – feasibility  Analysis  เปJนการคาดคะเนค�าใช"จ�ายของทางเลือกต�าง ๆ  เพ่ือให"แน�ใจว�าทางเลือกนั้นมีค�าใช"จ�ายอยู�ในวงเงินท่ีมีอยู�   1.3  Program  Evaluation  and  Review  Techniques  (PERT)   PERT  เปJนเทคนิคการทบทวนและประเมินการจัดกิจกรรมขององค2กร  เพ่ือให"ผลการดําเนินงานเปJนไปตามเป`าหมาย  และเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด  โดยอาศัยการสร"างแผนผังการดําเนินกิจกรรมตามข้ันตอน  และประมาณเวลาท่ีใช"ในแต�ละกิจกรรม  เพ่ือหาเส"นทางการดําเนินกิจกรรมท่ีวิกฤติ  จะได"ระดมทรัพยากรตามความเหมาะสม  โดยให"ความสําคัญต�อเส"นทางวิกฤต  เพ่ือให"งานบรรลุเป`าหมายและเสร็จทันกําหนดเวลา  1.4  Rossi,  Freeman,  and  Wright’s  Approach  (RFWA)   เปJนรูปแบบการประเมินอย�างเปJนระบบท่ีพยายามเน"นการประเมินท่ีมีการวางแผนกําหนดวิธีการท่ีเปJนมาตรฐานและชัดเจน  เพ่ือให"ผลการประเมินมีความเท่ียงตรง  และเปJนปรนัย  RFW  เสนอว�า  วัตถุประสงค2ของการประเมินควรเน"นท่ีการดําเนินงานว�า  เข"าถึงประชากรเป`าหมายเพียงไร?  เปJนไปตามแผนหรือไม�?  มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพียงไร?  โดยการประเมินนั้น



58   จะต"องให"สารสนเทศท่ีเปJนประโยชน2ต�อการวางแผนการติดตามควบคุมผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน  และเปJนประโยชน2สําหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร2การดําเนินงาน  1.5 Experimental  Approach   รูปแบบนี้ได"นําหลักการวัด  และการทดลองมาใช"เปJนแนวทางหนึ่งของการประเมิน  การประเมินควรออกแบบอย�างรัดกุม  (ถ"าเปJนไปได")  ควรใช"แบบแผนการทดลอง  หรือก่ึงทดลอง  มีการเก็บรวบรวมข"อมูลอย�างได"มาตรฐาน  การตัดสินผลควรอยู�บนพ้ืนฐานของข"อมูลเชิงประจักษ2มากกว�าท่ีจะใช"มาตรฐานส�วนตัว  แล"วพยายามสรุปผลในรูปของความสัมพันธ2เชิงสาเหตุ  เพ่ือจะได"นําผลไปใช"อ"างอิงได"กับโครงการอ่ืนๆ  ท่ีมีลักษณะคล"ายคลึงกัน  ผลการประเมินควรมีบทบาทในการกระตุ"นการอภิปรายทางการเมืองและสร"างอิทธิพลทางความคิดในการตัดสินใจของผู"บริหาร  1.6 Goal – based  (Behavioral  objectives)  Approach   รูปแบบนี้เปJนรูปแบบการประเมินท่ียึดวัตถุประสงค2ของสิ่งท่ีประเมินเปJนหลักในการประเมินความสําเร็จ  วัตถุประสงค2ของสิ่งท่ีประเมินจึงเปJนท้ังเป`าหมายของการประเมิน  และผลลัพธ2ท่ีคาดหวัง  ซ่ึงสามารถนํามาเปJนเกณฑ2มาตรฐานสําหรับการตัดสินผลสําเร็จของการดําเนินงานในการกําหนดวัตถุประสงค2ของสิ่งท่ีประเมิน  จึงต"องมีความชัดเจนในรูปของวัตถุประสงค2เชิงพฤติกรรม  เพ่ือท่ีนักประเมินจะวิเคราะห2ความสอดคล"องระหว�างวัตถุประสงค2กับผลลัพธ2ท่ีเกิดข้ึนอันเปJนการตัดสินผลสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม  1.7 Discrepancy  Approach   รูปแบบการประเมินท่ีเน"นการตรวจสอบความไม�สอดคล"องระหว�างสิ่งท่ีคาดหวัง  และสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริง  เพ่ือเปJนการชี้จุดเด�น/จุดด"อยของการดําเนินงาน  โดยการบรรยายเอกสารท่ีเก่ียวข"องสังเกตการณ2ในสนาม  ประเมินการบรรลุเป`าหมายระหว�างทาง  ประเมินการบรรลุเป`าหมายปลายทาง  และเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว�างโครงการ/กิจกรรม  นักประเมินจะต"องต้ังเกณฑ2มาตรฐานความสอดคล"องของแต�ละข้ันตอนของการประเมิน  ถ"าความสอดคล"องเกิดข้ึนไม�ถึงระดับท่ียอมรับได"  จะต"องมีการปรับเปลี่ยนการดําเนินงาน  หรือเปลี่ยนเกณฑ2  หรือยุติโครงการ / กิจกรรม  1.8 Context – Input – Output  Approach  (CIPP)   เปJนการประเมินบริบท  ปRจจัยเบื้องต"น  กระบวนการ  และผลผลิต  เพ่ือช�วยผู"บริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการเลือกเป`าหมาย / จุดมุ�งหมายของโครงการ/การดําเนินงาน  (planning decisions) การกําหนดยุทธวิธี  แผนงานและการดําเนินงาน  (structuring  decisions)  การปรับเปลี่ยนยุทธวิธี / แผนงาน / การดําเนินงานให"ความเหมาะสม  (implementing decisions)  และการตัดสินใจเก่ียวกับการปรับเปลี่ยน / คง – ขยาย / ยุบ – เลิกโครงการ  (recycling  decisions)       นักประเมินจะต"องออกแบบการประเมินให"สอดคล"องกับสภาพการตัดสินใจของผู"บริหารโดยการระบุประเภท  ระดับ  และคาดคะเนสถานการณ2ของการตัดสินใจท่ีจะเกิดข้ึน  กําหนดเกณฑ2ท่ีใช"ในการ



59   ตัดสินใจในแต�ละสถานการณ2และวางแนวทางการประเมิน  จากนั้นจึงเก็บรวบรวมข"อมูลท่ีต"องการ  วิเคราะห2ข"อมูล และรายงานผล  1.9 Center  for  the  Study  of  Evaluation  Approach   รูปแบบการประเมินท่ีเรียกว�า  CSE  Approach  เปJนการประเมินกระบวนการของการทําให"เกิดความม่ันใจในการตัดสินใจ  จุดมุ�งหมายของการประเมินจึงเปJนการทําให"เกิดความม่ันใจในการตัดสินใจ  จุดมุ�งหมายของการประเมินจึงเปJนการเสนอสารสนเทศท่ีเปJนประโยชน2ต�อผู"บริหาร  โดยการประเมินควรประกอบด"วยกิจกรรมสําคัญ  คือ การประเมินความต"องการของระบบ  (System  Assessment)  ประเมินการวางแผนโครงการ  (Program  planning)  ประเมินการดําเนินงานตามแผน  (Implementation  Evaluation)  ประเมินความก"าวหน"า  (Progress  Evaluation)  และประเมินผลลัพธ2  (Outcome  Evaluation)  นักประเมินจะต"องรวบรวมข"อมูลท่ีเชื่อถือได"เก่ียวกับโครงการ  และให"ตรงกับความต"องการของผู"บริหาร  โดยจะต"องทราบว�าใครมีอํานาจในการตัดสินใจ  ผู"บริหารต"องการข"อมูลอะไร  และนักประเมินควรเปJนคนกลางท่ีไม�มีส�วนร�วมในโครงการ  2.  การประเมินท่ีเน"นการตัดสินใจ  โดยใช"วิธีเชิงธรรมชาติ (ND  Models) รูปแบบการประเมินตามแนวคิดนี้ ประกอบด"วย  2.1 Utilization – Focused  Approach  (UFA)   รูปแบบการประเมินท่ีเน"นการนําผลไปใช"ประโยชน2 Patton ให"แนวทางว�าบุคลิกภาพของนักประเมินเปJนกุญแจสู�การใช"ประโยชน2ของผลการประเมิน  นักประเมินจะต"องสร"างสัมพันธ2กับผู"ต"องการใช"ข"อมูลโดยตรง เพ่ือล�วงรู"ความต"องการข"อมูล การตัดสินใจท่ีต"องการทํา และป`อนข"อมูลท่ีเขาต"องการ โดยระบุผู"ท่ีเก่ียวข"องโดยตรงท่ีต"องการใช"ผลการประเมิน  กําหนดประเด็นของการประเมินให"ชัดเจน เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข"อมูล วิเคราะห2ข"อมูล และใช"เกณฑ2การตัดสินอันเปJนท่ียอมรับของผู"ใช"ผลการประเมิน เสนอผลการประเมินโดยให"ผู"ใช"ผลการประเมินเปJนผู"สรุป และตัดสินคุณค�าของสิ่งท่ีมุ�งประเมิน จากนั้นจึงทําการเผยแพร�ผลการประเมิน  2.2 Stakeholder – Based  Approach   เปJนรูปแบบการประเมินท่ีให"ความสําคัญและเน"นการสนองตอบความต"องการ  ทราบผลการประเมินของกลุ�มผู" มีส�วนได"ส�วนเสีย  กลุ�มผู"สนใจและเก่ียวข"องกับสิ่งท่ีประเมิน (multiple  stakeholder  groups)  กลุ�มผู"สนใจและเก่ียวข"องกับสิ่งท่ีประเมินถูกนํามาให"มีส�วนร�วมในการกําหนด  จุดมุ�งหมายของการประเมิน  เกณฑ2การประเมิน  เครื่องมือ การแปลผลการให"ข"อมูลย"อนกลับเก่ียวกับร�างรายงาน  ซ่ึงต�อมา  ได"เสนอแนวคิดในการเลือกกลุ�มผู"สนใจ  และเก่ียวข"องกับสิ่งท่ีประเมินโดยพิจารณาเป`าหมายของการมีส�วนร�วม  ถ"าเพ่ือเปJนการส�งเสริมการใช"ผลการประเมิน (utilization)  ควรเลือกกลุ�มท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจด"านนโยบายและควรให"มีส�วนร�วมอย�างจริงจัง  กลุ�มดังกล�าว  เช�น  ผู"บริหาร  ผู"จัดดําเนินการท่ีมีอิทธิพลต�อการกําหนดนโยบาย  แต�ถ"าเพ่ือเปJนตัวแทนของกระบวนการตัดสินใจ  (decision  making  process)  ควรเลือกกลุ�มท่ีมีอํานาจในการ



60   ตัดสินใจ  และไม�จําเปJนต"องให"มีส�วนร�วมอย�างใกล"ชิด  แต�ถ"าเพ่ือการสร"างพลังในการตัดสินใจ  (empowerment)  ท่ีสอดคล"องกับกระบวนการประชาธิปไตย  ควรเลือกกลุ�มท่ีมีอํานาจน"อยในการตัดสินใจ  แต�มีบทบาทของการต�อรองสูง  เช�น  ผู"ใช"บริการกลุ�มผลประโยชน2กลุ�มพลังต�าง ๆ  เปJนต"น  2.3 Responsive  (Countenance)  Model   รูปแบบการประเมินท่ีสนองความต"องการสารสนเทศของผู"สนใจใช"ผลการประเมิน  โดยพยายามสะท"อนคุณค�าของการดําเนินงานตามทัศนะของผู"เก่ียวข"องหลายฝoายอย�างกว"างขวาง  Stake  เสนอให"ใช"วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี  (case  study)  รวบรวมข"อมูลโดยเน"นการสังเกตและสัมภาษณ2ตามสภาพธรรมชาติ  โดยใช"นักสังเกตหลาย ๆ  คนทําการสังเกตกลุ�มผู"เก่ียวข"องหลายๆ  กลุ�ม  เน"นข"อมูลท่ีเก่ียวกับการรับรู"กระบวนการและผลกระทบในด"านการเปลี่ยนแปลงต�าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึน  โดยพิจารณาองค2ประกอบของการประเมิน  3  ส�วน  คือ  Antecedents,  Transaction  และ Outcomes  วิธีการประเมินเน"นการบรรยายความสัมพันธ2ขององค2ประกอบตามท่ีคาดหวังและเกิดข้ึนจริง  และตัดสินคุณค�าโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานในทัศนะของผู"เก่ียวข"องฝoายต�าง ๆ  ส�วนการตัดสินคุณค�าสุดท"ายให"เปJนหน"าท่ีของผู"ใช"ผลการประเมิน จะกําหนดเกณฑ2และทําการชั่งน้ําหนักคุณค�าของฝoายต�าง ๆ เอาเอง  2.4 Creative  Approach   รูปแบบนี้ ได" เน"นว�า ไม� มีวิธี ดี ท่ีสุดเพียงวิธี เดียวในการประเมินเนื่ องจากทุกสถานการณ2ของการประเมินมีความสลับซับซ"อน และมีลักษณะเฉพาะแตกต�างกันไม�ว�าจะเปJนคุณลักษณะ เง่ือนไข ทรัพยากร ข"อจํากัด กลุ�มบุคคลท่ีเก่ียวข"อง ค�านิยม และการเมือง ดังนั้น จึงต"องใช"วิธีการประเมินแตกต�างกัน การประเมินท่ีดีควรสอดคล"องกับสถานการณ2 (situation responsive) เน"นผลท่ีนําไปใช"ประโยชน2ได" (utilization–focused) และมีวิธีการท่ียืดหยุ�น  (methodologically  flexible)  Patton ได"เสนอว�า creative  evaluation เปJนการประเมินท่ีใช"กระบวนการแก"ปRญหาในการปรับเปลี่ยนสถานการณ2  และการประเมินให"เหมาะสมกัน  โดยอาศัยความสามารถส�วนตัวของนักประเมินในการสังเกตเจรจาต�อรอง ปฏิสัมพันธ2กับองค2ประกอบแวดล"อม เพ่ือออกแบบการประเมินจึงต"องมีความคิดริเริ่มสร"างสรรค2 และกล"าหาญ มีความกระตือรือร"น ตอบสนองได"ไว ปรับตัวได"ดี และสามารถให"ความรู"ผู"เก่ียวข"องให"มีความเข"าใจในกระบวนการประเมิน และการใช"ผลการประเมินโดยมีสไตล2ท่ีเปJนเอกลักษณ2ของตัวเอง  2.5 Transactional  Approach   รูปแบบนี้  ใช"แก"ไขความแตกแยกหรือขัดแย"งอันเนื่องมาจากการดําเนินโครงการและประสานรอยร"าวด"วยหลักการบริหารความขัดแย"งรูปแบบการประเมินนี้เริ่มด"วยการประชุมเพ่ือรับทราบปRญหาของกลุ�มผลประโยชน2 ท่ี เก่ียวข"องท้ังหมด  สร"างเครื่องมือติดตามข"อมูลการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ2เก่ียวกับการรับรู"ปRญหา  ความคาดหวังของกลุ�มต�าง ๆ  ปรับเปลี่ยนโครงการให"เหมาะสมโดยสร"างความรับผิดชอบร�วมกัน  ติดตามควบคุม และแก"ไขปRญหาท่ีเกิดข้ึนใหม� 



61    2.6 Illuminative  Approach   รูปแบบนี้   เน"นการใช" เทคนิคการสั งเกตแบบปลายเป]ด  (open – ended  observation)  เก่ียวกับคุณลักษณะสําคัญของโครงการ  ข"อตกลงเบื้องต"น  สถานการณ2แวดล"อมปฏิสัมพันธ2ระหว�างองค2ประกอบท่ีมีอิทธิพลต�อโครงการ  เพ่ือบรรยาย  แปลความหมาย  และจัดทําเอกสารรายงานเก่ียวกับผลดี / ผลเสียของสถานการณ2แวดล"อม  นวัตกรรม  การเปลี่ยนแปลง  และผลลัพธ2ท่ีสําคัญตลอดจนการแสวงหาหลักการท่ัวไป  2.7 Democratic  Approach   เปJนแนวทางการประเมินแบบประชาธิปไตยท่ีให"ความสําคัญต�อผู"มีผลประโยชน2จากการดําเนินงานทุกฝoายให"มีส�วนร�วมในกระบวนการประเมิน  นักประเมินทําหน"าท่ีติดต�อเจรจา / ประสานงานระหว�างแหล�งทุน  ผู"บริหาร  ผู"ร�วมโครงการ  และผู"ได"รับผลจากโครงการ / ประชาชนท่ัวไป  ตลอดจนทําหน"าท่ีศึกษาข"อมูลของโครงการ  เสนอ  และแลกเปลี่ยนข"อมูลระหว�างกลุ�มผลประโยชน2ต�าง ๆ การตัดสินคุณค�า  และข"อเสนอแนะข้ึนอยู�กับการวินิจฉัยของผู"เก่ียวข"องแต�ละฝoาย  3.  การประเมินท่ีเน"นการตัดสินคุณค�าโดยใช"เชิงระบบ  (SV  Models)   3.1  Consumer – oriented  Approach   รูปแบบการประเมินท่ีเน"นความสําคัญของผู"บริโภค  เปJนการตัดสินคุณค�าเชิงสัมพันธ2ของสิ่งต�าง ๆ  การประเมินมีจุดมุ�งหมายให"เกิดประโยชน2ต�อผู"บริโภคสําหรับตัดสินใจเลือกการบริโภคท่ีคุ"มค�า หรือสนองตอบต�อความต"องการของผู"บริโภค  ผลิตผลท่ีได"จากกระบวนการ  ซ่ึงอาจอยู�ในรูปของการบริการหรือผลิตภัณฑ2ก็ตามควรตัดสินคุณค�าตามมาตรฐานของผู"บริโภคเปJนสําคัญ  ผู"บริโภคอาจเปJน  ผู"ซ้ือสินค"า  ผู"ใช"บริการ  ผู"เข"าโครงการฝ�กอบรม  ผู"เลือกสถานศึกษา  นักเรียน  ครู  ผู"ปกครอง  ผู"เสียภาษี  เปJนต"น  การประเมินในลักษณะนี้  นักประเมินควรเปJนผู"ประเมินภายนอกท่ีมีความเปJนอิสระ  คําถามการประเมินท่ีสําคัญ  คือ  อะไรเปJนทางเลือกท่ีดีท่ีสุด?  หรือคุ"มค�าท่ีสุด? ภายใต"ความแตกต�างของบริบท  ด"านราคา  ความต"องการ  คุณค�าของสังคม  ผลกระทบทางบวก / ลบ  ท่ีอาจเกิดข้ึนตามมา  ข้ันตอนการประเมินท่ีสําคัญควรประกอบด"วยรายการกิจกรรมของการวัด  การตีค�า  การจัดลําดับความสําคัญ  การชั่งน้ําหนักผลตอบแทนและสังเคราะห2เพ่ือสรุปผล  3.2 Judicial  (Adversarial)  Approach   รูปแบบนี้ได"นําการพิพากษาคดีมาใช"เปJนวิธีการบรรลุข"อยุติเก่ียวกับการตัดสินคุณค�าของสิ่งท่ีประเมิน  ด"วยการนําสืบพยาน / หลักฐานของทีมนักประเมิน 2 ฝoายท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลของโครงการแตกต�างกัน  เพ่ือเป]ดโอกาสให"นักประเมินแต�ละฝoายแสดงหลักฐานท่ีน�าเชื่อถือท่ีสุดของฝoายตน  โดยมีการซักถามพยานของตนและฝoายตรงกันข"าม  ผู"พิพากษาและลูกขุนฟRงการเสนอข"อเท็จจริง  และการสืบสวนพยานจากทีมนักประเมินแต�ละฝoาย  เพ่ือตัดสินคุณค�าของสิ่งท่ีประเมินพร"อมท้ังจัดทําข"อเสนอแนะโดยมีข้ันตอนในการประเมิน  คือ  กําหนดประเด็นปRญหาเพ่ือใช"เปJนกรอบของการสืบสวน  คัดเลือกประเด็นและเรียงลําดับความสําคัญ  เป]ดโอกาสให"ทีมนักประเมินแต�ละฝoาย



62   เสนอข"อมูล  หลักฐานของผลการประเมินนําสืบพยานและเสนอข"อโต"แย"ง  คณะลูกขุนสรุปผลตัดสินคุณค�า  และจัดทําข"อเสนอแนะแนวทางนี้อยู�บนพ้ืนฐานความเชื่อว�าการสืบสวนสอบสวนกับมนุษย2ถือว�าเปJนหลักฐานท่ีสําคัญท่ีสุด  เพราะนอกจากจะได"ข"อเท็จจริงแล"ว  ยังสามารถครอบคลุมถึงอารมณ2  ความรู"สึกนึกคิด  ค�านิยม  สีหน"าท�าทาง  ซ่ึงจะเปJนส�วนประกอบท่ีนําไปสู�การตัดสินคุณค�าท่ีเหมาะสม  3.3 Accreditation  (Professional  Review)  Approach   ตอนต"นศตวรรษท่ี 20  ได"เกิดการต่ืนตัวในการรวมกลุ�มของนักวิชาชีพเปJนสมาคมวิชาชีพต�างๆ  เพ่ือคุ"มครองพิทักษ2สิทธิ์การประกอบวิชาชีพของสมาชิก  ในขณะเดียวกัน  สมาคมวิชาชีพดังกล�าวยังได"ทําหน"าท่ีกําหนดจรรยาบรรณมาตรฐานของวิชาชีพ  การพิจารณาผลงานทางวิชาการ  โดยใช"รูปแบบการประเมินท่ีเรียกว�า Professional  Review  รูปแบบการประเมินดังกล�าวประกอบด"วยกลุ�มผู"ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพนั้นๆ  ทําการประชุม  กําหนดกฎเกณฑ2มาตรฐานการปฏิบัติ  และใช"เปJนแนวทางในการตัดสินคุณภาพของผลการปฏิบัติ ผลงานทางวิชาการ การรับรองวิทยฐานะ (Accreditation) การให"วุฒิบัตร เปJนต"น  3.4 Goal – free  Approach   เปJนรูปแบบหนึ่งท่ีพยายามลดความลําเอียงของการประเมินท่ีเน"นการประเมินผลท่ีเกิดข้ึนจริง (actual effects) หรือผลท้ังหมดของโครงการท้ังในแง�ผลท่ีคาดหมาย และผลท่ีมิได"คาดหมาย  เช�น  ผลข"างเคียง  ซ่ึงอาจเปJนไปได"ท้ังทางบวกและทางลบ  เปJนต"น  มีการประเมินความต"องการจําเปJน  (Needs  Assessment)  เพ่ือใช"เปJนเกณฑ2หนึ่งในการตัดสินคุณค�าของโครงการ  การประเมินโครงการแบบไม�อิงวัตถุประสงค2ของโครงการมีจุดมุ�งหมายเพ่ือทราบผลท้ังหมดของโครงการ  เปรียบเทียบการดําเนินโครงการกับโครงการอ่ืนๆ  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของการดําเนินงานวิเคราะห2ค�าใช"จ�าย  เพ่ือศึกษาอัตราส�วนของค�าใช"จ�ายกับประสิทธิผล จากนั้นจึงสรุปผลการประเมินบุคลากร การดําเนินงาน และคุณค�าสรุปของโครงการ  3.5 Training  Approach   รูปแบบการประเมินผลการฝ�กอบรมว�าให"ผลอะไรบ"างแก�ผู"เข"ารับการฝ�กอบรม  และหน�วยงานของผู"เข"ารับการฝ�กอบรมว�าให"ผลอะไรบ"างแก�ผู"เข"ารับการฝ�กอบรม  และหน�วยงานของผู"เข"ารับการฝ�กอบรม  อันเปJนประโยชน2ต�อการพัฒนา / ปรับปรุงโครงการฝ�กอบรม   หรือตัดสินใจยุติหรือดําเนินโครงการต�อไป Kirkpatrick ได"เสนอว�าควรทําการประเมินผลของการฝ�กอบรมเปJน  4  ลําดับข้ัน  ได"แก�  1) การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) อันเปJนความรู"สึกตอบสนองต�อโครงการของผู"เข"ารับการอบรม เช�น หลักสูตร เนื้อหา สาระ วิทยากร เอกสาร สถานท่ีโสตทัศนูปกรณ2 ระยะเวลา  เปJนต"น  2) การประเมินการเรียนรู"  (Learning)  อันเปJนผลการเรียนรู"ท่ีเกิดข้ึนกับผู"เข"ารับการอบรม เช�น  การเปลี่ยนแปลงความรู"  ทัศนคติ  ทักษะ  ก�อน – หลังการฝ�กอบรม  เปJนต"น  3) การประเมินพฤติกรรม  (Behavior)  อันเปJนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู"รับการอบรมเม่ือกลับไปปฏิบัติงาน  เช�น  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ก�อน - หลังการฝ�กอบรมและหลังจากกลับไปปฏิบัติงาน  เปJนต"น 



63   และ 4) การประเมินผลต�อองค2การ (Results)เปJนการประเมินผลลัพธ2หรือผลกระทบท่ีเกิดต�อองค2การ  อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู"เข"ารับการอบรม เช�น การลดลงของปRจจัยเสี่ยง การเพ่ิมข้ึนของผลผลิต ประสิทธิภาพ เปJนต"น  3.6 Theory – Based  Approach   รูปแบบการประเมินแบบอิงการขับเคลื่อนทางทฤษฎี  โดยใช"ทฤษฎีโครงการเปJนเครื่องนําทางสําหรับตัดสินว�า  โครงการนั้นประสบความสําเร็จหรือไม�?  และปRจจัยใดเปJนสาเหตุของผลของโครงการท่ีเกิดข้ึน เพ่ือจัดทําข"อเสนอแนะสําหรับพัฒนาโครงการลักษณะนั้นต�อไป การประเมินตามแนวคิดนี้เริ่มจากการใช"ตรรกศาสตร2ของโครงการ ด"วยการพัฒนาทฤษฎีท่ีเหมาะสมกับสถานการณ2  มีความเท่ียงตรงภายใต"บริบทของโครงการ  แนวคิดทางทฤษฎีจะช�วยเชื่อมโยงระหว�างปRจจัย  กิจกรรมการดําเนินงาน  และผลลัพธ2อันเปJนผลสําเร็จของโครงการมีการระบุตัวแปรต"น  และตัวแปรตาม  พร"อมท้ังการเชื่อมโยงเชิงสาเหตุ  ผลการประเมินทําให"ทราบว�าปRจจัยต�าง ๆ  รวมท้ังกิจกรรมการดําเนินงาน  นําไปสู�ผลลัพธ2ตามคําทํานายของทฤษฎีหรือไม�  ผลลัพธ2ท่ีเกิดข้ึนประสบผลสําเร็จเพียงใด?  และปRจจัยใดเปJนส�วนสําคัญต�อการเกิดผลสําเร็จ / ไม�สําเร็จนั้น  ความเหมาะสมของการใช"รูปแบบการประเมินนี้อยู�ท่ีความสามารถในการสร"างทฤษฎีโครงการท่ีถูกต"องและเชื่อถือได"  ถ"าทฤษฎีมีความสอดคล"องกับโครงการ  และบริบทของโครงการ  ทฤษฎีนั้นช�วยนําทาง  ทําให"สามารถตรวจสอบผลของโครงการได"อย�างน�าเชื่อถือ  3.7 Value – Added  Approach   รูปแบบการประเมินแบบเน"นผลลัพธ2ท่ีเปJนมูลค�าเพ่ิม  ซ่ึงเปJนการติดตามกํากับผลลัพธ2อย�างเปJนระบบ  (Outcome  monitoring)  สําหรับประเมินความงอกงาม  พัฒนาการหรือคะแนนเพ่ิม  โดยใช"แบบสอบถามมาตรฐานเปJนเครื่องมือติดตามประเมินความก"าวหน"า / แนวโน"มของผลสัมฤทธิ์ / พัฒนาการของระบบการศึกษา  สถานศึกษาหรือผู"เรียนในระดับชั้นต�าง ๆ อย�างต�อเนื่องว�ามีพัฒนาการเพ่ิมข้ึนเพียงไร สําหรับเปรียบเทียบระหว�างสถานศึกษา ขนาด ประเภท  สังกัด  เพ่ือจัดกลุ�มคุณภาพและจัดทํารายงานข"อเสนอแนะสําหรับการพัฒนาระบบ การศึกษาในภาพรวม  นักประเมินอาจใช"ตัวบ�งชี้เชิงระบบเปJนกรอบของการติดตามความก"าวหน"า  หรือพัฒนาการ  คําถามเชิงประเมินท่ีสําคัญของรูปแบบการประเมินนี้ เช�น ผู"เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเปJนมูลค�าเพ่ิมเท�าใด?  แนวโน"มพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์เปJนอย�างไร? ส�วนใดของระบบท่ีมีผลลัพธ2ท่ีดีท่ีสุด? ส�วนใดแย�ท่ีสุด? สวนใดบ"างท่ีควรมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือแก"ไข ระบบโดยภาพรวมประสบความสําเร็จหรือไม�สําเร็จเพียงใด? เปJนต"น  4.  การประเมินท่ีเน"นการตัดสินคุณค�าโดยวิธีเชิงธรรมชาติ (NV  Models)  รูปแบบการประเมินตามแนวคิดนี้  ประกอบด"วย  4.1  Effective  Approach 



64     รูปแบบนี้พยายามเพ่ิมโอกาสของการนําผลการประเมินไปใช"ประโยชน2  เรียกว�า  Effective Evaluation ซ่ึงเปJนวิธีท่ีผสมผสานระหว�างแนวคิดการประเมินแบบตอบสนองความต"องการของผู" ใช" สารสนเทศ (responsive evaluation) กับวิ ธีการประเมินแบบธรรมชาติ   (naturalistic  methodologies)  ซ่ึงเน"นวิธีการท่ียืดหยุ�นตามสถานการณ2โดยเริ่มต"นจากการระบุผู"อยู�ในข�ายท่ีจะใช"สารสนเทศจากการประเมิน  ระบุองค2ประกอบท่ีต"องการประเมิน  กําหนดวัตถุประสงค2ของการประเมินให"ชัดเจนว�า  ต"องการประเมินคุณค�าภายในและ / หรือคุณค�าภายนอก  ประเมินแบบ  formative  และ/หรือ  summative  จากนั้นจึงเก็บรวบรวมข"อมูลให"ครอบคลุมประเด็นปRญหา  คุณค�าท่ีต"องการประเมินและเกณฑ2มาตรฐาน  เพ่ือทําการวิเคราะห2ข"อมูล  แปลผล  ตัดสินคุณค�าภายใน / ภายนอก  ตลอดจนจัดทํารายงานผลและข"อเสนอแนะ  4.2 Criticism  Approach   รูปแบบนี้ได"ประยุกต2มโนทัศน2ของศิลปวิจารณ2  (Art  Criticism)  มาใช"เปJนรูปแบบของการประเมิน  โดยให"แนวคิดว�าการวิพากษ2วิจารณ2เปJนการใช"วิจารณญาณในการบรรยายคุณภาพของสิ่งท่ีศึกษา (descriptive aspect) ตีความหมายคุณภาพของสิ่งท่ีศึกษา (interpretive aspect) ออกมาในเชิงประจักษ2ตามการรับรู"ของผู"เชี่ยวชาญและตัดสินคุณค�าของสิ่งนั้น (evaluative aspect)  Eisner เสนอว�าการประเมินตามแนวทางของศิลปวิจารณ2 ประกอบด"วยศิลปะของการรับรู"อันประณีต  ซ่ึงเกิดจากการฝ�กฝนและประสบการณ2 กับศิลปะของการเป]ดเผยคุณภาพของการถ�ายทอดความรู"สึกท่ีกลั่นกรองผ�านเกณฑ2มาตรฐานเพ่ือสะท"อนคุณค�าของสิ่งนั้นออกมา     4.3 Authentic  Approach   รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริง  การประเมินตามสภาพจริงได"เริ่มพัฒนามาต้ังแต�  ค.ศ.1900  เพ่ือแก"ไขข"อจํากัดของการทดสอบด"วย  ข"อสอบเขียนตอบแบบหลายตัวเลือกให"เกิดความสมดุล ยืดหยุ�นท่ีจะใช"กับการประเมินภาคปฏิบัติ (Performance  assessment)  ท่ีใกล"เคียงกับสภาพท่ีเปJนจริงทางสังคม เช�น การประเมินตามสภาพปRญหาจริงเก่ียวกับความคิด การทํางานร�วมกัน ชิ้นงาน งานเขียน แฟ̀มสะสมงาน (portfolio) ทักษะชีวิต เปJนต"น โดยการพิจารณาตัดสินตามมิติคุณภาพ (rubrics) ซ่ึงเปJนระดับมาตรฐานท่ียอมรับสําหรับใช"เปรียบเทียบภายในกลุ�มระหว�างกลุ�ม  ข้ันตอนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามสภาพจริงประกอบด"วย กําหนดทักษะหรือคุณลักษณะท่ีต"องการประเมิน เลือกสถานการณ2  และเครื่องมือประเมินท่ีเปJนสภาพจริง จัดกิจกรรมปฏิบัติการกําหนดมิติคุณภาพเพ่ือใช"เปJนเกณฑ2มาตรฐานสําหรับการประเมิน  ทําการประเมินผลการปฏิบัติ ตรวจสอบความถูกต"อง และรายงานผล  4.4 Constructivist  Approach   รูปแบบการประเมินแบบสร"างความร�วมมือจากทุกฝoาย  ซ่ึงเปJนการประเมินท่ีอยู�บนพ้ืนฐานของการให"บริการท่ีตอบสนองต�อความห�วงใยของผู"เก่ียวข"องทุกฝoาย  พ้ืนฐานความคิดมาจากความเชื่อว�า  ความจริงไม�ใช�สิ่งสากลท่ียั่งยืน  แต�ยึดถือว�าความจริงเปJนเพียงปฏิบัติการตามอัตวิสัย



65   ของผู"เก่ียวข"องผู"ประเมินจึงมีบทบาทในการควบคุมการประเมินและทําการประเมินร�วมกับผู"เก่ียวข"องท่ีมีส�วนได"เสียทุกฝoาย  ซ่ึงเปJนเสมือนเครื่องมือมนุษย2 ท่ีสามารถทําให"เกิดฉันทามติร�วมกันได"  ผู"เก่ียวข"องมีบทบาทสําคัญในการกําหนดประเด็นการประเมิน  และตัวแปรของการประเมิน  ส�วนผู"ประเมินมีหน"าท่ีให"ความรู"  สร"างจิตสํานึกของตัวเองให"เกิดพลังของความร�วมมือท่ีจะพัฒนาสังคม กลุ�ม และตนเอง รวมท้ังรักษาดุลยภาพระหว�างวิธีการเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เม่ือผู"ประเมินและผู"เก่ียวข"องทุกฝoายเห็นด"วยกับแนวทางนี้  และตกลงใจท่ีจะร�วมมือกันจนเกิดฉันทามติของการประเมิน  โดยผู"ประเมินจะต"องมีคุณธรรม  มีบารมี  และเปJนท่ียอมรับของทุกฝoายท่ีเก่ียวข"อง  4.5 Empowerment  Approach   รูปแบบการประเมินแบบสร"างพลังการประเมิน  ซ่ึงอยู�บนพ้ืนฐานตามแนวคิดของการประเมินแบบสร"างความร�วมมือจากทุกฝoายการประเมินตามรูปแบบสร"างความร�วมมือจากทุกฝoาย  การประเมินตามรูปแบบสร"างพลังนี้  มุ�งตอบสนองต�อผู"มีส�วนได"ส�วนเสียทุกฝoาย (Stakeholders)  ท้ังนี้ผู" ท่ีได"รับผลกระทบมากท่ีสุดจนถึงน"อยท่ีสุด ให"มาร�วมกันดําเนินงานจนเกิดเปJนพลังความรู"  ความเข"าใจ  ในการประเมินและสามารถดําเนินการประเมินได"เอง  ความแตกต�างท่ีสําคัญระหว�างการประเมินแบบสร"างพลังการประเมิน  กับการประเมินแบบสร"างความร�วมมือจากทุกฝoาย  อยู�ตรงท่ีการประเมินแบบสร"างความร�วมมือจากทุกฝoาย  ผู"ประเมินมีบทบาทของการควบคุมการประเมินและดําเนินการประเมินจนเกิดการยอมรับการประเมิน  และผลการประเมินร�วมกัน  แต�การประเมินแบบสร"างพลังการประเมิน  ผู"ประเมินไม�ได"มีบทบาทเปJนผู"ควบคุมการประเมิน  ผู"ประเมินมีบทบาทเปJนผู"แนะนํา  ช�วยเหลือเชิงเทคนิคและสร"างพลังการประเมินร�วมกับผู"เก่ียวข"อง  กล�าวโดยสรุป จากการศึกษารูปแบบการประเมินโครงการดังกล�าวข"างต"น รูปแบบการประเมินหรือโมเดลการประเมิน คือ กรอบความคิด แนวความคิดในการประเมินท่ีเสนอโดยนักประเมินท่ีมีความรู"และมีชื่อเสียง ซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบ มีความแตกต�างกัน ข้ึนอยู�กับข"อตกลงเบื้องต"น โดยมีนักวิชาการทางด"านการประเมินได"เสนอกรอบความคิดให"นักประเมินได"เลือกใช" สรุปโดยท่ัวไปแบ�งออกเปJน 3 กลุ�ม คือ        1. รูปแบบการประเมินท่ีเน"นจุดมุ�งหมาย (Objective Based Model)  ได"แก� รูปแบบการประเมินของไทเลอร2 (Ralph W. Tyler : 1943) ครอนบาค (Cronbach : 1973) และเคริกแพตทริค (Kirkpatirck)          2. รูปแบบการประเมินท่ีเน"นการตัดสินคุณค�า (Judemental Evaluation Model)   ได"แก�รูปแบบการประเมินของสเตค (Stake : 1967) สคริฟเว�น (Scriven : 1967) โพรวัส (Provus : 1971)           3. รูปแบบการประเมินท่ี เน"นการตัดสินใจ (Decision – Oriented Evaluation Model)  ได"แก� รูปแบบการประเมิน ของเวลซ2 (Welch : 1967) สตัฟเฟ]ลบิม (Stufflebeam : CIPP : 1968) อัลคิน (Alkin : 1967) 



