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(1) 

บทคัดย่อ 
 

ชื่อเรื่อง รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา  2564  ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

ผู้วิจัย งานการตรวจสอบ  ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

การศึกษา  2564  ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  
จ าแนกตามกลยุทธ์ และ 2) เพ่ือศึกษาผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564   
ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ด้านสภาพแวดล้อม 
ของโครงการ ด้านความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินโครงการ ด้านความเหมาะสมของกระบวนการ 
ในการด าเนินโครงการ  และด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินโครงการ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน ได้แก่ แบบประเมินผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564  
ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  (Rating  Scale)  จ านวน  14  ข้อ 

ผลการวิจัยพบว่า 
1.  ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564  ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  

สั งกั ดส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษาอุทั ยธานี  ชั ยนาท โดยรวมมี ความเหมาะสม 
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายกลยุทธ์ พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  โดยเรียงล าดับ 
จากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ ล าดับที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ล าดับที่ 2 
กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพผู้ เรี ยน และล าดั บที่  3 กลยุทธ์ การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการบริ หาร 
จัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตามล าดับ 

2.  ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี  ชัยนาท ด้านสภาพแวดล้อมของ โครงการ  
ด้านความพอเพียงของทรัพยากรที่ ใช้ ในการด าเนินโครงการ ด้านความเหมาะสมของกระบวนการ 
ในการด าเนินโครงการ  และด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินโครงการ 
โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  
โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย  2  อันดับแรก คือ ล าดับที่ 1  ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ และล าดับที่ 2  
ด้ านความพอเพียงของทรั พยากรที่ ใช้ ในการด าเนิ นโครงการ ด้ านความเหมาะสมของกระบวนการ 
ในการด าเนินโครงการ และด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินโครงการ 
 
ค าส าคัญ: การประเมินโครงการ,  แผนปฏิบัติการประจ าปี 



(2) 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 การศึ กษาครั้ ง นี้ ส า เ ร็ จ สมบู รณ์ ไ ด้ ด้ ว ย ดี ค ว ามกรุณาชี้ แ น ะช่ ว ย เหลื อ อย่ า ง ดี ยิ่ ง                 
จากสิบเอกพงศกร  กวีวุฒิพันธุ์  รองผู้อ านวยการกลุ่มการบริหารงบประมาณ  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา   
นางสาวขนิษฐา  ก้อนเพชร   รองผู้อ านวยการกลุ่มการบริหารงานบุคคล  โรงเรียนบ้า นไรวิทยา     
และนางสาวกฤติยา  ชินประเสริฐ   รองผู้อ านวยการกลุ่มการบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา   
นางสาวปิยวรรณ  กองใบศิลป์  และนางสมบัวค า  กองสิงห์ ครูกลุ่มการบริหารงบประมาณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
ที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง และช่วยแนะน าในการศึกษาครั้งนี้   ตั้งแต่เริ่มต้นจนส าเร็จเรียบร้อย  
ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงไว้ ณ  โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณ  นายอนุกูล  กรัณย์เมธากุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  คณะคุณครู
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ได้ช่วยให้ค าชี้แนะ และให้ก าลังใจตลอดมา 
 คุณค่าและประโยชน์ใด ๆ  อันเกิดจากรายงานฉบับนี้  ผู้รายงานขอมอบเป็นเครื่องตอบแทนพระคุณ
บิดา  มารดา  ผู้มีพระคุณ  และครู  อาจารย์ทุกท่าน ที่อบรมสั่ งสอนและประสาทวิชาแก่ผู้รายงาน   
จนท าให้ส าเร็จลงได้ด้วยดี 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มีนโยบายที่จะพัฒนาการศึกษา 

ของโรงเรียนในสังกัดจ านวน 34 โรงเรียน ให้มีมาตรฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และยกระดับการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ให้มีความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน   
ซึ่งการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นการกระจายอ านาจ  
ทางการศึกษาจากส่วนกลางสู่โรงเรียน ให้โรงเรียนกับชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างหลักสูต รอันเหมาะสม 
ของท้องถิ่นและตรงกับความต้องการของชุมชนและผู้เรียน รวมทั้งช่วยยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
จากการเข้ามาร่วมติดตามตรวจสอบการจัดการศึกษาในท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายพ้ืนฐาน
ของรัฐ ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 (มาตรา 63) โดยรัฐส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอ านาจ 
เพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียม และสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – พ.ศ.2579 ได้ก าหนดกรอบเป้าหมายและทิศทาง 
การจัดการศึกษาของประเทศไทยในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัย  
ให้ เต็มตามศักยภาพ ซึ่ งกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  
ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  นอกจากนี้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) 
ก าหนดให้โรงเรียนต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา โดยเป็นแผนระยะยาวที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์และการพัฒนาของโรงเรียน ซึ่ งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ กลยุทธ์และจุดมุ่ งหมาย  
เพ่ือการพิจารณาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2560) 

การกระจายอ านาจทางการศึ กษา และระเบียบของกระทรวงศึ กษาธิการ ดั งกล่ า ว 
เป็นผลให้โรงเรียนบ้านไร่วิทยาได้จัดท าการวิจัยและการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา 
ปีงบประมาณ 2564 โดยวิจัยดังกล่าวประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 42 โครงการ มีดังต่อไปนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง ประกอบด้วย 5 โครงการ คือ โครงการโรงเรียน
ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น ใ ห้ มี ค ว า ม รู้ แ ล พ ทั ก ษ ะ ที่ จ า เ ป็ น ต า ม ห ลั ก สู ต ร  
โครงการธนาคารโรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า และโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาคุณภาพผู้ เรี ยน ประกอบด้วย 17 โครงการ คือ โครงการส่ง เสริม 
นิสัยรักการอ่าน โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
(ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  สั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศ)  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
โครงการส่งเสริมให้ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการส่งเสริมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  โครงการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา  
โ ค ร ง ก า ร โ ร ง เ รี ย น แ ก น น า จั ด ก า ร เ รี ย น ร่ ว ม  โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ ด้ า น กี ฬ า  
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประกอบด้วย 1 โครงการ  
คือ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

กลยุ ท ธ์ ที่  4 ส ร้ า ง โ อก าส ในกา ร เ ข้ า ถึ ง บ ริ ก า ร ก า รศึ กษ า ที่ มี คุ ณภ า พมี ม าต ร ฐ า น 
และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  ประกอบด้วย 10 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมสนับสนุน 
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาด้วยห้องเรียนคุณภาพ  โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึ กษาด้ ว ย เทคโน โลยี ก ารศึ กษาท า ง ไกล (DLIT) โครงการระบบดู แลช่ ว ย เหลื อนั ก เ รี ยน  
โครงการสร้ าง เครือข่ ายความร่วมมือและสัม พันธ์ชุมชน  โครงการ พัฒนาองค์กรเ พ่ือส่ ง เสริม 
การจัดการศึกษา โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และโครงการพัฒนาระบบเครือข่าย 
และการบริการสื่อเทคโนโลยี 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
ประกอบด้วย 9 โครงการ คือ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย สพฐ.  โครงการระดมทรัพยากร 
เพ่ือการจัดการศึกษา โครงการครูและบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา โครงการส่งเสริมและพัฒนา 
การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพแบบมีส่วนร่วม โครงการยกระดับสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โครงการพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
และโครงการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

โครงการทั้ง 42 โครงการดังกล่าว เริ่มด าเนินการเป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา ในปีการศึกษา 2564
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท าวิจัย เพ่ือศึกษาผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564  
ของโรงเรียนบ้านไร่ วิทยา สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี   ชัยนาท   
จ าแนกตามกลยุทธ์ รวมถึงผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม   
ด้านความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรม  ด้านความเหมาะสมของกระบวนการ 
ในการด าเนินกิจกรรม  และด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม  
ทั้ งนี้ เ พ่ือ พัฒนาโครงการและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโร ง เรี ยนบ้ าน ไร่ วิ ทยา  
และช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศต่อไป 
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วัตถุประสงค์การศึกษา 
1.   เ พ่ือศึกษาผลการด า เนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี การศึกษา  2564   

ของโรงเรียนบ้านไร่ วิทยา  สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี   ชัยนาท   
จ าแนกตามกลยุทธ์ 

2.  เ พ่ือศึกษาผลการด า เนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี การศึกษา   2564   
ของโรงเรียนบ้านไร่ วิทยา สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี   ชัยนาท   
ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ  ด้านความพอเพียงของทรัพยากรที่ ใช้ ในการด าเนิน โครงการ   
ด้านความเหมาะสมของกระบวนการในการด าเนินโครงการ  และด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายในการด าเนินโครงการ 
 
ขอบเขตของโครงการ 

เนื้อหาในการศึกษาผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564           
ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี   ชัยนาท   
ครอบคลุมการประเมินโครงการ 42  โครงการ ตามกลยุทธ์  5 กลยุทธ์ คือ   

1)  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง         
2)  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน    
3)  พัฒนาผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา      
4)  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า

ทางการศึกษา   
5)  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน   
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ หมายถึง ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา    

นโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน  มาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ.  มาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 
ด้านความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนิน โครงการ หมายถึง ความเหมาะสม 

ของงบประมาณ  ความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ์  ความเหมาะสมของสถานที่  ที่ใช้ด าเนินโครงการ   
ความเพียงพอของบุคลากร  ความร่วมมือของบุคลากรในการด าเนินโครงการของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

ด้านความเหมาะสมของกระบวนการในการด าเนิน โครงการ หมายถึง ความเหมาะสม 
ของระยะเวลาด าเนินโครงการ  วิธีการ กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับเป้าหมาย 
ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

ด้ า น ค ว า ม ส า เ ร็ จ ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ เ ป้ า ห ม า ย ใ น ก า ร ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร  
หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมของโรงเรียนบ้านไร่วิทยาได้ครบถ้วนตามล าดับที่ก าหนด  ผลการด าเนินกิจกรรม
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม  ผลการด าเนินโครงการบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 



4 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  

2564  ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี  ชัยนาท      
จ าแนกตามกลยุทธ์  เพ่ือเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

2.  ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  
2564  ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี  ชัยนาท         
ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ  ด้านความพอเพียงของทรัพยากรที่ ใช้ ในการด าเนิน โครงการ   
ด้านความเหมาะสมของกระบวนการในการด าเนินโครงการ  และด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายในการด าเนินโครงการ 



บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  

การศึกษาผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564  ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ครั้งนี้ ผู้ประเมินค้นคว้าองค์ความรู้ แนวคิด 
ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการตามล าดับ ดังนี้ 

1.  แนวคิดเก่ียวกับโครงการและการประเมินโครงการ  
 1.1 ความหมายของการประเมินโครงการ  
 1.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 
 1.3 ลักษณะโครงการที่ดี  
 1.4 ขั้นตอนของการประเมินโครงการ  
 1.5 ประเภทของการประเมินโครงการ  
 1.6 วิธีการประเมินโครงการ  
 1.7 รูปแบบของการประเมินโครงการ  
 1.8 ความส าคัญและประโยชน์ของการประเมินโครงการ  

2.  การประเมินโครงการของโรงเรียนบ้านไร่วิทยาโดยใช้การประเมินโดยรูปแบบจ าลองซิป  
(CIPP Model)  

 2.1 ด้านสภาพแวดล้อม (Context evaluation) 
 2.2 ด้านความพอเพียงของทรัพยากร (Input evaluation) 
 2.3 ด้านความเหมาะสมของกระบวนการ (Process evaluation) 
 2.4 ด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ (Product evaluation) 

3.  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา ปีการศึกษา 2564  
4.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
5.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

การประเมินโครงการ  
 การด าเนินโครงการใด ๆ ก็ตาม จะประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
ย่อมต้องอาศัยองค์ประกอบพ้ืนฐานเชิงระบบ 3 องค์ประกอบ คือ 1) การวางแผน (Paining) เป็นการคิด
ล่วงหน้าว่าจะท าอะไร ท าอย่างไรและใครเป็นผู้กระท า เพ่ือก าหนดความเป็นไปที่พึงประสงค์ของโครงการ
ในอนาคตในรูปของจุดมุ่งหมาย (Goal) วัตถุประสงค์(Objective) เป้าหมาย (Target) และวิธีการ 
หรือกิจกรรม (Activity) 2) การด าเนินงาน (Implementation) โดยการจัดสรรทรัพยากรและจัดกิจกรรม
ตามแผนต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้และ 3) การติดตาม ก ากับ และการประเมินผล (Evaluation) ซึ่งจะเข้ามา 
มีบทบาทส าคัญต่อการตัดสินคุณค่าของการพัฒนาโครงการ และช่วยให้ทราบว่าแผนที่วางไว้  
เมื่อน าไปสู่การปฏิบัติแล้ว สามารถท าได้ตามแผนหรือไม่ มีปัญหา อุปสรรคด้านใดบ้าง ด าเนินการได้บรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์เพียงใด ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้าง และควรต้องพัฒนา ปรับปรุงอย่างไร เพ่ือให้บรรลุผล
ตามต้องการ (วีระยุทธ ชาตะกาญจน์. 2557: 264)  

1.1  ความหมายของการประเมินโครงการ  
  การประเมินโครงการเป็นกระบวนการศึกษาหาข้อมูลอย่างเป็นระบบตามสภาพที่เป็นจริง 

เพ่ือน ามาจัดเป็นสารสนเทศ ตัดสินคุณค่า และประกอบการพิจารณาตัดสินว่าผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  
ตรงตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือสอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีคุณภาพ หรือประสิทธิภาพ
มากน้อยเพียงใด จะน าไปสู่การพิจารณาเลือกทางเลือกเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการของผู้บริหาร 
หรือผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ  

  หากพิจารณาความหมายที่ เป็นแนวคิดพ้ืนฐานของการประเมิน จะพบว่ามีแนวคิด  
ใน 2 ลักษณะ คือ การประเมินในเชิงการวัด (Measurement) เป็นลักษณะของการประเมินตามหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ เน้นความเป็นปรนัยในเชิงประจักษ์ความน่าเชื่อถือของการวัด  ความเป็นมาตรฐาน 
ของเครื่องมือที่ใช้วัด การใช้สถิติวิเคราะห์ในเชิงปริมาณเพ่ือหาข้อสรุป รวมทั้งการค้นหาเกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ือการเปรียบเทียบกับการประเมินในเชิงของการวิจัยประยุกต์ (Applied Research) ที่เป็นกระบวนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเสนอเป็นทางเลือกในการตัดสินใจทางการบริหารจัดการโครงการ 
มากกว่าใช้ส าหรับการตัดสินค่าของโครงการ (วีระยุทธ ชาตะกาญจน์. 2557: 264-265)  

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ได้มีนักวิชาการให้ความหมายของการประเมินโครงการ 
ไว้หลายท่าน ดังนี้  

 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2535: 17; อ้างถึงใน กมลานันท์ บุญกล้า. 2559: 44) กล่าวว่า  
การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการที่ก่อให้ เกิดสารสนเทศในการปรับปรุงโครงการ  
และสารสนเทศในการตัดสินผลสัมฤทธิ์โครงการ   

 นิศา ชูโต (2538: 8–9; อ้างถึงใน กมลานันท์ บุญกล้า. 2559: 45) สรุปความหมาย 
ของการประเมินโครงการว่า เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นระบบ มีการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาวิธีการ  
ในการปรับปรุงการด าเนินโครงการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  

 สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ์ (2547: 2; อ้างถึงใน กมลานันท์ บุญกล้า. 2559: 45) กล่าวถึง  
การประเมินผลโครงการว่า เป็นกระบวนการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการด า เนินโครงการว่าเป็นไป 



 

ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีปัญหาและผลกระทบอะไร และบรรลุผลตามเป้าหมาย
หรือไม ่ 

กมลานันท์ บุญกล้า (2559: 45) การประเมินโครงการ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล  
เพ่ือให้ได้สารสนเทศต่าง ๆ แล้วน ามาพิจารณาตัดสินโครงการในแต่ละระยะ โดยน าสารสนเทศที่ได้ 
ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เพ่ือประกอบการตัดสินใจว่าควรจะด าเนินการต่อ หรือปรับเปลี่ยน 
ปรับปรุง ขยายผล ระงับหรือยกเลิกโครงการ เป็นต้น  

Tyler (1943) เป็นผู้น าที่ส าคัญในการประเมินโครงการ ได้ให้ความหมายของการประเมินไว้
ว่าการประเมิน คือ การเปรียบเทียบพฤติกรรมที่ เกิดขึ้น กับจุดหมายเชิงพฤติกรรมที่ ก าหนดไว้ 
โดยมีความเชื่อว่าจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างชัดเจนรั ดกุม และเฉพาะเจาะจงแล้ว จะเป็นแนวทาง 
ช่วยในการประเมินได้เป็นอย่างดีในภายหลัง  

Michael Scriven (1967) ได้ ให้ความหมายของการประเมินคือ การรวบรวมข้อมูล  
การตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูล และการก าหนดเกณฑ์ประกอบการประเมิน Marvin C. Alkin 
(1969) อัลคินได้ให้ความหมายของการประเมินว่า เป็นกระบวนการก าหนดขอบเขตของสิ่งที่เกี่ยวข้อง 
กับการตัดสินใจ การเลือกข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม การเก็บ รวบรวมข้อมูล เพ่ือน าไปสู่การจัดท ารายงาน
สรุปให้กับผู้มีอ านาจในการตัดสินใจในการเลือกแนวทาง ที่เหมาะสมกับการด าเนินงานของโครงการ  

Provus (1971) ได้ให้ความหมายของการประเมินไว้ว่า เป็นการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติ
กับมาตรฐาน เพ่ือเป็นการค้นหาความไม่สอดคล้องระหว่างความคาดหวังกับผล การปฏิบัติงาน  
ของแผนงาน  

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การประเมินโครงการหมายถึง กระบวนการ 
เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือสารสนเทศต่าง ๆ   มาใช้เป็นแนวทาง 
การพัฒนา หรือปรับปรุงคุณภาพของการด าเนินงาน หรือน าไปประกอบการพิจารณาตัดสินผลส าเร็จ 
ของโครงการว่าตรงตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือสอดคล้องกับ มาตรฐานตามที่ หน่วยงานต้นสังกัด 
ได้ก าหนดไว้หรือไม ่มีคุณภาพหรือประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด  
 1.2  วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ  

   การด าเนินการประเมินโครงการใด ๆ ก็ตามจะต้องมีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 
ข้อเท็จจริงของการด าเนินงานตามโครงการ ซึ่งจะช่วยในการตรวจสอบ ส าหรับน าไปใช้ในการจัดท า
ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานจัดท าโครงการ หรือเพ่ือเป็นข้อมูล 
ในการปรับปรุงรูปแบบการบริหารโครงการให้เกิดความถูกต้องเหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อโครงการ  
ที่จัดท าขึ้น และได้มีนักวิชาการศึกษาได้อธิบายรายละเอียดไว้ดังนี้   

   สุ ช า ติ  ป ร ะสิ ท ธิ์ รั ฐ สิ น ธุ์  ( 2555: 2) ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง  จุ ด ม่ ง หม ายขอ งก า รปร ะ เ มิ น 
เป็นกระบวนการวิจัยที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีวัตถุวิสัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับจิตวิสัย  
ของผู้ประเมินเพียงอย่างเดียว ในการจัดเก็บข้อมูลมีการใช้เครื่องมือซึ่งส่วนมากต้องพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ  
เพ่ือใช้เป็นตัวบ่งชี้เชิงประจักษ์เก่ียวกับการด าเนินงาน การวิจัยประเมินโครงการจึงเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้เวลา 



 

มากกว่าการประเมินเชิงจิตวิสัยที่อาศัยเพียงแต่ความคิดเห็น หรือความรู้ของผู้ประเมินเท่านั้น  
ดังนั้นจุดประสงค์ของการวิจัยประเมินผลจึงท าขึ้นเพ่ือเปรียบเทียบผลที่เกิดจากโครงการกับเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการและการปรับปรุงโครงการในอนาคต   

  แอนเดอร์สัน และ แบลล์ (Anderson และ Bell. 1978 : 14-35 อ้างถึงใน เชาว์ อินใย. 2553 
: 9) ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของโครงการมี 6 ประการ คือ 

1. เพ่ือช่วยในการตัดสินใจน าโครงการไปใช้ ซึ่งได้แก่ การประเมินว่าโครงการที่จัดท าขึ้น 
มีความจ าเป็นมากน้อยหรือมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ มีความเป็นไปได้หรือคุ้มค่ากับเงินทุนค่าใช้จ่าย  
ต่าง ๆ  เพียงไร โครงการเป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือจะได้รับการสนับสนุนแค่ไหน รวมทั้งขอบเขต
ของการน าโครงการไปใช้กว้างหรือแคบ เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินเหล่านี้จะช่วยในการน ามาประมวล
สรุปตัดสินใจส าหรับผู้บริหารหรือแหล่งทุนที่จะตัดสินใจอนุมัติการน าโครงการดังกล่าวไปด าเนินการใช้ต่อไป   

2. เพ่ือช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการโดยต่อเนื่องต่อไป หรือการขยาย
โครงการและการรับรองโครงการ ได้แก่ การประเมินภายหลังจากโครงการได้ด า เนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว  
เป็นการประเมินเพ่ือจะรู้ว่าโครงการดังกล่าว ยังมีความจ า เป็นต้องด า เนินการต่อไปอีกหรือไม่   
ผลที่ได้จากการด าเนินการไปนั้นก่อให้เกิดผลข้างเคียง (Side Effects) ทั้งทางบวกและทางลบหรือไม่   

3. เพ่ือช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงการซึ่งเป็นการประเมินเมื่อโครงการ 
ด าเนินการในระยะหนึ่ง หรือเป็นการประเมินเพื่อจะปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ได้แก่  

3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือที่จะรู้ว่าวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้นั้น 
เมื่อด าเนินการไประยะหนึ่ง มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหรือไม่หรือได้รับการยอมรับสนับสนุนร่วมมือ 
จากกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด  

3.2 เนื้อหาของโครงการเป็นการพิจารณาว่าเนื้อหาหรือกิจกรรมต่าง  ๆ ที่ก าหนดไว้ 
ในโครงการมีความครอบคลุมเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ ล าดับขั้นตอนของกิจกรรม 
เป็นไปตามล าดับที่จะเอ้ือต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเพียงไร นอกจากนั้นก็พิจารณาอีกว่าเนื้อหา
สาระของโครงการดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับภูมิหลังหรือพ้ืนเพเดิมของกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ
จากโครงการมากน้อยเพียงใด  

3.3 วิธีการด า เนินโครงการ โดยพิจารณาว่าโครงการที่ก า ลั งด า เนินการอยู่นั้น 
มีกลุ่มเป้าหมายร่วมโครงการเป็นจ านวนเท่าใด ครบหรือไม่ครบตามที่ก าหนดไว้ โครงการมีผู้ร่วมงานเพียงพอ
หรือไม่ เท่าใด โครงการมีการด าเนินงานหรือด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย ผู้ร่วมโครงการ 
ได้รับการเสริมแรงหรือการสร้างแรงจูงใจอย่างไร เป็นต้น  

3.4 สภาวะแวดล้อมของโครงการ  หมายถึ ง  การ พิจารณาเกี่ ยวกับนโยบาย 
ทางการเมือง หรือการบริหารของผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด า เนินโครงการ ว่าให้การสนับสนุน 
การด าเนินโครงการหรือไม่เพียงไร สัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงานในโครงการมีลักษณะเช่นไร ขัดแย้งกัน
หรือไม่  เป็นอุปสรรคต่อการที่จะด าเนินการต่อไปเพียงใด ตลอดจนกระทั่งการยอมรับหรือให้การสนับสนุน
และการต่อต้านของสาธารณะที่มีต่อโครงการเป็นไปในทางทิศทางใด เป็นต้น  



 

  4. เพ่ือที่จะได้รับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการให้ความสนับสนุน โครงการจากแหล่งต่าง ๆ  
ได้แก่ การพิจารณาสนับสนุนโครงการสาธารณชน การเมือง แหล่งเงินทุน รวมทั้งนักวิชาชีพอ่ืน  ๆ  
โดยต้องการรู้ว่าแหล่งดังกล่าวนี้มีแหล่งใดบ้างให้การสนับสนุนโครงการอย่างแท้จริง เมื่อมีการด าเนินโครงการ 
อยู่ในขณะนั้น ๆ  

