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การควบคุมและประเมินผลโครงการ 
 
 

ความสําคัญของการควบคุมโครงการ 

 การควบคุมโครงการเปนขั้นตอนสําคัญขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งเปนการบังคับใหดําเนินกิจกรรม
ตางๆ เปนไปตามกิจกรรมที่วางไว ระหวางดําเนินโครงการ เพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรมไดตาม
แผนที่วางไว ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้ (พะยอม, 2538; วิสูตร, 2543) 

1. การกําหนดมาตรฐาน 
2. การสังเกตการณปฏิบัติงานเพื่อการวัดความกาวหนาของงานที่ทําขณะดําเนิน

โครงการ 
3. การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน 
4. การปรับปรุงแกไขเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย 

เทคนิคการควบคุมโครงการ 
1. แผนภูมิแทง (Bar Chart) หรือ แผนภูมิแกนท (Gantt Chart)   
แผนภูมิแทงเปนแผนภูมิที่ใชควบคุมโครงการ เปนเครื่องมือที่จัดทําขึ้นเพื่อแสดงเวลา

เร่ิมตนและสิ้นสุดของกิจกรรมตางๆ ที่ไดกําหนดไวในโครงการ เครื่องมือนี้ไดมีการพัฒนาโดย 
Henry L. Gantt บางครั้งจึงเรียกวิธีการนี้วา Gantt Chart ลักษณะของแผนภูมิแกนท จะเปนการ
แสดงความสัมพันธระหวางกิจกรรมตางๆ ในโครงการ กับเวลาที่ตองใชในการปฏิบัติงานของแต
ละกิจกรรม การควบคุมโครงการโดยใชแผนภูมิแกนท โดยการเปรียบเทียบสิ่งที่กําหนดไวใน
แผนภูมิแกนท กับการปฏิบัติจริงวาสิ่งที่ปฏิบัติจริงเปนอยางไร สามารถทําไดเร็วกวาที่กําหนดไว
หรือชากวาที่กําหนดไวในแผนภูมิแกนท สามารถนําผลจากการเปรียบเทียบมาวิเคราะหถึงสาเหตุ
วาเกิดจากอะไรเพื่อหาวิธีการแกไขตอไป ในการควบคุมโครงการขนาดเล็กโดยทั่วไปที่ไมซับซอน
นิยมใชแผนภูมิแทงในการควบคุมโครงการ เนื่องจากเปนแผนภูมิที่งายตอการทําความเขาใจ 
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โดยเฉพาะโครงการที่นิสิตเขียนขึ้นเพื่อนําไปปฏิบัติในระหวางการฝกสอนในโรงเรียน การใช
แผนภูมิแทงในการควบคุมโครงการนับวาเปนวิธีการที่เหมาะสม 

วิธีการในการจัดทําแผนภูมิแทงหรือแผนภูมิแกนท 

ในการจัดทําแผนภูมิแทงหรือแผนภูมิแกนท ซึ่งมีวิธีการที่ไมยุงยากซับซอนสามารถ
ลําดับข้ันตอนของการทําดังนี้ 

1) ศึกษาโครงการที่ตองการควบคุมใหเขาใจโดยละเอียด 

2) จําแนกกิจกรรมที่จะตองควบคุมเปนกิจกรรมยอยโดยละเอียด 

3) ลําดับกิจกรรมที่จะดําเนินกอนหลัง 

4) กําหนดเวลาที่จะใชเพื่อดําเนินการในแตละกิจกรรม 

5) จัดทําแผนภูมิโดยสรางตาราง ซึ่งแกนนอนจะแทนระยะเวลา สวนแกนตั้งจะ
แทนกิจกรรม 

ตัวอยางแผนภูมิแทงหรือแผนภูมิแกนท แสดงขั้นตอนการควบคุมกิจกรรมงานฟารมคณะ
ศึกษาศาสตร 

ระยะเวลาปการศึกษา2548 กิจกรรม 
มิย.  กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค.  

1. วางแผนการดําเนินงาน             
2. กําหนดโครงงานเกษตร              
3. ดําเนินกิจกรรมเกษตร             
4. สรุปผลการดําเนินงาน

ในภาคตน  
            

5. ซอมบํารุงอุปกรณและ
โรงเรือน  

            

6. เตรียมงานเกษตร
กําแพงแสน 

            

7. สรุปผลการดําเนินงาน
ภาคปลาย 

            

8. ประเมินผลและจัดทํา
รายงาน  
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ขอจํากัดของการใชแผนภูมิแทงหรือแผนภูมิแกนท อุดม และคณะ (2545) ไดสรุปไว
ดังนี้ 

1) แผนภูมิแทงหรือแผนภูมิแกนทไมสามารถแสดงความสัมพันธระหวางกิจกรรมตางๆ 
ได เนื่องจากแผนภูมิแทงเปนการแสดงความสัมพันธระหวางกิจกรรมหนึ่งกับเวลาที่ใชหรือเวลาที่
จะทํากิจกรรมนั้น แตไมแสดงความสัมพันธกับกิจกรรมอื่นๆ ที่จะเกี่ยวของดวย ซึ่งอาจทําให
เกิดผลกระทบในการดําเนินโครงการที่ตองดําเนินกิจกรรมแตละกิจกรรมใหสัมพันธกัน 

2) แผนภูมิแทงหรือแผนภูมิแกนทไมแสดงใหเห็นวามีกิจกรรมใดบางที่สามารถยอมให
ดําเนินการลาชาได โดยไมมีผลกระทบตอกิจกรรมอื่นในการดําเนินโครงการ 

3) แผนภูมิแทงหรือแผนภูมิแกนทไมบงบอกใหเห็นวากิจกรรมยอยใดเปนกิจกรรม
วิกฤติ ซึ่งหมายถึงกิจกรรมที่สงผลกระทบตอกิจกรรมอื่นๆ ถากิจกรรมนั้นลาชาจะทําใหเวลา
ทั้งหมดของโครงการชากวากําหนดไปดวย 

4) แผนภูมิแทงหรือแผนภูมิแกนทไมสะดวกในการปรับแกหรือปรับปรุง ถามีการ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมในโครงการยอย 

5) แผนภูมิแทงหรือแผนภูมิแกนทไมเหมาะสมกับโครงการที่มีกิจกรรมมากๆ อาจจะทํา
ใหเกิดความสับสนในการอานแผนภูมิ 

2. แผนภูมิไมลสโตน (Milestone Chart) 

การควบคุมโครงการโดยใชแผนภูมิไมลสโตนหรือผังจุดตรวจสอบนั้น มีจุดมุงหมาย
เพื่อแสดงความสําเร็จของกิจกรรมหรือเปนจุดที่ตองการตรวจสอบผลการดําเนินกิจกรรม โดยการ
ใชสัญลักษณของตัวไมลสโตน ( ) เปนตัวบอกจุดที่ตองการตวจสอบ จุดที่ตองการตรวจสอบไม
จําเปนตองเปนจุดสิ้นสุดของกิจกรรมเสมอไป จุดตรวจสอบเปนจุดที่มีความสําคัญที่ตองทํา
กิจกรรมใหไดตามที่กําหนดไว มิเชนนั้นโครงการที่วางไวอาจจะลาชาออกไปได  แผนภูมิไมลสโตน
เปนการพัฒนามาจากแผนภูมิแทงหรือแผนภูมิแกนทอีกทีหนึ่ง ดังนั้นองคประกอบของการจัดทํา
แผนภูมิจึงคลายกัน 
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ตัวอยาง แผนภูมิไมลสโตน แสดงขั้นตอนการควบคุมกิจกรรมงานฟารมคณะ
ศึกษาศาสตร 

8. ประเมินผลและจัดทํา
รายงาน 

           
 

7. สรุปผลการดําเนินงาน
ภาคปลาย 

          
 

 

6. เตรียมงานเกษตร
กําแพงแสน 

     
 

      

5. ซอมบํารุงอุปกรณและ
โรงเรือน  

    
 

       

4. สรุปผลการดําเนินงาน
ในภาคตน 

   
 

        

3. ดําเนินกิจกรรมเกษตร              

2. กําหนดโครงงานเกษตร             
1. วางแผนการดําเนินงาน             

มิย.  กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค.  
กิจกรรม 

ระยะเวลาปการศึกษา2548 
 
3. เทคนิคการควบคุมโครงการโดย PERT  

PERT เปนคํายอของคําวา Program evaluation and review technique เปนเทคนิค
วิธีการวางแผนและการควบคุมแผนซึ่งมีความซับซอน โดยแสดงถึงขายของงาน ที่ประกอบดวย
เหตุการณ และกิจกรรม กับเวลาโดยประมาณ เพื่อคํานวณหาเวลาที่คาดหวังของกิจกรรมแตละ
กิจกรรมจะแลวเสร็จ (ประชุม, 2547) 

ประโยชนของ PERT 

การควบคุมโครงการโดยใชเทคนิค PERT นั้นเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง เปน
เทคนิคที่ใชไดดีในแผนงานที่มีความสลับซับซอน และเหมาะสมกับกิจกรรมใหมๆ ที่ยังไมเคยทํา
มากอน ทั้งนี้ อนันต (2543) ไดสรุปลักษณะเดนของ PERT ไวดังตอไปนี้ 

1) ทําใหแผนมีความเปนไปได มีรายละเอียดและงายตอการประสานงาน เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 
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2) มีการประมาณเวลาและการทํานายความไมแนนอนของการปฏิบัติงานไวลวงหนา 
3) มุงใหความสนใจในสวนตางๆ ของโครงการที่คาดวาจะทําใหสําเร็จไดยาก 
4) มีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับทรัพยากรอยางครบถวน 
5) PERT เปนเทคนิคควบคุมโครงการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเสียคาใชจายนอย 
6) มีการรายงานสถานการณของโครงการตลอดเวลาเพื่อใหผูบริหารไดทราบ
ความกาวหนาของโครงการ 

การสรางขายปฏิบัติงาน 

ดวยขอจํากัดบางประการของแผนภูมิแทงที่ไมสามารถควบคุมโครงการขนาดใหญที่มี
กิจกรรมจํานวนมากได จึงไดมีการพัฒนาขายการปฏิบัติงานของ PERT ข้ึน โดยการสราง
เครือขายปฏิบัติงานของ PERT มีองคประกอบที่สําคัญดังนี้คือ 

• เหตุการณ (Events) หรือฐานกิจกรรม (Node) หมายถึง จุดเริ่มตนหรือส้ินสุดของ
แตละกิจกรรม ซึ่งจะไมใชเวลาหรือทรัพยากรใดๆ โดยปกติจะแทนดวยวงกลม
( ) 

• กิจกรรม (Activity)  หมายถึง งานตางๆ ในโครงการที่ตองทําใหบรรลุในชวงเวลา
หนึ่ง โดยกิจกรรมจะมีเหตุการณที่เปนจุดเริ่มตนและเหตุการณที่เปนจุดสิ้นสุด 
โดยใชลูกศร (              ) เปนตัวเชื่อมกิจกรรมระหวางเหตุการณเร่ิมตนและ
เหตุการณส้ินสุด 

• กิจกรรมหุน (Dummy activity) หมายถึง กิจกรรมที่กําหนดขึ้นเพื่อแสดงความ
เชื่อมโยงกิจกรรมที่ไมตองใชเวลาและทรัพยากร โดยใชลูกศรเสนประ (              ) 
เปนตัวเชื่อมกิจกรรม 

การสรางขายปฏิบัติงานทําไดโดยการวิเคราะหกิจกรรมตางๆ ในโครงการวา
ประกอบดวยกิจกรรมอะไรบาง พยายามเรียงลําดับของกิจกรรมกอนหลังอยางคราวๆ กอนทุก
กิจกรรม 
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ตัวอยาง กิจกรรมของโครงการผลิตเห็ดนางฟาในฟารมคณะศึกษาศาสตร 

รหัสกิจกรรม กิจกรรม เวลาที่ใช (วัน) 
A เตรียมพื้นที่ 7 
B สรางโรงเรือน 10 
C สรางชั้นวางกอนเชื้อ 5 
D ติดตั้งระบบใหน้ํา 2 
E เตรียมวัสดุเพาะเห็ด 10 
F ทําอาหารวุนเพาะเชื้อเห็ด 10 
G ทําหัวเชื้อขาวฟาง 10 
H เตรียมกอนเชื้อเห็ด 5 
I หยอดเชื้อเห็ด 2 
J บมเชื้อกอนเชื้อ 30 
K นํากอนเชื้อเขาโรงเรือนเปดดอก 5 
L ดูแลรักษากอนเชื้อเห็ดและเก็บดอกเห็ด 120 
M ขนกอนเชื้อเห็ดที่หมดอายุออกจากโรงเรือนและทําความ

