การประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ ชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

นายสถิตย์ ปริปุณณากร
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

การประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

สถิตย์ ปริปุณณากร

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อเรื่อง
: การประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ชื่อผู้ประเมิน : สถิตย์ ปริปุณณากร
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ปีที่ประเมิน : ปีการศึกษา 2560 - 2561

บทคัดย่อ
การประเมิน โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลั ยเทคนิคพะเยา
ได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินด้าน
บริบทของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 2) เพื่อประเมิน
ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
3) เพื่ อ ประเมิ น ด้ า นกระบวนการของโครงการศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน ( Fix it Center)
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พะเยา 4) เพื่ อ ประเมิ น ด้ า นผลผลิ ต ของโครงการศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน
(Fix it Center) วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พะเยา ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น ประจ าศู น ย์ ทั้ ง 3 ศู น ย์
ประกอบด้วย ศูนย์ที่ 1 ศูนย์ถาวรประจาจังหวัด ศูนย์ที่ 2 ศูนย์เทศบาลตาบลท่าวังทอง ศูนย์ที่ 3 ศูนย์
เทศบาลตาบล สันป่าม่วง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จานวน 60 คน ผู้เรียน จานวน 90 คน
ประชาชน จานวน 360 คน ช่างชุมชน จานวน 15 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 525 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมิน โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ผลการประเมินแต่ละด้านสรุปได้ ดังนี้
1. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ความเหมาะสมในระดับมากทุกเรื่อง ได้แก่ เรื่องความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ รองลงมา
ได้แก่ เรื่องความต้องการจาเป็นของการดาเนินโครงการ และเรื่องความสอดคล้องของวัตถุประสงค์
ตามลาดับ ซึ่งทุกเรื่องผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
โดยมีความเหมาะสมในระดับมากทุกเรื่อง ได้แก่ เรื่องความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ
รองลงมา ได้แก่ เรื่องความเหมาะสมของงบประมาณ และเรื่องความเหมาะสมของอาคารสถานที่
ซึ่งทุกเรื่องผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดย
มีความเหมาะสมในระดับมากทุกเรื่อง ได้แก่ เรื่องการดาเนินการ (Do) รองลงมา ได้แก่ เรื่องการ
ติดตามและประเมินผล (Check) และ เรื่องการวางแผน (Plan) ซึ่งทุกเรื่องผ่านเกณฑ์การประเมินที่
กาหนดไว้

ข
4. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า
4.1 รายได้ของประชาชนที่ได้รับหลังจากผ่านการฝึกอบรมจากโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 118 บาท และผ่านเกณฑ์
การประเมิน
4.2 ความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่ อการด าเนิ น โครงการศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน
(Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.3 รายได้ของช่ างชุ มชนที่ได้รับหลังจากผ่ านการฝึกอบรมจากโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เพิ่มขึ้นเฉลี่ยวัน ละ 177 บาท และผ่านเกณฑ์
การประเมิน
4.4 ความพึงพอใจของช่างชุมชนที่มีต่อการยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพ
การซ่อมบารุง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.5 รางวั ลที่ ผู้ เรี ยนได้ รั บหลั งจากได้ เรี ยนรู้ แ บบบู ร ณาการร่ ว มกั บ ชุ ม ชนในโครงการ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ผู้เรียนได้รับรางวัลคิดเป็นร้อยละ
90 และผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.6 ความพึ ง พอใจของผู้ เ รี ย นที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ แ บบบู ร ณาการร่ ว มกั บ ชุ ม ชนในโครงการ
ศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน (Fix it Center) วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พะเยา ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
และผ่านเกณฑ์การประเมิน

ต

กิตติกรรมประกาศ
การประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ครั้งนี้
ได้ รั บ ความอนุ เคราะห์ ในการให้ ค าปรึ กษา ค าแนะน า และข้ อเสนอแนะต่ าง ๆ จากศาสตราจารย์
ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง ผู้อานวยการสานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ รองศาสตราจารย์ ดร.อั ค ครั ต น์ พู ล กระจ่ า ง คณะครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้าน
มาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารย์ ดร.อั ค ครั ต น์ พู ล กระจ่ า ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.โสภา อานวยรัตน์ ดร.ประทีป บินชัย ดร.อรพิน ดวงแก้ว และดร.คานึง ทองเกตุ ที่กรุณาให้ความ
อนุ เคราะห์ ตรวจสอบเครื่ องมือประเมิน โครงการและให้ ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติมที่ เป็ นประโยชน์ต่ อ
การประเมิ น โครงการในครั้ ง นี้ ขอบคุ ณ คณ ะผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา คณ ะครู แ ละผู้ เ รี ย น
ในวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พะเยา ที่ ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการด าเนิ น การประเมิ น โครงการครั้ ง นี้ รวมทั้ ง
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้กาลังใจ ให้ความช่วยเหลืองานทุกด้านจนผลงานการประเมินโครงการศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยาประสบความสาเร็จด้วยดี

สถิตย์ ปริปุณณากร
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
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บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่
1. บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของการประเมิน
วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ
ขอบเขตของการประเมินโครงการ
นิยามศัพท์เฉพาะ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการประเมิน

1
1
5
5
7
10

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 ที่เกี่ยวกับโครงการ ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับโครงการและการประเมินโครงการ
รูปแบบการประเมินโครงการ
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยการให้บริการชุมชน เพื่อบูรณาการจัดการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียน
บริบทของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ

12

3. วิธีดาเนินการประเมิน
รูปแบบการประเมินโครงการและแนวทางการประเมินโครงการ

119
119

12
17
40
78
90
99
107
118

จ

สารบัญ (ต่อ)
ประชากร
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล

หน้า
124
124
128
129

4. ผลการประเมิน
ตอนที่ 1 ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ตอนที่ 2 ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น ของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ตอนที่ 3 ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ตอนที่ 4 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

133

5. สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการประเมิน
อภิปรายผล
ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ
ภาคผนวก ข คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ
ภาคผนวก ค รายชื่อผู้เชี่ยวชาญและหนังสือราชการที่ใช้ประกอบการพัฒนา
เครื่องมือ
ภาคผนวก ง ภาพประกอบการดาเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

157
160
162
168
169
174
174
198

137
141
144
147

212
225

ฉ

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ภาคผนวก จ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการการประเมินโครงการศูนย์ซ่อม
สร้างชุมชน (Fix it Canter) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ประวัติผู้ประเมินโครงการ

238
254

ช

สารบัญตาราง
ตารางที่
1 ผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัย
เทคนิคพะเยา ปีงบประมาณ 2559 และ 2560
2 กระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ของสถานศึกษากับชุมชน
3 กรอบแนวทางการประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัย
เทคนิคพะเยา
4 แสดงตาแหน่ง/สถานภาพ และจานวนประชากรที่ใช้ตอบแบบสอบถามในการประเมิน
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
5 แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
6 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ด้านบริบทของโครงการ
(N = 60)
7 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ด้านปัจจัยเบื้องต้น
ของโครงการ (N = 60)
8 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ด้ านกระบวนการ
ของโครงการ (N = 60)
9 รายได้ของประชาชนที่ได้รับหลังจากการฝึกอบรมจากโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
10 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา (N = 360)
11 รายได้ของช่างชุมชนที่ได้รับหลังจากการฝึกอบรมจากโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา (N = 90)
12 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของช่างชุมชนที่มีต่อการยกระดับฝีมือช่างชุมชนและ
พัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบารุง (N = 15)
13 รางวัลที่ผู้เรียนได้รับหลังจากได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชนในโครงการศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
14 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชนใน
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
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หน้า
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ของแบบสอบถามการประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ด้านบริบท
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ของแบบสอบถามการประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ด้านปัจจัยเบื้องต้น
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ของแบบสอบถามการประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ด้านกระบวนการ
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ของแบบสอบถามการประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ด้านผลผลิตของโครงการ
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ของแบบสอบถามการประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ด้านผลผลิตของโครงการ (สาหรับช่างชุมชน)
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ของแบบสอบถามการประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ด้านผลผลิตของโครงการ (สาหรับผู้เรียน)
แสดงผลการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
แสดงผลการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ด้านบริบท (ฉบับที่ 1)
แสดงผลการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ด้านปัจจัยเบื้องต้น (ฉบับที่ 2)
แสดงผลการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ด้านกระบวนการ (ฉบับที่ 3)
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สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
25 แสดงผลการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ด้านผลผลิตของโครงการ
(สาหรับประชาชน ฉบับที่ 4)
26 แสดงผลการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ด้านผลผลิตของโครงการ
(สาหรับช่างชุมชน ฉบับที่ 5)
27 แสดงผลการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ด้านผลผลิตของโครงการ
(สาหรับผู้เรียน ฉบับที่ 6)
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รูปแบบการประเมินโครงการของอัลคิน
รูปแบบการประเมินความไม่สอดคล้องของโพรวัส
แบบจาลองการประเมิน “CPO” (CPO’S Evaluation Model)
แสดงประเภทของการประเมินและการตัดสินใจของสตัฟเฟิลบีม
แนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
แสดงกรอบแนวคิดการประเมินโครงการ
แสดงการให้บริการประชาชน/ชุมชนในการซ่อมเครื่องมือ/เครื่องจักรกลการเกษตรยาน
พาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องใช้ในครัวเรือน ที่ศูนย์ถาวรประจาจังหวัด ณ วท.พะเยา
แสดงการให้บริการประชาชน/ชุมชนในการซ่อมเครื่องมือ/เครื่องจักรกลการเกษตรยาน
พาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องใช้ในครัวเรือน ที่ศูนย์เทศบาลตาบลท่าวังทอง
แสดงการให้บริการประชาชน/ชุมชนในการซ่อมเครื่องมือ/เครื่องจักรกลการเกษตรยาน
พาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องใช้ในครัวเรือน ที่ศูนย์เทศบาลตาบลสันป่าม่วง
ให้คาแนะนา ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน/ชุมชน ให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษา
สามารถซ่อมบารุงเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนในเบื้องต้น
ทีศ่ ูนย์ถาวรประจาจังหวัด ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ให้คาแนะนา ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน/ชุมชน ให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษา
สามารถซ่อมบารุงเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนในเบื้องต้น
ทีศ่ ูนย์เทศบาลตาบลท่าวังทอง
ให้คาแนะนา ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน/ชุมชน ให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษา
สามารถซ่อมบารุงเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนในเบื้องต้น
ทีศ่ ูนย์เทศบาลตาบลสันป่าม่วง
แสดงการยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบารุงและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ ทีศ่ ูนย์ถาวรประจาจังหวัด ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
แสดงการยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบารุงและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ ทีศ่ ูนย์เทศบาลตาบลท่าวังทอง
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ภาพที่
15
แสดงการยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบารุงและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ ทีศ่ ูนย์เทศบาลตาบลสันป่าม่วง
16
แสดงการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชนและให้เป็นผู้มีจิต
อาสาร่วมบริการและพัฒนาชุมชน ที่ศูนย์ถาวรประจาจังหวัด ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
17
แสดงการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชนและให้เป็นผู้มีจิต
อาสาร่วมบริการและพัฒนาชุมชน ที่ศูนย์เทศบาลตาบลท่าวังทอง
18
แสดงการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชนและให้เป็นผู้มีจิต
อาสาร่วมบริการและพัฒนาชุมชน ที่ศูนย์เทศบาลตาบลสันป่าม่วง
19
แสดงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางเว็ปไซต์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
http://www.phayaotc.ac.th/ วันที่ 9 สิงหาคม 2562 มีผู้เข้าชมจานวน 532 คน
20
แสดงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางเว็ปไซต์ ครูบ้านนอกดอทคอม
https://www. kroobannok.com/ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 มีผู้เข้าชม จานวน 53 คน
21
แสดงการนาเสนอผลการประเมินโครงการในงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้
งานวิจัยในการพัฒนาสถานศึกษา ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในระหว่าง
วันที่ 21-23 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของกำรประเมิน
การจัดการศึกษาไทยปัจจุบันที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 29 ระบุ ไ ว้ ว่ า ให้ ส ถานศึ ก ษาร่ ว มกั บ บุ ค คล
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัด
กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่ าง
ชุมชน และหลักการจัดการศึกษาในมาตรา 8 กาหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาให้ยึดหลัก 1) เป็นการศึกษา
ตลอดชี วิ ตส าหรั บประชาชน 2) ให้ สั งคมมี ส่ วนร่ วมในการจั ดการศึ กษา 3) การพั ฒนาสาระและ
กระบวนการเรี ย นรู้ ใ ห้ เ ป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และในหมวด 4 แนวการจั ด การศึ ก ษา มาตรา 22
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผู้เรียนสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้จึงจาเป็นต้องจัดให้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจและ
พัฒนาการของผู้เรียน ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ
แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ การเรียนการสอนที่ดีนั้นควรมีความเป็นพลวัต คือมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ทั้งในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
รูปแบบเทคนิค และวิธีการ เป็นต้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)
สอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาการอาชี ว ศึ ก ษา พ.ศ. 2560-2579 ได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนาการอาชีวศึกษาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการ
อาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมายด้านการผลิตและพัฒนา
กาลังคนด้านอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง มีตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญ
และเป็นเลิศเฉพาะทาง มีหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และการพั ฒ นาประเทศ จั ด การเรี ย นรู้ แ บบบู ร ณาการองค์ ค วามรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็มศึกษาในชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านการประเมิน
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ มีภาคีเครือ ข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ
สมาคมวิชาชีพที่จัดการอาชีวศึกษาร่ วมกับสถานศึกษา เพื่อพัฒนากาลังคนตามความต้องการของ
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ตลาดแรงงาน ส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึ กษา (2560: 10-12) สอดคล้ องกับ นโยบาย
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 - 2569)
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการอาชีว ศึกษาร่ว มกับชุมชนและสถานประกอบการ
ก าหนดไว้ ใ นนโยบายที่ 1 มุ่ ง สร้ า ง/ผลิ ต ก าลั ง คนอาชี ว ศึ ก ษา ให้ ต อบสนองความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการ
ฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ระบบทวิภาคี กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนและเร่งรัดการจัดอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือผลิตและ
พัฒนากาลังคนร่วมกันระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่ม
โอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับกลุ่มผู้อยู่นอกระบบ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพให้ ผู้ อยู่ นอกระบบการศึ กษา ให้ ส ามารถสร้างงาน สร้างรายได้ กลยุทธ์ที่ 2 ส่ งเสริม
สนับสนุน และร่วมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิช าชีพตลอดชีวิตให้ แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการและผู้ อยู่นอกระบบ และกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอบรมวิชาชีพ เพื่อการ
พัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมหรือสร้างอาชีพใหม่สาหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ สานักงานคณะกรรมการ
การอาชี ว ศึ ก ษา (2555: 18-19) ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
ให้ความสาคัญกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยเฉพาะการบูรณาการในการให้บริการชุมชน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือโครงการที่สอดคล้องความต้องการและอัตลักษณ์ของชุมชน
ถือเป็นการจัดการความรู้ที่เน้นสิ่งแวดล้อมหรือแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัวในชุมชนของผู้เรียนเป็นส าคัญ
ในการที่จะสามารถส่งเสริมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อาชีวศึกษา หรือการจัดการเรียน
การสอนเชิงบูร ณาการกับ ศิล ปวัฒนธรรมในชุมชนของผู้เรียน ให้เกิดการเรียนรู้ และสามารถเพิ่ ม
องค์ความรู้ในการศึกษาต่อยอดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนของผู้เรียนได้ เพื่อนามาปรับใช้
ในการพัฒ นากระบวนการจั ด การเรี ยนการสอนของครู ใ ห้ ผู้ เ รียนมี คุ ณภาพ โดยรวบรวมความรู้
ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดจากการศึกษาและสังเคราะห์องค์ความรู้ต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้ที่อยู่
ในชุมชนท้องถิ่นที่มีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ผู้เรียนต้องการ ซึ่งกิจกรรมที่ได้จากการใช้วิธีการนา
เนื้ อหาและเรื่ องที่จ ะทาการสอนมาบูรณาการหรื อเชื่ อมโยงกันในเรื่ องที่เกี่ยวข้อ งกับชุมชน หรื อ
การให้บริการชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เป็นหลักในการจัดการศึกษา โดยให้มีการสนับสนุน และใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้เรียนได้เข้าใจในเนื้อหาตลอดจนสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันและอนุรักษ์ชุมชนของผู้เรียนและ
ครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพ วิภาพรรณ พินล (2560: 191-198)
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ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่ชุมชนและให้บริการแก่ชุมชน ซึ่งเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน จึงเป็นความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะช่วยให้เกิดความเข้าใจ
อันดีต่อกัน ช่วยให้ทราบความเคลื่อนไหวหรือความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ช่วยลดและแก้ปัญหา
ความขัดแย้ งระหว่างกัน และช่ว ยให้ เกิดการมีส่ว นร่วมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย คือ
ประโยชน์กับ สถานศึกษาและประโยชน์ต่อชุมชน สอดคล้องกับ ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2554: 84-89)
ทีก่ ล่าวถึงประโยชน์และความจาเป็นในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อการบูรณาการการเรียนรู้
ร่วมกัน คือ 1) ช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน เนื่องจากสถานศึกษากับชุมชนเป็นสิ่งที่อยู่ คู่กัน
ในโครงสร้างสังคมปัจจุบัน การมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันย่อมช่วยให้ทั้งสององค์กรอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุขและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน 2) ช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้ง เนื่องจากสถานศึกษาและ
ชุมชนต่างมีบทบาทหน้าที่ของตนและต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และบางครั้งอาจเกิดความขัดแย้ง
ขึ้นได้ 3) ช่วยให้เกิดการมีส่วนร่ว ม สถานศึกษาต้องการให้ ตัว แทนชุมชนเข้ ามามีส่ว นร่ว มในการ
บริ ห ารจั ด การทั้ ง ด้ า นการวางแผน การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การร่ ว มมื อ กั น พั ฒ นาผู้ เ รี ย น เป็ น ต้ น
ขณะเดียวกันชุมชนก็ต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนด้านวิชาการ โดยสถานศึกษาคือแหล่งวิชาการ
ของชุมชน และต้องการได้รับการบริการในด้ านอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้ดาเนิน
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) มาอย่างต่อเนื่อง
โครงการศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน (Fix it center) เป็ น โครงการส าคั ญ โครงการหนึ่ ง
ซึ่งรั ฐ บาลได้ดาเนิ น การตามมติ ค ณะรัฐ มนตรีเ มื่ อ วัน ที่ 19 กรกฎาคม 2548 เห็ นชอบมาตรการ
เสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในช่วง 6 เดือน หลังปีงบประมาณ 2548 โดยจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่ อ ชุ ม ชน (Fix it center) ระยะที่ 1 ซึ่ ง มี ภ ารกิ จ ด้ า นการให้ บ ริ ก าร เป็ น ศู น ย์ ถ่ า ยทอดความรู้
ให้คาแนะนาด้านการดูแลรักษาและซ่อมบารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้
ในครัวเรือน เสริมสร้างให้ ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจริง การดาเนินการดังกล่าวส่งผลให้ ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และเกิดผลดีในด้านภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน เมื่อวันที่
17 มกราคม 2549 คณะรั ฐ มนตรี ได้มีมติให้ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาดาเนินการ
ต่ อ เป็ น ระยะที่ 2 โดยเน้ น การซ่ อมเครื่ องจั กรกลการเกษตรเป็ นล าดั บต้ น ๆ ให้ ความส าคั ญต่ อ
การพั ฒ นาสุ ข อนามั ย และกระบวนการผลิ ต เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ของชุ ม ชน และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2551 อนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาระบบการศึกษาและการเรียนรู้
ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นาเสนอโครงการขยายบทบาท
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนในแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551-2554
เพื่อช่ว ย ลดรายจ่ายและช่ว ยสร้ างเสริมรายได้ให้ กับชุมชน โดยให้ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาดาเนินการนาร่องในปี 2551 รวม 500 จุด สาหรับในปี พ.ศ. 2552-2554 ให้ดาเนินการ

4
ปีละ 2,500 จุด จนครบเป้าหมายรวม 4 ปี จานวน 8,000 จุดทุกตาบลทั่วประเทศ สานักความร่วมมือ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2560: 10-11)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นสถานศึกษาที่มี
การจัดการศึกษาโดยให้ความสาคัญกับการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และ
มีทักษะด้านอาชีพเมื่อสาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ โดยเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ร่วมกับชุมชน พัฒนาและให้บริการชุมชนด้วยโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ ชุมชนและผู้เรียน
โดยเฉพาะโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) มีการพัฒนาการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันการดาเนินงานยังมีปัญหาเกิดขึ้นหลายด้านที่คล้ายกับปัญหาของสถานศึกษาอื่น ที่ดาเนิน
โครงการนี้ ดังเช่น การวางแผนการดาเนินงานมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับต่า มีการประสานงานกัน
น้อยระหว่างหน่วยงานภาคีระดับจังหวัด ระดับอาเภอ และขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านและ
ไม่ ไ ด้ ป ระสานกั บ เครื อ ข่ า ย เพื่ อ ขอการสนั บ สนุ น วิ ท ยากรท าให้ ไ ม่ ส ามารถด าเนิ น ภารกิ จ ให้ มี
ประสิทธิภาพได้ ขาดการสารวจข้อมูลพื้นที่เป้าหมาย ไม่สามารถคัดเลือกช่างชุมชนได้ตามจานวนหรือ
ได้ช่างชุมชนที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ขาดการประชาสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนที่ดี
เป็นต้น ด้านปัญหาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณ รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 ผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา ปีงบประมาณ 2559 และ 2560
รำยกำร
จานวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับบริการซ่อม
จานวนรายการการซ่อม
จานวนผู้ลงทะเบียนฝึกอบรมวิชาชีพ
จานวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือที่ให้
การสนับสนุน

ปีงบประมำณ
2559
232 คน
417 รายการ
76 คน
2 แห่ง

ปีงบประมำณ
2560
218 คน
380 รายการ
65 คน
2 แห่ง

เกณฑ์กำรประเมิน
มากกว่า 300 คน
มากกว่า 500 รายการ
100 คนขึ้นไป
มากกว่า 2 แห่ง

ที่มา: ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา, 2559
จากตารางที่ 1 แสดงผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลั ย เทคนิ ค พะเยา ปี งบประมาณ 2559 และ 2560 พบว่า ผลสั มฤทธิ์เชิงปริมาณด้า นการ
ให้บริการและจานวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือที่ให้การสนับสนุนลดลงและได้คะแนนผ่านแต่ไม่ ถึง
ตามเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน สานักงานคณะกรรมการ
การอาชี ว ศึ ก ษา ดั ง นั้ น การด าเนิ น งานโครงการศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน ( Fix it Center)
วิทยาลั ย เทคนิ คพะเยาปี งบประมาณ 2561 จะต้องมี การปรับปรุงและพัฒ นาให้ มีความเข้ ม แข็ ง
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ความยั่ งยื น และมีการดาเนิ น งานที่มีคุณภาพและมีประสิ ทธิภ าพเพิ่ม ขึ้น และในการดาเนินงาน
ตามโครงการ เพื่อให้ได้ข้อมูล ที่บ่ งบอกถึงประสิ ทธิภาพของการดาเนินงานตามโครงการดัง กล่ าว
อย่างเป็นระบบ ผู้ประเมินซึ่งเป็นผู้บริหารและรับผิดชอบโครงการ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มี
การประเมิ น โครงการดั ง กล่ า ว โดยผู้ ป ระเมิ น ใช้ รู ป แบบการประเมิ น เชิ ง ระบบตามรู ป แบบซิ ป
(CIPP Model) ด้วยเหตุผลคือ เพื่อทาให้ได้รับรู้ถึงข้อมูลต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการอย่างเป็นระบบ
คือ ด้านบริบทของโครงการ (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการดาเนินงาน
(Process) และด้านผลผลิตของโครงการ (Product) ซึ่งผลที่ได้จากการประเมิน โครงการศูนย์ซ่อม
สร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน (Fix it Center) วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พะเยา จะท าให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ ส ามารถน าไปใช้ ใน
การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา การจั ด การเรี ย นรู้ และจะมี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นของ
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาให้ได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในอาชีพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียนต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรประเมินโครงกำร
การประเมิน โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลั ยเทคนิค พะเยา
มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัย
เทคนิคพะเยา
2. เพื่อประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
3. เพื่อประเมิน ด้านกระบวนการของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
4. เพื่ อ ประเมิ น ด้ า นผลผลิ ต ของโครงการศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ขอบเขตของกำรประเมินโครงกำร
การประเมินโครงการศูน ย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
มีขอบเขตของการประเมิน ดังนี้
1. รูปแบบกำรประเมิน
รูปแบบการประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลั ยเทคนิค
พะเยา ในครั้ ง นี้ ผู้ ป ระเมิ น ใช้ รู ป แบบการประเมิ น แบบซิ ป (CIPP Model) ของสตั ฟ เฟิ ล บี ม
(Stufflebeam et al, 1983) ซึ่ ง ประเมิ น ใน 4 ด้ า น ได้ แ ก่ การประเมิ น ด้ า นบริ บ ท (Context
Evaluation) การประเมิน ด้านปั จ จัย เบื้องต้น (Input Evaluation) การประเมิน ด้านกระบวนการ
(Process Evaluation) และการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation)
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2. ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล
แหล่ งข้ อมู ล ที่ ใช้ ในการประเมิ น โครงการศู นย์ ซ่ อมสร้ า งเพื่ อชุ มชน (Fix it Center)
วิ ทยาลั ย เทคนิ คพะเยา ประกอบด้ วย ประชากรทั้ งหมดที่ เกี่ ยวข้ องกั บโครงการ ได้ แก่ ผู้ บริ หาร
สถานศึกษาและครู จานวน 60 คน ผู้เรียน จานวน 90 คน ประชาชน จานวน 360 คน และช่างชุมชน
จานวน 15 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 525 คน
3.ตัวแปรที่ใช้ในกำรประเมิน
3.1 ความเหมาะสมด้ า นบริ บ ทของโครงการศู นย์ ซ่ อมสร้ างเพื่ อชุ มชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
3.2 ความเหมาะสมด้ า นปั จ จั ย เบื้ อ งต้ น ของโครงการศู นย์ ซ่ อมสร้ างเพื่ อชุ มชน (Fix it
Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
3.3 ความเหมาะสมด้ านกระบวนการดาเนิ น โครงการศูนย์ซ่ อมสร้างเพื่ อชุมชน (Fix it
Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
3.4 ผลผลิตของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
3.4.1 รายได้ของประชาชน
3.4.2 ความพึงพอใจของประชาชน
3.4.3 รายได้ของช่างชุมชน
3.4.4 ความพึงพอใจของช่างชุมชน
3.4.5 รางวัลทีผ่ ู้เรียนได้รับ
3.4.6 ความพึงพอใจของผู้เรียน
4. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำในกำรประเมินโครงกำร
ในการประเมิน โครงการศู นย์ซ่ อ มสร้า งเพื่ อชุ มชน (Fix it Center) วิทยาลั ยเทคนิ ค
พะเยา ได้กาหนดระยะเวลาในการประเมิน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
1. การประเมินโครงการก่อนดาเนินงาน (Pre-Evaluation) เป็นการประเมินด้านบริบท
และด้านปัจจัยเบื้องต้น ระยะเวลาประเมิน ตั้งแต่ ตุลาคม – พฤศจิกายน 2560
2. การประเมินผลโครงการระหว่างดาเนินงาน (On-going Evaluation) เป็นการประเมิน
ด้านกระบวนการดาเนินโครงการ ระยะเวลาประเมิน ธันวาคม 2560 – กรกฎาคม 2561
3. ประเมินผลโครงการเมื่อสิ้นสุดการดาเนินงาน (Post-Evaluation) เป็นการประเมิน
ด้านผลผลิตของโครงการ ระยะเวลาประเมินระหว่าง สิงหาคม – กันยายน 2561
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นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. โครงกำรศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยำลัยเทคนิคพะเยำ หมายถึง
โครงการที่วิทยาลัยเทคนิคพะเยาได้ส่งเสริมและดาเนินการ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและให้เกิด
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาร่วมกับประชาชน/ชุมชน โดยเน้นการให้บริการและพัฒนาความรู้ ทักษะ
แก่ชุมชน ซึ่งเป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ตรงในสถานการณ์จริงให้แก่ผู้เรียน โดยศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชนวิทยาลั ยเทคนิ คพะเยา ที่รับผิ ดชอบมีจานวน 3 ศูนย์ ได้แก่ 1) ศูนย์ถาวรประจาจังหวั ด
2) ศูนย์เทศบาลตาบลท่าวังทอง 3) ศูนย์เทศบาลตาบลสันป่าม่วง
2. กำรประเมิน โครงกำรศูน ย์ซ่อมสร้ำ งเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยำลัยเทคนิค
พะเยำ หมายถึง การตรวจสอบการดาเนินงานของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา โดยประเมินด้วยรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ใน 4 ด้าน ดังนี้
2.1 กำรประเมิน ด้ ำ นบริ บท (Context Evaluation) หมายถึง การประเมิน ความ
เหมาะสมเกี่ยวกับ แวดล้อมภายนอกและภายในที่มีอิทธิพลต่อการดาเนิน โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เกี่ยวกับความต้องการที่จาเป็นของการทาโครงการ
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ ตามตัวชี้วัดดังนี้
2.1.1 ความต้ องการจ าเป็ นของโครงการ หมายถึ ง ความต้ องการของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ครู ผู้เรียน ช่างชุมชน และประชาชน ที่เห็นความจาเป็นของการจัดทาโครงการศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
2.1.2 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ หมายถึง ความสอดคล้อง ระหว่างวัตถุประสงค์
ที่กาหนดกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.1.3 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ของโครงการ หมายถึง ความเข้ากันได้ หรือ
ความถูกต้องพอเหมาะของวัตถุประสงค์ ของโครงการแต่ล ะข้อ เพื่อทาให้ โครงการศูนย์ซ่อมสร้ าง
เพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ประสบผลสาเร็จ
2.2 กำรประเมิน ด้ ำ นปัจจัย เบื้องต้น (Input Evaluation) หมายถึง การประเมิน
ความเหมาะสมเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ในการดาเนินงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง ของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ซึ่งจะทาให้
โครงการนั้นบรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ อาคาร/
สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือตามตัวชี้วัดดังนี้
2.2.1 ความเหมาะสมของบุคลากร หมายถึง ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานของ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ ผู้ ร่ ว มกิ จ กรรมภายใต้ โ ครงการ ทั้ ง บุ ค ลากรภายในสถานศึ ก ษาและภายนอก
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สถานศึกษา รวมทั้งความพร้อมของผู้เรียน ช่างชุมชน และประชาชนที่ร่วมโครงการ ประกอบด้วย
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน ช่างชุมชน และประชาชน มีความเหมาะสมของจานวนผู้ร่วมโครงการ
และการเตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนเริ่มโครงการ
2.2.2 ความเหมาะสมเพี ย งพอของงบประมาณ หมายถึ ง ความเพี ย งพอของ
งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร เพื่ อ ด าเนิ น กิ จ กรรมภายใต้ โ ครงการศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน
(Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอสาหรับการบริหารโครงการ
และมีงบประมาณเหมาะสม เพื่อการดาเนินการกิจกรรมภายใต้โครงการ
2.2.3 ความเหมาะสมของอาคาร/สถานที่ หมายถึ ง ความพร้ อ มของอาคาร
และสถานที่ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อการจัด กิจกรรมของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
2.2.4 ความเหมาะสมเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ หมายถึง ความเหมาะสม
เพียงพอ และความสอดคล้ องของวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่ต้องใช้ในการจัดกิจกรรมภายใต้
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
2.3 กำรประเมิน ด้ำนกระบวนกำร (Process Evaluation) หมายถึง การประเมิน
ความเหมาะสมเกี่ย วกับ ความพร้ อมในการวางแผน การดาเนินงาน การติดตามและประเมินผล
และการปรับปรุงแก้ไขโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยามี
ตัวชี้วัด ดังนี้
2.3.1 การวางแผน (Plan) หมายถึ ง การตรวจสอบการวางแผนการด าเนิ นงาน
การกาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง และการจัดทาแผนการดาเนินงานในกิจกรรม
ต่ า ง ๆ อย่ า งเป็ น ระบบในการจั ด กิ จ กรรมภายใต้ โ ครงการ โดยการประชุ ม คณะกรรมการเพื่ อ
การวางแผน การด าเนิ น งาน การก าหนดบทบาทหน้ า ที่ ข องผู้ รั บ ผิ ด ชอบ และการจั ด ท าแผน
การดาเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
2.3.2 การดาเนินการ (Do) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมให้
เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน การประสานงานและขอความร่วมมือระหว่างผู้รับผิดชอบ การสนับสนุน
และจู ง ใจให้ บุ ค ลากรเกิ ด ความมุ่ ง มั่ น ในการด าเนิ น งาน รวมทั้ ง การจั ด สภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ
การด าเนิ น งานจั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ตามที่ ก าหนดไว้ ภ ายใต้ โ ครงการศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน
(Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
2.3.3 การติดตามและประเมินผล (Check) หมายถึง การตรวจสอบผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา และครู เกี่ย วกับ การประเมิ นผลโครงการศูน ย์ซ่ อ มสร้า งเพื่ อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ในด้านการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามกิจกรรมของ
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โครงการ การประชุ ม วางแผนติ ด ตามและประเมิ น ผล ทั้ ง การประเมิ น ระหว่ า งด าเนิ น กิ จ กรรม
การประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม การสรุป และรายงานการจัดกิจกรรม
2.3.4 การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข (Act) หมายถึ ง การตรวจสอบผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกับ
การด าเนิ น กิ จ กรรม ได้ น าผลการประเมิ น กิ จ กรรมในโครงการศู น ย์ ซ่ อ มสร้า งเพื่ อ ชุ ม ชน (Fix it
Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ที่ประเมินผลแล้วมาพัฒนาหรือแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น โดยการนาปัญหา
และอุปสรรคจากการติดตามผลการดาเนินโครงการเข้าที่ประชุมเพื่อหาทางแก้ไข การระดมความคิด
จากทุกฝ่ายเพื่อหาทางแก้ปัญหา และการรายงานผลการดาเนินการแก้ปัญหาและอุปสรรคให้ทุกฝ่าย
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ
2.4 กำรประเมินด้ำนผลผลิต (Product Evaluation) หมายถึง การประเมินเกี่ยวกับ
ผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยประเมินดังนี้
2.4.1 รายได้ของประชาชนที่ได้รับหลังจากผ่านการฝึกอบรมจากโครงการศูนย์ซ่ อม
สร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
2.4.2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
2.4.3 รายได้ของช่างชุมชนที่ได้รับหลังจากผ่านการฝึกอบรมจากโครงการศูนย์ซ่ อม
สร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
2.4.4 ความพึงพอใจของช่างชุมชนที่มีต่อการยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะ
อาชีพการซ่อมบารุง
2.4.5 รางวัลที่ผู้เรียนได้รับหลังจากได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชนในโครงการ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
2.4.6 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชนในโครงการ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
3. ผู้บ ริห ำรสถำนศึก ษำ หมายถึง รองผู้อานวยการที่ป ฏิบัติห น้า ที่ใ นวิท ยาลัย เทคนิค
พะเยา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. ครู หมายถึ ง ข้ า ราชการครู ครู ผู้ ช่ ว ย ครู พิ เ ศษสอน และพนั ก งานราชการ (ครู )
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ที่เข้าร่วมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา ซึง่ ดาเนินงานประจาศูนย์ตา่ ง ๆ ของโครงการ
5. ผู้เรียน หมายถึง ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
นั ก ศึ ก ษาในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) รวมทั้ ง ระบบปกติ และระบบทวิ ภ าคี
ของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ปีการศึกษา 2561 ที่ร่วมดาเนินงานประจาศูนย์ต่าง ๆ ของโครงการศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
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6. คุ ณ ภำพผู้ เ รี ยน หมายถึ ง ผู้ เรี ยนมี คุ ณภาพสอดคล้ องกั บมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา
ที่ประกอบด้วย คุณภาพด้ านความรู้ ด้านทักษะและการประยุ กต์ ใช้ รวมทั้งมี คุ ณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
7. ช่ำงชุมชน หมายถึง บุคคลในชุมชนที่มีความรู้ มีทักษะงานฝีมือ งานช่าง งานก่อสร้าง
ที่มีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ มารับบริการฝึกอบรมตามโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
8. ประชำชน หมายถึง บุคคลในชุมชนที่มีส่วนร่วมหรือเป็นผู้รับบริการ ในการดาเนินงาน
ตามโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรประเมิน
ประโยชน์ที่เกิดแก่ผู้เรียน
1. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้มีจิตอาสาและพัฒนาชุมชน
2. ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกงานจากการได้ลงมือทาในสถานที่หรือสถานการณ์จริงในแหล่ง
เรียนรู้จากชุมชน ทาให้ได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรง
3. ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมและได้รับประสบการณ์ในการประเมินอย่างเป็นระบบ เพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนหรือประกอบอาชีพได้
ประโยชน์ที่เกิดแก่ครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
1. ครู/บุคลากรทางการศึกษามีแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษาและเหมาะสมกับผู้เรียน
2. สารสนเทศที่ได้รับจากการประเมิน จะช่วยให้ครู /บุคลากรทางการศึกษา เห็นความสาคัญ
และมีส่วนร่วมในการดาเนินงานการจัดโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ประโยชน์ที่เกิดแก่กำรจัดกำรศึกษำและผู้บริหำรสถำนศึกษำ
1. นาข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการประเมิน ไปประกอบการตัดสินใจ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
การดาเนินงานของโครงการ
2. เป็นแนวทางในการวางแผนการดาเนินงานโครงการต่าง ๆ เพื่อนามาใช้พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนต่อไป
ประโยชน์ที่เกิดแก่หน่วยงำนกำรศึกษำ
1. เป็นแนวทางให้กับหน่วยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาซึ่งมีบริบทคล้ายคลึงกัน ได้นาข้อมูล/สารสนเทศจากผลการประเมินไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

11
2. เป็นแนวทางให้กับหน่วยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ที่จัดทาโครงการในลักษณะเดียวกัน ได้นาข้อมูล/สารสนเทศจากผลการประเมิน
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงการ
ประโยชน์ที่เกิดแก่ประชำชน/ชุมชน
1. มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
2. เกิดความตระหนักและให้ความสาคัญกับการเรียนสายอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
มากขึ้น
3. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยเทคนิคพะเยากับประชาชน/ชุมชน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การประเมิ นโครงการศู น ย์ซ่ อมสร้างเพื่ อ ชุ มชน (Fix it Center) วิท ยาลั ยเทคนิ ค พะเยา
ผู้ประเมินได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่จะประเมิน หลักการประเมินโครงการ
ตามลาดับดังนี้
1. แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 - 2579 ที่เกี่ยวข้องกับโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix it Center)
2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับโครงการและการประเมินโครงการ
3. รูปแบบการประเมินโครงการ
4. การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนด้วยการให้บริการชุมชน เพื่อบูรณาการจัดการเรียนรู้
แก่ผู้เรียน
5. บริบทของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
6. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
8. กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ

แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 - 2579 ที่เกี่ยวข้องกับโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix it Center)
ส านั ก งานคณ ะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา (2560: 20 - 26) ก าหนดแผนพั ฒ นา
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 - 2579 มีพันธกิจหลัก เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและ
พัฒ นากาลั งคนด้านวิช าชีพ สอดคล้องกับ ความต้องการของสถานประกอบการและขยายโอกาส
การศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
ดังนี้
นโยบายรั ฐ บาลที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน (Fix it Center)
รัฐบาลได้กาหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่ นดิ นที่ ส าคัญ โดยแบ่ งการดาเนิ นการเป็ น
2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก และระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล
ระยะแรกรั ฐ บาลถื อ เป็ น ความจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว นในการสร้ า งความปรองดองสมานฉั น ท์ ใ นสั ง คม
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ปราบปรามยาเสพติด สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความสาคัญ
เร่งด่วน โดยมีนโยบายที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ได้แก่
นโยบายข้ อ ที่ 1.12 ขยายบทบาทของศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน (Fix it Center) และสถาบั น
การอาชีวศึกษา เพื่อให้คาแนะนาและถ่ายทอดความรู้ในการใช้ การดูแลรักษาและซ่อมบารุงเครื่องมือ
อุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือน รวมทั้งสร้างเครือข่ายศูนย์ฯ กับชุมชนและวิสาหกิจ
เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมระบบรับรอง และตรวจสอบคุณภาพในขั้นต้นของสินค้าชุมชน
ในส่วนของนโยบายที่จะดาเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปีของรัฐบาลชุดนี้ รัฐบาลจะดาเนิน
นโยบายหลักในการบริหารประเทศ ซึ่งนโยบายด้านการศึกษา ได้แก่
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอย่างมีบูรณาการและสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา และสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. พัฒนาหลักสูตร ปรับระบบการผลิ ตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพและคุณธรรมอย่างทั่วถึง
ต่อเนื่อง และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์
3. ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน และการ
เรียนรู้อย่างจริงจัง จัดให้มีการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งจัดหา
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประกอบการเรียนการสอนให้โรงเรียนอย่างทั่วถึง
4. ดาเนินการให้บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา 12 ปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้ง
สนับสนุนผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุ พพลภาพ หรืออยู่ในสภาวะยากลาบากให้ได้รับการศึกษา และเพิ่ม
โอกาสให้แก่เยาวชนในการศึกษาต่อผ่านกองทุนให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต และเชื่อมโยงกับ
นโยบายการผลิตบัณฑิต เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถของประเทศ
รวมทั้งต่อยอดให้ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
5. สนับสนุนการผลิตและพัฒ นากาลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาค
การผลิตและบริการ และเร่งผลิตกาลังคนระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศในสาขาต่าง ๆ เช่น ปิโตรเคมี ซอฟต์แวร์ อาหาร สิ่งทอ บริการสุขภาพและ
การท่องเที่ยว และการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ เป็นต้น ด้วยความร่วมมือระหว่างสถาน
ประกอบการ สถาบั น การศึกษา และสถาบั น เฉพาะทาง ตลอดจนให้ มีก ารรับ รองคุณ วุฒิ วิช าชี พ
ตามมาตรฐานสากล
6. ขยายบทบาทของระบบการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ผ่านองค์กรต่าง ๆ เช่น สานักงานบริหาร
จัดการองค์ความรู้ ระบบห้องสมุดสมัยใหม่ หรืออุทยานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ เพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ
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ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ศูนย์พัฒนาด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ ศูนย์บาบัดและพัฒนาศักยภาพของ
บุคคลออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
ยุ ทธศาสตร์ รั ฐบาลที่ เกี่ ยวข้ องกั บโครงการศู น ย์ ซ่ อมสร้ างเพื่ อชุ มชน (Fix it Center)
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้น้อมนาแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิ บั ติ เพื่ อ ใช้ เป็ น หลั ก หรื อ แนวทางในการปฏิ รูป และพั ฒ นาประเทศให้ เป็ น ไปในทิ ศ ทา ง
ที่ เหมาะสมและเกิ ด การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งเป็ น พลวั ต ของ
สภาพแวดล้อมโลก และภายในประเทศ โดยการกาหนดยุทธศาสตร์คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ให้ความสาคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติ ต่าง ๆ เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่ งยืน
โดยนาทุนของประเทศที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้าง
ให้ แ ข็ ง แกร่ ง เพื่ อ เป็ น รากฐานการพั ฒ นาประเทศที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ การเสริ ม สร้ า งทุ น สั ง คม
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคน และสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก
ครอบครัว และชุมชน สามารถจัดการความเสี่ยง และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึง
ทรั พ ยากรและได้ รับ ประโยชน์ จ ากการพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมอย่างเป็ นธรรม โดยได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ ไว้ คือ ประเทศชาติมั่นคง สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
และมี ภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของโลก ตลอดจนประชาชนมี ค วามมั่ ง คั่ ง อย่ า งยั่ ง ยื น
และ ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 11 ประเด็นยุทธศาสตร์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างยั่งยืน มีกลยุทธ์และตัวชี้วัด ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 การปฏิรูปการศึกษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเป้าหมายระยะสั้น ดังนี้
1. มี ก ารผลิ ต ครู ต ามความต้ อ งการได้ ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 70 ตามสั ด ส่ ว นของจ านวน
นั ก เรี ย นต่ อ ครู ผู้ ส อน และมี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรครู โดยมี ก ารจั ด งบประมาณส าหรั บ การวิ จั ย
และการศึกษาต่อของครู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนครูที่มีอยู่ในสถานศึกษาของรัฐ
2. มีแผนพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
เพื่อการศึกษาให้ เป็น สังคมแห่ งการเรี ยนรู้ โดยประเมินผลจากการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปใช้ในสถานศึกษาต่าง ๆ ของรัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสถานศึกษาทั้งหมดของรัฐ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเป้าหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้
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1. มี ก ารผลิ ต ครู ต ามความต้ อ งการได้ ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้อ ยละ 100 ตามสั ด ส่ ว นของจ านวน
นั ก เรี ย นต่ อ ครู ผู้ ส อน ภายในปี ง บประมาณ 2564 และมี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรครู โ ดยมี ก ารจั ด
งบประมาณ ส าหรั บ การวิจั ย และการศึ กษาต่อของครูเพิ่ มขึ้ น ไม่ น้ อยกว่าร้อยละ 20 ต่อ ปี จนถึ ง
ปีงบประมาณ 2564
2. มี ก ารส่ ง เสริ ม ใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ การศึ ก ษาให้ เป็ น สั ง คมแห่ ง การเรี ยนรู้
โดยประเมินผลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นาไปใช้ในสถานศึกษาต่าง ๆ ของรัฐไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาทั้งหมดของรัฐ ภายในปีงบประมาณ 2564
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix it Center)
ในการด าเนิ น โครงการศู น ย์ ซ่ อมสร้ างเพื่ อชุ มชน รั ฐบาลได้ ด าเนิ นการโดยผ่ านส านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
ตามที่ คณะรั ฐมนตรี ได้ มีมติ เห็ น ชอบเมื่อ วัน ที่ 12 กรกฎาคม 2548 มาตรการเสริมสร้าง
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2548 โดยกาหนดมาตรการ 7 กลุ่ม
ประกอบด้วย มาตรการที่ 1 สร้างเสถียรภาพราคาน้ามัน มาตรการที่ 2 เพิ่มรายได้เพื่อสร้างกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ มาตรการที่ 3 ลดภาระรายจ่ายของประชาชนและธุรกิจ มาตรการที่ 4 กระตุ้นการใช้
จ่ายภาครัฐ มาตรการที่ 5 สร้างความรู้ความเข้าใจ มาตรการที่ 6 ระยะปานกลาง เพื่อเพิ่มรายได้
ที่มั่นคงในอนาคต และมาตรการที่ 7 เพิ่มเติมการจูงใจภาคเอกชนให้เพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพแก่ลูกจ้าง
พนักงานที่มีเงินเดือนน้อย โดยใช้หลักเกณฑ์เหมือนกับที่ให้แก่ข้าราชการ การขยายการให้เบี้ยยังชีพ
คนชราผู้ยากไร้ การเร่งรัดงบ SML โดยมาตรการในกลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 เป็นส่วนหนึ่งของ
ยุทธศาสตร์ขจัดความยากจน พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายขจัดความยากจน
พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ รวมทั้งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ สร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงได้กาหนดมาตรการเชิงกิจกรรมเพื่อให้เกิดการลดรายจ่ายแก่ประชาชน
ทั้ ง ในและนอกภาคเกษตรในชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น โดยจั ด ตั้ ง โครงการศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน
(Fix it Center) ซึ่งมีห น้ าที่ในการให้ ความรู้วิธีการใช้งานการซ่อมบารุงเครื่องยนต์ การซ่อมบารุง
เครื่ องมือเครื่องจั กรและอุป กรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร
เครื่องยนต์เล็ก และเครื่องมืออุปกรณ์การดารงชีวิตประจาวันของครัวเรือน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ต่าง ๆ
ซึ่งจะส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในการซ่อมบารุงเครื่องจักร เครื่องยนต์ และลดภาระใน
การซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ใหม่ก่อนเวลาอันควร และนักเรียน นักศึกษาที่ร่วมโครงการยังได้รับความรู้

16
ทักษะวิชาชีพ และประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาชีพจากการได้ร่วมให้บริการประชาชนที่มารับบริการ
ธนากร ไกรแก้ว (2549: 14-16)
นโยบายของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลและ
ความต้องการของประชาชนทั่วไปที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการให้ บริการด้านคาแนะนา
เกี่ยวกับการใช้การซ่อมบารุงรักษาเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
ที่มีความจาเป็นต่อการดารงชีวิตประจาวันและประชาชนได้รับผลประโยชน์มากที่สุด รวมทั้งยังจัดให้
มีบริการให้การฝึกอบรมที่จาเป็น ให้คาปรึกษาและแก้ปัญหาทางด้านการซ่อมบารุงรักษาอุปกรณ์และ
เครื่องใช้ตา่ ง ๆ แก่ประชาชนที่เข้าร่วมรับบริการจากศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วัตถุประสงค์ของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
1. ลดรายจ่ ายของประชาชนทั้ งในและนอกภาคเกษตรโดยการยื ดอายุ การใช้ งานของ
เครื่องจักร เครื่องยนต์ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องมืออุปกรณ์การดารงชีวิตประจาวันของ
ครั ว เรื อ น โดยการให้ ค วามรู้ เรื่ อ งการดู แ ลรั ก ษาและซ่ อ มบ ารุ ง เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร อุ ป กรณ์
การประกอบอาชีพและเครื่องมืออุปกรณ์การดารงชีวิตประจาวันของครัวเรือน
2. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการผลิ ต ในชุ ม ชน กลุ่ ม อาชี พ และครัว เรื อ นให้ เต็ ม
ความสามารถและสมรรถนะเครื่อ งมื อเครื่องจักร นั บ เป็ น การสร้างโอกาสในการประกอบอาชี พ
สร้างงานสร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าผลผลิตแก่ประชาชนในท้องถิ่น
3. ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนที่นามาใช้ในการดูแลรักษาซ่อมแซมเครื่องมือ
อุปกรณ์ และลดการนาเข้าเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ
4. เพิ่มการจ้างงานแก่นักเรียนนักศึกษา สนับสนุนการมีรายได้ระหว่างเรียน แบ่งเบาภาระ
ผู้ปกครอง รวมทั้งสร้างงานแก่ช่างท้องถิ่นที่ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงาน
5. สร้างฐานข้อมูลปั จจัยการผลิ ตจากหน่ วยครัวเรือน ได้แก่ เครื่องยนต์ เครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์ รวมถึงกิจกรรมการผลิตในชุมชน
6. สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักเรียนนักศึกษาให้มีความสามารถ
มี ป ระสบการณ์ มี ส มรรถนะและความพร้ อ ม สร้ า งช่ อ งทางในการประกอบอาชี พ และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
กล่าวโดยสรุป การจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) มีวัตถุประสงค์ในการให้
ความช่วยเหลื อเกษตรกรและประชาชนโดยทั่ วไป ในการให้ ความรู้เกี่ยวกับการแนะนาวิธีการใช้
การซ่อมแซม บ ารุ งรักษาเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลที่ใช้ในการเกษตร ตลอดจนอุป กรณ์ เครื่องใช้
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ในครัวเรือน ซึ่งจาเป็นในชีวิตประจาวันและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเอง รวมทั้งเป็นการประหยัด
เงินตราของประเทศด้วย

