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บทที่ 1  
บทนำ 

 
ความเป็นมาและความสำคัญของการประเมินโครงการ 
 
 สภาพสังคมไทย เป็นสังคมท่ีนับถือพระพุทธศาสนา มีความผูกพันต้ังแต่เกิดจนกระท่ังตาย  สภาพ
สังคมไทยได้เข้าวัดบำเพ็ญบุญทุกวันสำคัญของพระพุทธศาสนา วันสำคัญของชาติ และเมื่อในอดีตประชาชน
ชาวไทย ได้เข้าวัดฟังธรรมทุกวันธรรมสวนะ แต่ในสภาพสังคมปัจจุบัน ในวันพระดังกล่าว ไม่มีการเข้าวัดฟัง
ธรรม จึงทำให้สภาพสังคมไทยห่างไกลจากการเข้าวัดฟังธรรม การซึมซับรสแห่งพระธรรม จึงมีน้อยลงไปทุกที 
สังคมจึงสับสนวุ่นวายปัญหาเกิดขึ้นมากมาย ขาดหลักการในการนำเอาหลักธรรม ในพระพุทธศาสนามา
ประคับประคองชีวิต ทำให้ชีวิตขาดหลักในการดำเนินชีวิต และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  ชีวิตไม่มี
ความสุข  เป็นไปตามอัตภาพท่ีจะสามารถเป็นไปได้ 
  งานกิจการนักเรียน กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  จึงได้จัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ท่ีกำลังจะจบการศึกษา ใหม้ีกิจกรรมในการรับฟัง
พระธรรมเทศนาในวันบุญเดือน 4  (วันพระ ขึน้ 14 ค่ำ เดือน 4 ) ณ วัดธาตุเรณู  ซึ่งเป็นสถานท่ีอันเป็น
ถาวรวัตถุในอำเภอเรณูนคร และเป็นสถานท่ีประดิษฐานพระธาตุเรณู อีกท้ังเป็นการเปิดโอกาสให้
พุทธศาสนิกชน ผู้สนใจร่วมฟังพระธรรมเทศนา การสนทนาธรรม ในวันดังกล่าว  เพื่อนำหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติให้มีความสุขในชีวิต สมกับเป็นพุทธศาสนิกชน มีพระพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาประจำชาติอย่างแท้จริง 
 
วัตถุประสงค์ 
1.  ผลลัพธ์ (outcome)   
 1.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ได้รับฟังพระธรรมเทศนา เพื่อนำหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน  

2.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม และจริยธรรมท่ีดีงาม   
 3.  เพื่อให้นักเรียนสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

2.  ผลผลิต  (output) 
1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ได้รับฟังพระธรรมเทศนา เพื่อนำหลักธรรมใน

พระพุทธศาสนาไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน  
2.  นักเรียนมีคุณธรรม และจริยธรรมท่ีดีงาม   

 3.  นักเรียนสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
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ขอบเขตของการประเมินโครงการ 
 

ประเมินโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมก่อนจบพบพระ ประจำปีการศึกษา 2563 
 
ระยะเวลาการประเมินโครงการ 
 
 1-30 มีนาคม 2564 
 
เป้าหมาย 

1. เชิงปริมาณ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 จำนวน 654 คน 

 2.  เชิงคุณภาพ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ได้รับฟังพระธรรมเทศนา เพื่อนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนา

ไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม และจริยธรรมท่ีดีงาม  และเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ได้รับฟังพระธรรมเทศนา เพื่อนำหลักธรรมใน 
พระพุทธศาสนาไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน  
2.  นักเรียนมีคุณธรรม และจริยธรรมท่ีดีงาม   
3.  นักเรียนสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
  ในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพงานกิจการนักเรียน กิจกรรมก่อบจบพบพระ       
ประจำปีการศึกษา 2563  ผู้ดำเนินงานได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ  จึงขอนำเสนอเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องตามลำดับ  ดังนี้ 
 1.หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาท่ีนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน 
 2.ทฤษฎีการประเมินโครงการ 
 
หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน 
            หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา มีความสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน เปรียบเสมือนเป็น
ตัวแทนของพระพุทธเจ้าในฐานะศาสดาของพระพทุธศาสนา การปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา 
เป็นกระบวนการนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตจริง คือ ฝึกฝนพัฒนาตนเอง ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ 
ปัญญา่และสังคม โดยมีรายละเอียด ด้ังนี้ 
 
    หลักแห่งการปฏิบัติธรรม 5 ประการ 
        1. ศีล ด้วยการทำตนให้สงบ ระวังความช่ัวทางกาย - ใจ 
        2. สมาธิ ต้องฝึกจิต อบรมจิตให้ระงับความวิตกฟุ้งซ่าน 
        3. ปัญญา ต้องศึกษาลักษณะจิตด้วยความเข้าใจท่ีถูกต้อง ในหลักแห่งความจริง 
        4. วิมุตติ ต้องเข้าใจลักษณะแห่งจิต ท่ีพ้นจากเพลิงทุกข์ ว่าเป็นอย่างไร 
        5. วิมุตติญาณทัสสนะ ต้องศึกษาถึงความรู้จักตน ว่าอย่างไรจึงรู้แน่กายสุจริต วจีสุจริตต มโนสุจริต 
 
    หัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา 3 ประการได้แก่ 
        1. ไม่ทำความช่ัวทั้งปวง 
        2. ทำความดีให้ถึงพร้อม 
        3. ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส  
            พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้พระอริยสงฆ์จำนวน 1,250 รูปท่ีต่างมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันโดยมิได้
นัดหมายในวันเพ็ญเดือน 3 (วันมาฆบูชา) เรียกว่า "โอวาทปาติโมกข์ "อันถือเป็นข้อธรรมท่ีเป็นประธานของคำ
สอนท้ังหลาย 
    ฆราวาสธรรม 4 
        คือธรรมสำหรับการครองเรือนในชีวิตของบุคคลท่ัวไปได้แก่ 
        1. สัจจะ คือ พูดจริงทำจริงและซื่อตรง  
        2. ทมะ คือ ฝึกหัดแก้ไขปรับปรุง  



