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ค ำน ำ 
 
การรายงานประเมินผลโครงการกิจกรรม เป็นกระบวนการรายงานการประเมินที่ มี

ความส าคัญอย่างยิ่งในการการน าเสนอผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้น าไปประกอบการตัดสินใจ
ปรับปรุงการด าเนินงานและการพัฒนาโครงการ ในกรณีจะด าเนินโครงการต่อ หรือประกอบการ
ตัดสินใจยกเลิกโครงการ ตลอดจนให้บุคคลทั่วไปใช้เป็นข้อมูลในการน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
หรือวางแผนการด าเนินงาน และใช้ประโยชน์ส าหรับการบริหารจัดการ ผู้ที่ใช้ ประโยชน์จากการ
ประเมินส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหาร ผู้รับบริการจากโครงการที่ต้องการทราบสาระส าคัญที่จะใช้ในการ
ตัดสินใจ การน าสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงโครงการให้บรรลุเป้าหมาย และส่งผลให้
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลส าหรับการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมอย่างแท้จริง จึงได้
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการรายงานประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึกษาของส านักงานพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ส าหรับใช้เป็นเอกสารแนะน าขั้นตอนการรายงานประเมินผล 
ตั้งแต่ การวางแผนการติดตามประเมินผล การติดตามและก ากับการด าเนินงาน การติดต าม
ประเมินผล และการจัดท ารายงานประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึกษาของส านักงานพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง “การรายงานประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึกษาของส านักงาน
พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ผู้เขียนได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาและผู้ปฏิบัติงาน
ภายในส านักงานพัฒนานักศึกษา มีแนวทางการเขียนรายงานประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึกษา 
และสามารถน ากรอบแนวคิดการติดตามและประเมินผลโครงการไปใช้ในการด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารและบุคลากรภายในส านักงานพัฒนานักศึกษาทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือในการขอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้เชี่ยวชาญประจ าส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ให้
ความกรุณาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ค าแนะน าการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะประโยชน์สูงสุดต่อ
นักศึกษา ผู้บริหาร บุคลากรส านักงานพัฒนานักศึกษา และผู้สนใจต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำ ควำมจ ำเป็น ควำมส ำคัญ 

การประเมินผลเป็นกิจกรรมการวัดผลการด าเนินงานที่มุ่งเน้นความถูกต้องที่เป็นอยู่จริง      
ซ่ึงความเที่ยงตรงของการวัดหรือมาตรฐานของเครื่องมือที่ใช้วัด การวิเคราะห์เชิงปริมาณจากคะแนน 
ที่วัดได ้การค้นหาเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือน ามาใช้เปรียบเทียบกบัผลการด าเนินงานโครงการ ซ่ึงการด าเนิน
โครงการเป็นการปฏิบัติตามแผนตั้งแต่ขั้นตอนก่อนเริ่มต้นโครงการ  การประเมินผล  การด าเนิน
โครงการจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อมีการด าเนินงานตามแผนงานที่ได้วางไว้ การติดตามและก ากับงาน
จดัเป็นการประเมินการด าเนินโครงการในลักษณะหนึ่งเป็นการประเมินเพื่อผลักดันให้มีการด าเนินงาน
ไปตามแผนที่วางไว้  ส่วนผลที่ไดจากการติดตามและก ากับงานสามารถใช้เป็นสารสนเทศในการ
ตัดสินใจแก้ไข และปรับปรุงโครงการได้เช่นเดียวกัน ซึ่งแตกต่างจากการประเมินประเภทอ่ืน  การ
ประเมินเป็นการตรวจสอบและติดตามผลงานที่ไดป้ระเมินแล้ว กล่าวอีกนยัหนึ่งคือโครงการใดที่ไดผ้่าน
การประเมินแล้วก็จะท าการประเมินอีกครั้งเพ่ือดูว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ โดยมีกระบวนการ
และเทคนิควิธีส าหรับอ้างอิงผลการประเมินอย่างมรีะบบ เพ่ือให้ไดข้อมูลที่จ าเป็นแก ่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบตัิ 
และผู้รับบริการในการตัดสินใจเพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดได้มากยิ่งขึน้ ดังนั้นผู้ประเมินผลควรให้ความส าคัญต่อกระบวนการ วางแผน การออกแบบการ
วิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการประเมินผล  ทั้งนี้เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลสรุปที่มีความเที่ยงตรงและ
ความเชื่อถือมากที่สุด นอกจากนี้ ลักษณะข้อมูลที่รวบรวมมาไดตองมีความถูกต้องชัดเจน มีความ
น่าเชื่อถือ และได้รบัการยอมรับ ซึง่ตอ้งอาศยักระบวนการเกบ็รวบรวมข้อมลูที่มีคุณภาพ 

การประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งของการพัฒนานักศึกษา
เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยหรือในศตวรรษที่ 21 และตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอันประกอบด้วย 

1. ความรู้ที่ครอบคลุม สอดคล้อง และเป็นระบบในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษา ตลอดถึงความ
เข้าใจในทฤษฏี และหลักการที่เกี่ยวข้อง 

2. ความสามารถที่จะตรวจสอบปัญหาที่ซับซ้อนและพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ จากความเข้าใจที่ลึกซึ้งของตนเองและความรู้จากสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยอาศัย
ค าแนะน าแต่เพียงเล็กน้อย 
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3. ความสามารถในการค้นหา การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสมในการ
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ตลอดจนการเลือกใช้กลไกที่เหมาะสมในการสื่อผลการวิเคราะห์ต่อ
ผู้รับข้อมูลข่าวสารกลุ่มต่างๆ  

4. ในกรณีของหลักสูตรวิชาชีพ สิ่งส าคัญคือ ความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพในวิชาชีพนั้นๆ 

5. ในกรณีของหลักสูตรวิชาการที่ไม่มุ่งเน้นการปฏิบัติในวิชาชีพ สิ่งส าคัญคือ ความรู้ความ
เข้าใจอย่างลึกซ้ึงในผลงานวิจัยต่างๆ ในสาขา/สาขาวิชานั้น ความสามารถในการแปลความหมาย การ
วิเคราะห์ และประเมินความส าคัญของการวิจัยในการขยายองค์ความรู้ในสาขา/สาขาวิชา 
โดยการรายงานประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึกษานั้นจะต้องอาศัยกระบวนการด าเนินด้าน
ประสิทธิภาพและคุณภาพคือ PDCA (Plan, Do, Check, Act) เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง มีการจัดเก็บ
ข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินโครงการในทุกรูปแบบและทุกขั้นตอนเพ่ือน ามาใช้เพ่ือการวิเคราะห์และการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการและมีการน าสารสนเทศที่ได้ดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  เมื่อมกีารเก็บรวบรวมข้อมลูมาท าการวิเคราะห์เพ่ือตัดสินคณุค่า   ดังนั้น
การประเมินผลจึงมีความสัมพันธ์กับระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์    ไมว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลหรือการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือให้การประเมินเป็นระบบและมีเหตุผลที่ชัดเจนในการงานประเมินที่
น่าสนใจ การประเมินสามารถท าได้ในทุกขั้นตอนของโครงการ เนื่องจากผลที่ได้จากการประเมินจะ
ส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการปรับปรุงโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระบวนการ
จะต้องประกอบด้วยการวางแผนงานเพ่ือปรับปรุงคุณภาพงาน การลงมือปฏิบัติตามแผนงาน         
การตรวจสอบ และการปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมของนักศึกษาให้เหมาะสม 
 