66     2. รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model)    รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) เปJนรูปแบบการประเมินท่ีเน"นการตัดสินใจ (Decision – Oriented Evaluation) ซ่ึงผู"ประเมินได"นํามาใช"ในการประเมินโครงการครั้งนี้  โดย    แดเนียล แอล สตัฟเฟ]ลบิม (Daneil L. Stufflebeam, 1983) ได"เสนอแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการประเมินแบบซิปโมเดล (CIPP Model) ว�าเปJนการประเมินด"วยกระบวนการต�อเนื่อง  โดยมีจุดเน"นท่ีสําคัญคือใช"ควบคู�กับการบริหารโครงการเพ่ือหาข"อมูลประกอบการตัดสินใจอย�างต�อเนื่องตลอดเวลา วัตถุประสงค2ของการประเมินคือการให"สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ คําว�า  CIPP เปJนคําย�อมาจาก  คําว�า Context, Input, Process และ Product สตัฟเฟ]ลบีม ได"ให"ความหมายว�า  การประเมินเปJนกระบวนการของการบรรยายการเก็บข"อมูล การวิเคราะห2ข"อมูล ข�าวสาร เพ่ือนําข"อมูลไปใช"ประโยชน2  ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม  ซ่ึงการประเมินเพ่ือให"ได"สารสนเทศท่ีสําคัญ มุ�งประเมิน   4 ด"าน ดังนี้    1) การประเมินสภาพแวดล"อม (Context Evaluation) เปJนการประเมินเพ่ือให"ได"ข"อมูลสําคัญ  เพ่ือช�วยในการกําหนดวัตถุประสงค2ของโครงการ  ความเปJนไปได"ของโครงการเปJนการตรวจสอบเพ่ือตอบคําถามต�างๆ เช�น  - เปJนโครงการท่ีสนองปRญหาหรือความต"องการจําเปJนท่ีแท"จริงหรือไม�   - วัตถุประสงค2ของโครงการชัดเจน  เหมาะสม  สอดคล"องกับนโยบายขององค2กรหรือนโยบายหน�วยเหนือหรือไม�   - เปJนโครงการท่ีเปJนไปได"ในแง�ของโอกาส ท่ีจะได"รับการสนับสนุนจากองค2การต�างๆ หรือไม�    2) การประเมินปRจจัยเบื้องต"น (Input Evaluation) เปJนการประเมินเพ่ือใช"ข"อมูลตัดสินใจปRจจัยต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข"องกับโครงการเหมาะสมหรือไม� โดยดูว�าปRจจัยท่ีใช" จะมีส�วนช�วยให"บรรลุจุดมุ�งหมายของโครงการหรือไม�  เปJนการตรวจสอบเพ่ือตอบคําถามท่ีสําคัญ  เช�น    - ปRจจัยท่ีกําหนดไว"ในโครงการ  มีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม�    - กิจกรรมท่ีได"เลือกสรรแล"ว ท่ีกําหนดไว"ในโครงการ มีความเปJนไปได"เพียงใด    3)  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)  เปJนการประเมินระหว�างการดําเนินโครงการ  เพ่ือหาข"อดีและข"อบกพร�องของการดําเนินงานตามข้ันตอนต�าง ๆ ท่ีกําหนดไว"และเปJนการรายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการนั้นด"วย  ซ่ึงเปJนการตรวจสอบเพ่ือตอบคําถามท่ีสําคัญ  เช�น   - การปฏิบัติงานเปJนไปตามแผนท่ีกําหนดไว"หรือไม�    - เกิดปRญหา อุปสรรค ไม�ราบรื่น ไม�คล�องตัว หรือไม�อย�างไร  - มีการแก"ไขปRญหาอย�างไร    4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เปJนการประเมินเพื ่อดูว�าผลท่ีเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการเปJนไปตามวัตถุประสงค2 หรือตามท่ีคาดหวังไว"หรือไม� โดยอาศัยข"อมูลจาก



67   การรายงานผลท่ีได"จากการประเมินสภาพแวดล"อม ปRจจัยเบื้องต"น และกระบวนการร�วมด"วย ซ่ึงเปJนการตรวจสอบเพ่ือตอบคําถามท่ีสําคัญ ๆ เช�น  - เกิดผล / ได"ผลลัพธ2ตามวัตถุประสงค2ของโครงการหรือไม�  - คุณภาพของผลลัพธ2เปJนอย�างไร  - เกิดผลกระทบอ่ืนใดบ"างหรือไม�   สรุปกรอบความคิดของรูปแบบการประเมินแบบซิป แสดงได"ในแผนภาพ ดังต�อไปนี้                      ภาพท่ี 4 แสดงประเภทของการประเมินและการตัดสินใจของสตัฟเฟ]ลบีม            ท่ีมา: ธีรศักด์ิ อุ�นอารมณ2เลิศ, 2556: 95   รัตนะ บัวสนธ2 (2556: 10-17) กล�าวว�า รูปแบบการประเมิน CIPP เปJนการนําตัวอักษรตัวแรกของมิติการประเมิน 4 ด"านมาประกอบกัน ได"แก� การประเมินบริบท (Context) ปRจจัยนําเข"า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ซ่ึงสตัฟเฟ]ลบีม พัฒนานําเสนอข้ึนโดยมีพ้ืนฐานมาจากการเรียนรู"หรือประสบการณ2การกระทําการประเมินโครงการทางการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา ต้ังแต�กลางปK 1960 โดยต"องการท่ีจะแก"ไขข"อผิดพลาดหรือข"อจํากัดของรูปแบบการประเมินแบบด้ังเดิม รูปแบบการประเมิน CIPP ปรากฏข้ึนเปJนลายลักษณ2ชัดเจนในหนังสือชื่อ Educational Evaluation and Decision Making ซ่ึงตีพิมพ2ในปK 1971 และปรับปรุงอีกครั้งในปK 2007 ในหนังสือ Evaluation Theory Models and Applications โดยมีรายละเอียด ดังนี้   1) การประเมินบริบท (Context Evaluation) หมายถึง การประเมินเก่ียวกับความต"องการจําเปJน ปRญหา และโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนภายใต"เง่ือนไขแวดล"อมหนึ่งท่ีกําหนด การประเมินบริบทอาจจะประเมินได"ท้ังก�อน ระหว�างหรือแม"กระท่ังหลังการดําเนินโครงการ แผนงานหรือสิ่งแทรกแซง อ่ืนๆ ในกรณีประเมินบริบทก�อนการดําเนินโครงการ องค2กรหรือหน�วยงานจะใช"ผลจากการประเมินการประเมินสภาพแวดล"อม (Context Evaluation) การประเมินสภาพปRจจยัเบ้ืองต"น (Input Evaluation) การประเมินกระบวนการ (Process  Evaluation) การประเมินผลผลติ Product  Evaluation)  เลือกแผนการจัดแผนงานท่ีเหมาะสมท่ีสดุ  การนําแผนงานท่ีกําหนดไว"ไปปรับปรุง  ควรปรับปรุงขยายแผนหรือควรล"มเลิก   ตัดสินใจเลือกวัตถุประสงค2 



68   บริบทเพ่ือช�วยจัดลําดับความสําคัญและกําหนดเป`าหมายสําหรับโครงการนั้น แต�ถ"าเปJนการประเมินบริบทระหว�างหรือหลังดําเนินโครงการ องค2กรและหน�วยงานมักจะดําเนินการและจัดทํารายงานการประเมินบริบทควบรวมไปกับการประเมินปRจจัยนําเข"า กระบวนการ และผลผลิต กรณีนี้การประเมินบริบทจึงมีประโยชน2สําหรับการตัดสินใจกําหนดเป`าหมายของโครงการและช�วยให"ผู"รับบริการได"ประเมินว�าโครงการหรือสิ่งแทรกแซงดังกล�าวมีคุณประโยชน2ตอบสนองหรือเปJนไปตามความต"องการจําเปJนของกลุ�มผู"ใช"ประโยชน2หรือไม�เพียงไร เทคนิควิธีการท่ีใช"ในการประเมินบริบทควรใช"วิธีการเก็บรวบรวมสารสนเทศอย�างหลากหลาย ครอบคลุมสมาชิกท่ีเปJนประชากรเป̀าหมาย รวมท้ังสิ่งแวดล"อมต�าง ๆ ของโครงการหรือสิ่งแทรกแซงนั้น ซ่ึงโดยปกติมักเริ่มจากการซักถามผู"รับริการและผู"มีส�วนได"ส�วนเสีย เพ่ือช�วยระบุขอบข�ายการศึกษา หลังจากนั้นนักประเมินอาจจะทําการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความต"องการจําเปJนในการรับบริการหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการให"บริการ ผลการประเมินบริบทสามารถนํามาใช"ได"อย�างกว"างขวางยกตัวอย�างเช�น ผู"บริหารสามารถนําผลการประเมินท่ีได"ไปใช"สื่อสารกับสมาชิกในองค2กรเพ่ือแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นเก่ียวกับ จุดแข็ง จุดอ�อน ความต"องการจําเปJน แต�สําหรับนักพัฒนาโครงการก็สามารถท่ีจะนําผลการประเมินบริบทไปใช"เพ่ือสนับสนุนขอรับทุนหรือจัดทําสัญญาต�าง ๆ เก่ียวกับโครงการ สําหรับโรงเรียนนั้นก็อาจใช"การประเมินบริบทเพ่ือให"ความช�วยเหลือนักเรียนและผู"ปกครองในการชี้แนะและพัฒนาความก"าวหน"าทางการเรียนให"ดียิ่งข้ึน ในส�วนของนักประเมินก็ต"องใช"ผลการประเมินบริบทเพ่ือกําหนดวัตถุประสงค2ได"อย�างเหมาะสมและมีความสัมพันธ2กับแผนงานโครงการหรือสิ่งแทรกแซงนั้น ๆ   2) การประเมินปRจจัยนําเข"า (Input Evaluation) จุดมุ�งเน"นหลักของการประเมินปRจจัยนําเข"า ก็เพ่ือช�วยจัดลําดับโครงการท่ีจะทําให"เกิดการเปลี่ยนแปลงความต"องการจําเปJน โดยการศึกษาและตรวจสอบอย�างถ่ีถ"วนเก่ียวกับแนวทางต�าง ๆ ท่ีมีศักยภาพหรือมีความเปJนไปได"มากท่ีสุด ในอันท่ีจะก�อให"เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล�าว การประเมินปRจจัยนําเข"าจะเปJนตัวบ�งบอกล�วงหน"าถึงความสําเร็จหรือความล"มเหลวหรือประสิทธิผลของความพยายามเปลี่ยนแปลงใด ๆ ท่ีโครงการหรือสิ่งแทรกแซงนั้น ๆ ต"องการให"เกิด จุดมุ�งเน"นประการท่ีสองของการประเมินปRจจัยนําเข"า ก็เพ่ือสร"างความเข"าใจร�วมกันเก่ียวกับแนวทางท่ีเปJนทางเลือกต�าง ๆ และเพราะเหตุใดจึงเลือกแนวทางนั้น ในกรณีเช�นนี้สารสนเทศท่ีได"จากการประเมินปRจจัยนําเข"าจะมีความสําคัญเปJนอย�างมากสําหรับบ�งบอกให"เห็นถึงความรับผิดรับชอบ  ใด ๆ ของผู"พัฒนาโครงการท่ีพยายามออกแบบและปรับปรุงงบประมาณใด ๆ ของโครงการหรือสิ่งแทรกแซงดังกล�าว นอกจากนี้แล"วการประเมินปRจจัยนําเข"า ก็จะช�วยจําแนกและจัดลําดับแนวทางท่ีเก่ียวข"องให"แก�ผู"มีหน"าท่ีตัดสินใจได"ใช"เปJนทางเลือกสําหรับการดําเนินงานต�อไป โดยสรุปการประเมินปRจจัยนําเข"า ก็เพ่ือช�วยผู"ทําหน"าท่ีตัดสินใจเลือกกลยุทธ2ต�าง ๆ ท่ีจะช�วยให"บรรลุเป`าหมายตอบสนองความต"องการจําเปJนให"แก�ผู"รับประโยชน2 ก�อให"เกิดแผนงานท่ีปฏิบัติได"จริงและใช"งบประมาณได"อย�างเหมาะสม รวมท้ังการบันทึกและสร"างสํานึกรับผิดรับชอบเก่ียวกับการได"มาซ่ึงทรัพยากรและวิธีการดําเนินงานในแผนงานนั้น ๆ นอกจากนี้แล"วหน"าท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของการประเมินปRจจัยนําเข"าก็เพ่ือช�วยให"ผู"นํา



69   โครงการหลีกเลี่ยงความสูญเปล�าใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาการใช"นวัตกรรมหรือโครงการท่ีไม�ก�อให"เกิดประโยชน2คุ"มค�าถึงทรัพยากรท่ีจะต"องสูญเสียไป   3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปJนการตรวจสอบการนําแผนงานหรือโครงการไปใช"หรือตรวจสอบการดําเนินงานการใช"แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค2ท่ีสําคัญประการหนึ่งของการประเมินกระบวนการก็คือ การให"ข"อมูลย"อนกลับแก�ผู"จัดการและผู"ปฏิบัติงานในโครงการนั้น ๆ เก่ียวกับการดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ ของโครงการว�าเปJนตามตารางเวลาท่ีกําหนดหรือไม� การใช"งบประมาณและประสิทธิภาพเปJนอย�างไร สําหรับวัตถุประสงค2อีกประการหนึ่งก็เพ่ือชี้แนะแนวทางให"แก�ผู"ปฏิบัติงาน ในการปรับปรุงการใช"งบประมาณและแนวทางการดําเนินงานของโครงการให"มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน เพราะโดยปกติแล"วเม่ือมีการเริ่มต"นการดําเนินงานของโครงการหรือแผนงาน ผู"ปฏิบัติงานย�อมไม�สามารถท่ีจะกําหนดสิ่งต�าง ๆ ได"ท้ังหมด ไม�ว�าจะเปJนเรื่องของการจัดกิจกรรม การใช"บุคลากร งบประมาณ หรืออ่ืน ๆ ดังนั้นการได"รับสารสนเทศจากการประเมินกระบวนการ ก็สามารถนําไปใช"ประกอบการตัดสินใจปรับปรุงสิ่งต�าง ๆ ในโครงการให"สามารถดําเนินการต�อไปและมีความเปJนไปได"ท่ีจะทําให"บรรลุวัตถุประสงค2ตามท่ีต"องการ ในการประเมินกระบวนการนั้น ควรทําการเปรียบเทียบระหว�างกิจกรรมและค�าใช"จ�ายจริงกับกิจกรรมในแผนงาน โครงการ และงบประมาณท่ีกําหนดไว"ว�ามีความแตกต�างกันมากน"อยพียงไร รวมท้ังบรรยายให"เห็นถึงปRญหาต�าง ๆ เก่ียวกับการนําโครงการไปใช"และท"ายท่ีสุดก็ควรจัดทํารายงานท่ีผู"ร�วมโครงการหรือผู" ทําการสังเกตได"ตัดสินคุณภาพของกระบวนการใช"โครงการ แผนงานดังกล�าว   4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) วัตถุประสงค2หลักของการประเมินผลผลิตก็เพ่ือสอบวัด ตีความ และตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ แผนงานหรือสิ่งแทรกแซงว�าตอบสนองบรรลุความต"องการจําเปJนของกลุ�มผู"รับประโยชน2หรือไม� นอกจากน้ันการประเมินผลผลิตก็ยังต"องประเมิน ผลลัพธ2 (Outcomes) ท้ังท่ีต้ังใจและไม�ต้ังใจ ท้ังท่ีเปJนไปในทางบวกและทางลบอีกด"วย ยิ่งไปกว�านั้นบ�อยครั้งท่ีนักประเมินยังขยายขอบเขตการประเมินผลผลิตไปสู�การประเมินในสิ่งท่ีเรียกว�า ผลลัพธ2ระยะยาวอีกด"วย การประเมินผลผลิตควรดําเนินการโดยอาศัยการรวบรวมและวิเคราะห2การตัดสินของกลุ�มผู"มีส�วนได"ส�วนเสียท่ีมีต�อโครงการหรือสิ่งท่ีได"รับการประเมินนั้น ในบางครั้งก็อาจทําการเปรียบเทียบผลลัพธ2ท่ีเกิดข้ึนกับโครงการหรือสิ่งท่ีได"รับการประเมินอ่ืนซ่ึงมีลักษณะคล"ายคลึงกันและก็มีอยู�บ�อย ๆ ท่ีผู"รับบริการจากโครงการต"องการจะรู"ว�าโครงการดังกล�าวได"ผลสัมฤทธิ์เปJนไปตามวัตถุประสงค2ท่ีกําหนดหรือไม� และมีประโยชน2คุ"มกับการลงทุนดําเนินการเพียงไร ดังนั้นในทางท่ีเหมาะสมแล"วนักประเมินก็ควรท่ีวิเคราะห2ตีความให"เห็นว�าจุดอ�อนของการใช"โครงการหรือแผนปฏิบัติงานส�วนใดท่ีเปJนสาเหตุทําให"ได"ผลลัพธ2อ�อนด"อยลงไปด"วย เทคนิควิธีการท่ีใช"ประเมินผลผลิตมิได"กําหนดไว"อย�างเปJนแบบแผนตายตัว แต�นักประเมินอาจต"องใช"วิธีการอย�างหลากหลายร�วมกันเพ่ือช�วยให"เกิดความเข"าใจในการศึกษาผลลัพธ2ท้ังหมดของสิ่งท่ีได"รับการประเมิน รวมท้ังยังช�วยในการตรวจสอบข"ามกันไปมาระหว�างข"อค"นพบท่ีหลากหลายอีกด"วย 



70     ในการประเมินผลการปฏิบัติท่ีเกิดข้ึนนอกเหนือจากวัตถุประสงค2ท่ีกําหนดนั้น นักประเมินจําเปJนต"องศึกษา ค"นหาผลลัพธ2ท่ีมิได"คาดหมายด"วย ท้ังผลลัพธ2ในเชิงบวกและเชิงลบโดยการรับฟRงความคิดเห็นหรือสัมภาษณ2กลุ�มผู"มีส�วนได"ส�วนเสียกับสิ่งท่ีได"รับ เปJนการประเมินเพ่ือท่ีจะทําการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับผลลัพธ2ให"ครอบคลุมทุก ๆ ด"าน และสืบหาข"อเท็จจริงอย�างรอบคอบสําหรับยืนยันหรือไม�ยืนยันสมมติฐานเก่ียวกับผลลัพธ2ดังกล�าว  ประเด็นสําคัญท่ีต"องพึงระวังในการจัดทํารายงานการประเมินผลลัพธ2ก็คือ นักประเมินไม�ควรเร�งรีบประเมินผลผลิตและจัดทํารายงานสู�สาธารณะอย�างทันทีทันใด เพราะเหตุว�าการดําเนินโครงการต"องการระยะเวลาพอสมควรท่ีจะทําให"เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุตามความรับผิดชอบท่ีระบุไว"  การจัดทํารายงานการประเมินผลผลิตท่ียังไม� มีวุฒิภาวะสุกงอม (Premature) อย�างเพียงพอ อาจนําไปสู�ความไม�สามารถตัดสินใจได"เก่ียวกับความต�อเนื่องของโครงการเพราะเหตุว�าทําให"ไม�พบผลลัพธ2ใด ๆ เกิดข้ึนเลย ท้ังนี้เนื่องจากผลลัพธ2ของโครงการต"องใช"ระยะเวลายาวพอสมควรในการศึกษา ติดตาม ดังนั้นถ"าหากการจัดทํารายงานการประเมินผลผลิตสู�สาธารณะได"มีการหน�วงเวลาอย�างสมเหตุสมผลแล"ว นักประเมินอาจจะพบผลลัพธ2ท่ีเกิดข้ึนภายหลังและ           มีความสําคัญอย�างยิ่งสําหรับใช"สนับสนุนการดําเนินงานโครงการอย�างต�อเนื่องต�อไป กล�าวโดยสรุป รูปแบบของการประเมินโครงการมีหลากหลายรูปแบบ การนํารูปแบบใดไปใช"เปJนแนวทางในการประเมินโครงการ ผู"ประเมินต"องคํานึงถึงวัตถุประสงค2ในการประเมินและลักษณะของโครงการท่ีดําเนินการ ซ่ึงแต�ละรูปแบบต�างมีข"อดีและข"อจํากัดอยู�ในตัวเอง ดังท่ีมีการกล�าวกันไว"ว�า ไม�มีรูปแบบการประเมินผลโครงการใดท่ีดีและเหมาะสมสามารถนําไปใช"ประเมินได"ทุกโครงการ ในการประเมินโครงการส�งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร�วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู"เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก"ว ผู"ประเมินเลือกใช"รูปแบบการประเมินเชิงระบบรูปแบบซิป (CIPP Model: Context-Input-Process-Product) ด"วยเหตุผลคือ ทําให"ได"รับรู"ถึงข"อมูลต�าง ๆ ในการดําเนินโครงการอย�างเปJนระบบ คือ สภาพท่ีเก่ียวข"องกับงานและโครงการ (Context) ปRจจัยท่ีใช"ในการดําเนินงาน (Input) กระบวนการในการดําเนินงาน (Process) และผลลัพธ2หรือผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (Product)    การสร�างความสัมพันธ#กับชุมชนด�วยการให�บริการชุมชนเพ่ือบูรณาการจัดการเรียนรู� แก*ผู�เรียน         การจัดการเรียนรู"แบบบูรณาการด"วยการสร"างความสัมพันธ2ระหว�างสถานศึกษากับชุมชนเปJนรูปแบบหนึ่งของการบริหารจัดการเรียนรู"สู�ชุมชน ซ่ึงส�วนใหญ�เปJนการให"บริการแก�ชุมชน โดยจะเปJนผลดีหรือเปJนประโยชน2ท้ังผู"เรียนและชุมชน โดยความจริงท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปคือ สถานศึกษากับชุมชนเปJนสิ่งท่ีแยกจากกันไม�ได" การร�วมมือกันระหว�างสถานศึกษากับชุมชนเปJนสิ่งท่ีก�อให"เกิดประโยชน2แก�ท้ัง 2 ฝoาย คือสถานศึกษาได"พลังจากชุมชนมาช�วยในการจัดการศึกษาและชุมชนได" การศึกษาท่ีสอดคล"องกับความต"องการของชุมชน ดังนั้นการสร"างความสัมพันธ2ระหว�างสถานศึกษา



71   กับชุมชนจึงเปJนความสําคัญอย�างยิ่ง เพราะช�วยให"เกิดความเข"าใจอันดีต�อกัน ช�วยให"ทราบความเคลื่อนไหวหรือความเปลี่ยนแปลงต�าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับท้ังสองฝoาย ช�วยลดและแก"ปRญหาความขัดแย"งระหว�างกัน และช�วยให"เกิดการมีส�วนร�วมท่ีเปJนไปเพ่ือประโยชน2แก�ท้ังสองฝoาย คือประโยชน2กับสถานศึกษาและประโยชน2ต�อชุมชน  1.ความหมายของชุมชน   ความหมายของชุมชน จากการประมวลความหมายของชุมชนจากนักวิชาการและพจนานุกรมต�าง ๆ สามารถสรุปได"เปJนสองนัย คือ ความหมายโดยท่ัวไป และความหมายของชุมชนรูปแบบใหม� ดังนี้   1. ชุมชนในความหมายโดยท่ัวไปหรือชุมชนแบบด้ังเดิม หมายถึงกลุ�มคนท่ีอยู�รวมกันในอาณาบริเวณแห�งหนึ่ง มีลักษณะเปJนสังคมขนาดเล็ก โดยบุคคลในชุมชนนั้นมีวัตถุประสงค2ร�วมกัน มีปฏิสัมพันธ2ต�อกัน มีการทํากิจกรรมร�วมกัน และมีระเบียบสังคมของตน   2. ชุมชนรูปแบบใหม� เปJนชุมชนท่ีสมาชิกไม�จําเปJนต"องรวมตัวอยู�ในพ้ืนท่ีเดียวกัน เพียงแต�สมาชิกเหล�านั้นมีวัตถุประสงค2ร�วมกัน มีการทํากิจกรรมร�วมกัน และมีระเบียบเปJนท่ียอมรับยึดถือร�วมกัน โดยชุมชนรูปแบบใหม�นี้จําแนกออกเปJนกลุ�มตามประเภทของสิ่งท่ีใช"เปJนสื่อกลางในการสื่อสาร ได"แก� (1) กลุ�มท่ีใช"คลื่นวิทยุเปJนสื่อกลาง เช�น ชุมชน จส.100 หรือ ชุมชนร�วมด"วยช�วยกัน เปJนต"น (2) กลุ�มท่ีใช"สื่อสังคม (Social Media) เปJนสื่อกลางในการสื่อสาร เช�น เว็บไซต2ของกลุ�ม และท่ีนิยมในปRจจุบันคือ เฟซบุ�ค (Face Book) ทวิทเตอร2 (Twitter) และ ไลน2 (Line) เปJนต"น  2. ความสําคัญของชุมชน  ชูชาติ พ�วงสมจิตร2 (2554: 84-89) ได"ประมวลสรุปความสําคัญของชุมชนไว" 6 ประการ ดังนี้   1. ชุมชนเปJนศูนย2กลางท่ียึดเหนี่ยวทุกคนทุกครอบครัวให"มารวมกัน สังเกตได"จากชุมชนในชนบท หลายแห�งท่ีมีวัดหรือสุเหร�าเปJนศูนย2กลางของชุมชน เปJนแหล�งให"ประชาชนมาชุมนุมร�วมพิธี หรือร�วมกิจกรรมกันอย�างพร"อมเพรียง   2. ชุมชนเปJนสถาบันระดับพ้ืนฐานท่ีช�วยสร"างระบบในการจัดการตนเองให"เหมาะสมกับสภาพของ ชุมชน ตัวอย�างเช�น ชุมชนบ"านคีรีวง ตําบลกําโลน อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เปJนองค2กรชุมชนท่ีเข"มแข็งและสามารถจัดการกับตนเองได"อย�างเหมาะสม โดยหมู�บ"านแห�งนี้เคยประสบอุทกภัยอย�างหนักมาแล"ว 3 ครั้ง คือ เม่ือปK 2505 ปK 2518 และครั้งล�าสุดเม่ือปK 2531 ได"เกิดภูเขาถล�มและน้ําปoาพัดพาบ"านเรือนเสียหาย เหตุร"ายนี้ทําให"ชาวบ"านรู"และตระหนักถึงผลเสียของการตัดไม"ทําลายปoา หลังจากนั้นชาวบ"านได"ช�วยกันอนุรักษ2ปoาไม"และก�อต้ังกองทุน “เติมสีเขียวใส�เขาหลวง” รวมท้ังร�วมมือกันจัดการกับทรัพยากรและสิ่งแวดล"อมของหมู�บ"าน โดยจัดต้ังชมรมการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ2ข้ึน จนหมู�บ"านนี้ได"รับการยอมรับว�าเปJนหมู�บ"านท่ีมีอากาศดีท่ีสุดในประเทศไทย นอกจากนี้ชาวบ"านยังประพฤติตนอยู�ในศีลสัตย2 ไม�มัวเมาอบายมุข มีความรักใคร�กลมเกลียวช�วยเหลือกัน ทําให"ชาวบ"านมีอยู�มีกินไม�ยากไร"และมีเงินออมของหมู�บ"านมากกว�า 50 ล"านบาท การแก"ปRญหาและจัดการ



72   กับตนเองของชาวบ"านคีรีวงทําให"หมู�บ"านฟOPนตัวได"อย�างรวดเร็วเม่ือเทียบกับหมู�บ"านอ่ืนท่ีประสบภัยเช�นเดียวกัน   3. เปJนศูนย2กลางในการสร"างกระบวนการเรียนรู"ของประชาชน ตัวอย�างท่ีเห็นชัดเจนในระยะท่ีผ�านมา คือโครงการกองทุนหมู�บ"านท่ีรัฐบาลยุคหนึ่งได"จัดสรรเงินลงไปยังหมู�บ"าน ๆ ละ 1 ล"าน โดยให"หมู�บ"านแต�ละแห�งบริหารจัดการกับเงินกองทุนเพ่ือประโยชน2ของคนในหมู�บ"าน ซ่ึงโครงการดังกล�าวอาจประสบความสําเร็จ หรือไม�ประสบความสําเร็จก็ตาม แต�การดําเนินการดังกล�าวได"กระตุ"นให"เกิดกระบวนการเรียนรู"ข้ึนภายในชุมชนช�วยให"ชาวบ"านรู"จักการวิเคราะห2ปRญหา วินิจฉัยปRญหา วิเคราะห2ทางเลือก และตัดสินใจเลือกทางเลือกของตนเอง ส�งผลให"หมู�บ"านมีความเข"มแข็งพ่ึงพาตนเองได"   4. เปJนแหล�งสร"างและอนุรักษ2รากฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปRญญาท"องถ่ิน สําหรับประโยชน2ข"อนี้ คงเปJนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปว�า ชุมชนแต�ละแห�งคือผู"สร"างและอนุรักษ2วัฒนธรรม  ของชาติ ทําให"ประเทศชาติมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม   5. เปJนองค2กรสังคมท่ีช�วยถ�วงดุลไม�ให"เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วเกินไป สืบเนื่องจากการแพร�กระจายของข"อมูลข�าวสารท่ีรวดเร็วในปRจจุบันทําให"เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ความรู" และความคิดไปท่ัวโลก แต�ความเปJนชุมชนท่ีมีลักษณะเฉพาะตนนี้เองท่ีคอยถ�วงดุลไม�ให"เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วเกินไป   6. เปJนองค2กรท"องถ่ินท่ีช�วยจัดระบบความสัมพันธ2ของคนในชุมชนให"เกิดความเหมาะสม รวมท้ังช�วยสร"างแบบแผนการมีปฏิสัมพันธ2ให"กับคนในชุมชน  3. ประโยชน#และความจําเปcนของการสร�างความสัมพันธ#ระหว*างสถานศึกษากับชุมชน                     การสร"างความสัมพันธ2ระหว�างสถานศึกษากับชุมชนมีประโยชน2และความจําเปJน 3 ประการ คือ   1. ช�วยให"เกิดความเข"าใจอันดีต�อกัน เนื่องจากสถานศึกษากับชุมชนเปJนสิ่งท่ีอยู�คู�กันในโครงสร"างสังคมปRจจุบัน การมีความสัมพันธ2ท่ีดีต�อกันย�อมช�วยให"ท้ังสององค2กรอยู�ร�วมกันได"อย�างมีความสุขและเอ้ือประโยชน2ซึ่งกันและกัน   2. ช�วยแก"ปRญหาความขัดแย"ง เนื่องจากสถานศึกษาและชุมชนต�างมีบทบาทหน"าท่ีของตนและต�างพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน และบางครั้งอาจเกิดความขัดแย"งข้ึนได" การสร"างความสัมพันธ2อันดีระหว�างกันย�อมช�วยให" แก"ปRญหาความขัดแย"งได"อย�างเหมาะสมและเปJนประโยชน2กับท้ังสองฝoาย   3. ช�วยให"เกิดการมีส�วนร�วม โดยปRจจุบันสถานศึกษาต"องการการมีส�วนร�วมจากชุมชนอย�างมาก และไม�ใช�เพียงการมีส�วนร�วมส�งเสริมสนับสนุนด"านทรัพยากรเหมือนในอดีตเท�านั้น แต�สถานศึกษาต"องการให"ตัวแทนชุมชน เข"ามามีส�วนร�วมในการบริหารจัดการ ท้ังด"านการวางแผน การพัฒนาหลักสูตร การร�วมมือกันพัฒนาผู"เรียน การบอกความต"องการของชุมชน ฯลฯ ขณะเดียวกันชุมชนก็ต"องการความช�วยเหลือสนับสนุนด"านวิชาการ โดยสถานศึกษาคือแหล�งวิชาการของชุมชน 



73   เปJนศูนย2ประสานงานระหว�างชุมชนกับหน�วยงานอ่ืน ๆ รวมถึงการให"บริการสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ2แก�ชุมชน ดังนั้นการมีความสัมพันธ2ท่ีดีต�อกันย�อมช�วยให"ท้ังสององค2กรมีส�วนร�วม สนับสนุนซ่ึงกันและกันได"อย�างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  4. บทบาทหน�าท่ีของสถานศึกษาและชุมชน                  ชูชาติ พ�วงสมจิตร2 (2554: 92-97) ได"สรุปบทบาทหน"าท่ีของสถานศึกษาและชุมชนแบ�งเปJน บทบาทหน"าท่ีของสถานศึกษาต�อชุมชนและบทบาทหน"าท่ีของชุมชนต�อสถานศึกษา        ดังสาระสําคัญต�อไปนี้  1. บทบาทหน"าท่ีของสถานศึกษาต�อชุมชน      บทบาทหน"าท่ีของสถานศึกษาต�อชุมชนแบ�งเปJน 2 ส�วนคือ บทบาทหน"าท่ีของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด และบทบาทหน"าท่ีตามแนวคิดของนักวิชาการ ดังต�อไปนี้      1.1 บทบาทหน"าท่ีของสถานศึกษาต�อชุมชนตามท่ีกฎหมายกําหนด                       กฎหมายท่ีกําหนดบทบาทหน"าท่ีของสถานศึกษาต�อชุมชนไว"ชัดเจนและครอบคลุมท่ีสุด คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก"ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงจากการสังเคราะห2สรุปเปJนบทบาทของสถานศึกษาต�อชุมชน 7 ประการ ได"แก�                               1) บทบาทในการจัดกระบวนการเรียนรู" และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให"มีประสิทธิภาพ                           2) บทบาทในการประเมินผู"เรียน                       3) บทบาทในการจัดสรรโอกาสการเข"าศึกษาต�อ                       4) บทบาทในการพัฒนาหลักสูตร                       5) บทบาทในการประสานความร�วมมือกับครอบครัว ชุมชน สังคมเพ่ือการจัดการศึกษา                       6) บทบาทในการประกันคุณภาพการศึกษา และ 7) บทบาทในการระดมทรัพยากรและบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา       1.2 บทบาทหน"าท่ีของสถานศึกษาต�อชุมชนตามแนวคิดของนักวิชาการ     จากการสังเคราะห2แนวคิดของนักวิชาการท่ีกล�าวถึงบทบาทหน"าท่ีของสถานศึกษาต�อชุมชนสามารถประมวลสรุป เปJนบทบาทของสถานศึกษากับชุมชนได" 6 ประการ ได"แก�                       1) บทบาทในการให"การศึกษาอบรมแก�บุคลากรในชุมชน                       2) บทบาทในการถ�ายทอดและส�งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน                       3) บทบาทในการบูรณาการและสร"างสมดุลให"กับชุมชนและสังคม                          4) บทบาทในการเปJนแหล�งวิทยาการและขุมปRญญาของชุมชน                       5) บทบาทในการเปJนศูนย2ประสานงานของชุมชนกับหน�วยงาน และ 6) บทบาทในการพัฒนาชุมชนให"ก"าวหน"าอย�างต�อเนื่อง 