  5. เพ่ือที่จะได้รับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขัดขวาง ต่อต้านโครงการจากแหล่งต่าง  ๆ  
ในทางตรงกันข้ามกับวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการในข้อที่สี่ นอกจากเราต้องการรู้ถึงแหล่ง  
ที่ ให้การสนับสนุนโครงการแล้ว ในการด า เนินโครงการใดก็ตามบางครั้ ง โครงการดังกล่ าวนั้น 
ก็จะได้รับการขัดขวางต่อต้านท าให้การด าเนินโครงการไม่อาจเป็นไปโดยสะดวก และวัตถุประสงค์ 
ของโครงการที่ก าหนดไว้อาจจะไม่ได้รับการตอบสนอง ดังนั้นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง  ๆ  
เพ่ือพิจารณาว่าแหล่งใดบ้างที่ขัดขวางโครงการจึงเป็นสิ่งจ า เป็น ทั้งนี้เพ่ือจะได้หาทางแก้ไขปรับปรุง 
ให้ด าเนินโครงการเป็นไปโดยสะดวกต่อไป  

  6. เพ่ือช่วยให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการพ้ืนการด้านต่าง ๆ ซึ่ง หมายถึง การได้รับความรู้ 
ความเข้าใจในพ้ืนฐานอ่ืนที่นอกเหนือจากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการที่ท า การประเมิน  
ได้แก่ พ้ืนฐานด้านการศึกษา ด้านจิตวิทยา ด้านสังคมวิทยา และด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น  

  อลานน นอกซ์  (Alan B. Knox. 1982 : 199 อ้ า งถึ ง ใน  รั ตนะ  บั วสนธ์ .  2556 : 74)  
กล่าวว่า การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายเฉพาะ ดังนี้  

  1. เพ่ือแสดงให้เห็นถึงเหตุผลที่ชัดเจนของโครงการอันเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการตัดสินใจ 
ว่าลักษณะใดของโครงการมีความส าคัญมากที่สุด ซึ่ งจะต้องท าการประเมินเพ่ือหาประสิทธิผล  
และข้อมูลชนิดใดที่จะต้องเก็บไว้เพื่อการวิเคราะห์  

  2. เพ่ือรวบรวมหลักการความเป็นจริงและข้อมูล เพ่ือน าไปสู่การพิจารณาถึงประสิทธิผล 
ของโครงการ  

  3. เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การสรุปผลของโครงการ   
  4. เพ่ือการตัดสินใจว่าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดที่สามารถน าเอาไปใช้ได้  
  5. เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนาปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    
  รอสซี่  และฟรีแมน (Peter H. Rossi and Howard E. Freeman. 1982 : 15 อ้างถึ ง ใน 

สมหวัง พิริยานุวัฒน์. 2553 : 21-22) กล่าวถึง การประเมินโครงการมีความมุ่งหมาย ดังนี้   
  1. เพ่ือพิจารณาถึงคุณค่าและการคะเนถึงคุณประโยชน์ของโครงการ   
  2. เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารโครงการ  
  3. เพ่ือเป็นการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการ  
  4. เพ่ือการตรวจสอบว่าการด าเนินโครงการบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้มากน้อยเพียงใด   
  5. เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ข้อดี ข้อจ ากัดของโครงการเพ่ือเป็นการตัดสินใจในการสนับสนุน 
โครงการ 

 



 

  มิตเชล (Mitzel. 1982 : 16 อ้างถึงใน สมหวัง พิริยานุวัฒน์ .  2553 : 21-22) กล่าวถึง  
การประเมินโครงการว่ามีความมุ่งหมายที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  

  1. เพ่ือแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของโครงการ  
  2. เพ่ือให้ผู้ตัดสินใจได้ถูกต้องขึ้น  
 3. เพ่ือให้การบริการข้อมูลแก่ฝ่ายการเมืองใช้ในการก าหนดนโยบาย  
  สรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ หมายถึง การตรวจสอบโครงการ 

เพ่ือตัดสินใจที่จะปรับปรุงโครงการ หรือใช้ข้อมูลในการตัดสินใจด าเนินการตามโครงการ การขยายโครงการ
ต่อเนื่อง หรือการล้มเลิกโครงการ  

1.3  ลักษณะโครงการที่ดี  
   ลักษณะโครงการที่ดีนั้นจะต้องมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ในกระบวนการจัดท า โครงการ  

ซึ่งนักวิชาการได้กล่าวไว้ดังนี้  
   รัตนะ บัวสนธ์ (2556: 11) กล่าวว่าการด าเนินงานเกี่ยวกับโครงการอย่างน้อยจะประกอบด้วย 

3 ขั้นตอนใหญ่ๆ ต่อเนื่องกัน ได้แก่ การก าหนดออกแบบโครงการ (Program Design) การด าเนินงาน 
ตามโครงการหรือการน าโครงการไปใช้ (Program Implementation) และการประเมินผลโครงการ 
(Program Evaluation)  

  พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2555 : 10) กล่าวถึง โครงการที่ดีควรมีลักษณะดังนี้   
  1. สามารถแก้ปัญหาขององค์การหรือหน่วยงานได้  
  2. มี ร ายละ เ อี ยดวั ตถุ ป ระส งค์ และ เป้ าหมายที่ ชั ด เ จน  ส ามารถด า เนิ น ง าน ได ้
หรือมีความเป็นไปได้สูง  

  3. รายละเอียดของโครงการต้องเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์ต้องสอดคล้อง 
กับปัญหาหรือหลักการและเหตุผล วิธีด าเนินการต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป็นต้น   
  4. สามารถสนองความต้องการของสั งคมของกลุ่ มชนส่ วน ใหญ่  และหน่ วยงาน  
ของประเทศชาติ   
  5. เป็นโครงการที่สามารถน าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนงานหลักขององค์การ   
  6. โครงการที่ดีต้องยืดหยุ่นได้คือ สามารถเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ต่อโครงการ 
นั้นอยู่เสมอ  
  7. โครงการที่ดีจะต้องมีการประเมินผล ได้ก าหนดออกแบบโครงการ (Program Design)  
การประเมินผลโครงการ (Program Evaluation) ด าเนินงานตามโครงการ (Program Implementation)    
  8. โครงการต้องก าหนดขึ้นจากข้อมูลที่ เป็นจริง และเป็นข้อมูลที่ ได้รับการวิเคราะห์ 
อย่างรอบคอบ  
  9. โครงการต้องได้รับการสนับสนุนทางด้านทรัพยากรอย่างเหมาะสม และทางด้านบริหาร 
อย่างแท้จริง  
  10. โครงการจะต้องมีระยะเวลาด า เนินงาน กล่าวคือ จะต้องระบุถึงวันเวลาที่เริ่มต้น 
และวันเวลาที่แล้วเสร็จอย่างแน่ชัด  



 

   จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า โครงการที่ดีจะต้องแก้ปัญหาของหน่วยงานได้องค์ประกอบ 
ของโครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์ให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม 
มีเป้าหมายการด าเนินการและระยะเวลาด าเนินงานที่ชัดเจน ยืดหยุ่น และประเมินผลได้โดยก าหนดขึ้น 
จากข้อมูลที่ เป็นจริ ง  ได้ รับการสนับสนุนอย่างแท้จริ ง  สามารถน า ไปปฏิบัติ ได้อย่างมีคุณภาพ 
และเกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุดลักษณะโครงการที่ดีต้องมีกระบวนการท างานที่เป็นระบบ มีความคาดหวัง
ผลที่ได้รับ มีการก ากับติดตาม มีการใช้ทรัพยากรที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นโครงการที่สามารถปฏิบัติได้จริง  
 1.4  ขั้นตอนของการประเมินโครงการ  
   การประเมินโครงการมีความส าคัญส าหรับผู้บริหารหรือผู้สนับสนุนงบประมาณในการตัดสินใจ
ปรับปรุงหรือล้มเลิกโครงการ การก าหนดขั้นตอนต่าง ๆ จึงมีความจ าเป็นและควรให้มีลักษณะ ที่เอ้ืออ านวย 
และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ผลการประเมิน ผู้ใช้ผลการประเมินแต่ละระดับมีความต้องการ  
และความสนใจที่แตกต่างกัน เช่น ผู้บริหารระดับสูงสนใจข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายระดับรองลงมาสนใจข้อมูล
เกี่ยวกับการวางแผน ระดับปฏิบัติการสนใจข้อมูลในขั้นตอนการด าเนินโครงการ   

  การด าเนินงานประเมินโครงการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่เหมาะสมจึงจะท าให้ผลการประเมิน 
มีคุณภาพ การประเมินโครงการนั้นเป็นกระบวนการที่ต้องจัดท า อย่างเป็นระบบ มีนักการศึกษา 
ได้กล่าวถึงข้ันตอนในกระบวนการประเมินโครงการไว้ ดังนี้  

  สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2553 : 64 - 76) ได้เสนอขั้นตอนในกระบวนการประเมินโครงการ 
ไว้ ดังนี้  

  1. ท าการศึกษาและวิ เคราะห์ โคร งการที่ จ ะท า การประเมิน  มีความส า คัญมาก  
เพราะการเข้าใจถึงโครงการมากเท่าไร ก็จะท าให้การประเมินตรงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายมากข้ึน   

  2. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ  
  3. ออกแบบการประเมินโครงการ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากจะต้องสอดคล้องกับธรรมชาติ  

ของโครงการที่ต้องประเมิน  
  4. การสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสอบถาม 

และแบบสัมภาษณ์ เป็นต้น  
 5. รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมิน  
 6. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการที่ เหมาะสม โดยส่วนใหญ่จะใช้เป็นการค า นวณ 

ค่ าร้ อยละ  ค่ ามัชฌิม เลขคณิต  ส่ วน เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน และเทคนิคการวิ เ คราะห์ เนื้ อ เ รื่ อ ง  
(Content Analysis)    

 7. วางแผนเขียนสรุปการประเมินและน าเสนอผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 
 พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2555 : 14) ได้เสนอขั้นตอนของกระบวนการประเมินโครงการไว้ดังนี้   
 1. การก าหนดวัตถุประสงค์ส าหรับการประเมินผล ในการก าหนดวัตถุประสงค์ 

ส าหรับการประเมินผล มีปัจจัยที่ผู้ประเมินผลจะต้องให้ความตระหนัก คือ วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 
ที่ไม่จ าเป็นที่จะต้องเหมือนกับวัตถุประสงค์ของโครงการเสมอไป แต่ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม   



 

 2. การเลือกวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการจะวัด ในการเลือกวัตถุประสงค์ของโครงการ  
ที่ต้องการจะวัดหรือประเมินผลผู้ประเมินผลจะต้องตระหนักว่าวัตถุประสงค์ของโครงการบางวัตถุประสงค์ 
ยังอาจวัดไม่ได้ในช่วงเวลาที่ท าการประเมินผล เนื่องจากเป็นวัตถุประสงค์ระยะยาว ใช้งบประมาณ 
การประเมินที่สูงเกินไปหรือมีความซับซ้อนของวัตถุประสงค์ เป็นต้น  

  3. การเลือกอุปกรณ์เครื่องมือและกระบวนการ ผู้ประเมินผลโครงการจะต้องท าการตัดสินใจ 
เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ และกระบวนการในการก าหนดเนื้อหาสาระของสิ่งที่ต้องการจะวัด  
เช่น แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสุ่มตัวอย่าง เป็นต้น  
   4. การเลือกเทคนิควิเคราะห์ในการเลือกเทคนิควิเคราะห์นี้ผู้ประเมินผลจะท าการก าหนด 
สมมติฐานจากโครงการเพ่ือการวัดขึ้นมาก่อน จากนั้นจึงท าการหาเทคนิค เช่น สถิติต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ 
ในการวิเคราะห์ที่มีความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของข้อมูลที่มีอยู่  

  5. การเลือกตัวอย่าง เป็นการก าหนดตัวแทนของประชากรเป้าหมายเพ่ือการสุ่มตัวอย่าง 
ที่ต้องการศึกษา ผู้ประเมินผลจะต้องมั่นใจว่ากลุ่มที่ใช้ควบคุมหรือเปรียบเทียบนั้นมีความเหมาะสมแล้ว    

  6. การก า หนดการวั ดแล ะต าร า ง เ วล าการสั ง เ กต  เป็ นการก า หนดการ วั ด ผ ล 
ทั้ ง ในช่ ว งก่ อนด า เนิ น โครงการ เ พ่ื อก า หนด เป็น เกณฑ์ การประ เมิน เบื้ อ งต้ นและท า กา รวั ด 
หลังจากที่ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือสามารถน าผลที่เกิดขึ้นมาเปรียบเทียบกัน สิ่งส าคัญที่ผู้ประเมินผล
ตระหนัก คือ การเลือกเวลาที่เหมาะสมในการวัดผลจ านวนครั้งในการวัดผล เป็นต้น  

  7. การหาข้อสรุปและเสนอแนะ ผู้ประเมินผลจะท า การสรุปและให้ข้อ เสนอแนะ 
หลังจากการประเมินผลแล้ว ซึ่ งผู้ประเมินควรสรุปและให้ข้อเสนอแนะที่ระมัดระวังเ พ่ือป้องกัน  
ความ เข้ า ใ จผิ ด  ที่ เ กิ ด จ ากกา รที่ ผู้ อ่ื น ตี ค ว าม ในทา งที่ เ ป็ นปร ะ โ ยชน์ ต่ อ เ จ้ า ของ โ ค ร ง ก า ร  
และอาจจะให้ข้อเสนอแนะให้มี การด าเนินโครงการที่ต้องใช้งบประมาณที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นการตีความ 
ทีแ่ตกต่างออกไปจากการให้ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน  

  เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2553 : 279-288) ได้เสนอขั้นตอนของการประเมินโครงการ  
ออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้  

  1. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ก่อนท าการประเมินโครงการ ผู้ประเมิน 
จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น โครงการที่เสนอขออนุมัติ ถ้าเป็นโครงการน า ร่อง  
ก็ควรศึกษา เอกสารรายงานความก้าวหน้าของโครงการ หรือถ้ามีรายงานผลการประเมินโครงการ 
ฉบับสมบูรณ์ก็ควรน ามาศึกษา จะท าให้ผู้ประเมินได้เข้าใจความเป็นมาของโครงการสภาพแวดล้อม 
วัตถุประสงค์  ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ผู้ประเมินสามารถก าหนดประเด็นการประเมินและตัวชี้วัด
ต่อไปได ้  

  2. การก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินในขั้นตอนนี้ผู้ประเมินจะต้องตอบค า ถาม 
ให้ได้ว่าจะประเมินโครงการอะไร ประเมินท า ไม เพ่ือใคร หรือใครเป็นผู้ ใช้ผลการประเมินข้อมูล 
ที่จะตอบค าถามเหล่านี้ ได้มาจากการศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับโครงการ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ  
ผู้สนับสนุนโครงการ  



 

  3. การก าหนดขอบเขตของการประเมิน เป็นขั้นตอนที่ส าคัญอีกขั้นตอนหนึ่งที่จะท าให้  
การประเมินโครงการสามารถด า เนินการได้ และบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ โดยพิจารณาจากพ้ืนที่ 
ที่จะท าการประเมินหน่วยงานที่ต้องการติดตามบุคคลที่ผู้ประเมินต้องสัมภาษณ์ เป็นต้น   

  4. การพิจารณาก าหนดตัวบ่งชี้และแหล่งข้อมูล การก าหนดตัวบ่งชี้ ในการประเมิน  
สามารถก าหนดได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือจากตัวแบบการประเมินเชิงทฤษฎี  เช่น การก าหนด 
ตัวบ่งชี้จากรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model หรืออาจจะพิจารณาจากความคาดหวังของผู้ ใช้ 
ผลการประเมินก็ได้ ตัวบ่งชี้มีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในเชิงปริมาณนั้น เช่น จ านวนนักเรียน 
ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละของนักศึกษาที่มีบุตร อัตราส่วนจ านวนนักเรียนต่อครู เป็นต้น ส่วนในเชิงคุณภาพ  
เช่น ความเหมาะสม ความสอดคล้อง ประสิทธิภาพในการท างาน เป็นต้น  

  5. การวิ เคราะห์ข้อมูล  การวิ เคราะห์ข้อมูลท า ได้ทั้ ง เชิ งปริมาณและเชิ งคุณภาพ  
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ผู้ประเมินเก็บรวบรวมมา เช่น ข้อมูลจ านวนผู้เข้าร่วมอบรม ใช้ค่าร้อยละ ความคิดเห็น
ต่อโครงการที่อยู่ในรูปมาตราส่วนประมาณค่า ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลที่เก็บรวบรวม  
จากเอกสาร การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม ฯลฯ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา  

  6. การสรุปผลการประเมิน การสรุปผลการประเมินโครงการ ผู้ประเมินควรเน้นประเด็น 
ที่ส าคัญดังนี้คือ ผลผลิตจากโครงการ ปัญหา และข้อจ ากัดของการด าเนินโครงการ ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือการปรับปรุงโครงการ นอกจากนั้นควรสรุปผลโครงการไปในด้านอื่น ๆ ด้วย  

  พิสณุ ฟองศรี (2553 : 22) ได้กล่าวถึง ขั้นตอนการประเมินว่าการประเมินโดยทั่วไปเห็นว่า  
ควรจะมีขั้นตอนที่ส าคัญ ๆ คล้ายคลึงกันโดยอาจปรับข้าม ลด เพ่ิมขั้นตอน หรือปรับรายละเอียด 
ในแต่ละขั้นตอนได้ตามความเหมาะสมกับขนาดของสิ่งที่จะประเมิน เช่น การก าหนดค่าน้ าหนักอาจไม่ม ี
หรือการก าหนดเกณฑ์อาจมาหลายระดับก็ได้ เป็นต้น หรือในบางขั้นตอนมีการสลับก่อนหลัง หรือเชื่อมโยง 
กลับไปกลับมาบ้างโดยเฉพาะขั้นตอนการศึกษาสิ่งที่ประเมินกับการก าหนดวัตถุประสงค์หรือประเด็น  
การประเมิน ก็น่าจะเป็นการศึกษาสิ่งที่ประเมินหรือในที่นี้คือโครงการก่อน แต่บางท่านกลับเห็นว่าน่าจะเป็น
การก าหนดวัตถุประสงค์หรือประเด็นการประเมินก่อนแล้วค่อยศึกษาสิ่งที่ประเมิน ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า 
จะก าหนดอะไรก่อนก็ได้เพราะทั้ง 2 ขั้นตอนจะต้องเชื่อมโยงพ่ึงพากันอยู่แล้วซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนประเมินไว้ 
9 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. การศึกษาแนวคิดการประเมินและวิเคราะห์สิ่งที่จะประเมิน  
 2. ก าหนดวัตถุประสงค์หรือประเด็นการประเมินและตัวชี้วัด  
 3. ก าหนดเกณฑ์ (ถ้ามี) และค่าน้ าหนัก (ถ้ามี)  
 4. ก าหนดกรอบ แนวคิด และขอบเขตการประเมิน  
 5. สร้างและพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูล  
 6. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 7. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 8. การเขียนรายงานการประเมิน  
 9. การประเมินงานประเมิน (ถ้ามี)  



 

   สรุปได้ว่า กระบวนการของการประเมินโครงการมีขั้นตอนที่ เริ่มต้นจากการศึกษาท าความ
เข้าใจโครงการที่จะท าการประเมินอย่างละเอียดลึกซึ้ง เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
ได้อย่างชัดเจน รู้ จักเลือกอุปกรณ์ เครื่องมือและกระบวนการต่าง  ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
รวมทั้งการเลือกเทคนิคที่จะวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการน าเสนอ 
ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง   
 1.5  ประเภทของการประเมินโครงการ  

  การแบ่งประเภทการประเมินโครงการแบ่งได้หลายประเภท ตามแต่ว่าจะใช้เกณฑ์ใดเป็นหลัก 
ในการแบ่ง ซึ่งมีนักการศึกษาได้แบ่งประเภทของการประเมินโครงการไว้ดังนี้   

  สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2553 : 114-115) ได้แบ่งประเภทของการประเมินโครงการไว้ดังนี้   
  1. แบ่งตามหลักยึดในการประเมินค่า  

   1.1 กา รประ เ มิ น ค่ า ต าม อุดมการณ์ ขอ ง โ คร งก าร  ( Goal Based Evaluation)  
เป็นการประเมินผลที่ได้ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ โดยทราบก่อนการประเมินว่าโครงการ 
นี้มีวัตถุประสงค์อะไรบ้าง   

 1.2 การประเมินค่าซึ่งอิสระจากอุดมการณ์ของโครงการ (Goal Free Evaluation)  
เป็นการประเมินผลที่เกิดข้ึนทั้งหมด โดยไม่ทราบว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนี้มีอะไรบ้าง   

   2. แบ่งตามล าดับเวลาที่ประเมิน  
 2.1 ประเมินก่อนน าโครงการไปปฏิบัติ  

   2.2 การประเมินขณะโครงการด าเนินการอยู ่
   2.3 การประเมินหลังจากกิจกรรมหรือโครงการสิ้นสุดลง  

   3. แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน  
 3.1 การประเมินเพ่ือปรับปรุงเรียกว่า  การประเมินความก้าวหน้า  (Formative -

Evaluation)   
 3.2 การประเมินเพ่ือสรุปผลเรียกว่า การประเมินรวมสรุป (Summative Evaluation)   

  4. แบ่งตามสิ่งที่ถูกประเมิน  
 4.1 การประเมินสภาพแวดล้อม หรือการประเมินบริบท (Context Evaluation)   

 4.2 การประเมินปัจจัย หรือตัวป้อน (Input Evaluation)  
 4.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)  
 4.4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)  

   เชาว์ อินใย (2553 : 24) ได้จ าแนกการประเมินโครงการออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้  
   1. การประเมินโครงการก่อนด าเนินการ (Preliminary Evaluation) เป็นการศึกษา วิเคราะห์  

และประเมินความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ก่อนที่จะเริ่มโครงการใดโครงการหนึ่งซึ่งจะมีประโยชน์ 
ในแง่การตัดสินว่าจะด าเนินโครงการต่อไปหรือไม่ อย่างไร โดยท าการศึกษาถึงสภาพแวดล้อมเชิงปฏิบัติการ 
(Operating Environment) ของ โคร งการ  คว ามพร้ อมและความ เหมาะสมของปั จ จั ยน า เ ข้ า  
อันได้แก่  ขีดความสามารถ ประสิทธิภาพ และความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ งบประมาณ  



 

และกระบวนการงบประมาณ รวมไปถึงสมรรถนะในการบริหารจัดการ ทั้งยังต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของกระบวนการ ที่จะน ามาใช้ในการบริหารจัดการโครงการ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และความเสี่ยง  
ของการด าเนินโครงการ รวมไปถึงประสิทธิผลที่คาดว่าจะได้รับ แต่ในขณะเดียวกันยังมีความจ า เป็น 
ที่ต้องศึกษาผลกระทบ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการในด้านต่าง ๆ เช่น การประเมินผลกระทบด้านสังคม 
(Social Impact  Assessment) การประเมินผลกระทบด้านนิเวศ (Ecological Impact Assessment)  
การประเมินผลกระทบด้ านการ เมือง  (Political Impact Assessment) การประเมินผลกระทบ 
ด้านเทคโนโลยี (Technological Impact Assessment) การประเมินผลกระทบด้านประชากร (Population 
Impact  Assessment) การประเมินผลกระทบด้านนโยบาย (Policy Impact Assessment)การประเมินผล
กระทบทางดา้นเศรษฐกิจ (Economic Impact Assessment) เป็นต้น  

  2. การประเมินระหว่างด าเนินโครงการ (Formative Evaluation) เป็นการประเมินผล 
เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการผลที่ ได้จากการประเมินระหว่างด า เนินโครงการนั้น  
อาจจะกระท าในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาโครงการ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การก าหนดวัตถุประสงค์
(Objectives) ของโครงการเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ยิ่งไปกว่านั้นการประเมินระหว่างด า เนินโครงการ
อาจจะกระท า ในระหว่างขั้นตอนการด าเนินโครงการซึ่งจะมีส่วนช่วยตรวจสอบว่า โครงการได้ถูกด าเนินการ
ไปตามแผนของโครงการหรือไม่อย่างไร ซึ่งเรียกอย่างเฉพาะเจาะจงว่า Implementation Evaluation
อย่างไรก็ดีการประเมินระหว่างด าเนินโครงการนี้ อาจเป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ 
ว่ า  โครงการได้ถู กด า เนินการไปอย่ าง ได้ ผลดีหรื อ ไม่  เ พียง ใด  ซึ่ ง เ รี ยกอย่ าง เฉพาะ เจาะจง 
ว่า Progress Evaluation   

