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             เมื่อโรงเรียนมีโครงการแล้วอยากจะรู้ว่าโครงการเป็นอย่างไร ประสบ

ความสาํเรจ็หรอืไดผ้ลตามวตัถุประสงคข์องโครงการหรอืไม ่จะรูค้าํตอบอย่างน้ีไดจ้าํตอ้งมี

การประเมินก่อนที่จะลงมือประเมินควรจะต้องกําหนดรูปแบบการประเมินก่อนซึ่ง

เปรยีบเสมอืนการสรา้งบา้นก่อนลงมอืสรา้งบา้นจะตอ้งสรา้งรปูแบบบา้นก่อน จุดประสงคก์็

เพือ่ใหไ้ดบ้า้นตามทีเ่ราตอ้งการ การกําหนดรปูแบบการประเมนิมจุีดประสงคเ์พือ่ใหไ้ดผ้ล

ตามทีผู่ป้ระเมนิตอ้งการนัน่เอง 

 

โครงรา่งเน้ือหา 

2.1 ความหมายและประเภทของการประเมนิโครงการ 

2.2    รปูแบบการประเมนิโครงการ 

 

สาระสาํคญั 

1. การประเมนิโครงการ หมายถงึ กระบวนการทีไ่ดม้าซึง่สารสนเทศทีใ่ชใ้น

การตดัสนิใจปรบัปรุงโครงการและในการตดัสนิผลสมัฤทธิข์องโครงการ การประเมนิ

โครงการจดัแบง่เป็นประเภทๆ ไดห้ลายแบบตามเกณฑท์ีใ่ชใ้นการแบง่ 

2.   รปูแบบการประเมนิโครงการ เป็นการกําหนดกรอบในการประเมนิเพือ่ใหไ้ด้

ขอ้มลูตามจุดมุ่งหมายของการประเมนิ ซึง่อาจจะใชรู้ปแบบการประเมนิของนกัประเมนิที ่

คดิไวแ้ลว้ หรอืผูป้ระเมนิจะกาํหนดรปูแบบประเมนิขึน้เองกไ็ด ้

 

จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

 เมือ่ศกึษาบทน้ีจบแลว้ผูอ้่านจะสามารถ 

 1.  บอกความหมายและประเภทของการประเมนิโครงการได ้

 2.  อธบิายรปูแบบการประเมนิโครงการแต่ละรปูแบบได ้

บทท่ี 2 

รปูแบบการประเมินโครงการ 
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  เน้ือหา 2.1   ความหมายและประเภทของการประเมินโครงการ 

 

 การประเมินโครงการ  หมายถงึ กระบวนการทีก่่อใหเ้กดิสารสนเทศสาํหรบัผูท้ี่

เกีย่วขอ้งกบัโครงการทีจ่ะใชใ้นการตดัสนิใจปรบัปรุงโครงการและในการตดัสนิผลสมัฤทธิ ์

ของโครงการว่าไดผ้ลตามเป้าหมายของโครงการหรอืไม่ จะดําเนินโครงการต่อไปหรอืว่า

จะยุตโิครงการ ดงัแผนภาพ 

  

 

 

                                                                                                                              

 

                                                                                                   ปรบัปรงุ              

                                                                                                   ผลสรปุ                                       

                                                                                                                                

 องคป์ระกอบของการประเมนิโครงการ ประกอบดว้ย สารสนเทศทีไ่ดจ้ากการวดั

และการตดัสนิคุณค่าของสารสนเทศ โดยการเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์การประเมนิ เขยีน

เป็นสมการไดด้งัน้ี 

 การประเมนิโครงการ     =     สารสนเทศจากการวดั    +   การตดัสนิคุณคา่ 

 

 

 

 

 

การประเมินโครงการ 

สารสนเทศ 

(Information) 

 

ผูเ้ก่ียวข้องกบัโครงการ                     

ตดัสินใจ                           
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ประเภทของการประเมินโครงการ      