 

 
 

ภำพที่ 1.1 แสดงวงจร PDCA แบบญี่ปุ่น 
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จากความเป็นมาและวงล้อดังกล่าว  การรายงานประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึกษานั้นจึง
มีความจ าเป็นและความส าคัญจะต้องด าเนินงานให้ครอบคลุมตามตัวชี้วัดของเกณฑ์การประกัน
คุณภาพ และเกณฑ์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ คู่มือเล่มนี้จึงจัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการประกอบการด าเนินงานของโครงการกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาในระดับต่างๆ ต้องมีการประเมินผลโครงการอย่างไร สถิติที่ต้องใช้มีอย่างไรบ้าง เกณฑ์การ
พัฒนาเครื่องมือที่ต้องใช้ในการประเมินต้องด าเนินการอย่างไร ซึ่งผู้จัดท าคาดหวังว่าคู่มือเล่มนี้จะช่วย
ให้การรายงานประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึกษาของส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่างๆ และสามารถพัฒนางานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี 
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือแสดงให้เห็นกระบวนงานการรายงานประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึกษา 
2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

1.3 ขอบเขตของกำรจัดท ำคู่มือ 
 การปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการรายงานประเมินผล ตั้งแต่ การวางแผนการติดตาม
ประเมินผล การติดตามและก ากับการด าเนินงาน การติดตามประเมินผล และการจัดท ารายงาน
ประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึกษาของส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
โครงกำร หมายถึง กิจกรรมที่สามารถท าการวิเคราะห์  วางแผนและน าไปปฏิบัติตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด โดยต้องระบุวัตถุประสงคช์ัดเจนและประเมินผลได้ 
กิจกรรมนักศึกษำ หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดย

องค์การนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ 
ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

วัตถุประสงค์ หมายถึง ตัวประกอบ ตัวแปร หรือค่าที่สังเกตได้ ซึ่งบ่งบอกสถานภาพหรือ
สะท้อนลักษณะการด าเนินงานหรือผลการด าเนินงานที่สามารถวัดและสังเกตได้  เพ่ือบอกสภาพเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพในประเด็นที่ต้องการ 

ตัวชี้วัด หมายถึง  เครื่องมือที่ใช้วัดผลการด าเนินงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้าน
ต่างๆ ขององค์กร ซึ่งสามารถแสดงผลของการวัดหรือการประเมินในรูปข้อมูลเชิงประมาณเพ่ือสะท้อน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์กรหรือหน่วยงานภายในองค์กร 
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กำรประเมินผล หมายถึง การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลของการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าได้ผลตามที่ก าหนดไว้เพียงใด มี
บทบาทความส าคัญในการให้ข้อมูลด้านความคืบหน้า ชี้ปัญหา และข้อขัดข้องด้านประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานโครงการ เพ่ือสรุปผลไปใช้ประโยชน์ในด้านการ
จัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการหรือการบริหารโครงการ 
 กำรติดตำมประเมินผล หมายถึง การติดตาม การควบคุม การก ากับ และการประเมินผล
โครงการเพ่ือให้โครงการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เสนอโครงการควร
ระบุวิธีการที่ใช้ในการควบคุม และประเมินผลโครงการไว้ให้ชัดเจน ทั้งนี้อาจจะต้องระบุบุคคลหรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการประเมินโครงการ พร้อมทั้งบอกรูปแบบการประเมินผลโครงการ เช่น
ประเมินก่อนด าเนินการ ขณะด าเนินการ หลังการด าเนินการ หรือระบุเวลาชัดเจนว่าจะประเมินทุก
ระยะ 3 เดือน เป็นต้น 
 รำยงำนประเมินผลโครงกำร หมายถึง รายงานผลการด าเนินงานของกระบวนงานการ
ประเมินผลโครงการ เพ ื่อให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้รับทราบ และน าผลการ
ประเมินไปใช้ และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานต่อไป หรือรายงานสัมฤทธิ์ผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานที่ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
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บทท่ี 2 
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 

 
2.1   หลักเกณฑ์การปฏบิัติงาน 
 คู่มือการปฏิบัติงานการรายงานประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึกษาของส านักงานพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องดังนี้ 
 2.1.1  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล 
 2.1.2  เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.1.3  กระบวนการพัฒนานักศึกษา : PDCA Cycle 
 2.1.4  ประเภทของการประเมินโครงการ 
 2.1.5  ประเภทของรายงานการประเมินโครงการ 
 2.1.6  แนวทางการประเมินผล 
 2.1.7  แนวทางการรายงานประเมินโครงการ 
 2.1.8  เครื่องมือและโปรแกรมการค านวณสถิติ 
  

2.1.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล 
1. พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ภูมิพลอดุลยเดช 

ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เป็นปีที่ 57 ในรัชกาลปัจจุบัน มาตรา 3 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้
เป็น มาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 

เป็นการน าแนวคิดเก่ียวกับการปฏิรูประบบราชการ  มาแปลงให้อยู่ในรูปกฎหมายเพื่อให้
เกิดการบังคับใช้ตามเจตนารมณ์ ที่ได้แสดงเหตุผลของการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินฯ ฉบับนี้  ไว้ชัดเจนว่า 

“โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระบบบริหารราชการ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย
ก าหนดให้การบริหารราชการแนวทางใหม่ต้องมีการก าหนดนโยบาย เป้าหมายและแผนปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน มีกรอบการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ีเป็นแนวทางในการก ากับนโยบาย และการปฏิบัติราชการ” 
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ในมาตรา 3/1 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติฯ ได้บัญญัติไว้ว่า 
“มาตรา 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ

ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐการ
ลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรให้แก่ ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจการอ านวยความสะดวก และการตอบสนอง
ความต้องการของ ประชาชน ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน 

การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติ
หน้าที่ ต้อง ค านึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง  

ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ให้ค านึงถึงความรับผิดชอบ ของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ  

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนด  
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้"  

จากมาตรา 3/1 นี้  จึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ปฏิบัติราชการ  และบังคับใช้ในส่วนราชการ  เพ่ือเป็นการก าหนดกรอบและทิศทางที่ส่วนราชการ
จะต้องปฏิบัติ   จึงเป็นที่มาของ  “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ี  พ.ศ. 2546” 

มหาวิทยาลัยในฐานะส่วนราชการ  มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติ  
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการตราพระบัญญัติฯ นี้ขึ้น 

2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
เป็นการน าแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ มาก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติในการ

บริหารราชการในรูปของกฎหมายเพ่ือให้มีผลบังคับใช้ เป็นการก าหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติ
ราชการเพ่ือให้การบริหารราชการบรรลุเป้าหมาย เป็นการสร้างแรงผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธี
และวัฒนธรรมการท างาน รวมไปถึงมาตรการสร้างแรงจูงใจเพ่ือเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี  เพราะถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  จะบัญญัติหัวข้อให้
ส่วนราชการปฏิบัติ  แต่ไม่ได้มีการก าหนดวิธีปฏิบัติให้เป็นไปในทางเดียวกัน  ท าให้ไม่สามารถวัดผล
การปฏิบัติงานของภาครัฐได้ชัดเจน  จึงได้ก าหนดกฎเกณฑ์ในรูปกฎหมายเพ่ือให้ส่วนราชการต้อง
ปฏิบัติ และสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย(พ.ศ. 2546 - 
พ.ศ. 2550) 
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พระราชกฤษฎีกาฯ นี้มีทั้งหมด 9 หมวด  50 มาตรา มีสาระส าคัญในการก าหนดขอบเขต  
แบบแผน วิธีปฏิบัติราชการ เพ่ือให้การบริหารราชการบรรลุเป้าหมายตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

ในหมวด 1 มาตรา 6 เป็นการก าหนดขอบเขตหรือความหมายของค าว่า “การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี”  เป็นการแสดงวัตถุประสงค์ของการบริหารราชการตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ใน
พระราชกฤษฎีกาฯ  และจะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการไปปฏิบัติภารกิจที่ก าหนดเป้าหมายไว้เพ่ือให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีกาฯ  

การบริหารราชการเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายตาม  มาตรา 6  ได้แก่ 
(1) เกดิผลประโยชน์สุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไม่มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
(6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
ในมาตรา 6 (7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ  มีความหมายคือ  มี

การตรวจสอบ  และวัดผลการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้เกิดการควบคุมตนเอง (Internal  Control) ซึ่งจะท า
ให้เกิดการผลักดัน  การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.1.2 เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักงานพัฒนานักศึกษา ด าเนินการตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

และตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินผล ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 เกณฑ์ข้อ 4-5 และตัวบ่งชี้ที่ 1.5 เกณฑ์ข้อ 4-6 โดยมี
รายละเอียดตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ตัวบ่งช้ีที่  1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
  สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้ค าปรึกษา 
ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่ง
ทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อม
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เพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม

เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่ง

ให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

 
เกณฑ์การประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ตัวบ่งช้ีที่  1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน 
กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา 
เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม
จริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
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2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้  ให้
ครบถ้วน 

- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีก าหนดโดยสถาบัน 
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
 

 
2.1.3 กระบวนการพัฒนานักศึกษา : PDCA Cycle 

PDCA Cycle (Shewhart Cycle, PDSA Cycle, Deming Cycle) เป็นกิจกรรมพ้ืนฐาน
ในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการด าเนินงาน ประกอบด้วยวงจร 4 ขั้นตอน คือ 

Plan (P) หมายถึง การวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพงาน 
Do (D) หมายถึง การลงมือปฏิบัติตามแผน 
Check (C) หมายถึง การตรวจสอบ 
Act (A) หมายถึง การปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมให้เหมาะสม 
 
ขั้นตอนวงจร PDCA 
1. Plan (การวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพงาน) 
การวางแผนเป็นขั้นตอนของวงจร PDCA ที่ส าคัญ  เนื่องจากการวางแผนจะเป็น

จุดเริ่มต้นของงานและเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้การท างานในส่วนอ่ืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และ
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายนั้น ขั้นตอนการวางแผนจะต้องท าความเข้าใจกับวัตถุประสงค์ให้
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ชัดเจน  เป้าหมายที่ก าหนดต้องเป็นไปตามนโยบาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจขององค์กรเพ่ือก่อให้เกิด
การพัฒนาที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 

การวางแผนที่ดี คือ การหาองค์ประกอบของปัญหา โดยอาศัยระดมความคิดเพ่ือก าหนด
ปัญหาที่ต้องการแก้ไขและปรับปรุง รวบรวมข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือหาสาเหตุของ
ปัญหา แล้วจึงเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา หรือการปรับปรุงการด าเนินงานที่เหมาะสมที่สุดในการ
ด าเนินงานให้สามารถบรรลุตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากที่สุด 

2. Do (การลงมือปฏิบัติตามแผนงาน) 
การลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่ก าหนดไว้ในตารางการปฏิบัติงาน ซึ่งก่อนที่จะลงมือ

ปฏิบัติงานใดๆจ าเป็น ต้องศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆ ของสภาพงานที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ในกรณีที่
เป็นงานประจ าที่เคยปฏิบัติหรืองานเล็กอาจใช้วิธีการเรียนรู้  ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แต่ถ้าเป็นงาน
ใหม่หรืองานใหญ่ที่ต้องใช้ทรัพยากรเป็นจ านวนมาก อาจต้องมีการจัดให้มีการฝึกอบรมก่อนที่จะลงมือ
ปฏิบัติจริง  การปฏิบัติจะต้องด าเนินการตามแผน วิธีการ ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ และจะต้องรวบรวม
และบันทึกข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานไว้ด้วยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินงานขั้นตอนต่อไป 

นอกจากนี้ ระหว่างปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้วางแผนนั้น จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบไปด้วย 
หากการกระท าหรือผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามแผนนั้นแล้วนั้น จ าเป็นต้องมีการปรับ/เปลี่ยนแปลงแผนใหม่ให้
สอดคล้องกับบริบทของปัญหา และเมื่อแผนใหม่ของงานนั้นใช้งานได้ก็สามารถน ามาถือปฏิบัติต่อไปได้ 

3. Check (การตรวจสอบ) 
การตรวจสอบเป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพ่ือประเมินผลว่ามีการปฏิบัติงานตามแผนที่ได้วางไว้ 

หรือมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานหรือไม่ ผลลัพธ์เป็นอย่างไร ขั้นตอนนี้มีความส าคัญเนื่องจากใน
การด าเนินงานใดๆ มักจะเกิดปัญหาแทรกซ้อนที่ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้
เสมอ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของการด าเนินงาน การติดตาม การตรวจสอบ 
และการประเมินปัญหาจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องท าควบคู่ไปกับการด าเนินงาน เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงของการด าเนินงานต่อไป 

4. Act (การปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมให้เหมาะสม) 
การปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมให้เหมาะสมเป็นกิจกรรมที่มีข้ึนเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน

หลังจากได้ท าการตรวจสอบแล้ว การปรับปรุงอาจเป็นการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เฉพาะหน้า หรือการ
ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เพ่ือป้องกันไม่ให้ เกิดปัญหาซ้ าซ้อน การปรับปรุงอาจน าไปสู่การ
ก าหนดมาตรฐานของวิธีการท างานที่ต่างจากเดิม เมื่อมีการด าเนินงานตามวงจร PDCA ในรอบใหม่ 
ข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงจะช่วยในการวางแผนให้มีความสมบูรณ์ และมีคุณภาพมากขึ้น 
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2.1.4 ประเภทของการประเมินโครงการ 
การแบ่งประเภทการประเมินโครงการคงมิใช่เป็นการก าหนดเกณฑ์เด็ดขาด แต่