  3. การประ เมิ น เมื่ อ สิ้ น สุ ด โ คร งการ  ( Summative Evaluation) หรื ออาจ เ รี ย กว่ า  
การประเมินผลผลิต เป็นการประเมินผลรวมสรุปภายหลังจากสิ้นสุดการด าเนินโครงการ ในการรวมสรุปข้อมูล  
อันเกิดจากโครงการระยะยาวนั้น จะรวบรวมจากผลของการประเมินระหว่างด า เนินโครงการ  
(Formative -Evaluation) ท าให้เป็นผลของการประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ (Summative Evaluation)  
ซึ่งผลรวมสรุปที่ได้จะน าสู่การรายงานว่า โครงการได้บรรลุเป้าประสงค์ขององค์การ (Corporate Goals) 
หรือไม่ อย่างไรตลอดจนการรายงานถึงสถานภาพของโครงการว่าประสบความส า เร็จหรือล้มเหลวอย่างไร 
พบปัญหา หรืออุปสรรคอะไรในการด าเนินโครงการ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการโครงการ 
ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นในการด าเนินโครงการนี้หรือโครงการอ่ืน ๆ ต่อไป  

  4. การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) เป็นการประเมินโครงการที่มุ่งเน้น 
ตรวจสอบผลผลิตและกระบวนการได้มาซึ่งผลผลิต และมุ่งที่จะทราบความส า เร็จหรือความล้มเหลว  
รวมไปถึงความคุ้มค่าของการด าเนินโครงการนั้น ทั้งนี้เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้ให้บริหารโครงการ 
หรือผู้ให้ทุนว่าจะการยุติหรือขยายการด าเนินโครงการ ยิ่งไปกว่านั้นในปัจจุบันการประเมินประสิทธิภาพ 
โครงการยังมีความส าคัญเพ่ิมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการประเมินประสิทธิภาพโครงการนั้นเชื่อมโยง  
กับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในแง่ของประสิทธิภาพ 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐกิจซึ่งถือเป็นแนวคิดกระแสหลักในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
(New Public Management : NPM)  



 

  ม ห า วิ ท ย า ลั ย สุ โ ข ทั ย ธ ร รม า ธิ ร า ช  ( 2554: 30) ไ ด้ แ บ่ ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น โ ค ร ง ก า ร 
ออกเป็น 4 ประเภท คือ 

  1. การประเมิน โครงการก่อนด า เนินการ  (Primary Evaluation) เป็นการประเมิน 
ความเป็นไปได้ก่อนที่จะเริ่มโครงการใด ๆ หรืออาจศึกษาประสิทธิภาพของตัวป้อนความเหมาะสม 
ของกระบวนการที่คาดว่าจะน ามาใช้ในการบริหารจัดการโครงการ ปัญหาอุปสรรคความเสี่ยงของโครงการ 
ตลอดจนผลลัพธ์หรือประสิทธิผลที่คาดว่าจะได้รับ  

  2. การประเมินระหว่างการด าเนินโครงการ (Formative Evaluation) เป็นการประเมินผล  
เพ่ือการปรับปรุงเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นการประเมินระหว่างด า เนินการ ผลที่ได้จะช่วยตั้งวัตถุประสงค์ 
ของโครงการให้ เป็นไปตามเป้ าหมายที่ แท้จริ ง  และตรวจสอบให้ เป็นไปตามทิศทางที่ ถูกต้อง  
โดยทั่วไปจะประเมิน เช่น  

 2.1 เพ่ือทบทวนโครงการ  
 2.2 เพ่ือเพ่ิมเติมแผนของโครงการ 
 2.3 เพ่ือทบทวนแบบสอบถาม  
 2.4 เพ่ือคัดเลือกวิธีการที่เหมาะสม  
 2.5 เพ่ือก าหนดตารางให้สอดคล้องกับการด าเนินการ  
 2.6 เพ่ือเตรียมข้อมูลข่าวสารส าหรับรายงาน และเป็นข้อมูลส าหรับการตัดสินใจ   
 2.7 เพ่ือแนะน าปรับปรุง แก้ปัญหา และวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ของโครงการ   

  3. การประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการหรือการประเมินผลผลิต (Summative Evaluation)  
เป็นการประเมินผลรวมและสรุปการด า เนินงานของโครงการ ประเมินเมื่อด า เนินการเสร็จแล้ว  
ส าหรับโครงการระยะยาวอาจใช้การประเมินแบบนี้เป็นการสรุปย่อยในแต่ละช่วงเวลาต่าง ๆ ก็ได้   

  4. การประเมินประสิทธิภาพ เป็นการประเมินโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผ่านมายังจ ากัด 
ประเมินเฉพาะผลผลิตเพ่ือให้ทราบความส า เร็จ หรือความล้มเหลวเท่านั้น เพ่ือสนองตอบผู้ ให้ทุน 
หรือผู้บริหาร แต่ปัจจุบันนักประเมินได้ให้ความส าคัญกับการประเมินประสิทธิภาพ ถือว่าเป็นการประเมิน 
ที่ส าคัญ เพ่ือให้โครงการนั้นด าเนินการไปสอดคล้องกับสภาพของสังคม  

 พิสณุ ฟองศรี (2553 : 12-13) ได้แบ่งประเภทของการประเมินโครงการไว้ดังนี้   
 1. แบ่งตามผู้ประเมิน แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้  

   1.1 การประเมินโดยผู้ประเมินภายใน ผู้ประเมินเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงาน 
กับสิ่งที่ประเมินนั้นหรือปฏิบัติงานในองค์การที่รับผิดชอบสิ่งที่ประเมิน ซึ่งมีข้อดีคือทราบรายละเอียด  
ของสิ่งที่ประเมิน แต่มักมีข้อเสียเรื่องความล าเอียงเข้าข้างตนเองเสมอ  

 1.2 การประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก ผู้ประเมินเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง 
หรือไม่ได้ปฏิบัติงานกับสิ่งที่ประเมินโดยตรงอาจเป็นบุคลากรของหน่วยงานอ่ืนหรือหน่วยงานกลาง  
ซึ่งมีข้อดี คือความเป็นกลางแต่มีข้อเสีย คือมักจะทราบรายละเอียดของสิ่งที่ประเมินไม่ดีพอและอาจไม่ได้รับ 
ความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะถ้าเห็นว่าเป็นการจับผิด  

 2. แบ่งตามมิติการประเมิน แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้  



 

 2.1 ตามวัตถุประสงค์แบ่งได้เป็นการประเมินความก้าวหน้า ประเมินผลสรุปและประเมิน 
เพ่ือการพัฒนา  

 2.2 ตามข้อมูล แบ่งได้เป็น ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ และแบบผสม   
 2.3 ตามการประเมิน แบ่งได้เป็นเชิงธรรมชาติ และเชิงทดลองหรือเชิงระบบ   
 2.4 ตามจุดเน้นที่ประเมิน แบ่งได้เป็นการประเมินกระบวนการ ผลลัพธ์ผลกระทบ  

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลตอบแทน และการวิเคราะห์ต้นทุนกับประสิทธิผล   
  3. แบ่งตามช่วงระยะของการประเมินโดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP ว่าแบ่งออกเป็น 4 ส่วน  

ตามล าดับพัฒนาการของการด าเนินงาน 3 ระยะ ดังนี้ 
 3.1 การประ เมิ นก่ อน เ ริ่ ม ด า เ นิ น ง าน  การประ เมิ นช่ ว งนี้ เ ป็ น เ พ่ื อว า งแผน 

อันเป็นการก าหนด วัตถุประสงค์ และวิธีการด าเนินงานจัดท าสิ่งต่าง ๆ อาจเป็นโครงการกิจกรรมหลักสูตร 
ซึ่งจะท าการประเมินใน 2 ส่วนคือ  

 3.1.1 การประเมินบริบท (Context Evaluation) เป็นการประเมินความต้องการ
จ าเป็น เพ่ือก าหนดการด าเนินงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง  ๆ  
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นรวมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุความไม่สอดคล้องระหว่างความเป็นจริงและสิ่งที่คาดหวัง
ดังกล่าว  

 3.1.2 การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) เป็นการตรวจสอบความพร้อม 
ด้านทรัพยากรที่จะใช้ในการด า เนินงานทั้งปริมาณและคุณภาพ ระบบบริหารจัดการที่วางแผนไว้  
รวมถึงกลยุทธ์และกระบวนการด าเนินงานที่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 การประเมินในข้อ 3.1.1 และข้อ 3.1.2 น าไปสู่การวางแผน ซึ่งควรมีการวิเคราะห์  
ความเหมาะสมของสิ่งที่จะด า เนินการโดยพิจารณาความสอดคล้อง ความสมบูรณ์ ประสิทธิภาพ 
ความเหมาะสมของการบริหาร ผลกระทบและความเป็นธรรม ความเป็นไปได้ทั้งด้านแผนงาน แผนเงิน  
และแผนก าลังคน  

 3.2 การประเมินขณะด าเนินงาน (Process Evaluation) เป็นการประเมินกระบวนการ  
อันเป็นการศึกษาจุดอ่อนจุดแข็ง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการด า เนินงาน เพ่ือจัดหาสารสนเทศ  
เพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานได้อย่างทันท่วงที การประเมินขั้นตอนนี้จึงมีบทบาทส าคัญต่อความส าเร็จ 
ของสิ่งที่จะด าเนินการ  
   3.3 การประเมินหลังสิ้นสุดการด าเนินงาน (Product Evaluation) เป็นการประเมิน 
ผลผลิตของสิ่งที่ประเมินเพ่ือตอบค าถามให้ได้ว่าการด าเนินงานประสบความส าเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ 
ผลผลิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ การประเมินหลังสิ้นสุดการด า เนินงานจะพิจารณาผลลัพธ์ 
และการประเมินผลกระทบของการด า เนินงานทุก ๆ ด้าน ผลของการประเมินจะให้สารสนเทศ 
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของการด าเนินงาน  

  สรุปได้ว่า ประเภทของการประเมินมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ ใช้ ในการแบ่ง  
เช่น แบ่งตามระยะเวลาแบ่งเป็นการประเมินก่อนเริ่มด า เนินงาน การประเมินขณะด า เนินงาน  
และการประเมินหลังสิ้นสุดการด าเนินงาน แบ่งตามวัตถุประสงค์แบ่งเป็นการประเมินความก้าวหน้า 



 

ประเมินผลสรุป  และประเมินเพ่ือการพัฒนา แบ่งตามประเภทของผู้ประเมินแบ่งเป็นประเมินจากผู้ประเมิน
ภายใน  และประเมินจากผู้ประเมินภายนอก ตามแต่ว่าจะใช้เกณฑ์ใดเป็นหลักในการแบ่ง  
 1.6  วิธีการประเมินโครงการ  

  มีนักการศึกษาได้แบ่งวิธีการประเมินไว้ดังนี้  
   พิสณุ ฟองศรี (2553 : 9 -10) ได้กล่าวถึง วิธีการประเมินแบ่งออกได้ 2 วิธีใหญ่เช่นเดียว 

กับเป้าหมายของการประเมิน ดังนี้  
   1. วิธีเชิงระบบ การประเมินด้วยวิธีเชิงระบบ (Systematic Approach) จะใช้แนวทางปรนัย

นิยม (Objectivism) โดยนักประเมินจะใช้มาตรฐานหรือเกณฑ์สากล เน้นวิธีเชิงระบบด้วยการวางแผน  
การด าเนินงานอย่างชัดเจน ใช้เครื่องมือมาตรฐานในการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดไว้   

   2. วิธีเชิงธรรมชาติ การประเมินด้วยวิธีเชิงธรรมชาติ(Naturalistic Approach) จะใช้แนวทาง 
อัตนัยนิยม (Subjectivism) นักประเมินจะก าหนดมาตรฐานหรือเกณฑ์ในการตัดสินคุณค่าขึ้น เอง 
ตามเหตุผลของตน เน้นวิธี เชิงธรรมชาติ โดยด า เนินการอย่างยืดหยุ่น รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 
อย่างครอบคลุมตามสภาพธรรมชาติ   

   สรุปได้ว่า วิธีการประเมินโครงการมี 2 วิธี คือวิธีเชิงระบบ และวิธีเชิงธรรมชาติส าหรับ 
การประเมินครั้ งนี้ผู้ประเมินใช้การประเมินเชิงระบบ เพราะมีข้อดีที่ส า คัญคือ มีความชัดเจน  
เป็นปรนัย น่าเชื่อถือ  

1.7  รูปแบบของการประเมินโครงการ  
   เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2556 : 25) ได้กล่าวถึง วิวัฒนาการของการพัฒนาแนวคิด 

และเทคนิควิธีของการประเมินจนถึงยุคของการประเมินเป็นวิชาชีพ ท าให้ความก้าวหน้าของศาสตร์ 
แขนงการประเมินมีหลักการที่ชัดเจน มีความเป็นระบบ ตลอดจนมีการพัฒนารูปแบบที่เรียกกันว่า “โมเดล” 
(Model) หรือ “แบบจ าลอง” ขึ้นหลายรูปแบบ จนท าให้แนวคิดและหลักการสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างกว้างขวาง ซึ่งนักประเมินทั้งหลายได้เสนอแนวคิด ทฤษฏีโมเดลต่าง ๆ ไว้มากมาย ดังเช่น   

   1. รูปแบบของราฟห์ ดับบลิว ไทเลอร์ (Ralph W. Tyler) ซึ่ง เยาวดีรางชัยกุล วิบูลย์ศรี 
(2556 : 30-32) ได้กล่าวถึง แนวคิด และโมเดลในการประเมินของ Tyler จัดเป็นแนวคิดของการประเมิน 
ในระดับชั้นเรียน โดย Tyler มีความเห็นว่า การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
จะมีส่วนช่วยอย่างมากในการพัฒนากระบวนการเรียน ทั้งนี้ Tyler ได้เริ่มต้นการน าเสนอแนวความคิด
ทางการประเมินโดยยึดกระบวนการของการจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก กล่าวคือ Tyler ได้นิยามว่า 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่มุ่งจัดขึ้นเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
ที่ พึงปรารถนาให้ตัวของผู้ เรียน ด้วยเหตุนี้จุดเน้นของการเรียนการสอนจึงขึ้นอยู่กับการที่ผู้ เรียน  
จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังการสอน ดังนั้นเพ่ือให้การสอนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ในตัวผู้เรียนตามท่ีมุ่งหวัง กระบวนการ ดังกล่าวควรมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้  

 



 

  ขั้นที่ 1 ต้องมีการระบุหรือก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนลงไปว่า เมื่อสิ้นสุดการจัดการสอน
แล้วผู้เรียนควรเกิดพฤติกรรมใด หรือสามารถกระท าสิ่งใดได้บ้าง ลักษณะของวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนดังกล่าวนี้
ควรมีจุดเน้นอยู่ที่การก าหนดพฤติกรรมซึ่ งสังเกตเห็นได้โดยชัดเจน  หรือที่ เรียกว่าวัตถุประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม  
  ขั้นที่ 2 ต้องระบุต่อไปว่า จากวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ดังกล่าวนั้นมีเนื้อหาใดบ้างที่ผู้เรียน 
จะต้องเรียนรู้ หรือมีสาระใดบ้างที่เมื่อผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แล้วจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
ไปตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในขั้นที่ 1  
  ขั้นที่  3 หารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ เหมาะสมกับเนื้อหาซึ่ งผู้ เรียน 
จะต้องเรียนรู้ตามท่ีระบุไว้ในขั้นที่ 2  
  ขั้นที่ 4 หามาตรการในการตรวจสอบหลังจากสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนว่าผู้ เรียน  
ได้เกิดการเรียนรู้และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อใดบ้าง และมีวัตถุประสงค์ข้อใดบ้างที่ผู้เรียน 
ยังไม่เกิดการเรียนรู้  

  จากแนวคิดพ้ืนการด้านหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการประเมินการเรียนการสอนดังกล่าว  
Tyler จึงได้เสนอโมเดลการประเมินขึ้น เรียกว่า  “Tyler’s Goal Attainment Model” ซึ่งเป็นโมเดล 
ที่ยึดจุดมุ่งหมายเป็นหลักในการประเมินความส าเร็จของโครงการ โดยการตรวจสอบผลผลิตของโครงการ  
ว่าได้เป็นไปตรงตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้หรือไม่  

  2. รูปแบบของ Cronbach (Cronbach’s Concepts and Model) เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี
(2556 : 32-34) ได้กล่าวถึง แนวคิดและโมเดลในการประเมินของ Cronbach โดยได้ให้นิยามการประเมิน
ตามทัศนะของตนไว้ว่า “การประเมิน” เป็นการเก็บรวบรวม ข้อมูลและการใช้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ
เ กี่ ย วกั บการจั ด โปรแกรมทางการศึ กษาค า ว่ า  “โ ปรแกรม” ในคว ามหมายของ  Cronbach  
ใช้ได้ทั้งในความหมายที่กว้าง เช่น การจัดวางแผนแจกจ่ายสื่อการศึกษาระดับประเทศ การวางแผนการสอน  
ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ๆ หรือการวางแผนการเรียนให้กับนักเรียน คนหนึ่ง ๆ ทั้งนี้ในส่วนของการตัดสินใจ 
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษานั้น Cronbach ได้แบ่งเป็น 3  ประเภท คือ  

  2.1 ก า ร ตั ด สิ น ใ จ เ พ่ื อ ก า ร ป รั บป รุ ง ร า ย วิ ช า  เ ช่ น  ก า ร ป รั บ แ ผ น ก า รสอน  
ตลอดจนการเลือกใช้สื่อการสอนแบบใหม่  

  2.2 การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนเป็นรายบุคคล เช่น การจัดกลุ่มนักเรียน 
ให้เหมาะสมกับความสามารถ รวมทั้งการจัดสอนซ่อมหรือสอนเสริม  

  2.3 การจัดการบริหารในโรงเรียน เช่น การพัฒนาระบบคุณภาพของโรงเรียน  
รวมทั้งการจัดการบริหารในโรงเรียน เช่น การพัฒนาระบบคุณภาพของโรงเรียน รวมทั้งการคัดเลือก 
หรือการพัฒนาคุณภาพของครูการตัดสินใจเพ่ือการปรับปรุงรายวิชามีจุดเน้นที่ส าคัญอยู่ตรงการตรวจสอบ
การเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาการที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนรวมทั้งการหาจุดหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา  
ที่ควรมีการปรับปรุงหรือพัฒนา  
  Cronbach มีความเห็นว่า การประเมินนั้นไม่ควรกระท า โดยใช้แต่เพียงแบบทดสอบ  
แต่ควรมีมาตรการอื่นประกอบด้วยโดย Cronbach ได้เสนอแนวทางการประเมินเพ่ิมเติมไว้ 4 แนวทาง คือ 



 

 ประการที่ 1 การศึกษากระบวนการ (Process Studies) ได้แก่ การศึกษาภาวการณ์ต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน เช่น การที่นักเรียนท าแบบฝึกหัดไม่ถูกต้อง การสังเกตผลการใช้สื่อ การซักถามนักเรียน 
ขณะด าเนินการสอน หรือขณะให้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ภาวการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้สามารถจะน ามาเป็นข้อมูล 
ที่ใช้เพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชาได้เป็นอย่างดี  

 ประการที่  2 การวัดศักยภาพของผู้ เ รี ยน  (Proficiency Measurement) Cronbach  
ให้ความส าคัญ ต่อคะแนนรายข้อมากกว่าคะแนนจากแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยให้ทัศนะว่าคะแนน 
จากแต่ละข้อสามารถชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้แล้ว และสิ่งที่ควรจะพัฒนาต่อไป ด้วยเหตุนี้ Cronbach  
จึงให้ความส าคัญต่อการสอบเพ่ือวัดสมรรถภาพของผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอนว่ามีความส า คัญ 
มากกว่าการสอบประจ าปลายภาคเรียน หรือการสอบปลายปี  

 ประการที่ 3 การวัดทัศนคติ (Attitude Measurement) Cronbach ให้ทัศนะว่าการวัด
ทัศนคติเป็นผลที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนส่วนหนึ่ ง ซึ่งมีความส าคัญเช่นกัน การวัดทัศนคติ  
อาจท าได้หลายวิธีเช่น การสัมภาษณ์การตอบแบบสอบถาม และอ่ืน ๆ  

 ประการที่  4 การติดตามผล (Follow - up Studies) เป็นการติดตามผลการท า งาน 
หรือภาวการณ์ เลือกศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งการให้บุคคลที่เรียนในระดับขั้นพ้ืนฐานที่ผ่านมาแล้ว 
ได้ประเมินถึงข้อดีและข้อจ ากัดของวิชาต่าง ๆ ว่าควรมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมอย่างไร เพ่ือช่วยในการพัฒนา
หรือปรับปรุงรายวิชาเหล่านั้นต่อไป  

  เมื่อสรุปแนวคิดของ Cronbach ข้างต้นแล้ว จะเห็นว่า Cronbach มีความเชื่อว่าการประเมิน 
ที่เหมาะสมนั้นต้องพิจารณาหลาย ๆ ด้าน ดังที่กล่าวมาแล้ว 4 ประการ Cronbach จึงได้เสนอโมเดล 
การประเมินที่เรียกว่า “Cronbach’s Goal & Side Effect Attainment Model” เพ่ือน ามาใช้ส าหรับ 
การประเมินโครงการด้านการเรียนการสอน โดยเน้นว่าการประเมินโครงการด้านการเรียนการสอนนั้น 
ไม่ควรประเมินเฉพาะแต่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้เท่านั้น แต่ควรประเมินหรือตรวจสอบผลข้างเคียงของโครงการ
ด้วย Cronbach ยังมีความเห็นเพ่ิมเติมอีกว่า หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของการประเมินโครงการ 
ด้านการเรียนการสอนก็คือ การค้นหาข้อบกพร่องของโครงการ เพ่ือจะได้หาทางปรับปรุง แก้ไขกระบวนการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป  

 3. รูปแบบการประเมินของ Scriven (Scriven’s Evaluation Ideologies and Model)  
เยาวดีรางชัยกุล วิบูลย์ศรี(2556 : 35-38) ได้กล่าวถึง แนวคิดและโมเดลในการประเมินของ Scriven  
ได้ให้นิยามการประเมินไว้ว่า “การประเมิน” เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูล การตัดสินใจ  
เลือกใช้เครื่องมือ เพ่ือเก็บข้อมูลและการก าหนดเกณฑ์ประกอบในการประเมินเป้าหมายส า คัญ 
ของการประเมินคือการตัดสินคุณค่าให้กับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการจะประเมิน  

  Scriven ได้จ าแนกประเภทและบทบาทของการประเมินออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
   3.1 กา รประ เ มิ น ร ะหว่ า ง ด า เ นิ น ก า ร  (Formative Evaluation) เ ป็ นบท บ า ท 

ของการด าเนินงาน กิจกรรม หรือโครงการใด ๆ ที่บ่งชี้ถึงข้อดีและข้อจ ากัดท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงาน
นั้น  ๆ ผลจากการประเมินดั งกล่ าวนี้ ส ามารถจะน า ไปใช้ เ พ่ือการ พัฒนางานดั งกล่ าว ให้ ดี ขึ้ น  
จึงเรียกการประเมินประเภทนี้ว่า เป็นการประเมินเพื่อการปรับปรุง  



 

   3.2 การประเมินผลรวม (Summative Evaluation) เป็นบทบาทของการประเมิน 
เมื่อกิจกรรม หรือโครงการใด ๆ สิ้นสุดลงเพ่ือเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณค่าความส าเร็จของโครงการนั้น ๆ  
รวมทั้งน าเอาความส าเร็จหรือแนวทางที่ดีไปใช้กับงานหรือกิจกรรมอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในโอกาส  
ต่อ ๆ ไป จึงอาจเรียกการประเมินประเภทนี้ว่า เป็นการประเมินสรุปรวม  