สะอาดโรงเรือน 
10 

 
การหาคาเวลาของกิจกรรม 

การสรางขายงานโครงการแบบ PERT เปนการประมาณคาเวลาในแตละกิจกรรม โดยใช
คาเวลา 3 คามาคํานวณตามสูตรเพื่อหาคาเวลาประมาณของการทํากิจกรรม โดยคาเวลาทั้ง 3 
คาคือ 

1. คาเวลาที่เร็วที่สุดที่สามารถดําเนินกิจกรรมใหแลวเสร็จ 
2. คาเวลาที่นาจะทําไดเสร็จในสภาวะปกติ 
3. คาเวลาที่ชาที่สุดในการปฏิบัติกิจกรรมนานที่สุด 



การควบคุมและประเมินผลโครงการ 

L:\book181441\Book181441-5.doc 131

สูตรในการคํานวณ 

6
)4( pmo

e

ttt
t

++
=  

โดย   
te = เวลาที่คาดหมายวาจะทํากิจกรรมเสร็จ โดยการคํานวณจากเวลาทั้ง 3 คา 
to = เวลาที่เร็วที่สุดที่ใชในการทํากิจกรรม 
tm = เวลาที่ใชในการทํากิจกรรมในสภาวการณปกติ 
tp = เวลาที่ชาที่สุดที่ใชในการทํากิจกรรม 

การหาเวลาทั้งหมดของโครงการ 

การหาเวลาทั้งหมดของโครงการหาได โดยการนําเวลาที่ใชในแตละกิจกรรมตามสาย
ปฏิบัติการมาแตละเสนทางมารวมกัน แลวนํามาเปรียบเทียบวาเสนทางที่รวมแลวใชเวลามาก
ที่สุดจะเปนเวลาทั้งหมดของโครงการและถือวาเปนเวลาที่นอยที่สุดที่จะทําโครงการนั้นใหสําเร็จ
ได 

ตัวอยางโดยดูจากขายงานจากภาพที่ 5.1 

เสนทางที่ 1 คือเวลาที่ใชในกิจกรรม A+B+C+D+L+M 
เสนทางที่ 2 คือเวลาที่ใชในกิจกรรม A+B+E+F+H+I+J+K+L+M 
เสนทางที่ 3 คือเวลาที่ใชในกิจกรรม A+B+E+F+G+J+K+L+M 

จากตัวอยางนี้เวลาที่ใชในแตละเสนทางเปนดังนี้ 

เสนทางที่ 1 คือ  7+10+5+2+120+10 = 154 วัน 
เสนทางที่ 2 คือ 7+10+10+10+10+30+5+120+10 = 212 วัน 
เสนทางที่ 3 คือ 7+10+10+10+5+2+30+5+120+10 = 210 วัน 

สรุปเวลาที่ใชนอยที่สุดที่สามารถดําเนินโครงการใหบรรลุจุดมุงหมาย คือ 212 วัน 
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4. เทคนิคการควบคุมโครงการโดยวิธีการวิถีวิกฤต (CPM) 

เทคนิคการควบคุมโครงการที่ไดรับการพัฒนาใกลเคียงกับ PERT คือ CPM ซึ่งยอมาจาก 
critical path method เปนเทคนิคที่ชวยใหผูบริหารควบคุมโครงการโดยใชเวลาใหส้ันที่สุดในการ
ดําเนินโครงการ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อประหยัดงบประมาณในการดําเนินโครงการเปนสําคัญ 

ประโยชนของเทคนิค CPM 

การใชเทคนิค CPM เพื่อวางแผนและควบคุมโครงการนั้น อนันต (2543) ไดสรุปประโยชน
ที่ไดรับจากการใชเทคนิค CPM ดังนี้ 

1. เทคนิค CPM ชวยใหการทํางานบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ ภายใตขอจํากัดของ
เวลาและงบประมาณ 

2. เทคนิค CPM ชวยใหมีการติดตอส่ือสารไดอยางชัดเจน ในเรื่องของเวลา งบประมาณ 
และขั้นตอนในการทํากิจกรรม 

3. เทคนิค CPM มีผลทางดานจิตวิทยาใหผูรวมโครงการมุงที่จะทํางานใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามเวลาที่กําหนด 

4. เทคนิค CPM ชี้ใหเห็นสวนประกอบที่สําคัญของโครงการเพื่อใหดําเนินการไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม 

5. เทคนิค CPM ชวยฝกผูจัดการโครงการใหมีประสบการณกับการบริหารโครงการ 
ความแตกตางระหวาง PERT กับ CPM 
 

PERT CPM 
1. มักใชกับโครงการใหมๆ ที่ยังไม

เคยทํามากอน 
2. มักใชกับโครงการวิจัยและพัฒนา 
3. มั กคํ านึ ง ถึ ง เ ว ล า เป นสํ า คัญ 

พยายามหาวิธีการที่ใชเวลานอย
ที่สุดในการดําเนินโครงการ 

1. ใชกับโครงการที่ เคยทํามาแลว 
และทราบเวลาที่ ใช ในการทํา
กิจกรรมแตละกิจกรรมที่แนนอน 

2. มักใชกับโครงการธุรกิจ 
3. มองเรื่องเงินเปนหลัก เนื่องจาก

ต อ ง ก า ร เ ส น ท า งที่ ป ร ะหยั ด
งบประมาณที่สุด 
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ความหมายของการประเมินผลโครงการ 

 การประเมินผลโครงการเปนการผสมผสานกันของศาสตรหลายแขนง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
มีแนวคิดและวิธีการทางดานสังคมศาสตร โดยเฉพาะในสาขาเศรษฐศาสตร และศึกษาศาสตร 
เปนอยางมาก คําวา "ประเมินผลโครงการ" เปนคําผสมของคําสองคําคือคําวา "การประเมินผล" 
กับคําวา "โครงการ" ซึ่งทั้งสองคําตางก็มีความหมายในตัวของมันเองดังนี้ 

 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง กระบวนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล เพื่อ
การตัดสินใจดําเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยการประมาณคาหรือการประมาณผลที่จะเกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงาน โดยอาศัยขอมูลที่ไดเก็บรวบรวมดวยวิธีการสอบถาม ทดสอบ สังเกตและวิธีการอื่นๆ 
แลวทําการวิเคราะหเพื่อตัดสินวาการดําเนินงานนั้นมีคุณคาหรือบรรลุถึงวัตถุประสงคของการ
ดําเนินงานนั้นมากนอยเพียงใด (ประชุม, 2535) 

 สวนคําวา “โครงการ” หมายถึง แผนงานที่จัดทําขึ้นอยางมีระบบ โดยประกอบดวย
กิจกรรมที่ตองใชทรัพยากร ในการดําเนินงานและคาดหวังที่จะไดผลตอบแทนอยางคุมคา จะตอง
มีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดในการดําเนินงาน จะตองมีวัตถุประสงค หรือจุดมุงหมายอยางชัดเจน 
จะตองมีพื้นที่ในการดําเนินงานเพื่อใหการบริการและสนองความตองการของกลุมบุคคลในพื้นที่
นั้นและจะตองมีบุคคลหรือหนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินงาน  

 เมื่อนําคําวา “ประเมินผล” มารวมกับคําวา “โครงการ” เปนศัพททางวิชาเฉพาะวา 
“การประเมินผลโครงการ” ซึ่งไดความหมายโดยสรุปดังนี้ 

 การประเมินผลโครงการ หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
ของการดําเนินโครงการ โดยใชวิธีการวิจัยเพื่อหาขอมูลที่เปนจริง และพิจารณาบงชี้ใหทราบถึง
จุดเดนหรือจุดดอยของโครงการนั้นอยางมีระบบแลวตัดสินวาโครงการนั้นบรรลุถึงวัตถุประสงค/
เปาหมายของโครงการหรือไม จะปรับปรุงแกไขโครงการนั้นเพื่อการดําเนินงานตอไปหรือจะยุติ
การดําเนินงานโครงการนั้นเสีย (ประชุม, 2535) 

 ในทํานองเดียวกัน อนันต (2543) ไดสรุปความหมายของการประเมินผลโครงการไววา 
เปนการตรวจสอบและวัดสิ่งที่ไดกําหนดไวในขั้นตอนการวางแผนโครงการ และเมื่อนําโครงการไป
ดําเนินการแลว ส่ิงที่เปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นนั้นเปนไปตามที่กําหนดและคาดหมายไวเพียงใด 
โดยนําเอาผลที่วัดไดมาพิจารณาวิเคราะหเปรียบเทียบกับส่ิงที่ไดวางไวในโครงการ ซึ่งจะทําให
ทราบวาสิ่งไดวางโครงการไวกับผลที่เกิดขึ้นจริงนั้นตรงกันหรือแตกตางกันมากนอยเพียงใด ดวย
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เหตุผลอะไรบาง เปนเหตุผลที่เกิดจากปจจัยภายนอกหรือภายในของโครงการที่วางไว ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชนสําหรับผูวางโครงการจะไดนําไปพิจารณาและใชประกอบการตัดสินใจในการ
วางโครงการครั้งตอไป 

 นอกจากนี้ยังมีศัพทที่เกี่ยวของกับการประเมินและใชในความหมายใกลเคียงกัน บางครั้ง
อาจทําใหผูอานเกิดความเขาใจคาดเคลื่อน คือคําวา วา Assessment และ Evaluation ซึ่ง เยาวดี 
(2542) ไดใหความหมายและความแตกตางของทั้งสองคํา ดังนี้ 

 Assessment หมายถึง กระบวนการรวบรวมขอมูลใหอยูในรูปที่สามารถตีความไดเพื่อใช
เปนฐานสําหรับนําไปสูการตัดสินใจในขั้นประเมิน ดังนั้นคําวา Assessment จึงเปนกระบวนการ
ในการวบรวมขอมูลเพื่อใชเปนฐานในการตัดสินใจ สวน Evaluation เปนกระบวนการในการ
ตัดสินใจโดยใชขอมูลจาก Assessment เปนหลัก หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ Assessment เปน
กระบวนการที่เกิดขึ้นกอน สวน Evaluation เปนกระบวนการที่เกิดตามมาภายหลัง ดังนั้นคําวา 
Assessment และ Evaluation จึงไมสามารถแยกออกจากกันไดโดยเด็ดขาด 

 สวนอีกคําที่เกี่ยวของกับการประเมินคือคําวา การติดตาม (Monitoring) หมายถึง 
กระบวนการตรวจสอบหรือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ 
(Process) และผลผลิต (Output) โดยการติดตามตองทําอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาในการ
ดําเนินโครงการ (ฐาปนา และอัจฉรา, 2542)  

ความสําคัญของการประเมินผลโครงการ 
 การทําโครงการนั้น โดยปกติแลวมีจุดมุงหมายในการแกปญหาหรือตอบสนองความ
ตองการของกลุมเปาหมายหรือการพัฒนานั้นเอง โครงการตางๆ มากมายที่ทําขึ้นนั้นจําเปนตอง
ใชจายทรัพยากรเปนจํานวนมากทั้งที่เปนวัสดุอุปกรณและกําลังคน โครงการบางโครงการเมื่อทํา
แลวเห็นประโยชนในการแกปญหา หรือพัฒนาความเจริญไดอยางชัดเจน โครงการบางโครงการ
เมื่อทําแลวอาจมองไมเห็นวามีประโยชนมีคุณคา จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการพิสูจนเพื่อหา
ขอเท็จจริง วิธีการในการหาคาตอบแทนนี้เราเรียกวา "การประเมินผลโครงการ" ดังนั้นจึงพอจะ
สรุปใหเห็นถึงความสําคัญหรือคุณประโยชนของการประเมินผลโครงการไดดังนี้ (ฐาปนา และ
อัจฉรา, 2542; ประชุม, 2535; และอนันต, 2543) 

1. เปนการเตรียมขอมูลที่จําเปนสําหรับผูวางแผนโครงการ ในการกําหนด
วัตถุประสงคของการดําเนินงานมีความชัดเจน กอนที่โครงการจะไดรับอนุมัติ
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ใหนําไปปฏิบัติจริง ซึ่งเปนการประเมินกอนการทําโครงการ เพื่อแกไขปรับปรุง
ใหชัดเจนกอนจะไดไมเกิดปญหาเมื่อนําไปปฏิบัติจริง 

