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บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้
ได้ดาเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่การวางแผนการดาเนินงานตามกรอบ
แนวคิดในการศึกษา ดังนี้
1. สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
2. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน
3. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ
4. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎี CIPP Model
1. สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล บริ บ ทที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการก าหนดกรอบแนวคิ ด
ส าหรั บ การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารฉบั บ นี้
มีข้อมูลสาคัญ ประกอบด้วย 1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 2) นโยบายของรัฐบาล
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 3) ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561–2580) 4) นโยบายความมั่นคง
แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 5) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
6) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 7) จุดเน้นเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป์) 8) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560–2579) 9) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
(พ.ศ.2560–2564) 10) กรอบแนวทางและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 11) ผลการด าเนิ น งานที่ ผ่ า นมา 12) อ านาจหน้ า ที่ ต ามกฎหมายของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
โดยผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและการระดมความคิดเห็น โดยเฉพาะการจัดทาเป้าประสงค์หลักและตัวชี้วัด
ที่ ส อดคล้ อ ง ได้ จั ด ท าเป็ น สาระส าคั ญ เพื่ อ การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีรายละเอียด ดังนี้
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
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เป้าประสงค์หลัก
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
ประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
กลยุทธ์
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบ
ที่หลากหลายสอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้ทันสมัย
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิตสื่อการเรี ยน
การสอน ตาราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตาราเรียนอิเล็กทรอนิกส์
4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน
5. ส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ย ธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น
6. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการในการจัด
การศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
7. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
8. เร่ งรั ดพัฒ นาผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษา รวมทั้งครู ประจาการที่ส อนไม่ตรงวุฒิ ครูที่ส อนคละชั้นและ
ครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
9. สร้างขวัญกาลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
10. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
11. เร่งผลิตและพัฒนากาลังคนสาขาที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
แพทย์ และพยาบาล
12. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะกาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ
รองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
13. ส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ ก ารอาชี ว ศึ ก ษา เร่ ง ปรั บ ค่ า นิ ย ม และวางรากฐานทั ก ษ ะอาชี พ ให้ แ ก่
ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ
15. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากาลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ
16. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
17. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในทุกพื้นที่
ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ
รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
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18. ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษานอกระบบ และการเข้ า ถึ ง แหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความสนใจ
และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
19. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
อย่างกว้างขวาง
20. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา
21. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความหลากหลาย
และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
22. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัยและไม่ซ้าซ้อน
ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
23. พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการรายงานผล
ของฐานข้อมูล โดยเชื่อมโยงข้อมูล การศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา ให้ เป็น เอกภาพ เป็นปัจจุบัน และ
มีมาตรฐานเดียวกัน
24. ผลิ ต และพั ฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต์ หรื อ สื่ อ การเรี ย นรู้ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น สถานศึ ก ษา
และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
25. จั ดหาอุป กรณ์ / ทรั พยากรพื้น ฐานด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศให้ กับผู้ เรียนอย่างเพียงพอ ทั่ว ถึ ง
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
26. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรม
ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด
27. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ
28. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้า
สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
29. เร่ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ด รั บ ชอบในการจั ด การศึ ก ษา รวมทั้ ง สนั บ สนุ น
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
30. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิ ดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคีหุ้นส่วน
กับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ
31. ส่ ง เสริ ม และขยายผลให้ ส ถานศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มี ค วามพร้ อ ม พั ฒ นาเป็ น
สถานศึกษานิติบุคคลในกากับ
ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ผลการประเมินระดับชาติในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการทดสอบ
ระดับชาติ (NT) มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
2. ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-net/V-net/
N-net) เพิ่มขึ้น
3. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 3

หน่วยงาน

ร้อยละ 3

สพฐ.

ร้อยละ 100

สป.(สช./
กศน.)
สพฐ./สกอ./
สอศ.

สพฐ.
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ตัวชี้วัด
4. อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษาของ IMD
ดีขึ้น จากปี 2560
5. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม
6. ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านการประเมินตนเองระดับดีเยี่ยม

ค่าเป้าหมาย
ดีขึ้น 2 อันดับ

หน่วยงาน

ร้อยละ 100
ร้อยละ 85

7. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไปจาก สมศ.
8. ร้อยละของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษานาร่องมีการประเมินคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกร่วมกันด้วยระบบออนไลน์
9. ร้อยละของผู้บรรจุเข้ารับราชการครูตรงตามสาขาวิชาและภูมิลาเนา
ของอัตราเกษียณ

ร้อยละ 85
ร้อยละ 100

ทุกหน่วย
สป. (สช./
กศน.)
สพฐ./สกอ./
สอศ.
ทุกหน่วย
สอศ.

ร้อยละ 25

สกอ.

10. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาให้เป็น
ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ผู้กระตุ้นแรงจูงใจ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ
ผู้ให้คาปรึกษาและชี้แนะผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
11. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
12. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจ
ต่อระบบสวัสดิการและการบริหารงานบุคคล
13. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา
14. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา
ต่อสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม. 4)
15. จานวนผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน
(สหกิจศึกษา)

ร้อยละ 80

สพฐ./สกอ./
สอศ.

ร้อยละ 100

คส.

ร้อยละ 80

กคศ./สกสค.

ร้อยละ 80

สอศ./สกอ.

45 : 55

สป.(ศทก.)

ไม่ต่ากว่า
45,000 คน

สกอ.

16. จานวนผู้เรียนมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

13,100 คน

17. ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา
ระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรี
18. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบทวิภาคีที่เพิ่มขึ้นต่อปี

ร้อยละ 30

สสวท./มวส.
สพฐ. (รร.
จุฬาภรณ์/
รร.สังคีตฯ)
สกอ.

19. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ได้รับ
การเผยแพร่/ตีพิมพ์

ร้อยละ 30
จากปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 65

สกศ.

สอศ.
สกอ./สคพ.
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ตัวชี้วัด
20. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่นและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
21. จานวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนากาลังคนกับองค์กร/หน่วยงานทั้งใน
และต่างประเทศ
22. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 – 59 ปี
23. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อายุ 15-17 ปี
24. ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ขึ้นไป
25. ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและ
การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจ
และสังคมในปัจจุบัน
26. อัตราการเข้าเรียนก่อนประถมศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี
27. จานวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา
ในรูปแบบ Life Long Learning
28. ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและ ปวส. เพิ่มขึ้น
29. ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมของสถานศึกษาที่มี
การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ DLIT และ DLTV
30. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว
ไม่ต่ากว่า 30 Mbps
31. จานวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศที่ทันสมัย /
เป็นปัจจุบัน
32. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
33. ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-net/V-net/
N-net) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น
34. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานทาหรือ
นาไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้
35. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน
36. จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดพัฒนาและ
ส่งเสริมการศึกษา
37. จานวนโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นเครือข่ายได้รับการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่
โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 65

หน่วยงาน

สกอ./สอศ.

120 องค์กร/
หน่วยงาน
10.2 ปี
ร้อยละ 83

สอศ./สคพ.

ร้อยละ 57

สกศ.

ร้อยละ 100

สป.(สช./
กศน.)
/สพฐ./สอศ.

สกศ.
สป.(ศทก.)

ร้อยละ 80
สป.(ศทก.)
จานวน
สป.(กศน.)
18,000,000 คน
/สกอ.
ร้อยละ 65
สอศ./สกอ.
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3
สพฐ.
ร้อยละ 50
ของสถานศึกษา
4 ฐานข้อมูล

สป.(ศทก.)

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ร้อยละ 3

ทุกหน่วย

ร้อยละ 80

สป.(กศน.)/
สกอ.(วชช.)/
สอศ.
สป.(ศทก.)
สอศ.

74 : 26
3,042
องค์กร/
หน่วยงาน
595 โรง

สป.(ศทก.)

สทศ.

สพฐ.
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ตารางที่ 2 สรุปงบประมาณตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ

แผนงาน
บุคลากร
ภาครัฐ

แผนงาน
พื้นฐาน

แผนงาน
ยุทธศาสตร์

แผนงาน
บูรณาการ

รวมทั้งสิ้น 507,947.7283
311,421.4069 78,132.7057 10,058.7137 108,334.9020

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนา
กาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

-

3,117.3009

-

3,653.3110

-

2,063.1768

-

1,735.9548

-

35,014.3744 10,058.7137

10,679.8400

-

32,551.1156

-

88,178.6031

-

2,855.1073

-

1,911.3630

-

2,531.6307

-

2,175.8301

หมายเหตุ : ไม่รวมงบประมาณกองทุนฯ 150.0000 ล้านบาท

สรุปการนาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ
กระทรวงศึกษาธิการกาหนดแนวทางที่สาคัญในการนาแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต้องให้ความสาคัญในการใช้
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรอบในการบริห ารงาน
และร่วมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าประสงค์หลัก
3. ด าเนิ น การชี้ แ จงสร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจในสาระส าคั ญ ของแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ให้ บุ ค ลากรในหน่ ว ยปฏิ บั ติ ไ ด้ รั บ ทราบอย่ า งชั ด เจน
เพื่อการมีส่วนร่วม และสนับสนุนให้การดาเนินงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ให้หน่วยงานในส่วนกลางสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ สาหรับการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ ของหน่วยงานปฏิบัติในระดับพื้นที่

รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ห น้ า | 11

5. การติ ด ตามและประเมิ น ผลตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.25 61
ของกระทรวงศึ กษาธิ การ โดยควร 1) ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การติ ด ตามความก้ า วหน้ า ในแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์
การประเมินผลสาเร็จและผลกระทบของการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง 2) พิจารณาใช้ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์
ของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ และนาค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
มาก าหนดเป็ น เกณฑ์ ที่ ส าคั ญ ในการประเมิ น ผล 3) สร้ า งระบบการรายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ และ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสอย่างต่อเนื่องเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ทบทวน กาหนดมาตรการ
เพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทาแผนเพิ่ม ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการกากับดูแลให้โปร่งใส
และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน
การประเมิ น เป็ น กลไกส าคัญ น าไปสู่ การปรั บปรุงและพัฒ นา โดยเน้ นประโยชน์ที่ผู้ รับ บริก ารและ
ผู้เกี่ยวข้อง การประเมินไม่ใช่เป็นการตรวจสอบเพื่อจับผิดแต่อย่างใด ในปัจจุบันมีผู้เห็นความสาคัญของการประเมิน
และเข้ามามีส่ ว นร่ ว มในการประเมิน มากขึ้น ซึ่งในที่นี้ จะกล่ าวถึงสาระของการประเมินเกี่ยวกับความหมาย
ของการประเมิ น ความส าคั ญของการประเมิ น วิ ธี การประเมิ น ประเภทการประเมิ นและขั้ น ตอนการประเมิ น
โดยสรุปดังนี้
2.1 ความหมายของการประเมิน
ศิริวัฒน์ วรนาม (2540) กล่าวไว้ว่า การประเมิน หมายถึง วิธีการตัดสินคุณค่า หรือตีราคาของสิ่งที่ถูก
ประเมิน และเป็นการเสนอสารสนเทศ เพื่อช่วยเสนอทางเลือกในการตัดสินใจต่อการดาเนินการต่าง ๆ
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2544) กล่าวว่า การประเมิน หมายถึง กระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศ
(เชิงคุณค่า) เพื่อช่วยให้ผู้มีอานาจหรือผู้เกี่ยวข้องได้ตัดสินใจเลือกทางเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศิริ ชัย กาญจนวาสี (2545) ได้ส รุป ความหมายของการประเมิน ไว้ว่ าเป็น กระบวนการศึก ษา
สิ่งต่างๆ โดยใช้ระเบี ยบวิธีวิจั ย (Research oriented) เป็นการตรวจสอบการบรรลุ ผลตามวั ตถุประสงค์ ช่วยเสนอ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและเป็นการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่มุ่งประเมิน
พิ ส ณุ ฟองศรี (2549) ได้ ให้ ความหมายของการประเมิ นว่ า การประเมิ น (Evaluation) หมายถึ ง
กระบวนการตั ด สิ น คุ ณ ค่ า ของสิ่ ง หนึ่ งสิ่ ง ใด โดยน าสารสนเทศหรื อ ผลจากการวัด มาเปรีย บเที ย บกั บ เกณฑ์
ที่กาหนดไว้
จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การประเมิน หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
โดยนาผลการวัดมาเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และสามารถนาผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อตัดสิน
คุณค่าของสิ่งที่ประเมินรวมทั้งการวางแผนการดาเนินงานในครั้งต่อไป
2.2 ความสาคัญของการประเมิน
การประเมิ นมี ความส าคั ญต่ อกระบวนการบริ หารงาน เนื่ องจากให้ สารสนเทศที่ เป็ นประโยชน์
ต่อการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ดังที่ ศิริชัย กาญจนวาสี (2537) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการประเมินในด้านต่าง ๆ เช่น
ด้านบริหาร (administrative) การประเมินสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม กากับการดาเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ด้านจิตวิทยา (psychological) การประเมินสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ สาหรับการกระตุ้นให้เร้าความสนใจ
และสร้างความตื่นตัวในการปฏิบัติงาน
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ด้านรัฐศาสตร์ (sociological) การประเมินสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติ (accountability) ตลอดจนสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างแรงสนับสนุน
นอกจากนี้ สมคิด พรมจุ้ย (2550) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการประเมินที่มีต่อการวางแผนการบริหารงาน
ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1. ช่วยให้ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการกาหนดแผนงานและ
โครงการ การตรวจสอบความพร้อมของทรั พยากรต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในการดาเนินงาน กิจกรรม ตลอดจน
ความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
2. ช่วยในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคของการดาเนินงานที่นามาใช้
ในการตัดสิน ใจเกี่ยวกับ การปรั บ ปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงแก้ไขการดาเนินงานโครงการให้ เป็นไปได้ตามทิศทาง
ที่ต้องการ
3. ช่วยในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับความสาเร็จและความล้มเหลวของกิจกรรมที่นามาใช้ในการ
ตัดสินใจ และวินิจฉัยที่จะดาเนินงานในช่วงต่อไปหรือไม่ จะยกเลิกหรือจะขยายการดาเนินงานต่อไปอีก
4. ช่วยให้ได้ข้อมูลที่บ่งบอกประสิทธิ ภาพของการดาเนินงานว่าเป็นอย่างไรคุ้มค่ากับการลงทุน
หรือไม่
5. เป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงกล่าวได้ว่า การประเมินมีความสาคัญต่อกระบวนการบริหารงานต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่ง เพราะการประเมิน
จะทาให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 วิธีการประเมิน
วิธีการประเมินแบ่ งได้ 2 วิธีการใหญ่ ๆ เช่นเดียวกับเป้าหมายของการประเมิน ดังนี้ (ศิริชัย
กาญจนวาสี, 2545)
1. การประเมินด้วยวิธีเชิงระบบ (Systematic Approach) จะใช้แนวทางปรนัยนิยม (Objectivism)
โดยนักประเมินจะมีการวางแผนการดาเนินงานอย่างแน่ชัดและใช้เครื่องมือมาตรฐานในการรวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูล และสรุปผลตามเกณฑ์มาตรฐานสากลที่กาหนดไว้
2. การประเมิ น ด้ ว ยวิ ธี เ ชิ ง ธรรมชาติ (Naturalistic Approach) จะใช้ แ นวทางอั ต นั ย นิ ย ม
(Subjectivism) การประเมินอยู่บนหลักการของวิธีการดาเนินงานที่ยืดหยุ่น นักประเมินจะกาหนดมาตรฐานหรือ
เกณฑ์ในการตัดสิ นคุณค่าขึ้นเองตามเหตุผ ลของตนและรวบรวมข้อมูล สารสนเทศอย่างครอบคลุมตามสภาพ
ธรรมชาติ และใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญของผู้ประเมินเป็นเกณฑ์ในการสรุปผล
แนวทางการประเมินทั้ง 2 วิธี ต่างมีข้อดีและข้อเสีย โดยวิธีเชิงระบบ มีข้อดีที่สาคัญ เรื่อง ความชัดเจน
เป็นปรนัย น่าเชื่อถือ และนักประเมินไม่ต้องเชี่ยวชาญ ส่วนข้อเสียที่สาคัญคือสารสนเทศที่ได้จะจากัดตามกรอบ
ที่กาหนดไว้ ขาดความลึ กซึ้ง ส าหรั บวิธีเชิงธรรมชาติมีข้อดีที่ส าคัญ ด้านความยืดหยุ่น เข้าถึงสภาพที่แท้จริง