4 

        3. ขันติ คือ อดทนต้ังใจและขยัน  
        4. จาคะ คือ เสียสละ  
    ธรรมคุ้มครองโลกมี 2 อย่างคือ 
        1. หิริ คือ ความละอายใจในการทำบาป 
        2. โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวผลของการทำช่ัว 
    อิทธิบาท 4 หรือธรรมท่ีช่วยให้สำเร็จในส่ิงท่ีประสงค์ได้แก่ 
        1. ฉันทะ คือ ความพอใจรักใคร่ 
        2. วิริยะ คือ ความเพียร  
        3. จิตตะ คือ เอาใจฝักใฝ่ ไม่วางธุระ  
        4. วิมังสา คือ หมั่นตริตรอง พิจารณาเหตุผล  
    สัมมัปปาธาน 4 
        1. พยายามเพื่อจะไม่ให้เกิดอกุศลกรรม คือ บาปเกิดในตน  
        2. พยายามเพื่อจะละอกุศลธรรม คือ บาปท่ีเคยเกิดขึ้นแล้วในตน  
        3. พยายามเพื่อจะเจริญกุศลธรรม คือ บุญให้มีในตน 
        4. พยายามเพื่อรักษากุศลธรรม คือ บุญที่เกิดข้ึนแล้วในตนให้มีอยู่ 
            ข้อแรกคือ ให้ระวังทวารหก ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ข้อท่ีเหลือ คือ ต้องขับไล่ของเก่า คืออย่าไป
แยแส ไม่ต้องรำพึงเพียงแต่เจริญสติ  
            เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วได้แสดงปฐมเทศนาโปรดแก่ ปัญจวัคคีย์ท้ัง ๕(ผู้ท่ีเคยอุปัฏฐาก
ปรนนิบัติพระองค์มาได้แก่ โกณทัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ) เป็นครั้งแรกมรรคอันมีองค์ 8 นี้
เป็นข้อปฏิบัติแบบสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ท่ีทรงโปรดแก่เหล่าปัญจวัคคีย์  
    มรรคมีองค์ 8 ได้แก่ 
        1. สัมมาทิฏฐิ คือมีปัญญาอันเห็นชอบ ได้แก่การเห็นในอริยสัจ 4 คือ  
            - ทุกข์ เหตุท่ีทำให้เกิดทุกข์ (สมุทัย)  
            - ความดับทุกข์ (นิโรธ)  
            - ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ (มรรค)  
        2. สัมมาสังกัปปะ คือดำริชอบ ได้แก่  
            - ดำริท่ีจะออกจากกาม (เนกขัมมะ)  
            - ดำริในการไม่พยาบาทปองร้ายผู้อื่น  
            - ดำริในการไม่เบียดเบียนผู้อื่น  
        3. สัมมาวาจา คือเจรจาชอบ ได้แก่การเว้นจากวจีทุจริต 4 คือไม่ประพฤติช่ัวทางวาจาอันได้แก่  
            - ไม่พูดเท็จ (มุสาวาทา)  
            - ไม่พูดส่อเสียด ยุยงให้เขาแตกร้าวกัน (ปิสุณาย วาจาย)  
            - ไม่พูดคำหยาบคาย (ผรุสาย วาจาย)  
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            - ไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระ (สัมผัปปลาปา)  
        4. สัมมากัมมันตะ คือทำการงานชอบโดยประกอบการงานท่ีไม่ผิดประเพณี ไม่ผิดกฏหมาย ไม่ผิด
ศีลธรรม และเว้นจากการทุจริต 3 อย่างได้แก่  
            - การเบียดเบียนฆ่าสัตว์ตัดชีวิต (ปาณาติบาต)  
            - การลักขโมย และฉ้อฉลคดโกง แกล้งทำลายผู้อื่น (อทินนาทาน)  
            - การประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิจฉาจาร)  
        5. สัมมาอาชีวะ คือเล้ียงชีวิตชอบได้แก่ การเว้นจากการเล้ียงชีพในทางท่ีผิด การประกอบสัมมาอาชีพ
คือ  
            - เว้นจากการค้าขายเครื่องประหารมนษุย์และสัตว์  
            - เว้นจากการค้าขายมนุษย์ไปเป็นทาส  
            - เว้นจากการค้าสัตว์สำหรับฆ่าเป็นอาหาร  
            - เว้นจากการค้าขายน้ำเมา  
            - เว้นจากการค้าขายยาพิษ  
        6. สัมมาวายามะ คือมีความเพียรชอบ 4 ประการได้แก่  
            - เพียรระวังมิให้บาปหรือความช่ัวเกิดขึ้น  
            - เพียรละบาปหรือความช่ัวที่เกิดขึ้นแล้ว  
            - เพียรทำกุศลหรือความดีให้เกิดขึ้น  
            - เพียรรักษากุศลหรือความดีท่ีเกิดขึ้นแล้วให้คงอยู่  
        ๗.สัมมาสติ คือระลึกชอบได้แก่ การระลึกวิปัฏฐานได้แก่ การระลึกในกาย เวทนา จิต และธรรม 4 
ประการคือ  
            - พิจารณากาย ระลึกได้เมื่อรู้สึกสบายหรือไม่สบาย พิจารณาลมหายใจเข้าออก  
            - พิจารณาเวทนา ระลึกได้เมื่อรู้สึกสุข หรือทุกข์ หรือเฉยๆ มีราคะ โทสะ โมหะหรือไม่  
            - พิจารณาจิต ระลึกได้ว่าจิตกำลังเคร้าหมองหรือผ่องแผ้ว รู้เท่าทันความนึกคิด  
            - พิจารณาธรรมให้เกิดปัญญา ระลึกได้ว่าอารมณ์อะไรกำลังผ่านเข้ามาในใจ  
        8. สัมมาสมาธิ คือต้ังใจชอบ ทำจิตให้สงบระงับจากกิเลส เครื่องเศร้าหมอง ให้มีอารมณ์แน่วแน่เป็นอัน
เดียวเพื่อให้จิตจดจ่อไม่ฟุ้งซ่าน หาอารมณ์อันไม่มีโทษให้จิตยึด จะได้ไม่พร่าไปหลายทางได้แก่ การเจริญฌาน
ท้ัง 4 คือ  
            - ปฐมฌาน หรือฌานท่ี 1  
            - ทุติยฌาน หรือฌานท่ี 2  
            - ตติยฌาน หรือฌานท่ี 3  
            - จตุตถฌาน หรือฌานท่ี 4  
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    เคล็ดลับการเป็นพหูสูต 5 อย่าง 
        1. ฟังมาก หรือศึกษาเล่าเรียนมาก 
        2. จำมาก คือหมั่นสังเกตจดจำส่ิงต่างๆท่ีเห็นมา เรียนมา 
        3. ท่องจนคล่องขึ้นใจ คือจำได้โดยไม่ต้องนกึคิด 
        4. เจนใจ คือการคิดจนสร้างมโนภาพในใจขึ้นได้ทันที 
        5. ทะลุปรุโปร่ง คือนำข้อมูลท่ีได้ศึกษามาพิจารณาเป็นข้อสรุป อธิบายต้นสายปลายเหตุได้อย่างถูกต้อง 
    อานิสงส์ในการฟังธรรม 5 ประการได้แก่ 
        1. ย่อมได้ฟังส่ิงท่ียังไม่เคยฟัง 
        2. ส่ิงท่ีได้ฟังแล้ว ย่อมชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้น 
        3. บรรเทาความสงสัยเสียได้ 
        4. ทำความเห็นให้ตรง 
        5. จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใส 
 
เอกสารแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวกับการประเมินโครงการ 
  การประเมินโครงการในครั้งนี้ ผู้ประเมินได้ทำการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องและใช้หลักการของ 
CIPP Model  ในการประเมินผลการศึกษารายละเอียดดังนี้ 
 
ความหมายของการประเมินโครงการ 
 
 การประเมินโครงการเป็น “ศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science)” หรือเป็น “วิทยาการประยุกต์”  ท่ี
เกิดจากการผสมผสานของศาสตร์หลายแขนง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีแนวคิดและวิธีการท่ีผูกพันกับวิชาการสาขา
เศรษฐศาสตร์เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดีถ้าพิจารณาเฉพาะคำว่า “การประเมินโครงการ”  แล้ว อาจบอกได้ว่า
เป็นคำผสมของคำสองคำคือคำว่า “การประเมิน” กับคำว่า “โครงการ” ซึ่งท้ังสองคำต่างก็มีความหมายหรือ
คำจำกัดความเฉพาะของตนเอง 
 “การประเมิน” หรือ “การประเมินผล” มีความหมายตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า  “Evaluation”   ซึ่ง
หมายถึง กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจดำเนินการส่ิงใดส่ิงหนึ่ง   นอกจากนี้ยังมี
ความหมายเกี่ยวเนื่องกับคำอื่นๆ อีกหลายคำ เช่น การวิจัย (Research) การวัดผล  (Measurement) การ
ตรวจสอบรายงานผล (Appraisal) การควบคุมดูแล  (Monitoring) การประมาณการ  (Assessment) และการ
พิจารณาตัดสิน (Judgment) เป็นต้น ซึ่งคำดังกล่าวแล้วอาจสรุปเป็นความหมายหรือคำจำกัดความร่วมกันได้
ว่า เป็นการประมาณค่าหรือการประมาณผลท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินงานโดยอาศัยข้อมูลท่ีได้เก็บรวบรวมด้วย
วิธีการสอบถาม ทดสอบ สังเกต และวิธีการอื่นๆ แล้วทำการวิเคราะห์เพื่อตัดสินว่าการดำเนินงานนั้นมีคุณค่า
หรือบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานนั้นมากน้อยเพียงใด 
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 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้คำจำกัดความของ “โครงการ” ว่าหมายถึง  แผน
หรือเค้าโครงท่ีกำหนดไว้ โครงการเป็นศัพท์ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า “Project” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งหรือระดับ
หนึ่งของแผนงาน (Plan) และในบางตำราถือว่ามีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า “Program”   ซึ่งหมายถึง
แผนงานท่ีมีรายละเอียดในการปฏิบัติงานชัดเจน ฉะนั้นจึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าโครงการ คือ Project หรือ 
Program ในภาษาอังกฤษนั้นเอง ความหมายของโครงการและรายการปฏิบัติงาน   ได้กล่าวไว้อย่างละเอียด
แล้วในตอนท่ี 1   
 โดยคำว่า “การประเมิน” หรือ “การประเมินผล” รวมกับคำว่า “โครงการ” จึงเป็นคำศัพท์ทาง
วิชาการโดยเฉพาะว่า การประเมินโครงการ (Project or Program Evaluation) ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้ 
 การประเมินโครงการ หมายถึง การตรวจสอบวัตถุประสงค์ของโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้
กำหนดไว้หรือไม่ และบรรลุถึงเป้าหมายนั้นด้วยด้วนมากน้อยเพียงใด 
 การประเมินโครงการ เป็นกระบวนการในการพิจารณาวิเคราะห์ถึงคุณลักษณะและคุณภาพของ
โครงการ 
 การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือการใช้วิธีการวิจัยเพื่อหาข้อมูลท่ี
เป็นจริงและมีความเช่ือถือได้ของโครงการ แล้วพิจารณาตัดสินว่าโครงการนั้นบรรลุถึงวัตถุประสงค์หรือไม่และ
ด้วยคุณภาพของความสำเร็จนั้นเป็นเช่นใด 
 การประเมินโครงการ หมายถึง การประมาณค่าการดำเนินงานของกิจกรรมใดๆ อย่างมีระบบเพื่อ
ปรับปรุงการดำเนินงานนั้นท้ังในปัจจุบันและในอนาคต 
 จากความหมายดังกล่าวแล้วอาจสรุปได้ว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการในการเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการดำเนินโครงการ และพิจารณาบ่งช้ีให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของ
โครงการนั้นอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้นเพื่อการดำเนินงานต่อไปหรือจะยุติการ
ดำเนินงานโครงการนั้นเสีย 
 