 การแบ่งประเภทของการประเมินโครงการ เราสามารถแบ่งได้หลายแบบตาม

เกณฑท์ีใ่ชใ้นการแบง่ดงัน้ี 

1.   แบง่ตามหลกัยึดในการประเมินโครงการ  ม ี2 ประเภท คอื 

1.1 การประเมนิตามวตัถุประสงค์ของโครงการ เป็นการประเมนิโดยยดึ

วตัถุประสงค์ของโครงการเป็นหลัก เพื่อตรวจสอบผลของโครงการว่าได้บรรลุตาม

วตัถุประสงคห์รอื  เป้าหมายของโครงการหรอืไม ่

1.2 การประเมนิทีม่อีสิระจากวตัถุประสงคข์องโครงการ เป็นการประเมนิที่

เกดิขึน้ทัง้หมด  โดยไมค่าํนึงวา่วตัถุประสงคข์องโครงการน้ีมอีะไรบา้ง 

2.   แบง่ตามลาํดบัเวลาท่ีทาํการประเมิน  ม ี3 ประเภท คอื 

 2.1  การประเมนิก่อนที่จะเริม่ดําเนินการตามโครงการ เป็นการประเมนิ

สภาพแวดลอ้มหรอืบรบิทและปจัจยัต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการดาํเนินโครงการ 

 2.2  การประเมนิในขณะทีโ่ครงการกําลงัดําเนินอยู่ เป็นการประเมนิดูว่า

กจิกรรมต่าง ๆ ทีก่าํลงัดาํเนินการอยูน่ัน้มปีญัหาอุปสรรคอ์ะไรบา้ง 

 2.3  การประเมินหลงัจากที่โครงการสิ้นสุดลงแล้ว เป็นการประเมินดู

ผลสมัฤทธิข์องโครงการตามวตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายของโครงการ 

3.  แบง่ตามจดุมุ่งหมายของการประเมิน  ม ี2 ประเภท คอื 

3.1 การประเมินเพื่อปรบัปรุง หรือเรียกว่าการประเมินความก้าวหน้า 

(Formative Evaluation) เพื่อตอ้งการใชผ้ลการประเมนิมาแกไ้ขปรบัปรุงโครงการ เป็น

การประเมนิในขณะทีโ่ครงการกาํลงัดาํเนินอยู ่

3.2 การประ เมิน เพื่ อสรุปผล หรือ เรียกว่ าการประ เมินรวมสรุป 

(Summative Evaluation) เพือ่ตอ้งการตดัสนิใจวา่โครงการน้ีจะยกเลกิ หรอืดาํเนินการต่อ 

เป็นการประเมินหลังจากโครงการสิ้นสุดแล้ว โดยดูว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์หรือ

เป้าหมายของโครงการหรอืไม ่

 

 



 20  MR 654 

4.  แบง่ตามส่ิงท่ีถกูประเมิน  ม ี4 ประเภท คอื 

4.1 การประเมินสภาวะแวดล้อม หรือการประเมินปริบท (Context 

Evaluation) เพื่อตอ้งการใชผ้ลการประเมนิกําหนดเป็นจุดมุ่งหมายหรอืวตัถุประสงคข์อง

โครงการ หรอืถ้าโครงการดําเนินไปแลว้กจ็ะเป็นการประเมนิยอ้นหลงัเพื่อดูว่าจุดมุ่งหมาย

ของโครงการสอดคลอ้งกบันโยบายและสภาพปญัหาหรอืไม ่

4.2 การประเมนิปจัจยัหรอืตวัป้อน (Input Evaluation) เป็นการประเมนิ

ความเหมาะสม ความพรอ้มหรอืความเพยีงพอของปจัจยั เพื่อต้องการใชผ้ลการประเมนิ

เป็นตวักําหนดแนวทางหรอืวธิกีารดําเนินงานที่ดทีี่สุด  ที่จะทําให้บรรลุจุดมุ่งหมายของ