ของสิ่งที่ประเมิน และได้สารสนเทศรอบด้านลึกซึ้ง แต่มีข้อเสีย คือ ขาดความเป็นปรนัยไม่น่าเชื่อถือ นักประเมิน
ต้องมีความเชี่ยวชาญ การเข้าร่วมตามสภาพธรรมชาติ อาจทาให้มีอคติได้ และการประเมินวิธีนี้มีความสิ้นเปลืองสูง
อย่างไรก็ตามเนื่องจาก ทั้ง 2 วิธีต่างก็มีข้อดีข้อเสีย นักประเมินจึงเริ่มนาวิธีการทั้ง 2 มาใช้ร่วมกันในการประเมิน
เพื่อเสริมซึ่งกันและกันมากขึ้น ซึ่งในการวิจัยนักวิจัยเริ่มนิยมใช้วิธีการวิจั ยทั้ง 2 วิธี ร่วมกันมากขึ้นเช่นกันที่เรียกว่า
วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology)
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2.4 ประเภทการประเมิน
ประเภทการประเมิ นตามที่ นิ ยมที่ นักการศึกษาได้ แบ่งไว้ (ศิ ริชั ย กาญจนวาสี และคนอื่น ๆ, 2541
อ้างถึงใน พิสณุ ฟองศรี, 2549) ได้แบ่งประเภทการประเมินตามเกณฑ์ลักษณะการแบ่งไว้ 3 ลักษณะ คือ
1. แบ่งตามวัตถุประสงค์การประเมิน
1.1 การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) เป็นการประเมินระหว่างการดาเนินงาน
โดยพิจารณาความก้าวหน้าของสิ่งที่ประเมินว่าจาเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงส่วนใด เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
และทาให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.2 การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) เป็นการประเมินเมื่อสิ้นสุดการดาเนินงาน
เพื่อตัดสิ นความสาเร็จ ว่า บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายมากน้อยเพียงใดหรือบรรลุ เป้าหมายที่ควรจะเป็น
เพียงใด
2. แบ่งตามช่วงเวลาของการประเมิน
2.1 การประเมินความต้องการจาเป็น (Needs Assessment) เป็นการประเมินความต้องการ
จ าเป็ น ในเบื้ อ งต้น ก่ อ นที่ จ ะจั ด ทาสิ่ งใด ๆ ซึ่ ง มีป ระโยชน์ ต่อ การก าหนดนโยบาย และการวางแผน เพื่อ ให้
ได้แนวคิดของการดาเนินงานที่สามารถสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้
2.2 การประเมิ นความเป็ นไปได้ (Feasibility Evaluation) เป็ นการประเมินเพื่อพิ จ ารณา
ความเป็นไปได้ของสิ่งที่จะดาเนินการ โดยศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่จาเป็นต่อความสาเร็จ ซึ่งจะพบการประเมิน
ประเภทนี้ได้มากในการประเมินโครงการขนาดใหญ่ โดยมักจะประเมินในด้านการตลาด หรืออุปสงค์ ด้านเทคนิค
ด้านการเงิน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสภาพแวดล้อม เป็นต้น
2.3 การประเมินปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินสิ่งที่ป้อนเข้าสู่การดาเนินงาน
ว่ามีความเหมาะสมเพียงใดก่อนที่จะเริ่มดาเนินงาน เช่น คน วัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือ และงบประมาณ เป็นต้น
2.4 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินกระบวนการดาเนินงาน
ตามที่กาหนด โดยประเมินในขณะที่กาลังดาเนินงานอยู่ เพื่อใช้ผลการประเมินไปปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานซึ่งมีลักษณะครอบคลุมการประเมินความก้าวหน้าของโครงการฯ
2.5 การประเมินผลผลิตหรือผลิตผล (Output/Product Evaluation) เป็นการประเมินผล
ที่ได้จากสิ่งที่ประเมินหรือผลการดาเนินงานโดยตรง ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของสิ่งที่ประเมินว่ามากน้อย
เพียงใด
2.6 การประเมิ น ผลลั พ ธ์ ห รื อ ผลกระทบ (Outcome/Impact Evaluation) เป็ น การ
ประเมินผลที่ได้ อันเนื่องมาจากผลของสิ่งที่ประเมินหรือการดาเนินงานทั้งที่คาดหวัง และไม่ได้คาดหวัง ซึ่งเป็น ผล
ทั้งทางบวกและทางลบ เพื่อนาผลไปประกอบการตัดสินใจในการหยุด ยกเลิก ปรับ หรือขยายสิ่งที่ประเมินนั้น ๆ
2.7 การประเมินด้วยการติดตาม เมื่อดาเนินงานเสร็จสิ้นไปแล้วระยะหนึ่ง (Follow Up
Evaluation) เป็นการประเมินที่อาจเหลื่อมกับข้อ 2.6 หรือเป็นการประเมินตามหัวข้อ 2.6 แต่ประเมินเมื่อการ
ดาเนินงานเสร็จไปแล้วระยะหนึ่ง อาจเป็น 6 เดือน 1 หรือ 2 ปี เพื่อคอยดูผลที่จะเกิดขึ้ นให้ได้ชัดเจน บางครั้ง
เรียกกันว่าการติดตามหลังสิ้นสุดการดาเนินงาน แต่เพื่อไม่ให้สับสนกับคาว่าการติดตามระหว่างการดาเนินงาน
จึงใช้คานี้แทน
2.8 การประเมินงานประเมิน (Meta Evaluation) เป็นการประเมินผลของการประเมินอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อพิจารณาคุณภาพ โดยศึกษาความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินในด้านต่าง ๆ
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การแบ่ งประเภทตามช่ว งเวลาของการประเมินในข้อ 2.1- 2.8 ถ้าเป็นโครงการใหญ่ ๆ ที่มี
ความสาคัญ อาจจะประเมินทั้งหมดบางหัวข้อตามสภาพการณ์ที่ต้องการใช้สารสนเทศ จากการประเมินหรือบริบท
ที่เอื้ออานวย หรือถ้าใช้การประเมินบางรูปแบบจะกาหนดให้ประเมินหลายหัวข้ออยู่แล้วตามแนวทางของรูปแบบนั้น ๆ
3. แบ่งตามผู้ประเมิน การแบ่งตามเกณฑ์ผู้ประเมินแบ่งได้ 2 ประเภทคือ
3.1 การประเมิ น โดยผู้ ป ระเมิ น ภายใน (Internal Evaluator Evaluation) ผู้ ป ระเมิ น
เป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานกับสิ่งที่ประเมินนั้น หรือปฏิบัติงานในองค์การที่รับผิดชอบสิ่งที่ประเมิน
ซึ่งมีข้อดี คือ ทราบรายละเอียดของสิ่งที่ประเมิน แต่มักมีข้อเสียเรื่องความลาเอียง (Bias) เข้าข้างตนเองเสมอ
3.2 การประเมิ น โดยผู้ ประเมิ นภายนอก (External Evaluator Evaluation) ผู้ ป ระเมิ น
เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือไม่ได้ปฏิบัติงานกับสิ่งที่ประเมินโดยตรง อาจเป็นบุคลากรของหน่วยงานอื่น
หรือหน่วยงานกลาง ซึ่งมีข้อดี คือ ความเป็นกลาง แต่มีข้อเสียคือมักจะทราบรายละเอียดของสิ่งที่ประเมินไม่ดีพอ
และอาจไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะถ้าเห็นว่าเป็นการจับผิด
การแบ่ งประเภทการประเมิ นข้า งต้นอาจมีก ารดาเนินการในลั กษณะผสม เช่ นประเมินร่ ว มกั น
ระหว่างผู้ประเมินภายในกับภายนอก หรือมีการประเมินทั้งความก้าวหน้าและผลสรุป
2.5 ขั้นตอนการประเมิน
การประเมิน โดยทั่ว ไปจะมีขั้นตอนที่ ส าคัญๆ คล้ ายคลึ งกั น การกาหนดขั้นตอนการประเมิน
ขึ้นอยู่กับการกาหนดรายละเอียดของเรื่องหรือประเด็นที่ต้องการประเมินว่าจะเน้นด้านใด และขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของเจ้าของโครงการ ขั้นตอนการประเมินมี 8 ขั้นตอน และถ้ามี การประเมินงานประเมิน ก็จะถือว่าเป็น
ขั้นตอนที่ 9 รายละเอียดแสดงดังแผนภาพที่ 2 (พิสณุ ฟองศรี, 2549)
แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการประเมิน
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาแนวคิดการประเมินและวิเคราะห์
สิ่งที่จะประเมิน
ขั้นตอนที่ 2 การกาหนดวัตถุประสงค์หรือประเด็น
การประเมินและตัวชีว้ ัด
ขั้นตอนที่ 3 กาหนดเกณฑ์และค่าน้าหนัก (ถ้ามี)
ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดกรอบแนวคิดและขอบเขต
การประเมิน
ขั้นตอนที่ 5 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูล
ขั้นตอนที่ 6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
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ขั้นตอนที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 8 การเขียนรายงานการประเมิน
ขั้นตอนที่ 9 การประเมินงานประเมิน (ถ้ามี)
การเขียนรายงานการประเมิน