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับโครงการและการประเมินโครงการ
ความหมายของโครงการ
ความหมายของโครงการ ได้ มีนักวิชาการหลายท่านอธิบายความหมายไว้หลากหลาย เช่น
รัตนะ บั วสนธ์ (2549: 4) ได้ให้ ความหมายของโครงการว่า หมายถึง ส่วนย่อยส่ วนหนึ่งของแผนงาน
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม ทรัพยากรในการดาเนินงานและระยะเวลาดาเนินการ เพื่อบรรลุเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น สาราญ มีแจ้ง (2550: 6) กล่าวว่า โครงการ หมายถึง กลุ่มของ
กิจ กรรม แผนงาน หรือ ส่ว นหนึ่ งของแผนงานที่ ต้องใช้ทรัพ ยากรในการดาเนิ น การ เพื่อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2550: 80-81) กล่าวว่า โครงการเป็นลักษณะ
งานที่ไม่ใช่งานประจา เป็นงานที่เกิดขึ้นตามความจาเป็นของสถานการณ์ในสังคม จะต้องดาเนินการ
ไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ภายในระยะเวลาและงบประมาณที่ระบุไว้ที่แน่นอน เมื่องานเสร็จสิ้น
โครงการก็สิ้นสุดลง พิสณุ ฟองศรี (2551: 34) กล่าวว่า โครงการไม่ใช่งานประจาตามปกติที่มีลักษณะ
เป็นโปรแกรมที่กาหนดไว้ตลอด แต่จะช่วยเสริมงานปกติให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ในขณะที่ สมคิด พรมจุ้ย
(2552: 23-24) กล่าวว่า โครงการหมายถึงหน่วยของแผนงานหรือกลุ่มของกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกัน เพื่อการบรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ มีลักษณะเด่นชัดมีระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดที่
แน่ น อน ซึ่งมั กจะเป็ น งานพิ เศษที่ต่ างไปจากงานประจา โครงการประกอบด้ว ยงาน (Task) และ
กิจกรรม (Activity) ซึ่งสอดคล้องกับ เชาว์ อินใย (2553: 2) กล่าวว่า โครงการเป็นส่วนย่อยส่วนหนึ่ง
ของแผนงาน ซึ่งประกอบด้วยชุดของกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างมีระบบ มีการกาหนดทรัพยากรในการ
ดาเนินงาน ระยะเวลาดาเนินงานไว้อย่างชัดเจน โดยออกแบบมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ
และ Royse et al. (2001) ได้ให้ ความหมายของโครงการไว้ว่า หมายถึง ชุดของกิจกรรมที่จัดขึ้น
อย่างมีระบบ โดยออกแบบมาเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการ
จากการศึกษาความหมายของโครงการโดยนักวิชาการสรุปได้ว่า โครงการหมายถึง ชุดของ
กิจกรรมที่ไม่ใช่เป็นกิจกรรมหรืองานปกติ เป็นแผนการดาเนินงานทีเ่ ป็นระบบ จะนาไปปฏิบัติได้โดยมี
วัตถุประสงค์ในการดาเนินงานอย่างชัดเจน กิจกรรมมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน มีระยะเวลาเริ่มต้น
และสิ้นสุดของงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
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ความสาคัญของโครงการ
มนุษย์ได้มีการวางแผน หรือกาหนดการดาเนินกิจกรรมในการปฏิ บัติงานต่าง ๆ มาตั้งแต่
ดึกดาบรรพ์แ ล้ ว เพี ย งแต่ ในสมั ย ก่อนจะมีกิจกรรมไม่มากนั กหรือไม่ส ลั บซั บซ้อ นมากนั ก จึงอาจ
กาหนดล าดั บ ขั้น การปฏิบั ติงานไว้ในใจได้ แต่ ในปัจจุบัน สภาพสั งคมและกิจกรรมต่าง ๆ มีค วาม
ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ การวางแผนหรือโครงการต้องทาอย่างเป็นระบบ ซึ่งความสาคัญของโครงการ
พิสณุ ฟองศรี (2551: 36) กล่าวไว้ ดังนี้
1. เป็นแนวทางหรือวิธีการที่จะนาไปสู่ปรากฏการณ์ที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นในอนาคตอย่างมี
ระบบ โดยมีการกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกิจกรรมต่าง ๆ ไว้
2. ทาให้การกาหนดลาดับขั้นของกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องทาให้ต่อเนื่องสอดคล้องกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากรต่าง ๆ และมีประสิทธิผลได้
3. ทาให้เกิดการประสานระหว่างผู้ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องไม่ให้กิจกรรม
บางอย่างขาดหายไปหรือซ้าซ้อนกัน
4. ท าให้ เกิ ด การประเมิ น ผลอย่ างมี ขั้ น ตอนและมี คุ ณ ภาพที่ ดี ท าให้ ได้ ส ารสนเทศจาก
การประเมินที่เป็นประโยชน์
กล่าวโดยสรุป ความสาคัญของโครงการเพื่อเป็นแนวทางหรือวิธีการที่จะนาไปสู่ปรากฏการณ์
ที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีระบบ ทาให้การกาหนดลาดับขั้นของกิจกรรมมีความต่อเนื่อง
สอดคล้องกันอย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ ทาให้เกิดการประสานระหว่างผู้ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง และทาให้เกิดการประเมินผลอย่างมีขั้นตอนและมีคุณภาพที่ดี
ลักษณะของโครงการที่ดี
พิสณุ ฟองศรี (2551: 38) กล่าวว่า โครงการเป็นชุดของกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้การปฏิบัติงานในกิจกรรมขององค์กรบรรลุเป้าหมาย โดยมีแผนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และ
กาหนดวัตถุประสงค์ ตามระยะ เวลาที่กาหนด โครงการที่ดีจะเอื้อประโยชน์แก่บุคคล หน่วยงาน
ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ซึ่งลักษณะของโครงการที่ดี 9 ประการ ดังนี้
1. มีพื้นฐานมาจากข้อมูลที่เป็นจริงและผ่านการวิเคราะห์แล้ว
2. สนองตอบความต้องการของประชากรหรือผู้รับบริการ
3. สามารถแก้ปัญหา พัฒนาองค์การหรือหน่วยงานได้
4. มีรายละเอียดของวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้สูง
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5. สาระของโครงการมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กั น เช่น วัตถุประสงค์สอดคล้องกับปัญหา
กิจกรรมหรือวิธีการดาเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป็นต้น
6. มีรายละเอียดโครงการเพียงพอ เข้าใจง่าย และสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้สะดวก
7. มีระยะเวลาแน่นอนในการดาเนินงานทั้งเริ่มต้นและสิ้นสุด
8. ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร
9. สามารถติดตามประเมินผลได้
ในขณะที่ สมคิด พรมจุ้ย (2552: 23-24) กล่าวว่าโครงการที่ดีมีลักษณะสาคัญ 6 ประการ ดังนี้
1. มีการกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ของโครงการหนึ่ง ๆ อาจมี
หลายข้อ
2. มี ค วามเป็ น เอกเทศ โครงการแต่ ล ะโครงการจะต้ อ งมี ก ารก าหนดขอบเขตของ
การดาเนินงานและความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
3. มีการกาหนดรูปแบบและรายละเอียดการดาเนินงานที่สอดคล้องกลมกลืนกับโครงการ
หนึ่งๆ จะต้องมีการดาเนินงานต่าง ๆ ที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนสิ้นสุดโครงการ
ที่เป็นระบบและมีระเบียบ
4. มีการระบุทรัพยากรต่าง ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินงานทั้งทรัพยากรด้านบุคคล และแหล่ง
ทรัพยากรที่สนับสนุนโครงการ งบประมาณและแหล่งเงินทุนที่จะนามาดาเนินงาน
5. มีการกาหนดระยะเวลาเริ่มต้น และระยะสิ้นสุดที่แน่นอนโครงการจะต้ องมีการกาหนด
จุดเริ่มต้นว่าเริ่มโครงการเมื่อใด และจะดาเนินงานต่อไปจนถึงระยะเวลาอันใดเป็นเวลาสิ้นสุดโครงการ
จึงไม่ใช่เป็นงานที่ทาประจาเรื่อย ๆ แต่มีการกาหนดระยะเวลาไว้อย่างแน่นอน
6. สามารถนาไปปฏิบัติได้เป็นโครงการที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่เป็นโครงการ
ที่เลื่อนลอยหรือสวยหรู นาไปปฏิบัติไม่ได้
นอกจากนี้ เชาว์ อินใย (2553: 10-11) กล่าวว่า โครงการค่อนข้างมีลักษณะที่ชัดเจน ซึ่งจะทา
ให้สามารถแยกโครงการที่ดีและไม่ดีออกจากกันได้ ลักษณะของโครงการที่ดี คือ
ประการแรก โครงการต้องมีคณะทางาน (Staffing) โครงการที่ขาดคณะทางานที่มี ความรู้
ความเชี่ยวชาญก็จะทางานได้ไม่ประสบผลสาเร็จ ตัวอย่างเช่น โครงการกองทุนหมู่บ้าน 1 ล้านบาท ก็ต้อง
มีคณะทางานที่มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการกองทุน คณะทางานอาจจะมีเวลาทางานพร้อมกัน
หลาย ๆ โครงการ หรืออุทิศตัวเพียงโครงการเดียว
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ประการที่สอง โครงการต้องมีงบประมาณ (Budgets) เพราะว่าการทางานของคณะบุคคล
ต้องใช้ทรัพยากรที่เป็นเงิน บางครั้งโครงการถูกแบ่งแยกโดยงบประมาณ แต่อย่างไรก็ตามมีโครงการ
ที่ใช้เงินทุนน้อย
ประการที่สาม การให้เงินทุนที่มั่นคง (Stable Funding) มีความสาคัญที่จะทาให้โครงการ
ประสบความสาเร็จ ขวัญกาลังใจและผลงานจะลดลงเมื่อลูกจ้างไม่ได้รับเงินเดือนตามปกติ หรือให้
ทางานที่ไม่ใช่หน้าที่
ประการที่สี่ โครงการที่ดีมีลักษณะโดดเด่น โดยสรุป สามารถมองเห็นได้หรือเป็นที่รู้จักของ
สาธารณชน หรือประชาชนจะจาโครงการที่ดีจากคาขวัญ สัญลักษณ์ หรือ การโฆษณาของรัฐบาล เช่น
โครงการกองทุ น หมู่บ้ าน 1 ล้านบาท โครงการ 30 บาทรักษาทุ กโรคและโครงการบ้ านเอื้ออาทร
เป็นต้น เมื่อองค์กรมีโครงการหลายโครงการ บางครั้งอาจจะมีปรัชญา นโยบาย กระบวนการและ
วิสัยทัศน์ที่แตกต่างกัน หรือแม้แต่แนวทางการดาเนินงานของคณะทางาน และเวลาที่ใช้ในการจัดทา
โครงการ การเปรียบเทียบทาได้อย่างง่าย ๆ เพื่อแยกแยะความแตกต่างระหว่างโครงการหนึ่งออกจาก
โครงการอื่น ๆ
ประการที่ห้า ปรัชญาการให้บริการที่ดี โครงการของรัฐบาล เช่น โครงการ 30 บาทรักษา
ทุกโรคจะมีปรัชญาการให้บริการว่า ยินดีต้อนรับทุกคน ปรั ชญาการให้บริการเป็นการสื่อสารได้อย่าง
ชัดเจนว่ากลุ่มลูกค้าต้องถูกต้องเสมอ โครงการที่คลุมเครือ ไม่ชัดเจนจะสร้างปัญหาอย่างมาก ให้ผู้
ประเมิน ดังนั้นโครงการต่าง ๆ ที่ดีจะถูกสร้างบนความน่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์ และมีการตีพิมพ์ใน
วารสารที่มีชื่อเสียงนั่นก็คือ ก่อนที่ผู้ดาเนินโครงการจะลงไปแก้ปัญหาสังคม และเริ่มให้การช่วยเหลือ
จะต้องศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อหาวิธีการที่ดีที่สุดนาไปใช้ในโครงการต่าง ๆ
ประการที่หก โมเดลเชิงทฤษฎี (Theoretical Model) นั่นก็คือ ก่อนที่ผู้จัดทาโครงการจะลง
ไปแก้ปัญหาสังคมและเริ่มให้ ความช่วยเหลือ มีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องคิดว่า ทาไมปัญหาจึงเกิดขึ้น
ได้อย่ างไร ซึ่งจะเป็ น การทางานที่ดีที่ สุ ดเพื่ อจะแก้ไขสถานการณ์ นั้น ๆ โมเดลเชิงทฤษฎี จะสร้าง
หลักการในแต่ละโครงการ และเสนอแนะวิธีการที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งจะทาให้ความพยายามในการ
แก้ปัญหา มีความชัดเจน
กล่าวโดยสรุป โครงการที่ดีควรมีลักษณะดังนี้คือ มีการกาหนดผู้รับผิดชอบหรือมีคณะทางาน
ที่มีการกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ระบุทรัพยากรต่าง ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินงาน การกาหนด
รูปแบบและรายละเอียดการกาหนดการดาเนินงานที่สอดคล้องกลมกลืนกัน มีการกาหนดระยะเวลา
เริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุด และสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
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ความหมายของการประเมินและการประเมินโครงการ
การประเมิ น โครงการเป็ น ขั้ น ตอนที่ มี ค วามส าคั ญ อีก อย่ างหนึ่ งในการด าเนิ น โครงการ
การประเมิน โครงการเป็ นการประเมินคุณ ค่าของงานโครงการ หรือกิจกรรมทางการศึก ษาต่าง ๆ
นอกจากนี้ยั งเป็ นกระบวนการที่ใช้ในวงการอื่นทั่วไปหรือกิจกรรมอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานนั้น ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับประกอบการตัดสินใจการเลือกทางเลือกที่เหมาะสมในการ
ปรับปรุง พัฒนา แก้ไข งานโครงการ หรือกิจกรรมนั้น ๆ ให้เจริญก้าวหน้า
ความหมายของการประเมิน
ส าหรับ ความหมายของการประเมินได้มี ผู้ ให้ ความหมายไว้ม ากมาย ในที่ นี้ จะกล่ าวถึ ง
ความหมายของการประเมิ น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ รู ป แบบการประเมิ น ที่ ใช้ ในครั้ง นี้ บางครั้ งใช้ ค าว่ า
การประเมินค่าหรือการประเมินผล ซึ่งตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า Evaluation โดยมีผู้ให้ความหมายไว้
ดังนี้
เยาวดี รางชั ย กุ ล วิ บู ล ย์ ศ รี (2550: 8-9) ให้ ข้ อ สรุป ว่ า การประเมิ น เป็ น กระบวนการ
ตัดสิ น ใจหรือตัดสิน คุณ ค่าขั้น สุ ดท้าย เช่น Assessment ใช้เพื่อหาคาตอบว่านักเรียนเป็นอย่างไร
ได้รับความสาเร็จด้านไหน ส่วน Evaluation ใช้หาคาตอบถึงผลหรือประสิ ทธิผลการจัดการเรียนการ
สอน เป็น ต้น อาจกล่ าวได้ว่า Assessment เป็นส่วนหนึ่งของ Evaluation ในด้านการประเมินผล
โครงการมีแนวความคิดที่พิจารณาได้จากความหมายของการประเมิน ดังนี้
1. การประเมิน หมายถึง การวัด ในช่วง ค.ศ. 1900-1930 นักประเมินผลทางการศึกษา
นิยามการประเมินว่าเป็นการวัดผล ทาให้การประเมินเน้นความเป็นปรนัย/ความถูกต้องที่เป็นอยู่จริง
ความเที่ยงตรงของการวัดมาตรฐานของเครื่องมือที่ใช้วัด การวิเคราะห์เชิงปริมาณจากคะแนนที่วัดได้
การค้ น หาเกณฑ์ ม าตรฐาน เพื่ อ น ามาใช้ เปรี ย บเที ย บกั บ ผลการด าเนิ น งานโครงการ ส าหรั บ
การตัดสินใจและการวินิจฉัยคุณค่า
2. การประเมิน เป็ น การวิจัย กล่ าวคือ การประเมินเป็นการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัย
ทางสังคม เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อนาผลการวิจัยมาตัดสินและพัฒนาโครงการด้านการวางแผน
และติดตามให้ มีป ระสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผล รวมทั้งศึ กษาถึงการเปลี่ ยนแปลงที่เกิดจากการนา
โครงการไปปฏิบัติ มีการประเมิน มีการออกแบบวิจัย สร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อ มู ล เชิ งประจั ก ษ์ แ ละเชิ งตรรกวิท ยาอย่ างเป็ น ระบบ เพื่ อ มุ่ งตอบค าถามว่าโครงการนั้ น บรรลุ
วัตถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดหรื อไม่ และมีค วามส าเร็จ ระดั บ ใด (แต่ ไม่ มี จุด มุ่ งหมายหลั ก เพื่ อแสวงหา
องค์ความรู้ใหม่ ๆ ผลการศึกษาจะนาไปใช้ในการตัดสินใจและเป็นทางเลือกในการปฏิบัติ
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3. การประเมินเป็นการตรวจสอบและติดตามผลงานที่ได้ประเมินแล้ว กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
โครงการใดที่ได้ผ่านการประเมินแล้ว ก็จะทาการประเมิน อีกครั้ง เพื่อดูว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่
โดยมีกระบวนการและเทคนิควิธีสาหรับอ้างอิงผลการประเมินอย่างมีระบบ
ในส่ วนของ อัลคิ น (Alkin 1987, อ้างถึงใน สุ วิมล ติรกานั นท์ 2547: 2) ให้ ความหมายว่า เป็ น
กระบวนการกาหนดขอบเขตการตัดสินใจ การเลือกข้อมูลที่เหมาะสมการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจน
การเขียนรายงานสรุป เพื่อให้ผู้มีอานาจในการตัดสินใจได้เป็นแนวทางเลือกวิธีการปฏิบัติ สอดคล้อง
กั บ สมหวั ง พิ ธิ ยานุ วั ฒ น์ (2549: 6) ที่ ได้ กล่ าวไว้ ว่ า การประเมิ นค่ าหรื อการประเมิ นผล หมายถึ ง
การตัดสิ น คุณ ค่าของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งซึ่งถือเป็น นิยามพื้ น ฐานในทางการจัดการ การประเมิน ค่าหรือ
การประเมินผลเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ การตัดสินใจเลือกทางเลือก
โดยอาศัยสารสนเทศที่ถูกต้อง สุพักตร์ พิบูลย์ (2551: 70) กล่าวไว้ว่า การประเมินเป็นกระบวนการ
ที่เน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ตัดสินคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ โดยเทียบกับเกณฑ์ เป็นกระบวนการที่
ช่ ว ยให้ ได้ ข้ อ มู ล ประกอบการตั ด สิ น ใจ งานประเมิ น ที่ พ บได้ โ ดยทั่ ว ไป คื อ การประเมิ น นโยบาย
แผนงาน และโครงการ และ พิสณุ ฟองศรี (2551: 4) ให้ ความหมายของการประเมินว่า หมายถึง
กระบวนการตัดสินคุณค่าของสิ่งหนึ่งสิ่ งใด โดยนาสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ที่กาหนด นอกจากนี้ สมคิด พรมจุ้ย (2552: 37) ให้ความหมายของการประเมินว่าหมายถึงการ
ตรวจสอบ ความก้าวหน้าของโครงการหรือแผนงาน ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของโครงการนั้น
ๆ ว่ ามี ม ากน้ อ ยเพี ย งใด ได้ ผ ลตามวัต ถุ ป ระสงค์ ห รือ ไม่ เพี ย งใด ซึ่ งเป็ น กระบวนการที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
สารสนเทศ เพื่ อ ช่ ว ย ให้ ผู้ บ ริ ห ารตั ด สิ น ใจอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง การประเมิ น (Evaluation)
ประกอบด้วย การวัด (Measurement) บวกกับการตัดสินใจ (Judgement)
จากการศึกษาความหมายดังกล่าวข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า การประเมินนั้นเป็นกระบวนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสนเทศที่ชัดเจนจะได้นาไปใช้
ในการตัดสินคุณค่า คุณภาพ และประกอบการตัดสินใจ หาแนวทางเลือกที่เหมาะสมในการปฏิบัติ
ต่อไป
ความหมายของการประเมินโครงการ
ในส่วนที่เกี่ยวกับความหมายของการประเมินโครงการ ได้มีนักการศึกษาด้านการประเมินหลาย
ท่านได้ให้ ความหมายการประเมินโครงการไว้ เช่น วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และสุริยา วีรวงศ์ (2551: 5)
กล่าวว่า การประเมินโครงการ (Project Evaluation) ในความหมาย “นักประเมินผล” คือการพิสูจน์ว่า
ผลที่ได้รับเป็น ไปตามที่คาดหมายหรือไม่เพียงใด ในขณะที่สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2549: 6) ได้กล่าว
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ไว้ว่า การประเมินค่าหรือการประเมินผล หมายถึงการตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งถือเป็นนิยาม
พื้ น ฐานในทางการจั ด การ มั ก จะนิ ย ามการประเมิ น ค่ าหรื อ การประเมิ น ผลว่ าเป็ น กระบวนการ
ที่ก่อให้เกิดสารสนเทศเพื่อการตั ดสินใจ การตัดสินใจเลือกทางเลือกโดยอาศัยสารสนเทศที่ถูกต้อง
เหมาะสม เมื่อผ่านการสังเคราะห์ให้เป็นองค์ความรู้ จะทาให้เกิดปัญญา สอดคล้องกับ พิสณุ ฟองศรี
(2551: 68) ได้สรุปความหมายของการประเมินโครงการไว้ว่า เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าของโครงการ
ในระยะหนึ่งระยะใดหรือทุกระยะ โดยนาสารสนเทศจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้
เพื่อตัดสินใจจัดทาโครงการ ทดลองหรือนาร่อง ปรับเปลี่ยน ระงับ ปรับปรุง ขยายผล หรือยกเลิก
โครงการนั่ น เอง และ เชาว์ อิ น ใย (2553: 4) ให้ ค วามหมายของการประเมิ น โครงการไว้ ว่ า
การประเมินโครงการหมายถึง กระบวนการพิจารณาตัดสินคุณค่า โดยการค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง
ๆ จากชุดของกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างมีระบบมาประกอบการตัดสินใจ ตีค่าผลการดาเนินการนั้นว่า
บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการ
จากความหมายของการประเมินโครงการตามแนวคิดของนักการศึกษาดังกล่าว พอสรุป
ได้ว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล ของการ
ดาเนิ นโครงการ โดยน าผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เพื่อหาคาตอบถึงผลหรือ
ประสิทธิผ ลการจั ดทาโครงการ และพิจารณาบ่ง ชี้ ให้ ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการนั้น
อย่างเป็นระบบ เพื่อตัดสินใจว่าจะดาเนินงานต่อไปหรือจะยุติการดาเนินงานโครงการ
ประเภทของการประเมินโครงการ
ประเภทของการประเมิ น โครงการ สมคิ ด พรมจุ้ ย (2552: 38-4) ได้ อ ธิ บ ายไว้ ว่ า
การประเมินแบ่งได้หลายประเภทตามแต่จะใช้เกณฑ์ใดเป็นหลักในการแบ่ง ประเภทของการประเมิน
แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ แบ่งโดยยึดจุดมุ่งหมายของการประเมิน ยึดหลักในการประเมิน และลาดับ
เวลาในการประเมิน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
1.1 การประเมินเพื่อปรับปรุงบางครั้งก็เรียกว่า การประเมินความก้าวหน้า (Formative
Evaluation)
1.2 การประเมินสรุปผลเรียกว่า การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation)
2. แบ่งตามหลักยึดในการประเมิน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
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2.1 การประเมินโดยยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก (Goal – Based Evaluation) เป็นการ
ประเมิ น ที่ ว่ า ท าได้ บ รรลุ ป ระสงค์ ข องโครงการหรื อ ไม่ โดยทราบก่ อ นประเมิ น ว่ า โครงการนี้
มีวัตถุประสงค์อะไรบ้าง
2.2 การประเมินที่อิสระโดยไม่ยึดวัตถุประสงค์โครงการ (Goal– Free Evaluation)
เป็นการประเมินผลที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยไม่ทราบว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนี้มีอะไรบ้าง
3. แบ่งตามลาดับเวลาที่ประเมิน แบ่ งเป็นการประเมินก่อนเริ่มโครงการ ขณะดาเนินการ
โครงการ และหลังจากสิ้นสุดโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ประเมินก่อนเริ่มโครงการ (Pre – Evaluation) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อตัดสิ น ใจเลื อกโครงการตรวจสอบความเหมาะสม ความสมเหตุส มผลของการวางแผนดาเนิน
โครงการ ความเป็ น ไปได้ของโครงการในการน าโครงการไปปฏิบั ติ คุ ณ ภาพของโครงการ รวมทั้ ง
ตรวจสอบโอกาสที่โครงการนั้ นจะประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย การประเมินก่อนเริ่มโครงการมี
ความเชื่อบนพื้นฐานที่ว่า ถ้าตัวโครงการนั้นได้รับการประเมินว่ามีความเหมาะสม สมเหตุสมผลมี
ความจาเป็น คุณภาพดี มีความเป็นไปได้ โอกาสที่โครงการจะประสบความสาเร็จก็ย่อมสูง เสมือนว่า
โครงการนั้นได้บรรลุผลสาเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง
การประเมินเพื่อการตัดสินใจหรือหาข้อสรุปสาหรับการตัดสินใจเลือกโครงการนี้มี
ชื่อเรีย กต่างกั น ส่ ว นใหญ่ เรี ย กว่า “การวิเคราะห์ โครงการ” คาศัพ ท์ ภ าษาอั งกฤษใช้ห ลายค า
Project Appraisal, Project Analysis ในวงการธุรกิจอุตสาหกรรม เรียกว่า Feasibility Study
หรื อ การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข องโครงการเป็ น ต้ น ไม่ ว่ า จะใช้ ชื่ อ ใดแต่ โ ดยหลั ก การ กว้ า ง ๆ
การประเมินในขั้นนี้จะเน้นการพิจารณาใน 3 เรื่องใหญ่ ๆ คือ
1. ความเหมาะสมของโครงการ ประเมินเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความจาเป็นของ
การท าโครงการ (Need Assessment) ซึ่ งเป็ น การตรวจสอบขั้น ต้น เพื่ อ กาหนดปัญ หา กาหนด
ความจาเป็น และเหตุผลที่สาคัญในการเริ่มโครงการนั้น ๆ ขึ้น และการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการ
ดาเนินโครงการ (Feasibility Studies) โดยพิจารณาความครอบคลุม ดังนี้
- ความเป็นไปได้ทางเทคนิควิชาการ
- ความพร้อมทางการบริหารโครงการนั้นให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามเป้าหมาย
- ความพร้อมในการสนับสนุนทางด้านทรัพยากร โดยเฉพาะความเป็นไปได้
ทางการเงิ น ก าลั งคน วั ส ดุ แ ละการจั ด การ ถ้ า เป็ น โครงการทางด้ า นธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมก็ จ ะมี
การวิเคราะห์ทางด้านการตลาด รวมทั้งศึกษาความสอดคล้องกับนโยบายและปัญหา
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2. การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการดาเนินโครงการ (Return of Investment)
โดยทั่ว ๆ ไป พิจารณาจากอัตราผลได้ผ ลเสีย วิเคราะห์จุดคุ้มทุน ดูจากอัตราผลตอบแทนการลงทุน
ดาเนินโครงการ (Rate of Return) หรือพิจารณาจากการวิเคราะห์ต้นทุน และประสิทธิภาพในการ
ดาเนิ นงาน (Cost Effectiveness Analysis) และดูจากการวิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายและผลกาไร (Cost
Benefit Analysis) และดู จ ากการวิ เคราะห์ ร ายจ่ า ยโดยเปรีย บเที ย บกั บ ผลประโยชน์ หรื อ การ
วิเคราะห์อรรถประโยชน์ (Cost – Utility Analysis) เป็นต้น สาหรับโครงการทางด้านการศึกษาจะ
เน้นในเรื่องของการวิเคราะห์ Cost – Effectiveness มากกว่า Cost – Benefit
การศึกษาและการคาดคะเนถึงผลประโยชน์หรือสิ่งที่อาจจะเกิดตามมาจากการ
ดาเนิ นโครงการนั้ น (Consequence Analysis) การศึกษาเชิงคาดคะเนถึงผลที่จะตามมาจากการ
ดาเนินงานยังไม่ค่อยแพร่หลาย แต่จะเป็ นสิ่งที่มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ส่วนใหญ่จะพิจารณา
เพื่อค้นหาแรงต้านทานต่อการดาเนินโครงการ เป็นการคาดการณ์ เกี่ยวกับผลที่อาจก่อให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อม ตลอดจนเป็นการรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และกาหนดนโยบาย
สาคัญ ๆ ซึ่งนาไปสู่การดาเนินงานที่บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
3.2 การประเมิ น ในระหว่ า งการด าเนิ น งาน (Implementation Evaluation or
Process Evaluation) เป็นการประเมินการดาเนินงานเมื่อนาโครงการที่วางแผนไว้ไปปฏิบัติ ทั้งนี้
เพื่อศึกษาถึงการปฏิบัติงานเป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้หรือไม่ กิจกรรมใดทาได้หรือทาไม่ได้ เพราะ
เหตุใด จุดเด่น จุดด้อย มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง การประเมินกระบวนการดาเนินโครงการนั้น
พยายามตอบคาถามว่าทาไมจึงเกิดปัญหา อุปสรรค หรือไม่เกิดปัญหา อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
ถ้าเกิดปัญหาจะได้ดาเนิ นการปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที การประเมินในขณะดาเนินโครงการจึงมี
บทบาท ในการปรับปรุงการดาเนินโครงการโดยตรง
3.3 การประเมิน หลั งการดาเนิ นงาน เป็ นการประเมิ น เพื่ อตอบค าถามว่าโครงการ
ประสบผลสาเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ผลจากโครงการจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
หรือไม่ ผลการดาเนินงานคุ้มค่าหรือไม่ การประเมินในลักษณะนี้จะเป็นการประเมินผลที่ เกิดขึ้นโดย
เทียบกับ วัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนดไว้ โดยแบ่งการประเมินงานออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ
1) ประเมินทัน ทีที่สิ้น สุดโครงการ 2) การติดตามผลต่อมา โดยเฉพาะการประเมินผลกระทบของ
โครงการที่ ต้ อ งอาศั ย การทิ้ ง ช่ ว งระยะเวลาหนึ่ ง เช่ น 1 – 2 ปี เป็ น ต้ น ไป ในการเก็ บ รวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ประเมินไว้ตั้งแต่เริ่มการดาเนิ นงานโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ บางท่ านเรียก
การประเมินลักษณะนี้ว่า การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation)
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สาหรับนักวิชาการที่มีแนวคิดที่คล้ายคลึงกัน ได้แบ่งประเภทของการประเมิน โดยแบ่งตาม
เกณฑ์ต่าง ๆ ที่กาหนดขึ้น ประเภทของการประเมินที่จะกล่าวต่อไปแบ่งได้ 5 ประเภท รัตนะ บัวสนธ์
(2549: 90) ศิริชัย กาญจนวาสี (2553: 47–48) พิสณุ ฟองศรี (2551: 11) ดังนี้
1. แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน แบ่งได้ 2 ประเภท
1.1 การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) การประเมินแบบนี้เป็น
การประเมิ น ระหว่า งการด าเนิ น งาน ซึ่ งควบคู่ ไปกั บ การด าเนิ น งานของโครงการ โดยพิ จ ารณา
ความก้าวหน้าของสิ่งที่ประเมินว่าจาเป็นต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงส่วนใด อีกทั้งรวบรวมปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ สาหรับการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และทาให้การดาเนินงาน
มีประสิทธิภาพ
1.2 การประเมิ น สรุ ป (Summative Evaluation) เป็ น การประเมิ น ผลเมื่ อ การ
ดาเนิ น งานได้สิ้ น สุ ดลงแล้วท าการตรวจสอบว่าโครงการได้บรรลุ ผลส าเร็จตามจุดมุ่ งหมายที่ ตั้งไว้
หรือไม่เพียงใด ผลที่เกิดขึ้นได้ใช้ทรัพยากรไปอย่างเพียงพอคุ้มค่าหรื อไม่ และทรัพยากรเพียงพอกับ
ความต้องการของผู้รับบริการหรือไม่ มีผลกระทบ (Impact) หรือผลที่ไม่ได้คาดหวังหรือผลพลอยได้
(Side Effects) อะไรบ้าง
2. แบ่งตามช่วงเวลาของการประเมิน แบ่งได้ 8 ประเภท ดังนี้
2.1 การประเมินความต้องการจาเป็น (Needs Assessment) เป็นการประเมินเบื้องต้น
ก่อนที่จะจัดทาโครงการ ความต้องการจาเป็น คือ ความแตกต่างระหว่างสิ่ งที่ควรจะเป็นกับสภาพ
ที่เป็นอยู่ ทาให้เกิดความจาเป็นในการจัดทาโครงการขึ้นทาให้ได้แนวคิดของการดาเนิ นงานที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดีและเป็นความต้องการของผู้รับโครงการ หรือ
หน่วยงานนั้นอย่างแท้จริง การประเมินความต้องการจาเป็นมีประโยชน์ในการกาหนดนโยบายและ
การวางแผน
2.2 การประเมิ น ความเป็ น ไปได้ (Feasibility Evaluation) เป็ น การศึ ก ษาสภาพ
ความพร้ อ มด้ า นต่ า ง ๆ ในการจั ด ท าโครงการ โดยท าการศึ ก ษาวิ เคราะห์ ถึ ง ปั จ จั ย ที่ จ าเป็ น
ต่อความสาเร็จในการทาโครงการ เช่น ด้านกาลังคน เทคนิค สภาพภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ประชากร
การประเมินประเภทนี้ถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่จะต้องทาการสารวจหรือวิจั ยอย่างกว้างขวาง แต่ถ้า
เป็ น โครงการที่ จ ะท าในองค์ ก ร โรงเรีย น อาจใช้ก ารตั้ งค าถามเพื่ อ ส ารวจความพร้อม เช่ น มี ค น
พอหรือไม่ มีเวลาพอหรือไม่ มีงบประมาณพอหรือไม่ เป็นต้น
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2.3 การประเมินปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินทรัพยากรจาเป็นที่
จะนามาใช้ในการดาเนินโครงการว่ามีความเป็นไปได้ มีความเหมาะสม และเพียงพอหรือทรัพยากร
ที่จาเป็ น ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลา กลุ่มเป้าหมาย เทคโนโลยี และแผนการ
ดาเนินงาน
2.4 การประเมิ น กระบวนการ (Process Evaluation) เป็ น การประเมิ น การบริห าร
โครงการการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ การนาปัจจัยนาเข้าของโครงการมาใช้เหมาะสมหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ มีประโยชน์ในการค้นหาจุดเด่นหรือ
จุดด้อยของโครงการ
2.5 การประเมิ น ผลผลิ ต (Output/Product Evaluation) เป็ น การประเมิ น ผลจาก
โครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือไม่คุ้มค่าเพียงใด โดยนาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนดไว้ มุ่งตอบคาถามว่าโครงการประสบความสาเร็จตามแผนที่กาหนดไว้หรือไม่ ผลการประเมิน
จะทาให้ได้สารสนเทศในการพิจารณาตัดสินใจยุติ ปรับ ขยายโครงการ
2.6 การประเมิน ผลลั พ ธ์ห รือผลกระทบ (Outcome/Impact Evaluation) เป็ นการ
ประเมินผลการดาเนินงานจากโครงการที่จัดทาขึ้น ก่อให้เกิดผลอื่นใดเกิดขึ้นตามมาหรือไม่ เป็นทั้งผล
ที่คาดหวัง และไม่คาดหวัง และทั้งในทางที่ดีและไม่ดี
2.7 การประเมิน การติดตาม (Follow up Evaluation) เป็นการดาเนินงานประเมิน
เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานไปแล้วระยะหนึ่ง เช่น อาจเป็น 6 เดือน 1 ปี หรือ 2 ปี เพื่อดูผลที่ได้จากการ
ดาเนินงานโครงการต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนขึ้น
2.8 การประเมินอภิมาน (Meta Evaluation) เป็นการประเมินงานประเมิน เป็นการ
พิจารณาตัดสินคุณภาพ หรือคุณค่าของการประเมิน ทาให้ทราบถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนของรายงาน
การประเมิ น และรายงานการประเมิน ได้ ดาเนิ น การครอบคลุ มกิ จกรรมของการประเมิน หรือ ไม่
ซึง่ ประกอบด้วยมาตรฐานการใช้ประโยชน์ (Utility) มาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility) มาตรฐาน
ความเหมาะสม (Propriety) และมาตรฐานความถูกต้อง (Accuracy) เพื่อจะได้นาไปพัฒนารายงาน
การประเมินให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป
3. แบ่งตามผู้ประเมิน แบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้
3.1 การประเมินโดยผู้ประเมินภายใน (Internal Evaluator Evaluation) การประเมิน
แบบนี้ ผู้ประเมินเป็นบุคคลที่มีความเกี่ ยวข้อง หรือปฏิบัติงานกั บสิ่งที่จะประเมิน ข้อดีก็คือ เป็นผู้
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ที่เกี่ยวข้องจึงทราบและเข้า ใจสิ่งที่ประเมินได้เป็นอย่างดี ข้อเสียก็คือ เมื่อเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องจึง
อาจมีความลาเอียงเกิดขึ้นได้
3.2 ก ารป ระเมิ น โด ย ผู้ ป ระ เมิ น ภ าย น อ ก (External Evaluator Evaluation)
การประเมินแบบนี้ผู้ประเมินไม่ได้เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่ได้ปฏิบัติงานกับสิ่งที่จะประเมิน
ข้อดีก็คือ มีความเป็นกลางในการประเมิน แต่มีข้อเสียก็คือไม่เข้าใจรายละเอียดของสิ่งที่ประเมินไม่ดี
พอและเนื่องจากเป็นบุคคลภายนอกอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือในการดาเนินงานประเมิน
4. แบ่งตามมิติการประเมิน แบ่งได้ 4 ประเภท ดังนี้
4.1 การประเมินตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ การประเมินความก้าวหน้า การประเมินผล
สรุปและการประเมินเพื่อการพัฒนา
4.2 การประเมินตามข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลเชิงปริมาณ คุณภาพ และแบบผสม
4.3 การประเมินตามวิธีการประเมิน ได้แก่ การประเมินเชิงธรรมชาติและเชิงทดลอง
4.4 การประเมิ น ตามจุ ด เน้ น ที่ ป ระเมิ น ได้ แ ก่ การประเมิ น กระบวนการ ผลลั พ ธ์
ผลกระทบ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลตอบแทน และการวิเคราะห์ต้นทุนกับประสิทธิผล
5. แบ่งตามช่วงเวลาเพื่อเอื้อต่อการประเมิน แบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้
5.1 การประเมิน ก่ อนด าเนิ น งาน เป็ น การประเมิ น ผลก่ อนจั ดกิ จกรรมต่าง ๆ ของ
โครงการ โดยมุ่งเน้นประเมินตัวโครงการว่ามีความสอดคล้องสัมพันธ์กันในแต่ละส่วนหรือไม่ มีความ
เป็ นไปได้ คุ้มทุน มีเวลาเพีย งพอหรือไม่ และจะมีอุปสรรค หรือปัญ หาอะไรที่จะทาให้โครงการไม่
สามารถดาเนินการได้ การประเมินก่อนดาเนินงานมีประโยชน์ในการตัดสินใจดาเนินโครงการ
5.2 การประเมินระหว่างการดาเนินงาน การประเมินแบบนี้ควบคู่ไปกับการดาเนินงาน
ของโครงการ โดยพิจารณาความก้าวหน้าของสิ่งที่ประเมินว่าจาเป็นต้องมี การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
ส่วนใด เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและทาให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
5.3 การประเมินหลังดาเนินงาน เป็นการประเมินผลเมื่อการดาเนินงานได้สิ้นสุดแล้วทา
การตรวจสอบว่าโครงการได้บรรลุผลสาเร็จตามจุดมุ่ งหมายที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใด ผลที่เกิดขึ้นได้ใช้
ทรัพยากรไปอย่างเพียงพอคุ้มค่าหรือไม่ และทรัพยากรเพียงพอกับความต้องการของผู้รับบริการ
หรือไม่ มีผลกระทบ (Impact) หรือผลที่ไม่ได้คาดหวังหรือผลพลอยได้ (Side Effect) อะไรบ้าง
การประเมิ น ก่ อ นด าเนิ น งานจะใช้ ก ารประเมิ น บริ บ ทและการประเมิ น ปั จ จั ย น าเข้ า
การประเมิ น ระหว่ า งการด าเนิ น งานจะใช้ ก ารประเมิ น กระบวนการ ส่ ว นการประเมิ น หลั ง
การดาเนินงานจะใช้การประเมินผลผลิตและการประเมินผลลัพธ์
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นอกจากนี้ แพทตั น (Patton, 2004: 277) ได้ แบ่ งประเภทการประเมิ น ตามเกณฑ์ มิ ติ
การประเมินเป็น 4 ประเภท คือ
1. ตามวัตถุประสงค์ แบ่งได้เป็นการประเมินความก้าวหน้า ประเมินผลสรุปและประเมิน
เพื่อการพัฒนา
2. ตามข้อมูลแบ่งได้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ คุณภาพและแบบผสม
3. ตามการประเมินแบ่งได้เป็น เชิงธรรมชาติ และเชิงทดลองหรือเชิงระบบ
4. ตามจุ ด เน้ น ที่ ป ระเมิ น แบ่ ง ได้ เป็ น การประเมิ น กระบวนการ ผลลั พ ธ์ ผ ลกระทบ
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลตอบแทน และการวิเคราะห์ต้นทุนกับประสิทธิผล
กล่าวโดยสรุปการประเมินแบ่งได้หลายประเภทตามแต่จะใช้เกณฑ์ใดเป็นหลักในการแบ่ง
ประเภทของการประเมิ น ซึ่ งในการประเมิ น โครงการศู น ย์ ซ่ อ มสร้า งเพื่ อ ชุ ม ชน (Fix it Center)
ประจาปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ได้ใช้ประเภทของการประเมินโดยการบูรณาการ
ประเภทต่าง ๆ โดยเน้นการประเมินแบบแบ่งตามช่วงเวลาของการประเมิน
ความสาคัญของการประเมินโครงการ
การประเมิ น โครงการอย่ างมี ระบบย่อ มจะมี ส่ ว นช่ ว ยให้ ผู้ บ ริ ห ารโครงการตระหนั ก ถึ ง
คุณ ภาพของแผนและโครงการที่กาหนดขึ้นไว้ว่า สามารถสนองตอบความต้องการของสังคมหรือ
สามารถแก้ ไขปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ได้ ม ากน้ อ ยเพี ย งใดและช่ ว ยให้ ผู้ บ ริ ห ารสามารถตั ด สิ น ใจในการ
ดาเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการให้มีความถูกต้อง เหมาะสม ส่งผลให้โครงการนั้นดาเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุถึงเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ทุกประการ
นักวิชาการด้านการประเมินหลายท่านได้ กล่าวถึงความสาคัญของการประเมินโครงการ
ดังนี้ ประชุม รอดประเสริฐ (2549: 65) กล่าวไว้ว่า การประเมินโครงการมีความสาคัญและประโยชน์
คือ
1. การประเมิ น โครงการจะช่ ว ยท าให้ ก ารก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละมาตรฐานของ
การดาเนินการมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
2. การประเมินโครงการช่วยให้ การใช้ทรัพยากรของโครงการเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิด
ประโยชน์เต็มที่
3. การประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์และดาเนินงานเป็นไปด้วยดี
4. การประเมิ น โครงการช่ ว ยแก้ ปั ญ หาอั น เกิ ด จากผลกระทบของโครงการและท าให้
โครงการมีข้อที่ทาให้เกิดความเสียหายลดน้อยลง
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5. การประเมินโครงการช่วยควบคุมคุณภาพของโครงการ
6. การประเมินโครงการ ช่วยสร้างขวัญ กาลังใจและสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในโครงการ
7. การประเมินโครงการช่วยตัดสินใจในการบริหารโครงการ เป็นข้อมูลอย่างสาคัญในการ
วางแผนหรือกาหนดนโยบายของผู้บริหารโครงการ
ในขณะที่ สมคิ ด พรมจุ้ ย (2552: 37-38) กล่ าวถึ ง ความส าคั ญ และประโยชน์ ข องการ
ประเมินว่า การประเมินเป็นกิจกรรมที่สาคัญในวงจรการวางแผนและบริหารงานโครงการ เพราะการ
ประเมินมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผน และบริหารโครงการ ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้
1. ช่วยให้ได้ข้อมูลและสารนิเทศต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน
และโครงการ ตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ ตลอดจน
การตรวจความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรม
2. ช่วยทาให้การกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน
3. ช่วยในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงาน
โครงการ
4. ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสาเร็จ และความล้มเหลวของโครงการเพื่อนาไปใช้ในการ
ตัดสินใจ และวินิจฉัยว่าจะดาเนินโครงการในช่วงต่อไปหรือไม่ จะยกเลิกหรือขยายการดาเนินงาน
โครงการต่อไป
5. ช่วยให้ ได้ข้อมูล ที่บ่ งบอกถึงประสิ ท ธิภ าพของการด าเนิน โครงการว่าเป็น อย่างไร
คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่
สาหรับ เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2550: 93 – 95) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการประเมิน
โครงการต่าง ๆ ไว้ดังนี้
1. เป็ น เครื่ อ งมื อ ของการรั บ รองคุ ณ ภาพในการบริ ก าร ถึ งแม้ จะไม่ ส ามารถประกั น
ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูงสุดของโครงการได้
2. ช่วยให้ผู้สนับสนุนด้านเงินลงทุนได้รับทราบปัญหาหรืออุปสรรคในการดาเนินงานของ
โครงการ โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์จากสภาพการณ์ที่เป็นจริง
3. ช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณค่าสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ช่วยชี้ให้เห็นความสาคัญของแต่ละโครงการตามลาดับก่อนหลัง โดยสามารถจะทราบ
ได้ว่าโครงการใดมีความจาเป็นเร่งด่วนกว่ากัน
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5. ช่วยให้ได้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้รับบริการ ข้อมูลประเภทนี้ทาให้ทราบถึงข้อจากัด และ
ปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อนามาปรับปรุงโครงการ
6. ช่วยให้ทราบถึงผลผลิตของโครงการทั้งในด้านที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ควบคู่กัน
ไป
นอกจากนี้ พิสณุ ฟองศรี (2551: 36) ได้สรุปว่าความสาคัญของการประเมินโครงการต้องทา
เป็นระบบ ซึ่งมีความสาคัญ และจะช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ดังนี้
1. เป็นแนวทางหรือวิธีการที่จะนาไปสู่ปรากฏการณ์ที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นในอนาคตอย่าง
มีระบบ โดยมีการกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกิจกรรมต่าง ๆ ไว้
2. ทาให้การกาหนดลาดับชั้นของกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องทาให้ต่อเนื่องสอดคล้องกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากรต่าง ๆ และมีประสิทธิผลได้
3. ทาให้ เกิดการประสานระหว่างผู้ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไม่ให้
กิจกรรมบางอย่างขาดหายไปหรือซ้าซ้อนกัน
4. ทาให้เกิดการประเมินผลอย่างมีขั้นตอน และมีคุณภาพที่ดี ทาให้ได้สารสนเทศจาก
การประเมินที่เป็นประโยชน์
กล่ าวโดยสรุ ป ความส าคั ญ ของการประเมิ นโครงการ เป็ น การช่ ว ยให้ ผู้ บ ริ ห ารโครงการ
ตระหนักถึงคุณภาพของแผนและโครงการที่กาหนดขึ้นไว้ว่า สามารถสนองตอบความต้องการของ
สังคมหรือสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดและช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการ
ดาเนินการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการให้มีความถูกต้อง เหมาะสมส่งผลให้โครงการนั้นดาเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุถึงเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างไร
กระบวนการประเมินโครงการ
ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการประเมินโครงการ สมคิด พรมจุ้ย (2552: 43-48) ได้กล่าวไว้ว่า
ในการประเมินโครงการซึ่งถือเป็นการวิจัยรูปแบบหนึ่ง มีกระบวนการดาเนินการประเมิน เป็นขั้นตอน
ดังนี้
1. ประเมินอะไร : การวิเคราะห์โครงการที่มุ่งประเมิน
2. ทาไมจึงต้องประเมิน : หลักการและเหตุผลของการประเมิน
3. ประเมินเพื่ออะไร : กาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน
4. มีแนวคิดทฤษฎีอะไรบ้าง : ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการประเมิน
5. จะประเมินได้อย่างไร : การออกแบบการประเมิน
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- กาหนดรูปแบบการประเมิน
- กาหนดประเภทของตัวแปรหรือข้อมูลหรือตัวชี้วัด
- กาหนดแหล่งข้อมูล / ผู้ให้ข้อมูล
- กาหนดเครื่องมือ / วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
- กาหนดแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล
- กาหนดเกณฑ์การประเมิน
6. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมีอะไรบ้าง : เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
7. จะเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการใด : การเก็บรวบรวมข้อมูล
8. จะสรุปข้อมูลให้มีความหมายได้อย่างไร : การวิเคราะห์ข้อมูล
9. จะนาผลการประเมินไปใช้ได้อย่างไร : รายงานผลการประเมิน
ในการด าเนิ น งานขั้ น ตอนที่ 1 ถึ ง 5 เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น ถึ งขั้ น ตอนที่ 5 ผลลั พ ธ์ ข องงาน
ที่นักประเมินได้ก็คือ เค้าโครงการประเมิน (Evaluation Proposal) หรือแผนการประเมินโครงการ
ซึ่งอยู่ในสภาพพร้อมที่จะนาไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป
รายละเอียดการดาเนินการประเมินโครงการในแต่ละขั้นตอนมีดังนี้
1. วิเคราะห์โครงการที่มุ่งประเมิน : ประเมินอะไร
ในส่วนนี้เป็นการบรรยายโครงการเพื่อให้เกิดความรู้เกี่ยวกับโครงการที่มุ่งประเมิน
โครงการคือ กลุ่มของกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกันมีความเป็นเอกเทศ และแต่ละกิจกรรม
จะมีเป้ าหมายอัน เดียวกัน มีลักษณะที่เด่นชัด มีการกาหนดเวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้ นสุ ดโครงการ
และมักจะเป็นงานพิเศษที่ต่างไปจากงานประจา
1.1 ประโยชน์ของการวิเคราะห์โครงการที่มุ่งประเมิน
การวิเคราะห์ /บรรยายโครงการที่มุ่ งประเมิน มีป ระโยชน์ ที่ ส าคั ญ อย่างน้อ ย
4 ประการ คือ
1.1.1 ท าให้ ผู้ ป ระเมิ น รู้จัก โครงการนั้ น ๆ มากยิ่ งขึ้ น หรือ รู้ จัก เป็ น อย่างดี
ก่อนที่จะประเมิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็นนักประเมินภายนอก
1.1.2 ทาให้มองเห็นกรอบแนวทางในการวางแผนประเมินโครงการ
1.1.3 เมื่ อพบจุดเด่น – จุดด้อ ย หรือ ความส าเร็จ – ล้ ม เหลวของโครงการ
นั ก ประเมิ น จะสามารถอธิ บ ายเหตุ ผ ล หรื อ สาเหตุ ได้ อ ย่ า งคมชั ด ยิ่ ง ขึ้ น โดยวิ เคราะห์ เชื่ อ มโยง
ความสาเร็จ ความล้มเหลวนั้นกับสภาพการดาเนินงานโครงการ
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1.1.4 จะเป็นประโยชน์ต่อการบรรยายโครงการไว้ในรายงานการประเมินในชั้น
ของการเขียนรายงานการประเมิน
1.2 การวิเคราะห์โครงการที่มุ่งประเมิน
เป็ น การยากที่ ผู้ ป ระเมิ น จะสามารถประเมิ น โครงการได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยปราศจากความรู้เกี่ยวกับโครงการที่มุ่งประเมิน โดยข้อเท็จจริงและหลักการของการประเมิน
โครงการ ยิ่ งผู้ ป ระเมิน มีความรอบรู้เกี่ยวกับ โครงการที่ มุ่งประเมิ นมากเท่าใดก็ยิ่งท าให้ ส ามารถ
ประเมินโครงการนั้นได้อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นที่ยอมรับแก่คนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้ประเมิน
ควรทาการศึกษาหรือบรรยายโครงการที่มุ่งประเมินโดยการวิเคราะห์เอกสารโครงการ และเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการตามหัวข้อต่อไปนี้
1.2.1 โครงการมีความเป็นมาอย่างไร ใครทา ทาไมต้องทาโครงการนี้ ทาแล้วได้
อะไร ตลอดจนหลักการและเหตุผลของโครงการ
1.2.2 ลักษณะของโครงการ เป็นโครงการทดลอง โครงการประจาที่ดาเนินการ
ต่อเนื่อง หรือโครงการพิเศษ เป็นต้น
1.2.3 วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ าหมายของโครงการคื อ อะไร ปฏิ บั ติ ป ระเมิ น ได้
หรือไม่
1.2.4 รูป แบบการบริห ารโครงการเป็น อย่างไร ผู้ บริห ารโครงการมีใครบ้าง
มีบุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือไม่
1.2.5 ทรัพยากรของโครงการมีอะไรบ้าง ใครหรือหน่วยงานใดเป็นผู้สนับสนุน
งบประมาณ
1.2.6 มีกิจกรรม เนื้อหาสาระ และขั้นตอนในการดาเนินโครงการอย่างไร
1.2.7 โครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อไร
1.2.8 มี การกาหนดเกณฑ์ ในการตั ดสิ น ผลส าเร็จของโครงการหรือ ไม่ ถ้ ามี
เกณฑ์เหล่านั้นคืออะไร
1.2.9 โครงการมีความเหมาะสมเพียงไรในเรื่องของความชัดเจน เป้ าหมาย
ผลงานและความเป็นไปได้ของโครงการ
2. หลักการและเหตุผลของการประเมิน : ทาไมจึงต้องประเมิน
ในขั้ น ตอนนี้ ต้ องกล่ าวถึงความเป็ น มาของโครงการ ตลอดจนความจาเป็ น และ
ความสาคัญของการประเมินผลโครงการนี้ รวมถึงผลดีของการประเมินโครงการหรือผลเสียที่อาจจะ
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เกิ ด ขึ้ น ถ้ า ไม่ ไ ด้ ท าการประเมิ น ผลโครงการ เป็ น ส่ ว นที่ น าไปสู่ ก ารค้ น คว้ า เกี่ ย วกั บ เหตุ ผ ล
และความเป็ นมาของโครงการที่จะถูกประเมินว่าทาไมต้องมีก ารประเมินเพื่อทราบความก้าวหน้า
ทราบผลของโครงการปัญหาและอุปสรรคของโครงการ ฯลฯ ประเมินเพื่อใคร ผู้สนับสนุนโครงการ
ผู้ ด าเนิ น โครงการหรื อ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ องและจะน าผลของการประเมิ น ไปใช้ได้ อ ย่ างไร เพื่ อ ปรับ ปรุ ง
พัฒนาโครงการ บริหารงาน ตัดสินใจยุบ หรือต่อโครงการ ฯลฯ
3. การกาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน : ประเมินเพื่ออะไร
วัตถุประสงค์ของการประเมินเป็นกรอบหรือทิศทางให้ทราบว่าการประเมินครั้งนี้มุ่ง
ศึกษา มุ่งประเมินในด้านใดบ้าง จะเป็นการควบคุมทิศทางการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดการประเมิน
โครงการนั้นมุ่งให้ได้ข่าวสาร หรือข้อมูลที่เชื่อถือได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการตั้งวัตถุประสงค์ของการประเมิน จะต้องเขียนอย่างชัดเจน และให้
ทิศทางในการประเมิ น ต้ องตรงกับ ความต้องการใช้ผ ลการประเมิน ของผู้ บ ริห ารโครงการและผู้ ที่
เกี่ยวข้อง เฉพาะเจาะจงวัดได้ ประเมินได้ เป็นปรนัย และเป็นทีย่ อมรับของผู้ถูกประเมิน
ในการกาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน บ่อยครั้งที่ได้ใช้แบบจาลองการประเมิน
เป็นกรอบในการกาหนดวัตถุประสงค์ในการประเมิน ตัวอย่างเช่น
1. เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ
2. เพื่อประเมินการบริหารของโครงการ
3. เพือ่ ประเมินกระบวนการดาเนินงานของโครงการ
4. เพื่อประเมินผลการดาเนินงาน และผลกระทบของโครงการ
5. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการประเมิน : มีแนวคิดทฤษฎีอะไรบ้าง
เป็ น การศึกษาถึงแนวคิด หลั กการ ทฤษฎี แนวทางในการประเมิน แบบจาลอง
การประเมินรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมิน ตลอดจนศึกษากรณีตัวอย่าง งานประเมิน
ที่ทาการประเมินโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งจะทาให้นักการประเมินโดยเฉพาะนักประเมิน
มือใหม่ เห็นแนวทางในการดาเนินงานประเมินได้ชัดเจนมากขึ้น
5. การออกแบบการประเมิน : จะประเมินได้อย่างไร
ในขั้ น นี้ เป็ น การก าหนดกรอบแนวทางการประเมิ น ในรายละเอี ย ดว่ า ตั ว แปร
หรือข้อมูลที่ต้องการศึกษามีข้อมูลด้านใดบ้าง จะสุ่มตัวอย่างอย่างไร เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งใด
มีแนวทางการวัดอย่างไร และจะวัดด้วยเครื่องมือประเภทใด จะนาข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างไรและ
ตัดสินผลการประเมินด้วยเกณฑ์อะไร
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6. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน : เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมีอะไรบ้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมีหรือยัง จะใช้เครื่องมือที่มีอยู่แล้ว หรือจะต้องสร้าง
ขึ้น มาใหม่ ถ้ าสร้ างเครื่ องมือ ที่ ใช้ก ารเก็บ รวบรวมข้อ มูล จะต้ อ งสร้างให้ ครอบคลุ มวัต ถุป ระสงค์
ของการประเมิน ข้อคาถามควรเฉพาะเจาะจงเป็นปรนัย ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ทดลองใช้
และตรวจสอบคุณ ภาพขั้น พื้นฐานของเครื่องมือ เช่น ดัชนีความเที่ยง ความตรง ความยาก ฯลฯ
ก่อนที่จะนาเครื่องมือไปใช้จริง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินอาจจะเป็นแบบสอบถาม แบบสารวจ
แบบแจงนับ แบบวิเคราะห์ และแบบทดสอบ เป็นต้น
7. การเก็บรวบรวมข้อมูล : จะเก็บรวบรวมข้อมูลได้ด้วยวิธีการใด
ในขั้นนี้จะเป็นส่วนนาไปสู่ความชัดเจนในวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล คือจะทาให้ทราบ
ว่าอะไรคือแหล่ งของข้อมูล ที่ต้องการ จะต้องเก็บ ข้อมู ลที่ ไหน เมื่ อไร จากใคร เวลาใด และจะใช้
เทคนิควิธีใดในการเก็บรวบรวมข้อมูลจึงจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความ
ละเอียดสมบูรณ์ และถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในการปฏิบัติผู้ประเมินไม่จาเป็นต้องอาศั ยวิธีการ
ใดวิธีการหนึ่ งเท่ านั้ น ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล อาจจะเลื อกใช้ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลายวิธี
ที่ตอบสนองสภาพการดาเนินงานโครงการที่รับผิดชอบได้ อย่างดีที่ผู้ประเมินอาจเลือกใช้ หรือคิดค้น
วิธีก ารใหม่ ได้ ต ลอดเวลา ตั ว อย่ างวิ ธีก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ น่ าสนใจและน่ าจะสอดคล้ อ งกั บ
ธรรมชาติของการประเมินโครงการ ได้แก่ การวิเคราะห์ผลงาน การสอบถาม การสัมภาษณ์ การทดสอบ
ความสามารถในการปฏิบั ติ งาน การประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง การใช้สถานการณ์จาลอง การอภิปราย
การใช้เทคนิคเดลฟาย การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การนับ การวัด เป็นต้น
8. การวิเคราะห์ข้อมูล : จะสรุปข้อมูลให้มีความหมายได้อย่างไร
กระบวนการวิเคราะห์ ข้อมูล ปกติจะไม่ใช้วิธีการที่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก อาจใช้
วิธีการเชิงสถิติบ้าง ตามความจาเป็น เช่น ถ้าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ สามารถนามาวิเคราะห์โดยสถิติ
ต่าง ๆอาทิ เช่น แจกแจงความถี่ ค่ ามั ช ฌิ ม เลขคณิ ต ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน อัต ราส่ ว น ร้อยละ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ t – test, F – test เป็นต้น ข้อควรระวังใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ จะใช้สถิติใดต้องตรวจสอบว่ าข้อมูลเป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่ ส่วนข้อมูลที่
ไม่ใช่ปริมาณนั้นสามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
การวิเคราะห์ ข้อมู ลส่ วนใหญ่ จะเป็นการเปรียบเที ยบข้ อมูลกับเกณฑ์ หากผลการ
เปรียบเทียบ สอดคล้องกัน หรือผ่านเกณฑ์หรือแตกต่างกันอย่างชัดเจน การตัดสินคุณค่าก็อาจทาได้
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อย่างตรงไปตรงมา แต่ถ้าเป็นกรณีที่ข้อมูลมีลักษณะก้ากึ่งกันการตัดสินคุณค่าจะยากลาบากมากขึ้น
และในกรณีดังกล่าว อาจต้องดูข้อมูลสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ประกอบด้วย
9. รายงานผลการประเมิน : จะนาผลการประเมินไปใช้ได้อย่างไร
เป้าหมายปลายทางของการประเมินโครงการ คือ การนาข้อมูลผลการประเมินไปใช้
เพื่อการวินิจฉัย สั่งการ หรือตัดสิน ใจในการปรับปรุง และพัฒ นางานโครงการนับว่าเป็นขั้นตอนที่
สาคัญที่สุด ดังนั้นในขั้นตอนนี้นักประเมินจะต้องจัดทารายงานการประเมินเพื่อนาเสนอเป็นขั้นตอนที่
สาคัญที่สุด ขั้นตอนนี้นักประเมินจะต้องจัดทารายงานการประเมินเพื่อนาเสนอให้ผู้บริหารได้ใช้เป็น
ข้อ มูล ประกอบการตัด สิ น ใจ รายงานการประเมินสามารถทาได้ ใน 2 ลั กษณะ คือ รายงานสรุป
ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารเป็ น รายงานการสรุป ผลการประเมิ น ที่ สั้ น กะทั ด รัด ปกติ มี ค วามยาว 1–3 หน้ า
ให้สารสนเทศที่ใช้ประกอบการตัดสินใจสาหรับผู้บริหารได้ ลักษณะของรายงานประกอบด้วยส่วน
สาคัญ 3 ส่วนคือ วัตถุประสงค์ของการประเมิน ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ สาหรับรายงาน
การประเมินฉบับสมบูรณ์ทั่วไปจะมีรายละเอียดที่ชัดเจน ครอบคลุมวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการ
ประเมินเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีการประเมิน ผลวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะ
สอดคล้องกับ พิสณุ ฟองศรี (2551: 102-105) ที่ได้กล่าวถึงกระบวนการประเมิน
โครงการหรื อขั้น ตอนการประเมิน โครงการไว้ว่า การประเมินโครงการมีขั้น ตอนเช่นเดียวกับ การ
ประเมินสิ่งอื่น ๆ ซึ่งในที่นี้เห็นควรเป็น 8 ขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการประเมินก่อน ระหว่าง หรือสิ้นสุด
โครงการก็ ต าม และถ้ าการประเมิ น งานประเมิ น โครงการด้ ว ยก็ จ ะเป็ น 9 ขั้ น ตอน คื อ เป็ น การ
ตรวจสอบผลการประเมิ น นั่ น เอง ในขั้ น ตอนต่ า ง ๆ ทั้ ง 8 ขั้ น ตอน อาจมี ก ารปรับ เปลี่ ย นให้
เหมาะสมได้ เช่ น บางขั้ น ตอนอาจมี รายละเอี ย ดแตกต่ างกั น บ้ างตามลั ก ษณะของโครงการที่ จ ะ
ประเมิน และปัจจัยอื่นบางขั้นตอนก็มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน บางขั้นตอนก็อาจยุบรวมกันได้ บาง
ขั้นตอนก็อาจสลับกันได้ ฯลฯ เป็นต้น สาหรับสาระโดยสรุปของขั้นตอนทั้ง 8 มีดังนี้
1. การศึกษาแนวคิดการประเมินและศึกษาวิเคราะห์ โครงการ พร้อมทั้งข้อมูล ที่
เกี่ย วข้อ ง การจะประเมิ น สิ่ งใดหรือประเมิ นโครงการ ผู้ ป ระเมิน ต้องศึ กษาแนวคิดการประเมิ น
โครงการและสาระที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาจศึกษาเรื่องการติดตามโครงการด้วยก็ได้ ตลอดจนอาจศึ กษา
เพิ่มเติมจากเอกสารอ้างท้ายบท และเอกสารหรือแหล่งข้อมูล อื่น ๆ เพิ่มเติมด้วยก็ได้ หลังจากนั้นก็
ต้องศึกษาวิเคราะห์ โครงการที่ จะประเมิน และแหล่ งข้อมู ลที่ เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งจากเอกสาร บุ คคลที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ
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ผลจากการศึกษาดังกล่าวก็เพื่อให้ได้ข้อสรุปนาไปกาหนดเป็นวัตถุประสงค์ หรือประเด็น
การประเมิน และพัฒ นาตัวชี้วัดในขั้นตอนต่อไป โดยอาจนับได้ว่าในขั้นตอนที่ 1 นี้ เป็นการศึกษา
รายละเอี ย ด โดยยั งไม่ ล งมือ ท าอะไรเป็ น หลั กเป็ น ฐาน จะเริ่ม ลงมือ เขีย น หรือปฏิ บั ติ การเตรีย ม
การประเมินโครงการเบื้องต้นในขั้นที่ 2 ต่อ
2. การกาหนดวัตถุประสงค์หรือประเด็นการประเมินและตัวชี้วัด
ในขั้นตอนนี้นาผลสรุปจากการศึกษาของขั้นตอนที่ 1 มากาหนดวัตถุประสงค์ หรือ
ประเด็นการประเมิน เมื่อได้วัตถุประสงค์หรือประเด็นการประเมินที่ชัดเจน คงที่ หรือค่อนข้างชัดเจน
แล้ ว ก็จ ะเป็ น ตั ว ตั้ งให้ น าไปพั ฒ นาตัว ชี้ วัด ซึ่งวัต ถุ ป ระสงค์ ห รือ ประเด็ น การประเมิ น อาจได้ จ าก
วัตถุประสงค์โครงการ รูปแบบการประเมิน ความต้องการของผู้ใช้ผลการประเมิน หรือผู้ว่าจ้าง หรือ
ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ร้องขอ ฯลฯ ให้ประเมิน ประสบการณ์ของผู้ประเมินเอง หรือได้จากการร่วมกัน
กาหนดของผู้เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยอาจได้จากหลาย ๆ แหล่งร่วมกันก็ได้
การกาหนดวัตถุป ระสงค์ห รือประเด็นการประเมิน ถ้า จะให้ ส ะดวกรวดเร็วแบบ
อาหารกึ่งสาเร็จรูปก็สามารถใช้รูปแบบการประเมินที่กาหนดประเด็นการประเมิ นมาให้แล้วก็ได้ เช่น
รูปแบบ CIPP และรูปแบบของ Kirkpatrick เป็นต้น แต่ก็ต้องประเมินให้ครบข้อกาหนดของรูปแบบ
คล้ายกับต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่กาหนดเข้าทานองง่ายตอนแรกแต่อาจยุ่งยากตอน
หลัง ซึ่งจากประสบการณ์ พบว่า นักประเมินที่ชานาญมักจะไม่ใช้รูปแบบการประเมินเพราะจะทาให้มี
ความยืดหยุ่นน้อย
เมื่อได้วัตถุป ระสงค์ หรือประเด็นการประเมินแล้ ว ก็จะใช้เป็นกรอบในการเลือก
พัฒนา หรือสร้างตัวชี้วัด ซึ่งในทางปฏิบัติตัวชี้วัดสาหรับการประเมินโครงการยังมีไม่เพียงพอ หรือไม่
ตรงกับ โครงการที่จ ะประเมิน ผู้ป ระเมินจะต้องพัฒ นาด้วยการปรับให้ สอดคล้องกับโครงการที่จะ
ประเมิ น หรื อ สร้ า งขึ้ น ใหม่ ซึ่ งตั ว ชี้ วั ด ที่ ไ ด้ จ ะเป็ น ตั ว ตั้ ง ในการก าหนดเกณฑ์ ค่ า น้ าหนั ก (ถ้ า มี )
แหล่งข้อมูล เครื่องมือ และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้น ถ้าตัวชี้วัดไม่ชัดเจนพอก็จะส่งผลต่อการเตรียม
งาน ในขั้นต่อไปได้ บางครั้งต้องกลับมาปรับตัวชี้วัดใหม่ก็มี ตัวชี้วัดเป็นเรื่องสาคัญมากในการประเมิน
โครงการหรือประเมินสิ่งอื่น ๆ
3. การกาหนดเกณฑ์และค่าน้าหนัก (ถ้ามี)
ค าว่า เกณฑ์ ในที่ นี้ หมายถึ ง เกณฑ์ ก ารตั ด สิ น ส่ ว นค่ าน้ าหนั ก หมายถึ ง ระดั บ
ความส าคั ญ ของประเด็ น การประเมิ น และตั ว ชี้ วั ด ซึ่ งยิ่ งเกณฑ์ มี ค วามละเอี ย ดและค่ า น้ าหนั ก
สอดคล้องกับสภาพโครงการเท่าไร สารสนเทศจากการประเมินก็ยิ่งครอบคลุมชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น
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แม้ว่าต้องแลกกับความยุ่งยากบ้างก็ตาม เช่นเดียวกับความละเอียดของจอภาพ เครื่องรับโทรทัศน์
หรือจอคอมพิวเตอร์ ที่มีรายละเอียดเป็นพิกเซล (Pixel) ยิ่งจานวนพิกเซลมากก็ยิ่งคมชัดมาก
ในการก าหนดเกณฑ์ แ ละค่ า น้ าหนั ก นั้ น อาจแยกได้ เป็ น 4 ระดั บ เรี ย งตามล าดั บ
ความละเอี ย ดจากน้ อ ยไปหามาก คื อ ตั้ ง แต่ ไม่ ก าหนดเกณฑ์ ตั ด สิ น เลยมี แ ต่ เกณฑ์ ในการแปล
ความหมาย มีเกณฑ์ตัดสินของตัวชี้วัดเพียง 2 ระดับ คือ ผ่านกับไม่ผ่าน มีเกณฑ์ตัดสินเพียง 2 ระดับ
และกาหนดค่าน้าหนักของตัวชี้วัดและสุดท้าย คือ มีเกณฑ์ตัดสินมากกว่า 2 ระดับ และมีค่าน้าหนัก
4. การกาหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมิน
เมื่อได้วัตถุประสงค์หรือประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์ (ถ้ามี) และค่าน้าหนัก
(ถ้ามี) แล้วน ามารวมกันเป็ นกรอบแนวคิดการประเมิน ซึ่งอย่ างน้อยต้องมีองค์ประกอบที่สาคัญ
คือ ประเด็นการประเมินกับตัวชี้วัด ถ้าจะให้ละเอียดยิ่งขึ้น ก็กาหนดเกณฑ์ และค่าน้าหนักโดยเกณฑ์
อาจจะกาหนดไว้มากกว่า 2 ระดับ และทาเป็นตารางกรอบแนวคิด ซึ่งมีช่องตารางตามองค์ประกอบ
ข้างต้น
จากสาระหรือองค์ประกอบสาคัญของกรอบแนวคิดของการประเมินจะนาไปสู่การ
กาหนดขอบเขตการประเมินที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้การ
วิเคราะห์ ข้อมูล และอาจกาหนดองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น พื้นที่ เวลา และแนวทางการเก็บข้อมูล
เพิ่มเติมได้ตามต้องการ โดยจะทาเป็นตารางสรุปและนาไปรวมกับตารางหรือสาระสาคัญของกรอบ
แนวคิดการประเมิน รวมเป็นตารางกรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมิน
5. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูล
การประเมิ น ต้ องตั ดสิ น ใจผลจากสารสนเทศที่เก็บ มาได้ โดยใช้ เครื่องมื อ ต่าง ๆ
ตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ ซึ่งโครงการแต่ละโครงการจะมีลักษณะเฉพาะและมีความแตกต่างกันมาก
จึงยากที่จ ะใช้เครื่องมื อของผู้ที่ส ร้างหรือพัฒ นาไว้ได้ อย่างน้อยก็ต้องมาปรับบ้างยกเว้นเครื่องมือ
ทางวิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐานเหมือนกันนามาปรับใช้ได้เลย ส่วนเครื่องมือทางสังคมศาสตร์ เช่น
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือแบบสังเกต มักจะต้องปรับหรือสร้างใหม่เสมอ เมื่อสร้างแล้ว
ถ้าเป็นไปได้ก็ควรพัฒนาหาคุณภาพของเครื่องมือด้วย
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเตรียมปฏิบัติการประเมินขั้นตอนที่ 5 จะนามาใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจริง ในส่วน
ขั้น ตอนนี้ เป็ น การเริ่ ม ปฏิ บั ติ จ ริ งในภาคสนามโดยการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยวิธีก าร ต่ าง ๆ เช่ น
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สอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต ถ้าเป็นกรณีข้อมูลเชิงคุณภาพก็อาจใช้เทคนิคต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น กลุ่มแบบ
เจาะจง (Focus Group Interview) และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น
7. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เคราะห์ ข้ อมู ลในการประเมิ นโครงการจะง่ายกว่าการวิ จั ย ซึ่ งมั กจะใช้ สถิ ติ
พื้นฐานง่าย ๆ เช่น จานวนนับ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อาจจะมีที่ยากขึ้น
บ้างก็คือ สถิติที่ใช้ทดสอบ ซึ่งมักจะเป็นการทดสอบที (t–test) และสถิติที่ใช้ห าคุณภาพเครื่องมือ
เช่ น การหาค่ าความเที่ ย งตรงโดยใช้ สู ตร KR–20 หรือสู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ อัล ฟา () ของครอนบั ค
(Cronbach) เป็นต้น
8. การเขียนรายงานการประเมิน
รายงานการประเมินโครงการที่สมบูรณ์ จะมีโ ครงสร้างคล้ายกับรายงานการวิจัย
หรือวิทยานิ พนธ์ คือ มีส่ วนน า ส่ ว นที่เป็นเนื้อหา 5 บท และส่ วนท้ายซึ่งจะเป็นภาคผนวกต่าง ๆ
ข้อแตกต่างที่สาคัญก็คือ การรายงานการประเมินจะเสนอแก่ผู้เกี่ยวข้องกั บโครงการมากกว่าเผยแพร่
แก่บุ คคล หรือหน่วยงานทั่วไป เหมือนกับรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้การเขียน
รายงานการประเมินจะต้องอาศัยความสามารถทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าช่วย เพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวให้
ผู้เกี่ยวข้องนาผลการประเมินไปใช้จริง อย่างไรก็ตามในกรณีโครงการขนาดเล็กหรือมีความเร่งด่วน
อาจเขียนรายงานการประเมิน โครงการโดยสรุป ไม่ต้องมีโครงสร้างสมบูรณ์ เช่นเดียวกับการวิจัย
ในชั้นเรียนที่อนุโลมให้เขียนหน้าเดียว หรือเพียง 5–0 หน้าก็ได้
9. การประเมินงานประเมินโครงการ (ถ้ามี)
การประเมินงานประเมินโครงการ หรืองานประเมิน อื่น ๆ ยังมีน้อยมาก แต่ในที่นี้
เห็นว่า ควรจะนาเสนอไว้ในลักษณะการตรวจสอบคุณภาพของรายงานการประเมินด้วยวิธีการต่าง ๆ
ที่เหมาะสม เพื่อเป็ น การกระตุ้น หรือเร่งรัดให้ การประเมินโครงการ มีคุณภาพมาตรฐานที่สู งขึ้น
ถึงแม้ ว่าในปั จ จุ บั น จะยั งมีการประเมิ นงานประเมิน โครงการน้ อย แต่คาดว่าในอนาคตจะต้องมี
การนาไปใช้กันมากขึ้น
กล่าวโดยสรุปกระบวนการประเมินโครงการหรือขั้นตอนการประเมินโครงการ เป็น
ส่วนสาคัญส่วนหนึ่งที่ผู้ประเมินต้องศึกษาทาความเข้าใจ และปฏิบัติด้วยความรอบคอบ อย่างเป็น
ระบบ ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าโดยสรุปมี 9 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ประเมินอะไร : การวิเคราะห์โครงการ
ที่มุ่งประเมิน 2) ทาไมจึงต้องประเมิน : หลักการและเหตุผลของการประเมิน 3) ประเมินเพื่ออะไร :
กาหนดวัตถุป ระสงค์ของการประเมิน 4) มีแนวคิดทฤษฎีอะไรบ้ าง : ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
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แนวทางการประเมิน 5) จะประเมินได้อย่างไร : การออกแบบการประเมิน 6) เครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมิ น มีอ ะไรบ้ าง : เครื่ องมือ ที่ ใช้ ในการประเมิ น 7) จะเก็บ รวบรวมข้อมู ล ด้ ว ยวิธีการใด :
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล 8) จะสรุ ป ข้ อ มู ล ให้ มี ค วามหมายได้ อ ย่ า งไร : การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล
และ 9) จะนาผลการประเมินไปใช้ได้อย่างไร : รายงานผลการประเมิน
รูปแบบการประเมินโครงการ
นักวิช าการด้านการประเมินหลายท่านได้ กล่ าวถึงรูปแบบการประเมินโครงการไว้ ดังนี้
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2550: 27) กล่าวไว้ว่า รูปแบบการประเมินโครงการได้พัฒนามาจากการ
ประเมินโครงการทางการศึกษา แล้วจึงนามาประยุกต์ใช้ประเมิน โดยทั่วไปแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1. รู ปแบบที่ ยึ ดจุ ดมุ่ งหมายเป็ นหลั ก (Goal-Attainment Model) หรือ Objective Based
model) เป็ นแบบจาลองที่ยึดจุดมุ่งหมาย เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ นักประเมินในกลุ่มนี้ ได้แก่
ไทเลอร์ (Tyler) และ ครอนบาค (Cronbach)
2. รูป แบบการตั ดสิ น คุณ ค่า (Judgement Model) เป็น แบบจาลองที่ ให้ ความสนใจกั บ
การตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ถูกประเมิน โดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ นักประเมินในกลุ่มนี้ ได้แก่
สเตค (Stake), โพรวัส (Provus) และ สคริฟเว่น (Scriven)
3. รู ป แบบที่ ช่ ว ยในการตั ด สิ น ใจ (Decision-Oriented Model) เป็ น แบบจ าลองที่ ผ ลิ ต
สารสนเทศเพื่อช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจในการบริหาร นักประเมินในกลุ่มนี้ ได้แก่ สตัฟเฟิลบิม
(Stufflebeam), อัลคิน (Alkin), เวลซ์ (Welch), แฮมมอนด์ (Hammond)
ในขณะที่ สมคิด พรมจุ้ ย (2552: 50 - 72) ได้กล่ าวถึ งรูปแบบการประเมินไว้ว่า รูป แบบ
การประเมิน เป็นกรอบหรือแนวความคิดที่สาคัญที่แสดงให้เห็ นถึงกระบวนการหรือรายการประเมิน
ซึ่งมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับข้อตกลงเบื้องต้น ซึ่งมีนักวิชาการทางด้านการประเมินได้เสนอกรอบ
ความคิดให้นักประเมินได้เลือกใช้มีอยู่หลายรูปแบบ รูปแบบประเมินโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
ได้แก่
1. รูปแบบการประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมาย (Objective Based Model) เป็นรูปแบบที่เน้น
การตรวจสอบผลที่คาดหวังได้เกิดขึ้นหรือไม่ หรือประเมินโดยตรวจสอบผลที่ระบุไว้ในจุดมุ่งหมายเป็น
หลั ก โดยดู ว่ า ผลที่ เกิ ด จากการปฏิ บั ติ ง านบรรลุ จุ ด มุ่ ง หมายที่ ก าหนดไว้ ห รื อ ไม่ ได้ แ ก่ รู ป แบบ
การประเมิ น ของไทเลอร์ (Ralph W. Tyler, 1943) ครอนบาค (Cronbach, 1973) และเคริ ก
แพตทริค (Kirkpatirck)
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2. รูป แบบการประเมิน ที่เน้นการตัดสินคุณ ค่า (Judemental Evaluation Model) เป็น
รูปแบบการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศ สาหรับกาหนดและวินิจฉัยคุณค่า
และโครงการนั้ น ได้แก่รู ป แบบการประเมินของสเตค (Stake, 1967) สคริฟเว่น (Scriven, 1967)
โพรวัส (Provus, 1971)
3. รูปแบบการประเมิน ที่เน้นการตัดสินใจ (Decision – Oriented Evaluation Model)
เป็นรูปแบบการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล และข่าวสารต่าง ๆ เพื่อช่วยผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ รูปแบบการประเมิน ของเวลซ์ (Welch,
1967) สตัฟเฟิลบิม (Stufflebeam, CIPP: 1983) อัลคิน (Alkin, 1967)
รูปแบบการประเมินมีหลายประเภท สาหรับที่จะนาเสนอต่อไปนี้ เป็นรายละเอียดของ
รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งหมด 11 รูปแบบ คือ
1. รูปแบบการประเมินของ ราฟท์ ดับบลิว ไทเลอร์ (Ralph W.Tyler)
2. รูปแบบการประเมินของ มาร์วิน ซี อัลคิน (Marvin C. Alkin)
3. รูปแบบการประเมินของ แมลคอล์ม เอ็ม โพรวัส (Melcolm M. Provus)
4. รูปแบบการประเมินของ ไมเคิล สคริฟเว่น (Michael Scriven)
5. รูปแบบการประเมินของ โรบอร์ต อี สเตค (Robert E. Stake)
6. รูปแบบการประเมินของ แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบิม (Daneil L. Stufflebeam)
7. รูปแบบการประเมินของ เคริกแพตทริค (Kirkpatrick)
8. รูปแบบการประเมินของ เอมคิว แพตตัน (M.Q. Patton)
9. รูปแบบการประเมินของ เดวิด เฟทเธอร์เมน (David Fetterman)
10. รูปแบบการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis Approach)
11. รูปแบบการประเมิน “CPO” ของเยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี
รูปแบบการประเมินของ ไทเลอร์ (Tyler)
ไทเลอร์ (Tyler, 1943) เป็นผู้นาที่สาคัญในการประเมินโครงการ ได้ให้ความหมายของการ
ประเมิ น ว่ า การประเมิ น คื อ การเปรีย บเที ย บพฤติ ก รรมที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ จุด มุ่ งหมายเชิ งพฤติ ก รรม
ที่กาหนดไว้โดยมีความเชื่อว่า จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน รัดกุม และจาเพาะเจาะจงแล้ว จะเป็น
แนวทางในการประเมินได้เป็นอย่า งดีในภายหลัง เขาได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการประเมิน โดย
เสนอเป็นกรอบความคิด ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1943 โดยเน้นการกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้อยู่
ในรู ป ของวัต ถุ ป ระสงค์ เชิ งพฤติ ก รรมแล้ ว ประเมิ น ความส าเร็ จ ของวั ต ถุ ป ระสงค์ เหล่ านั้ น โดย มี
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แนวความคิดว่าโครงการประสบความสาเร็จหรือไม่ดูได้จากผลผลิตของโครงการว่าตรงตามจุดมุ่งหมายที่ตั้ง
ไว้แต่แรกหรือไม่เท่านั้น แนวคิดลักษณะนี้เรียกว่า แบบจาลองยึดความสาเร็จของจุดมุ่งหมายเป็นหลัก
ไทเลอร์มีความเห็นว่า จุดมุ่งหมายของการประเมินเพื่อตัดสินว่า จุดมุ่งหมายของการศึกษา
ที่ตั้งไว้ในรูปของจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมนั้นประสบความสาเร็จหรือไม่ มีส่วนใดบ้างต้องปรับปรุง
แก้ไขและถือว่าการประเมินโครงการเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ลาดับขั้นของการประเมิน
การเรียนการสอนมีดังนี้ กาหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมด้วยข้อความที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง
กาหนดเนื ้อหาที่ต้อ งการให้บ รรลุตามจุดมุ่งหมายที่ วางไว้ เลือกวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสม
เมื่อจบบทเรียนจึงประเมินผลโครงการโดยการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้แนวความคิดของไทเลอร์มาใช้ในการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการเกี่ยวกับการเรียนการสอน ควรดาเนินการดังนี้
1. กาหนดจุดมุ่งหมายที่แท้จริงทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเขียน
ในรูปจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
2. จัดเนื้อหาในการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์
3. ทาการทดสอบผู้เรียนก่อนทาการเรียนการสอน
4. เลือกวิธีสอนให้เหมาะสม
5. ทาการทดสอบผู้เรียนเมื่อจบการเรียนการสอนแล้ว
6. ประเมินประสิทธิภาพของโครงการ ด้วยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรียนว่าแตกต่างกันอย่างไรและมีนักเรียนร้อยละเท่าไรที่ผ่านเกณฑ์
7. นาผลการเปรียบเทียบมาศึกษาจุดบกพร่องในการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปรับปรุงต่อไป
ในปี 1986 ไทเลอร์ ได้นาเสนอกรอบความคิดของการประเมินโครงการใหม่ (New Tyler 1986)
โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 6 ส่วนคือ
1. การประเมินวัตถุประสงค์ (Appraising Objectives)
2. การประเมินแผนการเรียนรู้ (Evaluating the learning Plan)
3. การประเมินเพื่อแนะแนวในการพัฒนาโครงการ (Evaluation to Guild Program
Development)
4. การประเมินเพื่อนาโครงการไปปฏิบัติ (Evaluating Program Implement)
5. การประเมินผลลัพธ์ของโครงการทางการศึกษา (Evaluating the Outcome of an
Educational Program)
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6. การติดตาม (Follow up) และการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
รูปแบบการประเมินของ อัลคิน (Alkin)
มาร์วิน ซี อัลคิน (Marvin C. Alkin, 1969) ได้เสนอรูปแบบการประเมินเรียกว่า CSE
(Center for the Study of Evaluation Approach) จุ ด เน้ น ของการประเมิ น ตามแนวความคิ ด
ของอัลคิน คือ การประเมินเพื่อการตัดสินใจ และได้ให้ความหมายของการประเมินว่า เป็นกระบวนการ
กาหนดขอบเขตของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การเลือกข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม การเก็บรวบรวม
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนาไปสู่การจัดทารายงานสรุปให้กับผู้มีอานาจในการตัดสินใจ ในการเลือก
แนวทางที่เหมาะสมกับการดาเนินงานของโครงการ
จากความหมายของการประเมิน ตามความคิดของอัลคิน การประเมินจะประกอบด้วยการ
จัดหาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะนาไปใช้ในการตัดสินใจ การประเมินจาเป็นต้องประเมินใน 5 ด้าน ดังนี้
1. การประเมินระบบ (System Assessment) เป็นการอธิบายหรือพรรณนาสภาพของ
ระบบเพื่อเปรียบเทียบสภาพที่แท้จริงและความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้น การประเมินระบบจะช่วยทา
ให้เราสามารถกาหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม สิ่งที่จะต้องศึกษาได้แก่ ความต้องการ
และสภาพการณ์ปัจจุบัน สาหรับการประเมินระบบแต่ละส่วนจาเป็นต้องใช้เทคนิคต่าง ๆ กัน
2. การประเมินการวางแผนโครงการ (Program Planning) เป็นการประเมินก่อนที่จะมี
การดาเนิ น โครงการ เพื่อหาข้อมูลข่าวสารมาใช้ ในการตัดสินใจ พิ จารณาทางเลื อกที่เหมาะสมของ
โครงการ นักประเมินต้องหาข้อมูลที่แสดงความคาดหวังที่จะบรรลุเป้าหมายพร้อมกับประเมินผลที่
ได้รับ จากการใช้วิธีที่แตกต่างกัน ออกไปตามลั กษณะของปัญ หา โดยทั่วไปจะใช้การประเมินจาก
เกณฑ์ภายนอกและการประเมินจากเกณฑ์ภายใน
3. การประเมินการนาไปใช้หรือดาเนินโครงการ (Program Implementation) เป็นการ
ประเมินขณะที่กาลังดาเนินโครงการ เพื่อตรวจสอบดูว่าการดาเนินของโครงการนั้นได้เป็นไปตามขั้นตอน
ต่าง ๆ ที่ได้วางแผนไว้หรือไม่ ผลที่เกิดขึ้นมีความสอดคล้องกับสิ่งที่วางแผนไว้ หรือคาดหวังไว้เพียงใด
4. การประเมินเพื่อการปรับปรุงโครงการ (Program Improvement) เป็นการประเมินเพื่อ
หาข้ อมู ลที่ น ามาใช้ ในการด าเนิ นโครงการให้ บรรลุ จุ ดมุ่ งหมาย และมี ผลที่ ไม่ คาดคิ ดมาก่ อน ดั งนั้ น
นั กประเมินจึ งมี บทบาทส าคั ญในการที่ จะหาข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จ หรือความล้ มเหลวในทุ ก ๆ
ด้านของโครงการ ตลอดจนผลกระทบของโครงการที่มีต่อโครงการอื่น เพื่อนามาใช้ ในการปรับปรุง
โครงการต่อไป
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5. การประเมิ น เพื่ อการยอมรั บ และศั ก ยภ าพ ในการสรุ ป โครงการ (Program
Certification) ขั้นตอนนี้นักประเมินต้องหาข้อมูลข่าวสารรายงานต่อผู้มีอานาจตัดสินใจ เพื่อใช้ข้อมูล
ในการพิจารณาตัดสิน คุณค่าของโครงการ อ้างอิงไปสู่สถานการณ์ อื่น ๆ ในขั้นนี้ข้อมูลที่ได้จากนัก
ประเมิน จะท าให้ ผู้ บริหารได้ตัดสิ นใจว่าควรจะด าเนินการกับโครงการในลั กษณะใด อาจจะยกเลิ ก
ปรับปรุงใหม่ หรืออาจขยายโครงการออกไปอีก เป็นต้น สรุปรูปแบบการประเมินของอัลคิน แสดงได้
ดังภาพที่ 1
การประเมิน