โครงการ 

4.3 การประเมนิกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมนิว่า

กิจกรรมที่กําลงัดําเนินการอยู่นัน้เป็นอย่างไร เพื่อต้องการใช้ผลการประเมนิมาแก้ไข 

ปรบัปรงุในระหวา่ง การปฏบิตัติามโครงการ 

4.4 การประเมนิผลติ (Product Evaluation) เป็นการประเมนิความสาํเรจ็  

ของโครงการ เพือ่ตอ้งการทราบวา่เมือ่โครงการสิน้สดุแลว้ ผลการดาํเนินตามโครงการเป็น

อยา่งไร ไดผ้ลตามจุดมุง่หมายหรอืไม ่ เทยีบกบัเกณฑแ์ลว้เป็นอยา่งไร 

5.  แบ่งตามรูปแบบของการประเมิน  รูปแบบการประเมินเป็นกรอบ

ความคดิโดยอาศยัคุณลกัษณะของระบบทีป่ระกอบดว้ย ปจัจยั กระบวนการและผลผลติ 

เป็นหลกัในการเสนอ รปูแบบ  แบง่ออกได ้3 ประเภท คอื 

5.1 รูปแบบที่ยดึวตัถุประสงค์เป็นหลกั  เป็นการประเมนิที่มุ่งตรวจสอบ

การบรรลุวตัถุประสงค ์ เชน่  รปูแบบการประเมนิของ Tyler Cronbach  และ  Scriven  

5.2 รูปแบบมุ่งเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน เช่น รูปแบบการ

ประเมนิของ Stake  ทีมุ่ง่ตดัสนิคุณคา่ทีส่ ิง่ทีป่ระเมนิ 

5.3 รปูแบบทีมุ่ง่นําผลการประเมนิไปชว่ยตดัสนิใจ เป็นการประเมนิเพือ่ให้

ไดม้าเพื่อสารสนเทศ เพื่อการตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกต่าง ๆ อย่างถูกตอ้ง ไดแ้ก่ รปูแบบ

การประเมนิ CIPP  ของ  Stufflebeam  และคณะ  
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    เนือ้หา 2.2            รูปแบบการประเมินโครงการ 

 

รปูแบบของการประเมนิโครงการมหีลายรปูแบบ ไดแ้ก่รปูแบบการประเมนิตาม

แนวคดิของนกัประเมนิแต่ละท่าน เชน่ รปูแบบการประเมนิของสตฟัเฟิลบมี(Stufflebeam) 

ไทเลอร ์(Tyler) ครอนบคั (Cronbach) สครฟิเวน (Sciven) สเตก็ (Stake) โพรวสั 

(Provas) และเครกิแพทรกิค์ (Kirkpatrick) เป็นต้น ซึ่งรูปแบบต่างๆ เหล่าน้ีมกีรอบ

ความคดิมาจากระบบทีป่ระกอบดว้ย บรบิท (Context) ปจัจยั (Input) กระบวนการ 

(Process) และผลผลติ (Product) และรปูแบบการประเมนิทีไ่มไ่ดย้ดึรปูแบบการประเมนิ

ของใครแต่ยึดตามวตัถุประสงค์ของโครงการเป็นหลกัหรือตามความต้องการของผู้ที่

เกี่ยวขอ้งกบัโครงการที่ต้องการจะนําผลการประเมนิไปใช้ในการตดัสนิใจตามบทบาท

หน้าทีข่องตนเอง ต่อไปน้ีจะกลา่วถงึรปูแบบการประเมนิต่างๆซึง่มรีายละเอยีดมดีงัน้ี 

 รปูแบบการประเมิน CIPP ของสตฟัเฟิลบีม (Stufflebeame) มกีารประเมนิ 4      

ขัน้ตอน  ตามแนวคดิเชงิระบบ คอื 

1. การประเมินสภาวะแวดล้อมหรือปริบท (Context Evaluation) เป็นการ

ประเมนิเพื่อให้ได้มาซึ่งขอ้มูล เพื่อช่วยในการตดัสนิใจในการกําหนดวตัถุประสงค์ของ

โครงการ สิง่ทีจ่ะประเมนิประกอบดว้ย 

1.1 นโยบายของโรงเรยีน ของกรม ของกระทรวง และของแผนการศกึษา

แหง่ชาต ิ

1.2 ความตอ้งการของคร ู– อาจารยแ์ละบุคลากรในโรงเรยีน 

กิจกรรม 2.1 

1. ทา่นคดิวา่การประเมนิโครงการมคีวามจาํเป็นหรอืไม ่ เพราะอะไร 

2. ทา่นคดิวา่การประเมนิแบบใดเหมาะสมกบัการนําไปใชใ้นการประเมนิ 

โครงการในโรงเรยีนมากทีส่ดุ 
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1.3 สภาพปญัหาและสิง่แวดลอ้มรอบๆ โรงเรยีน 