จ าเป็นต้องอาศัยเกณฑ์หลายชนิดมาจ าแนกประเภท  เช่น  ใช้เวลา วัตถุประสงค์ วิธีการ และรูปแบบ
การประเมินมาบ่งบอกถึงประเภทของการประเมิน  ซึ่งในที่นี้อาจจ าแนกการประเมินโครงการออกเป็น  
4  ประเภท  ดังนี้ 

1. การประเมินโครงการก่อนด าเนินการ  (Preliminary  Evaluation)  เป็นการศึกษา
ประเมินความเป็นไปได้ (Feasibility  Study) ก่อนที่เริ่มโครงการใดๆ โดยอาจท าการศึกษาถึง
ประสิทธิภาพของปัจจัยป้อน ความเหมาะสมของกระบวนการที่คาดว่าจะน ามาใช้ในการบริหารจัดการ
โครงการ  ปัญหา อุปสรรค ความเสี่ยงของโครงการ ตลอดจนผลลัพธ์หรือประสิทธิผลที่คาดว่าจะได้รับ  
ในขณะเดียวกันก็อาจจะศึกษาปลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในด้านต่างๆ  เช่น  
               -  การประเมินผลกระทบด้านสังคม (Social Impact Assessment-SIA) 
               -  การประเมินผลกระทบด้านนิเวศ (Ecological Impact Assessment-EIA) 
               -  การประเมินผลกระทบด้านการเมือง (Political Impact Assessment-PIA) 
               -  การประเมินผลกระทบด้านเทคโนโลยี (Technological Impact Assessment-TIA) 
               -  การประเมินผลกระทบด้านประชากร (Population Impact Assessment-PIA) 
               -  การประเมินผลกระทบด้านนโยบาย (Policy Impact Assessment-POIA) 
               -  การประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Impact Assessment) 

 การประเมินโครงการก่อนการด าเนินการนี้มีประโยชน์ส าหรับนักลงทุน  เพ่ือศึกษาดูว่า
ก่อนลงมือโครงการใด ๆ นั้น  จะเกิดความคุ้มค่าแก่การลงทุน  (Cost  effectiveness)  หรือจะเกิด
ผลกระทบต่อระบบสิ่งแวดล้อมทั้งด้านสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  ประชากร  เทคโนโลยี  และระดับ
นโยบายหรือไม่ หากได้ท าการศึกษารอบคอบแล้วอาจจะได้ผลการคาดการณ์ล่วงหน้าว่า  จะได้เกิด
ประโยชน์หรือโทษอย่างไร  ปัญหา  อุปสรรค เป็นอย่างไร เพ่ือผู้เป็นเจ้าของโครงการจะได้ตัดสิน
ล่วงหน้าว่าจะเลิกล้มโครงการหรือปรับปรุงองค์ประกอบ และกระบวนการบริหารจัดการโครงการ
เพียงใดเพ่ือให้เกิดผลดี 

2. การประเมินระหว่างด าเนินการโครงการ  (Formative  evaluation) เป็นการ
ประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงเป็นส าคัญซึ่งมักจะใช้ประเมินผลระหว่างแผนหรือระหว่างพัฒนาโครงการ  
ผลที่ได้จาก Formative  evaluation นั้น จะช่วยตั้งวัตถุประสงค์ของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่แท้จริง  นอกจากนั้น Formative  evaluation อาจใช้ในระหว่างด าเนินโครงการ จะช่วยตรวจสอบ
ว่า  โครงการได้ด าเนินไปตามแผนของโครงการอย่างไร อาจเรียกชื่อเฉพาะว่า Implementation  
evaluation หรือ Formative  evaluation อาจตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการว่าด าเนินได้ผล
เพียงไร  เรียกว่า  Progress  evaluation 
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โดยทั่วไปแล้ว  Formative  evaluation  อาจใช้ประเมินสิ่งต่อไปนี้ 
1.  ทบทวนแผนของโครงการ 
2.  การสร้างแผนของโครงการ 
3.  การพัฒนาแบบสอบถาม  (Questionnaire)  หรือรายการ  (Check  list)  

ส าหรับรวบรวมข้อมูลตามเรื่องที่ต้องการ 
4.  การคัดเลือกวิธีการวัดผลที่เหมาะสม 
5.  การก าหนดตารางเวลาการประเมินผลให้สอดคล้องกับการด าเนินโครงการ 
6.  การเตรียมข้อมูลที่จะเป็นข่าวสารส าหรับการรายงานและเสนอแนะส าหรับการ

ตัดสินเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ 
7.  การแนะน าแนวทางปรับปรุง การแก้ปัญหา และการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของโครงการ 

3. การประเมินเม่ือสิ้นสุดโครงการหรือประเมินผลผลิต  (Summative  Evaluation)  
เป็นการประเมินผลรวมสรุป  มักจะใช้ประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ  ส าหรับโครงการที่มีการด าเนิน
ระยะยาวก็อาจใช้ Summative  Evaluation ในการสรุปย่อความระยะยาวต่าง ๆ ข้อมูลที่ได้จาก
ระยะต่างๆ จะช่วยให้มีการประเมินสรุปรวมนั้น ส่วนใหญ่จะรวบรวมจากผลของ Formative  
evaluationเป็น Summative  Evaluation ซึ่งผลสรุปที่ได้จะน าสู่การรายงายว่า  โครงการได้บรรลุ
เป้าหมาย (Goals) หรือไม่อย่างไร  ตลอดจนการรายงานถึงสถานภาพของโครงการว่าประสบ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวเพียงไร  มีปัญหาหรืออุปสรรคใดที่ต้องแก้ไขปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้
ผู้บริหารโครงการสามารถน าไปสู่การตัดสินว่า  โครงการนั้นควรด าเนินการต่อหรือยกเลิก 

4. การประเมินประสิทธิภาพ การประเมินโครงการโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศไทยที่ผ่านมา ยังจ ากัดอยู่แต่เพียงการประเมินผลผลิต โดยมุ่งที่จะทราบความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวของโครงการเท่านั้น ทั้งนี้ เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้ให้บริการหรือผู้ให้ทุนในการยุติหรือ
ขยายโครงการ แต่ในปัจจุบันนักประเมินและผู้บริหารโครงการ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ประเมินประสิทธิภาพของโครงการด้วย โดยถือว่าเป็นประเภทของการประเมินที่จ าเป็นส าหรับ
โครงการบริการทั่วไป เพราะจะช่วยเสริมให้โครงการเหล่านั้น  สามารถด าเนินการอย่างสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาท้องถิ่น  หรือโครงการที่
เป็นตัวก าหนดเกณฑ์ส าคัญส าหรับประกันโครงการขนาดใหญ่ระดับชาติที่จะไม่ต้องสูญเสียทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างจ ากัดโดยไม่จ าเป็น การด าเนินโครงการบริการสังคมนั้น  จะไม่มุ่งแต่เพียงความส าเร็จของ
โครงการเท่านั้น แต่จะต้องให้คุ้มค่าในเชิงของประสิทธิภาพด้วย  