ความหมายและความสำคัญของการประเมินโครงการ 
 
 การพัฒนาของโลกทางด้านวัตถุได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ด้วยกิจกรรมอั นสลับซับซ้อน
มากมายและผลของการพัฒนาทางด้านวัตถุนี้เอง ก่อให้เกิดผลสะท้อนหรือผลกระทบอย่างมากต่อจิตใจของพล
โลก จึงทำให้มีความจำเป็นท่ีจะต้องมีโครงการเพื่อการพัฒนาจิตใจของมนุษยโลกควบคู่กันด้วย    ท้ังนี้เพื่อ
มุ่งหวังให้มนุษยโลกได้ใช้ความเจริญท้ังทางด้านวัตถุและการพัฒนาการทางด้านจิตใจให้สอดคล้องกันไป และ
มนุษยโลกเหล่านั้นอยู่รวมกันด้วยความสงบสุข แบ่งปันและใช้ประโยชน์ของความเจริญร่วมกัน และมีความ
เข้าใจท่ีดีต่อกัน 
 โครงการอันมากมายท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา การเกษตร การสาธารณสุข ความมั่นคงปลอดภัย   และ
อื่นๆ เพื่อพัฒนาความเจริญดังกล่าวแล้วต้องใช้จ่ายทรัพยากรเป็นจำนวนมากท้ังท่ีเป็นเงิน วัสดุอุปกรณ์และ
กำลังคน โครงการบางโครงการมีประโยชน์มากและเห็นคุณค่าอย่างชัดเจน โครงการบางชนิดเมื่อกระทำไปแล้ว
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ไม่เกิดประโยชน์และคุณค่าแต่ประการใด การท่ีจะตัดสินใจระบุลงไปว่าโครงการใดมีประโยชน์มีคุณค่าหรือมี
ประโยชน์มากน้อยเพียงใดย่อมจะต้องมีการพิสูจน์วิเคราะห์ โดยเครื่องมือท่ีใช้ก็คือศาสตร์ท่ีว่าด้วยการประเมิน
โครงการ 
 การประเมินโครงการอย่างมีระบบ ย่อมจะมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารโครงการได้ตระหนักถึงคุณภาพของ
โครงการท่ีกำหนดขึ้นไว้ว่าจะสามารถตัดสินใจในการดำเนินการ การปรับปรุงและเปล่ียนแปลงโครงการให้มี
ความถูกต้องเหมาะสม และส่งผลให้โครงการนั้นดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุถึงเป้าประสงค์ท่ีกำหนด
ไว้ทุกประการ 
 การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายและมีความสำคัญตามความคิดเห็นของนักวิชาการในหลายแง่
หลายมุมดังต่อไปนี้ 
 มิตเซล  กล่าวว่า  การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายท่ีสำคัญ 3 ประการ 

1. เพื่อแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของโครงการ 
2. เพื่อช่วยให้ผู้ตัดสินใจมีการตัดสินใจท่ีถูกต้องขึ้น 
3. เพื่อการบริการข้อมูลแก่ฝ่ายการเมืองเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย 
ค์นอก  กล่าวว่า  การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายเฉพาะดังต่อไปนี้ 
1. เพื่อแสดงให้เห็นถึงเหตุผลท่ีชัดเจนของโครงการอันเป็นพื้นฐานท่ีสำคัญของการตัดสินใจ    ว่า

ลักษณะใดของโครงการมีความสำคัญมากท่ีสุด ซึ่งจะต้องทำการประเมินเพื่อการหาประสิทธิผล    และข้อมูล
ชนิดใดท่ีจะต้องเก็บรวบรวมไว้เพื่อการวิเคราะห์ 

2. เพื่อรวบรวมหลักฐานความเป็นจริงและข้อมูลท่ีจำเป็นเพื่อนำไปสู่การพิจารณาถึงประสิทธิผลของ
โครงการ 

3. เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อนำไปสู่การสรุปผลของโครงการ 
4. เพื่อการตัดสินใจว่าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดท่ีสามารถนำเอาไปใช้ได้ 
5. เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนาปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
มอร์ซุนด์  กล่าวถึง  ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการไว้ดังนี้ 
1. เพื่อท่ีจะทราบว่าการปฏิบัติงานตามโครงการ บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 
2. เพื่อท่ีจะทราบว่าเป้าหมายท่ีกำหนดไว้เป็นเป้าหมายท่ีปฏิบัติได้จริงหรือไม่ และเป็นเป้าหมายท่ีมี

ความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
รอสซี่ และฟรีแมน  กล่าวว่า  การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายตามเหตุผลดังต่อไปนี้ 
1. เพื่อพิจารณาถึงคุณค่าและการคาดคะเนคุณประโยชน์ของโครงการ 
2. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 
3. เพื่อเป็นการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขการดำเนินโครงการ 
4. เพื่อเป็นการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียหรือข้อจำกัดของโครงการ  เพื่อการตัดสินใจในการสนับสนุน

โครงการ 
5. เพื่อการตรวจสอบว่าการดำเนินโครงการบรรลุถึงเป้าหมายมากน้อยเพียงใด 
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อนึ่งพึงระลึกเสมอว่าการประเมินโครงการมิได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการ 
พิสูจน์หรือตรวจสอบโครงการ แต่เป็นการกระทำเพื่อปรับปรุงแก้ไขส่วนบกพร่องของโครงการเป็น

สำคัญดังข้อเขียนของตัฟเฟิลบีม ท่ีว่า 
“ความมุ่งหมายท่ีสำคัญของการประเมินโครงการมิใช่เพื่อการพิสูจน์ แต่เพื่อการปรับปรุ ง   (The 

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

ความสำคัญหรือคุณประโยชน์ของการปะเมินโครงการได้ ดังนี้ 
1. การประเมินจะช่วยทำให้การกำหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการดำเนินงานมีความชัดเจน

ขึ้นกล่าวคือก่อนท่ีโครงการจะได้รับการสนับสนุนให้นำไปใช้ย่อมจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดจาก
ผู้บริหารและผู้ประเมิน ส่วนใดท่ีไม่ชัดเจนเช่นวัตถุประสงค์หรือมาตรฐาน ในการดำเนินงานหากขาดความ
แน่นอนแจ่มชัดจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องชัดเจนเสียก่อน ฉะนั้น    จึงกล่าวได้ว่าการ
ประเมินโครงการมีส่วนช่วยทำให้โครงการมีความชัดเจนและสามารถท่ีจะนำไปปฏิบัติได้อย่างได้ผลมากกว่า
โครงการท่ีไม่ได้รับการประเมิน 

2. การประเมินโครงการช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์เต็มท่ีท้ังนี้เพราะ
การประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ ข้อมูลใดหรือปัจจัยใดท่ีเป็นปัญหาจะได้รับการจัดสรร
ให้อยู่ในจำนวนหรือปริมาณท่ีเหมาะสมเพียงพอแก่การดำเนินงาน ทรัพยากรท่ีไม่จำเป็นหรือมีมากเกินไปจะ
ได้รับการตัดทอน และทรัพยากรใดท่ีขาดก็จะได้รับการจัดหาเพิ่มเติม ฉะนั้นการประเมินโครงการจึงมีส่วนท่ีทำ
ให้การใช้ทรัพยากรของโครงการเป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 

3. การประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ดังท่ีได้กล่าวแล้วว่าโครงการเป็นส่วนหนึ่งของ
แผน ดังนั้นเมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขให้ดำเนินการไปด้วยดีย่อมจะทำให้
แผนงานดำเนินไปด้วยดีและบรรลุถึงวัตถุประสงค์ท่ีได้กำหนดไว้ หากโครงการใดโครงการหนึ่งมีปัญหาในการ
นำไปปฏิบัติย่อมกระทบกระเทือนต่อแผนงานท้ังหมดโดยส่วนรวม ฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้เช่นเดียวกันว่าหาก
การประเมินโครงการมีส่วนช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพย่อมหมายถึงการประเมินโครงการมี
ส่วนช่วยให้แผนงานบรรลุถึงวัตถุประสงค์และดำเนินงานไปด้วยดีเช่นเดียวกัน 

4. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ (Impact) ของโครงการและทำ
ให้โครงการมีข้อท่ีทำให้เกิดความเสียหายลดน้อยลง ดังตัวอย่างโครงการเข่ือนน้ำโจนซึ่งในการสร้างถนนเพื่อ
ไปสู่สถานท่ีสร้างเข่ือนนั้นต้องผ่านป่าไม้ธรรมชาติทำให้เกิดการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และสัตว์ป่าหลายชนิด
อาจต้องสูญพันธ์การประเมินโครงการจะช่วยให้เกิดโครงการป้องกันรักษาป่าและโครงการอนุรักษ์และอพยพ
สัตว์ป่าขึ้นเพื่อการแก้ปัญหา เป็นต้น ด้วยตัวอย่างและเหตุผลดังกล่าวจึงถือได้ว่าการประเมินโครงการมีส่วนใน
การช่วยแก้ปัญหาได้ 

5. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยอย่างสำคัญในการควบคุมคุณภาพของงานดังท่ีได้กล่าวแล้วว่าการ
ประเมินโครงการเป็นการตรวจสอบและควบคุมชนิดหนึ่งซึ่งดำเนินงานอย่างมีระบบและมีความเป็น
วิทยาศาสตร์อย่างมากทุกอย่างของโครงการและปัจจัยทุกชนิดท่ีใช้ในการดำเนินงานจะได้รับการวิเคราะห์
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อย่างละเอียดกล่าวคือท้ังข้อมูลนำเข้า (Inputs) กระบวนการ (Process) และผลงาน  (Outputs) จะได้รับการ
ตรวจสอบประเมินผลทุกขั้นตอนส่วนใดท่ีเป็นปัญหาหรือไม่มีคุณภาพจะได้รับการพิจารณาย้อนกลับ 
(feedback) เพื่อให้มีการดำเนินงานใหม่จนกว่าจะเป็นไปมาตรฐานหรือเป้าหมายท่ีต้องการ ดังนั้น จึงถือได้ว่า
การประเมินผลเป็นการควบคุมคุณภาพของโครงการ 

6. การประเมินโครงการมีส่วนในการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติตามโครงการ เพราะการ
ประเมินโครงการมิใช่เป็นการควบคุมบังคับบัญชาหรือส่ังการ แต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงแก้ไข
และเสนอแนะวิธีการใหม่ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติโครงการ อันย่อมจะนำมาซึ่งผลงานท่ีดี เป็นท่ียอมรับของ
ผู้เกี่ยวข้องท้ังปวง โดยลักษณะเช่นนี้ย่อมทำให้ผู้ปฏิบัติมีกำลังใจ มีความพึงพอใจ และมีความต้ังใจกระตือรืน
ร้านท่ีจะปฏิบัติงานต่อไปและมากขึ้น ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าการประเมินโครงการมีส่วนอย่างสำคัญในการสร้างขวัญ
กำลังใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