1.4 สภาพนกัเรยีน ฐานะเศรษฐกจิทางบา้น การเดนิทางมาโรงเรยีน 

1.5 ความตอ้งการของนกัเรยีน 

1.6 ความตอ้งการของผูป้กครองและสงัคม 

สิง่ต่างๆ ทีก่ล่าวมาน้ีจะเป็นขอ้มูลในการตดัสนิใจกําหนดวตัถุประสงค์ของ

โครงการ และเป้าหมายของโครงการ ดงันัน้ในการประเมนิขัน้ตอนน้ีผูป้ระเมนินอกจาก

ประเมนิจากเอกสารต่างๆ แลว้ ยงัตอ้งอาศยัความร่วมมอืจากบุคลากรในโรงเรยีนทีจ่ะให้

ขอ้มลูดว้ย 

2. การประเมินปัจจยัเบือ้งต้น (Input Evaluation) เป็นการประเมนิเพือ่ให้

ไดขอ้มูลนํามาประกอบในการตดัสนิความเหมาะสมของการวางแผนในการทํากจิกรรม

ต่าง ๆ วตัถุประสงคข์องโครงการ  สิง่ทีจ่ะประเมนิประกอบดว้ย 

2.1 บุคลากรของหน่วยงานทีจ่ะทาํโครงการ 

2.2 วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการดาํเนินงาน 

2.3 ระยะเวลา  เงนิทุน  และอาคารสถานที ่

2.4 ยุทธวธิทีีใ่ชใ้นการดาํเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

การประเมนิปจัจยัเบือ้งตน้ทางดา้นเศรษฐศาสตร ์เราสามารถใชร้ปูแบบของ

วธิตีน้ทุนและกําไร (Cost and Benefit) ทีไ่ดร้บั แต่ในทางการศกึษา การดผูลในแงข่อง

กําไร ทําให้เห็นเป็นตวัเลขได้ยาก เราจงึต้องเลอืกใช้เกณฑ์ตวัอื่นๆ การประเมนิปจัจยั

เบือ้งตน้เป็นการทาํเฉพาะกรณ ีหรอืเฉพาะโครงการทีท่าํเทา่นัน้  

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เมื่อแผนการหรอื

โครงการได้รบัอนุมตัิให้ดําเนินการ การประเมนิกระบวนการจะช่วยให้ผู้ที่รบัผิดชอบ

โครงการได้รบัขอ้มูลย้อนกลบั (Feedback) ทําให้ทราบถงึผลของการปฏบิตัวิ่าเป็น

อยา่งไร มปีญัหาขอ้บกพรอ่งอะไรบา้งทีจ่ะตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตาม

แผนดว้ยด ีเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามโครงการ การประเมนิกระบวนการมจุีดมุง่หมาย 

3 ประเดน็ คอื 

3.1 เพือ่หาขอ้บกพรอ่งของกระบวนการ หรอืการดาํเนินการตามขัน้ตอนที่

วางไว ้
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3.2 เพือ่รวบรวมสารสนเทศต่าง ๆ สาํหรบัผูต้ดัสนิใจในการวางแผน

ดาํเนินงาน 

3.3 เพือ่เป็นรายงานสะสมถงึการปฏบิตัต่ิาง ๆ ทีเ่กดิขึน้  

4. การประเมินผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมนิเพื่อดูว่าเมื่อ      

โครงการสิ้นสุดลงแล้วผลสัมฤทธิข์องโครงการเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับ

วตัถุประสงคข์องโครงการหรอืเป้าหมายของโครงการหรอืเปรยีบเทยีบกบัเกณฑท์ีก่ําหนด

ไวใ้นการประเมนิ เพื่อประกอบในการตดัสนิใจว่าจะยกเลกิโครงการหรอืจะขยายโครงการ

ออกไปอกี ผลของการประเมนิผลติยงัชีใ้หเ้หน็สภาพของสภาวะแวดลอ้มว่าเหมาะสมกบั

โครงการหรอืไมอ่กีดว้ย 

สรปุรปูแบบของการประเมิน CIPP 

    ขัน้ตอนของการประเมนิ  วตัถุประสงคข์องการประเมนิ 

            

 

 

              

           

           

           

 

 

 

 

            

การประเมนิสภาวะแวดลอ้ม (C)   
เพือ่การตดัสนิใจเลอืกวตัถุประสงค์

ของโครงการ 

การประเมนิปจัจยัเบือ้งตน้ ( I ) 

