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บทที่ 1  
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของการประเมินโครงการ 
 
 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มีการจัด
กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
รวมทั้งค่านิยม 12 ประการ โดยใช้หลักธรรมค าสอนของศาสนาเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และเป็น
โครงการที่ตอบสนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มฐ. 2 : ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.4  ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท าให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของการ
ท าความดี ประพฤติดี เป็นที่ยอมรับของสังคม ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดี  มีความหวัง และก าลังใจในการด ารงตน
ในฐานะนักเรียนที่มีคุณภาพ และ เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ 

งานกิจการนักเรียนเห็นความส าคัญ และความจ าเป็นที่ควรด าเนินโครงการเช่นนี้อย่างต่อ เนื่องจึงได้
จัดท าโครงกากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนนี้อย่างต่อเนื่อง 
 
วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 
  1.เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน 

2.เพ่ือให้นักเรียนตระหนักในหน้าที่ของตน มีความภาคภูมิใจในสถานศึกษาของตน  
3.เพ่ือให้นักเรียนมีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ มีสติ และสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ

สุข 
 
เป้าหมายของโครงการ 
    1.เป้าหมายเชิงปริมาณ  นักเรียนโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  เข้าร่วมโครงการ จ านวน 176 คน 
    2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสง 
 
ขอบเขตของการประเมินโครงการ 
 นักเรียนโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลจ านวน 176 คน โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน  176  
คน  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน  50  
คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
 
สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  อ าเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
 



2 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 มีนาคม 2563 – ตุลาคม  2563  
 
งบประมาณ 
 15,000.-  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1. นักเรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน 

2. นักเรียนตระหนักในหน้าที่ของตน มีความภาคภูมิใจในสถานศึกษาของตน  
3. นักเรียนมีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ มีสติ และสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข 
4. มีทักษะในการด าเนินชีวิต ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
  ในการด าเนินงานตามโครงการกิจการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของ
นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ผู้ด าเนินงานได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าว จึงขอน าเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามล าดับ  ดังนี้ 

1. แนวคิดในการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียน 
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3. ทฤษฎีการประเมินโครงการ 

 
แนวคิดในการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน  
 

         นักเรียน นักศึกษาจ านวนไม่น้อยที่ไม่ได้ตระหนักว่าชีวิตในวัยนี้นั้น คือชีวิตของการศึกษา การเรียนรู้
หรือการฝึกฝนตนเอง และมองการศึกษาในความหมายแคบๆ เพียงแค่ว่ าการศึกษา คือการเรียนรู้ภายใน
ห้องเรียนหรือภายในสถาบันการศึกษาเท่านั้น หรือบางส่วนยิ่งมองแคบลงไปอีกว่าการศึกษาเป็นเรื่องของการ
สอบวัดผล ซึ่งความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนี้ก่อให้เกิดปัญหาในการศึกษาเล่าเรียน ก่อให้เกิดความทุกข์ ความเบื่อ
หน่ายในการศึกษาเล่าเรียน ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้เกิดจากระบบการศึกษาเพียงด้านเดียว แต่ยังมาจาก
กระแสของความเจริญและความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ท าให้คนไม่
สามารถปรับตัวได้ทันตามสถานการณ์ โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ไม่ได้ตระหนักถึงคุณธรรม 
จริยธรรมของเยาวชนในวัยเรียนที่จะต้องปลูกฝัง เสริมสร้างควบคู่กับความรู้ ความสามารถเพ่ือให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีความจ าเป็นจะต้องศึกษาเล่า
เรียน ฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มนุษย์จึงมีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะพิเศษประจ าตัวที่จะช่วยให้
การศึกษาเล่าเรียนและการด าเนินชีวิตเป็นไปด้วยดี ในเบื้องต้นมนุษย์จะต้องปรับเปลี่ยนคุณสมบัติหรือ
คุณลักษณะพิเศษดังกล่าวออกมาสู่การปฏิบัติหรือพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงามเอ้ือต่อการศึกษาเล่าเรียนและการ
ด ารงชีวิตเรียกว่าคุณธรรม จริยธรรม ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษา              
จึงหมายถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะภายในจิตใจที่ดีงามของนักเรียน นักศึกษาที่จะเอ้ือต่อการเรียนรู้และจะ
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นนักเรียน นักศึกษาที่ดีนั่นเอง 
 
 

                       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 (2548 : 4) ได้อธิบายเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาไว้ 2 ลักษณะ คือ 
                        1. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยตรง แนวคิดนี้มีความเชื่อและยอมรับว่าคุณธรรม 
จริยธรรมเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและจ าเป็นจะต้องมีการเรียนการสอนกันอย่างจริงจัง  ซึ่งด าเนินการเป็น 2 
ลักษณะ ได้แก่ แบบมีโครงสร้างแน่นอน โดยการจัดให้มีเนื้อหารายวิชาขึ้นมาเฉพาะ มีการก าหนดวัตถุประสงค์
อย่างชัดเจน กับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ  ให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน   
                        2. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยอ้อม แนวคิดนี้มีความเชื่อว่าคุณธรรม จริยธรรมต่างๆ 
เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอน แต่เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆ ที่ แทรกซึมเข้าไป 
วิธีการที่น่าจะดีที่สุดคือ สถานศึกษาจะต้องจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศภายในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนเมื่อผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม
ต่างๆ ก็ค่อยๆซึมซับโดยไม่ต้องมีการสอนหรือบอกกล่าวแต่อย่างใด หากสถานศึกษามีการจัดระบบที่ดี มี
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หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี ผู้เรียนก็จะพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมได้มากตามไป
ด้วย 
 
 

                   จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและจ าเป็นที่
สถานศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 7 จะต้องก าหนดเนื้อหาสาระ โครงสร้างและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้
ชัดเจน จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาหรือกลุ่มสาระ
ต่างๆให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในของสถานศึกษา ให้เอ้ือต่อ
การด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของครู อาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา      
  
 

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
 

 การจัดการศึกษาแบบใหม่เป็นการพัฒนาผู้ เรียนด้วยประสบการณ์เ พ่ือให้ผู้ เรียนมี
ประสบการณ์ที่ต่อเนื่องและเชื่อมโยงประสบการณ์ของผู้เรียนได้จากการจัดสภาพแวดล้อม ด้วยเนื้อหา สื่อ 
อุปกรณ์ การจัดองค์กรทางสังคมในสถานศึกษาให้มีความสัมพันธ์กันเพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถรวบรวม
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเข้าด้วยกันได้ สามารถสร้างบุคลิกภาพที่สมบูรณ์ให้เกิดขึ้น ผู้เ รียนจะ
เรียนรู้ทัศนคติของตน รู้จักศักยภาพ มีสามัญส านึก    มีความสามารถในการตัดสินใจและการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่ง จอห์น ดิวอ้ี เชื่อว่าประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิตของผู้เรียนจะเกิดต่อเนื่องกันไป ซึ่ง
ลักษณะการจัดการศึกษาแบบใหม่นั้นควรมีลักษณะ คือ 
 1. การควบคุมทางสังคมเป็นไปตามธรรมชาติทุกคนมีโอกาสสร้างเสริม      และ
ตระหนักในความรับผิดชอบ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกลุ่มสังคม โดยผู้สอนเป็นผู้คิดและวางแผนในการจัดให้ผู้เรียน
มีโอกาสในการมีส่วนร่วมที่จะน าไปสู่การควบคุมจัดระเบียบทางสังคม     และการวางแผนเพ่ือจัด
ประสบการณต์่างๆ ผู้สอนต้องส ารวจความสามารถ และความต้องการเฉพาะของผู้เรียนขณะเดียวกันก็ต้องให้
มีเนื้อหาสาระท่ีจะเป็นความรู้และประสบการณ์           ที่ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีเสรีภาพในการ
ปฏิบัติเพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์     ของแต่ละคน จากกระบวนการปฏิสัม พันธ์ (interaction) ซึ่งเป็น
กระบวนการทางสังคม ในกรณี ที่ผู้เรียนไม่สามารถเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มได้ ผู้สอนต้องศึกษา ค้นหาสาเหตุ
และช่วยให้เกิดการปรับปรุงตัวเองจนสามารถเข้ากับกลุ่มได้ 
 2. ผู้สอนควรเปลี่ยนบทบาทจากผู้ควบคุมผู้ชี้ขาดมาเป็นผู้เตรียมประสบการณ์ที่ จะ
น าไปสู่พฤติกรรมของกลุ่ม 
 3. ผู้สอนจะต้องมีความเด็ดเดี่ยวในการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม         อย่างยุติธรรม 
มิใช่เพ่ือแสดงอ านาจของตนเอง บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนแบบเก่า  มักใช้ค าสั่งบังคับใน
สถานการณ์เกือบทั้งหมด เงื่อนไขการควบคุมทางสังคม         โดยผู้เรียนเองจึงขาดหายไป ผู้สอนเป็นผู้สร้าง
แนวปฏิบัติและสร้างกฎเกณฑ์ ผู้เรียนจึงอยู่ในระเบียบแต่เนื่องจากผู้สอนเป็นผู้ก ากับดูแลอยู่มิใช่เกิดจากการมี
ส่วนร่วมของพวกเขาในสังคม  
 4. ระบบการศึกษาต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อม เช่นสภาวะของชุมชน สภาพภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ อาชีพ ฯลฯ ต้องมีการประสานสัมพันธ์ระหว่างจุดประสงค์หลักทางการศึกษากับ
ความรู้สึกภายในที่เกิดข้ึนในตัวผู้เรียนซึ่งน าไปสู่การพัฒนา ทั้งสติปัญญาและจริยธรรม ผู้เรียนสามารถแยกแยะ 
และประเมินคุณค่าของประสบการณ์ที่ตนเรียนรู้ได้ดี  โดยมีสัมพันธภาพทางบวก ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
และระหว่างเพ่ือนด้วยกัน (กรมวิชาการ, 2523 : 13) 
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                    ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 4 - 6) ได้น าเสนอกรอบความคิด     และ
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในระบบการศึกษาไทยไว้ ดังนี้ 
 

                        ยุทธศาสตร์ที่ 1. เครือข่าย ขยายผล บ้าน วัด โรงเรียน   มีแนวทางในการด าเนินการ คือ 
                             1. สร้างความตระหนักในปัญหาและแนวทางแก้ไข โดยใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
ในการสร้างความเข้าใจแต่ละบุคคล กลุ่ม องค์กรเปูาหมาย เช่น ใช้สื่อมวลชนรณรงค์อย่างต่อเนื่องและ
กว้างขวางทั้งวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ในหน่วยงานระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น จัดท าเอกสาร กระจาย
ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม เปิดเวทีแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับใหญ่และระดับย่อย 
                             2. แสวงหาแกนน าที่ดีของเครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียนและบูรณาการ ของแต่ละ
เครือข่าย จ าแนกตามเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให้แกนน าเป็นผู้เล่นหลัก(key actor)ที่จะผลักดันกระบวนการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในระบบการศึกษาไทย ซึ่งอาจเป็นผู้น า       ที่มีต าแหน่งเป็นทางการ เช่น 
ผู้ทรงคุณวุฒิ นักธุรกิจ ข้าราชการ หรือผู้น าที่ไม่มีต าแหน่งเป็นทางการ เช่น พ่อ แม่ นักเรียน นักศึกษา ครู 
อาจารย์ ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา เป็นต้น         
                             3. สร้างแนวร่วมสมาชิกของเครือข่ายทั้งระดับสาธารณะผ่านสื่อมวลชน การจัด
สัมมนาหรือการเปิดเวทีระดมความเห็นในวงกว้าง ขยายแนวร่วมผ่านระบบความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว ระดับ
ชุมชนโดยวิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น      
                   

                         ยุทธศาสตร์ที่ 2. ต้นแบบสืบทอด มีแนวทางในการด าเนินการ คือ 
 

                             1. สนับสนุน ส่งเสริมการสืบค้น ถอดรหัสความเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมทั้งใน
และนอกสถานศึกษาได้แก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักการภารโรง พ่อค้า แม่ค้า นักเรียน 
นักศึกษา คนในชุมชน เป็นต้น และจัดท าแผนที่คนดี 
                             2. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ความดีทั้งในกลุ่ม      ระหว่างกลุ่ม 
หรือประเภทของความดีที่บุคคลหรือกลุ่มตกลงร่วมกันเพ่ือให้ทุกคนได้รับรู้      เกิดการยอมรับ มีความศรัทธา
ในกันและกัน และภูมิใจในตนเอง 
                             3. สนับสนุนขยายผลคนท าความดีให้เป็นพลังของคนท าความดีที่ร่วมกันขับเคลื่อน
ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
 
 