 นอกจากนีS้criven ยังได้เสนอสิ่งที่ต้องประเมินออกเป็นส่วนส าคัญอีก 2 ส่วน คือ   
 1.1 การประเมินเกณฑ์ภายใน (Intrinsic Evaluation) เป็นการประเมินในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

กับคุณภาพของเครื่องมือใด ๆ ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลรวมทั้งคุณภาพของคุณลักษณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับการด าเนินโครงการ เช่น เป้าหมาย โครงสร้าง วิธีการ ตลอดจนทัศนคติของบุคลากรที่รับผิดชอบ 
ในการด าเนินโครงการ ความเชื่อถือจากสาธารณชน และข้อมูลอ่ืน ๆ ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้น ๆ 
การประเมินในส่วนนี้ถือว่ามีความส าคัญมาก ข้อที่น่าสังเกต คือ การประเมินเกณฑ์ภายในจะไม่สนใจถึง 
ผลผลิตหรือผลกระทบที่มีต่อผู้รับบริการของโครงการ  

  1.2 การประเมินความคุ้มค่า (Payoff Evaluation) เป็นการประเมินในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง 
กับคุณภาพของโครงการ ทฤษฎีหรือสิ่งอ่ืน ๆ ของโครงการ แต่เป็นการประเมินในส่วนซึ่งเป็นผลที่ดี 
ต่อผู้รับบริการจากการด าเนินโครงการ เช่น ผลที่ได้จากคะแนนสอบ หรือผลการปฏิบัติงานของผู้รับบริการ 
จากการด าเนินโครงการหรือผลกระทบต่อด้านสุขภาพอนามัยของผู้รับบริการ การประเมินความคุ้มค่า  
ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับผลของโครงการที่ให้แก่ผู้รับบริการจึงจัดว่าเป็นการตัดสินคุณค่าของโครงการ  
โดยอิงเกณฑ์ภายนอก (Extrinsic Criteria)   

  Scriven ยังกล่าวถึง การประเมินทั้งสองส่วนข้างต้นว่าควรให้ความส าคัญต่อการประเมิน
เกณฑ์ภายใน แต่ขณะเดียวกันนักประเมินก็จะต้องตรวจสอบผลผลิตในเชิงสัมพันธ์ของตัวแปรระหว่าง
กระบวนการกับผลผลิตอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นด้วย แนวคิดทางการประเมินของ Scriven ในระยะต่อมาได้พัฒนา 
ไปจากแนวคิดเดิมของการประเมินที่ยึดตามวัตถุประสงค์แต่เพียงอย่างเดียวมาเป็นการประเมินที่มุ่งเน้น  
ถึงผลผลิตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการท ากิจกรรมหรือโครงการใด ๆ ในทุก ๆ ด้าน โดยให้ความสนใจต่อผลผลิต
ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนทั้งที่เป็นผลโดยตรงจากโครงการของ Scriven แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ  

  1.1 การประเมินที่ยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก (Goal - Based Evaluation) ดังแนวคิดแรกๆ  
ของ Scriven ที่กล่าวมาแล้ว  

  1.2 การประเมินที่ไม่ยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก (Goal - Free Evaluation)ไม่ได้หมายความว่า 
จะไม่ประเมินผลที่ เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น  ๆ แต่มีความหมายว่าผลที่ เกิดขึ้น 
จากการท าโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ นั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดข้ึนด้วย แนวคิดดังกล่าว 
ได้รับค าวิจารณ์ทั้งในทางสนับสนุนและไม่สนับสนุน ในทางสนับสนุนมีความเห็นว่าแนวคิดการประเมิน  
ในลักษณะนี้ท า ให้นักประเมินของผลงานในทัศนะที่กว้างสามารถทราบผลทุก  ๆ ส่วนที่ เกิดขึ้น 
จากการท ากิจกรรมหรือโครงการใด ๆ ซึ่งย่อมจะส่งผลดีในการท างานหรือในการวางแผนงานต่าง ๆ  
ส่วนในทางที่ไม่สนับสนุนนั้นจะมีจุดโต้แย้งหลักไปในด้านวิธีการ หรือมีความเห็นว่าในทางปฏิบัติคงยาก 
ที่จะติดตามผลการประเมินใด ๆ ที่เกิดข้ึนให้ครบทั้งหมดได้  



 

  4. รูปแบบการประเมินของ Stake (Stake’s Concepts and Model of Evaluation)   
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี  (2556 : 39-45) ได้กล่าวถึง แนวคิดและโมเดลในการประเมินของ Stake  
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง เพ่ือน ามาจัดให้เป็นระบบระเบียบ และมีความหมาย 
ในการประเมินโดย Stake ได้สร้ างแบบจ าลองทางความคิด เกี่ ยวกับการประเมินขึ้ น เรี ยกว่ า  
โมเดล Countenance (Stake’ s Countenance Model)  

 โมเดลตามความคิดของ Stake นั้นมีมิติทางการประเมินอยู่ 2 มิติคือ  
 1. มิติในแนวตั้ง 

 1.1 สิ่ งน า (Antecedents) “สิ่ งน า” หมายถึง ภาวะของสิ่ งต่าง  ๆ ที่ เป็นอยู่ก่อน 
ที่จะมีกิจกรรม หรือการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งตามมา เช่น ในเรื่องของการเรียนการสอนก็จะหมายถึง  
ภูมิหลัง ความสามารถ ความถนัด ความสนใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเดิมของนักเรียน เป็นต้น  

 1.2 การปฏิบั ติ  (Transaction) “การปฏิบั ติ” หมายถึ ง  ภาวะของการกระท า 
การเคลื่อนไหวหรือการจัดกิจกรรมใด ๆ ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของงานในโครงการนั้น  ๆ  
เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับครูและนักเรียน  

 1.3 ผลผลิต  (Outcomes) “ผลผลิต” หมายถึ ง  ผลที่ เ กิ ดขึ้ นจากการที่ มี ภ าวะ 
ของการกระท าในโครงการ เช่น ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน ผลผลิตที่คาดหวัง หมายถึง  
การที่นักเรียนเกิดการเรียนรู้มีทัศนคติที่ดีมีความสามารถ มีทักษะ หลังจากที่ครูได้จัดกิจกรรมการเรียน  
การสอนไปแล้ว    

 2. มิติในแนวนอน  
 2.1 ส่วนของการบรรยาย หมายถึง ภาวะที่ได้เกิดขึ้นจริงหรือต้องการจะให้เกิดขึ้น  

โดยสามารถสังเกตได้ภาวะในส่วนของการบรรยายนี้แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนย่อย คือ   
    2.1.1 ความมุ่งหมายหรือความประสงค์ที่คาดหวังหรือที่วางแผนไว้ เพ่ือต้องการ 
ให้เกิดข้ึน  

 2.1.2 ผลหรือสิ่งที่สังเกตได้จริง  
 2.2 ส่วนของการตัดสิน หมายถึง ภาวะของการตัดสินใจเชิงประเมิน ซึ่งแบ่งออก  

ได้เป็น 2  ส่วนย่อย คือ  
 2.2.1 เกณฑ์ได้แก่ ภาวะที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เทียบกับปรากฏการณ์ใด ๆ ที่สังเกตได้  

และเพ่ือระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีคุณภาพระดับใด  
 2.2.2 การเลือกตัดสินใจได้แก่ผลที่เกิดจากการน าเอาเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ 

ใด ๆ ที่เกิดข้ึนมาเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนด  
  ค าว่า “Contingency” ในความหมายที่เป็นความต่อเนื่องเชิงสัมพันธ์ในแนวตั้ง ซึ่งหมายถึง 

“ความสัมพันธ์ เชิงเหตุผล” (Logical Contingency) และ “ความสัมพันธ์ เชิงประจักษ์” (Empirical 
Contingency) จากภาวะของปัจจัยเบื้องต้นกับภาวะปฏิบัติการ และผลผลิตที่คาดหวัง ตามล า ดับ  
ส่วนค าว่า “Congruence” ใช้ในความหมายที่เป็นความสอดคล้องระหว่างภาวะของความคาดหวังกับภาวะ



 

ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นความสอดคล้องในแนวนอนและเป็นความสัมพันธ์เชิงประจักษ์  Stake ได้เขียนโมเดล 
ที่แสดงความหมายของค าว่า “Contingency” และ “Congruence” ในเมตริกบรรยาย  

  Stake ยังได้เสนอแนะแนวทางการประเมินที่ไม่ยึดวัตถุประสงค์เป็นหลักว่าประกอบด้วย 
กระบวนการประเมินอย่างมีระบบ ดังนี้  

  1.1 พูดคุยกับบุคลากรและผู้รับบริการที่เก่ียวข้องกับโครงการ  
  1.2 ก าหนดขอบเขตของโครงการ  
  1.3 ศึกษาทบทวนกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ  
  1.4 ค้นหาจุดมุ่งหมายและสิ่งที่เก่ียวข้องกับโครงการ  
  1.5 รวบรวมประเด็นและปัญหาต่าง ๆ ที่น่าจะประเมิน  
  1.6 ก าหนดข้อมูลที่จ าเป็นตามประเด็นปัญหาที่ก าหนด  
  1.7 คัดเลือกผู้สังเกต ผู้ตัดสินและเครื่องมืออย่างที่ก าหนด  
   1.8 สังเกตข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งน าเข้าหรือปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการปฏิบัติรวมทั้งผลผลิต  

ของโครงการ  
  1.9 เตรียมการพรรณนาและกรณีศึกษา  
  1.10 ชี้ประเด็นปัญหาของผู้เกี่ยวข้อง  
   1.11 เตรียมและน า เสนอรายงานการประเมินฉบับสมบูรณ์อย่ างเป็นทางการ 

อย่ า ง ไรก็ ตาม  กระบวนการที่ กล่ า วมานั้ น  ไม่ จ า เป็ นจะต้ องด า เนิ นการตามล า ดั บ เสมอ ไป  
ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ที่เอ้ืออ านวยได้มาก หรือน้อยตามควรแก่กรณี 

  8. รูปแบบการประเมินของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม Stufflebeam (Stufflebeam’s 
CIPP Model)  

  เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2556 : 56-62) ได้กล่าวว่า แนวคิดของ Stufflebeam มีลักษณะ 
ที่จะแบ่งแยกบทบาทของการท างานระหว่างฝ่ายประเมินกับฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างเด่นชัด กล่าวคือ 
ฝ่ายประเมินมีหน้าที่ระบุ จัดหา และน าเสนอสารสนเทศให้กับฝ่ายบริหาร ส่วนฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ เรียกหา 
และน าผลการประเมินที่ได้นั้นไปใช้ประกอบการตัดสินใจเพ่ือด าเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามควร 
แก่กรณี ทั้งนี้ ในส่วนที่เป็นรายละเอียดของการประเมินตามนิยามของ Stufflebeam นั้น สามารถถ่ายทอด
เป็นโมเดลพื้นการได้ดังนี้  

 

 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 2.1 โมเดลพื้นฐานของ Stufflebeam   
 ที่มา : เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี. (2556)  



 

  การประเมินตาม CIPP โมเดลของ Stufflebeam แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ประเภท คือ  
  1. การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) เป็นการประเมิน 

ก่ อนที่ จ ะล งมื อ ด า เ นิ น ก าร โค ร งการ ใด  ๆ  มี จุ ดมุ่ ง หมาย เ พ่ื อก า หนดหลั ก การ และ เ หตุ ผ ล  
รวมทั้ ง เ พ่ือการ พิจารณาความจ า เป็นที่ จะต้องจัดท า โครงการดั งกล่ าว  การชี้ประเด็นปัญหา  
ตลอดจนการพิจารณาความเหมาะสมของเป้าหมายของโครงการ  

  2. การประเมินตั วป้อน เข้ า  ( Input Evaluation : I) เป็นการประเมิน เ พ่ือ พิจารณา 
ถึงความเหมาะสม ความเพียงพอของทรัพยากรที่จะใช้ในการด า เนินโครงการ ตลอดจนเทคโนโลยี 
และแผนของการด าเนินงาน  

 3. กา รประ เ มิ น ก ร ะบวนกา ร  ( Process Evaluation : P) ส่ ว นนี้ เ ป็ น ก า รป ร ะ เมิ น 
เพ่ือหาข้อบกพร่องของการด าเนินโครงการ เพ่ือท าการแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อบกพร่องนั้น ๆ   

  3.1 หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่จะสั่งการเพ่ือการพัฒนางานต่าง ๆ  
  3.2 บันทึกภาวะของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนไว้เป็นหลักการ  

  4. การประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น (Product Evaluation : P) เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบ  
ผลที่ เกิดขึ้นจากการท าโครงการกับเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก า หนดไว้แต่ต้น  
รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการ  

  จากมิติการประเมิน 4 ด้านของรูปแบบการ ประเมิน CIPP สรุปสาระส าคัญของรูปแบบ  
ได ้4 ประเด็น ดังต่อไปนี้   

  1. องค์ประกอบด้านคุณค่าของรูปแบบ หมายถึง รูปแบบการประเมิน CIPP มีคุณค่า 
ต่อการประเมินอะไรบ้างและเป็นการประเมินที่สัมพันธ์กับมิติใดของรูปแบบ ซึ่งแสดงได้ตามภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  ภาพที่ 2.2 องค์ประกอบหลักของรูปแบบการประเมิน CIPP และความสัมพันธ์กับโครงการ  
  ที่มา : ปรับจาก Stufflebeam and Shinkfield, 2007 : 333 เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี.  

(2556 : 17)  



 

  2. บทบาทการประเมินเป็นระยะ ๆ และการประเมินสรุปรวม เนื่องจากรูปแบบการประเมิน 
CIPP สามารถน ามาใช้ได้ทั้งเป็นการประเมินเป็นระยะ ๆ (Formative Evaluation) และการประเมิน 
สรุปรวม (Summative Evaluation) ดังนั้นวัตถุประสงค์และการใช้ผลการ ประเมินในมิติ  4 ด้าน 
ของรูปแบบการประเมินจึงแตกต่างกัน ซึ่งสรุปให้เห็นตามตารางที่ 2.1  
 
ตา ร า งที่  2.1  ค ว ามสั ม พัน ธ์ ข อ ง มิ ติ ทั้ ง  4 ด้ า น  ใ น รู ป แบบกา ร ปร ะ เ มิ น  CIPP กั บบท บ า ท 
การประเมินเป็นระยะ ๆ และการประเมินสรุปรวม 
 
 

บทบาทการประเมิน 
Evaluation Roles 

บริบท 
Context 

ปัจจัยน าเข้า 
Input 

กระบวนการ
Process 

ผลผลิต 
Product 

การประเมินเป็น
ระยะ : มุ่งใช้
สารสนเทศที่ได้  
จาก CIPP  
เพ่ือมองมุ่งไป
ข้างหน้าช่วย  
ส าหรับการตัดสินใจ 
และประกันคุณภาพ
ของโครงการ 
แผนงาน หรือสิ่ง
แทรกแซง 

ชี้แนะส าหรับ
การจ าแนก
ความต้องการ 
จ าเป็นของสิ่ง  
แทรกแซงและ
เลือก จัดล าดับ
เป้าหมาย (บน
พ้ืนฐานการ
ประเมินความ
ต้องการจ าเป็น
ปัญหา 
คุณสมบัติที่มีค่า
และโอกาสที่จะ
เกดิขึ้น) 

ชี้แนะส าหรับการ 
เลือกแผนปฏิบัติ 
งานหรือกลยุทธ์ 
อ่ืน ๆ (บนพื้นฐาน 
ของการประเมิน
ทางเลือกกลยุทธ์
และทรัพยากรที่ 
จัดให้ส าหรับ  
โครงการ รวมทั้ง 
การตรวจสอบ  
แผนปฏิบัติงาน) 

ชี้แนะส าหรับ   
การน า
แผนปฏิบัติงาน
ไปใช้ 
(บนพ้ืนฐาน
ของการก ากับ
ควบคุมและ
การตัดสิน
กิจกรรมใน
แผน  
งานนั้น) 

ชี้แนะส าหรับการ  
ด าเนินงานต่อเนื่อง
การปรับเปลี่ยนการ 
ดัดแปลงหรือ
แม้กระทั่งการยุติหรือ
ระงับความ พยายาม
ใด ๆ ของโครงการ 
แผนงาน  (บนพื้นฐาน
ของการ ประเมิน 
ผลลัพธ์และ ผลที่คาด
ว่าจะ  
เกิดข้ึน) 

 
ที่มา : ปรับจาก Stufflebeam and Shinkfield, 2007 : 329 เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี. (2556 : 17)  
 
 
 
 
 
 



 

  3. ลักษณะส าคัญของการประเมินมิติ 4 ด้าน ของรูปแบบการประเมิน CIPP การประเมิน  
มิต ิ4 ด้านของรูปแบบการประเมิน CIPP มีลักษณะส าคัญแตกต่างกันออกไปทั้งในแง่วัตถุประสงค์และวิธีการ
ประเมินรวมทั้ง ความสัมพันธ์ของการตัดสินใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 2.2 ลักษณะส าคัญของการประเมิน 4 มิติตามรูปแบบการประเมิน CIPP 
 
 

ลักษณะ
ส าคัญ 

การประเมิน
บริบท 

การประเมิน
ปัจจัยน าเข้า 

การประเมิน
กระบวนการ 

การประเมินผลผลิต 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือนิยามบริบท
ที่เกี่ยวข้อง  
2. เพ่ือจ าแนก  
ประชากรเป้าหมาย 
และประเมินความ  
ต้องการจ าเป็นของ
ประชากรดังกล่าว  
3. เพ่ือจ าแนก
โอกาส ส าหรับ
ก าหนดความ 
ต้องการจ าเป็น  
4. เพ่ือวินิจฉัย
ปัญหา บนพ้ืนฐาน
ความต้องการ
จ าเป็น  
5. เพ่ือตัดสินใจว่า
เป้าหมายของ
โครงการ 
ตอบสนองความ  
ต้องการจ าเป็นของ
กลุ่มเป้าหมาย 
ได้อย่างเพียงพอ
หรือไม่ 

1. เพ่ือจ าแนก
และ  
ประเมินสมรรถ
วิสัยของระบบ
การท างานหรือ 
กิจกรรมต่าง ๆ  
2. เพ่ือก าหนด 
กลยุทธ์ ทางเลือก
ของโครงการ  
3. เพ่ือก าหนด
ออกแบบ  
แนวทางการน า
โครงการไปใช้  
4. เพ่ือก าหนด
แนวทางการใช้
งบประมาณ  
และตาราง 
(ปฏิทิน)   
การปฏิบัติงาน  

1. เพ่ือค้นหาและ  
คาดคะเนข้อจ ากัด
หรือ ข้อบกพร่อง
เกี่ยวกับแนว 
ทางการด าเนิน
กิจกรรม  
หรือการน าโครงการ
ไปใช้  
2. เพ่ือจัดหา
สารสนเทศ ส าหรับ
การตัดสินใจ  
เกี่ยวกับ กิจกรรม
หรือ เหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนจาก แนว
ทางการด าเนินงาน 
ของโครงการ 

1. เพ่ือค้นหาการ  
บรรยายและตั ดสิ น ใจ 
เ กี่ ย ว กั บ ผ ล ลั พ ธ์ 
ของโครงการโดยพิจารณา 
จ า ก ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ 
สารสนเทศของ  
วัตถุประสงค์ บริบท ปัจจัย
น าเข้าและกระบวนการ  
2. ตี ค ว า ม เ กี่ ย ว กั บ 
คุณภาพคุณประโยชน์  
ความมีนั ยส าคัญ และ 
ความถูกต้อง แม่นย าของ
โครงการ แผนงาน หรือสิ่ง
แทรกแซง 



 

ตารางที่ 2.2 (ต่อ)  
 
 

ลักษณะส าคัญ การประเมิน 
บริบท 

การประเมินปัจจัย
น าเข้า 

การประเมิน
กระบวนการ 

การประเมินผลผลิต 

วิธีการ  การใช้วิธีการต่าง ๆ 
เช่น การวิเคราะห์  
ระบบการส ารวจ   
การทบทวนเอกสาร 
การสัมภาษณ์   
การวิเคราะห์ข้อมูล  
ทุติยภูมิ การรับฟัง
ความคิดเห็น  
แ บ บ ท ด ส อ บ
วินิจฉัย และเทคนิค
เดลไฟ 

ส ารวจและวิเคราะห์   
การมีอยู่ของบุคคล 
และวัสดุอุปกรณ์ 
กลยุทธ์ การแก้ไข
ปัญหาและแนวทาง
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
ความเป็นไปได้
ต้นทุน และภาวะ
ทางเศรษฐกิจ 
ใช้วิธีการบางอย่าง   
ได้แก่การค้นหา
เอกสาร ตรวจเยี่ยม
โครงการ  
ตัวอย่างการโน้ม
น้าว  ทีมงานและ
การทดลองน าร่อง 

ควบคุมก ากับ
กิจกรรมต่าง ๆ 
และกระตุ้น
เตือน เกี่ยวกับ
การไม่ได้เข้าร่วม 
โครงการของ
บุคคลใด ๆ 
บรรยาย
กระบวนการจริง 
ที่เกิดขึ้นสร้าง
ปฏิสัมพันธ์และ
ท าการสังเกต
อย่างต่อเนื่อง
เกี่ยวข้องกับ 
กิจกรรมต่าง ๆ 
ของทีม 
ปฏิบัติงาน  
ในโครงการและ
ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
 
 
 
  

นิยามเชิงปฏิบัติการ  
และวัดผลลัพธ์ตาม 
เกณฑ์รวบรวมการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับ
ผลลัพธ์ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับ
โครงการหรือ 
สิ่งแทรกแซงนั้น ๆ 
โดยใช้การวิเคราะห์ 
เชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพ รวมทั้ง  
เปรียบเทียบผลลัพธ์ 
กับความต้องการ  
จ าเป็นในการได้รับ
การตอบสนอง 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

ตารางที่ 2.2 (ต่อ)  

 

ลักษณะส าคัญ การประเมิน 
บริบท 

การประเมินปัจจัย
น าเข้า 

การประเมิน
กระบวนการ 

การประเมินผลผลิต 

ความสัมพันธ์ 
กับการตัดสิน 
ในกระบวนการ 
เปลี่ยนแปลง 

ส าหรับตัดสินใจ 
ก าหนดสิ่งต่าง ๆ 
ได้แก่ความสัมพันธ์
ของเป้าหมายกับ
ความต้องการ
จ าเป็นทีจ่ะได้รับ
การบริการหรือ
การได้รับโอกาส 
การจัดล าดับ
ความส าคัญ 
เกี่ยวกับะยะเวลา
การใช้งบประมาณ 
และทรัพยากร
ความสัมพันธ์ 
ของวัตถุประสงค์
กับการแก้ไข
ปัญหาการจัดท า
แผนเปลี่ยนแปลง
ความต้องการ
จ าเป็นและ 
จัดเตรียม
สารสนเทศ   
พ้ืนฐานส าหรับ   

  การตัดสินผลลัพธ์ 

ส าหรับเลือก
แหล่งให้การ
สนับสนุน  
กลยุทธ์   
การแก้ปัญหา 
และการ
ออกแบบ  
แนวทางการ  
ด าเนินงาน
โครงการ   
การตัดสินใจ
ปรับเปลี่ยน 
กิจกรรม 
งบประมาณ และ
ตารางเวลาการ
ด าเนินกิจกรรม
เป็นการจัดหา
สารสนเทศเพ่ือ
เป็นพื้นฐานการ
ตัดสินใจน า
โครงการไปใช้ 

ส าหรับการใช้
และปรับการ
ออกแบบ 
โครงการ 
ควบคุมผล 
ที่จะเกิดจาก 
กระบวนการ 
ควบคุมผลที่
อาจจะเกิดจาก 
กระบวนการ 
และจัดเตรียม
ค าอธิบาย
กระบวนการที่
เกิดข้ึนจริงเพ่ือ
ใช้ตีความ  
ผลลัพธ์ที่จะ
เกิดข้ึนใน 
ตอนท้าย 