การประเมนิกระบวนการ (P) 
เพือ่นําขอ้มลูมาใชใ้นการปรบัปรุง 

ระหวา่งการปฏบิตัติามแผน 

เพือ่ตดัสนิใจยกเบกิโครงการ หรอื 

ดาํเนินการต่อ หรอืขยาย 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

เพือ่เลอืกแผนในการดาํเนินงาน

หรอืวธิกีารปฏบิตั ิ

การประเมนิผลติ (P) 
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รปูแบบการประเมินของสเตก็ (Stake) สเตก็ไดเ้สนอรปูแบบการประเมนิที่

เรยีกวา่ Countenance Model มกีารประเมนิใน 3 ประเดน็หลกั คอื ปจัจยัเบือ้งตน้ (Input) 

กระบวนการ (Process) และผลผลติ (Product) โดยมรีปูแบบการประเมนิเป็น 2 เมตรกิซ ์

ประกอบดว้ยเมตรกิซก์ารบรรยาย และเมตรกิซก์ารตดัสนิคุณคา่ ดงัแผนภาพ 

 

    เมตรกิซก์ารบรรยาย      เมตรกิซก์ารตดัสนิคุณคา่ 

            สิง่ทีค่าดหวงั     สิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ                            มาตรฐานหรอืเกณฑ ์  การตดัสนิคุณคา่     

  ปจัจยัเบือ้งตน้   

  กระบวนการ   

  ผลผลติ   

 

 เมตริกซ์การบรรยาย ประกอบดว้ยสิง่ทีค่าดหวงัและสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิของปจัจยั 

กระบวนการ และผลผลติ การบรรยายสิง่ทีค่าดหวงัจะกระทําก่อนทีจ่ะเริม่โครงการ เมื่อ

โครงการเริม่ดําเนินการจนกระทัง่สิ้นสุดโครงการจงึจะบนัทกึสิง่ที่เกดิขึน้จรงิของปจัจยั

เบือ้งตน้ การปฏบิตัแิละผลผลติ  การประเมนิเมตรกิซก์ารบรรยายจะประเมนิดงัน้ี 

1. ประเมินความสอดคล้อง ของสิง่ที่คาดหวงักบัสิง่ที่เกิดขึ้นจริงของปจัจยั

เบือ้งตน้กระบวนการและผลผลติ 

2. ประเมนิความสมัพนัธ์ ของสิง่ทีค่าดหวงัระหว่างประเดน็ของปจัจยัเบือ้งต้น 

กระบวนการและผลผลติ และประเมนิความสมัพนัธ์ของสิง่ที่เกดิขึน้จรงิระหว่างประเดน็

ของปจัจยัเบือ้งตน้  กระบวนการและผลผลติ  ดงัแผนภาพ 
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                                                     ความสอดคลอ้ง  

          

                ความสมัพนัธ ์                    ความสมัพนัธ ์

 

                                    ความสอดคลอ้ง 

  

                     ความสมัพนัธ ์                     ความสมัพนัธ ์ 

                  

         ความสอดคลอ้ง 

 

 เมตริกซ์การตดัสินคณุค่า เป็นการตดัสนิโดยการเปรยีบเทยีบสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ

กบัมาตรฐานหรอืเกณฑท์ีก่ําหนดขึน้ก่อนเริม่ดําเนินโครงการของ 3 ประเดน็หลกั คอื 

ปจัจยัเบือ้งตน้ กระบวนการ และผลผลติ 

รปูแบบการประเมินของสวินเวน (Scriven) สควนิเวนไดเ้สนอรปูแบบการ

ประเมนิ Formative and Summative Evaluation หรอืการประเมนิความกา้วหน้าและการ

ประเมนิสรุปของโครงการ  การประเมนิทัง้ 2 อย่างมปีระเดน็การประเมนิทีแ่ตกต่างกนั

ดงัน้ี 

ประเดน็ Formative Evaluation Summative Evaluation 

1. จุดมุง่หมายของ

การประเมนิ 

-  เพือ่ปรบัปรงุโครงการ -  เพือ่ยกเลกิ หรอื ขยาย

โครงการ 

2.  บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัโครงการ 

 

-  กรรมการโครงการ 

-  ผูบ้รหิาร 

-  ผูเ้ขา้รว่มโครงการ 

-  ผูบ้รหิาร หรอื เจา้ของทุน 

 