7. การประเมินโครงการช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ กล่าวคือ การประเมินโครงการจะทำ
ให้ผู้บริหารได้ทราบถึงอุปสรรคปัญหาข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการ
ดำเนินการโครงการ โดยข้อมูลดังกล่าวแล้วจะช่วยทำให้ผู้บริหารตัดสินใจว่าจะดำเนินโครงการนั้นต่อไป หรือ
จะยุติโครงการนั้นเสีย นอกจากนั้นผลของการประเมินโครงการอาจเป็นข้อมูลอย่างสำคัญในการวางแผนหรือ
การกำหนดนโยบายของผู้บริหารและฝ่ายการเมือง 

 
กระบวนการของการประเมินโครงการ 
 
 การประเมินโครงการเป็นกระบวนการของการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของโครงการอย่าง
มีระบบโดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเพื่อการปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้น กระบวนการในการประเมินผล
โครงการอาจมีขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนแตกต่างกันไปตามแนวคิดของนักวิชาการทางการ
ประเมินผลโครงการแต่ละบุคคลหรืออาจมีรายละเอียดท่ีแตกต่างเพราะรูปแบบหรือประเภทของการ
ประเมินผลหรือประเมินไปตามแต่ละประเภทของโครงการ อย่างไรก็ดีการประเมินผลโครงการนอกจากจะ
ประเมินโครงการท้ังหมดโดยส่วนรวมแล้ว แต่ละส่วนของโครงการจะต้องได้รับการประเมินควบคู่กันไปด้วย
เสมอ คือ การประเมินข้อมูลนำเข้า (Inputs) การประเมินตัวกระบวนการ (Processor)  และการประเมินผล
งาน (Outputs) ซึ่งแต่ละส่วนและโดยท้ังหมดของโครงการจะประกอบด้วยขั้นตอน ท่ีสำคัญ ดังนี้ 

1. การศึกษาและพิจารณาถึงรายละเอียดของวัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อให้ทราบ
ว่าโครงการท่ีกำหนดขึ้นนั้นมีวัตถประสงค์หรือจุดมุ่งหมายท่ีสามารถดำเนินการได้หรือไม่ จะมีการปรับเปล่ียน
วัตถุประสงค์ให้มีความเฉพาะเจาะจงและปฏิบัติได้โดยลักษณะใด การประเมินผลโครงการ ในขั้นตอนนี้ถือได้
ว่าเป็นการประเมินก่อนท่ีจะลงมือปฏิบัติงานจริงเป็นการตรวจสอบและทบทวนความเรียบร้อยวัตถุประสงค์
โครงการเป็นสำคัญ 

2. การศึกษาความเป็นไปได้ของข้อมูล ซึ่งเป็นการประเมินข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ ท่ีจะต้องใช้
ดำเนินการว่ายังมีความเหมาะสมเพียงพอท่ีจะใช้ปฏิบัติงานหรือไม่ข้อมูลและทรัพยากรท่ีมีอยู่สามารถท่ีจะ
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สนองตอบวัตถุประสงค์ได้มากน้อยเพียงใด และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นยังจะใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ได้หรือไม่ 
การประเมินในขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบทบทวนความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีจะต้องใช้เพื่อการบริหาร
โครงการนั่นเอง 

3. การเก็บรวบรวมและการกระทำกับข้อมูลและทรัพยากร ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึงกระบวนการใน
การดำเนินโครงการในลักษณะเป็นการเก็บรวบรวมและจำแนกข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ เป็นสัดส่วน   และให้มี
ความเป็นจริงมากท่ีสุด เพราะหากการดำเนินงานในขั้นตอนนี้มีปัญหาย่อมทำให้ผลงานท่ีเกิดขึ้นมีปัญหาตามไป
ด้วย กล่าวคือ แม้ว่าผู้บริหารโครงการจะทราบถึงทรัพยากรท่ีจะต้องใช้ท้ังปริมาณและคุณภาพเป็นอย่างดีแล้ว 
แต่ในขั้นตอนของการรวบรวมและจัดดำเนินการกับข้อมูลไม่ดีพอ ผลท่ีเกิดขึ้นย่อมไม่มีคุณภาพหรือด้อยคุณภาพ 
ตัวอย่าง เนื้อย่าง ดีย่างกับเตาท่ีไฟแรงเกินไป ย่อมได้เนื้อย่างท่ีไหม้เกรียม   เป็นต้น การประเมินในขั้นตอนนี้เป็น
การตรวจสอบกระบวนการว่าเหมาะสมกับข้อมูลหรือทรัพยากร    ท่ีนำเข้าหรือไม่ 