ส าหรับการตัดสินใจ 
เกี่ยวกับความ
ต่อเนื่อง การยุติการ
ปรับแต่ง หรือ
เปลี่ยนแปลงจุด 
เน้นของกิจกรรม 
และน าเสนอบันทึก
รายงาน ที่ชัดเจน
ของผลที่เกิดข้ึน
ทั้งหมดจาก 
กิจกรรมต่าง ๆ  
(ท้ังที่ตั้งใจและ 
ไม่ตั้งใจทั้งเชิงบวก
และเชิงลบ) 
เปรียบเทียบผลการ 

ประเมินความ
ต้องการจ าเป็นที่
ได้รับการตอบสนอง
กับวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ 

 
ที่มา : ปรับจาก Stufflebeam and Shinkfield, 2007 : 335 เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี. (2556 : 18) 

  



 

  การจัดประเภทของการประเมิน แสดงถึงการประเมินที่พยายามให้ครอบคลุมกระบวนการ
ท างานในทุก ๆ ขั้นตอน ตามแนวคิดที่รู้จักกันดีในนามว่า“CIPP” สิ่งที่ควบคู่กับการประเมินทั้ง 4 ประเภท 
ได้แก่การตัดสินใจเพื่อด าเนินการใด ๆ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้อีก 4 ประเภทเช่นกัน คือ   

  1. การตัดสินใจเพ่ือการวางแผนเป็นการตัดสินใจที่อาศัยการประเมินสภาวะแวดล้อม 
มีบทบาทส าคัญ คือ การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับแผนในการด าเนินงาน  

  2. การตัดสินใจเพ่ือก าหนดโครงสร้างของโครงการ เป็นการตัดสินใจที่ต้องอาศัยการประเมิน 
ตัวป้อน มีบทบาทส าคัญ คือ การก าหนดโครงสร้างแผนงานและข้ันตอนการท างานต่าง ๆ ของโครงการ 

  3. การตัดสินใจเพ่ือน าโครงการไปปฏิบัติเป็นการตัดสินใจที่อาศัยการประเมินกระบวนการ  
มีบทบาทส าคัญ คือ ควบคุมการท างานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด และเพ่ือปรับปรุงแก้ไขแนวทาง 
การท างานให้ได้ผลดีที่สุด  

  4. การตัดสินใจเพื่อการทบทวนโครงการ เป็นการตัดสินใจที่อาศัยผลจากการประเมินที่เกิดขึ้น  
มีบทบาทหลัก คือ การตัดสินใจเกี่ ยวกับการยุติล้มเลิก หรือขยายโครงการในช่วง เวลาต่อไป  
ดังรูปแบบความสัมพันธ์ที่ปรากฏในแผนภาพที่ 2.3  

 
ภาพที่ 2.3  ความสัมพันธ์ของการตัดสินใจ และประเภทของการประเมินตามโมเดลของ Stufflebeam  

  ที่มา : เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี. (2556) 
 

  จากแผนภาพที่  2.3  แสดงให้ เห็นว่าการประเมินโดยใช้รูปแบบการประเมินที่ช่วย 
ในการตัดสินใจ แบบซิปป์ของสตัฟเฟิลบีม (CIPP) เป็นการประเมินที่ครอบคลุมตั้งแต่เริ่มโครงการจนสิ้นสุด
โครงการ จึงเป็นการช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกเป้าหมาย หรือจุดมุ่ งหมาย  
ของสิ่ งที่จะประเมินการด า เนินงาน การก าหนดยุทธวิธี  แผนงาน และการปรับเปลี่ยนยุทธวิธี   



 

แผนการด าเนินงานให้มีความเหมาะสม รวมทั้งการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน คงขยาย ยุบ หรือ เลิก 
สิ่ งที่ประเมิน ดังนั้น การประเมินโครงการการจัดการศึกษา โดยใช้รูปแบบ CIPP อย่างถูกต้อง  
ย่อมได้รับสารสนเทศเปน็ประโยชน์อันจะส่งผลให้การด าเนินงานของโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  

  แนวคิดและรูปแบบการประเมินของ Stufflebeam นับว่าเป็นต้นแบบของการประเมิน  
อย่างมีระบบ การด าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงตัดสินผลทุกขั้นตอนและเป็นกระบวนการ
ประเมินที่มีประสิทธิภาพ การประเมินโดยใช้รูปแบบ CIPP เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายมากที่สุด โดยเฉพาะ
การประเมินโครงการต่าง ๆ เพราะว่าเป็นการประเมินให้สารสนเทศที่ครอบคลุม  มีการพิจารณา 
ถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ประกอบด้วย อย่างไรก็ตามบางครั้งมีการน ารูปแบบการประเมินแบบนี้ไปใช้  
โดยไม่ครบตามขั้นตอนด้วยการตัดการประเมินบริบทออกท าให้สารสนเทศที่ได้ลดคุณค่าลง และมีผลต่อการ
ตัดสินใจได้ ในการประเมินโครงการนั้น รูปแบบการประเมินจะเป็นสิ่งส าคัญในการอธิบายโครงการและ  
จะน าไปสู่การตัดสินใจโครงการ จึงมีข้อควรค านึงในการใช้รูปแบบการประเมิน ดังนี้  

  1. วัตถุประสงค์ของการประเมิน คือ การให้สารสนเทศ ( Information) เพ่ือการตัดสินใจ   
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ  

  2. ชนิดของการตัดสินใจที่แตกต่างกัน ย่อมต้องการออกแบบการประเมินที่แตกต่างกัน    
และควรใช้รูปแบบการประเมินท่ีมีประสิทธิผลและเป็นรูปแบบทั่ว ๆ ไป  

  3. กรณีที่รูปแบบการประเมินมีความแตกต่างกันด้านเนื้อหา ควรใช้ขั้นตอนของการติดตาม
ผล คือ วิเคราะห์ รวบรวม และน าเสนอ  

  4. การตัดสินใจประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ คือ วิเคราะห์ ออกแบบ เลือกและปฏิบัติ   
จึงจ าเป็นจะต้องอาศัยข้อมูลจากการประเมินซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างนักประเมินและผู้ตัดสินใจ  

  5. เพ่ือที่จะให้ได้มาซึ่งค าตอบในการตัดสินใจ การออกแบบการประเมินจึงควรค านึงถึงเกณฑ์ 
ที่มีความตรงภายใน ความเที่ยง และมีความเป็นปรนัย  

 6. การประเมินที่เป็นกระบวนการต่อเนื่องเป็นวัฏจักร (Cycle) ต้องใช้กับโครงการที่เป็นระบบ 
  จากแนวคิดและรูปแบบการประเมินโครงการที่นักประเมินทั้งหลายได้พยายามเสนอไว้นั้น  

แต่ละรูปแบบมีแนวคิด ทฤษฎี และหลักเหตุผลของการพัฒนาโดยเฉพาะ มีความเชื่อและปรัชญาส่วนบุคคล
ที่แตกต่างกัน ที่ส าคัญคือ รูปแบบแต่ละรูปแบบที่น าเสนอมีวัตถุประสงค์เฉพาะของการใช้ในการประเมิน 
ที่แตกต่างกัน นอกจากนั้นรูปแบบต่าง ๆ ล้วนมีจุดเด่นจุดด้อย และมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ที่ไม่เหมือนกัน  
ดังนั้นในทางปฏิบัติแล้วการประเมินโครงการใด ๆ ต้องพิจารณาถึงสภาวะแวดล้อมและวัตถุประสงค์ 
ของการประเมินโครงการ ตลอดจนองค์ประกอบอ่ืน  ๆ ที่ เ อ้ืออ านวยต่อการใช้ รูปแบบนั้น  ๆ  
รวมทั้งอรรถประโยชน์ที่จะได้จากการใช้รูปแบบนั้น ๆ เป็นส่วนส าคัญด้วย  

  ส าหรับการประเมินโครงการของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ครั้งนี้ ผู้ประเมินเลือกประยุกต์ใช้รูปแบบซิปป์โมเดล  ของStufflebeam 
เนื่องจากผู้ประเมินเห็นว่า เป็นรูปแบบที่มีองค์ประกอบของการประเมินครอบคลุมทุกองค์ประกอบของระบบ
และมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการด าเนินโครงการต่อไป  



 

 1.8  ความส าคัญและประโยชน์ของการประเมินโครงการ  
   การประเมินโครงการอย่างมีระบบ ย่อมจะมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารโครงการตระหนักถึงคุณภาพ 

ฅของแผนและโครงการที่ก าหนดขึ้นไว้ว่า สามารถสนองตอบความต้องการของสังคมหรือสามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใด ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการด าเนินการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
โครงการให้มีความถูกต้อง เหมาะสม ส่ งผลให้ โครงการนั้ นด า เนินงานอย่ างมีประสิ ทธิ ภ าพ  
บรรลุถึงเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ทุกประการ การประเมินโครงการมีความส าคัญและมีประโยชน์ 
ตามความคิดเห็นของนักวิชาการ ดังนี้  

  เชาว์ อินใย (2553 : 12) ได้อธิบายความส าคัญของการประเมินโครงการไว้ว่า การประเมิน 
โครงการเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย เป็นกระบวนการที่มีระบบเพ่ือค้นหาข้อเท็จจริงหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  
ทั้งยังเป็นกระบวนการที่มีระบบเพ่ือตัดสินความส า เร็จของโครงการอีกด้วย การประเมินโครงการ 
เป็นการด าเนินงานที่ไม่ใช้ความพยายามในการสร้างทฤษฎีหรือพัฒนาองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ 
การประเมินโครงการที่น ามาใช้ในทางสังคมศาสตร์นั้น เป็นการเตรียมสารสนเทศเพ่ือใช้ในการปรับปรุง 
โครงการทางสังคม เหตุผลประการส าคัญที่จ าเป็นต้องประเมินโครงการก็คือ มีทางเลือกในการด าเนิน 
โครงการได้มากมายที่จะท าให้การด าเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องประเมินโครงการ
ว่าประสบความส าเร็จหรือไม่   

  พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2555 : 75-76) ได้สรุปถึง ความส าคัญหรือคุณประโยชน์ของการประเมิน 
โครงการไว้ดังนี้  

  1. การประเมินจะช่วยให้การก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรการของการด าเนินงาน มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น กล่าวคือ ก่อนที่โครงการจะได้รับการสนับสนุนให้น าเข้าไปใช้ย่อมจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด
จากผู้บริหารและผู้ประเมิน ส่วนใดที่ไม่ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์หรือมาตรการการด าเนินงานหากขาด 
ความแน่นอน ชัดเจน จะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องชัดเจนเสียก่อน ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า 
การประเมินโครงการมีส่วนช่วยให้โครงการมีความชัดเจนและสามารถที่ จะน า ไปปฏิบัติได้อย่างได้ผล
มากกว่าโครงการที่ไม่ได้รับการประเมินผล  

  2. การประเมินโครงการช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ 
ทั้งนี้เพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ ข้อมูลใดหรือปัจจัยใดที่ เป็นปัญหา  
จะได้รับการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานหรือใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม และคุ้มค่า 
ทรัพยากรทุกชนิดจะได้รับการจัดสรรให้อยู่ในจ านวนหรือปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอต่อการด าเนินงาน 
ทรัพยากรที่มีมากเกินไปจะได้รับการตัดทอนและทรัพยากรใดที่ขาดก็จะได้รับการจัดหาเพ่ิมเติม  
ฉะนั้น การประเมินโครงการจึงมีส่วนที่ท า ให้การใช้ทรัพยากรของโครงการเป็นไปอย่างคุ้มค่า 
และมีประสิทธิภาพ  

  3. การประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ ดังที่กล่าวมาแล้วว่าโครงการ  
เป็นส่วนหนึ่งของแผน ดังนั้นเมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบ วิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขให้ด า เนินการ 
ไปด้วยดี  ย่อมจะท าให้แผนงานด าเนินการไปได้ด้วยดี และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ หากโครงการใด 
โครงการหนึ่ งมีปัญหาในการน าไปปฏิบัติย่อมกระทบกระเทือนต่อแผนงานทั้งหมดโดยส่วนรวม  



 

ฉะนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า การประเมินโครงการมีส่วนช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ และการด า เนินงาน 
ไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกัน  

  4. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ ( Impact) 
ของ โครงการและการท าให้โครงการมีข้อที่ท าให้เกิดความเสียหายน้อยลง  

  5. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยอย่างส าคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน ดังที่กล่าวมาแล้ว 
การประเมินโครงการเป็นการตรวจสอบและควบคุมชนิดหนึ่ง ซึ่งการด า เนินการอย่างมีระบบ และความ 
เป็นวิทยาศาสตร์อย่างมาก ทุกชนิดของโครงการและปัจจัยทุกชนิดที่ ใช้ในการด า เนินงานจะได้รับ 
การวิเคราะห์อย่างละเอียด กล่าวคือ ข้อมูลน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลงาน  (Output) 
จะได้รับการตรวจสอบประเมินทุกขั้นตอน ส่วนใดที่ไม่มีปัญหาหรือไม่มีคุณภาพ จะได้รับการพิจารณา
ย้อนหลัง (Feedback) เพ่ือให้มีการด าเนินการใหม่ จนกว่าจะเป็นมาตรการหรือตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ 
จึงถือว่าการประเมินผลเป็นการควบคุมคุณภาพโครงการ  

  6. การประเมินโครงการมีส่วนในการสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ  
การประเมินโครงการมิใช่การควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการ แต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์ด้านการปรับปรุง
แก้ไขและเสนอวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติโครงการอันย่อมน ามาซึ่งผลงานที่ดี เป็นที่ยอมรับ 
ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งปวง โดยลักษณะเช่นนี้ย่อมท าให้ผู้ปฏิบัติมีก าลังใจ มีความพึงพอใจและตั้งใจกระตือรือร้น
ที่จะปฏิบัติงานต่อไปและมากขึ้น ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า การประเมินโครงการมีส่วนส าคัญในการสร้างขวัญ  
ก าลังใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

  7. การประเมินโครงการช่วยในการตัดสินในการบริหารโครงการ กล่าวคือ การประเมิน 
โครงการจะท าให้ผู้บริหารได้ทราบอุปสรรค ข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้และแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง  
การด าเนินโครงการ โดยข้อมูลดังกล่าวแล้วจะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจว่าจะด า เนินโครงการนั้นต่อไป  
หรือจะยุติโครงการนั้นเสีย นอกจากนั้นผลของการประเมินโครงการอาจเป็นข้อมูลอย่างส าคัญในการวางแผน 
หรือการก าหนดนโยบายของผู้บริหารและฝ่ายการเมือง  

 รัตนะ บัวสนธ์ (2556 : 26-27) กล่าวว่า การประเมินโครงการมีประโยชน์ดังนี้   
 1. การประเมินโครงการ ช่วยในการก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรการของการด าเนินงาน 

มีความชัดเจนขึ้นเพราะการน าโครงการไปใช้ควรจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดจากผู้บริหาร 
และผู้ประเมินเสียก่อน หากพบว่าวัตถุประสงค์หรือมาตรการในการด าเนินงานส่วนใดไม่ชัดเจนจะต้องได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องเสียก่อน  

  2. การประเมินโครงการ ช่วยในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์สูงสุด  
เพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ หากพบว่ามีข้อมูลหรือปัจจัยที่เป็นปัญหา
จะ ได้รับการแก้ไขเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานหรือใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมคุ้มค่า ทรัพยากร  
ทุกชนิด จะได้รับการจัดสรรให้อยู่ในจ านวนที่เหมาะสมเพียงพอแก่การด าเนินงาน ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็น  
หรือมีมากเกินไปจะไดร้ับการตัดทอน และทรัพยากรใดที่ขาดจะได้รับการหาเพิ่มเติม  



 

  3. การประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ เพราะโครงการเป็นส่วนหนึ่ง 
ของแผน ดังนั้นเมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ด า เนินการไปด้วยดี 
แผนงานก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ไปด้วย  

  4. การประเมินโครงการช่วยในการแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ ( Impact) ของโครงการ  
และท าให้โครงการเสียหายน้อยลง  

  5. การประเมินโครงการช่วยในการควบคุมคุณภาพของงาน เพราะการประเมินโครงการ  
เป็นการตรวจสอบและควบคุมชนิดหนึ่ง  

  6. การประเมินโครงการช่วยในการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ  
เพราะการประเมินโครงการมิใช่เป็นการควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการแต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์  
เพ่ือเป็นการปรับปรุงแก้ไข และเสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติโครงการ อันย่อมจะน ามาซึ่งผลงาน 
ที่ดีเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทั้งปวง  

  7. ผลของการประเมินโครงการอาจเป็นข้อมูลอย่างส าคัญในการวางแผน หรือการก าหนด
นโยบายของผู้บริหารและฝ่ายการเมือง  

  8. การประเมินโครงการ ช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ กล่าวคือ การประเมิน 
โครงการจะท าให้ผู้บริหารได้ทราบถึงอุปสรรคปัญหา ข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้ และแนวทาง 
ในการปรับปรุงแก้ไข การด า เนินการโครงการโดยข้อมูลดังกล่าวจะช่วยท า ให้ผู้บริหารตัดสินใจ 
ว่าจะด าเนินโครงการนั้นต่อไป หรือยุติโครงการ  

 สรุปได้ว่า การประเมินโครงการมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินโครงการเป็นเครื่องมือ 
ที่ช่วยก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานการของการด าเนินงานมีความชัดเจนยิ่งขึ้น การใช้ทรัพยากร 
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด มีส่วนส าคัญในการควบคุมคุภาพของงานและได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค 
ข้อดีข้อเสียของความเป็นไปได้และแนวทางในการปรั บปรุงแก้ไขให้โครงการบรรลุถึงเป้าหมาย 
ที่วางไว้และยังเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย 
 
การประเมินโครงการของโรงเรียนบ้านไร่วิทยาโดยใช้การประเมินโดยรูปแบบจ าลองซิป (CIPP Model)  

นักการศึกษา นักวิชาการ และ นักวิจัย ได้กล่าวถึงรูปแบบจ าลองซิป (CIPP Model) ไว้หลายท่าน
ดังนี้  

สตัฟเฟิลบีม (อ้างอิงถึงใน, Worthen and Sander, 1993) ได้เสนอแบบจ าลองการประเมินผล 
ที่ เรียกว่า CIPP Model ซึ่งเป็นแบบจ าลองที่ เน้นกิจกรรมการประเมินควบคู่ ไปกับการบริหารงาน  
โดยประกอบด้วย การประเมิน 4 ประเภท และมีลักษณะสอดคล้องกับโครงสร้างของระบบงานโดยทั่วไป 
คือ  

1. การประเมินผลที่เกี่ยวกับบริบท (context evaluation) เป็นการประเมินให้ได้ข้อมูลส าคัญ 
เพ่ือช่วยในการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ เป็นการตรวจสอบว่าโครงการ
ที่จะท าสนองปัญหาหรือความต้องการจ าเป็นที่แท้จริงหรือไม่ วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน เหมาะสม 



 

สอดคล้องกับนโยบายขององค์การ หรือ นโยบายหน่วยเหนือหรือไม่ เป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้  
ในแง่ของโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ หรือไม่ เป็นต้น  การประเมินสภาวะแวดล้อม 
จะช่วยในการตัดสินเกี่ยวกับเรื่องโครงการควรจะท าในสภาพแวดล้อมใด ต้องการจะบรรลุเป้าหมายอะไร  
หรือต้องการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะอะไร เป็นต้น  

การประเมินโครงการของโรงเรียนบ้านไร่วิทยาด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ (context 
evaluation) จะประเมินความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ความสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย 
ของโรงเรียน ความสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ. และความสอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาโรงเรียน 

2. การประเมินผลที่เกี่ยวกับตัวป้อน ( input evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือพิจารณาถึง 
ความเป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ 
เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลา รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนการด าเนินงาน เป็นต้น  
การประเมินผลแบบนี้จะท าโดยใช้เอกสารหรืองานวิจัยที่มีผู้ท าไว้แล้ว หรือใช้วิธีการวิจัยน าร่องเชิงทดลอง 
(pilot experimental project) ตลอดจนอาจให้ผู้เชี่ยวชาญมาท างานให้ อย่างไรก็ตาม การประเมินผลนี้
จะต้องส ารวจสิ่งที่มีอยู่เดิมก่อนว่ามีอะไรบ้าง และตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการใด  ใช้แผนการด าเนินงานแบบไหน 
และต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอก หรือไม่  

การประเมินโครงการของโรงเรียนบ้านไร่วิทยาด้านความพอเพียงของทรัพยากรที่ ใช้ 
ในการด าเนินโครงการ (input evaluation)  จะประเมินความเหมาะสมของงบประมาณ ความพอเพียง 
ของวัสดุ อุปกรณ์ ความเหมาะสมของสถานที่  ที่ ใช้ด าเนินโครงการ  ความเพียงพอของบุคลากร  
และความร่วมมือของบุคลากรในการด าเนินโครงการ 

3. การประเมินผลที่เกี่ยวกับกระบวนการ (process evaluation) เป็นการประเมินระหว่าง 
การด าเนินงานโครงการ เพ่ือหาข้อบกพร่องของการด าเนินโครงการ ที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข 
ปรับปรุงให้การด าเนินการช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากร
ที่ใช้ในโครงการ ภาวะผู้น า การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ โดยมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
ทุกขั้นตอน การประเมินกระบวนการนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการค้นหา จุดเด่น หรือจุดแข็ง 
(strengths) และจุดด้อย (weakness) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ มักจะไม่ สามารถศึกษาได้ภายหลัง
จากสิ้นสุดโครงการแล้วการประเมินกระบวนการจะมีบทบาทส าคัญในเรื่องการให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นระยะ ๆ 
เพ่ือการตรวจสอบการด าเนินของโครงการโดยทั่วไป การประเมิน กระบวนการมีจุดมุ่งหมาย คือ  

3.1 เพ่ือการหาข้อบกพร่องของโครงการในระหว่างที่มีการปฏิบัติการ หรือการด า เนินงาน 
ตามแผนนั้น  

3.2 เพ่ือหาข้อมูลต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานของโครงการ  
3.3 เพ่ือการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการด าเนินงานของโครงการ  

การประเมินโครงการของโรงเรียนบ้านไร่วิทยาด้านความเหมาะสมของกระบวนการในการด าเนิน
โครงการ (process evaluation) จะประเมินความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินโครงการ และวิธีการ/
กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละข้ันตอนสอดคล้องกับเป้าหมาย  



 

 
4. การประเมินผลที่เกี่ยวกับผลผลิต (product evaluation) วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

ประเภทนี้ก็เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์จากโครงการกับเ กณฑ์ที่ตั้งไว้ว่าเป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ของภารกิจหรือไม่การประเมินผลประเภทนี้อาจอาศัยการเปรียบเทียบผลผลิตกับเกณฑ์ 
มาตรฐาน (absolute หรือ relative standards) ที่ก าหนดไว้หรืออาจอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากการรายงาน
การประเมินผลทั้ง 3 ประเภทข้างต้น อย่างไรก็ตามในการท าประเมินผลการบริหารงาน เชิงระบบ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  หัวหน้างาน ครู ตลอดจน
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จะต้องค านึงถึงภารกิจบทบาทหน้าที่ของตนเองเป็นส าคัญ จะท าให้เกิดความสอดคล้อง
ไม่ซ้ าซ้อนของเนื้องานในการพัฒนาปรับปรุ ง แก้ไขต่อไป การพัฒนาปรับปรุงแก้ไข (modification)  
นับว่าเป็นส่วนส าคัญในการบริหารงานเชิงระบบ ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนควรตระหนักถึงเรื่องเหล่านี้ซึ่งจะท าให้
ขั้นตอนการท างานมีความสมบูรณ์และครบวงจรเป็นส่วนสัมพันธ์ในการพัฒนางาน หรือปรับปรุง แก้ไขงาน
อย่างแท้จริง เพราะเป็นการน าเอาการประเมินมาวิเคราะห์อาจมีบางสิ่ง บางอย่างที่ยังไม่เป็นที่พึงพอใจ  
หรือยังไม่บรรลุจุดประสงค์จึงต้องพิจารณาก าหนดแนวทางแก้ไขและพัฒนาต่อไป การพัฒนาปรับปรุง  
แก้ไขเป็นขั้นตอนหรือวิธีการตรวจสอบข้อขัดแย้งระหว่างวัตถุประสงค์กับผลที่ได้จากการประเมินว่าจะพัฒนา
หรือปรับปรุงแก้ไขในส่วนใดของระบบหรือต้องพัฒนาปรับปรุงแก้ไขทั้งระบบ  