2. ชวยใหทราบวาวัตถุประสงคของโครงการที่ไดดําเนินการอยูนั้น บรรลุเปาหมาย
หรือไม เปนการชี้วัดความสําเร็จของโครงการ การประเมินผลโครงการมีสวนชวยให
การวางแผนโครงการบรรลุวัตถุประสงค 

3. สามารถบงชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกลุมบุคคลเปาหมาย และชุมชนมาก
นอยเพียงใด การประเมินโครงการจะชี้ใหเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นกับ
กลุมเปาหมาย อันเปนผลมาจากการดําเนินโครงการ 

4. ทําใหทราบไดวายุทธวิธีหรือวิธีการในการดําเนินงานตามโครงการ บังเกิดประโยชน
หรือไม อยางไร 

5. สามารถทราบจุดออนของการดําเนินงาน พรอมทั้งบงชี้ปจจัยที่มีผลกอใหเกิดความ
บกพรองของโครงการนั้น เพื่อใชในการปรับแกเพื่อทําโครงการในครั้งตอไป 

6. ทําใหทราบถึงสถานภาพ สถานการณของการดําเนินงานตลอดเวลา ชวยทําให
ผูบริหารสามารถตัดสินใจวาจะดําเนินโครงการนั้นตอไปหรือยุติโครงการ 

7. การประเมินโครงการมีสวนชวยสรางขวัญและกําลังใจใหผูปฏิบัติงานตามโครงการ 
เนื่องจากการประเมินเปนการนําผลที่ไดจากการประเมินมาใหขอเสนอแนะที่เปน
ประโยชนตอการดําเนินโครงการ ซึ่งจะสรางความพึงพอใจใหแกผูปฏิบัติงานใน
โครงการ 

8. ชวยประหยัดทั้งเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินงาน เปนการใช
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนเต็มที่หรือเปนไปอยางคุมคา ในการประเมินโครงการ
ตองมีการวิเคราะหทรัพยากรใหเหมาะสม เพียงพอตอการดําเนินโครงการ
ทรัพยากรที่เกินความจําเปนจะตองตัดทอนออกไป เปนการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ 

9. ชวยใหผูบริหารและผูรับผิดชอบในโครงการปฏิบัติงานไดอยางรัดกุม มีเหตุมีผล
มากยิ่งขึ้น พรอมทั้งกระตุนใหผูปฏิบัติงานมีความสํานึกในหนาที่ความรับผิดชอบ
และกระตือรือรนในการคิดคนปรับปรุงการทํางานที่อยูในความรับผิดชอบ 
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ความมุงหมายของการประเมินผลโครงการ 
 การประเมินผลโครงการมีจุดมุงหมายสําคัญอยูหลายดานทั้งจุดมุงหมายทางตรงและ
จุดมุงหมายทางออม แตโดยทั่วๆ ไปแลวการประเมินผลโครงการมีจุดมุงหมายในการตัดสินใจ
เร่ืองสําคัญๆ ซึ่ง อนันต (2543) ไดสรุปไวดังนี้ 

1. เพื่อตัดสินใจวาควรจะยุติหรือนําแผนนั้นไปดําเนินการตอไป 
2. เพื่อใหมีแผนเชนเดียวกันนี้เพิ่มมากขึ้น หรือใหมีการขยายผลตอไปอยาง

กวางขวาง 
3. เพื่อพิจารณาเพิ่มหรือลดกลยุทธและเทคนิคตางๆ 
4. เพื่อปรับปรุงแกไขแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานใหกาวหนาและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
5. เพื่อตรวจสอบหรือพิสูจนทฤษฎี และวิธีการปฏิบัติตางๆ วาใชไดหรือไม 

ปจจัยที่ควรพิจารณาในการประเมินผลโครงการ 
 ในการประเมินผลโครงการนั้นมีปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของและควรนํามาพิจารณา ดังนี้ 

 1. บุคคลที่เกี่ยวของกับการประเมินผล ซึ่งไดแกผูรับผิดชอบในการประเมินผลและ
เจาหนาที่หรือ บุคลากรประจําโครงการ จะตองเปนผูมีความรูความสามารถในเรื่องของการ
ประเมินผลและเขาใจขั้นตอนในการประเมินผลไดต้ังแตตนจนจบ ทั้งนี้อาจแยกเปนสองกลุมคือ 
กลุมผูปฏิบัติงานในโครงการ ควรจะไดรับการอบรมในเรื่องของการประเมินผลอยางงายๆ 
เพื่อที่จะไดมองเห็นความกาวหนาหรือความลมเหลวของโครงการไดทันที กลุมที่สองคือผูที่ทํา
หนาที่ประเมินผลโครงการอาจเปนคนกลุมเดียวกับกลุมแรกหรือคนละกลุมซึ่งแลวแตกรณี แต
จะตองมีความรูความสามารถในการประเมินเรื่องนั้นๆ เปนอยางดี นอกจากนี้บุคคลอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับการประเมินผล เชน นักสถิติ นักสังคมวิทยา และประชาชนในทองถิ่นที่มีสวนรวมใน
การใหขอมูลประเมินผลงาน ก็ควรนํามาพิจารณาประกอบ 
 2. การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคการผลิตหรือการยอมรับนวัตกรรมใหมๆ ไปปฏิบัติของ
กลุมเปาหมายนั้น การประเมินพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับปจจัยทางดานเวลา เนื่องจาก
การพัฒนาเกิดขึ้นทีละนอยตองใชระยะเวลา การเปลี่ยนแปลงไมเกิดขึ้น เมื่อโครงการสิ้นสุดลง  
 3. การเลือกเครื่องมือและรูปแบบหรือเทคนิคของการประเมินผล เนื่องจากเครื่องมือและ
รูปแบบของการประเมินผลนั้นมีหลายชนิดและหลายแบบ ดังนั้นผูที่จะทําหนาที่ประเมินผลควรจะ
เลือกเครื่องมือและรูปแบบใหเหมาะสมกับลักษณะของโครงการที่จะประเมิน 
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 4. งบประมาณที่ใชในการประเมินผล กอนที่จะลงมือประเมินผลควรจะวางแผนการ
ประเมินใหชัดเจน โดยเฉพาะงบประมาณตางๆ ที่ใชในการประเมินตองจัดใหครอบคลุมทุก
ข้ันตอน เพื่อลดปญหาของการดําเนินการประเมินผล 

วิธีการประเมินผลโครงการ 
 การประเมินผลโครงการโดยปกติจะแยกการประเมินผลออก 2 วิธีใหญๆ คือ 

 1. การประเมินผลแบบไมมีระบบ (Informal method) การประเมินผลวิธีนี้เปน
การประเมินผลโดยมีการเก็บขอมูลแบบไมมีระบบ ผูประเมินอาจรวบรวมขอมูลโดยการสังเกตจาก
กิจกรรมของโครงการที่ไดปฏิบัติไปแลวในแตละวัน เพื่อใหเห็นขอดีและขอบกพรองของการ
ดําเนินงานตามโครงการไดอยางคราวๆ และนําขอมูลเหลานั้นไปใชในการตัดสินใจ 

 2. วิธีการประเมินผลแบบมีระบบ (Formal method) การประเมินผลโดยวิธีนี้
เปนการศึกษาขอมูลและวิเคราะหขอมูลแบบมีระบบโดยใชข้ันตอนและกระบวนการวิจัย มาชวย
ในการเก็บขอมูล ซึ่งอาจจะใชวิธีการสัมภาษณ แบบสอบถาม หรือเอกสารหองสมุด ที่มีการ
คํานึงถึงความถูกตอง แมนยํา เพื่อนํามาวิเคราะหทางสถิติ และตีความตามขอมูลนั้น 

ประเภทของการประเมินผลโครงการ 

 1. การประเมินผลโครงการแบงตามจุดมุงหมาย 

ในการแยกประเภทของการประเมินผลโครงการนั้น ข้ึนอยูกับจุดมุงหมายและความ
ตองการในการประเมินผล โดยปกติแลวการประเมินผลสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทคือ การ
ประเมินผลความกาวหนา (Formative evaluation) และการประเมินผลสรุป (Summative 
evaluation) 

  1.1 การประเมินผลความกาวหนา เปนการประเมินผลตั้งแตกอนเริ่มโครงการ
ตลอดไปจนถึงขณะที่กําลังดําเนินงานตามโครงการอยู เปนการประเมินผลในลักษณะ Ex-ante 
and On-going การประเมินผลความกาวหนานี้เปนการประเมินผลในหลายๆ ลักษณะดวยกันคือ 

 1.1.1 การประเมินสถานการณหรือประเมินความตองการ (Situation 
analysis or Need assessment) เปนการประเมินผลกอนการวางแผนเพื่อที่จะคนหาขอมูลตางๆ 
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ที่จําเปนนํามาใชวางแผนโครงการใหสอดคลองกับความตองการ คานิยม และประสบการณของ
ประชาชนในทองถิ่น และสถานการณทั่วๆ ไปทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการทําโครงการ 

 การวิเคราะหสถานการณจะทําใหทราบถึงสถานการณที่เปนจริง และปญหา
ในปจจุบัน รวมทั้งขอมูลพื้นฐานซึ่งจะใชเปนเครื่องตัดสินความสําเร็จของโครงการ เมื่อโครงการ
ส้ินสุดลง การประเมินสถานการณนี้จะเปนการประเมินเกี่ยวกับการกําหนดปญหาและความ
ตองการของผูใชโครงการโดยมีประเด็นคําถามดังตอไปนี้ 

• มีปญหาเกิดขึ้นจริงหรือเปลา 
• ปญหามีความเรงดวนขนาดไหน 
• ปญหานั้นสอดคลองกับนโยบายหรือไม 
• โครงการที่วางไวจะสามารถแกปญหาไดหรือไม และสามารถแกปญหา

ไดในระยะสั้นหรือ ระยะยาว 
• กลุมเปาหมายมีความตองการที่แทจริงหรือเปลา 
• ความตองการนั้นสามารถตอบสนองไดตามนโยบายหรือไม 

 1.1.2 การประเมินผลการวางแผนโครงการ (Program planning) เปนการ
ประเมินผลของโครงการ เพื่อหาจุดบกพรองของการกําหนดกิจกรรมในโครงการที่วางไวซึ่ง
สามารถปรับใหเขากับสถานการณจริง การประเมินแบบนี้ควรที่จะประเมินผลในดานตางๆ 
ดังตอไปนี้คือ 
 ก. ประเมินถึงทรัพยากรที่จะใชวางโครงการวามีพอเพียงเพื่อใหเกิดผลตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม โดยเปรียบเทียบการใชทรัพยากรของโครงการกับโครงการอื่นๆ ที่
ลักษณะวัตถุประสงคที่ใกลเคียงกันวามีความแตกตางกันอยางไรบาง ทรัพยากรตางๆ ที่ควร
ประเมินไดแก ทรัพยากรบุคคล โครงการตองการบุคลากรประเภทไหน มีเพียงพอหรือไม และตอง
ใชเวลานานเทาใดที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพตามตองการ หรือสามารถหามาจากหนวยงาน
ใดบาง ทรัพยากรดานวัสดุอุปกรณที่ใชในการดําเนินงานมีพอหรือไม แหลงของวัสดุอุปกรณนั้นหา
ไดในทองถิ่นหรือเปลา ทรัพยากรเงินทุนมีเพียงพอสําหรับการลงทุนหรือไม จะหามาไดอยางไร 
หนวยงานใดใหการสนับสนุน และระยะเวลาที่ใชในการดําเนินงานเพียงพอและเหมาะสมหรือไม  
 ข. ประเมินถึงคุณสมบัติของโครงการ โดยการศึกษาประเมินสิ่งตางๆ ดังนี้คือ 

• วัตถุประสงคของโครงการ วาสอดคลองกับความตองการของบุคคล
เปาหมาย สภาพของสังคม เศรษฐกิจและการเมืองเพียงใด 
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• ผลของโครงการมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพหรือไม ซึ่ง
หมายถึงการใชทรัพยากรอยางประหยัดที่สุด  

 1.1.3 การประเมินผลขณะดําเนินงานตามโครงการ (Process evaluation 
หรือ Program operation evaluation) เปนการศึกษาเกี่ยวกับ 

• การปฎิบัติงานตามโครงการที่วางไวหรือไม 
• ทรัพยากรที่ใชมีคุณภาพและปริมาณอยางไร และสามารถหามาได

ตรงตามเวลาหรือไม 
• การประสานงานมีอุปสรรคปญหาอยางไร 
• ปญหาการบริหารภายในโครงการมีอยางไรบาง 
• ผลของการปฏิบัติงานสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือลมเหลว 
• ระบบการสื่อสารภายในโครงการมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด 
• ยุทธวิธีที่ใชประสบความสําเร็จหรือมีปญหาอะไร 