 

ปจัจยัเบือ้งตน้ 

กระบวนการ 

ผลผลติ สิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ 

สิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ 

สิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ 

สิง่ทีค่าดหวงั 

สิง่ทีค่าดหวงั 

สิง่ทีค่าดหวงั 
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ประเดน็ Formative Evaluation Summative Evaluation 

3.  ผูป้ระเมนิ 

 

-  ผูป้ระเมนิภายใน 

 

-  ผูป้ระเมนิภายใน 

-  ผูป้ระเมนิภายนอก 

4.  ลกัษณะขอ้มลู 

 

-  เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 

-  เกบ็ขอ้มลูเป็นระยะ ๆ  

   ทุกกจิกรรม 

-  เป็นทางการ 

-  เกบ็ขอ้มลูครัง้เดยีว 

 

5.  ขอ้คาํถามใน  

การประเมนิ 

-  ถามละเอยีดทัง้ก่อนดาํเนินการ 

ระหวา่งดาํเนินการ และหลงั

ดาํเนินการ 

-  ถามปญัหา / อุปสรรคการ 

   ดาํเนินการทุกกจิกรรม 

-  ถามผลทีไ่ดต้าม

วตัถุประสงคข์องโครงการ 

-  ถามคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดของ 

   โครงการ 

 

รปูแบบการประเมินตามความต้องการของเจ้าของโครงการ เป็นการ

ประเมนิโดยไมไ่ดค้าํนึงถงึรปูแบบการประเมนิของโครงการ บางท่านตอ้งการประเมนิดแูต่

เพยีงว่าผลสมัฤทธิข์องโครงการไดต้ามวตัถุประสงคข์องโครงการทีจ่ดัทําขึน้ หรอืไดต้าม

เป้าหมายของโครงการหรอืไม่ การดาํเนินการตามโครงการมปีญัหาอุปสรรคอะไรบา้ง ผูท้ี่

เกี่ยวขอ้งกบัโครงการมคีวามรูส้กึพงึพอใจมากน้อยแค่ไหนเป็นต้น บางครัง้อาจจะมกีาร

เปรยีบเทยีบผลของโครงการกบัเป้าหมายหรอืเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ซึ่งการประเมนิตาม

รูปแบบน้ีในโรงเรยีนมกีารทํากนัมาก การประเมนิโครงการ นักประเมนิไม่มอีิสระมาก

เหมอืนนักวจิยั การกําหนดสิง่ที่จะประเมนิหรอืวตัถุประสงค์ของการประเมนิจะกําหนด

ตามเจา้ของโครงการ กรรมการโครงการ หรอืผูบ้รหิารโครงการ ดงันัน้ก่อนทีน่ักประเมนิ

จะเขยีนวตัถุประสงค์ของการประเมนิโครงการจงึต้องถามบุคคลต่าง ๆ เหล่าน้ีก่อน ซึ่ง

รายละเอยีดจะไดก้ล่าวต่อไปในบททีว่่าดว้ยการเขยีนเคา้โครงการประเมนิโครงการ และ

การเขยีนรายงานการประเมนิโครงการ 
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 รูปแบบการประเมินของเคริคแพทริกค์ (Kirkpatrick) เป็นรูปแบบการ

ประเมนิหน่ึงทีน่่าสนใจ ซึ่งมลีกัษณะการประเมนิทีต่รงกบัวตัถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

โดยเป็นรูปแบบการประเมนิที่พฒันาขึน้เพื่อใช้กบัการประเมนิการฝึกอบรมโดยเฉพาะ 

และมุ่งเน้นผลการประเมนิในทางลกึมากกวา่ทางกวา้ง คอื มุ่งเน้นไปทีผ่ลสมัฤทธิข์องการ

ฝึกอบรมเป็นหลัก มิได้มุ่งเน้นไปที่ตัวโครงการมากนัก ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบการ

ประเมนิแบบ CIPP ทีม่ลีกัษณะการประเมนิในลกัษณะกวา้ง เพื่อใหค้รอบคลุมทัง้ระบบ

ของโครงการ รูปแบบการประเมนิของ Kirkpatrick ยงัเป็นรูปแบบการประเมนิทีจ่ะนําไป

ประยุกต์ใชก้บัโครงการในลกัษณะใดกไ็ด ้ทัง้ในแบบของการฝึกอบรม การสมัมนา และ

การประชมุปฏบิตักิาร 

 Kirkpatrick ไดเ้สนอขัน้ตอนการประเมนิไว ้4 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