การประเมินโครงการของโรงเรียนบ้านไร่วิทยาด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายใน
การด าเนินโครงการ (product evaluation) จะประเมินการปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามล าดับที่ก าหนด 
ผลการด าเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และผลของการด าเนินโครงการบรรลุ 
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

 เกณฑ์และตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 การประเมินผลโครงการนั้นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัด ( Indicator) ระดับความส าเร็จของโครงการ 

ให้ทราบ โดยทั่วไปแล้วเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินผลโครงการ   
วรเดช จันทรศร และไพโรจน์ ภัทรนรากุล (2546, หน้า 44) มีดังนี ้ 
1. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) มีตัวชี้วัด เช่น สัดส่วนของผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย ผลิตภาพ 

ต่อหน่วยเวลา ผลิตภาพต่อก าลังคน ระยะเวลาในการให้บริการต่อผู้บริการ  
2. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) มีตัวชี้วัด เช่น ระดับการบรรลุเป้าหมาย ระดับการบรรลุ

ตามเกณฑ์มาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วม ระดับความเสี่ยงของโครงการ  
3. เกณฑ์ความพอเพียง (Adequacy) ตัวชี้ วัด เช่น ระดับความพอเพียงของทรัพยากร  

การขาดแคลนปัจจัยการผลิตและปัจจัยอื่น เป็นต้น  
4. เกณฑ์ความพึงพอใจ (Satisfaction) ตัวชี้ วัด เช่น ระดับความพึงพอใจของโครงการ  

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ เป็นต้น  
5. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) ตัวชี้วัด คือ การให้โอกาสกับผู้ด้อยโอกาส ความเป็นธรรม

ระหว่างเพศ ระหว่างกลุ่มอาชีพ ฯลฯ  



 

6. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) ตัวชี้วัด เช่น ผลผลิตเปรียบเทียบกับเป้าหมายรวมกิจกรรม 
ที่ท าแล้วเสร็จ ทรัพยากร และเวลาที่ใช้ไป มีความเหมาะสมเพียงใด เป็นต้น  

7. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) ตัวชี้วัด เช่น ความอยู่รอดของโครงการด้านเศรษฐกิจ
สมรรถนะด้านสถาบัน ความเป็นไปได้ในด้านการขยายผลของโครงการ  

8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) ตัวชี้วัด เช่น ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น ส าหรับตัวชี้วัด ( Indicators) 
ความส าเร็จของโครงการนั้น หมายถึง ตัวชี้วัดที่แสดงหรือระบุประเด็นที่ต้องการจะวัดหรือประเมิน  
หรือตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคมที่ต้องท าการศึกษา โดยจะมีการระบุลักษณะที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรม  
ทั้งส่วนที่มีลักษณะเชิงปริมาณและลักษณะเชิงคุณภาพ หลักการสร้างตัวชี้วัดที่ดี  

การสร้างตัวชี้วัดที่ดีจ าเป็นจะต้องมีหลักการที่ใช้เป็นเป้าหมายในการด าเนินการ ดังนี้  
1. เลือกใช้/สร้างตัวชี้วัดที่เป็นตัวแทนที่ส าคัญเท่านั้น  
2. ค าอธิบาย หรือการก าหนดตัวชี้วัดควรเป็นวลีที่มีความชัดเจน  
3. ตัวชี้วัดอาจจะก าหนดได้ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพก็ได้  
4. ควรน าจุดประสงค์ของโครงการ หรือประเด็นการประเมินมาก าหนดตัวชี้วัด  
5. การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดควรรวบรวมข้อมูลทั้งจากแหล่งปฐมภูมิและทุติยภูมิ  

การจ าแนกประเภทของตัวชี้วัด  
การจ าแนกประเภทของตัวชี้วัดตามลักษณะของสิ่งที่ ได้รับการประเมินตามแบบจ า ลอง 

การประเมินผลตาม CIPP Model ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา คือ  
ตัวชี้วัดด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ (Context) ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาได้จากสิ่งต่าง ๆ ดังนี้  
1. สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
2. สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน 
3. สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ. 
4. สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 
ตัวชี้วัดด้านความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินโครงการ (Input) ตัวชี้วัดสามารถ

พิจารณาได้จากสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ความเหมาะสมของงบประมาณ 
2. ความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ์ 
3. ความเหมาะสมของสถานที่ ที่ใช้ด าเนินโครงการ 
4. ความเพียงพอของบุคลากร 
5. ความร่วมมือของบุคลากรในการด าเนินโครงการ 
ตัวชี้วัดด้านความเหมาะสมของกระบวนการในการด าเนินโครงการ (Process) ตัวชี้วัดสามารถ

พิจารณาได้จากสิ่งต่าง ๆ ดังนี้  
1. ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินโครงการ  
2. วิธีการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับเป้าหมาย  



 

ตัวชี้วัดด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินโครงการ ( Product)  
ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาได้จากสิ่งต่าง ๆ ดังนี้  

1. ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามล าดับที่ก าหนด 
2. ผลการด าเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
3. ผลการด าเนินโครงการบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวนี้  สามารถใช้ เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการได้ดี   

ซึ่งจะครอบคลุม มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม ด้านบริหารจัดการ ด้านทรัพยากร และด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
นอกจากนั้นยังสามารถวัดถึงความส าเร็จ และความล้มเหลวของโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของโรงเรียนได้  
ซึ่งในทางปฏิบัตินักประเมินผล จะต้องน าเกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ  
และบริบทของโครงการด้วย  

ดังนั้น การประเมินทั้งระบบแบบ CIPP เป็นการประเมินที่ครอบคลุมองค์ประกอบทั้งหมด    
ซึ่งผู้ประเมินจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินที่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ก าหนดประเด็นของตัวแปร
หรือตัวชี้วัด ก าหนดแหล่งข้อมูลผู้ให้ข้อมูล ก าหนดเครื่องมือการประเมินวิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนโดยข้อมูลที่ได้รับจากการประเมิน
นอกจากจะท าให้ทราบคุณค่าของโครงการแล้ว ยังช่วยให้สามารถค้นหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
รวมถึงน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้สามารถด าเนินไปตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป  

สรุปได้ว่า การวิจัยประเมินโครงการเป็นการวิจัยประเมินสภาวะแวดล้อม ได้แก่ การวิเคราะห์
โครงการ การประเมินปัจจัยน าเข้า ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เจ้าหน้าที่โครงการ ปัจจัยเกื้อหนุน
โครงการ  การประเมินกระบวนการบริหารโครงการ และการจัดการวิธีด า เนินการโครงการ 
รวมทั้งการประเมินผลลัพธ์ของโครงการในการผลิตความส า เร็จโครงการ ทั้งนี้เพ่ือศึกษาประสิทธิผล 
และประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น ๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านไร่วิทยา ปีการศึกษา 2564 

 1.  ข้อมูลทั่วไป 
  1.1 ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ตั้งอยู่เลขที่ 101 หมู่ 1  ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านไร่  
จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61140  โทรศัพท ์ 056 – 539014 
โทรสาร 056 – 539167      Website : www.banraiwitthaya.ac.th สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาอุทัยธานี  ชัยนาท 

  1.2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  1.3  มีเขตพ้ืนที่บริการ  16 หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่  1, 7, 10  ต.ทัพหลวง   อ.บ้านไร่ 

หมู่ 2, 5         ต.ห้วยแห้ง   อ.บ้านไร ่
หมู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   ต.บา้นบึง     อ.บ้านไร ่
หมู่ 5, 6       ต.เจ้าวัด      อ.บ้านไร ่
หมู่ 1, 4       ต.บ้านไร่      อ.บ้านไร ่

 2.  ข้อมูลด้านการบริหาร 
  2.1  ผู้บริหาร  นายอนุกูล  กรัณย์เมธากุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
  2.2  ผู้ช่วยผู้บริหาร (ที่ได้รับแต่งตั้ง)     
   2.2.1   นางสาวขนิษฐา    ก้อนเพชร       รองผู้อ านวยการกลุ่มการบริหารงานบุคคล 
   2.2.2   สิบเอกพงศกร      กวีวุฒิพันธุ์     รองผู้อ านวยการกลุ่มการบริหารงบประมาณ 
   2.2.3   นางสาวกฤติยา    ชินประเสริฐ     รองผู้อ านวยการกลุ่มการบริหารวิชาการ 

  2.3 ประวัติโดยย่อ ปรัชญา ค าขวัญ  และสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 
   โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ตั้ง  ณ เลขที่ 101  หมู่ที่  1  ต าบลบ้านบึง  อ าเภอบ้านไร่   
จังหวัดอุทัยธานี ติดกับถนนสายบ้านไร่ – อุทัยธานี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุทัยธานี  77  กิโลเมตร  
อยู่ห่างจากตัวอ าเภอบ้านไร่  3 กิโลเมตร มีเนื้อที่  92  ไร่ 2 งาน  54  ตารางวา โดยมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 
   ทิศเหนือ   ติดกับเขตอ าเภอห้วยคต  อ าเภอลานสัก   
                                                     อ าเภอแม่เปิน  จังหวัดนครสวรรค์   
                                                     อ าเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก 
   ทิศใต ้   ติดกับเขตอ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 
       อ าเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี 
   ทิศตะวันตก   ติดกับเขตอ าเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี 
       อ าเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก 
   ทิศตะวันออก  ติดกับเขตอ าเภอหนองมะโมงและอ าเภอเนินขาม  

 จังหวัดชัยนาท 
 
 



 

 ได้จัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งให้จังหวัดอุทัยธานี  ด าเนินการเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประจ าอ าเภอบ้านไร่  ซึ่งทางอ าเภอพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานที่โรงเรียนบ้านไร่   
( ประถมปลาย ) เดิม  เหมาะสมและมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคท่ีดินให้คือ 
           1.  นายสวิง        สีสรรพ์            บริจาคจ านวน   25   ไร่ 
           2.  นายเจ๊ก        แห้วเพชร          บริจาคจ านวน   25   ไร่ 
           3.  นายเพ็ง – นางขุน    เงินทองดี  บริจาคจ านวน   42   ไร่  2  งาน  54 ตารางวา  

 รวมที่ดินที่ได้บริจาค  ทั้งสิ้น 92 ไร่  2 งาน 54  ตารางวา   จึงได้ท าการ ซ่อมแซมอาคารที่ช ารุด 
และบ้านพักครู  1  หลัง ที่ทรุดโทรมให้สามารถใช้การได้ และเปิดท าการสอนเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2514  
โดยศึกษาธิการอ าเภอบ้านไร่ ( นายทองหล่อ จันทร์หนัก )  เป็นประธานในพิธีเปิด  มีนายปรีชา ภู่จ ากัด   
ท าหน้าที่ครูใหญ่ มีครู 1 คน และนักเรียน จ านวน 24 คน 
 14  พฤษภาคม 2514  นายปรีชา ภู่จ ากัด   ย้ายไปด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนครบุรี   
จังหวัดนครราชสีมา และนายสมนึก ยุวพันธ์ ครูโรงเรียนวิชัยบ ารุงราษฎร์ จังหวัดชัยนาท มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
          1 มกราคม 2519 นายสมนึก  ยุวพันธ์ ย้ายไปด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา  
และนายนิวัฒน์ รังษิมาศ ครูโรงเรียนอุทัยทวีเวท มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
 ตุลาคม 2527  นายนิวัฒน์  รังษิมาศ ย้ายไปด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  
จังหวัดอุทัยธานี และในวันที่  17 ธันวาคม 2527     นายวรศักดิ์  เถาวัน  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  
จังหวัดอุทัยธานีมาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
 22 ตุลาคม 2535 นายวรศักดิ์  เถาวัน ย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนลานสักวิทยา 
จังหวัดอุทัยธานี และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายสมบุญ  ทิพรังศรี อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองเต่าวิทยา  
จังหวัดอุทัยธานี  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
 ตุลาคม 2541  นายสมบุญ  ทิพรังศรี  ย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสามัญศึกษา 
จังหวัดอุทัยธานี  และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง   นายนพดล  วัฒนา ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีประจันต์เมธีประมุข 
จังหวัดสุพรรณบุรี มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
 ตุลาคม 2544 นายนพดล วัฒนา เกษียณอายุราชการกรมสามัญศึกษา  จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้ง  
นายชาญศักดิ์  คันศร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา   มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา   
 ตุลาคม  2547 นายชาญศักดิ์  คันศร  ผู้อ านวยการโรงเรียนย้ายไปด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
โรงเรียนหนองฉางวิทยา  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานได้มีค าสั่ งแต่งตั้ ง 
ให้นางสงวนทรัพย์  ทิพรังศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  
 กันยายน 2553 นางสงวนทรัพย์ ทิพรังศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียน  เกษียณอายุราชการ 
 กุมภาพันธ์ 2554 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้  
นายวิชัย ยุชังกูล  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพวิทยามาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
 กันยายน 2559  นายวิชัย  ยุชังกูล  ผู้อ านวยการโรงเรียน  เกษียณอายุราชการ 



 

 พฤศจิกายน  2559  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้มีค าสั่งแต่งตั้ง 
ให้นายอนุกูล  กรัณย์เมธากุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคมมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน
บ้านไร่วิทยา 
 ปรัชญาโรงเรียน   การศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคม 
 ค าขวัญ     มานะ  ซื่อสัตย์  สามัคคี  มีวินัย 
 ต้นไม้ประจ าโรงเรียน  ต้นเฟื่องฟ้า 
 อักษรย่อ    บ.ร.ว. 

 
 ตราสัญลักษณ์โรงเรียน    

    
 

 
 สีประจ าโรงเรียน    ฟ้า – ขาว 

ความเฉลียวฉลาด ความก้าวหน้าในอนาคต 
ความมีเกียรติสูง 
ความสะอาดทั้ งกาย วาจา ใจ และหมายถึง 
ผู้มีศีลธรรม มีสติ ปัญญา รู้จักช่วยเหลือสังคม 

 
 2.4 ท าเนียบผู้บริหาร 

  2.4.1 นายปรีชา  ภู่ก าจัด  ด ารงต าแหน่ง พ.ศ.  2514 - 2515 
  2.4.2 นายสมนึก  ยุวพันธ์  ด ารงต าแหน่ง พ.ศ.  2515 - 2519 
  2.4.3 นายนิวัฒน์  รังษิมาศ ด ารงต าแหน่ง พ.ศ.  2519 - 2527 
  2.4.4 นายวรศักดิ์  เถาวัลย์ ด ารงต าแหน่ง พ.ศ.  2527 - 2535 
  2.4.5 นายสมบุญ  ทิพรังศรี ด ารงต าแหน่ง พ.ศ.  2535 - 2541 
  2.4.6 นายนพดล  วัฒนา  ด ารงต าแหน่ง พ.ศ.  2541 - 2544 
  2.4.7 นายชาญศักดิ์  คันสร ด ารงต าแหน่ง พ.ศ.  2544 - 2548 
  2.4.8 นางสงวนทรัพย์  ทิพรังษี  ด ารงต าแหน่ง พ.ศ.  2548 - 2553 
  2.4.9 นายวิชัย  ยุชังกูล   ด ารงต าแหน่ง พ.ศ.  2554 – 2559 
  2.4.10 นายอนุกูล  กรัณย์เมธากุล ด ารงต าแหน่ง พ.ศ.  2559 – ปัจจุบัน  

 
 2.5 ระบบโครงสร้างการบริหารงาน  
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 3.  สภาพชุมชนโดยรวม 
   3.1 สภาพที่ตั้ง และการคมนาคม   สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณจะเป็นที่ราบสูง ภูเขา  

และพ้ืนที่เกษตรกรรม ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 80 กิโลเมตร  โรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นที่ตั้ง  
ของตัวอ าเภอ การคมนาคมสะดวกสบาย   มีถนนลาดยางอย่างดี   มีรถประจ าทางผ่าน  3 สาย   
คือ สายอุทัยธานี - บ้านไร่   สายบ้านไร่ - สุพรรณบุรี และสายบ้านไร่ -กรุงเทพฯ  
    3.2 สภาพเศรษฐกิจ และการประกอบอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน 
ประกอบอาชีพเกษตรกร ได้แก่ การท าไร่อ้อย ข้าวโพด มันส าปะหลัง สับปะรด ยางพารา มากกว่าร้อยละ 60  
ค้าขายและรับจ้าง ร้อยละ 20 รับราชการ ร้อยละ 10 และอ่ืน  ๆ อีกร้อยละ 10 โดยมีรายได้เฉลี่ย 
ต่อครอบครัวต่อปีส่วนใหญ่อยู่ท่ีประมาณ  30,000 - 40,000  บาท 
    3.3 ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี  ศาสนาที่นับถือส่วนใหญ่คือศาสนาพุทธ มากกว่าร้อยละ 80 
ศาสนาคริสต์และศาสนาอ่ืน ๆ น้อยกว่าร้อยละ 20 ประชากรในชุมชนมีการท ากิจกรรมทางศาสนา 
ที่ตนเองนับถืออยู่อย่างต่อเนื่องวัฒนธรรมของท้องถิ่นมีอยู่อย่างหลากหลายตามความเชื่อ เช่น ประเพณี  
การปิดบ้าน จุลกฐิน เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้านไร่และมีชื่อเสียง   
คือ  ผ้าทอลายโบราณของกลุ่มแม่บ้านต่าง ๆ เช่น กลุ่มแม่บ้านผาทั่ง กลุ่มทอผ้าบ้านนาตาโพ กลุ่มแม่บ้าน 
ทัพหลวง  เป็นต้น 
 4.  ทิศทางของสถานศึกษา 
  การจัดวางทิศทางของโรงเรียนจะช่วยให้การด าเนินงานของโรงเรียนมีความชัดเจนมากขึ้น 
ดังนั้น  จึงได้ด าเนินการตรวจสอบและประเมินสถานภาพของตนเอง  โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
ทั้งภายในและภายนอก แล้วน าผลการประเมินภายนอกรอบสามมาก าหนดทิศทางในการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียน ดังนี้ 
  4.1 วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยามีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร
เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขยายโอกาสทางการศึกษา  
พัฒนาระบบเทคโนโลยี โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  4.2 พันธกิจของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา มีดังนี้ 
     4.2.1 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง        
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     4.2.2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
     4.2.3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
     4.2.4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการ           
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
     4.2.5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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   4.2.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  
ในการจัดการศึกษา 
  4.3 เป้าประสงค์ 

   4.3.1 ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง  
และเป็นพลเมืองดีของชาติ และการเป็นพลเมืองโลกท่ีดี 

   4.3.2 ผู้ เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

   4.3.3 เสริมสร้ างคุณภาพประชากรวั ย เรียนกลุ่ มชาติ พันธุ์  กลุ่ มที่ ด้อยโอกาส  
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร เพ่ือสร้างความม่ันคงของประเทศในระยะยาว 

   4.3.4 ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ      
มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพ  ตามความต้องการ 
และความถนัด 

   4.3.5 ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
ทั้งในด้านที่มีพัฒนาการปกติ และด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้หรือความสามารถ
พิเศษ ตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

   4.3.6 ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ    
 หรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและระดับที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการด าเนินชีวิตในสังคม
ได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

   4.3.7 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน  
และสามารถพ่ึงตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
สามารถป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได้ 

   4.3.8 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ 
มีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพชั้นสูง 

   4.3.9 ผู้ เรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน  
และเข้าถึงบริการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

   4.3.10 สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ           
มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  4.4 กลยุทธ์ 
   4.4.1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
   4.4.2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   4.4.3 พัฒนาผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 



 

   4.4.4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า 
ทางการศึกษา 
   4.4.5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

  4.5 จุดเน้นของโรงเรียน 
     4.5.1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ 
มีทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถ  
ในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
     4.5.2 ผู้ เ รี ยนที่มีความต้องการจ า เป็นพิ เศษ กลุ่ มชาติ พันธุ์  กลุ่ มผู้ ด้อยโอกาส  
และกลุ่ มที่ อยู่ ใน พ้ืนที่ห่ างไกลทุรกันดารได้ รับการศึกษาอย่างทั่ วถึ ง  เท่ า เทียม และมีคุณภาพ  
พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     4.5.3 ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะ
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะ 
ในการใช้เทคโนโลยี 
     4.5.4 ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์ และนวัตกรรม  
มีภาวะผู้น าทางวิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ และการบริหารแบบร่วมมือ 
     4.5.5 สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ร่วมมือกับชุมชน 
ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้  
ในทุกมิติ  
  4.6 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

   นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่วิทยามีนิสัยรักการออม 
  4.7 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
   โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการออม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 1.  งานวิจัยในประเทศ 

  สมปอง ทองแดง (2553 : 56) ได้ศึกษาการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ของกองสวัสดิการสังคมงานพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกองสวัสดิการสังคมงานพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน   
ในองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) 
และด้านผลผลิต (Product) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้น าชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ  
จ านวน 154 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยประชากร และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร ผลการประเมินพบว่า  

  1. ด้านบริบท ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความคิดเห็น  
ระดับมากและปานกลาง โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเป็นล าดับแรก คือ ผู้บริหารให้ความส าคัญ  
กับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นอย่างดี รองลงมา คือ องค์ประกอบของโครงการ 
มีความชัดเจน ได้แก่ เนื้อหาสาระของโครงการ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 
โครงการ โดยก่อนมีโครงการปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่มีความรุนแรง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง   
เป็นล าดับสุดท้าย  

  2. ด้านปัจจัยน าเข้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความคิดเห็น  
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมากเป็นล า ดับแรก คือ มีการประชาสัมพันธ์ 
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบข้อมูลและก าหนดการล่วงหน้า รองลงมา คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพร้อม 
ในการเข้ารับการฝึกอบรม และได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ส าหรับใช้ในการฝึกอบรม  
เป็นอย่างดี เป็นล าดับสุดท้าย  

  3. ด้านกระบวนการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า  
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีความคิดเห็นระดับมากเป็นล าดับแรก คือ มี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
โ ค ร ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า นต า ม ห น้ า ที่ ค ว าม รั บ ผิ ด ช อบ ไ ด้ เ ป็ น อ ย่ า ง ดี  ร อ ง ล ง ม า  คื อ  วิ ท ย า ก ร 
มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของวิทยากร และเอกสารประกอบการฝึกอบรม  
มีจ านวนเพียงพอ เป็นล าดับสุดท้าย 

  4. ด้านผลผลิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความคิดเห็น 
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีความคิดเห็นระดับมากเป็นล าดับแรก คือ ต้องการให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อไป 
รองลงมา คือ โดยภาพรวมมีความพอใจต่อโครงการและการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม  
ในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นล าดับสุดท้าย 



 

  ประมวลศิลป์  วิทยา (2557 : 97-100) ได้ประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษน า ร่อง  
โรงเรียนจตุรพักตร์พิมานรัชดาภิเษก CIPP MODEL การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินโครงการ
ห้องเรียนพิเศษน าร่อง โรงเรียนจตุรพักตร์พิมานรัชดาภิเษก CIPP MODEL ผลการวิจัยพบว่า  

  1. ด้านบริบท (Context) วัตถุประสงค์ของโครงการมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  
รูปแบบการด าเนินงานมีความชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  

  2. ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ความพร้อมของการจัดเตรียมทรัพยากรด้านต่าง ๆ ที่น ามาใช้ 
ส าหรับการด าเนินงานโครงการมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  

  3. ด้านกระบวนการ (Product) การด าเนินงานของโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
  4. ด้านผลผลิต (Product)ผลที่เกิดขึ้นกบผู้ร่วมโครงการในด้านคุณลักษณะและความสามารถ 

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยสรุปบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
กับโครงการห้องเรียนพิเศษน าร่องแบบพอเพียง โรงเรียนจตุรพักตร์พิมาน รัชดาภิเษก มีความคิดเห็น 
เกี่ยวกบการจัดการโครงการ อยู่ในระดับมาก ซึ่งข้อสนเทศที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุง
การจัดการโครงการและกิจกรรมอื่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ต่อไป 

  โสภา แซ่ลี (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการประเมินโครงการคืนครูให้นักเรียนโดยประยุกต์ใช้
รูปแบบการประเมิน CIPP Model สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
ผลการวิจัยพบว่า  