                         ยุทธศาสตร์ที่ 3. การรณรงค์สร้างเจตคติ ปรับพฤติกรรม มีแนวทางในการด าเนินการ คือ 
                             1. รณรงค์เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย โดยจัดท าฐานข้อมูล
เครือข่ายคุณธรรม ประชุม สัมมนา เพ่ือขยายเครือข่ายทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
                             2. ผลิต และเผยแพร่สื่อ อุปกรณ์เพ่ือการรณรงค์ประชาสัมพันธ์          อย่าง
แพร่หลายและต่อเนื่อง 
                             3. อบรมพัฒนาจิตแก่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
รวมทั้งประชาชนทั่วไป ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากภายในสู่ภายนอก         

                   จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม         เป็นการ
เสริมสร้างและปลูกฝังความตระหนักในความรับผิดชอบ การประพฤติปฏิบัติที่ดีงามให้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษา
โดยการประชาสัมพันธ์เชิญชวน ขอความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร สถาบันทางศาสนาและชุมชน ในการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามโครงการคุณธรรมน าความรู้ของสถานศึกษา ใน
เขตตรวจราชการที่ 7  
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

                   หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดสาระการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มไว้       เฉพาะส่วนที่จ าเป็น
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกคนเท่านั้น ส าหรับส่วนที่ตอบสนองความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียนแต่ละคนนั้นสถานศึกษาสามารถก าหนดเพ่ิมขึ้นได้ให้สอดคล้องและสนองตอบศักยภาพของผู้เรียน
แต่ละคนกิจกรรมพัฒนา         ผู้เรียนจึงเป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตาม
ศักยภาพ มุ่งเน้น     เพ่ิมเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม การเข้าร่วมและ
ปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกด้วยตัวเองตามความถนัดและความ
สนใจอย่างแท้จริง การพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยอาจจัดเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติให้
เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและมี  คุณภาพ เพ่ือพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม ซึ่งสถานศึกษาจะต้องด าเนินการอย่างมีเปูาหมาย มี
รูปแบบและวิธีการ ที่เหมาะสม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
                        1. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ     ของผู้เรียนให้
เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเอง เสริมสร้างทักษะชีวิต 
วุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา ตลอดจนการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งผู้สอนทุกคนต้องปฏิบัติ
หน้าที่แนะแนวให้ค าปรึกษาด้านชีวิต การศึกษาต่อและการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานท า 
                        2. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง       อย่างครบวงจร
ตั้งแต่การศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน การติดตามและประเมินผล การปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
โดยเน้นการท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม เช่น ลูกเสือ เนตรนารี         ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ เป็น
ต้น 
 

โครงการคุณธรรมน าความรู้    
                 

                       กระทรวงศึกษาธิการก าหนดนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมน าความรู้ 

สร้างความตระหนัก ส านึกในคุณค่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย 

พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถานบันครอบครัว 

ชุมชน สถาบันทางศาสนา มูลนิธิและสถานศึกษา โดยก าหนดยุทธศาสตร์หลัก 4 ประการ เพ่ือให้เกิดพลังใน

การขับเคลื่อนการศึกษาประกอบด้วย   

1. ปลุกจิตส านึก สร้างเจตคติ ปรับพฤติกรรม 

2. ปรับกระบวนการเรียนรู้หาต้นแบบที่สืบทอด 

3. สร้างภูมิต้านทานโดยเครือข่ายขยายผล สถานศึกษา สถาบันทางศาสนา บ้าน ชุมชน 

และสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 

4. ก ากับ ติดตามประเมินผล      

                  การด าเนินงานโครงการคุณธรรมน าความรู้  ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการที่ก าหนดให้หน่วยงานต่างๆ ด าเนินการ ดังนี้    
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                  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

                        ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดให้โครงการคุณธรรม น าความรู้

รองรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชน โดยน้อมน าหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นหลักส าคัญในการด าเนินชีวิตเป็นจุดเน้นในการด าเนินงาน โดยเฉพาะการน า

คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ มาเป็นเปูาหมายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม

อย่างแท้จริง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ด าเนินการตามกลยุทธ์ 1 คุณธรรมน าความรู้ 

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือ

พัฒนากระบวนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นวิถี

ชีวิตของโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า และสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมในเขตพ้ืนที่การศึกษา   
 

                  คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ   

                        ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 35 – 39) ให้ความหมายและอธิบายเกี่ยวกับ
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคลที่มีคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการไว้ ดังนี้  
 

           1. ขยัน หมายถึงความตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ อดทน ไม่ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรค ความขยันต้องปฏิบัติควบคู่กับการใช้สติปัญญาแก้ปัญหา จน
เกิดผลงานส าเร็จตามความมุ่งหมาย 
           คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคลที่มีความขยัน คือ เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างจริงจังต่อเนื่องให้ประสบความส าเร็จ ปฏิบัติในสิ่งที่ถูก   ที่ควร เป็นคนสู้งาน 
มีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานที่ปฏิบัติ   
 

           2. ประหยัด หมายถึงการรู้จักเก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของ แต่พอควร 
พอประมาณ ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุุมเฟือย ฟูุงเฟูอ  
           คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคลที่มีความประหยัด คือ เป็นผู้ที่ด าเนินชีวิตความ
เป็นอยู่ที่เรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของอย่าง
คุ้มค่า รู้จักท าบัญชีรายรับ รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ 
 

           3. ซื่อสัตย์ หมายถึงการประพฤติตนให้เป็นคนเที่ยงตรง ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม 
มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกล าเอียงหรืออคติใดๆ 
 คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ คือ เป็นผู้ที่มีความประพฤติ
เที่ยงตรงทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของ
ตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มท่ี ถูกต้อง 
 

           4. มีวินัย หมายถึงการยึดมั่นในระเบียบแบบแผน กฎข้อบังคับและข้อปฏิบัติ มีวินัย
ในตนเองและวินัยต่อสังคม 
           คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคลที่มีวินัย คือ เป็นผู้ที่ปฏิบัติตน         ในขอบเขต 
กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน องค์กร  สังคมและประเทศ โดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและ
ตั้งใจ เช่น แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ เข้าแถวรับบริการตามล าดับ   
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           5. สุภาพ หมายถึงความเรียบร้อย อ่อนน้อม อ่อนโยน ละมุนละม่อม           มีกิริยา 
มารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ 
           คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคลที่มีความสุภาพ คือ เป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อม ถ่อม
ตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว เกเร รุนแรง หรือวางอ านาจข่มผู้อ่ืน      ทั้งโดยวาจาและท่าทาง 
แต่ในเวลาเดียวกันยังคงมีความม่ันใจในตนเอง เป็นผู้ที่มีมารยาท     วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย 
 

            6. สะอาด หมายถึงการปราศจากความมัวหมองทั้งทางกาย ทางใจ และ
สภาพแวดล้อม ความผ่องใสเป็นที่เจริญตา ท าให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น 
            คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคลที่มีความสะอาด คือ เป็นผู้ที่         รักษา
ร่างกาย สถานที่อยู่อาศัย บริเวณที่ปฏิบัติงาน สภาพสิ่งแวดล้อมถูกต้องตามสุขลักษณะ ฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัว 
มีความแจ่มใสอยู่เสมอ 

 7. สามัคคี หมายถึงความพร้อมเพรียง ความกลมเกลียว ความปรองดอง ร่วมใจกัน
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการเกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัดเอา
เปรียบกัน เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความหลากหลายใน
เรื่องเชื้อชาติ ความกลมเกลียวกันในลักษณะเช่นนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความสมานฉันท์ 
           คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคลที่มีความสามัคคี คือ เป็นผู้ที่เปิดใจกว้าง รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน รู้บทบาทของตนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่ วยเหลือ
เกื้อกูลกัน เพ่ือให้การงานส าเร็จลุล่วง แก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้ที่มีเหตุผล ยอมรับความ
แตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ พร้อมที่จะปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
 

 

           8. มีน้ าใจ หมายถึง ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเอง หรือเรื่องของตัวเอง  แต่เห็น
อกเห็นใจเห็นคุณค่าในเพ่ือนมนุษย์ มีความเอ้ืออาทร เอาใจใส่สนใจในความต้องการ ความจ าเป็น ความทุกข์
สุขของผู้อ่ืน พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน           คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของ
บุคคลที่มีน้ าใจ คือ เป็นผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือท าประโยชน์
แก่ผู้อื่น เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติการเพ่ือ
บรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดข้ึนในชุมชน 
 
                         

                    ส านักงานสง่เสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

 

                        ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยได้ก าหนดโครงการ
คุณธรรมน าความรู้รองรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ชื่อโครงการ กศน.เสริมสร้างคุณธรรมน าความรู้
สู่ชุมชน มีเปูาหมายหลักในการพัฒนาครู นักศึกษา และประชาชน โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นจุดเน้นส าคัญในการด าเนินชีวิต และน าคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการมาเป็นเปูาหมายในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมอย่างแท้จริง โดยมีวัตถปุระสงค์ ดังนี้ 
                            1. เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักและปลูกฝังคุณธรรมในวิถีชีวิตให้กับกลุ่มเปูาหมาย
นอกสถานศึกษา 
                            2. เพ่ือเสริมสร้างให้องค์กรนักศึกษาร่วมกับสถานศึกษา และเครือข่ายจัดกิจกรรม
คุณธรรมน าความรู้สู่ชุมชนในรูปแบบหลากหลาย 
 
 
 
 
 



9 

                        ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีปรัชญาทางการศึกษาที่เน้นค่านิยมและ
มุ่งเน้นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 13 ด้าน ประกอบด้วยการมีมีวินัย ความรับผิดชอบ 
การมีมนุษยสัมพันธ์ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อมั่นในตัวเอง ความประหยัด ความสนใจใฝุรู้  การละเว้นสิ่ง
เสพติด การพนัน ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวทีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การพ่ึงพาตนเอง และความอด
กลั้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

                1. ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจบทบาท ของตนและเป็นตัวอย่างที่ดี 

                             2. จัดท าแผนปฏิบัติการสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา 

                             3. เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้ และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใน

รายวิชาต่างๆ 

         4. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เป็นคนดีมีคุณธรรมสู่สังคม 

                   5. เพ่ือส่งเสริมการวิจัยด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในลักษณะที่พึงประสงค์ของ

อาชีวศึกษา 

         6.  ติดตามการปฏิบัติงานด้านคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา    
 
 

           เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 

        1. ผู้บริหารของส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษามีแนวทางในการด าเนินกิจกรรม

คุณธรรมน าความรู้สู่การปฏิบัติ 

                   2. ครู อาจารย์มีแนวทางในการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมสู่บทเรียนและสามารถ

จัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องได้ 

                     3. นักศึกษาสามารถด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า เป็นคนดีของสังคมมีการ 

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับสื่อความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และน าไปใช้ในการ

ด ารงชีวิตประจ าวัน 

         4. สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจากศูนย์ส่งเสริม

ภาคและส่วนกลางเป็นระยะเพ่ือกระตุ้นการปฏิบัติงาน 

           เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 

         1. นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมที่เด่นชัด 

         2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้สนับสนุนให้

นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 

         3. มีวัฒนธรรมสถานศึกษาที่ทุกคนยอมรับและปฏิบัติร่วมกัน 

         4. มีเครือข่ายวัด โบสถ์คริสต์ มัสยิด ชุมชน โรงเรียน 

         5. มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
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         6. มีกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร เน้นค่ายอาสาในการให้บริการ 
 
 

         ยุทธศาสตร์โครงการคุณธรรมน าความรู้ 
 
 

         1. ปลูกฝังจิตส านึก สร้างเจตคติ ปรับพฤติกรรมในการสร้างวัฒนธรรมในสถานศึกษา 
ฝึกอบรมพัฒนาจิตโดยควรปลูกฝังจิตส านึกคุณธรรมพ้ืนฐาน 8ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อตรง มีวินัย 
สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ าใจ 
             2. ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน หาต้นแบบสืบทอดโดยการพัฒนาสื่อ
คู่มือกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา การส่งเสริม
สนับสนุนการวิจัย การสร้างนวัตกรรมและจัดท าแผนที่ความดี การประกวดยกย่องเชิดชูเกียรติ 
           3. เครือข่ายขยายผลบ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน โดยการสร้างระบบให้สถานศึกษา
เป็นพื้นฐานแสวงหาเครือข่ายคุณธรรม        
                           4. ก ากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ  
 
                   คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้ส าเร็จการศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

พฤติกรรมบ่งชี้ 

 

1. การมีมนุษยสัมพันธ์ 
 

1.  แสดงกิริยาท่าทางสุภาพต่อผู้อื่น 
2.  พูดจาสุภาพ ไพเราะ 
3.  ช่วยเหลือผู้อื่น 
4.  รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
5.  ให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน 

6.  ชื่นชมยินดีเมื่อผู้อื่นประสบความส าเร็จ 
7.  กล่าวค าขอบคุณ หรือขอโทษ ได้อย่าง 
     เหมาะสมตามสถานการณ์ 

 

2. ความมีวินัย 
 

 