โดยปกติการประเมินประสิทธิภาพของโครงการมักจะเริ่มจากค าถามต่างๆ กัน เช่น 
1. ความส าเร็จของโครงการนั้นๆ เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายแล้วมีความเหมาะสมหรือไม่ 
2. ผลผลิตของโครงการเกิดจากปัจจัยที่ลงทุนไปใช่หรือไม่ 
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3. โครงการนี้มีผลผลิตสูงกว่าโครงการอ่ืนๆ เมื่อลงทุนเท่ากันหรือไม่ และเพราะเหตุใด 
ประเภทของการประเมินโครงการ แบ่งตามบทบาทการประเมิน ดังนี้ 

1. การประเมินความก้าวหน้าหรือกระบวนการ (Formative Evaluation) เป็นการ
ตัดสินคุณค่าของกระบวนการ เพ่ือเสนอความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 

2. การประเมินผลสรุปรวม (Summative Evaluation) เป็นการตัดสินคุณค่าของผล
ที่ได้รับ เพ่ือเสนอคุณค่าของโครงการ เพ่ือเป็นแนวทางสู่การตัดสิน ยุติ ปรับเปลี่ยน หรือพัฒนาต่อไป 

 
2.1.5 ประเภทของรายงานการประเมินโครงการ 

การรายงานการประเมินโครงการ  แบ่งประเภทได้ตามเกณฑ์การแบ่งดังนี้ 
แบ่งตามลักษณะของการน าเสนอ ผลการประเมินโครงการน าเสนอได้ 4 ลักษณะ คือ 

1. การน าเสนอด้วยวาจา 
2. การน าเสนอด้วยการชี้แจงสาธารณะ 
3. การน าเสนอด้วยเอกสารรายงานผลการประเมินที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร 
4. การน าเสนอด้วยวาจาควบคู่กับเอกสารรายงาน 

กรณีน าเสนอด้วยเอกสารรายงานผลการประเมินที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ยังแบ่ง
ประเภทของรายงานได้อีก ดังนี้ 

แบ่งตามจุดประสงค์ของการรายงาน เพ่ือให้ผู้รับรายงานรับทราบผลการประเมิน และ
มีจุดประสงค์ต่อเนื่องไป ดังนี้ 

    1. การรายงานต่อผู้บริหาร   จุดประสงค์ของการรายงานเพ่ือให้ผู้บริหารทราบผล
การ ประเมินและน าผลการประเมินไปใช้ในการบริหารหรือการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาจจะ
รายงานด้วยวาจา รายงาน ด้วยการเขียนรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือรายงานด้วยวาจาร่วมกับ
การเขียนรายงาน โดยทั่วไปจะเป็น การรายงานอย่างสรุป กรณีเป็นการเขียนรายงานเป็นลายลักษณ์
อักษร เรียกว่า “บทสรุปส าหรับผู้บริหาร” 

    2. การรายงานต่อสาธารณะ    จุดประสงค์ของการรายงานเพ่ือให้บุคคลทั่วไปได้รับ
ทราบผลการประเมินและอาจน าผลการประเมินไปใช้ในการศึกษา ได้แบบอย่าง แนวทางจากเนื้อหา
สาระของโครงการหรือวิธีการประเมิน ลักษณะการรายงานอาจจะรายงานด้วยวาจา รายงานด้วยการ
เขียนรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร หรือรายงานด้วยวาจาร่วมกับการเขียนรายงาน กรณีเป็นการเขียน
อาจจะเป็นการรายงานอย่างละเอียด เรียกว่า  “รายงานฉบับสมบูรณ์” หรือรายงานอย่างสรุป   
เรียกว่า “บทคัดย่อ” 

แบ่งตามลักษณะของการเขียนรายงาน รายงานการประเมินโครงการโดยทั่วไปนิยม
เขียนเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
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1. รายงานประเมินโครงการแบบไม่แยกบท 
การเขียนรายงานแบบไม่แยกบทหรือการเขียนรายงานแบบไม่เป็นทางการ  เป็น

การเขียนรายงานอย่างละเอียด  มีส่วนประกอบครบทั้ง 3 ส่วน คือ ส่วนน า ส่วนเนื้อหา  และส่วนท้าย 
เขียนเป็นหัวข้อ แต่ละหัวข้อมีสาระส าคัญครบถ้วนตามหลักการเขียนรายงานการประเมินโครงการ 
ลักษณะการน าเสนอ น าหัวข้อมาเรียงต่อเนื่องกัน   ไม่แยกบท ได้แก่ 

ส่วนน า  ประกอบด้วย ปก บทคัดย่อ บทสรุปส าหรับผู้บริหาร สารบัญ ฯลฯ 
ส่วนเนื้อหาสาระ  ประกอบด้วยบทน า    เอกสารและงานประเมินที่เกี่ยวข้อง   

วิธีด าเนินการประเมิน  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผลการประเมิน อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
ส่วนท้าย ประกอบด้วยบรรณานุกรม ภาคผนวก เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

ประวัติผู้ประเมิน  
2. รายงานประเมินโครงการแบบแยกบท 

เป็นการเขียนรายงานแบบแยกบท หรือการเขียนรายงานแบบเป็นทางการ หรือ
การเขียนรายงานเชิงวิชาการ ส่วนประกอบของรายงานมี 3 ส่วน เช่นกัน คือ ส่วนน า ส่วนเนื้อหา  
และส่วนท้าย  โดยส่วนน าและส่วนท้ายมีรายละเอียดและลักษณะการเขียนเหมือนกับรายงานแบบไม่
แยกบท แต่ส่วนเนื้อหาจะเขียนรายงานแยกเป็นบท โดยทั่วไปนิยมแบ่งเป็น 5 บท ได้แก่ บทที่ 1 บท
น า  บทที่ 2 เอกสารและงานประเมินที่เกี่ยวข้อง  บทที่ 3 วิธีด าเนินการประเมิน  บทที่ 4 ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล  บทที่ 5 สรุปผลการประเมิน อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
2.1.6  แนวทางการประเมินผล 

 การประเมินผลโครงการ มีข้ันตอนที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. การศึกษาและวิเคราะห์โครงการ เพ่ือท าความเข้าใจโครงการอย่างน้อยในด้านต่างๆ 

ดังนี้ (1) สถานการณ์ทั่วไป (2) วัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการ และ (3) แผนการปฏิบัติการงาน 
นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ประเมินโครงการที่ต้องการจะรู้ข้อมูลอะไรเพ่ิมเติม โดยอาจ
ศึกษาได้จากเอกสารโครงการ การพูดคุยกับเจ้าหน้าที่โครงการ รวมทั้งการออกไปดูการด าเนิน
โครงการในพื้นท่ี 