 1.  การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (reaction evaluation) การประเมนิขัน้น้ีมี

วตัถุประสงคใ์หรู้ว้่าผูท้ีเ่ขา้ร่วมโครงการ มคีวามรูส้กึอย่างไรต่อโครงการ พอใจหรอืไม่ต่อ

สิง่ทีไ่ดร้บัจากการโครงการฝึกอบรม เชน่ หลกัสตูร เน้ือหาสาระ วทิยากร เอกสาร สถานที ่

โสตทศันูปกรณ์ ระยะเวลา เป็นต้น และพอใจมากน้อยเพยีงใด การประเมนิปฏิกิรยิา

ตอบสนองต้องการได้รบัข้อมูลที่เป็นปฏิกิริยาตอบสนองของผู้เข้าร่วมโครงการ ที่มี

ความหมายและมคีวามเป็นจรงิ เพราะขอ้มลูเหลา่น้ีจะเป็นตวับ่งชีป้ระสทิธผิลของโครงการ

เป็นอนัดบัแรก  Kirkpatrick กล่าวว่า มอียู่บ่อยครัง้ที่ผู้บรหิารตดัสนิใจล้มเลกิ โครงการ

ฝึกอบรมเสยี หรอืไม่กต็ดัสนิใจใหด้าํเนินการฝึกอบรมต่อไป โดยอาศยัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการ

ประเมนิปฏกิริยิาตอบสนองเป็นพืน้ฐาน 

 วธิกีารทีจ่ะชว่ยใหไ้ดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัปฏกิริยิาตอบสนองทีม่คีวามหมาย และตรง

ตามความจรงิจากผูเ้ขา้รว่มโครงการ ไดแ้ก่ 

1.1  กาํหนดใหแ้น่นอนชดัเจนลงไปวา่ตอ้งการไดร้บัขอ้มลูอะไร เชน่ ปฏกิริยิา

ตอบสนองของเน้ือหาหลกัสตูร วธิกีารฝึกอบรม วทิยากร สถานทีฝึ่กอบรม ระยะเวลาทีใ่ช้

ในการฝึกอบรม บรรยากาศการฝึกอบรม เป็นตน้ 

1.2  ออกแบบของเครือ่งมอื หรอืแบบสอบถามทีจ่ะใชเ้กบ็ขอ้มลูอยา่งเหมาะสม 
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1.3  ขอ้คาํถามทีใ่ช ้ควรเป็นชนิดทีเ่มือ่ไดร้บัขอ้มลูหรอืไดค้าํตอบแลว้สามารถ

นํามาแปลงเป็นตวัเลขแจกแจงความถี ่และวเิคราะหใ์นเชงิปรมิาณได ้

1.4  กระตุน้ใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการไดเ้ขยีนแสดงความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ

เพิม่เตมิในขอ้คาํถามต่างๆ  

1.5  ไมค่วรใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการเขยีนชือ่ตนเองลงในแบบสอบถาม เพือ่ให้

กลา้แสดงปฏกิริยิาตอบสนอง ผา่นแบบสอบถามตามความเป็นจรงิ 

 2.  การประเมินการเรียนรู้ (learning evaluation) การประเมนิในชัน้น้ีมี

วตัถุประสงค์ที่จะให้รู้ว่า ผู้เข้าร่วมโครงการได้รบัความรู้ เกิดความเข้าใจ และทกัษะ

อะไรบ้าง และมีเจตคติอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทัง้น้ีเพราะความรู้ ทกัษะ     

เจตคต ิลว้นเป็นองคป์ระกอบพืน้ฐานสาํคญัทีจ่ะชว่ยใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการ

ทํางานของผูเ้ขา้ร่วมโครงการในโอกาสต่อไป Kirkpatrick ไดใ้หข้อ้เสนอแนะสาํหรบัการ

ประเมนิการเรยีนรูเ้อาไวว้า่ 

2.1  ต้องวดัทัง้ความรู ้ทกัษะ และเจตคต ิของผูเ้ขา้ร่วมโครงการทัง้ก่อนและ

หลงัเขา้รว่มโครงการ 

2.2  วเิคราะหท์ัง้คะแนนรายขอ้ และคะแนนรวมโดยเปรยีบเทยีบระหว่างก่อน

และหลงัเขา้รว่มโครงการ   

2.3  ถ้าเป็นไปได้ควรใช้กลุ่มควบคุม ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วม