1.  ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและ 
     ข้อตกลงต่างๆ ของสถานศึกษา ได้แก่การ  
     แต่งกายตามระเบียบและข้อบังคับ 
     ตรงต่อเวลา รักษาสาธารณสมบัติสิ่งแวดล้อม  
     และเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ครู อาจารย์ ผู้สอน 
     ก าหนด 
2. ประพฤติตนถูกต้องตามศีลธรรมอันดีงาม 
 

 

3. ความรับผิดชอบ 
  

 

1.  มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและ 
     การปฏิบัติงาน 
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คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

พฤติกรรมบ่งชี้ 

 2.  ปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่วางไว้ 
3.  ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งม่ัน ตั้งใจ 
4.  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด รอบคอบ 
5.  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จ เรียบร้อย 
     ตามเวลาก าหนด 
6.  มีความเพียรพยายามในการเรียนและ 
     การปฏิบัติงาน 
 

7. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเอง 
  

 8.  ยอมรับผลการกระท าของตนเอง 
 9.  ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงปลอดภัย 
      ต่อตนเอง 
10. ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความปลอดภัย 

        ต่อผู้อื่น 
11. ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความปลอดภัย 
      ต่อส่วนรวม    
           

 

4. ความซื่อสัตย์สุจริต 
 

1.  พูดความจริง 
2.  ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็น 
     ของตนเอง 
3.  ไม่ทุจริตในการสอบ 
4.  ไม่ลักขโมย 
 

 

5. ความเชื่อม่ันในตนเอง 
 
 
 
 

 

1.  กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
2.  กล้าทักท้วงในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
3.  กล้ายอมรับความจริง 
4.  เสนอตัวเข้าแข่งขันหรือท างานที่ท้าทาย 
5.  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
 

 

6. การประหยัด 
 

 

1.  ใช้วัสดุถูกต้องและเหมาะสมกับงาน 
2.  ปิดน้ า ปิดไฟ ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ 
3.  ใช้จ่ายเงินของส่วนรวมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
 

7. ความสนใจใฝุรู้ 
 

 

1.  ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง 
2.  ซักถามปัญหา ข้อสงสัย 
3.  แสวงหาประสบการณ์ ฝึกทักษะตนเอง 
4.  มีความกระตือรือร้นในการใฝุหาความรู้ใหม่ 
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คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

พฤติกรรมบ่งชี้ 

 
 

 
 

 

 8. การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน 
 

1.  ไม่สูบบุหรี่ 
2.  ไม่ดื่มสุราและของมึนเมา 
3.  ไม่เสพสิ่งเสพติดอ่ืน ๆ 
4.  ไม่เล่นการพนัน 
5.  หลีกเลี่ยงในการเข้าไปอยู่ในสถานที่ 
     ที่มีการเล่นการพนัน 
 

 

 9. ความรักสามัคคี 
 

1.  ไม่ทะเลาะวิวาท 
2.  ร่วมมือในการท างาน 
 

 

10. ความกตัญญูกตเวที 
 

1.  ตระหนักในพระคุณครู อาจารย์ 
2.  มีสัมมาคารวะต่อครู อาจารย์ 
     อย่างสม่ าเสมอทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
3.  อาสาช่วยเหลืองานครู อาจารย์ 
 

 

11. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
 
 

 

 

1.  คิดสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
     และสังคม 
2.  มีความคิดหลากหลายในการแก้ปัญหา       
   

 

12. การพึ่งตนเอง 
 

1.  สามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายได้ 
     ด้วยตนเอง 
2.  หารายได้พิเศษด้วยตนเองเมื่อจ าเป็น 
 

 

13. ความอดกลั้น 
 

1.  มีสติ และสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี 
2.  ควบคุมกิริยามารยาทในสถานการณ์ 
     ที่ไม่พึงประสงค์ได้ 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

                            งานวิจัยในประเทศ 
 

    ชมนาด วิเชียรสาร (2550 : บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง หนังสือส่งเสริมคุณธรรมน าความรู้ 
คุณธรรมพ้ืนฐาน  8 ประการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์  อ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ปีการศึกษา 2550 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมนักเรียน เรื่องคุณธรรมน า
ความรู้ คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับดีทุกข้อ คือ ความ
ซื่อสัตย์ ความสามัคคี ความมีวินัย การประหยัด มีน้ าใจ ขยัน สะอาด และสุภาพ ดังนั้น จึงเห็นว่านักเรียนใน
ระดับช่วงชั้นที่ 2 ที่เรียนโดยการใช้หนังสือส่งเสริมคุณธรรมน าความรู้ คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สร้างขึ้น มีพฤติกรรมที่เป็นผู้มีคุณธรรมน าความรู้  สามารถเพ่ิม ประสิทธิภาพ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู และพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีมีความรู้และอยู่ดีมีสุข 
 

                    นงนุช เทศทอง (2547 : บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษา 
อาชีวศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา เขต
การศึกษา 7 ใน 5 ด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ การประหยัด และการมีระเบียบ
วินัย ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 

                    ศีลธรรม โพนะทา (2546 : บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโนนค้อ อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า หลังการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านโนนค้อ อ าเภอค าม่วง 
ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 โดยใช้ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 3 
ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมของนักเรียน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีการแสดงพฤติกรรม ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมมากขึ้นและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาหลังการพัฒนาสูงขึ้น  
 

                    ทองค า เกษจันทร์ (2546 : บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง จริยธรรมความมีวินัยในตน  เองของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่มีสภาพครอบครัวแตกต่างกัน มีจริยธรรม
ด้านความมีวินัยในตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่บิดาหรือมารดาถึงแก่
กรรม มีจริยธรรมด้านความมีวินัยในตนเองต่ ากว่านักเรียนกลุ่มที่บิดามารดาอยู่ร่วมกัน กลุ่มที่บิดามารดา
แยกกันอยู่ และกลุ่มที่บิดามารดาหย่าร้างกันตามล าดับ และนักเรียนที่ผู้ปกครองมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน 
มีจริยธรรมด้านความมีวินัยในตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05               โดยนักเรียน
กลุ่มที่มีผู้ปกครองมีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีจริยธรรมด้านความมีวินัยในตนเองสูงกว่านักเรียนกลุ่มที่
ผู้ปกครองมีการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป 
 

                    สุเทพ ยงยุทธ์ (2544 : บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการ
อาชีพ เขตการศึกษา 4 สังกัดกรมอาชีวศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ระดับจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ความ
รับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง การประหยัด ความสนใจใฝุรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การพ่ึงตนเอง และ
ความอดกลั้น นักเรียนมีจริยธรรมอยู่ในระดับปานกลาง                  

                    นวลลออ แสงสุข (2544 : บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 6 ด้านและภาพรวม ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการปลูกฝังจริยธรรมจากพ่อ แม่ และครู ซึ่งเป็นต้นแบบที่ดีและเรียนรู้เกี่ยวกับ
บรรทัดฐานทางสังคมท่ีผู้ใหญ่ปลูกฝังไว้ 
 

                    กัลยา ศรีปาน (2542 : บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา ผลการวิจัย
พบว่า ระดับคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ โดยภาพรวมและองค์ประกอบ ด้าน
ความใฝุรู้ ด้านความประหยัด ด้านความเสียสละ ด้านความเมตตา ด้านการตรงต่อเวลา ด้านความสามัคคี อยู่
ในระดับปานกลาง องค์ประกอบด้านความขยัน ความมีระเบียบวินัย ด้านความกตัญญูกตเวที ด้านความเป็นผู้
มีวัฒนธรรม และการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอดทน ด้านความซื่อสัตย์
สุจริต และด้านความยุติธรรมอยู่ในระดับน้อย  
 

                     ศิริกาญจน์  โกสุมภ์ (2542 : บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียนเพ่ือ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทในการด าเนินกิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียนมาก เนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะใน
พ้ืนที่ที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย ท าให้มีโอกาสในการพบปะพูด
พูดคุยกับคณะครูอย่างไม่เป็นทางการตลอดเวลา อีกประการหนึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นคน
รุ่นใหม่            ท าให้มีความกระตือรือร้นในการท างาน การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาโรงเรียน แต่อย่างไร      
ก็ตามลักษณะของการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการดังกล่าวต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ยังเป็นการมี
ส่วนร่วมแบบเหลื่อมล้ า (inequity participatory pattern) ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมแบบเฉพาะบางส่วน 
(partial participatory pattern) คือเป็นแบบแผนการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีอ านาจและทรัพยากรปานกลาง
ในชุมชน เป็นลักษณะของการให้ความร่วมมือ ร่วมงานและสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียนในฐานะ
ผู้ด าเนินการมากกว่าผู้ร่วมงาน รวมทั้งมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการด าเนินงานและกิจกรรมของโรงเรียน
อย่างมั่นใจและอาจมีอ านาจตัดสินใจในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับนโยบายหรือการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือการ
ด าเนินงานได้บ้าง 
 พีระพงศ์ เจริญพันธุวงศ์ (2541 : บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนกระสังพิทยาคม อ าเภอกระสัง 
จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน โรงเรียนมีการอบรมหน้าเสาธง
โดยครูเวรและครูท่ีปรึกษา มีการอบรมประจ าสัปดาห์และกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร และบูรณาการกับวิถีชีวิต
ทั้งในและนอกโรงเรียน โดยก าหนดกฎ ระเบียบในการอยู่ร่วมกัน เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่วนสภาพ
ปัญหาที่เกิดกับครูผู้สอนคือขาดเทคนิค วิธีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมด้านต่างๆ และกิจกรรมที่จัดก็ ไม่
สามารถด าเนินการได้ครบทุกชั้นเรียนได้ เนื่องจากขาดงบประมาณ และนักเรียนบางส่วนไม่ให้ความสนใจ และ
ไม่ตระหนักถึงความส าคัญ 
 

                   วราภรณ์  วงศ์ใหญ่ (2540 : 123 - 133) วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า 
โรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ ครูจะเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และงานประเพณี
ต่างๆของชุมชนสูง เปิดโอกาสให้บุคคลที่เหมาะสม และมีความรู้ ความเข้าใจทางการศึกษามาเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งสามารถเสนอแนะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของโรงเรียนได้ และให้ความ
ช่วยเหลือในการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี มีการประชุมกรรมการ
สถานศึกษาและผู้ปกครองปีละ 2 - 3 ครั้ง  
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 วาด หนูมา (2540 : 252 - 253) วิจัยเรื่อง ปัจจัยและกระบวนการที่ชุมชน มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิผลต่อคุณภาพการศึกษา : ศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณีโรงเรียน
ดีเด่นรางวัลพระราชทานในจังหวัดชัยนาทและอุทัยธานี ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษามีความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ             มีการประชุมกรรมการศึกษาปีละ 4 - 5 ครั้ง โรงเรียนเน้น
และร่วมกิจกรรม ทางศาสนาของชุมชนเพ่ือรักษาความสัมพันธ์ที่ดี คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง
นักเรียนส่วนใหญ่        มีความพร้อมที่จะเสียสละและอุทิศเวลาให้กับโรงเรียน มีความเชื่อและศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาและเห็นความส าคัญของการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน 
 

                    วิทยาลัยเทคนิคชุมพร (2536 : บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง คุณลักษณะแรงงานระดับอาชีวศึกษา 
ตามความต้องการของสถานประกอบการในจังหวัดชุมพร ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการอันดับแรก คือ 
ความกระตือรือร้น มีปฏิภาณไหวพริบ ความจ า สติปัญญาดีและมีความรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ดี 
 

           สุดา สุทธารมณ์ (2536 : บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง ความต้องการแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาของสถานประกอบการในเชิงปริมาณและคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า สถานประกอบการมีความ
ต้องการแรงงานที่มีคุณลักษณะด้านความรู้ ความสามารถในงานอาชีพมากกว่าด้านอ่ืนๆ โดยเน้นที่การมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้งานใหม่ได้เร็วมากกว่าที่จะเน้นเรื่องผลการเรียน นอกจากนี้ยังพบว่า 
สถานประกอบการ ยังมีความต้องการแรงงานที่มีความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานอาชีพที่ศึกษามา
โดยตรง ส่วนคุณลักษณะด้านอ่ืนๆ ที่สถานประกอบการมีความต้องการมาก ได้แก่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
ความซื่อสัตย์ ความตรงต่อเวลา ความขยันอดทน การมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีระเบียบวินัย มีความชื่อมั่นในตนเอง 
มีสุขภาพที่แข็งแรง และควบคุมอารมณ์ได้ดี  
 

                   มัย สุขเอ่ียม (2534 : บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง รูปแบบในการวางแผนพัฒนาการ ศึกษาแบบมีส่วน
ร่วมของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการวางแผนพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ของสถาบันควรแบ่งออกเป็น 10 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหาการก าหนดวัตถุประสงค์
และนโยบาย การก าหนดมาตรการ การก าหนดเปูาหมาย การจัดท าแผนงาน งาน โครงการ การก าหนด
ค่าใช้จ่ายตามแผน การจัดท าแผนพัฒนาประจ าปี การน าแผนไปปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล การ
ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา   
    