  1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  
คือวัตถุประสงค์ของโครงการมุ่งเน้นให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น รองลงมาคือ โครงการ  
สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน และหน่วยงานต้นสังกัด  

  2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ อุปกรณ์ 
เครื่องมือในการด าเนินโครงการอย่างเพียงพอ รองลงมาคือ มีจ านวนบุคลากรด าเนินกิจกรรม โครงการ 
อย่างเพียงพอ และการฝึกอบรมเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานข้อมูล และ สารสนเทศของโรงเรียน  

  3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  
คือ กิจกรรมโครงการน าไปปฏิบัติจริง รองลงมาคือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด า เนินโครงการ  
และมีการรายงานผลการด าเนินโครงการให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ  

  4. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 
เป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ  สถานศึกษา 
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม รองลงมาคือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน  
อย่างมีประสิทธิผล และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น  

  5. การหาแบบปฏิบัติที่ดี ของโครงการคืนครูให้นักเรียน (ครูธุรการ) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ทั้ง 4 ด้าน พบว่า ด้านบริบทของโรงเรียน บุคลากรของโรงเรียนและบุคคล 



 

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมตามโครงการมีความตระหนักในความส าคัญของโครงการ 
ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการอย่างพอเพียง ด้านกระบวนการ พบว่า 
การปฏิบัติตามกิจกรรมตามโครงการด าเนินการตามแผนที่วางไว้ มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
เป็นระยะตลอดการด าเนินกิจกรรม และด้านผลผลิต นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

  บรรดิษฐ์ ม่วงอ่อง (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านกกจั่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนบ้านกกจั่น  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1 ใน 4 ด้านคือ ด้านบริบท(Context 
Evaluation) ด้ า น ปั จ จั ย น า เ ข้ า  ( Input Evaluation) ด้ า น ก ร ะบ ว น ก า ร  ( Process Evaluation)  
และด้านผลผลิต (Product Evaluation) โดยใช้รูปแบบ CIPP Model ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้เป็นครูผู้ด าเนินโครงการ นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการ 
ภาคีเครือข่ายของโรงเรียนบ้านกกจั่น สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1  
มีจ านวนทั้งสิ้น 85 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วน 
ประมาณค่า 5 ระดับ และแบบปลายเปิด สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) และความถ่ี (Frequency) ผลการประเมินพบว่า  

  1. ผลการประเมินด้านบริบท ภาพรวมมีความสอดคล้องและความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โครงการมีหลักการการด า เนินการที่สอดคล้องกับนโยบาย 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงไปคือความร่วมมือของโรงเรียนกับหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองและชุมชนมีความจ าเป็นในการป้องกันนักเรียนให้ห่างไกลจากยาเสพติดและการสร้าง
ภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้กับนักเรียนมีความส าคัญและความจ าเป็นมากในสภาพสังคม ปัจจุบัน ตามล าดับ  

  2. ผลการประเมินด้านปัจจัย เกี่ยวกับความสามารถ ความเพียงพอ ความเหมาะสม  
ต่อการด าเนินงานโครงการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผลการประเมิน  
อยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้านคือ ด้านงบประมาณและระยะเวลา ด้านบุคลากร และด้านสื่อและเครื่องมือ 
ตามล าดับ  

  3. ผลการประเมินด้านกระบวนการเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ตาม มาตรการ 5 ด้านของโครงการ ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณา 
เป็นรายมาตรการ พบว่า ด้านมาตรการป้องกันรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงไปคือมาตรการค้นหา 
และมาตรการ ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มาตรการเฝ้าระวังตามล าดับ  

  4. ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูและนักเรียนต่อประสิทธิผลการปฏิบัติตน
ของนักเรียนในคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนในโครงการ ภาพรวมครูและนักเรียนมี  ความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากทั้ง 5 เรื่องเมื่อพิจารณาเป็นรายเรื่อง พบว่า การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว  โรงเรียนชุมชน
และสังคมอยู่ในระดับมาก รองลงไป คือ นักเรียนมีทักษะในการหลีกเลี่ยงป้องกันภัย อันตรายและพฤติกรรม



 

ที่ไม่พึงประสงค์และเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การจัดการกับอารมณ์และ  ความเครียดของตนเองได้
ตามล าดับ 

  ร าไพ แสงนิกุล (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย : กรณีศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 

  1.1 ผลการประเมินด้านบริบทโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู ในระดับมากที่สุด  
โครงการมีวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ชัดเจน เหมาะสม  

  1.2 ผลการประเมินด้าน  ปัจจัยน าเข้าโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  
เนื้อหาและช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม และผู้บริหารเห็นความส าคัญ ให้การส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินโครงการ  

  1.3 ผลการประเมินด้านกระบวนการโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก การก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล คลอบคลุมวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ ขั้นตอน วิธีการประเมินผล   
มีความเหมาะสม และการจัดกิจกรรมตามโครงการมีความเหมาะสมกับเด็ก  

  1.4 ผลการประเมินด้านผลผลิตโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผานการทดลองอยางง่าย และเด็กมีพัฒนาการทักษะการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ดีขึ้น  

  1.4.1 ผลการประเมิน ด้านผลกระทบโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  
ตราสัญลักษณ์พระราชทานที่ได้รับเป็นหลักประกนคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ครูผู้สอนภาคภูมิใจ
ในตราสัญลักษณ์พระราชทานที่ได้รับ และผู้ปกครองภูมิใจในตัวเด็ก  

  1.4.2 ผลการประเมินด้าน ประสิทธิผลโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  
โรงเรียนจัดกิจกรรมโครงการได้อย่างมีคุณภาพ   

  1.4.3 ผลการประเมินด้านความยั่งยืน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด 
โครงการควรมีการด าเนินการอยางต่อเนื่องต่อไป ครูผู้สอนและผู้ปกครองพร้อมให้ความร่วมมือ สนับสนุน
การด าเนินโครงการต่อไป  

  1.4.4 ผลการประเมินด้านการถ่ายทอดส่งต่อ โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  
โรงเรียนประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้เกี่ยวข้อง  รับทราบด้วยวิธีการที่หลากหลาย โครงการสามารถ 
เป็นแบบอย่างขยายผลให้กับโรงเรียนอ่ืนได้ และเด็กเล่าประสบการณ์การร่วมกิจกรรมโครงการให้ผู้อ่ืนรับรู้
และเข้าใจได ้
  สุลาวัลย์ แซ่ด่าน (2559) ได้ประเมินโครงการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการบริการชุมชนของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
โครงการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริการชุมชนของสถาบันการพลศึกษา  
วิทยาเขตกระบี่ ในการบริการด้านพลศึกษา กีฬา และนันทนาการในด้านต่าง ๆ โดยใช้รูปแบบการประเมิน 
CIPP ตามแนวคิดการประเมินของ (Stufflebeam) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา ปีการศึกษา 2556 ผู้บริหารสถาบันและผู้บริหารโครงการฯ เยาวชนและประชาชน 
เข้าร่วมกิจกรรม และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 628 คน  



 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามโดย ใช้ค่าเฉลี่ย  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหาจากข้อมูลการสัมภาษณ์  

จากการวิจัยพบว่า ผลการประเมินโครงการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการบริการชุมชนของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ พบว่า การประเมินด้านการประเมินบริบท  
การประเมินปัจจัยน าเข้า การประเมินกระบวนการด าเนินงาน การประเมินผลกระทบ และการประเมิน
ประสิทธิผล โดยภาพรวมและรายตัวชี้วัดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก  
ผ่านเกณฑ์ประเมิน ในส่วนของการสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถาบัน ผู้บริหารโครงการและนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ด้านการประเมินด้านการประเมินบริบท การประเมินด้านกระบวนการ การประเมิน  
ด้านความยั่งยืน และการประเมินด้านความสามารถในการขยายผล พบว่ าโครงการมีความสอดคล้อง 
กับนโยบายและยุทธศาสตร์ทั้งของสถาบันการพลศึกษาและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัตถุประสงค์
ของโครงการเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามหลักสูตร การด า เนินงานมีความต่อเนื่อง
และมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ครอบคลุมความต้องการของชุมชน มีผลส าเร็จตาม วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ 
บุคลากรที่รับผิดชอบมีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญในด้าน  กีฬาและนันทนาการท าให้ชุมชน
ไว้วางใจให้สถาบันเป็นศูนย์กลางในการบริการด้านกีฬา  และนันทนาการ และยังสร้างภาวะผู้น า   
เสริมสร้างจิตอาสาในการบริการให้เกิดกับนักศึกษา  เป็นต้นแบบและตัวอย่างให้กับเยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการและการด าเนินโครงการดังกล่าว เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนรักสุขภาพ เป็นการสร้างชุมชน
สุขภาพให้กับท้องถิ่น ประชาชนรู้จักการออกก าลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมกับตนเอง ท าให้มีสุขภาพแข็งแรง
และสง่ผลท าให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะได้เป็นอย่างดีด้วย 
 2.  งานวิจัยต่างประเทศ 

  Azhar (2015) ได้ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  
เ พ่ือประเมินผลการสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ประเมินโดยอาจารย์  127 คน  
(สุ่มแบบเจาะจง) คือ อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ และอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน ในเมืองเปกนบารู 
ประเทศ อินโดนิ เซีย  โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP เครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวมรวมข้อมูล 
คือแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ในด้าน Input อยู่ในระดับสูง ส่วนด้านกระบวนการ ประเมินจากลักษณะ 
การแสดงออก แฟ้มสะสมผลงาน เกณฑ์การให้คะแนน ความเที่ยงตรงความเชื่อมั่น เป็นตารางข้อมูล  
การวิเคราะห์ด้านผลผลิต ในระดับปานกลาง 

  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัยและการประเมินโครงการ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบจ า ลองซิป  
(CIPP Model) จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง และแนวคิดการประเมินโครงการ 
และข้อค าถามส าหรับการประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือศึกษาผลการด าเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มั ธยมศึ กษา อุทั ยธ านี  ชั ยนาท จ าแนกตามกลยุทธ์  และ เ พ่ือศึ กษาผลการด า เนิ น โคร งก าร 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564  ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาอุทัยธานี  ชัยนาท มีเป้าหมายในการด าเนินกิจกรรมตามกรอบการประเมินทั้ง 4 ด้าน  
คือ ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ด้านความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนิน โครงการ   



 

ด้านความเหมาะสมของกระบวนการในการด าเนินโครงการ ทั้งนี้ประกอบด้วย ประเด็นการประเมิน 
ตามรูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีม ตัวชี้วัด ความส าเร็จเพ่ือตอบค าถามการประเมิน เครื่องมือส าหรับ
เก็บรวบรวมข้อมูล และแหล่งข้อมูลของข้อมูลแต่ละประเภท และแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน
โครงการมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะท า ให้สถานศึกษา ได้เห็นภาพสะท้อนของตนเอง 
ในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการปรับปรุงพัฒนาการด า เนินโครงการที่ก าลังด าเนินอยู่  
หรือโครงการที่จะด าเนินการต่อไป ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ดังแนวคิดนี้  

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564  
ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท โดยใช้รูปแบบการประเมิน
แบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม ซึ่งมีรูปแบบการประเมินทั้ง 4 ด้าน คือ การประเมิน
สภาพแวดล้อม (Context Evaluation: C) การประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินโครงการ  
( Input Evaluation: I) การประเมินกระบวนการ ในการด า เนินโครงการ (Process Evaluation: P)  
และการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ (Product Evaluation: P) ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิดการวิจัย  

การประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2564  ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุทัยธานี ชัยนาท  
โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์โมเดล  
(CIPP Model) 
ซึ่งมีรูปแบบการประเมินทั้ง 4 ด้าน คือ 
  1. การประเมินสภาพแวดล้อม (Context 

Evaluation: C) 
  2. การประเมินความพอเพียงของทรัพยากร 

ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ (Input 
Evaluation: I) 

  3. การประเมินกระบวนการในการด าเนิน
โครงการ (Process Evaluation: P) 

  4. การประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์  
(Product Evaluation: P) 

ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น โ ค ร ง ก า ร 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
2564  ของโรงเรี ยนบ้ านไร่ วิ ทยา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า อุ ทั ย ธ า นี  ชั ย น า ท  
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
แ ล ะ บ ร ร ลุ ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ 
ตามกลยุทธ์ของแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 



 

บทที่ 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การศึกษาครั้งนี้  มุ่งศึกษาผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564  
ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท โดยมีขั้นตอน 
การด าเนินการดังนี ้
 1.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 2.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.  วิธวีิเคราะห์ข้อมูล 
 4.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้  คือ  แบบประเมินผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีการศึกษา  2564  ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี 
ชัยนาท ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม  ด้านความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินโครงการ  ด้าน
ความเหมาะสมของกระบวนการในการด าเนินโครงการ และด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ในการด าเนินโครงการ  เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  (Rating  Scale)จ านวน  14  
ข้อ 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 
 1. ด าเนินการสร้างแบบประเมินการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564  
ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา ผ่านช่องทางออนไลน์  https://drive.google.com/drive 
 2. ชี้แจงแนวทางการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564 
 3. ผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรมด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564 
 4. ผู้รับผิดชอบกิจกรรมด าเนินการประเมินการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564  
ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา ผ่านช่องทางออนไลน์  https://drive.google.com/drive 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ศึกษาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมินโครงการและด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564           
ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท จ าแนกตาม 



 

กลยุทธ์  วิเคราะห์ด้วย ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์ 
ดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด,  2556,  หน้า  102) 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 

  ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564          
ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท                     ด้าน
สภาพแวดล้อมของกิจกรรม  ด้านความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรม                ด้าน
ความเหมาะสมของกระบวนการในการด าเนินกิจกรรม  และด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์        และ
เ ป้ า ห ม า ย ใ น ก า ร ด า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม   วิ เ ค ร า ะห์ ด้ ว ย ค่ า เ ฉ ลี่ ย แ ล ะส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น ม า ตร ฐ าน  
ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์ ดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด,  2556,  หน้า  102) 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาครั้งนี้  ผู้รายงานได้ก าหนดสถิติค่าสถิติพ้ืนฐาน  ที่ใช้ในการวิเคราะห์  ดังนี้ 
1. ค่าเฉลี่ย  (Arithmetic  mean)  มีสูตร  ดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด,  2556, หน้า  123 - 

124) 

     
X

X  =  
N

 

  เมื่อ     X     แทน  ค่าเฉลี่ย 

        X   แทน  ผลรวมของข้อมูลทั้งหมดในกลุ่ม 

    N     แทน  จ านวนคะแนนในกลุ่ม 

 

 

 



 

2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  deviation)  โดยใช้สูตร  ดังนี้   

(พิสณุ  ฟองศรี, 2551,  หน้า  165) 

    
2 2N X  - ( X)

S.D.  =  
N(N - 1)

 

  เมื่อ S.D.     แทน  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    X         แทน  คะแนน 

    2x
  

แทน  ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 

    2( x) แทน  ผลรวมทั้งหมดของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 

     N        แทน  จ านวนนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564  ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  ผู้ศึกษาได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล   
โดยการก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและล าดับในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้   
 1.  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 2.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 X   แทน  คะแนนเฉลี่ย 
 S.D. แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564  ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท    โดยแบ่งออกเป็น  2  ตอน  ดังนี้ 
 ตอนที่  1  ผลการวิเคราะห์การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564  
ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี  ชัยนาท  จ าแนกตามกลยุทธ์ 
 ตอนที่  2  ผลการวิเคราะห์ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564  
ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท                     ด้าน
สภาพแวดล้อมของโครงการ  ด้านความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินโครงการ  ด้านความเหมาะสมของ
กระบวนการในการด าเนินโครงการ และด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนิน
โครงการ  

 

 

 

 

 

 



 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที่  1  ผลการวิเคราะห์การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564        
ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี  ชัยนาท  จ าแนกตามกลยุทธ์ 
 
ตารางที่ 4.1 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความเหมาะสมของผลการการด าเนินโครงการ 
                 ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564  ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา สังกัดส านักงาน 
                    เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี  ชัยนาท  กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง   
 
โครงการ

ที ่
โครงการ X  S.D. 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

1 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 4.40 0.73 มาก 
3 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ 

ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
4.85 0.48 มากที่สุด 

23 โครงการธนาคารโรงเรียน 4.86 0.45 มากที่สุด 
26 โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า 5.00 0.00 มากที่สุด 
36 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่อนุบาล 
4.92 0.27 มากที่สุด 

รวม 4.80 0.52 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.1  พบว่าผลการการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564   
ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี  ชัยนาท  กลยุทธ์ที่ 1  
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  โดยรวมความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.80)  เมื่อพิจารณา
รายโครงการ พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย  3  อันดับแรก  
ได้แก่ ล าดับแรก โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า (ค่าเฉลี่ย 5.00)  ล าดับที่สอง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้ งแต่อนุบาล  (ค่าเฉลี่ย  4.92) และล าดับที่สาม โครงการธนาคารโรงเรียน  
(ค่าเฉลี่ย 4.86)  

 
 
 
 
 

 
 



 

ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความเหมาะสมของผลการการด าเนินโครงการ 
                 ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564  ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา สังกัดส านักงาน 
                 เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี  ชัยนาท  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
โครงการ

ที ่
โครงการ X  S.D. 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

2 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 5.00 0.00 มากที่สุด 
4 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 

ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
5.00 0.00 มากที่สุด 

5 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

4.71 0.46 มากที่สุด 

6 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

4.94 0.24 มากที่สุด 

7 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนา  และวัฒนธรรม 

4.91 0.28 มากที่สุด 

8 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

5.00 0.00 มากที่สุด 

9 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

10 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

11 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

12 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 5.00 0.00 มากที่สุด 
13 โครงการส่งเสริมให้ครูปฏิบัติหน้าที่ 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.85 0.36 มากที่สุด 

15 โครงการส่งเสริมความสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

5.00 0.00 มากที่สุด 

17 โครงการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การปฏิบัติของสถานศึกษา 

5.00 0.00 มากที่สุด 

19 โครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 5.00 0.00 มากที่สุด 



 

ตารางที่ 4.2  (ต่อ) 
 

โครงการ
ที ่

โครงการ X  S.D. 
ระดับ 

ความเหมาะสม 
21 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา 5.00 0.00 มากที่สุด 
28 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 5.00 0.00 มากที่สุด 
29 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 

และอบายมุข 
5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.95 0.21 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.2  พบว่าผลการการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564   
ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี  ชัยนาท  กลยุทธ์ที่ 2  
พัฒนาคุณภาพผู้ เรียน  โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.95)  เมื่อพิจารณา 
รายโครงการ พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย  3  อันดับแรก   
ได้แก่  ล าดับแรก จ านวน 13 โครงการ (ค่าเฉลี่ย 5.00)  ล าดับที่สอง จ านวน 1 โครงการ (ค่าเฉลี่ย 4.94)  
และล าดับที่สาม จ านวน 1 โครงการ (ค่าเฉลี่ย 4.91) 
 
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความเหมาะสมของผลการการด าเนินโครงการ               

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564  ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 
โครงการ

ที ่
โครงการ X  S.D. 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

35 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติราชการ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 5.00 0.00 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.3  พบว่าผลการการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564   
ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี  ชัยนาท  กลยุทธ์ที่ 3  
พัฒนาผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  ได้แก่ โครงการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (ค่าเฉลี่ย 5.00)  

 
 



 

ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความเหมาะสมของผลการการด าเนินโครงการ               
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564  ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี  ชัยนาท  กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ  
การศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 
โครงการ

ที ่
โครงการ X  S.D. 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

14 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา 
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.93 0.27 มากที่สุด 

18 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

4.07 0.81 มาก 

20 โครงการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษา 
อย่างทั่วถึง 

4.19 0.81 มาก 

24 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการศึกษา ด้วยห้องเรียนคุณภาพ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

25 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล (DLIT) 

5.00 0.00 มากที่สุด 

27 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5.00 0.00 มากที่สุด 
30 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

และสัมพันธ์ชุมชน 
4.85 0.36 มากที่สุด 

31 โครงการพัฒนาองค์กรเพ่ือส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

5.00 0.00 มากที่สุด 

32 โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ 
และสิ่งแวดล้อม 

4.95 0.22 มากที่สุด 

34 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและการบริการ
สื่อเทคโนโลยี 

4.89 0.38 มากที่สุด 

รวม 4.78 0.53 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 4.4  พบว่าผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564   

ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี  ชัยนาท  กลยุทธ์ที่ 4  
สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.78) เมื่อพิจารณารายโครงการ พบว่า  
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย  3  อันดับแรก ได้แก่ ล าดับแรก 



 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาด้วยห้องเรียนคุณภาพ  โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  (DLIT)  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
และโครงการพัฒนาองค์กรเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 5.00) ล าดับที่สอง โครงการพัฒนา
ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 4.95) และล าดับที่สาม โครงการส่งเสริม สนับสนุน 
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย 4.93) 
 

ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความเหมาะสมของผลการการด าเนินโครงการ                
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564  ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี  ชัยนาท  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
โครงการ

ที ่
โครงการ X  S.D. 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

16 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 5.00 0.00 มากที่สุด 
22 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา 
5.00 0.00 มากที่สุด 

33 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามนโยบายเร่งด่วน  สพฐ. 

5.00 0.00 มากที่สุด 

37 โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 5.00 0.00 มากที่สุด 
38 โครงการครูและบุคลากร 

สนับสนุนการจัดการศึกษา 
5.00 0.00 มากที่สุด 

39 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ 
ด้วยระบบคุณภาพแบบมีส่วนร่วม 

4.84 0.36 มากที่สุด 

40 โครงการยกระดับสภาพแวดล้อมและสังคม 
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

41 โครงการพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
จากทุกภาคส่วน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

42 การจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID - 19) 

4.80 0.40 มากที่สุด 

รวม 4.90 0.30 มากที่สุด 
 

 
 



 

จากตารางที่ 4.5  พบว่าผลการการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564   
ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี  ชัยนาท  กลยุทธ์ที่ 5  
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่ วนร่ วมจากทุกภาคส่วน  โดยรวมมี 
ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.90)  เมื่อพิจารณารายโครงการ พบว่ามีความเหมาะสม 
ในระดับมากที่สุด  โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย  3  อันดับแรก ได้แก่ ล าดับแรก โครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โครงการครูและบุคลากรสนับสนุน 
การจัดการศึกษา โครงการยกระดับสภาพแวดล้อมและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
และโครงการพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่ วนร่ วมจากทุกภาคส่วน  (ค่า เฉลี่ ย  5.00)  ล าดับที่ สอง  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพแบบมีส่วนร่วม  (ค่าเฉลี่ย 4.84)  
ล าดับที่สาม โครงการการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID - 19) (ค่าเฉลี่ย 4.80) 

 

ตารางที่ 4.6  ผลการด าเนินการจ าแนกตามกลยุทธ์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

กลยุทธ์
ที ่

กลยุทธ์ X  S.D. 
ระดับ 

ความเหมาะสม 
1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง   4.80 0.52 มากที่สุด 
2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   4.95 0.21 มากที่สุด 
3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 5.00 0.00 มากที่สุด 
4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา 

ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

4.78 0.53 มากที่สุด 

5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

4.90 0.30 มากที่สุด 

รวม 4.89 - มากที่สุด 

  
จากตารางที่ 4.6  พบว่าผลการการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564   

ของโรงเรียนบ้านไร่ วิทยา สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี   ชัยนาท   
จ าแนกตามกลยุทธ์ โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.89)  เมื่อพิจารณารายกลยุทธ์ 
พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ล าดับแรก  
กลยุทธ์การพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 5.00) ล าดับที่สอง กลยุทธ์การพัฒนา 
คุณภาพผู้ เรียน (ค่าเฉลี่ย  4.95) และล าดับที่สาม กลยุทธ์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (ค่าเฉลี่ย 4.90) 



 

ตอนที่  2  ผลการวิเคราะห์ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564  
ของโรงเรียนบ้านไร่ วิทยา สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี   ชัยนาท                     
ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ  ด้านความพอเพียงของทรัพยากรที่ ใช้ ในการด าเนิน โครงการ   
ด้านความเหมาะสมของกระบวนการในการด าเนินโครงการ  และด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายในการด าเนินโครงการ 

 

ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความเหมาะสมของผลการการด าเนินโครงการ               
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564  ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี  ชัยนาท  ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ   

 
โครงการ

ที ่
โครงการ X  S.D. 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

1 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 4.61 0.74 มากที่สุด 
2 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  5.00 0.00 มากที่สุด 
3 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ 

ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
4.89 0.30 มากที่สุด 

4 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ 
ที่จ าเป็นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

5.00 0.00 มากที่สุด 

5 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

4.75 0.45 มากที่สุด 

6 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

5.00 0.00 มากที่สุด 

7 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนา  และวัฒนธรรม 

4.90 0.30 มากที่สุด 

8 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

5.00 0.00 มากที่สุด 

9 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         

5.00 0.00 มากที่สุด 

10 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

5.00 0.00 มากที่สุด 



 

ตารางที่ 4.7  (ต่อ) 
 
โครงการ

ที ่
โครงการ X  S.D. 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

11 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

12 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 5.00 0.00 มากที่สุด 
13 โครงการส่งเสริมให้ครูปฏิบัติหน้าที่ 

อย่างมีประสิทธิภาพ  
4.79 0.42 มากที่สุด 

14 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา 
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

4.75 0.50 มากที่สุด 

15 โครงการส่งเสริมความสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

5.00 0.00 มากที่สุด 

16 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 5.00 0.00 มากที่สุด 
17 โครงการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา 
5.00 0.00 มากที่สุด 

18 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี 

5.00 0.00 มากที่สุด 

19 โครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 5.00 0.00 มากที่สุด 
20 โครงการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษา 

อย่างทั่วถึง 
5.00 0.00 มากที่สุด 

21 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา 5.00 0.00 มากที่สุด 
22 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา 
5.00 0.00 มากที่สุด 

23 โครงการธนาคารโรงเรียน 4.50 0.76 มาก 
24 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการศึกษาด้วยห้องเรียนคุณภาพ 
5.00 0.00 มากที่สุด 

25 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล (DLIT) 

5.00 0.00 มากที่สุด 

26 โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า 5.00 0.00 มากที่สุด 
27 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5.00 0.00 มากที่สุด 
28 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 5.00 0.00 มากที่สุด 



 

ตารางที่ 4.7  (ต่อ) 
 
โครงการ

ที ่
โครงการ X  S.D. 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

29 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข 

5.00 0.00 มากที่สุด 

30 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
และสัมพันธ์ชุมชน 

4.74 0.42 มากที่สุด 

31 โครงการพัฒนาองค์กร 
เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษา 

5.00 0.00 มากที่สุด 

32 โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ 
และสิ่งแวดล้อม 

5.00 0.00 มากที่สุด 

33 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามนโยบายเร่งด่วน  สพฐ. 