74       2. บทบาทหน"าท่ีของชุมชนต�อสถานศึกษา           บทบาทของชุมชนต�อสถานศึกษาในส�วนท่ีกําหนดไว"ในพระราชบัญญัติการศึกษา แห�งชาติ พ.ศ. 2542 กล�าวโดยสรุปคือ 1) บทบาทในการส�งบุตรหลานเข"าเรียนในสถานศึกษา        2) บทบาทในการจัดการศึกษา 3) บทบาทในการมีส�วนร�วมจัดการศึกษา 4) บทบาทในการร�วมจัดกระบวนการเรียนรู" 5) บทบาทในการเปJนคณะกรรมการสถานศึกษา และ 6) บทบาทในการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา ซ่ึงบทบาทดังกล�าว สรุปเปJน 3 บทบาทหลัก คือ (1) บทบาทในการจัดและ กําหนดทิศทางของการศึกษา (2) บทบาทในการให"ความร�วมมือและสนับสนุนการศึกษา และ       (3) บทบาทในการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา  5. กระบวนการพัฒนาความสัมพันธ#ของสถานศึกษากับชุมชน       การพัฒนาความสัมพันธ2ของสถานศึกษากับชุมชน อาจมีข้ันตอนและวิธีการแตกต�างกันตามสภาพและบริบทของสถานศึกษากับชุมชนนั้น ๆ ชูชาติ พ�วงสมจิตร2 (2554: 95-99) ได"เสนอแนวทางท่ัวไปตามแนวคิดของกระบวนการพัฒนาคุณภาพ 4 ข้ันตอน ดังต�อไปนี้   ข้ันท่ี 1 ข้ันวางแผน (Plan) ประกอบด"วยข้ันตอนย�อย 3 ข้ันตอน คือ   1. ศึกษาสภาพปRจจุบัน ปRญหา และความต"องการเก่ียวกับความสัมพันธ2ระหว�างสถานศึกษากับชุมชน เปJนข้ันตอนท่ีสถานศึกษาสํารวจความสัมพันธ2ของสถานศึกษากับชุมชนท่ีเปJนอยู�ในปRจจุบันว�า มีสภาพ ปRญหา และความต"องการอย�างไร โดยอาจใช"แนวคําถามต�อไปนี้เปJนกรอบในการศึกษา      1) ระดับความสัมพันธ2ของสถานศึกษากับชุมชนในภาพรวมเปJนอย�างไร      2) เจตคติท่ีสถานศึกษาและชุมชนมีต�อกันเปJนอย�างไร      3) ภาพลักษณ2ของสถานศึกษาตามการรับรู"ของชุมชนเปJนอย�างไร      4) ภาพลักษณ2ของชุมชนตามการรับรู"ของสถานศึกษาเปJนอย�างไร      5) สถานศึกษาใช"วิธีการใดบ"างในการสร"างความสัมพันธ2กับชุมชน      6) วิธีการท่ีสถานศึกษาใช"สร"างความสัมพันธ2กับชุมชนได"ผลอย�างไร       7) ชุมชนได"รับข"อมูลข�าวสารของสถานศึกษาอย�างถูกต"องมากน"อยเพียงใด      8) ความร�วมมืออันดีต�อกันระหว�างสถานศึกษากับชุมชนคือเรื่องใดบ"าง       9) ความขัดแย"งและความเข"าใจท่ีไม�ถูกต"องระหว�างสถานศึกษากับชุมชน     10) ความต"องการของสถานศึกษาต�อชุมชนและความต"องการของชุมชนต�อสถานศึกษาคืออะไรเปJนต"น สําหรับเครื่องมือท่ีใช"ในการศึกษาสภาพปRจจุบัน ปRญหา และความต"องการนี้ อาจได"แก� แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ2 และการสนทนากลุ�ม ท้ังนี้ข้ึนกับประเด็นท่ีศึกษาในแต�ละเรื่อง   2. กําหนดเป`าหมายการพัฒนา เปJนข้ันตอนสําคัญเนื่องจากการสร"างความ สัมพันธ2กับชุมชนถือเปJนหน"าท่ีสําคัญประการหนึ่งของผู"บริหารสถานศึกษาท่ีจะต"องดําเนินการอย�างมีเป`าหมาย ดังท่ี มนตรา ผลศรัทธา และสุเทพ ลิ่มสกุล (2557: 101-103) ได"เสนอว�า ข้ันตอนนี้ สถานศึกษาควร    คัดสรร สภาพปRจจุบัน ปRญหา และความต"องการท่ีได"จาก การศึกษาในข้ันท่ี 1 มากําหนดเปJน



75   เป`าหมายการพัฒนา โดยอาจแยกเปJน 3 เป`าหมาย 1) เป`าหมายของสิ่งท่ีควรปรับปรุงพัฒนาให"ดีข้ึน        2) เป`าหมายของสิ่งท่ีควรแก"ปRญหา และ 3) เป`าหมายของสิ่งท่ีควรธํารงรักษาสภาพ เดิมไว"   3. กําหนดยุทธศาสตร2/แนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ2 เปJนข้ันตอนของการกําหนดวิธีการ ดําเนินการเพ่ือให"บรรลุเป`าหมายท่ีกําหนดไว"ในข"อ 2 โดยท�านอาจเลือกใช"แนวทางในการสร"างความสัมพันธ2 ระหว�างสถานศึกษากับชุมชนท่ีเสนอไว"ในตอนต�อไป ท้ังแนวทางในการสร"างความสัมพันธ2ทางตรงและทางอ"อม  ข้ันท่ี 2 ข้ันดําเนินการ (Do) เปJนการดําเนินการตามยุทธศาสตร2/แนวทางท่ีกําหนดไว"ในแต�ละเรื่องท่ีเปJนเป`าหมายในการพัฒนา แต�เพ่ือให"การดําเนินการประสบความสําเร็จตามเป`าหมาย ผู"บริหารและผู"ปฏิบัติควร ตรวจสอบว�าได"ดําเนินการใน 4 ประเด็นต�อไปน้ีหรือไม�   1. การปรับเจตคติของฝoายสถานศึกษาและชุมชนให"ยอมรับซ่ึงกันและกัน เนื่องจากการจัดการศึกษา ในระยะท่ีผ�านมาส�วนใหญ�แล"วฝoายสถานศึกษามองว�าฝoายตนเองมีหน"าท่ีโดยตรงในการจัดการศึกษาส�วนฝoายชุมชน เปJนเพียงผู"รับบริการและสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา ดังนั้นการปฏิบัติของฝoายสถานศึกษาต�อชุมชนจึงปฏิบัติแบบผู"ให"บริการกับผู"รับบริการ โดยจํากัดการมีส�วนร�วมของชุมชนไว" ท่ีระดับของการให"ความร�วมมือและสนับสนุนสถานศึกษาตัวอย�างเช�น เม่ือสถานศึกษาจะดําเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ฝoายสถานศึกษาจะเปJนผู"คิด และตัดสินใจไว"ล�วงหน"าว�าจะดําเนินการอย�างไร แล"วจึงไปขอความร�วมมือจากชุมชน เช�น ขอบริจาคเงิน วัสดุอุปกรณ2 หรือแรงงานจากชุมชน ทําให"ฝoายชุมชนไม�ได"ร�วมคิดร�วมตัดสินใจ เปJนแต�เพียงผู"สนับสนุนเท�านั้น   เนื่องจากการจัดการศึกษาส�วนใหญ�จัดโดยระบบราชการ ฝoายสถานศึกษาท่ีเปJนข"าราชการมักวางตัวว�าอยู�ในระดับท่ีสูงกว�าประชาชน ทําให"ความสัมพันธ2ของท้ังสองฝoายไม�เสมอภาคกัน นอกจากนี้ฝoายโรงเรียนมักมองว�า ตนเองมีความรู"ความสามารถสูงกว�าประชาชนท่ัวไป ทําให"ละเลยหรือไม�ยอมรับความคิดเห็นของประชาชน ในส�วนของชุมชนเองก็เกิดความเคยชินต�อระบบการจัดการศึกษาท่ีดําเนินการต�อเนื่องมาเปJนเวลายาวนาน ทําให"ยอมรับว�าหน"าท่ีในการจัดการศึกษาเปJนหน"าท่ีของสถานศึกษา และจํากัดบทบาทของตนเองไว"ท่ีการให"ความร�วมมือและสนับสนุน แม"ปRจจุบันจะมีนโยบาย และกฎระเบียบท่ีกําหนดให"ชุมชนเข"ามามีส�วนร�วมต้ังแต� ข้ันวางแผน จนถึงข้ันการประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษาก็ตาม แต�ความคุ"นชินต�อการดําเนินงานในอดีต ยังส�งผลให"การมีส�วนร�วมของชุมชนกับสถานศึกษาไม�ถึงระดับของการมีส�วนร�วมท่ีแท"จริง ดังนั้นการพัฒนา ความสัมพันธ2ระหว�างสถานศึกษากับชุมชน จึงต"องเริ่มจากการปรับเจตคติของท้ังสองฝoายให"เกิดการยอมรับซ่ึงกันและกัน และมีปฏิสัมพันธ2ต�อกันในระดับท่ีเท�าเทียมกัน  2. การสร"างความรู"ความเข"าใจในบทบาทหน"าท่ีของท้ังฝoายสถานศึกษาและชุมชน เนื่องจากปRจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑ2และบทบาทหน"าท่ีใหม� ดังนั้นท้ังสองฝoายต"องมีความรู"ความเข"าใจท่ีตรงกัน เพ่ือให"เกิดการยอมรับซ่ึงกันและกันและป`องกันปRญหาความขัดแย"งท่ีจะตามมา 



76   สําหรับข้ันตอนนี้ควรจัดให"มีระบบท่ีส�งเสริมสนับสนุนให"ท้ังสองฝoายเกิดความรู"ความเข"าใจในบทบาทหน"าท่ีของตน เช�น มีการอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาก�อนปฏิบัติหน"าท่ี เปJนต"น  3. ปรับวิธีการดําเนินงานของท้ังสองฝoายให"เอ้ือต�อการทํางานร�วมกัน ในท่ีนี้ขอเสนอแนวทางการ ดําเนินงานในส�วนท่ีโรงเรียนควรดําเนินการ ดังนี้       3.1 สร"างความสัมพันธ2อันดีกับชุมชน ซ่ึงวิธีการสามารถทําได"หลายวิธี เช�น โครงการโรงเรียนเยี่ยมชุมชน การเข"าร�วมกิจกรรมของชุมชนอย�างสมํ่าเสมอ การให"บริการแก�ชุมชน การให"ชุมชนเข"าเยี่ยมชมและร�วมกิจกรรมกับสถานศึกษา การติดต�อกับชุมชนด"วยจดหมายและสิ่งพิมพ2 การต้ังสมาคมผู"ปกครอง เปJนต"น      3.2 ให"เกียรติและรับฟRงความคิดเห็นของชุมชนตามเหตุผลและปฏิบัติต�อประชาชนอย�างผู"ท่ีมีฐานะเท�าเทียมกัน รวมท้ังเป]ดโอกาสให"คนในชุมชนมีส�วนร�วมอย�างแท"จริง ไม�ใช"ชุมชนเปJนเพียงแหล�งทรัพยากร แต�ให"ชุมชนเข"ามามีส�วนร�วมได"ตามศักยภาพ     3.3 ไม�รบกวนชุมชนบ�อยเกินไป เช�นไม�ขอบริจาคบ�อย ๆ จนชุมชนเดือดร"อน      3.4 แสดงบทบาทของการเปJนฝoายให"แก�ชุมชนให"มากข้ึน เช�น จัดโครงการอบรมอาชีพแก�ประชาชน การประสานงานกับหน�วยงานอ่ืนเพ่ือประโยชน2ของชุมชน เปJนต"น      3.5 สร"างศรัทธาและความเชื่อม่ันต�อชุมชน เช�น การบริหารงานท่ีโปร�งใสตรวจสอบได" การมีผลงานเปJนท่ียอมรับของชุมชน โดยเฉพาะอย�างยิ่งคือการต้ังใจสั่งสอนอบรมบุตรหลานของชุมชนให"เปJนคนดี คนเก�ง มีความสุขและปลอดภัย  4. การสร"างความเข"าใจและแก"ปRญหาความขัดแย"งระหว�างสถานศึกษากับชุมชน เนื่องจากสถานศึกษาสัมผัสกับชุมชนอยู�ตลอดเวลา และความขัดแย"งสามารถเกิดข้ึนได"เสมอ ดังนั้นเพ่ือให"เกิดความสัมพันธ2อันดีต�อกัน สถานศึกษาต"องหม่ันสร"างความเข"าใจและแก"ปRญหาความขัดแย"งไม�ให"ลุกลามจนเกิดปRญหาข้ึนได"  ข้ันท่ี 3 ข้ันตรวจสอบ (Check) ประกอบด"วยการตรวจสอบ 2 ข้ันตอน คือ   1. การตรวจสอบระหว�างดําเนินการ เพ่ือนําผลการตรวจสอบมาปรับปรุงการดําเนินการในแต�ละข้ัน   2. การตรวจสอบหลังดําเนินการ เปJนการตรวจสอบหลังจากท่ีได"ดําเนินการครบทุกข้ันตอนในการพัฒนา โดยนําผลการดําเนินงานมาเปรียบเทียบกับเป`าหมายท่ีกําหนดไว"   ข้ันท่ี 4 ข้ันปรับปรุงแก"ไข (Act) เปJนข้ันของการนําผลการตรวจสอบมาใช"ประโยชน2 โดยข้ันปรับปรุง แก"ไขนี้ จําแนกเปJนการปรับปรุงแก"ไข 2 ส�วน คือ   1. การปรับปรุงแก"ไขระหว�างดําเนินการของแต�ละข้ันตอน  2. การปรับปรุงแก"ไขแผนในวงรอบต�อไป เปJนการนําผลการประเมินมาปรับเป`าหมาย และวิธีดําเนินการให"เหมาะสม มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงข้ึนในวงรอบการพัฒนาใหม�  จากกระบวนการข"างต"น สรุปเปJนตารางได" ดังตารางท่ี 2 ดังนี้ 



77   ตารางท่ี 4 กระบวนการพัฒนาความสัมพันธ2ของสถานศึกษากับชุมชน  กระบวนการ/ข้ันตอน กิจกรรมการพัฒนา 1. วางแผน (Plan) 1.1 ศึกษาสภาพปRจจุบัน ปRญหา และความต"องการเก่ียวกับความสัมพันธ2ระหว�างสถานศึกษากับชุมชน 1.2 กําหนดเป`าหมายการพัฒนา/แก"ปRญหา/ธํารงรักษาความสัมพันธ2ระหว�างสถานศึกษากับชุมชน 1.3 กําหนดยุทธศาสตร2/แนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ2 2. ดําเนินการ (Do) 2.1 ปรับเจตคติของฝoายสถานศึกษาและชุมชนให"ยอมรับ ซ่ึงกันและกัน 2.2 สร"างความรู"ความเข"าใจในบทบาทหน"าท่ีของท้ังฝoายสถานศึกษาและชุมชน 2.3 ปรับวิธีการดําเนินงานของท้ังสองฝoายให"เอ้ือต�อการทํางานร�วมกัน 2.4 สร"างความเข"าใจและแก"ปRญหาความขัดแย"งระหว�างสถานศึกษากับชุมชน 3. ตรวจสอบ (Check) 3.1 ตรวจสอบระหว�างดําเนินการในข้ันท่ี 2.1-2.4 เพ่ือนําผลไปใช"ประโยชน2ในการปรับปรุงแก"ไขของแต�ละข้ันต�อไป 3.2 ตรวจสอบหลังดําเนินการโดยเปรียบเทียบกับเป`าท่ีกําหนด 4. ปรับปรุงแก"ไข (Act) 4.1 นําผลการตรวจสอบมาปรับปรุงแก"ไขการดําเนินงานของ แต�ละข้ันตอน 4.2 นําผลการตรวจสอบมาปรับปรุงแผนการดําเนินงานและดําเนินการพัฒนาในวงรอบต�อไป    6. แนวทางการสร�างความสัมพันธ#ระหว*างสถานศึกษากับชุมชน      วิมล สันแดง (2558: 18-20) ได"ประมวลแนวคิดของนักวิชาการต�าง ๆ  สรุปแนวทางหลัก ในการสร"างความสัมพันธ2ระหว�างสถานศึกษากับชุมชน คือ 1) แนวทางการสร"างความสัมพันธ2โดยตรง และ 2) แนวทางการสร"างความสัมพันธ2โดยอ"อม สรุปเปJนแผนภาพและรายละเอียดในการดําเนินการได"ดังต�อไปนี้     



78                ภาพท่ี 5 แนวทางการสร"างความสัมพันธ2ระหว�างสถานศึกษากับชุมชน   จากภาพข"างต"น เสนอเปJนรายละเอียดของแนวทางการสร"างความสัมพันธ2ระหว�างชุมชนกับ สถานศึกษาได" 2 แนวทางหลัก คือ 1. แนวทางการสร"างความสัมพันธ2ทางตรงระหว�างสถานศึกษากับชุมชน และ 2. แนวทางการสร"างความสัมพันธ2ทางอ"อมระหว�างสถานศึกษากับชุมชน ดังรายละเอียดต�อไปนี้   1. แนวทางการสร"างความสัมพันธ2ทางตรงระหว�างสถานศึกษากับชุมชน    การสร"างความสัมพันธ2ทางตรงระหว�างสถานศึกษากับชุมชนมี 2 ลักษณะ คือ 1) การนําสถานศึกษาออกสู�ชุมชน และ 2) การนําชุมชนเข"ามาสู�สถานศึกษา ดังรายละเอียดต�อไปนี้    1.1 การนําสถานศึกษาออกสู�ชุมชน เปJนการสร"างความสัมพันธ2กับชุมชนโดยฝoายสถานศึกษาเปJนฝoายรุกเข"าไปหาชุมชนด"วยสื่อและกิจกรรมต�าง ๆ ดังตัวอย�างต�อไปนี้           1.1.1 การประชาสัมพันธ2ให"ชุมชนทราบเก่ียวกับนโยบาย เป`าหมาย กิจกรรม กฎระเบียบ และสวัสดิการต�าง ๆ ของสถานศึกษา โดยใช"สื่อต�าง ๆ ได"แก�      1) จดหมายข�าว หนังสือ วารสาร และเอกสารสิ่งพิมพ2ต�าง ๆ จากสถานศึกษาถึงผู"ปกครองและชุมชน เพ่ือให"ข"อมูลต�าง ๆ เช�น ประวัติของสถานศึกษา คณะผู"บริหาร แผนงาน นโยบายของสถานศึกษา ทุนการศึกษา ฯลฯ      2) คู�มือผู"ปกครอง/คู�มือผู"เรียน เพ่ือให"ข"อมูลต�าง ๆ เก่ียวกับ ช�วงเวลาการ เป]ดเรียนป]ดเรียน ตารางการสอนซ�อมเสริม ตารางกิจกรรมของสถานศึกษา ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน ระเบียบการแต�งกาย ระเบียบการลา สวัสดิการของสถานศึกษา ฯลฯ      3) สมุดรายงานของผู" เรียน เพ่ือรายงานความก"าวหน"าทางการเรียนให"ผู"ปกครองทราบ และรับฟRงความเห็นจากผู"ปกครอง  การสร�างความสัมพันธ#ระหว*างสถานศึกษากับชุมชน การปรับปรุงอาคารสถานท่ีของสถานศึกษา การสร"างความสมัพันธ2ทางตรงระหว�างสถานศึกษากับชุมชน การปรับปรุงอาคารสถานท่ีของสถานศึกษา  การนําชุมชนเข"ามาสู�สถานศึกษา  การนําสถานศึกษาออกสู�ชุมชน การสร"างความสมัพันธ2ทางอ"อมระหว�างสถานศึกษากับชุมชน 



79       4) เว็บไซต2ของสถานศึกษา เพ่ือสื่อสารเรื่องราว และกิจกรรมต�าง ๆ ของสถานศึกษาสู�สังคม      5) เสียงตามสายและการโฆษณาประชาสัมพันธ2เคลื่อนท่ีถึงคนในชุมชนในส�วนของกิจกรรมการประชาสัมพันธ2เพ่ือสร"างความสัมพันธ2กับชุมชนน้ี สถานศึกษาควรให"ความสําคัญกับทุกองค2ประกอบของการประชาสัมพันธ2 ได"แก� เนื้อหาสาระของสิ่งท่ีประชาสัมพันธ2 วิธีการประชาสัมพันธ2 และสื่อท่ีใช"    1.1.2 การจัดให"ผู"บริหาร ครู ผู"เรียน เข"าไปมีส�วนร�วมในกิจกรรมของชุมชน เช�น      1) การพัฒนาชุมชน ได"แก� การขุดลอกคลอง ทําความสะอาดถนน และท่ีสาธารณะ      2) การร�วมกิจกรรมทางศาสนาและงานประเพณีของชุมชน เช�น การแห�เทียนพรรษา งานลอยกระทง งานประจําปKของวัด เปJนต"น      3) การร�วมงานของชาวบ"าน เช�น งานบวช งานมงคลสมรส งานศพ ฯลฯ โดยสถานศึกษาสามารถเข"าร�วมกิจกรรมกับชาวบ"านได"อย�างหลากหลาย เช�น การร�วมเปJนแขกรับเชิญ การส�งบุคลากรของสถานศึกษามาเปJนพิธีกร การส�งวงดนตรีของสถานศึกษามาแสดง เปJนต"น    1.1.3 การให"ความรู"และบริการทางวิชาการแก�ชุมชน เช�น การเดินรณรงค2เพ่ือต�อต"านยาเสพติด การป`องกันเอดส2 การฝ�กทักษะและอาชีพแก�ประชาชนในชุมชน เปJนต"น    1.1.4 การใช"สถานท่ี และภูมิปRญญาในท"องถ่ิน เปJนแหล�งเรียนรู"ของสถานศึกษา โดยสถานศึกษานําผู"เรียนออกมาเรียนรู"กับภูมิปRญญา และเรียนรู"กับสถานท่ีและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ซ่ึงช�วยให"สถานศึกษา และชุมชนมีความสัมพันธ2อันดีต�อกันได"อีกทางหน่ึง    1.1.5 การจัดให"มีกิจกรรมวันเยี่ยมผู"ปกครองท่ีบ"าน หรือ กิจกรรมเยี่ยมบ"านผู"เรียน ซ่ึงเปJนกิจกรรมหนึ่งในระบบดูแลช�วยเหลือผู"เรียน โดยกิจกรรมดังกล�าวช�วยให"สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ2ท่ีดีต�อกันได"อีกทางหนึ่ง   1.2 การนําชุมชนเข"ามาสู�สถานศึกษา เปJนการสร"างความสัมพันธ2โดยการเชิญให"คนในชุมชนเข"ามาสู�สถานศึกษา ดังตัวอย�างต�อไปนี้     1.2.1 การเชิญผู"ปกครอง ผู"เชี่ยวชาญ ผู"ประสบความสําเร็จ และภูมิปRญญาในท"องถ่ินเข"ามาเปJนวิทยากรให"กับทางสถานศึกษา เช�น เชิญผู"ปกครองมาสอนการทําขนม เชิญนักดนตรีมาสอนวิชาดนตรี เชิญแพทย2มาให"ความรู"เรื่องการดูแลสุขภาพช�วงหน"าหนาว เชิญตํารวจมาให"ความรู"เรื่องกฎจราจร เปJนต"น     1.2.2 การจัดกิจกรรมของสถานศึกษาแล"วเชิญประชาชนเข"ามาร�วมงาน เช�น กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันแม� การแสดงนิทรรศการและผลงานของผู"เรียน กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมวันเยี่ยมสถานศึกษา เปJนต"น  



80      1.2.3 การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ2ระหว�างสถานศึกษากับชุมชน เช�น การแข�งขันกีฬาระหว�างครูกับผู"ปกครอง การแข�งขันกีฬาระหว�างผู"เรียนปRจจุบันกับศิษย2เก�า เปJนต"น     1.2.4 การเชิญผู"ทรงคุณวุฒิ ผู"ปกครอง ศิษย2เก�า ผู"แทนทางศาสนา และผู"แทนองค2กรปกครองส�วนท"องถ่ินเข"ามาเปJนกรรมการสถานศึกษา โดยการดําเนินการดังกล�าวเปJนสิ่งท่ีสถานศึกษาต"องดําเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการอยู�แล"ว แต�ผลพลอยได"คือช�วยให"สถานศึกษากับชุมชนมีความสัมพันธ2อันดีต�อกันและช�วยให" สถานศึกษามีเครือข�ายท่ีเข"ามาช�วยประชาสัมพันธ2และสนับสนุนการดําเนินงานด"านต�าง ๆ ของสถานศึกษาได"อีกทางหนึ่งด"วย    1.2.5 การต้ังสมาคมศิษย2เก�า สมาคมผู"ปกครอง และสมาคมครูเก�า เปJนอีกวิธีหนึ่งท่ีช�วยให"คนในชุมชนเข"าร�วมกิจกรรมกับทางสถานศึกษาและช�วยให"เกิดความสัมพันธ2ท่ีดีต�อกัน   2. แนวทางการสร"างความสัมพันธ2ทางอ"อมระหว�างสถานศึกษากับชุมชน    การสร"างความสัมพันธ2ทางอ"อมระหว�างสถานศึกษากับชุมชน ทําได"โดยการปรับปรุงบุคลากร และการปรับปรุงอาคารสถานท่ี เพราะการปรับปรุงดังกล�าวเปJนสัญลักษณ2ของการพัฒนาอย�างหนึ่งท่ีจะสร"างความศรัทธา แก�ผู"ปกครองและประชาชนท่ัวไปได"เปJนอย�างดี และการพบเห็น   สิ่งท่ีดี ๆ ของสถานศึกษาช�วยให"สถานศึกษามีภาพลักษณ2ท่ีดี และช�วยให"ชุมชนเกิดเจตคติท่ีดีต�อสถานศึกษานําไปสู�การสร"างความสัมพันธ2อันดีระหว�างสถานศึกษากับชุมชนได" โดยแนวทางดังกล�าว สอดคล"องกับแนวคิดของ สมพร สุทัศนีย2 (2555: 135) ท่ีได"เสนอเปJนแนวทางไว" ดังรายละเอียดต�อไปนี้    1. การปรับปรุงพัฒนาบุคลากร ได"แก� ผู"บริหาร ครู อาจารย2 คนงานภารโรง เจ"าหน"าท่ีอ่ืน ๆ รวมท้ังแม�ค"าท่ีขายของในโรงเรียน ซ่ึงแนวทางนี้สอดคล"องกับผลการวิจัยท่ีพบว�า บุคลิกภาพของผู"บริหารส�งผลต�อการมีส�วนร�วมของชุมชน (สิทธิชัย พลายแดง และ สุเทพ ลิ่มสกุล, 2557) ดังนั้น บุคลากรของสถานศึกษาควรได"รับการปรับปรุงในเรื่องต�อไปนี้     1) การแต�งกายให"เหมาะสมกับตําแหน�งหน"าท่ี     2) กิริยาท�าทาง การวางตัว การเดิน ควรเรียบร"อย เหมาะสมกับตําแหน�งหน"าท่ี     3) การแสดงความรู"สึกนึกคิดและอารมณ2 ควรมีความอดกล้ันต�อปRญหาต�าง ๆ ไม�แสดงอารมณ2เม่ือไม�พอใจผู"มาติดต�อ     4) อัธยาศัย ควรเปJนผู"มีไมตรี ยิ้มแย"มแจ�มใสและระมัดระวังในการสนทนา รู"จักต"อนรับและทักทายปราศรัยกับแขก ให"ความเปJนกันเองกับผู"มาเยี่ยมเยียน    5) การพูดจา ควรสุภาพอ�อนหวานเหมาะสมกับบุคคล     6) ทักษะและเชาวน2ในการสังเกต ต"องมีไหวพริบในการสังเกตผู"มาติดต�อว�าเปJนใคร เพ่ือจะได"ทักทายปราศรัยและต"อนรับได"เหมาะสมกับตําแหน�งและฐานะ    2. การปรับปรุงอาคารสถานท่ีของสถานศึกษา ได"แก�     1) การปลูกต"นไม"ไปประดับอาคารเรียน  



81      2) ความพร"อมด"านบริการ เช�น น้ําด่ืม ห"องน้ํา ห"องส"วม อ�างล"างมือ และความสะอาดของอาคาร     3) ความพร"อมในด"านการเรียนการสอน เช�น การตบแต�งห"องเรียนให"น�าสนใจ มีอุปกรณ2การเรียนการสอนครบครัน     4) ความพร"อมของห"องเรียนท่ีเพียงพอและถูกสุขลักษณะ     5) เครื่องอํานวยความสะดวก เช�น พัดลม ฯลฯ   กล�าวโดยสรุป การสร"างความสัมพันธ2ระหว�างสถานศึกษากับชุมชน เปJนความจําเปJนและเปJนประโยชน2ต�อท้ังฝoายสถานศึกษาและฝoายชุมชน โดยฝoายสถานศึกษาควรถือเปJนหน"าท่ีหลักประการหนึ่ง และควรเปJนฝoายรุกเข"าหาชุมชนมากกว�าการเปJนฝoายต้ังรับ สําหรับกระบวนการพัฒนาความสัมพันธ2ระหว�างสถานศึกษากับชุมชน ประกอบด"วย การวางแผน การดําเนินการ การตรวจสอบและการปรับปรุงแก"ไข ส�วนแนวทางการสร"างความสัมพันธ2ระหว�างสถานศึกษากับชุมชนมีแนวทางดําเนินการได" 2 แนวทางหลัก คือ 1) การสร"างความสัมพันธ2โดยทางตรง ซ่ึงมีวิธีดําเนินการ 2 ลักษณะ คือ การนําสถานศึกษาออกสู�ชุมชน และการนําชุมชนเข"ามาสู�สถานศึกษา และ 2) การสร"างความสัมพันธ2โดยทางอ"อม เปJนการดําเนินการผ�านการปรับปรุงพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และ การปรับปรุงพัฒนาสถานท่ีให"เหมาะสม สวยงามเปJนท่ีประทับใจ ต�อผู"เข"ามาเยี่ยมเยือน เปJนต"น   บริบทของวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว  วิทยาลัยเทคนิคสระแก"ว เปJนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังอยู�เลขท่ี 200 หมู� 11 ตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก"ว ได"รับอนุญาตให"ใช"ท่ีดินสาธารณะประโยชน2 จํานวน 109 ไร� 1 งาน 74 ตารางวา ทิศเหนือจดโรงพยาบาลวัฒนานคร ทิศใต"จดสถานีตํารวจภูธรอําเภอวัฒนานคร ทิศตะวันออกจดท่ีดินเอกชน และทิศตะวันตกจดถนนวัฒนา-แซร2ออ ห�างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 300 กิโลเมตร  1. ประวัติความเปcนมาของวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว      ประกาศจัดต้ังเม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2538 มีสถานท่ีทําการชั่วคราวอยู�ท่ีวิทยาลัย เทคนิคปราจีนบุรี พ.ศ. 2539 ย"ายสถานท่ีทําการชั่วคราวมาอยู�ท่ีโรงเรียนวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก"ว และเริ่มเป]ดการเรียนการสอนปKการศึกษา 2539 ได"ทําการเป]ดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู"สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต"น (ม.3) หรือเทียบเท�าเข"าศึกษาต�อดังนี้             1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ได"แก�                 1.1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส2                 1.2 สาขาวิชาช�างก�อสร"าง              2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ได"แก� 



82                   2.1 สาขาวิชาพาณิชการ (การบัญชี)   ปKพ.ศ. 2540 ย"ายสถานท่ีทําการมาอยู�พ้ืนท่ีปRจจุบัน เป]ดสอนประเภทวิชาศิลปกรรมเพ่ิมอีก 1 สาขาวิชา รวมเปJน 3 ประเภท 8 สาขาวิชา ดังนี้                  1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ได"แก�                         1.1 สาขาวิชาช�างยนต2                         1.2 สาขาช�างเชื่อมโลหะ                            1.3 สาขาวิชาช�างไฟฟ̀า                         1.4 สาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกส2                         1.5 สาขาวิชาช�างก�อสร"าง                  2. ประเภทวิชาพาณิชยการ ได"แก�                         2.1 สาขาวิชาพาณิชยการ (การขาย)                         2.2 สาขาวิชาพาณิชยการ (การบัญชี)                   3. ประเภทวิชาศิลปกรรม ได"แก�                         3.1 สาขาวิจิตรศิลป�                ปRจจุบันเป]ดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยเฉพาะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป]ดสอน 2 ประเภทวิชา          9 สาขาวิชา 9 สาขางาน (ภาคปกติ)              1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได"แก�                 1.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต2                 1.2 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ                 1.3 สาขาวิชาไฟฟ̀า สาขางานไฟฟ̀ากําลัง                 1.4 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส2อุตสาหกรรม                 1.5 สาขาวิชาช�างก�อสร"าง สาขางานก�อสร"าง               2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ                  2.1 สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญชี                  2.2 สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด                  2.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร2ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร2ธุรกิจ                  2.4 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส2 สาขางานการจัดการคลังสินค"า             เป]ดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 ประเภทวิชา 9 สาขาวิชา 9 สาขางาน (ภาคทวิภาคี)   1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได"แก�                 1.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต2 สาขาเทคนิคเครื่องกล 



83                   1.2 สาขาวิชาไฟฟ̀า สาขางานไฟฟ̀ากําลัง                 1.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส2อุตสาหกรรม                 1.4 สาขาวิชาช�างก�อสร"าง สาขางานก�อสร"าง  2. ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา        วิทยาลัยได"ร�วมกันกําหนด ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน2 พันธกิจ เอกลักษณ2 อัตลักษณ2 ไว"ดังนี้   ปรัชญา                      พัฒนาคน พัฒนางาน วิชาการเปJนเลิศ ประเสริฐคุณธรรม น"อมนํา รู"รัก สามัคคี             ปณิธาน   น"อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปJนหลักในการพัฒนาสถานศึกษา             วิสัยทัศน#  ผลิตและพัฒนากําลังคนให"มีสมรรถนะวิชาชีพ สนองความต"องการกําลังคนในภูมิภาคอาเซียน             พันธกิจของวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว               1  ผลิตและพัฒนากําลังคน ด"านวิชาชีพในทุกระดับให"มีคุณภาพได"มาตรฐาน               2. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย�างท่ัวถึงและต�อเนื่อง               3. ส�งเสริม/พัฒนา นักเรียน นักศึกษา รองรับสถานประกอบการเพ่ือแก"ปRญหาการ ขาดแคลนบุคลากร ภาคการผลิตในปRจจุบัน               4. สร"างเครือข�ายความรวมมือในทุกภาคส�วนท่ีมีส�วนร�วมในการพัฒนาการจัดการ อาชีวศึกษาและฝ�กอบรมวิชาชีพ               5. วิจัย สร"างนวัตกรรม จัดการองค2ความรู"เพ่ือพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชน               6. ส�งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือความเปJนเลิศม่ันคง และก"าวหน"าในวิชาชีพ               7. ทํานุบํารุง ส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล�งเรียนรู"และภูมิปRญญาท"องถ่ิน  เปgาประสงค#              1. ผู"เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีจิตสํานึกดีต�อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย2 ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี              2. ส�งเสริมให"ผู"เรียนมีจิตอาสาและบริการ              3. ผู"เรียนมีความรู"และทักษะได"มาตรฐานตามหลักสูตร             เอกลักษณ#                  สถานศึกษาระดับชุมชนท"องถ่ินมุ�งผลิตและพัฒนากําลังด"านวิชาชีพและบริการสังคม 