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง (2533 : บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง การส ารวจความต้องการด้าน
คุณสมบัติวิชาชีพของนักศึกษา สาขาผ้าและเครื่องแต่งกายจากตลาดแรงงานจังหวัดล าปางและจังหวัด
ใกล้เคียง ผลการวิจัยพบว่า คุณสมบัติด้านวิชาชีพที่ต้องการ คือ นักศึกษาที่ส าเร็จทางวิชาชีพนั้นโดยตรง มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบงานและตรงต่อเวลา 
 

               งานวิจัยต่างประเทศ 
 

 ชูเลอร์ (Schuler Barbana L. 1990 : 2595 - A) วิจัยเรื่อง การเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตัดสินใจด้านการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยมินเนโซตา ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่ว ม
ของประชาชนยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจากการขาดการสื่อสาร ผลประโยชน์จากการเข้าร่วมของ
ประชาชน ได้แก่ การพัฒนาความเข้าใจในมหาวิทยาลัย การมีอิทธิพลต่อทิศทางการบริหารของมหาวิทยาลัย 
ปัญหาได้แก่ การเข้าร่วมในระดับพ้ืนฐาน การเข้าร่วมเพียงเรื่องเดียว การเข้าร่ วมโดยขาดความเข้าใจ
สถานการณ์ทั้งหมด การขาดข้อตกลงเกี่ยวกับการเข้าร่วมของประชาชน การขาดความจริงใจและความ
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พยายามอย่างเท่าเทียมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่เหมาะสมซึ่งประชาชนมีส่วนร่วม ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร 
การสร้างแนวคิดให้กับทางการ การตัดสินใจด้านการเงิน การศึกษา และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา  
 

 

   อเมนู เทคา (Amenu-Tekaa. 1988 : 1626 – A) วิจัยเรื่อง ทัศนะของชุมชนในการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของชาวอินเดียน แคนาดา ผลการวิจัยพบว่า โครงการทางด้านการศึกษามีแนวโน้มที่
จะประสบความส าเร็จในชุมชนที่ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาหลักสูตร การศึกษาที่ตอบสนองความ
ต้องของชุมชนจะมีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ และเมื่อประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งใน
การจัดการศึกษา จะท าให้การศึกษาประสบความส าเร็จ    
 

                   ฮิล์ล และทอมสัน (Hill and Thomson, 1954 : 43) วิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบค่านิยม
ทางด้านความรู้ ความสุข ความอบอุ่น ความรักในครอบครัว ความส าเร็จ เศรษฐกิจ ความเป็นอิสระ ความ
ปลอดภัย มิตรภาพ ประสบการณ์ในการท างาน ความยุติธรรม ศาสนา ความอดทน ความเมตตา ศีลธรรม 
ความสะดวกสบาย สุขภาพ สติปัญญา ความเป็นเจ้าของ การปรับตัว ความก้าวร้าว ความงาม การยอมรับนับ
ถือ การพักผ่อน การเคารพตนเอง ความสะอาด บุคลิกภาพ วัฒนธรรม ความมีอ านาจเหนือความรัก ความ
เคารพเชื่อฟัง ความซื่อสัตย์ การแสดงตัว การอยู่ร่วมกัน ผลการวิจัยพบว่า เด็กผิวขาวเน้นค่านิยมทาง
ครอบครัวและทางมิตรภาพสูงกว่าเด็กผิวด า ในขณะเดียวกันเด็กผิวด าเน้นค่านิยมทางความยุติธรรม การงาน
และการอยู่รวมกลุ่มสูง โดยทั้งสองกลุ่มต่างก็เน้นค่านิยมด้านความรู้ และค่านิยมทางเศรษฐกิจ 
 

 

  เซทนา ( Setna, 1965 : 49) วิจัยเรื่อง ค่านิยมของนิสิตปริญญาโททั้งชายและหญิงจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ปากีสถาน อินเดีย และไทย เกี่ยวกับค่านิยมทั้ง 12 ด้านได้แก่ค่านิยมทางด้านครอบครัว 
การแต่งงาน มิตรภาพ รสนิยมในการแต่งงาน การเมือง การนัด      การดื่มและการพนัน พระเจ้า ศาสนา การ
สอนศีลธรรม การยืมและการให้ยืม และความเมตตา ผลการวิจัยพบว่า นิสิตอเมริกาเน้นค่านิยมทางศาสนา
มากที่สุด แต่มีค่านิยมในการแต่งกาย    การนัด การดื่มและการพนัน อยู่ในระดับต่ า ส่วนนิสิตปากีสถานและ
นิสิตอินเดีย มีค่านิยมทางศาสนาสูง โดยเฉพาะนิสิตปากีสถานยังเน้นค่านิยมทางการแต่งกาย การดื่มและการ
พนันอีกด้วย ส าหรับนิสิตไทยเน้นค่านิยมทางการแต่งกายมากกว่านิสิตเอเชียด้วยกัน และค่านิยมทางศาสนา
ขึ้นอยู่กับการเป็นผู้ที่มีศีลธรรมและจรรยา นอกจากนี้ยังพบว่านิสิตทั้ง 4 ประเทศต่างก็เน้นค่านิยมทาง
มิตรภาพด้วยกันทั้งนั้น 
 

                    แบร์ (Bear, 1979. อ้างใน ศราวุธ ประกอบแสง, 2551 : บทคัดย่อ) วิจัยเรื่องความสัมพันธ์
ของการใช้เหตุผลทางจริยธรรมที่มีต่อปัญหาด้านความประพฤติและสติปัญญา ของนักเรียนเกรด 6 ในเมืองโอ
ไอวา สหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาด้านความประพฤติ    จะลดลง และวุฒิภาวะทางด้านจริยธรรม
จะเพ่ิมมากข้ึนกับเด็กที่มีเชาว์ปัญญาสูง และมีความก้าวหน้าทางจริยธรรม 

        

 
เอกสารแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการประเมินโครงการ 
 
  การประเมินโครงการในครั้งนี้ ผู้ประเมินได้ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและใช้หลักการของ 
CIPP Model ในการประเมินผลการศึกษารายละเอียดดังนี้ 
 
ความหมายของการประเมินโครงการ 
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 การประเมินโครงการเป็น “ศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science)” หรือเป็น “วิทยาการประยุกต์”  ที่
เกิดจากการผสมผสานของศาสตร์หลายแขนง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีแนวคิดและวิธีการที่ผูกพันกับวิชาการสาขา
เศรษฐศาสตร์เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดีถ้าพิจารณาเฉพาะค าว่า “การประเมินโครงการ”  แล้ว อาจบอกได้ว่า
เป็นค าผสมของค าสองค าคือค าว่า “การประเมิน” กับค าว่า “โครงการ” ซึ่งทั้งสองค าต่างก็มีความหมายหรือ
ค าจ ากัดความเฉพาะของตนเอง 
 “การประเมิน” หรือ “การประเมินผล” มีความหมายตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า  “Evaluation”   ซึ่ง
หมายถึง กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจด าเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง   นอกจากนี้ยังมี
ความหมายเกี่ยวเนื่องกับค าอ่ืนๆ อีกหลายค า เช่น การวิจัย (Research) การวัดผล  (Measurement) การ
ตรวจสอบรายงานผล (Appraisal) การควบคุมดูแล  (Monitoring) การประมาณการ  (Assessment) และการ
พิจารณาตัดสิน (Judgment) เป็นต้น ซึ่งค าดังกล่าวแล้วอาจสรุปเป็นความหมายหรือค าจ ากัดความร่วมกันได้
ว่า เป็นการประมาณค่าหรือการประมาณผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานโดยอาศัยข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมด้วย
วิธีการสอบถาม ทดสอบ สังเกต และวิธีการอ่ืนๆ แล้วท าการวิเคราะห์เพ่ือตัดสินว่าการด าเนินงานนั้นมีคุณค่า
หรือบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานนั้นมากน้อยเพียงใด 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้ค าจ ากัดความของ “โครงการ” ว่าหมายถึง  แผน
หรือเค้าโครงที่ก าหนดไว้ โครงการเป็นศัพท์ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Project” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งหรือระดับ
หนึ่งของแผนงาน (Plan) และในบางต าราถือว่ามีความหมายเช่นเดียวกับค าว่า “Program”   ซึ่งหมายถึง
แผนงานที่มีรายละเอียดในการปฏิบัติงานชัดเจน ฉะนั้นจึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าโครงการ คือ Project หรือ 
Program ในภาษาอังกฤษนั้นเอง ความหมายของโครงการและรายการปฏิบัติงาน   ได้กล่าวไว้อย่างละเอียด
แล้วในตอนที่ 1   
 โดยค าว่า “การประเมิน” หรือ “การประเมินผล” รวมกับค าว่า “โครงการ” จึงเป็นค าศัพท์ทาง
วิชาการโดยเฉพาะว่า การประเมินโครงการ (Project or Program Evaluation) ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้ 
 การประเมินโครงการ หมายถึง การตรวจสอบวัตถุประสงค์ของโครงการว่าเป็นไปตามเปูาหมายที่ได้
ก าหนดไว้หรือไม่ และบรรลุถึงเปูาหมายนั้นด้วยด้วนมากน้อยเพียงใด 
 การประเมินโครงการ เป็นกระบวนการในการพิจารณาวิเคราะห์ถึงคุณลักษณะและคุณภาพของ
โครงการ 
 การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือการใช้วิธีการวิ จัยเพ่ือหาข้อมูลที่
เป็นจริงและมีความเชื่อถือได้ของโครงการ แล้วพิจารณาตัดสินว่าโครงการนั้นบรรลุถึงวัตถุประสงค์หรือไม่และ
ด้วยคุณภาพของความส าเร็จนั้นเป็นเช่นใด 
 การประเมินโครงการ หมายถึง การประมาณค่าการด าเนินงานของกิจกรรมใดๆ อย่างมีระบบเพ่ือ
ปรับปรุงการด าเนินงานนั้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
 จากความหมายดังกล่าวแล้วอาจสรุปได้ว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการในการเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินโครงการ และพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของ
โครงการนั้นอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้นเพ่ือการด าเนินงานต่อไปหรือจะยุติการ
ด าเนินงานโครงการนั้นเสีย 
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ความหมายและความส าคัญของการประเมินโครงการ 
 
 การพัฒนาของโลกทางด้านวัตถุได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ด้วยกิจกรรมอันสลับซับซ้อน
มากมายและผลของการพัฒนาทางด้านวัตถุนี้เอง ก่อให้เกิดผลสะท้อนหรือผลกระทบอย่างมากต่อจิตใจของพล
โลก จึงท าให้มีความจ าเป็นที่จะต้องมีโครงการเพ่ือการพัฒนาจิตใจของมนุษยโลกควบคู่กันด้วย    ทั้งนี้เพ่ือ
มุ่งหวังให้มนุษยโลกได้ใช้ความเจริญทั้งทางด้านวัตถุและการพัฒนาการทางด้านจิตใจให้สอดคล้องกันไป และ
มนุษยโลกเหล่านั้นอยู่รวมกันด้วยความสงบสุข แบ่งปันและใช้ประโยชน์ของความเจริญร่วมกัน และมีความ
เข้าใจที่ดีต่อกัน 
 โครงการอันมากมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษา การเกษตร การสาธารณสุข ความมั่นคงปลอดภัย   และ
อ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาความเจริญดังกล่าวแล้วต้องใช้จ่ายทรัพยากรเป็นจ านวนมากทั้งที่เป็นเงิน วัสดุอุปกรณ์และ
ก าลังคน โครงการบางโครงการมีประโยชน์มากและเห็นคุณค่าอย่างชัดเจน โครงการบางชนิดเมื่อกระท าไปแล้ว
ไม่เกิดประโยชน์และคุณค่าแต่ประการใด การที่จะตัดสินใจระบุลงไปว่าโครงการใดมีประโยชน์มีคุณค่าหรือมี
ประโยชน์มากน้อยเพียงใดย่อมจะต้องมีการพิสูจน์วิเคราะห์ โดยเครื่องมือที่ใช้ก็คือศาสตร์ที่ว่าด้วยการประเมิน
โครงการ 
 การประเมินโครงการอย่างมีระบบ ย่อมจะมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารโครงการได้ตระหนักถึงคุณภาพของ
โครงการที่ก าหนดขึ้นไว้ว่าจะสามารถตัดสินใจในการด าเนินการ การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงการให้มี
ความถูกต้องเหมาะสม และส่งผลให้โครงการนั้นด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุถึงเปูาประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ทุกประการ 
 การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายและมีความส าคัญตามความคิดเห็นของนักวิชาการในหลายแง่
หลายมุมดังต่อไปนี้ 
 มิตเซล  กล่าวว่า  การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายที่ส าคัญ 3 ประการ 