  1.2 การประเมินผลสรุป (Summative evaluation) เปนการประเมินผล
หลังจากการดําเนินงานตามโครงการไดเสร็จส้ินลงแลว หรือบางทีเราเรียกวาเปนการประเมินผล
กระทบของโครงการ (Impact evaluation) เพื่อศึกษาถึงผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากโครงการ วาตรงตาม
วัตถุประสงคของโครงการที่วางไวหรือไม บุคคลเปาหมายไดรับผลจากการดําเนินโครงการอยางไร 
การประเมินผลสรุปนี้จะสามารถนําขอมูลที่ศึกษาวิเคราะห มาแปลความเขียนรายงานให
หนวยงานที่ใหการสนับสนุนและผูที่เกี่ยวของทราบ นอกจากนั้นการประเมินผลสรุปนี้ยังสามารถ
ชวยใหทราบถึงจุดออนและจุดแข็งของโครงการ ปจจัยตางๆ ที่มีผลหรือมีอิทธิพลตอความสําเร็จ
หรือความลมเหลวของโครงการ ซึ่งสามารถนําเอาผลไปแกไขในการวางแผนโครงการตอไป 

2. การแยกประเภทการประเมินผลโครงการในกลุมอื่น 
การแยกประเภทของการประเมินผลนั้นไดมีนักวิชาการแบงประเภทของการประเมินไว

หลากหลาย เชน เอดเวิรด เอ. ซัชแมน ไดจําแนกการประเมินผลไว 5 กลุมดังนี้ (อนันต, 2543)  
1. การประเมินความพยายาม (Effort) เปนการประเมินความพยายามที่จะทํา

กิจกรรมวาจะทําอะไร ทําอยางไร มีการใชทรัพยากรและพลังงานมากนอย
เพียงใด ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
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2. การประเมินการปฏิบัติงาน (Performance) เปนการประเมินผลของ
ความสามารถในการพยายามกระทําการตางๆ วาเมื่อเสร็จแลวไดผลมากนอย
เพียงใด 

3. การประเมินความพอเพียงของการปฏิบัติงาน (Adequacy of performance) 
เปนการวัดปริมาณและคุณภาพของการปฏิบัติวามีประสิทธิผลพอเพียงกับที่
กําหนดไวตามตองการเพียงใด มีความครอบคลุมและเพียงพอสําหรับผูรับบริการ
หรือไม 

4. การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการวัดคาใชจายหรือทรัพยากร
เปรียบเทียบกับผลงาน ซึ่งจะวัดออกมาในลักษณะของคาใชจายตอหนวยการ
ผลิต 

5. การประเมินกระบวนการ (Process) เปนการประเมินและคนหาสาเหตุของการ
ทํางานที่ประสบความสําเร็จและลมเหลว ซึ่งตองประเมินหรือวิเคราะหจาก
กระบวนการปฏิบัติงานตั้งแตตนจนสิ้นสุดกระบวนการ 

ในขณะเดียวกัน อี อาร เฮาส ไดจําแนกแนกประเภทของการประเมินผลโครงการตาม
เกณฑที่ใชในการแบงประเภทโครงการ ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 8 แบบดวยกันคือ (อนันต, 
2543) 

1. ประเมินจากการวิเคราะหระบบ เปนการประเมินผลที่มุงเนนถึงความสัมพันธ
อยางเปนเหตุเปนผลระหวางวัตถุประสงค เปาหมาย ของแผนหรือโครงการกับผล
ที่เกิดขึ้น โดยใหความสําคัญกับกลุมหรือพื้นที่เปาหมายที่กําหนดไวเปนสําคัญ 
วิเคราะหประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานในโครงการ 

2. ประเมินจากวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เปนการประเมินผลที่ยึดวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรมของแผนหรือโครงการเปนหลัก โดยวัดจากการบรรลุวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

3. การประเมินโดยยึดหลักการตัดสินใจ เปนการประเมินผลที่เนนถึงการตัดสินใจ
ของผูบริหารในประเด็นสําคัญคือ การจัดเก็บรวบรวม การไดรับ และการจําแนก
ขอมูลขาวสาร เพื่อใชในการกําหนดทางเลือกสําหรับการตัดสินใจ ตัวอยาง
แนวคิดนี้เชน CIPP Model เปนตน 



การควบคุมและประเมินผลโครงการ 

L:\book181441\Book181441-5.doc 142

4. การประเมินที่อิสระจากเปาหมาย (Goal-free evaluation)  การประเมินผลแนวนี้
ถือวาการกําหนดวัตถุประสงคในการประเมินลวงหนาจะเปนขอจํากัดในการ
ประเมินผล ดังนั้นการประเมินจะตองมองในลักษณะองครวมเปนภาพกวาง ตอง
ประเมินทุกสวนที่เกี่ยวของกับการทําโครงการ 

5. การประเมินโดยการศึกษาเฉพาะกรณี เปนการประเมินผลที่ เนนในเรื่อง
กระบวนการของการปฏิบัติตามแผนและมักจะศึกษาถึงความเขาใจของผูเขารับ
บริการวาเขาใจในวัตถุประสงค เปาหมาย และกระบวนการทํางานของแผน
หรือไม และเขาใจอยางไร เปนการประเมินในเชิงลึกเฉพาะเรื่องนั้น จุดมุงหมาย
ในการประเมินเฉพาะกรณีผูประเมินตองการทราบสาเหตุเชิงลึกที่แทจริงที่สงผล
ตอการดําเนินโครงการ 

6. การประเมินโดยการวิจารณศิลปะ เปนการประเมินผลที่ถือวาการวิจารณเปน
ศิลปะอยางหนึ่งในการเปดเผยคุณภาพและคุณคาของเหตุการณ ส่ิงของ หรือ
ปรากฏการณ หรือผลงานโดยผูที่มีความรูความชํานาญในเรื่องนั้นๆ ทั้งใน
แนวทางความคิด ทฤษฎี และตัวแบบตางๆ การประเมินในแนวนี้ในระยะหลัง
ไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้โดยการนําเอาทฤษฎีการวิพากษมาประยุกตใช 

7. การประเมินผลแบบกึ่งนิตินัย เปนวิธีการที่ใชในการประเมินนโยบายมาเปน
เวลานานแลว ในระยะหลังมีการนํามาใชกับการประเมินผลโครงการ แนวคิดของ
การประเมินโดยวิธีการนี้ไดพัฒนามาจากรูปแบบลักษณะการพิจารณาคดีของ
ศาล 

8. การประเมินโดยการตรวจสอบเชิงวิชาชีพ เปนการประเมินผลที่ไดมาจาก
แนวความคิดในการประเมินผลของสมาคมวิชาชีพตางๆ ซึ่งเปนการพิจารณาถึง
คุณภาพผลงานของบุคคลผูรวมอาชีพและพิจารณาตรววจสอบโดยกลุมบุคคล
อาชีพเดียวกัน การนํามาใชในบริบทนี้ก็คือ การประเมินโครงการโดยผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะเรื่องนั้นๆ เปนผูประเมินโครงการ 
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แบบจําลองในการประเมินผลโครงการ 

1. การประเมินผลตามแนวคิดของไทเลอร  
(Tyler’s Rationale and Model of Evalaution) 

การประเมินผลตามแนวคิดของไทเลอร เปนโมเดลที่มีจุดมุงหมายหลักในการประเมิน
ความสําเร็จของโครงการ โดยการเปรียบเทียบพฤติกรรมที่สังเกตไดกับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมที่
กําหนดไว แนวความคิดของไทเลอรเปนแนวคิดการประเมินผลในรุนแรกๆ ที่สวนใหญนํามาใชใน
การประเมินโครงการการเรียนการสอนเปนหลัก จุดเนนของการประเมินของไทเลอรเนนการ
ประเมินความสําเร็จโดยรวมของโครงการ (Summative evaluation) มากกวาการประเมิน
ความกาวหนาของโครงการ (Formative evaluation) (สุชาติ, 2547; สําราญ, 2544; และเยาวดี, 
2542) 

ข้ันตอนการนําแนวคิดของไทเลอรมาใชในการประเมินโครงการการเรียนการสอนนั้น 
จําแนกไดดังนี้ (อุดม และคณะ, 2545) 

1) กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมอยางชัดเจน ใหมีความเฉพาะเจาะจง 
2) กําหนดเนื้อหาการจัดการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนบรรลุจุดมุงหมาย 
3) เลือกวิธีการที่จะชวยใหการเรียนในเนื้อหาประสบความสําเร็จ 
4) ประเมินผลเพื่อหาระดับความสําเร็จของผูเรียน 

จากแบบจําลองการประเมินของไทเลอร ซึ่งนิยมใชกับการประเมินผลการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิมไมซับซอนงายตอการเขาใจของผูใช ทั้งนี้ในการนําไปใชในการปฏิบัติ
จริงผูประเมินสามารถนําเอาแนวคิดพื้นฐานของไทเลอรไปประกอบการประเมินโครงการใน
ลักษณะอื่น เชน นําไปใชในสวนของการประเมินการเรียนรู (Learning evaluation) ตามรูปแบบ
การประเมินโครงการฝกอบรมของ เคิรคแพทริค (Kirkpatrick) ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียดการ
ประเมินในตอนตอไป  
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2. การประเมินผลตามแนวคิดของครอนบาค  
(Cronbach’s Concepts and Model) 

แนวคิดการประเมินผลของครอนบาค ไดนํามาใชในการประเมินโครงการทาง
การศึกษาเชน เดียวกับการประเมินผลโครงการของไทเลอร โดยมีจุดมุงหมายของการประเมิน 3 
ประการ คือ (สําราญ, 2544; และเยาวดี, 2542) 

1) ใชการประเมินเพื่อปรับปรุงรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน 
2) ใชการประเมินเพื่อตัดสินเกี่ยวกับผูเรียน เชน การจัดกลุมนักเรียนใหเหมาะสมตอ

การจัดประสบการณการเรียนรู 
3) ใชการประเมินเพื่อการจัดการบริหารในโรงเรียน เชน การพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพในโรงเรียน พัฒนาคุณภาพของบุคลากรในโรงเรียน 
วิธีการประเมินผล 

ตามแบบจําลองของครอนบาค ควรใชเครื่องมือในการเก็บขอมูลที่หลากหลายเพื่อ
รวบรวมขอมูลตางๆ ไดอยางครบถวน การประเมินผลตามแบบจําลองนี้ มีการประเมิน 4 
องคประกอบดังนี้ (อุดม, และคณะ, 2545; สําราญ, 2544; และเยาวดี, 2542) 

1) การศึกษากระบวนการ (Process studies) เปนขั้นตอนการประเมินเพื่อพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน 

2) การวัดศักยภาพของผูเรียน (Proficiency measurement) เนนการประเมินผล
ความกาวหนาของผูเรียนมากกวาการประเมินผลเมื่อส้ินสุดกิจกรรมหรือโครงการ 

3) การวัดเจตคติ (Attitude measurement) เปนการเนนความสําคัญของเจตคติของ
ผูเรียนที่มีตอการเรียนการสอน สามารถใชวิธีการประเมินผลไดหลากหลายวิธี เชน แบบวัดเจตคติ 
แบบสังเกต หรือการสัมภาษณ เปนตน 

4) การติดตามผล (Follow-up studies) เปนการประเมินติดตามผลความกาวหนาจาก
การจัดการศึกษาในระยะยาว เชน ภาวะการมีงานทํา การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น มองทั้งใน
ภาพรวมของทั้งหลักสูตร และมองในระดับของรายวิชาเพื่อการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา 
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3. การประเมินผลตามแนวคิดของสครีเวน  
(Scriven’s Evaluation Model) 

แนวคิดการประเมินของสครีเวนเปนการประสานแนวคิดของไทเลอร และ 
ครอนบาคเขาดวยกัน โดยจําแนกประเภทของการประเมินออกเปน 2 ประเภทไดแก (อุดม 
และคณะ, 2545)  

1) การประเมินโดยยึดเปาหมายเปนหลัก ใชเปาหมายเปนเกณฑในการพิจารณา
วาการดําเนินการนั้นบรรลุเปาหมายของโครงการหรือไม โดยจะประเมินทั้งระหวางดําเนิน
โครงการ (Formative evaluation) เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงการทํางานในระยะตอไป 
และมีการประเมินผลโดยรวม  (Summative evaluation) เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินไปใช
ในการทําโครงการอื่นที่มีลักษณะที่คลายกัน 