การประเมิน
ระบบ

การประเมินการ
วางแผนโครงการ

การประเมิน
การนาไปใช้

การประเมินเพื่อ
การปรับปรุง

การประเมินเพื่อ
การยอมรับ
โครงการ

ภาพที่ 1 รูปแบบการประเมินโครงการของอัลคิน
รูปแบบการประเมินของ โพรวัส (Provus)
โพรวัส (Provus, 1969) ได้ให้ความหมายของการประเมินว่า เป็นการเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบั ติกับมาตรฐาน เพื่อเป็ นการค้นหาความไม่สอดคล้องระหว่างความคาดหวังกับผลปฏิบัติงานของ
แผนงาน เขาอธิ บ ายว่ ามี ค วามไม่ ส อดคล้ องกั น 5 ชนิ ด ที่ ส ามารถศึ ก ษาได้ จากการใช้ แ ผนงาน
คือ ความไม่สอดคล้องที่ไม่สัมพันธ์กับขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
ขั้น ที่ 1 การออกแบบโครงการ คือ การกาหนดปั จจัยที่ท าให้ เกิดการดาเนินงานกาหนด
กระบวนการดาเนินงาน และกาหนดผลที่คาดหวังจะได้รับจากการดาเนินงาน
ขั้นที่ 2 การเตรียมพร้อม เป็นการนาปัจจัยที่ทาให้เกิดการดาเนินงานเข้าสู่กระบวนการ
ขั้นที่ 3 การดาเนินการตามแผน
ขั้นที่ 4 ผลผลิตที่เกิดจากโครงการ
ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และกาไร
การประเมินต้องทาโดยผู้ประเมินคณะหนึ่งที่ได้วางมาตรฐานตามความคาดหวังของโครงการ
เอาไว้ ต่อจากนั้นการประเมินต้องดาเนินไปโดยการหาข้อมูลใหม่ และทาการตัดสินใจโดยใช้มาตรฐาน
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ที่ ว างเอาไว้ เป็ น เกณฑ์ นั บ เป็ น รู ป แบบที่ ช่ วยให้ ข้ อมู ล ย้ อ นกลั บ (Feedback) ในทุ ก ขั้ น ตอนของ
การประเมินดังกล่าวข้างต้น และตลอดโครงการอย่างต่อเนื่องดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 รูปแบบการประเมินความไม่สอดคล้องของโพรวัส
S หมายถึง มาตรฐาน (Standard)
T หมายถึง ยกเลิก (Terminate)
P หมายถึง การดาเนินงาน (Program performance)
A หมายถึง การเปลี่ยนแปลง (Alteration)
C หมายถึง เปรียบเทียบ (Compare) เกี่ยวกับ P หรือ S
D หมายถึง สารสนเทศที่แสดงความไม่สอดคล้อง (Discrepancy information)
การประเมินในแต่ละขั้นตอนถ้าหากพบข้อบกพร่องก็แก้ไขปรับปรุงในขั้นตอนนั้น ๆ ด้วย
วิธีการแก้ปัญหา (Problem solving) ซึ่งประกอบด้วยการถามตัวเอง เพื่อให้ได้คาตอบว่าทาไมจึงเกิด
ข้อบกพร่องนั้น ๆ มีอะไรเป็น สาเหตุ และมีวิธีการใดสามารถแก้ไขข้อบกพร่องที่มาจากสาเหตุนั้น
สาหรับขั้นตอนในการแก้ปัญหามีดังนี้

เมื่อผู้ป ระเมินทาการประเมินถึงขั้นที่ 5 ถ้าจะดาเนินการหรือเริ่มวงจรใหม่ก็ต้องทาการ
ออกแบบใหม่ โดยปรับ ปรุงให้สอดคล้ องกับผลการวิเคราะห์ การลงทุน ซึ่งตั้งอยู่บนรากฐานของ
ปัจจัยเบื้องต้นใหม่
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รูปแบบการประเมินของ สคริฟเว่น (Scrven)
ไมเคิ ล สคริ ฟ เว่ น (Michael Scriven, 1967) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการประเมิ น ว่ า
คื อ การรวบรวมข้ อ มู ล การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ เครื่ อ งมื อ เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล และการก าหนดเกณฑ์
ประกอบการประเมิน เป้าหมายสาคัญของการประเมิน คือ การตัดสินคุณค่าของโครงการ
จุดมุ่งหมายของการประเมินที่สาคัญมี 2 ประการ คือ
1. การประเมิ น ความก้ า วหน้ า (Formative Evaluation) เป็ น การประเมิ น ระหว่ า งที่
โครงการกาลังดาเนินการอยู่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้น เพราะการประเมินช่วยให้
ข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ
2. การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) เป็นการประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ
มีจุดมุ่งหมายเพื่อตัดสิน ในคุณ ค่าของโครงการ ตลอดจนค้นหาสิ่งที่ดีของโครงการเพื่อนาไปใช้กับ
สถานการณ์อื่นที่คล้ายคลึงกันต่อไป
สคริฟเว่น ได้เสนอแนะว่าในเรื่องการประเมิน เพื่อปรับปรุงหรือดูความก้าวหน้าของโครงการ
การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) ไม่จาเป็นต้องใช้นักประเมินอาชีพ อาจจะเป็น
นักประเมินสมัครเล่น หรือเป็นผู้ที่ทางานเกี่ยวกับโครงการนั้น ๆ ก็ได้ แต่ถ้าเป็นการประเมินเพื่อตัดสิน
คุณค่า หรือการประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) นั้น ควรจะแยกหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของบุคคลต่าง ๆ ให้ชัดเจน รวมทั้งควรจะได้มีการปรึกษาหารือกันระหว่างนักประเมินกับผู้ดาเนินงาน
ในโครงการด้วย
วิธีการประเมิน ในการประเมินมีวิธีการที่สามารถนาไปใช้ได้ 2 วิธี คือ
1. การประเมิ นก่ อนมี การปฏิ บั ติ งานหรือการประเมิ นคุณค่ าภายใน (Intrinsic Evaluation)
คือ ประเมินคุณค่าของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. การประเมินคุณค่าการปฏิบัติงาน (Pay – off Evaluation) คุณค่าจากผลที่เกิดขึ้นจาก
การใช้เครื่องมือวัดกับนักเรียน เป็นการประเมินในส่วนหนึ่งซึ่งเป็นผลที่มีต่อผู้รับบริการจากการดาเนิน
โครงการ เช่ น ผลที่ ได้ จ ากคะแนนสอบ หรื อ ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย ของผู้ บ ริ ห าร ฯลฯ
การประเมินคุณค่าการปฏิบัติงานให้ความสนใจเกี่ยวกับผลของโครงการที่เกิดกับผู้บริหาร จึงจัดว่า
เป็นการตัดสินคุณค่าของโครงการโดยอิงเกณฑ์ภายนอก
สคริฟเว่น มีความเห็นที่แตกต่างกับครอนบาค ในเรื่องของการใช้กลุ่มเปรียบเทียบมาใช้ใน
การประเมิน ซึ่งสคริฟเว่น เป็ น บุคคลที่เห็นว่ าการใช้กลุ่มเปรียบเทียบมีข้อดีมากกว่าการไม่ใช้กลุ่ ม
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เปรี ย บเทีย บ การใช้กลุ่ มเปรีย บเที ยบจะเป็ น การประหยัด กว่า ไม่ต้ องท าการศึก ษาในระยะยาว
และใช้กลุ่มตัวอย่างมาก ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมาก นอกจากนี้แล้วสคริฟเว่น ยังเชื่อว่าการศึกษา
กลุ่มย่อยด้วยวิธีการเปรียบเทียบจะเป็นประโยชน์มากกว่าการศึกษาประชากรทั้งหมด และทาได้ง่ายทา
ได้บ่อยครั้งกว่าด้วย
สคริฟเว่น เป็นนักประเมินที่ให้ความสาคัญในการประเมินค่าใช้จ่ายกับผลที่ได้รับเขาเชื่อว่า
การประเมินจะขาดความสมบูรณ์ ถ้านักประเมินไม่ได้พิจารณาในเรื่องคุณค่าที่ได้รับโดยการเปรียบเทียบ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของโครงการ สิ่งที่ต้องพิจารณามี 3 ประการ คือ
1. ความเป็นประโยชน์ นักประเมินควรจะต้องพิจารณาดูว่าสิ่งที่ลงทุนไปนั้นมีประโยชน์มาก
น้อยเพียงใด คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ไปหรือไม่
2. ขวัญ หรื อ ก าลั ง ใจ หรือ คุ ณ ธรรม เป็ น สิ่ งส าคั ญ มากในการด าเนิ น โครงการ ควร
พิจารณาด้วยว่าผลของโครงการจะทาให้ขวัญและกาลังใจหรือคุณธรรมของผู้ร่วมโครงการเป็นอย่างไร
3. ค่าใช้จ่าย เป็นเรื่องที่สาคัญมาก แต่นักประเมินไม่ค่อยให้ความสนใจ เนื่องจากมีความ
ยุ่งยากในการประเมิน
รูปแบบการประเมินโครงการของ สเตค (Stake)
โรบอร์ ด อี สเตค (Robert E. Stake) ได้ พั ฒ นารูป แบบการประเมิน โดยใช้แ นวคิ ดของ
ครอนบาค และสคริฟเว่น เป็ นพื้นฐานในการปฏิบัติในการประเมินของสเตค ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งที่
นักประเมินนามาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง การประเมินของ สเตค เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนาไปสู่การตัดสินคุณค่าของโครงการ สเตค ได้เสนอโครงสร้างของ
รูป แบบการประเมิน ใช้ชื่อว่ารูป แบบการประเมิน เคาน์ทิแนนซ์ (Countenance Model) ซึ่งตาม
โครงสร้างของรูปแบบนี้ ได้จาแนกข้อมูลการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ เมตริกบรรยาย และเมตริก
ตัดสินคุณค่า และได้เสนอว่าก่อนการตัดสินคุณค่าของโครงการใด ๆ นักประเมินควรทาการวิเคราะห์
หลักการและเหตุผลของโครงการนั้น ๆ ด้วยการประเมินโครงการตามแนวคิดของสเตคผู้ประเมิน
จะต้องรวบรวมข้อมูลแท้จริงให้ได้ และวิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลที่ ต้องการคือข้อมูลที่นามาใช้เพื่อการ
อธิบาย และการตัดสินใจ การประเมินนี้จาแนกสิ่งที่จะต้องพิจารณาในการประเมินออกเป็น 3 ส่วน คือ
1. สิ่งนาหรือปัจจัยเบื้องต้น (Antecedents) หมายถึง สภาพเงื่อนไขที่มีอยู่ก่อนแล้วหรือ
ปัจจัยต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการ
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2. การปฏิบ ัต ิ (Transaction) หมายถึง กิจ กรรมด าเนิน การ กิจ กรรมที ่ป ฏิบ ัติ เช่น
การจัด กิจ กรรมการเรีย นการสอนส าหรับ ครูแ ละนั กเรียน พฤติ กรรมระหว่างบุ คคล ปฏิ สั ม พั น ธ์
ระหว่างครูและนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน เป็นต้น
3. ผลลัพธ์หรือผลการดาเนินงาน (Outcomes) หมายถึงผลผลิตที่เกิดขึ้นจากโครงการใน
การเก็บข้อมูลผู้ประเมินจะต้องบันทึกข้อมูลทั้งสามชนิดนี้ แบ่งแยกเป็น 4 ประเภท คือ
1) ความคาดหวั งหรื อแผนงาน (Intents) หมายถึ ง สิ่ งที่ คาดหวั งไว้ จ าแนกเป็ นความ
คาดหวังเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติ และผลการดาเนินงานโครงการ
2) สิ่งที่เกิดขึ้นจริง (Observations) หมายถึง สภาพที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจาแนกเป็นสภาพการณ์
ที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติและผลการดาเนินงาน
3) มาตรฐาน (Standards) หมายถึง แนวทางการดาเนินงาน คุณลักษณะที่ควรจะมี
หรือควรจะได้รับเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติและผลการดาเนินงาน
4) การตัดสินใจ (Judgments) หมายถึง การพิจารณาผลการตัดสินใจ เป็นการพิจารณา
สรุปเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติและดาเนินงาน
ในการประเมิน ผู้ประเมินต้องพิจารณาข้อมูล เพื่อการบรรยายและต้องมีการศึกษาความ
สอดคล้องระหว่างความคาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเบื้องต้นการปฏิบัติ
และผลลัพธ์ เมื่อได้ผลอย่างไรแล้วจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กาหนดไว้ และมาตรฐาน ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นแล้วตัดสินใจ
แนวคิดของสเตคแตกต่างไปจากแนวคิดของคนอื่น ๆ ตรงที่ถ้าพบว่า ผลลั พธ์ยังไม่ดี
ไม่ได้หมายความว่า การวางแผนไม่ดีหรือหลักสูตรไม่ดี แต่อาจบกพร่องที่องค์ประกอบอื่น ๆ เช่น
การจัดเวลาสภาพแวดล้อม ผู้สอน ผู้บริหาร ผู้เรียน หรือสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ก็ได้
รูปแบบการประเมินของ เคริก แพตทริค (Kirkpatrick)
โดนั ล ด์ แอล เคริ ก แพตทริ ค (Donald L. Kirkpatrick, 1975) แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย
วิ ส คอนซิ น สหรั ฐ อเมริ ก า อดี ต ประธาน ASTD (The American Society for Training and
Development) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ การฝึกอบรมและการประเมินผลการฝึ กอบรมว่า “การ
ฝึกอบรมเป็นการช่วยเหลือบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการฝึกอบรมใด ๆ
ควรจะจัดให้มีการประเมินผลการฝึกอบรมซึ่งถือเป็นสิ่งจาเป็นที่จะช่วยให้รู้ว่าการจัดโปรแกรมการ
ฝึกอบรมมีประสิทธิผลเพียงใด”
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การฝึกอบรมเป็ นกิจกรรมปกติ ที่เกิดขึ้นในทุกโครงการ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒ นา
บุคลากรในหน่วยงาน โดยมุ่งหวังให้ผู้ผ่านการอบรมได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทางการทางาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เคริก แพตทริค เห็นว่าการประเมินผลการอบรมจะทาให้ได้ความรู้อย่างน้อย 3 ประการ คือ
1. การฝึกอบรมนั้นได้ให้อะไร หรือเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานในลักษณะใดบ้าง
2. ควรยุติโครงการชั่วคราวก่อน หรือควรดาเนินการต่อไปเรื่อย ๆ
3. ควรปรับปรุงหรือพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมในส่วนใดบ้างอย่างไร
ในการประเมิน ผลโครงการฝึก อบรม เคริก แพตทริค เสนอ ไว้ว ่า ควรด าเนิน การ
ประเมินประสิทธิผลของการอบรม 4 ลักษณะ คือ
1. ประเมิ น ปฏิ กิริ ย าตอบสนอง (Reaction Evaluation) เป็ น การตรวจสอบความรู้สึ ก
หรือความพอใจของผู้เข้ารับการอบรม
2. ประเมิ น การเรี ย นรู้ (Learning Evaluation) เป็ น การตรวจสอบผลการเรี ย นโดย
ตรวจสอบให้ครอบคลุม ทั้งด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และเจตคติ (Attitude)
3. ประเมิ น พฤติ ก รรมที่ เปลี่ ย นไปหลั ง การอบรม (Behavior Evaluation) เป็ น การ
ตรวจสอบว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมได้เปลี่ยนพฤติกรรมไปตามคาดหวังของโครงการหรือไม่
4. ประเมิ น ผลลั พ ธ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ต่ อ องค์ ก ร (Results Evaluation) เป็ น การตรวจสอบว่ า
ผลจากการอบรมได้เกิดผลดีต่อองค์กรหรือเกิดผลกระทบต่อองค์กรในลั กษณะใดบ้าง คุณภาพของ
องค์กรดีขึ้นหรือมีคุณภาพขึ้นหรือไม่
รายละเอียดแนวทางการดาเนินการประเมินแต่ละรายการเป็นดังนี้
1. การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง การประเมินขั้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่ให้รู้ว่าผู้ที่จะเข้ารับ
การฝึกอบรม นั้นมีความรู้สึกอย่างไรต่อการฝึกอบรม เช่น ผู้เข้ารับการอบรมพอใจ หรือไม่ต่อสิ่งที่
ได้รับ จากการฝึกอบรมและมากน้ อยเพียงใด การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนั้น ต้องการได้รับ
ข้อมูลที่เป็นปฏิกิริยาตอบสนองของผู้เข้ ารับการฝึกอบรม ที่มีความหมายและความเป็นจริง เพราะ
ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของการฝึกอบรมอันดับแรก เคริก แพตทริค กล่าวว่า มีอยู่
บ่ อยครั้ งที่ผู้ บ ริห ารตัดสิ น ใจให้ ล้ มเลิ กโปรแกรมการฝึ กอบรมเสีย หรือไม่ก็ตัดสิ นใจให้ ดาเนินการ
ฝึกอบรมต่อไป โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองเป็นพื้นฐาน
วิธีการที่จะช่วยให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกั บปฏิกิริยาตอบสนองที่มีความหมาย / และตรงตาม
ความจริงจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่
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1) กาหนดให้แน่นอนชัดเจนลงไปว่าต้องการได้รับข้อมูลอะไร เช่น ปฏิกิริยาตอบสนอง
ของเนื้ อหาหลั กสู ต ร วิธีการฝึ กอบรม วิท ยากร สถานที่ฝึ กอบรม ระยะเวลาที่ ใช้ ในการฝึ กอบรม
บรรยากาศฝึกอบรม ฯลฯ
2) ออกแบบของเครื่องมือ หรือแบบสอบถามที่จะใช้เก็บข้อมูล
3) ข้อคาถามที่ใช้ ควรเป็นชนิดที่เมื่อได้รับข้อมูลหรือได้คาตอบแล้วสามารถนามาแปลง
เป็นตัวเลขแจกแจงความถี่ และวิเคราะห์ในเชิงปริมาณได้
4) กระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เขียนแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใน
ข้อคาถามต่าง ๆ
5) เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมแสดงปฏิ กิ ริ ย าตอบสนอง ผ่ า นแบบสอบถาม
ตามความเป็นจริงจึงมีควรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เขียนชื่อตนเองไปในแบบสอบถาม
อนึ่งในการแจกแบบสอบถามเพื่อประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนี้ผู้ประเมิน ต้องแน่ใจว่าได้ให้
เวลาผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอที่จะให้คาตอบทุกข้ อ ควรอธิบายก่อนที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จะออกจากห้ อ งฝึ ก อบรมเมื่ อ สิ้ น สุ ด โปรแกรม พึ งหลี ก เลี่ ย งการปล่ อ ยให้ ผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรม
นาแบบสอบถามติดตัวออกไป และส่งคืนกลับมาในภายหลัง
2. การป ระเมิ น การเรี ย นรู้ (Learning Evaluation) การประเมิ น ผลในชั้ น นี้ มี
วัตถุประสงค์ที่จะให้รู้ว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ และทักษะอะไรบ้าง และมีเจตคติอะไรบ้าง
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งนี้เพราะความรู้ ทักษะ เจตคติ ล้วนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานสาคัญ ที่จะ
ช่ ว ยให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการท างานของผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมในโอกาสต่ อ ไป
เคริก แพตทริค ได้ให้ข้อเสนอแนะสาหรับการประเมินการเรียนรู้ไว้ดังนี้
1) ต้องการวัดความรู้ ทักษะและเจตคติ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งก่อนและหลัง
2) วิเคราะห์ทั้งคะแนนรายข้อและคะแนนรวมโดยเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลั ง
การฝึกอบรม
3) ถ้ า เป็ นไปได้ ค วรใช้ กลุ่ มควบคุ ม ซึ่ งเป็ นกลุ่ มของผู้ ที่ ไม่ ได้ รั บ การฝึ กอบรม
แล้วเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ทักษะ และเจคติของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ซึ่งเป็นกลุ่มของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่าแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
สาหรับเครื่องมือที่ใช้วัดความรู้ ทักษะ และเจตคติมี 2 แบบคือ
1) ใช้แบบสอบวัดความรู้ ทักษะ และเจตคติ ที่เป็นแบบวัดมาตรฐาน
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2) สร้างแบบสอบขึ้น ใช้เอง แบบสอบวัดความรู้ ทั กษะ และเจตคติที่ ส ร้างขึ้น เองนี้
อาจจะใช้รูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง หรือทุกอย่างต่อไปนี้ก็ได้ เช่น
- แบบ “ถูก” หรือ “ผิด”
- แบบ “เห็ น ด้ ว ย” หรือ “ไม่ เห็ น ด้ ว ย” ซึ่งอาจเป็ น มาตราส่ ว นประมาณค่า 4
หรือ 5 หรือ 6 สเกลก็ได้
- แบบเลือกคาตอบที่เห็นว่าถูกต้องที่สุด
- แบบเติมคา / ข้อความลงในช่องว่าง
3) การประเมิ น พฤติ ก รรมที่ เ ปลี่ ย นไปหลั ง การอบรม (Behavior Evaluation)
การประเมินผลในขั้นนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการทางานไปในทิศทางที่พึงประสงค์หรือไม่
การประเมินผลในขั้นนี้นับว่ายาก และใช้เวลามากกว่าการประเมินผลในสองขั้นแรก
เพราะจะต้องออกไปติดตามประเมินผลในสถานที่ทางานจริง ๆ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งจะมี
คาถามอยู่หลายข้อที่ผู้ประเมินต้องตอบให้ได้เสียก่อน เช่น
- ควรจะออกไปประเมิน ผลเมื่อไร (1 เดือน หรือ 3 เดื อน หรือครึ่งปี หรือ 1 ปี
ภายหลังจากการฝึกอบรม)
- จะเก็บ ข้อมูล จากใครจึงจะเชื่อถือได้ มากที่ สุ ด (จากผู้ บั งคับบั ญ ชา จากเพื่ อน
ร่วมงานจากผู้ใต้บังคับบัญชา หรือจากผู้เข้าร่วมการฝึกบอรมเอง)
1) ควรวัดพฤติกรรมการทางานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม
2) ระยะเวลาระหว่างการฝึกอบรมกับการประเมินผลหลังการฝึกอบรมนั้นควรจะให้
ห่างกันพอสมควร เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทางานได้เกิดขึ้น จริง ๆ ทางที่ดีควร
จะประเมินหลาย ๆ ครั้งเป็นระยะ ๆ ไปเช่นประเมินทุก 3 เดือน เป็นต้น
3) ควรจะได้เก็บข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง เช่น จากผู้บังคับบัญชาจากเพื่อนร่วมงาน
และจากกลุ่ ม ผู้ ที่ ผ่ า นการอบรมเคริ ก แพตทริ ค เห็ น ว่ า การประเมิ น ผลในขั้ น การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรม การทางานตามข้อเสนอที่กล่าวมานั้นจะนาไปใช้ จริง ๆ จะต้องใช้เวลา และอาศัยความ
ชานาญของ ผู้ประเมินผลเป็นอย่างมาก เขาจึงได้เสนอให้ทากับโปรแกรมการฝึกอบรมขนาดใหญ่ และ
โปรแกรม ที่จาเป็นต้องจัดหลาย ๆ ครั้งต่อไปในอนาคตเท่านั้น ส่วนโปรแกรมการฝึกอบรมขนาดเล็ก
ทั่วๆ ไปอาจใช้วิธีการง่าย ๆ ดังนี้
- กาหนดว่ามีพฤติกรรมการทางานอะไรบ้าง ที่คาดหวังจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
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- เตรียมคาถามที่จะใช้สาหรับการสัมภาษณ์
- ทาการสัมภาษณ์บุคคลหลาย ๆ กลุ่มภายหลังการฝึกอบรมสักระยะหนึ่ง เพื่อให้
รู้ว่าพฤติกรรมที่คาดหวังเอาไว้เหล่านั้น ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริง ๆ หรือไม่
- ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ควรจะได้นามาทาการวิเคราะห์เนื้อหา
อนึ่งถ้าเป็นการสัมภาษณ์ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรจะต้องแน่ใจว่า ผู้เข้า
รับการฝึกอบรม จะไม่มีอิทธิพลต่อการตอบ หรือสัมภาษณ์ของผู้ใต้บังคับบัญชา
4) การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร (Results Evaluation)
การประเมินผลในขั้นนี้มีวัตถุประสงค์ ที่จะให้รู้ว่าการฝึกอบรมได้ก่อให้ เกิดผลดีต่อ
หน่วยงานอย่างไรบ้าง เป็นการประเมินผลที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นกับหน่วยงาน เช่น การลดค่าใช้จ่าย
การปรับปรุงประสิทธิภาพการทางาน การเพิ่มปริมาณการขายและการผลิตอัตราการลาออกลดลง
เป็ น ต้ น ซึ่ ง นั บ ว่ าเป็ น การประเมิ น ผลที่ ย ากที่ สุ ด เพราะในความเป็ น จริ งนั้ น มี ตั ว แปร อื่ น ๆ
อีกมากมายนอกจากการฝึกอบรมที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานและตัว แปร “เหล่านั้น” บางทีก็ยากต่อ
การควบคุม ฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแก่หน่วยงานในทางที่ดีจึงสรุปได้ยากว่าเป็นผลจากโปรแกรม
การฝึกอบรม เคริกแพตริค ได้ให้ข้อเสนอแนะในการประเมินผลขั้นนี้ไว้ ดังนี้
1) ควรวั ด สภาวการณ์ ห รื อ เงื่อ นไขต่ า ง ๆ ก่ อ นการฝึ ก อบรมเอาไว้ แ ล้ ว น าไป
เปรียบเทียบกับสภาวการณ์ภายหลังการฝึกอบรม โดยใช้ข้อมูลที่สังเกตได้ หรือวัดได้
2) พยายามหาทางควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ซึ่งคาดว่าน่าจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
ในผล
ที่ต้องการให้เกิดขึ้น กับหน่วยงานวิธีหนึ่งที่พอจะทาได้คือ การใช้กลุ่มควบคุมหรือกลุ่ ม
ทดลอง
รูปแบบการประเมินของแพตตัน (Patton)
เอม คิ ว แพตตั น (M.Q. Patton, 1978) ได้เสนอแนวคิดและรูปแบบการประเมิน ที่ยึ ด
ประโยชน์ใช้สอย (Utilization–Focused Evaluation) เพื่อแก้ปัญหาของงานประเมิน โดยเฉพาะใน
ประเด็นที่มักจะได้รับการวิจารณ์ว่าประเมินแล้วไม่ได้ผลการประเมินไปใช้ หรือผู้บริหารมองว่าผลการ
ประเมินไม่ตรงกับข้อมูลที่ต้องการใช้ประกอบการตัดสินใจ แพตตัน จึงได้เสนอแนวคิดและแนวทาง
ในการประเมิน ดังนี้
1) หลั กการในการประเมิน การประเมิ นโครงการ นัก ประเมิน ควรให้ ความส าคั ญ กั บ
ผู้บริหาร หรือกลุ่มลูกค้าที่จะใช้ผลการประเมินนั้น ๆ คาถามเพื่อการประเมินหรือตรวจสอบควรเกิด
จากกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเหล่านั้น หรือต้องเป็นความอยากรู้อยากเห็น หรืออยากใช้ข้อมูลผลการประเมิน