1. เพ่ือแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของโครงการ 
2. เพ่ือช่วยให้ผู้ตัดสินใจมีการตัดสินใจที่ถูกต้องขึ้น 
3. เพ่ือการบริการข้อมูลแก่ฝุายการเมืองเพื่อใช้ในการก าหนดนโยบาย 
ค์นอก  กล่าวว่า  การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายเฉพาะดังต่อไปนี้ 
1. เพ่ือแสดงให้เห็นถึงเหตุผลที่ชัดเจนของโครงการอันเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการตัดสินใจ    ว่า

ลักษณะใดของโครงการมีความส าคัญมากที่สุด ซึ่งจะต้องท าการประเมินเพ่ือการหาประสิทธิผล    และข้อมูล
ชนิดใดที่จะต้องเก็บรวบรวมไว้เพ่ือการวิเคราะห์ 

2. เพ่ือรวบรวมหลักฐานความเป็นจริงและข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือน าไปสู่การพิจารณาถึงประสิทธิผลของ
โครงการ 

3. เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การสรุปผลของโครงการ 
4. เพ่ือการตัดสินใจว่าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดที่สามารถน าเอาไปใช้ได้ 
5. เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนาปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
มอร์ซุนด์  กล่าวถึง  ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการไว้ดังนี้ 
1. เพ่ือที่จะทราบว่าการปฏิบัติงานตามโครงการ บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
2. เพ่ือที่จะทราบว่าเปูาหมายที่ก าหนดไว้เป็นเปูาหมายที่ปฏิบัติได้จริงหรือไม่ และเป็นเปูาหมายที่มี

ความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
รอสซี่ และฟรีแมน  กล่าวว่า  การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายตามเหตุผลดังต่อไปนี้ 



19 

1. เพ่ือพิจารณาถึงคุณค่าและการคาดคะเนคุณประโยชน์ของโครงการ 
2. เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 
3. เพ่ือเป็นการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการ 
4. เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียหรือข้อจ ากัดของโครงการ  เพ่ือการตัดสินใจในการสนับสนุน

โครงการ 
5. เพ่ือการตรวจสอบว่าการด าเนินโครงการบรรลุถึงเปูาหมายมากน้อยเพียงใด 
อนึ่งพึงระลึกเสมอว่าการประเมินโครงการมิได้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการ 
พิสูจน์หรือตรวจสอบโครงการ แต่เป็นการกระท าเพ่ือปรับปรุงแก้ไขส่วนบกพร่องของโครงการเป็น

ส าคัญดังข้อเขียนของตัฟเฟิลบีม ที่ว่า 
“ความมุ่งหมายที่ส าคัญของการประเมินโครงการมิใช่เพ่ือการพิสูจน์ แต่เพ่ือการปรับปรุง   (The 

most important purpose of program evaluation is not to prove but to improve)” 
 จากความมุ่งหมายของการประเมินโครงการดังทีได้กล่าวแล้วจะสามารถกล่าวเป็นข้อสรุปที่แสดงถึง

ความส าคัญหรือคุณประโยชน์ของการปะเมินโครงการได้ ดังนี้ 
1. การประเมินจะช่วยท าให้การก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการด าเนินงานมีความชัดเจน

ขึ้นกล่าวคือก่อนที่โครงการจะได้รับการสนับสนุนให้น าไปใช้ย่อมจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดจาก
ผู้บริหารและผู้ประเมิน ส่วนใดที่ไม่ชัดเจนเช่นวัตถุประสงค์หรือมาตรฐาน ในการด าเนินงานหากขาดความ
แน่นอนแจ่มชัดจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องชัดเจนเสียก่อน ฉะนั้น    จึงกล่าวได้ว่าการ
ประเมินโครงการมีส่วนช่วยท าให้โครงการมีความชัดเจนและสามารถที่จะน าไปปฏิบัติได้อย่างได้ผลมากกว่า
โครงการที่ไม่ได้รับการประเมิน 

2. การประเมินโครงการช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์เต็มที่ทั้งนี้ เพราะ
การประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ ข้อมูลใดหรือปัจจัยใดที่เป็นปัญหาจะได้รับการจัดสรร
ให้อยู่ในจ านวนหรือปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอแก่การด าเนินงาน ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นหรือมีมากเกินไปจะ
ได้รับการตัดทอน และทรัพยากรใดที่ขาดก็จะได้รับการจัดหาเพ่ิมเติม ฉะนั้นการประเมินโครงการจึงมีส่วนที่ท า
ให้การใช้ทรัพยากรของโครงการเป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 

3. การประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าโครงการเป็นส่วนหนึ่งของ
แผน ดังนั้นเมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขให้ด าเนินการไปด้วยดีย่อมจะท า ให้
แผนงานด าเนินไปด้วยดีและบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ หากโครงการใดโครงการหนึ่งมีปัญหาในการ
น าไปปฏิบัติย่อมกระทบกระเทือนต่อแผนงานทั้งหมดโดยส่วนรวม ฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้เช่นเดียวกันว่าหาก
การประเมินโครงการมีส่วนช่วยให้โครงการด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพย่อมหมายถึงการประเมินโครงการมี
ส่วนช่วยให้แผนงานบรรลุถึงวัตถุประสงค์และด าเนินงานไปด้วยดีเช่นเดียวกัน 

4. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ (Impact) ของโครงการและท า
ให้โครงการมีข้อที่ท าให้เกิดความเสียหายลดน้อยลง ดังตัวอย่างโครงการเขื่อนน้ า โจนซึ่งในการสร้างถนนเพ่ือ
ไปสู่สถานที่สร้างเข่ือนนั้นต้องผ่านปุาไม้ธรรมชาติท าให้เกิดการลักลอบตัดไม้ท าลายปุา และสัตว์ปุาหลายชนิด
อาจต้องสูญพันธ์การประเมินโครงการจะช่วยให้เกิดโครงการปูองกันรักษาปุาและโครงการอนุรักษ์และอพยพ
สัตว์ปุาขึ้นเพ่ือการแก้ปัญหา เป็นต้น ด้วยตัวอย่างและเหตุผลดังกล่าวจึงถือได้ว่าการประเมินโครงการมีส่วนใน
การช่วยแก้ปัญหาได้ 

5. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยอย่างส าคัญในการควบคุมคุณภาพของงานดังที่ได้กล่าวแล้วว่าการ
ประเมินโครงการเป็นการตรวจสอบและควบคุมชนิดหนึ่งซึ่งด าเนินงานอย่างมีระบบและมีความเป็น



20 

วิทยาศาสตร์อย่างมากทุกอย่างของโครงการและปัจจัยทุกชนิดที่ใช้ในการด าเนินงานจะได้รับการวิเคราะห์
อย่างละเอียดกล่าวคือทั้งข้อมูลน าเข้า (Inputs) กระบวนการ (Process) และผลงาน  (Outputs) จะได้รับการ
ตรวจสอบประเมินผลทุกขั้นตอนส่วนใดที่เป็นปัญหาหรือไม่มีคุณภาพจะได้รับการพิจารณาย้อนกลับ 
(feedback) เพ่ือให้มีการด าเนินงานใหม่จนกว่าจะเป็นไปมาตรฐานหรือเปูาหมายที่ต้องการ ดังนั้น จึงถือได้ว่า
การประเมินผลเป็นการควบคุมคุณภาพของโครงการ 

6. การประเมินโครงการมีส่วนในการสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติตามโครงการ เพราะการ
ประเมินโครงการมิใช่เป็นการควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการ แต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข
และเสนอแนะวิธีการใหม่ๆ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติโครงการ อันย่อมจะน ามาซึ่งผลงานที่ดี เป็นที่ยอมรับ ของ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งปวง โดยลักษณะเช่นนี้ย่อมท าให้ผู้ปฏิบัติมีก าลังใจ มีความพึงพอใจ และมีความตั้งใจกระตือรืน
ร้านที่จะปฏิบัติงานต่อไปและมากขึ้น ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าการประเมินโครงการมีส่วนอย่างส าคัญในการสร้างขวัญ
ก าลังใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

7. การประเมินโครงการช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ กล่าวคือ การประเมินโครงการจะท า
ให้ผู้บริหารได้ทราบถึงอุปสรรคปัญหาข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินการโครงการ โดยข้อมูลดังกล่าวแล้วจะช่วยท าให้ผู้บริหารตัดสินใจว่าจะด าเนินโครงการนั้นต่อไป หรือ
จะยุติโครงการนั้นเสีย นอกจากนั้นผลของการประเมินโครงการอาจเป็นข้อมูลอย่างส าคัญในการวางแผนหรือ
การก าหนดนโยบายของผู้บริหารและฝุายการเมือง 

 
กระบวนการของการประเมินโครงการ 
 
 การประเมินโครงการเป็นกระบวนการของการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของโครงการอย่าง
มีระบบโดยมีวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายเพ่ือการปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้น กระบวนการในการประเมินผล
โครงการอาจมีขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนแตกต่างกันไปตามแนวคิดของนักวิชาการทางการ
ประเมินผลโครงการแต่ละบุคคลหรืออาจมีรายละเอียดที่แตกต่างเพราะรูปแบบหรือประเภทของการ
ประเมินผลหรือประเมินไปตามแต่ละประเภทของโครงการ อย่างไรก็ดีการประเมินผลโครงการนอกจากจะ
ประเมินโครงการทั้งหมดโดยส่วนรวมแล้ว แต่ละส่วนของโครงการจะต้องได้รับการประเมินควบคู่กันไปด้วย
เสมอ คือ การประเมินข้อมูลน าเข้า (Inputs) การประเมินตัวกระบวนการ (Processor)  และการประเมินผล
งาน (Outputs) ซ่ึงแต่ละส่วนและโดยท้ังหมดของโครงการจะประกอบด้วยข้ันตอน ที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. การศึกษาและพิจารณาถึงรายละเอียดของวัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือให้ทราบ
ว่าโครงการที่ก าหนดขึ้นนั้นมีวัตถประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่สามารถด าเนินการได้หรือไม่ จะมีการปรับเปลี่ยน
วัตถุประสงค์ให้มีความเฉพาะเจาะจงและปฏิบัติได้โดยลักษณะใด การประเมินผลโครงการ ในขั้นตอนนี้ถือได้
ว่าเป็นการประเมินก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานจริงเป็นการตรวจสอบและทบทวนความเรียบร้อยวัตถุประสงค์
โครงการเป็นส าคัญ 

2. การศึกษาความเป็นไปได้ของข้อมูล ซึ่งเป็นการประเมินข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ ที่จะต้องใช้
ด าเนินการว่ายังมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะใช้ปฏิบัติงานหรือไม่ข้อมูลและทรัพยากรที่มีอยู่สามารถที่จะ
สนองตอบวัตถุประสงค์ได้มากน้อยเพียงใด และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยังจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้หรือไม่ 
การประเมินในขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบทบทวนความเหมาะสมของทรัพยากรที่จะต้องใช้เพ่ือการบริหาร
โครงการนั่นเอง 
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3. การเก็บรวบรวมและการกระท ากับข้อมูลและทรัพยากร ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึงกระบวนการใน
การด าเนินโครงการในลักษณะเป็นการเก็บรวบรวมและจ าแนกข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ เป็นสัดส่วน   และให้มี
ความเป็นจริงมากที่สุด เพราะหากการด าเนินงานในขั้นตอนนี้มีปัญหาย่อมท าให้ผลงานที่เกิดขึ้นมีปัญหาตามไป
ด้วย กล่าวคือ แม้ว่าผู้บริหารโครงการจะทราบถึงทรัพยากรที่จะต้องใช้ทั้งปริมาณและคุณภาพเป็นอย่างดีแล้ว 
แต่ในข้ันตอนของการรวบรวมและจัดด าเนินการกับข้อมูลไม่ดีพอ ผลที่เกิดขึ้นย่อมไม่มีคุณภาพหรือด้อยคุณภาพ 
ตัวอย่าง เนื้อย่าง ดีย่างกับเตาที่ไฟแรงเกินไป ย่อมได้เนื้อย่างที่ไหม้เกรียม   เป็นต้น การประเมินในขั้นตอนนี้เป็น
การตรวจสอบกระบวนการว่าเหมาะสมกับข้อมูลหรือทรัพยากร    ที่น าเข้าหรือไม ่