จากแผนภาพที่ 2 บางขั้นตอนจะมีความเกี่ยวเนื่องหรือเหลื่อมกับขั้นตอนอื่น ๆ เช่น ขั้นตอน
การกาหนดวัตถุประสงค์ หรือประเด็นการประเมินกับขั้นตอนการศึกษาแนวคิดและวิเคราะห์สิ่ งที่ จะประเมิน
อาจใช้ขั้นตอนไหนก่อนก็ได้และจะส่งผลต่อกันด้วย หรือขั้นตอนที่ 1 - 3 จะนาไปสู่ขั้นตอนที่ 4 เป็นต้น สาหรับสาระ
โดยสรุปของแต่ละขั้นตอน มีดังนี้
1. การศึกษาแนวคิดการประเมินและวิเคราะห์สิ่งที่จะประเมิน
ขั้น ตอนแรกผู้ ป ระเมินจะต้องทราบและเข้าใจถึงแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมิน
ซึ่งต้องศึกษาวิเคราะห์ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยการศึกษาวิเคราะห์สิ่งที่จะประเมินในทุกแง่มุมเท่าที่จะทาได้
เพราะถ้าไม่ทราบและเข้าใจแนวคิดพื้นฐานการประเมินและรู้จักสิ่งที่จะประเมินแล้วก็ยากที่จะประเมินสิ่งนั้น ๆ
ได้ดี ในการประเมินโครงการก็เช่นเดียวกัน ดังนั้น ผู้ประเมินจาเป็นต้องศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ
และศึกษาวิเคราะห์โครงการให้เข้าใจลึกซึ้งก่อน เพื่อให้ได้เป็นข้อมูลไปกาหนดวัตถุประสงค์ และประเด็นในการ
ประเมินผล และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการดาเนินการขั้นตอนอื่นต่อไป
2. การกาหนดวัตถุประสงค์หรือประเด็นการประเมิน และตัวชี้วัด
วัตถุป ระสงค์ การประเมิ นที่ส าคัญ คื อ เพื่ อหาสารสนเทศที่เ กี่ยวข้ องกับ สิ่ งที่ป ระเมิ น
โดยอาจใช้ประเด็นการประเมินเป็นวัตถุประสงค์ย่อย หรือนาประเด็นการประเมินมากาหนดเป็นวัตถุประสงค์
เป็นข้อ ๆ ก็ได้ ดังนั้น ในขั้นตอนนี้สิ่งที่ต้องทา คือกาหนดประเด็นการประเมินหรืออาจเรียกว่าตัวแปรองค์ประกอบ
ที่จะประเมิน ถ้าจะให้ชัดก็เรียกว่า “ประเด็นการประเมิน ” ซึ่งจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป็นสิ่งเดียวกัน
ประเด็นการประเมินจะเป็นกรอบสาคัญที่นาไปสู่กิจกรรมอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกาหนดตัวชี้วัดหรือกาหนดเกณฑ์
และค่าน้าหนักเครื่องมือ แหล่งข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูล ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งถ้าจะประเมินโครงการ
อาจกาหนดประเด็นการประเมินได้จากหลายแหล่ง เช่น จากวัตถุประสงค์โครงการ จากรูปแบบการประเมิน
จากความต้องการของผู้ใช้ผลการประเมิน ผู้เกี่ยวข้อง และจากประสบการณ์ของผู้ประเมิน เป็นต้นเมื่อได้ประเด็น
การประเมินแล้วต้องนามาแตกย่อยเป็นตัวชี้วัดต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่การสร้างหรือพัฒนาเครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามตัวชี้วัด
3. การกาหนดเกณฑ์และค่าน้าหนัก
เกณฑ์ในการประเมิน หมายถึง เกณฑ์การตัดสินของแต่ละตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในขั้นตอน
ที่ 2 โดยจะกาหนดเป็นกี่ระดับหรือในภาพรวมของโครงการจะกาหนดอย่างไร ขึ้นอยู่กับความต้องการรายละเอียด
จากสารสนเทศ ยิ่งเกณฑ์หลายระดับ จะยิ่งละเอียดมากแต่ จะยุ่งยากมากขึ้นเช่นเดียวกัน เมื่อกาหนดเกณฑ์แล้ว
ถ้าประสงค์จะให้ผลการประเมินละเอียดยิ่งขึ้น ต้องกาหนดค่าน้าหนักของสิ่งที่ประเมิน ประเด็นการประเมินและ
ตัว ชี้วั ดทุ ก ตัว โดยอาจให้ ผู้ เ ชี่ย วชาญหรื อผู้ เกี่ ย วข้ อง ร่ว มกั นก าหนดหรื อใช้ส ถิ ติก็ ได้ ซึ่ง ถ้า ใช้ส ถิติ จ ะยุ่ งยาก
ในที่นจี้ ะเน้นการให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เกี่ยวข้องร่วมกันกาหนด
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4. การกาหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมิน
เมื่อได้ดาเนินการตามขั้นตอนที่ 1 – 3 แล้ว นาสาระที่ได้มารวมเป็นกรอบแนวคิดการประเมิน
สาระที่สาคัญ คือ วัตถุประสงค์ ประเด็น การประเมิน ตัวชี้วัดเกณฑ์ (ถ้ามี) และค่าน้าหนัก (ถ้ามี) ซึ่งอาจจะทาเป็น
ตารางกรอบแนวคิดโดยเฉพาะที่มีองค์ประกอบหรือสาระสาคัญ ๆ ดังกล่าว หรืออาจจะนามารวมกับขอบเขต
การประเมิน เป็นตารางกรอบแนวคิด และขอบเขตการประเมิน การกาหนดกรอบแนวคิดนี้ถ้าจะขึ้นเป็นหัวข้อใหญ่แล้ว
รวมทั้งตอนที่ 1-3 เข้าด้วยกันก็ได้ แต่ในที่นี้เพื่อให้การเตรียมการประเมินค่อย ๆ ทาเป็นขั้นเป็นตอน จึงได้นาเรื่อง
กรอบแนวคิดการประเมินมาไว้ในขั้นตอนที่ 4 ซึ่งบางครั้งอาจพบได้ว่า การกาหนดกรอบแนวคิดการประเมินนี้
จะเรียกว่า การวางแผนหรือการออกแบบการประเมิน โดยกาหนดไว้เป็นหัวข้อใหญ่ดังกล่า วมาแล้ว เมื่อได้กรอบ
แนวคิดการประเมินแล้วขั้นตอนต่อมาจะเป็นการกาหนดขอบเขตการประเมิน โดยพิจารณาว่าประเด็นการประเมิน
ตัวชี้วัดและเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในกรอบแนวคิดนั้น จะมีขอบเขตหรือขีดจากัดเกี่ยวกับกลุ่มผู้ใช้ข้อมูลเครื่องมือ
ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ เป็นต้น ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดอย่างไร
5. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูล
การประเมินเป็นการตัดสินใจโดยอาศัยสารสนเทศ สรุปผลการวิ เคราะห์โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งการประเมิน มีลักษณะเฉพาะกว่าการวิจัย นักประเมินมักจะต้องสร้างและพัฒนาเครื่องมือขึ้นเอง
เครื่องมือส่วนใหญ่ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต ซึ่งต้องสร้างตามหลักวิชาการ โดยมีที่มา
ชัดเจนจากแนวคิด ทฤษฎี หรือวัตถุประสงค์ สาระเนื้อหาวิชา เป็นต้น เมื่อสร้างแล้ว ต้องมีการพัฒนาเครื่องมือ
ตามขั้ น ตอนการหาคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ เพื่ อ ให้ เ ครื่ อ งมื อ มี คุ ณ ภาพสู ง สุ ด ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพข้ อ มู ล และ
ความน่าเชื่อถือ สารสนเทศที่จะได้รับ
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดัง กล่ า วแล้ ว ในขั้ น ตอนที่ 5 ว่ า การประเมิ น เป็ น การตั ด สิ น ใจ โดยอาศั ย ข้ อ มู ล น ามา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปเป็นสารสนเทศ ดังนั้นหลังจากได้สร้างและพัฒนาเครื่องมือได้มาตรฐานแล้ว ต้องเก็บ
ข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ทดสอบ สอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต หรือบันทึกด้วยวิธีการเชิงประเมิน หรือคุณภาพ
หรือทั้งสองวิธีผสมกัน เพื่อให้มีความครอบคลุมก่อนจะนาไปวิเคราะห์
7. การวิเคราะห์ข้อมูล
การประเมินในเชิงปริมาณหรือวิธีการเชิงระบบ ซึ่ง การเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณจะต้อง
อาศัยสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปผลการประเมินได้ชัดเจนขึ้ นเช่นเดียวกับการวิจัย เพียงแต่สถิติที่ใช้
ส่วนใหญ่จะเป็นสถิติพื้นฐาน เช่น ค่าความถี่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ค่า ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หรือสถิติ
ที่ใช้ในการวัดผล ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือบางชนิด ซึ่งไม่ยุ่งยากซับซ้อนเท่ากับสถิติที่ใช้ในการวิจัย แม้ว่าการประเมิน
บางครั้ ง อาจต้ อ งใช้ ส ถิ ติ เ ปรี ย บเที ย บผลพั ฒ นาการบ้ า งก็ ไ ม่ ยุ่ ง ยากนั ก ส่ ว นข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพจะไม่ ใ ช้ ส ถิ ติ
แต่ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เป็นหลัก
8. การเขียนรายงานการประเมิน
ขั้ น ตอนนี้ เ ป็ น ขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยในการประเมิ น โดยทั่ ว ไป ผู้ ป ระเมิ น ต้ อ งเขี ย นรายงาน
การประเมินผล เพื่อเป็นสื่อกลางให้ผู้ใช้ผลการประเมิน ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจและหน่วยงานต่าง ๆ รายงานการประเมิน
แบบสมบูรณ์จะมีโครงสร้างคล้ายกับรายงานการวิจัย เพียงแต่จะมีบทสรุปสาหรับผู้บริหารแทนบทคัดย่อ และการ
ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องจะมีน้อยกว่าการวิจัย การเขียนรายงานการประเมินต้องใช้ทักษะทั้งศาสตร์และศิลป์
เพื่อให้ผู้รับผิดชอบหรือผู้มีอานาจหรือผู้อ่านเข้าใจชัดเจนและโน้มน้าวให้นาผลการประเมินไปเป็นสารสนเทศใน
การตัดสินใจ ปรับปรุงพัฒนาสิ่งที่จะประเมินให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามปรัชญาของการประเมิน
รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
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9. การประเมินงานประเมิน (ถ้ามี)
การประเมินโดยทั่วไปจะเสร็จสิ้นในขั้นตอนที่ 8 แต่ถ้าผู้ประเมินประสงค์จะประเมินงาน
ประเมินโดยให้ผู้อื่นมาประเมินงานประเมินของตนก็ทาได้ ซึ่งอาจใช้วิธีให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาหรือเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานการประเมิน หรือใช้แบบตรวจสอบรายงานต่างๆ หรือวิพากษ์โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น
สาหรับในที่นี้ถ้าผู้ประเมินไม่ประสงค์จะให้มีการประเมินงานของตนโดยผู้อื่น ก็อาจนาแนวทางต่าง ๆ ไปพิจารณา
ด้วยตนเอง คล้ายกับการประเมินตนเองแต่เป็นการประเมินรายงานการประเมินของตน ที่อาจเรียกการพิจารณา
คุณภาพงานประเมินก็ได้
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ขั้นตอนการประเมินทั้ง 8 ขั้นตอน สามารถนามาจัดกลุ่มได้ 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มแรกจะเป็นการศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการ ซึ่งประกอบด้วยความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับการประเมิ น หลักการ แนวคิดการประเมินโครงการ สาระสาคัญของโครงการ และการติดตาม
โครงการ กลุ่ มที่ส องเป็ นการเตรี ยมการประเมินโครงการ โดยกาหนดวัตถุประสงค์ห รือประเด็นการประเมิน
และตัวชี้วัด การกาหนดค่าน้าหนัก และเกณฑ์การประเมิน การกาหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมิ น
และการสร้างและพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูล กลุ่มที่ 3 เป็นการปฏิบัติการประเมินโครงการ โดยการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม ซึ่งประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการประเมินโครงการ
และการประเมินงานประเมิน (ถ้ามี) ซึ่งแต่ละขั้นตอนสามารถปรับเปลี่ ยน เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของโครงการ
ตามความเหมาะสมได้
3. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ
การดาเนินงานตามโครงการ หรือการบริหารโครงการ จะต้องมีการวางแผนโครงการ โดยกาหนด
เป็ น วัตถุประสงค์และเป้ าหมายไว้ เพื่อคาดหวังผลลั พธ์ที่จะเกิดขึ้นภายหลัง เมื่ อวางแผนโครงการและมีการ
วิเคราะห์ ความเป็นไปได้ของโครงการ ตลอดจนการออกแบบโครงการเป็นอย่างดีแล้ว ผู้ที่มีอานาจจะทาการ
คัดเลือกโครงการ และอนุมัติโครงการต่อไป ต่อจากนั้นจะมีองค์กรนาโครงการไปปฏิบัติ เราเรียกว่า การบริหาร
โครงการ (Project Management) ความสาเร็จ หรือความล้มเหลวของนโยบาย/แผนงาน โครงการจะต้องผ่าน
กระบวนการต่าง ๆ โดยเฉพาะกระบวนการบริหารโครงการ และการประเมินผลโครงการ คือ การวางแผน (Planning)