โครงการแลว้เปรยีบเทยีบคะแนนความรู ้ทกัษะ และเจตคตริะหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่ม

ทดลองวา่แตกต่างกนัหรอืไมอ่ยา่งไร 

 3.  การประเมินพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปหลงัการเข้าร่วมโครงการ (behavior 

evaluation) การประเมนิในขัน้น้ี มวีตัถุประสงคเ์พือ่ตรวจสอบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ไดม้ี

การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในการทาํงานไปในทศิทางทีพ่งึประสงคห์รอืไม ่การประเมนิใน

ขัน้น้ีนับว่ายาก และใช้เวลามากกว่าการประเมินในสองขัน้แรกเพราะจะต้องติดตาม

ประเมนิในสถานทีท่าํงานจรงิๆ ของผูเ้ขา้รว่มโครงการ ซึง่ Kirkpatrick เสนอแนะวา่ 
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3.1  ควรจะไดว้ดัพฤตกิรรมการทาํงานของผูเ้ขา้ร่วมโครงการทัง้ก่อนและหลงั

เขา้รว่มโครงการ 

3.2  ระยะเวลาระหว่างการร่วมโครงการกับการประเมินหลงัการเข้าร่วม

โครงการนัน้ ควรจะใหห้่างกนัพอสมควร เพื่อใหแ้น่ใจว่าการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการ

ทาํงานไดเ้กดิขึน้จรงิๆ ทางทีด่คีวรจะประเมนิหลายๆ ครัง้เป็นระยะๆ ไป เชน่ ประเมนิทุก 

3 เดอืน เป็นตน้ 

 4.  การประเมินลพัธท่ี์เกิดต่อองคก์ร (results evaluation) การประเมนิในขัน้

น้ีมีวตัถุประสงค์ที่จะให้รู้ว่าโครงการได้ก่อให้เกิดผลดีต่อหน่วยงานอย่างไรบ้าง (out 

comes) เป็นการประเมนิทีต่อ้งการจะใหเ้กดิขึน้กบัหน่วยงาน เช่น การลดค่าใชจ้่าย การ

ปรบัปรุงประสทิธภิาพการทํางาน การเพิม่ปรมิาณการขายและการผลติ อตัราการลาออก

ลดลง เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นการประเมนิที่ยากที่สุด เพราะในความเป็นจรงินัน้มตีวัแปร

อื่นๆ อีกมากมายนอกเหนือจากการโครงการที่มผีลกระทบต่อหน่วยงาน และตวัแปร

เหล่านัน้บางทกี็ยากต่อการควบคุม ฉะนัน้ อะไรก็ตามที่เกดิขึน้แก่หน่วยงานในทางที่ด ี  

จะสรุปไดย้ากวา่ เป็นผลจากโครงการ  Kirkpatrick ไดใ้หข้อ้เสนอแนะในการประเมนิขัน้น้ี

ไวว้า่ 

4.1  ควรจดัสภาวการณ์หรอืเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการเริม่โครงการเอาไว้แล้ว

นําไปเปรยีบเทยีบกบัสภาวการณ์ภายหลงัโครงการ โดยใชข้อ้มลูทีส่งัเกตได ้หรอืวดัได ้

4.2  พยายามหาทางควบคุมตวัแปรอื่นๆ ซึ่งคาดว่าน่าจะมอีิทธิพลต่อการ

เปลีย่นแปลงในผลทีต่้องการใหเ้กดิขึน้กบัหน่วยงาน วธิหีน่ึงพอจะทําได ้คอื การใชก้ลุ่ม

ควบคุมหรอืกลุม่ทดลอง 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 2.2 

 จากรปูแบบการประเมนิโครงการทีก่ล่าวมาในเน้ือหา 2.2 ทา่นคดิวา่รปูแบบ

ไหนเหมาะสมทีส่ดุทีจ่ะนําไปใชใ้นการประเมนิโครงการในโรงเรยีน เพราะอะไร 
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