4. การวิเคราะห์ การแปลความหมาย และการสรุปผล ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ข้อมูลได้ผ่านกระบวนการ
เรียบร้อยแล้ว และผู้ประเมินจะต้องท าการวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นว่าเป็นเช่นใด ตรงตามวัตถุประสงค์หรือ
มาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่ จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ดียิ่งขึ้นในลักษณะใดและผลที่เกิดขึ้นจะมีแนวโน้ม
ไปในลักษณะใด การประเมินในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลงานของโครงการที่เกิดขึ้น และรวมไปถึงการ
ประเมินโครงการโดยทั้งหมดด้วยว่าทรัพยากรหรือข้อมูลน าเข้าที่มีอยู่ ด้านกระบวนการที่ใช้   และด้วยผลงาน
ที่ปรากฏนั้นโครงการโดยรวมเป็นเช่นใด เป็นโครงการที่ให้ผลประโยชน์คุ้มค่ากับการด าเนินงานหรือไม่ ควร
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นแล้วด าเนินงานต่อไป หรือจะล้มเลิกยุติโครงการนี้เสีย 
 โดยกระบวนการที่กล่าวแล้วเป็นกระบวนการทั่วไปของการประเมินโครงการหรือประเมินการ
ปฏิบัติงานทุกชนิด และในการประเมินโครงการแต่ละโครงการนั้นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่จะต้องเกี่ยวข้องและมี
ส่วนส าคัญในการพิจารณาเพ่ือการประเมินผลโครงการด้วย คือ ระยะเวลา (Timing periods)  ของการ
ด าเนินงานโครงการ นอกจากนี้ในการประเมินผลโครงการจะต้องอาศัยสิ่งส าคัญหรือข้อคิดที่ ส าคัญอีกหลาย
ชนิด เช่น ข้อเท็จจริง ผลประโยชน์ ข้อผูกพัน ความเป็นไปได้ มาตรฐาน และอ่ืนๆ เพ่ือประกอบในการพิจารณา
ข้อคิดดังกล่าวแล้วจะได้กล่าวต่อไป 
 อนึ่ง เพ่ือให้ทราบและเข้าใจถึงกระบวนการในการประเมินผลโครงการที่ชัดเจนและเป็นระบบขึ้น   
แผนภูมิ 1 จะแสดงรายละเอียดและข้ันตอนการประเมินผลโครงการได้พอสังเขป ดังนี้ 
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  จากแผนภูมิ 1 แสดงให้ทราบว่าทุกส่วนของโครงการจะต้องมีปฏิ สัมพันธ์กันเสมอ โดยข้อมูลน าเข้า  
กระบวนการด าเนินงานและผลงานตามที่คาดหวังกับข้อมูลน าเข้า กระบวนการด าเนินงานและผลงาน  ที่
เกิดขึ้นจริงจะต้องมีการเปรียบเทียบซึ่งกันและกันและจะต้องเปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือวัตถุประสงค์ของ
โครงการและรายละเอียดของโครงการอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกันแล้วจึงจะตัดสินหรือ ลงความเห็น  ได้ว่า
โครงการที่ก าหนดขึ้นนั้นเป็นโครงการที่ดีที่เหมาะสมและสามารถจะด าเนินงานต่อไปได้หรือไม่ 
  อย่างไรก็ดีการปฏิสัมพันธ์ของรายละเอียดโครงการซึ่งมีสองลักษณะ คือ ลักษณะที่เป็นความ
คาดหวัง หรือด้วยความจงใจเจตนา (Intention) กับลักษณะที่เป็นความจริง (Actuality หรือ  Observation)  เป็น
ความสัมพันธ์หรือการปฏิสัมพันธ์ที่เป็นการสอดคล้องกัน (Congruence) ซึ่งกันและกันว่าถ้าความคาดหวังเป็น
เช่นนี้แล้วความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร หรือเท่าใด โดยไม่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมั่น  (reliable) หรือ
ความเที่ยงตรง (valid) ของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเหล่านั้น 
 ส่วนการปฏิสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ภายในระหว่างข้อมูลน าเข้า ( Inputs) กระบวนการ  
(Transactions) และผลงาน (Outcomes) ของรายละเอียดโครงการทั้งสองลักษณะจะเป็นการปฏิสัมพันธ์
เฉพาะลักษณะกล่าวคือรายละเอียดโครงการที่เป็นความคาดหวังจะมีความสัมพันธ์กันแบบ  การปฏิสัมพันธ์
โดยเหตุผลเชิงตรรกวิทยา (Empirical contingency) ส่วนรายละเอียดโครงการที่เป็นความเป็นจริงจะมี
ความสัมพันธ์กันแบบการปฏิสัมพันธ์โดยการพิสูจน์ (Empirical contingency) ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี ้
 1. การปฏิสัมพันธ์โดยเหตุผลเชิงตรรกวิทยา หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างรายละเอียดโครงการ ที่เป็น
ความคาดหวัง ทั้งที่เป็นข้อมูลน าเข้า กระบวนการ และผลงาน จะมีความสัมพันธ์กันตามหลักการทฤษฎี  และ
ประสบการณ์ที่สมเหตุสมผลแก่กันและกัน หรือเป็นไปตามหลักเหตุผลเชิ งตรรกศาสตร์  (Logical 
contingency) 
 2. การปฏิสัมพันธ์โดยการพิสูจน์ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างรายละเอียดโครงการที่เป็นความจริง
ทั้งที่เป็นข้อมูลน าเข้า กระบวนการ และผลงาน จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตามหลักการที่ เกิดจากการ
พิสูจน์ การทดลองเพ่ือให้เห็นและทราบโดยชัดเจนว่า มีความเป็นเช่นนั้นจริงหรือมีความเป็นจริง  (Reality) ตาม
หลักของเหตุผลโดยการพิสูจน์ (Empirical contingency) 
 อย่างไรก็ดีด้วยแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สตัฟเฟิลบีม จึงได้น าไปก าหนดรูปแบบการประเมินโครงการที่
เรียกว่า “CIPP Model” ซึ่งเป็นการประเมินทั้งทั้งสภาวะแวดล้อม (Content) ข้อมูลน าเข้า  (Input) 
กระบวนการ (Process) และผลงาน (Product) ของโครงการ และเป็นรูปแบบการประเมินโครงการที่
คณะกรรมการสมาคมเกียรตินิยมทางการศึกษา ให้การยอมรับเพ่ือใช้ประเมินผลโครงการทางการศึกษาใน
สหรัฐอเมริกา การประเมินผลโครงการแบบ CIPP ให้ภาพที่ง่ายต่อการน าไปประยุกต์ใช้ ของผู้ประเมิน
โครงการ ลักษณะที่แสดงถึงรายละเอียดและข้ันตอนการประเมินผลโครงการแบบ CIPP อาจสรุปได้ดังแผนภูมิ 
ที่ 2 
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  จากแผนภูมิ 2 โดยเริ่มต้นจากมุมซ้ายบนของแผนภูมิแสดงให้ทราบว่าการด าเนินงานโครงการใด ๆ ของ
องค์การจะต้องมีการประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context  evaluation) โดยจะต้องมีการประเมิน
ทั้งสภาวะแวดล้อมภายนอกและสภาวะแวดล้อมภายในโครงการ ผลจากการประเมินสภาพแวดล้อมโครงการ
จะท าให้มีการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงโครงการ ซึ่งถ้าเป็นการตัดสินใจไม่เปลี่ยนแปลงโครงการ โครงการนั้นก็จะ
ด าเนินงานต่อไปเป็นปกติแต่ถา้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ผู้ด าเนินโครงการจะต้องชี้แจงให้เห็นถึงปัญหาและ
แนวทางในการแก้ปัญหาของโครงการ ถ้าไม่สามารถหาแนวทางที่พอใจในการแก้ปัญหาได้ การประเมินข้อมูล
น าเข้า (Input evaluation) ก็จะได้รับการตัดสินใจด าเนินการ การประเมินข้อมูลน าเข้าจะต้องมียุทธศาสตร์หรือ
วิธีการประเมินที่เหมาะสม การทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ จะต้องได้รับการพัฒนาขึ้นทั้งนี้เพ่ือให้โครงการที่ได้รับ
การตรวจสอบข้อมูลน าเข้านี้เป็นโครงการที่สามารถด าเนินการได้ หลังจากนั้นก็จะต้องมีการประเมิน
กระบวนการและผลผลิตหรือผลงาน  ว่ากระบวนการทั้งสองชนิดนี้มีคุณค่าหรือไม่และมากน้อยเพียงใด ถ้า
กระบวนการและผลผลิตได้รับการพิจารณาตัดสินว่าด้อยคุณค่าไม่คุ้มกับทุนและแรงงานที่ลงไปโครงการนั้นอาจ
ได้รับการตรวจสอบใหม่อีกครั้งหรืออาจเลิกล้มไปเลยก็ได้ อย่างไรก็ดีถ้าโครงการนั้นมีกระบวนการและผลผลิตที่มี
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คุณค่าควรแก่การพึงพอใจ   โครงการนั้นจะได้รับการแก้ไขปัญหาและสามารถสนับสนุนให้ด าเนินกิจการต่อไป
ได ้
 อนึ่งการประเมินโครงการตามกระบวนการของสตัฟเฟิลบีมหรือที่ เรียกว่า CIPP Model   ดังกล่าว
แล้วเป็นกระบวนการที่มีลักษณะเป็นการวิเคราะห์ระบบ (System analysis) อย่างหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้
มีอ านาจในการตัดสินใจใช้เป็นข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าโครงการที่ก าหนดขึ้น  จะเป็นโครงการที่สามารถ
ให้การบริการต่อองค์การหรือต่อสังคมต่อไปได้อีกหรือไม่ จะมีการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้เหมาะสมหรือเกิด
คุณภาพในการด าเนินงานและการให้การบริการในลักษณะเช่นใด การประเมินโครงการโดย CIPP Model เป็น
วิธีการที่ได้รับการยอมรับและนิยมมากวิธีการหนึ่งในปัจจุบัน 
 
การด าเนินงานของคณะกรรมการประเมินโครงการ 
 
 เมื่อคณะกรรมการประเมินโครงการไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการชุดเดียวหรือจ าแนกเป็นอนุกรรมการ
ย่อยหลายคณะหรือเป็นคณะกรรมการถาวร หรือคณะกรรมการชั่วคราว ได้รับการแต่งตั้งแล้วการวางแผนเพ่ือ
การด าเนินงานเป็นหน้าที่และภารกิจที่คณะกรรมการจะต้องจัดท าการวางแผนเพ่ือการประเมินโครงการ
สามารถกระท าได้ด้วยหลายวิธีการทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการเช่นนี้อยู่กับความรู้ความสามารถ
ของคณะกรรมการ ลักษณะของโครงการ และองค์ประกอบอื่นๆ อย่างไรก็ตามการประเมินโครงการมีขั้นตอน
และแผนงานที่คณะกรรมการจะต้องจัดท าดังต่อไปนี้ 
 ขั้นที่ 1 : ก าหนดความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 คณะกรรมการประเมินโครงการจะต้องก าหนดความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์การประเมิน  เป็น
ล าดับแรกเพราะวัตถุประสงค์เป็นทิศทางในการด าเนินงาน วัตถุประสงค์จะต้องเขียนอย่างชัดเจนและมีความ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด โดยจะต้องมีทั้งวัตถุประสงค์ระยะสั้น และวัตถุประสงค์ระยะยาว   ในการด าเนินงาน 
การด าเนนิงานขั้นตอนแรกนี้คณะกรรมการจะต้องสามารถตอบค าถามดังต่อไปนี้ 

- อะไร คือ ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการนี้ 
- วัตถุประสงค์ในการประเมินมีอะไรบ้าง 
- ท าไม จึงต้องประเมินโครงการนี้ 
ขั้นที่ 2 : การหาความต้องการในการประเมิน 

 หลังจากตอบค าถามในขั้นตอนแรกแล้ว คณะผู้ประเมินจะต้องท าความจ าเป็นในการประเมิน   และ
สามารถล าดับความจ าเป็นก่อนหลังในการประเมินอย่างไรก็ดีในการหาความจ าเป็นล าดับแรกๆ นั้น คณะผู้
ประเมินไม่ควรพิจารณาเฉพาะล าดับแรกๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นโดยทันที แต่ควรพิจารณาย้อนหลังไปบ้างว่าใน
ระยะหนึ่งหรือสองปีที่ผ่านมาว่ามีความจ าเป็นอ่ืนใดหรือไม่ ถ้ามีควรจะได้พิจารณาถึงความจ าเป็นเหล่านั้น
เสียก่อนอย่างละเอียดและรอบคอบ การหาความต้องการจ าเป็นในการประเมิน และการจัดล าดับความส าคัญ
ก่อนหลังของสิ่งที่ต้องประเมินเป็นการประหยัดทั้งเวลา เงิน วัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน 
 ในขั้นตอนนี้นอกจากคณะกรรมการต้องหาความจ าเป็นในการประเมินผลโครงการแล้ว โดยส่วนตัวของ
คณะกรรมการทุกคนจะต้องเตรียมตนให้พร้อม กล่าวคือ มีความเข้าใจในจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินอย่างแจ่มชัดและที่ส าคัญ คือ จะต้องมีทัศนคติหรือเจตนคติที่ดีต่อสิ่งที่ต้องประเมิน    จึงจะสามารถ
ท าให้การประเมินและผลของการประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ขั้นที่ 3 : การหาเครื่องมือและการรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือ (Instruments) เป็นสิ่งที่ส าคัญในการประเมินโครงการ เมื่อคณะกรรมการทราบความมุ่ง
หมายและวัตถุประสงค์ของการประเมินแล้ว คณะกรรมการจะต้องสร้างหรือเลือกหาเครื่องมือ ที่สอดคล้องมา
ที่สุดกับวัตถุประสงค์หรือสิ่งที่ต้องการประเมิน ในการสร้างหรือเลือกเครื่องมือนั้นคณะกรรมการควรให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายได้รับรู้และถ้าเป็นไปได้จะต้องยอมรับเครื่องมือที่จะน าไปใช้นั้น   หรือเปิดโอกาสให้ทุกฝุาย
ได้แสดงความคิดเห็นและสร้างเครื่องมือร่วมกัน 
 เมื่อได้เครื่องมือที่ต้องการแล้วคณะผู้ประเมินจะต้องก าหนดเวลา (schedule) ในการน าเครื่องมือไป
รวบรวมข้อมูลก าหนดเวลาควรต้องประกอบด้วย เวลาการปฐมนิเทศชี้แจงผู้เก็บข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูล  และ
การรวบรวมข้อมูล เป็นต้น    
 การรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ส าคัญยิ่ง เพราะหากรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพแล้ว
ย่อมมีผลกระทบอย่างส าคัญต่อผลการประเมิน ฉะนั้นในการวางแผนเพ่ือการรวบรวมข้อมูลคณะ   ผู้ประเมิน
ควร 