เกี่ยวข้องกับการคิด การดาเนินการ หรือการบริหาร (Implementation/Operation) เกี่ยวกับการกระทา ส่วนการ
ประเมินผล (Evaluation) คือ การเปรียบเทียบระหว่างการวางโครงการกับการกระทา การประเมินผลจึงเป็น
ขั้นตอนสุดท้าย ที่จะทาให้ทราบว่า การปฏิบัติงานตามโครงการนั้นบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด โดยเฉพาะ
ปัจจุบันการบริหารการพัฒนาประเทศมิได้ประเมินเฉพาะผลสาเร็จของโครงการจากผลผลิต (Output) ที่ได้จาก
การดาเนินโครงการเท่านั้น แต่ความสาเร็จของโครงการจะต้องพิจารณาทั้งผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และ
ผลกระทบ (Impact) ด้วย เราเรียกว่า การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Base Management) ดังนั้นการที่จะ
ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่าง ๆ ได้นั้น จาเป็ นจะต้องอาศัยกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างเป็น
ระบบ ซึ่งการประเมินโครงการได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในการศึกษาประมาณ 15 ปี ที่ผ่านมา โดยเริ่มจากแนวคิด
ที่เสนอในรู ป ของบทความของราฟ ไทเลอร์ (Ralph Tyler) ลี เจ ครอนบาซ (Lee J. Cronbach) และไมเคิ ล
สคริฟเวน (M. Scriven) ปัจจุบันการประเมินโครงการขยายวงกว้างไปสู่โครงการในสาขาต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง
3.1 ความหมายของการประเมินผลโครงการ
การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) เป็นคาที่มาจาก การประเมินผล (Evaluation)
กับคาว่าโครงการ (Project) หมายความว่า เป็นกิจกรรมที่จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์บางประการ โดยที่ผู้จัดทา
โครงการมุ่งหวังว่าเมื่อทากิจกรรมนั้นตามหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนต่างๆ ที่กาหนดไว้แล้ว จะบรรลุวัตถุประสงค์
รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
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บางประการ หรื อ หลายประการที่ ตั้ ง ไว้ หากมี ก ฎเกณฑ์ ขั้ น ตอน หรื อกระบวนการที่ ดาเนิ นการแตกต่ างกั น
อาจได้ผลลัพธ์ออกมาไม่เหมือนกัน (สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธ์ , 2541) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับความหมายของคาว่า
การประเมินผล โดยทั่วไปนั้น การประเมินผลนับเป็นการตัดสินคุณค่าหรือความเหมาะสมในสิ่งที่ประเมิน ซึ่งหาก
จะขยายความการประเมิน เป็นการแยกแยะ วินิจฉัย (Identification) เปิดเผยข้อเท็จจริง (Clearification) และการใช้
ประโยชน์ (Application) ของเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อตัดสิ นคุณค่า หรือ ความเหมาะสมของสิ่ งนั้นในเรื่องคุณภาพ
การใช้ ป ระโยชน์ การมี ผ ลตามความเป็ น จริ ง หรื อ การได้ รั บ ผลที่ ส อดคล้ อ งตามเก ณฑ์ นั้ น นั ก วิ ช าการ
ชาวต่างประเทศ และชาวไทย ได้ให้คาจากัดความของการประเมินผลไว้ดังต่อไปนี้
ไบรอัน และไวท์ (1976 อ้างถึงใน สุ วิมล ติรกานัน ท์. 2543) กล่ าวว่า การประเมินผล
เป็ น ความพยายามอย่ า งหนึ่ งในการบั น ทึกถึ งสิ่ งที่ เกิ ดขึ้น และกาหนดว่า ทาไมสิ่ งนั้ นจึ งเกิด ขึ้น การประเมิ น
จึงหมายความได้ว่าเป็นความพยายามที่จะค้นหาว่า แผนหรือโครงการ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร เป็นไปตามที่
คาดหมายไว้หรือไม่เพียงใด
ฟรีแมน (1982 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์. 2543) กล่าวถึงความหมายของการประเมินผล
โครงการแบบรวบยอดว่า เป็นการพิจารณาว่าโครงการ ปัจจัยนาเข้า ได้รั บการดาเนินการตามแผนที่วางไว้หรือไม่
และเพื่อกาหนดว่าโครงการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือขยายผลไปในทิศทางใด สอดคล้องกับความตั้งใจหรือไม่
มองในแง่นี้ การประเมินผลแบบรวบยอด จึงเป็นการวิจัยประเมินผลที่มีความหมายครอบคลุมทั้งการประเมิน
กระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) อันหมายถึง การที่นโยบาย
ได้รับการดาเนินการตามแผนงานขั้นตอนที่วางไว้หรือไม่และนโยบายเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของ
วัตถุประสงค์ที่พึงประสงค์หรือไม่อย่างไร
สมคิด พรมจุ้ย (2542) เสนอไว้ว่า การประเมินผลเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศ
เพื่ อ ช่ ว ยในการบริ ห าร ซึ่ ง ผู้ บ ริ ห ารสามารถใช้ ใ นการตั ด สิ น ใจอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น การตร วจสอบ
ความก้าวหน้ าของโครงการหรื อ แผนงาน ตลอดจนการพิจารณาผลสั มฤทธิ์ของโครงการหรือแผนงานนั้น ๆ
ว่ามีมากน้อยเพียงใด
นิศา ชูโต (2538) สรุปไว้ว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กิจกรรมที่เก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ความหมายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความต้องการ การหาแนวทาง วิธีการปรับปรุง วิธีการจัดการเกี่ยวกับ
โครงการ และหาผลที่แน่ใจว่าเกิดจากโครงการ เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงการให้ดียิ่งขึ้น
สมหวัง พิริยานุวัฒน์ (2544) สรุปไว้ว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการที่ก่อให้เกิด
สารนิเทศในการปรับปรุงโครงการ และสารนิเทศในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
จากความหมายของการประเมินโครงการ สรุปได้วา การประเมินโครงการ คือ กระบวนการ
ที่เป็นระบบในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง แล้วนาไปวิเคราะห์เทียบกับเกณฑ์ หรือมาตรฐาน
ที่ก าหนดไววา ไดผลมากนอยเพี ยงใดและข้ อมู ลสารสนเทศเพื่ อการตั ดสิ นใจเลื อกที่ ดี ที่สุ ดจากทางเลื อกที่ มี อยู่
ของผู้บริหารโครงการ
3.2 ลักษณะที่สาคัญของการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการเปนหนึ่งในวิธีการตาง ๆ ซึ่งจะใหขอมูลที่ถูกตองแกผูมีบทบาทเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการ การจะพิจารณาวาโครงการใดสมควรไดรับการประเมินนั้นจะตองมีลักษณะ
พื้นฐานสาคัญ ประกอบดวย วัตถุประสงค Objective) ความมีเอกเทศ (Discreteness) การกาหนดรูปแบบการปฎิบัติงาน
ที่สอดคลองกลมกลืน (Coherent Organized Action) และสถานที่ตั้ง (Location) ซึ่งรัตนะ บัวสนธ 2540) ไดสรุป
ลักษณะทีส่ าคัญของการประเมินโครงการไว 7 ประการคือ
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1. การประเมินโครงการเป็นกระบวนการมากกว่าวิธีการ ซึ่งมี 2 ลักษณะคือ เป็นกระบวนการ
ของการตัดสินกระบวนการเกี่ยวกับโครงการ โดยใช้มาตรฐานหรือเกณฑ์เปรียบเทียบ รวมทั้งการบรรยายผลที่เกิดขึ้นกับ
โครงการ และเป็นกระบวนการใช้ข้อมูลประกอบการเปรียบเทียบหาแนวทางเลือกที่จะปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
2. การประเมินโครงการ เป็นการพิจารณาตรวจสอบว่าโครงการนั้นไดบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย
ที่กาหนดไวมากเพียงใด รวมทั้งเป็นการประเมินผลกระทบที่เกิดกับโครงการด้วย
3. การประเมินโครงการเป็นการประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) และ
การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation)
4. การประเมินโครงการ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการประเมินองค์ประกอบต่าง ๆ ของการเรียน
การสอนทีด่ าเนินมาจนจบโครงการ ดังนั้น การประเมินผลการเรียนการสอนจึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
5. การประเมินโครงการ เป็นกระบวนการทีม่ งุ่ ค้นหาคาตอบเฉพาะของโครงการ ไม่ได้มงุ่ ในเรื่อง
ของการค้นหาทฤษฎีหรือหลักเกณฑ์ในการหาข้อสรุป แต่เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน
6. การประเมินโครงการ เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหาร ซึ่งมีประโยชน์มากมาย
7. การประเมินโครงการ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ปฏิบัติโครงการ
ในการดาเนินโครงการใด ๆ นั้น การประเมินโครงการมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง
เพราะจะให้ข้อมูลหรือสารสนเทศที่จะบอกให้ทราบวา วัตถุประสงค์ของโครงการนั้น ๆ ไดบรรลุผลมากน้อยเพียงใด
นอกจากนี้จะช่วยบอกถึงว่าวัตถุประสงค์ ของโครงการที่ กาหนดไวนั้น มีความสอดคล้องและเหมาะสมเพียงใด
ซึ่งข้อมูลที่ไดจากการประเมินโครงการจะช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดาเนินการของโครงการเพื่อที่จะปรับปรุง
โครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
3.3 ประเภทของการประเมินโครงการ
การแบ่งประเภทการประเมินโครงการคงมิใช่เป็นการกาหนดเกณฑ์เด็ดขาด แต่จาเป็นต้อง
อาศัยเกณฑ์หลายชนิดมาจาแนกประเภท เช่น ใช้เวลา วัตถุประสงค์ วิธีการ และรูปแบบการประเมินมาบ่งบอกถึง
ประเภทของการประเมิน ซึ่งในที่นี้อาจจาแนกการประเมินโครงการออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. การประเมินโครงการก่อนดาเนินการ (Preliminary Evaluation) เป็นการศึกษาประเมิน
ความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ก่อนที่เริ่มโครงการใด ๆ โดยอาจทาการศึกษาถึงประสิทธิภาพของปัจจัยป้อน
ความเหมาะสมของกระบวนการที่คาดว่าจะนามาใช้ในการบริหารจัดการโครงการ ปัญหา อุปสรรค ความเสี่ยงของโครงการ
ตลอดจนผลลัพธ์ หรือประสิทธิผลที่คาดว่าจะได้รับ ในขณะเดียวกัน อาจจะศึกษาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในด้านต่าง ๆ การประเมินโครงการก่อนการดาเนินการนี้ มีประโยชน์สาหรับนักลงทุนเพื่อศึกษาดูว่าก่อนลงมือ
โครงการใด ๆ นั้ น จะเกิ ด ความคุ้ ม ค่ า แก่ ก ารลงทุ น (Cost effectiveness) หรื อ จะเกิ ด ผลกระทบต่ อ ระบบ
สิ่งแวดล้อมทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ประชากร เทคโนโลยี และระดับนโยบายหรือไม่ หากได้ทาการศึกษา
รอบคอบแล้วอาจจะได้ผลการคาดการณ์ล่วงหน้าว่า จะเกิดประโยชน์หรือโทษอย่างไร ปัญหา อุปสรรค เป็นอย่างไร
เพื่อผู้เป็นเจ้าของโครงการจะได้ตัดสินล่วงหน้า ว่าจะเลิกล้มโครงการหรือปรับปรุงองค์ประกอบ และกระบวนการ
บริหารจัดการโครงการเพียงใดเพื่อให้เกิดผลดี
2. การประเมินระหว่างดาเนินการโครงการ (Formative evaluation) เป็นการประเมินผล
เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง เป็ น ส าคั ญ ซึ่ ง มั ก จะใช้ ป ระเมิ น ผลระหว่ า งแผนหรื อ ระหว่ า งพั ฒ นาโครงการ ผลที่ ไ ด้ จ าก
Formative evaluation นั้น จะช่วยตั้งวัตถุประสงค์ของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่แท้จริง นอกจากนั้น
Formative evaluation อาจใช้ในระหว่างดาเนินโครงการ จะช่วยตรวจสอบว่า โครงการได้ดาเนินไปตามแผนของ
โครงการอย่ างไร อาจเรี ยกชื่ อเฉพาะว่ า Implementation evaluation หรื อ Formative evaluation อาจตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของโครงการว่าดาเนินการได้ผลเพียงไร เรียกว่า Progress evaluation
รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ห น้ า | 20

3. การประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการหรือประเมินผลผลิต (Summative Evaluation) เป็นการ
ประเมิน ผลรวมสรุ ป มั กจะใช้ ป ระเมิ น หลั ง สิ้ น สุ ดโครงการ ส าหรั บ โครงการที่มี ก ารดาเนิ น ระยะยาวอาจใช้
Summative Evaluation ในการสรุปย่อความระยะยาวต่าง ๆ ข้อมูลที่ได้จากระยะต่าง ๆ จะช่วยให้มีการประเมิน
สรุปรวมนั้น ส่วนใหญ่จะรวบรวมจากผลของ Formative evaluation เป็น Summative Evaluation ซึ่งผลสรุป
ที่ได้จะนาสู่การรายงานว่า โครงการได้บรรลุเป้าหมาย (Goals) หรือไม่อย่างไร ตลอดจนการรายงานถึงสถานภาพ
ของโครงการว่าประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวเพียงไร มีปัญหาหรืออุปสรรคใดที่ต้องแก้ไขปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้
จะช่วยให้ผู้บริหารโครงการสามารถนาไปสู่การตัดสินว่า โครงการนั้นควรดาเนินการต่อหรือยกเลิก
4. การประเมินประสิทธิภาพ การประเมินโครงการโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย
ที่ผ่านมา ยังจากัดอยู่เพียงการประเมินผลผลิต โดยมุ่งที่จะทราบความสาเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการเท่านั้น
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารหรื อ ผู้ ใ ห้ ทุ น ในการยุ ติ ห รื อ ขยายโครงการ แต่ ใ นปั จ จุ บั น
นักประเมินและผู้บริหารโครงการ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการประเมินประสิทธิภาพของโครงการด้วย โดย
ถือว่าเป็นประเภทของการประเมินที่จาเป็นสาหรับโครงการบริการทั่วไป เพราะจะช่วยเสริมให้โครงการเหล่านั้น
สามารถดาเนินการอย่างสอดคล้องกับสภาวการณ์ของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการที่เอื้ออานวยต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น หรือโครงการที่เป็นตัวกาหนดเกณฑ์สาคัญสาหรับประกันโครงการขนาดใหญ่ระดับชาติ ที่จะไม่ต้อง
สูญเสียทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดโดยไม่จาเป็น การดาเนินโครงการบริการสังคมนั้นจะไม่มุ่งแต่เพียงความสาเร็จ
ของโครงการเท่านั้น แต่จะต้องให้คุ้มค่าในเชิงของประสิทธิภาพด้วย
3.4 กระบวนการของการประเมินโครงการ
การประเมิ น โครงการนั้ น เป็ น กระบวนการที่ ต้ อ งจั ด ท าอย่ า งมี ร ะบบ และมี ขั้ น ตอน
ผู้ประเมินควรพิจารณาและดาเนินงานตามขั้นตอนของกระบวนการของการประเมิน ซึ่งสมหวัง พิธิยานุวัฒน 2524)
ไดเสนอขั้นตอนของกระบวนการประเมินโครงการไว้ ดังนี้ คือ
1. ทาการศึกษาและวิเคราะหโครงการที่จะทาการประเมิน ซึ่งมีความสาคัญมาก เพราะ
การไดรูจักโครงการที่จะประเมินโครงการเทาไรก็สามารถเพิ่มโอกาสที่จะทาใหการประเมินตรงเปาหมายมากยิ่งขึ้น
ซึ่งผูประเมินควรจะไดศึกษาโครงการในเรื่องตาง ๆ ใหละเอียด
2. กาหนดวัตถุประสงคของการประเมินโครงการโดยมีลาดับขั้นตอน ซึ่งในการตั้งวัตถุประสงค
ของการประเมินโครงการ มีดังนี้ ระบุบุคคลหรือองคกรที่เกี่ยวของกับโครงการ ระบุเรื่องราวหรือขาวสารที่บุคคล
หรือองคกรเหลานั้นตองการไดจากการประเมิน เพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการในแงตาง ๆ และสรุป
วัตถุประสงคของการประเมินโครงการนั้น ๆ
3. ออกแบบการประเมินโครงการ เปนขั้นตอนที่เปนหัวใจสาคัญของการประเมินโครงการ
ซึ่งจะตองสอดคลองกับธรรมชาติของโครงการที่จะทาการประเมิน
4. สร้างเครื่องมือเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสังเกต
และแบบสัมภาษณ เปนตน
5. รวบรวมขอมูลเพื่อใชในการประเมิน
6. ทาการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งสวนมากจะเปนการคานวณ คามัชฌิม
เลขคณิต ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ และเทคนิคการวิเคราะหเนื้อเรื่อง (Content Analysis)
7. วางแผนการเขียนสรุปการประเมินและนาเสนอผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของกับโครงการ
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กลาวโดยสรุ ป จะเห็ นไดวาขั้น ตอนการประเมินโครงการนั้ น จะเริ่มตั้ งแต่การศึ กษา
โครงการที่จะทาการประเมินอยางละเอียดลึกซึ้ง กาหนดวัตถุประสงคของการประเมิน เลือกอุปกรณ เครื่องมือและ
กระบวนการตาง ๆ ในการเก็บรวบรวมขอมูล เลื อกเทคนิคที่จะวิเคราะหขอมูล เพื่อหาขอสรุปและขอเสนอแนะ
ตาง ๆ รวมไปถึงการเขียนรายการในการประเมินดวย
4. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎี CIPP Model
4.1 แนวคิดและโมเดิลซิปในการประเมินของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model)
หลักการประเมินผลตามแนวคิดทฤษฎี CIPP Model ของ Dr. Daniel L. Stufflebeam แห่ง Ohio
State University, USA ซึ่งให้ความสาคัญกับการรวบรวมข้อมูล 4 ส่วน ได้แก่ Context (บริบทหรือสภาวะแวดล้อม)
Input (ปัจจัยนาเข้า) Process (กระบวนการ) และ Product (ผลผลิต) ซึ่ง Stufflebeam ได้ให้ความหมายของการประเมิน
ว่าเป็นวิธีการศึกษาหรือสืบค้นหาคุณค่าของสิ่งที่มุ่งประเมินอย่างเป็นระบบ และเป็นกระบวนการนาเสนอสารสนเทศ
ที่นาไปประยุกต์ใช้ในการอธิบายและการตัดสินคุณค่าและคุณประโยชน์ของการตัดสินใจหาทางเลือกที่เหมาะสมในการ
ดาเนินโครงการ พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2557)
ทั้งนี้ การนารูปแบบการประเมินของ CIPP Model มาใช้ จะช่วยให้การตัดสินใจเกี่ยวกับการดาเนินงาน
และนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งต้องใช้ข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาพิจารณาตัดสินใจ 4 ลักษณะ
ด้วยกัน คือ 1) การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน (Planning Decisions) 2) การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้าง (Structuring
Decisions) 3) การตัดสินใจเกี่ยวกับการดาเนินงาน (Implementing Decisions) และ 4) การตัดสินใจเกี่ยวกับการทบทวน
การดาเนินโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ (Recycling Decisions) โดย Stufflebeam ได้แบ่งประเด็นเพื่อการประเมิน
ที่จะนาไปสู่การตัดสินใจ ดังนี้
C - Context Evaluation (การประเมิ นสภาวะแวดล้ อม) เป็ นการประเมิ นนโยบาย เป้ าหมาย
ความต้องการของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแรงกดดันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งนาไปสู่
การกาหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ของโครงการและพิจารณาความจาเป็นที่จะต้องกาหนดนโยบาย/โครงการ รวมถึง
การพิจารณาความเหมาะสมของเป้าหมายของโครงการ
I - Input Evaluation (การประเมินปัจจัยนาเข้า) เป็นการตรวจสอบความพร้อมของปัจจัยต่าง ๆ เช่น
บุคลากร งบประมาณ วัสดุ สถานที่ โดยนามาพิจารณาว่าปัจจัยที่มีอยู่นั้นมีความพร้อมและเพียงพอต่อการดาเนินงาน
หรือไม่ ซึ่งเป็นการพิจารณาทั้งในเชิงปริมาณและเชิ งคุณภาพ เพื่อนามากาหนดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่จะทาให้
บรรลุวัตถุประสงค์
P - Process Evaluation (การประเมิ นกระบวนการ) เป็ นการประเมิ นเพื่ อให้ ได้ ข้ อมู ลส าหรั บ
การตั ดสิ นใจเพื่ อด าเนิ นโครงการให้ ส าเร็ จ ซึ่ งอาจเป็ นการประเมิ นขณะด าเนิ นงานหรื อประเมิ นความก้ าวหน้ า
เพื่อปรับปรุงการด าเนิ นงานหรือกระบวนการบริหารก็ได้ ทั้งนี้ จะมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรค จุดเด่นจุ ดด้อย
เพื่อให้การตัดสินใจเพื่อปรับปรุงโครงการเป็นไปอย่างทันท่วงที
P - Product Evaluation (การประเมิ นผลผลิ ต) เป็ นการประเมิ นผลภายหลั งโครงการสิ้ นสุ ดลง
เพื่อตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของโครงการ โดยน าผลผลิตที่เกิดขึ้นมาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์
ค่าเป้ าหมายและตัวชี้วัดของยุ ทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ซึ่งอาจรวมถึง
การพิจารณาทั้งในด้านผลลัพธ์ (Outcomes) และผลกระทบ (Impact) ทั้งเชิงบวกและลบด้วยก็ได้ และจะนามาตัดสินใจ
เกี่ยวกับการดาเนินโครงการต่อไป
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ทั้งนี้ เมื่อมีการประเมินผลตามรูปแบบของ CIPP Model แล้ว จะต้องนาผลที่ได้จากการประเมิน
ในแต่ละขั้นตอนมาเป็นปัจจัยต่อการตัดสินใจ ดังนี้
1. การวางแผน (Planning Decisions) โดยนาข้อมูลที่ได้มากาหนดเป็นวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย
และตัวชี้วัดของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการต่างๆ ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนการดาเนินงาน
และบริบทที่เกิดขึ้น
2. กาหนดโครงสร้างของโครงการ (Structuring Decisions) นาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนาเข้าทั้งหมด
ไปใช้ในการกาหนดโครงสร้างและขั้นตอนการดาเนินงานของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
3. การน าโครงการไปปฏิ บั ติ (Implementation Decisions) โดยใช้ ข้อมูลจากผลการประเมินผล
การประเมินกระบวนการ โดยเฉพาะประเด็นที่แสดงให้เห็นถึง จุดอ่อน (Weakness) หรือจุดแข็ง (Strength) มาปรับปรุง
แก้ไขการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนมากที่สุด
4. การตัดสินใจเพื่อการทบทวนโครงการ (Recycling Decisions) ซึ่งเป็นส่วนสาคัญที่สุดที่จะส่งผล
ต่อการพิจารณายุติหรือขยายโครงการต่อไป
4.2 รูปแบบการประเมินผลแบบ CIPP Model