2) การประเมินโดยไมยึดเปาหมายเปนหลัก เปนการประเมินที่ไมพิจารณาเฉพาะ
เปาหมายของโครงการเปนหลักเทานั้น แตมีการนําผลกระทบที่เกี่ยวของกับการทําโครงการ
มาพิจารณารวมดวย ทั้งในดานบวกและลบ ทั้งนี้การประเมินโดยไมยึดเปาหมายเปนหลัก
ไมไดหมายความวาจะไมนําเปาหมายของโครงการมาพิจารณา แตหมายความวาการ
ประเมินจะไมถูกจํากัดอยูเฉพาะเปาหมายที่กําหนดไวเทานั้น 

วิธีการประเมิน 

การประเมินตามแบบจําลองของสคริเวนนั้นแบงการประเมินผลออกเปน 2 ระดับ
ดังนี้ (สําราญ, 2544) 

1) การประเมินคุณคาภายใน (Intrinsic evaluation) คือการประเมินคุณคาของ 
ส่ิงตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ เชน คุณคาเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล มีประสิทธิภาพ
เพียงใด เปนการประเมินเพื่อเตรียมความพรอมกอนลงมือประเมินโครงการในภาคสนาม 

2) การประเมินความคุมคา (Pay-off evaluation) เปนการประเมินเพื่อตัดสิน
คุณคาผลที่เกิดขึ้นกับผูรับบริการจากโครงการ โดยใชเครื่องมือใน ขอ1) เพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูล 
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4. การประเมินผลตามแนวคิดของสเตก (Stak’s Evaluation Model) 

รูปแบบจําลองของสเตกเริ่มมีความซับซอนขึ้น เนื่องจากเปนการสรางแบบจําลอง
ที่ไมไดมองเปนเสนตรง แตมองในลักษณะของมิติสัมพันธ 2 มิติ คือ (อุดม และคณะ, 2545; 
เยาวดี, 2542) 

มิติที่ 1 มิติในแนวตั้ง ประกอบดวย 

1) ปจจัยเบื้องตน หมายถึง สภาพสิ่งตางๆ ที่มีอยูแลวกอนดําเนินโครงการ 
2) การปฏิบัติการ หมายถึง การดําเนินการของโครงการตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไว 

3) ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไว 

มิติที่ 2 มิติในแนวนอน ประกอบดวย 

1) ความคาดหวัง หรือส่ิงที่ตองการใหเกิดขึ้น  
2) ผลที่เกิดขึ้นจริง หรือผลที่สังเกตไดจริง 
3) มาตรฐานที่กําหนดขึ้นเพื่อไวใชเทียบกับผลที่เกิดขึ้น 
4) การตัดสินใจ เปนการนําเอาผลที่เกิดขึ้นมาเทียบมาตรฐานที่กําหนดไว 
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ภาพที่ 5.2 ความสัมพันธขององคประกอบทั้ง 2 มิติของการประเมินผลตามแบบจําลองของสเตก 

147 



การควบคุมและประเมินผลโครงการ 
 

L:\book181441\Book181441-5.doc 148 

5. การประเมินผลตามแนวคิดของโปรวัส  
(Provus’s Evaluation Model) 

โพรวัสมีแนวคิดในการประเมินผลโครงการวาเปนการเปรียบเทียบความแตกตางของ
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงกับมาตรฐานที่กําหนดในทุกขั้นตอน โดยนําผลที่ไดจากการเปรียบเทียบ
มาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานของโครงการใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งสามารถจําแนกขั้นตอน
การประเมินออกเปน 5 ข้ันตอนดังนี้ (อุดม และคณะ, 2545) 

1) การประเมินรายละเอียดของการวางโครงการ โดยการประเมิน ปจจัยเบื้องตน 
กระบวนการ และผลผลิต 

2) การประเมินผลการวางโครงการ เพื่อตรวจสอบกิจกรรมที่กําหนดไวสามารถทําให
บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

3) การประเมินกระบวนการดําเนินโครงการ เพื่อตรวจสอบการดําเนินการวา
ดําเนินการไปตามโครงการที่วางไวหรือไม เกิดอะไรขึ้นระหวางการดําเนินโครงการบาง 

4) การประเมินผลผลิตของโครงการ เพื่อตรวจสอบความสอดคลองระหวางผลผลิต
ของโครงการกับวัตถุประสงคของโครงการ 

5) การประเมินคาใชจายและผลกําไร เพื่อเปรียบเทียบคาใชจายของโครงการกับผลที่
ไดรับจากโครงการ 

6. การประเมินผลแบบ CIPP Model 

เปนรูปแบบการประเมินผลทั้งระบบงาน (System approach) ซึ่งกําหนดรูปแบบโดย 
Daniel L. Stufflebeam การประเมินผลในรูปแบบนี้เปนที่รูจักและนิยมใชกันทั่วไป เพราะเปนแบบ
แผนการประเมินผลที่สะดวกตอการตัดสินใจ “CIPP” เปนชื่อยอของการประเมินผล 4 ชนิด คือ 

C - การประเมินผลขั้นตน หรือการประเมินบริบท (Context 
evaluation) 

  I  - การประเมินผลทรัพยากรที่จะใช (Input evaluation) 
  P - การประเมินผลกระบวนการ (Process evaluation) 
  P - การประเมินผลผลิต (Product evaluation) 
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การประเมินผลโครงการโดยรูปแบบ CIPP นี้มีจุดมุงหมายเพื่อความสะดวกในการ
ตัดสินใจ ดังนั้นการประเมินผลทั้ง 4 แบบ จะทําใหเกิดความสะดวกในกระบวนการตัดสินใจ ดังนี้ 
(สําราญ, 2544) 

• การประเมินบริบท (Context evaluation) จะชวยตัดสินใจในกระบวนการ
วางแผน (Planing decision) และการเลือกวัตถุประสงคของโครงการ 

• การประเมินทรัพยากรที่ใช (Input evaluation) จะชวยตัดสินใจในโครงสราง
ของโครงการ (Structuring decision) และเลือกแนวทางในการดําเนินงาน
โครงการ 

• การประเมินกระบวนการ (Process evaluation) จะชวยตัดสินใจในระหวาง
การดําเนินงานเกี่ยวกับรูปแบบและกิจกรรม กลวิธี วาควรจะปรับปรุงอะไรบาง 
(Implementing decision) เพื่อควบคุมการดําเนินงานของโครงการ  

• การประเมินผลผลิต (Product evaluation) จะชวยตัดสินใจหลังการ
ดําเนินงาน วาจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงการหรือจะมีการดําเนินการตอไป หรือ
หยุดโครงการ (re-cyling decision) 

การประเมินผลตามรูปแบบ CIPP นี้มีข้ันตอนการประเมินผลที่เปนหัวใจอยูดวยกัน 4 
ข้ันตอน โดยแบงตามระยะเวลาของการดําเนินงานของโครงการ ดังนี้ คือ (ประสงค, 2537) 

1) การประเมินบริบท (Context evaluation) เปนการประเมินผลขั้นตอนแรกกอนมี
การวางแผนโครงการ การประเมินผลขั้นนี้มีจุดมุงหมายในการหาขอมูลพื้นฐานความตองการและ
ปญหาของบุคคลเปาหมาย เพื่อการกําหนดจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของกิจกรรมหรือ
โครงการ และพิจารณาความเหมาะสมของเปาหมายโครงการ วิธีการประเมินผลข้ันนี้เปนการ
ประเมินผลหรือการวิจัยแบบบรรยายและเปรียบเทียบโดยผูทําการประเมินผล 

2) การประเมินทรัพยากรที่ใช (Input evaluation) เปนการประเมินผลที่มี
จุดมุงหมาย ในการจัดหาขอมูลเพื่อพิจารณาความเพียงพอของทรัพยากร และวิธีการใชทรัพยากร
อยางไร จึงจะมีผลใหวัตถุประสงคของกิจกรรมหรือโครงการนั้นบรรลุผลสําเร็จ การประเมินผล
ทรัพยากรจะชวยใหนักวางแผนมีการตัดสินใจที่ถูกตองในการเลือกรูปแบบ ยุทธวิธี/วิธีการ ที่จะใช
ในการสงเสริมกิจกรรมของโครงการใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย  
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3) การประเมินกระบวนการ (Process evaluation) เปนการประเมินผลที่มี
จุดมุงหมายหาผลสะทอนเปนระยะๆ จากการดําเนินงานและเปนการสํารวจหาขอบกพรองตางๆ 
ในการดําเนินงานหรือคาดวาจะเกิดขึ้นหากดําเนินการตอไปตามแผน ทั้งนี้ก็เพื่อจะหาลูทางและ
พิจารณา ปรับแผนการปฏิบัติไดทันที นอกจากนี้ก็เพื่อบันทึกการปฏิบัติงานตางๆ ที่เกิดขึ้นไปแลว 
วาเกิดผลตามจุดประสงคหรือมีปญหา อุปสรรคอยางไร 

4) การประเมินผลผลิต (Product evaluation) เปนการประเมินผลที่เกิดขึ้นเมื่อ
กิจกรรมตางๆ ของโครงการไดมีการปฏิบัติงานไปแลว เพื่อศึกษาดูวาผลของการปฏิบัติงานนั้นมี
อะไรเกิดขึ้นกับบุคคลและกลุมเปาหมายเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวในแผน 
นอกจากนั้นการประเมินขั้นสุดทายนี้ ยังจะเปนการจัดหาขอมูลแกผูบริหาร และผูใหการสนับสนุน
โครงการวาสมควรจะดําเนินงานตอไป หรือยุบเลิกโครงการ ส่ิงใดควรจะมีการปรับปรุงแกไข และ
วิธีการหรือรูปแบบการสงเสริมที่สามารถนําไปใชเปนแบบอยางตอไป 

7. การประเมินผลแบบ CSE Model  

การศึกษาและประเมินผลแบบ CSE Model ซึ่งคิดคนหารูปแบบ โดยศูนยสําหรับ
ศึกษาการประเมินผล (Center of Study and Evaluation) โดยมี Marrin C.Alkin เปนผูริเร่ิมและ
วางรูปแบบการประเมินผลออกมา ไดแบงชนิดของการตัดสินใจออกเปน 5 ระยะดวยกันคือ 
(ประชุม, 2535; สําราญ, 2544; อุดม และคณะ, 2545) 

1) การประเมินระบบ (Systems assessment) หมายถึง การศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการ ประเมินความตองการในการจัดทาํโครงการ การวิเคราะหขอบขายของการตัดสินใจ การ
ใชวิธีการเทคนิคตางๆ รวบรวมความรูและขอมูล  กอนที่จะนําไปใชเพื่อการดําเนินงานโครงการ 
วิเคราะหผลตอบแทนที่ผูมีสวนไดสวนเสียจะไดรับจากการจัดทําโครงการ รวมทั้งการคาดคะเน
ผลกระทบตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ เปนการประเมินที่จัดทําขึ้นกอนเริ่ม
ดําเนินการโครงการ เพื่อใหจัดทําโครงการไดสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย การ
ประเมินโครงการในลักษณะนี้บางครั้งเรียกวา "Pre-evaluation หรือ Ex-Ante evaluation” 

2) การวางแผนโครงการ (Program planning) หมายถึง การจัดทําโครงการหรือ
รูปแบบของโครงการใหเหมาะสม และสอดคลองกับสวนประกอบรายละเอียดและขอมูลตางๆ ที่
โครงการมีอยู การประเมินผลโครงการประเภทนี้ เปนการจัดหาขอมูลที่ทําใหผูตัดสินใจสามารถ
ตัดสินใจวางแผนจัดทําโครงการใหพรอมกอนการดําเนินงานโครงการ หรือการนําโครงการไป
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ปฏิบัติ การตัดสินใจในระยะนี้มุงเนนในการวางแผนกิจกรรมหรือโครงการ ซึ่งกลาวไดวาเปนการ
เลือกกิจกรรมหรือโครงการ (Program Selection) 

3) การประเมินผลการดําเนินงาน (Implementation evaluation) หมายถึง การ
ประเมินกระบวนการในการดําเนินงานของโครงการใหเปนไปตามแผนงานที่ไดกําหนดไว การ
ประเมินประเภทนี้มีชื่อเรียกตางกันเชน การประเมินขณะปฏิบัติงาน (Operational หรือ On-
going evaluation) หรือเรียกวา การประเมินผลกระบวนการ (Process evaluation) การ
ประเมินผลในระยะการดําเนินงานนี้เปนการประเมินผลเพื่อ พิจารณาการดําเนินโครงการวา
เปนไปตามแผนที่กําหนดไวหรือไม ควรมีการตัดสินใจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือโครงการ
ใหสอดคลองกับสภาพการณหรือไม 