84               อัตลักษณ#                   สํานึกดี  มีจิตอาสา  และทักษะวิชาชีพ  3. การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   มาตรฐานท่ี 1 ด�านผลการจดัการศึกษา   ผู"สําเร็จการศึกษาเปJนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ2ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู" ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต�ละระดับ และ  แต�ละสาขาวิชา สาขางาน เปJนท่ีพึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีลัดส�วนผู"สําเร็จการศึกษาเทียบกับผู"เรียนแรกเข"าตามเกณฑ2ท่ีกําหนด   ตัวบ*งช้ีท่ี 1.1 ระดับความพึงพอใจท่ีมีต*อคุณภาพของผู�สําเร็จการศึกษา              สถานศึกษาได"ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจต�อคุณภาพของผู"สําเร็จการศึกษา เปJนรายบุคคล จากสถานประกอบการ หน�วยงานท่ีผู"สําเร็จการศึกษาไปทํางาน สถานศึกษาท่ีผู"สําเร็จการศึกษาไปศึกษาต�อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน�วยงานผู"รับบริการ และจากการประกอบอาชีพอิสระของผู"สําเร็จการศึกษา ซ่ึงดําเนินการดังนี้   1. ด"านการดําเนินงาน      สถานศึกษาได" มีการดําเนินการแต�งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา มีการประชุมคณะกรรมการทุกภาคเรียน และมีการประเมินความพึงพอใจ และจัดประชุมคณะครูทําการแนะแนวทางการศึกษาต้ังแต�แรกเข"า ข้ีแจงให"คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาได"มีความรู" ความเข"าใจในการจัดทําแผนการบริหารจัดการของสถานศึกษา โดยให"สอดคล"องกับยุทธศาสตร2ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และตรงตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการให"กับนักเรียน นักศึกษา    รู"ถึงกฎระเบียบข"อบังคับของสถานศึกษา จัดคณะครูท่ีปรึกษา ติดตามดูแลให"ดําแนะนํา แก"ไขปRญหาแก�กลุ�มนักเรียนท่ีได"รับมอบหมายจนสําเร็จการศึกษา   2. ด"านกิจกรรม     สถานศึกษาได"มีการวางแผนการจัดทําโครงการ กิจกรรมพัฒนาผู"เรียนต้ังแต�แรกเข"าเปJนทุกปK การศึกษาอย�างเปJนระบบ เพ่ือให"ผู"เรียนสําเร็จการศึกษาไปอย�างมีคุณภาพ ดังนี้      2.1 มีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม�และประชุมผู"ปกครอง เพ่ือสร"างความเข"าใจด"านการศึกษา และระบบการวัดและประเมินผล      2.2 ติดตามดูแลเยี่ยมบ"านของนักเรียน นักศึกษาของครูท่ีปรึกษาทุกกลุ�มวิชา      2.3 มีนโยบายปรับระดับเตรียมความพร"อมของผู"เรียน โดยมีการสอบวัดแวว ทดสอบ ความถนัดของผู"เรียน ก�อนเข"าศึกษาต�อ      2.4 จัดทําคู�มือแจกผู"เรียนทุกปKการศึกษา ในคู�มือได"ประมวลสาระท่ีเก่ียวข"องกับผู"เรียน เรื่องท่ีผู"ปกครองควรทราบ เกณฑ2การวัดและประเมินผล และแผนการเรียนรู"แบบบูรณาการในทุกรายวิชา  



85       2.5 มีการสอนซ�อมเสริมในรายวิชาท่ีพบว�า ผู"เรียนมีปRญหาด"านการเรียน และ   มีการประเมินตามสภาพจริง      2.6 มีการจัดการเรียนรู"ตามแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      2.7 มีชั่วโมงโฮมรูม พบปะดูแลติดพฤติกรรมของนักเรียนอย�างใกล"ชิด 1 ชั่วโมง/สัปดาห2 เพ่ือให"คําปรึกษาให"คําแนะนําพูดคุย หาทางช�วยเหลือนักเรียน ในเบื้องต"นตามความเหมาะสม      2.8 ส�งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู"ของผู"เรียน โดยเน"นการมีส�วนร�วมในกิจกรรมการเรียนการสอน กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และระบบการติดตามการสอนของครู ฯลฯ   3. ด"านโครงการ    1. สถานศึกษาได"จัดให"มีประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอน โดยการออกแบบโครงการ แบบการจัดและประเมินผล การเก็บและรวบรวมข"อมูลของผู"สําเร็จการศึกษา การทํางาน การศึกษาต�อ และการประกอบอาชีพอิสระของผู"เรียนในสาขาท่ีเก่ียวข"องของผู"สําเร็จการศึกษา    2. สถานศึกษาได"มีการสํารวจและประเมินความพึงพอใจต�อคุณภาพของผู"สําเร็จการศึกษา    3. สถานศึกษาได"มีการสํารวจ และมีการประเมินความพึงพอใจ ด"านคุณลักษณะอันพึงประสงค2 ด"านสมรรถนะหลัก และด"านสมรรถนะวิชาชีพ ของนักเรียนนักศึกษาท่ีจบการศึกษา   4. สรุปจุดเด*น และจุดท่ีควรพัฒนา       1. จุดเด*นของสถานศึกษา    1) ผู"บริหารเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และเปJนผู"มีวิสัยทัศน2ในการพัฒนาสถานศึกษา    2) สถานศึกษาให"บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีส�งเสริมการพัฒนาทักษะแก�ผู"เรียน    3) ผู"เรียนได"เรียนรู"จากประสบการณ2จริง ผ�านการฝ�กงานในสถาน    4) สถานศึกษาพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และจุดเน"นและ จุดเด�นของสถานศึกษา    5) สถานศึกษาเปJนแหล�งเรียนรู" และบริการวิชาการวิชาชีพแก�บุคคลท่ัวไปและสังคม  2. จุดท่ีสถานศึกษาควรพัฒนา    1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด"านวิชาชีพท่ีเน"นผู"เรียนเปJนสําคัญเพ่ือให"ผู"เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห2 สังเคราะห2 และแก"ปRญหาสอดคล"องกับตลาดแรงงาน    2) นําผลการวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ2 ท่ีมีคุณภาพไปใช"ประโยชน2 เพ่ือพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตชองประซาซนในชุมชนและสังคม    3) ส�งเสริมสนับสนุนให"ครูจัดทํา และดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ2 งานสร"างสรรค2 งานวิจัย  



86     4) สนับสนุนให"นักเรียน นักศึกษา ได"มีส�วนร�วมในด"านการบริการวิซาการ และวิชาชีพครบทุกสาขาวิชา    5) พัฒนาความรู"ความเช"าใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให"แก� บุคลากรอย�างชัดเจนเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสู�การปฏิบัติอย�างต�อเนื่อง   กล�าวโดยสรุปวิทยาลัยเทคนิคสระแก"ว เปJนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดต้ังเม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2538 มีสถานท่ีทําการชั่วคราวอยู�ท่ีวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี พ.ศ. 2539 ย"ายสถานท่ีทําการชั่วคราวมาอยู�ท่ีโรงเรียนวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก"ว และเริ่มเป]ดการเรียนการสอนปKการศึกษา 2539 สถานศึกษามีปรัชญา คือ พัฒนาคน พัฒนางาน วิชาการเปJนเลิศ ประเสริฐคุณธรรม น"อมนํา รู"รัก สามัคคี มีปณิธาน คือน"อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปJนหลักในการพัฒนาสถานศึกษา และมีวิสัยทัศน2 คือ ผลิตและพัฒนากําลังคนให"มีสมรรถนะวิชาชีพ สนองความต"องการกําลังคนในภูมิภาคอาเซียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จุดเด�นของสถานศึกษา ได"แก� 1) ผู"บริหารเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และเปJนผู"มีวิสัยทัศน2ในการพัฒนาสถานศึกษา 2) สถานศึกษาให"บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีส�งเสริมการพัฒนาทักษะแก�ผู"เรียน 3) ผู"เรียนได"เรียนรู"จากประสบการณ2จริง ผ�านการฝ�กงานในสถาน 4) สถานศึกษาพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และจุดเน"นและ จุดเด�นของสถานศึกษา และ 5) สถานศึกษาเปJนแหล�งเรียนรู" และบริการวิชาการวิชาชีพแก�บุคคลท่ัวไป  และสังคม โครงการส*งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร*วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ ผู�เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว  1. ช่ือโครงการ โครงการส�งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร�วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู"เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก"ว   2. ผู�รับผิดชอบโครงการ     นายจรัส เล�ห2สิงห2   ผู"อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก"ว  3. ลักษณะโครงการ     (�) โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ (    ) โครงการตามภาระงานประจํา (    ) โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.)   



87    4. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต�ยุทธศาสตร#นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ    4.1 นโยบายรัฐบาลข"อท่ี 4 การศึกษาและการเรียนรู" การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม    4.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ     จุดเน"นเชิงนโยบายข"อ 3 การพัฒนาและเสริมสร"างศักยภาพคน     จุดเน"นยุทธศาสตร2ข"อ 3 การทดสอบการประเมินฯ ข"อ 4 ผลิตพัฒนากําลังคนสอดคล"องกับการพัฒนาประเทศ    4.3 ความสอดคล"องกับนโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (�) 1) ด"านการเพ่ิมปริมาณผู"เรียนสายอาชีพ (�) 2) ด"านการสร"าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝ�กอบรมวิชาชีพ (�) 3) ด"านยกระดับคุณภาพผู"เรียน (�) 4) ด"านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (�) 5) ด"านการเพ่ิมขีดความสามารถสู�มาตรฐานสากล (�) 6) ด"านการบริหารจัดการ   4.4 ความสอดคล"องกับยุทธศาสตร2 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (�) 1) ยกระดับคุณภาพผู"เรียน    (�) 2) เพ่ิมปริมาณผู"เรียนสายอาชีพ (�) 3) ส�งเสริมการมีส�วนร�วมทุกภาคส�วน (�) 4) เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  4.5 ความสอดคล"องกับพันธกิจของวิทยาลัยเทคนิคสระแก"ว  (   ) พันธกิจท่ี 1 : ผลิตและพัฒนากําลังคน ด"านวิชาชีพในทุกระดับท่ีหลากหลาย มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค2ในการเข"าสู�ประชาคมอาเซียน   (   )  พันธกิจท่ี 2 : ส�งเสริมพัฒนาทักษะครูและผู"เรียนในการสร"างสรรค2ผลงาน วิจัยและนวัตกรรมท่ีหลากหลาย  (�)  พันธกิจท่ี 3 : ประสานความร�วมมือกับทุกภาคส�วน เพ่ือการจัดการศึกษาพัฒนานวัตกรรม การให"บริการด"านวิชาการและวิชาชีพ     (�)  พันธกิจท่ี 4 : อนุรักษ2และส�งเสริมภูมิปRญญาท"องถ่ิน ขนมธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย และเรียนรู"ศิลปะวัฒนธรรมในอาเซียน  5. หลักการและเหตุผล      การปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก"ไข เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มีความมุ�งหมายท่ีจะจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให"เปJนมนุษย2ท่ีสมบูรณ2 เปJนคนดี มีความสามารถและอยู�ร�วมกันในสังคมอย�างมีความสุข การดําเนินงานตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาให"บรรลุเป`าหมายอย�างมีพลังและมีประสิทธิภาพ ต"องให"ความสําคัญกับการปฏิรูปการศึกษาในทุกด"านให"ครอบคลุม โดยเฉพาะการจัดการศึกษาให"สังคมมี



88   ส�วนร�วมในการจัดการศึกษา ให"กระจายอํานาจสู�เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองค2กรปกครองส�วนท"องถ่ิน การจัดระบบโครงสร"างและกระบวนการจัดการศึกษาให"ยึดหลักการจัดการศึกษาแบบบูรณาการโดยการมีส�วนร�วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค2กรชุมชน องค2กรปกครองส�วนท"องถ่ิน เอกชน องค2กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ๆ สร"างเสริมความเข"มแข็งของชุมชนในการพัฒนาเยาวชน และบุคลากรในชุมชน ให"เปJนทรัพยากรมนุษย2ท่ีมีคุณค�าของสังคม ด"วยการแสวงหาความรู" ข"อมูลข�าวสาร และรู"จักเลือกสรรภูมิปRญญาและวิทยาการต�าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนและผู"เรียน     ดังนั้นวิทยาลัยเทคนิคสระแก"ว ซ่ึงเปJนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการเรียนการสอนตามความต"องการของผู"เรียน ชุมชนและสถานประกอบการ  โดยให"ความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนมุ�งเน"นพัฒนาผู"เรียนให"มีความรู"และทักษะด"านอาชีพ เม่ือสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได" จากการศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พบว�า ในส�วนท่ีเก่ียวข"องกับการจัดการศึกษาด"านวิชาการและวิชาชีพ มีข"อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาว�า ควรสร"างความรู" ความเข"าใจเก่ียวกับการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีให"กับนักเรียน นักศึกษา ชุมชน และผู"ปกครองให"มากยิ่งข้ึน และนอกจากนี้ยังมีปRญหาเก่ียวกับคุณภาพผู"เรียน ปRญหาเก่ียวกับความร�วมมือและการประสานงาน ซ่ึงจะต"องร�วมกันแก"ไขและพัฒนา วิทยาลัยจึงได"จัดทําโครงการส�งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร�วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู"เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก"ว เพ่ือการจัดการเรียนรู"ร�วมกับชุมชนและพัฒนาคุณภาพผู"เรียนให"สอดคล"องกับความต"องการของชุมชนและสังคมต�อไป  6. วัตถุประสงค#     6.1 เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนผู"เรียนวิทยาลัยเทคนิคสระแก"วได"เรียนรู"ร�วมกับชุมชน   6.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู"เรียนวิทยาลัยเทคนิคสระแก"ว  7. เปgาหมาย    7.1 เชิงปริมาณ   7.1.1 จํานวนแหล�งเรียนรู"ในชุมชนท่ีร�วมกิจกรรมในโครงการส�งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร�วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู"เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก"ว อย�างน"อยไม�ตํ่ากว�า 10 แห�ง   7.1.2 จํานวนรางวัลท่ีได"รับจากการดําเนินโครงการส�งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร�วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู"เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก"ว อย�างน"อยไม�ตํ่ากว�า    8 รางวัล  7.2 เชิงคุณภาพ   7.2.1 ความคิดเห็นของครูผู"สอนท่ีมีต�อโครงการส�งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร�วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู"เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก"ว อยู�ในระดับมากข้ึนไป 



89     7.2.2 ความคิดเห็นของชุมชนท่ีมีต�อโครงการส�งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร�วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู"เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก"ว อยู�ในระดับมากข้ึนไป   7.2.3 ผู"เรียนมีความพึงพอใจต�อการเรียนรู"แบบบูรณาการจัดการศึกษาร�วมกับชุมชนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก"ว อยู�ในระดับมากข้ึนไป   7.2.4 คุณภาพผู"เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก"วด"านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน และจํานวนการมีงานทําของผู"สําเร็จการศึกษา เพ่ิมข้ึน  8. วิธีดําเนินการ   8.1 ศึกษาสภาพปRจจุบัน ปRญหา ความต"องการของผู"เรียน ครู ผู"ปกครอง และชุมชน   8.2 ปรับปรุงโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ   8.3 แต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการ   8.4 ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ครู ตัวแทนผู"ปกครอง ตัวแทนผู" เรียน สถานประกอบการ และชุมชน เพ่ือรับทราบปRญหาและความต"องการ   8.5 ประสานงานกับฝoายต�าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือการดําเนินโครงการ  8.6 ดําเนินกิจกรรมภายใต"โครงการส�งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร�วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู"เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก"ว  8.7 นิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินโครงการ   8.8 ประเมินผลการดําเนินงานและสรุปผลการดําเนินโครงการและจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ  9. แผนปฏิบัติงาน  กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู�รับผิดชอบ 1. สํารวจความต"องการของชุมชน        และผู"เรียน   5-25 มิย. 2560 - ผู"บริหารสถานศึกษา - ครู  2. แต�งต้ังคณะกรรมการและผู"รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมภายใต"โครงการ   มิถุนายน 2560 - ผู"บริหารสถานศึกษา 3. ผู"บริหารประชุมครู ผู"แทนผู"ปกครอง ผู"แทนคณะกรรมการวิทยาลัย และผู"แทนชุมชน ร�วมวางแผนกําหนดกิจกรรมต�าง ๆ ท่ีจะดําเนินงานภายใต"โครงการ  กรกฎาคม 2560 - ผู"บริหารสถานศึกษา - ครู  



90    กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู�รับผิดชอบ 4. ดําเนินกิจกรรมภายใต"โครงการ ประกอบด"วย     4.1 กิจกรรมปรับภาพลักษณ2การจัดการเรียนรู"วิชาชีพเชิงประจักษ2ร�วมกับชุมชน     4.2 กิจกรรมพัฒนาเครือข�ายความร�วมมือกับชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู"เรียน     4.3 กิจกรรมสนับสนุนการนาํผู"เรียนไปศึกษาดูงานในแหล�งเรียนรู"ของชุมชน    4.4 กิจกรรมส�งเสริมให"ผู"เรียนได"เรียนรู"แบบบูรณาการร�วมกับชุมชนและให"เปJนผู"มีจิตอาสาร�วมบริการชุมชน   25,000  30,000  20,000  35,000         - ผู"บริหารสถานศึกษา - งานความร�วมมือและงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน - ครู  - ผู"เรียน             10. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ   1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561  11. งบประมาณ  ค�าใช"จ�ายในการดําเนินงาน 110,000 บาท  12. สถานท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยเทคนิคสระแก"วและในชุมชนเป`าหมาย  13. การติดตามและประเมินผลโครงการ  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 1. ความคิดเห็นของครูผู"สอนท่ีมีต�อโครงการส�งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร�วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู"เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก"ว   อยู�ในระดับมากข้ึนไป - สอบถามความคิดเห็น ครูผู"สอน - แบบสอบถาม  



91   ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 2. ความคิดเห็นของชุมชนท่ีมีต�อโครงการส�งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร�วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู"เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก"ว   อยู�ในระดับมากข้ึนไป  - สอบถามความคิดเห็นชุมชน - แบบสอบถาม 3. ผู"เรียนมีความพึงพอใจต�อการเรียนรู"แบบบูรณาการจัดการศึกษาร�วมกับชุมชนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก"ว อยู�ในระดับมากข้ึนไป - สอบถามความพึงพอใจของผู"เรียนท่ีมีต�อการเรียนรู"แบบบูรณาการจัดการศึกษาร�วมกับชุมชนวิทยาลัยเทคนิคสระแก"ว - แบบสอบถาม 4. ผู"เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก"วมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน และจํานวนการมีงานทําของผู"สําเร็จการศึกษา    เพ่ิมข้ึน - ศึกษาข"อมูลจากแบบรายงาน    - แบบรายงาน 5. จํานวนแหล�งเรียนรู"ในชุมชนท่ีร�วมกิจกรรมในโครงการส�งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร�วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู"เรียนของวิทยาลัย เทคนิคสระแก"ว อย�างน"อย      ไม�ตํ่ากว�า 10 แห�ง - สังเกตและบันทึกข"อมูลในการดําเนินกิจกรรม - แบบสังเกต - แบบบันทึก 6. จํานวนรางวัลท่ีได"รับจากการดําเนินโครงการส�งเสริมการ บูรณาการจัดการศึกษาร�วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู"เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก"ว อย�างน"อย ไม�ต่ํากว�า   8 รางวัล - ข"อมูลจากแบบรายงาน - แบบรายงาน 



92    14. ผลท่ีคาดว*าจะได�รับ    14.1 มีกิจกรรมการส�งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร�วมกับชุมชน   14.2 มีแหล�งเรียนรู"ในชุมชนท่ีร�วมกิจกรรมในโครงการส�งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร�วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู"เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก"ว อย�างน"อย          ไม�ต่ํากว�า 10 แห�ง    14.3 ผู"เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก"วมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน และจํานวนผู"สําเร็จการศึกษามีงานทําและได"ศึกษาต�อเพ่ิมข้ึน   14.4 ผู"เรียนมีความพึงพอใจต�อการเรียนรู"แบบบูรณาการจัดการศึกษาร�วมกับชุมชนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก"ว   งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง  ธเนศ ปานอุทัย (2556) ได"ประเมินโครงการส�งเสริมการใช"แหล�งเรียนรู"และภูมิปRญญาท"องถ่ินของโรงเรียนวัดบางหลวง โดยมีวัตถุประสงค2 1. เพ่ือประเมินผลการพัฒนาโครงการส�งเสริมการใช"แหล�งเรียนรู"และภูมิปRญญาท"องถ่ินของโรงเรียนวัดบางหลวง ใน 5 ด"าน ได"แก� 1) การประเมินด" านบริบท  (Context Evaluation) 2 ) การประเมินด" านปR จจั ยนํ า เข" า  ( Input Evaluation)            3) การประเมินด"านกระบวนการ ( Process Evaluation) 4) การประเมินด"านผลผลิต ( Product Evaluation)  5) การประเมินด"านผลกระทบ ( Impact Evaluation) 2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู"ท่ีเก่ียวข"องกับการดําเนินงานการส�งเสริมการใช"แหล�งเรียนรู"และภูมิปRญญาท"องถ่ินโรงเรียนวัดบางหลวง กลุ�มตัวอย�างท่ีใช"ในการประเมิน ประกอบด"วย รองผู"อํานวยการโรงเรียน ครูผู"สอน นักเรียน ผู"ปกครองของนักเรียน เครื่องมือท่ีใช" ประกอบด"วย แบบประเมิน แบบสัมภาษณ2 แบบสํารวจรางวัลหรือเกียรติบัตร และแบบรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการ    ผลการประเมินสรุปได"ดังนี้ 1) ด"านบริบทของโครงการ พบว�าโดยภาพรวมอยู�ในระดับมากและอยู�ในระดับท่ีสูงกว�าเกณฑ2การประเมิน 2) ด"านปRจจัยนําเข"าของโครงการ พบว�าโดยภาพรวมอยู�ในระดับมากและอยู�ในระดับท่ีสูงกว�าเกณฑ2การประเมิน 3) ด"านกระบวนการดําเนินงานของโครงการ พบว�าโดยภาพรวมอยู�ในระดับมากและอยู�ในระดับท่ีสูงกว�าเกณฑ2การประเมิน 4) ด"านผลผลิตของโครงการ พบว�าโดยภาพรวมอยู�ในระดับมากและอยู�ในระดับท่ีสูงกว�าเกณฑ2การประเมิน  5) ด"านผลกระทบของโครงการ พบว�าโดยภาพรวมอยู�ในระดับมากและอยู�ในระดับท่ีสูงกว�าเกณฑ2การประเมิน 6) ด"านความพึงพอใจของผู"มีส�วนเก่ียวข"องกับโครงการ พบว�าผู"มีส�วนเก่ียวข"องมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู�ในระดับมากและอยู�ในระดับท่ีสูงกว�าเกณฑ2การประเมิน  พันธ2เพ็ญ โพธ2ใบ (2557) ได"ประเมินโครงการขยายบทบาทศูนย2ซ�อมสร"างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) ของวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี โดยใช"รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) มีวัตถุประสงค2 1) เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานโครงการขยายบทบาทศูนย2ซ�อมสร"างเพ่ือชุมชน (Fix it 



93   Center) ประจําปKงบประมาณ 2557 ของวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 2) เพ่ือศึกษาปRญหาและข"อเสนอแนะในการดําเนินงานโครงการขยายบทบาทศูนย2ซ�อมสร"างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) ประจําปKงบประมาณ 2557 ของวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี กลุ�มตัวอย�างท่ีใช"ในการศึกษา ประกอบด"วย คณะกรรมการดําเนินงานโครงการขยายบทบาทศูนย2ซ�อมสร"างเพ่ือชุมชนระดับสถานศึกษา จํานวน 40 คน และ ประชาชนผู"รับบริการศูนย2ซ�อมสร"างเพ่ือชุมชน องค2การบริหารส�วนตําบลพรหมโลก อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 361 คน                 ผลการประเมินโครงการ พบว�า 1) ผลการประเมินด"านสภาพเเวดล"อม โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปJนรายการปรากฏว�ารายการท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุดคือ สร"างความร�วมมือกับสถานศึกษาและชุมชน อยู�ในระดับมากท่ีสุด 2) ด"านปRจจัยเบื้องต"น โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปJนรายการปรากฏว�ารายการท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความสามารถในการประสานงานกับบุคคลภายนอก 3) ด"านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปJนรายการปรากฏว�ารายการท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุดคือ การอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของวิทยาลัย และความเหมาะสมของพิธีเป]ดศูนย2 4) ด"านผลผลิต โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปJนรายการปรากฏว�ารายการท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู"รับบริการมีความรู"ในการดูแลสุขภาพเบื้องต"น และนักศึกษามีความม่ันใจในการปฏิบัติงาน และประชาชนผู"รับบริการลดค�าใช"จ�ายในการซ�อมเครื่องมือ อุปกรณ2ประกอบอาชีพ               ชนัดดา บุบผามาศ (2557) ได"ประเมินโครงการระบบโครงข�ายการเรียนรู"ไร"พรมแดน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีวัตถุประสงค2เพ่ือ 1) ประเมินโครงการระบบโครงข�ายการเรียนรู"ไร"พรมแดน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยใช"รูปแบบการประเมิน CIPP Model ของสตัฟเฟ]ลบีม (Stufflebeam) ในการประเมิน 5 ด"าน ได"แก� ด"านบริบท (Context) ด"านปRจจัยนําเข"า (Input) ด"านกระบวนการ (Process) ด"านผลผลิต (Product) และ ด"านผลกระทบ (Impact) 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการระบบโครงข�ายการเรียนรู"ไร"พรมแดน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยใช"การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research)              ผลการวิจัยพบว�า ผลการประเมินโครงการระบบโครงข�ายการเรียนรู"ไร"พรมแดน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาผลการประเมินแต�ละด"านพบว�า 1) ด"านบริบท มีความเหมาะสมในระดับ ปานกลาง โดยวัตถุประสงค2ของโครงการมีความเหมาะสมท่ีสุดและควรปรับปรุงด"านการติดต�อประสานงาน          2) ด"านปRจจัยนําเข"า มีความเหมาะสมในระดับมาก โดยความถูกต"องครบถ"วนและทันสมัยของบทเรียนมีความเหมาะสมท่ีสุดและควรปรับปรุงด"านงบประมาณการเบิกจ�าย 3) ด"านกระบวนการ     มีความเหมาะสมในระดับมาก โดยการพัฒนาบุคลากรมีความเหมาะสมท่ีสุดและควรปรับปรุงด"านการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงาน 4) ด"านผลผลิต มีความเหมาะสมในระดับมาก โดยความรู"ความ



94   เข"าใจในการบริการด"านบทเรียนมีความเหมาะสมท่ีสุด และควรปรับปรุงด"านความ พึงพอใจในการเข"าใช"งาน และ 5) ด"านผลกระทบ มีความเหมาะสมในระดับมาก โดยครูผู"สอนสร"างสรรค2สื่อการสอนท่ีหลากหลายมีความเหมาะสมท่ีสุดและควรปรับปรุงด"านความพึงพอใจของผู"ใช"งาน             อุไร จุ"ยกําจร (2557) ได"ทําการประเมินการจัดการเรียนการสอนเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางวิชาชีพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช"รูปแบบการประเมินซิป (CIPP) มีวัตถุประสงค2 1) เพ่ือประเมินการจัดการเรียนการสอน 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต�อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และ 3) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการเรียนรู"ตามแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แบ�งการวิจัยเปJน 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การประเมินการจัดการเรียนการสอน ระยะท่ี 2 การวิจัยเชิงลึกด"วยการสัมภาษณ2แบบสนทนากลุ�ม และระยะท่ี 3 การศึกษาการรับรู"เก่ียวกับวิชาท่ีปรักปรุงใหม� เครื่องมือวิจัยเปJนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ2ก่ึงมีโครงสร"าง สถิติท่ีใช" ได"แก� ความถ่ี ร"อยละ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนกับเกณฑ2ร"อยละ 80/80            ผลการวิจัยพบว�า 1) การประเมินภาพรวมนักเรียนเห็นด"วยกับการจัดการเรียนการสอน    2) เม่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนพบว�า นักเรียนต"องการให"พัฒนาหรือแก"ไขปรับปรุง ด"านปRจจัยนําเข"าและด"านกระบวนการมากท่ีสุด และมีความพึงพอใจต�อผลการปรับปรุงอยู�ในระดับมาก และ   3) ผลการทดสอบประสิทธิผลการเรียนรู"เม่ือเปรียบเทียบเกณฑ2พบว�า คะแนนสอบของผู"เรียนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว�าเกณฑ2ท่ีกําหนดเท�ากับร"อยละ 85.18              นุชา สระสม (2558) ได"ประเมินโครงการส�งเสริมการเรียนรู"หลักสูตรเกษตรอินทรีย2ตามวิถีภูมิปRญญาไทย โรงเรียนวัดนินสุขาราม มีวัตถุประสงค2 1) เพ่ือประเมินสภาวะแวดล"อม (Context Evaluation) ของโครงการ เก่ียวกับความเหมาะสม ความสอดคล"องของหลักการ วัตถุประสงค2 และเป`าหมายของโครงการกับนโยบายของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และความต"องการของชุมชน 2) เพ่ือประเมินปRจจัยเบื้องต"น (Input Evaluation) ของโครงการ เก่ียวกับความเหมาะสม ความเพียงพอของบุคลากรวัสดุอุปกรณ2/สถานท่ี และงบประมาณท่ีใช"ในโครงการ 3) เพ่ือประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการเก่ียวกับการปฏิบัติตามกระบวนการดําเนินงานโครงการ และ 4)เพ่ือประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการ เก่ียวกับผลสําเร็จของโครงการจากกิจกรรมท่ีจัดให"นักเรียน 4 กิจกรรม และความพึงพอใจท่ีมีต�อกิจกรรมของโครงการ โดยประยุกต2ใช"รูปแบบซิปป� (CIPP Model) ของสตัฟเฟ]ลบีม (Stufflebeam) ประชากรได"แก� ข"าราชการครู จํานวน 19 คน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 13 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปKท่ี 4 - 6 จํานวน 167 คน และผู"ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปKท่ี 4 - 6 จํานวน 167 คน รวม 366 คน                ผลการประเมินโครงการ พบว�า 1) ผลการประเมินด"านสภาวะแวดล"อมของโครงการ (Context) ในภาพรวม อยู�ในระดับมากท่ีสุด 2) ผลการประเมินด"านปRจจัยเบื้องต"นของโครงการ (Input) ในภาพรวม อยู�ในระดับมาก 3) ผลการประเมินด"านกระบวนการของโครงการ (Process) ใน



95   ภาพรวม อยู�ในระดับมาก 4) ผลการประเมินด"านผลผลิตของโครงการ (Product) เก่ียวกับผลสําเร็จจากกิจกรรมท่ีจัดให"นักเรียน 4 กิจกรรม และความพึงพอใจท่ีมีต�อกิจกรรมของโครงการในภาพรวม อยู�ในระดับมาก             ป]ยชนม2 สังข2ศักดา และคณะ (2559) ได"ประเมินความสําเร็จของโครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปRตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย2 ปKท่ี 4 มีวัตถุประสงค2 คือ ประเมินความสําเร็จของโครงการตามตัวชี้วัด และเสนอแนวทางปรับปรุงการดําเนินโครงการปKต�อไป ทําการประเมินโดยใช"แนวคิดการประเมินผล CIPP Model ทําการประเมินระหว�างโครงการและหลังสิ้นสุดโครงการ เครื่องมือท่ีใช"ได"แก� แบบสังเกต แบบประเมิน และประเด็นคําถามสรุปบทเรียน โดยเทคนิค A.A.R. ประเมินจากนักศึกษา 31 คน อาจารย2ผู"สอน 4 คน และชุมชนเจ"าของสถาปRตยกรรมพ้ืนถ่ิน 114 คน              ผลการประเมินพบว�า โครงการมีความสอดคล"องตามเกณฑ2ของตัวบ�งชี้ท่ี 5.2 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู"ด"วยการวิจัยทางสถาปRตยกรรมพ้ืนถ่ิน มีสํานึกรักถ่ิน สถาปRตยกรรมพ้ืนถ่ินได"รับการจัดทําแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ2 และชุมชนมีความพึงพอใจในภาพรวมของผลงานในระดับดี และมีความตระหนักถึงความสําคัญของสถาปRตยกรรมพ้ืนถ่ินในระดับดี การประเมินผลผลิตจากตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวน 6 ตัว บรรลุผล 5 ตัว ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ จาํนวน 8 ตัว บรรลุผล 8 ตัว             กมลานันท2 บุญกล"า (2559) ได"ประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ"านหนองปลาซิว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีจุดมุ�งหมายเพ่ือการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน บ"านหนองปลาซิว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยใช"รูปแบบการประเมิน CIPP Model ของสตัฟเฟ]ลบีม ซ่ึงแบ�งการประเมินออกเปJน 4 ประเภท คือ การประเมินสภาวะแวดล"อม การประเมินปRจจัยนําเข"า การประเมินกระบวนการดําเนินงาน การประเมินผลผลิต กลุ�มตัวอย�างท่ีใช"คือ ครูผู"สอน จํานวน 14 คน และนักเรียน จํานวน    48 คน เครื่องมือท่ีใช" ในการเก็บรวบรวมข"อมูล เปJนแบบสอบถาม สถิติท่ีใช"ในการวิเคราะห2และนําเสนอข"อมูล ประกอบด"วย ค�าเฉลี่ย และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน              ผลการวิจัยพบว�า 1) การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ"านหนองปลาซิว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการประเมินโดยรวมอยู�ในระดับมาก 2) การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ"านหนองปลาซิว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด"านสภาวะแวดล"อม (Context evaluation) พบว�ามีความสอดคล"องอยู�ในระดับมาก 3) ด"านปRจจัยนําเข"า (Input evaluation) ผลการประเมินพบว�ามีความเพียงพอ เหมาะสมอยู�ในระดับมาก 4) ด"านกระบวนการดําเนินงาน (Process evaluation)   ผลการประเมินพบว�ามีประสิทธิภาพ อยู�ในระดับมาก 5) ด"านผลผลิต (Product evaluation) ผลการประเมินพบวามีประสิทธิผลอยู�ในระดับมาก 



96               แม็ส (Matz, 1981) ได"ประเมินโครงการการศึกษาด"านโภชศาสตร2ในโรงเรียนชนบทของรัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกาโดยใช"รูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model) ผลการประเมิน พบว�า ด"านบริบท นักเรียนมีความต"องการท่ีจะศึกษาด"านโภชศาสตร2ในระดับมาก ด"านปRจจัยเบื้องต"น      การพัฒนาโครงการได"รับความร�วมมือและสนับสนุนจากผู"ปกครอง ชาวบ"าน ครู ผู"บริหาร และบุคลากรท่ีอยู�ในหน�วยบริการ ในระดับมาก ด"านกระบวนการ ครูอาจารย2มีความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนการสอนในระดับมาก ส�วนนักเรียนมีความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนการสอนในระดับมากท่ีสุด และด"านผลผลิต นักเรียนมีความรู"ด"านโภชศาสตร2ในระดับมาก             เรนดูลิน (Rendulic, 1995) ทําการวิจัยเรื่อง การตรวจหาวิธีการประเมินคุณค�าท่ีมีศักยภาพและความตรงของแบบจําลองการประเมินหลักสูตร (ICE model) มีวัตถุประสงค2เพ่ือพัฒนาแบบจําลองการประเมินหลักสูตรจากหลาย ๆ แนวคิด ให"เปJนแบบการประเมินหลักสูตรโดยเฉพาะของวิทยาลัยชุมชน (Community College) และทําการทดสอบวิธีการตัดสินคุณค�าและความตรงของโมเดลท่ีวิจัยพัฒนาข้ึน นั่นคือ ICE model ซ่ึงเปJนการสังเคราะห2แนวคิด จากแบบจําลองซิปของสตัฟเฟ]ลบีม (Stufflebeam’s CIPP model) และแบบจําลองเคาน2ทิแนนซ2ของ สเตค (Stake’s Countenance model) แบบจําลองท่ีพัฒนาข้ึน ได"นําไปใช"ในการประเมินหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยชุมชน ซ่ึงเปJนการศึกษานําร�อง และทําการวิเคราะห2ผลการประเมินพบว�า ICE model มีศักยภาพและมีความตรงในการประเมินหลักสูตร และยิ่งไปกว�าน้ัน สารสนเทศท่ีได"จากการประเมิน ยังนําไปใช"ในการตัดสินใจในการปรับปรุงหลักสูตรได" กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ  จากท่ีได"ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข"องดังท่ีกล�าวมาแล"ว ผู"ประเมินได"นําข"อมูลมาประกอบการประเมินโครงการส�งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร�วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู"เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก"ว โดยประยุกต2ใช"กรอบแนวคิดการประเมินโครงการแบบซิป (CIPP Model: Context-Input-Process-Product) มาใช"ในการประเมินโครงการ เนื่องจากเปJนการประเมินอย�างมีระบบ มีกระบวนการรวบรวมและสกัดข"อมูลสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจได"ถูกต"อง เปJนการประเมินโครงการท่ีต"องใช"ระยะเวลาในการดําเนินงานอย�างต�อเนื่อง ซ่ึงทําการประเมิน 4 ด"าน ได"แก� การประเมินบริบท (Context) เปJนการประเมินความชัดเจนของวัตถุประสงค2ของโครงการและความสอดคล"องของวัตถุประสงค2 การประเมินปRจจัยเบื้องต"น (Input) เปJนการประเมินความเหมาะสม/ความสอดคล"องและความเพียงพอของปRจจัยเบื้องต"นของโครงการท่ีจะอํานวยความสะดวกให"โครงการดําเนินไปตามวัตถุประสงค2 การประเมินกระบวนการ (Process) เปJนการประเมินท่ีค"นหาข"อบกพร�องแนวทางแก"ไขปRญหาต�าง ๆ ระหว�างดําเนินการ และการประเมิน ผลผลิต (Product) เปJนการประเมินเปรียบเทียบผลผลิตท่ีเกิดข้ึนตามวัตถุประสงค2ของโครงการ เพ่ือให"การประเมินโครงการเปJนไปตามวัตถุประสงค2 ผู"ประเมินได"กําหนดกรอบแนวคิดในการประเมินโครงการ ดังภาพท่ี 6   