แบบจาลองประเภทนี้ไม่เพียงแต่ประเมินว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่เท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมิน
เพื่อให้รายละเอียดต่างๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการนี้ด้วยโดยเฉพาะการประเมินผลโครงการประชุม
ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบการประเมินความก้าวหน้าเพื่อบ่งชี้จุดเด่นจุดด้อยของการประชุม เพื่อนาผลไปปรับปรุง
กิ จ กรรมแผนการประชุ ม ได้ ทั น ท่ ว งที แ ละมี ก ารประเมิ น รวมสรุ ป หลั ง โครงการประชุ ม สิ้ น สุ ด แล้ ว
เพื่อบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์ของโครงการประชุมแบบจาลองที่เหมาะสม ที่จะใช้เป็นกรอบความคิดในการประเมินแบบซิปป์
จึงเป็ นที่นิย มใช้ ทั้งนี้ เพราะนั กประเมินจะได้ข้อดีข้อบกพร่องและประสิทธิภาพของโครงการที่จะประเมินได้
เป็ นอย่ างดี ซึ่ งนั บได้ ว่ าเป็ นการรั บข่ าวสารแบบสะสม ช่ วยในการตั ดสิ นใจของผู้ บริ หารเป็ นอย่ างมากทั้ งยังเป็ น
แบบจาลองที่เข้าใจง่ายสะดวกในการปฏิบัติจึงเป็นที่นิยมกว้างขวาง แบบจาลองซิปป์ ประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. การประเมิ น สภาวะแวดล้ อ ม (Context Evaluation) ซึ่ ง จะช่ ว ยในการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ
การวางแผนในการกาหนดวัตถุประสงค์ เป็นรูปแบบพื้นฐานของการประเมินโดยทั่ว ๆ ไปเป็นการประเมินเพื่อให้
ได้มาซึ่งเหตุผ ล เพื่อช่ว ยในการกาหนดวั ตถุประสงค์ข องโครงการโดยจะเน้นในด้านความสั ม พันธ์ที่เกี่ย วกั บ
สภาพแวดล้อม ความต้องการและเงื่อนไขที่เป็นจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ยังช่วยในการ
วินิจฉัยปัญหา เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ การประเมินสภาวะแวดล้อมนั้น จัดเป็น
การวิเคราะห์ขนาดใหญ่ (Macro Analytic) เป็นตัวกาหนดขอบเขตของการประเมิน การบรรยายและการวิเคราะห์
สภาวะแวดล้อม นอกจากนี้ยังช่วยให้ทราบถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้องและมีความสาคัญสาหรับการบรรลุเป้าหมาย
การประเมิน สภาวะแวดล้ อม ทาให้ ได้มาซึ่งการเปลี่ ยนแปลงวัตถุประสงค์โ ดยอาศัยการวินิจฉัย และการจัด
เรี ย งล าดั บ ปั ญ หาให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของการประชุ ม และสถานการณ์ ซึ่ ง วิ ธี ก ารประเมิ น
สภาวะแวดล้อมมี 2 วิธี คือ
1.1 Contingency mode เป็นการประเมินสภาวะแวดล้อม เพื่อหาโอกาสและแรงผลักดัน
จากภายนอกระบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้พัฒนาส่งเสริมโครงการให้ดีขึ้น โดยใช้การสารวจปัญหาภายในขอบเขต
ที่กาหนดอย่ างกว้า ง ๆ เช่น การส ารวจงานวิ จัย และวรรณกรรมที่เ กี่ย วข้อ ง การประเมิ นค่ านิย มของชุ มชน
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แนวโน้มของการพัฒนาเศรษฐกิจสถิติประชากร ฯลฯ การสารวจปัญหาเหล่านี้ทาให้สามารถ
คาดการณ์เกี่ย วกับอนาคต ซึ่งเป็นประโยชน์ในการวางแผนโครงการต่อไป คาถามที่ใช้ในการประเมินสภาวะ
แวดล้อมแบบ Contingency Mode คือ คาถามประเภท “ถ้า...แล้ว” เช่น ถ้าต้องการให้กาลังแรงงาน (Manpower)
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สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแล้ว ควรจะจัดระบบการศึกษาอย่างไรจึงจะตอบสนองความต้องการนี้ได้
เป็นต้น
1.2 Congruence Mode เป็นการประเมินโดยการเปรียบเทียบระหว่างการปฏิบัติจริงกับ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ การประเมินแบบนี้ทาให้เราทราบว่าวัตถุประสงค์ใดบ้างที่ไม่สามารถจะบรรลุเป้าหมายได้
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การประเมินสภาวะแวดล้อม จะได้มาซึ่งข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับระบบ
เพื่อประโยชน์สาหรับผู้บริหาร จึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างนักประเมินกับผู้บริหาร นักประเมินจะให้ข้อมูล
เกี่ยวกับปัญหาการตัดสินใจในปัจจุบันและข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการที่ต้องการใช้เพื่อการตัดสินใจในอนาคตให้แก่
ผู้บริหาร
2. การประเมินปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation) เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างเพื่อกาหนด
รูปแบบโครงการ เป็นการจัดหาข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินความเหมาะสมของแผนงานต่าง ๆ ที่จัดขึ้น โดยดูว่า
ข้อมูลนั้นจะมีส่วนช่วยในการบรรลุจุดหมายของโครงการหรือไม่ ซึ่งมักจะประเมินในด้านต่าง ๆ คือ ความสามารถ
ของหน่วยงานหรือตัวแทนในการจัดการโครงการ ยุทธวิธีที่ใช้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ การได้รับ
ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้โครงการดาเนินไปได้ เช่น หน่วยงานที่จะช่วยเหลือ เวลา เงินทุน อาคาร
สถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือ เป็นต้น
ผลที่ได้จากการประเมินปัจจัยนาเข้า คือ การวิเคราะห์รูปแบบของวิธีการที่ใช้ในรูปของราคา
และกาไร (Cost and Benefit) ที่จะได้รับโดยการประเมินในด้านอัตรากาลัง เวลา งบประมาณ วิธีการที่มีศักยภาพ
แต่ถ้าเป็นการประเมินด้านการศึกษา ผลกาไรอาจจะไม่อยู่ในรูปตัวเลขก็ได้ การประเมินปัจจัยเบื้องต้นนี้จะช่วยให้
ข้อมูลที่ตัดสินใจได้ว่าควรตั้งวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติอย่างไร ใช้อัตรากาลังเท่าใด การวางแผนงานและดาเนินการ
อย่างไร ซึ่งจะแตกต่างจากการประเมินสภาวะแวดล้อมในแง่ที่ว่าการประเมินปัจจัยเบื้องต้นเป็นการทาเฉพาะกรณี
นั้น ๆ และวิเคราะห์ภายในโครงการเท่านั้น
รูปแบบของคาถามที่ใช้ถามมีมากมาย เช่น วัตถุประสงค์จะกาหนดวิธีดาเนินการได้หรือไม่และ
จะประสบผลสาเร็จหรือไม่ วิธีการที่กาหนดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ จะดาเนินการกับยุทธวิธี
ที่เลือกมาอย่างไร ฯลฯ คาถามต่าง ๆ เหล่านี้จะแสดงถึงความสาคัญของการประเมินข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนาเข้า
เพื่อที่จ ะได้เป็ น ตัว กาหนดยุ ทธวิธีเพื่อให้ การดาเนินงานสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยคาถามที่จะใช้
มีตั้งแต่ระดับกว้าง ๆ และคาถามเฉพาะ
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เมื่อแผนการดาเนินการได้รับการอนุมัติและ
ลงมื อ ท าการประเมิ น กระบวนการจ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ การเตรี ย มการเพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ (Feedback)
แก่ผู้รับผิดชอบและผู้ดาเนินการทุกลาดับขั้น
3.1 วัตถุประสงค์ของการประเมินกระบวนการมี 3 ประการ คือ 1) เพื่อหาและทานายข้อบกพร่อง
ของกระบวนการ หรือการดาเนินการตามขั้นตอน 2) เพื่อรวบรวมสารนิเทศสาหรับผู้ตัดสินใจวางแผนงาน และ
3) เพื่อเป็นรายงานสะสมถึงการปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
3.2 ส่ ว นประกอบของการประเมิ น กระบวนการ มี 4 อย่ า ง คื อ 1) การจั ด หานั ก ประเมิ น
กระบวนการเต็มเวลา 2) เครื่ องมือที่เป็ นสื่ อในการบรรยายกระบวนการ การรวบรวมสารนิเทศ นักประเมิน
กระบวนการต้องใช้วิธีการทั้งที่มีแบบแผนและไม่มีแบบแผน 3) การร่วมประชุมอย่างสม่าเสมอระหว่างนักประเมิน
กระบวนการ และบุคลากรในโครงการหรือในแผนงานเอง นักประเมินกระบวนการควรจะได้ประชุมพบปะกับ
ผู้ตัดสินใจในโครงการเป็นระยะ และ 4) การปรับปรุงโครงร่างการประเมินอยู่เป็นนิจสิน
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โดยสรุปภายใต้การประเมินกระบวนการ สารนิเทศจะถูกวิเคราะห์รวบรวม และนาเสนอเท่าที่
ผู้ดาเนินโครงการต้องการสารนิเทศนั้น อาจจะบ่อยทุกวันถ้าจาเป็น เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะแรก ๆ ของโครงการ
ทั้ง นี้ ก ารประเมิ น นี้ ไม่ เ พี ย งแต่ ใ ห้ ส ารนิ เ ทศที่ ต้ อ งการแก่ ผู้ ตั ด สิ น ใจในการคาดคะเนล่ ว งหน้ า และการปฏิ บั ติ
เพื่อแก้ปัญหาเท่านั้น แต่ต้องบันทึกสารนิเทศของกระบวนการสาหรับแปลความของความสาเร็จของโครงการด้วย
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) จะช่วยในการตัดสินใจเพื่อตั ดสินและดูผลสาเร็จ
ของโครงการ มีจุดหมายเพื่อวัดและแปลความหมายของความสาเร็จไม่เฉพาะเมื่อสิ้นสุดวัฎจักรของโครงการ
เท่านั้น แต่ยังมีความจาเป็นยิ่งในระหว่างการปฏิบัติตามโครงการด้วยระเบียบวิธีทั่ว ๆ ไป ของการประเมินผลผลิต
จะรวมสิ่งต่อไปนี้เข้าไว้ด้วยกัน คือการดูว่าการกาหนดวัตถุประสงค์นั้นนาไปใช้ได้หรือไม่ เกณฑ์ในการวัดที่สัมพันธ์
กับวัตถุประสงค์ของการทากิจกรรมคืออะไร เปรียบเทียบผลที่วัดมาได้กับมาตรฐานสมบูรณ์ (Absolute Criteria)
หรือมาตรฐานสัมพันธ์ (Relative Criteria) ที่กาหนดไว้ก่อนและทาการแปลความหมายถึงเหตุของสิ่ งที่เกิดขึ้น
โดยอาศัย รายงานจากการประเมิน สภาวะแวดล้ อม ปัจจัย และกระบวนการร่ว มด้ว ย ทั้งการประเมินสภาวะ
แวดล้อมและการประเมินผลผลิต จะประเมินสิ่งที่มีอยู่ว่าบรรลุเป้าหมายใดอย่างมีระบบ โดยที่การประเมินสภาวะ
แวดล้อมจะพิจารณาระบบโดยส่วนรวมและการประเมินผลผลิต พิจารณาความพยายามเปลี่ยนแปลงในระบบ
แผนภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินผลกับการตัดสินใจในแบบจาลอง CIPP
ประเภทของการประเมิน