4) การปรับปรุงโครงการ (Program improvement) หมายถึง การตรวจสอบหา
ขอบกพรองของโครงการ และปรับปรุงแกไขการปฏิบัติการ เพื่อการดําเนินการทําโครงการให
สําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว และสามารถดําเนินการตอไปอยางตอเนื่อง การประเมินโครงการ
ประเภทนี้ เปนการประเมินผลโครงการทันทีทันใดที่โครงการนั้นเริ่มดําเนินโครงการ 

5) การประเมินผลที่ไดออกมา (Outcome evaluation) เปนการประเมินผลขั้น
สมบูรณของโครงการเมื่อกิจกรรมตางๆ ไดมีการดําเนินการเสร็จส้ินไปแลว การประเมินผลในขั้นนี้
เปนการสืบหาขอมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวาเปนอยางไร ผลที่ไดออกมาตรงกับวัตถุประสงคที่
ไดกําหนดไวหรือไม เพื่อจะไดขอมูลรายละเอียดสําหรับการตัดสินใจวา โครงการนั้นควรจะมีการ
ดําเนินการตอไป หรือควรจะหยุดโครงการ หรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการอยางไร การ
ประเมินผลในขั้นนี้อาจเรียกวา Ex-post evaluation หรือ Post project evaluation 

8. แบบจําลองการประเมินผลโครงการฝกอบรมของเคิรคแพทริค 

แบบจําลองในการประเมินผลการฝกอบรมของเคิรคแพทริค (Kirkpatrick) เปน
รูปแบบที่มีความเหมาะสมสําหรับใชในการประเมินผลโครงการฝกอบรม เนื่องจากองคประกอบ
ของการประเมินสอดคลองกับความตองการของการจัดทําโครงการฝกอบรม รูปแบบการประเมินนี้
พัฒนาโดย Donald L. Kirkpatrick อดีตประธาน The American Society for Training and 
Development ไดเสนอรูปแบบการประเมินการฝกอบรมไว 4 ลําดับข้ัน ดังนี้ (ธเนศ, 2546) 

1) การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction evaluation) เปนการประเมิน
ความรูสึกของผูเขารับการฝกอบรม วาพอใจตอส่ิงที่ไดรับจากการฝกอบรมมากนอยเพียงใด เชน 
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หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร เอกสาร สถานที่ โสตทัศนูปกรณ ระยะเวลา ที่พัก และอาหาร เปน
ตน ผลการประเมินในขั้นนี้สามารถนํามาใชในการตัดสินใจสําหรับการดําเนินโครงการฝกอบรม
ตอไป หรือยุติโครงการได หากขอมูลที่เก็บรวบรวมมานั้นถูกตองชัดเจน ซึ่งวิธีการในการเก็บขอมูล
ใหถูกตองเปนจริง ควรปฏิบัติดังนี้ 

• กําหนดขอมูลที่ตองการประเมินอยางชัดเจน เชน ขอมูลหลักสูตร ก็ควรถาม
ใหชัดเจนวาพอใจหรือไมพอใจในประเด็นใดบาง เปนตน 

• ออกแบบเครื่องมือหรือแบบสอบถามที่ใชเก็บขอมูลใหเหมาะสมกับผูให
ขอมูล 

• ขอคําถามที่ใชควรมีความเปนปรนัย สามารถวัดสิ่งที่ตองการจะวัดไดถูกตอง
แมนยํา 

• คําถามควรกระตุ น ให ผู เ ข า รับการฝกอบรมไดแสดงความคิด เห็น 
ขอเสนอแนะอยางเต็มที่ 

• ไมควรใหผูเขารับการฝกอบรมเขียนชื่อตนเองในแบบสอบถาม เพื่อใหผูตอบ
สามารถตอบไดอยางอิสระ 

2) การประเมินการเรียนรู (Learning evaluation) เปนการประเมินผลผูเขารับการ
ฝกอบรมวาไดรับความรู ทักษะ และเจตคติอะไรบางจากการฝกอบรม เคิรกแพทริคไดให
ขอเสนอแนะในการประเมินการเรียนรูดังนี้ 

• ควรวัดความรู ทักษะ และเจตคติ ของผูเขารับการฝกอบรมทั้งกอนและหลัง
การฝกอบรม 

• วิเคราะหคะแนนรายขอและคะแนนรวมทั้งกอนและหลังการฝกอบรม 
• ควรมีการเปรียบเทียบระหวางกลุมที่เขารับการฝกอบรมและกลุมที่ไมรับการ

ฝกอบรมมีความแตกตางกันในดานความรู ทักษะ และเจตคติหรือไม 

3) การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการอบรม (Behavior evaluation) 
เปนการประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับการฝกอบรมในการทํางานในองคการ การ
ประเมินในขั้นนี้เปนการประเมินหลังจากที่ผูเขารับกลับไปทํางานในองคการ เปนการติดตามผล
จากการฝกอบรมอยางตอเนื่องในระยะยาวในสถานที่ทํางานจริงของผูเขารับการฝกอบรม ทั้งนี้มี
ขอเสนอแนะในการประเมินดังนี้ 

• ควรวัดพฤติกรรมของผูเขารับการฝกอบรมทั้งกอนและหลังการฝกอบรม 
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• ควรเวนระยะเวลาในการประเมินหลังจากการฝกอบรม และประเมินเปน
ระยะๆ 

• ควรเก็บขอมูลจากหลายแหลง และหลายวิธี 

4) การประเมินผลลัพธที่เกิดตอองคการ (Results evaluation) เปนการประเมินเพื่อ
ตองการทราบวาผลจากการฝกอบรมไดสรางอรรถประโยชนใหเกิดขึ้นกับองคการอยางไร องคการ
เกิดการพัฒนาในดานใดบางอันมีผลมาจากการจัดการฝกอบรม การประเมินในข้ันตอนนี้เปน
ข้ันตอนที่ประเมินไดยาก เนื่องจากมีตัวแปรแทรกซอนมาก อยางไรก็ตามมีขอเสนอแนะวา 

• ควรจัดสภาวการณหรือเงื่อนไขที่สามารถวัดไดภายในองคการ เพื่อใช
เปรียบเทียบระหวางกอนและหลังการฝกอบรม เชน การจัดการฝกอบรม 
เร่ือง 5 ส หลังจากการฝกอบรมแลวพบวาสภาพของสถานที่ทํางานเปน
ระเบียบเรียบรอย การคนหาเอกสารทําไดรวดเร็วขึ้น การใหบริการดาน
เอกสารทําไดเร็วขึ้นกวากอนมีการอบรม ผูมาใชบริการจากหนวยงานใหคํา
ชมเชย เปนตน 

• พยายามควบคุมตัวแปรอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง ในขั้นตอนนี้
อาจตองนําหลักวิธีการวิจัยเขามาใชเปนแนวทางในการศึกษา ซึ่งจะเปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ หรือการวิจัยเชิงทดลองก็ข้ึนอยูกับความตองการและบริบท
ขององคการนั้น วาตองการขอมูลจากการประเมินไปใชประโยชนในดาน
ใดบาง 

9. แบบจําลองของปารคเคอร 
แบบจําลองนี้นําเสนอโดย Treadway Parker กําหนดมิติของการประเมินออกเปน 4 

ดานคือ การประเมินในดาน (สุชาติ, 2547) 
1) การปฏิบัติงาน (Job performance) เปนการประเมินผลผูที่เขารับการอบรมใน

โครงการนั้นแลว ไดนําเอาความรูความสามารถที่ไดรับจากการฝกอบรมแลวมาปรับปรุงการ
ทํางานของตนเองใหดีข้ึนมากนอยเพียงใด 

2) การปฏิบัติงานกลุม (Group performance) เปนการประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการที่
ผูเขารับฝกอบรมมีตอกลุมผูรวมงานและตอองคการอยางไรบาง การประเมินในสวนนี้อาจมีความ
ยุงยากเนื่องจากมีปจจัยอื่นที่เกี่ยวของจํานวนมาก การประเมินในสวนอาจตองใชเทคนิคทางสถิติ 
หรือเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพเขาชวย 
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3) ความพอใจของผูเขารวม (Participants’ satisfaction) เปนการประเมินผลความ
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการฝกอบรมวามีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด 

4) ความรูที่ผูเขารวมไดรับ (Participants’ knowledge gained) เปนการประเมิน
ความรู และทักษะตางๆ ที่ผูเขารับการฝกอบรมไดรับจากการเขารวมโครงการ ซึ่งสามารถวัดได
จากแบบทดสอบกอนหลัง หรือในสวนของทักษะสามารถวัดไดจากการฝกปฏิบัติ 

ข้ันตอนของการประเมินผลโครงการ 

 การวางแผนหรือเตรียมการประเมินผลนั้น ไดมีการเตรียมแนวทางในการประเมินผลไว
แลวในแผนปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบจะตองทํารายละเอียดขึ้น กลาวคือมีการกําหนดวัตถุประสงค 
วิธีการเก็บขอมูลการเตรียมเครื่องมือในการเก็บขอมูล อาจจะเปนแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ
หรืออยางอื่น นอกจากนั้นจะตองเตรียมการวิเคราะหขอมูลเพื่อการสรุปผลและจัดทํารายงาน 

 โดยทั่วไปโครงการตางๆ มักจะทําการประเมินผลในตอนทายของโครงการ ซึ่งจัดทําเปน 
ระเบียบเชนเดียวกับโครงการวิจัย แตในหลักการประเมินผลแลวจะตองมีการประเมินผลต้ังแต
เร่ิมตนและในระหวางที่กําลังดําเนินงานตามโครงการดวย เพื่อจะไดทราบปญหาขอบกพรองตางๆ 
และสามารถแกไขหรือปรับแนวทางดําเนินงานไดทันทวงที 

 แตอยางไรก็ตาม การประเมินผลไมจําเปนตองทําเปนระเบียบ โดยการออกแบบสอบถาม
หรือแบบสัมภาษณเสมอไป การออกไปสังเกตการณพูดคุยกับนักเรียนหรือเกษตรกร เกี่ยวกับงาน
ในโครงการ และมีการบันทึกเปรียบเทียบความกาวหนาตางๆ ก็ถือวาเปนการประเมินผล 

 ดังนั้นการประเมินผลโครงการจึงประกอบไปดวยขั้นตอนตางๆ ในการประเมินวาจะทํา
อะไรบาง แตละขั้นตอนจะใชวิธีการอยางไรในการประเมิน ทั้งนี้ อนันต (2547) ไดกําหนดขั้นตอน
ของการประเมินโครงการไวดังนี้  

 1. การกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินผลโครงการ โดยยืดเอาวัตถุประสงคของ
โครงการเปนพื้นฐานในการประเมินผล และจะเอาผลการประเมินไปใชทําอะไรบาง 
 2. กําหนดขอมูล ลักษณะและแหลงของขอมูลวาเปนขอมูลประเภทใด ในลักษณะ
ปริมาณหรือคุณภาพ เปนขอเท็จจริงหรือเปนความคิดเห็นหรือทัศนคติ และจะเก็บขอมูลจากแหลง
ใด เลือกวิธีการในการเก็บขอมูลนอกจากจะพิจารณาถึงประชากร และการคัดเลือกกลุมตัวอยาง 
(Sampling) แลว  จะตองพิจารณาถึงวิธีการเก็บขอมูลซึ่งมีอยูหลายวิธี  เชน  การสังเกต 
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(Observations) การใชแบบสอบถาม (Questionnaires) และการสัมภาษณ (Interviews) เปนตน 
โดยผูทําการประเมินผลจะตองพิจารณาเลือกใชใหเหมาะสม 
 3. กําหนดวิธีการเก็บขอมูล วาจะใชวิธีใดในการเก็บรวบรวมขอมูล สรางเครื่องมือในการ
เก็บขอมูล เมื่อเลือกวิธีการในการเก็บขอมูลสําหรับการประเมินผลแลว จะตองเตรียมการสราง
เครื่องมือสําหรับใชในการประเมินผล เพื่อใชสําหรับประเมินผลโครงการนั้น การสรางเครื่องมือ
สําหรับใชในการเก็บขอมูลจะยึดหลักในการสรางเครื่องมือสําหรับวัดผล กลาวคือจะตองมีความ
เที่ยงตรง ความเชื่อมั่น และความเปนปรนัย 
 4. การดําเนินการเก็บรวมขอมูล ใหดําเนินการใหสอดคลองกับวิธีการในการเก็บ รวบรวม
ขอมูล 