4. การวิเคราะห์ การแปลความหมาย และการสรุปผล ซึ่งเป็นขั้นตอนท่ีข้อมูลได้ผ่านกระบวนการ
เรียบร้อยแล้ว และผู้ประเมินจะต้องทำการวิเคราะห์ผลท่ีเกิดขึ้นว่าเป็นเช่นใด ตรงตามวัตถุประสงค์หรือ
มาตรฐานท่ีกำหนดไว้หรือไม่ จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ดียิ่งขึ้นในลักษณะใดและผลท่ีเกิดขึ้นจะมีแนวโน้ม
ไปในลักษณะใด การประเมินในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลงานของโครงการท่ีเกิดขึ้น และรวมไปถึงการ
ประเมินโครงการโดยท้ังหมดด้วยว่าทรัพยากรหรือข้อมูลนำเข้าท่ีมีอยู่ ด้านกระบวนการท่ีใช้   และด้วยผลงาน
ท่ีปรากฏนั้นโครงการโดยรวมเป็นเช่นใด เป็นโครงการท่ีให้ผลประโยชน์คุ้มค่ากับการดำเนินงานหรือไม่ ควร
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้ดีขึ้นแล้วดำเนินงานต่อไป หรือจะล้มเลิกยุติโครงการนี้เสีย 
 โดยกระบวนการท่ีกล่าวแล้วเป็นกระบวนการท่ัวไปของการประเมินโครงการหรือประเมินการ
ปฏิบัติงานทุกชนิด และในการประเมินโครงการแต่ละโครงการนั้นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งท่ีจะต้องเกี่ยวข้องและมี
ส่วนสำคัญในการพิจารณาเพื่อการประเมินผลโครงการด้วย คือ ระยะเวลา (Timing periods)  ของการ
ดำเนินงานโครงการ นอกจากนี้ในการประเมินผลโครงการจะต้องอาศัยส่ิงสำคัญหรือข้อคิดท่ีสำคัญอีกหลาย
ชนิด เช่น ข้อเท็จจริง ผลประโยชน์ ข้อผูกพัน ความเป็นไปได้ มาตรฐาน และอื่นๆ เพื่อประกอบในการพิจารณา
ข้อคิดดังกล่าวแล้วจะได้กล่าวต่อไป 
 อนึ่ง เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงกระบวนการในการประเมินผลโครงการท่ีชัดเจนและเป็นระบบขึ้น   
แผนภูมิ 1 จะแสดงรายละเอียดและขั้นตอนการประเมินผลโครงการได้พอสังเขป ดังนี้ 
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  จากแผนภูมิ 1 แสดงให้ทราบว่าทุกส่วนของโครงการจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันเสมอ โดยข้อมูลนำเข้า  
กระบวนการดำเนินงานและผลงานตามท่ีคาดหวังกับข้อมูลนำเข้า กระบวนการดำเนินงานและผลงาน  ท่ี
เกิดขึ้นจริงจะต้องมีการเปรียบเทียบซึ่งกันและกันและจะต้องเปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือวัตถุประสงค์ของ
โครงการและรายละเอียดของโครงการอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันแล้วจึงจะตัดสินหรือ ลงความเห็น  ได้ว่า
โครงการท่ีกำหนดขึ้นนั้นเป็นโครงการท่ีดีท่ีเหมาะสมและสามารถจะดำเนินงานต่อไปได้หรือไม่ 
  อย่างไรก็ดีการปฏิสัมพันธ์ของรายละเอียดโครงการซึ่งมีสองลักษณะ คือ ลักษณะท่ีเป็นความ
คาดหวัง หรือด้วยความจงใจเจตนา (Intention) กับลักษณะท่ีเป็นความจริง (Actuality หรือ  Observation)  เป็น
ความสัมพันธ์หรือการปฏิสัมพันธ์ที่เป็นการสอดคล้องกัน (Congruence) ซึ่งกันและกันว่าถ้าความคาดหวังเป็น
เช่นนี้แล้วความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร หรือเท่าใด โดยไม่ช้ีให้เห็นถึงความเช่ือมั่น  (reliable) หรือ
ความเท่ียงตรง (valid) ของส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงเหล่านั้น 
 ส่วนการปฏิ สัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ภายในระหว่างข้อมูลนำเข้า ( Inputs) กระบวนการ  
(Transactions) และผลงาน (Outcomes) ของรายละเอียดโครงการท้ังสองลักษณะจะเป็นการปฏิสัมพันธ์
เฉพาะลักษณะกล่าวคือรายละเอียดโครงการท่ีเป็นความคาดหวังจะมีความสัมพันธ์กันแบบ  การปฏิสัมพันธ์
โดยเหตุผลเชิงตรรกวิทยา (Empirical contingency) ส่วนรายละเอียดโครงการท่ีเป็นความเป็นจริงจะมี
ความสัมพันธ์กันแบบการปฏิสัมพันธ์โดยการพิสูจน์ (Empirical contingency) ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 
 1. การปฏิสัมพันธ์โดยเหตุผลเชิงตรรกวิทยา หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างรายละเอียดโครงการ ท่ีเป็น
ความคาดหวัง ท้ังท่ีเป็นข้อมูลนำเข้า กระบวนการ และผลงาน จะมีความสัมพันธ์กันตามหลักการทฤษฎี และ
ประสบการณ์ ท่ีสมเหตุสมผลแก่กันและกัน หรือ เป็นไปตามหลักเหตุผลเชิงตรรกศาสตร์ (Logical 
contingency) 
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 2. การปฏิสัมพันธ์โดยการพิสูจน์ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างรายละเอียดโครงการท่ีเป็นความจริง
ท้ังท่ีเป็นข้อมูลนำเข้า กระบวนการ และผลงาน จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตามหลักการท่ี เกิดจากการ
พิสูจน์ การทดลองเพื่อให้เห็นและทราบโดยชัดเจนว่า มีความเป็นเช่นนั้นจริงหรือมีความเป็นจริง  (Reality) ตาม
หลักของเหตุผลโดยการพิสูจน์ (Empirical contingency) 
 อย่างไรก็ดีด้วยแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สตัฟเฟิลบีม จึงได้นำไปกำหนดรูปแบบการประเมินโครงการท่ี
เรียกว่า “CIPP Model” ซึ่งเป็นการประเมิน ท้ังท้ังสภาวะแวดล้อม (Content) ข้อมูลนำเข้า  (Input) 
กระบวนการ (Process) และผลงาน (Product) ของโครงการ และเป็นรูปแบบการประเมินโครงการท่ี
คณะกรรมการสมาคมเกียรตินิยมทางการศึกษา ให้การยอมรับเพื่อใช้ประเมินผลโครงการทางการศึกษาใน
สหรัฐอเมริกา การประเมินผลโครงการแบบ CIPP ให้ภาพท่ีง่ายต่อการนำไปประยุกต์ใช้ ของผู้ประเมิน
โครงการ ลักษณะท่ีแสดงถึงรายละเอียดและขั้นตอนการประเมินผลโครงการแบบ CIPP อาจสรุปได้ดังแผนภูมิ 
ท่ี 2 
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  จากแผนภูมิ 2 โดยเริ่มต้นจากมุมซ้ายบนของแผนภูมิแสดงให้ทราบว่าการดำเนินงานโครงการใด ๆ ของ
องค์การจะต้องมีการประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context  evaluation) โดยจะต้องมีการประเมิน
ท้ังสภาวะแวดล้อมภายนอกและสภาวะแวดล้อมภายในโครงการ ผลจากการประเมินสภาพแวดล้อมโครงการ
จะทำให้มีการตัดสินใจเปล่ียนแปลงโครงการ ซึ่งถ้าเป็นการตัดสินใจไม่เปล่ียนแปลงโครงการ โครงการนั้นก็จะ
ดำเนินงานต่อไปเป็นปกติแต่ถ้ามีการเปล่ียนแปลงโครงการ ผู้ดำเนินโครงการจะต้องช้ีแจงให้เห็นถึงปัญหาและ
แนวทางในการแก้ปัญหาของโครงการ ถ้าไม่สามารถหาแนวทางท่ีพอใจในการแก้ปัญหาได้ การประเมินข้อมูล
นำเข้า (Input evaluation) ก็จะได้รับการตัดสินใจดำเนินการ การประเมินข้อมูลนำเข้าจะต้องมียุทธศาสตร์หรือ
วิธีการประเมินท่ีเหมาะสม การทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ จะต้องได้รับการพัฒนาขึ้นท้ังนี้เพื่อให้โครงการท่ีได้รับ
การตรวจสอบข้อมูลนำเข้านี้ เป็นโครงการท่ีสามารถดำเนินการได้ หลังจากนั้นก็จะต้องมีการประเมิน
กระบวนการและผลผลิตหรือผลงาน  ว่ากระบวนการท้ังสองชนิดนี้มีคุณค่าหรือไม่และมากน้อยเพียงใด ถ้า
กระบวนการและผลผลิตได้รับการพิจารณาตัดสินว่าด้อยคุณค่าไม่คุ้มกับทุนและแรงงานท่ีลงไปโครงการนั้นอาจ
ได้รับการตรวจสอบใหม่อีกครั้งหรืออาจเลิกล้มไปเลยก็ได้ อย่างไรก็ดีถ้าโครงการนั้นมีกระบวนการและผลผลิตท่ีมี
คุณค่าควรแก่การพึงพอใจ   โครงการนั้นจะได้รับการแก้ไขปัญหาและสามารถสนับสนุนให้ดำเนินกิจการต่อไป
ได้ 
 อนึ่งการประเมินโครงการตามกระบวนการของสตัฟเฟิลบีมหรือท่ี เรียกว่า CIPP Model   ดังกล่าว
แล้วเป็นกระบวนการท่ีมีลักษณะเป็นการวิเคราะห์ระบบ (System analysis) อย่างหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้
มีอำนาจในการตัดสินใจใช้เป็นข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าโครงการท่ีกำหนดขึ้น  จะเป็นโครงการท่ีสามารถ
ให้การบริการต่อองค์การหรือต่อสังคมต่อไปได้อีกหรือไม่ จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เหมาะสมหรือเกิด
คุณภาพในการดำเนินงานและการให้การบริการในลักษณะเช่นใด การประเมินโครงการโดย CIPP Model เป็น
วิธีการท่ีได้รับการยอมรับและนิยมมากวิธีการหนึ่งในปัจจุบัน 
 
การดำเนินงานของคณะกรรมการประเมินโครงการ 
 เมื่อคณะกรรมการประเมินโครงการไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการชุดเดียวหรือจำแนกเป็นอนุกรรมการ
ย่อยหลายคณะหรือเป็นคณะกรรมการถาวร หรือคณะกรรมการช่ัวคราว ได้รับการแต่งต้ังแล้วการวางแผนเพื่อ
การดำเนินงานเป็นหน้าท่ีและภารกิจท่ีคณะกรรมการจะต้องจัดทำการวางแผนเพื่อการประเมินโครงการ
สามารถกระทำได้ด้วยหลายวิธีการท้ังนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการเช่นนี้อยู่กับความรู้ความสามารถ
ของคณะกรรมการ ลักษณะของโครงการ และองค์ประกอบอื่นๆ อย่างไรก็ตามการประเมินโครงการมีขั้นตอน
และแผนงานท่ีคณะกรรมการจะต้องจัดทำดังต่อไปนี้ 
 ขั้นที่ 1 : กำหนดความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 คณะกรรมการประเมินโครงการจะต้องกำหนดความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์การประเมิน  เป็น
ลำดับแรกเพราะวัตถุประสงค์เป็นทิศทางในการดำเนินงาน วัตถุประสงค์จะต้องเขียนอย่างชัดเจนและมีความ
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เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด โดยจะต้องมีท้ังวัตถุประสงค์ระยะส้ัน และวัตถุประสงค์ระยะยาว   ในการดำเนินงาน 
การดำเนินงานขั้นตอนแรกนี้คณะกรรมการจะต้องสามารถตอบคำถามดังต่อไปนี้ 

- อะไร คือ ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการนี้ 
- วัตถุประสงค์ในการประเมินมีอะไรบ้าง 
- ทำไม จึงต้องประเมินโครงการนี้ 
ขั้นที่ 2 : การหาความต้องการในการประเมิน 

 หลังจากตอบคำถามในขั้นตอนแรกแล้ว คณะผู้ประเมินจะต้องทำความจำเป็นในการประเมิน   และ
สามารถลำดับความจำเป็นก่อนหลังในการประเมินอย่างไรก็ดีในการหาความจำเป็นลำดับแรกๆ นั้น คณะผู้
ประเมินไม่ควรพิจารณาเฉพาะลำดับแรกๆ ท่ีเกิดขึ้นในขณะนั้นโดยทันที แต่ควรพิจารณาย้อนหลังไปบ้างว่าใน
ระยะหนึ่งหรือสองปีท่ีผ่านมาว่ามีความจำเป็นอื่นใดหรือไม่ ถ้ามีควรจะได้พิจารณาถึงความจำเป็นเหล่านั้น
เสียก่อนอย่างละเอียดและรอบคอบ การหาความต้องการจำเป็นในการประเมิน และการจัดลำดับความสำคัญ
ก่อนหลังของส่ิงท่ีต้องประเมินเป็นการประหยัดท้ังเวลา เงิน วัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน 
 ในขั้นตอนนี้นอกจากคณะกรรมการต้องหาความจำเป็นในการประเมินผลโครงการแล้ว โดยส่วนตัวของ
คณะกรรมการทุกคนจะต้องเตรียมตนให้พร้อม กล่าวคือ มีความเข้าใจในจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินอย่างแจ่มชัดและท่ีสำคัญ คือ จะต้องมีทัศนคติหรือเจตนคติท่ีดีต่อส่ิงท่ีต้องประเมิน    จึงจะสามารถ
ทำให้การประเมินและผลของการประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ขั้นที่ 3 : การหาเครื่องมือและการรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือ (Instruments) เป็นส่ิงท่ีสำคัญในการประเมินโครงการ เมื่อคณะกรรมการทราบความมุ่ง
หมายและวัตถุประสงค์ของการประเมินแล้ว คณะกรรมการจะต้องสร้างหรือเลือกหาเครื่องมือ ท่ีสอดคล้องมา
ท่ีสุดกับวัตถุประสงค์หรือส่ิงท่ีต้องการประเมิน ในการสร้างหรือเลือกเครื่องมือนั้นคณะกรรมการควรให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับรู้และถ้าเป็นไปได้จะต้องยอมรับเครื่องมือท่ีจะนำไปใช้นั้น   หรือเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย
ได้แสดงความคิดเห็นและสร้างเครื่องมือร่วมกัน 
 เมื่อได้เครื่องมือท่ีต้องการแล้วคณะผู้ประเมินจะต้องกำหนดเวลา (schedule) ในการนำเครื่องมือไป
รวบรวมข้อมูลกำหนดเวลาควรต้องประกอบด้วย เวลาการปฐมนิเทศช้ีแจงผู้เก็บข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูล  และ
การรวบรวมข้อมูล เป็นต้น    
 การรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนท่ีสำคัญยิ่ง เพราะหากรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพแล้ว
ย่อมมีผลกระทบอย่างสำคัญต่อผลการประเมิน ฉะนั้นในการวางแผนเพื่อการรวบรวมข้อมูลคณะ   ผู้ประเมิน
ควร 

- กำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 
- ข้อมูลใดท่ีต้องการเก็บรวบรวม 
- จะเก็บข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร 
- จะเก็บข้อมูลเหล่านั้นเมื่อใด 
- ใครจะเป็นผู้เก็บข้อมูลเหล่านั้น 
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 ขั้นที่ 4 : การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อข้อมูลได้รับการรวบรวมเป็นไปตามวิธีการและได้จำนวนท่ีต้องการแล้ว คณะกรรมการประเมิน
โครงการจะต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด และจำแนกข้อมูลตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ    วิธีการ
วิเคราะหข์้อมูลจะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และรูปแบบ ของการประเมินท่ีได้กำหนดไว้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนท่ีสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของการประเมินโครงการ ข้อมูลท่ีได้รับอาจ
ประกอบด้วยข้อมูลหลายประเภทรวมถึงความสมบูรณ์ของข้อมูลท่ีได้ หากการวิเคราะห์เป็นไปอย่ างไม่มี
ประสิทธิภาพ ขาดหลักการในการวิเคราะห์ย่อมมีผลเสียหายต่อผลการประเมิน ฉะนั้นในการวิเคราะห์ข้อมูล
คณะผู้ประเมินจะต้องคำนึงถึง 

- ประเภทและชนิดของข้อมูลท่ีจะรวบรวมต้องเป็นท่ีตกลงและเห็นพ้องต้องกัน 
- เครื่องมือท่ีจะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดและรอบคอบ 
- ข้อมูลท่ีได้รับจะต้องจำแนกเป็นหมวดหมู่ และระบุได้ว่าเป็นข้อมูลท่ีเสริม หรือเป็นข้อมูลท่ีเป็น

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน 
- วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องถูกกำหนดขึ้นไว้ล่วงหน้า 
ขั้นที่ 5 : การรายงานข้อมูลและการรายงานผล 
เมื่อข้อมูลได้รับการวิเคราะห์แล้ว คณะกรรมการจะนำเสนอข้อมูลนั้นซึ่งถือว่าเป็นผลการประเมิน

โครงการนั่นเอง การกระทำเช่นนี้คณะผู้ประเมินจะต้องจะต้องวางแผนในการนำเสนอข้อมูลซึ่งมีเนื้อหา ท่ี
สำคัญจะต้องรายงาน คือ วัตถุประสงค์ (objectives) ในการประเมิน วิธีการ (Procedures) ในการประเมินผล 
ผล (Results) ของการประเมินและการนำผลการประเมินไปใช้ (Implications) ให้เกิดประโยชน์ การนำผลการ
ประเมินไปใช้นั้นจะต้องช้ีให้เห็นถึงจุดเด่น (Strength) และจุดด้อย  (Weakness) ของผลเหล่านั้นและจะต้อง
ช้ีให้เห็นด้วยว่าจะแก้ไขจุดด้อยได้อย่างไร  และทำอย่างไรจึงจะทำให้จุดเด่นนั้น    คงสภาพท่ีเป็นจุดเด่นอยู่
เสมอ นอกจากนั้นการรายงานผลการดำเนินงานโครงการควรต้องแสดงถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
โครงการบุคลากรและทรัพยากรท่ีต้องใช้ ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมท่ีต้องการรวบรวมท้ังความผูกพันด้าน
การงบประมาณและการเงิน 
 การรายงานผลการประเมินโครงการมีเป้าหมายท่ีสำคัญอย่างหนึ่งคือจะต้องให้ผู้ประเมินระดับสูงของ
หน่วยงานมีความเข้าใจและทราบโดยเร็วที่สุด ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจอย่างทันท่วงที การรายงานผล
ต่อผู้บริหารควรเป็นภาษาท่ีเข้าใจง่ายและกะทัดรัด ควรหลีกเล่ียงภาษาสถิติหรือภาษาทางวิชาการท่ีไม่จำเป็น 
 ขั้นที่ 6 : การติดตามผล 
 เมื่อผลการประเมินได้นำไปใช้ จุดเด่นและจุดด้อยของผลงานได้รับการส่งเสริมและปรับปรุงเพื่อการ
ดำเนินงานโครงการแล้ว โครงการอาจะได้รับการพิจารณาให้ดำเนินงานต่อไป และการดำเนินงานควรปฏิบัติใน
รูปแบบเดิมโดยการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องท่ีเป็นอยู่และเปล่ียนแปลงตามความจำเป็น   แล้วทำการ
ประเมินซ้ำอีกครั้งหนึ่งหากผลการประเมินเป็นท่ีพอใจและเป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้ว    โครงการนั้นย่อมถือ
ได้ว่าเป็นโครงการท่ีประสบกับความสำเร็จ 
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 จากขั้นตอนท่ี 6 ในการประเมินโครงการของคณะกรรมการประเมินโครงการดังท่ีกล่าวแล้ว   อาจ
สรุปได้ว่าเป็นแผนการประเมินท่ีผู้ประเมินใช้เป็นทิศทางในการดำเนินงานโดยจะต้องตอบคำถามเป็นลำดับข้ัน
ดังต่อไปนี้ 

- ประเมินอะไร 
- ประเมินไปทำไม 
- ประเมินอย่างไร 
- ประเมินเมื่อใด 
- ประเมินโดยใคร 
- เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร 
- วิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร 
- นำเสนอข้อมูลอย่างไร 
- รายงานผลการประเมินโดยใคร 
- ผลการประเมินจะใช้ประโยชน์หรือมีประโยชน์อะไร 

 การประเมินโครงการมีความสำคัญต่อการกำหนดแผนงานหรือโครงการต่อเนื่องของหน่วยงาน  ถ้า
โครงการได้รับการประเมินผลอย่างมีระบบและเป็นไปตามขั้นตอนย่อมมี ส่วนอันสำคัญต่อความถูกต้องและ
ความเท่ียงตรงของผลการดำเนินงานโครงการซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารหน่วยงานว่าภารกิจหรือ
การดำเนินงานของหน่วยงานควรจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาไปในทิศทางใด    อาจกล่าวได้ว่าปัจจัย
หนึ่งท่ีมีผลกระทบต่อความอยู่รอดขององค์การคือการประเมินผลโครงการอย่างเป็นระบบและผลของการ
ประเมินโครงการมีความถูกต้อง 
 
สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการประเมินโครงการ 
 การประเมินโครงการเป็นกระบวนการในการตรวจสอบ และวิเคราะห์ส่วนสำคัญของโครงการซึ่งได้แก่ 
ข้อมูลนำเข้า (Inputs) กระบวนการ (Process หรือ Transactions) และผลงาน (Outputs หรือ Outcomes) 
ดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว ท้ังนี้เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการท้ังหมดโดยส่วนรวมให้ดำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด อย่างไรก็ดีการประเมินโครงการเป็นกระบวนการท่ีอาจมีความสลับซับซ้อนแล้วแต่
ลักษณะของโครงการท่ีต้องประเมิน และมีความละเอียดอ่อนท่ีต้องใช้การพินิจพิจารณาและความละเอียด
รอบคอบในการดำเนินการ และการตัดสินใจ ฉะนั้นจึงมีส่ิงสำคัญหรือแนวคิดท่ีสำคัญซึ่งผู้ประเมินโครงการ
จะต้องคำนึงถึง จึงจะทำให้การประเมินโครงการบรรลุถึงเป้าหมายท่ีต้องการอย่างแท้จริง ส่ิงสำคัญดังกล่าวได้แก่ 
ข้อเท็จจริง คุณประโยชน์ ความถี่ ข้อมูลย้อนกลับ ความผูกพัน ความน่าเช่ือถือ วัตถุประสงค์ มาตรฐาน ความ
จำเป็น และคุณค่า ซึ่งสามารถอธิบายพอสังเขปได้ดังนี้ 
 ข้อเท็จจริง (Evidence) หมายความว่ารายละเอียด และข้อเท็จจริงต่างๆท่ีได้จากการประเมิน
โครงการทุกชนิดต้องใช้เวลา แรงงาน และทุนทรัพย์เป็นจำนวนมากในการจัดต้ังและดำเนินงาน ความผิดพลาด
ในการวิเคราะห์รายละเอียดและข้อเท็จจริงท่ีจำเป็น อาจนำไปสู่การตัดสินใจท่ีผิดพลาดหรือขาดประสิทธิภาพ 
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และทำให้โครงการท่ีกำหนดขึ้นหรือกำลังดำเนินงานอยู่นั้นขาดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ หรืออาจล้มเหลว
โดยส้ินเชิง ฉะนั้นการประเมินโครงการจะต้องได้รายละเอียดท่ีเป็นจริง และมีเหตุผลอย่างเพียงพอ 
 คุณประโยชน์ (Benefit) หมายความว่าในการประเมินโครงการนั้นจะต้องคำนึงด้วยว่า การลงทุนกับ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับคุ้มกันหรือไม่ ถ้าเป็นการประเมินโครงการท่ีไม่ให้ประโยชน์กับสังคมโดยส่วนรวมก็ไม่
ควรจะลงทุน เพราะการประเมินผลโครงการนั้นมักจะต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ถ้าประเมินแล้วผลท่ีได้ไม่เกิด
ประโยชน์ หรือเป็นผลท่ีไม่อาจเช่ือถือได้การประเมินโครงการนั้นจะเป็นการสูญเปล่า ฉะนั้นการประเมิน
โครงการทุกโครงการ และทุกครั้งท่ีจะต้องประเมิน ผู้ประเมินจะต้องคำนึงถึงความคุ้มทุน หรือผลประโยชน์ท่ี
จะได้รับเป็นสำคัญ จึงจะทำให้คุณภาพของการประเมินเป็นไปตามความมุ่งหวัง ท่ีต้องการ และเป็นวิธีการ
ประเมินโครงการท่ีถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 ความถี่ (Frequency) ความหมายว่าในการประเมินโครงการควรจะมีความถี่ในการรวบรวมข้อมูล
บ่อยครั้งเพียงใด ย่อมต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการเป็นสำคัญ หากเป็นโครงการระยะยาว การเก็บข้อมูล
จะต้องได้รับการกำหนดไว้เป็นระยะอาจเป็นทุก 6 เดือน ทุกรอบปี หรือแล้วแต่ความเหมาะสม แต่จะต้องมี
การเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้เพื่อให้ข้อมูลมีความเป็นจริงทันสมัย จึงจะทำให้การ
วิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้อง ฉะนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่าความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นส่ิงสำคัญ
ประการหนึ่งท่ีผู้มีหน้าท่ีในการประเมินโครงการจะต้องคำนึงถึง 
 ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) หมายความว่าในการประเมินโครงการนั้นผู้ประเมินจะต้องพิจารณา
ข้อมูลย้อนกลับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้เพื่อจะได้ปรับปรุงโครงการได้ทันท่วงที ข้อมูลย้อนกลับอาจเป็น
อุปสรรค ปัญหา ผลดีหรือผลเสียต่างๆอันเกิดจากการดำเนินงานโครงการ ถ้าเป็นข้อมูลย้อนกลับท่ีไม่ดีผู้
ประเมินโครงการก็จะวิเคราะห์และนำเสนอต่อผุ้มีอำนาจตัดสินใจ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขหรืออาจตัดสินใจเลิก
ล้มโครงการนั้น ถ้าเป็นข้อมูลย้อนกลับท่ีดีผู้ประเมินโครงการก็จะวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนำเสนอต่อผู้มีอำนาจ
ตัดสินใจเพื่อการปรับปรุงโครงการให้ดียิ่งขึ้น ฉะนั้นข้อมูลย้อนกลับ     จึงเป็นส่ิงสำคัญท่ีผู้ประเมินโครงการ
และผู้บริหารโครงการจะต้องคำนึงถึงอย่างมากอย่างหนึ่ง 
 ข้อผูกมัด (Commitment) หมายความว่าการประเมินผลโครงการจะต้องมีบุคคลท่ีได้รับผลกระทบ
และบุคคลท่ีจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินงาน รวมท้ังบุคคลท่ีจะต้องนำผลการประเมินโครงการไปใช้ จะต้อง
เป็นผู้ท่ีมีพันธะหรือผูกพันกับการประเมินโครงการโดยตลอด ท้ังนี้เพื่อให้ผลของการประเมินโครงการทีความ
เช่ือมั่นหรือไม่ลำเอียง และผลของการประเมินโครงการสามารถนำไปใช้ได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ เพราะ
ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบและยอมรับร่วมกัน ดังนั้นการผูกมัดบุคคลหลายฝ่ายให้มีส่วนร่วมย่อมเป็นส่ิงสำคัญของ
กระบวนการประเมินผลโครงการ 
 ความเป็นปรนัย (Objectivity) หมายความว่าการประเมินผลโครงการท่ีดีนั้นจะต้องมีความเป็นปรนัย
หรือความตรงไปตรงมาสูง และความเป็นปรนัยจะเกิดขึ้นได้ย่อมต้องอาศัยบุคคลภายนอก หรือผู้เช่ียวชาญใน
การประเมินเป็นผู้เข้ามีส่วนร่วมและช่วยเหลือในการประเมิน ผู้เช่ียวชาญอาจเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัย
หรือจากสถาบันท่ีทีความชำนาญด้านการประเมินโครงการโดยเฉพาะ ผู้เช่ียวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
องค์การนอกจากจะช่วยขจัดการประเมินด้วยการคิดและนึกฝันเอาเอง หรือความลำเอียงของผู้ประเมินภายใน
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องค์การแล้ว ยังจะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ฉะนั้นผู้ประเมิน
โครงการพึงระลึกเสมอว่าความเป็นปรนัยหรือความตรงไปตรงมาของการประเมินโครงการนั้นเกิดจากการ
ประเมินของผู้รู้ หรือผู้เช่ียวชาญอีกประการหนึ่ง 
 วัตถุประสงค์ (Objective) หมายความว่า การประเมินโครงการจะต้องมีวัตถุประสงค์ และ
รายละเอียดในการดำเนินงานอย่างชัดเจน อาจกล่าวได้ว่าการประเมินโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจนเป็น
ปัจจัยสำคัญท่ีทำให้การพิจารณาตัดสินใจในการดำเนินงานโครงการผิดพลาด ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ไม่
เพียงแต่จะช่วยให้การประเมินโครงการเป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพเท่านั้น ยังจะช่วยการดำเนินงานโครงการ
หรือการพัฒนาโครงการในลักษณะต่างๆเป็นไปด้วยดี พึงระลึกเสมอว่า โครงการเป็นจำนวนมากเมื่อ
ดำเนินการแล้วก่อให้เกิดคุณประโยชน์อย่างมาก เพราะความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของโครงการเหล่านั้น 
 มาตรฐาน (Standards) หมายความว่าในการประเมินโครงการจะต้องมีมาตรฐานท่ีสามารถนำเอา
ผลงานท่ีเกิดข้ึนไปเปรียบเทียบได้ มาตรฐานท่ีใช้เปรียบเทียบมี 2 ลักษณะ คือมาตรฐานท่ีเป็นเกณฑ์แน่นอนหรือ
เป็นเกณฑ์ตายตัว (Absolute standard) ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนดขึ้นแล้วเปล่ียนแปลงยาก บางทีเรียก
มาตรฐานชนิดนี้ว่า มาตรฐานแห่งความเป็นเลิศ (Standard of Excellence) ส่วนมาตรฐานอีกลักษณะหนึ่ง
เรียกว่า มาตรฐานท้ังสองลักษณะนี้จะต้องกำหนดโดยบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถในการประเมินผล
โครงการ บุคคลท่ัวไปไม่สามารถกำหนดเกณฑ์มาตรฐานได้ 
 ความสอดคล้องสัมพันธ์ (Relevance) หมายความว่า ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมและได้รับการคัดเลือก
จะต้องสอดคล้องหรือเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ท่ีได้กำหนดไว้ และจะต้องสอดคล้องสัมพันธ์กับโครงการท่ี
ต้องการประเมินด้วย นั้นคือการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องเป็นไปตามความเป็นจริงของ
ข้อมูลนำเข้า (Inputs) ท่ีจะต้องใช้ จะต้องเหมาะสมกับกระบวนการ (Transactions) ในการดำเนินงาน และ
เกิดผลงาน (outcomes) ตามท่ีได้คาดหวังไว้ของโครงการ ฉะนั้นข้อมูลท่ีจำเป็นและสอดคล้องกับโครงการจึง
เป็นปัจจัยท่ีผู้ประเมินโครงการจะต้องคำนึงถึงในการประเมินโครงการ 
 ค่านิยม (Values) หมายความว่าในการพิจารณาตัดสินโครงการนั้นควรจะต้องเป็นไปตามคุณค่าอัน
เหมาะสมของข้อมูลข้อตกลง และข้อผูกมัดท่ีต่อเนื่องกัน การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น
องค์ประกอบอันสำคัญของกระบวนการประเมินโครงการ และส่วนประกอบท่ีสำคัญอีกอย่างหนึ่งของ
กระบวนการประเมินผลโครงการคือ “ค่านิยม” ของผู้ประเมินโครงการ ผู้ประเมินโครงการบางคนเน้นการ
วิพากษ์วิจารณ์โครงการเป็นหลัก แต่ผู้ประเมินบางคนเน้นทักษะในการกระทำเป็นหลัก การเน้นการกระทำ
เป็นหลักเป็นการพิจารณาถึงคุณค่าและความเหมาะสมของข้อมูล พิจารณาถึงข้อตกลงและข้อผูกมัดในการ
กระทำท่ียอมรับร่วมกัน การพิจารณาตัดสินโครงการด้วยวิธีนี้ย่อมจะเป็นวิธีท่ีสามารถปรับปรุงแก้ไขโครงการ
ได้ดีกว่าการพิจารณาจากการวิจารณ์โครงการแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งจะไม่ให้แนวทางในการแก้ไขปรับปรุง
โครงการท่ีแน่นอนและชัดเจน 
 ส่ิงสำคัญดังท่ีกล่าวแล้ว ล้วนเป็นปัจจัยท่ีจำเป็นอันมีผลต่อคุณภาพของการประเมินโครงการ และมีผล
ต่อคุณภาพในการตัดสินใจการดำเนินโครงการ เพราะการประเมินโครงการเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับคน 
สภาพแวดล้อมต่างๆ รวมท้ังความรู้สึกนึกคิดของคนในหลายรูปแบบและหลายลักษณะ ซึ่งอาจเป็นท้ังความ