 2. วัตถุประสงค์ในการประเมินผล โดยทั่วไปจะเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากความต้องการของ
ผู้ประเมินผลรวม 2 นัย คือ (1) โครงการมีความก้าวหน้าตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานเพียงใด และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร และ (2) เมื่อโครงการสิ้นสุดลงแล้ว 
โครงการประสบผลส าเร็จหรือไม่ เพียงใด และโครงการสมควรกระท าต่อเนื่องหรือไม ่
 3. ข้อมูลที่จะต้องรวบรวม ต้องก าหนดว่าจะใช้ข้อมูลอะไรบ้าง ที่น ามาวิเคราะห์แล้ว
สามารถตอบ อธิบายหรือชี้แจงวัตถุประสงค์ในการประเมินผลนั้นได้  การพิจารณาข้อมูลที่ต้องการ
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รวบรวมนั้นควรแยกพิจารณาไปตามวัตถุประสงค์ในการประเมินผลแต่ละข้อ วิธีการที่ผู้เขียนนิยมใช้ใน
การก าหนดข้อมูลที่จะต้องรวบรวม คือ การใช้ตัวชี้วัด ( Indicators) มาช่วย เช่น เราต้องการ
ประเมินผลในส่วนผลกระทบระยะสั้น (Effect) ของโครงการ ในเรื่องเพ่ิมผลผลิตข้าวต่อไร่ ตัวชี้วัดใน
เรื่องนี้ก็คือ ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) เพ่ิมขึ้น ซึ่งในการนี้เราจะต้องเก็บข้อมูล ผลผลิตเฉลี่ย 2 ข้อมูลมา
เปรียบเทียบกัน คือ ผลผลิตเฉลี่ยก่อนโครงการกับผลผลิตเฉลี่ยหลังโครงการ หรือผลผลิตเฉลี่ยของ
กลุ่มในโครงการกับผลผลิตเฉลี่ยของกลุ่มนอกโครงการ 
 4. แหล่งของข้อมูลและการส ารวจข้อมูลด้วยกลุ่มตัวอย่าง พิจารณาว่าข้อมูลเหล่านั้น
สามารถหาได้จากใครหรือจากที่ไหน จะใช้ข้อมูลปฐมภูมิ หรือข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) คือข้อมูลที่เก็บรวบรวมชั้นต้นหรือชั้นแรกด้วยตนเอง หรือจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
เช่นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ส่วนข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือข้อมูลที่ผู้ใดผู้หนึ่ง หรือกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่งได้ท าการรวบรวมและเรียบเรียงไว้เรียบร้อยแล้ว เช่น ข้อมูลที่ได้จากรายงานต่างๆ 
 5. เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล จะต้องก าหนดว่าจะเก็บรวบรวมข้อมูล
เหล่านั้นด้วยเครื่องมือชนิดใด และใช้วิธีใดในการเก็บรวบรวมข้อมูล การที่จะใช้เครื่องมือหรือวิธีการใด
นั้นจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับข้อมูลที่จะรวบรวม และบุคคลที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูล ซึ่งเครื่องมือที่เป็น
ที่นิยมใช้กันแพร่หลาย ได้แก่ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ 
 6. การเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นขั้นตอนส าคัญที่สุดที่จะท าให้ได้ข้อมูล เพ่ือน ามาใช้ใน
การวิเคราะห์และแปลความ ผู้ที่ท าการรวบรวมข้อมูลจะต้องท าการรวบรวมข้อมูลให้ได้ตามที่ก าหนด 
และข้อมูลที่ได้จะต้องมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นมีเทคนิคแตกต่างกันออกไป
ตามชนิดของเครื่องมือ    และวิธีการใช้เครื่องมือนั้น ๆ การสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 7. การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้ยังไม่อยู่ในรูปที่จะน ามาใช้
ประโยชน์ได้โดยตรง ต้องน าข้อมูลเหล่านั้นมาท าการตรวจสอบ เรียบเรียงหรือประมวล และท าการ
วิเคราะห์เสียก่อนจึงจะได้ข้อมูลที่สามารถอ่านได้ง่าย เพ่ือที่จะได้แปลความและน าเสนอต่อไป 

8. การแปลความและการรายงาน  การแปลความเป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการ
ประมวลผล   และการวิเคราะห์มาอธิบาย ให้ความหมายและชี้แนะ หรือตั้งข้อสังเกตในประเด็นต่างๆ 
โดยแสดงให้ทราบถึงข้อเท็จจริงตามตัวเลขที่ได้รับและท าให้ออกมาเป็นภาษาสามัญที่บุคคลทั่วไป
สามารถเข้าใจได้ตรงกัน จุดส าคัญของการแปลความก็คือ จะต้องตอบ อธิบายหรือชี้แจงวัตถุประสงค์
ของการประเมินผลได้ชัดเจนและครบถ้วน จากนั้นน ามาจัดท าเป็นรายงานซึ่งในการเขียนรายงานนั้ น
ผู้เขียนจะต้องค านึงถึง  (1) ผู้อ่านว่าเป็นใคร มีพ้ืนความรู้ในเรื่องที่ท าการประเมินผลแค่ไหน  (2) การน า
ผลของการประเมินไปใช้ประโยชน์  (3) รูปแบบการรายงาน เช่น จัดท ารายงานแบบย่อ แบบละเอียด หรือ
รูปแบบอื่นๆ นอกจากนี้การเขียนรายงานผู้เขียนต้องพยายามเขียนให้ได้ความชัดเจน กะทัดรัด มีความ
สมบูรณ์ ถูกต้อง และท่ีส าคัญคือ ต้องซื่อตรง 
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2.1.7 แนวทางการรายงานประเมินโครงการ 

แนวทางการรายงานประเมินโครงการ แบ่งเป็น 3 ส่วน  แต่ละส่วนมีส่วนประกอบดังนี้ 
ส่วนน า   มีส่วนประกอบ   ดังนี้ 

1. ปกหน้า   ประกอบด้วยชื่อเรื่อง ชื่อผู้ประเมิน สถานที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2. ปกใน   มีส่วนประกอบเหมือนปกหน้า 
3. บทคัดย่อหรือบทสรุปสาหรับผู้บริหาร 
4. ประกาศคุณูปการหรือกิตติกรรมประกาศ 
5. สารบัญ ประกอบด้วยสารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง และสารบัญภาพ 

 ส่วนเนื้อหา  มีส่วนประกอบ  แยกเป็นบทได้ดังนี้ 
บทที่ 1 บทน า ประกอบด้วย 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของการประเมิน 
1.2 วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
1.3 ขอบเขตของการประเมิน 
1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการประเมิน 

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และสาระส าคัญของโครงการ ประกอบด้วย 
2.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
2.2 สาระส าคัญของโครงการ 
2.3 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการประเมินโครงการและรูปแบบการประเมิน 
2.4 งานวิจัยและงานประเมินที่เก่ียวข้อง 
2.5 กรอบแนวทางการประเมิน 

บทที่ 3 วิธีด าเนินการประเมิน ประกอบด้วย 
3.1 รูปแบบการประเมิน (Model) ที่ใช้ 
3.2 แหล่งข้อมูล (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ หรือประชากรและกลุ่มตัวอย่าง) 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6 เกณฑ์ (การแปลผล และการตัดสิน) 
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บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล หรือผลการประเมินจ าแนกตามวัตถุประสงค์หรือ