5. วิเคราะหขอมูล เปนการจัดสารระบบของขอมูลใหเปนหมวดหมู 
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่เก็บไดมา 

 6. แปลความหมายและจัดทํารายงานพรอมขอเสนอแนะ เพื่อนําผลที่ไดไปใชประโยชน 

การเขียนรายงานการประเมินผลโครงการ 
ในสวนของการทํารายงานการประเมินผลโครงการนั้น โดยปกติแลวในการเขียนรายงาน

อยางเปนทางการมีองคประกอบที่ชัดเจนดังตอไปนี้ 

1. บทนํา กลาวบริบทโดยทั่วไป วัตถุประสงคของการประเมิน ขอบเขตของการประเมิน 
นิยามศัพท ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

2. รายละเอียดของโครงการ กลาวถึงความเปนมาของโครงการ วัตถุประสงคของ
โครงการ รายละเอียดตางๆ ของโครงการ ผลการดําเนินโครงการตามที่ไดรายงานผล
ไว 

3. วิธีการประเมินผล กลาวถึงแนวทางการประเมิน ขอบเขตของการประเมิน วิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลเพื่อการประเมิน การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล ขอจํากัดของการ
ประเมิน 

4. ผลการประเมิน การรายงานผลการประเมินขึ้นอยูกับผูประเมินจะเลือกใชแบบจําลอง
การประเมินของใครในการประเมิน เชน ใชแบบจําลองของ CIPP ก็จะตองประเมินใน 
4 องคประกอบ คือ ดานบริบทของโครงการ ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ
ดําเนินโครงการ และดานผลผลิตจากโครงการ 
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5. บทสรุปและขอเสนอแนะ เปนการสรุปรายงานทั้งหมดพรอมทั้งอภิปรายและ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงการตอไป 

6. เปนสวนบรรณานุกรมและภาคผนวก  เปนเอกสารที่ เกี่ยวของกับการประเมิน 
ตลอดจนเครื่องมือที่ใชในการประเมินโครงการ 

เอกสารรายงานอาจประกอบดวยสองเลมคือ เอกสารที่เปนรายงานฉบับเต็ม เปนเอกสาร
ที่มีสาระรายละเอียดตามหัวขอขางตนอยางละเอียด สวนอีกเลมหนึ่งจะเปนบทสรุปสําหรับ
ผูบริหาร ซึ่งสามารถศึกษาจากตัวอยางในภาคผนวก สืบเนื่องจากรายงานฉบับเต็มประกอบดวย
เนื้อหาและรายละเอียดจํานวนมาก ซึ่งผูบริหารมีขอจํากัดในการอานรายงาน ดังนั้นการทํา
รายงานจึงควรจัดทําบทสรุปสําหรับผูบริหารซึ่งเปนการสรุปรายงานสาระสําคัญฉบับยอ โดยที่
บทสรุปสําหรับผูบริหารยังคงสาระสําคัญไมตกหลน รายงานบทสรุปสําหรับผูบริหารโดยปกติจะมี
ความยาวประมาณ 15-20 หนากระดาษ A4 ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสาระสําคัญที่มีอยูในโครงการที่
ประเมิน 

ปญหาของการประเมินผลโครงการ 

 ในการพิจารณาสวนประกอบของการประเมินผลโครงการ จะประกอบดวยปจจัยนําเขา 
(Inputs) กระบวนการ (Process) และผลงาน (Outputs) ซึ่งในแตละสวนประกอบอาจเกิดปญหา
ทําใหโครงการที่ดําเนินอยูหยุดชะงัก ลมเหลว หรือทําใหผลการดําเนินโครงการไมเปนที่ยอมรับได 
ซึ่งประชุม (2535) ไดรวบรวมปญหาที่เกิดขึ้นจากองคประกอบทั้งสามสวนไวดังนี้ 

 ก. ปญหาที่เกิดจากปจจัยนําเขาเพื่อการประเมินโครงการมีมากมายทั้งนี้แลวแต
ลักษณะของโครงการวามีความซับซอนอยางไร ปจจัยนําเขาที่มีสวนทําใหเกิดปญหาและอุปสรรค
ในการประเมินผลมีดังนี้คือ 

1. การขาดแคลนงบประมาณและวัสดุอุปกรณที่จําเปนตองใชเพื่อการประเมินผล
โครงการ 

2. ความไมเพียงพอ และความรูความสามารถของผูที่จะทําหนาที่ในการประเมินผล
โครงการ 

3. การขาดหลักการในการบริหารและการประเมินผลโครงการ 

 ข. ปญหาที่เกิดจากกระบวนการ ซึ่งมีสวนทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการประเมิน
โครงการได ดังนี้คือ 
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1. ความไมชัดเจนและเหมาะสมในเปาหมายและวัตถุประสงคของการประเมินผล
โครงการ 

2. การใชเทคนิคการประเมินผลที่ไมเหมาะสมกับลักษณะของโครงการ 
3. ประเมินผลเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งของโครงการเทานั้น เชน การประเมินผลสุดทายหรือ

ผลสําเร็จของโครงการเพียงอยางเดียว อาจทําใหการสรุปผลการประเมินผลขาด
ความชัดเจน หรือขาดความถูกตองเทาที่ควรจะเปน 

4. ขาดการประสานงานที่ดีระหวางผูประเมินผลโครงการกับผูดําเนินงานโครงการและ 
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

 ค. ปญหาที่เกิดจากผลงาน ของการประเมินโครงการสามารถจําแนกไดดังนี้ 
1. ผลงานการประเมินผลโครงการขาดความนาเชื่อถือตอการที่จะตองนําไปใช หรือเพื่อ

การตัดสินใจ 
2. ผลการประเมินผลไดรับการบิดเบือนจากความเปนจริง เมื่อนําไปใชจึงไมเกิดผลดีตอ

การบริหารโครงการและกอใหเกิดปญหาตอองคการโดยสวนรวม 
3. ผลของการประเมินผลมักถูกละเลยจากผูบริหาร ที่จะตองนําไปใชเพื่อการปรับปรุง

และพัฒนาหนวยงานของตนโดยสวนรวมใหดีข้ึน 
4. ผลของการประเมินผลไมสอดคลอง เปาหมาย วัตถุประสงคหรือมาตรฐานที่กําหนด

ไว ทําใหการประเมินผลนั้นสูญเสียคาใชจายในการดําเนินงานเปนจํานวนมาก และ
การที่จะปรับผลการประเมินใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในภายหลังเปนเรื่องที่ทําได
ยาก 
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ตัวอยางการประเมินโครงการฝกอบรม 
โดยใชรูปแบบการประเมินของ Kirkpatric 

การประเมินโครงการฝกอบรมโดยใชแบบจําลองของ Kirkpatrick เปนแบบจําลองที่มี
ความเหมาะสมสําหรับการนํามาประยุกตใชประเมินโครงการฝกอบรมที่นิสิตดําเนินการ ทั้งนี้การ
ประเมินโครงการในขั้นตนนิสิตอาจจะไมสามารถประเมินไดสมบูรณทั้ง 4 องคประกอบตาม
แบบจําลอง แตการใชรูปแบบจําลองนี้ นิสิตสามารถประเมินไดอยางนอย 2 องคประกอบ คือ 
องคประกอบที่ 1 การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง และองคประกอบที่ 2 การประเมินการเรียนรู 
สวนองคประกอบที่ 3 การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการอบรม และ องคประกอบที่ 
4 การประเมินผลลัพธที่เกิดตอองคการ หากนิสิตตองการที่ดําเนินการก็สามารถทําได แตตองใช
เวลาในการประเมินภายหลังและเขาไปติดตามผลการฝกอบรมในองคการที่สงผูรับการฝกอบรม
กลับเขาไปในองคการแลว 

ในที่นี้จะนําตัวอยางการประเมินโครงการฝกอบรม ในโครงการเผยแพรความรูการทํา
ฟารมแบบผสมผสาน ซึ่งจัดใหแกนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอกําแพงแสน โดยมี
ลําดับข้ันตอนในการประเมินดังนี้ 

1. ควรพิจารณาวัตถุประสงคของโครงการกอนเปนลําดับแรกวา โครงการเผยแพรความรู
การทําฟารมแบบผสมผสานมีวัตถุประสงคของโครงการอยางไร การพิจารณาวัตถุประสงคของ
โครงการนับเปนสิ่งสําคัญ เนื่องจากวัตถุประสงคเปนเสมือนตัวกําหนดทิศทางความตองการของ
โครงการ โดยโครงการเผยแพรความรูการทําฟารมแบบผสมผสานมีวัตถุประสงคดังนี้ 

• เพื่อเผยแพรความรูการทําฟารมเกษตรแบบผสมผสานแกเยาวชนในทองถ่ิน 
• เพื่อสรางความสามัคคีและจิตสํานึกรวมกันในหมูเยาวชนและนิสิต 
• เพื่อใหเยาวชนมีจิตสํานึกที่ถูกตองดีงามดานการเกษตร 

2. เลือกแบบจําลองที่ใชในการประเมินผลโครงการ ในที่นี้จะเลือกแบบจําลองการประเมิน
ของ Kirkpatric ซึ่งสามารถจะประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง การประเมินการเรียนรู การประเมิน
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการอบรม และการประเมินผลลัพธที่เกิดตอองคการ ในที่นี้การ
ประเมินในสององคประกอบหลังนิสิตไมสามารถประเมินผลทันทีที่การฝกอบรมสิ้นสุดลง แตสอง
องคประกอบหลังนิสิตตองติดตามไปประเมินผลนักเรียนที่เขารวมโครงการขณะที่นักเรียนกลับไป
อยูในโรงเรียนแลววาเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางในโรงเรียน  
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3. กําหนดขอบเขตในการประเมิน  
• ขอบเขตในดานเนื้อหาที่จะประเมิน ตองการประเมินในประเด็นอะไรบาง ซึ่ง

จะตองนําเอากิจกรรมตางๆ ในโครงการมาพิจารณาประกอบประเมิน 
• ขอบเขตในดานกลุมเปาหมายผูประเมิน (ผูกรอกแบบประเมิน) เชน นักเรียนที่เขา

รวมโครงการ นิสิตที่เขารวมโครงการ ผูปกครองนักเรียน อาจารยที่ควบคุมดูแล
นักเรียน  

4. สรางเครื่องมือสําหรับการประเมินโครงการฝกอบรม การประเมินในองคประกอบแรก 
ซึ่งเปนการวัดปฏิกิริยาตอบสนองที่มีตอโครงการฝกอบรม เครื่องมือที่ใชในการประเมินคือการใช
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจในประเด็นตางๆ ที่โครงการจัด และอาจเพิ่มเติมดวยการสังเกต
ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รวมถึงอาจใชแบบสัมภาษณเพื่อสอบถามขอมูลในเชิงลึก 
สําหรับการประเมินในองคประกอบที่สอง การประเมินการเรียนรู โดยปกติสามารถใชแบบทดสอบ
สําหรับวัดในหัวขอการฝกอบรมที่เปนภาคความรู ในสวนทักษะอาจใชวิธีการตรวจสอบการ
ปฏิบัติการ เชน ทักษะการติดตา สามารถตรวจสอบจากการฝกปฏิบัติ หรือผลงานจากการปฏิบัติ 
สวนการวัดทางดานเจตคติอาจใชแบบวัดเจตคติที่สรางขึ้นเพื่อใชวัดเจตคติในเรื่องนั้น 

เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผลโครงการเผยแพรความรูการทําฟารมเกษตรแบบ
ผสมผสานที่นิสิตคณะศึกษาศาสตร ไดดําเนินการจัดการฝกอบบรมใหกับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ในอําเภอกําแพงแสน สามารถดําเนินการประเมินโครงการ โดยใชตัวอยางของ 
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม แบบทดสอบทดสอบความรูที่ไดรับจาก
การฝกอบรม และแบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีตอการทําการเกษตรแบบผสมผสาน โดยแบบ
ประเมินนี้ใชเปนแนวทางในการประเมินโครงการ ซึ่งนิสิตสามารถดัดแปลงใหเขากับบริบทที่
เปลี่ยนไปตามความเหมาะสม 
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ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารับการฝกอบรมใน
โครงการเผยแพรความรูการทําฟารมเกษตรแบบผสมผสาน 

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูประเมิน 
เพศ ....................... อายุ                                             . 
ระดับช้ันที่ศึกษา ............................... โรงเรียน ............................................................. 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในดานการจัดการโครงการ 
คําช้ีแจง ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย  ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน 