- ก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 
- ข้อมูลใดที่ต้องการเก็บรวบรวม 
- จะเก็บข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร 
- จะเก็บข้อมูลเหล่านั้นเมื่อใด 
- ใครจะเป็นผู้เก็บข้อมูลเหล่านั้น 

 ขั้นที่ 4 : การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อข้อมูลได้รับการรวบรวมเป็นไปตามวิธีการและได้จ านวนที่ต้องการแล้ว คณะกรรมการประเมิน
โครงการจะต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด และจ าแนกข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ    วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลจะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และรูปแบบ ของการประเมินที่ได้ก าหนดไว้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของการประเมินโครงการ ข้อมูลที่ได้รับอาจ
ประกอบด้วยข้อมูลหลายประเภทรวมถึงความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้ หากการวิเคราะห์เป็นไปอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ ขาดหลักการในการวิเคราะห์ย่อมมีผลเสียหายต่อผลการประเมิน ฉะนั้นในการวิเคราะห์ข้อมูล
คณะผู้ประเมินจะต้องค านึงถึง 

- ประเภทและชนิดของข้อมูลที่จะรวบรวมต้องเป็นที่ตกลงและเห็นพ้องต้องกัน 
- เครื่องมือที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดและรอบคอบ 
- ข้อมูลที่ได้รับจะต้องจ าแนกเป็นหมวดหมู่ และระบุได้ว่าเป็นข้อมูลที่เสริม หรือเป็นข้อมูลที่เป็น

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
- วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องถูกก าหนดขึ้นไว้ล่วงหน้า 
ขั้นที่ 5 : การรายงานข้อมูลและการรายงานผล 
เมื่อข้อมูลได้รับการวิเคราะห์แล้ว คณะกรรมการจะน าเสนอข้อมูลนั้นซึ่งถือว่าเป็นผลการประเมิน

โครงการนั่นเอง การกระท าเช่นนี้คณะผู้ประเมินจะต้องจะต้องวางแผนในการน าเสนอข้อมูลซึ่งมีเนื้อหา ที่
ส าคัญจะต้องรายงาน คือ วัตถุประสงค์ (objectives) ในการประเมิน วิธีการ (Procedures) ในการประเมินผล 
ผล (Results) ของการประเมินและการน าผลการประเมินไปใช้ (Implications) ให้เกิดประโยชน์ การน าผลการ
ประเมินไปใช้นั้นจะต้องชี้ให้เห็นถึงจุดเด่น (Strength) และจุดด้อย  (Weakness) ของผลเหล่านั้นและจะต้อง
ชี้ให้เห็นด้วยว่าจะแก้ไขจุดด้อยได้อย่างไร  และท าอย่างไรจึงจะท าให้จุดเด่นนั้น    คงสภาพที่เป็นจุดเด่นอยู่
เสมอ นอกจากนั้นการรายงานผลการด าเนินงานโครงการควรต้องแสดงถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
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โครงการบุคลากรและทรัพยากรที่ต้องใช้ ตลอดจนข้อมูลเพ่ิมเติมที่ต้องการรวบรวมทั้งความผู กพันด้าน
การงบประมาณและการเงิน 
 การรายงานผลการประเมินโครงการมีเปูาหมายที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือจะต้องให้ผู้ประเมินระดับสูงของ
หน่วยงานมีความเข้าใจและทราบโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจอย่างทันท่วงที การรายงานผล
ต่อผู้บริหารควรเป็นภาษาท่ีเข้าใจง่ายและกะทัดรัด ควรหลีกเลี่ยงภาษาสถิติหรือภาษาทางวิชาการท่ีไม่จ าเป็น 
 ขั้นที่ 6 : การติดตามผล 
 เมื่อผลการประเมินได้น าไปใช้ จุดเด่นและจุดด้อยของผลงานได้รับการส่งเสริมและปรับปรุงเพ่ือการ
ด าเนินงานโครงการแล้ว โครงการอาจะได้รับการพิจารณาให้ด าเนินงานต่อไป และการด าเนินงานควรปฏิบัติใน
รูปแบบเดิมโดยการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่เป็นอยู่และเปลี่ยนแปลงตามความจ าเป็น   แล้วท าการ
ประเมินซ้ าอีกครั้งหนึ่งหากผลการประเมินเป็นที่พอใจและเป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้ว    โครงการนั้นย่อมถือ
ได้ว่าเป็นโครงการที่ประสบกับความส าเร็จ 
 จากขั้นตอนที่ 6 ในการประเมินโครงการของคณะกรรมการประเมินโครงการดังที่กล่าวแล้ว   อาจ
สรุปได้ว่าเป็นแผนการประเมินที่ผู้ประเมินใช้เป็นทิศทางในการด าเนินงานโดยจะต้องตอบค าถามเป็นล าดับขั้น
ดังต่อไปนี้ 

- ประเมินอะไร 
- ประเมินไปท าไม 
- ประเมินอย่างไร 
- ประเมินเมื่อใด 
- ประเมินโดยใคร 
- เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร 
- วิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร 
- น าเสนอข้อมูลอย่างไร 
- รายงานผลการประเมินโดยใคร 
- ผลการประเมินจะใช้ประโยชน์หรือมีประโยชน์อะไร 

 การประเมินโครงการมีความส าคัญต่อการก าหนดแผนงานหรือโครงการต่อเนื่องของหน่วยงาน  ถ้า
โครงการได้รับการประเมินผลอย่างมีระบบและเป็นไปตามขั้นตอนย่อมมีส่วนอันส าคัญต่อความถูกต้องและ
ความเที่ยงตรงของผลการด าเนินงานโครงการซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารหน่วยงานว่าภารกิจหรือ
การด าเนินงานของหน่วยงานควรจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาไปในทิศทางใด    อาจกล่าวได้ว่าปัจจัย
หนึ่งที่มีผลกระทบต่อความอยู่รอดขององค์การคือการประเมินผลโครงการอย่างเป็นระบบและผลของการ
ประเมินโครงการมีความถูกต้อง 
 