97               ภาพท่ี 6  แสดงกรอบแนวคิดการประเมินโครงการ ด�านกระบวนการ (Process) 1. การวางแผน (Plan)  2. การดําเนินการ (Do)  3. การประเมินผล (Check)  4. การปรับปรุงแก"ไข (Act)  ด�านบริบท (Context) 1. ความต"องการในการทําโครงการ  2. ความสอดคล"องของวัตถุประสงค2  3. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค2       ด�านผลผลิต (Product) 1. ความคิดเห็นของครูผู"สอนท่ีมีต�อโครงการส�งเสริมการบูรณา    การจัดการศึกษาร�วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู"เรียนของ    วิทยาลัยเทคนิคสระแก"ว 2. ความคิดเห็นของชุมชนท่ีมีต�อโครงการส�งเสริมการบูรณาการ    จัดการศึกษาร�วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู"เรียนของ    วิทยาลัยเทคนิคสระแก"ว 3. ความพึงพอใจของผู"เรียนต�อการเรียนรู"แบบบูรณาการจัด    การศึกษาร�วมกับชุมชนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก"ว 4. คุณภาพผู"เรียนหลังดําเนินงานตามโครงการส�งเสริมการบูรณา    การจัดการศึกษาร�วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู"เรียนของ    วิทยาลัยเทคนิคสระแก"ว 5. จํานวนแหล�งเรียนรู"ในชุมชนท่ีร�วมกิจกรรมในโครงการส�งเสริม    การบูรณาการจัดการศึกษาร�วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ    ผู"เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก"ว    6. ผลกระทบ/จํานวนรางวัลท่ีได"รับจากการดําเนินโครงการ 7. ผลการสัมภาษณ2โดยภาพรวมด"านผลผลิตของโครงการ    ด�านปkจจัยเบ้ืองต�น (Input) 1. ความเหมาะสมของบุคลากร  2. ความเหมาะสมของงบประมาณ  3. ความเหมาะสมของอาคาร/สถานท่ี 4. ความเหมาะสมเพียงพอของวัสดุ/อุปกรณ2 และเครื่องมือ     ผลการประเมินโครงการส*งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร*วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู�เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว     1. ผลการประเมินด�านบริบทของโครงการ (Context) 2. ผลการประเมินด�านปkจจัยเบ้ืองต�นของโครงการ (Input) 3. ผลการประเมินด�านกระบวนการดําเนินงานของโครงการ (Process) 4. ผลการประเมินด�านผลผลิต    จากการดําเนินงานของ    โครงการ (Product)  



บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรประเมิน 

การประเมินโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วครั้งน้ี เป็นการประเมินโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป 
(CIPP Model) ไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้

 1. รูปแบบการประเมินโครงการและขั้นตอนการประเมินโครงการ 
 2. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. รูปแบบกำรประเมินโครงกำรและขั้นตอนกำรประเมินโครงกำร 
 การประเมินโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว แสดงการด าเนินการเป็น 2 ตอน คือ รูปแบบการประเมิน
โครงการ และขั้นตอนการประเมินโครงการ มีรายละเอียด ดังนี ้
 1.1 รูปแบบกำรประเมินโครงกำร 
       การประเมินโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วครั้งนี้ ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ของ 
สตัฟเฟิลบีม (Strufflebeam, D.L., 1983, p. 123) ซึ่งประเมินใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท (Context 
Evaluation) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 
และด้านผลผลิต (Product Evaluation) 
  ดังนั้นการประเมินโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ประกอบด้วยกระบวนการ 4 ด้าน ได้แก่ 
  1. การประเมินบริบท (Context Evaluation: C) 
  2. การประเมินปัจจัยเบ้ืองต้น (Input Evaluation: I) 
  3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) 
  4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) 

  จากกระบวนการทั้ง 4 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ
ส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิค
สระแก้ว ผู้ประเมินไดก้ าหนดกรอบแนวทางการประเมินโครงการ ดังแสดงในตารางที่ 5   
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ตำรำงที่ 5 กรอบแนวทางการประเมินโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

 

วัตถุประสงค์ของ
กำรประเมิน 

ตัวชี้วัด/ตัวแปร 
ท่ีมุ่งศึกษำ 

แหล่งข้อมูล/
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

วิธีกำรเก็บ
ข้อมูล/เครื่องมือ 

วิธีกำรวิเครำะห์
ข้อมูล 

เกณฑ์กำร
ประเมิน 

1. เพื่อประเมิน
บริบท   
 

1. ความต้องการ
จ าเป็นของโครงการ 
 

- คณะกรรมการ
วิทยาลัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา และ
ครูผู้สอน  

- แบบสอบถาม 
  
 

 , S.D. 
 

    3.50 
S.D. 1   

 2. ความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์ 

     

   3. ความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์ 

    
 

  
 

 
 

2. เพื่อประเมิน
ปัจจัยเบื้องต้น  

1. ความเหมาะสมของ 
บุคลากร  
 

- คณะกรรมการ
วิทยาลัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา และ
ครูผู้สอน  

- แบบสอบถาม 
  
 

 , S.D. 
 

 

    3.50 
S.D. 1   
 

 2. ความเหมาะสม
เพียงพอของ
งบประมาณ 

    

 3. ความเหมาะสมของ
อาคาร/สถานที ่

   
 

 
 

 
 

 4. ความเหมาะสม
เพียงพอของวัสดุ 
อุปกรณ์ และเครื่องมือ   

   
 

  
 

  

 3. เพื่อประเมิน
กระบวนการ  
 

1. การวางแผน (Plan) 
  1.1 การประชุมเพื่อ 
วางแผนการด าเนินงาน 
  1.2 การก าหนด
บทบาทหน้าที่ของ
ผู้รับผิดชอบงาน 
  1.3 การจัดท าแผนการ
ด าเนินงานในกิจกรรม
ต่าง ๆ 

 
 

- คณะกรรมการ
วิทยาลัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา และ
ครูผู้สอน 

- แบบสอบถาม 
  
 
 

 , S.D. 
 

 

    3.50 
S.D. 1   
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ตำรำงที่ 5 (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์
ของกำรประเมิน 

ตัวชี้วัด/ตัวแปร 
ท่ีมุ่งศึกษำ 

แหล่งข้อมูล/กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูล 

วิธีกำรเก็บ
ข้อมูล/เครื่องมือ 

วิธีกำรวิเครำะห์
ข้อมูล 

เกณฑ์กำร
ประเมิน 

 2. การด าเนินการ (Do) 
  2.1 ด าเนินกิจกรรมไป
ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 
  2.2 มีการประสานงาน
ระหว่างผู้รับผิดชอบ 
  2.3 ผู้บริหารสนับสนุน
และจูงใจในการท างาน 
  2.4 มีการจัด
สภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษาให้เอื้อต่อ
การด าเนินงานตาม
กิจกรรมภายใต้โครงการ 

- คณะกรรมการ
วิทยาลัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา และ
ครูผู้สอน    
 

- แบบสอบถาม 
  

 , S.D. 
 
 
 

 

    3.50 
S.D. 1   
 
 
 

   3. การติดตามและ
ประเมินผล (Check) 
   3.1 มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล 
   3.2 มีการประชุม
วางแผนติดตามและ
ประเมินผล 
   3.3 มีการติดตามและ
ประเมินผลพร้อมทั้งสรุป
และรายงานผล 

- คณะกรรมการ
วิทยาลัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา และ
ครูผู้สอน 
 

- แบบสอบถาม 
  

 , S.D. 
 
 
 
 
 

    3.50 
S.D. 1   
 
 
 

  
 
 

4. การปรับปรุงแก้ไข(Act) 
   4.1 มีการน าผลการ
ติดตามและประเมินเข้าที่
ประชุมเพื่อหาทางแก้ไข 
   4.2 มีการด าเนินการ
แก้ปัญหาและอุปสรรคให้
สอดคล้องเหมาะสมกับ
กิจกรรมของโครงการ 
   4.3 มีการรายงานผลต่อ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

- คณะกรรมการ
วิทยาลัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา และ
ครูผู้สอน  

- แบบสอบถาม 
  

 , S.D. 
 
 

    3.50 
S.D. 1   
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ตำรำงที่ 5 (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ของ
กำรประเมิน 

ตัวชี้วัด/ตัวแปร 
ท่ีมุ่งศึกษำ 

แหล่งข้อมูล/
กลุ่มเป้ำหมำย 

วิธีกำรเก็บ
ข้อมูล/เครื่องมือ 

วิธีกำรวิเครำะห์
ข้อมูล 

เกณฑ์กำร
ประเมิน 

4. เพื่อประเมิน
ผลผลิต   

4.1 ความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนที่มีต่อโครงการ
ส่งเสริมการบูรณาการ 
จัดการศึกษาร่วมกับ
ชุมชนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของ
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

- ครูผู้สอน 
  

- แบบสอบถาม 
  
 

 , S.D. 
 
 
 

    3.50 
S.D. 1   
 

 4.2 ความคิดเห็นของ
ชุมชนที่มีต่อโครงการ
ส่งเสริมการบูรณาการ 
จัดการศึกษาร่วมกับ
ชุมชนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของ
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

- ชุมชน 
  

- แบบสอบถาม 
  
 

 , S.D. 
 
 
 

    3.50 
S.D. 1   
 

 4.3 ความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการจัด
การศึกษาร่วมกับชุมชน
ของวิทยาลัยเทคนิค
สระแก้ว 

- ผู้เรียน - แบบสอบถาม 
  

 , S.D. 
 

    3.50 
S.D. 1   
 

 4.4 คุณภาพผู้เรียนหลัง
ด าเนินงานตามโครงการ
ส่งเสริมการบูรณาการ 
จัดการศึกษาร่วมกับ
ชุมชนของวิทยาลัย 
เทคนิคสระแก้ว 

- เอกสารจาก   
งานทะเบียน และ
งานวัดผล 

- แบบรายงาน 
  

ค่าร้อยละ 
 

ร้อยละ 70  

  4.5 จ านวนแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนที่ร่วมกิจกรรม
และให้การสนับสนุนวัสดุ/
เครื่องมือ และครุภัณฑ์ 
ในโครงการส่งเสริม
การบูรณาการจัด
การศึกษาร่วมกับชุมชน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนของ
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

- ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

- แบบรายงาน   ค่าร้อยละ 
 

ร้อยละ 75 
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ตำรำงที่ 5 (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ของ
กำรประเมิน 

ตัวชี้วัด/ตัวแปร 
ท่ีมุ่งศึกษำ 

แหล่งข้อมูล/
กลุ่มเป้ำหมำย 

วิธีกำรเก็บ
ข้อมูล/เครื่องมือ 

วิธีกำรวิเครำะห์
ข้อมูล 

เกณฑ์กำร
ประเมิน 

 4.6 ผลกระทบ/จ านวน
รางวัลที่ได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ 
4.7 ผลการสัมภาษณ์ 
โดยรวมด้านผลผลิต   
 

- งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

- แบบรายงาน 
- แบบสัมภาษณ์ 

ค่าร้อยละ 
วิเคราะห์เนื้อหา 

 

ร้อยละ 80 
 

 
 รำยละเอียดของกำรประเมินแต่ละด้ำน ดังนี้ 
 1. การประเมินด้านบริบท เป็นการตรวจสอบความต้องการจ าเป็นของโครงการ และประเมิน
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัด
การศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เกี่ยวกับความ
ต้องการจ าเป็นของการท าโครงการ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับบริบท นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และของสถานศึกษา และความเหมาะสม
ของวัตถุประสงค์ของโครงการ    
 2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น  เป็นการประเมินปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิค
สระแก้ว อันที่จะท าให้โครงการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ส าหรับการประเมิน
โครงการครั้งนี้ ได้แก่ ประเมินปัจจัยด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านอาคาร/สถานที่ และด้านวัสด ุ
อุปกรณ ์และเครื่องมือ 
 3. การประเมินกระบวนการ  เป็นการตรวจสอบประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกั บ
กระบวนการด าเนินงานของโครงการ ส าหรับการประเมินโครงการครั้งนี้  เป็นการตรวจสอบ
กระบวนการการวางแผนด าเนินงาน การด าเนินการจัดกิจกรรมของโครงการ การติดตามประเมินผล 
การแก้ไขและปรับปรุง   

 4. การประเมินผลผลิต เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามโครงการ
ส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิค
สระแก้ว ประเมินเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการ ได้แก่ 1) ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อ
โครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนของ
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 2) ความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษา
ร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 3) ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
การเรียนรู้แบบบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 4) คุณภาพผู้เรียนหลัง
ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 5) จ านวนแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ร่วมกิจกรรมและให้การสนับสนุนวัสดุ/
เครื่องมือ และครุภัณฑ์ ในโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 6) ผลกระทบ/จ านวนรางวัลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ   
 การสัมภาษณ์การประเมินโครงการด้านผลผลิตเพื่อเสริมข้อมูลเชิงประจักษ์ให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น โดยสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ปีการศึกษา 2561 และชุมชน 
 

 1.2 ขั้นตอนกำรประเมินโครงกำร 
  ผูป้ระเมินได้ด าเนินการประเมินโครงการตามขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 
  1. ก าหนดจุดประสงค์ของการประเมินโครงการ คือ ประเมินโครงการส่งเสริมการ  
บูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ตาม
รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิป (CIPP Model) ของ สตัฟเฟิลบีม (Strufflebeam, D.L., 1983, 
p. 123) ที่ประเมินในด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต  
  2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัด
การศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
  3. ก าหนดโครงสร้างของการประเมิน โดยแสดงสิ่งที่จะศึกษาหรือตัวแปร แหล่งข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และเกณฑ์ที่ใช้การประเมิน โดยใช้
รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิป (CIPP Model) เป็นกรอบการประเมิน 
  4. ก าหนดขอบเขตและหัวข้อการประเมิน โดยก าหนดมิติที่ประเมิน ข้อค าถาม และ
ผู้ให้ข้อมูล ตามความเหมาะสม 
  5. สร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ตามโครงสร้างของการประเมิน ที่ก าหนดไว้
แล้วมาขยายรายละเอียดของข้อค าถามตามมิติที่ประเมิน และสิ่งที่ประเมิน   
  6. น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจและปรับปรุงแก้ไข 
  7. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น 
  8. น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจริง 
  9. น าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพื่อยืนยันข้อมูลจากแบบสอบถาม
และเพื่อเสริมข้อมูลให้ชัดเจนขึ้น 

2. ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ที่ใช้ในการประเมินโครงการส่งเสริมการบูรณาการ

จัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  ประกอบด้วย 
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 1. ประชากร จ านวน 3,459 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการวิทยาลัย จ านวน 18 คน ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 4 คน ครูผู้สอน จ านวน 89 คน ผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 จ านวน 3,173 และชุมชน 
จ านวน 175 คน ดังนี้ 
 

ตำรำงที่ 6 แสดงประชากรและจ านวนประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการ 
 

ประชำกร จ ำนวน 
1. คณะกรรมการวิทยาลัย 18 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา 4 
3. ครูผู้สอน 89 
4. ผู้เรียน 3,173 
5. ชุมชน 175 

รวม 3,459 
  
  2. กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 558 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการวิทยาลัย จ านวน 17 คน 
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 4 คน ครูผู้สอน จ านวน 72 คน ผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 จ านวน 343 และ
ชุมชน 122 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan)    
(บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 42-43) และท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ดังแสดง
ในตารางที่ 7 
 

ตำรำงที่ 7 แสดงกลุ่มตัวอย่างและจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการ 
 

กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 
1. คณะกรรมการวิทยาลัย 17 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา 4 
3. ครูผู้สอน 72 
4. ผู้เรียน 343 
5. ชุมชน 122 

รวม 558 
 
  3. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ที่เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการบูรณาการ
จัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ประกอบด้วย 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ เรียน และบุคคลในชุมชน โดยได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ได้แก่ 
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    3.1 ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน และครูผู้สอน จ านวน 3 คน รวมจ านวน 5 คน 
โดยมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้บริหารสถานศึกษาหรือเป็นครูผู้สอนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ที่ร่วม
ด าเนินงานในโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว    
    3.2 ผู้เรียน จ านวน 10 คน โดยมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิค
สระแก้ว ที่ร่วมด าเนินงานในโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว    
    3.3 บุคคลในชุมชน จ านวน 10 คน โดยมีคุณสมบัติ คือ เป็นตัวแทนของชุมชนที่
ร่วมด าเนินงานในโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว และยินดีให้ข้อมูลแก่ผู้ประเมิน 
 

3. เครื่องมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัด
การศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว มี 2 ชนิด คือ 
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยใช้กับกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแต่ละกลุ่ม ดังนี ้
 

ตำรำงที่ 8 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ด้วยแบบสอบถาม 

 

กลุ่มตัวอย่ำง ประเดน็ที่ประเมิน 
1. คณะกรรมการวิทยาลัย  
ผู้บรหิารสถานศึกษา และครผูู้สอน  

ด้ำนบริบท (Context) 
- ความต้องการของโครงการ ความสอดคลอ้งวัตถุประสงค์ 
และความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ 

  ด้ำนปัจจัยเบื้องต้น (Input) 
- ความเหมาะสมของบุคลากร ความเหมาะสมเพียงพอของ
งบประมาณ ความเหมาะสมของอาคาร/สถานที่ และความ
เหมาะสมเพียงพอของวัสด ุอุปกรณ์ และเครื่องมือ   
ด้ำนกระบวนกำร (Process) 
- ความพร้อมในการวางแผน การด าเนินการตามแผน   
การติดตามและประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข 

ด้ำนผลผลิต (Product) 
- ความคิดเห็นของครูผู้สอนทีม่ีต่อโครงการส่งเสริมการ 
บูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 



 106 

ตำรำงที่ 8 (ต่อ) 
 

กลุ่มตัวอย่ำง ประเดน็ที่ประเมิน 
2. ผู้เรียน ด้ำนผลผลิต (Product)  

- ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
จัดการศึกษาร่วมกับชุมชนของวิทยาลัยเทคนคิสระแก้ว 

 

3. ชุมชน - ความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการ   
บูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

 
ตำรำงที่ 9 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการบูรณาการ  

จัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว     
ด้วยแบบสัมภาษณ ์

 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประเดน็ที่สัมภำษณ ์
1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน   - ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนทีม่ีต่อ

โครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

2. ผู้เรียน - ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการบูรณา
การจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

3. ชุมชน  - ความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการ 
บูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 

 

 รำยละเอียดของเครื่องมือแต่ละชนิด  
 รายละเอียดของเครื่องมือแต่ละชนิด มีดังน้ี 
   1. แบบสอบถาม  ใช้ส าหรับประเมินโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับ
ชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ตามรูปแบบการประเมินแบบซิป 
(CIPP Model) โดยการประเมินบริบท ปัจจัยเบ้ืองต้น กระบวนการ และผลผลิต จ านวน 6 ฉบับ ดังน้ี 
   1.1 การประเมินด้านบริบท มีแบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ ได้แก่ 
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    ฉบับที่  1 แบบสอบถามด้านบริบทของโครงการ ส าหรับคณะกรรมการวิทยาลัย 
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน  
   1.2 การประเมินด้านปัจจัยเบ้ืองต้น มีแบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ ได้แก ่
    ฉบับที่ 2 แบบสอบถามด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูผู้สอน  
    1.3 การประเมินดา้นกระบวนการ มีแบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ ได้แก ่
    ฉบับที่ 3 แบบสอบถามด้านกระบวนการของโครงการ ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูผู้สอน   
   1.4 การประเมินด้านผลผลิต มีแบบสอบถาม จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ 
   ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการบูรณา
การจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
                  ฉบับที่ 5 แบบสอบถามความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการบูรณา
การจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

       ฉบับที่ 6 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการจัด
การศึกษาร่วมกับชุมชนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

  รำยละเอียดของแบบสอบถำมแต่ละฉบับ มีดังน้ี 
  1. การประเมินด้านบริบทของโครงการ 
      ฉบับที่ 1 ส าหรับคณะกรรมการวิทยาลัย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน แบ่งเป็น  
2 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Check list) 
   ตอนที่  2 เป็นการประเมินความเหมาะสมของโครงการส่งเสริมการบูรณาการ        
จัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เกี่ยวกับบริบท
ของโครงการ ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นของโครงการ ความสอดคล้อง  และ
เหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ     
  2. การประเมินด้านปัจจัยเบ้ืองต้นของโครงการ 
      ฉบับที่ 2 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Check list) 
   ตอนที่ 2 เป็นระดับความเหมาะสมของโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษา
ร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้นของ
โครงการ ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับ ความความเหมาะสมของบุคลากร ความเหมาะสมเพียงพอ
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ของงบประมาณ ความเหมาะสมของอาคาร/สถานที่ ความเหมาะสมเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับโครงการ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ     
  3. การประเมินด้านกระบวนการ 
   ฉบับที่ 3 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Check list) 
   ตอนที่ 2 เป็นระดับความเหมาะสมของโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษา
ร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เกี่ยวกับกระบวนการของ
โครงการ ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับการวางแผน การด าเนินการ การติดตามและประเมินผล และ
การปรับปรงุแก้ไข มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ   
  4. การประเมินด้านผลผลิต 
   ฉบับที่ 4 ส าหรับครูผู้สอน เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อโครงการ
ส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิค
สระแก้ว  แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Check list) 
 ตอนที่ 2 เป็นระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัด
การศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
   ฉบับที่ 5 ส าหรับชุมชน เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อโครงการส่งเสริม
การบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  
แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Check list) 
 ตอนที่ 2 เป็นระดับความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัด
การศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
  ฉบับที่ 6 ส าหรับผู้เรียน เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนรู้แบบ
บูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Check list) 
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   ตอนที่  2 เป็นระดับความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการจัด
การศึกษาร่วมกับชุมชนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า          
5 ระดับ 
 2. แบบสัมภาษณ์  ใช้ส าหรับประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัด
การศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จ านวน 3 ฉบับ 
ดังนี ้
   ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและครผูู้สอน 
   ฉบับที่ 2 แบบสัมภาษณ์ผู้เรียน   
   ฉบับที่ 2 แบบสัมภาษณช์ุมชน 
   ซึ่งแบบสัมภาษณ์ทั้ง 3 ฉบับ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 
เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยมีประเด็นในการสัมภาษณ์ตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ดังนี ้
   ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับความ
ผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
   ฉบับที่ 2 แบบสัมภาษณ์ผู้เรียน โดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเรียนรู้แบบบูรณาการจัด
การศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว และข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
   ฉบับที่ 3 แบบสัมภาษณ์ชุมชน โดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการด าเนินการ
และผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
  3. แบบรายงานและแบบบันทึก ได้แก่ 
   - แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ในปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 
2561 ของงานทะเบียนและงานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
   - แบบรายงานจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าและได้ศึกษาต่อ   
   - แบบรายงานจ านวนแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ร่วมกิจกรรมและให้การสนับสนุนวัสดุ/
เครื่องมือ และครุภัณฑ์ ในโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
                - แบบรายงานผลจ านวนเกียรติบัตร/รางวัลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการส่งเสริม
การบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว    

  กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือส าหรับการประเมินโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัด
การศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว มีขั้นตอนการสร้าง 
ดังนี ้
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  1. การสร้างแบบสอบถาม ผู้ประเมินสร้างแบบสอบถาม จ านวน 6 ฉบับ โดยแต่ละฉบับมี
ขั้นตอนการสร้าง ดังนี ้
  1) ศึกษาวัตถุประสงค์ในการประเมิน 
  2) ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษา
ร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การประเมินโครงการ และรูปแบบการประเมินโครงการ 
  3) ก าหนดโครงสร้างของการประเมิน โดยแสดงถึงสิ่งที่จะศึกษา แหล่งข้อมูล และ
เครื่องมือที่ใช้ จ าแนกตามโครงสร้างของการประเมิน ตามรูปแบบของแบบประเมินบริบท ปัจจัย
เบื้องต้น กระบวนการ และผลผลิต   
  4) ก าหนดขอบเขตและประเด็นการประเมิน สร้างแบบสอบถามตามโครงสร้างของการ
ประเมินที่ก าหนดไว้ แล้วขยายรายละเอียดของข้อค าถามตามมิติที่ประเมิน และสิ่งที่ประเมิน   
   จากนั้นผู้ประเมินน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ เชี่ยวชาญ ด้านการวัดและ
ประเมินผล ด้านการบริหารสถานศึกษา หรือด้านการจัดการเรียนการสอน จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ด้านความสอดคล้อง ความถูกต้องเหมาะสม ความ
ครอบคลุม และความครบถ้วนของรายการที่ถามในสิ่งที่ต้องการจะวัด ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน 
ได้แก ่ 
   1) รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง         คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี       
   2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  บางแสง   อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ    
   3) ดร.อดุลย์  พิมพ์ทอง ผู้อ านวยการวทิยาลัยการอาชีพ
ขอนแก่น ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   4) ดร.กมล  เรียงไธสง    รองผู้ อ านวยการวิทยาลั ย 
เทคนิคปราจีนบุรี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   5) ดร.กิตติ  จนัทรา   ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลยั 
เทคนิคปราจีนบุร ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 จากนั้นน าผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามมาค านวณหาค่า IOC 
(Index of Objective Congruence) โดยใช้เกณฑ์ IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปที่แสดงว่าข้อค าถามนั้น
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนื้อหาที่ต้องการ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 71) ซึ่งรายการค าถามใน
แบบสอบถามทุกฉบับใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 แต่มีค าถามบางข้อต้องปรับปรุง
ด้านส านวนภาษา ผู้ประเมินไดป้รับปรุงแบบสอบถามตามข้อแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ 
 หลังจากนั้นน าแบบสอบถามแต่ละฉบับไปทดลองใช้เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
ดังนี ้
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 1) แบบสอบถามฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3 น าไปทดลองใช้กับคณะกรรมการวิทยาลัย
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ านวน 30 คน ได้แก่ คณะกรรมการวิทยาลัย ผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูผู้สอน ของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จากนั้นน ามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหา
ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha Coefficient Method หรือ α – Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค   
(บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 116-117) ได้ค่าความเชื่อมั่น ฉบับที่ 1 เท่ากับ 0.927 ฉบับที่ 2 เท่ากับ 
0.871 และ ฉบับที่ 3 เท่ากับ 0.925 
 2) แบบสอบถามฉบับที่ 4 น าไปทดลองใช้กับครูผู้สอน จ านวน 30 คน ได้แก่ ครูผู้สอน ของ
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จากนั้นน ามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่า (Alpha Coefficient Method หรือ α – Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (บุญชม ศรีสะอาด, 
2556: 116-117) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั 0.908 
 3) แบบสอบถามฉบับที่ 5 น าไปทดลองใช้กับชุมชน ที่มีคุณลักษณะหรือบริบทคล้ายกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่น ามาใช้เก็บข้อมูลในการประเมินโครงการครั้งนี้ จากนั้นน ามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha Coefficient Method หรือ α – Coefficient) ตามวิธีของ    
ครอนบาค (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 116-117) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.910 
 4) แบบสอบถามฉบับที่ 6 น าไปทดลองใช้กับผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จ านวน 
30 คน จากนั้นน ามาหาค่าความเชื่อมั่น  (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha 
Coefficient Method หรือ α – Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 
116-117) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.879 
 2. การสร้างแบบสัมภาษณ์  มีวิธีการด าเนินการ ดังนี ้
  2.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัด
การศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
   2.2 ก าหนดขอบเขตและประเด็นการสัมภาษณ์  แบบสัมภาษณ์ฉบับที่ 1 เป็นแบบ
สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อผลที่เกิดขึ้นเมื่อ
สิ้นสุดโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ฉบับที่ 2 แบบสัมภาษณ์ผู้เรียน โดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ
วิทยาลยัเทคนิคสระแก้ว ฉบับที่ 3 แบบสัมภาษณช์ุมชน โดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการ
ด าเนินการและผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
   2.3 สร้างแบบสัมภาษณ์ จ านวน 3 ฉบับ ดังนี ้
     1) แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  จ านวน 1 ฉบับ 
    2) แบบสัมภาษณ์ผู้เรียน  จ านวน 1 ฉบับ 
    3) แบบสัมภาษณ์ส าหรับชุมชน  จ านวน 1 ฉบับ 
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   2.4 น าแบบสัมภาษณ์ทั้ง 3 ฉบับไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบ แก้ไข 
และให้ข้อเสนอแนะ ในด้านความถูกต้อง ความเหมาะสมของข้อความ และความถูกต้องชัดเจนของ
ภาษา ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเป็นชุดเดียวกันกับที่ตรวจสอบแบบสอบถาม   
   2.5 ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อความของแบบสัมภาษณ์ และ
ความถูกต้องของการใช้ภาษา พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
   2.6 ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
   2.7 น าแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแล้ว จัดพิมพ์เป็นแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณต์่อไป 

4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้ประเมินด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แบบบันทึก และแบบรายงาน โดย
ก าหนดระยะเวลาในการประเมินเป็น 3 ระยะ ดังนี ้
 ระยะที่  1 ประเมินก่อนเริ่มด าเนินโครงการ ระหว่างสิงหาคม – กันยายน 2560 ใช้
แบบสอบถาม ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 ให้คณะกรรมการวิทยาลัย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 
เป็นผู้ตอบ 
 ระยะที่ 2 ประเมินระหว่างด าเนินโครงการ  ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
ใช้แบบสอบถาม ฉบับที่ 3 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เป็นผู้ตอบ 
 ระยะที่ 3 ประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ ผู้ประเมินได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือน 
ตุลาคม – ธันวาคม 2561 ใช้แบบสอบถาม ฉบับที่ 4 ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6 ใหค้รูผู้สอน ชุมชน และผู้เรียน 
เป็นผู้ตอบ  
 หลังจากนั้น ผู้ประเมินได้ใช้แบบสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
ผู้เรียน และชุมชน ระหว่างเดือน ธันวาคม 2561 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการดังนี ้
 1. แบบสอบถาม ส าหรับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ
ผู้เรียน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ผูป้ระเมินเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง   
 2. แบบสอบถาม ส าหรับชุมชน ผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลตามบริบทของกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายใต้โครงการ  
 3. ผู้ประเมินติดตามและรวบรวมแบบสอบถามที่เป็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ได้ครบตามจ านวนที่ต้องการ แล้วน ามาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ ความครบถ้วนถูกต้อง พบว่ามีความสมบูรณ์ ร้อยละ 100 และน าไปวิเคราะห์ข้อมูล
ต่อไป  
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5. กำรวิเครำะห์ข้อมล 

 5.1 กำรจัดท ำข้อมูล 
   ผู้ประเมินน าข้อมูลจากแบบสอบถามและจากแบบสัมภาษณ์ มาจัดกระท า ดังน้ี 
  1. ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนจากแบบสอบถาม ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
ผู้เรียน และชุมชน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังต่อไปน้ี 
   1.1 การประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น และด้านกระบวนการของโครงการ 
มีเกณฑก์ารให้คะแนน ดังนี้ 
  5   หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
  4   หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมาก 
  3   หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
  2   หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อย 
  1   หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 
   1.2 การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้
  5   หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
  4   หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจในระดับมาก 
  3   หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  2   หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจในระดับน้อย 
  1   หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
  2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ การแปลความหมายค่าเฉลี่ยโดยการก าหนดเกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ 
ของ ชูศรี วงศ์รัตนะ (2553: 69) มีความหมาย ดังนี้  
   2.1 การประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น และด้านกระบวนการของโครงการ 
แปลความหมายค่าเฉลี่ยโดยการก าหนดเกณฑ ์ดังนี ้
   ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00   หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
    ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49   หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49   หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49   หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 
    ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49   หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
   2.2 การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ แปลความหมายค่าเฉลี่ยโดยการก าหนด
เกณฑ ์ดังนี ้
   ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00   หมายถึง มีความคดิเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
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   ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49   หมายถึง มีความคดิเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49   หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49   หมายถึง มีความคดิเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49   หมายถึง มีความคดิเห็น/ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
    3. ก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณค่าของโครงการโดยรวม ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น 
และด้านกระบวนการ ใช้เกณฑ์ของ รัตนะ บัวสนธ์ (2552 : 71) ก าหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป  
ถือว่าผลการประเมิน เหมาะสม โดยมีเกณฑ์ดังนี ้
   3.1 ด้านบริบท       ใช้เกณฑก์ารประเมิน  ค่าเฉลี่ย 3.50  ขึ้นไป  ผลการประเมิน 
เหมาะสม 
     3.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น   ใช้เกณฑ์การประเมิน  ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป  ผลการประเมิน 
เหมาะสม 
     3.3 ด้านกระบวนการ     ใช้เกณฑ์การประเมิน  ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป  ผลการประเมิน 
เหมาะสม 
     3.4 ด้านผลผลติ        
     3.4.1 ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัด
การศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  ใช้เกณฑ์การประเมิน  
ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป  ผลการประเมิน ผ่าน 
     3.4.2 ความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัด
การศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  ใช้เกณฑ์การประเมิน  
ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป  ผลการประเมิน ผ่าน 
     3.4.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการจัดการศึกษา
ร่วมกับชุมชนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ใช้เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป ผลการประเมิน ผ่าน 

      3.4.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ใช้เกณฑ์
การประเมิน ร้อยละ 70 ขึ้นไป  ผลการประเมิน ผ่าน 

      3.4.5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าและได้ศึกษาต่อ ร้อยละ 80 ขึ้นไป    
ผลการประเมิน ผ่าน 

      3.4.6 จ านวนแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ร่วมกิจกรรมและให้การสนับสนุนวัสดุ/
เครื่องมือ และครุภัณฑ์ ในโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ใช้เกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 75 ขึ้นไป ผลการประเมิน ผ่าน 

       3.4.7 จ านวนรางวัลที่ได้รับจากการด าเนินตามโครงการส่งเสริมการบูรณาการ
จัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ใช้เกณฑ์การ
ประเมิน ร้อยละ 80 ขึ้นไป ผลการประเมินผ่าน  
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  4. วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการจากแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถาม      
มาจัดระบบ และท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อค านวณค่าสถิติ ดังนี ้
   1) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าร้อยละ 
น าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
   2) วิเคราะห์ระดับความเหมาะสม ระดับความคิดเห็น และระดับความพึงพอใจ 
จากการประเมินโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
เสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
   6. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

6. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะหข์้อมูล 
 ในการประเมินโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ผู้ประเมินด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ ดังน้ี 
 

      1. ค่าร้อยละ 
      2. ค่าเฉลี่ย   โดยใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553: 34-35) 
 

  = 
n

  
 

  เมื่อ     = แทนค่าเฉลี่ยของประชากร 
 X   = แทนผลรวมทั้งหมดของข้อมูล 
 n   = แทนจ านวนข้อมูลทั้งหมดของประชากร 
 

                 3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553: 60-61) 
 
 

 

S.D. =  
    
 

 

    เมื่อ  S.D.  = ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
n  = จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
 X  = ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
( X)2  = ผลรวมของข้อมูลแต่ละตัวยกก าลังสอง 
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              4. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence = IOC) ของ
แบบสอบถาม โดยผูเ้ชี่ยวชาญพิจารณา ดังนี้ (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2554: 141-142) 
 
 