53
ของผู้เกี่ยวข้อง ไม่ใช่ใช้ความอยากรู้อยากเห็น ของนักประเมินเป็นกรอบในการกาหนดวัตถุประสงค์
ของการประเมิ น ซึ่ งการประเมิ น ตามแนวคิ ด นี้ จะท าให้ ผ ลการประเมิ น มี โอกาสถู ก น าไปใช้ ใน
การปรับปรุงและพัฒนามากขึ้น
2) ขั้นตอนการดาเนินการประเมิน แพตตัน ได้เสนอแนวทางในการประเมินโดยเฉพาะการ
ดาเนินการ เพื่อให้ได้วัตถุประสงค์ของการประเมิน โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ขั้นตอน คือ
(1) จาแนกประเภทหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ในขั้นตอนนี้นักประเมิน
จะต้องพิจารณาว่า มีใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่จะประเมิน หรือเป็นผู้ที่ต้องการใช้ผลประเมิน
เช่น ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการคนอื่น ๆ
(2) สัมภาษณ์ / สอบถามผู้เกี่ยวข้องที่ได้จากข้อ (1) เพื่อรวบรวมความเห็น หรือความ
ต้องการว่ากลุ่มบุคคลเหล่านั้นต้องการทราบผลการดาเนินงานโครงการในลักษณะใดบ้าง ต้องการใช้
ข้อมูลการประเมินในเรื่องใด หรืออยากรู้อะไร
(3) จัดหมวดหมู่คาถาม หรือความอยากรู้ อยากเห็น หรือความต้องการใช้ข้อมูลของ
กลุ่ ม บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการ แล้ ว ก าหนดเป็ น รายการ ค าถามหลั ก ๆ เพื่ อ การประเมิ น
เช่น การดาเนินงานโครงการทาได้ตามแผนเพียงใด เกิดปัญหาในลักษณะใดบ้าง ผลการดาเนินงาน
ของโครงการทาได้บรรลุ วัตถุประสงค์เพียงใด ผู้ เข้า รับการอบรมมีความพึงพอใจการอบรมครั้งนี้
หรือไม่ ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเจตคติเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด หรือการดาเนินโครงการก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อประชาชนมากน้อยเพียงใด เป็นต้น
หลั งจากดาเนิ น การทั้ง 3 ขั้นตอนแล้ ว นักประเมิน จึงกาหนดวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินที่ครอบคลุมประเมิน คาถามการประเมินของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ส่วนการ
ดาเนินการในขั้นตอนต่อไป ก็ดาเนินการตามกระบวนการประเมินตามปกติ
รูปแบบการประเมินของเดวิด เฟทเธอร์แมน (David Fetterman)
เดวิด เฟทเธอร์แมน (David Fetterman, 1994) ได้เสนอแนวคิดการประเมินแบบเสริม
พลั ง (Empowerment) ซึ่งอยู่ บ นพื้ น ฐานความคิดของการประเมิน แบบสร้างความร่ว มมื อจาก
ทุกฝ่าย การประเมินแบบเสริมพลังเป็นการใช้มโนทัศน์ของการประเมิน เทคนิคการประเมิน และข้อ
ค้น พบจากการประเมิน ไปกระตุ้ น ให้ เกิดการพั ฒ นาปรับ ปรุงการกากับ ตนเอง โดยใช้วิ ธีการทั้ ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการดาเนินงานเป็นกระบวนการที่กระทา เพื่อช่วยให้กลุ่มบุคคลต่าง ๆ
ที่มีส่ วนได้ส่ วนเสีย ทุกฝ่ายเข้ามามีส่ว นร่วมเรียนรู้ ช่วยตนเองพัฒ นาตนเองโดยใช้วิธีการประเมิน
ตนเอง และสะท้อนผลแก่ตนเอง กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องในการประเมินแบบเสริมพลังจึงประกอบด้วย
บุคคลภายในที่ทาการประเมินผลด้วยตนเอง และนักประเมินแบบเสริมพลังจึงประกอบด้วยบุคคล
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ภายในที่ ท าการประเมิ น ผลด้ ว ยตนเอง และนั ก ประเมิ น ภายนอกที่ ท าหน้ าที่ เป็ น ผู้ ให้ ค าแนะน า
(Coach) หรือผู้อานวยความสะดวกในการประเมิน (Facilitator) การประเมินแบบเสริมพลังเป็นการ
นาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์ของผลการประเมิน มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย เพื่ อ เพิ่ ม การใช้ ป ระโยชน์ ข องผลการประเมิ น มี ก ารให้ ค วามรู้ ใ นการประเมิ น แก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้มีส่วนร่วม ผู้ประเมินมีบทบาทเป็นผู้อานวยความสะดวก หรือผู้ให้คาแนะนา
ไม่ ใ ช่ ผู้ ตั ด สิ น เกี่ ย วกั บ การประเมิ น เป็ น การตั ด สิ น ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ ป ระเมิ น และผู้ มี ส่ ว นร่ ว ม
ผู้ป ระเมินมีหน้าที่แนะน าช่วยเหลือเทคนิค และสร้างพลังการประเมินร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง การประเมินแบบนี้มิได้จบลงแค่การทราบคุณค่าของการประเมินเหมือนการประเมินแบบเก่า
แต่ ก ารประเมิ น ต้ อ งเป็ น กระบวนการท างานที่ ต่ อ เนื่ อ ง ด าเนิ น ต่ อ ไปตลอดระยะของการพั ฒ นา
โครงการ
ขั้นตอนการประเมิน
เฟคเธอร์แมน ได้เสนอขั้นตอนการประเมินแบบเสริมพลังเพื่อพัฒนาบุคลากรในโครงการ
ให้สามารถประเมินได้ด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนการประเมิน 4 ขั้นตอน คือ
1) การรวบรวมข้อมูล (Taking Stock) เป็นการตรวจสอบสถานภาพของโครงการว่าอยู่
ณ จุดใด รวมถึงการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของโครงการ
2) การกาหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Setting Goals) เป้าหมายที่กาหนดนั้นต้อง
มีความท้าทายแสดงถึงศักยภาพที่เป็นไปได้ ลักษณะสัมพันธ์กับกิจกรรมโครงการแหล่งทรัพยากร
ในขั้นตอนนี้ผู้มีส่วนร่วมในโครงการร่วมกันกาหนดเป้าหมาย อาจจะใช้วิธีการระดมสมอง โดยจัด
บรรยากาศให้มีลักษณะแบบประชาธิปไตย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน จนได้เป้าหมาย
ที่ทุกคนเห็นสอดคล้องกัน หรือเป็นเป้าหมายสาคัญที่ต้องการบรรลุ
3) การพัฒนากลยุทธ์เพื่อปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย (Developing Strategies) ขั้นตอนนี้
ผู้มีส่วนร่วมในโครงการร่วมกันรับผิดชอบและพัฒนากลยุทธ์ เพื่อให้กิจกรรมในโครงการดาเนินงานให้
ประสบความสาเร็จ การพัฒนากลยุทธ์อาจใช้การระดมสมอง การพิจารณาทบทวนอย่างรอบคอบ
การตกลงร่วมกันฉัน ทามติ (Consensual Agreement) กลยุทธ์ที่พัฒ นาจะถูกนาไปปฏิบัติแล้ ว
มีการทบทวน ตรวจสอบเกี่ยวกับประสิทธิผล และความเหมาะสม
4) การจัดหาหลักฐานที่แสดงถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน (Documenting Progress)
ในขั้นนี้ผู้มีส่วนร่วมในโครงการพิจารณาถึงหลักฐานที่จะแสดงให้เห็นถึงหลักฐานที่ จะแสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้า ความสัมพันธ์กับเป้าหมายของโครงการ และหลักฐานต้องมีความน่าเชื่อถือ
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ในแต่ละขั้นตอนที่กล่าวข้างต้นนักประเมินภายนอกและผู้มีส่วนร่วม (นักประเมินภายใน)
ในโครงการจะทางานร่วมกัน โดยตัวนักประเมินภายนอกมีบทบาทเป็นที่ปรึกษาของการทางาน
มากกว่าที่จะทาบทบาทของผู้ประเมิน ทั้งนี้บทบาทของนักประเมินภายนอกอาจเกี่ ยวข้องกับการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการให้ข้อมูลป้อนกลับ
ลักษณะของการประเมินแบบเสริมพลัง
จุดเน้นของการประเมินแบบเสริมพลัง คือ การพัฒนาปรับปรุงโครงการ และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ในบริบทของการประเมินแบบเสริมพลัง นักประเมินภายนอกจะมีบทบาทในการพัฒนา
บุคลากรหลายลักษณะดังนี้
1) การฝึกอบรม (Training) เป็นกระบวนการพัฒ นาบุคลากรภายในให้สามารถทาการ
ประเมิน ตนเองได้ โดยการให้ ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมิน เทคนิคการประเมินทาให้ บุคลากร
ภายในเกิดการเรียนรู้ทุกขั้นตอนของการทางานมุ่งให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในวิธีการมากกว่า
ให้ความรู้ต่าง ๆ ดังที่ เฟทเธอร์แมน ได้กล่าวในเชิงเปรียบเทียบว่า “ถ้าสอนวิธีจับปลาแก่เขา เขาจะ
สามารถเลี้ยงชีพได้ตลอดชีวิต”
2) การอานวยความสะดวก (Facilitation) โดยบทบาทนักประเมิน เป็นผู้ชี้แนะแนวทาง
ในการประเมิน กระตุ้นกากับการทางาน พยายามขจัดอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการประเมินไม่ล้มเหลว
3) การได้รับการสนับสนุน (Advocacy) เป็นขั้นตอนของการนาผลการประเมินตนเองไปใช้
ประโยชน์ โดยการนาผลการประเมินสนองผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้บริหาร หรือแหล่งทุนสนับสนุน
เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านทรัพยากรในการดาเนินงาน โดยผลที่ได้จากการประเมินอาจจะเป็นไป
ทางบวก คือ บรรลุผลตามที่ต้องการก็สามารถของการสนับสนุนเพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ
4) การสร้างความกระจ่าง (Illumination) เป็นการสร้างความกระจ่างให้เกิดกับบุคลากร
ภายในที่ผ่านประสบการณ์การทาการประเมินผลตนเอง ผลที่ได้จากการประเมินแบบเสริมพลังเป็น
กระบวนการที่ ช่ ว ยเปิ ด หู เปิ ด ตา ท าให้ เกิ ด ประสบการณ์ ในการเรีย นรู้ กระบวนการนี้ ถื อ ว่ า
เป็นการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความชัดเจนในตนเอง ทาให้เกิดการสร้างชุมชนของผู้รู้ขึ้น
5) การมีเสรีภาพในการกาหนดอนาคตของตนเอง (Liberation) เกิดขึ้นหลังจากที่กระบวน
การประเมินแบบเสริมพลังช่วยทาให้บุคลากรเกิดการพัฒนา และทาให้เขาเหล่านั้นสามารถมองเห็น
อนาคตของตนเองว่าควรพัฒนาไปในทิศทางใดถือเป็นการให้เสรีภาพกับคณะทางานในการกาหนด
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แนวทางการดาเนินงาน และพัฒนางานของตนเองกล่าวคือ เป็นการทาให้บุคลากรสามารถใช้ความคิด
ที่อิสระจากกรอบความคิดแบบเดิมสามารถสร้างและกาหนดแนวทางของตนเองได้
รูปแบบการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis Approach)
นิ ศา ชูโต (2547: 20-22) กล่ าวถึงการประเมิน รูปแบบการวิเคราะห์ ระบบไว้ว่า ในการ
วิเคราะห์นั้นจะต้องมุ่งถึงผลที่ได้จากโครงการ และพยายามหาความเกี่ยวข้องของรูปแบบของแผนงาน
ที่วางในโครงการกับตัวบ่งชี้ ต่าง ๆ ข้อมูลต่าง ๆ และผลที่จะเกิดจากโครงการต้องวัดในเชิงปริมาณ
และสาเหตุที่เป็นเรื่องของเหตุและผลได้ ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติและวิธีการประเมินส่ วนใหญ่มักจะ
เป็นเทคนิคการทดลองเพื่อดูผลของการวางแผนแบบต่าง ๆ ในสภาพการณ์ทางธรรมชาติรูปแบบนี้
ได้นาแนวคิดและเทคนิคของการวางแผนการจัดการให้สอดคล้องกับการกาหนดงบประมาณ เทคนิคนี้
เรี ย กว่ า PPB (Planning Programing and Budgeting) เพื่ อ การสร้ า งผลผลิ ต สู ง สุ ด โดยมี
ความเชื่อที่ว่าปัจจัยเบื้องต้น (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) มีความสัมพันธ์
กัน ในลั ก ษณะฟั งก์ ชั่ นการผลิ ตที่ สม่ าเสมอและมั่นคง การประเมิ นตามแนวคิด นี้ นิ ยมใช้ก ารทดลอง
มีก ารออกแบบกลุ่ ม ทดลอง และกลุ่ ม ควบคุม เพื่ อ หาข้ อ สรุป ระหว่างปั จจั ยเบื้ องต้น และผลผลิ ต
พร้อมทั้งสรุปผลที่ได้ว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ รูปแบบการวิเคราะห์ระบบสามารถประเมินได้ 3 ด้าน
ได้แก่
1. การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) เป็นการประเมินว่า ปัจจัยที่ต้องการมีอะไรบ้าง
พอเพีย งหรือไม่ ภายใต้ปัจ จัย นี้มีทางเลือกใด หรือโปรแกรมใดที่เราควรดาเนินการเพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของโครงการ การประเมินปัจจัยเบื้องต้น ได้แก่ บุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ์ จะช่วยให้
ผู้ดาเนินโครงการเลื อกแผนจัดโปรแกรมได้อย่างเหมาะสม หรือถ้าประเมินโครงการที่ดาเนินไปแล้ว
ผลจากการประเมินปั จจัยก็จะให้คาตอบว่าการดาเนินโครงการที่ทาไปนั้นได้ดาเนินไปตามแผนที่วางไว้
หรือไม่
2. การประเมินกระบวนการ (Process) เป็นการประเมิน ว่า ได้นาโครงการไปปฏิบัติตาม
แผนที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ การประเมินกระบวนการสามารถทาได้ 2 ลักษณะ คือ มีการประเมินก่อน
การนาไปปฏิบัติจริง ลักษณะที่สอง คือการประเมินกระบวนการขณะปฏิบัติอยู่โดยการสังเกตอย่างมี
ส่วนร่วมจะช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการดาเนินโครงการอย่างมาก
3. การประเมินผลผลิต (Output) เป็นการประเมินผลว่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของโครงการ
หรือไม่ ซึ่ง อาจทาได้ทัน ทีที่โ ครงการสิ้นสุด และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานต่อ มาอีกภายหลัง
ในช่วง 6 เดือน เป็นต้น การประเมินช่วยให้การตัดสินใจการรับรอง ล้มเลิก หรือปรับขยายโครงการ
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รูปแบบการประเมิน “CPO” ของเยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี
เยาวดี รางชั ย กุ ล วิ บู ล ย์ ศ รี (2550: 187-189) ได้ ชี้ ใ ห้ เห็ น ว่ า “การประเมิ น ” เป็ น
กระบวนการอย่างหนึ่งของสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่มุ่งจะประเมิน
ซึ่งอาจจะเป็นทรัพยากรและความพร้อม กิจกรรม โครงการและแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน สถาบัน
องค์ก ร หรื อ สั งคมนั้ น ๆ เพื่ อมุ่ งไปสู่ เป้ าหมายของการปรับ ปรุงหรือ พั ฒ นาคุ ณ ค่ าของสิ่ งที่ มุ่งจะ
ประเมินดังกล่าว รวมทั้งการพัฒนาสังคมโดยส่วนรวม “การประเมินโครงการ” นั้น เป็นกระบวนการ
รวบรวมข้อมูล และสารสนเทศที่จาเป็นอันจะนาไปสู่การตัดสินความสาเร็จ รวมทั้งการแก้ไข ปรับปรุง
พัฒ นา ตลอดจนการสร้างและการกาหนดทางเลือกใหม่ในการดาเนินโครงการ ดังนั้นกิจกรรมการ
ประเมินโครงการ จึงเป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่จาเป็นเกี่ยวกับปัจจัยขั้นพื้นฐาน
ของโครงการ ตลอดจนกระบวนการปฏิบั ติระหว่างดาเนินการ และผลผลิ ตของโครงการ ภายใต้
กิจกรรมและช่วงเวลาที่ได้กาหนดหรือวางแผนไว้ ดังนั้นเพื่อช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ของกระบวนการ
ต่าง ๆ ดังกล่าวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี จึงได้พัฒนาเป็นรูปแบบหรือแบบจาลอง
ของการประเมิน โครงการขึ้น ซึ่ งคิดว่าน่ าจะเหมาะที่ จะนามาประยุก ต์ใช้ในประเทศไทยโดยตรง
ดังปรากฏในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แบบจาลองการประเมิน “CPO” (CPO’S Evaluation Model)
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หมายเหตุ : สัญลักษณ์ที่ใช้มีดังนี้
1. ------------หมายถึง เส้นแบ่งระหว่างองค์ประกอบ ซึ่งแยกกันไม่เด็ดขาด
2.
หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแต่ละองค์ประกอบในลักษณะของ
การสื่อสารแบบสองทางอย่างครบวงจร
3. C หมายถึง Context
4. P หมายถึง Process
5. O หมายถึง Outcome
ตัวแบบ CPO ประกอบด้วยส่วนสาคัญ 3 ส่วนใหญ่ ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง
ตามลาดับ คือ
1. ปั จ จั ย พื้ น ฐานด้ านสภาวะแวดล้ อ มของโครงการ (Context) ปั จ จั ย ด้ า นนี้ ห มายถึ ง
“บริบท” ต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวกับโครงการทั้งหมด เช่น ปัจจัยทางการเมือง ทางสังคม ทางวัฒนธรรม
รวมทั้งปัจจัยทางกายภาพ และทางด้านจิตใจ เป็นต้น การประเมินในส่วนนี้ เป็นการประเมินสภาวะ
แวดล้อมหรือ “บริบท” ต่าง ๆ ของโครงการนั้น ๆ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร โดยพิจารณาถึง
1.1 ความต้องการของโครงการ (Needs Assessment) เพื่ อให้ ทราบถึงความจาเป็น
หรือความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ
1.2 ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility) เพื่อให้ทราบถึงโอกาสในการจัดทาโครงการ
1.3 การกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อระบุถึงสิ่งที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นจากโครงการ
1.4 ความพร้อมและทรัพยากรในด้านต่าง ๆ เช่น เงินทุนหรืองบประมาณ วัสดุอุปกรณ์
บุคลากร เป็นต้น
2. กระบวนการปฏิบัติระหว่างดาเนินโครงการ (Process) คาว่า “กระบวนการ” หมายถึง
ขั้นตอนหรือกรรมวิธีที่จ ะต้องปฏิบั ติตามล าดับ ก่อนหลั งอย่างเป็นระบบ และครบวงจรในระหว่าง
ดาเนินโครงการ กระบวนการดังกล่าวอาจจะแตกต่างกันไปตามเป้าหมายในเชิงปรัชญาของแต่ละ
โครงการ เช่น โครงการธุรกิจ เป้าหมายหลักก็คือ การแสวงหากาไรจากการดาเนินธุรกิจ นั้น ๆ ให้ได้
มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ โดยลดต้นทุนการดาเนินงานให้เหลือน้อยที่สุด ส่วนโครงการทางการศึกษา
ของรัฐ เป้าหมายหลักก็คือ การปลูกฝังความรู้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเด็กเยาวชน และบุคคลทั่วไป โดย
คานึงถึงผลประโยชน์ของชาติในระยะยาว โครงการบางประเภทนี้จะไม่มุ่งแสวงหากาไรสูงสุดเป็นหลัก
เป็นต้น ถึงแม้ว่ากระบวนการปฏิบัติ ระหว่างดาเนินโครงการอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเป้าหมาย
ในเชิงปรัชญาของแต่ละโครงการนั้น ๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว แต่สาหรับการประเมินโครงการโดยทั่วไป
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มีองค์ประกอบสาคัญที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ ก็คือ ความสอดคล้องของกิจกรรมและช่วงเวลา โดย
พิจารณาถึง
2.1 กิ จกรรม (Activity) เพื่ อให้ ทราบว่า กิ จกรรมนั้ น ๆ มี ความสอดคล้ องหรือตรงกั บ
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ และมีการจัดลาดับที่เหมาะสมต่อเนื่องกันมากน้อยเพียงใด
2.2 ช่วงเวลา (Timing) เพื่อให้ทราบว่า ช่วงเวลาที่จะดาเนินโครงการทางด้านกิจกรรม
นั้ น มี ค วามเหมาะสมเพี ย งไร มี ข้ อ จ ากั ด ประการใด และช่ ว งเวลาที่ ก าหนดไว้ นั้ น สามารถจะ
ปรับเปลี่ยนไปจากเดิมได้ตามความจาเป็นหรือไม่ และเพราะเหตุใด
3. ผลผลิตของโครงการ (Outcome) คาว่า “ผลผลิต” (Outcome) นั้น นักประเมินบาง
ท่านใช้คาว่า “ผลผลิต” (Product) ซึ่งหมายถึง ผลที่ได้รับจากการกระทาใด ๆ แต่บางท่านใช้คาว่า
“ผลลัพธ์” (Output) ซึ่งหมายถึง ผลงานหรือสิ่งที่ปรากฏออกมาภายหลัง ดังนั้น คาว่า “ผลผลิต”
ที่ใช้นี้ จึงมีความหมายครอบคลุมคาศัพท์ภาษาอังกฤษทั้ง 3 คา ดังที่กล่าวมาแล้ว ด้วยเหตุนี้ คาว่า
“ผลผลิตของโครงการ” จึงหมายถึง ผลงานหรือผลที่ได้รับจากการกระทากิจกรรมใด ๆ ของแต่ละ
โครงการ โดยสามารถแบ่งผลงานดังกล่าวเป็น 3 ประเภท คือ ผลรวม (Overall) ผลกระทบ (Impact)
และคุณค่าหรือประโยชน์ (Utility) ตามลาดับ
3.1 ผลรวม (Overall) เพื่อให้ ทราบถึงผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากกิจกรรมของโครงการ
ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
3.2 ผลกระทบ (Impact) เพื่ อให้ ทราบถึงผลที่ตามมาจากการดาเนินโครงการนั้น ๆ
ทั้ งทางตรงและทางอ้ อ ม รวมทั้ งจากที่ ค าดหวังไว้ และมิ ได้ ค าดหวั งไว้ ด้ว ยคุ ณ ค่ าหรือ ประโยชน์
(Utility) เพื่อให้ ท ราบถึงคุณ ค่าหรื อความส าคัญ ของผลที่ ได้มาจากการประเมิน ทั้งนี้ เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจ หรือเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมต่อไป
ในขณะที่ สมถวิล วิจิตรวรรณา (2552: 23-25) ได้อธิบายถึงรูปแบบการประเมินโครงการ
ไว้ ว่า โมเดลการประเมิ น หรื อรู ป แบบการประเมิ น คื อ กรอบความคิ ด ในการประเมิน ที่ เ สนอโดย
นักประเมินที่มีชื่อเสียง มีผู้เสนอรูปแบบการประเมินหลากหลาย ในที่นี้จะนาเสนอเฉพาะรูปแบบที่
นิยมใช้จานวน 7 รูป แบบ มีแต่ละรูปแบบการประเมินมีลั กษณะเฉพาะแตกต่างกัน รูปแบบการ
ประเมินโครงการตั้งแต่ 1 ถึง 5 เป็นรูปแบบการประเมินดั้งเดิมก่อน ค.ศ.1989 ต่อมาการประเมิน
ตั้งแต่ ค.ศ.1989 พัฒนาไปในแนวทางการเน้ นการใช้ประโยชน์จากผลการประเมิน การประเมินแบบ
มีส่วนร่วม และการประเมินที่ให้ความสาคัญกับผู้ที่ มีส่วนได้ส่วนเสียกับการประเมิน (Stakeholder)
ทาให้เกิดรูปแบบการประเมิน 6 ถึง 7 ในที่นี้จะกล่าวสรุป ทั้ง 7 รูปแบบ ดังนี้
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1. รูปแบบการประเมินที่ยึดจุดมุ่งหมาย (Objective model หรือรูปแบบ Tyler) นิยามการ
ประเมิน รู ป แบบนี้ คือ การเปรี ย บเที ยบผลการปฏิ บั ติ งานกับ จุดมุ่ งหมายของโครงการ โครงการ
ที่ประสบผลสาเร็จ คือ โครงการที่บรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการการเลือกรูปแบบนี้ จุดมุ่งหมายของ
โครงการ ต้องเขียนอย่างชัดเจน ครอบคลุม และสามารถทาการวัดได้
2. รูปแบบการประเมินแบบชิป (CIPP model) นาเสนอโดยสตัฟเฟิลบีม นิยามการประเมิน
รูป แบบนี้ คื อ กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมู ล ที่ เป็ นประโยชน์ เพื่ อใช้เป็ นทางเลื อกในการ
ตัดสินใจ มีรูปแบบการประเมิน 4 ด้าน คือ
2.1 การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) เป็นการประเมินสภาวะ
แวดล้ อ มก่ อ นการก าหนดโครงการ เช่ น ประเมิ น สภาพสั งคม เศรษฐกิ จ ความต้ อ งการจ าเป็ น
เพื่อกาหนดโครงการขึ้นมา
2.2 การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation : I) เป็นการประเมินก่อนเริ่มการ
ปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมพอเพียงของทรัพยากร เพื่อให้ นาทรัพยากรมาใช้ เพื่อให้
โครงการบรรลุผล
2.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เป็นการประเมินในระหว่าง
ดาเนินโครงการ เพื่อหาข้อบกพร่องของการปฏิบัติการทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จะได้นาไปปรับปรุงพัฒนาแก้ไข
การดาเนินการในแต่ละช่วงให้ทันเวลาต่อไป
2.4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นบรรลุจุดประสงค์โครงการเพียงใด การประเมินจะต้องปรับปรุงหรือขยาย หรือยกเลิก
ในเรื่องใดบ้าง
3. รู ป แบบการประเมิ น เชิ ง ระบบ (System Approach) คื อ การประเมิ น ปั จ จั ย น าเข้ า
กระบวนการและผลผลิต การประเมินปัจจัยนาเข้าเป็นการประเมินทรัพยากรที่ ใช้ในโครงการ เช่น
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เนื้อหา หลักสูตร เป็นต้น กระบวนการเป็นการประเมินการดาเนินงาน
เช่น ความถูก ต้อง รวดเร็ว ของการดาเนิน งาน การประสานงาน การให้ บริการ เป็ นต้ น ส าหรับ
ผลผลิตเป็นการประเมินผลที่ได้จากการดาเนินงาน
4. รูปแบบการประเมินการฝึกอบรมแบบเคิร์กแพททริก (Kirkpatrick model) เป็นรูปแบบ
ที่ออกแบบเพื่อประเมินการอบรม ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ
4.1 ประเมินปฏิกิริยา ความพึงพอใจด้านบริการต่าง ๆ ของผู้รับการอบรม
4.2 ประเมินความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมผู้รับการอบรม
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4.3 ประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้รับการอบรม
4.4 ประเมิน ผลลัพ ธ์ที่ เกิด ขึ้นกับองค์การของผู้ รับการอบรม อาทิ การเพิ่มคุณ ภาพ
การผลิต การลดค่าใช้จ่าย การลดความผิดพลาด เป็นต้น
5. รูปแบบการประเมินแบบเคาน์ทิแนนซ์ของสเตค (Stake’s Countenance Model)
การประเมินประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 ประการ คือ การบรรยายและการตัดสิน ประกอบด้วย
5.1 บรรยายลักษณะตัวแปร 3 ด้าน (สิ่งที่มีอยู่ก่อน กระบวนการ ผลผลิต) ของโครงการ
บรรยายความสั มพั น ธ์ (เชิงเหตุผ ล) ในสิ่ งที่วัดระหว่างตัว แปรทั้ ง 3 ด้าน บรรยายความสั มพั น ธ์
(เชิงประจักษ์) ที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงระหว่างตัวแปร บรรยาย ความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละตัวแปร
5.2 ตัดสินคุณค่าจากข้อมูลของตัวแปรที่เป็นมาตรฐานกับข้อมูลส่วนที่เป็นการตัดสิน
6. รูปแบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Collaborative Evaluation) เป็นรูปแบบที่ผู้วิจัย
เปลี่ ยนบทบาทจากผู้ ควบคุมการประเมินมาเป็นผู้ให้ ความร่วมมือให้ คาปรึกษาหารือที่ส ร้างสรรค์
ให้ความรู้วิธีที่จะปรับปรุงโครงการแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางานประเมินร่วมกัน และมีส่วนสาคัญในการ
ตัดสินใจ (เดิมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเพียงแหล่งข้อมูลการประเมิน) ทาให้ผู้มีส่วนร่วมเกิดความรู้สึก
เป็ น เจ้ าของทั้งในกระบวนการประเมิน และข้อค้นพบจากการประเมิน ซึ่งมีประโยชน์ระยะยาว
กับ ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มมากกว่าการใช้ผ ลการประเมิ น เท่ านั้ น นอกจากนั้ น ผู้ วิจั ยมี บ ทบาทเป็ น ตัว กลาง
ในกระบวนการเจรจาต่อรองระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ แต่ทั้งนี้ ระดับของการมีส่วน
ร่วมแตกต่างกัน มีตั้งแต่มีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อย จนถึงระดับที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ทุกขั้นตอน
7. รูปแบบการประเมินของแพตตันที่มุ่งใช้ประโยชน์จากการประเมิน (Patton’s Utilization
model) การประเมินโครงการที่ใช้วิธีการวิจัยเชิงประเมินแบบเดิมที่ใช้รูปแบบหรือแบบจาลองต่าง ๆ
เช่น CIPP มักมีข้อจากัดว่าไม่ได้นาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์เท่าที่ควร แต่เป็นการประเมินตาม
หน้าที่เท่านั้น ดังนั้น Patton จึงเกิดแนวคิดว่า ถ้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการประเมิน (Stakeholder)
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินตั้งแต่ต้น ก็จะทาให้ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับและมี
การนาผลไปใช้ และผู้วิจัยควรเปลี่ยนบทบาทจากการดาเนินการประเมินอย่างเข้มงวดเหมือนการ
จั บ ผิ ด มาเป็ น บทบาทในบรรยากาศที่ ส นั บ สนุ น แนะน าประสานงานกั บ ผู้ ด าเนิ น โครงการ
มี ก ารแลกเปลี่ ย นความเห็ น ปรึ ก ษาน าผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาโครงการเป็ น ระยะ
การประเมินในรูปแบบนี้มีลักษณะโน้มเอียงเป็นการประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative)
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นอกจากนี้ ศิริชัย กาญจนวาสี (2553: 113 – 127) ยังได้ส รุปรูปแบบการประเมินไว้ 28
รูปแบบ ดังนี้
1. การประเมินที่เน้นการตัดสินใจโดยใช้วิธีเชิงระบบ (SD Models)
รูปแบบการประเมินตามแนวคิดนี้ประกอบด้วย
1.1 System Analysis
กระทรวงกลาโหมของสหรัฐ (1956) ได้นาเทคนิค Planning, Programming and
Budgeting System (PPBS) ซึ่งมีรากฐานมาจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาใช้ในหน่วยงานของทาง
รัฐบาลเพื่อการสร้างผลผลิตสูงสุด โดยมี ความเชื่อว่า ปัจจัยเบื้องต้น (Input) กระบวนการ (Process)
และผลผลิต (Output) มีความสัมพันธ์กันในลั กษณะฟังก์ชันการผลิ ตที่สม่าเสมอ และมั่นคง และ
สามารถวัดผลได้ในเชิงปริมาณ การประเมินตามแนวคิดนี้นิยมใช้การทดลอง มีการออกแบบกลุ่ม
ทดลอง และกลุ่มควบคุมเพื่อหาข้อสรุปเชิ งสาเหตุระหว่างปัจจัยเบื้องต้น และผลผลิต พร้อมทั้ ง
สรุป ผลที่ได้ว่าบรรลุเป้ าหมายหรือไม่ ตลอดจนนิยมเปรียบเทียบประสิทธิภ าพกับโครงการอื่น ๆ
ในแง่ผลผลิตตามที่คาดหมายโดยใช้เกณฑ์การสิ้นเปลืองทรัพยากรน้อยที่สุด
1.2 Cost – related Analysis
รูปแบบนี้ได้ประยุกต์การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการประเมิน
โดยเสนอแนวคิด และเทคนิ คในการวิเคราะห์ ที่ส าคัญ ได้แก่ Cost – effectiveness Analysis
เป็ น การเปรี ย บเที ย บค่ า ใช้ จ่ า ยกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลที่ ไ ด้ รั บ Cost – benefit Analysis เป็ น การ
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของตัวเงิน Cost – utility Analysis เป็นการ
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับผลประโยชน์ของการใช้สอย และ Cost – feasibility Analysis เป็นการ
คาดคะเนค่าใช้จ่ายของทางเลือกต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าทางเลือกนั้นมีค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินที่มีอยู่
1.3 Program Evaluation and Review Techniques (PERT)
PERT เป็นเทคนิคการทบทวนและประเมินการจัดกิจกรรมขององค์กร เพื่อให้ผล
การดาเนิน งานเป็น ไปตามเป้ าหมาย และเสร็จทันเวลาที่กาหนด โดยอาศัยการสร้างแผนผังการ
ดาเนินกิจกรรมตามขั้นตอน และประมาณเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม เพื่อหาเส้นทางการดาเนิน
กิจกรรมที่ วิกฤติ จะได้ระดมทรัพยากรตามความเหมาะสม โดยให้ ความส าคัญต่อเส้นทางวิกฤต
เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายและเสร็จทันกาหนดเวลา
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1.4 Rossi, Freeman, and Wright’s Approach (RFWA)
เป็นรูปแบบการประเมินอย่างเป็นระบบที่พยายามเน้นการประเมินที่มีการวางแผน
กาหนดวิธีการที่เป็นมาตรฐานและชัดเจน เพื่อให้ผลการประเมินมีความเที่ยงตรง และเป็นปรนัย
RFW เสนอว่า วัตถุประสงค์ของการประเมินควรเน้นที่การดาเนินงานว่า เข้าถึงประชากรเป้าหมาย
เพียงไร? เป็นไปตามแผนหรือไม่ ? มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพียงไร? โดยการประเมินนั้น
จะต้องให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการติดตามควบคุมผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
และเป็นประโยชน์สาหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์การดาเนินงาน
1.5 Experimental Approach
รูปแบบนี้ได้นาหลักการวัด และการทดลองมาใช้เป็นแนวทางหนึ่งของการประเมิน
การประเมินควรออกแบบอย่างรัดกุม (ถ้าเป็นไปได้) ควรใช้แบบแผนการทดลองหรือกึ่งทดลอง มีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างได้มาตรฐาน การตัดสินผลควรอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่า
ที่จะใช้มาตรฐานส่วนตัว แล้วพยายามสรุปผลในรูปของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เพื่อจะได้นาผลไปใช้
อ้างอิงได้กับโครงการอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ผลการประเมินควรมีบทบาทในการกระตุ้นการ
อภิปรายทางการเมืองและสร้างอิทธิพลทางความคิดในการตัดสินใจของผู้บริหาร
1.6 Goal – based (Behavioral objectives) Approach
รูปแบบนี้เป็นรูปแบบการประเมินที่ยึดวัตถุประสงค์ของสิ่ง ที่ประเมินเป็นหลักในการ
ประเมินความสาเร็จ วัตถุประสงค์ของสิ่งที่ประเมินจึงเป็นทั้งเป้าหมายของการประเมิน และผลลัพธ์
ที่คาดหวัง ซึ่งสามารถนามาเป็นเกณฑ์มาตรฐานสาหรับการตัดสินผลสาเร็จของการดาเนินงานในการ
กาหนดวัตถุป ระสงค์ของสิ่งที่ประเมิน จึงต้องมีความชัดเจนในรูปของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
เพื่อที่นักประเมินจะวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอันเป็นการ
ตัดสินผลสาเร็จของการดาเนินกิจกรรม
1.7 Discrepancy Approach
รูป แบบการประเมินที่เน้นการตรวจสอบความไม่สอดคล้องระหว่างสิ่งที่คาดหวัง
และสิ่ งที่เกิดขึ้น จริง เพื่อเป็ น การชี้จุดเด่น/จุดด้อยของการดาเนินงาน โดยการบรรยายเอกสาร
ที่ เกี่ ย วข้ องสั งเกตการณ์ ในสนาม ประเมิ น การบรรลุ เป้ าหมายระหว่างทาง ประเมิ น การบรรลุ
เป้าหมายปลายทาง และเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างโครงการ/กิจกรรม นักประเมินจะต้องตั้ง
เกณฑ์มาตรฐานความสอดคล้องของแต่ละขั้นตอนของการประเมิน ถ้าความสอดคล้องเกิดขึ้นไม่ถึง
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ระดับที่ยอมรับได้ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนการดาเนินงาน หรือเปลี่ยนเกณฑ์ หรือยุติโครงการ /
กิจกรรม
1.8 Context – Input – Output Approach (CIPP)
เป็ น การประเมิ น บริบ ท ปั จ จัย เบื้ อ งต้ น กระบวนการ และผลผลิ ต เพื่ อ ช่ ว ย
ผู้ บ ริ ห ารในการตัด สิ น ใจเกี่ย วกับ การเลื อกเป้ าหมาย / จุดมุ่งหมายของโครงการ/การดาเนิน งาน
(planning decisions) การกาหนดยุทธวิธี แผนงานและการดาเนินงาน (structuring decisions)
การปรับเปลี่ยนยุทธวิธี / แผนงาน / การดาเนินงานให้ความเหมาะสม (implementing decisions) และ
การตั ดสิ น ใจเกี่ ย วกั บ การปรั บ เปลี่ ยน / คง – ขยาย / ยุ บ – เลิ กโครงการ (recycling decisions)
นักประเมินจะต้องออกแบบการประเมินให้สอดคล้องกับสภาพการตัดสิน ใจของผู้บริหารโดยการระบุ
ประเภท ระดับ และคาดคะเนสถานการณ์ ของการตัดสิ นใจที่จะเกิดขึ้น กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์ จากนั้นจึงเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการ วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผล
1.9 Center for the Study of Evaluation Approach
รูปแบบการประเมินที่เรียกว่า CSE Approach เป็นการประเมินกระบวนการของ
การทาให้เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจ จุดมุ่งหมายของการประเมินจึงเป็นการทาให้เกิดความมั่นใจ
ในการตัดสินใจ จุดมุ่งหมายของการประเมินจึงเป็นการเสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร
โดยการประเมินควรประกอบด้วยกิจกรรมสาคัญ คือ การประเมินความต้องการของระบบ (System
Assessment) ประเมินการวางแผนโครงการ (Program planning) ประเมินการดาเนินงานตาม
แผน (Implementation Evaluation) ประเมิน ความก้าวหน้ า (Progress Evaluation) และ
ประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) นักประเมินจะต้องรวบรวมข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับ
โครงการ และให้ตรงกับความต้องการของผู้บริหาร โดยจะต้องทราบว่าใครมีอานาจในการตัดสินใจ
ผู้บริหารต้องการข้อมูลอะไร และนักประเมินควรเป็นคนกลางที่ไม่มีส่วนร่วมในโครงการ
2. การประเมิน ที่ เน้ น การตั ดสิ น ใจ โดยใช้ วิธีเชิ งธรรมชาติ (ND Models) รูป แบบการ
ประเมินตามแนวคิดนี้ ประกอบด้วย
2.1 Utilization – Focused Approach (UFA)
รูปแบบการประเมินที่เน้นการนาผลไปใช้ประโยชน์ Patton ให้แนวทางว่าบุคลิกภาพ
ของนักประเมินเป็นกุญแจสู่การใช้ประโยชน์ของผลการประเมิน นักประเมินจะต้องสร้างสัมพั นธ์กับผู้
ต้องการใช้ข้อมูลโดยตรง เพื่อล่วงรู้ความต้องการข้อมูลการตัดสินใจที่ต้องการทา และป้อนข้อมูลที่เขา
ต้องการ โดยระบุผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่ต้องการใช้ผลการประเมิน กาหนดประเด็นของการประเมิน
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ให้ชัดเจน เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และใช้เกณฑ์การตัดสินอันเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้ผลการประเมิน เสนอผลการประเมินโดยให้ผู้ใช้ผลการประเมินเป็นผู้สรุป และตัดสินคุณค่าของสิ่ง
ที่มุ่งประเมิน จากนั้นจึงทาการเผยแพร่ผลการประเมิน
2.2 Stakeholder – Based Approach
เป็ น รู ป แบบการประเมิ น ที่ ให้ ค วามส าคั ญ และเน้ น การสนองตอบความต้ องการ
ทราบผลการประเมิ น ของกลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กลุ่ ม ผู้ ส นใจและเกี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ งที่ ป ระเมิ น
(multiple stakeholder groups) กลุ่มผู้สนใจและเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ประเมินถูกนามาให้มีส่วนร่วม
ในการกาหนด จุดมุ่งหมายของการประเมิน เกณฑ์การประเมิ น เครื่องมือ การแปลผลการให้ข้อมูล
ย้อนกลับเกี่ยวกับร่างรายงาน ซึ่งต่อมาได้เสนอแนวคิดในการเลือกกลุ่มผู้สนใจ และเกี่ยวข้องกับสิ่งที่
ประเมิ น โดยพิ จ ารณาเป้ าหมายของการมี ส่ ว นร่ว ม เพื่ อ เป็ น การส่ งเสริม การใช้ ผ ลการประเมิ น
(utilization) ควรเลือกกลุ่มที่มีอานาจในการตัดสินใจด้านนโยบายและควรให้มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง
กลุ่มดังกล่าว เช่น ผู้ บ ริห าร ผู้ จัดดาเนินการที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบาย แต่ถ้าเพื่อเป็น
ตัวแทนของกระบวนการตัดสินใจ (decision making process) ควรเลือกกลุ่มที่มีอานาจในการ
ตั ด สิ น ใจและไม่ จ าเป็ น ต้ อ งให้ มี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งใกล้ ชิ ด แต่ ถ้ า เพื่ อ การสร้า งพลั งในการตั ด สิ น ใจ
(empowerment) ที่สอดคล้องกับกระบวนการประชาธิปไตย ควรเลือกกลุ่มที่มีอานาจน้อยในการ
ตัดสินใจ แต่มีบทบาทของการต่อรองสูง เช่น ผู้ใช้บริการกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มพลังต่าง ๆ เป็นต้น
2.3 Responsive (Countenance) Model
รูปแบบการประเมินที่สนองความต้องการสารสนเทศของผู้สนใจใช้ผลการประเมิน
โดยพยายามสะท้อนคุณค่าของการดาเนินงานตามทัศนะของผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายอย่างกว้างขวาง
Stake เสนอให้ใช้วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (case study) รวบรวมข้อมูลโดยเน้นการสั งเกตและ
สัมภาษณ์ตามสภาพธรรมชาติ โดยใช้นักสังเกตหลาย ๆ คนทาการสังเกตกลุ่มผู้เกี่ยวข้องหลาย ๆ
กลุ่ ม เน้ น ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วกั บ การรั บ รู้ก ระบวนการและผลกระทบในด้ านการเปลี่ ย นแปลงต่ าง ๆ
ที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาองค์ประกอบของการประเมิน 3 ส่วน คือ Antecedents, Transaction
และ Outcomes วิธีการประเมินเน้นการบรรยายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบตามที่คาดหวังและ
เกิ ด ขึ้ น จริ ง และตั ด สิ น คุ ณ ค่ าโดยเปรียบเที ย บกั บ มาตรฐานในทั ศ นะของผู้ เกี่ ย วข้ อ งฝ่ ายต่ าง ๆ
ส่วนการตัดสิน คุณค่าสุดท้ายให้เป็ นหน้าที่ของผู้ใช้ผลการประเมิน จะกาหนดเกณฑ์และทาการชั่ง
น้าหนักคุณค่าของฝ่ายต่าง ๆ เอาเอง
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2.4 Creative Approach
รู ป แบบนี้ ไ ด้ เ น้ น ว่ า ไม่ มี วิ ธี ดี ที่ สุ ด เพี ย งวิ ธี เ ดี ย วในการประเมิ น เนื่ อ งจาก
ทุกสถานการณ์ ของการประเมินมีความสลับซับซ้อน และมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น
คุณลักษณะ เงื่อนไข ทรัพยากร ข้อจากัด กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง ค่านิยม และการเมือง ดังนั้น จึงต้อง
ใช้วิธีการประเมินแตกต่างกัน การประเมินที่ดีควรสอดคล้องกับสถานการณ์ (situation responsive)
เน้นผลที่นาไปใช้ประโยชน์ได้ (utilization–focused) และมีวิธีการที่ยืดหยุ่น (methodologically
flexible) Patton ได้เสนอว่า creative evaluation เป็นการประเมินที่ใช้กระบวนการแก้ปัญหาใน
การปรับเปลี่ยนสถานการณ์ และการประเมินให้เหมาะสมกัน โดยอาศัยความสามารถส่วนตัวของ
นักประเมินในการสังเกตเจรจาต่อรอง ปฏิสัมพันธ์กับองค์ประกอบแวดล้อม เพื่อออกแบบการประเมิน
จึงต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และกล้าหาญมีความกระตือรือร้นตอบสนองได้ไวปรับตัวได้ดี และ
สามารถให้ความรู้ผู้เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจในกระบวนการประเมิน และการใช้ผลการประเมินโดยมี
สไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
2.5 Transactional Approach
รูปแบบนี้ ใช้แก้ไขความแตกแยกหรือขัดแย้ง อันเนื่องมาจากการดาเนินโครงการ
และประสานรอยร้าวด้วยหลั กการบริห ารความขัดแย้งรูป แบบการประเมินนี้เริ่มด้ว ยการประชุม
เพื่ อ รั บ ทราบปั ญ หาของกลุ่ ม ผลประโยชน์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมด สร้ า งเครื่ อ งมื อ ติ ด ตามข้ อ มู ล
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เกี่ยวกับการรับรู้ปัญหา ความคาดหวังของกลุ่ม ต่าง ๆ ปรับเปลี่ยน
โครงการให้เหมาะสมโดยสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน ติดตามควบคุม และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่
2.6 Illuminative Approach
รู ป แบบนี้ เน้ น การใช้ เ ทคนิ ค การสั ง เกตแบบปลายเปิ ด (open – ended
observation) เกี่ย วกับ คุณ ลั กษณะส าคัญ ของโครงการ ข้อตกลงเบื้องต้น สถานการณ์ แวดล้ อ ม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อโครงการ เพื่อบรรยาย แปลความหมาย และจัดทา
เอกสารรายงานเกี่ยวกับ ผลดี / ผลเสียของสถานการณ์แวดล้อม นวัตกรรมการเปลี่ ยนแปลง แล ะ
ผลลัพธ์ที่สาคัญตลอดจนการแสวงหาหลักการทั่วไป
2.7 Democratic Approach
เป็นแนวทางการประเมินแบบประชาธิปไตยที่ให้ความสาคัญต่อผู้มีผลประโยชน์จาก
การดาเนิ น งานทุกฝ่ ายให้ มีส่วนร่วมในกระบวนการประเมิน นักประเมินทาหน้าที่ติดต่อเจรจา /
ประสานงานระหว่างแหล่งทุน ผู้บริหาร ผู้ร่วมโครงการ และผู้ได้รับผลจากโครงการ / ประชาชนทั่วไป
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ตลอดจนทาหน้าที่ศึกษาข้อมูลของโครงการเสนอ และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกลุ่มผลประโยชน์
ต่าง ๆ การตัดสินคุณค่า และข้อเสนอแนะขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของผู้เกี่ยวข้องแต่ละฝ่าย
3. การประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่าโดยใช้เชิงระบบ (SV Models)
3.1 Consumer – oriented Approach
รู ป แบบการประเมิ น ที่ เน้ น ความส าคั ญ ของผู้ บ ริโภค เป็ น การตั ด สิ น คุ ณ ค่ าเชิ ง
สัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ การประเมินมีจุดมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคสาหรับตัดสินใจเลือกการ
บริโภคที่คุ้มค่า หรือสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภค ผลิตผลที่ได้จากกระบวนการ ซึ่งอาจอยู่
ในรูป ของการบริการหรือผลิตภัณ ฑ์ก็ตามควรตัดสิน คุณ ค่าตามมาตรฐานของผู้ บริโภคเป็นส าคัญ
ผู้บริโภคอาจเป็ น ผู้ซื้อสิ นค้า ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าโครงการฝึกอบรม ผู้เลือกสถานศึกษา นักเรียน ครู
ผู้ปกครอง ผู้เสียภาษี เป็นต้น การประเมินในลักษณะนี้ นักประเมินควรเป็นผู้ประเมินภายนอกที่มี
ความเป็นอิสระ คาถามการประเมินที่สาคัญ คือ อะไรเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ? หรือคุ้มค่าที่สุด? ภายใต้
ความแตกต่างของบริบท ด้านราคา ความต้องการ คุณค่าของสังคม ผลกระทบทางบวก / ลบ ที่อาจ
เกิดขึ้นตามมา ขั้นตอนการประเมินที่สาคัญควรประกอบด้วยรายการกิจกรรมของการวัด การตีค่า
การจัดลาดับความสาคัญการชั่งน้าหนักผลตอบแทนและสังเคราะห์เพื่อสรุปผล
3.2 Judicial (Adversarial) Approach
รูปแบบนี้ได้นาการพิพากษาคดีมาใช้เป็นวิธีการบรรลุข้อยุติเกี่ยวกับการตัดสินคุณค่า
ของสิ่งที่ประเมิน ด้วยการนาสืบพยาน / หลักฐานของทีมนักประเมิน 2 ฝ่าย ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลของโครงการแตกต่างกัน เพื่อเปิดโอกาสให้นักประเมินแต่ละฝ่ายแสดงหลักฐานที่น่าเชื่อถือที่สุด
ของฝ่ายตน โดยมีการซักถามพยานของตนและฝ่ายตรงกันข้าม ผู้พิพากษาและลูกขุนฟังการเสนอ
ข้อเท็จจริง และการสืบสวนพยานจากทีมนักประเมินแต่ละฝ่าย เพื่อตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ประเมิน
พร้อมทั้งจัดทาข้อเสนอแนะโดยมีขั้นตอนในการประเมิน คือ กาหนดประเด็นปัญหาเพื่อใช้เป็นกรอบ
ของการสืบสวน คัดเลือกประเด็นและเรียงลาดับความสาคัญ เปิดโอกาสให้ทีมนักประเมินแต่ละฝ่าย
เสนอข้อมูล หลักฐานของผลการประเมินนาสืบพยานและเสนอข้อโต้แย้ง คณะลูกขุนสรุปผลตัดสิน
คุณค่า และจัดทาข้อเสนอแนะแนวทางนี้อยู่บนพื้นฐานความเชื่อว่าการสืบสวนสอบสวนกับมนุษย์ถือ
ว่าเป็นหลักฐานที่สาคัญที่สุด เพราะนอกจากจะได้ข้อ เท็จจริงแล้วยังสามารถครอบคลุมถึงอารมณ์
ความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม สีหน้าท่าทาง ซึ่งจะเป็นส่วนประกอบที่นาไปสู่การตัดสินคุณค่าที่เหมาะสม
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3.3 Accreditation (Professional Review) Approach
ตอนต้นศตวรรษที่ 20 ได้เกิดการตื่นตัวในการรวมกลุ่มของนักวิชาชีพเป็นสมาคม
วิช าชีพ ต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์การประกอบวิชาชีพของสมาชิก ในขณะเดียวกันสมาคม
วิชาชีพดังกล่าวยังได้ทาหน้าที่กาหนดจรรยาบรรณมาตรฐานของวิชาชีพ การพิจารณาผลงานทาง
วิชาการ โดยใช้รูปแบบการประเมินที่เรียกว่า Professional Review รูปแบบการประเมินดังกล่าว
ประกอบด้วยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพ นั้น ๆ ทาการประชุมกาหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติ และใช้เป็นแนวทางในการตัดสินคุณภาพของผลการปฏิบัติ ผลงานทางวิชาการ การรับรอง
วิทยฐานะ (Accreditation) การให้วุฒิบัตร เป็นต้น
3.4 Goal – free Approach
เป็นรูปแบบหนึ่งที่พยายามลดความลาเอียงของการประเมินที่เ น้นการประเมินผลที่
เกิด ขึ้น จริ ง (actual effects) หรื อ ผลทั้ งหมดของโครงการทั้ งในแง่ผ ลที่ ค าดหมาย และผลที่ มิ ได้
คาดหมาย เช่น ผลข้างเคียงซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบเป็นต้น มีการประเมินความ
ต้องการจาเป็น (Needs Assessment) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการตัดสินคุณค่าของโครงการการ
ประเมินโครงการแบบไม่อิงวัตถุประสงค์ของโครงการมีจุดมุ่งหมาย เพื่อทราบผลทั้งหมดของโครงการ
เปรี ย บเที ย บการด าเนิ น โครงการกับ โครงการอื่ น ๆ เพื่ อ ศึ กษาประสิ ท ธิภ าพของการด าเนิ น งาน
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย เพื่อศึกษาอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายกับประสิทธิผล จากนั้นจึงสรุปผลการประเมิน
บุคลากร การดาเนินงาน และคุณค่าสรุปของโครงการ
3.5 Training Approach
รูปแบบการประเมินผลการฝึกอบรมว่าให้ผลอะไรบ้างแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ
หน่วยงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่าให้ผลอะไรบ้างแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และหน่วยงานของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา / ปรับปรุงโครงการฝึกอบรม หรือตัดสินใจยุติ
หรื อ ด าเนิ น โครงการต่ อ ไป Kirkpatrick ได้ เสนอว่า ควรท าการประเมิ น ผลของการฝึ ก อบรมเป็ น
4 ลาดับขั้น ได้แก่ 1) การประเมินปฏิ กิริยา (Reaction) อันเป็นความรู้สึกตอบสนองต่อโครงการ
ของผู้ เข้ ารั บ การอบรม เช่ น หลั ก สู ต ร เนื้ อ หา สาระ วิท ยากร เอกสาร สถานที่ โ สตทั ศ นู ป กรณ์
ระยะเวลา เป็นต้น 2) การประเมินการเรียนรู้ (Learning) อันเป็นผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เข้า
รับการอบรม เช่น การเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ ทักษะ ก่อน – หลัง การฝึกอบรม เป็นต้น
3) การประเมินพฤติกรรม (Behavior) อันเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับการอบรมเมื่อ
กลับไปปฏิบัติงาน เช่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ก่อน – หลัง การฝึกอบรมและหลังจากกลับไป
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ปฏิ บั ติงาน เป็ น ต้ น และ 4) การประเมิ น ผลต่อ องค์ก าร (Results)เป็ น การประเมิน ผลลั พ ธ์ห รือ
ผลกระทบที่ เกิ ดต่ อ องค์ การ อัน เนื่ อ งมาจากการเปลี่ ยนแปลงพฤติ ก รรมของผู้ เข้ารับ การอบรม
เช่น การลดลงของปัจจัยเสี่ยง การเพิ่มขึ้นของผลผลิต ประสิทธิภาพ เป็นต้น
3.6 Theory – Based Approach
รูปแบบการประเมินแบบอิงการขับเคลื่อนทางทฤษฎี โดยใช้ทฤษฎีโครงการเป็น
เครื่องนาทางสาหรับตัดสินว่า โครงการนั้นประสบความสาเร็จหรือไม่ ? และปัจจัยใดเป็นสาเหตุของ
ผลของโครงการที่ เกิ ด ขึ้น เพื่ อ จั ด ท าข้ อ เสนอแนะส าหรับ พั ฒ นาโครงการลั กษณะนั้ น ต่ อ ไป การ
ประเมินตามแนวคิดนี้เริ่มจากการใช้ตรรกศาสตร์ของโครงการ ด้วยการพัฒนาทฤษฎีที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ มีความเที่ยงตรงภายใต้บริบทของโครงการ แนวคิดทางทฤษฎีจะช่วยเชื่อมโยงระหว่าง
ปั จ จั ย กิจ กรรมการดาเนิ น งาน และผลลั พ ธ์อัน เป็น ผลส าเร็จของโครงการมีการระบุตัว แปรต้ น
และตั ว แปรตาม พร้ อมทั้ งการเชื่ อ มโยงเชิ งสาเหตุ ผลการประเมิ น ท าให้ ท ราบว่าปั จ จั ย ต่ าง ๆ
รวมทั้งกิจกรรมการดาเนินงาน นาไปสู่ผลลัพธ์ตามคาทานายของทฤษฎีหรือไม่ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ประสบผลสาเร็จเพียงใด? และปัจจัยใดเป็นส่วนสาคัญต่อการเกิดผลสาเร็จ / ไม่สาเร็จนั้น ความ
เหมาะสมของการใช้รูปแบบการประเมินนี้อยู่ที่ความสามารถในการสร้างทฤษฎีโครงการที่ถูกต้องและ
เชื่อถือได้ ถ้าทฤษฎีมีความสอดคล้องกับโครงการ และบริบทของโครงการ ทฤษฎีนั้นช่วยนาทางทา
ให้สามารถตรวจสอบผลของโครงการได้อย่างน่าเชื่อถือ
3.7 Value – Added Approach
รูป แบบการประเมิ นแบบเน้น ผลลั พธ์ที่ เป็น มูล ค่าเพิ่ ม ซึ่งเป็น การติดตามกากั บ
ผลลัพธ์อย่างเป็นระบบ (Outcome monitoring) สาหรับประเมินความงอกงาม พัฒนาการหรือ
คะแนนเพิ่ม โดยใช้แบบสอบถามมาตรฐานเป็นเครื่องมือติดตามประเมินความก้าวหน้า / แนวโน้ม
ของผลสัมฤทธิ์ / พัฒ นาการของระบบการศึกษา สถานศึกษาหรือผู้เรียนในระดับชั้น ต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่องว่ามีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเพียงไร สาหรับเปรียบเทียบระหว่างสถานศึกษา ขนาด ประเภท สังกัด
เพื่อจัดกลุ่มคุณภาพและจัดทารายงานข้อเสนอแนะสาหรับการพัฒ นาระบบการศึกษาในภาพรวม
นักประเมินอาจใช้ตัวบ่งชี้เชิงระบบเป็นกรอบของการติดตามความก้าวหน้าหรือพัฒนาการ คาถาม
เชิงประเมินที่สาคัญของรูปแบบการประเมินนี้ เช่น ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นมูลค่าเพิ่ม
เท่าใด? แนวโน้มพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างไร? ส่วนใดของระบบที่มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด? ส่วนใด
แย่ที่สุด? สวนใดบ้างที่ควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขระบบโดยภาพรวมประสบความสาเร็จ
หรือไม่สาเร็จเพียงใด? เป็นต้น
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4. การประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่าโดยวิธีเชิงธรรมชาติ (NV Models)
รูปแบบการประเมินตามแนวคิดนี้ ประกอบด้วย
4.1 Effective Approach
รู ปแบบนี้ พยายามเพิ่ มโอกาสของการน าผลการประเมิ นไปใช้ ประโยชน์ เรี ยกว่ า
Effective Evaluation ซึ่งเป็นวิธีที่ผสมผสานระหว่างแนวคิดการประเมินแบบตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
สารสนเทศ (responsive evaluation) กั บวิธีการประเมินแบบธรรมชาติ (naturalisticmethodologies)
ซึ่งเน้นวิธีการที่ยืดหยุ่นตามสถานการณ์โดยเริ่มต้นจากการระบุผู้อยู่ในข่ายที่จะใช้สารสนเทศจากการ
ประเมิน ระบุองค์ประกอบที่ต้องการประเมิน กาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินให้ชัดเจนว่า
ต้อ งการประเมิ น คุณ ค่าภายในและ / หรือคุ ณ ค่ าภายนอก ประเมิน แบบformative และ/หรือ
summative จากนั้นจึงเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุมประเด็นปัญหาคุณค่าที่ต้องการประเมินและ
เกณฑ์มาตรฐาน เพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูล แปลผล ตัดสินคุณค่าภายใน / ภายนอก ตลอดจน
จัดทารายงานผลและข้อเสนอแนะ
4.2 Criticism Approach
รูปแบบนี้ได้ประยุกต์มโนทัศน์ของศิลปวิจารณ์ (Art Criticism) มาใช้เป็นรูปแบบ
ของการประเมิน โดยให้แนวคิดว่าการวิพากษ์วิจารณ์เป็นการใช้วิจารณญาณในการบรรยายคุณภาพ
ของสิ่งที่ศึกษา (descriptive aspect) ตีความหมายคุณภาพของสิ่งที่ศึกษา (interpretive aspect)
ออกมาในเชิงประจักษ์ตามการรับรู้ของผู้เชี่ยวชาญและตัดสินคุณค่าของสิ่งนั้น (evaluative aspect)
Eisner เสนอว่าการประเมินตามแนวทางของศิลปวิจารณ์ ประกอบด้วยศิลปะของการรับรู้อันประณีต
ซึ่งเกิดจากการฝึกฝนและประสบการณ์ กับศิลปะของการเปิดเผยคุณภาพของการถ่ายทอดความรู้สึก
ที่กลั่นกรองผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพื่อสะท้อนคุณค่าของสิ่งนั้นออกมา
4.3 Authentic Approach
รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริง การประเมินตามสภาพจริงได้
เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ ค.ศ.1900 เพื่อแก้ไขข้อจากัดของการทดสอบด้วย ข้อสอบเขียนตอบแบบหลาย
ตัวเลือกให้เกิดความสมดุลยืดหยุ่นที่จะใช้กับการประเมินภาคปฏิบัติ (Performance assessment)
ที่ใกล้เคียงกับสภาพที่เป็นจริงทางสังคม เช่น การประเมินตามสภาพปัญหาจริงเกี่ยวกับความคิดการ
ทางานร่วมกัน ชิ้นงาน งานเขียน แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ทักษะชีวิต เป็นต้น โดยการพิจารณา
ตัดสินตามมิติคุณภาพ (rubrics) ซึ่งเป็นระดับมาตรฐานที่ยอมรับ สาหรับใช้เปรียบเทียบภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม ขั้นตอนของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริง ประกอบด้วยกาหนดทักษะ
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หรื อ คุ ณ ลั ก ษณะที่ ต้ อ งการประเมิ น เลื อ กสถานการณ์ และเครื่ อ งมื อ ประเมิ น ที่ เป็ น สภาพจริ ง
จั ด กิ จ กรรมปฏิ บั ติ ก ารก าหนดมิ ติ คุ ณ ภาพเพื่ อ ใช้ เป็ น เกณฑ์ ม าตรฐานส าหรั บ การประเมิ น
ผลการปฏิบัติตรวจสอบความถูกต้อง และรายงานผล
4.4 Constructivist Approach
รูปแบบการประเมินแบบสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่าย ซึ่งเป็นการประเมินที่อยู่
บนพื้นฐานของการให้ บริการที่ตอบสนองต่อความห่ วงใยของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พื้นฐานความคิด
มาจากความเชื่อว่าความจริงไม่ใช่สิ่งสากลที่ยั่งยืน แต่ยึดถือว่าความจริงเป็นเพียงปฏิบัติการตาม
อัตวิสัยของผู้เกี่ยวข้องผู้ประเมินจึงมีบทบาทในการควบคุมการประเมินและทาการประเมินร่วมกับ
ผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องมือมนุษย์ที่สามารถทาให้เกิดฉันทามติร่วมกันได้
ผู้เกี่ยวข้องมีบทบาทสาคัญในการกาหนดประเด็นการประเมิน และตัวแปรของการประเมิน ส่วนผู้
ประเมินมีหน้ าที่ให้ความรู้ สร้างจิตสานึก ของตัวเองให้ เกิดพลั งของความร่วมมือที่จะพัฒ นาสัง คม
กลุ่ม และตนเอง รวมทั้งรักษาดุลยภาพระหว่างวิธีการเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เมื่อผู้ประเมินและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นด้วยกับแนวทางนี้ และตกลงใจที่จะร่วมมือกันจนเกิดฉันทามติของการประเมิน
โดยผู้ประเมินจะต้องมีคุณธรรม มีบารมี และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
4.5 Empowerment Approach
รูปแบบการประเมินแบบสร้างพลังการประเมิน ซึ่งอยู่บนพื้นฐานตามแนวคิดของ
การประเมินแบบสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่ายการประเมินตามรูปแบบสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่าย
การประเมิน ตามรูปแบบสร้างพลังนี้ มุ่งตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียทุกฝ่าย (Stakeholders)
ทั้งนี้ ผู้ ที่ได้รับ ผลกระทบมากที่ สุ ดจนถึงน้ อยที่ สุ ด ให้ ม าร่ว มกัน ดาเนิ นงานจนเกิดเป็ นพลั งความรู้
ความเข้าใจ ในการประเมินและสามารถดาเนินการประเมินได้เอง ความแตกต่างที่สาคัญระหว่าง
การประเมินแบบสร้างพลังการประเมิน กับการประเมินแบบสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่าย อยู่ตรงที่
การประเมินแบบสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่าย ผู้ประเมินมีบทบาทของการควบคุมการประเมินและ
ดาเนินการประเมินจนเกิดการยอมรับการประเมิน และผลการประเมินร่วมกัน แต่การประเมินแบบ
สร้างพลังการประเมิน ผู้ประเมินไม่ได้มีบทบาทเป็นผู้ ควบคุมการประเมิน ผู้ประเมินมีบทบาทเป็น
ผู้แนะนา ช่วยเหลือเชิงเทคนิคและสร้างพลังการประเมินร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง
กล่าวโดยสรุป จากการศึกษารูปแบบการประเมินโครงการดังกล่าวข้างต้น รูปแบบการ
ประเมิ น หรื อ โมเดลการประเมิ น คื อ กรอบความคิ ด แนวความคิ ด ในการประเมิ น ที่ เสนอโดย
นักประเมินที่มีความรู้และมี ชื่อเสียง ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบมี ความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อตกลง
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เบื้องต้น โดยมีนักวิชาการทางด้านการประเมินได้เสนอกรอบความคิดให้นักประเมินได้เลือกใช้ สรุป
โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
1. รูปแบบการประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมาย (Objective Based Model) ได้แก่ รูปแบบ
การประเมิ น ของไทเลอร์ (Ralph W. Tyler, 1943) ครอนบาค (Cronbach, 1973) และเคริ ก
แพตทริค (Kirkpatirck)
2. รูป แบบการประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่า (Judemental Evaluation Model)
ได้แก่รูป แบบการประเมิน ของสเตค (Stake, 1967) สคริฟเว่น (Scriven, 1967) โพรวัส (Provus,
1971)
3. รู ป แบบการประเมิ น ที่ เ น้ น การตั ด สิ น ใจ (Decision – Oriented Evaluation
Model) ได้แก่ รูปแบบการประเมิน ของเวลซ์ (Welch, 1967) สตัฟเฟิลบิม (Stufflebeam, CIPP :
1968) อัลคิน (Alkin, 1967)
รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model)
รูป แบบการประเมิน แบบซิป (CIPP Model) เป็นรูปแบบการประเมินที่ เน้นการตัดสิ นใจ
(Decision – Oriented Evaluation) ซึ่ งผู้ ป ระเมิ น ได้ น ามาใช้ ในการประเมิ น โครงการครั้ งนี้ โดย
แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบิม (Daneil L. Stufflebeam, 1983) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ รูปแบบการ
ประเมินแบบซิปโมเดล (CIPP Model) ว่าเป็นการประเมินด้วยกระบวนการต่อเนื่อง โดยมีจุดเน้นที่
สาคัญคือใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการ เพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
วัตถุประสงค์ของการประเมินคื อการให้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ คาว่า CIPP เป็นคาย่อมาจาก
คาว่า Context, Input, Process และ Product สตัฟเฟิ ลบีม ได้ ให้ ความหมายว่า การประเมิน เป็น
กระบวนการของการบรรยายการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม ซึ่งการประเมินเพื่อให้ได้สารสนเทศที่สาคัญมุ่งประเมิน
4 ด้าน ดังนี้
1) การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมิน เพื่อให้ได้ข้อมูล
ส าคั ญ เพื่ อช่ว ยในการกาหนดวัตถุป ระสงค์ของโครงการ ความเป็ น ไปได้ ของโครงการเป็ น การ
ตรวจสอบเพื่อตอบคาถามต่าง ๆ เช่น
- เป็นโครงการที่สนองปัญหาหรือความต้องการจาเป็นที่แท้จริงหรือไม่
- วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
หรือนโยบายหน่วยเหนือหรือไม่
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- เป็นโครงการที่เป็นไปได้ในแง่ของโอกาส ที่จะได้รับการสนับสนุนจากองค์การต่าง ๆ
หรือไม่
2) การประเมิน ปั จ จัยเบื้องต้น (Input Evaluation) เป็นการประเมิน เพื่อใช้ข้อมูล
ตัดสินใจปัจจัย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเหมาะสมหรือไม่ โดยดูว่าปัจจัยที่ใช้จะมีส่วนช่วยให้
บรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ เป็นการตรวจสอบเพื่อตอบคาถามที่สาคัญ เช่น
- ปัจจัยที่กาหนดไว้ในโครงการ มีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่
- กิจกรรมที่ได้เลือกสรรแล้ว ที่กาหนดไว้ในโครงการมีความเป็นไปได้เพียงใด
3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินระหว่างการดาเนิน
โครงการ เพื่อหาข้อดีและข้อบกพร่องของการดาเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่กาหนดไว้และเป็นการ
รายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการนั้นด้วย ซึ่งเป็นการตรวจสอบเพื่อตอบคาถามที่สาคัญ เช่น
- การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้หรือไม่
- เกิดปัญหา อุปสรรค ไม่ราบรื่น ไม่คล่องตัว หรือไม่อย่างไร
- มีการแก้ไขปัญหาอย่างไร
4) การประเมิน ผลผลิต (Product Evaluation) เป็น การประเมิน เพื ่อ ดูว ่า ผล
ที่เกิดขึ้น เมื่อ สิ้น สุดโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ โดยอาศัยข้อมูล
จากการรายงานผลที่ได้จากการประเมินสภาพแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้ น และกระบวนการร่วมด้วย
ซึ่งเป็นการตรวจสอบเพื่อตอบคาถามที่สาคัญ ๆ เช่น
- เกิดผล / ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่
- คุณภาพของผลลัพธ์เป็นอย่างไร
- เกิดผลกระทบอื่นใดบ้างหรือไม่
สรุปกรอบความคิดของรูปแบบการประเมินแบบซิป แสดงได้ในแผนภาพ ดังต่อไปนี้