5.00 0.00 มากที่สุด 

34  โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย 
และการบริการสื่อเทคโนโลยี 

5.00 0.00 มากที่สุด 

35 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติราชการ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

36 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่อนุบาล จนถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.88 0.34 มากที่สุด 

37 โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 5.00 0.00 มากที่สุด 
38 โครงการครูและบุคลากรสนับสนุน 

การจัดการศึกษา 
5.00 0.00 มากที่สุด 

39 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพแบบมีส่วนร่วม  

4.81 0.40 มากที่สุด 

40 โครงการยกระดับสภาพแวดล้อมและสังคม 
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

41 โครงการพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
จากทุกภาคส่วน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

42 การจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID - 19) 

4.80 0.41 มากที่สุด 

รวม 4.94 - มากที่สุด 
 



 

จากตารางที่ 4.7  พบว่าผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564   
ของโรงเรียนบ้านไร่ วิทยา สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี   ชัยนาท   
ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ โดยรวมมีระดับความเหมาะสมมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.94) เมื่อพิจารณา 
รายโครงการ พบว่ามีระดับความเหมาะสมมากที่สุด โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย  3  อันดับแรก ได้แก่ 
ล าดับแรก จ านวน 31 โครงการ (ค่าเฉลี่ย 5.00)  ล าดับที่สอง จ านวน 1 โครงการ (ค่าเฉลี่ย 4.90)  
และล าดับที่สาม จ านวน 1 โครงการ (ค่าเฉลี่ย 4.89)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความเหมาะสมของผลการการด าเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564  ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี   ชัยนาท   ด้านความพอเพียงของทรัพยากร 
ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 

 
โครงการ

ที ่
โครงการ X  S.D. 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

1 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 4.49 0.51 มาก 
2 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  5.00 0.00 มากที่สุด 
3 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ 

ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
4.87 0.43 มากที่สุด 

4 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ 
ที่จ าเป็นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

5.00 0.00 มากที่สุด 

5 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

4.65 0.49 มากที่สุด 

6 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

5.00 0.00 มากที่สุด 

7 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนา  และวัฒนธรรม 

4.90 0.33 มากที่สุด 

8 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

5.00 0.00 มากที่สุด 

9 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         

5.00 0.00 มากที่สุด 

10 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

 
 
 
 
 



 

ตารางที่ 4.8  (ต่อ) 
 
โครงการ

ที ่
โครงการ X  S.D. 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

11 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

12 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 5.00 0.00 มากที่สุด 
13 โครงการส่งเสริมให้ครูปฏิบัติหน้าที่ 

อย่างมีประสิทธิภาพ  
4.88 0.32 มากที่สุด 

14 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา 
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

5.00 0.00 มากที่สุด 

15 โครงการส่งเสริมความสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

5.00 0.00 มากที่สุด 

16 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 5.00 0.00 มากที่สุด 
17 โครงการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา 
5.00 0.00 มากที่สุด 

18 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี 

3.44 0.52 ปานกลาง 

19 โครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 5.00 0.00 มากที่สุด 
20 โครงการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษา 

อย่างทั่วถึง 
3.90 0.66 มาก 

21 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา 5.00 0.00 มากที่สุด 
22 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา 
5.00 0.00 มากที่สุด 

23 โครงการธนาคารโรงเรียน 5.00 0.00 มากที่สุด 
24 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการศึกษาด้วยห้องเรียนคุณภาพ 
5.00 0.00 มากที่สุด 

25 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล (DLIT) 

5.00 0.00 มากที่สุด 

26 โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า 5.00 0.00 มากที่สุด 
27 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5.00 0.00 มากที่สุด 
28 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 5.00 0.00 มากที่สุด 



 

ตารางที่ 4.8  (ต่อ) 
 
โครงการ

ที ่
โครงการ X  S.D. 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

29 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข 

5.00 0.00 มากที่สุด 

30 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
และสัมพันธ์ชุมชน 

4.88 0.33 มากที่สุด 

31 โครงการพัฒนาองค์กร 
เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษา 

5.00 0.00 มากที่สุด 

32 โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ 
และสิ่งแวดล้อม 

4.94 0.24 มากที่สุด 

33 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามนโยบายเร่งด่วน  สพฐ. 

5.00 0.00 มากที่สุด 

34  โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย 
และการบริการสื่อเทคโนโลยี 

4.68 0.60 มากที่สุด 

35 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติราชการ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

36 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่อนุบาล จนถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

37 โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 5.00 0.00 มากที่สุด 
38 โครงการครูและบุคลากรสนับสนุน 

การจัดการศึกษา 
5.00 0.00 มากที่สุด 

39 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพแบบมีส่วนร่วม  

4.88 0.33 มากที่สุด 

40 โครงการยกระดับสภาพแวดล้อมและสังคม 
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

41 โครงการพัฒนาสถานศึกษา 
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

42 การจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID - 19) 

4.80 0.41 มากที่สุด 

รวม 4.89 - มากที่สุด 
 



 

จากตารางที่ 4.8  พบว่าผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564  ของ
โ ร ง เ รี ยนบ้ าน ไร่ วิ ทยา  สั งกั ดส านั ก งาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษามั ธยมศึ กษา อุทั ยธานี   ชั ยนาท  
ด้านความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินโครงการ โดยรวมมีระดับความเหมาะสมมากที่สุด   
(ค่าเฉลี่ย 4.89) เมื่อพิจารณารายโครงการ พบว่ามีระดับความเหมาะสมมากที่สุด โดยเรียงล าดับจากมาก 
ไปน้อย  3  อันดับแรก ได้แก่  ล าดับแรก มีจ านวน 30 โครงการ (ค่า เฉลี่ ย  5.00)  ล าดับที่สอง  
มีจ านวน 1 โครงการ (ค่าเฉลี่ย 4.94) และล าดับที่สาม มีจ านวน 1 โครงการ (ค่าเฉลี่ย 4.90)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความเหมาะสมของผลการการด าเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564  ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี  ชัยนาท  ด้านความเหมาะสมของกระบวนการ 
ในการด าเนินโครงการ 

 
โครงการ

ที ่
โครงการ X  S.D. 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

1 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 4.21 0.80 มาก 
2 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  5.00 0.00 มากที่สุด 
3 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ 

ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
4.86 0.42 มากที่สุด 

4 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ 
ที่จ าเป็นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

5.00 0.00 มากที่สุด 

5 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

4.75 0.46 มากที่สุด 

6 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

4.83 0.39 มากที่สุด 

7 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนา  และวัฒนธรรม 

4.95 0.22 มากที่สุด 

8 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

5.00 0.00 มากที่สุด 

9 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         

5.00 0.00 มากที่สุด 

10 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

11 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

12 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 5.00 0.00 มากที่สุด 
 



 

ตารางที่ 4.9  (ต่อ) 
 
โครงการ

ที ่
โครงการ X  S.D. 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

13 โครงการส่งเสริมให้ครูปฏิบัติหน้าที่ 
อย่างมีประสิทธิภาพ  

4.86 0.36 มากที่สุด 

14 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา 
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

5.00 0.00 มากที่สุด 

15 โครงการส่งเสริมความสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

5.00 0.00 มากที่สุด 

16 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 5.00 0.00 มากที่สุด 
17 โครงการน้อมน าหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา 
5.00 0.00 มากที่สุด 

18 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี 

3.75 0.96 มาก 

19 โครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 5.00 0.00 มากที่สุด 
20 โครงการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษา 

อย่างทั่วถึง 
4.08 0.51 มาก 

21 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา 5.00 0.00 มากที่สุด 
22 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา 
5.00 0.00 มากที่สุด 

23 โครงการธนาคารโรงเรียน 5.00 0.00 มากที่สุด 
24 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการศึกษาด้วยห้องเรียนคุณภาพ 
5.00 0.00 มากที่สุด 

25 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล (DLIT) 

5.00 0.00 มากที่สุด 

26 โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า 5.00 0.00 มากที่สุด 
27 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5.00 0.00 มากที่สุด 
28 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 5.00 0.00 มากที่สุด 
29 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 

และอบายมุข 
5.00 0.00 มากที่สุด 

30 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและสัมพันธ์
ชุมชน 

4.88 0.34 มากที่สุด 



 

ตารางที่ 4.9  (ต่อ) 
 
โครงการ

ที ่
โครงการ X  S.D. 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

31 โครงการพัฒนาองค์กรเพ่ือส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

5.00 0.00 มากที่สุด 

32 โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ 
และสิ่งแวดล้อม 

4.93 0.27 มากที่สุด 

33 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามนโยบายเร่งด่วน  สพฐ. 

5.00 0.00 มากที่สุด 

34  โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและการบริการ
สื่อเทคโนโลยี 

5.00 0.00 มากที่สุด 

35 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติราชการ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

36 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่อนุบาล จนถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.88 0.34 มากที่สุด 

37 โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 5.00 0.00 มากที่สุด 
38 โครงการครูและบุคลากรสนับสนุน 

การจัดการศึกษา 
5.00 0.00 มากที่สุด 

39 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพแบบมีส่วนร่วม  

4.80 0.41 มากที่สุด 

40 โครงการยกระดับสภาพแวดล้อมและสังคม 
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

41 โครงการพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
จากทุกภาคส่วน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

42 การจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID - 19) 

4.80 0.42 มากที่สุด 

รวม 4.89 - มากที่สุด 
 

 
 
 
 



 

จากตารางที่ 4.9  พบว่าผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564   
ของโรงเรียนบ้านไร่ วิทยา สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี   ชัยนาท   
ด้านความเหมาะสมของกระบวนการในการด าเนินโครงการ โดยรวมมีระดับความเหมาะสมมากที่สุด   
(ค่ า เฉลี่ ย  4.89)  เมื่ อ พิจารณารายโครงการ พบว่ามี ระดับความเหมาะสมมากที่ สุ ดล าดับแรก  
มีจ านวน 29 โครงการ (ค่าเฉลี่ย 5.00) ล าดับที่สอง มีจ านวน 1 โครงการ (ค่าเฉลี่ย 4.95) และล าดับที่สาม 
มีจ านวน 1 โครงการ (ค่าเฉลี่ย 4.93)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความเหมาะสมของผลการการด าเนินโครงการ 
  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564  ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา สังกัดส านักงาน 
  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี  ชัยนาท  ด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
  และเป้าหมายในการด าเนินโครงการ   

 
โครงการ

ที ่
โครงการ X  S.D. 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

1 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 4.10 0.89 มาก 
2 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  5.00 0.00 มากที่สุด 
3 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ 

ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
4.78 0.72 มากที่สุด 

4 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ 
ที่จ าเป็นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

5.00 0.00 มากที่สุด 

5 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

4.75 0.45 มากที่สุด 

6 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

4.83 0.38 มากที่สุด 

7 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนา  และวัฒนธรรม 

4.97 0.18 มากที่สุด 

8 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

5.00 0.00 มากที่สุด 

9 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         

5.00 0.00 มากที่สุด 

10 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

 
 
 
 
 



 

ตารางที่ 4.10  (ต่อ) 
 
โครงการ

ที ่
โครงการ X  S.D. 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

11 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

12 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 5.00 0.00 มากที่สุด 
13 โครงการส่งเสริมให้ครูปฏิบัติหน้าที่ 

อย่างมีประสิทธิภาพ  
4.86 0.36 มากที่สุด 

14 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา 
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

5.00 0.00 มากที่สุด 

15 โครงการส่งเสริมความสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

5.00 0.00 มากที่สุด 

16 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 5.00 0.00 มากที่สุด 
17 โครงการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา 
5.00 0.00 มากที่สุด 

18 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี 

4.17 0.41 มาก 

19 โครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 5.00 0.00 มากที่สุด 
20 โครงการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษา 

อย่างทั่วถึง 
3.67 0.97 มาก 

21 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา 5.00 0.00 มากที่สุด 
22 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา 
5.00 0.00 มากที่สุด 

23 โครงการธนาคารโรงเรียน 5.00 0.00 มากที่สุด 
24 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการศึกษาด้วยห้องเรียนคุณภาพ 
5.00 0.00 มากที่สุด 

25 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล (DLIT) 

5.00 0.00 มากที่สุด 

26 โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า 5.00 0.00 มากที่สุด 
27 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5.00 0.00 มากที่สุด 
28 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 5.00 0.00 มากที่สุด 



 

ตารางที่ 4.10  (ต่อ) 
 
โครงการ

ที ่
โครงการ X  S.D. 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

29 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข 

5.00 0.00 มากที่สุด 

30 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
และสัมพันธ์ชุมชน 

4.88 0.34 มากที่สุด 

31 โครงการพัฒนาองค์กรเพ่ือส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

5.00 0.00 มากที่สุด 

32 โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ 
และสิ่งแวดล้อม 

4.90 0.30 มากที่สุด 

33 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามนโยบายเร่งด่วน  สพฐ. 

5.00 0.00 มากที่สุด 

34  โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและการบริการ
สื่อเทคโนโลยี 

5.00 0.00 มากที่สุด 

35 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติราชการ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

36 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่อนุบาล จนถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.88 0.34 มากที่สุด 

37 โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 5.00 0.00 มากที่สุด 
38 โครงการครูและบุคลากรสนับสนุน 

การจัดการศึกษา 
5.00 0.00 มากที่สุด 

39 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพแบบมีส่วนร่วม  

4.87 0.34 มากที่สุด 

40 โครงการยกระดับสภาพแวดล้อมและสังคม 
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

41 โครงการพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
จากทุกภาคส่วน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

42 การจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID - 19) 

4.67 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.89 - มากที่สุด 
 



 

จากตารางที่ 4.10  พบว่าผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564   
ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี  ชัยนาท  ด้านความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนิน โครงการ  โดยรวมมีระดับความเหมาะสมมากที่สุด   
(ค่ า เฉลี่ ย  4.89)  เมื่ อ พิจารณารายโครงการ พบว่ามี ระดับความเหมาะสมมากที่ สุ ด ล าดับแรก  
จ านวน 29 โครงการ (ค่าเฉลี่ย 5.00) ล าดับที่สอง จ านวน 1 โครงการ (ค่าเฉลี่ย 4.97) และล าดับที่สาม  
จ านวน 1 โครงการ (ค่าเฉลี่ย 4.90) 
 

ตารางที่ 4.11 ผลการด าเนินการจ าแนกรายด้าน ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ด้านที่ รายการ X  
ระดับ 

ความเหมาะสม 
1 ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ   4.94 มากที่สุด 
2 ด้านความพอเพียงของทรัพยากร 

ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 
4.89 มากที่สุด 

3 ด้านความเหมาะสมของกระบวนการ 
ในการด าเนินโครงการ 

4.89 มากที่สุด 

4 ด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ในการด าเนินโครงการ 

4.89 มากที่สุด 

รวม 4.90 มากที่สุด 

  
จากตารางที่ 4.11 พบว่าผลการการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564   

ของโรงเรียนบ้านไร่ วิทยา สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี   ชัยนาท   
จ าแนกรายด้าน โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.90)  เมื่อพิจารณารายด้าน  
พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย  2  อันดับแรก ได้แก่ ล าดับแรก  
ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ (ค่าเฉลี่ย 4.94) ล าดับที่สอง ด้านความพอเพียงของทรัพยากร 
ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ ด้านความเหมาะสมของกระบวนการในการด าเนินโครงการ และด้านความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินโครงการ (ค่าเฉลี่ย 4.89)  

 

 



บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564  ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  จ าแนกตามกลยุทธ์  ซึ่งมีทั้งหมด 5  กลยุทธ์  
จ านวนโครงการ  42  โครงการ  รวมถึงการศึกษาผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี     
ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม  ด้านความพอเพียงของทรัพยากรที่ ใช้ ในการด าเนินกิจกรรม   
ด้านความเหมาะสมของกระบวนการในการด าเนินกิจกรรม  และด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์  
และเป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating Scale) 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)   

 
สรุปผลการศึกษา 

การศึ กษาผลการด า เนิ น โ ครงการตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี การศึ กษา   2564   
ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  สรุปผลได้ดังนี้ 

1.  ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564  ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี   ชัยนาท  โดยรวมมีความเหมาะสม 
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายกลยุทธ์ พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  โดยเรียงล าดับ 
จากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ ล าดับที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ล าดับที่ 2 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และล าดับที่ 3 กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตามล าดับ 

2.  ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564  ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  
สั ง กั ด ส า นั ก ง าน เ ขต พ้ืนที่ ก า ร ศึ ก ษ ามั ธ ยม ศึ ก ษ า อุทั ย ธ านี   ชั ย น าท  ด้ า นสภ าพแวดล้ อ ม 
ของโครงการ  ด้านความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนิน โครงการ  ด้านความเหมาะสม 
ของกระบวนการในการด าเนินโครงการ  และด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนิน
โครงการโดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก
ที่สุด โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย  2  อันดับแรก คือ ล าดับที่ 1  ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ 
และล าดับที่ 2 ด้านความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินโครงการ ด้านความเหมาะสม 
ของกระบวนการในการด าเนิ นโครงการ  และด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ในการด าเนินโครงการ  
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อภิปรายผล 
จากการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564  ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  มีประเด็นที่จะน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1.  ผลการประเมินโครงการจ าแนกตามกลยุทธ์   
 การประเมินตามกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา ทั้ง 5 กลยุทธ์โดยภาพรวมมีความเหมาะสม 

อยู่ ในระดับมากที่สุดทั้งนี้อาจเป็นเพราะโครงการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา มีวิสัยทัศน์และเป้าหมาย  
ในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างชัดเจนและโครงการสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดุษฎี โยเหลา  
(2551 : 140-141) 

 2.  ผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  จ าแนกรายด้าน ดังนี้ 
  2.1 ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ การประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ 

โรงเรียนบ้านไร่วิทยาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งนี้อาจเป็นเพราะโครงการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  
มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
และของส านักงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ซึ่ งสอดคล้องกับ ก าจัด สุดโต  
(2553 : 76-77)  ไ ด้ ป ระ เมิ น โ คร งกา ร โ ร ง เ รี ย นส่ ง เ ส ริ มสุ ขภ าพในภาพรวมอยู่ ใ น ร ะดั บ ม า ก  
ด้านบริบทสภาพแวดล้อมโครงการอยู่ในระดับมาก 

 2.2 ด้านความพอเพียงของทรัพยากรที่ ใช้ ในการด าเนินกิจกรรม  การประเมินด้าน 
ความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินโครงการโรงเรียนบ้านไร่วิทยาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุดทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนบ้านไร่วิทยา มีความพร้อมในการจัดเตรียมทรัพยากร แหล่งเรียนรู้  
งบประมาณ มีความร่วมมือของบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม ( Stufflebeam,  
1971 : 43) ที่กล่าวว่าการประเมินปัจจัยน าเข้าเพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมความเพียงพอของทรัพยากร 
ที่จะใช้ด าเนินโครงการ เป็นต้น 
  2.3 ด้ านความ เหมาะสมของกระบวนการ ในการด า เนิ นกิ จกรรม  การประ เมิน 
ด้านความเหมาะสมของกระบวนการในการด าเนินโครงการโรงเรียนบ้านไร่วิทยาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุดทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนบ้านไร่วิทยา น าทรัพยากรที่จัดเตรียมไว้มาด าเนินการอย่างเป็นระบบ  
มีการประชุมชี้แจง วางแผน ประสานงาน การท างานตามปฏิทินการปฏิบัติงาน มีวิธีการและขั้นตอน  
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ พิจารณาถึงความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม  
มีการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน ซึ่งเป็นกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบครอบคลุม 
4 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นด าเนินการ ขั้นประเมินผล สรุปผล และขั้นปรับปรุงผลการด าเนินงาน  
เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของ ขวัญนภา อุณหกานต์  (2553 : 83-85)  ได้ประเมินโครงการคุณธรรมน าความรู้  สู่ ความดี   
ผลการวิจัยพบว่า ด้านกระบวนการ โรงเรียนด าเนินการตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ มีการวางแผนงาน  
ที่ชัดเจน ด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด มีการสรุป ประเมิน และน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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2.4 ด้ า นคว ามส า เ ร็ จ ต ามวั ต ถุ ป ร ะส งค์ แ ล ะ เป้ า ห ม าย ใน กา รด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร  
การประเมินด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินโครงการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งนี้อาจเป็นเพราะโครงการโรงเรียนบ้านไร่วิทยาส่วนใหญ่ปฏิบัติงาน  
ตามแผนที่วางไว้ ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ขอ ง  ป ร ะมวลศิ ลป์  วิ ท ย า  ( 2557 : 97-100)  ไ ด้ ป ร ะ เ มิ น โ ค ร ง ก า รห้ อ ง เ รี ย น พิ เ ศ ษ น า ร่ อ ง  
โรงเรียนจตุ ร พักตร์ พิมานรัชดาภิ เษก CIPP MODEL ผลการวิจัยพบว่า  ด้ านผลผลิต (Product)  
ผลที่เกิดขึ้นกับผู้ร่วมโครงการในด้านคุณลักษณะและความสามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
1. ควรมีการน าผลการประเมินโครงการในการวิจัยครั้งนี้ไปเป็นข้อมูลด้านสารสนเทศ  

เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานโครงการของโรงเรียนบ้านไร่วิทยาในปีการศึกษาถัดไป 
2. ควรมีการส่งเสริมกิจกรรมของโครงการที่มุ่งถึงประโยชน์ทางการศึกษาและนักเรียน  

เป็นประการส าคัญเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการของผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน  
เพ่ือจะได้ทราบมุมมองที่แตกต่างออกไป 

2. ควรมีการศึกษาเรื่องรูปแบบที่เหมาะสมของการจัดการโครงการในอนาคต
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