  IOC     =   
N

R  
 

       เมื่อ IOC     แทน    ดัชนีความสอดคล้อง 
   R   แทน    คะแนนรวมที่ผู้เชี่ยวชาญทุกคนให ้

   N        แทน    จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

คะแนนการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญก าหนดเป็น +1 หรือ 0 หรือ -1 ดังนี ้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าจุดประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้น

สอดคล้องกับจุดประสงค ์ 
0 หมายถึง ไมแ่น่ใจว่าจุดประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้น

สอดคล้องกับจุดประสงค ์ 
-1 หมายถึง แน่ใจว่าจุดประสงค์ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้นไม่

สอดคล้องกับจุดประสงค ์

           5. ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)  
ของครอนบาค (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 117) 
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เมื่อ      = ค่าสัมประสิทธิ์ของความเช่ือมั่น 
 n = จ านวนข้อของแบบสอบถาม 

S 2

i  = ความแปรปรวนของแบบสอบถามแต่ละข้อ 
S 2

t  = ความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
 
  
 

  



บทที่ 4    

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

การประเมินโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ผู้ประเมินได้วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบรายงาน ดังต่อไปนี้ 
 

 สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้ประเมิน
จึงได้ก าหนดสัญลักษณ์และตัวอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 

 n แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
   แทน ค่าเฉลี่ย 
 S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  โครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ครั้งนี้ ผู้ประเมินขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
  4.1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม 
  4.2 ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับ
ชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
       4.3 ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษา
ร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
  4.4 ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษา
ร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
  4.5 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับ
ชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

  4.5.1 ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษา
ร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

   4.5.2 ความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษา
ร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
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   4.5.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับ
ชุมชนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

   4.5.4 คุณภาพผู้เรียนหลังด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษา
ร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

    1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
    2) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าและได้ศึกษาต่อ   
   4.5.5 จ านวนแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ร่วมกิจกรรมในโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัด

การศึกษาร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว    
   4.5.6 จ านวนรางวัล/เกียรติบัตรที่ได้รับจากการด าเนินโครงการส่งเสริมการบูรณาการ
จัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
   4.5.7 ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชนเกี่ยวกับ
ผลผลิตของโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว   

4.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ประเมินได้น าแบบสอบถามจ านวน 6 ฉบับ ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ที่ประกอบด้วย 
คณะกรรมการวิทยาลัย จ านวน 17 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 4 คน และครูผู้สอน จ านวน 72 คน 
ผู้เรียน จ านวน 343 คน ชุมชน จ านวน 122 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 558 คน แล้วน าแบบสอบถามมา
วิเคราะห์สถานภาพโดยค่าสถิติพ้ืนฐาน แยกเป็นรายด้าน ปรากฏผลดังตารางที่ 10 

 

ตารางท่ี 10 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
คณะกรรมการวิทยาลัย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 
(n=93) 
1. เพศ 
         ชาย 
         หญิง 

 
 
 

61 
32 

 
 
 

65.59 
34.41 

รวม 93 100 
2. ระดับการศึกษา  
         ปริญญาตรี 
         ปริญญาโท 
         ปริญญาเอก 

 
74 
19 
- 

 
79.57 
20.43 

รวม 93 100 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ) 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
3. ปฏิบัติหน้าที่   
         คณะกรรมการวิทยาลัย 17 18.28 
         ผู้บริหารสถานศึกษา 4 4.30 
         ครูผู้สอน 72 77.42 

รวม 93 100 
4. ประสบการณ์การท างาน 
         ต่ ากว่า  10  ปี 
         10 – 19  ปี 
         20 – 29  ปี 
         30  ปีขึ้นไป 

 
22 
27 
34 
10 

 
23.66 
29.03 
36.56 
10.75 

รวม 93 100 
ผู้เรียน (n=343) 
1. เพศ 
         ชาย 
         หญิง 

 
 

183 
160 

 
 

53.35 
46.65 

รวม 343 100 
  

2. ระดับการศึกษา    
         ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
         ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

 

 
246 
97 

 

 
71.72 
28.28 

รวม 343 100 
  

ชุมชน (n=122) 
1. เพศ 
         ชาย 
         หญิง 

 
 

83 
39 

 
 

55.56 
44.44 

รวม 122 100 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ) 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
2. อายุ 
        ต่ ากว่า  30  ปี 
        30 – 39  ปี 
        40 – 49  ปี 
        50  ปี  ขึ้นไป 

  
24 19.67 
31 25.41 
58 47.54 
9 7.38 

รวม 122 100 
 3. ระดับการศึกษา  
         ต่ ากว่าปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี 
         สงูกว่าปริญญาตรี 

 
64 
58 
- 

 
52.46 
47.54 
11.11 

รวม 122 100 
 
 จากตารางที่ 10 ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า คณะกรรมการวิทยาลัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 65.59) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 
79.57) ปฏิบัติหน้าที่ ส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน (ร้อยละ 77.42) และมีประสบการณ์การท างาน 20-29 ปี 
(ร้อยละ 36.56) ผู้เรียน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 53.35) และเป็นผู้เรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) (ร้อยละ 71.72) ส าหรับชุมชน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 55.56) อายุ 40 – 49 ปี 
(ร้อยละ 47.54) และระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 52.46)  

4.2 ผลการประเมินด้านบริบท  
             การประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว มีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงดัง
ตารางที่ 11 
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ตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของคณะกรรมการวิทยาลัย ผู้บริหารสถานศึกษา และ 
               ครผูู้สอน ด้านบริบทของโครงการ (n = 93) 
 

ข้อ
ที่  

รายการประเมิน 
 

   
 

S.D.  
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

เกณฑ์การ
ประเมนิ 

ผลการ 
ประเมิน 

  ความต้องการของการท าโครงการ            

1. ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนได้
เรียนรู้ร่วมกับชุมชน 

4.15 0.74 มาก    3.50 
 

เหมาะสม 
 

2. ต้องการให้ผู้เรียนได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน 

4.00 0.85 มาก    3.50 
 

เหมาะสม 

3. ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของผู้เรียนอาชีวศึกษา 

4.25 0.71 มาก    3.50 
 

เหมาะสม 

4. ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลายในชุมชน 

3.75 0.85 มาก    3.50 เหมาะสม 

5. ต้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

4.00 0.97 มาก    3.50 
 

เหมาะสม 

 เฉลี่ยรวม 4.03 0.64 มาก    3.50 เหมาะสม 

  ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์      

6. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับ พ.ร.บ. 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

3.94 0.72 มาก    3.50 เหมาะสม 

 7. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 

4.15 0.67 มาก    3.50 
 

เหมาะสม 

8. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับ พ.ร.บ.  
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 

4.80 0.91 มาก    3.50 
 

เหมาะสม 

9. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3.70 0.65 มาก    3.50 
 

เหมาะสม 

10. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา 

3.95 0.94 มาก    3.50 
 

เหมาะสม 

11. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับกิจกรรม  
ที่ก าหนดภายใต้โครงการ 

3.94 0.82 มาก    3.50 
 

เหมาะสม 

 เฉลี่ยรวม 4.08 0.66 มาก    3.50 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 11 (ต่อ) 
 

ข้อ
ที่  

รายการประเมิน 
 

   
 

S.D.  
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 

  ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

        
 

  

12. วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
ได้เรียนรู้ร่วมกับชุมชน 

4.45 0.81 มาก    3.50 
 

เหมาะสม 

 13. วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

4.31 0.65 มาก    3.50 
 

เหมาะสม 

  เฉลี่ยรวม 4.38 0.44 มาก    3.50 เหมาะสม 

 เฉลี่ยรวมด้านบริบท 4.16 0.53 มาก    3.50 เหมาะสม 

 
 จากตารางที่ 11 พบว่า ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการวิทยาลัย ผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูผู้สอนในประเด็นการประเมินบริบทของโครงการตามตัวชี้วัด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( =
4.16, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์ของโครงการ อยู่ในระดับมาก ( = 4.38, S.D. = 0.44) รองลงมา ความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมาก ( = 4.08, S.D. = 0.66) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ความต้องการของการ
ท าโครงการ อยู่ในระดับมาก ( = 4.03, S.D. = 0.64)  
 พิจารณารายด้าน ความต้องการของการท าโครงการ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ต้องการ
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้เรียนอาชีวศึกษา ( = 4.25, S.D. = 0.71) รองลงมา คือ 
ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกับชุมชน ( = 4.15, S.D. = 0.74) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในชุมชน ( = 3.75, S.D. 
= 0.85) 
 ด้านความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วัตถุประสงค์
โครงการสอดคล้องกับ พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 (  = 4.80, S.D. = 0.91) รองลงมา คือ
วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ( = 4.15, S.D. = 0.67) และข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ วัตถุประสงค์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
( = 3.70, S.D. = 0.65) 
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 ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้เรียนรู้ร่วมกับชุมชน ( = 4.45, S.D. = 0.81) 
รองลงมา คือ วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิค
สระแก้ว ( = 4.31, S.D. = 0.65) ซึ่งทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 

4.3 ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น  
             การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับ
ชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว มีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูล
แสดงดังตารางที่ 12   
 

ตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของคณะกรรมการวิทยาลัย ผู้บริหารสถานศึกษา และ 
               ครผูู้สอน ด้านปัจจัยเบื้องตน้ (n = 93) 
 

ข้อ
ที่  

รายการประเมิน 
 

 X   
 

  ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 

  ความเหมาะสมของบุคลากร           

1. ความเหมาะสมของบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ที่ร่วมโครงการ 

4.15 0.67 มาก X   3.50 เหมาะสม 

2. ความเหมาะสมของบุคลากรภายนอก
สถานศึกษา ที่ร่วมโครงการ 

4.05 0.87 มาก X   3.50 เหมาะสม 

3. ความเหมาะสมของผู้เรียนที่ร่วมโครงการ 3.75 0.87 มาก X   3.50 เหมาะสม 

4. ความเหมาะสมของประชาชน/ชุมชนที่ร่วมโครงการ 3.84 0.76 มาก X   3.50 เหมาะสม 
 เฉลี่ยรวม 3.95 0.46 มาก X   3.50 เหมาะสม 

 ความเหมาะสมของงบประมาณ      

5. งบประมาณมีความเหมาะสมและเพียงพอ
ส าหรับการบริหารโครงการ 

3.85 0.61 มาก X   3.50 
 

เหมาะสม 

6. งบประมาณมีความเหมาะสมเพ่ือการ
ด าเนินการกิจกรรมภายใต้โครงการ 

4.45 0.71 มาก X   3.50 
 

เหมาะสม 

 เฉลี่ยรวม 4.15 0.59 มาก X   3.50 เหมาะสม 

 
 

.S.D
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ตารางท่ี 12 (ต่อ) 
 

ข้อ
ที่  

รายการประเมิน 
 

 X   
 

 ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 

 ความเหมาะสมของอาคารสถานที่       

7. อาคารสถานที่ภายในสถานศึกษามีความ
เหมาะสมและเพียงพอในการจัดกิจกรรม
ภายใตโ้ครงการ 

3.70 0.99 มาก X   3.50 
 

เหมาะสม 

8. สถานที่ภายนอกสถานศึกษามีความ
เหมาะสมในการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

4.15 0.82 มาก X   3.50 
 

เหมาะสม 

 เฉลี่ยรวม 3.93 0.61 มาก X   3.50 เหมาะสม 

   ความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์ และ 
เครื่องมือ 

   
   

9. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ มีความ
เหมาะสมและเพียงพอส าหรับการด าเนินงาน
กิจกรรมภายใต้โครงการ 

4.25 0.78 มาก X   3.50 
 

เหมาะสม 

10. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ มีความ
เหมาะสมกับการด าเนินงานกิจกรรม 
ภายใต้โครงการ 

4.30 0.83 มาก X   3.50 
 

เหมาะสม 

 เฉลี่ยรวม 4.28 0.75 มาก X   3.50 เหมาะสม 

 เฉลี่ยรวมปัจจัยเบื้องต้น 4.08 0.47 มาก X   3.50 เหมาะสม 

 
จากตารางที่ 12 พบว่า ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการวิทยาลัย ผู้บริหารสถานศึกษา 

และครูผู้สอน ในประเด็นการประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการตามตัวชี้วัดภาพรวมมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.08, S.D. = 0.47) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเหมาะสมของวัสดุ 
อุปกรณ์ และ เครื่องมืออยู่ในระดับมาก ( X = 4.28, S.D. = 0.75) รองลงมาเป็น ความเหมาะสมของ
งบประมาณอยู่ในระดับมาก ( X = 4.15, S.D. = 0.59) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ความเหมาะสม
ของบุคลากรอยู่ในระดับมาก ( X = 3.95, S.D. = 0.46) ทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 

เมื่อพิจารณาด้านความเหมาะสมของบุคลากร พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความ
เหมาะสมของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ร่วมโครงการ ( X = 4.15, S.D. = 0.67) รองลงมา คือ 
ความเหมาะสมของบุคลากรภายนอกสถานศึกษาที่ร่วมโครงการ( X = 4.05, S.D. = 0.87)  

.S.D
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ด้านความเหมาะสมของงบประมาณ พบว่า ข้อมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ งบประมาณมีความ
เหมาะสมเพ่ือการด าเนินการกิจกรรมภายใต้โครงการ ( X = 4.45, S.D.= 0.71) และ งบประมาณมี
ความเหมาะสมและเพียงพอส าหรับการบริหารโครงการ ( X = 3.85 , S.D. = 0.61)  

ด้านความเหมาะสมของอาคารสถานที่ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ อาคารสถานที่
ภายในสถานศึกษามีความเหมาะสมและเพียงพอในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ ( X = 4.15, 
S.D.= 0.82) รองลงมา คือ อาคารสถานที่ภายในสถานศึกษามีความเหมาะสมและเพียงพอในการจัด
กิจกรรมภายใต้โครงการ ( X = 3.70, S.D.= 0.99)   
 ด้านความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์ และ เครื่องมือพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วัสดุ 
อุปกรณ์ และเครื่องมือ มีความเหมาะสมกับการด าเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ ( X = 4.30, S.D. 
= 0.83) รองลงมา คือ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ มีความเหมาะสมและเพียงพอส าหรับการ
ด าเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ ( X = 4.25, S.D. = 0.78)   

4.4 ผลการประเมินด้านกระบวนการ 
             การประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับ
ชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว มีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูล
แสดงดังตารางที่ 13 
 

ตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของคณะกรรมการวิทยาลัย ผู้บริหารสถานศึกษาและ 
               ครูผู้สอน ด้านกระบวนการ (n = 93) 
 

ข้อ
ที่  

รายการประเมิน 
 

 X   
 

S.D.  
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 

  การวางแผน (Plan)            

1. มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน 

3.85 0.75 มาก X   3.50 
 

ผ่าน 

2. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

3.80 0.76 มาก  X   3.50 
 

ผ่าน 

 3. มีการจัดท าแผนการด าเนินงานในกิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

4.15 0.74 มาก X   3.50 
 

ผ่าน 

 เฉลี่ยรวม 3.97 0.52 มาก X   3.50 ผ่าน 
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ตารางท่ี 13 (ต่อ) 
 

ข้อ
ที ่ 

รายการประเมิน 
 

 X   
 

S.D.  
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 

  การด าเนินการ (Do)            

4. การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นไปตาม
ปฏิทินปฏิบัติงาน 

4.15 0.78 มาก X   3.50 
 

ผ่าน 

 5. มีการประสานงานและขอความร่วมมือ
ระหว่างผู้รับผิดชอบ 

4.35 0.67 มาก  X   3.50 
 

ผ่าน 

6. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา
เกิดความมุ่งม่ันในการด าเนินงานตาม
กิจกรรมของโครงการ 

3.75 0.58 มาก X   3.50 
 

ผ่าน 

7. จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการ
ด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 

4.25 0.63 มาก X   3.50 
 

ผ่าน 

 เฉลี่ยรวม 4.14 0.43 มาก X   3.50 ผ่าน 

   การติดตามและประเมินผล (Check)           

8. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลตามกิจกรรมของโครงการ 

4.20 0.83 มาก X   3.50 ผ่าน 

9. มีการประชุมวางแผนติดตามและประเมินผล
ตามกิจกรรมของโครงการ 

3.95 0.88 มาก X   3.50 ผ่าน 

10. มีการประเมินผลระหว่างด าเนินกิจกรรม 4.35 0.74 มาก X   3.50 ผ่าน 

11. มีการประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม 3.90 0.85 มาก X   3.50 ผ่าน 

12. มีการสรุป และรายงานการจัดกิจกรรม 3.95 0.88 มาก X   3.50 ผ่าน 

 เฉลี่ยรวม 4.07 0.44 มาก X   3.50 ผ่าน 

 การปรับปรุงและแก้ไข (Act)           

13. มีการน าเอาปัญหาและอุปสรรคจากการ
ติดตามผลการด าเนินโครงการเข้าที่ประชุม
เพ่ือหาทางแก้ไข 

4.20 0.83 มาก X   3.50 
 

ผ่าน 
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ตารางท่ี 13 (ต่อ) 
 

ข้อ
ที่  

รายการประเมิน 
 

 X   
 

S.D.  
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 

 14. มีการระดมความคิดจากทุกฝ่ายเพื่อหาทาง
แก้ปัญหาในการด าเนินงานตามโครงการ 

3.65 0.87 มาก X   3.50 
 

ผ่าน 

 15. มีการด าเนินการแก้ปัญหาและอุปสรรคให้
สอดคล้อง เหมาะสมกับ 

3.60 0.94 มาก X   3.50 
 

ผ่าน 

16. จัดให้มีรายงานผลการด าเนินการแก้ปัญหา
และอุปสรรคให้ทุกฝ่ายได้รับทราบ 

4.05 0.82 มาก X   3.50 
 

ผ่าน 

 เฉลี่ยรวม 3.87 0.38 มาก X   3.50 ผ่าน 

 เฉลี่ยรวมกระบวนการ 4.01 0.29 มาก X   3.50 ผ่าน 

 
จากตารางที่ 13 พบว่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการวิทยาลัย ผู้บริหารสถานศึกษาและ

ครูผู้สอน ในประเด็นการประเมินกระบวนการตามตัวชี้วัด ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
( X = 4.01, S.D.= 0.29) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การด าเนินการ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.14, 
S.D. = 0.43) รองลงมาเป็น การติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับมาก ( X = 4.07, S.D. = 0.44) 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การปรับปรุงแก้ไข อยู่ในระดับมาก ( X = 3.87, S.D. = 0.38) ทุกด้านผ่าน
เกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 

เมื่อพิจารณาด้านการวางแผน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการจัดท าแผนการด าเนินงาน
ในกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบ ( X = 4.15, S.D. = 0.74) รองลงมาคือ มีการประชุมคณะ 
กรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน ( X = 3.85, S.D. = 0.75)  

ด้านการด าเนินการ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการประสานงานและขอความร่วมมือ
ระหว่างผู้รับผิดชอบ ( X = 4.35, S.D. = 0.67) รองลงมา คือ จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอ้ือ
ต่อการด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ( X = 4.25, S.D. = 0.63)   

ด้านการติดตามและประเมินผล พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการประเมินผลระหว่าง
ด าเนินกิจกรรม ( X = 4.35, S.D. = 0.74) รองลงมา คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลตามกิจกรรมของโครงการ ( X = 4.20, S.D. = 0.83)   

ด้านการปรับปรุงแก้ไข พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการน าเอาปัญหาและอุปสรรคจาก
การติดตามผลการด าเนินโครงการเข้าที่ประชุมเพ่ือหาทางแก้ไข ( X = 4.20, S.D. = 0.83) รองลงมา 
คือ จัดให้มีรายงานผลการด าเนินการแก้ปัญหาและอุปสรรคให้ทุกฝ่ายทราบ ( X = 4.05, S.D. = 0.82)  
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4.5 ผลการประเมินด้านผลผลิต 
 การประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว มีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงดัง
ตารางที่ 14 - 20 
 4.5.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัด
การศึกษาร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ดังตารางที่ 12   
 
ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัด

การศึกษาร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  
(n = 72) 

 

ข้อ
ที่  

รายการประเมิน 
 

 X   
 

S.D.  
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 

1. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยบูรณาการการฝึกทักษะ
ร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

3.85 0.81 มาก X   3.50 
 

ผ่าน 

 2. กิจกรรมภายใต้โครงการมีความเหมาะสม 
ท าให้ชุมชนมีบทบาทในการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา 

4.20 0.69 มาก  X   3.50 
 

ผ่าน 

 3. กิจกรรมปรับภาพลักษณ์การจัดการเรียนรู้ 
เชิงประจักษ์ร่วมกับชุมชน ท าให้ประชาชน
ในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 

4.30 0.80 มาก X   3.50 ผ่าน 

  4. กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ
ชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ท าให้
เครือข่ายมีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.90 0.85 มาก  X   3.50 ผ่าน 

5. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน 
ก่อให้เกิดความร่วมมือกับชุมชนที่เป็นระบบ 
มีการพึงพาอาศัยซึ่งกันและกันด้าน
ทรัพยากรทางการศึกษามากข้ึน 

3.70 0.75 มาก X   3.50 ผ่าน 

 6. กิจกรรมสนับสนุนการน าผู้เรียนไปศึกษาดู
งานในแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ท าให้ผู้เรียน
ได้ศึกษา จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

4.10 0.78 มาก X   3.50 ผ่าน 
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ตารางท่ี 14 (ต่อ) 
 

ข้อ
ที่  

รายการประเมิน 
 

 X   
 

S.D.  
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 

7. การที่ผู้เรียนได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน ท าให้
ได้รับความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ 
สามารถประยุกต์สร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ 

3.80 0.76 มาก  X   3.50 ผ่าน 

8. กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบ
บูรณาการร่วมกับชุมชนและให้เป็นผู้มีจิต
อาสาร่วมบริการชุมชน ท าให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ได้รับ
ประสบการณ์ตรง จากการให้บริการชุมชน 

3.75 
 

0.78 มาก X   3.50 ผ่าน 

9. กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบ
บูรณาการร่วมกับชุมชนและให้เป็นผู้มีจิต
อาสาร่วมบริการชุมชน ท าให้ผู้เรียนเกิด
ความตระหนักและเป็นผู้มีจิตอาสา 

4.15 0.73 มาก X   3.50 ผ่าน 

10. การด าเนินงานตามโครงการนี้ ท าให้
ประชาชนในชุมชนเกิดความเชื่อมั่นการ
จัดการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา 

3.92 0.82 มาก X   3.50 ผ่าน 

 ค่าเฉลี่ยรวม  3.97 0.29 มาก X   3.50 ผ่าน 

 
 จากตารางที่ 14 พบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัด
การศึกษาร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.97, S.D.= 0.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ กิจกรรมปรับภาพลักษณ์การจัดการเรียนรู้วิชาชีพเชิงประจักษ์ร่วมกับ
ชุมชน ท าให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.30, S.D. = 
0.80) รองลงมา คือ กิจกรรมภายใต้โครงการมีความเหมาะสม ท าให้ชุมชนมีบทบาทในการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษา อยู่ในระดับมาก ( X = 4.20, S.D. = 0.69) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน ก่อให้เกิดความร่วมมือกับชุมชนที่เป็นระบบ มีการพึงพา
อาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้น อยู่ในระดับมาก ( X = 3.70, S.D. = 0.75) ทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน
ที่ก าหนดไว้ 
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 4.5.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัด
การศึกษาร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ดังตารางที่ 15   

 
ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษา

ร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  
(n = 122) 

 

ข้อ
ที่  

รายการประเมิน 
  
 

  ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 

1. โครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษา
ร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ท าให้ผู้เรียนได้
ความรู้จากชุมชนมากข้ึน 

4.07 0.67 มาก    3.50 
 

ผ่าน 

 2. กิจกรรมภายใต้โครงการมีความเหมาะสม 
ท าให้ชุมชนมีบทบาทในการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา 

3.89 0.64 มาก     3.50 
 

ผ่าน 

 3. กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ
ชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ท าให้
เครือข่ายความร่วมมือมีความเข้มแข็ง ใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3.75 0.78 มาก X   3.50 
 

ผ่าน 

  4. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน
ก่อให้เกิดความร่วมมือกับชุมชนที่เป็นระบบ 
มีการพึงพาอาศัยซึ่งกันและกันด้าน
ทรัพยากรทางการศึกษามากข้ึน 

3.60 0.75 มาก X   3.50 
 

ผ่าน 

5. การด าเนินงานในโครงการนี้ ก่อให้เกิดความ
ร่วมมือเป็นเครือข่ายร่วมกับชุมชน เพื่อ
ร่วมกันพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.05 0.75 มาก X   3.50 
 

ผ่าน 

6. กิจกรรมสนับสนุนการน าผู้เรียนไปศึกษาดูงาน
ในแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ท าให้ผู้เรียนได้
เห็น ได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

4.10 0.76 มาก    3.50 ผ่าน 

X .S.D
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ตารางท่ี 15 (ต่อ) 
 

ข้อ
ที่  

รายการประเมิน 
  
 

  ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 

 7.  การที่ผู้เรียนได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน ท า
ให้ได้รับความรู้ และประสบการณ์ใหม่ ๆ 
สามารถน ามาประยุกต์สร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ 

4.22 0.64 มาก    3.50 ผ่าน 

8. กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบ
บูรณาการร่วมกับชุมชนและให้เป็นผู้มีจิต
อาสาร่วมบริการชุมชน ท าให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ได้รับ
ประสบการณ์ตรง จากการให้บริการชุมชน 

4.12 0.73 มาก    3.50 ผ่าน 

9. กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบ
บูรณาการร่วมกับชุมชนและให้เป็นผู้มีจิต
อาสาร่วมบริการชุมชน ท าให้ผู้เรียนเกิด
ความตระหนักและเป็นผู้มีจิตอาสา 

4.15 0.82 มาก    3.50 ผ่าน 

10. การด าเนินงานตามโครงการนี้ ท าให้
ประชาชนในชุมชนเกิดความเชื่อมั่นการ
จัดการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา 

3.95 0.79 มาก    3.50 ผ่าน 

  เฉลี่ยรวม 3.99 0.41 มาก    3.50 ผ่าน 

  จากตารางที่ 15 พบว่า ความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัด
การศึกษาร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.99, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ข้อมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การที่ผู้เรียนได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน ท าให้ได้รับความรู้ และประสบการณ์ใหม่ 
ๆ สามารถน ามาประยุกต์สร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.22, S.D.= 0.64) รองลงมา
คือ กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชนและให้เป็นผู้มีจิตอาสาร่วมบริการ
ชุมชน ท าให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและเป็นผู้มีจิตอาสา อยู่ในระดับมาก ( X = 4.15, S.D. = 0.82) 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนก่อให้เกิดความร่วมมือกับชุมชนที่
เป็นระบบ มีการพึงพาอาศัยซึ่งกันและกันด้านทรัพยากรทางการศึกษามากข้ึน อยู่ในระดับมาก ( X = 
3.60, S.D. = 0.75) ทุกข้อผ่านเกณฑก์ารประเมินที่ก าหนดไว้ 
 

X .S.D
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 4.5.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนของ
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ดังตารางที่ 14  
 

ตารางท่ี 16 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการจัดการศึกษา 
 ร่วมกับชุมชนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  

 (n = 343) 
 

ข้อ
ที่  

ความพึงพอใจของผู้เรียน 
 

 X   
 

S.D.  
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 

1. ผู้เรียนได้รับความรู้และได้ประสบการณ์ตรง
จากสถานการณ์จริงในการเรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชน 

4.25 0.77 มาก X   3.50 
 

ผ่าน 

2.  โครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษา
ร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ท าให้ผู้เรียนได้
ความรู้จากชุมชนมากข้ึน 

3.75 0.78 มาก X   3.50 
 

ผ่าน 

 3.  กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ
ชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ท าให้
เครือข่ายความร่วมมือมีความเข้มแข็ง ในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

4.15 0.85 มาก X   3.50 
 

ผ่าน 

 4. การด าเนินงานในโครงการนี้ ก่อให้เกิดความ
ร่วมมือเป็นเครือข่ายร่วมกับชุมชน เพื่อ
ร่วมกันพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนท าให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

3.80 0.83 มาก X   3.50 
 

ผ่าน 

 5.  กิจกรรมสนับสนุนการน าผู้เรียนไปศึกษาดู
งานในแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ท าให้ผู้เรียนได้
เห็น ได้ศึกษา จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

3.70 0.70 มาก X   3.50 
 

ผ่าน 

 6.  การที่ผู้เรียนได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน ท าให้
ได้รับความรู้ และประสบการณ์ใหม่ ๆ 
สามารถน ามาประยุกต์สร้างองค์ความรู้ 
ใหม่ได้ 

3.60 0.75 มาก X   3.50 
 

ผ่าน 
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ตารางท่ี 16 (ต่อ) 
 

ข้อ
ที่  

ความพึงพอใจของผู้เรียน 
 

 X   
 

S.D.  
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 

7. กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบ
บูรณาการร่วมกับชุมชนและให้เป็นผู้มีจิต
อาสาร่วมบริการชุมชน ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากสถานการณ์จริง ได้รับประสบการณ์ตรง 
จากการให้บริการชุมชน 

3.65 0.74 มาก X   3.50 
 

ผ่าน 

8. กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบ
บูรณาการร่วมกับชุมชนและให้เป็นผู้มีจิต
อาสาร่วมบริการชุมชน ท าให้ผู้เรียนเกิดความ
ตระหนักและเป็นผู้มีจิตอาสา 

3.85 0.82 มาก X   3.50 
 

ผ่าน 

9. การด าเนินงานตามโครงการนี้ ท าให้
ประชาชนในชุมชนเกิดความเชื่อมั่นการ
จัดการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา 

3.73 0.80 มาก X   3.50 
 

ผ่าน 

10. ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการ 

3.95 0.75 มาก X   3.50 
 

ผ่าน 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.84 0.44 มาก X   3.50 ผ่าน 
 

จากตารางที่ 16 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการจัดการศึกษา
ร่วมกับชุมชนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.84, S.D.= 0.44) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้เรียนได้รับความรู้
และได้ประสบการณ์ตรงจากสถานการณ์จริงในการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.25, 
S.D. = 0.77) รองลงมา คือ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ท าให้เครือข่ายความร่วมมือมีความเข้มแข็ง ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับมาก ( X = 
4.15, S.D. = 0.85) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การที่ผู้เรียนได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน ท าให้ได้รับความรู้ 
และประสบการณ์ใหม่ ๆ สามารถน ามาประยุกต์สร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ อยู่ในระดับ  ( X = 3.60, 
S.D. = 0.75) ทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 

 
 

 4.5.4 คุณภาพผู้เรียนหลังด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษา
ร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  
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   4.5.4.1 คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิค
สระแก้ว ดังตารางที่ 17 
 

ตารางที่ 17 สรุปผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว     
ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ปีการศึกษา 

2560 (ร้อยละ) 
ปีการศึกษา

2561 (ร้อยละ) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมวดวิชาชีพ 83.40  98.21 15.17 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมวดวิชาพ้ืนฐาน
ประยุกต์ (หมวดวิชาสามัญ) 

83.31 96.31 13.00 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ  14.09 
 

ที่มา: งานวัดผลวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2561) 
 

จากตารางที่ 17 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิทยาลัย 
เทคนิคสระแก้ว ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 หมวดวิชาชีพ เพ่ิมขึ้น 15.17 และหมวด
วิชาพ้ืนฐานประยุกต์ (หมวดวิชาสามัญ) เพ่ิมขึ้น 13.00 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 14.09 เกณฑ์การประเมินก าหนดไว้ร้อยละ 20 ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้    
คิดเป็นร้อยละ 70.45 

  4.5.4.2 คุณภาพผู้เรียนด้านผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าและได้ศึกษาต่อ ดังตารางที่ 18 
 

ตารางที่ 18 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ปีการศึกษา 2561 มีงานท าและ
ไดศ้ึกษาต่อ 

 

หน่วยงาน/ศึกษาต่อ ปวช. ร้อยละ ปวส. ร้อยละ รวม ร้อยละ 
 401 100 364 100 765 100 

ท างานในหน่วยงานราชการ 3  0.75 39 10.71 42 5.49 
ท างานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 4 1.00 8 2.20 12 1.57 
ท างานในหน่วยงานเอกชน 26 6.48 215 59.07 241 31.50 
ประกอบอาชีพอิสระ 24 5.99 59 16.21 83 10.85 
ศึกษาต่อ 344 85.78 43 11.81 387 50.59 
 

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2561) 
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จากตารางที่ 18 พบว่า จ านวนการมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา ส าหรับ
ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2561 มีจ านวน 765 คน มีงานท าและได้ศึกษาตอ่ จ านวน 765 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100  ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 

4.5.5 จ านวนแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ร่วมกิจกรรมและให้การสนับสนุนวัสดุ/เครื่องมือ และ
ครุภัณฑ์ ในโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  

 

ตารางท่ี 19 จ านวนแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ร่วมกิจกรรมและให้การสนับสนุนวัสดุ/เครื่องมือ และครุภัณฑ์ 
ในโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

 

ที ่ รายการ จ านวน หน่วยงาน 
1 เครื่องพิมพ์ Brother รุ่น Laser Jet 

HL-5450DN 
2 เครื่อง บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เซียล  

(ประเทศไทย) จ ากัด, บริษัทอาร์. ที. 
เอส. (ประเทศไทย) จ ากัด 

2 เครื่องถ่ายเอกสาร CANON รุ่น 
IRADV c2020H 

1 เครื่อง บริษัท 304 ออโต้เซลส์ แอนด์  
เซอร์วิส จ ากัด 

3 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 1 ตู้ บริษัท เพาเวอร์เอ็ม เซอร์วิส จ ากัด 
4 ปูนซีเมนต์  10 ตัน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด 

(มหาชน) 
5 ไม้อัดเพ่ือปรับปรุงแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 13 ตัน บริษัท พาเนลพลัส จ ากัด 
6 หนังสือเรียนและอุปกรณ์สื่อการสอน

ตามหลักสูตร STEM for TVET 
8 กล่อง สถาบันคีนนัแห่งเอเซีย 

7 รถจักรยานยนต์ฮอนด้า 2 คัน บจก.ฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์ สระแก้ว
(2554), บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จ ากัด 

8 ชุดอุปกรณ์สื่อการสอนโมดูลที่ 1 และ
โมดูลที่ 2 

34 รายการ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย 

9 รถแทรกเตอร์คูโบต้า 1 คัน บริษัท ชาญชุตินันท์ จ ากัด 
10 อะไหล่รถจักรยานยนต์ 40 ชิ้น ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 
11 หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ระบบ

จ าหน่าย 
1 ชุด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอรัญประเทศ 

12 รถตู้ 1 คัน ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 
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จากตารางที่ 19 พบว่า จ านวนแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ร่วมกิจกรรมและให้การสนับสนุนวัสดุ/
เครื่องมือ และครุภัณฑ์ ในโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว มีจ านวน 12 แห่ง โดยเกณฑ์การประเมินก าหนดไว้ 15 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 80 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 

 4.5.6  จ านวนรางวัลที่ได้รับจากการด าเนินตามโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษา
ร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ดังตารางที่ 20 
 

ตารางที่ 20 จ านวนรางวัล/เกียรติบัตรที่ได้รับจากการด าเนินโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัด  
การศึกษาร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

 

ล าดับ รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานผู้มอบ วันที่ได้รับ 
รองรอย/
หลักฐาน 

1 ได้รับรางวลั องค์การมาตรฐาน ระดับ
เหรียญเงิน สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
งานประชุมวชิาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทกัษะ
พื้นฐาน ระดับภาค 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 20 ธ.ค. 2561  เกียรติบัตร 

  2 ได้น าผลงานมาแสดงในงานขับเคลื่อน
สิ่งประดษิฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้า
สู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณชิย 
กรรมในภาคตะวันออกและพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC) 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 9 เม.ย. 2561  เกียรติบัตร 

3 ได้ผ่านการตรวจประเมินเป็น 
“สถานศึกษาปลอดภัย” ตามโครงการ
สถานศึกษาปลอดภัยจังหวัดสระแก้ว  

จังหวัดสระแก้ว 26 ก.ย. 2561 เกียรติบัตร 

4 ได้รับรางวลั รองชนะเลิศ อันดบั 1 
ระดับภาค ตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ในการจัดตั้งศนูย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
แบบถาวรประจ าจงัหวัด 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

กันยายน 2561 เกียรติบัตร 

5 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนการ
ประกวดผลงานโครงการ TO BE 
MUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา         
สิริวัฒนาพรรณวดี       
องค์ประธานโครงการ 