สิ่งส าคัญท่ีต้องค านึงถึงในการประเมินโครงการ 
 
 การประเมินโครงการเป็นกระบวนการในการตรวจสอบ และวิเคราะห์ส่วนส าคัญของโครงการซึ่งได้แก่ 
ข้อมูลน าเขา้ (Inputs) กระบวนการ (Process หรือ Transactions) และผลงาน (Outputs หรือ Outcomes) 
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ทั้งนี้เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานของโครงการทั้งหมดโดยส่วนรวมให้ด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างไรก็ดีการประเมินโครงการเป็นกระบวนการที่อาจมีความสลับซับซ้อนแล้วแต่
ลักษณะของโครงการที่ต้องประเมิน และมีความละเอียดอ่อนที่ต้องใช้การพินิจพิจารณาและความละเอียด
รอบคอบในการด าเนินการ และการตัดสินใจ ฉะนั้นจึงมีสิ่งส าคัญหรือแนวคิดที่ส าคัญซึ่งผู้ประเมินโครงการ
จะต้องค านึงถึง จึงจะท าให้การประเมินโครงการบรรลุถึงเปูาหมายที่ต้องการอย่างแท้จริง สิ่งส าคัญดังกล่าวได้แก่ 
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ข้อเท็จจริง คุณประโยชน์ ความถี่ ข้อมูลย้อนกลับ ความผูกพัน ความน่าเชื่อถือ วัตถุประสงค์ มาตรฐาน ความ
จ าเป็น และคุณค่า ซึ่งสามารถอธิบายพอสังเขปได้ดังนี้ 
 ข้อเท็จจริง (Evidence) หมายความว่ารายละเอียด และข้อเท็จจริงต่างๆที่ได้จากการประเมิน
โครงการทุกชนิดต้องใช้เวลา แรงงาน และทุนทรัพย์เป็นจ านวนมากในการจัดตั้งและด าเนินงาน ความผิดพลาด
ในการวิเคราะห์รายละเอียดและข้อเท็จจริงที่จ าเป็น อาจน าไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือขาดประสิทธิภาพ 
และท าให้โครงการที่ก าหนดขึ้นหรือก าลังด าเนินงานอยู่นั้นขาดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ หรืออาจล้มเหลว
โดยสิ้นเชิง ฉะนั้นการประเมินโครงการจะต้องได้รายละเอียดที่เป็นจริง และมีเหตุผลอย่างเพียงพอ 
 คุณประโยชน์ (Benefit) หมายความว่าในการประเมินโครงการนั้นจะต้องค านึงด้วยว่า การลงทุนกับ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับคุ้มกันหรือไม่ ถ้าเป็นการประเมินโครงการที่ไม่ให้ประโยชน์กับสังคมโดยส่วนรวมก็ไม่
ควรจะลงทุน เพราะการประเมินผลโครงการนั้นมักจะต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ถ้าประเมินแล้วผลที่ได้ไม่เกิด
ประโยชน์ หรือเป็นผลที่ไม่อาจเชื่อถือได้การประเมินโครงการนั้นจะเป็นการสูญเปล่า ฉะนั้นการประเมิน
โครงการทุกโครงการ และทุกครั้งที่จะต้องประเมิน ผู้ประเมินจะต้องค านึงถึงความคุ้มทุน หรือผลประโยชน์ที่
จะได้รับเป็นส าคัญ จึงจะท าให้คุณภาพของการประเมินเป็นไปตามความมุ่งหวัง ที่ต้องการ และเป็นวิธีการ
ประเมินโครงการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 ความถี่ (Frequency) ความหมายว่าในการประเมินโครงการควรจะมีความถี่ในการรวบรวมข้อมูล
บ่อยครั้งเพียงใด ย่อมต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการเป็นส าคัญ หากเป็นโครงการระยะยาว การเก็บข้อมูล
จะต้องได้รับการก าหนดไว้เป็นระยะอาจเป็นทุก 6 เดือน ทุกรอบปี หรือแล้วแต่ความเหมาะสม แต่จะต้องมี
การเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือให้ข้อมูลมีความเป็นจริงทันสมัย จึงจะท าให้การ
วิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้อง ฉะนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่าความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นสิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งที่ผู้มีหน้าที่ในการประเมินโครงการจะต้องค านึงถึง 
 ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) หมายความว่าในการประเมินโครงการนั้นผู้ประเมินจะต้องพิจารณา
ข้อมูลย้อนกลับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือจะได้ปรับปรุงโครงการได้ทันท่วงที ข้อมูลย้อนกลับอาจเป็น
อุปสรรค ปัญหา ผลดีหรือผลเสียต่างๆอันเกิดจากการด าเนินงานโครงการ ถ้าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่ไม่ดีผู้
ประเมินโครงการก็จะวิเคราะห์และน าเสนอต่อผุ้มีอ านาจตัดสินใจ เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขหรืออาจตัดสินใจเลิก
ล้มโครงการนั้น ถ้าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่ดีผู้ประเมินโครงการก็จะวิเคราะห์ข้อมูลแล้วน าเสนอต่อผู้มีอ านาจ
ตัดสินใจเพ่ือการปรับปรุงโครงการให้ดียิ่งขึ้น ฉะนั้นข้อมูลย้อนกลับ     จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ประเมินโครงการ
และผู้บริหารโครงการจะต้องค านึงถึงอย่างมากอย่างหนึ่ง 
 ข้อผูกมัด (Commitment) หมายความว่าการประเมินผลโครงการจะต้องมีบุคคลที่ได้รับผลกระทบ
และบุคคลที่จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องด าเนินงาน รวมทั้งบุคคลที่จะต้องน าผลการประเมินโครงการไปใช้ จะต้อง
เป็นผู้ที่มีพันธะหรือผูกพันกับการประเมินโครงการโดยตลอด ทั้งนี้เพ่ือให้ผลของการประเมินโครงการทีความ
เชื่อมั่นหรือไม่ล าเอียง และผลของการประเมินโครงการสามารถน าไปใช้ได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ เพราะ
ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบและยอมรับร่วมกัน ดังนั้นการผูกมัดบุคคลหลายฝุายให้มีส่วนร่วมย่อมเป็นสิ่งส าคัญของ
กระบวนการประเมินผลโครงการ 
 ความเป็นปรนัย (Objectivity) หมายความว่าการประเมินผลโครงการที่ดีนั้นจะต้องมีความเป็นปรนัย
หรือความตรงไปตรงมาสูง และความเป็นปรนัยจะเกิดขึ้นได้ย่อมต้องอาศัยบุคคลภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญใน
การประเมินเป็นผู้เข้ามีส่วนร่วมและช่วยเหลือในการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญอาจเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัย
หรือจากสถาบันที่ทีความช านาญด้านการประเมินโครงการโดยเฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
องค์การนอกจากจะช่วยขจัดการประเมินด้วยการคิดและนึกฝันเอาเอง หรือความล าเอียงของผู้ประเมินภายใน
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องค์การแล้ว ยังจะให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ฉะนั้นผู้ประเมิน
โครงการพึงระลึกเสมอว่าความเป็นปรนัยหรือความตรงไปตรงมาของการประเมินโครงการนั้นเกิดจากการ
ประเมินของผู้รู้ หรือผู้เชี่ยวชาญอีกประการหนึ่ง 
 วัตถุประสงค์ (Objective) หมายความว่า การประเมินโครงการจะต้องมีวัตถุประสงค์ และ
รายละเอียดในการด าเนินงานอย่างชัดเจน อาจกล่าวได้ว่าการประเมินโครงการที่มีวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจนเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การพิจารณาตัดสินใจในการด าเนินงานโครงการผิดพลาด ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ไม่
เพียงแต่จะช่วยให้การประเมินโครงการเป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพเท่านั้น ยังจะช่วยการด าเนินงานโครงการ
หรือการพัฒนาโครงการในลักษณะต่างๆเป็นไปด้วยดี พึงระลึกเสมอว่า โครงการเป็นจ านวนมากเมื่อ
ด าเนินการแล้วก่อให้เกิดคุณประโยชน์อย่างมาก เพราะความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของโครงการเหล่านั้น 
 มาตรฐาน (Standards) หมายความว่าในการประเมินโครงการจะต้องมีมาตรฐานที่สามารถน าเอา
ผลงานที่เกิดขึ้นไปเปรียบเทียบได้ มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบมี 2 ลักษณะ คือมาตรฐานที่เป็นเกณฑ์แน่นอนหรือ
เป็นเกณฑ์ตายตัว (Absolute standard) ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงยาก บางทีเรียก
มาตรฐานชนิดนี้ว่า มาตรฐานแห่งความเป็นเลิศ (Standard of Excellence) ส่วนมาตรฐานอีกลักษณะหนึ่ง
เรียกว่า มาตรฐานทั้งสองลักษณะนี้จะต้องก าหนดโดยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการประเมินผล
โครงการ บุคคลทั่วไปไม่สามารถก าหนดเกณฑ์มาตรฐานได้ 
 ความสอดคล้องสัมพันธ์ (Relevance) หมายความว่า ข้อมูลที่เก็บรวบรวมและได้รับการคัดเลือก
จะต้องสอดคล้องหรือเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ และจะต้องสอดคล้องสัมพันธ์กับโครงการที่
ต้องการประเมินด้วย นั้นคือการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องเป็นไปตามความเป็นจริงของ
ข้อมูลน าเข้า (Inputs) ที่จะต้องใช้ จะต้องเหมาะสมกับกระบวนการ (Transactions) ในการด าเนินงาน และ
เกิดผลงาน (outcomes) ตามที่ได้คาดหวังไว้ของโครงการ ฉะนั้นข้อมูลที่จ าเป็นและสอดคล้องกับโครงการจึง
เป็นปัจจัยที่ผู้ประเมินโครงการจะต้องค านึงถึงในการประเมินโครงการ 
 ค่านิยม (Values) หมายความว่าในการพิจารณาตัดสินโครงการนั้นควรจะต้องเป็นไปตามคุณค่าอัน
เหมาะสมของข้อมูลข้อตกลง และข้อผูกมัดที่ต่อเนื่องกัน การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น
องค์ประกอบอันส าคัญของกระบวนการประเมินโครงการ และส่วนประกอบที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของ
กระบวนการประเมินผลโครงการคือ “ค่านิยม” ของผู้ประเมินโครงการ ผู้ประเมินโครงการบางคนเน้นการ
วิพากษ์วิจารณ์โครงการเป็นหลัก แต่ผู้ประเมินบางคนเน้นทักษะในการกระท าเป็นหลัก การเน้นการกระท า
เป็นหลักเป็นการพิจารณาถึงคุณค่าและความเหมาะสมของข้อมูล พิจารณาถึงข้อตกลงและข้อผูกมัดในการ
กระท าที่ยอมรับร่วมกัน การพิจารณาตัดสินโครงการด้วยวิธีนี้ย่อมจะเป็นวิธีที่สามารถปรับปรุงแก้ไขโครงการ
ได้ดีกว่าการพิจารณาจากการวิจารณ์โครงการแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งจะไม่ให้แนวทางในการแก้ไขปรับปรุง
โครงการที่แน่นอนและชัดเจน 
 สิ่งส าคัญดังที่กล่าวแล้ว ล้วนเป็นปัจจัยที่จ าเป็นอันมีผลต่อคุณภาพของการประเมินโครงการ และมีผล
ต่อคุณภาพในการตัดสินใจการด าเนินโครงการ เพราะการประเมินโครงการเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคน 
สภาพแวดล้อมต่างๆ รวมทั้งความรู้สึกนึกคิดของคนในหลายรูปแบบและหลายลักษณะ ซึ่งอาจเป็นทั้งความ
เชื่อ ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของกลุ่มคนเหล่านั้น ฉะนั้นผู้ประเมินโครงการหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องจะต้องค านึงถึงและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆอย่างพินิจพิจารณาเป็นที่สุด ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินโครงการ 
และการประเมินผลโครงการมีความเป็นไปได้  และผลงานที่เกิดขึ้นมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ  สมดังความ
ต้องการและเจตนารมณ์ของผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายที่เห็นว่า การประเมินผลโครงการมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ 3 
ประการ คือ เพ่ือการบริหารและการจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพขึ้น เพ่ือการวางแผนและการก าหนด
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นโยบายที่ถูกต้อง และวัตถุประสงค์สุดท้ายคือ เพ่ือการทดสอบสมมติฐานทางสังคมศาสตร์อันจะน าไปสู่การ
แก้ปัญหาเฉพาะอย่างหรือบางอย่างได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ทั้งสามจะบรรลุได้ย่อมต้องใช้ปัจจัยที่ส าคัญดังที่กล่าว
แล้ว และจะต้องใช้ปัจจัยเหล่านั้นอย่างพินิจพิเคราะห์ โดยเลือกใช้ตามความจ าเป็น และเท่าที่สามารถจะใช้ได้
เท่านั้น จึงจะท าให้ผลของการประเมินโครงการมีคุณประโยชน์ต่อการตัดสินใจอย่างแท้จริง 
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บทที่ 3  
วิธีการประเมินโครงการ 

 
รูปแบบการประเมินโครงการ 
 

ใช้แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจ าภาคเรียนที่ 1                   
ปีการศึกษา 2563  
 
วิธีการประเมินโครงการ 

การประเมินกิจกรรมในครั้งนี้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยให้ผู้เข้าอบรมทุกคนตอบแบบประเมินความพึงพอใจ แล้วสุ่มแบบ
ประเมินจ านวน 50 ฉบับเพ่ือหาค่าความพึงพอใจเฉลี่ย โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 176  
คน  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน  50  
คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ 

แบบประเมินความพึงพอใจค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  ประจ าภาคเรียนที่  1                        
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 176 ฉบับ โดยเลือกแบบสอบถามที่ผ่านการตอบจากประชากรจ านวน 50 ชุด ซึ่ง
เลือกมาจากวิธีสุ่มตัวอย่าง 
 
การวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 

วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ โดยใช้  และ S.D. 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ประเมินได้น าข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดย 
 ก าหนดค่าคะแนนจากแบบสอบถาม เป็น 5 ระดับ คือ 

ระดับ 5 หมายถึง  มากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง  มาก 
ระดับ 3 หมายถึง  ปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง  น้อย 
ระดับ 1 หมายถึง  น้อยที่สุด 
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ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00    อยู่ในระดับ  มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50    อยู่ในระดับ  มาก 
ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50    อยู่ในระดับ  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50    อยู่ในระดับ  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50    อยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 
 

1)  ค่าเฉลี่ย (Mean) หรือเรียกว่าค่ากลางเลขคณิต ค่าเฉลี่ย ค่ามัชฌิมเลขคณิต เป็นต้น 
   =    x  

                n 
  เมื่อ                  แทน       ค่าเฉลี่ย 
    X      แทน       ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของกลุ่ม 
                               n         แทน        จ านวนของคะแนนในกลุ่ม 
 
2)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  เป็นการวัดการกระจายที่นิยมใช้กันมากเขียนแทนด้วย  
S.D.  หรือ S 
           

 S.D.   = (X  -  X)2 

                 n – 1 
   
       S.D. = nX2  -  (X)2 

              n(n – 1)             
     

เมื่อ     S.D.  แทน   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
             X แทน   ค่าคะแนน 
             n         แทน   จ านวนคะแนนในแต่ละกลุ่ม 
                    แทน   ผลรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หรือ 
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บทที่  4 
ผลการประเมินโครงการ 

 
 การน าเสนอผลการประเมินโครงการ  ผู้รับผิดชอบโครงการได้น าเสนอผลการประเมินโครงการ ดังนี้ 
 
ตาราง  1    แสดงข้อมูลการสุ่มนักเรียนเข้าร่วมโครงการกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 

     อันพึงประสงค์ของนักเรียน 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน(คน) ร้อยละ 

กลุ่มตัวอย่างนักเรียน 50 100 
รวม 100 

 
 

ตารางท่ี 2 ความถี่และร้อยละและค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ 

 
จากตารางที่  2 พบว่า ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน                       

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ล าดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ย 3 ล าดับแรก กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์                    
( =4.55) ท่านมีความเข้าใจและเห็นความส าคัญของโครงการฯ ( =4.53)  ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับจาก
การเข้าร่วมโครงการฯไปประยุกต์ใช้ได้จริง ( =4.52) ตามล าดับ 

 

ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น/ระดับความพึงพอใจ 

Mean 
Std. 

Deviation 
การแปล
ความ 

ร้อยละ 

1. กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ 4.55 0.70 มากที่สุด 88.10 
2. ความเหมาะสมของสื่อ วัสดุ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.13 0.56 มาก 81.40 
3. ความเหมาะสม ความสามารถของวิทยากรและบุคลากรใน
การด าเนินงาน 

4.19 0.63 มาก 80.30 

4. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม  4.45 0.72 มาก 82.50 
5. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 3.98 0.82 มาก 70.10 
6. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครู บุคลากรและนักเรียน 4.34 0.59 มาก 84.20 
7. ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ 4.10 0.79 มาก 79.00 
8. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.34 0.90 มาก 84.90 
9. ท่านมีความเข้าใจและเห็นความส าคัญของโครงการฯ 4.53 0.83 มาก 82.60 
10. ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง 

4.52 0.88 มากที่สุด 87.50 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.31 0.74 มาก 82.06 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 
  1. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน 

2. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักในหน้าที่ของตน มีความภาคภูมิใจในสถานศึกษาของตน  
3. เพ่ือให้นักเรียนมีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ มีสติ และสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่าง 
   ปกติสุข 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 176  
คน  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน  50  
คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
 
ขอบเขตของการประเมินโครงการ 

การประเมินกิจกรรมในครั้งนี้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยให้ผู้เข้าอบรมทุกคนตอบแบบประเมินความพึงพอใจ แล้วสุ่มแบบ
ประเมินจ านวน 50 ฉบับเพ่ือหาค่าความพึงพอใจเฉลี่ย โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
 
สรุปผลการประเมินโครงการ 

 ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในล าดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ย 3 
ล าดับแรก กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ (  = 4.55)  ท่านมีความเข้าใจและ
เห็นความส าคัญของโครงการฯ (  = 4.53)  ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง (  = 4.52) ตามล าดับ 

 
อภิปรายผล 
 การประเมินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ด าเนิน
ตามรูปแบบการประเมินทุกข้ันตอนอย่างเป็นระบบ ผลการประเมินมีความเชื่อม่ันเป็นไปวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
คือ 
  1.เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน 

2.เพ่ือให้นักเรียนตระหนักในหน้าที่ของตน มีความภาคภูมิใจในสถานศึกษาของตน  
3.เพ่ือให้นักเรียนมีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ มีสติ และสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ

สุข 
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ข้อเสนอแนะส าหรับหัวข้อการประเมินต่อไปนี้ คือ 
1. ควรมีเวลาพักในการท ากิจกรรมมากกว่านี้  และควรจัดสรรเวลาในการท ากิจกรรมให้เหมาะสม 
2. สถานที่อากาศร้อนมากควรจัดหาพัดลมเพ่ือระบายความร้อน 
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