ระดับความคิดเห็น 
ประเด็นความคิดเห็น มาก

ที่สุด 
มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ      
2. การมีสวนรวมในกิจกรรม      
3. ความพึงพอใจในผลงานของ
นักเรียนในกิจกรรมตางๆ 

     

4. ความตั้งใจของพี่นิสิตในการให
ความรูแกนักเรียน 

     

5. พี่นิสิตมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรม 

     

6. ความประทับใจตอนิสิตพี่เลี้ยง      
7. ที่พักมีความเหมาะสม      
8. คุณภาพอาหารมีความเหมาะสม      
9. ความชัดเจนของกําหนดการ      

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของนักเรียนในดานความรูที่ไดรับจากโครงการ 
ระดับความคิดเห็น 

ประเดความคิดเห็น มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ไดรับความรูเร่ืองการเพาะเห็ดฟาง      
2. ไดรับความรูเร่ืองการทํากอนเชื้อ
เห็ดในถุงพลาสติก 

     

3. ไดรับความรูเร่ืองการตอนกิ่ง      
4. ไดรับความรูเร่ืองการปกชํา      



การควบคุมและประเมินผลโครงการ 
 

L:\book181441\Book181441-5.doc 161 

ตัวอยางแบบวัดภาคความรูของนักเรียนที่เขารับการฝกอบรม 
ในโครงการเผยแพรความรูการทําฟารมเกษตรแบบผสมผสาน 

ตัวอยางแบบทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม 

1. ขอใดคือวิธีการขยายพันธุพืชแบบอาศัยเพศ 
ก. เพาะเมล็ด ข. ตอนกิ่ง 
ค. ติดตา ง. เสียบยอด 

2. ผักคะนานิยมใชวิธีการขยายพันธุพืชดวยวิธีใด 
ก. ติดตา ข. ปกชํา 
ค. ตอน ง. เพาะเมล็ด 

3. พืชชนิดใดนิยมใชวิธีการขยายพันธุพืชดวยการตอน 
ก. มะละกอ ข. หอมแดง 
ค. ผักชี ง. มะนาว 

4. หากนักเรียนตองการปกชําพืชวัสดุชนิดใดที่เหมาะสมควรนํามาใชมากที่สุด 
ก. กรวด ข. ดินเหนียว 
ค. ถานแกลบ ง. ข้ีเลื่อย 

5. พืชชนิดใดนิยมใชวิธีการขยายพันธุพืชดวยการปกชํา 
ก. มะมวง ข. เทียนทอง 
ค. ผักบุงจีน ง. ขนุน 

6. เห็ดชนิดใดที่สามารถเพาะในทอนไมได 
ก. เห็ดหูหนู ข. เห็ดโคน 
ค. เห็ดกระดุม ง. เห็ดฟาง 

7. นักเรียนจะเลือกเพาะเห็ดชนิดใดในกอนขี้เลื่อยจึงจะไดผลดี 
ก. เห็ดฟาง ข. เห็ดโคน 
ค. เห็ดนางฟา ง. เห็ดเผาะ 

8. ข้ีเลื่อยไมชนิดใดนิยมนํามาเพาะเห็ดในถุงพลาสติก 
ก. ไมยางพารา ข. ไมยางนา 
ค. ไมสัก ง. ไมเต็ง 

9. เมล็ดธัญพืชที่นิยมนํามาเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดคือชนิดใด 
ก. ขาวฟางขาว ข. ขาวโพด 
ค. ลูกเดือย ง. ขาวสาลี 

10. เห็ด เปนสิ่งมีชีวิตที่จัดอยูในกลุมใด 
ก. พืช ข. สัตว 
ค. รา ง. แบคทีเรีย 
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ตัวอยางแบบวัดเจตคติของนักเรียนที่เขารับการฝกอบรม 
ในโครงการเผยแพรความรูการทําฟารมเกษตรแบบผสมผสาน 

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูประเมิน 
เพศ ....................... อายุ                                             . 
ระดับช้ันที่ศึกษา ............................... โรงเรียน ............................................................. 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
คําช้ีแจง ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย  ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน 

ระดับความคิดเห็น 
รายการความคิดเห็น มาก

ที่สุด 
มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. นักเรียนมีความภูมิใจที่ไดเขามา
ฝกอบรมในครั้งน้ี 

     

2. การทําเกษตรแบบผสมผสาน
เหมาะสําหรับคนยากจน 

     

3. ถามีโอกาสนักเรียนจะเขารวม
โครงการในครั้งตอไป 

     

4. อาชีพการเกษตรเปนอาชีพที่
สําคัญของประเทศไทย 

     

5. นักเรียนจะชักชวนใหผูปกครอง
มาสนใจในการทําการเกษตรแบบ
ผสมผสาน 

     

6. นักเรียนมีความตั้งใจที่จะเรียน
ตอในสาขาเกษตร 

     

7. การทําการเกษตรแบบ
ผสมผสานเปนวิธีที่ทําใหเกษตรกร
สามารถพึ่งตนเองได 

     

8. กิจกรรมที่จัดใหในโครงการนี้
ชวยใหนักเรียนรักการทําเกษตร
มากขึ้น 

     

9. อาชีพเกษตรเปนอาชีพที่มีเกียรติ
ไมแพอาชีพอื่น 

     

10. นักเรียนไมขอทําอาชีพเกษตร
โดยเด็ดขาดเพราะเปนอาชีพที่
เหนื่อย และมีรายไดนอย 
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4. การเก็บรวบรวมขอมูล นําเครื่องมือที่ไดสรางไวเรียบรอยแลวกอนที่จะดําเนินโครงการ
มาเก็บรวบรวมขอมูล ทั้งนี้การเก็บรวบรวมขอมูลควรกําหนดรายละเอียดวิธีการในการเก็บขอมูล
ใหชัดเจน เชน แบบทดสอบความรูกอนการฝกอบรมตองนํามาวัดความรูกอนที่จะฝกอบรมใน
หัวขอนั้น สวนแบบประเมินความพึงพอใจในภาพรวมก็ใหนํามาเก็บขอมูลเมื่อส้ินสุดกิจกรรม
ทั้งหมด เปนตน  

5. การวิเคราะหขอมูล เมื่อนําเอาแบบสอบถาม และแบบวัดตางๆ ไปเก็บขอมูลแลว 
ข้ันตอนตอไปคือนําเอามาวิเคราะห ขอมูลที่ไดจากแบบวัดความพึงพอใจสามารถนํามาวิเคราะห
โดยใชคารอยละ เพื่ออธิบายขอมูลที่เก็บได ตัวอยางการวิเคราะหเชน ประเด็นของแบบวัดความ
พึงพอใจวา “ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ” ใหวิเคราะหวามีรอยละเทาไรที่มีผูตอบวาไดรับ
ความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด  

ในสวนของแบบทดสอบใหนําคะแนนมารวมเปนรายบุคคล แลวเปรียบเทียบคะแนน
กอนหลัง โดยเขียนเปนกราฟเปรียบเทียบ หรืออาจนํามาหาคาคะแนนเฉลี่ยทั้งกลุมในภาพรวม
แลวนํามาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการฝกอบรม 

สําหรับแบบวัดเจตคติในการคํานวณอาจมีความยุงยาก เนื่องจากแบบวัดมีทั้งขอความที่
เปนเชิงบวกและขอความที่เปนเชิงลบ ดังนั้นจึงตองทําการกลับคาคะแนนในแตขอกระทงคําถาม
ใหอยูในทิศทางเดียวกันกอน โดยการกลับคาการใหคะแนนของขอกระทงที่มีขอความเปนลบกอน
แลวจึงนํามาคํานวณรวมกัน เพื่อหาคาเฉลี่ยอีกครั้งหนึ่ง โดยใชวิธีการเทียบคาของคะแนนจาก
ตารางตอไปนี้ 

การใหคะแนน 
ระดับความคิดเห็น คําถามเชิงบวก คําถามเชิงลบ 

เห็นดวยในระดับมากที่สุด 5 คะแนน 1 คะแนน 
เห็นดวยในระดับมาก 4 คะแนน 2 คะแนน 
เห็นดวยในระดับปานกลาง 3 คะแนน 3 คะแนน 
เห็นดวยในระดับนอย 2 คะแนน 4 คะแนน 
เห็นดวยในระดับนอยที่สุด 1 คะแนน 5 คะแนน 
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ตัวอยางการคํานวณคะแนนเฉลี่ยของแบบวัดเจตคติที่มีขอกระทงคําถามเปนลบ เชน 
“การทําเกษตรแบบผสมผสานเหมาะสําหรับคนยากจน” ซึ่งเปนขอกระทงเชิงลบ ถานักเรียน
ตอบวาเห็นดวยมากที่สุดจะให 1 คะแนน แตถาตอบเห็นดวยนอยที่สุดจะให 5 คะแนน 

การนําเสนอระดับของเจตคคติหากตองการเสนอแยกในแตละรายการใหนําเอาคะแนนที่
ไดในรายการนั้นของแตละคนมารวมกันแลวหารดวยจํานวนคน จะไดคาคะแนนเฉลี่ย และใหนํา
คาคะแนนเฉลี่ยนั้นไปเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว เพื่อใหทราบวานักเรียนที่เขารับการอบรมใน
ภาพรวมมีระดับเจตคติในขอดังกลาวอยูในระดับใด 

หากตองการนําเสนอระดับของเจตคติในภาพรวมไมแยกเปนแตละรายการ ใหนําเอาคา
คะแนนที่ไดในแตละขอของแตละคนมารวมกันแลวหารดวยจํานวนขอของแบบวัดเจตคติในชุดนั้น 
เมื่อคํานวนคาเฉลี่ยไดครบทุกคนแลวใหนําเอาคะแนนเฉลี่ยของทุกคนมารวมกันแลวหารดวย
จํานวนคนทั้งหมดจะไดคาเฉลี่ยระดับเจตคติในภาพรวมของทั้งกลุม แลวนําไปเทียบกับเกณฑเพื่อ
อธิบายวานักเรียนมีเจตคติในเรื่องนี้อยูในระดับใด 

เกณฑการเทียบคาเฉลี่ยในกรณีที่แบงระดับการวัดเปน 5 ระดับ 
1.000-1.800  ระดับนอยที่สุด 
1.801-2.601 ระดับนอย 
2.602-3.402 ระดับปานกลาง 
3.403-4.203 ระดับมาก 
4.204-5.000 ระดับมากที่สุด 

6. การเขียนรายการประเมินผลโครงการ เปนขั้นตอนสุดทายที่จะเตรียมเอกสารรายงาน
ผลการประเมินโครงการ โดยนําเอาขอมูลทั้งหมดที่รวบรวมไดจากการวิเคราะหขอมูลมาเขียนเปน
รายงาน ซึ่งขอมูลตางๆ ของรายงานนี้สามารถสรุปไดเพียงการประเมินในสององคประกอบคือ  
การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง และการประเมินการเรียนรูเทานั้น สวนองคประกอบดานการ
ประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการอบรม และการประเมินผลลัพธที่เกิดตอองคการนั้น
จะตองไปประเมินหลังโครงการสิ้นสุดลงในระยะเวลาหนึ่ง รูปแบบของรายงานการประเมินผล
โครงการอยางงายอาจประกอบดวย 

• คํานํา 
• สารบัญ 
• ความเปนมาของโครงการ 
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• ผลการดําเนินโครงการ 
• สรุปและขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินโครงการครั้งตอไป 

ในการเขียนผลการดําเนินโครงการ เนื่องจากเปนหัวขอที่มีความสําคัญมากที่สุด ดังนั้นจึง
ตองแสดงใหเห็นวาโครงการนั้นบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไวหรือไม ปญหาที่เกิดขึ้นในขณะที่บริหาร
โครงการมีอะไรบาง จัดโครงการไดตรงกับกลุมเปาหมายหรือไม กลุมเปาหมายไดรับความรู และมี
ความพึงพอใจในระดับใด ปจจัยนําเขา ทั้งดานคน งบประมาณ สถานที่เหมาะสมหรือไม ประเด็น
ตางๆ เหลานี้เปนประเด็นที่จะตองกลาวถึง ความสําเร็จของโครงการมีอะไรบาง จุดที่ควรปรับปรุง
แกไขมีอะไรบาง ทั้งนี้ขอมูลสวนใหญจะไดจากเครื่องมือตางๆ ที่ใชเก็บขอมูลดังไดกลาวมาแลว
ขางตน ผนวกกับการประเมินของผูดําเนินโครงการบนพื้นฐานของขอมูลที่มีอยู 

 