ตามรูปแบบของการประเมิน 
บทที่ 5 สรุปผลการประเมิน อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ  ประกอบด้วย 

5.1 สรุปย่อในเรื่องความเป็นมาของโครงการ เหตุผลที่มุ่งประเมิน วัตถุประสงค์
ของการประเมิน และวิธีการประเมิน 

5.2 สรุปผลการประเมิน 
5.3 อภิปรายผลการประเมิน 
5.4 ข้อเสนอแนะประกอบด้วย ข้อเสนอแนะการน าผลการประเมินไปใช้ และ

ข้อเสนอแนะการประเมินในครั้งต่อไป 
ส่วนท้าย   มีส่วนประกอบ  ดังนี้ 

1. บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง 
2. ภาคผนวก 

2.1 ภาคผนวก ก. รายละเอียดของโครงการ 
2.2 ภาคผนวก ข. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.3 ภาคผนวก ค. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
2.4 ภาคผนวก ง. รายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ฯลฯ 
 

2.1.8 เครื่องมือและโปรแกรมการค านวณสถิติ 
1. โปรแกรม Microsoft word 2013 
Word เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารที่มีคุณภาพ ได้รับการออกแบบ

มาเพ่ือให้มีเครื่องมือการจัดรูปแบบเอกสารที่ดีที่สุด เหมาะกับงานด้านการพิมพ์เอกสารทุกชนิด 
สามารถพิมพ์เอกสารออกมาเป็นชุด ๆ ซึ่งเอกสารอาจเป็นจดหมาย บันทึกข้อความ รายงาน บทความ 
ประวัติย่อ และยังสามารถตรวจสอบ ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงความถูกต้องในการพิมพ์เอกสารได้อย่าง
ง่ายดาย สามารถตรวจสอบ สะกดค า และหลักไวยากรณ์ เพ่ิมตาราง เพ่ิมกราฟิก ในเอกสารได้อย่าง
ง่ายดาย หรือเพ่ิมเติมข้อมูลได้ตลอดเวลา 

2. โปรแกรม Microsoft Excel 2013 
Excel เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการดึงความหมายที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล

จ านวนมากออกมา แต่ยังท างานได้ดีส าหรับการค านวณอย่างง่ายและการติดตามข้อมูลเกือบทุกชนิด
ด้วยเช่นกัน กุญแจส าคัญของความสามารถทั้งหมดนั้น คือ ตารางของเซลล์ เซลล์อาจมีข้อมูลตัวเลข 
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ข้อความ หรือสูตร คุณใส่ข้อมูลในเซลล์ จากนั้นจัดกลุ่มข้อมูลเหล่านั้นเป็นแถวและคอลัมน์ ซึ่งท าให้
คุณสามารถเพ่ิมข้อมูล เรียงล าดับและกรองข้อมูลนั้น ใส่ข้อมูลลงในตาราง และสร้างแผนภูมิที่สวยงาม
ได้ ลองมาดูข้ันตอนพ้ืนฐานที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้ 

3. โปรแกรมการค านวณสถิติ 
SPSS for Windows เป็นโปรแกรมส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้ถูกพัฒนาให้

สามารถท างานบนโปรแกรมควบคุมระบบ Microsoft windows โดยมีการปรับปรุงรูปแบบการใช้งาน
ให้ดูง่ายส าหรับผู้ใช้ (Graphic user interface) และมีประสิทธิภาพสูง สะดวกในการท างาน วิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติได้อย่างละเอียด พร้อมกันนี้สามารถน าเสนอข้อมูลในรูปของกราฟและตารางในรูปแบบ
ที่หลากหลาย และยังสามารถรับข้อมูลที่สร้างจากโปรแกรมประเภทอ่ืนได้ด้วย เช่น Microsoft Excel, 
LOTUS, dBase, SPSS/PC หรือข้อมูลในรูปแบบของ แอสกี  (Text file) นอกจากนี้  SPSS for 
windows ยังสามารถบันทึกไฟล์ข้อมูลที่ใช้งานให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ที่น าไปใช้กับโปรแกรมประเภท
อ่ืนได้อีกด้วย ส่วนวิธีการใช้งานของ SPSS for windows เป็นรูปแบบการใช้ที่ง่าย เนื่องจากมีระบบ
เมนูให้โต้ตอบที่เป็น Dialog box และเป็นระบบหน้าต่างให้เลือก ชนิด Check box หรือ Option 
button นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถบันทึกข้ันตอนการท างานที่ผู้ใช้เลือกมาเป็นชุดค าสั่ง (Syntax) คล้าย
กับการท างานเป็นโปรแกรมตามแบบของ SPSS/PC ส่วนการใช้ SPSS for Windows นั้น ผู้ใช้ควรจะ
มีพ้ืนฐานการใช้โปรแกรมประยุกต์บน Microsoft windows มาบ้างแล้ว ซึ่งจะท าให้การใช้งาน SPSS 
for windows คล่องตัวมากขึ้น ซึ่งโปรแกรม SPSS for Windows ถูกซื้อโดยบริษัท IBM ในปี 2552 
และมีชื่อบริษัทว่า "SPSS: An IBM Company"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/
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2.2   แนวคิดและทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง 
 คู่มือการปฏิบัติงานการติดตามและรายงานประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึกษาของส านักงาน
พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 2.2.1  แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผล 
 2.2.2  แนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการ 
 2.2.3  แนวคิดเก่ียวกับการเขียนรายงานประเมินโครงการ 
 2.2.4  แนวคิดและรูปแบบการประเมินโครงการ  
 2.2.5  การประเมินสภาวะเร่งด่วน 
 2.2.6  เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 