74
การประเมินสภาพแวดล้อม
(Context Evaluation)

ตัดสินใจเลือกวัตถุประสงค์

การประเมินสภาพปัจจัยเบื้องต้น
(Input Evaluation)

เลือกแผนการจัดแผนงานที่เหมาะสมที่สดุ

การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation)

การนาแผนงานที่กาหนดไว้ไปปรับปรุง

การประเมินผลผลิต
Product Evaluation)

ควรปรับปรุงขยายแผนหรือควรล้มเลิก

ภาพที่ 4 แสดงประเภทของการประเมินและการตัดสินใจของสตัฟเฟิลบีม
ที่มา: ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ, 2556: 95
รัตนะ บัวสนธ์ (2556: 10-17) กล่าวว่า รูปแบบการประเมิน CIPP เป็นการนาตัวอักษรตัวแรก
ของมิติการประเมิน 4 ด้านมาประกอบกัน ได้แก่ การประเมิ นบริบท (Context) ปัจจัยน าเข้า (Input)
กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ซึ่งสตัฟเฟิลบีม พัฒนานาเสนอขึ้นโดยมีพื้นฐานมาจาก
การเรียนรู้หรือประสบการณ์ การกระทาการประเมินโครงการทางการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา
ตั้งแต่กลางปี 1960 โดยต้องการที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อจากัดของรูปแบบการประเมินแบบดั้งเดิม
รูปแบบการประเมิน CIPP ปรากฏขึ้นเป็นลายลักษณ์ชัดเจนในหนังสือชื่อ Educational Evaluation
and Decision Making ซึ่งตีพิมพ์ในปี 1971 และปรับปรุงอีกครั้งในปี 2007 ในหนังสือ Evaluation
Theory Models and Applications โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การประเมิ น บริ บ ท (Context Evaluation) หมายถึ ง การประเมิ น เกี่ ย วกั บ ความ
ต้องการจาเป็น ปัญหา และโอกาสที่จะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขแวดล้อมหนึ่งที่กาหนด การประเมินบริบท
อาจจะประเมินได้ทั้งก่อน ระหว่างหรือแม้กระทั่งหลังการดาเนินโครงการ แผนงานหรือสิ่งแทรกแซง อื่น
ๆ ในกรณีประเมินบริบทก่อนการดาเนินโครงการ องค์กรหรือหน่วยงานจะใช้ผลจากการประเมินบริบท
เพื่อช่วยจัดลาดับความสาคัญและกาหนดเป้าหมายสาหรับโครงการนั้น แต่ถ้าเป็นการประเมินบริบท
ระหว่างหรือหลังดาเนินโครงการ องค์กรและหน่วยงานมักจะดาเนินการและจัดทารายงานการประเมิน
บริบทควบรวมไปกับการประเมินปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิต กรณีนี้การประเมินบริบทจึงมี
ประโยชน์ ส าหรั บ การตั ดสิ น ใจก าหนดเป้ าหมายของโครงการและช่ ว ยให้ ผู้ รั บ บริ การได้ ป ระเมิ น
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ว่าโครงการหรือสิ่งแทรกแซงดังกล่าว มีคุณประโยชน์ตอบสนองหรือเป็นไปตามความต้องการจาเป็นของ
กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์หรือไม่เพียงไร เทคนิควิธีการที่ใช้ในการประเมินบริบทควรใช้วิธีการเก็บรวบรวม
สารสนเทศอย่างหลากหลาย ครอบคลุมสมาชิกที่เป็นประชากรเป้าหมาย รวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
ของโครงการหรือสิ่งแทรกแซงนั้น ซึ่งโดยปกติมักเริ่มจากการซักถามผู้รับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อช่วยระบุ ขอบข่ายการศึกษา หลั งจากนั้นนักประเมินอาจจะทาการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
ความต้องการจาเป็นในการรับบริการหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ ผลการประเมิน
บริบทสามารถนามาใช้ได้อย่างกว้างขวางยกตัวอย่างเช่น ผู้บริหารสามารถนาผลการประเมินที่ได้ไปใช้
สื่อสารกับสมาชิกในองค์กรเพื่อแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ จุดแข็ง จุดอ่อน ความต้องการ
จาเป็น แต่สาหรับนักพัฒนาโครงการก็สามารถที่จะนาผลการประเมินบริบทไปใช้ เพื่อสนับสนุนขอรับ
ทุนหรือจัดทาสัญญาต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ สาหรับโรงเรียนนั้นก็อาจใช้การประเมินบริบทเพื่อให้
ความช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองในการชี้แนะและพัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น
ในส่วนของนักประเมินก็ต้องใช้ผลการประเมินบริบท เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสมและมี
ความสัมพันธ์กับแผนงานโครงการหรือสิ่งแทรกแซงนั้น ๆ
2) การประเมินปั จจัยนาเข้า (Input Evaluation) จุดมุ่งเน้นหลักของการประเมินปัจจั ย
นาเข้าก็เพื่อช่วยจัดลาดับโครงการที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความต้องการจาเป็น โดยการศึกษา
และตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับแนวทางต่าง ๆ ที่มีศักยภาพหรือมีความเป็นไปได้มากที่สุด ในอันที่จะ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การประเมินปัจจัยนาเข้าจะเป็นตัวบ่งบอกล่วงหน้าถึงความสาเร็จหรือ
ความล้ มเหลวหรือประสิทธิผลของความพยายามเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่โครงการหรือสิ่ งแทรกแซงนั้น ๆ
ต้ องการให้ เกิด จุดมุ่ งเน้ นประการที่ สองของการประเมิ นปั จจั ยน าเข้ าก็ เพื่ อสร้างความเข้ าใจร่วมกั น
เกี่ยวกับแนวทางที่เป็นทางเลือกต่าง ๆ และเพราะเหตุใดจึงเลือกแนวทางนั้น ในกรณีเช่นนี้สารสนเทศที่ได้
จากการประเมินปัจจัยนาเข้าจะมีความสาคัญเป็นอย่างมากสาหรับบ่งบอกให้เห็นถึงความรับผิดรับชอบ
ใด ๆ ของผู้ พั ฒ นาโครงการที่ พยายามออกแบบและปรับปรุ งงบประมาณใด ๆ ของโครงการหรื อสิ่ ง
แทรกแซงดั งกล่ าว นอกจากนี้ แล้ วการประเมิ นปั จจัยนาเข้า ก็ จะช่วยจาแนกและจัดล าดับแนวทางที่
เกี่ยวข้องให้แก่ ผู้มีหน้าที่ตัดสินใจได้ใช้เป็นทางเลือกสาหรับการดาเนินงานต่อไป โดยสรุปการประเมิน
ปัจจัยนาเข้าเพื่อช่วยผู้ทาหน้าที่ตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายตอบสนองความ
ต้องการจาเป็นให้แก่ผู้รับประโยชน์ ก่อให้เกิดแผนงานที่ปฏิบัติได้จริงและใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสม
รวมทั้ง การบันทึกและสร้างสานึกรับผิดรับชอบเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพยากรและวิธีการดาเนินงานใน
แผนงานนั้น ๆ นอกจากนี้แล้วหน้าที่สาคัญอีกประการหนึ่งของการประเมินปัจจัยนาเข้า เพื่อช่วยให้ผู้นา
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โครงการหลี กเลี่ ยงความสู ญเปล่ าใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจาการใช้นวัตกรรมหรือโครงการที่ไม่ก่อให้ เกิด
ประโยชน์คุ้มค่าถึงทรัพยากรที่จะต้องสูญเสียไป
3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการตรวจสอบการนาแผนงานหรือ
โครงการไปใช้หรือตรวจสอบการดาเนินงานการใช้แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ที่สาคัญประการหนึ่ง
ของการประเมินกระบวนการก็คือ การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้จัดการและผู้ ปฏิบัติงานในโครงการนั้น ๆ
เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการว่าเป็นตามตารางเวลาที่กาหนดหรือไม่ การใช้งบประมาณ
และประสิทธิภาพเป็นอย่างไร สาหรับวัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งเพื่อชี้แนะแนวทางให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ในการปรับปรุงการใช้งบประมาณและแนวทางการดาเนิ นงานของโครงการ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
เพราะโดยปกติแล้ว เมื่อมีการเริ่มต้ นการดาเนินงานของโครงการหรือแผนงาน ผู้ปฏิบัติงานย่อมไม่
สามารถที่ จ ะก าหนดสิ่ ง ต่าง ๆ ได้ทั้ งหมด ไม่ ว่าจะเป็ น เรื่อ งของการจั ด กิจ กรรม การใช้บุ คลากร
งบประมาณ หรืออื่น ๆ ดังนั้นการได้รับสารสนเทศจากการประเมินกระบวนการ ก็สามารถนาไปใช้
ประกอบการตัดสินใจปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ในโครงการให้สามารถดาเนินการต่อไป และมีความเป็นไปได้
ที่จะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการในการประเมินกระบวนการนั้น ควรทาการเปรียบเทียบ
ระหว่างกิจกรรมและค่าใช้จ่ายจริงกับกิจกรรมในแผนงานโครงการ และงบประมาณที่กาหนดไว้ว่ามี
ความแตกต่างกันมากน้อยพียงไร รวมทั้งบรรยายให้เห็นถึงปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการนาโครงการไปใช้
และท้ า ยที่ สุ ด ก็ ค วรจั ด ท ารายงานที่ ผู้ ร่ ว มโครงการหรื อ ผู้ ท าการสั ง เกตได้ ตั ด สิ น คุ ณ ภาพของ
กระบวนการใช้โครงการ แผนงานดังกล่าว
4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) วัตถุประสงค์หลักของการประเมินผลผลิตก็
เพื่อสอบวัด ตีความ และตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ แผนงานหรือสิ่งแทรกแซงว่าตอบสนองบรรลุ
ความต้องการจาเป็นของกลุ่มผู้รับประโยชน์หรือไม่ นอกจากนั้นการประเมินผลผลิตก็ยังต้องประเมิน
ผลลัพธ์ (Outcomes) ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ทั้งที่เป็นไปในทางบวกและทางลบอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น
บ่ อยครั้งที่นั กประเมินยั งขยายขอบเขตการประเมินผลผลิ ตไปสู่ การประเมินในสิ่ งที่ เรียกว่า ผลลั พธ์
ระยะยาวอีกด้วย การประเมินผลผลิตควรดาเนินการโดยอาศัยการรวบรวมและวิเคราะห์การตัดสินของ
กลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ มี ต่ อ โครงการหรื อ สิ่ งที่ ได้ รั บ การประเมิ น นั้ น ในบางครั้ งก็ อ าจท าการ
เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับโครงการหรือสิ่งที่ได้รับการประเมินอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันและก็มี
อยู่ บ่ อย ๆ ที่ ผู้ รั บ บริ การจากโครงการต้ อ งการจะรู้ ว่ าโครงการดั งกล่ าวได้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ เป็ น ไปตาม
วัตถุ ประสงค์ ที่ ก าหนดหรื อไม่ และมี ประโยชน์ คุ้ มกั บการลงทุ นด าเนิ นการเพี ยงไร ดั งนั้ นในทางที่
เหมาะสมแล้วนักประเมินก็ควรที่วิเคราะห์ตีความให้เห็นว่าจุดอ่อนของการใช้โครงการหรือแผนปฏิบัติ
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งานส่วนใดที่เป็นสาเหตุทาให้ได้ผลลัพธ์อ่อนด้อยลงไปด้วย เทคนิควิธีการที่ใช้ประเมินผลผลิตมิได้กาหนด
ไว้อย่างเป็นแบบแผนตายตัว แต่นักประเมินอาจต้องใช้วิธีการอย่างหลากหลายร่วมกัน เพื่อช่วยให้เกิด
ความเข้าใจในการศึกษาผลลัพธ์ทั้งหมดของสิ่งที่ได้รับการประเมิน รวมทั้งยังช่วยในการตรวจสอบข้ามกัน
ไปมาระหว่างข้อค้นพบที่หลากหลายอีกด้วย
ในการประเมินผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กาหนดนั้น นักประเมิน
จาเป็ นต้องศึกษา ค้นหาผลลั พธ์ที่มิได้คาดหมายด้วย ทั้งผลลัพธ์ในเชิงบวกและเชิงลบโดยการรับฟั ง
ความคิดเห็นหรือสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสิ่งที่ได้รับเป็นการประเมิน เพื่อที่จะทาการทดสอบ
สมมติฐานเกี่ยวกับผลลัพธ์ให้ครอบคลุมทุก ๆ ด้าน และสืบหาข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบสาหรับยืนยัน
หรือไม่ยื นยันสมมติฐานเกี่ยวกับผลลั พธ์ดังกล่ าว ประเด็นส าคัญที่ต้องพึ งระวังในการจัดทารายงาน
การประเมิ น ผลลั พธ์ ก็ คื อ นั กประเมิ นไม่ ควรเร่ งรีบประเมิ นผลผลิ ตและจั ดท ารายงานสู่ สาธารณะ
อย่างทันทีทันใด เพราะเหตุว่าการดาเนินโครงการต้องการระยะเวลาพอสมควรที่จะทาให้เกิดผลสัมฤทธิ์
บรรลุ ตามความรับผิ ดชอบที่ ระบุ ไว้ การจัดทารายงานการประเมินผลผลิ ตที่ ยังไม่มีวุฒิ ภาวะสุ กงอม
(Premature) อย่างเพียงพอ อาจนาไปสู่ความไม่สามารถตัดสินใจได้เกี่ยวกับความต่อเนื่องของโครงการ
เพราะเหตุว่าทาให้ไม่พบผลลัพธ์ใด ๆ เกิดขึ้นเลย ทั้งนี้เนื่องจากผลลัพธ์ของโครงการต้องใช้ระยะเวลา
ยาวพอสมควรในการศึกษา ติดตาม ดังนั้นถ้าหากการจัดทารายงานการประเมินผลผลิตสู่สาธารณะได้
มี ก ารหน่ ว งเวลาอย่ างสมเหตุ ส มผลแล้ ว นั ก ประเมิ น อาจจะพบผลลั พ ธ์ที่ เกิ ด ขึ้ น ภายหลั งและมี
ความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับใช้สนับสนุนการดาเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องต่อไป
กล่าวโดยสรุป รูปแบบของการประเมินโครงการมีหลากหลายรูปแบบ การนารูปแบบใด
ไปใช้เป็น แนวทางในการประเมินโครงการ ผู้ประเมินต้องคานึงถึงวัตถุประสงค์ในการประเมินและ
ลักษณะของโครงการที่ดาเนิ นการ ซึ่งแต่ละรูปแบบต่างมีข้อดีและข้อจากัดอยู่ในตัวเอง ดังที่มีการ
กล่าวกันไว้ว่า ไม่มีรูปแบบการประเมินผลโครงการใดที่ดีและเหมาะสมสามารถนาไปใช้ประเมินได้
ทุกโครงการ ในการประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจาปีงบประมาณ
2561 วิท ยาลั ย เทคนิ ค พะเยา ผู้ ประเมิ นเลื อกใช้ รูปแบบการประเมิ น เชิ งระบบรูป แบบซิ ป (CIPP
Model: Context-Input-Process-Product) ด้วยเหตุผลคือ ทาให้ได้รับรู้ถึงข้อมูล ต่าง ๆ ในการดาเนิน
โครงการอย่างเป็ น ระบบ คือ สภาพที่เกี่ยวข้องกับงานและโครงการ (Context) ปัจจัยที่ใช้ในการ
ดาเนิ น งาน (Input) กระบวนการในการดาเนินงาน (Process) และผลลั พ ธ์ห รือผลผลิ ตที่เกิดขึ้น จาก
โครงการ (Product)
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การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนด้วยการให้บริการชุมชนเพื่อบูรณาการจัดการเรียนรู้
แก่ผู้เรียน
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
เป็นรูปแบบหนึ่งของการบริหารจัดการเรียนรู้สู่ชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการให้บริการแก่ชุมชน โดยจะ
เป็นผลดีหรือเป็นประโยชน์ทั้งผู้เรียนและชุมชน โดยความจริงที่ยอมรับกันโดยทั่วไปคือ สถานศึกษา
กับชุมชนเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ การร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชนเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ แก่ทั้ง 2 ฝ่ าย คือสถานศึกษาได้พลังจากชุมชนมาช่วยในการจัดการศึกษาและชุมชนได้
การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา
กับ ชุมชนจึ งเป็ น ความสาคัญ อย่างยิ่ง เพราะช่วยให้ เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ช่วยให้ทราบความ
เคลื่อนไหวหรือความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่าย ช่วยลดและแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างกัน และช่วยให้ เกิดการมีส่ วนร่วมที่ เป็นไปเพื่ อประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ าย คือ ประโยชน์ กับ
สถานศึกษาและประโยชน์ต่อชุมชน
ความหมายของชุมชน
ความหมายของชุ ม ชน จากการประมวลความหมายของชุ ม ชนจากนั ก วิ ช าการและ
พจนานุกรมต่าง ๆ สามารถสรุปได้เป็นสองนัย คือ ความหมายโดยทั่วไป และความหมายของชุมชน
รูปแบบใหม่ ดังนี้
1) ชุมชนในความหมายโดยทั่วไปหรือชุมชนแบบดั้งเดิม หมายถึงกลุ่มคนที่อยู่รวมกันใน
อาณาบริเวณแห่งหนึ่ง มีลักษณะเป็นสังคมขนาดเล็ก โดยบุคคลในชุมชนนั้นมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน
มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน มีการทากิจกรรมร่วมกัน และมีระเบียบสังคมของตน
2) ชุมชนรูปแบบใหม่ เป็นชุมชนที่สมาชิกไม่จาเป็นต้องรวมตัวอยู่ในพื้นที่เดียวกัน เพียงแต่
สมาชิกเหล่านั้นมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการทากิจกรรมร่วมกัน และมีระเบียบเป็นที่ยอมรับยึดถื อ
ร่วมกัน โดยชุมชนรูป แบบใหม่นี้ จาแนกออกเป็นกลุ่มตามประเภทของสิ่ งที่ใช้เป็นสื่ อกลางในการ
สื่อสาร ได้แก่ (1) กลุ่มที่ใช้คลื่นวิทยุเป็นสื่อกลาง เช่น ชุมชน จส.100 หรือ ชุมชนร่วมด้วยช่วยกัน
เป็นต้น (2) กลุ่มที่ใช้สื่อสังคม (Social Media) เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร เช่น เว็บไซต์ของกลุ่ม และ
ที่นิยมในปัจจุบันคือ เฟซบุ๊ค (Face Book) ทวิทเตอร์ (Twitter) และ ไลน์ (Line) เป็นต้น
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ความสาคัญของชุมชน
ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2554: 84-89) ได้ประมวลสรุปความสาคัญของชุมชนไว้ 6 ประการ ดังนี้
1. ชุมชนเป็นศูนย์กลางที่ยึดเหนี่ยวทุกคนทุกครอบครัวให้มารวมกัน สังเกตได้จากชุมชน
ในชนบท หลายแห่งที่มีวัดหรือสุเหร่าเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นแหล่งให้ประชาชนมาชุมนุมร่วมพิธี
หรือร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง
2. ชุมชนเป็นสถาบันระดับพื้นฐานที่ช่วยสร้างระบบในการจัดการตนเองให้เหมาะสมกับ
สภาพของ ชุมชน ตัวอย่างเช่น ชุมชนบ้านคีรีวง ตาบลกาโลน อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็ นองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง และสามารถจัดการกับตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยหมู่บ้านแห่งนี้เคย
ประสบอุทกภัยอย่างหนักมาแล้ว 3 ครั้ง คือ เมื่อปี 2505 ปี 2518 และครั้งล่าสุดเมื่อปี 2531 ได้เกิด
ภูเขาถล่มและน้าป่าพัดพาบ้านเรือนเสียหาย เหตุร้ายนี้ทาให้ชาวบ้านรู้และตระหนักถึงผลเสียของการ
ตัดไม้ทาลายป่า หลังจากนั้นชาวบ้านได้ช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้และก่อตั้งกองทุน “เติมสีเขียวใส่เขาหลวง”
รวมทั้งร่วมมือกัน จัดการกับ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อมของหมู่บ้าน โดยจัดตั้งชมรมการท่องเที่ยว
เชิ ง อนุ รั ก ษ์ ขึ้ น จนหมู่ บ้ า นนี้ ได้ รั บ การยอมรั บ ว่ า เป็ น หมู่ บ้ า นที่ มี อ ากาศดี ที่ สุ ดในประเทศไทย
นอกจากนี้ชาวบ้านยังประพฤติตนอยู่ในศีลสัตย์ ไม่มัวเมาอบายมุข มีความรักใคร่กลมเกลียวช่วยเหลือ
กัน ทาให้ชาวบ้านมีอยู่มีกินไม่ยากไร้และมีเงินออมของหมู่บ้านมากกว่า 50 ล้านบาท การแก้ปัญหา
และจัดการกับตนเองของชาวบ้านคีรีวงทาให้หมู่บ้านฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับหมู่บ้านอื่น
ที่ประสบภัยเช่นเดียวกัน
3. เป็นศูนย์กลางในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน ตัวอย่างที่เห็ นชัดเจนใน
ระยะที่ผ่านมา คือโครงการกองทุนหมู่บ้านที่รัฐบาลยุคหนึ่งได้จัดสรรเงินลงไปยังหมู่บ้านๆ ละ 1 ล้านบาท
โดยให้หมู่บ้านแต่ละแห่งบริหารจัดการกับเงินกองทุน เพื่อประโยชน์ของคนในหมู่บ้าน ซึ่ งโครงการ
ดังกล่าวอาจประสบความสาเร็จหรือไม่ประสบความสาเร็จก็ตาม แต่การดาเนินการดังกล่าวได้กระตุ้น
ให้ เกิดกระบวนการเรียนรู้ขึ้น ภายในชุมชนช่วยให้ ชาวบ้านรู้จักการวิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา
วิเคราะห์ ท างเลือก และตัดสิ นใจเลื อกทางเลือกของตนเอง ส่งผลให้ห มู่บ้านมีความเข้มแข็งพึ่งพา
ตนเองได้
4. เป็ น แหล่ ง สร้ า งและอนุ รั ก ษ์ ร ากฐานทางวั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ส าหรั บ
ประโยชน์ข้อนี้ คงเป็ นที่ยอมรับ กันโดยทั่วไปว่า ชุมชนแต่ละแห่งคือผู้ส ร้ างและอนุรักษ์วัฒ นธรรม
ของชาติ ทาให้ประเทศชาติมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
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5. เป็นองค์กรสังคมที่ช่วยถ่วงดุลไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเกินไป สืบเนื่องจาก
การแพร่ กระจายของข้อ มู ล ข่ าวสารที่ รวดเร็วในปั จจุบั นท าให้ เกิ ดการแลกเปลี่ ยนทางวัฒ นธรรม
ความรู้ และความคิดไปทั่วโลก แต่ความเป็นชุ มชนที่มีลักษณะเฉพาะตนนี้เองที่คอยถ่วงดุลไม่ให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเกินไป
6. เป็นองค์กรท้องถิ่นที่ช่วยจัดระบบความสัมพันธ์ของคนในชุมชนให้เกิดความเหมาะสม
รวมทั้งช่วยสร้างแบบแผนการมีปฏิสัมพันธ์ให้กับคนในชุมชน
ประโยชน์และความจาเป็นของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสถานศึ ก ษากั บ ชุ ม ชนมี ป ระโยชน์ แ ละความจ าเป็ น 3
ประการ คือ
1. ช่วยให้ เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน เนื่องจากสถานศึกษากับชุมชนเป็นสิ่ งที่อยู่คู่กันใน
โครงสร้างสังคมปัจจุบัน การมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันย่อมช่ วยให้ทั้งสององค์กรอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุขและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
2. ช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้ง เนื่องจากสถานศึกษาและชุมชนต่างมีบทบาทหน้าที่ของตน
และต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และบางครั้งอาจเกิดความขัดแย้งขึ้นได้ การสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกันย่อมช่วยให้แก้ปัญหาความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย
3. ช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยปัจจุบันสถานศึกษาต้องการการมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่าง
มาก และไม่ ใ ช่ เ พี ย งการมี ส่ ว นร่ ว มส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ด้ า นทรั พ ยากรเหมื อ นในอดี ต เท่ า นั้ น
แต่สถานศึกษาต้องการให้ตัวแทนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการวางแผน
การพัฒนาหลักสูตร การร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียน การบอกความต้องการของชุมชน ฯลฯ ขณะเดียวกัน
ชุมชนก็ต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนด้านวิชาการ โดยสถานศึกษาคือแหล่งวิชาการของชุมชน
เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างชุมชนกับหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงการให้บริการสถานที่และวัสดุอุปกรณ์
แก่ชุมชน ดังนั้นการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันย่อมช่วยให้ทั้งสององค์กรมีส่วนร่วม สนับสนุนซึ่งกันและกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาและชุมชน
ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2554: 92-97) ได้สรุปบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาและชุมชนแบ่งเป็น
บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาต่อชุมชนและบทบาทหน้าที่ของชุมชนต่อสถานศึกษา ดังสาระสาคัญ
ต่อไปนี้
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1. บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาต่อชุมชน
บทบาทหน้ า ที่ ข องสถานศึ ก ษาต่ อ ชุ ม ชนแบ่ ง เป็ น 2 ส่ ว นคื อ บทบาทหน้ า ที่ ข อง
สถานศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด และบทบาทหน้าที่ตามแนวคิดของนักวิชาการ ดังต่อไปนี้
1.1 บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาต่อชุมชนตามที่กฎหมายกาหนด
กฎหมายที่กาหนดบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาต่อชุมชนไว้ชัดเจนและครอบคลุม
ที่สุด คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ซึ่ ง จาก ก ารสั งเค ราะห์ สรุ ป เป็ น บ ท บ าท ข องส ถาน ศึ ก ษ าต่ อชุ ม ช น 7 ป ระก าร ได้ แ ก่
1) บทบาทในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และพัฒ นากระบวนการเรียนการสอนให้ มีประสิทธิภ าพ
2) บทบาทในการประเมินผู้เรียน 3) บทบาทในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ 4) บทบาทในการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต ร 5) บทบาทในการประสานความร่ว มมื อ กับ ครอบครัว ชุ ม ชน สั งคมเพื่ อ การจั ด
การศึกษา 6) บทบาทในการประกันคุณภาพการศึกษา และ 7) บทบาทในการระดมทรัพยากรและ
บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
1.2 บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาต่อชุมชนตามแนวคิดของนักวิชาการ
จากการสังเคราะห์แนวคิดของนักวิชาการที่กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา
ต่อชุมชนสามารถประมวลสรุป เป็นบทบาทของสถานศึกษากับชุมชนได้ 6 ประการ ได้แก่ 1) บทบาท
ในการให้ การศึกษาอบรมแก่บุคลากรในชุมชน 2) บทบาทในการถ่ายทอดและส่งเสริมวัฒ นธรรม
ประเพณีของชุมชน 3) บทบาทในการบูรณาการและสร้างสมดุลให้กับชุมชนและสังคม 4) บทบาทใน
การเป็นแหล่งวิทยาการและขุมปัญญาของชุมชน 5) บทบาทในการเป็นศูนย์ประสานงานของชุมชน
กับหน่วยงาน และ 6) บทบาทในการพัฒนาชุมชนให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
2. บทบาทหน้าที่ของชุมชนต่อสถานศึกษา
บทบาทของชุ ม ชนต่ อ สถานศึ ก ษาในส่ ว นที่ ก าหนดไว้ ในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2542 กล่ าวโดยสรุ ป คื อ 1) บทบาทในการส่ งบุ ต รหลานเข้ าเรี ย นในสถานศึ ก ษา
2) บทบาทในการจัดการศึกษา 3) บทบาทในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา 4) บทบาทในการร่วมจั ด
กระบวนการเรียนรู้ 5) บทบาทในการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา และ 6) บทบาทในการสนับสนุน
ทรัพยากรทางการศึกษา ซึ่งบทบาทดังกล่าว สรุปเป็น 3 บทบาทหลัก คือ (1) บทบาทในการจัดและ
ก าหนดทิ ศ ทางของการศึ ก ษา (2) บทบาทในการให้ ค วามร่ว มมื อ และสนั บ สนุ น การศึ ก ษา และ
(3) บทบาทในการกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
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กระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ของสถานศึกษากับชุมชน
การพัฒนาความสัมพันธ์ของสถานศึกษากับชุมชน อาจมีขั้นตอนและวิธีการแตกต่างกันตาม
สภาพและบริบทของสถานศึกษากับชุมชนนั้น ๆ ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2554: 95-99) ได้เสนอแนวทาง
ทั่วไปตามแนวคิดของกระบวนการพัฒนาคุณภาพ 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน (Plan) ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 3 ขั้นตอน คือ
1. ศึกษาสภาพปั จจุบัน ปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับ ชุมชน เป็ น ขั้น ตอนที่ ส ถานศึกษาสารวจความสั มพั นธ์ของสถานศึกษากับชุมชนที่
เป็นอยู่ในปัจจุบันว่ามีสภาพปัญหา และความต้องการอย่างไร โดยอาจใช้แนวคาถามต่อไปนี้เป็นกรอบ
ในการศึกษา
1) ระดับความสัมพันธ์ของสถานศึกษากับชุมชนในภาพรวมเป็นอย่างไร
2) เจตคติทสี่ ถานศึกษาและชุมชนมีต่อกันเป็นอย่างไร
3) ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาตามการรับรู้ของชุมชนเป็นอย่างไร
4) ภาพลักษณ์ของชุมชนตามการรับรู้ของสถานศึกษาเป็นอย่างไร
5) สถานศึกษาใช้วิธีการใดบ้างในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
6) วิธีการทีส่ ถานศึกษาใช้สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนได้ผลอย่างไร
7) ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาอย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด
8) ความร่วมมืออันดีต่อกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชนคือเรื่องใดบ้าง
9) ความขัดแย้งและความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
10) ความต้ องการของสถานศึก ษาต่อ ชุม ชนและความต้องการของชุม ชนต่ อ
สถานศึกษาคืออะไรเป็นต้น สาหรับเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการ
นี้อาจได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม ทั้งนี้ขึ้นกับประเด็นที่ศึกษาในแต่ละ
เรื่อง
2. กาหนดเป้าหมายการพัฒนาเป็นขั้นตอนสาคัญเนื่องจากการสร้างความ สัมพันธ์
กั บ ชุ ม ชนถื อ เป็ น หน้ าที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ งของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาที่ จ ะต้ อ งด าเนิ น การอย่ างมี
เป้าหมาย ดังที่ มนตรา ผลศรัทธา และสุเทพ ลิ่มสกุล (2557: 101-103) ได้เสนอว่า ขั้นตอนนี้ สถานศึกษา
ควรคั ดสรรสภาพปั จ จุ บั น ปั ญ หา และความต้อ งการที่ ได้จากการศึ กษาในขั้ นที่ 1 มากาหนดเป็ น
เป้าหมายการพัฒนา โดยอาจแยกเป็น 3 เป้าหมาย คือ 1) เป้าหมายของสิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนาให้ดี
ขึ้น 2) เป้าหมายของสิ่งที่ควรแก้ปัญหา และ 3) เป้าหมายของสิ่งที่ควรธารงรักษาสภาพเดิมไว้
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3. กาหนดยุทธศาสตร์/แนวทางในการพัฒ นาความสัมพันธ์ เป็นขั้นตอนของการ
กาหนดวิธีการดาเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ในข้อ 2 โดยท่านอาจเลือกใช้แนวทางใน
การสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนที่เสนอไว้ในตอนต่อไป ทั้งแนวทางในการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางตรงและทางอ้อม
ขั้นที่ 2 ขั้นดาเนินการ (Do) เป็นการดาเนินการตามยุทธศาสตร์/แนวทางที่กาหนดไว้ในแต่
ละเรื่องที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อให้การดาเนินการประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติควรตรวจสอบว่าได้ดาเนินการใน 4 ประเด็นต่อไปนี้หรือไม่
1. การปรับเจตคติของฝ่ายสถานศึกษาและชุมชนให้ยอมรับซึ่งกันและกัน เนื่องจาก
การจัดการศึกษา ในระยะที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วฝ่ายสถานศึกษามองว่าฝ่ายตนเองมีหน้าที่โดยตรงใน
การจัดการศึกษาส่วนฝ่ายชุมชน เป็นเพี ยงผู้รับบริการและสนับสนุนการดาเนินงานของสถานศึกษา
ดังนั้นการปฏิบัติของฝ่ายสถานศึกษาต่อชุมชนจึงปฏิบัติแบบผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ โดยจากัดการมี
ส่ว นร่วมของชุมชนไว้ที่ระดับ ของการให้ ความร่วมมือและสนับสนุน สถานศึกษาตัวอย่างเช่น เมื่อ
สถานศึกษาจะดาเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ฝ่ายสถานศึกษาจะเป็นผู้คิด และตัดสินใจไว้ล่วงหน้าว่าจะ
ดาเนินการอย่างไร แล้วจึงไปขอความร่วมมือจากชุมชน เช่น ขอบริจาคเงิน วัสดุอุป กรณ์ หรือแรงงาน
จากชุมชน ทาให้ฝ่ายชุมชนไม่ได้ร่วมคิดร่วมตัดสินใจเป็นแต่เพียงผู้สนับสนุนเท่านั้น
เนื่ องจากการจัดการศึกษาส่ วนใหญ่ จัดโดยระบบราชการ ฝ่ายสถานศึกษาที่ เป็ น
ข้าราชการมักวางตัวว่าอยู่ในระดับที่สูงกว่าประชาชน ทาให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายไม่เสมอภาคกัน
นอกจากนี้ฝ่ายโรงเรียนมักมองว่า ตนเองมีความรู้ความสามารถสูงกว่าประชาชนทั่วไป ทาให้ละเลย
หรือไม่ยอมรับความคิดเห็นของประชาชน ในส่วนของชุมชนเองก็เกิดความเคยชินต่อระบบการจัด
การศึกษาที่ดาเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน ทาให้ยอมรับว่าหน้าที่ในการจัดการศึกษาเป็น
หน้าที่ของสถานศึกษา และจากัดบทบาทของตนเองไว้ที่การให้ความร่วมมือและสนับสนุน แม้ปัจจุบัน
จะมีน โยบาย และกฎระเบีย บที่กาหนดให้ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ ขั้นวางแผน จนถึงขั้นการ
ประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษาก็ตาม แต่ความคุ้นชินต่อการดาเนินงานในอดีต ยังส่งผลให้
การมีส่ วนร่ว มของชุมชนกับ สถานศึกษาไม่ถึงระดับของการมีส่ วนร่วมที่แท้ จริง ดังนั้นการพัฒ นา
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน จึงต้องเริ่มจากการปรับเจตคติของทั้งสองฝ่ายให้เกิดการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในระดับที่เท่าเทียมกัน
2. การสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของทั้งฝ่ายสถานศึกษาและชุมชน
เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์และบทบาทหน้าที่ใหม่ ดังนั้นทั้ งสองฝ่ายต้องมี
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ความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน เพื่อให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันและป้องกั นปัญหาความขัดแย้งที่จะ
ตามมา สาหรับขั้นตอนนี้ควรจัดให้มีระบบที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของตน เช่น มีการอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาก่อนปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น
3. ปรับวิธีการดาเนินงานของทั้งสองฝ่ายให้เอื้อต่อการทางานร่วมกัน ในที่นี้ขอเสนอ
แนวทางการดาเนินงานในส่วนที่โรงเรียนควรดาเนินการ ดังนี้
3.1 สร้ างความสั ม พั น ธ์อั น ดี กั บ ชุ ม ชน ซึ่ งวิธี ก ารสามารถท าได้ ห ลายวิธี เช่ น
โครงการโรงเรียนเยี่ยมชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่ างสม่าเสมอ การให้บริการแก่ชุมชน
การให้ ชุมชนเข้าเยี่ ย มชมและร่ วมกิจกรรมกับ สถานศึกษา การติดต่อกับ ชุมชนด้ว ยจดหมายและ
สิ่งพิมพ์ การตั้งสมาคมผู้ปกครอง เป็นต้น
3.2 ให้ เกี ย รติ แ ละรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ของชุ ม ชนตามเหตุ ผ ล และปฏิ บั ติ ต่ อ
ประชาชนอย่างผู้ที่มีฐานะเท่าเทียมกัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ไม่ใช้
ชุมชนเป็นเพียงแหล่งทรัพยากร แต่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ตามศักยภาพ
3.3 ไม่รบกวนชุมชนบ่อยเกินไป เช่นไม่ขอบริจาคบ่อย ๆ จนชุมชนเดือดร้อน
3.4 แสดงบทบาทของการเป็นฝ่ายให้แก่ชุมชนให้มากขึ้น เช่น จัดโครงการอบรม
อาชีพแก่ประชาชน การประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อประโยชน์ของชุมชน เป็นต้น
3.5 สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อชุมชน เช่น การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบ
ได้การมีผลงานเป็นที่ยอมรับของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการตั้งใจสั่งสอนอบรมบุตรหลานของ
ชุมชนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและปลอดภัย
4. การสร้างความเข้าใจและแก้ปัญหาความขัดแย้ งระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
เนื่องจากสถานศึกษาสัมผัสกับชุมชนอยู่ตลอดเวลา และความขัดแย้งสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้น
เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สถานศึกษาต้องหมั่นสร้างความเข้าใจและแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ไม่ให้ลุกลามจนเกิดปัญหาขึ้นได้
ขั้นที่ 3 ขั้นตรวจสอบ (Check) ประกอบด้วยการตรวจสอบ 2 ขั้นตอน คือ
1. การตรวจสอบระหว่ า งด าเนิ น การ เพื่ อ น าผลการตรวจสอบมาปรั บ ปรุง การ
ดาเนินการในแต่ละขั้น
2. การตรวจสอบหลังดาเนินการ เป็นการตรวจสอบหลังจากที่ได้ดาเนินการครบ
ทุกขั้นตอนในการพัฒนา โดยนาผลการดาเนินงานมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดไว้
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ขั้นที่ 4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act) เป็นขั้นของการนาผลการตรวจสอบมาใช้ประโยชน์ โดยขั้น
ปรับปรุงแก้ไขนี้จาแนกเป็นการปรับปรุงแก้ไข 2 ส่วน คือ
1. การปรับปรุงแก้ไขระหว่างดาเนินการของแต่ละขั้นตอน
2. การปรั บ ปรุ ง แก้ ไขแผนในวงรอบต่ อ ไป เป็ น การน าผลการประเมิ น มาปรั บ
เป้าหมาย และวิธีดาเนินการให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงขึ้นในวงรอบการพัฒนาใหม่
จากกระบวนการข้างต้น สรุปเป็นตารางได้ ดังตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 กระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ของสถานศึกษากับชุมชน
กระบวนการ/ขั้นตอน
1. วางแผน (Plan)

2. ดาเนินการ (Do)

กิจกรรมการพัฒนา
1.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
1.2 กาหนดเป้าหมายการพัฒนา/แก้ปัญหา/ธารงรักษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
1.3 กาหนดยุทธศาสตร์/แนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ์
2.1 ปรับเจตคติของฝ่ายสถานศึกษาและชุมชนให้ยอมรับ
ซึ่งกันและกัน
2.2 สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของทั้งฝ่าย
สถานศึกษาและชุมชน
2.3 ปรับวิธีการดาเนินงานของทั้งสองฝ่ายให้เอื้อต่อการทางาน
ร่วมกัน
2.4 สร้างความเข้าใจและแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน

86
ตารางที่ 2 (ต่อ)
กระบวนการ/ขั้นตอน
3. ตรวจสอบ (Check)

4. ปรับปรุงแก้ไข (Act)

กิจกรรมการพัฒนา
3.1 ตรวจสอบระหว่างดาเนินการในขั้นที่ 2.1-2.4 เพื่อนาผลไป
ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขของแต่ละขั้นต่อไป
3.2 ตรวจสอบหลังดาเนินการโดยเปรียบเทียบกับเป้าที่กาหนด
4.1 นาผลการตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานของ
แต่ละขั้นตอน
4.2 นาผลการตรวจสอบมาปรับปรุงแผนการดาเนินงานและ
ดาเนินการพัฒนาในวงรอบต่อไป

แนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
วิมล สันแดง (2558) ได้ประมวลแนวคิดของนักวิชาการต่าง ๆ สรุปแนวทางหลัก ในการสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสถานศึ ก ษากั บ ชุ ม ชน คื อ 1) แนวทางการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ โ ดยตรง
และ 2) แนวทางการสร้างความสัมพันธ์โดยอ้อม สรุปเป็น แผนภาพและรายละเอียดในการดาเนินการ
ได้ดังต่อไปนี้
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

การสร้างความสัมพันธ์ทางตรง
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

การนาสถานศึกษา
ออกสู่ชุมชน

การนาชุมชนเข้ามาสู่
สถานศึกษา

การสร้างความสัมพันธ์ทางอ้อม
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
การปรับปรุงอาคาร
สถานที่ของ
สถานศึกษา

การปรับปรุงอาคาร
สถานที่ของ
สถานศึกษา

ภาพที่ 5 แนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
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จากภาพข้างต้น เสนอเป็นรายละเอียดของแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ
สถานศึกษาได้ 2 แนวทางหลัก คือ 1) แนวทางการสร้างความสัมพันธ์ทางตรงระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน และ 2) แนวทางการสร้างความสัมพันธ์ทางอ้อมระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1. แนวทางการสร้างความสัมพันธ์ทางตรงระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
การสร้างความสัมพันธ์ทางตรงระหว่างสถานศึกษากับชุมชนมี 2 ลักษณะ คือ 1) การนา
สถานศึกษาออกสู่ชุมชน และ 2) การนาชุมชนเข้ามาสู่สถานศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 การน าสถานศึ ก ษาออกสู่ ชุ ม ชน เป็ น การสร้างความสั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชนโดยฝ่ า ย
สถานศึกษาเป็นฝ่ายรุกเข้าไปหาชุมชนด้วยสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1.1.1 การประชาสั ม พั น ธ์ให้ ชุ ม ชนทราบเกี่ ย วกั บ นโยบาย เป้ า หมาย กิ จ กรรม
กฎระเบียบ และสวัสดิการต่าง ๆ ของสถานศึกษา โดยใช้สื่อต่าง ๆ ได้แก่
1) จดหมายข่าว หนังสือ วารสาร และเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ จากสถานศึกษา
ถึงผู้ป กครองและชุมชน เพื่อให้ ข้อมูล ต่าง ๆ เช่น ประวัติของสถานศึกษา คณะผู้บริห าร แผนงาน
นโยบายของสถานศึกษา ทุนการศึกษา ฯลฯ
2) คู่มือผู้ป กครอง/คู่มือ ผู้เรียน เพื่ อให้ ข้อมูล ต่าง ๆ เกี่ยวกับ ช่วงเวลาการ
(เปิด – ปิดภาคเรียน) ตารางการสอนซ่อมเสริม ตารางกิจกรรมของสถานศึกษา ระเบียบการวัดและ
ประเมินผลการเรียน ระเบียบการแต่งกาย ระเบียบการลา สวัสดิการของสถานศึกษา ฯลฯ
3) สมุ ด รายงานของผู้ เรี ย น เพื่ อ รายงานความก้ า วหน้ า ทางการเรี ย นให้
ผู้ปกครองทราบ และรับฟังความเห็นจากผู้ปกครอง
4) เว็บ ไซต์ของสถานศึกษา เพื่อสื่ อสารเรื่องราว และกิจกรรมต่าง ๆ ของ
สถานศึกษาสู่สังคม
5) เสียงตามสายและการโฆษณาประชาสัมพันธ์เคลื่ อนที่ถึงคนในชุมชนใน
ส่ ว นของกิ จ กรรมการประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชนนี้ สถานศึ ก ษาควรให้
ความสาคัญกับทุกองค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ เนื้อหาสาระของสิ่งที่ประชาสัมพันธ์
วิธีการประชาสัมพันธ์ และสื่อที่ใช้
1.1.2 การจัดให้ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน เช่น
1) การพั ฒ นาชุมชน ได้แก่ การขุดลอกคลอง ทาความสะอาดถนน และที่
สาธารณะ
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2) การร่วมกิจกรรมทางศาสนาและงานประเพณีของชุมชน เช่น การแห่เทียน
พรรษา งานลอยกระทง งานประจาปีของวัด เป็นต้น
3) การร่วมงานของชาวบ้าน เช่น งานบวช งานมงคลสมรส งานศพ ฯลฯ โดย
สถานศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านได้อย่างหลากหลาย เช่น การร่วมเป็นแขกรับเชิญ
การส่งบุคลากรของสถานศึกษามาเป็นพิธีกร การส่งวงดนตรีของสถานศึกษามาแสดง เป็นต้น
1.1.3 การให้ ค วามรู้แ ละบริก ารทางวิช าการแก่ ชุ ม ชน เช่ น การเดิ น รณรงค์ เพื่ อ
ต่อต้านยาเสพติด การป้องกันเอดส์ การฝึกทักษะและอาชีพแก่ประชาชนในชุมชน เป็นต้น
1.1.4 การใช้สถานที่ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษานาผู้เรียนออกมาเรียนรู้กับภูมิปัญญา และเรียนรู้กับสถานที่และทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชน ซึ่งช่วยให้สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันได้อีกทางหนึ่ง
1.1.5 การจัดให้มีกิจกรรมวันเยี่ยมผู้ปกครองที่บ้าน หรือกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียน
ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในระบบดูแลช่วยเหลือ ผู้เรียน โดยกิจกรรมดังกล่าวช่วยให้ สถานศึกษาและชุมชน
มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้อีกทางหนึ่ง
1.2 การนาชุมชนเข้ามาสู่สถานศึกษา เป็นการสร้างความสัมพันธ์โดยการเชิญให้คนใน
ชุมชนเข้ามาสู่สถานศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1.2.1 การเชิญผู้ปกครอง ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประสบความสาเร็จ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
เข้ามาเป็นวิทยากรให้กับทางสถานศึกษา เช่น เชิญผู้ปกครองมาสอนการทาขนม เชิญนักดนตรีมาสอน
วิชาดนตรี เชิญแพทย์มาให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่วงหน้าหนาว เชิญตารวจมาให้ความรู้เรื่องกฎ
จราจร เป็นต้น
1.2.2 การจั ด กิ จ กรรมของสถานศึ ก ษาแล้ ว เชิ ญ ประชาชนเข้ า มาร่ ว มงาน เช่ น
กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันแม่ การแสดงนิทรรศการและผลงานของผู้เรียน กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรม
วันเยี่ยมสถานศึกษา เป็นต้น
1.2.3 การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน เช่น การแข่งขัน
กีฬาระหว่างครูกับผู้ปกครอง การแข่งขันกีฬาระหว่างผู้เรียนปัจจุบันกับศิษย์เก่า เป็นต้น
1.2.4 การเชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ผู้ ป กครอง ศิ ษ ย์ เก่ า ผู้ แ ทนทางศาสนา และผู้ แ ทน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เข้า มาเป็นกรรมการสถานศึกษา โดยการดาเนินการดังกล่ าวเป็นสิ่งที่
สถานศึ กษาต้ อ งด าเนิ น การตามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิก ารอยู่ แ ล้ ว แต่ ผ ลพลอยได้ คื อช่ ว ยให้

89
สถานศึก ษากับ ชุม ชนมีค วามสั ม พั น ธ์อั นดี ต่อกัน และช่ว ยให้ ส ถานศึก ษามี เครือข่ายที่ เข้ามาช่ ว ย
ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาได้อีกทางหนึ่งด้วย
1.2.5 การตั้งสมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง และสมาคมครูเก่า เป็นอีกวิธีหนึ่งที่
ช่วยให้คนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมกับทางสถานศึกษาและช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
2. แนวทางการสร้างความสัมพันธ์ทางอ้อมระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
การสร้างความสัมพันธ์ทางอ้อมระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ทาได้โดยการปรับปรุง
บุคลากร และการปรับปรุงอาคารสถานที่ เพราะการปรับปรุงดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนา
อย่างหนึ่งที่จะสร้างความศรัทธา แก่ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี และการพบเห็ น
สิ่งที่ดี ๆ ของสถานศึกษาช่วยให้ สถานศึกษามีภ าพลั กษณ์ ที่ดี และช่วยให้ ชุมชนเกิดเจตคติที่ดีต่อ
สถานศึกษานาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชนได้ โดยแนวทางดังกล่าว
สอดคล้ องกับ แนวคิด ของ สมพร สุ ทั ศนีย์ (2555: 135) ที่ ได้ เสนอเป็ นแนวทางไว้ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1. การปรับปรุงพัฒนาบุคลากร ได้แก่ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ คนงานภารโรง เจ้าหน้าที่อื่น ๆ
รวมทั้งแม่ค้าที่ขายของในโรงเรียน ซึ่งแนวทางนี้สอดคล้ องกับผลการวิจัยที่พบว่า บุคลิกภาพของ
ผู้บ ริหารส่งผลต่อการมี ส่วนร่วมของชุมชน (สิทธิชัย พลายแดง และ สุเทพ ลิ่มสกุล , 2557) ดังนั้น
บุคลากรของสถานศึกษาควรได้รับการปรับปรุงในเรื่องต่อไปนี้
1) การแต่งกายให้เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่
2) กิริยาท่าทาง การวางตัว การเดิน ควรเรียบร้อย เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่
3) การแสดงความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด และอารมณ์ ควรมี ค วามอดกลั้ น ต่ อ ปั ญ หาต่ าง ๆ
ไม่แสดงอารมณ์เมื่อไม่พอใจผู้มาติดต่อ
4) อัธ ยาศัย ควรเป็น ผู้มีไมตรี ยิ้มแย้มแจ่มใสและระมัดระวังในการสนทนา รู้จัก
ต้อนรับและทักทายปราศรัยกับแขก ให้ความเป็นกันเองกับผู้มาเยี่ยมเยียน
5) การพูดจา ควรสุภาพอ่อนหวานเหมาะสมกับบุคคล
6) ทักษะและเชาวน์ในการสังเกต ต้องมีไหวพริบในการสังเกตผู้มาติดต่อว่าเป็นใคร
เพื่อจะได้ทักทายปราศรัยและต้อนรับได้เหมาะสมกับตาแหน่งและฐานะ
2. การปรับปรุงอาคารสถานที่ของสถานศึกษา ได้แก่
1) การปลูกต้นไม้ไปประดับอาคารเรียน
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2) ความพร้อมด้านบริการ เช่น น้าดื่ม ห้องน้า ห้องส้วม อ่างล้างมือ และความสะอาด
ของอาคาร
3) ความพร้อมในด้านการเรียนการสอน เช่น การตบแต่งห้องเรียนให้ น่าสนใจ มี
อุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน
4) ความพร้อมของห้องเรียนที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ
5) เครื่องอานวยความสะดวก เช่น พัดลม ฯลฯ
กล่าวโดยสรุป การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน เป็นความจาเป็นและ
เป็ น ประโยชน์ ต่ อทั้ งฝ่ ายสถานศึ กษาและฝ่ ายชุ มชน โดยฝ่ ายสถานศึ กษาควรถือ เป็ น หน้ าที่ ห ลั ก
ประการหนึ่ง และควรเป็นฝ่ายรุกเข้าหาชุ มชนมากกว่าการเป็นฝ่ายตั้งรับ สาหรับกระบวนการพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ประกอบด้วย การวางแผน การดาเนินการ การตรวจสอบ
และการปรับปรุงแก้ไข ส่วนแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนมีแนวทาง
ดาเนินการได้ 2 แนวทางหลัก คือ 1) การสร้างความสัมพันธ์โดยทางตรง ซึ่งมีวิธีดาเนินการ 2 ลักษณะ คือ
การนาสถานศึกษาออกสู่ชุมชน และการนาชุมชนเข้ามาสู่สถานศึกษา และ 2) การสร้างความสัมพันธ์
โดยทางอ้อม เป็นการดาเนินการผ่านการปรับปรุงพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และการปรับปรุง
พัฒนาสถานที่ให้เหมาะสมสวยงามเป็นที่ประทับใจต่อผู้เข้ามาเยี่ยมเยือน เป็นต้น

บริบทของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งสถานศึกษาขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม
2521 ใช้ชื่อว่า โรงเรียนเทคนิคพะเยา ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยเทคนิคพะเยาในปี พ.ศ.
2525 ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 355 หมู่ที่ 11 ตาบล ต๋อม อาเภอ เมือง จังหวัด พะเยา มีเนื้อที่ประมาณ
150 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา
ปีการศึกษา 2522
- เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง และแผนกวิชาพาณิชยการ
ปีการศึกษา 2528
- เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) แผนก
วิชาการบัญชี
ปีการศึกษา 2533
- เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชา
ช่างยนต์ และแผนกวิชาการบัญชี
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ปีการศึกษา 2542
- เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาหรับผู้ที่
จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 แผนกวิชาการเลขานุการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ปีการศึกษา 2550
- ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการเป็ น สถานที่ เรี ย นปริญ ญาโท โครงการจัด การเรีย นการสอนระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา หลั กสู ต ร
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาไฟฟ้ากาลังและสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ปีการศึกษา 2556
- เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา สาขาวิชาการบัญชี
ปีการศึกษา 2558
- เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
การดาเนินงานของสถานศึกษา
ปรัชญาของสถานศึกษา
มีวินัย ตั้งใจศึกษา พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม
อัตลักษณ์
ทักษะเด่น เน้นวินัย
เอกลักษณ์
บริการชุมชน ฝึกฝนอาชีพ
วิสัยทัศน์
วิทยาลัยเทคนิคพะเยามุ่งผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยี เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น สังคม รองรับประชาคมอาเซียน
พันธกิจ
1. พัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ทันต่อการเปลี่ ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
เพื่อรองรับความต้องการของท้องถิ่น สังคม และตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ
2. ยกระดั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐานผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ให้ มี ค วามรู้ค วามสามารถ
คุณธรรม จริยธรรม สามารถทางานได้ในระดับสากล
3. วิ จั ย และน าผลการวิ จั ย มาประยุ ก ต์ เพื่ อ พั ฒ นาอาชี พ และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชน
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4. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
และทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษา
6. สนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1. หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีความสอดคล้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและนอกประเทศ
2. ผู้สาเร็จการศึกษามีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการและมีความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพ มีงานทา และก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ
3. วิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม ต่อยอดอาชีพ และถ่ายทอดเทคโนโลยี มุ่งสู่การนาไปใช้
พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชน
4. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ สนับสนุนให้โอกาสศึกษาต่อ ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ มีความก้าวหน้าในอาชีพ
5. การบริห าร และจัดการเรียนการสอนได้รับ การพัฒ นาอย่างต่อเนื่ องโดยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. จัดสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค
ยุทธศาสตร์และมาตรการของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์และมาตรการพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 ปฏิ รู ป ระบบการเรี ย นรู้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานและเชื่อมต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
มาตรการ
1. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา
2. พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม
ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
3. สร้างและพัฒนามาตรฐานหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ
กากับติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
4. สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
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5. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์คุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ (NQF)
6. เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยส่งเสริมภาพลักษณะการอาชีวศึกษาให้บริการ
สังคมให้เกิดค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษาต่อสามัญ 60 : 40
7. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่
8. พัฒนากาลังคนระดับกลางให้มีความรู้และทักษะฝีมือได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพอย่างเสมอภาพ
มาตรการ
1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพรูปแบบที่หลากหลาย
ทั้งในระบบนอกระบบและทวิภาคี
2. พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนในการสร้างงาน สร้างรายได้
4. จัดการศึกษาวิชาชีพที่สร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ
5. ส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้ระหว่างเรียนและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพกาลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ
มาตรการ
1. พัฒนากาลังคนให้มีความรู้ และทักษะฝีมือในระดับคุณภาพ
2. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านอาชีพ
3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของเยาวชนที่มีความสามารถในทักษะฝีมือ
4. สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ มีการพัฒนาคุณภาพ และการแข่งขันในเชิงคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งส่วนกลางสถาบันการอาชีวศึกษาและ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
มาตรการ
1. พัฒนาโครงสร้างบริหารจัดการและกาหนดภารกิจที่ชัดเจน ภายใต้กฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพปัจจุบัน
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
3. กระจายอานาจการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษา
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
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5. บริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีธรรมาภิบาลโดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา
8. พัฒนาระบบการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลทั้งส่วนกลาง สถาบัน และสถานศึกษา
9. สร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ สร้างขวัญและกาลังใจให้บุคลากรทั้งส่วนกลางสถาบัน
การอาชีวศึกษาและสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ
มาตรการ
1. พั ฒ นาศั กยภาพด้ านการสื่ อ สารของผู้ บ ริห าร ครู บุ ค ลากรการอาชี ว ศึ ก ษาและ
นักเรียนนักศึกษา
2. พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี
3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพ
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ในการจัดการอาชีวศึกษาระดับ
นานาชาติ
5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล
6. จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
7. ปรับระบบความร่วมมือและเครือข่ายการผลิตและพัฒนากาลังคน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 จัดอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงของรัฐ
มาตรการ
1. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและ
เขตพื้นที่ชายแดนภาคใต้
3. พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
และเขตพื้นที่ชายแดนภาคใต้
4. พัฒนาการจัดอาชีวศึกษาร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
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5. ทานุ บารุง ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ผลักดันการบูรณาการการวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
มาตรการ
1. พัฒนาการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. นาองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเรียน
การสอน
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ไปสู่ชุมชน และพัฒนาสู่
อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการเข่งขันระดับสากล
4. ส่งเสริมการจัดสิทธิบัตร และปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาการอาชีวศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เครือข่ายงานวิจัย และจัดองค์ความรู้อาชีวศึกษาทั้งใน
ประเทศและระดับนานาชาติ
6. ส่งเสริมการวิจัย และพัฒ นาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอาชีพ
สู่สากล
จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษาและความโดดเด่น
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา
1. ปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ
2. พัฒนาศักยภาพและความพร้อมสถานศึกษา เพื่อการผลิตและพัฒนากาลังคนอย่างมี
คุณภาพ
3. เร่งประสานสัมพันธ์ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
4. พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร
5. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพื่อประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและผลผลิต
ของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
6. สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนทั้งด้านการบริการวิชาชีพและการพัฒนา
ชุมชนในรูปแบบอื่น ๆ
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ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)
1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะโยธา ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่
9 - 13 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคลาพูน จังหวัดลาพูน
2. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการแข่งขันพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ระดับ ภาค
ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 9 - 13 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคลาพูนจังหวัดลาพูน
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะการประกอบและตรวจซ่ อมเครื่อง
ขยายเสียง ระดับ ภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 9 - 13 มกราคม 2560 วิทยาลัยเทคนิค
ลาพูน จังหวัดลาพูน
4. รางวัล รองชนะเลิ ศอัน ดับ ที่ 2 การแข่งขัน ทั กษะการแข่งขันพิ มพ์ ดีดอั งกฤษด้ว ย
คอมพิวเตอร์ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 9 - 13 มกราคม 2560
5. รางวัลเหรีย ญทอง ประเภททีมชาย กีฬาหมากล้ อม การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 8 - 16 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดกาแพงเพชร
6. รางวัลเหรียญทอง ประเภททีมคู่หญิง กีฬาหมากล้อม การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 8 - 16 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดกาแพงเพชร
7. รางวัล เหรียญเงิน ประเภททีมผสม กีฬาหมากล้อม การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 8 - 16 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดกาแพงเพชร
8. รางวัลเหรียญเงิน ประเภทคู่ผสม กีฬาหมากล้อม การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับ
ภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 8 - 16 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดกาแพงเพชร
9. รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทคู่ชาย กีฬาหมากล้อม การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 8 - 16 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดกาแพงเพชร
10. รางวัลเหรียญทองแดง ประเภททีมชาย กีฬาหมากล้ อม การแข่งขันกีฬาอาชีวะ
เกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 5 กันยายน 2559 ณ จังหวัดสงขลา
11. รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทคู่ชาย กีฬาหมากล้อม การแข่งขันกีฬ าอาชีวะเกมส์
ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 5 กันยายน 2559 ณ จังหวัดสงขลา
12. รางวัล รองชนะเลิ ศ อันดับ 1 ประเภททีม ผสม กี ฬาหมากล้ อม การแข่งขัน กีฬ า
หมากล้อม อาชีวศึกษาครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดลาพูน
13. รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 ประเภทคู่ ห ญิ ง กี ฬ าหมากล้ อ ม การแข่ งขั น กี ฬ า
หมากล้อม อาชีวศึกษาครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดลาพูน
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14. รางวัล รองชนะเลิ ศอันดับที่ 2 ประเภทกีฬ าบาสเกตบอลหญิ ง การแข่งขันกีฬ า
นักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับ ภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 10 - 16 กรกฎาคม
2559 ณ จังหวัดกาแพงเพชร
15. รางวัลรองชนะเลิ ศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ พลั งงาน
(ด้านการผลิตพลังงาน) สิ่งประดิษฐ์ม้ากระดกเด็กเล่นผลิตไฟฟ้า การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัด
ลาพูน
16. รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ป ระเภทที่ 11 ด้ า นบ าบั ด น้ าเสี ย
สิ่งประดิษฐ์ Quict Filter การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดลาพูน
17. รางวัลรองชนะเลิ ศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ พลั งงาน
(ด้านการผลิตพลังงาน) สิ่งประดิษฐ์ม้ากระดกเด็กเล่นผลิตไฟฟ้ า การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับ ชาติ ระหว่างวันที่ 8 – 13 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้ างสรรพสินค้าเดอะมอลล์
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
18. รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ป ระเภทที่ 11 ด้ า นบ าบั ด น้ าเสี ย
สิ่งประดิษฐ์ Quict Filter การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ระหว่างวันที่
8 – 13 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หลักสูตรการเรียนการสอน
วิทยาลัย เทคนิคพะเยา ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน จานวน 4 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พ หลั ก สู ตรประกาศนี ย บั ต รวิช าชีพ ชั้น สู ง หลั กสู ตรวิช าชีพ ระยะสั้ น และ
หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.3) หรือเทียบเท่า จัดการเรียนการสอน 3 ประเภทวิชาคือ
1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล – สาขางานยานยนต์
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง – สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
สาขาวิชาโลหะการ – สาขางานเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาการก่อสร้าง – สาขางานก่อสร้าง
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สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้ากาลัง - สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ - สาขางานการบัญชี
- สาขางานการตลาด
- สาขางานการเลขานุการ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.3 ประเภทวิชาคหกรรม - สาขางานอาหารและโภชนาการ
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จัดการสอน 2 ประเภทวิชาคือ
2.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล – สาขางานเทคนิคยานยนต์
2.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ – สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
3.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
3.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
3.3 ประเภทวิชาศิลปกรรม
3.4 ประเภทวิชาคหกรรม
3.5 ประเภทวิชาสามัญ
4. หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
4.1 สาขาวิชาการบัญชี
4.2 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
4.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
(งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา, 2558: 8-21)
กล่าวโดยสรุปวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปรัชญาของสถานศึกษา คือ มีวินัย ตั้งใจ
ศึกษา พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม มีวิสัยทัศน์ คือ วิทยาลัยเทคนิคพะเยามุ่งผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ
ด้านวิช าชีพ และเทคโนโลยี เพื่ อพั ฒ นาท้องถิ่น สั งคม รองรับประชาคมอาเซียน และได้กาหนด
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พัน ธกิจ ประกอบด้วย 1) พัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยี เพื่ อรองรั บ ความต้องการของท้องถิ่น สั งคม และตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ
2) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้สาเร็จการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม
สามารถทางานได้ในระดับสากล 3) วิจัยและนาผลการวิ จัยมาประยุกต์ เพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 4) ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ
5) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วน
ร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษา และ 6) สนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้จัดกิจกรรม
การเรี ย นการสอน จ านวน 4 หลั ก สู ต ร คื อ หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) หลั ก สู ต ร
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) หลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น และหลั ก สู ต รปริญ ญาตรีส าย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.)