5 มี.ค. 2562 
 

เกียรติบัตร   
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ตารางที่ 20 (ต่อ) 
 

ล าดับ รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานผู้มอบ วันที่ได้รับ 
รองรอย/
หลักฐาน 

6 ได้เข้าร่วมงาน JINPAO 
Automation Contest 2019 

บริษัท จินป่าว พรีซิชั่น 
อินดัสทรี่ จ ากัด 

7 มี.ค. 2562 
 

โล่เกียรติคุณ 

7 กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิค
สระแก้ว หมู่ดีเด่น กิจกรรม 
ทัศนศึกษา (ชาย) 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

2-8 มี.ค. 2562 
 

เกียรติบัตร 

8 ได้รับรางวลั หมู่ลูกเสือวิสามัญ
มาตรฐานดีเด่น งานชุมนุมลูกเสอื
วิสามัญแห่งชาติ ในโอกาส 100 ปี 
การลูกเสือวิสามัญโลก 

ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
จังหวัดชลบุรี ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

25 ม.ค. 2562 
 

เกียรติบัตร 

9 ได้รับรางวลัชมเชย การแข่งขันตอบ
ปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ศาลจังหวัดสระแก้ว 
ร่วมกับ ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัด
สระแก้ว 

7 ส.ค. 2562 ใบประกาศ
เกียติคุณ 

 

 จากตารางที่ 20 พบว่า จ านวนรางวัล/เกียรติบัตรที่ได้รับจากการด าเนินโครงการส่งเสริม
การบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว        
รวมทั้งสิ้น 9 รางวัล  เกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 10 รางวัล รางวัลที่ได้รับเมื่อเทียบกับเกณฑ์     
คิดเป็นร้อยละ 90  ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 
 

 4.5.7 ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ผู้เรียน และ
ชุมชนเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เมื่อสิ้นสุดโครงการในด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัด
การศึกษาร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  ผลการสัมภาษณ์สรุป
ได้ดังนี ้
        ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ส่วนใหญ่เห็นว่าโครงการส่งเสริมการบูรณาการ
จัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เป็นโครงการที่
มีประโยชน์ต่อผู้เรียนและการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาร่วมกับชุมชน เป็นการตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานศึกษายังได้รับการสนับสนุนทรัพยากร
ทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน หลังสิ้นสุดโครงการผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้เรียน
ส าเร็จการศึกษามีงานท ามากขึ้น มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 
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รวมทั้งผู้เรียนและสถานศึกษามีผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ จนได้รับรางวัลจากการแข่งขันและ
จากหน่วยงานต่าง ๆ หลายหน่วยงาน 
     ผู้เรียนส่วนใหญ่เห็นว่า การที่ชุมชนคนภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา ร่วมกันให้ความรู้และทักษะ รวมทั้ งประสบการณ์  
ต่าง ๆ ท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้และได้ประสบการณ์ตรงจากสถานการณ์จริง และจากกิจกรรม
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชนโดยออกให้บริการชุมชน ท าให้ผู้เรียนนอกจาก
ได้ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และได้รับประสบการณ์ตรงแล้วยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เป็นผู้มีจิตอาสาในการ
พัฒนาสังคม    
     ชุมชนส่วนใหญ่เห็นว่า โครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชน
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ต่อการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษา ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้รับความรู้ ทักษะอาชีพ และประสบการณ์ในสถานที่
จริงอย่างหลากหลาย ท าให้ชุมชนมีบทบาทในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาอาชีวศึกษามากขึ้นและเป็น
รูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการจัดการศึกษา 
เป็นกิจกรรมที่สร้างความเข้มแข็ง สร้างความสัมพันธ์ในเครือข่ายมากขึ้น รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชนและให้เป็นผู้มีจิตอาสาร่วมบริการชุมชน ท าให้ผู้เรียนเกิด
ความตระหนักและเป็นผู้มีจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
    สรุปจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน สรุปได้ว่า
โครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนของ
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ต่อผู้เรียนและการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
สนองนโยบายรัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษา และสถานศึกษายังได้รับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะวิชาชีพ และประสบการณ์ที่หลากหลายจากชุมชน  
  สรุปผลรวม โครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และ
ด้านผลิต โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ทั้งต่อผู้เรียน
และการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา สนองนโยบายรัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ กษา 
เป็นการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษา และสถานศึกษายังได้รับการ
สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะวิชาชีพ และ
ประสบการณ์ท่ีหลากหลายจากชุมชน 



บทที่ 5 

สรุปผล  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การประเมินโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วครั้งนี้ ผู้ประเมินใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ของ 
สตัฟเฟิลบีม (Strufflebeam, D.L., 1983, p. 123) โดยการประเมินบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ 
และผลผลิต มีวัตถุประสงค์ การประเมินดังนี้ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการส่งเสริมการบูรณาการ
จัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  2) เพื่อประเมิน
ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัด
การศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว และ 4) เพื่อประเมิน
ผลผลิตของโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว   

 

 การประเมินโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  เก็บรวบรวมข้อมูลจากผลการด าเนินงานตามกิจกรรมภายใต้โครงการ 
จ านวน 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมปรับภาพลักษณ์การจัดการเรียนรู้วิชาชีพเชิงประจักษ์ร่วมกับ
ชุมชน 2) กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3) กิจกรรม
สนับสนุนการน าผู้เรียนไปศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ของชุมชน  4) กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
แบบบูรณาการร่วมกับชุมชนและให้เป็นผู้มีจิตอาสาร่วมบริการชุมชน ผู้ประเมินด าเนินการ ดังนี้ 
 1. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 6 ฉบับ ถามคณะกรรมการวิทยาลัย 
จ านวน 17 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 4 คน และครูผู้สอน จ านวน 72 คน รวมจ านวน 93 คน 
ผู้เรียน จ านวน 343 คน และชุมชน จ านวน 122 คน  
 2. เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ จ านวน 3 ฉบับ โดยการสัมภาษณ์  ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูผู้สอน จ านวน 3 คน ผู้เรียน จ านวน 10 คน และชุมชน จ านวน 10 คน 
รวมผู้ให้การสัมภาษณ์ทั้งสิ้น จ านวน 25 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis)            

ระยะเวลาในการประเมินโครงการด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 3 ระยะ 
คือ ระยะที่ 1 ประเมินก่อนเริ่มด าเนินโครงการ ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2560 ระยะที่ 2 
ประเมินระหว่างด าเนินโครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 ระยะที่ 3 ประเมิน
หลังเสร็จสิ้นโครงการ ระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2561   

  



140 
 

สรุปผลการประเมิน 
 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  ตามรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) โดยมีผล
การประเมินตามวัตถุประสงค ์สรุปได้ ดังนี ้
 1. ผลการประเมินความเหมาะสมด้านบริบท จากแบบสอบถามโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ รองลงมา ได้แก่ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ความต้องการของการท าโครงการ ซึ่งทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมินที่
ก าหนดไว ้
 2. ผลการประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้น จากแบบสอบถามโดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ทุกรายการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเหมาะสมของงบประมาณ รองลงมาคือ ความเพียงพอ
ของวัสดุ อุปกรณ์ และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ  ความพร้อมของบุคลากร ซึ่งทุก
รายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้    
 3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ จากแบบสอบถามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ทุกรายการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
การด าเนินการ อยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็น การติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับมาก รายการที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การปรับปรุงแก้ไข อยู่ในระดับมาก ซึ่งทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่
ก าหนดไว ้  
 4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ 
  4.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัด
การศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
กิจกรรมปรับภาพลักษณ์การจัดการเรียนรู้วิชาชีพเชิงประจักษ์ร่วมกับชุมชน ท าให้ประชาชนในชุมชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน รองลงมา คือ กิจกรรมภายใต้โครงการมีความเหมาะสม ท าให้ชุมชนมี
บทบาทในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชน ก่อให้เกิดความร่วมมือกับชุมชนที่เป็นระบบ มีการพึงพาอาศัยซึ่งกันและกันด้าน
ทรัพยากรทางการศึกษามากขึ้น ทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 
  4.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัด
การศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การ
ที่ผู้เรียนได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน ท าให้ได้รับความรู้ และประสบการณ์ใหม่ ๆ สามารถน ามาประยุกต์
สร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ รองลงมาคือ กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชน



141 
 

และให้เป็นผู้มีจิตอาสาร่วมบริการชุมชน ท าให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและเป็นผู้มีจิตอาสา ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนก่อให้เกิดความร่วมมือกับชุมชนที่เป็น
ระบบ มีการพึงพาอาศัยซึ่งกันและกันด้านทรัพยากรทางการศึกษามากขึ้น ทุกข้อผ่านเกณฑ์การ
ประเมินที่ก าหนดไว้ 
  4.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการจัดการศึกษา
ร่วมกับชุมชนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้อมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้เรียนได้รับความรู้และได้ประสบการณ์ตรงจาก
สถานการณ์จริงในการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน รองลงมา คือ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ
ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ท าให้เครือข่ายความร่วมมือมีความเข้มแข็ง ในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การที่ผู้เรียนได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน ท าให้ได้รับความรู้ และ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ สามารถน ามาประยุกต์สร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ ทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมินที่
ก าหนดไว ้

 4.4 คุณภาพผู้เรียนหลังด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษา
ร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  

  4.4.1 คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 
2561 หมวดวิชาชีพ เพิ่มขึ้น 15.17 และหมวดวิชาพื้นฐานประยุกต์ (หมวดวิชาสามัญ) เพิ่มขึ้น 13.00 
แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 14.09 เกณฑ์การประเมินก าหนดไว้ร้อยละ 20 
ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 70.45 

    4.4.2 คุณภาพผู้เรียนหลังด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัด
การศึกษารว่มกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ด้านผู้ส าเร็จการศึกษา
มีงานท าและศึกษาต่อ พบว่า จ านวนการมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา ส าหรับผู้เรียนที่
ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง 
(ปวส.) ปีการศึกษา 2561 มีจ านวน 765 คน มีงานท าและศึกษาต่อ จ านวน 765 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 

 4.5 จ านวนแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ร่วมกิจกรรมและให้การสนับสนุนวัสดุ/เครื่องมือ และ
ครุภัณฑ์ ในโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว มีจ านวน 12 แห่ง โดยเกณฑ์การประเมินก าหนดไว้ 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80 
จึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว ้

 4.6 จ านวนรางวัล/เกียรติบัตรที่ได้รับจากการด าเนินโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัด
การศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว รวมทั้งสิ้น 9 รางวัล  
เกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 10 รางวัล รางวัลที่ได้รับเมื่อเทียบกับเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 90 ซึ่งถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว ้  
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  4.7 ผลจากการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ต่อผู้เรียนและการจัด
การศึกษาอาชีวศึกษา สนองนโยบายรัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นการ
สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษา และสถานศึกษายังได้รับการสนับสนุน
ทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะวิชาชีพ และประสบการณ์
ที่หลากหลายจากชุมชน  
    สรุปผลการประเมินผลผลิต พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งประกอบด้วย       
1) ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ความคิดเห็น
ของชุมชนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
เรียนรู้แบบบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด 4) คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว หลัง
ด าเนินงานตามโครงการสูงกว่าก่อนการด าเนินงานตามโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 
70.45 และผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าและได้ศึกษาต่อ หลังเสร็จสิ้นการด าเนินงานตามโครงการ ร้อยละ 
100 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5) แหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ร่วมกิจกรรมและให้การสนับสนุนวัสดุ/เครื่องมือ 
และครุภัณฑ์ ในโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จ านวน 13 แห่ง จากเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 86.67 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 6) รางวัลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ จ านวน 9 รางวัล จากเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ 10 รางวัล คิดเป็นร้อยละ 90 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และ 7) ผลจากการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า เป็น
โครงการที่ดี มีประโยชน์ต่อผู้เรียนและการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา สนองนโยบายรัฐบาลและ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือจัด
การศึกษา และสถานศึกษายังได้รับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ท าให้
ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะวิชาชีพ และประสบการณ์ที่หลากหลายจากชุมชน  
  สรุปผลรวมโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และ
ด้านผลิต โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ทั้งต่อผู้เรียนและ
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา สนองนโยบายรัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็น
การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษา และสถานศึกษายังได้รับการสนับสนุน
ทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะวิชาชีพ และประสบการณ์
ที่หลากหลายจากชุมชน 
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อภิปรายผล  

 การประเมินโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ในครั้งนี้ ได้ข้อค้นพบส าคัญที่ควรน ามาอภิปรายผล ดังนี้  
 1. ผลการประเมินความเหมาะสมด้านบริบท โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งทุกด้าน
ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ ที่เป็นเช่นน้ีอาจเนื่องจากการด าเนินงานตามโครงการนี้ วิทยาลัย 
เทคนิคสระแก้วได้ศึกษาข้อมูลความต้องการจ าเป็นก่อนจัดท าโครงการ จากนั้นได้ก าหนดวัตถุประสงค์
ของโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนโยบายทางการศึกษา 
พระราชบัญญัติทางการศึกษาโดยเฉพาะด้านอาชีวศึกษา จึงท าให้ผลการประเมินโครงการด้านบริบท
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม และคณะ (Stufflebeam, 
et.al., 1983) ที่กล่าวว่า การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อให้ได้
ข้อมูลส าคัญ เพื่อช่วยในการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ  ความเป็นไปได้ของโครงการเป็นการ
ตรวจสอบเพื่อตอบค าถามต่าง ๆ เช่นเป็นโครงการที่สนองปัญหาหรือความต้องการจ าเป็นที่แท้จริง
หรือไม่  วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรหรือนโยบายหน่วย
เหนือหรือไม่ และเป็นโครงการที่เป็นไปได้ในแง่ของโอกาส ที่จะได้รับการสนับสนุนจากองค์การต่าง ๆ 
หรือไม่ ผลการประเมินด้านบริบทดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ กมลานันท์ บุญกล้า (2559) ที่ได้
ประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้าน
หนองปลาซิว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการประเมินโดย
รวมอยู่ในระดับมาก  ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context evaluation) พบว่ามีความ
สอดคล้องอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ แม็ส (Matz, 1981) ที่ได้ประเมินโครงการการศึกษา
ด้านโภชศาสตร์ในโรงเรียนชนบทของรัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกาโดยใช้รูปแบบการประเมินซิป 
(CIPP Model) ผลการประเมิน พบว่า ด้านบริบท นักเรียนมีความต้องการที่จะศึกษาด้านโภชศาสตร์
ในระดับมาก 
 2. ผลการประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเปน็เพราะ วิทยาลัยเทคนิค
สระแก้วด าเนินโครงการนี้ ให้ความส าคัญและสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสมเพียงพอ ผู้รับผิดชอบ
โครงการและกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการมีความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบต่องาน รวมทั้ง
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบต่อโครงการ วิทยาลัยมีเครือข่ายชุมชนและผู้เกี่ยวข้องให้
ความร่วมมือ ดังนั้นผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นจึงอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ 
รัตนะ บัวสนธ์ (2556: 10-17) ที่กล่าวว่า การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) จุดมุ่งเน้นหลักก็
เพื่อช่วยจัดล าดับโครงการที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความต้องการจ าเป็น ก่อให้เกิดแผนงานที่
ปฏิบัติได้จริงและใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการบันทึกและสร้างส านึกรับผิดรับชอบเกี่ยวกับ
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การได้มาซึ่งทรัพยากรและวิธีการด าเนินงานในแผนงานนั้น ๆ ช่วยให้ผู้รับผิดชอบโครงการหลีกเลี่ยงความ
สูญเปล่าใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรมหรือโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าถึง
ทรัพยากรที่จะต้องสูญเสียไป และผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น สอดคล้องกับ นุชา สระสม (2558) ที่
ได้ประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรอินทรีย์ตามวิถีภูมิปัญญาไทย โรงเรียนวัดนิน
สุขาราม พบว่า ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ (Input) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และสอดคล้องกับ อุไร จุ้ยก าจร (2557) ที่ได้ท าการประเมินการจัดการเรียนการสอนเสริมเพื่อพัฒนา
ทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้
รูปแบบการประเมินซิป (CIPP) พบว่า ด้านปัจจัยน าเข้าและด้านกระบวนการมากที่สุด 
 3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งทุกรายการผ่าน
เกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก กระบวนการด าเนินงานตามโครงการ
ส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิค
สระแก้ว ในครั้งนี้ด าเนินงานอย่างเป็นระบบตามวงจร PDCA หรือ วงจรเด็มมิ่ง ซึ่งคิดค้นโดยวอล์ทเตอร์ 
(Walter Shewhart) ที่ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การท างานตามแผน (DO) การตรวจสอบการท างาน
ที่ได้ท าไปแล้ว (Check) และ การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ (Act) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2554: 95-99) ที่ได้เสนอแนวทางทั่วไปตามแนวคิดของกระบวนการพัฒนา
ความสัมพันธ์ของสถานศึกษากับชุมชน 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน (Plan) เป็นการก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาเป็นขั้นตอนส าคัญเนื่องจากการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนถือเป็นหน้าที่ส าคัญ
ประการหนึ่งของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องด าเนินการอย่างมีเป้าหมาย ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
เป็นการด าเนินการตามยุทธศาสตร์/แนวทางที่ก าหนดไว้ในแต่ละเรื่องที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนา 
ขั้นที่ 3 ขั้นตรวจสอบ (Check) เป็นการตรวจสอบระหว่างด าเนินการ เพื่อน าผลการตรวจสอบมา
ปรับปรุงการด าเนินการในแต่ละขั้น และการตรวจสอบหลังด าเนินการ เป็นการตรวจสอบหลังจากที่
ได้ด าเนินการครบทุกขั้นตอนในการพัฒนา โดยน าผลการด าเนินงานมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ ขั้นที่ 4  ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act) เป็นขั้นของการน าผลการตรวจสอบมาใช้ประโยชน์ โดยขั้น
ปรับปรุง แก้ไขนี้ จ าแนกเป็นการปรับปรุงแก้ไข 2 ส่วน คือ การปรับปรุงแก้ไขระหว่างด าเนินการของ
แต่ละขั้นตอน และการปรับปรุงแก้ไขแผนในวงรอบต่อไป ซึ่งผลการประเมินด้านกระบวนการสอดคล้อง
กับผลการประเมินโครงการของ ชนัดดา บุบผามาศ (2557) ที่ได้ประเมินโครงการระบบโครงข่ายการ
เรียนรู้ไร้พรมแดน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  พบว่า ผลการ
ประเมินด้านกระบวนการ มีความเหมาะสมในระดับมาก โดยการพัฒนาบุคลากรมีความเหมาะสม
ที่สุดและควรปรับปรุงด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน 
 4. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งประกอบด้วย 1) 
ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ความคิดเห็น
ของชุมชนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
เรียนรู้แบบบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด 4) คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว หลัง
ด าเนินงานตามโครงการสูงกว่าก่อนการด าเนินงานตามโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 
70.45 และผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าและได้ศึกษาต่อ หลังเสร็จสิ้นการด าเนินงานตามโครงการ ร้อยละ 
100 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5) แหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ร่วมกิจกรรมและให้การสนับสนุนวัสดุ/เครื่องมือ 
และครุภัณฑ์ ในโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จ านวน 13 แห่ง จากเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 86.67 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 6) รางวัลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ จ านวน 9 รางวัล จากเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ 10 รางวัล คิดเป็นร้อยละ 90 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และ 7) ผลจากการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า เป็น
โครงการที่ดี มีประโยชน์ต่อผู้เรียนและการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา สนองนโยบายรัฐบาลและ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือจัด
การศึกษา และสถานศึกษายังได้รับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ท าให้
ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะวิชาชีพ และประสบการณ์ที่หลากหลายจากชุมชน ที่ เป็นเช่นนี้อาจ
เนื่องมาจาก การด าเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการนี้ได้มีการวางแผนที่ดี มีการก าหนด
วัตถุประสงค์ที่เหมาะสม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ มีกระบวนการบริหารงานและ
ด าเนินงานที่เป็นระบบ เป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงาน และเป็นการด าเนินโครงการเพื่อส่งเสริม
การบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยการประเมินผลผลิตและ
ผลลัพธ์ของโครงการ รวมทั้งประเมินคุณภาพผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และรางวัลต่าง ๆ ที่
ได้รับ สอดคล้องกับแนวคิดของ รัตนะ บัวสนธ์ (2556) ที่กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของการ
ประเมินผลผลิตก็เพื่อสอบวัด ตีความ และตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ แผนงานหรือสิ่งแทรกแซงว่า
ตอบสนองบรรลุความต้องการจ าเป็นของกลุ่มผู้รับประโยชน์หรือไม่ นอกจากนั้นการประเมินผลผลิตก็
ยังต้องประเมิน ผลลัพธ์ (Outcomes) ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ทั้งที่เป็นไปในทางบวกและทางลบอีก
ด้วย ยิ่งไปกว่านั้นบ่อยครั้งที่นักประเมินยังขยายขอบเขตการประเมินผลผลิตไปสู่การประเมินในสิ่งที่
เรียกว่า ผลลัพธ์ระยะยาวอีกด้วย ซึ่งผลการประเมินสอดคล้องกับผลการประเมินของ ธเนศ ปานอุทัย 
(2556) ที่ได้ประเมินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนวัดบาง
หลวง พบว่า ด้านผลผลิตของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและอยู่ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์
การประเมิน ด้านผลกระทบของโครงการ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและอยู่ในระดับที่สูงกว่า
เกณฑ์การประเมิน และด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ พบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากและอยู่ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน  และยัง
สอดคล้องกับผลการประเมินโครงการของ นุชา สระสม (2558) ที่ได้ประเมินโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้หลักสูตรเกษตรอินทรีย์ตามวิถีภูมิปัญญาไทย โรงเรียนวัดนินสุขาราม พบว่า ผลการประเมิน
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ด้านผลผลิตของโครงการ (Product) เกี่ยวกับผลส าเร็จจากกิจกรรมที่จัดให้นักเรียน 4 กิจกรรม และ
ความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมของโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
 5. ผลการประเมินโครงการโดยสรุปทั้งโครงการ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 1) ด้านกระบวนการ 2) ด้านผลผลิต 3) ด้านปัจจัยเบื้องต้น และ 4) ด้าน
บริบท โดยทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะโครงการนี้เป็น
โครงการที่ดี มีประโยชน์ต่อผู้เรียน มีความเหมาะสม มีการก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและระยะสิ้นสุดของ
โครงการที่แน่นอน ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารทุกระดับ และเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้
และประสบการณ์ด้านวิชาชีพจากการที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ พิสณุ ฟองศร ี(2551) และสมคิด พรมจุ้ย (2552) ที่กล่าวว่า ลักษณะของโครงการที่ดคีวร
ประกอบด้วย 1) มีพื้นฐานมาจากข้อมูลที่เป็นจริงและผ่านการวิเคราะห์มาแล้ว 2) สนองตอบความ
ต้องการของประชากรหรือผู้รับบริการ 3) สามารถแก้ปัญหา พัฒนาองค์การหรือหน่วยงานได้ 4) มี
รายละเอียดของวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างชัดเจนและมีความเป็นไปได้สูง 5) ได้รับการสนับสนุน
จากฝ่ายบริหาร และ 6) มีการก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและระยะสิ้นสุดที่แน่นอน และอาจเป็นเพราะ
โครงการนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาหรือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีการต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น จัดให้
ผู้เรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน น าผู้เรียนออกมา
เรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราญชาวบ้าน และเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประสบความส าเร็จในชุมชน
มาเป็นวิทยากรในสถานศึกษา เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ วิมล สันแดง (2558: 18-20) ที่ได้ประมวล
แนวคิดของนักวิชาการต่าง ๆ  สรุปแนวทางหลักในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน คือ 1) แนวทางการสร้างความสัมพันธ์โดยตรง และ 2) แนวทางการสร้างความสัมพันธ์โดยอ้อม 
การสร้างความสัมพันธ์ทางตรงมี 2 ลักษณะ คือ 1) การน าสถานศึกษาออกสู่ชุมชน และ 2) การน า
ชุมชนเข้ามาสู่สถานศึกษา เช่น การจัดให้ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 
การให้ความรู้และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน การเชิญผู้ปกครอง ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประสบความส าเร็จ 
และภูมิปัญญาในท้องถิ่นเข้ามาเป็นวิทยากรให้กับสถานศึกษา การจัดกิจกรรมของสถานศึกษาแล้ว
เชิญประชาชนเข้ามาร่วมงาน เป็นต้น และผลการประเมินโครงการครั้งนี้สอดคล้องกับ พันธ์เพ็ญ โพธ์ใบ 
(2557) ที่ได้ประเมินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ของวิทยาลัย
การอาชีพพรหมคีรี พบว่า ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ 
และด้านผลผลิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ  

 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการประเมินไปใช ้ 
 จากผลการประเมินโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว พบว่า โครงการผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็น
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และทุกตัวชี้วัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วควรด าเนินโครงการนี้ต่อไป และเพื่อให้การด าเนินโครงการมี
ประสิทธิภาพ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรน าผลประเมินบางประเด็นหรือบางรายการ ไปปรับปรุงพัฒนา 
ดังนี ้ 
  1.1 ผลการประเมินบริบท จากผลการประเมินพบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก ดังนั้นวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรวางแผนด าเนินการต่อไป 
  1.2 ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น จากผลการประเมินพบว่า ความเหมาะสมของ
บุคลากร มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ควรวางแผนการเตรียมบุคลากร ให้เหมาะสมและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
  1.3 ผลการประเมินกระบวนการ จากผลการประเมินพบว่า การปรับปรุงแก้ไข มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญกับขั้นตอนการท างานในขั้นการปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น และเน้นย้ าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนของกระบวนการ
ด าเนินโครงการอย่างเคร่งครัด  
  1.4 ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ จากผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และ
กิจกรรมภายใต้โครงการแต่ละกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ดังนั้นควรด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

 2. ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการครั้งต่อไป  
 2.1 ควรมีการประเมินโครงการปรับภาพลักษณ์การจัดการเรียนรู้วิชาชีพเชิงประจักษ์
ร่วมกับชุมชน 
 2.2 ควรมีการประเมินโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
 2.3 ควรมีการประเมินโครงการสนับสนุนการน าผู้เรียนไปศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชน   
 2.4 ควรมีการประเมินโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชน
และให้เป็นผู้มีจิตอาสาร่วมบริการชุมชน     
  
 
 

  
 

 
 

 



  
 

บรรณานุกรม   
 

กมลานันท์ บญุกล้า. (2559). การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน 
 บ้านหนองปลาซิว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2.  
 วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา. 
กระทรวงศกึษาธิการ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม   
 (ฉบับที ่2) พ.ศ.2545. กรุงเทพฯ: องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์. 
ฉวีวรรณ สุวรรณาภา. (2559). การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเสริมทักษะการคิดในรายวิชา 
 สัมมนาสังคมศกึษา ของนิสติสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราช 
 วิทยาลัย วิทยาเขตแพร่. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, 3(2), 1-19. 
ชนัดดา บุบผามาศ. (2557). การประเมินโครงการระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไรพ้รมแดน โรงเรียน 
 ในสงักัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 8. วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา  
 มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
ชูชาติ พ่วงสมจิตร์. (2554). “หน่วยที่ 14 การบริหารสถานศึกษากับชุมชน” ประมวลสาระการสอน  
 ชุดวิชา 23503 การจัดและบริหารองค์การทางการศึกษา. นนทบุร:ี มหาวิทยาลยั  
 สุโขทัยธรรมาธิราช. 
ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2553). เทคนิคการใชส้ถิติเพื่อการวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 12). กรุงเทพฯ: ไทเนรมิตกิจ 
 อินเตอร์ โปรเกรสซิฟ. 

เชาว์ อินใย. (2553). การประเมินโครงการ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2558, กรกฎาคม – ธันวาคม). การศึกษาและพฒันารูปแบบการเรียน 
 การสอนโดยใช้ยุทธศาสตร์สะท้อนอภิปัญญาร่วมกับการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐาน  
 เพื่อพัฒนาความสามารถในการออกแบบหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น. วารสาร 
 ศึกษาศาสตร์ มหิทยาลัยทักษิณ, 15(2), 3-4. 
ธเนศ ปานอุทัย. (2556). รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา 
 ท้องถิ่นของโรงเรียนวัดบางหลวง. นครปฐม: โรงเรียนวัดบางหลวง ส านักงานเขตพื้นที่ 
 การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  
 กระทรวงศึกษาธิการ. 
ธีรศักด์ิ อุ่นอารมณ์เลิศ. (2556). การประเมินโครงการ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). นครปฐม: ภาควิชาพื้นฐาน 
 ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร.  
นิศา ชูโต. (2547). การประเมินโครงการ. (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: พี. เอ็น. 
 



149 
 

นุชา สระสม. (2558). การประเมินโครงการส่งเสริมการเรยีนรู้หลักสูตรเกษตรอินทรีย์ตามวิถ ี
ภูมิปัญญาไทย โรงเรียนวัดนินสุขาราม. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2(2), 334-340. 

บุญชม  ศรีสะอาด. (2556). การวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 
ประยูร บุญใช้. (2558, กรกฎาคม – กันยายน). การวจิัยและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิน่เป็นฐาน ส าหรับสถานศึกษาในชุมชนรอบ 
 หนองหาร จังหวัดสกลนคร. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร,  
 12(58), 185 – 186. 
ประชุม รอดประเสริฐ. (2549). นโยบายและการวางแผน หลักการและทฤษฎี. (พิมพ์ครั้งที่ 9).  
 กรุงเทพฯ: เนติกุล. 
ปิยชนม์ สังข์ศักดา และคณะ. (2559). การประเมนิความส าเร็จของโครงการบูรณาการการเรยีน 
 การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ของสาขาวิชา 
 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 4. บุรีรัมย:์ สาขาวิชา 
 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 
พิสณุ ฟองศรี. (2551). เทคนิควิธีประเมินโครงการ. (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรงุเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์. 
พัชรินทร์ เฉลยไกร. (2559). การประเมนิความต้องการจ าเป็นการฝึกอบรมการจัดการเรยีน 

 การสอนอาชีวศึกษาโดยการจัดการเรียนรูแ้บบใช้วิจัยเป็นฐาน. รายงานวิจัยรายวิชา  
 02200804 นวัตกรรมการออกแบบหลักสูตรและการสอนด้านเทคนิคศึกษา. สาขาวิชา 
 เทคนิคศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.  

มนตรา ผลศรทัธา และ สุเทพ ลิ่มสกุล. (2557, พฤษภาคม – สิงหาคม). พฤติกรรมการบริหารของ 
 ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลตอ่การมีส่วนร่วมของชุมชน ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน 

 เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเพชรบุร ีเขต 2. วารสารวชิาการ Veridian E-Journal:  
 7(3): 101-103. 

มณฑา ชุ่มสุคนธ์. (2557, มกราคม - เมษายน). การพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการใน 
 รายวิชาของสาขาวิชาสังคมศึกษา ระดับปริญญาตรีทีส่่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 

 เป็นส าคัญ. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal: 7(1): 423 -424. 
เยาวด ีรางชัยกุล วิบูลย์ศรี. (2550). การประเมินโครงการแนวคิดและแนวปฏิบัติ. (พิมพ์ครั้งที่ 5). 

กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
รัชนี สิทธิศักดิ์. (2560). การเรียนรู้ผ่านโครงงานบริการชมุชน. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 8 มกราคม  

2561 จาก file:///C:/Users/Administrator/Downloads/96265-Article%20Text-390772-3-10-
20180929.pdf 

รัตนะ บัวสนธ์. (2549). การประเมินผลโครงการ: การวิจัยเชงิประเมิน. กรุงเทพฯ : ต้นอ้อแกรมมี่. 
             . (2552). การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา. กรุงเทพฯ: ค าสมัย. 

file:///C:/Users/Administrator/Downloads/96265-Article%20Text-390772-3-10-20180929.pdf
file:///C:/Users/Administrator/Downloads/96265-Article%20Text-390772-3-10-20180929.pdf


150 
 

             . (2556, กรกฎาคม-ธันวาคม). รูปแบบการประเมิน CIPP และ CIPPIEST. มโนทัศนท์ี่ 
  คลาดเคลื่อนและถูกต้องในการใช้. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย. 5(2). 
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว. (2559). รายงานการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว . 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว. 
________. (2560). รายงานการส ารวจเรื่องความต้องการของผู้เรียนในการพัฒนาคุณภาพการ

เรียนการสอนจากชุมชนและสถานประกอบการ . งานความร่วมมือ ฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว. 

วิภาพรรณ พินลา. (2560). การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ์
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
วิมล สันแดง. (2558). การน าเสนอรปูแบบการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนของ 
 โรงเรียนในอ าเภอบ้านไร่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 2.  
 วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 นครสวรรค์. 
วัชรี ค าเดช. (2557). การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดา้นการอ่านของนักเรยีนโรงเรียน 
 เทศบาล 1 กาฬสินธุ์พทิยาสทิธิ์. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 8 เมษายน 2561 จาก  
 http://www.kalasinpittayasit.ac.th/news-detail_6613_197533 

ศิริชัย กาญจนวาสี. (2553). ทฤษฎีการประเมิน. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
ศิริชัย  พงษ์วิชัย. (2554). การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติดว้ยคอมพิวเตอร์. (พิมพ์ครั้งที่ 22).  
 กรุงเทพฯ: วี. พริ้นท์ (1991). 
สมถวิล วิจิตรวรรณา. (2552). “การใช้ผลการวัดและประเมินการเรียนรู”้ เอกสารการสอนชุด 
 วิชาการวัดและประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระดับประถมศึกษา. นนทบุร:ี สาขาวิชา 
 ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช. 
สมคิด พรมจุ้ย. (2552). เทคนิคการประเมนิโครงการ. (พิมพ์ครั้งที่ 6). นนทบุร:ี จตุพร ดีไซน.์  
สมพร สุทัศนีย.์ (2555). การประถมศึกษา. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. (2549). การวิจัยประเมินโครงการด้านการศึกษา. กรุงเทพฯ : ส านักงาน 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 
สิทธิชัย พลายแดง และ สุเทพ ลิ่มสกุล. (2557, กันยายน-ธันวาคม). คุณลักษณะของผู้บริหาร 
 สถานศึกษาทีส่่งผลต่อการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 มัธยมศึกษา เขต 10. วารสารวิชาการ Veridian E-Jourmal. 7(3), 117-129. 
สุพักตร์ พิบูลย.์ (2551). กลยทุธ์การวิจัยเพื่อพัฒนางาน : วิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร. (พมิพ์ครั้งที่ 4).  
 นนทบุร:ี จตุพร ดีไซน์. 
สุมน อมรวิวัฒน.์ (2556). สมบัติทิพย์ของการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 

http://www.kalasinpittayasit.ac.th/news-detail_6613_197533


151 
 

สุวิมล ติรกานนท.์ (2547).  การประเมินโครงการแนวทางสู่การปฏิบัต.ิ (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ :         
 โรงพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ  มหาวิทยาลยัรามค าแหง.  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2560). แผนพฒันาการอาชวีศึกษา พ.ศ. 2560-2579.  
 กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ.  
_______. (2555). นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การผลิตพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล   
 พ.ศ. 2555 – 2569. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 
ส าราญ  มีแจ้ง. (2550). การประเมนิโครงการทางการศกึษา. กรุงเทพฯ : นิธินแอคเวอร์ไทซิ่งกรุ๊ฟ. 
อุไร จุ้ยก าจร. (2557). การประเมินการจัดการเรียนการสอนเสริมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง 
 วิชาชีพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. วิทยานิพนธ์ 
 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร คณะครสุาสตร ์
 อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 
Dahalan N., Jaafar M., & Rosdi, S.A.M. (2013). Local community readiness in 

 entrepreneurship: Do gender differ in searching business opportunity,  
 Procedia- Social and Behavioral Sciences, 91(2013), 403-410. 