20 

เช่ือ ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของกลุ่มคนเหล่านั้น ฉะนั้นผู้ประเมินโครงการหรือผู้ท่ี
เกี่ยวข้องจะต้องคำนึงถึงและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆอย่างพินิจพิจารณาเป็นท่ีสุด ท้ังนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการ 
และการประเมินผลโครงการมีความเป็นไปได้  และผลงานท่ีเกิดขึ้นมีความถูกต้องน่าเช่ือถือ  สมดังความ
ต้องการและเจตนารมณ์ของผู้เกี่ยวข้องท้ังหลายท่ีเห็นว่า การประเมินผลโครงการมีวัตถุประสงค์ท่ีสำคัญ 3 
ประการ คือ เพื่อการบริหารและการจัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพขึ้น เพื่ อการวางแผนและการกำหนด
นโยบายท่ีถูกต้อง และวัตถุประสงค์สุดท้ายคือ เพื่อการทดสอบสมมติฐานทางสังคมศาสตร์อันจะนำไปสู่การ
แก้ปัญหาเฉพาะอย่างหรือบางอย่างได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ท้ังสามจะบรรลุได้ย่อมต้องใช้ปัจจัยท่ีสำคัญดังท่ีกล่าว
แล้ว และจะต้องใช้ปัจจัยเหล่านั้นอย่างพินิจพิเคราะห์ โดยเลือกใช้ตามความจำเป็น และเท่าท่ีสามารถจะใช้ได้
เท่านั้น จึงจะทำให้ผลของการประเมินโครงการมีคุณประโยชน์ต่อการตัดสินใจอย่างแท้จริง 
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บทที่ 3  
วิธีการประเมินโครงการ 

 
รูปแบบการประเมินโครงการ 

การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพงานกิจการนักเรียน กิจกรรมก่อนจบพบพระ ปีการศึกษา 2563 
ประเมินโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ  
 
วิธีการประเมินโครงการ 
 นำแบบประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพงานกิจการนักเรียน กิจกรรมก่อนจบพบพระ ปีการศึกษา 
2563 ให้นักเรียนประเมิน จำนวน 150 ฉบับ และได้รับคืน 150 ฉบับ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน  654  คน  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  จำนวน 150 คน 
โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ 

แบบประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพงานกิจการนักเรียน กิจกรรมก่อนจบพบพระ ปีการศึกษา 2563 
ให้นักเรียนประเมิน จำนวน 150 ฉบับ 

 
การวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 

วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ โดยใช้  และ S.D. 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ประเมินได้นำข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดย 
 กำหนดค่าคะแนนจากแบบสอบถาม เป็น 5 ระดับ คือ 

ระดับ 5 หมายถึง  มากท่ีสุด 
ระดับ 4 หมายถึง  มาก 
ระดับ 3 หมายถึง  ปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง  น้อย 
ระดับ 1 หมายถึง  น้อยท่ีสุด 
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ค่าเฉล่ีย  4.54 – 5.00    อยู่ในระดับ  มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50    อยู่ในระดับ  มาก 
ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50    อยู่ในระดับ  ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50    อยู่ในระดับ  น้อย 
ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50    อยู่ในระดับ  น้อยท่ีสุด 
 

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

                n 
  เมื่อ                  แทน       ค่าเฉล่ีย 

    X      แทน       ผลรวมของคะแนนท้ังหมดของกลุ่ม 
                               n         แทน        จำนวนของคะแนนในกลุ่ม 
 
2)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  เป็นการวัดการกระจายท่ีนิยมใช้กันมากเขียนแทนด้วย  
S.D.  หรือ S 
          

 S.D.   = (X  -  X)2 

                 n – 1 
 

   

       S.D. = nX2  -  (X)2 

              n(n – 1)   
           
    เมื่อ     S.D.  แทน   ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
             X แทน   ค่าคะแนน 
             n         แทน   จำนวนคะแนนในแต่ละกลุ่ม 

                    แทน   ผลรวม 
 
 
 
 
 

หรือ 
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บทที่  4 
ผลการประเมินโครงการ 

 
 การนำเสนอผลการประเมินโครงการ  ผู้รับผิดชอบโครงการได้นำเสนอผลการประเมินโครงการ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงความถ่ีและร้อยละและค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อการจัดกิจกรรมก่อนจบพบพระ 

 
จากตารางท่ี 1 แสดงความถี่และร้อยละและค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึง

พอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมก่อนจบพบพระ พบว่า ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมก่อนจบพบพระ
ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ท่ีค่าเฉล่ีย 4.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีความพึงพอใจมากเป็นอันดับ 
1 คือนักเรียนมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของกิจกรรมก่อนจบพบพระ ค่าเฉล่ีย 4.62 ความพึงพอใจ               
มากท่ีสุด อันดับท่ี 2 คือการประชาสัมพันธ์เป็นท่ีรับทราบท่ัวถึง ท่ีค่าเฉล่ีย 4.54 ความพึงพอใจ มากท่ีสุด 
อันดับท่ี 3 คือนักเรียนมีความต้ังใจจะเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจบพบพระ ท่ีค่าเฉล่ีย 4.24 ความพึงพอใจ มาก 

คำถาม 
ระดับความคิดเห็น/ระดับความพึงพอใจ 

Mean 
Std. 

Deviation 
การแปล
ความ 

ร้อยละ 

ความต้องการพื้นฐานที่มีต่อโครงการ 
1. นักเรียนคิดว่ากิจกรรมก่อนจบพบพระมีความจำเป็นต่อ
นักเรียน 

4.11 0.61 มาก 81.80 

2. นักเรียนมีความต้ังใจจะเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจบพบพระ 4.24 0.66 มาก 84.40 
การบริหารจัดการโครงการฯ 
3. การประชาสัมพันธ์เป็นท่ีรับทราบได้ดีและท่ัวถึง 4.54 0.68 มากท่ีสุด 87.70 
4. รูปแบบการจัดกิจกรรมน่าสนใจ  4.05 0.57 มาก 81.40 
5. ระยะเวลาของกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.00 0.74 มาก 72.20 
6. สถานท่ีในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.07 0.76 มาก 82.30 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
7. นักเรียนมีความเขา้ใจและเห็นความสำคัญของกิจกรรมก่อน
จบพบพระ 

4.62 0.66 มากท่ีสุด 88.50 

8. รักเรียนสามารถนำประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ก่อนจบพบพระไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

3.99 0.87 มาก 77.30 

ค่าเฉล่ียรวม 4.20 0.70 มาก 81.95 
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และค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่ำท่ีสุด คือนักเรียนสามารถนำประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจบพบ
พระไปประยุกต์ใช้ได้จริงท่ีค่าเฉล่ีย 3.99 ความพึงพอใจ มาก 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
1.  ผลลัพธ์ (outcome)   
 1.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ได้รับฟังพระธรรมเทศนา เพื่อนำหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน  

2.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม และจริยธรรมท่ีดีงาม   
 3.  เพื่อให้นักเรียนสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

2.  ผลผลิต  (output) 
1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ได้รับฟังพระธรรมเทศนา เพื่อนำหลักธรรมใน

พระพุทธศาสนาไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน  
2.  นักเรียนมีคุณธรรม และจริยธรรมท่ีดีงาม   

 3.  นักเรียนสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน  654  คน  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  จำนวน 150 คน 
โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
 
รูปแบบการประเมินโครงการ 

การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพงานกิจการนักเรียน กิจกรรมก่อนจบพบพระ ปีการศึกษา 2563 
ประเมินโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ  
 
สรุปผลการประเมินโครงการ 

 ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมก่อนจบพบพระ พบว่า ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมภาพรวมอยู่
ในระดับ มาก ท่ีค่าเฉล่ีย 4.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีความพึงพอใจมากเป็นอันดับ 1 คือ
นักเรียนมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของกิจกรรมก่อนจบพบพระ  ค่าเฉล่ีย 4.62 ความพึงพอใจ               
มากท่ีสุด อันดับท่ี 2 คือการประชาสัมพันธ์เป็นท่ีรับทราบท่ัวถึง  ท่ีค่าเฉล่ีย 4.54 ความพึงพอใจ มากท่ีสุด 
อันดับท่ี 3 คือนักเรียนมีความต้ังใจจะเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจบพบพระ ท่ีค่าเฉล่ีย 4.24 ความพึงพอใจ มาก 
และค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่ำท่ีสุด คือนักเรียนสามารถนำประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจบพบ
พระไปประยุกต์ใช้ได้จริงท่ีค่าเฉล่ีย 3.99 ความพึงพอใจ มาก 
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อภิปรายผล 
 การประเมินโครงการพฒันาคุณภาพงานกิจการนกัเรียน กิจกรรมก่อนจบพบพระ  ดำเนินตามรูปแบบ
การประเมินทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ผลการประเมินมีความเช่ือมั่นเป็นไปวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด คือ 

1. เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ก่อนท่ีจะจบ
การศึกษาและดำเนินชีวิตในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ 
2. เพื่อใหน้ักเรียนตระหนักเห็นคุณค่าของตนเอง และสถาบัน 

 
ข้อเสนอแนะสำหรับหัวข้อการประเมินต่อไปนี้ คือ 

1. สถานท่ีอากาศร้อนมากควรจัดหาพัดลมเพื่อระบายความร้อน 
2. ควรมีเวลาพักในการทำกิจกรรมมากกว่านี้  และควรจัดสรรเวลาในการทำกิจกรรมให้เหมาะสม 
3. ควรให้มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไป 
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