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
1. ชื่อโครงการ โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
2. ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบารุง
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
2.2 ความสอดคล้องกับนโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
() 1) ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
() 2) ด้านการสร้าง/ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพ
() 3) ด้านยกระดับคุณภาพผู้เรียน
() 4) ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
() 5) ด้านการเพิ่มขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล
() 6) ด้านการบริหารจัดการ
2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
() 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
() 2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
() 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน () 4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
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2.4 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา
() พันธกิจที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี เพื่อรองรับความต้องการของท้องถิ่น สังคม และตลาดแรงงาน
ทั้งในและต่างประเทศ
() พันธกิจที่ 2 : ส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ เพื่อ
สนองความต้องการของชุมชน
() พันธกิจที่ 5 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษา
() พันธกิจที่ 6 : สนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.5 ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
() ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
() ด้ านที่ 2 ด้านหลั ก สู ตรและการจั ด กิจ กรรมการเรีย นรู้ องค์ ป ระกอบที่ 2
ทุกตัวบ่งชี้
() ด้านที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน องค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
4. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสานึกทาความดี
ช่วยเหลือประชาชน ผ่านการจัดทาโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) โดยจัดกิจกรรม
1) บริการซ่อม (Repair) เครื่องมือ/เครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องใช้
ในครัวเรือนและอื่น ๆ 2) บริการสร้าง (Build) อาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพตามความต้องการของ
ประชาชน และ 3) บริการพัฒนา (Top Up) ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยครูนาผู้เรียนไปศึกษาเรียนรู้ และนา
เทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
และผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานแบบบูรณาการ ครูจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรู้
กั บ การท างาน และผู้ เรี ย นมี จิ ต อาสาน าวิ ช าชี พ บริก ารชุ ม ชน เป็ น การส่ งเสริม การแบ่ งปั น และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี และการให้บริการ
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ชุมชน ผู้เรียนจะได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ต่าง ๆ ก่อให้เกิดการเรียนรู้และสามารถเพิ่ม
องค์ความรู้ในการศึกษาต่อยอดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนของผู้เรียนได้
ดังนั้นวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ซึ่งเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้บริการและ
สร้างอาชีพในชุมชนจังหวัดพะเยา และต้องการจัดการศึกษาโดยให้ความสาคัญกับการจัดการเรียนการ
สอนมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะด้านอาชีพเมื่อสาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้
โดยเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชน พัฒนาและให้บริการชุมชนด้วยโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและผู้เรียน โดยเฉพาะโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
มีการพัฒนาการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นที่พึงพอใจต่อประชาชนผู้รับบริการ และมีป ระโยชน์ต่อ
หลากหลายภาคส่วน แต่ถึงอย่ างไรก็ตามการดาเนินงานยังมีปัญหาเกิดขึ้นหลายด้าน ดังเช่น การ
วางแผนการดาเนินงานมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับต่า มี การประสานงานกันน้อยระหว่างหน่วยงาน
ภาคี ระดั บ จั งหวัด ระดับ อ าเภอ และด้ านสนั บ สนุ น พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ มชนไม่ บ รรลุ ผ ลเท่ าที่ ค วร
ไม่สามารถคัดเลือกช่างชุมชนได้ตามจานวนหรือได้ช่างชุมชนที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เป็น
ต้น ดังนั้นการดาเนินงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ในปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยจะต้องมีการปรับ ปรุงและพัฒ นาให้ มีความเข้มแข็ง ความยั่งยืน และมี การดาเนินงานที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มรายได้ของประชาชนที่ร่วมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
5.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินโครงการศูนย์ซ่ อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
5.3 เพื่อเพิ่มรายได้ของช่างชุมชนหลังจากผ่านการฝึกอบรมจากโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
5.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของช่างชุมชนที่มีต่อการยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนา
ทักษะอาชีพการซ่อมบารุง
5.5 เพื่ อเพิ่ มทั กษะการเรี ยนรู้ ข องผู้ เรี ย นที่ ได้ เรี ย นรู้ แ บบบู ร ณาการร่ ว มกั บ ชุ ม ชน
ในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
5.6 เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ งพอใจของผู้ เรีย นที่ ได้ เรีย นรู้แ บบบู ร ณาการร่ว มกั บ ชุ ม ชนใน
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
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6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จานวนผู้เรียนที่ได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับ ชุมชนในโครงการศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ไม่ต่ากว่า 30 คน/ศูนย์ รวมจานวน 90 คน
6.1.2 จ านวนประชาชนมารับบริการจากศูนย์ซ่ อมสร้างเพื่ อชุ มชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ไม่ต่ากว่า 120 คน/ศูนย์ รวมจานวน 360 คน
6.1.3 จานวนช่างชุมชนได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบารุง ไม่ต่ากว่า 5 คน
/ศูนย์ รวมจานวน 15 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความพึงพอใจต่อการดาเนินโครงการศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ในระดับมากขึ้นไป
6.2.2 ช่างชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความพึงพอใจต่อโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ในระดับมากขึ้นไป
6.2.3 ผู้เรียนมีทักษะเพิ่มขึ้นและมี ความพึงพอใจต่อโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ในระดับมากขึ้นไป
7. วิธีดาเนินการ
7.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง เครือข่ายความ
ร่วมมือ และประชาชน/ชุมชน
7.2 ปรับปรุงโครงการและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
7.4 ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ครู ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนผู้เรียน ชุมชน และ
สถานประกอบการเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ
7.5 ประสานงานกับ ฝ่ ายต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อการดาเนิ น
โครงการ
7.6 ด าเนิ น กิ จ กรรมภายใต้ โ ครงการศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) ให้ บริการประชาชน/ชุมชนในการซ่อ ม
เครื่องมือ/เครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องใช้ในครัวเรือน 2) ให้คาแนะนา
ถ่ายทอดความรู้แ ก่ ป ระชาชน/ชุม ชน ให้ รู้วิธีการใช้ การดู แลรักษา สามารถซ่อ มบ ารุงเครื่อ งมื อ
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อุปกรณ์ประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนในเบื้องต้น 3) ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะ
อาชีพการซ่อมบารุงและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ 4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบ
บูรณาการร่วมกับชุมชนและให้เป็นผู้มีจิตอาสาร่วมบริการและพัฒนาชุมชน
7.7 นิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินโครงการ
7.8 ประเมินผลการดาเนินงานและสรุปผลการดาเนินโครงการและจัดทารายงานสรุปผล
การดาเนินโครงการ
8. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. สารวจความต้องการของชุมชน
และผู้เรียน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการและ
ผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรม
ภายใต้โครงการ
3. ผู้บริหารประชุมครู ผู้แทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนคณะกรรมการ
วิทยาลัย และผู้แทนชุมชน ร่วม
วางแผนกาหนดกิจกรรมต่าง ๆ ที่
จะดาเนินงานภายใต้โครงการ
4. ดาเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ
ประกอบด้วย
1) ให้บริการประชาชน/ชุมชนใน
การซ่อมเครื่องมือ/
เครื่องจักรกลการเกษตร
ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า/
เครื่องใช้ในครัวเรือน

งบประมาณ

750,000

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
5-25 มิถุนายน - ผู้บริหารสถานศึกษา
2561
- ครู
มิถุนายน 2561 - ผู้บริหารสถานศึกษา

กรกฎาคม
2561

- ผู้บริหารสถานศึกษา
- ครู

21-23
สิงหาคม 2561

- ผู้บริหารสถานศึกษา
- งานโครงการพิเศษและ
บริการชุมชน
- ครู
- ผู้เรียน
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กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลา

2) ให้คาแนะนา ถ่ายทอดความรู้
แก่ประชาชน/ชุมชนให้รู้วิธีการใช้
การดูแลรักษาสามารถซ่อมบารุง
เครื่องมืออุปกรณ์ประกอบอาชีพ
และเครื่องใช้ในครัวเรือนใน
เบื้องต้น
3) ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและ
พัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบารุง
และเสริมสร้างประสบการณ์ด้าน
การบริหารจัดการ
4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบ
บูรณาการร่วมกับชุมชนและให้
เป็นผู้มีจิตอาสาร่วมบริการและ
พัฒนาชุมชน
9. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
10. งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (งบประมาณ 750,000 บาท)
3.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
98,000 บาท
3.2 ค่าเครื่องมือช่างในงานซ่อม
163,000 บาท
3.3 ค่าวัสดุพื้นฐานในการซ่อม
270,000 บาท
3.4 ค่าน้ามันเชื่อเพลิงในการเดินทาง 43,000 บาท
3.5 ค่าวัสดุฝึกในการฝึกอบรม
84,000 บาท
3.6 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
92,000 บาท
รวม
750,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ
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11. สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์ที่ 1 ศูนย์ถาวรประจาจังหวัด
ศูนย์ที่ 2 ศูนย์เทศบาลตาบลท่าวังทอง
ศูนย์ที่ 3 ศูนย์เทศบาลตาบลสันป่าม่วง
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือการประเมิน
1. รายได้ของประชาชนที่ได้รับ - ศึกษาข้อมูลจากแบบรายงาน - แบบรายงาน
หลังจากผ่านการฝึกอบรมจาก
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เพิ่มขึ้น
2. ความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการดาเนินโครงการศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
3. รายได้ของช่างชุมชนที่ได้รับ
หลังจากผ่านการฝึกอบรมจาก
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
4. ความพึงพอใจของช่างชุมชน
ที่มีต่อการยกระดับฝีมือช่าง
ชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพ
การซ่อมบารุง

- สอบถามความพึงพอใจของ
ประชาชนทีร่ ่วมโครงการ

- แบบสอบถาม

- ศึกษาข้อมูลจากแบบรายงาน - แบบรายงาน

- สอบถามความพึงพอใจของ
ช่างชุมชน

- แบบสอบถาม
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือการประเมิน
5. รางวัลที่ผู้เรียนได้รับหลังจาก - ศึกษาข้อมูลจากแบบรายงาน - แบบรายงาน
ได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับ
ชุมชนในโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
6. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่ - สอบถามความพึงพอใจของ - แบบสอบถาม
ได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับ ผู้เรียน
ชุมชนในโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
13.1 ประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา มีรายได้เพิ่มขึ้น
13.2 ประชาชนมี ค วามพึ งพอใจต่ อ การด าเนิ น โครงการศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน
(Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
13.3 ช่างชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา มีรายได้เพิ่มขึ้น
13.4 ช่ า งชุ ม ชนมี ความพึ งพอใจต่ อการด าเนิ น โครงการศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน
(Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
13.5 ผู้เรียนที่ได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชนในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา มีทักษะเพิ่มขึ้น
13.6 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชนในโครงการศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

107

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ มีดังนี้
ปณิทัต ลี้จินดา และคณะ (2557: บทคัดย่อ) ได้รายงานผลการดาเนินงานโครงการศูนย์
ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน (Fix it Center) ณ ศู น ย์ วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาล าปาง ปี งบประมาณ 2557
มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในการดาเนินงานของโครงการศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่ อชุมชน (Fix it Center) ณ ศูนย์วิทยาลั ยอาชีว ศึกษาล าปาง ปีงบประมาณ 2557 โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษาข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ประชากรเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ดาเนินงานตามโครงการ จานวน 50 คน
ผลการวิจั ย พบว่า โครงการศู นย์ ซ่อมสร้างเพื่ อ ชุม ชน (Fix it Center) ณ ศูน ย์วิท ยาลั ย
อาชีวศึกษาลาปาง ปีงบประมาณ 2557 ดาเนินตามรูปแบบการประเมินทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ
ผลการประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ธเนศ ปานอุทัย (2557: บทคัดย่อ) ได้ประเมินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนวัดบางหลวง โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินผลการพัฒ นาโครงการ
ส่ งเสริ ม การใช้ แ หล่ งเรี ย นรู้ แ ละภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ของโรงเรี ย นวั ด บางหลวง ใน 5 ด้ า น ได้ แ ก่
1) การประเมิ น ด้ า นบริ บ ท (Context Evaluation) 2) การประเมิ น ด้ า นปั จ จั ย น าเข้ า (Input
Evaluation) 3) การประเมิ นด้ านกระบวนการ ( Process Evaluation) 4) การประเมิ นด้ านผลผลิ ต
(Product Evaluation) 5) การประเมินด้านผลกระทบ ( Impact Evaluation) 2. เพื่อประเมินความ
พึงพอใจของผู้ ที่เกี่ยวข้องกับ การดาเนินงานการส่งเสริมการใช้แหล่ งเรียนรู้และภูมิปัญ ญาท้องถิ่น
โรงเรีย นวัด บางหลวง กลุ่ ม ตัว อย่ างที่ ใช้ ในการประเมิน ประกอบด้ว ย รองผู้ อานวยการโรงเรีย น
ครูผู้สอน นั กเรียน ผู้ปกครองของนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย แบบประเมิน แบบสารวจ
รางวัลหรือเกียรติบัตร และแบบรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการ
ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 1. ด้านบริบทของโครงการ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และอยู่ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน 2. ด้านปัจจัยนาเข้าของโครงการ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากและอยู่ในระดับที่สูงกว่ าเกณฑ์การประเมิน 3. ด้านกระบวนการดาเนินงานของโครงการ
พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและอยู่ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน 4. ด้านผลผลิตของ
โครงการ พบว่ า โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มากและอยู่ ใ นระดั บ ที่ สู ง กว่ า เกณฑ์ ก ารประเมิ น
5. ด้านผลกระทบของโครงการ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและอยู่ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์
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การประเมิน 6. ด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ พบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากและอยู่ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน
พันธ์เพ็ญ โพธิ์ใบ (2557: บทคัดย่อ) ได้ประเมินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุ ม ชน (Fix it Center) โดยใช้ รู ป แบบการประเมิ น แบบซิ ป (CIPP Model) มี วั ต ถุ ป ระสงค์
1) เพื่อรายงานผลการดาเนิ น งานโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
ประจาปีงบประมาณ 2557 ของวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 2) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ
ในการด าเนิ น งานโครงการขยายบทบาทศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน (Fix it Center) ประจ าปี
งบประมาณ 2557 ของวิทยาลัย การอาชีพพรหมคีรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย
คณะกรรมการดาเนินงานโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนระดับสถานศึกษา จานวน
40 คน และประชาชนผู้รั บ บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน องค์การบริห ารส่ วนตาบลพรหมโลก
อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 361 คน
ผลการประเมินโครงการ พบว่า 1) ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น รายการปรากฏว่ารายการที่มีค่าเฉลี่ ยสูงสุดคือ สร้างความร่วมมือกับ
สถานศึกษาและชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุด 2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายการปรากฏว่ารายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความสามารถในการประสานงานกับ
บุคคลภายนอก 3) ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายการปรากฏว่า
รายการที่ มีค่ าเฉลี่ ย สู งสุ ดคื อ การอ านวยความสะดวกในการปฏิ บั ติ งานของวิท ยาลั ย และความ
เหมาะสมของพิธีเปิดศูนย์ 4) ด้านผลผลิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายการ
ปรากฏว่ารายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้รับบริการมีความรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น และนักศึกษา
มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และประชาชนผู้รับบริการลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมเครื่องมือ อุปกรณ์
ประกอบอาชีพ
ชนั ดดา บุ บ ผามาศ (2557: บทคั ด ย่ อ ) ได้ ป ระเมิ น โครงการระบบโครงข่ายการเรี ยนรู้
ไร้พรมแดน โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1) ประเมิ น โครงการระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พ รมแดน โรงเรีย นในสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 8 โดยใช้ รู ป แบบการประเมิ น CIPP Model ของสตั ฟ เฟิ ล บี ม
(Stufflebeam) ในการประเมิน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนาเข้า (Input) ด้าน
กระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product) และ ด้านผลกระทบ (Impact) 2) ศึกษาแนวทาง
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การพั ฒ นาโครงการระบบโครงข่ ายการเรีย นรู้ไร้พ รมแดน โรงเรีย นในสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research)
ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินโครงการระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน โรงเรียน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาผลการประเมินแต่ละด้านพบว่า 1) ด้านบริบท มีความเหมาะสมในระดั บปานกลาง โดย
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการมี ค วามเหมาะสมที่ สุ ด และควรปรั บ ปรุง ด้ า นการติ ด ต่ อ ประสานงาน
2) ด้ านปั จ จั ย น าเข้ า มี ความเหมาะสมในระดั บ มาก โดยความถูก ต้ อ งครบถ้ ว นและทั น สมั ย ของ
บทเรียนมีความเหมาะสมที่สุดและควรปรับปรุงด้านงบประมาณการเบิกจ่าย 3) ด้านกระบวนการ
มีความเหมาะสมในระดับมาก โดยการพัฒ นาบุคลากรมีความเหมาะสมที่สุดและควรปรับปรุงด้าน
การนิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินงาน 4) ด้านผลผลิต มีความเหมาะสมในระดับมาก โดยความรู้
ความเข้าใจในการบริการด้านบทเรียนมีความเหมาะสมที่สุด และควรปรับปรุงด้านความ พึงพอใจใน
การเข้าใช้งาน และ 5) ด้านผลกระทบ มีความเหมาะสมในระดับมาก โดยครูผู้ สอนสร้างสรรค์สื่ อ
การสอนที่หลากหลายมีความเหมาะสมที่สุดและควรปรับปรุงด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
อุไร จุ้ยกาจร (2557: บทคัดย่อ) ได้ทาการประเมินการจัดการเรียนการสอนเสริมเพื่อพัฒนา
ทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้
รูปแบบการประเมินซิป (CIPP) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอน 2) เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และ 3) เพื่อศึกษาประสิทธิผล
การเรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แบ่งการวิจัยเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1
การประเมินการจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงลึกด้วยการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม
และระยะที่ 3 การศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับวิชาที่ปรักปรุงใหม่ เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
เปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 80/80
ผลการวิจัยพบว่า 1) การประเมินภาพรวมนักเรียนเห็นด้วยกับการจัดการเรียนการสอน
2) เมื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนพบว่า นักเรียนต้องการให้พัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุง ด้านปัจจัย
นาเข้าและด้านกระบวนการมากที่สุด และมีความพึงพอใจต่อผลการปรับปรุงอยู่ในระดับมาก และ
3) ผลการทดสอบประสิทธิผลการเรียนรู้เมื่อเปรียบเทียบเกณฑ์พบว่า คะแนนสอบของผู้เรีย นหลัง
เรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดเท่ากับร้อยละ 85.18
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วีระชาติ กุลสิทธิ์ (2558: บทคัดย่อ) ได้ประเมินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุ ม ชน (Fix it Center) ของวิ ท ยาลั ยเทคนิ คดุ สิ ต สั งกั ดส านั กงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษา
มีวั ตถุ ประสงค์ เพื่ อ ประเมิ น การด าเนิ น งานตามโครงการขยายบทบาทศูน ย์ซ่ อ มสร้างเพื่ อ ชุ ม ชน
(Fix It Center) ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ดุ สิ ต ใน 4 ด้ า น คื อ ด้ า นบริ บ ท ด้ า นปั จ จั ย เบื้ อ งต้ น ด้ า น
กระบวนการ และด้านผลผลิตในการประเมินโครงการครั้งนี้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป
(CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จานวน 67 คน
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 5 คน ครู-อาจารย์ จานวน 10 คน ประชาชนผู้รับบริการ
จานวน 33 คน และนักเรียน-นักศึกษา จานวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถาม
ผลการวิ จั ย พบว่ า ผลการประเมิ น โครงการขยายบทบาทศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน
(Fix it Center) ของวิทยาลั ยเทคนิ คดุสิ ต สั งกั ดส านั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึ กษา ด้ านบริบ ท
ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก
ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ (2558: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนารูปแบบ
การเรี ย นการสอนโดยใช้ ยุ ท ธศาสตร์ส ะท้ อ นอภิ ปั ญ ญาร่ว มกั บ การเรีย นรู้แ บบใช้ ชุ ม ชนเป็ น ฐาน
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ยุทธศาสตร์สะท้อนอภิปัญญาร่วมกับการ
เรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐาน และศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ยุทธศาสตร์สะท้อน
อภิปัญญาร่วมกับการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐาน
ผลการวิ จั ย พบว่ า รู ป แบบการเรี ย นการสอนก าหนดชื่ อ KWPML Plus Community
Based Project การเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนดังกล่าวเป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ตามความสนใจของตนเอง ได้ฝึกทักษะ
กระบวนการคิ ด เกิ ด การเรี ย นรู้ ก ระบวนการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง ได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง มี ขั้ น ตอน
การจั ดการเรีย นรู้ 6 ขั้น ตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจความรู้เดิ ม ขั้น ตอนที่ 2 การกาหนด
เป้าหมายการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนดาเนินงานเพื่อสร้างความรู้ใหม่ ขั้นตอนที่ 4 การกากับ
และตรวจสอบกระบวนการด าเนิ น งานตามแผน ขั้ น ตอนที่ 5 การสรุ ป องค์ ค วามรู้ และขั้ น ตอน
ที่ 6 การวางแผนต่อยอดองค์ความรู้ด้วยโครงงานการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งประกอบด้วย
ขั้ น ตอนย่ อ ย 4 ขั้ น ตอนได้ แ ก่ (1) การก าหนดหั ว ข้ อ และเป้ า หมายการเรี ย นรู้ (2) การวางแผน
ด าเนิ น งาน (3) การด าเนิ น งานตามแผน (4) การสรุ ป องค์ ค วามรู้ แ ละสะท้ อ นความคิ ด ผลการ
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ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบพบว่า ทุกองค์ประกอบ ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดและหลักการของรูปแบบ
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ และผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
หลังจากการเรียนตามรูปแบบ มี ความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบ ส่วนผลที่เกิดขึ้น
จากการเรียนด้วยรูปแบบที่พัฒ นาขึ้น พบว่า ช่วยทาให้ ผู้เรียนเกิดทักษะการสืบค้นข้อมูล การเห็ น
ประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน มีจิตสานึกร่วมอนุรักษ์องค์ความรู้ในชุมชน พัฒนาทักษะการตั้ง
คาถาม พัฒนาทักษะการสรุปองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะการวางแผน ในระดับมาก ส่วนทักษะการ
กากับตนเองในการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาในระดับปานกลาง
ประภาส เกตุไทย (2558: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่ อ ชุ ม ชน (Fix it Center) ของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix it Center) 2) พัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
และ 3) ประเมินกลยุทธ์การบริหารจั ดการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล จากแบบสอบถาม การสั ม ภาษณ์ การประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร การสั ม มนาอิ งผู้ เชี่ ย วชาญ
(Connoisseurship) และแบบประเมินกลยุทธ์ วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การบริหารจัดการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)ของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 8 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) เพิ่มขีด
ความสามารถในการจัดทาแผนกลยุทธ์การพัฒ นาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 2) ส่งเสริมให้มีการวาง
แผนการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 3) พัฒ นาโครงสร้างการดาเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้เหมาะสมและเป็นระบบ
4) รณรงค์การประชาสัมพันธ์ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแก่ นักเรียน
นักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม 5) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการดาเนินงานตามภารกิจหลัก
ของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 6) พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 7) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตามและประเมินการดาเนินงานศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 8) เร่งรัดการรายงานผลการดาเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชนให้ มีประสิทธิภาพ และผลการประเมินกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องใน
ระดับมาก ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และความเป็นไปได้ในระดับมาก
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นุช า สระสม (2558: บทคัดย่อ ) ได้ประเมินโครงการส่ งเสริมการเรียนรู้ห ลักสูตรเกษตร
อินทรีย์ตามวิถีภูมิปัญญาไทย โรงเรียนวัดนินสุขาราม มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม
(Context Evaluation) ของโครงการเกี่ ย วกั บ ความเหมาะสม ความสอดคล้ อ งของหลั ก การ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการกับนโยบายของสานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และความ
ต้องการของชุมชน 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ของโครงการเกี่ยวกับความ
เหมาะสม ความเพี ย งพอของบุ ค ลากรวั ส ดุ อุ ป กรณ์ /สถานที่ และงบประมาณที่ ใช้ ในโครงการ
3) เพื่ อ ประเมิ น กระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต าม
กระบวนการดาเนินงานโครงการ และ 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการ
เกี่ยวกับ ผลสาเร็จของโครงการจากกิจกรรมที่จัดให้นักเรียน 4 กิจกรรม และความพึงพอใจที่มีต่อ
กิจกรรมของโครงการ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam)
ประชากรได้แก่ ข้าราชการครู จานวน 19 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 13 คน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จานวน 167 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
จานวน 167 คน รวม 366 คน
ผลการประเมินโครงการ 1) ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context)
ในภาพรวม อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด 2) ผลการประเมิ น ด้ า นปั จ จั ย เบื้ อ งต้ น ของโครงการ (Input)
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 3) ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ (Process) ในภาพรวม
อยู่ ในระดั บ มาก 4) ผลการประเมิ น ด้ านผลผลิ ต ของโครงการ (Product) เกี่ ยวกั บ ผลส าเร็จ จาก
กิจ กรรมที่ จั ดให้ นั กเรีย น 4 กิจ กรรม และความพึ งพอใจที่ มีต่ อกิจกรรมของโครงการในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก
ปิยชนม์ สังข์ศักดา และคณะ (2559: บทคัดย่อ) ได้ประเมินความสาเร็จของโครงการบูรณา
การการเรีย นการสอน การวิจัย การบริการวิช าการ และทานุบารุงศิล ปวัฒ นธรรม ของสาขาวิช า
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์ คือ ประเมินความสาเร็จ
ของโครงการตามตัวชี้วัด และเสนอแนวทางปรับปรุงการดาเนินโครงการปีต่อไป ทาการประเมินโดย
ใช้แนวคิดการประเมินผล CIPP Model ทาการประเมินระหว่างโครงการและหลังสิ้นสุดโครงการ
เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสังเกต แบบประเมิน และประเด็นคาถามสรุปบทเรียน โดยเทคนิค A.A.R.
ประเมินจากนักศึกษา 31 คน อาจารย์ผู้สอน 4 คน และชุมชนเจ้าของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 114 คน
สรุปได้ว่า โครงการมีความสอดคล้องตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
พ.ศ. 2557 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการวิจัย
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ทางสถาปัตยกรรมพื้น ถิ่น มีสานึกรักถิ่น สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นได้รับการจัดทาแบบอาคารเพื่อการ
อนุ รั ก ษ์ และชุ ม ชนมี ค วามพึ งพอใจในภาพรวมของผลงานในระดั บ ดี และมี ค วามตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในระดับดี การประเมินผลผลิตจากตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จานวน
6 ตัว บรรลุผล 5 ตัว ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ จานวน 8 ตัว บรรลุผล 8 ตัว
มลานันท์ บุญกล้า (2559: บทคัดย่อ) ได้ประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน
บ้ านหนองปลาซิ ว ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาฉะเชิ งเทรา เขต 2 มี จุ ด มุ่ งหมาย
เพื่ อการประเมิน โครงการเศรษฐกิจพอเพี ยงของโรงเรียน บ้ านหนองปลาซิว ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม
ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ประเภท คือ การประเมินสภาวะแวดล้อม การประเมินปัจจัยนาเข้า
การประเมินกระบวนการดาเนินงาน การประเมินผลผลิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ครูผู้สอน จานวน 14 คน
และนักเรียน จานวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ ใช้ใน
การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก
2) การประเมิ น โครงการเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของโรงเรี ย นบ้ านหนองปลาซิ ว ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านสภาวะแวดล้ อม (Context evaluation) พบว่ ามี
ความเหมาะสมอยู่ ในระดับ มาก 3) ด้านปั จจัยน าเข้า (Input evaluation) ผลการประเมินพบว่ า
มีความเพียงพอ เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 4) ด้านกระบวนการดาเนินงาน (Process evaluation)
ผลการประเมินพบว่ามีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก 5) ด้านผลผลิต (Product evaluation) ผลการ
ประเมินพบว่ามีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก
เจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ (2559: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบและยุทธศาสตร์การ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน (Fix it Center) ของส านั ก งานคณ ะกรรมการ
การอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการในการดาเนินงานศูนย์ซ่อม
สร้ างเพื่ อชุ ม ชน (Fix it Center) 2) สร้างรูป แบบการยกระดั บ คุ ณ ภาพศู น ย์ซ่ อ มสร้างเพื่ อชุ ม ชน
(Fix it Center) ของส านั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึ กษา 3) ประเมิน ประสิ ทธิผ ลของการใช้
รูปแบบการยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 4) กาหนดยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
ของส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา เก็บ รวบรวมข้อมูล จากแบบสอบถาม แบบประเมิ น

114
การสนทนากลุ่ ม และการสั ม มนาอิ งผู้ เชี่ ย วชาญ (Connoisseurship) การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
ของส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา มี อ งค์ ป ระกอบดั งนี้ 1. จุ ด มุ่ งหมายของรู ป แบบ
ประกอบด้วย 1) เป็นรูปแบบบริหารโครงสร้างและภารกิจการดาเนินงานของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้และมีทักษะในการ
นารูปแบบไปสู่ การปฏิบัติ 3) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้าน
โครงสร้างการบริหารและการปฏิบัติงานให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 2. โครงสร้างโดยรวมของศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประกอบด้วย 1) โครงสร้างการบริหาร 2) โครงสร้างการดาเนินงาน
3. โครงสร้ า งภารกิ จ ของหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ประกอบด้ ว ย 1) ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มีภารกิจงาน 5 ด้าน 2) อาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) ประกอบด้วย กรณี อปท. มีความ
พร้อม และกรณี อปท. ไม่มีความพร้อม 3) สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มีภารงาน 7 ด้าน 4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประกอบด้วย กรณี อปท. มีความพร้อม
และกรณี อปท. ไม่มีความพร้อม
แคชรียา ศรีวงษา (2560: บทคัดย่อ) ได้วิจัยประเมินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับ
คุ ณ ภาพศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน (Fix it Center Thailand 4.0) ของวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเลย
มีวัตถุป ระสงค์เพื่อประเมิน โครงการพัฒ นารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix It Center Thailand 4.0) ของวิ ท ยาลั ยอาชี วศึ กษาเลย โดยใช้ รู ป แบบการประเมิ น เชิ งระบบ
ประกอบด้วย 1) ประเมินด้านปัจจัยนาเข้า 2) ประเมินด้านกระบวนการ และ 3) ประเมินด้านผลผลิต
เครื่องมือโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณประกอบด้วย ผู้บริหาร
ครู ผู้ ส อน เจ้ าหน้ าที่ จ านวน 19 คน นั กเรีย น - นั กศึ ก ษา จ านวน 100 คน ประชาชนที่ เข้าร่ว ม
โครงการ จานวน 300 คน ช่างชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 5 คน รวมทั้งหมด 424 คน โดยกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูผู้สอน เจ้าหน้าที่ และช่างชุมชน รวมจานวน 11 คน
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
ผลการวิจัยพบว่า 1) การประเมินด้านปัจจัยนาเข้า ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน จากข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า บุคลากรมีความพร้อมด้านการอบรม
ตามความต้ อ งการของชุ ม ชนขาดบุ ค ลากรด้ า นการให้ บ ริก ารกิ จ กรรมซ่ อ ม 2) การประเมิ น ด้ า น
กระบวนการ ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน จากข้อมูล
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เชิงคุณ ภาพ มีก ารประชุม กัน ในระดับ จังหวัด ระดั บ อาเภอ และระดับ สถานศึ กษา ส ารวจความ
ต้องการของชุมชน การประชาสัมพันธ์โครงการ กาหนดแผนงานโครงการ ดาเนินกิจกรรมบริการซ่อม
กิจ กรรมบริ ก ารสร้ าง กิจ กรรมบริ การพั ฒ นา แก้ปั ญ หาและติด ตามผลการดาเนิ น งานเป็ น ระยะ
3) การประเมิ น ด้ านผลผลิ ต เมื่ อ แยกประเด็ น (1) ด้ านการน าไปใช้ ป ระโยชน์ ข องนั ก เรีย นและ
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ประชาชนที่ เข้าร่วมกิจกรรมบริการซ่อม
บริการสร้างและบริการพัฒ นามีผลการประเมินระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ (2) ด้าน
ความพึ งพอใจของนั ก เรี ย น – นั ก ศึ ก ษาที่ เข้ าร่ว มโครงการอยู่ ในระดั บ มาก ประชาชนที่ เข้ าร่ว ม
กิจกรรมบริการซ่อม บริการสร้างและบริการพัฒนามีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ทุกประเด็น จากข้อมูลเชิงคุณ ภาพ พบว่า กลุ่ มเป้าหมายได้รับบริการซ่อมตามเป้าหมาย
ช่างชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับโดยการเพิ่มทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริง
รัชนี สิทธิศักดิ์ (2560: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การเรียนรู้ผ่านโครงงานบริก ารชุมชน การ
วิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นการออกแบบการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านโครงงานบริการชุมชน คือให้
ผู้เรียนได้ออกแบบการพัฒนาโครงงานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน ตามเนื้อหารายวิชาที่
สามารถน ามาบู ร ณาการได้ โดยมีจุด ประสงค์ การวิจัย ดังนี้ 1. ออกแบบการจัด การเรีย นรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน บูรณาการกับการบริการชุมชน 2. ประเมินทักษะการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นของผู้เรียนโดย
มุ่ งเน้ น ประเมิ น ทั ก ษะการเรี ย นรู้ 3 ด้ าน คื อ 1) ทั ก ษะด้ านการริเริ่ม สร้า งสรรค์ แ ละนวัต กรรม
2) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 3) ทักษะด้านการสื่อสารและความร่วมมือ
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)
ปรากฏผลการดาเนินการวิจัยดังนี้ 1) ผลการประเมินทักษะด้านการริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ปรากฏว่า การริเริ่มสร้างสรรค์จากสิ่งเร้าที่กาหนดให้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 4.47 2) ผล
การประเมินทักษะการคิดอย่ างมีวิจารณาญาณและการแก้ปัญหาปรากฏว่า ความสามารถในการ
กาหนดปั ญ หาและตั้งประเด็น คาถามเพื่อค้นหาคาตอบ ได้ค่าเฉลี่ยที่มีค่าสูงที่สุ ด 4.50 3) ผลการ
ประเมินทักษะด้านการสื่อสารและความร่วมมือปรากฏว่า โครงงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละกลุ่ม
สาเร็จตามช่วงเวลาที่กาหนดและมีค่าเฉลี่ยของการทางานเป็นทีมในระดับ 4.73
อดิศักดิ์ ชัชเวช (2560: บทคัดย่อ) ได้ประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวร
ของจังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินผลการดาเนินการของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชนแบบถาวรของจังหวัดภูเก็ต 2) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาโครงการศูนย์
ซ่ อ มสร้ างเพื่ อ ชุ ม ชนแบบถาวรของจั งหวั ด ภู เก็ ต ด าเนิ น การโดยการศึ ก ษาความส าเร็จ ของการ

116
ด าเนิ น งานตามโครงการ ใช้ ก ารวิ จั ย เชิ งประเมิ น โดยประยุ ก ต์ ใช้ รู ป แบบการประเมิ น แบบซิ ป
ของสตัฟเฟิลบีม
ผลการประเมินพบว่า โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนในภาพรวมมีความสาเร็จในระดับ
มากที่ สุ ด เมื่ อ แยกเป็ น รายด้ าน พบว่า มี ค วามส าเร็ จ ในระดั บ มากที่ สุ ด ทุ ก ด้ าน เรี ย งล าดั บ ดั งนี้
ด้านบริบท ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านปัจจัยนาเข้า ส่วนข้อเสนอแนะและแนวทางในการ
พัฒ นาจากการสัมภาษณ์ พบว่า เป็นโครงการที่ดีมีความเหมาะสม ข้อเสนอแนะควรมีการประชุม
ชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างคณะกรรมการโครงการระดับจังหวัดให้มีความถี่
มากขึ้น สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรโอนเงินจัดสรรงบประมาณทั้งหมดให้สถานศึกษา
ดาเนินการโครงการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และควรมีการเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่ปฏิบัติงาน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างประเทศ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างประเทศ มีดังนี้
แม็ส (Matz, 1981) ได้ประเมินโครงการการศึกษาด้านโภชศาสตร์ในโรงเรียนชนบทของรัฐ
เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกาโดยใช้รูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model) ผลการประเมิน พบว่า
ด้านบริบท นักเรียนมีความต้องการที่จะศึกษาด้านโภชศาสตร์ในระดับมาก ด้านปัจจัยเบื้องต้น การ
พัฒนาโครงการได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชาวบ้าน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่
อยู่ในหน่วยบริการ ในระดับมาก ด้านกระบวนการ ครูอาจารย์มีความพึงพอใจในรูปแบบการเรียน
การสอนในระดับมาก ส่วนนักเรียนมีความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนการสอนในระดับมากที่สุด
และด้านผลผลิต นักเรียนมีความรู้ด้านโภชศาสตร์ในระดับมาก
เรนดูลิน (Rendulic, 1995: 70) ทาการวิจัยเรื่อง การตรวจหาวิธีการประเมิ นคุณ ค่าที่มี
ศักยภาพและความตรงของแบบจาลองการประเมินหลักสูตร (ICE model) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
แบบจาลองการประเมินหลักสูตรจากหลาย ๆ แนวคิด ให้เป็นแบบการประเมินหลักสูตรโดยเฉพาะ
ของวิทยาลัยชุมชน (Community College) และทาการทดสอบวิธีการตัดสินคุณค่าและความตรง
ของโมเดลที่วิจั ยพั ฒ นาขึ้น นั่ น คือ ICE model ซึ่งเป็น การสั งเคราะห์ แนวคิด จากแบบจาลองซิป
ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam’s CIPP model) และแบบจาลองเคาน์ทิแนนซ์ของ สเตค (Stake’s
Countenance model) แบบจ าลองที่ พั ฒ นาขึ้ น ได้ น าไปใช้ ในการประเมิ น หลั ก สู ต รการศึ ก ษา
ในมหาวิท ยาลั ย ชุ ม ชน ซึ่ งเป็ น การศึ กษาน าร่อ ง และท าการวิ เคราะห์ ผ ลการประเมิ น พบว่า ICE
model มีศักยภาพและมีความตรงในการประเมินหลักสูตร และยิ่งไปกว่านั้น สารสนเทศที่ได้จากการ
ประเมิน ยังนาไปใช้ในการตัดสินใจในการปรับปรุงหลักสูตรได้
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ดาฮาแลน จาฟาร์ และ โรสดี (Dahalan, Jaafar, & Rosdi, 2013) ได้ศึกษาเรื่อง การเตรียม
ความพร้อมในการประกอบการ: เพศมีความแตกต่างกันในการค้นหาโอกาสทางธุรกิจ พบว่า ผู้ประกอบการ
มีความสาคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความตั้งใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจมีบทบาทสาคัญในการพัฒนา
ของผู้ประกอบการ สาหรับส่วนของธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นการค้นหาโอกาสทางธุรกิจเป็นความท้าทาย
การพัฒ นาความคิดทางธุรกิจ เป็ น สิ่ งที่จาเป็นก่อนที่จะเข้าไปในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นผู้ช ายและหญิ ง
มีความแตกต่างกันในการค้นหาโอกาสทางธุรกิจ หญิงและชายมีวิธีการที่แตกต่างกันของการคิดความ
แตกต่างที่สามารถนามาประกอบกับวิธีที่พวกเขาเห็นคุณค่าของชีวิตของพวกเขา ผู้ชายได้รับการระบุ
ว่าจะมีข้อได้เปรีย บหลายประการมากกว่าผู้ ห ญิ งในสถานะการประกอบอาชีพ ผลการวิจัยพบว่า
ผู้ชายและผู้หญิงที่แตกต่างกันในบางแง่มุมของความคิดสาหรับการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ควนท์ และ เบอร์ท (Kyndt & Baert, 2015) ได้ศึกษาเรื่อง ความสามารถของผู้ประกอบการ :
การประเมิ น และคาดการณ์ ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการ พบว่ า ผู้ ป ระกอบการที่ มี ค วามสามารถเป็ น
ศูนย์กลางในการประสบความสาเร็จขององค์กรขนาดเล็กและกลาง คุณภาพการวัดทางจิตวิทยาไม่
แปรเปลี่ยน การจัดอันดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการที่ต้องการได้อย่างต่อเนื่องและอย่างมี
นัยสาคัญต่ากว่าของผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มต้นและมีประสบการณ์ ความเพียรและความเข้าใจใน
ตลาดมีส่วนบวกกับการเป็นผู้ประกอบการ
จากการศึ ก ษางานวิ จั ย และรายงานการประเมิ น โครงการที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การประเมิ น
โครงการศูน ย์ ซ่อมสร้ างเพื่อ ชุมชน (Fix it Center) วิทยาลั ยเทคนิค พะเยา ทั้ งงานวิจัยที่เกี่ยวกั บ
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และรายงานประเมินโครงการโดยใช้รูปแบบซิป
(CIPP Model) ทั้งวิจัยประเมินโครงการในประเทศและต่างประเทศ พบว่า การประเมินโครงการด้วย
รูปแบบซิปได้รับความนิยมอย่างมาก ผู้ประเมินจึงนามาใช้เป็นแนวทางการประเมินโครงการในครั้งนี้
เพราะจะทาให้ทราบว่าโครงการมีสภาวะแวดล้อมหรือวัตถุประสงค์ของโครงการเหมาะสมหรือไม่ การ
ดาเนิ น งาน มีปั ญ หาอุป สรรคอะไรบ้าง ผลผลิตที่ได้รับจากโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการหรือไม่ ควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ซึ่งจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริหารที่จะแก้ไข ปรับปรุง หรือล้มเลิกโครงการ และพบว่าการประเมินโครงการโดยใช้รูปแบบซิป
(CIPP Model) เป็ น การประเมิ น ที่ เป็ น ระบบ ครอบคลุ มตั้ งแต่ วางแบบแผน ตั้ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ
ตรวจสอบ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ต่อมาก็ประเมินตรวจสอบความเหมาะสมของปัจจัย
เบื้องต้น และเมื่อมีการนาโครงการไปใช้จะประเมินกระบวนการ เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการดาเนินการ
และเมื่อสิ้นสุดการดาเนินการของโครงการจะประเมินผลผลิตว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กาหนดไว้
หรือไม่
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กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ
จากที่ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่า การส่งเสริม
การเรียนรู้แบบบู รณาการสู่ชุมชน เป็นเรื่องสาคัญ และจาเป็นจะต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วนและ
ต่อเนื่องเพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาสามารถไปประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพได้ ดังนั้น
ผู้ประเมินจึงสนใจที่จะประเมิน โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา โดยประยุ กต์ ใช้ กรอบแนวคิ ดการประเมิ นโครงการแบบซิ ป (CIPP Model: Context-InputProcess-Product) มาใช้ในการประเมินโครงการ เนื่องจากเป็นการประเมินอย่างมีระบบ มีกระบวนการ
รวบรวมและสกัดข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจได้ถูกต้อง เป็นการประเมินโครงการที่ต้องใช้
ระยะเวลาในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทาการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ การประเมิน ด้านบริบท
(Context) เป็ น การประเมิน ความชัดเจนของวัต ถุประสงค์ข องโครงการและความสอดคล้ องของ
วัต ถุ ป ระสงค์ การประเมิ น ด้ า นปั จ จั ย เบื้ อ งต้ น (Input) เป็ น การประเมิ น ความเหมาะสม/ความ
สอดคล้องและความเพียงพอของปัจจัยเบื้องต้นของโครงการที่จะอานวยความสะดวกให้ โครงการ
ด าเนิ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ การประเมิ น ด้ า นกระบวนการ (Process) เป็ น การประเมิ น ที่ ค้ น หา
ข้อบกพร่องแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดาเนินการ และการประเมินผลผลิต (Product) เป็น
การประเมินเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ เพื่อให้การประเมินโครงการ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้ประเมินได้กาหนดกรอบแนวคิดในการประเมินโครงการ ดังภาพที่ 6
1. แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 - 2579
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it
Center)
2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับโครงการและการประเมิน
โครงการ
3. รูปแบบการประเมินโครงการ
4. การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนด้วยการให้บริการ
ชุมชน เพื่อบูรณาการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
5. บริบทของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
6. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การประเมินโครงการศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
1. ผลการประเมินด้านบริบทของ
โครงการ
2. ผลการประเมินด้านปัจจัย
เบื้องต้นของโครงการ
3. ผลการประเมินด้าน
กระบวนการดาเนินงานของ
โครงการ
4. ผลการประเมินด้านผลผลิต
ของโครงการ

ภาพที่ 6 แสดงกรอบแนวคิดการประเมินโครงการ

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรประเมิน
การประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยาครั้งนี้
เป็นการประเมินโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. รูปแบบการประเมินโครงการและแนวทางการประเมินโครงการ
2. ประชากร
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล

รูปแบบกำรประเมินโครงกำรและแนวทำงกำรประเมินโครงกำร
การประเมิน โครงการศูน ย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลั ยเทคนิคพะเยาได้
กาหนดรูปแบบการประเมินโครงการและแนวทางการประเมินโครงการดังนี้
รูปแบบกำรประเมินโครงกำร
การประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยาครั้งนี้
ใช้ รู ป แบบการประเมิ น แบบซิ ป (CIPP Model) ของสตั ฟ เฟิ ล บี ม (Stufflebeam et al, 1983)
มีรายละเอียดของการประเมินดังนี้
การประเมิ นโครงการศู นย์ ซ่อ มสร้างเพื่ อชุม ชน (Fix it Center) วิท ยาลั ย เทคนิ ค พะเยา
ประกอบด้วยกระบวนการ 4 ด้าน ดังนี้
1. การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation: C)
2. การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation: I)
3. การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation: P)
4. การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation: P)
จากกระบวนการทั้ง 4 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ที่จะดาเนินการประเมินในครั้งนี้ ผู้ประเมินได้
กาหนดกรอบแนวทางการประเมินโครงการ ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตำรำงที่ 3 กรอบแนวทางการประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
วัตถุประสงค์ของ ตัวชี้วัด/ตัวแปร
แหล่งข้อมูล/กลุม่
วิธกี ำรเก็บ วิธีกำรวิเครำะห์
กำรประเมิน
ที่มุ่งศึกษำ
ผู้ให้ข้อมูล
ข้อมูล/เครื่องมือ
ข้อมูล
μ, 
1. เพื่อประเมินด้าน 1. ความต้องการ
- ผู้บริหาร
- แบบสอบถาม
บริบท
จาเป็นของ
สถานศึกษาและครู
โครงการ
2. ความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์
3. ความเหมาะสม
ของวัตถุประสงค์
μ, 
2. เพื่อประเมินด้าน 1. ความเหมาะสม - ผู้บริหาร
- แบบสอบถาม
ปัจจัยเบื้องต้น
ของบุคลากร
สถานศึกษาและครู
2. ความเหมาะสม
เพียงพอของ
งบประมาณ
3. ความเหมาะสม
ของอาคาร
สถานที่
4. ความเหมาะสม
เพียงพอของวัสดุ
อุปกรณ์ และ
เครื่องมือ
μ, 
3. เพื่อประเมินด้าน 1. การวางแผน
- ผู้บริหาร
- แบบสอบถาม
กระบวนการ
- ประชุมเพื่อ
สถานศึกษาและครู
วางแผนการ
ดาเนินงาน
- กาหนดบทบาท
หน้าทีข่ อง
ผู้รับผิดชอบงาน
- จัดทาแผนการ
ดาเนินงาน

เกณฑ์กำร
ประเมิน
μ  3.50
 1

μ  3.50
 1

μ 
3.50
 1
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ตำรำงที่ 3 (ต่อ)
วัตถุประสงค์ของ
กำรประเมิน

ตัวชี้วัด/ตัวแปร
แหล่งข้อมูล/กลุม่
วิธีกำรเก็บ
วิธีกำรวิเครำะห์
ที่มุ่งศึกษำ
ผู้ให้ข้อมูล
ข้อมูล/เครื่องมือ
ข้อมูล
μ, 
2. การดาเนินการ - ผู้บริหาร
- แบบสอบถาม
- ดาเนินกิจกรรม สถานศึกษาและครู
ตามปฏิทิน
ปฏิบัติงาน
- ประสานงาน
ผู้รับผิดชอบ
- ผู้บริหาร
สนับสนุนการ
ทางาน
- จัดสภาพ
แวดล้อมใน
สถานศึกษาให้
เอื้อต่อการ
ดาเนินงานตาม
กิจกรรมภายใต้
โครงการ
μ, 
3. การติดตามและ - ผู้บริหาร
- แบบสอบถาม
ประเมินผล
สถานศึกษา และครู
- มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
- มีการประชุม
วางแผน
ติดตามและ
ประเมินผล
- มีการติดตาม
ประเมินผล
พร้อมทั้งสรุป
และรายงานผล

เกณฑ์กำร
ประเมิน
μ  3.50
 1

μ  3.50
 1
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ตำรำงที่ 3 (ต่อ)
วัตถุประสงค์ของ
กำรประเมิน

4. เพื่อประเมินด้าน
ผลผลิต

ตัวชี้วัด/ตัวแปร
แหล่งข้อมูล/กลุม่
วิธีกำรเก็บ
วิธีกำรวิเครำะห์
ที่มุ่งศึกษำ
ผู้ให้ข้อมูล
ข้อมูล/เครื่องมือ
ข้อมูล
μ, 
4. การปรับปรุงแก้ไข - ผู้บริหาร
- แบบสอบถาม
- นาผลการ
สถานศึกษา และ
ติดตามและ
ครู
ประเมินเข้าที่
ประชุมเพื่อหา
แนวทางแก้ไข
- ดาเนินการ
แก้ปัญหาและ
อุปสรรคให้
สอดคล้อง
เหมาะสมกับ
กิจกรรมของ
โครงการ
- การรายงานผล
ต่อผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย
4.1 รายได้ของประชาชน - ประชาชน
- แบบรายงาน
μ
ที่ได้รับหลังจากผ่านการ
ฝึกอบรมจากโครงการ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
μ, 
4.2 ความพึงพอใจของ - ประชาชน
- แบบสอบถาม
ประชาชนที่มีต่อการ
ดาเนินโครงการศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

เกณฑ์กำร
ประเมิน
μ  3.50
 1

- เพิ่มขึ้น
เฉลี่ยวันละ
100 บาท

μ  3.50
 1
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ตำรำงที่ 3 (ต่อ)
วัตถุประสงค์ของ
กำรประเมิน

ตัวชี้วัด/ตัวแปร
แหล่งข้อมูล/
ที่มุ่งศึกษำ
กลุ่มเป้ำหมำย
4.3 รายได้ของช่างชุมชน - ช่างชุมชน
ที่ได้รับหลังจากผ่านการ
ฝึกอบรมจากโครงการ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
4.4 ความพึงพอใจ
- ช่างชุมชน
ของช่างชุมชนที่มีต่อ
การยกระดับฝีมือช่าง
ชุมชนและพัฒนาทักษะ
อาชีพการซ่อมบารุง
4.5 รางวัลทีผ่ ู้เรียน
- ผู้เรียน
ได้รับหลังจากได้เรียนรู้
แบบบูรณาการร่วมกับ
ชุมชนในโครงการศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
4.6 ความพึงพอใจของ - ผู้เรียน
ผู้เรียนที่ได้เรียนรู้แบบ
บูรณาการร่วมกับ
ชุมชนในโครงการศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

วิธีกำรเก็บ
วิธีกำรวิเครำะห์ เกณฑ์กำร
ข้อมูล/เครื่องมือ
ข้อมูล
ประเมิน
- แบบรายงาน
เพิ่มขึ้น
μ
เฉลี่ยวันละ
120 บาท

- แบบสอบถาม

μ, 

μ  3.50
 1

- แบบรายงาน

- ร้อยละ

ร้อยละ 80

- แบบสอบถาม

μ, 

μ  3.50
 1
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ประชำกร
ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ผู้ประเมินใช้ประชากรที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชนวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ประชาชน ช่างชุมชน
และผู้เรียน ดังนี้
ประชากรที่ใช้ตอบแบบสอบถาม ประจาศูนย์ต่างๆ ทั้ง 3 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์ที่ 1 ศูนย์
ถาวรประจาจังหวัด ศูนย์ที่ 2 ศูนย์เทศบาลตาบลท่าวังทอง ศูนย์ที่ 3 ศูนย์เทศบาลตาบลสันป่าม่วง
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จานวน 60 คน ประชาชน 360 คน ผู้เรียน จานวน 90 คน และช่าง
ชุมชน จานวน 15 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 525 คน ดังตารางที่ 4
ตำรำงที่ 4 แสดงตาแหน่ง/สถานภาพ และจานวนประชากรที่ใช้ตอบแบบสอบถามในการประเมิน
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ตำแหน่ง/สถำนภำพ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ประชาชน
ผู้เรียน
ช่างชุมชน
รวม

ประชำกร (คน)
ศูนย์ที่ 1
ศูนย์ที่ 2
ศูนย์ที่ 3
20
20
20
120
120
120
30
30
30
5
5
5
175
175
175