Kyndt, E., & Baert, H. (2015). Entrepreneurial competences: Assessment and 
 predictive value for entrepreneurship. Journal of Vocational Behavior,  
 90, 13-25. 
McClelland, D. C. (1987). Human Motivation. Cambridge, England: Cambridge 
 University Press. 
Matz, Gary Lee. (1981). A Formative Evaluation of a Nutrition, Education and  
 Training Program in Selected Rural Pennsylvania School (Abstracts).  
 (Ph.D. Dissertation in Education). Pennsylvania : Pennsylvania University.  
 (Cited 2002 April 10) Available from : DAO/AA1811331. 
Patton, M.Q. (2004). The roots of utilization-focused evaluation. In Alkin, M.C. (Ed.)  
 Evaluation  roots : tracing theorist’s views and influences. (pp.276-291)  
 London : SAGE. 
Rendulic, P. (1995). Social capital: A multifaceted perspectives. Washington, D,C,:  
 World Bank. 
Royse, David D., et al. (2001). Program evaluation: An introduction. Belmont.  
 Wadsworth. 
Stufflebeam, D. L. (1983). The CIPP model for program evaluation. In F.M. George, 

S.S. Michael & L.S > Denial (Eds) Evaluation model : Viewpoints on 
education and services Evaluation. Hingham. Massachusetts : Kluwer-Nijhoff. 



                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



153 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินโครงการ 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



154 
 

แบบสอบถาม 
การประเมินโครงการส่งเสรมิการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคณุภาพ

ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนคิสระแก้ว ด้านบริบท  
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ฉบับที่ 1 ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาและครผูู้สอน 
 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามนี้ แบ่งเปน็ 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจ
รายการ 
 ตอนที่ 2 เป็นการประเมินความเหมาะสมของการประเมินโครงการส่งเสริมการบูรณาการ
จัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เกี่ยวกับด้าน
บริบท ประกอบด้วย ค าถามเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นของโครงการ ความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ และความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ มีลักษณะเป็นแบบตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ 
 
   ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายจรัส เล่ห์สงิห ์
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว   
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

 1. เพศ    
         ชาย       
         หญิง  

 2. อายุ 
         ต่ ากว่า  30  ปี 
         30 – 39  ปี     
         40 – 49  ปี  
                          50  ปี ขึ้นไป 

 3.  วุฒิการศึกษา 
         ต่ ากว่าปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี     
         สูงกว่าปริญญาตร ี 

 4.  ปฏิบัติหน้าที่  
         คณะกรรมการวิทยาลัย 
         ผู้บริหารสถานศึกษา     
         ครูผู้สอน 
 
ตอนที่ 2 ระดับความเหมาะสมที่มีต่อโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อ 
 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณา และเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความเหมาะสมที่มีต่อบริบท 
             ของโครงการ ซึ่งคะแนนในช่องมีความหมายดังนี้  

                5    หมายถึง     มคีวามเหมาะสมมากที่สุด 
4    หมายถึง     มีความเหมาะสมมาก 
3    หมายถึง     มีความเหมาะสมปานกลาง 
2    หมายถึง     มีความเหมาะสมน้อย 
1    หมายถึง     มีความเหมาะสมน้อยที่สุด  
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ด้านบริบท  

ระดับความเหมาะสม 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

ความต้องการในการท าโครงการ           
1. ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชน................................................................................ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

2. ต้องการให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง
ในการเรียนรู้รว่มกับชุมชน................................................ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

3. ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา............................................................. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

4. ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายในชุมชน......................................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

5. ต้องการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน
วิทยาลัยเทคนคิสระแก้ว................................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

ความสอดคลอ้งของวัตถุประสงค ์      
6. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542......................................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

7. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ........................................................ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

8. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับ พ.ร.บ.         
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551.............................................. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

9. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.......................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

10. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของสถานศึกษา.................................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

11. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับกิจกรรมที่
ก าหนดภายใต้โครงการ..................................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ           
12. วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน
ผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้เรียนรู้ร่วมกับชุมชน..... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

13. วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว............. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 
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แบบสอบถาม 
การประเมินโครงการส่งเสรมิการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคณุภาพ

ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนคิสระแก้ว ด้านปจัจัยเบื้องตน้ 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ฉบับที่ 2 ส าหรับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ผู้บริหารสถานศึกษา และครผูู้สอน 
 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจ
รายการ 
 ตอนที่ 2 เป็นระดับความเหมาะสมของโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับ
ชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เกี่ยวกับด้านปัจจัยเบื้องต้น 
ประกอบด้วย ค าถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของบุคลากร ความเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ 
ความเหมาะสมของอาคารสถานที่ และความเหมาะสมเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ มีลักษณะเป็นแบบ
ตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
 
   ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายจรัส เล่ห์สงิห ์
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว   
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

 1. เพศ    
         ชาย       
         หญิง  

 2. อายุ 
         ต่ ากว่า  30  ปี 
         30 – 39  ปี     
         40 – 49  ปี  
                          50  ปี ขึ้นไป 

 3.  วุฒิการศึกษา 
         ต่ ากว่าปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี     
         สูงกว่าปริญญาตร ี 

 4.  ปฏิบัติหน้าที่  
         คณะกรรมการวิทยาลัย 
         ผู้บริหารสถานศึกษา     
         ครูผู้สอน 
 
ตอนที่ 2 ระดับความเหมาะสมของโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อ 
 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ด้านปัจจัยเบื้องต้น 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณา และเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความเหมาะสมด้านปัจจัย 
             เบื้องต้นของโครงการ ซึ่งคะแนนในช่องมีความหมายดังนี้  

                5    หมายถึง     มีความเหมาะสมมากที่สุด 
4    หมายถึง     มีความเหมาะสมมาก 
3    หมายถึง     มีความเหมาะสมปานกลาง 
2    หมายถึง     มีความเหมาะสมน้อย 
1    หมายถึง     มีความเหมาะสมน้อยที่สุด  
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ด้านปัจจัยเบื้องต้น 

ระดับความเหมาะสม 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ความเหมาะสมของบุคลากร      
1. ความเหมาะสมของบุคลากรภายในสถานศึกษา  
ที่ร่วมโครงการ.................................................................. ......... ......... ......... ......... ......... 
2. ความเหมาะสมของบุคลากรภายนอกสถานศึกษา  
ที่ร่วมโครงการ.................................................................. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

3. ความเหมาะสมของผู้เรียนที่ร่วมโครงการ.................... ......... ......... ......... ......... ......... 
4. ความเหมาะสมของประชาชน/ชุมชนที่ร่วมโครงการ... ......... ......... ......... ......... ......... 
ความเหมาะสมของงบประมาณ      
5. งบประมาณมีความเหมาะสมและเพียงพอส าหรับ 
การบริหารโครงการ.......................................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

6. งบประมาณมีความเหมาะสมเพื่อการด าเนินการ
กิจกรรมภายใต้โครงการ................................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

ความเหมาะสมของอาคาร/สถานที ่      
7. อาคาร/สถานที่ภายในสถานศึกษามีความพร้อมใน
การจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ........................................ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

8. สถานที่ภายนอกสถานศึกษามีความพร้อมในการจัด
กิจกรรมภายใต้โครงการ................................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

ความเหมาะสมเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์  
และเครื่องมือ 

     

9. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ มีความเหมาะสมและ
เพียงพอส าหรับการด าเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

10. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ มีความเหมาะสมกับ
การด าเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ............................ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 
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แบบสอบถาม 
การประเมินโครงการส่งเสรมิการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อ 

 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลยัเทคนิคสระแก้ว ด้านกระบวนการ 
*******************************************************************  
ฉบับที่ 3 ส าหรับคณะกรรมการวิทยาลัย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน  
 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจ
รายการ (Check list) 
 ตอนที่ 2 เป็นระดับความเหมาะสมของโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับ
ชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เกี่ยวกับกระบวนการของโครงการ 
ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับการวางแผน การด าเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ การติดตามและ
ประเมินผล และการปรบัปรุงแก้ไข มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ   
 
 

   ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายจรัส เล่ห์สงิห ์
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

1. เพศ    
         ชาย       
         หญิง  

 2. อายุ 
         ต่ ากว่า  30  ปี 
         30 – 39  ปี     
         40 – 49  ปี  
                          50  ปี ขึ้นไป 

 3.  วุฒิการศึกษา 
         ต่ ากว่าปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี     
         สูงกว่าปริญญาตร ี 

 4.  ปฏิบัติหน้าที ่ 
         คณะกรรมการวิทยาลัย 
         ผู้บริหารสถานศึกษา     
         ครูผู้สอน 
 
ตอนที่ 2 ระดับการปฏิบัตขิองโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชมุชนเพื่อการ 
 พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนของวทิยาลัยเทคนคิสระแก้ว ด้านกระบวนการ 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาและเขียนเครื่องหมาย  ลงในชอ่งระดับการปฏิบัติด้านกระบวนการ   
             ของโครงการ ซึ่งคะแนนในช่องมีความหมายดังนี ้     
            

   5    หมายถึง     มกีารปฏิบัตมิากที่สุด 
4    หมายถึง     มีการปฏิบัตมิาก 
3    หมายถึง     มีการปฏิบัตปิานกลาง 
2    หมายถึง     มีการปฏิบัตนิ้อย 
1    หมายถึง     มีการปฏิบัตนิ้อยที่สุด 
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 กระบวนการของโครงการ 

ระดับการปฏิบัต ิ
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านการวางแผน (Plan)      
1. มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ
ด าเนินงาน........................................................................ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

2. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง...................................................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

3. มีการจัดท าแผนการด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
เป็นระบบ………………………..……………………………………… 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

การด าเนินการ (Do)      
4. การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นไปตามปฏิทินปฏิบตัิงาน. ......... ......... ......... ......... ......... 
5. มีการประสานงานและขอความร่วมมือระหว่าง
ผู้รับผิดชอบ...................................................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

6. ผู้บริหารสนบัสนนุและจูงใจบุคลากรในสถานศึกษาเกิด
ความมุ่งมั่นในการด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ.... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

7. จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการ
ด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ............................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

การติดตามและประเมินผล (Check)      
8. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตาม
กิจกรรมของโครงการ........................................................ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
.......... 

9. มีการประชุมวางแผนติดตามและประเมนิผลตาม
กิจกรรมของโครงการ....................................................... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
.......... 

10. มกีารประเมินผลระหว่างด าเนินกิจกรรม………..…….. ......... ......... ......... ......... .......... 
11. มกีารประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม......................... ......... ......... ......... ......... .......... 
12. มกีารสรุป และรายงานการจัดกิจกรรม....................... ......... ......... ......... ......... .......... 
การปรับปรุงแก้ไข (Act)      
13. มกีารน าเอาปัญหาและอุปสรรคจากการติดตามผล
การด าเนินโครงการเข้าที่ประชุมเพ่ือหาทางแก้ไข............ 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

14. มกีารระดมความคิดจากทุกฝ่ายเพื่อหาทางแก้ปัญหา
ในการด าเนินงานตามโครงการ......................................... 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
.......... 
 



163 
 

กระบวนการของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

15. มกีารด าเนินการแก้ปัญหาและอุปสรรคให้สอดคล้อง 
เหมาะสมกับกจิกรรมของโครงการ................................... 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
.......... 

16. จัดให้มีการรายงานผลการด าเนินการแก้ปัญหาและ
อุปสรรคใหทุ้กฝ่ายที่มีส่วนเกีย่วข้องได้รับทราบ............... 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
.......... 

 
แบบสอบถาม 

การประเมินโครงการส่งเสรมิการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อ 
 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลยัเทคนิคสระแก้ว  

ด้านผลผลิต  
--------------------------------------------------------------------------------------- 

ฉบับที่ 4 ส าหรับครูผูส้อน  
 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจ
รายการ 
 ตอนที่ 2 เป็นระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัด
การศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
  
 

             ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นายจรัส เลห่์สิงห ์
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

 1. เพศ    
         ชาย       
         หญิง  

 2. อายุ 
         ต่ ากว่า  30  ปี 
         30 – 39  ปี     
         40 – 49  ปี  
                          50  ปี ขึ้นไป 

 3.  วุฒิการศึกษา 
         ต่ ากว่าปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี     
         สูงกว่าปริญญาตร ี 

 4.  ปฏิบัติหน้าที ่ 
         คณะกรรมการวิทยาลัย 
         ผู้บริหารสถานศึกษา     
         ครูผู้สอน 
 
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเหน็ของครผูู้สอนทีม่ีต่อโครงการส่งเสริมการบรูณาการจัดการศึกษาร่วมกับ 
 ชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวทิยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาและเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องระดับการปฏิบัต ิให้ตรงกับความเป็นจริง 

 มากที่สุด เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนา 
 คุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ซึ่งคะแนนในช่องมีความหมายดังนี้  

                5    หมายถึง     มกีารปฏิบัตใินระดับมากที่สุด 
4    หมายถึง     มีการปฏิบัติในระดับมาก 
3    หมายถึง     มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
2    หมายถึง     มีการปฏิบัติในระดับน้อย 
1    หมายถึง     มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด  
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รายการ 

ระดับการปฏิบัต ิ
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยบูรณาการการฝึกทักษะร่วมกับ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง………………………………………………….. ......... ......... ......... ......... ......... 
2. กิจกรรมภายใต้โครงการมีความเหมาะสม ท าให้ชุมชน
มีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา............. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

3. กิจกรรมปรบัภาพลักษณ์การจัดการเรียนรู้วิชาชีพ  
เชิงประจักษ์ร่วมกับชุมชน ท าให้ประชาชนในชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน............................................ 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

4. กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ท าใหเ้ครือข่ายความร่วมมือมี
ความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ....................................................................   

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

5. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน ก่อให้เกิด
ความร่วมมือกับชุมชนที่เป็นระบบ มีการพึงพาอาศัยซึ่ง
กันและกันด้านทรัพยากรทางการศึกษามากขึ้น................ 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

6. กิจกรรมสนบัสนุนการน าผู้เรียนไปศกึษาดูงานในแหล่ง
เรียนรูข้องชุมชน ท าใหผู้้เรียนได้เห็น ได้ศึกษา จากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย.......................................................... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

7. การที่ผู้เรียนได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน ท าให้ได้รับ
ความรู้ และประสบการณ์ใหม่ ๆ สามารถน ามาประยุกต์
สร้างองค์ความรู้ใหม่ได้..................................................... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

8. กิจกรรมส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการ
ร่วมกับชุมชนและให้เป็นผู้มีจติอาสาร่วมบริการชุมชน 
ท าให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้จากสถานการณ์จริง ได้รับ
ประสบการณ์ตรง จากการให้บริการชุมชน...................... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

9. กิจกรรมส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการ
ร่วมกับชุมชนและให้เป็นผู้มีจติอาสาร่วมบริการชุมชน 
ท าให้ผู้เรียนเกดิความตระหนักและเป็นผู้มีจิตอาสา......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

10. การด าเนินงานตามโครงการนี้ ท าให้ประชาชนใน
ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 
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แบบสอบถาม 
การประเมินโครงการส่งเสรมิการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อ 

 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลยัเทคนิคสระแก้ว  
ด้านผลผลิต  

--------------------------------------------------------------------------------------- 
ฉบับที่ 5 ส าหรับชุมชน  
 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจ
รายการ 
 ตอนที่ 2 เป็นระดับความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษา
ร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ 
  
 

             ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นายจรัส เล่หส์ิงห์ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

 



167 
 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

 1. เพศ    
         ชาย       
         หญิง  

 2. อายุ 
         ต่ ากว่า  30  ปี 
         30 – 39  ปี     
         40 – 49  ปี  
                          50  ปี ขึ้นไป 

 3.  ระดับการศึกษา 
         ต่ ากว่าปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี     
         สูงกว่าปริญญาตร ี 
 
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเหน็ของชุมชนที่มตี่อโครงการสง่เสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับ 
 ชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวทิยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาและเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องระดับการปฏิบัติ ให้ตรงกับความเป็นจริง 

 มากที่สุด เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนา 
 คุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ซึ่งคะแนนในช่องมีความหมายดังนี้  

                5    หมายถึง     มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด 
4    หมายถึง     มีการปฏิบัติในระดับมาก 
3    หมายถึง     มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
2    หมายถึง     มีการปฏิบัติในระดับน้อย 
1    หมายถึง     มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด  
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รายการ 

ระดับการปฏิบัต ิ
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. โครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับ
ชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนคิ
สระแก้ว ท าให้ผู้เรียนได้ความรู้จากชุมชนมากขึ้น............. 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

2. กิจกรรมภายใต้โครงการมีความเหมาะสม ท าให้ชุมชน
มีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา............. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

3. กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ท าให้เครือข่ายความร่วมมือมี
ความเข้มแข็ง ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน......................   

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

4. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน ก่อให้เกิด
ความร่วมมือกับชุมชนที่เป็นระบบ มีการพึงพาอาศัยซึ่ง
กันและกันด้านทรัพยากรทางการศึกษามากขึ้น................ 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

5. การด าเนินงานในโครงการนี้ ก่อให้เกิดความร่วมมือ
เป็นเครือข่ายร่วมกับชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ.................................... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

6. กิจกรรมสนบัสนุนการน าผู้เรียนไปศกึษาดูงานในแหล่ง
เรียนรูข้องชุมชน ท าใหผู้้เรียนได้เห็น ได้ศึกษา จากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย.......................................................... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

7. การที่ผู้เรียนได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน ท าให้ได้รับ
ความรู้ และประสบการณ์ใหม่ ๆ สามารถน ามาประยุกต์
สร้างองค์ความรู้ใหม่ได้..................................................... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

8. กิจกรรมส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการ
ร่วมกับชุมชนและให้เป็นผู้มีจติอาสาร่วมบริการชุมชน 
ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ได้รับ
ประสบการณ์ตรง จากการให้บริการชุมชน...................... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

9. กิจกรรมส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการ
ร่วมกับชุมชนและให้เป็นผู้มีจติอาสาร่วมบริการชมุชน 
ท าให้ผู้เรียนเกดิความตระหนักและเป็นผู้มีจิตอาสา......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

10. การด าเนินงานตามโครงการนี้ ท าให้ประชาชนใน
ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 
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แบบสอบถาม 
การประเมินโครงการส่งเสรมิการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อ 

 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลยัเทคนิคสระแก้ว  
ด้านผลผลิต 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ฉบับที่ 6 ส าหรับผู้เรียน 
 

  ค าชี้แจง  แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 

 ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจ
รายการ 
 ตอนที่ 2 เป็นระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการจัดการศึกษา
ร่วมกับชุมชนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว มลีักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
 
 

   ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายจรัส เล่ห์สงิห ์
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

 



170 
 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

 1. เพศ   
         ชาย   
         หญิง 
 2. ระดับการศึกษา 
         ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
        ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
 

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนรูแ้บบบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชน 
 ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาและเขียนเครื่องหมาย  ลงในชอ่งระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อ 
      การเรียนรูแ้บบบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
   ซึ่งคะแนนในช่องมีความหมายดังนี้  
 

                5    หมายถึง     มีความพึงพอใจมากที่สุด 
4    หมายถึง     มีความพึงพอใจมาก 
3    หมายถึง     มีความพึงพอใจปานกลาง 
2    หมายถึง     มีความพึงพอใจน้อย 
1    หมายถึง     มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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ความพึงพอใจของผู้เรียน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. ผู้เรียนได้รับความรู้และได้ประสบการณต์รงจาก
สถานการณ์จรงิในการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน…………….……. 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

2. โครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับ
ชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิค
สระแก้ว ท าให้ผู้เรียนได้ความรู้จากชุมชนมากขึ้น............. 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

3. กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ท าให้เครือข่ายความร่วมมือมี
ความเข้มแข็ง ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน......................   

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

4. การด าเนินงานในโครงการนี้ ก่อให้เกิดความร่วมมือ
เป็นเครือข่ายร่วมกับชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ............... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

5. กิจกรรมสนบัสนุนการน าผู้เรียนไปศกึษาดูงานในแหล่ง
เรียนรูข้องชุมชน ท าใหผู้้เรียนได้เห็น ได้ศึกษา จากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย.......................................................... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

6. การที่ผู้เรียนได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน ท าให้ได้รับ
ความรู้ และประสบการณ์ใหม่ ๆ สามารถน ามาประยุกต์
สร้างองค์ความรู้ใหม่ได้..................................................... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

7. กิจกรรมส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการ
ร่วมกับชุมชนและให้เป็นผู้มีจติอาสาร่วมบริการชุมชน 
ท าให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้จากสถานการณ์จริง ได้รับ
ประสบการณ์ตรง จากการให้บริการชุมชน...................... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

 
 
 
......... 

8. กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการ
ร่วมกับชุมชนและให้เป็นผู้มีจติอาสาร่วมบริการชุมชน 
ท าให้ผู้เรียนเกดิความตระหนักและเป็นผู้มีจิตอาสา......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

 
 
......... 

9. การด าเนินงานตามโครงการนี้ ท าให้ประชาชนใน
ชุมชนเกดิความเชื่อมั่นการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

10. ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการด าเนินกิจกรรม 
ต่าง ๆ ภายใต้โครงการ……………………………………………… 
 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 
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แบบสัมภาษณ์ฉบับที่ 1 

การประเมินโครงการส่งเสรมิการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนคิสระแก้ว  
ส าหรบัผู้บริหารสถานศึกษาและครู  

 

****************************************************************** 
 

1. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.......................................................................................................... 
2. สถานที่สัมภาษณ.์......................................................................................................... 
3. วัน เดือน ปี................................................................................................................... 
4. รายการที่สมัภาษณ์ 
 

    4.1 ด้านบริบท ท่านมีความคิดเห็นต่อโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับ
ชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริบทของ
โครงการ ด้านความต้องการของการท าโครงการ ด้านความสอดคล้องและความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์ของโครงการ และมีอะไรที่ต้องเพ่ิมเติมหรือไม่   
 4.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น ท่านมีความคิดเห็นต่อโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษา
ร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย
เบื้องต้นของโครงการ ด้านความเหมาะสมของบุคลากร ด้านความเหมาะสมของงบประมาณ ด้าน
ความเหมาะสมของอาคารสถานที่ ด้านความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ และมีอะไรที่
ต้องเพิ่มเติมหรือไม่   
 4.3 ด้านกระบวนการ ท่านมีความคิดเห็นต่อโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษา
ร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการของโครงการ ด้านการวางแผน ด้านการด าเนินการ ด้านการติดตามและประเมินผล ด้าน
การปรบัปรุงและแก้ไข และมีอะไรที่ต้องเพ่ิมเติมหรือไม่   
 4.4 ด้านผลผลิต ท่านเห็นว่าโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ประสบผลส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์        
ในระดับใด 
 4.5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ท่านมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการบูรณาการ
จัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วหรือไม ่
 

******************************************************************************      
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แบบสัมภาษณ์ฉบับที่ 2 
การประเมินโครงการส่งเสรมิการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคณุภาพ

ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนคิสระแก้ว  
ส าหรบัผู้เรียน  

 

****************************************************************** 
 

1. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.......................................................................................................... 
2. สถานที่สัมภาษณ.์......................................................................................................... 
3. วัน เดือน ปี................................................................................................................... 
 

4. รายการที่สมัภาษณ์ 

  4.1 ด้านผลผลิต ท่านเห็นว่าโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ประสบผลส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ใน 
ระดับใด ท่านได้รับความรู้และทักษะวิชาชีพ รวมทั้งประสบการณ์ตรงต่าง ๆ ในการได้เรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชนในระดับใด 
  4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ท่านมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการบูรณาการ
จัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วหรือไม่ มีข้อดีและ
ข้อบกพร่องอะไรบ้าง 
 

********************************************************* 
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แบบสัมภาษณ์ฉบับที่ 3 
การประเมินโครงการส่งเสรมิการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคณุภาพ

ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนคิสระแก้ว  
ส าหรบัชุมชน  

 

************************************************ 
 

1. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.......................................................................................................... 
2. สถานที่สัมภาษณ.์......................................................................................................... 
3. วัน เดือน ปี................................................................................................................... 
4. รายการที่สมัภาษณ์ 
 

  4.1 ด้านผลผลิต ท่านเห็นว่าโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนและการจัด
การศึกษาอาชีวศึกษามากน้อยเพียงใด โครงการนี้ประสบผลส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการในระดับใด   
  4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ท่านมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการบูรณาการ
จัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วหรือไม่ มีข้อดีและ
ข้อบกพร่องอะไรบ้าง 
 

**********************************************************     
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ภาคผนวก ข 
 

คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ   
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

ของแบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

******************************************************************************  
 

ด้านบริบท  
ฉบับท่ี 1 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 

 
 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
2. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
3. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
4. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
5. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
6. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
7. 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
8. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
9. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
10. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
11. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
12. 1 0 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
13. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ด้านปัจจัยเบื้องต้น 
 

ฉบับท่ี 2 ส าหรับคณะกรรมการวิทยาลัย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 
 
 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
2. 1 0 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
3. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
4. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
5. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
6. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
7. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
8. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
9. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
10. 0 1 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
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ด้านกระบวนการ  

 

ฉบับท่ี 3 ส าหรับคณะกรรมการวิทยาลัย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 
 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
2. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
3. 0 1 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
4. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
5. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
6. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
7. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
8. 1 1 1 1 0 4 0.80 ใช้ได้ 
9. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
10. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
11. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
12. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
13. 0 1 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
14. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
15. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
16. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ด้านผลผลิตของโครงการ  

 

ฉบับท่ี 4 ส าหรับครูผู้สอน 
 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
2. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
3. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
4. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
5. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
6. 1 0 1 1 1 4 0.08 ใช้ได้ 
7. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
8. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
9. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
10. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

 

ด้านผลผลิตของโครงการ 
ฉบับท่ี 5 ส าหรับชุมชน 

 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
2. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
3. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
4. 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
5. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
6. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
7. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
8. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
9. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
10. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ด้านผลผลิตของโครงการ 

 
 
 
 

ฉบับท่ี 6 ส าหรับผู้เรียน 
 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
2. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
3. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
4. 1 0 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
5. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
6. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
7. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
8. 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
9. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
10. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

 
 

ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) 
ผลการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมการ 

บูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จ านวน 
6 ฉบับ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟ่า (Alpha Coefficient Method หรือ α-Coefficient) ตามวิธี
ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อม่ันดังตารางต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 

 

แบบสอบถามฉบับท่ี จ านวนข้อ ค่าความเชื่อม่ัน 
1 13 0.927 
2 10  0.871 
3 16 0.925 
4 10 0.908 
5 10 0.910 
6 10 0.879 
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ภาคผนวก ค 

 หนังสือราชการที่ใชป้ระกอบการพัฒนาเครื่องมือ 

    1. รายชื่อผู้เชีย่วชาญตรวจเครื่องมือ 

    2. หนังสือเชิญเปน็ผูเ้ชี่ยวชาญ 

    3. หนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อทดลองใช้เครื่องมือ 
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1. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 

 
 

 ชื่อ-นามสกลุ ต าแหน่ง/หนา้ที ่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์  

พูลกระจ่าง          
คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุร ี

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ   
บางแสง   

อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ชัยภูมิ   

3. ดร.อดุลย์  พิมพ์ทอง ผู้อ านวยการวทิยาลัยการอาชีพขอนแก่น ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4. ดร.กมล  เรียงไธสง รองผู้อ านวยการวิทยาลัย เทคนิคปราจีนบุรี ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

5. ดร.กิตติ  จันทรา ครูช านาญการพิเศษ วิทยาลยั เทคนิคปราจีนบุรี 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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2. หนังสือเชิญเปน็ผู้เชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 



190 
 

 
 
 
 
 



191 
 

 
 
 
 
 



192 
 

 
 
 
 
 



193 
 

 
 
 
 
 



194 
 

 
 
 
 
 



195 
 

 
 

 
 
 



196 
 

 
 
 
 
 



197 
 

 
 
 
 
 



198 
 

 
 
 
 
 



199 
 

3. หนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อทดลองใช้เครื่องมือ 
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ภาคผนวก ง 

ภาพประกอบการด าเนินโครงการ 
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1. กิจกรรมปรับภาพลักษณ์การจัดการเรียนรู้วิชาชีพเชิงประจักษ์ร่วมกับชุมชน 
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2. กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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3.  กิจกรรมสนับสนนุการน าผู้เรียนไปศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
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4. กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชนและให้เป็นผู้มีจิตอาสา
ร่วมบริการชุมชน 
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ภาคผนวก จ 

การเผยแพรผ่ลงานการประเมินโครงการ 
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ภาพการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางเว็บไซต์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว http://www.sktc.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sktc.ac.th/
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 ภาพการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์ 
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ภาพการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางวารสาร “แก้วเจ้าจอมสาร” ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
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        ภาพการเผยแพร่ผลงานการประเมินโครงการ ในวาระการประชุมเตรียมงาน “โครงการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ครู อาจารย์ เตรียมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31 ประจ าปีการศึกษา 2562” 
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สรุปการประเมนิผลการเผยแพร่ผลงานการประเมนิโครงการ 
ในวาระการประชุมเตรียมงาน “โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ครู อาจารย์ 

เตรียมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
การแข่งขนัทักษะวิชาชพีและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวนัออก 

และกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31 ประจ าปีการศึกษา 2562” 
……………………………………………………………………………………………. 

 

1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับผลงาน
วิชาการ เรื่องการประเมินโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ปรากฏผลดังตารางที่ 19 
 

ตารางที่ 19  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และ 
               ปฏิบัติหน้าที ่

 
 จากตารางที่ 19  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 59.46) เป็น 
เพศหญิง (ร้อยละ 40.54) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ปริญญาตรี (ร้อยละ 91.89) ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่เป็น
ครู/อาจารย ์(ร้อยละ 51.35)   

   2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลงานวิชาการ เรื่อง 
การประเมินโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
        ชาย 22 59.46 
        หญิง 15 40.54 

รวม 37 100 
2. วุฒิการศึกษา   
        ต่ ากว่าปริญญาตร ี - - 
        ปรญิญาตร ี 34 91.89 
        สูงกว่าปริญญาตร ี 3 08.11 

รวม 37 100 
3. ปฏิบัติหน้าที่     
        ผู้บริหารสถานศึกษา  18 48.65 
        ครู/อาจารย ์ 19 51.35 
        อื่น ๆ  -  - 

รวม 37 100 
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  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
น าข้อมูลที่ได้มาค านวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยก าหนดค่าเฉลี่ยดังนี ้
  4.50 – 5.00  หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อย 
  1.00 – 1.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ตารางที่ 20  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ
ผลงานวิชาการ เรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับ
ชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว (n = 37) 

 

ข้อที่ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
1 หัวข้อเรื่องประเมินมีความชัดเจนและน่าสนใจ 4.57 0.56 มากที่สุด 
2 ความเหมาะสมและความชัดเจนของความเป็นมา

และปัญหาของการประเมิน 
4.64 0.68 มากที่สุด 

3 ความครอบคลุมของวัตถุประสงค์ของการประเมิน 4.67 0.67 มากที่สุด 
4 ขั้นตอน/กระบวนการประเมินมีความเหมาะสมและ

น่าเช่ือถือ 
4.55 0.78 มากที่สุด 

5 ออกแบบการประเมินรัดกุม เลือกตัวแปรเหมาะสม 4.48 0.57 มาก  
6 ขอบเขตการประเมินมีความชัดเจน 4.46 0.78 มาก  
7 อธิบายวิธีด าเนินการอย่างละเอียดชัดเจน เป็นไป

ตามล าดับที่เหมาะสม 
4.68 0.65 มากที่สุด 

8 ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ร่วมกับชมุชน
และสถานประกอบการได้ 

4.77 0.61 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.60 0.37 มากที่สุด 
  

 จากตารางที่ 20  แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อผลงานวิชาการ เรื่อง 
การประเมินโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.60) เมื่อพิจารณา
เป็น รายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้เรียนสามารถ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการได้  อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.77) 
รองลงมา ได้แก่ อธิบายวิธีด าเนินการอย่างละเอียดชัดเจน เป็นไปตามล าดับที่เหมาะสม ( X = 4.68) 
และ ความครอบคลุมของวัตถุประสงค์ของการประเมิน (X = 4.67) ตามล าดับ 
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 ภาพการเผยแพร่ผลงานวิชาการ การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว  
ณ ห้องประชุมส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
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 ภาพประกอบการเผยแพร่ผลงานวิชาการ การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษาและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จังหวัดนครปฐม 
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สรุปการประเมนิผลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
การอบรมโครงการเชิงปฏิบตัิการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาและความก้าวหน้าในวิชาชีพ  

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จังหวัดนครปฐม 
……………………………………………………………………………………………. 

 

 1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน
วิชาการ เรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ปรากฏผลดังตารางที่ 21 
 

ตารางที่ 21  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และ 
              ปฏิบัติหน้าที ่
 

 

 จากตารางที่ 21  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 55.56) เป็น 
เพศหญิง (ร้อยละ 44.44) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่สูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 74.07) ปฏิบัติหน้าที่ส่วน
ใหญ่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา (ร้อยละ 70.37   

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
        ชาย 15 55.56 
        หญิง 12 44.44 

รวม 27 100 
2. วุฒิการศึกษา   
        ต่ ากว่าปริญญาตร ี - - 
        ปรญิญาตร ี 7 25.93 
        สูงกว่าปริญญาตร ี 20 74.07 

รวม 27 100 
 3. ปฏิบัติหน้าที่     
        ผู้บริหารสถานศึกษา  19 70.37 
        ครู/อาจารย ์ 8 29.63 
        อื่น ๆ  -  - 

รวม 27 100 
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   2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลงานวิชาการ เรื่อง 
การประเมินโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  
  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามน า
ข้อมูลที่ได้มาค านวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยก าหนดค่าเฉลี่ยดังนี ้
  4.50 – 5.00  หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อย 
  1.00 – 1.49 หมายถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ตารางที่ 22 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ
ผลงานวิชาการ เรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับ
ชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว (n = 27) 

 

ข้อที่ รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
1 หัวข้อเรื่องประเมินมีความชัดเจนและน่าสนใจ 4.78 0.42 มากที่สุด 
2 ความเหมาะสมและความชัดเจนของความเป็นมา

และปัญหาของการประเมิน 
4.67 0.48 มากที่สุด 

3 ความครอบคลุมของวัตถุประสงค์ของการประเมิน 4.81 0.40 มากที่สุด 
4 ขั้นตอน/กระบวนการประเมินมีความเหมาะสมและ

น่าเช่ือถือ 
4.85 0.36 มากที่สุด 

5 ออกแบบการประเมินรัดกุม เลือกตัวแปรเหมาะสม 4.67 0.48 มาก  
6 ขอบเขตการประเมินมีความชัดเจน 4.78 0.42 มาก  
7 อธิบายวิธีด าเนินการอย่างละเอียดชัดเจน เป็นไป

ตามล าดับที่เหมาะสม 
4.63 0.49 มากที่สุด 

8 ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ร่วมกับชมุชน
และสถานประกอบการได้ 

4.70 0.47 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.74 0.44 มากที่สุด 
  
 จากตารางที่ 22  แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อผลงานวิชาการ เรื่อง 
การประเมินโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.74) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้เรียนสามารถ
สร้างองค์ความรูใ้หม่ร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการได ้อยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.70)  
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 ภาพการเผยแพร่ผลงานวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการใช้งานวิจัยในการ
พัฒนาสถานศึกษา” ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จังหวัดตาก 



 

ประวัติผู้ประเมินโครงการ 
 
 

ชื่อ   นายจรัส เล่ห์สงิห ์
วัน เดือน ปีเกดิ 7  มีนาคม  2504 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 340 หมู่ที่ 2  ต าบลศาลาล าดวน  อ าเภอเมือง 
   จังหวัดสระแก้ว  27000 
ที่ท างานปัจจบุัน วิทยาลัยเทคนคิสระแก้ว เลขที่ 200 หมู่ที่ 11 
   ต าบลวัฒนานคร  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 27160 
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
ประสบการณก์ารท างาน   
  พ.ศ. 2528 ต าแหน่ง ครู คศ. 2 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
  พ.ศ. 2548 ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุร ี
  พ.ศ. 2554 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร ่
  พ.ศ. 2556 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพวังน  าเย็น 
  พ.ศ. 2557 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
ประวัติการศึกษา  
  พ.ศ. 2527 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง   
   วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน 
  พ.ศ. 2528 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
   วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคใต ้       
  พ.ศ. 2533 ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
  พ.ศ. 2543 ปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
รางวัลที่ได้รับ 
  พ.ศ. 2559 รางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูดีที่มจีรรยาบรรณดีเด่น” ประเภทผู้บริหาร 
   สถานศึกษา 
  พ.ศ. 2560 รางวัลเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุด”ี ระดับ ส านักงานคณะกรรมการการ 
   อาชีวศึกษา 
  พ.ศ. 2561  รางวัลเป็นผู้บริหารสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา 
  พ.ศ. 2562 รางวัลเชิดชูเกียรติ “ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา” ประจ าปี 2562 
  พ.ศ. 2562 รางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
   ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง 
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