ประเภทของการตัดสินใจ

การประเมินสภาวะแวดล้อม

การตัดสินใจเลือกวัตถุประสงค์

การประเมินปัจจัยเบื้องต้น

เลือกแบบการจัดแผนงานที่เหมาะสมที่สดุ

การประเมินกระบวนการ

การนาแผนงานที่วางไว้ไปปฏิบตั ิการปรับปรุงอะไรบ้าง

การประเมินผลผลิต

ควรปรับปรุงขยายแผนงานหรือควรล้มเลิก

กล่ า วโดยสรุ ป การประเมิ น ผลในรู ป แบบซิ ป ป์ โ มเดล (CIPP Model) เป็ น การประเมิ น ผลที่ เ ป็ น
กระบวนการต่อเนื่อง โดยมีจุดเน้นที่สาคัญคือ ใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการเพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา วัตถุประสงค์ของการประเมิน คือ การใช้สารสนเทศที่ได้จากการประเมินเป็นข้อมูล
ในการตัดสินใจ พิจารณาหาทางเลือกที่เหมาะสม ฉะนั้น การประเมินรูปแบบนี้จึงมีทั้งจุดเด่นและจุดด้อย ดังนี้
จุดเด่นคือ สามารถเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่นาไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนงานและโครงการ
การตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ เป็นข้อมูลในการวัดความสาเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการ
เพื่อนาไปใช้ในการตัดสินใจว่าจะดาเนินการต่อไปหรือไม่ จุดด้อย คือ เป็นการประเมินผลที่ต่อเนื่องและผู้วิจัย
ต้องอาศัยข้อมูลมาจากหลายด้าน ทั้งด้านบริบท ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตซึ่งต้องใช้
ระยะเวลาในการประเมินมากพอสมควร และผู้เกี่ยวข้องต้องให้ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ให้มีข้อเท็จจริง ครบถ้วนและ
ถูกต้อง นอกจากนั้นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพิจารณาให้มีความเหมาะสม และครอบคลุมในเนื้อหาต่าง ๆ
เพื่อให้ผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด และสามารถนาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กรและ
การพัฒนาโครงการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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