รวม
60
360
90
15
525

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center) วิทยาลั ย เทคนิ คพะเยา คือ แบบสอบถามจานวน 6 ฉบั บและแบบรายงานผลการ
ดาเนินงานจานวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย
1. กำรประเมินด้ำนบริบทของโครงกำร
ฉบับที่ 1 สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจ
รายการ (Check list)
ตอนที่ 2 การประเมินความเหมาะสมด้านบริบทของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center) วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พะเยา ประกอบด้ ว ยค าถามเกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการจ าเป็ น
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ของโครงการ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการ และความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของ
โครงการ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (รายละเอียดภาคผนวก ก หน้า 175)
2. กำรประเมินด้ำนปัจจัยเบื้องต้นของโครงกำร
ฉบับที่ 2 สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจ
รายการ (Check list)
ตอนที่ 2 การประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับ ความความเหมาะสมของ
บุคลากร ความเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ ความเหมาะสมของอาคาร/สถานที่ ความเหมาะสม
เพี ย งพอของวัส ดุ อุป กรณ์ และเครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ มีลั กษณะเป็นแบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า 5 ระดับ (รายละเอียดภาคผนวก ก หน้า 179)
3. กำรประเมินด้ำนกระบวนกำรของโครงกำร
ฉบับที่ 3 สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจ
รายการ (Check list)
ตอนที่ 2 การประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุ ม ชน (Fix it Center) วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พะเยา ประกอบด้ ว ยค าถามเกี่ ย วกั บ การวางแผน การ
ด าเนิ น การ การติ ด ตามและประเมิ น ผล และการปรับ ปรุงแก้ ไข มี ลั ก ษณะเป็ น แบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า 5 ระดับ (รายละเอียดภาคผนวก ก หน้า 182)
4. กำรประเมินด้ำนผลผลิตของโครงกำร
ฉบับที่ 4 สาหรับประชาชน เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนิน
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจ
รายการ (Check list)
ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดาเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center) วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พะเยามี ลั ก ษณะเป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ
(รายละเอียดภาคผนวก ก หน้า 186)
ฉบับที่ 5 สาหรับช่างชุมชน เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของช่างชุมชนที่มีต่อการ
ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบารุง แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจ
รายการ (Check list)

126
ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของช่างชุมชนที่มีต่อการยกระดับฝีมือช่างชุมชน
และพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบารุง มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (รายละเอียด
ภาคผนวก ก หน้า 189)
ฉบับที่ 6 สาหรับผู้เรียน เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้แบบ
บูรณาการร่วมกับชุมชนในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจ
รายการ (Check list)
ตอนที่ 2 การประเมิน ความพึ งพอใจของผู้ เรียนที่ ได้เรียนรู้แบบบู รณาการร่ว มกั บ
ชุมชนในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุ มชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (รายละเอียดภาคผนวก ก หน้า 192)
5. แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ฉบับที่ 7 แบบรายงานรายได้ของประชาชนที่ได้รับหลังจากผ่านการฝึกอบรมจากโครงการ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา (รายละเอียดภาคผนวก ก หน้า 195)
ฉบับที่ 8 แบบรายงานรายได้ของช่างชุมชนที่ได้รับหลังจากผ่านการฝึกอบรมจากโครงการ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา (รายละเอียดภาคผนวก ก หน้า 196)
ฉบับที่ 9 แบบรายงานรางวัลที่ผู้เรียนได้รับหลังจากได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชน
ในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา (รายละเอียดภาคผนวก
ก หน้า 197)
กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การสร้ า งและพั ฒ นาเครื่อ งมื อ ส าหรั บ การประเมิ น โครงการศู น ย์ ซ่ อ มสร้า งเพื่ อ ชุ ม ชน
(Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
1. การสร้างแบบสอบถาม ผู้ ประเมินสร้างแบบสอบถาม จานวน 6 ฉบับ โดยแต่ละฉบับมี
ขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
1) ศึกษาวัตถุประสงค์ในการประเมิน
2) ศึ ก ษาเอกสาร งานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ โครงการศู น ย์ซ่ อ มสร้ างเพื่ อ ชุ ม ชน (Fix it
Center) การประเมินโครงการ และรูปแบบการประเมินโครงการ
3) ก าหนดโครงสร้างของการประเมิน โดยแสดงถึงสิ่ งที่ จะศึ กษา แหล่ งข้อ มูล และ
เครื่องมือที่ใช้ จาแนกตามโครงสร้างของการประเมิน ตามรูปแบบของแบบประเมินบริบท ปัจจัย
เบื้องต้น กระบวนการ และผลผลิต
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4) กาหนดขอบเขตและประเด็นการประเมิน สร้างแบบสอบถามตามโครงสร้างของการ
ประเมินที่กาหนดไว้ แล้วขยายรายละเอียดของข้อคาถามตามมิติที่ประเมิน และสิ่งที่ประเมิน
จากนั้นผู้ ประเมินนาแบบสอบถามและแบบประเมินที่สร้างขึ้น ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน
การวัดและประเมินผล ด้านการบริหารสถานศึกษา หรือด้านการจัดการเรียนการสอน จานวน 5 คน
ตรวจสอบความเที่ ย งตรงตามเนื้ อ หา (Content Validity) ด้ า นความสอดคล้ อ ง ความถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม ความครอบคลุม และความครบถ้วนของรายการที่ถามในสิ่ งที่ต้องการจะวัด ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 คน ประกอบด้วย
1) รองศาสตราจารย์ ดร.อั ค ครั ต น์ พู ล กระจ่ า ง คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา อานวยรัตน์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา วิทยาลัย
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
3) ดร.ประที ป บิ น ชั ย ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาแพร่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4) ดร.อรพิ น ดวงแก้ ว ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ยการอาชี พ เชี ยงราย ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5) ดร.คานึง ทองเกตุ ครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเชี ยงราย สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จากนั้นนาผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามมาคานวณหาค่า IOC
(Index of Objective Congruence) โดยใช้เกณฑ์ IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปที่แสดงว่าข้อคาถามนั้น
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนื้อหาที่ต้องการของบุญชม ศรีสะอาด (2556: 71) ซึ่งรายการคาถามใน
แบบสอบถามทุกฉบับใช้ได้ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 แต่มีคาถามบางข้อต้องปรับปรุง
ด้านส านวนภาษา ผู้ ประเมินได้ ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อแนะน าของผู้ เชี่ยวชาญ (รายละเอีย ด
ภาคผนวก ก หน้า 199-204)
หลังจากนั้นนาแบบสอบถามแต่ละฉบับไปทดลองใช้เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น ดังนี้
1) แบบสอบถามฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3 นาไปทดลองใช้กับผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครู จานวน 30 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จากนั้นนามาหา
ค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยวิ ธี ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ลฟ่ า (Alpha Coefficient Method หรื อ
α – Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค บุญชม ศรีสะอาด (2556: 116-117) ได้ค่าความเชื่อมั่น ฉบับที่
1 เท่ า กั บ 0.93 ฉบั บ ที่ 2 เท่ ากั บ 0.86 และ ฉบั บ ที่ 3 เท่ ากั บ 0.93 (รายละเอี ย ดภาคผนวก ข
หน้า 206-209)
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2) แบบสอบถามฉบับ ที่ 4 นาไปทดลองใช้กับ ประชาชนที่ร่วมโครงการที่ไม่ใช่ประชาชน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ จ านวน 30 คน จากนั้ น น ามาหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability)
โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha Coefficient Method หรือ α – Coefficient) ตามวิธีของ
ครอนบาค บุ ญ ชม ศรี ส ะอาด (2556: 116-117) ได้ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ฉบั บ ที่ 4 เท่ า กั บ 0.91
(รายละเอียดภาคผนวก ข หน้า 209)
3) แบบสอบถามฉบั บที่ 5 นาไปทดลองใช้กับ ช่างชุมชนที่ร่วมโครงการที่ไม่ใช่ช่างชุมชน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จานวน 30 คน จากนั้นนามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหา
ค่ าสั ม ป ระ สิ ท ธิ์ อั ล ฟ่ า (Alpha Coefficient Method ห รื อ α – Coefficient) ต าม วิ ธี ข อ ง
ครอนบาคบุ ญ ชม ศรี ส ะอาด (2556: 116-117) ได้ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ฉบั บ ที่ 5 เท่ า กั บ 0.91
(รายละเอียดภาคผนวก ข หน้า 210)
4) แบบสอบถามฉบั บที่ 6 น าไปทดลองใช้ กั บ ผู้ เรี ยน จ านวน 30 คน ได้ แ ก่ ผู้ เรี ย นของ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จากนั้นนามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟ่า
(Alpha Coefficient Method หรือ α – Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค บุญชม ศรีสะอาด (2556:
116-117) ได้คา่ ความเชื่อมั่น ฉบับที่ 6 เท่ากับ 0.90 (รายละเอียดภาคผนวก ข หน้า 211)
2. แบบรายงานผลการดาเนินงาน ผู้ประเมินออกแบบรายงานโดยศึกษารายละเอียดในการ
จัดเก็บข้อมูลโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ดังนี้
ฉบับที่ 7 แบบรายงานรายได้ของประชาชนที่ได้รับหลังจากผ่านการฝึกอบรมจากโครงการ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ฉบับที่ 8 แบบรายงานรายได้ของช่างชุมชนที่ได้รับหลังจากผ่านการฝึกอบรมจากโครงการ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ฉบับที่ 9 แบบรายงานรางวัลที่ผู้เรียนได้รับหลังจากได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชน
ในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล การประเมิน โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ผู้ประเมินได้ดาเนินการ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนดาเนินโครงการ เป็นการประเมินความเหมาะสมของ
ด้านบริบทของโครงการและประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการดาเนินโครงการ
โดยเก็บข้อมูล ระหว่างตุลาคม – พฤศจิกายน 2560 ใช้แบบสอบถาม ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 ให้
ผู้บริหารสถานศึกษา และครู เป็นผู้ตอบ เป้าหมาย จานวน 60 ฉบับ ได้รับคืน จานวน 60 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 100
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ระยะที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างดาเนินโครงการ เป็นการประเมินความเหมาะสม
ด้านกระบวนการในการดาเนิ น โครงการ โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูล ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 –
กรกฎาคม 2561 ใช้แ บบสอบถาม ฉบั บ ที่ 3 ให้ ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา ครู เป็ น ผู้ ตอบ เป้ าหมาย
จานวน 60 ฉบับ ได้รับคืน จานวน 60 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
ระยะที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังเสร็จสิ้นโครงการ เป็นการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ
ผู้ประเมินได้เก็บรวบรวมข้อมูล ในช่วงเดือน สิงหาคม – กันยายน 2561 ดังนี้
1. ใช้แบบสอบถาม ฉบับที่ 4 เป้าหมาย ประชาชน จานวน 360 ฉบับ ได้รับคืน จานวน 360
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ฉบับที่ 5 เป้าหมาย ช่างชุมชน จานวน 15 ฉบับ ได้รับคืน จานวน 15 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 100 ฉบับที่ 6 เป้าหมาย ผู้เรียน จานวน 90 ฉบับ ได้รับคืน จานวน 90 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 100
2. เก็บรวบรวมข้อมูลแบบรายงานผลการดาเนินงาน ซึ่งผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
ฉบับที่ 7 เป้าหมาย ประชาชน จานวน 360 ฉบับ ได้รับคืน จานวน 360 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
ฉบับที่ 8 เป้าหมาย ช่างชุมชน จานวน 15 ฉบับ ได้รับคืน จานวน 15 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และ
ฉบับ ที่ 9 รวบรวมข้อมูลจากงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ ายแผนงานและความ
ร่วมมือ เดือนธันวาคม 2561

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้ประเมินนาข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของประชากรมาจัดกระทา ดังนี้
1. การประเมิ น ด้านบริบ ท ด้ านปั จ จัยเบื้ องต้ น และด้ านกระบวนการของโครงการ
แปลความหมายค่าเฉลี่ยโดยการกาหนดเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 121)
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ
1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น และ
ด้านกระบวนการ วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกณฑ์ในการแปลความหมาย
ของค่าเฉลี่ยกาหนดดังนี้
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
ใช้เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ไม่เกิน 1.00 ถือว่าผลการประเมินเหมาะสมและผ่านเกณฑ์การประเมิน
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินด้านผลผลิต
2.1 รายได้ของประชาชนที่ได้รับหลังจากผ่านการฝึกอบรมจากโครงการศูนย์ซ่อม
สร้ างเพื่ อ ชุ ม ชน (Fix it Center) วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พะเยา วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยค่ าเฉลี่ ย ใช้ เกณฑ์
การประเมิน เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 100 บาท/วัน ขึ้นไป ผลการประเมิน ผ่าน
2.2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่ อ
ชุมชน (Fix it Center) วิทยาลั ยเทคนิ คพะเยา เกณฑ์ การแปลความหมายของค่าเฉลี่ ย กาหนดดังนี้
(บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 121)
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ใช้เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไม่เกิน 1.00 ถือ
ว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
2.3 รายได้ของช่างชุมชนที่ได้รับหลังจากผ่านการฝึกอบรมจากโครงการศูนย์ซ่อม
สร้ างเพื่ อ ชุ ม ชน (Fix it Center) วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พะเยา วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยค่ าเฉลี่ ย ใช้ เกณฑ์
การประเมิน เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 120 บาท/วัน ขึ้นไป ผลการประเมิน ผ่าน
2.4 ความพึงพอใจของช่างชุมชนมีต่อการยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะ
อาชีพการซ่อมบารุง เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยกาหนด ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 :
121)
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ใช้เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไม่เกิน 1.00
ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
2.5 จ านวนรางวัลที่ ผู้ เรียนได้รับหลั งจากได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่ว มกับชุมชน
ในโครงการศู น ย์ ซ่ อมสร้ างเพื่ อชุ มชน (Fix it Center) วิ ทยาลั ยเทคนิ คพะเยา วิ เคราะห์ ข้ อมู ล ด้ วย
ค่าร้อยละ ใช้เกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 ขึ้นไป ผลการประเมินผ่าน
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2.6 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชนในโครงการ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เกณฑ์ในการแปลความหมายของ
ค่าเฉลี่ยกาหนด ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 121)
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ใช้เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไม่เกิน 1.00
ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในการประเมิ น โครงการศู นย์ ซ่ อมสร้างเพื่ อชุ มชน (Fix it Center) วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พะเยา
ผู้ประเมินดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ ดังนี้
1. ค่าร้อยละ
2. ค่าเฉลี่ย μ โดยใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553: 34-35)

เมื่อ μ


N

แทน
แทน
แทน

ค่าเฉลี่ยของประชากร
ผลรวมทั้งหมดของข้อมูล
จานวนข้อมูลทั้งหมดของประชากร

3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  ) (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553: 60-61)

N

แทน
แทน

ความแปรปรวนของประชากร
จานวนประชากรตัวอย่าง
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4. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence = IOC) ของ
แบบสอบถาม โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ดังนี้ (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2554: 141-142)
IOC
เมื่อ IOC

R
N

R
= 
N

แทน ดัชนีความสอดคล้อง
แทน คะแนนรวมที่ผู้เชี่ยวชาญทุกคนให้
แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญ

คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญกาหนดเป็น +1 หรือ 0 หรือ -1 ดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าจุดประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้น
สอดคล้องกับจุดประสงค์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้น
สอดคล้องกับจุดประสงค์
-1 หมายถึง แน่ใจว่าจุดประสงค์ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาหรือแบบสอบถามนั้น
ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์
5. ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
ของครอนบาค (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 117)

เมื่อ



=



แทน
แทน
แทน
แทน

n
S i2
S t2

k   Si2 
1  2 
k 1 
St 

ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น
จานวนข้อของแบบสอบถาม
ความแปรปรวนของแบบสอบถามแต่ละข้อ
ความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ

บทที่ 4
ผลการประเมิน
การประเมิน โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลั ยเทคนิคพะเยา
ผู้ประเมินได้วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสอบถาม และแบบรายงาน
ดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้ ประเมิน
จึงได้กาหนดสัญลักษณ์และตัวอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
N
μ



แทน
แทน
แทน

จานวนประชากร
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การเสนอผลการประเมิน
การประเมิน โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ครั้งนี้ ผู้ประเมินขอนาเสนอผลการประเมิน มีรายละเอียดดังนี้
1. สถานภาพของประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม
2. การประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
โดยใช้รูปแบบซิป (CIPP Model) ใน 4 ด้าน ได้แก่ การประเมินด้านบริบทของโครงการ การประเมิน
ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ การประเมินด้านกระบวนการของโครงการ และการประเมิน ด้าน
ผลผลิตของโครงการ
ตอนที่ 1 ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ตอนที่ 2 ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ตอนที่ 3 ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ตอนที่ 4 ผลการประเมิ น ด้ า นผลผลิ ต ของโครงการศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน
(Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
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4.1 รายได้ของประชาชนที่ได้รับหลังจากผ่านการฝึกอบรมจากโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
4.2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
4.3 รายได้ของช่างชุมชนที่ได้รับหลังจากผ่านการฝึกอบรมจากโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
4.4 ความพึงพอใจของช่างชุมชนที่มีต่อการยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะ
อาชีพการซ่อมบารุง
4.5 รางวัลที่ผู้เรียนได้รับหลังจากได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชนในโครงการ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
4.6 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชนในโครงการ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ประเมินได้นาแบบสอบถามจานวน 6 ฉบับ ไปสอบถามกับประชากร ที่ประกอบด้วย
ผู้ บริ หารสถานศึกษาและครู จ านวน 60 คน ผู้เรียน จานวน 90 คน ช่างชุมชน จานวน 15 คน และ
ประชาชน จานวน 360 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 525 คน แล้วนาแบบสอบถามมาวิเคราะห์สถานภาพ
โดยค่าสถิติพื้นฐาน แยกเป็นรายด้าน ปรากฏผลดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู (N=60)
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน

ร้อยละ

37
23
60

61.67
38.33
100
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
สถานภาพ

จานวน

ร้อยละ

43
17
-

71.67
28.33

รวม

60

100

รวม

13
18
21
8
60

21.67
30.00
35.00
13.33
100

รวม

61
29
90

67.78
32.22
100

62
28

68.89
31.11

90

100

13
2

86.67
13.33

15

100

2. วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
3. ประสบการณ์การทางาน
ต่ากว่า 10 ปี
10 – 19 ปี
20 – 29 ปี
30 ปีขึ้นไป
ผู้เรียน (N=90)
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. ระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รวม
ช่างชุมชน (N=15)
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
สถานภาพ

จานวน

ร้อยละ

รวม

11
4
15

73.33
26.67
100

4
9
2
-

26.67
60.00
13.33
-

15

100

294
66

81.67
18.33

360

100

78
96
122
64

21.67
26.66
33.89
17.78

รวม

360

100

รวม

240
112
8
360

66.67
31.11
2.22
100

2. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
3. ประสบการณ์การทางาน
ต่ากว่า 10 ปี
10 - 19 ปี
20 – 29 ปี
30 ปี ขึ้นไป
รวม
ประชาชน (N=360)
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
30 - 39 ปี
40 – 49 ปี
50 ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
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จากตารางที่ 5 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 61.67) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 26.67) และมีประสบการณ์
การทางาน 20-29 ปี (ร้อยละ 13.33) ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 67.78) และมีการศึกษา
ระดับ ประกาศนี ย บั ตรวิช าชีพ (ปวช.) (ร้อยละ 68.89) ส าหรับช่างชุมชน ส่ วนใหญ่เป็นเพศชาย
(ร้อยละ 86.67) มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 73.33) และประสบการณ์การทางาน
10 – 19 ปี (ร้ อยละ 60.00) ประชาชนส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย (ร้ อยละ 81.67) อายุ 40 – 49 ปี
(ร้อยละ 33.89) และ มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 66.67)
2. การประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา โดย
ใช้รูปแบบซิป (CIPP Model) ใน 4 ด้าน ได้แก่ การประเมินด้านบริบทของโครงการการประเมิน ด้าน
ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ การประเมินด้านกระบวนการของโครงการและการประเมินด้านผลผลิต
ของโครงการ

ตอนที่ 1 ผลการประเมิ น ด้ านบริ บ ทของโครงการศูนย์ ซ่ อมสร้ างเพื่ อชุ มชน (Fix it
Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
การประเมินด้ านบริ บทของโครงการศู นย์ซ่ อมสร้ างเพื่ อชุ มชน (Fix it Center) วิทยาลั ย
เทคนิคพะเยา มีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ด้านบริบทของโครงการ
(N = 60)
ข้อที่

1.
2.
3.

รายการประเมิน

μ



ความต้องการจาเป็นของการทาโครงการ
ต้องการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
4.14 0.81
แบบบูรณาการให้มีการเชื่อมโยงกับชุมชน
ต้องการให้ผู้เรียนมีจิตอาสานาความรู้และ 4.63 0.83
ทักษะไปบริการและพัฒนาชุมชน
ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนการ
4.24 0.89
ให้บริการประชาชน/ชุมชนในการซ่อม
เครื่องมือ/เครื่องจักรกลการเกษตรและ
ยานพาหนะ

ระดับ
เกณฑ์การ ผลการ
ความ
ประเมิน ประเมิน
เหมาะสม
มาก

μ  3.50

ผ่าน

มาก

μ  3.50

ผ่าน

มาก

μ  3.50

ผ่าน
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ตารางที่ 6 (ต่อ)

ข้อที่
4.
5.

รายการประเมิน
ต้องการยกระดับฝีมือช่างชุมชนและ
พัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบารุง
ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
เฉลี่ยรวม

ระดับ
ความ เกณฑ์การ
μ

เหมาะ ประเมิน
สม
3.51 0.87 มาก μ  3.50

ผลการ
ประเมิน
ผ่าน

4.25 0.92

มาก

μ  3.50

ผ่าน

4.15 0.61

มาก

μ  3.50

ผ่าน

0.81

มาก

μ  3.50

ผ่าน

0.66

มาก

μ  3.50

ผ่าน

0.93

มาก

μ  3.50

ผ่าน

0.45

มาก

μ  3.50

ผ่าน

0.94

มาก

μ  3.50

ผ่าน

0.72

มาก

μ  3.50

ผ่าน

0.64

มาก

μ  3.50

ผ่าน

ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการ
6. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับ
3.85
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
7. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับ
4.25
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
8. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับ
4.30
พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
9. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับ
3.70
ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
10. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับ
3.65
วิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาลัยเทคนิค
พะเยา
11. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับ
3.95
กิจกรรม ที่กาหนดภายใต้โครงการ
เฉลี่ยรวม
3.95
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ตารางที่ 6 (ต่อ)

ข้อที่

รายการประเมิน

μ



ระดับ
ความ เกณฑ์การ
เหมาะ ประเมิน
สม

ผลการ
ประเมิน

ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ
12. วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการช่วยเหลือให้บริการ
ประชาชน จากศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
13. วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนหลังดาเนินการตามโครงการศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
14. วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อพัฒนาทักษะ
อาชีพการซ่อมบารุงให้กับช่างชุมชน
เฉลี่ยรวม
เฉลี่ยรวมด้านบริบทของโครงการ

4.15 0.71

มาก

μ  3.50

ผ่าน

4.30 0.64

มาก

μ  3.50

ผ่าน

4.12 0.67

มาก

μ  3.50

ผ่าน

4.23 0.48

มาก

μ  3.50

ผ่าน

4.11 0.51

มาก

μ  3.50

ผ่าน

จากตารางที่ 6 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูในการประเมิน
ด้านบริบทของโครงการ ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากทุกเรื่อง ได้แก่ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ รองลงมา ได้แก่ ความต้องการ
จาเป็นของการทาโครงการ และความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ ตามลาดับ
เมื่อพิจ ารณาเรื่ องความต้องการจาเป็นของการทาโครงการ พบว่า ในภาพรวมมี ความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายละเอียด พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมากทุกเรื่อง
ได้แก่ เรื่องต้องการให้ผู้เรียนมีจิตอาสานาความรู้และทักษะไปบริการและพัฒนาชุมชน รองลงมา
ได้แก่ เรื่องการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และ เรื่องการยกระดับฝีมือ
ช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบารุง
เรื่องความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ ของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสม
ระดับมาก โดยมีความเหมาะสมระดับมากทุกเรื่อง ได้แก่ เรื่องวัตถุประสงค์โครงการสอดคล้ องกับ
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ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รองลงมา ได้แก่ เรื่องวัตถุประสงค์โ ครงการ
สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และเรื่องวัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับพันธกิจ
ของสถานศึกษา ตามลาดับ
เรื่องความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสม
ระดับมาก โดยมีความเหมาะสมระดับมากทุกเรื่อง ได้แก่ เรื่องการยกระดับคุณภาพผู้เรียนจากการ
เรี ย นรู้ แ บบบู ร ณาการร่ ว มกั บ ชุ ม ชนในโครงการศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน ( Fix it Center)
วิทยาลั ย เทคนิ คพะเยา รองลงมา ได้แก่ เรื่องการส่ งเสริมและสนับสนุนการช่ว ยเหลื อให้ บริก าร
ประชาชน และพัฒนาทักษะอาชีพช่างชุมชน และเรื่องการพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบารุงให้กับช่าง
ชุมชน ตามลาดับ
สรุ ป ผลการประเมิ น ด้ านบริ บ ทของโครงการศูน ย์ ซ่ อมสร้ างเพื่ อชุ มชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ในภาพรวม ผู้บริหารและครูมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง
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ตอนที่ 2 ผลการประเมิน ด้านปัจจัยเบื้องต้น ของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
การประเมิน ด้านปั จจั ยเบื้องต้น ของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา มีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครู ด้านปัจจัยเบื้องต้นของ
โครงการ (N = 60)

ข้อที่

1.
2.
3.
4.

5.
6.

รายการประเมิน
ความเหมาะสมของบุคลากร
ความเหมาะสมของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาที่ร่วมโครงการ
ความเหมาะสมของบุคลากรภายนอก
สถานศึกษาที่ร่วมโครงการ
ความพร้อมของผู้เรียนที่ร่วมโครงการ
ความพร้อมของประชาชน/ชุมชนที่ร่วม
โครงการ
เฉลี่ยรวม

μ



ระดับ
ความ เกณฑ์การ ผลการ
เหมาะ ประเมิน ประเมิน
สม

4.25

0.64

มาก

μ  3.50

ผ่าน

4.15

0.87

มาก

μ  3.50

ผ่าน

3.65

0.85

มาก

μ  3.50

ผ่าน

4.20

0.75

มาก

μ  3.50

ผ่าน

4.06 0.48

มาก

μ  3.50

ผ่าน

0.63

มาก

μ  3.50

ผ่าน

0.71

มาก

μ  3.50

ผ่าน

ความเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ
งบประมาณมีความเหมาะสมและ
4.25
เพียงพอสาหรับการบริหารโครงการ
งบประมาณมีความเหมาะสมเพื่อการ
4.15
ดาเนินการกิจกรรมภายใต้โครงการ
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ตารางที่ 7 (ต่อ)

ข้อที่

รายการประเมิน
เฉลี่ยรวม

7.

8.

9.

10.

ระดับ
ความ เกณฑ์การ ผลการ
μ

เหมาะ ประเมิน ประเมิน
สม
μ  3.50 ผ่าน
4.20 0.51 มาก

ความเหมาะสมของอาคาร/สถานที่
อาคาร/สถานที่ภายในสถานศึกษามี
3.60 0.98
ความพร้อมในการจัดกิจกรรมภายใต้
โครงการ
สถานที่ภายนอกสถานศึกษามีความ
4.20 0.81
พร้อมในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ
3.90 0.62
เฉลี่ยรวม
ความเหมาะสมเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ
วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ มีความ
4.20 0.77
เหมาะสมและเพียงพอสาหรับการ
ดาเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ
วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ มีความ
4.25 0.73
สอดคล้องกับการดาเนินงานกิจกรรม
ภายใต้โครงการ
เฉลี่ยรวม
4.26 0.68
เฉลี่ยรวมด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 4.11 0.46

ผ่าน
มาก

μ  3.50

ผ่าน

มาก

μ  3.50

ผ่าน

มาก

μ  3.50

ผ่าน

มาก

μ  3.50

ผ่าน

มาก

μ  3.50

ผ่าน

มาก

μ  3.50

ผ่าน

มาก

μ  3.50

ผ่าน

จากตารางที่ 7 พบว่า ระดับความคิดเห็นของ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ในการประเมิน
ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ภาพรวมเห็นว่ามีความเหมาะสมทุกเรื่องอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เรื่อง
ความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ รองลงมา ได้แก่ เรื่องความเหมาะสมของงบประมาณ
และเรื่องความเหมาะสมของอาคารสถานที่มีความเหมาะสมตามลาดับ
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เรื่ องความเหมาะสมของบุคลากร พบว่า มีความเหมาะสมในทุกเรื่อง ได้แก่ เรื่องความ
เหมาะสมของบุ คลากรภายในสถานศึกษาที่ร่ว มโครงการ รองลงมา ได้แก่ เรื่องความพร้อมของ
ประชาชน/ชุมชนที่ร่วมโครงการ และเรื่องความพร้อมของผู้เรียนที่ร่วมโครงการตามลาดับ
เมื่อพิจารณาเรื่องความเหมาะสมของงบประมาณ พบว่า เรื่องที่มีความเหมาะสมในทุกเรื่อง
ได้แก่ งบประมาณมีความเหมาะสมและเพียงพอสาหรับการบริหารโครงการ รองลงมา ได้แก่ เรื่อง
งบประมาณมีความเหมาะสมเพื่อการดาเนินการกิจกรรมภายใต้โครงการ
เรื่องความเหมาะสมของอาคารสถานที่ของโครงการ พบว่า มีความเหมาะสมในทุกเรื่อง ได้แก่
เรื่องสถานที่นอกสถานศึกษามีความพร้อมในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ รองลงมา ได้แก่ เรื่อง
อาคาร/สถานที่ภายในสถานศึกษามีความพร้อมในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ
เรื่องความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ พบว่า เรื่องที่มีความเหมาะสมในทุก
เรื่อง ได้แก่ เรื่องวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ มีความสอดคล้องกับการดาเนินงานกิจกรรมภายใต้
โครงการ รองลงมา ได้แก่ เรื่องวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ มีความเหมาะสมและเพียงพอสาหรับการ
ดาเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ
สรุปผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น ของโครงการ ในการดาเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ผู้บริหารและครู มีความเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง
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ตอนที่ 3 ผลการประเมิ น ด้ านกระบวนการของโครงการศูน ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน
(Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
การประเมิ น ด้ า นกระบวนการของโครงการศู นย์ ซ่ อ มสร้า งเพื่ อ ชุ ม ชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา มีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ด้านกระบวนการของ
โครงการ (N = 60)
ข้อ
ที่

รายการประเมิน

การวางแผน (Plan)
1. มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ
ดาเนินงาน
2. มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. มีการจัดทาแผนการดาเนินงานในกิจกรรม
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ
เฉลี่ยรวม
4.
5.
6.
7.

การดาเนินการ (Do)
การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นไปตาม
ปฏิทินปฏิบัติงาน
มีการประสานงานและขอความร่วมมือ
ระหว่างผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา
เกิดความมุ่งมั่นในการดาเนินงาน
จัดสภาพแวดล้อมในและภายนอก
สถานศึกษาที่เอื้อต่อการดาเนินงานตาม
กิจกรรมของโครงการ
เฉลี่ยรวม

μ



ระดับ
ความ เกณฑ์การ ผลการ
เหมาะ ประเมิน ประเมิน
สม

3.85 0.71

มาก

μ  3.50

ผ่าน

3.81 0.76

มาก

μ  3.50

ผ่าน

4.15 0.83

มาก

μ  3.50

ผ่าน

3.94 0.51

มาก

μ  3.50

ผ่าน

4.15 0.78

มาก

μ  3.50

ผ่าน

4.25 0.66

มาก

μ  3.50

ผ่าน

3.95 0.68

มาก

μ  3.50

ผ่าน

4.35 0.63

มาก

μ  3.50

ผ่าน

4.18 0.42

มาก

μ  3.50

ผ่าน
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ตารางที่ 8 (ต่อ)

ข้อ
ที่

รายการประเมิน

μ



การติดตามและประเมินผล (Check)
8. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
4.10 0.84
ประเมินผลตามกิจกรรมของโครงการ
9. มีการประชุมวางแผนติดตามและประเมินผล 4.15 0.81
ตามกิจกรรมของโครงการ
10. มีการประเมินผลระหว่างดาเนินกิจกรรม
4.35 0.74

ระดับ
ความ เกณฑ์การ ผลการ
เหมาะ ประเมิน ประเมิน
สม
มาก

μ  3.50

ผ่าน

มาก

μ  3.50

ผ่าน

มาก

μ  3.50

ผ่าน

11. มีการประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม

3.95 0.84

มาก

μ  3.50

ผ่าน

12. มีการสรุป และรายงานการจัดกิจกรรม

3.85 0.86

มาก

μ  3.50

ผ่าน

4.08 0.41

มาก

μ  3.50

ผ่าน

4.20 0.84

มาก

μ  3.50

ผ่าน

3.85 0.81

มาก

μ  3.50

ผ่าน

3.70 0.82

มาก

μ  3.50

ผ่าน

เฉลี่ยรวม
13.

14.
15.
16.

การปรับปรุงและแก้ไข (Act)
มีการนาเอาปัญหาและอุปสรรคจากการ
ติดตามผลการดาเนินโครงการเข้าที่ประชุม
เพื่อหาทางแก้ไข
มีการระดมความคิดจากทุกฝ่ายเพื่อหาทาง
แก้ปัญหาในการดาเนินงานตามโครงการ
มีการดาเนินการแก้ปัญหาและอุปสรรคให้
สอดคล้อง เหมาะสม
จัดให้มีรายงานผลการดาเนินการแก้ปัญหา
และอุปสรรคให้ทุกฝ่ายได้รับทราบ
เฉลี่ยรวม

4.05 0.87

มาก

μ  3.50

ผ่าน

3.95 0.37

มาก

μ  3.50

ผ่าน

เฉลี่ยรวมด้านกระบวนการของโครงการ

4.04 0.27

มาก

μ  3.50

ผ่าน
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จากตารางที่ 8 พบว่า ระดับความคิดเห็นของ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในการประเมิน
ด้านกระบวนการของโครงการ ภาพรวมมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีความ
เหมาะสมในระดับมากทุกเรื่อง ได้แก่ เรื่องการดาเนินการ (Do) อยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ เรื่อง
การติดตามและประเมินผล (Check) เรื่องการวางแผน (Plan) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาเรื่องการวางแผน (Plan) พบว่า มีความเหมาะสมในทุกเรื่อง ได้แก่ เรื่องการ
จัดทาแผนการดาเนินงานในกิจกรรมภายใต้โครงการอย่างเป็นระบบ รองลงมา ได้แก่ เรื่องการประชุม
คณะกรรมการเพื่อวางแผนการดาเนินงาน และ เรื่องการกาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบและผู้
ทีเ่ กี่ยวข้อง ตามลาดับ
เรื่องการดาเนินการ (Do) พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมากทุกเรื่อง ได้แก่ เรื่องการจัด
สภาพแวดล้ อ มในและภายนอกสถานศึ ก ษาที่ เ อื้ อ ต่ อ การด าเนิ น งานตามกิ จ กรรมของโครงการ
รองลงมา ได้แก่ เรื่องการประสานงานและขอความร่วมมือระหว่างผู้รับผิดชอบ และ เรื่องผู้บริหาร
สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาเกิดความมุ่งมั่นในการดาเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ
เรื่องการติดตามและประเมินผล (Check) พบว่า มีความเหมาะสมในทุกเรื่อง ได้แก่ เรื่อง
การประเมิ น ผลระหว่ า งด าเนิ น กิ จ กรรม รองลงมา ได้ แ ก่ เรื่ อ งการประชุ ม วางแผนติ ด ตามและ
ประเมินผลตามกิจกรรมของโครงการ และ เรื่องการสรุป และรายงานการจัดกิจกรรม
เรื่องการปรับปรุงและแก้ไข (Act) พบว่า มีความเหมาะสมในทุกเรื่อง ได้แก่ เรื่องการนาเอา
ปัญหาและอุปสรรคจากการติดตามผลการดาเนินโครงการเข้าที่ประชุมเพื่อหาทางแก้ไข รองลงมา
ได้แก่ เรื่องจัดให้มีรายงานผลการดาเนินการแก้ปัญหาและอุปสรรคให้ทุกฝ่ายได้รับทราบ และ เรื่อง
การดาเนินการแก้ปัญหาและอุปสรรคให้สอดคล้อง เหมาะสม
สรุปผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ผู้บริหารและครูมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์
การประเมินทุกเรื่อง
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ตอนที่ 4 ผลการประเมิน ด้านผลผลิต ของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it
Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
การประเมิ น ด้ า นผลผลิ ต ของโครงการศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา มีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 9 – 16
4.1 รายได้ของประชาชนที่ได้รับหลังจากผ่านการฝึกอบรมจากโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 รายได้ของประชาชนที่ได้รับหลังจากผ่านการฝึกอบรมจากโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อาชีพที่ฝึกอบรม
1. ขนมครองแครงกรอบเค็ม
2. ขนมวุ้นแฟนซี
3. เค้กกล้วยหอมนึ่ง
4. ขนมดอกจอก
5. กระเป๋าผ้า
เฉลี่ย

รายได้เฉลี่ย(บาท)/วัน
ก่อนฝึกอบรม หลังฝึกอบรม
300
410
300
420
300
410
300
430
300
420
300
418

เพิ่มขึ้น
+110
+120
+110
+130
+120
+118

จากตารางที่ 9 พบว่าก่อนการฝึ กอบรมประชาชนมีรายได้โดยเฉลี่ย 300บาท/วัน และ
หลังจากผ่านการฝึกอบรมประชาชนมีรายได้โดยเฉลี่ย 418 บาท/วัน แสดงว่า รายได้ของประชาชนที่
ได้ รั บหลั งจากผ่ านการฝึ กอบรมจากโครงการศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน (Fix it Center) วิ ท ยาลั ย
เทคนิคพะเยา หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม โดยค่าเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 118 บาท/วัน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน สาขาอาชีพที่มีรายได้เพิ่มขึ้นสูงสุด ได้แก่ อาชีพการทาขนมดอกจอก รายได้
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 130 บาท/วัน รองลงมา ได้แก่ อาชีพการทาขนมวุ้นแฟนซี และอาชีพกระเป๋าผ้า รายได้
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 120 บาท/วัน
สรุปผลการประเมินด้านผลผลิตประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมจากโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่ อ ชุ ม ชน (Fix it Center) วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พะเยา หลั ง ฝึ ก อบรมมี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น เฉลี่ ย วั น ละ
118 บาท/วัน ผ่านเกณฑ์การประเมิน

148
4.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา (N = 360)
ข้อ
ที่

ความพึงพอใจของประชาชน

1. การให้บริการซ่อมเครื่องมือ/เครื่องจักรกล
การเกษตร
2. การให้บริการซ่อมยานพาหนะประเภท
ต่างๆ ของผู้มารับบริการ
3. การให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องใช้
ในครัวเรือน
4. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการมีความ
เหมาะสม
5. การประชาสัมพันธ์ให้มารับบริการจากศูนย์
มีความเหมาะสม
6. การให้บริการและช่วยเหลือประชาชน
ดาเนินการด้วยความเป็นมิตร
7. อัธยาศัยของผู้ให้บริการและผู้ประสานงาน
ประจาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
8. ประสิทธิภาพของการซ่อมเครื่องมือ
เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอื่น ๆ
9. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน
10. การดาเนินงานของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
มีความพร้อม
เฉลี่ยรวม

ระดับ
ความ เกณฑ์การ ผลการ
μ

พึง
ประเมิน ประเมิน
พอใจ
3.85 0.81 มาก μ  3.50 ผ่าน
4.20 0.69

มาก

μ  3.50

ผ่าน

4.35 0.80

มาก

μ  3.50

ผ่าน

3.79 0.75

มาก

μ  3.50

ผ่าน

4.10 0.89

มาก

μ  3.50

ผ่าน

4.15 0.78

มาก

μ  3.50

ผ่าน

4.25 0.84

มาก

μ  3.50

ผ่าน

3.89 0.76

มาก

μ  3.50

ผ่าน

4.30 0.72

มาก

μ  3.50

ผ่าน

4.05 0.82

มาก

μ  3.50

ผ่าน

4.09 0.37

มาก

μ  3.50

ผ่าน
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จากตารางที่ 10 แสดงว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินโครงการศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากทุกเรื่อง ได้แก่ เรื่องการให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องใช้ในครัวเรือน รองลงมา
ได้แก่ เรื่องประโยชน์ที่ท่านได้รับจากศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เรื่องระยะเวลาในการดาเนินโครงการมี
ความเหมาะสม ตามลาดับ
สรุปผลการประเมินด้านผลผลิต ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก และผ่าน
เกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง
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4.3 รายได้ของช่างชุมชนที่ได้รับหลังจากผ่านการฝึกอบรมจากโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 รายได้ของช่างชุมชนที่ได้รับหลังจากผ่านการฝึกอบรมจากโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา (N=90)
อาชีพที่ฝึกอบรม
1. ช่างยนต์
2. ช่างไฟฟ้า
3. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
เฉลี่ย

รายได้เฉลี่ย(บาท)/วัน
ก่อนฝึกอบรม หลังฝึกอบรม
300
450
300
480
300
500
300
477

เพิ่มขึ้น
+150
+180
+200
+177

จากตารางที่ 11 พบว่า ก่อนการฝึกอบรมช่างชุมชน มีรายได้เฉลี่ย 300บาท/วัน หลังผ่านการ
ฝึกอบรมช่างชุมชน มีรายได้เฉลี่ย 477 บาท/วัน แสดงว่า รายได้ของช่างชุมชนที่ได้รับหลังจากผ่านการ
ฝึกอบรมจากโครงการศูน ย์ ซ่อมสร้ างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลั ยเทคนิคพะเยา หลั งการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม โดยค่าเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 177 บาท/วัน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
สาขาอาชีพที่มีรายได้เพิ่มขึ้นสูงสุด ได้แก่ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ รายได้เพิ่มขึ้น 200 บาท/วัน รองลงมา
ได้แก่ ช่างไฟฟ้า รายได้เพิ่มขึ้น 180 บาท/วัน และช่างยนต์ รายได้เพิ่มขึ้น 150 บาท/วัน
สรุปผลการประเมินด้านผลผลิต รายได้ของช่างชุมชนที่ได้รับหลังจากเข้าร่วมโครงการศูนย์
ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน (Fix it Center) วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พะเยา มี ร ายได้ เ พิ่ ม มากขึ้ น เฉลี่ ย วั น ละ
177 บาท/วัน และผ่านเกณฑ์การประเมิน
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4.4 ความพึงพอใจของช่างชุมชนที่มีต่อการยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะ
อาชีพการซ่อมบารุง ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของช่างชุมชนที่มีต่อการยกระดับฝีมือช่างชุมชนและ
พัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบารุง (N = 15)
ข้อ
ที่

ความพึงพอใจของช่างชุมชน

1. การได้รับความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ
จากการดาเนินงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา
2. การได้รับการฝึกทักษะวิชาชีพจากครูฝึก
หรือครูของสถานศึกษาที่มาร่วมโครงการ
3. การได้รับการฝึกจากประสบการณ์จริงใน
สาขาวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการ
4. ครูฝึกของโครงการนี้จากสถานศึกษามี
ความรู้ มีทักษะ และมีประสบการณ์ด้าน
วิชาชีพที่หลากหลาย
5. การฝึกอบรมวิชาชีพและให้บริการและ
ช่วยเหลือประชาชน ดาเนินการด้วยความ
เป็นมิตร
6. ประสิทธิภาพของเครื่องมือ เครื่องจักร
สาหรับการฝึกทักษะอาชีพการซ่อมบารุงให้
ช่างชุมชน
7. การได้รับประโยชน์จากศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา
8. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการฝึกทักษะ
อาชีพให้ช่างชุมชนมีความพร้อม

μ



ระดับ
ความ เกณฑ์การ ผลการ
ประเมิน ประเมิน
พึง
พอใจ

4.25

0.78

มาก

μ  3.50

ผ่าน

3.75

0.78

มาก

μ  3.50

ผ่าน

4.10

0.85

มาก

μ  3.50

ผ่าน

3.80

0.83

มาก

μ  3.50

ผ่าน

3.75

0.78

มาก

μ  3.50

ผ่าน

3.60

0.75

มาก

μ  3.50

ผ่าน

4.77

0.72

มาก

μ  3.50

ผ่าน

4.15

0.53

มาก

μ  3.50

ผ่าน
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ตารางที่ 12 (ต่อ)
ระดับ
ข้อ
ความ เกณฑ์การ ผลการ
μ
ความพึงพอใจของช่างชุมชน

ที่
พึง
ประเมิน ประเมิน
พอใจ
9. โครงการ/กิจกรรมตรงกับความต้องการของ 3.85 0.68 มาก μ  3.50 ผ่าน
ช่างชุมชนที่เข้ามาฝึกทักษะอาชีพ
10. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการมีความ
4.05 0.87 มาก μ  3.50 ผ่าน
เหมาะสม
เฉลี่ยรวม
4.01 0.41 มาก μ  3.50 ผ่าน
จากตารางที่ 12 แสดงว่า ความพึงพอใจของช่างชุมชนที่มีต่อการดาเนินโครงการศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดั บ มากทุ กเรื่ อง ได้ แก่ เรื่ องการได้ รั บ ประโยชน์ จากศู นย์ ซ่ อมสร้ างเพื่ อชุ มชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา รองลงมา ได้แก่ เรื่องประโยชน์ความรู้เรื่องวิชาการจากการดาเนินงานโครงการ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน และ เรื่องประสิทธิภาพของเครื่องมือ เครื่องจักรสาหรับการฝึกทักษะอาชีพ
การซ่อมบารุงให้ช่างชุมชน ตามลาดับ
สรุปผลการประเมินด้านผลผลิต ความพึงพอใจของช่างชุมชนที่มีต่อการดาเนินโครงการศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา อยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน
ทุกเรื่อง
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4.5 รางวัลที่ผู้เรียนได้รับหลังจากได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชนในโครงการศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 รางวัลที่ผู้เรียนได้รับหลังจากได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชนในโครงการศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ลาดับ
1

2

3

4

5

6

รางวัลที่ได้รับ
ชนะเลิศการแข่งขันทักษะออกแบบ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับภาค
ภาคเหนือ
ชนะเลิศการแข่งขันทักษะ
งานเครื่องยนต์เล็ก ระดับภาค
ภาคเหนือ
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
การออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียน
แบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ
ภาค ภาคเหนือ
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
ทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ระดับชาติ

หน่วยงานผู้มอบ

วันที่ได้รับ

ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดย 7 ธ.ค. 2561
สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดย 7 ธ.ค. 2561
สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดย 7 ธ.ค. 2561
สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 6 ก.พ. 2562
โดยสานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
ชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2
ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดย 7 ธ.ค. 2561
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ สานักงานคณะกรรมการ
ชื่อสิ่งประดิษฐ์เครื่องลอกปุยไหมด้วย การอาชีวศึกษา
พลังงานไฟฟ้า ระดับภาค ภาคเหนือ
ชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์เครื่องวัดค่า
ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดย 7 ธ.ค. 2561
Peak Demand ในระบบไฟฟ้าแบบ สานักงานคณะกรรมการ
ไร้สาย ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้าน การอาชีวศึกษา
การพัฒนาซอฟท์แวร์และสมองกล
ฝังตัว ระดับภาค ภาคเหนือ

รองรอย/
หลักฐาน
เกียรติบัตร

เกียรติบัตร

เกียรติบัตร

เกียรติบัตร,
โล่รางวัล

เกียรติบัตร

เกียรติบัตร
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ตารางที่ 13 (ต่อ)
ลาดับ

รางวัลที่ได้รับ

7

รองชนะเลิศอันดับ 2 สิ่งประดิษฐ์
กระบอกผ่าต้นกก ประเภทที่ 1
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ ใหม่
ระดับชาติ
รองชนะเลิศอันดับ 2 สิ่งประดิษฐ์
เครื่องลอกปุยไหมด้วยพลังงานไฟฟ้า
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการ
ประกอบอาชีพ การแข่งขัน
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
รองชนะเลิศอันดับ 3 สิ่งประดิษฐ์
เครื่องวัดค่า Peak Demand ใน
ระบบไฟฟ้าแบบไร้สาย ประเภทที่ 6
สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์
และสมองกลฝังตัว ระดับชาติ

8

9

สานักงานคณะกรรมการ 6 ก.พ. 2562
การอาชีวศึกษา

รองรอย/
หลักฐาน
เกียรติบัตร,
โล่รางวัล

สานักงานคณะกรรมการ 6 ก.พ. 2562
การอาชีวศึกษา

เกียรติบัตร,
โล่รางวัล

สานักงานคณะกรรมการ 6 ก.พ. 2562
การอาชีวศึกษา

เกียรติบัตร,
โล่รางวัล

หน่วยงานผู้มอบ

วันที่ได้รับ

จากตารางที่ 13 แสดงว่า รางวัลที่ผู้เรียนได้รับหลังจากได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชน
ในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา รวมทั้งสิ้น 9 รางวัล
สรุปผลการประเมินด้านผลผลิต ของโครงการ รางวัลที่ผู้เรียนได้รับหลังจากได้เรียนรู้แบบ
บูรณาการร่วมกับชุมชนในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
คิดเป็นร้อยละ 90 และผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่กาหนดไว้ร้อยละ 80
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4.6 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชนในโครงการศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชนใน
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา (N = 90)
ข้อ
ที่

ความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่มีต่อโครงการ

1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ดาเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ
2. มีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การเสนอกิจกรรมภายใต้โครงการ
3. ผู้เรียนได้รับความรู้และได้ประสบการณ์
ตรงจากสถานการณ์จริงในการเรียนรู้
ร่วมกับชุมชน
4. ผู้เรียนได้รับความรู้ ในสาขาวิชาชีพที่
หลากหลาย จากการร่วมกันบริการและ
ช่วยเหลือชุมชน
5. ได้รับความรู้และทักษะจากการ
ให้บริการซ่อมเครื่องมือ/เครื่องจักรกล
การเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า/
เครื่องใช้ในครัวเรือน
6. ได้รับความรู้และทักษะจากการให้
คาแนะนา ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน
ให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษาอุปกรณ์
ประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน
7. ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับ
ชุมชนและเป็นผู้มีจิตอาสาร่วมบริการและ
พัฒนาชุมชน
8. กิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการนี้ตรงกับ
ความต้องการของผู้เรียน

4.21

ระดับ
เกณฑ์การ ผลการ
ความ

ประเมิน ประเมิน
พึงพอใจ
0.77 มาก μ  3.50 ผ่าน

4.29

0.82

มาก

μ  3.50

ผ่าน

4.07

0.78

มาก

μ  3.50

ผ่าน

4.17

0.85

มาก

μ  3.50

ผ่าน

4.29

0.81

มาก

μ  3.50

ผ่าน

4.18

0.86

มาก

μ  3.50

ผ่าน

4.03

0.84

มาก

μ  3.50

ผ่าน

4.11

0.76

มาก

μ  3.50

ผ่าน

μ
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
ข้อ
ที่

ความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่มีต่อโครงการ

9. ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ
10. ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรมภายใต้
โครงการมีความเหมาะสม
ค่าเฉลี่ยรวม

3.87

ระดับ
เกณฑ์การ ผลการ
ความ

ประเมิน ประเมิน
พึงพอใจ
0.79 มาก μ  3.50 ผ่าน

4.85

0.88

มาก

μ  3.50

ผ่าน

4.21

0.41

มาก

μ  3.50

ผ่าน

μ

จากตารางที่ 14 แสดงว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชน
ในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ภาพรวมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในระดับมากทุกเรื่อง ได้แก่ เรื่องระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรม
ภายใต้โครงการมีความเหมาะสม รองลงมา ได้แก่ เรื่องการได้รับความรู้และทักษะจากการให้บริการ
ซ่อมเครื่องมือ/เครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องใช้ในครัวเรือน และมีการ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเสนอกิจกรรมภายใต้โครงการ ตามลาดับ
สรุปผลการประเมินด้านผลผลิต ของโครงการ ความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้แบบ
บูรณาการร่วมกับชุมชนในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยาครั้งนี้
ผู้ประเมินใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam et al., 1983)
โดยการประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ดังนี้
วัตถุประสงค์ของการประเมิน
1. เพื่ อ ประเมิ น ด้ า นบริ บ ทของโครงการศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
2. เพื่อประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
3. เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการศูนย์ซ่ อมสร้างเพื่ อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
4. เพื่ อ ประเมิ น ด้ า นผลผลิ ต ของโครงการศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
วิธีดาเนินการประเมิน
1. รูปแบบการประเมิน
การประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ครั้ งนี้ ได้ป ระยุ กต์ใช้รู ป แบบการประเมิน แบบซิป (CIPP Model) ของสตัฟเฟิล บีม (Stufflebeam
et al., 1983) ซึ่งมีรูปแบบการประเมินใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การประเมินด้านบริบท (Context
Evaluation) 2) การประเมิ น ด้ า นปั จ จั ย เบื้ อ งต้ น (Input Evaluation) 3) การประเมิ น ด้ า น
กระบวนการ (Process Evaluation) และ 4) การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation)
2. ประชากรที่ใช้ในการประเมิน
ประชากร ประกอบด้ว ย ผู้ บริห าร ครู ผู้ เรี ยน วิทยาลั ยเทคนิคพะเยา ปีการศึกษา
2560 -2561 ประชาชน ช่างชุมชน จาแนก เป็นผู้บริหารและครู 60 คน ผู้เรียน 90 คน ประชาชน
360 คน และช่างชุมชน 15 คน รวมจานวน 525 คน
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น โครงการศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน (Fix it Center)
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พะเยา ประกอบด้ ว ย แบบสอบถาม จ านวน 6 ฉบั บ และแบบรายงานผลการ
ดาเนินงาน จานวน 3 ฉบับ
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามสาหรับผู้บริหาร ครู ถามเกี่ยวกับการประเมินด้านบริบทของ
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ได้ค่า IOC 0.80-1.00 ทุก
ข้อ และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93
ฉบั บ ที่ 2 แบบสอบถามส าหรั บ ผู้ บ ริ ห าร ครู ถามเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ด้ า นปั จ จั ย
เบื้องต้นที่ในการดาเนิน โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ได้ค่า IOC 0.80-1.00 ทุกข้อ และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86
ฉบับที่ 3 แบบสอบถามสาหรับผู้บริหาร ครู ถามเกี่ยวกับการประเมินด้านกระบวนการ
ที่ในการดาเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ได้ค่า IOC
0.80-1.00 ทุกข้อ และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93
ฉบั บ ที่ 4 แบบสอบถามส าหรั บ ประชาชน ถามเกี่ ย วกั บ ด้ า นประเมิ น ผลผลิ ต โดย
ประเมิ น ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ การด าเนิ น โครงการศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน
(Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ได้ค่า IOC 0.80-1.00 ทุกข้อ และค่าความเชื่อมั่นเท่า กับ
0.91
ฉบั บ ที่ 5 แบบสอบถามส าหรั บ ช่ า งชุ ม ชน ถามเกี่ ย วกั บ ด้ า นประเมิ น ผลผลิ ต โดย
ประเมิ น ความพึ ง พอใจของช่ า งชุ ม ชน ที่ มี ต่ อ การด าเนิ น โครงการศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน
(Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ได้ค่า IOC 0.80-1.00 ทุกข้อ และค่าความเชื่อมั่นเท่า กับ
0.91
ฉบับที่ 6 แบบสอบถามสาหรับผู้เรียน ถามเกี่ยวกับด้านประเมินผลผลิต โดยประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียน ที่ได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชน ในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ได้ค่า IOC 0.80-1.00 ทุกข้อ และค่าความเชื่อ มั่น
เท่ากับ 0.90
แบบรายงานฉบับที่ 1 สาหรับประชาชน ประเมินด้านผลผลิต โดยรายงานรายได้ของ
ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ หลั ง จากฝึ ก อบรมจากโครงการศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
แบบรายงานฉบับที่ 2 สาหรับช่างชุมชน ประเมินด้านผลผลิต โดยรายงานรายได้ของ
ช่ า งชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ หลั ง จากฝึ ก อบรมจากโครงการ ศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
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แบบรายงานฉบับที่ 3 ประเมินด้านผลผลิต โดยรายงานรางวัลที่ผู้เรียนได้รับหลังจาก
เรี ย นรู้ แ บบบู ร ณาการร่ ว มกั บ ชุ ม ชน ในโครงการ ศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การประเมิ น โครงการ ศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน
(Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ผู้ประเมินได้ดาเนินการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนดาเนินโครงการเป็นการประเมินความเหมาะสม
ของด้านบริบทของโครงการและด้านปัจจัยเบื้องต้น ที่ใช้ในการดาเนินโครงการ โดยได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้บริหาร ครู จานวน 60 คน ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 – พฤศจิกายน 2560 เป้าหมายใน
การรวบรวมข้อมูล จานวน 60 ฉบับ ได้รับคืน จานวน 60 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
ระยะที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างดาเนินโครงการเป็นการประเมินตามความ
เหมาะสมในการดาเนินโครงการโดยได้เก็บรายงานข้อมูลจากผู้บริหาร ครู จานวน 60 คน ในช่วงเดือน
ธันวาคม 2560 – กรกฎาคม 2561 เป้าหมายในการรวบรวมข้อมูล จานวน 60 ฉบับ ได้รับคืน จานวน
60 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
ระยะที่ 3 เป็นการเก็บรวบรวมหลังเสร็จสิ้นโครงการ ในช่วงเดือน สิงหาคม 2561 –
กัน ยายน 2561 เป็ น การประเมิ น ด้ านผลผลิ ต ของโครงการ ผู้ ประเมินได้ เ ก็บรวบรวมข้ อ มู ล จาก
ประชาชน จานวน 360 คน เป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล จานวน 360 ฉบับ ได้รับคืน 360
ฉบั บ คิดเป็ น ร้ อยละ 100 ช่างชุมชน 15 คน เป้าหมายในการรวบรวมข้อมูล 15 ฉบับ ได้รับคืน
15 ฉบั บ คิดเป็ น ร้ อยละ 100 ผู้ เรี ยน 90 คน เป้าหมายในการรวบรวมข้ อมูล 90 ฉบับ ได้รับคื น
90 ฉบั บ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 รายได้ ข องประชาชน รวบรวมข้ อ มู ล จากแบบรายงานรายได้ข อง
ประชาชน จานวน 360 คน เป้าหมายในการรวบรวมข้อมูล 360 ฉบับ ได้รับคืน 360 ฉบับ คิดเป็น
ร้ อยละ 100 รายได้ของช่างชุมชน รวบรวมข้อมูลจากแบบรายงานรายได้ของช่างชุมชน จานวน
15 คน เป้าหมายในการรวบรวมข้อมูล 15 ฉบับ ได้รับคืน 15 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และรางวัลที่
ผู้ เรี ย นได้รั บ หลั งจากได้เรี ย นรู้ แบบบูรณาการร่วมกับชุมชนในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา รวบรวมข้อมูลรางวัลที่ผู้เรียนได้รับ จากรายงานการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินด้านบริบทของโครงการ การประเมินปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ใน
การประเมินโครงการ และการประเมินด้านกระบวนการโครงการ วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลการประเมินผลผลิตของโครงการ วิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น
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6 ส่วน ประกอบด้วย 1) รายได้ของประชาชนที่ได้รับหลังจากผ่านการฝึกอบรมจากโครงการศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิเคราะห์ด้วยการเปรียบเทียบรายได้ของ
ประชาชน ด้วยค่าเฉลี่ย 2) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุ ม ชน (Fix it Center) วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พะเยา วิ เ คราะห์ ด้ ว ยการหาค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 3) รายได้ของช่างชุมชนที่ได้รับหลังจากผ่านการฝึกอบรมจากโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิเคราะห์ด้วยการเปรียบเทียบรายได้ของช่างชุมชน
ด้วยค่าเฉลี่ยก่อนและหลักการฝึกอบรม 4) ความพึงพอใจของช่างชุมชนที่มีต่อการดาเนินโครงการ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5) รางวัลที่ผู้เรียนได้รับหลังจากได้ เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชนใน
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ
6) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชนในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุ ม ชน (Fix it Center) วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พะเยา วิ เ คราะห์ ด้ ว ยการหาค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน

สรุปผลการประเมิน
1. ผลการประเมินด้านบริบทที่ใช้ในการดาเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it
Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา พบว่า ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการในภาพรวมผู้บริหาร
ครู มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีความเหมาะสมในระดับมากทุกเรื่อง ได้แก่
เรื่องความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ รองลงมา ได้แก่ เรื่องความต้องการจาเป็นของการ
ทาโครงการ อยู่ในระดับมาก และ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ ตามลาดับ
สรุปผลการประเมินด้านบริบทที่ใช้ในการดาเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it
Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ผู้บริหาร ครู มีความเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และ
ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง
2. ผลการประเมิน ด้ านปัจจัยเบื้องต้น ที่ใช้ในการดาเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้า งเพื่อ
ชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา พบว่า ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นทีใ่ ช้ในการ
ดาเนินโครงการในภาพรวมผู้บริหาร ครู มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีความ
เหมาะสมในระดับมากทุกเรื่อง ได้แก่ เรื่องความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ อยู่ในระดับ
มาก รองลงมา ได้แก่ เรื่องความเหมาะสมของงบประมาณ และ เรื่องความเหมาะสมของอาคาร
สถานที่ ตามลาดับ
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สรุปผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการดาเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ผู้บริหาร ครู มีความเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง
3. ผลการประเมินด้ านกระบวนการดาเนินโครงการศูน ย์ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุม ชน (Fix it
Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการดาเนินโครงการในภาพรวม
ผู้บริหาร ครู มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีความเหมาะสมในระดับมากทุกเรื่อง
ได้แก่ เรื่องการดาเนินการ (Do) รองลงมา ได้แก่ เรื่องการติดตามและประเมินผล (Check) และเรื่อง
การวางแผน (Plan) ตามลาดับ
สรุ ป ผลการประเมิน ด้านกระบวนการดาเนินโครงการศูนย์ ซ่อ มสร้างเพื่อชุมชน (Fix it
Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ผู้บริหาร ครู มีความเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และ
ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง
4. ผลการประเมิ น ด้ า นผลผลิ ต โครงการศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา พบว่า
4.1 รายได้ของประชาชนที่ได้รับหลังจากผ่านการฝึกอบรมจากโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม โดยค่าเฉลี่ย
รวมเพิ่มขึ้น 118 บาท/วัน
4.2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนิน โครงการศูนย์ซ่ อมสร้างเพื่ อ ชุ ม ชน
(Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
สรุปประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และผ่านเกณฑ์การประเมิน ประชาชนมี ความ
พึงพอใจต่อโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา อยู่ในระดับมาก
และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง
4.3 รายได้ของช่างชุมชนที่ได้รับหลังจากผ่านการฝึกอบรมจากโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม โดยค่าเฉลี่ย
รวมเพิ่มขึ้น 177 บาท/วัน
4.4 ความพึงพอใจของช่างชุมชนที่มีต่อการยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพ
การซ่อมบารุง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
สรุปช่างชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และผ่านเกณฑ์การประเมิน ช่างชุมชนมีความ
พึงพอใจต่อโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา อยู่ในระดับมาก
และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง
4.5 รางวัลที่ ผู้ เรี ยนได้รั บหลั งจากได้ เรียนรู้ แ บบบูร ณาการร่ว มกั บชุ มชนในโครงการ
ศูนย์ซ่อม สร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา รวมทั้งสิ้น 9 รางวัล เมื่อเทียบกับเกณฑ์
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ที่โ ครงการกาหนดไว้ จ านวน 10 รางวัล คิดเป็นร้อยละ 90 ซึ่งผ่ านเกณฑ์การประเมิ นในครั้ ง นี้
ที่กาหนดไว้ร้อยละ 80
4.6 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชนในโครงการศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
สรุปผู้เรียนได้รับรางวัลหลังจากได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชน คิดเป็นร้อยละ
90 และผ่านเกณฑ์การประเมิน ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it
Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา อยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง

อภิปรายผล
การประเมิน โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลั ยเทคนิคพะเยา
ในครั้งนี้ ได้ข้อค้นพบสาคัญที่ควรนามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการประเมิน ด้านบริบทของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีความเหมาะสมใน
ระดับมากทุกเรื่อง ได้แก่ เรื่องความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ รองลงมา ได้แก่ เรื่อง
ความต้องการจาเป็นของการทาโครงการ และ เรื่องความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึง่
ทุ ก เรื่ อ งผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลเป็ น เช่ น นี้ อาจเนื่ อ งมาจากการด าเนิ น งานตามโครงการนี้
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาได้ศึกษาข้อมูล ความต้องการจาเป็นก่อนจัดทาโครงการ จากนั้นได้กาหนด
วัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และนโยบายทางการ
ศึกษา พระราชบัญญัติทางการศึกษาโดยเฉพาะด้านการอาชีวศึกษา จึงทาให้ผลการประเมินโครงการ
ด้านบริบทโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2550: 187189) ที่กล่าวว่า การประเมินสภาวะแวดล้อมหรือ “บริบท”ต่าง ๆ ของโครงการนั้น ๆ ว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่อย่างไร โดยพิจารณาถึงความต้องการของโครงการ เพื่อให้ทราบถึงความจาเป็นหรือ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility) เพื่อให้ทราบ
ถึงโอกาสในการจัดทาโครงการ และการกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อระบุถึงสิ่งที่ต้องการจะให้
เกิ ดขึ้ น จากโครงการ และสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ แดเนี ย ล แอล สตั ฟ เฟิ ล บี ม และคณะ
(Stufflebeam, et.al., 1983) ที่กล่าวว่า การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการ
ประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลสาคัญ เพื่อช่วยในการกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ความเป็นไปได้ของ
โครงการเป็นการตรวจสอบเพื่อตอบคาถามต่าง ๆ เช่นเป็นโครงการที่สนองปัญหาหรือความต้องการ
จาเป็นที่แท้จริงหรือไม่ วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรหรือ
นโยบายหน่วยเหนือหรือไม่ และเป็นโครงการที่เป็นไปได้ในแง่ของโอกาส ที่จะได้รับการสนับสนุนจาก
องค์การต่าง ๆ หรื อไม่ ผลการประเมินด้านบริบทดัง กล่ าว มีความสอดคล้ องกับผลการประเมิ น
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โครงการของ พันธ์เพ็ญ โพธ์ใบ (2557) ที่ได้ประเมินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center) โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) พบว่า ผลการประเมินด้านสภาพ
เเวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายการปรากฏว่ารายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ สร้างความร่วมมือกับสถานศึกษา และชุมชนอยู่ในระดับมากที่สุด และยังสอดคล้องกับ กมลานันท์
บุญกล้า (2559) ทีไ่ ด้ประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า ด้านสภาวะแวดล้อม (Context evaluation)
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
2. ผลการประเมิน ด้า นปัจจัยเบื้องต้น ของโครงการศูน ย์ซ่อมสร้า งเพื่อชุมชน (Fix it
Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีความ
เหมาะสมในระดับมากทุกเรื่อง ได้แก่ เรื่องความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ รองลงมา
ได้แก่ เรื่องความเหมาะสมของงบประมาณ และ เรื่องความเหมาะสมของอาคารสถานที่ ซึ่งทุกเรื่อง
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะวิทยาลัยเทคนิคพะเยาให้ความสาคัญและสนับสนุน
งบประมาณอย่างเหมาะสมเพียงพอ ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ดาเนินกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการมี
ความรู้ ความสามารถ และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งาน รวมทั้ ง บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ยมี ค วาม
รับผิดชอบต่อโครงการ ดังนั้น ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้ องต้นจึงอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
แนวคิดของ รัตนะ บัวสนธ์ (2556: 10-17) ที่กล่าวว่า การประเมินปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation) จุด
มุ่งเน้นหลักของการประเมินปัจจัยนาเข้า ก็เพื่อช่วยจัดลาดับโครงการที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ความต้องการจาเป็น โดยการศึกษาและตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับแนวทางต่าง ๆ ที่มีศักยภาพหรือมี
ความเป็นไปได้มากที่สุด โดยสรุป การประเมินปัจจัยนาเข้าเพื่อช่วยผู้ทาหน้าที่ตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ ต่าง
ๆ ที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายตอบสนองความต้องการจาเป็นให้แก่ผู้รับประโยชน์ ก่อให้เกิดแผนงานที่
ปฏิบัติได้จริงและใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการบันทึกและสร้างสานึกรับผิดรับชอบเกี่ยวกับ
การได้มาซึ่งทรั พยากร และวิธีการดาเนินงานในแผนงานนั้น ๆ และผลการประเมินปัจจัยเบื้อ งต้ น
สอดคล้องกับผลการประเมินโครงการของ ธเนศ ปานอุทัย (2557) ที่ได้ประเมินโครงการส่งเสริมการ
ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนวัดบางหลวง พบว่า ด้านปัจจัยนาเข้าของโครงการ
พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและอยู่ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน และยังสอดคล้องกับ
ชนัดดา บุบผามาศ (2557) ที่ได้ประเมินโครงการระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน โรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พบว่า ด้านปัจจัยนาเข้ ามีความเหมาะสมใน
ระดับมาก โดยความถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยของบทเรียนมีความเหมาะสมที่สุดและควรปรับปรุง
ด้านงบประมาณการเบิกจ่าย
3. ผลการประเมิ นด้ านกระบวนการของโครงการศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน (Fix it
Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีความ
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เหมาะสมในระดับมากทุกเรื่อง ได้แก่ เรื่องการดาเนินการ (Do) รองลงมา ได้แก่ เรื่องการติดตามและ
ประเมินผล (Check) และเรื่องการวางแผน (Plan) ซึ่งทุกเรื่องผ่านเกณฑ์การประเมิน ทีเ่ ป็นเช่นนี้อาจ
เนื่องมาจากในการประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ครั้งนี้ การประเมินด้านกระบวนการเป็นการประเมินกระบวนการดาเนินโครงการอย่างเป็นระบบด้วย
วงจร PDCA เพื่ อ ตรวจสอบการท างานของสถานศึ ก ษากั บ ชุ ม ชนที่ สั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งมี ขั้ น ตอน
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ ชู ช าติ พ่ ว งสมจิ ต ร (2554: 95-99) ที่ ไ ด้ เ สนอแนวคิ ด ของ
กระบวนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ 4 ขั้ น ตอน ในการพั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ ข องสถานศึ ก ษากั บ ชุ ม ชน
ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน (Plan) เป็นการกาหนดเป้าหมาย กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทาง
ในการพัฒนาความสัมพันธ์ ขั้นที่ 2 ดาเนินการ (Do) เป็นการปรับเจตคติของทั้งสองฝ่าย สร้างความรู้
ความเข้าใจ ปรั บ วิธีการดาเนิ น งาน และสร้างความเข้า ใจ ร่ว มกันแก้ปัญหา ขั้นที่ 3 ตรวจสอบ
(Check) เป็นการตรวจสอบระหว่างดาเนินการ หลังดาเนินการเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าที่กาหนด ขั้นที่
4 ปรับปรุงแก้ไข (Act) เป็นการนาผลการตรวจสอบมาปรับปรุง และดาเนินการพัฒนาในวงรอบต่อไป
และผลการประเมินด้านกระบวนการ สอดคล้องกับ ปณิทัต ลี้จินดา และคณะ (2557) ที่ได้รายงานผล
การดาเนินงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ณ ศูนย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
ปีงบประมาณ 2557 พบว่า มีการดาเนินงานตามรูปแบบการประเมินทุกขั้นตอนอย่างเป็น ระบบ
ผลการประเมิ น บริ บ ท ปั จ จั ย เบื้ องต้น กระบวนการ และผลผลิ ต โดยรวมอยู่ในระดั บ มาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ (2558) ที่ได้การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนโดยใช้ ยุ ท ธศาสตร์ ส ะท้ อ นอภิ ปั ญ ญาร่ ว มกั บ การเรี ย นรู้ แ บบใช้ ชุ ม ชนเป็ น ฐาน พบว่ า
การวางแผนต่อยอดองค์ความรู้ด้วยโครงงานการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐาน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
ได้แก่ 1) การกาหนดหัวข้อและเป้าหมายการเรียนรู้ 2) การวางแผนดาเนินงาน 3) การดาเนินงานตาม
แผน 4) การสรุปองค์ความรู้และสะท้อนความคิด
4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา พบว่า
4.1 รายได้ของประชาชนที่ได้รับหลังจากผ่านการฝึกอบรมจากโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม โดยค่าเฉลี่ย
รวมเพิ่มขึ้น 118 บาท/วัน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการดาเนินโครงการศูนย์ซ่อม
สร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน (Fix it Center) วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พะเยา มี กิ จ กรรมภายใต้ โ ครงการครอบคลุ ม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอน เน้นการให้บริการประชาชน
สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2560: 20-26) ที่กาหนดนโยบายของศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน เพื่อการให้บริ การด้านคาแนะนาเกี่ยวกับการใช้ การซ่อมบารุงรักษาเครื่อ งยนต์
เครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่มีความจาเป็นต่อการดารงชีวิตประจาวัน
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และประชาชนได้รั บ ผลประโยชน์ ม ากที่ สุ ด รวมทั้งยังจัด ให้ มี บริ ก ารให้ ก ารฝึ ก อบรมที่จ าเป็ น ให้
คาปรึกษา และแก้ปัญหาให้ประชาชน ทาให้ประชาชนได้นาความรู้และทักษะไปต่อยอดพัฒนาอาชีพ
เพิ่มรายได้ต่อวันเพิ่มขึ้น
4.2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนิน โครงการศูนย์ซ่ อมสร้างเพื่ อ ชุ ม ชน
(Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งทุกเรื่องผ่านเกณฑ์การประเมิน
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การดาเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา มุ่ ง เน้ น การให้ บ ริ ก ารประชาชน เรื่ อ งให้ ค าแนะน าเกี่ ย วกั บ การใช้ การซ่ อ มบ ารุ ง รั ก ษา
เครื่องยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่มีความจาเป็นต่อการดารง
ชีวิตประจาวัน โดยให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์มากที่สุด สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (2560: 20-26) ที่กาหนดนโยบายของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เพื่อการให้บริการ
ด้ า นค าแนะน าเกี่ ย วกั บ การใช้ การซ่ อ มบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งยนต์ เครื่ อ งจั ก รกลการเกษตร และ
เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ในครั ว เรื อ นที่ มี ค วามจ าเป็ น ต่ อ การด ารงชี วิ ต ประจ าวั น และประชาชนได้ รั บ
ผลประโยชน์มากที่สุด รวมทั้งยังจัดให้มีบริการให้การฝึกอบรมที่จาเป็น ให้คาปรึกษา และแก้ปัญหา
ทางด้ า นการซ่ อ มบ ารุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งใช้ ต่ า ง ๆ แก่ ป ระชาชนที่ เ ข้ า ร่ ว มรั บ บริ ก าร
และสอดคล้องกับผลการประเมินโครงการของ แคชรียา ศรีวงษา (2560) ที่ได้วิจัยประเมินโครงการ
พัฒนารูปแบบ และยกระดับคุณภาพศูนย์ ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ของ
วิทยาลั ย อาชีว ศึกษาเลย พบว่า การประเมินด้านผลผลิต ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วม
กิ จ กรรมบริ ก ารซ่ อ ม บริ ก ารสร้ า ง และบริ ก ารพั ฒ นามี ค วามพึ ง พอใจ อยู่ ใ นระดั บ มาก และยั ง
สอดคล้องกับผลการประเมินโครงการของ นุชา สระสม (2558) ที่ได้ประเมินโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้หลักสูตรเกษตรอินทรีย์ตามวิถีภูมิปัญญาไทย โรงเรียนวัดนิ นสุขาราม พบว่า ผลการประเมิน
ด้านผลผลิ ตของโครงการ (Product) เกี่ยวกับผลส าเร็จจากกิจกรรมที่จัดให้ นักเรียน 4 กิจกรรม
และความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมของโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
4.3 รายได้ของช่างชุมชนที่ได้รับหลังจากผ่านการฝึกอบรมจากโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม โดยค่าเฉลี่ย
รวมเพิ่มขึ้น 177 บาท/วัน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ได้ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ ทาให้ช่างชุมชนได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบารุงด้วยการฝึกอบรม
และพัฒนาจากประสบการณ์ตรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การช่วยเหลือให้บริการประชาชนจากศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนหลังดาเนินการตามโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
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วิทยาลัยเทคนิคพะเยา และเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบารุงให้กับช่างชุมชน สอดคล้องกับผลการ
ประเมินโครงการของ แคชรียา ศรีวงษา (2560) ได้วิจัยประเมินโครงการพัฒนารูปแบบ และยกระดับ
คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย พบว่า การ
ประเมินด้านผลผลิตจากข้อมูลเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการซ่อมตามเป้าหมาย ช่างชุมชน
ได้รับการพัฒนา และยกระดับโดยการเพิ่มทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริง
4.4 ความพึงพอใจของช่างชุมชนที่มีต่อการยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพ
การซ่อมบารุง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งทุกเรื่องผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่ า การดาเนิ นโครงการศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน (Fix it Center) วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พะเยา
ซึ่งดาเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของกิจกรรมการพัฒนาทักษะ
อาชีพการซ่อมบารุงให้กับช่างชุมชน ได้ดาเนินการฝึกอบรมทักษะอาชีพการซ่อมบารุงให้กับช่างชุมชนโดย
วิทยากรหรือครูฝึกที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ควบคู่กับการดาเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ ซึ่งผลการดาเนินงานเป็นที่พึงพอใจของช่างชุมชน สอดคล้องกับผลการประเมินโครงการของ
วีระชาติ กุลสิทธิ์ (2558) ที่ได้ประเมินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
ของวิทยาลัยเทคนิคดุสิต สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า ด้านผลผลิตโดยภาพรวม
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการและความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการประเมินโครงการของ
ธเนศ ปานอุทัย (2557) ที่ได้ประเมินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
โรงเรียนวัดบางหลวง พบว่า ด้านผลผลิตของโครงการ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์
การประเมิน
4.5 รางวัลที่ผู้เรียนได้รับหลังจากได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชนในโครงการศูนย์
ซ่อม สร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา รวมทั้งสิ้น 9 รางวัล เมื่อเทียบกับเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ จานวน 10 รางวัล คิดเป็นร้อยละ 90 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ อาจเป็น
เพราะว่า การดาเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ซึ่งได้
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี และดาเนินการภายใต้กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการครบทุกกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ การดาเนินการมีการวางแผน การดาเนินการตามแผน และการตรวจสอบ
และติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนทั้ง
ทางตรงและทางอ้ อ ม สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ วิ ม ล สั น แดง (2558) ที่ ไ ด้ ประมวลแนวคิดของ
นั กวิ ช าการต่ า ง ๆ สรุ ป แนวทางหลั ก ในการสร้ า งความสั ม พั นธ์ ร ะหว่ า งสถานศึ ก ษากั บ ชุ ม ชน
คือ 1) แนวทางการสร้างความสัมพันธ์โดยตรง ได้แก่ การนาสถานศึกษาออกสู่ชุมชน และการนา
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ชุมชนเข้ามาสู่สถานศึกษา และ 2) แนวทางการสร้างความสัมพันธ์โดยอ้อม ทาได้โดยการปรับปรุง
บุคลากรและการปรับปรุงอาคารสถานที่ เพราะการปรับปรุงดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนา
อย่างหนึ่งที่จะสร้างความศรัทธา แก่ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี ในส่วนของรางวัลที่
ได้ รั บจากการด าเนิ น โครงการศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน (Fix it Center) วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พะเยา
สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา (2558: 8-21) ที่ได้
กล่าวถึง จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษาและความโดดเด่นของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ด้านความโดด
เด่นวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคมมีความโดดเด่นได้รับรางวัลอย่างหลากหลายทั้งใน
ระดับภาค และระดับชาติ
4.6 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชนในโครงการศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งทุกเรื่อง
ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะว่ า ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ ต ามสภาพจริ ง ได้ ฝึ ก ทั ก ษะ
และประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ ที่เป็นของจริงหรือประสบการณ์ตรง ทาให้ได้รับความรู้ ทักษะ
และมีความสุข กับการให้บริการชุมชน มีประสบการณ์ที่หลากหลาย สอดคล้องกับข้อสรุปของ ธนากร
ไกรแก้ว (2549) ที่ได้ส รุ ป จากผลการประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
ของวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด กล่าวว่าโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) มีหน้าที่ใน
การให้ความรู้วิธีการใช้งานการซ่อมบารุงเครื่องยนต์ การซ่อมบารุงเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องยนต์เล็ก และเครื่องมืออุปกรณ์
การดารงชีวิตประจาวันของครัวเรือน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของ
ครัวเรือนในการซ่อมบารุงเครื่ องจักร เครื่องยนต์ และลดภาระในการซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ใหม่ก่อน
เวลาอันควร และนักเรียน นักศึกษาที่ร่วมโครงการยังได้รับความรู้ ทักษะวิชาชีพ และประสบการณ์
ตรงในสาขาวิชาชีพจากการได้ร่วมให้บริการประชาชนที่มารับบริการ ซึ่งระดับความพึงพอใจของ
ผู้เรียนสอดคล้องกับ แคชรียา ศรีวงษา (2560) ทีไ่ ด้วิจัยประเมินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับ
คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย พบว่า
การประเมินด้านผลผลิต เมื่อแยกประเด็น ด้านความพึงพอใจของนักเรียน – นักศึกษาที่เข้าร่ว ม
โครงการอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลการประเมินของ แม็ส (Matz, 1981) ที่ได้ประเมิน
โครงการการศึกษาด้านโภชศาสตร์ในโรงเรียนชนบทของรัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกาโดยใช้รูปแบบ
การประเมินซิป (CIPP Model) พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการ ครูอาจารย์มีความพึงพอใจ
ในรูปแบบการเรียนการสอนในระดับมาก และนักเรียนมีความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนการสอนใน
ระดับมาก รวมทั้งผลการประเมินด้านผลผลิต นักเรียนมีความรู้ด้านโภชศาสตร์ในระดับมาก
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการประเมินไปใช้
จากผลการประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา พบว่า โครงการผ่านเกณฑ์การประเมินทุก ด้าน วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ควรดาเนินโครงการนี้
ต่อไป และเพื่อให้การดาเนินโครงการมีประสิทธิภาพ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรนาผลประเมินบางด้าน
หรือบางเรื่อง ไปปรับปรุงพัฒนา ดังนี้
1.1 ด้านบริบท จากผลการประเมินพบว่า ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ มีความ
เหมาะสมต่าสุด ดังนั้นควรปรับวัตถุประสงค์ให้มีความสอดคล้องมากขึ้น แล้ววางแผนดาเนินการต่อไป
1.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น จากผลการประเมิน พบว่า ความเหมาะสมของอาคารสถานที่
มีความเหมาะสมต่าสุด ดังนั้นควรวางแผนการปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ ให้เหมาะสม เพียงพอ
และมีคุณภาพ
1.3 ด้านกระบวนการ จากผลการประเมินพบว่า เรื่องการวางแผน (Plan) มี ความ
เหมาะสมต่าสุด ดังนั้นควรให้ความสาคัญกับการวางแผนการดาเนินงานและวางแผนให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ และสามารถปรับแผนได้ตามความเหมาะสม
1.4 ด้านผลผลิ ตของโครงการ ประชาชนและช่างชุมชนที่เข้าร่ว มโครงการมีรายได้
เพิ่มขึ้น ดังนั้นควรจัดให้มีโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) อย่างต่อเนื่อง และควรเพิ่ม
สาขาวิชา โดยคานึงถึงความต้องการของประชาชน รวมทั้งควรสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ตามความเหมาะสม
2. ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการครั้งต่อไป
2.1 ควรมี ก ารประเมิ น โครงการส่ ง เสริ ม การยกระดั บ ฝี มื อ และพั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ
การซ่อมบารุงและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการแก่ช่างชุมชน
2.2 ควรมีการประเมินโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชน
และให้เป็นผู้มีจิตอาสาร่วมบริการและพัฒนาชุมชน
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แบบสอบถาม
การประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ด้านบริบท

---------------------------------------------------------------------------------------------ฉบับที่ 1 สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจ
รายการ
ตอนที่ 2 เป็ นการประเมินความเหมาะสมของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it
Center) วิทยาลัย เทคนิ คพะเยา เกี่ยวกับ ด้านบริบ ท ประกอบด้วย คาถามเกี่ยวกับความต้องการ
จาเป็ น ของโครงการ ความสอดคล้ องของวัตถุประสงค์ และความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของ
โครงการ มีลักษณะเป็นแบบตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
นายสถิตย์ ปริปุณณากร
ผู้ประเมิน

176
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ

 ชาย
 หญิง
2. วุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
3. ประสบการณ์การทางาน
 ต่ากว่า 10 ปี
 10 - 20 ปี
 21 ปี ขึ้นไป
ตอนที่ 2 ระดับความเหมาะสมที่มีต่อโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
คาชี้แจง โปรดพิจารณา และเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความเหมาะสมที่มีต่อบริบท
ของโครงการ ซึ่งคะแนนในช่องมีความหมายดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความเหมาะสมมากที่สุด
มีความเหมาะสมมาก
มีความเหมาะสมปานกลาง
มีความเหมาะสมน้อย
มีความเหมาะสมน้อยที่สุด
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ด้านบริบท
ความต้องการจาเป็นของการทาโครงการ
1. ต้องการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนแบบบูรณาการ
ให้มีการเชื่อมโยงกับชุมชน................................................
2. ต้องการให้ผู้เรียนมีจิตอาสานาความรู้และทักษะไป
บริการและพัฒนาชุมชน...................................................
3. ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการ
ประชาชน/ชุมชนในการซ่อมเครื่องมือ/เครื่องจักรกล
การเกษตรและยานพาหนะ..............................................
4. ต้องการยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะ
อาชีพการซ่อมบารุง..........................................................
5. ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา........................................................................
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์
6. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542.........................................................
7. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ........................................................
8. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับ พ.ร.บ.
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551..............................................
9. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา..........................
10. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา...................................
11. วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับกิจกรรม
ที่กาหนดภายใต้โครงการ..................................................

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความเหมาะสม
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4) (3) (2)

น้อย
ที่สุด
(1)

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
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ด้านบริบท

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความเหมาะสม
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4) (3) (2)

น้อย
ทีส่ ดุ
(1)

ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ
12. วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การช่วยเหลือให้บริการประชาชน จากศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา......
......... ......... ......... ......... .........
13. วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
หลังดาเนินการตามโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา.....................
......... ......... ......... ......... .........
14. วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อม
บารุงให้กับช่างชุมชน......................................................... ......... ......... ......... ......... .........
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แบบสอบถาม
การประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ด้านปัจจัยเบื้องต้น

---------------------------------------------------------------------------------------------ฉบับที่ 2 สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจ
รายการ
ตอนที่ 2 เป็นระดับความเหมาะสมของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เกี่ยวกับด้านปัจจัยเบื้องต้น ประกอบด้วย คาถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
บุ คลากร ความเหมาะสมเพีย งพอของงบประมาณ ความเหมาะสมของอาคารสถานที่ และความ
เหมาะสมเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ มีลักษณะเป็นแบบตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม

นายสถิตย์ ปริปุณณากร
ผู้ประเมิน
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ

 ชาย
 หญิง
2. วุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
3. ประสบการณ์การทางาน
 ต่ากว่า 10 ปี
 10 - 20 ปี
 21 ปี ขึ้นไป
ตอนที่ 2 ระดับความเหมาะสมของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ด้านปัจจัยเบื้องต้น
คาชี้แจง โปรดพิจารณา และเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความเหมาะสมด้านปัจจัย
เบื้องต้นของโครงการ ซึ่งคะแนนในช่องมีความหมายดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความเหมาะสมมากที่สุด
มีความเหมาะสมมาก
มีความเหมาะสมปานกลาง
มีความเหมาะสมน้อย
มีความเหมาะสมน้อยที่สุด
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ด้านปัจจัยเบื้องต้น
ความเหมาะสมของบุคลากร
1. ความเหมาะสมของบุคลากรภายในสถานศึกษา
ที่ร่วมโครงการ..................................................................
2. ความเหมาะสมของบุคลากรภายนอกสถานศึกษา
ที่ร่วมโครงการ..................................................................
3. ความพร้อมของผู้เรียนที่ร่วมโครงการ..........................
4. ความพร้อมของประชาชน/ชุมชนที่ร่วมโครงการ.........
ความเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ
5. งบประมาณมีความเหมาะสมและเพียงพอสาหรับ
การบริหารโครงการ..........................................................
6. งบประมาณมีความเหมาะสมเพื่อการดาเนินการ
กิจกรรมภายใต้โครงการ...................................................
ความเหมาะสมของอาคาร/สถานที่
7. อาคาร/สถานที่ภายในสถานศึกษามีความพร้อมใน
การจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ..................................
8. สถานที่ภายนอกสถานศึกษามีความพร้อมในการจัด
กิจกรรมภายใต้โครงการ..............................................
ความเหมาะสมเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์
และเครื่องมือ
9. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ มีความเหมาะสมและ
เพียงพอสาหรับการดาเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ...
10. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ มีความสอดคล้องกับ
การดาเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ............................

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความเหมาะสม
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4) (3) (2)

น้อย
ที่สุด
(1)

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
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แบบสอบถาม
การประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ด้านกระบวนการ

--------------------------------------------------------------------------------------------ฉบับที่ 3 สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจ
รายการ (Check list)
ตอนที่ 2 เป็นระดับความเหมาะสมของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เกี่ยวกับกระบวนการของโครงการ ประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับการวางแผน
การดาเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ การติดตามและประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข มีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
นายสถิตย์ ปริปุณณากร
ผู้ประเมิน
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ

 ชาย
 หญิง
2. วุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
3. ประสบการณ์การทางาน
 ต่ากว่า 10 ปี
 10 - 19 ปี
 20 - 29 ปี
 30 ปี ขึ้นไป
ตอนที่ 2 ระดับความเหมาะสมของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ด้านกระบวนการ
คาชี้แจง โปรดพิจารณาและเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความเหมาะสมด้านกระบวนการ
ของโครงการ ซึ่งคะแนนในช่องมีความหมายดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความเหมาะสมมากที่สุด
มีความเหมาะสมมาก
มีความเหมาะสมปานกลาง
มีความเหมาะสมน้อย
มีความเหมาะสมน้อยที่สุด
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กระบวนการของโครงการ
ด้านการวางแผน (Plan)
1. มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ
ดาเนินงาน........................................................................
2. มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบและผู้ที่
เกี่ยวข้อง...........................................................................
3. มีการจัดทาแผนการดาเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ
อย่างเป็นระบบ………………………………….………………………
การดาเนินการ (Do)
4. การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน.
5. มีการประสานงานและขอความร่วมมือระหว่าง
ผู้รับผิดชอบ......................................................................
6. ผู้บริหารสนับสนุนและจูงใจบุคลากรในสถานศึกษาเกิด
ความมุ่งมั่นในการดาเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ....
7. จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการ
ดาเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ...............................
การติดตามและประเมินผล (Check)
8. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตาม
กิจกรรมของโครงการ........................................................
9. มีการประชุมวางแผนติดตามและประเมินผลตาม
กิจกรรมของโครงการ.......................................................
10. มีการประเมินผลระหว่างดาเนินกิจกรรม………..……..
11. มีการประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม.........................
12. มีการสรุป และรายงานการจัดกิจกรรม.......................
การปรับปรุงแก้ไข (Act)
13. มีการนาเอาปัญหาและอุปสรรคจากการติดตามผล
การดาเนินโครงการเข้าที่ประชุมเพื่อหาทางแก้ไข............

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความเหมาะสม
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4) (3) (2)

น้อย
ที่สุด
(1)

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........

......... ......... ......... ......... ..........
.........
.........
.........
.........

.........
.........
.........
.........

.........
.........
.........
.........

.........
.........
.........
.........

..........
..........
..........
..........

........ ......... ......... ......... .........
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กระบวนการของโครงการ

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4) (3) (2)

น้อย
ที่สุด
(1)

14. มีการระดมความคิดจากทุกฝ่ายเพื่อหาทางแก้ปัญหา
ในการดาเนินงานตามโครงการ......................................... ........ ......... ......... ......... ..........
15. มีการดาเนินการแก้ปัญหาและอุปสรรคให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับกิจกรรมของโครงการ................................... ........ ......... ......... ......... ..........
16. จัดให้มีการรายงานผลการดาเนินการแก้ปัญหาและ
อุปสรรคให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ............... ........ ......... ......... ......... ..........
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แบบสอบถาม
การประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ด้านผลผลิตของโครงการ

--------------------------------------------------------------------------------------ฉบับที่ 4 สาหรับประชาชน
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถาม มีลั กษณะเป็นแบบสารวจ
รายการ
ตอนที่ 2 เป็นระดับ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ
ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
นายสถิตย์ ปริปุณณากร
ผู้ประเมิน
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ

 ชาย
 หญิง
2. อายุ






ต่ากว่า 30 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
คาชี้แจง โปรดพิจารณาและเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องระดับการปฏิบัติ ให้ตรงกับความเป็นจริง
มากที่สุด เกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการดาเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it
Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ซึ่งคะแนนในช่องมีความหมายดังนี้
5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
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ความพึงพอใจของประชาชน
1. การให้บริการซ่อมเครื่องมือ/เครื่องจักรกล
การเกษตร......................................................................
2. การให้บริการซ่อมยานพาหนะประเภทต่าง ๆ ของ
ผู้มารับบริการ................................................................
3. การให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องใช้
ในครัวเรือน....................................................................
4. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการมีความเหมาะสม....
5. การประชาสัมพันธ์ให้มารับบริการจากศูนย์
มีความเหมาะสม....…………………..……………….…………..
6. การให้บริการและช่วยเหลือประชาชน ดาเนินการ
ด้วยความเป็นมิตร.........................................................
7. อัธยาศัยของผู้ให้บริการและผู้ประสานงาน
ประจาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน.....................................
8. ประสิทธิภาพของการซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักร
ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่น ๆ...........................
9. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน...
10. การดาเนินงานของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
มีความพร้อม..................................................................

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4) (3) (2)

น้อย
ที่สุด
(1)

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........

189

แบบสอบถาม
การประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ด้านผลผลิตของโครงการ
--------------------------------------------------------------------------------------------ฉบับที่ 5 สาหรับช่างชุมชน
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถาม มีลั กษณะเป็นแบบสารวจ
รายการ
ตอนที่ 2 เป็ น ระดับ ความพึงพอใจของช่างชุ มชนที่มีต่อการยกระดั บฝี มือช่างชุมชนและ
พัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบารุง มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
นายสถิตย์ ปริปุณณากร
ผู้ประเมิน
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. ระดับการศึกษา
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
3. ประสบการณ์การทางาน
 ต่ากว่า 10 ปี
 10 – 19 ปี
 20 – 29 ปี
 30 ปี ขึ้นไป
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของช่างชุมชนที่มีต่อการยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะ
อาชีพการซ่อมบารุง
คาชี้แจง โปรดพิจารณาและเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องระดับการปฏิบัติ ให้ตรงกับความเป็นจริง
มากที่สุด เกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพ
การซ่อมบารุง ซึ่งคะแนนในช่องมีความหมายดังนี้
5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
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ความพึงพอใจของช่างชุมชน
1. การได้รับความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพจากการ
ดาเนินงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it
Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา..............................
2. การได้รับการฝึกทักษะวิชาชีพจากครูฝึกหรือครูของ
สถานศึกษาที่มาร่วมโครงการ........................................
3. การได้รับการฝึกจากประสบการณ์จริงในสาขา
วิชาชีพที่ตรงกับความต้องการ.......................................
4. ครูฝึกของโครงการนี้จากสถานศึกษามีความรู้
มีทักษะ และมีประสบการณ์ด้านวิชาชีพที่หลากหลาย.
5. การฝึกอบรมวิชาชีพและให้บริการและช่วยเหลือ
ประชาชน ดาเนินการด้วยความเป็นมิตร.......................
6. ประสิทธิภาพของเครื่องมือ เครื่องจักรสาหรับ
การฝึกทักษะอาชีพการซ่อมบารุงให้ช่างชุมชน..............
7. การได้รับประโยชน์จากศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา...................
8. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการฝึกทักษะอาชีพให้ช่าง
ชุมชนมีความพร้อม.........................................................
9. โครงการ/กิจกรรมตรงกับความต้องการของช่าง
ชุมชนที่เข้ามาฝึกทักษะอาชีพ........................................
10. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการมีความเหมาะสม..

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4) (3) (2)

น้อย
ที่สุด
(1)

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
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แบบสอบถาม
การประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ด้านผลผลิตของโครงการ

--------------------------------------------------------------------------------------ฉบับที่ 6 สาหรับผู้เรียน
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจ
รายการ
ตอนที่ 2 เป็น ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชนใน
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
นายสถิตย์ ปริปุณณากร
ผู้ประเมิน
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ

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

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชนในโครงการศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
คาชี้แจง โปรดพิจารณาและเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความพึงพอใจของท่าน ที่ได้เรียนรู้
แบบบูรณาการร่วมกับชุมชนในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาซึ่งคะแนนในช่องมีความหมายดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงปานกลาง
มีความพึงน้อย
มีความพึงน้อยที่สุด
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ความพึงพอใจของผู้เรียน
1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนและดาเนินกิจกรรม
ภายใต้โครงการ..............................................................
2. มีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเสนอ
กิจกรรมภายใต้โครงการ.................................................
3. ผู้เรียนได้รับความรู้และได้ประสบการณ์ตรงจาก
สถานการณ์จริงในการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน………….…….
4. ผู้เรียนได้รับความรู้ ในสาขาวิชาชีพที่หลากหลาย
จากการร่วมกันบริการและช่วยเหลือชุมชน...................
5. ได้รับความรู้และทักษะจากการให้บริการซ่อม
เครื่องมือ/เครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ
เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องใช้ในครัวเรือน..............................
6. ได้รับความรู้และทักษะจากการให้คาแนะนา
ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน ให้รู้วิธีการใช้ การดูแล
รักษาอุปกรณ์ประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน..
7. ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชนและ
เป็นผู้มีจิตอาสาร่วมบริการและพัฒนาชุมชน....................
8. กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการนี้ตรงกับ
ความต้องการของผู้เรียน................................................
9. ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการดาเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ภายใต้โครงการ...................................................
10. ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ
มีความเหมาะสม............................................................

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4) (3) (2)

น้อย
ที่สุด
(1)

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........

......... ......... ......... ......... .........

......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... .........
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แบบรายงานรายได้ของประชาชนที่ได้รับหลังผ่านการอบรมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
( Fixit center ) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ฉบับที่ 7
ลาดับที่

อาชีพที่อบรม

รายได้เฉลี่ย(บาท)/ วัน
ก่อนอบรม หลังอบรม เพิ่มขึ้น

1
2
3
4
5
6
7
8

นายสถิตย์ ปริปุณณากร
ผู้ประเมิน

196
แบบรายงานรายได้ของช่างชุมชนทีไ่ ด้รับหลังผ่านการฝึกอบรมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
( Fixit center ) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
( ฉบับที่ 8 )
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

อาชีพที่ฝึกอบรม

รายได้เฉลี่ย(บาท) / วัน

นายสถิตย์ ปริปุณณากร
ผู้ประเมิน
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แบบรายงานผลจานวนรางวัลที่ได้รับจากการดาเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center)
( ฉบับที่ 9)
ลาดับ

รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานผู้มอบ

วันที่ได้รับ

1
2
3
4
5
6

นายสถิตย์ ปริปุณณากร
ผู้ประเมิน

รองรอย/
หลักฐาน
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ภาคผนวก ข
คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ
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ตารางที่ 15 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ ค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ของแบบสอบถามการประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ด้านบริบท

----------------------------------------------------ฉบับที่ 1 สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม
5
5
4
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5

ค่า
IOC
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

200
ตารางที่ 16 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ของแบบสอบถามการประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ด้านปัจจัยเบื้องต้น

----------------------------------------------------ฉบับที่ 2 สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1

รวม
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5

ค่า
IOC
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตารางที่ 17 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ของแบบสอบถามการประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ด้านกระบวนการ

----------------------------------------------------ฉบับที่ 3 สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม
5
5
4
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5

ค่า
IOC
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตารางที่ 18 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ของแบบสอบถามการประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ด้านผลผลิตของโครงการ (สาหรับประชาชน)

----------------------------------------------------ฉบับที่ 4 สาหรับประชาชน
ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5

ค่า
IOC
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตารางที่ 19 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ของแบบสอบถามการประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ด้านผลผลิตของโครงการ (สาหรับช่างชุมชน)

----------------------------------------------------ฉบับที่ 5 สาหรับช่างชุมชน
ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม
5
4
5
5
5
5
5
4
5
5

ค่า
IOC
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตารางที่ 20 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ของแบบสอบถามการประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ด้านผลผลิตของโครงการ (สาหรับผู้เรียน)

----------------------------------------------------ฉบับที่ 6 สาหรับผู้เรียน
ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

5
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม
5
4
5
4
5
5
5
5
5
4

ค่า
IOC
1.00
0.80
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ผลการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
ผลการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามการประเมิน โครงการศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา จานวน 7 ฉบับ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่ า (Alpha Coefficient Method หรือ α-Coefficient) ตามวิธีข องครอนบาค ได้ ค่าความเชื่อมั่ น
ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 21 แสดงผลการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการประเมินโครงการศูนย์ ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix it Center) ของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
แบบสอบถามฉบับที่
1
2
3
4
5
6

จานวนข้อ
14
10
16
10
10
10

ค่าความเชื่อมั่น
0.938
0.868
0.936
0.917
0.919
0.908
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ตารางที่ 22 แสดงผลการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix it Center) ของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ด้านบริบท (ฉบับที่ 1)
Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary

%

N
Cases

Valid
Excluded

3

Total

30

100.0

0

.0

30

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's
N of Items
Alpha
.938
14
Item-Total Statistics

Scale Mean if Variance if
Item Deleted Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

b1

48.77

77.480

.320

.944

b2

48.70

74.148

.609

.936

b3

48.90

70.369

.906

.927

b4

48.97

74.516

.587

.936

b5

48.50

72.810

.737

.932

b6

48.90

70.369

.906

.927

b7

48.83

72.557

.553

.939

b8

49.13

73.913

.519

.939

b9

48.50

72.810

.737

.932

b10

48.90

70.369

.906

.927

b11

48.90

70.369

.906

.927

b12

48.97

74.516

.587

.936

b13

48.50

72.810

.737

.932

b14

48.90

70.369

.906

.927

207

ตารางที่ 23 แสดงผลการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix it Center) ของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ด้านปัจจัยเบื้องต้น (ฉบับที่ 2)
Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary

%

N
Cases

Valid
Excluded

3

Total

30

100.0

0

.0

30

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's
N of Items
Alpha
.868
10
Item-Total Statistics

Scale Mean if Variance if
Item Deleted Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

b1

35.30

26.631

.533

.860

b2

35.13

28.533

.412

.868

b3

35.60

27.145

.524

.860

b4

35.50

26.259

.737

.845

b5

35.27

26.754

.712

.848

b6

35.73

27.444

.519

.861

b7

35.57

25.633

.590

.856

b8

35.73

24.961

.721

.844

b9

35.57

25.239

.781

.840

b10

35.50

27.569

.396

.872
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ตารางที่ 24 แสดงผลการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix it Center) ของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ด้านกระบวนการ (ฉบับที่ 3)
Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary

%

N
Cases

Valid
Excluded

3

Total

30

100.0

0

.0

30

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's
N of Items
Alpha
.936
16
Item-Total Statistics

Scale Mean if Variance if
Item Deleted Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

b1

58.47

76.326

.540

.936

b2

58.33

77.609

.561

.935

b3

58.70

74.355

.786

.930

b4

58.67

75.126

.794

.930

b5

58.37

75.964

.759

.931

b6

58.90

77.128

.639

.933

b7

58.70

75.252

.580

.935

b8

58.80

72.234

.784

.929

b9

58.73

74.064

.844

.928

b10

58.67

76.851

.486

.938

b11

58.33

77.609

.561

.935

b12

58.70

74.355

.786

.930

b13
b14
b15

58.67
58.37
58.90

75.126
75.964
77.128

.794
.759
.639

.930
.931
.933

b16

58.70

75.252

.580

.935
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ตารางที่ 25 แสดงผลการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix it Center) ของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ด้านผลผลิตของโครงการ
(สาหรับประชาชน ฉบับที่ 4)
Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary

%

N
Cases

Valid
Excluded

3

Total

30

100.0

0

.0

30

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's
N of Items
Alpha
.917
10
Item-Total Statistics

Scale Mean if Variance if
Item Deleted Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

b1

34.90

33.817

.728

.906

b2

34.73

34.340

.731

.906

b3

35.00

33.517

.806

.902

b4

34.83

34.420

.800

.903

b5

34.63

34.861

.767

.905

b6

35.10

36.024

.613

.913

b7

35.03

33.551

.585

.917

b8

35.00

31.931

.778

.903

b9

35.07

32.961

.758

.904

b10

34.90

35.334

.476

.922
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ตารางที่ 26 แสดงผลการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการประเมินโครงการศูนย์ ซ่อมสร้าง
เพื่ อ ชุ ม ชน (Fix it Center) ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พะเยา ด้ า นผลผลิ ต ของโครงการ
(สาหรับช่างชุมชน ฉบับที่ 5)
Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary

%

N
Cases

Valid
Excluded

3

Total

30

100.0

0

.0

30

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's
N of Items
Alpha
.919
10
Item-Total Statistics

Scale Mean if Variance if
Item Deleted Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

b1

34.23

36.392

.749

.908

b2

34.10

36.369

.791

.907

b3

34.47

35.982

.794

.906

b4

34.27

38.340

.603

.916

b5

34.03

36.033

.788

.906

b6

34.50

38.323

.663

.914

b7

34.47

35.706

.578

.922

b8

34.43

35.151

.769

.907

b9

34.47

35.982

.794

.906

b10

34.23

37.367

.551

.920
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ตารางที่ 27 แสดงผลการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการประเมินโครงการศูนย์ ซ่อมสร้าง
เพื่ อ ชุ ม ชน (Fix it Center) ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พะเยา ด้ า นผลผลิ ต ของโครงการ
(สาหรับผู้เรียน ฉบับที่ 6)
Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary

%

N
Cases

Valid
Excluded

3

Total

30

100.0

0

.0

30

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's
N of Items
Alpha
.908
10
Item-Total Statistics

Scale Mean if Variance if
Item Deleted Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

b1

34.70

30.838

.714

.896

b2

34.53

31.292

.722

.896

b3

34.83

30.902

.784

.892

b4

34.67

31.747

.773

.894

b5

34.43

31.771

.760

.895

b6

34.93

33.444

.571

.904

b7

34.87

30.947

.555

.908

b8

34.83

29.316

.759

.893

b9

34.90

30.369

.736

.894

b10

34.70

32.355

.456

.914
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ภาคผนวก ค
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญและหนังสือราชการที่ใช้ประกอบการพัฒนาเครื่องมือ
1. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ
2. หนังสือเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญ
3. หนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อทดลองใช้เครื่องมือ
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1. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ

การประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยประเมินโครงการ

ชื่อ-นามสกุล
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์
พูลกระจ่าง

ตาแหน่ง/หน้าที่
อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา
อานวยรัตน์

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

3. ดร.ประทีป บินชัย

ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4. ดร.อรพิน ดวงแก้ว

ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

5. ดร.คานึง ทองเกตุ

ครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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2. หนังสือเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยและแบบตอบรับ
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216

217

218

219

220

221

222

223

224
3. หนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อทดลองใช้เครื่องมือ
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ภาคผนวก ง
ภาพประกอบการดาเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center )
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
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ภาพดาเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ในปีการศึกษา 2560-2561
จานวน 4 กิจกรรม 3 ศูนย์ซ่อมสร้าง ได้แก่
.............................................

1.1 ศูนย์ถาวรประจาจังหวัด

กิจกรรมที่ 1 การให้บริการชุมชน

ภาพที่ 7 แสดงการให้บริการประชาชน/ชุมชนในการซ่อมเครื่องมื อ/เครื่องจักรกลการเกษตรยานพาหนะ
เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องใช้ในครัวเรือน ทีศ่ ูนย์ถาวรประจาจังหวัด ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
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1.2 ศูนย์เทศบาลตาบลท่าวังทอง

ภาพที่ 8 แสดงการให้บริการประชาชน/ชุมชนในการซ่อมเครื่องมือ/เครื่องจักรกลการเกษตรยานพาหนะ
เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องใช้ในครัวเรือน ทีศ่ ูนย์เทศบาลตาบลท่าวังทอง
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1.3 ศูนย์เทศบาลตาบลสันป่าม่วง

ภาพที่ 9 แสดงการให้บริการประชาชน/ชุมชนในการซ่อมเครื่องมือ/เครื่องจักรกลการเกษตรยานพาหนะ
เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องใช้ในครัวเรือน ทีศ่ ูนย์เทศบาลตาบลสันป่าม่วง
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กิจกรรมที่ 2 การให้คาแนะนาถ่ายทอดความรู้
2.1 ศูนย์ถาวรประจาจังหวัด

ภาพที่ 10 ให้คาแนะนา ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน/ชุมชน ให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษา สามารถซ่อม
บารุงเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบอาชีพและเครื่องใช้ใ นครัวเรือนในเบื้องต้น ที่ศูนย์ถาวรประจา
จังหวัด ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
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2.2 ศูนย์เทศบาลตาบลท่าวังทอง

ภาพที่ 11 แสดงให้คาแนะนา ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน/ชุมชน ให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษา สามารถ
ซ่อ มบ ารุ งเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ป ระกอบอาชี พ และเครื่อ งใช้ ในครัว เรือนในเบื้ อ งต้ น ที่ ศูน ย์
เทศบาลตาบลท่าวังทอง
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2.3 ศูนย์เทศบาลตาบลสันป่าม่วง

ภาพที่ 12 แสดงให้คาแนะนา ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน/ชุมชน ให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษา สามารถ
ซ่ อ มบ ารุ งเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ป ระกอบอาชี พ และเครื่อ งใช้ ในครั ว เรือ นในเบื้ อ งต้ น ที่ ศู น ย์
เทศบาลตาบลสันป่าม่วง
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กิจกรรมที่ 3 การยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพ
3.1 ศูนย์ถาวรประจาจังหวัด

ภาพที 13 แสดงการยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบารุงและเสริมสร้างประสบการณ์
ด้านการบริหารจัดการ ทีศ่ ูนย์ถาวรประจาจังหวัด ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
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3.2 ศูนย์เทศบาลตาบลท่าวังทอง

ภาพที 14 แสดงการยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบารุงและเสริมสร้างประสบการณ์
ด้านการบริหารจัดการ ทีศ่ ูนย์เทศบาลตาบลท่าวังทอง

234

3.3 ศูนย์เทศบาลตาบลสันป่าม่วง

ภาพที 15 แสดงการยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบารุงและเสริมสร้างประสบการณ์
ด้านการบริหารจัดการ ทีศ่ ูนย์เทศบาลตาบลสันป่าม่วง
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กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการและมีจิตอาสา
4.1 ศูนย์ถาวรประจาจังหวัด

ภาพที 16 แสดงการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชนและให้เป็นผู้มีจิตอาสาร่วม
บริการและพัฒนาชุมชน ที่ศูนย์ถาวรประจาจังหวัด ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
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4.2 ศูนย์เทศบาลตาบลท่าวังทอง

ภาพที 17 แสดงการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชนและให้เป็นผู้มีจิตอาสาร่วม
บริการและพัฒนาชุมชน ที่ศูนย์เทศบาลตาบลท่าวังทอง
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4.3 ศูนย์เทศบาลตาบลสันป่าม่วง

ภาพที 18 แสดงการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชนและให้เป็นผู้มีจิตอาสาร่วม
บริการและพัฒนาชุมชน ที่ศูนย์เทศบาลตาบลสันป่าม่วง

ภาคผนวก จ
การเผยแพร่ผลงานวิชาการ
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ภาพที่ 19 แสดงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางเว็ปไซต์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
http://www.phayaotc.ac.th/ วันที่ 9 สิงหาคม 2562 มีผู้เข้าชมจานวน 532 คน

ภาพที่ 20 แสดงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางเว็ปไซต์ ครูบ้านนอกดอทคอม
https://www. kroobannok.com/ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 มีผู้เข้าชม จานวน 53 คน
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3. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการไปที่สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ มีผู้ตอบรับจานวน 54 ฉบับ
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่องการประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
…………………………………………
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่องการประเมิน
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
โดยกาหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ( X ) ของความคิดเห็นที่มีต่อการประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix it Center) ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตารางที่ 18 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบตอบรับการเผยแพร่
ผลงานวิชาการต่อการประเมินโครงการเรื่องการประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center) ของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา (n = 54)
ข้อที่

รายการ

1
2
3

หัวข้อเรื่องงานวิชาการมีความน่าสนใจ
วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษามีความชัดเจน
การศึกษาค้นคว้าหลักการประเมินครบถ้วนสามารถ
อ้างอิงได้
ผลงานวิชาการสามารถนาไปใช้ในการขยายผล
การประเมินโครงการอื่น ๆ ได้
การเรียงลาดับเนื้อหาในการศึกษาครบถ้วน
การใช้ภาษาเรียบเรียงเพื่ออธิบายงานวิชาการถูกต้อง

4
5
6

X

S.D.

4.63
4.68
4.57

0.65
0.61
0.57

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.66

0.67

มากที่สุด

4.48
4.65

0.64
0.55

มาก
มากที่สุด
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ตารางที่ 18 (ต่อ)
ข้อที่
7

รายการ
แนวทางการประเมินโครงการสามารถนาไปใช้กับ
สถานศึกษาทั่วไปได้
ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

4.62

0.62

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สุด

4.61

0.51

มากที่สุด

จากตารางที่ 18 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มตี ่อ
การประเมินโครงการเรื่องการประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.61) เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษามีความชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.68) รองลงมา
ได้แก่ ผลงานวิชาการสามารถนาไปใช้ในการขยายผลการประเมินโครงการอื่น ๆ ได้ ( X =4.66) และ แนว
ทางการประเมินโครงการสามารถนาไปใช้กับสถานศึกษาทั่วไปได้ ( X =4.65)
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ภาพที่ 21 แสดงการนาเสนอผลการประเมินโครงการในงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้งานวิจัยใน
การพัฒนาสถานศึกษา ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในระหว่าง วันที่ 21-23 กันยายน
2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ในการนาเสนอผลการประเมินโครงการในงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้งานวิจัยใน
การพัฒนาสถานศึกษา ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในระหว่าง วันที่ 21-23
กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
…………………………………………………………………………………………….
1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษาเรื่อง
การประเมิ น โครงการศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน (Fix it Center) วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พะเยา ปรากฏผล
ดังตารางที่ 19
ตารางที่ 19 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่
สถานภาพ

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

18
14
32

56.25
43.75
100

26
6
32

81.25
18.75
100

7
25
32

21.88
78.12
100

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. วุฒิการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
3. ปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน
รวม
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จากตารางที่ 19 พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศชาย (ร้อ ยละ 56.25) เป็ น
เพศหญิง (ร้อยละ 43.75) วุฒิ การศึกษาส่วนใหญ่ปริญญาตรี (ร้อยละ 81.25) และปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่
เป็นครูผู้สอน (ร้อยละ 78.12)
2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลการศึกษาเรื่อง การประเมินโครงการ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
โดยกาหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตารางที่ 20 ค่ าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความคิ ด เห็ น ของผู้ ต อบแบบสอบถามต่ อ
การประเมิน โครงการเรื่องการประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา (n = 32)
ระดับ
ข้อที่
รายการ
S.D.
X
ความคิดเห็น
1 หัวข้อเรื่องงานวิชาการมีความน่าสนใจ
4.67 0.67
มากที่สุด
2 วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษามีความชัดเจน
4.61 0.62
มากที่สุด
3 การศึกษาค้นคว้าหลักการประเมินครบถ้วนสามารถ
4.44 0.65
มาก
อ้างอิงได้
4 ผลงานวิชาการสามารถนาไปใช้ในการขยายผล
4.71 0.54
มากที่สุด
การประเมินโครงการอื่น ๆ ได้
5 การเรียงลาดับเนื้อหาในการศึกษาครบถ้วน
4.46 0.57
มาก
6 การใช้ภาษาเรียบเรียงเพื่ออธิบายงานวิชาการถูกต้อง 4.38 0.64
มาก
7 แนวทางการประเมินโครงการสามารถนาไปใช้กับ
4.65 0.66
มากที่สุด
สถานศึกษาทั่วไปได้
ค่าเฉลี่ยรวม
4.56 0.46
มากที่สุด
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จากตารางที่ 20 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อ การประเมินโครงการศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
( X =4.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อได้แก่ ได้แก่ ผลงาน
วิชาการสามารถน าไปใช้ ในการขยายผลการประเมินโครงการอื่น ๆ ได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.71)
รองลงมา ได้แก่ หั วข้อเรื่องงานวิช าการมีความน่าสนใจ ( X =4.67) และแนวทางการประเมินโครงการ
สามารถนาไปใช้กับสถานศึกษาทั่วไปได้ ( X =4.65)

ประวัติผู้ประเมิน
ชื่อ
วัน เดือน ปีเกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
ที่ทำงำนปัจจุบัน
ตำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบัน
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ประวัติกำรศึกษำ
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2550
รำงวัลที่ได้รับ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562

นายสถิตย์ ปริปุณณากร
14 ตุลาคม 2509
เลขที่ 522/37 หมู่ 10 ถนน - ตาบล สันทราย
อาเภอเมือง จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 355 หมู่ 11 ถนนสนามกีฬาจังหวัด
ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

ครูชานาญการ
รองผู้อานวยการชานาญการ
รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ

ตาแหน่ง ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ

วิทยาลัยการอาชีพฝาง
วิทยาลัยสารพัดช่างตาก
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนา
ภิเษกเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ปวส. ช่างไฟฟ้ากาลัง
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (อาชีวศึกษา )
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ป.บัณฑิตประกาศนียบัตรบัณฑิตบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ได้รับรางวัล “ผู้บริหารดีเด่น” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
ได้รับรางวัล “ผู้บริหารดีเด่น” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
ได้รับคัดเลือกเป็น “ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา”
ประจาปีพุทธศักราช 2562 โดยกระทรวงศึกษาธิการ