2.2.1 แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผล 
 อ าพล ทิมาสาร (2538 : 38) ได้ให้ความหมายของการติดตามงาน (monitoring) 
กล่าวคือ เป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้ และวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้ผลงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย
มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีระบบและลักษณะการติดตามดังนี้ 
 1. ระบบการติดตามผล มีองค์ประกอบ 2 ประการคือ 
  1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้จากวิธีต่างๆคือ direct method indirect method 
และ on site 
  1.2 ระบบรายงาน เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค เพ่ือให้เป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
 2. ลักษณะการติดตาม แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้ 
  2.1 การติดตามทั่วไป (monitoring) ส่วนใหญ่จะใช้เป็นการสอบถามมาตรฐาน
ขั้นตอน คือ ขั้นก าหนดข้อมูลที่ต้องการเก็บ ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นจัดท ารายงาน และวินิจฉัย  
  2.2 การติดตามผลในลักษณะลงลึก (in-depth study) ต้องการศึกษาประเด็นอย่าง
ครบถ้วน อาจใช้กระบวนการวิเคราะห์หรือกระบวนการวิจัยเป็นแนวทาง มีขั้นตอนดังนี้ เลือกโครงการ
ที่จะติดตามผล ศึกษารายละเอียดโครงการ ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต ก าหนดรูปแบบและ
วิธีการ ก าหนดเครื่องมือในการติดตาม รวบรวมวิเคราะห์และประเมินผล เขียนรายงาน  
 อคิน ระพีพัฒน์ และเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2546 : 15-16) การติดตามผลมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือให้การด าเนินงานของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการให้ข้อมูลทั้ง
ข้อดี ข้อเสียแก่ฝ่ายบริหารโครงการทุกระดับซึ่งจะท าให้ผู้บริหารทุกระดับสามารถปรับปรุงแผนปฏิบัติ
งานและหามาตรการแก้ไขได้ทันเวลา หากเกิดความผิดพลาดหรือข้อขัดข้องใดๆ ขึ้น การติดตามผล
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เป็นส่วนหนึ่งของระบบการให้สารสนเทศเพ่ือการบริหารและเป็นกิจกรรมภายในโครงการ เนื่องจาก
การติดตามงานเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหารและเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการบริการที่ ดี การ
ติดตามผลจึงต้องกระท าโดยผู้รับผิดชอบการด าเนินโครงการทุกระดับ  
 อรุณี เวียงแสง และคณะ (2548 : 56) การติดตามและการประเมินผลเป็นหัวใจของการ
ท างานให้ประสบผลส าเร็จ งานที่มีความซับซ้อนและต้องการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สูง ยิ่งต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลที่จริงจังการติดตามและประเมินผลที่ทรงพลังที่สุดคือ การติดตามและ
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ซึ่ งจัดเป็นการประเมินผลแบบ  “เอ้ืออ านวย” (empowerment 
evaluation) 
 อรุณี เวียงแสงและคณะ (2548 : 58-59) การติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมเป็น
เครื่องมือหรือกลไกอย่างหนึ่งในการระดมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือระดมปัญญา จากหลักหลาย
มุมมองหลากหลายแนวคิดหลากหลายบทบาท เข้าร่วมกันผลักดันกิจการหรือโครงการที่มีความ
ซับซ้อนมีผลลัพธ์อย่างสูงส่งได้ยากให้เกิดผลในลักษณะ “เหนือความคาดหมาย” ได้นั่นคือการติดตาม
และประเมินผลแบบมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนโครงการที่ “ดิ้นได้” หรือกล่าวคือนัย
หนึ่งว่าเป็นโครงการที่มีชีวิต (organic) 
 มองในอีกมุมหนึ่ง การติดตามและการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการ
เรียนรู้นั่นเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคณะผู้ด าเนินโครงการร่วมกับคณะผู้ประเมิน , 
หน่วยงานสนับสนุนโครงการ, กลุ่มบุคคลเป้าหมายของโครงการ, ผู้สนใจ และสาธารณชนในภาพรวม
และอาจมองได้ว่าลักษณะของการด าเนินเป็นการจัดการความรู้ในรูปแบบหนึ่ง มีผู้ให้ประเด็นในการ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลได้ 3 ประเด็น คือ 
 1.การใช้การด าเนินการติดตามและประเมินผล ในการรวบรวม “วิธีการยอดเยี่ยม” 
(best practices) ซึ่งเป็นแนวคิดแบบจัดการความรู้ วิธีการยอดเยี่ยมเหล่านี้ถือเป็น “คลังความรู้” ที่มี
ทั้ง “ความรู้ในกระดาษ” (explicit knowledge) และ “ความรู้ในคน” (tacit knowledge) และ
สามารถน าไปด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มต่างๆได้อย่างกว้างขวาง 
 2.การใช้การด าเนินการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือหรือกลไกสื่อสารสาธารณะ 
(public communication) ให้สาธารณะได้เข้าใจแนวคิดและวิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนา 
 3.การประเมินผลในลักษณะ “การประเมินอย่างสมดุลและรอบด้าน” (balanced 
scorecard) คือ ไม่ใช่ประเมินผลส าเร็จหรือผลกระทบของโครงการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้เท่านั้น 
แต่ประเมินความสุข ความพึงพอใจของผู้ด าเนินการโครงการ และที่ส าคัญที่สุดประเมินการเรียนรู้ที่
เกิดข้ึนในคณะผู้ด าเนินโครงการและที่เก่ียวข้องกับโครงการทั้งหมด 
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ภาพที่ 2.1 ความสัมพันธ์ของการติดตามงาน การสรุปบทเรียนและการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 

 
 

ภาพที่ 2.2 การติดตามการด าเนินโครงการเป็นระยะและต่อเนื่อง 
 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นการติดตามประเมินผล เป็นการติดตาม การควบคุม การก ากับ 
และการประเมินผลโครงการเพ่ือให้โครงการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้
เสนอโครงการควรระบุวิธีการที่ใช้ในการควบคุม และประเมินผลโครงการไว้ให้ชัดเจน ทั้งนี้อาจจะต้อง
ระบุบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประเมินโครงการ พร้อมทั้งบอกรูปแบบการประเมินผล
โครงการ เช่นประเมินก่อนด าเนินการ ขณะด าเนินการ หลังการด าเนินการ หรือระบุเวลาชัดเจนว่าจะ
ประเมินทุกระยะ 3 เดือน เป็นต้น 
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2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 
การประเมินผลโครงการนับว่ายังเป็นแนวคิดและเทคนิควิธีที่ใหม่ส าหรับเมืองไทยและ

สาขาการศึกษา การประเมินผลโครงการได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการศึกษาประมาณ 15 ปี  ที่ผ่าน
มา  โดยเริ่มจากแนวคิดที่เสนอในรูปของบทความของราฟ  ไทเลอร์ (Ralph  Tyler) ลี เจ ครอนบาซ  
(Lee J. Cronbach) และไมเคิล สคริฟเวน (M. Scriven) ในประเทศไทยการเรียนการสอนวิชาการ
ประเมินผลโครงการส่วนมากจะสอดแทรกอยู่ในสาขาต่างๆ เช่น ทางด้านการบริหาร เป็นต้น เมื่อ
เทคนิคการประเมินได้ขยายตัวพัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบของความรู้ทั้งในเชิงแนวคิดและเทคนิควิธีการ
ประเมิน จึงได้มีการจัดสอนเป็นรายวิชาต่างหากในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาการวัด
และประเมินผลการศึกษา ซึ่งก่อนหน้านี้ได้สอดแทรกอยู่ในวิชาหลักการวัดและประเมินผลการศึกษา  

ปัจจุบันการประเมินโครงการมิได้จ ากัดอยู่แต่ในทางการศึกษาเท่านั้น  แต่ขยายวงกว้าง
ไปสู่โครงการในสาขาต่าง ๆ อย่างกว้างขวางจนการประเมินเป็นธุรกิจอีกอาชีพหนึ่งขึ้นมา  เพราะใน
การประเมินโครงการต่าง ๆ ขององค์กรหน่วยงานหรือสถาบันหนึ่ง ๆ ต้องใช้งบประมาณมหาศาล  จึง
ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาเป็นนักประเมินเพ่ือน าผลนั้นมาใช้อย่างคุ้มค่าต่อไป 

 ความหมายของการประเมินโครงการ 
สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ (2524 : 1) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการไว้ว่าเป็น

กระบวนการเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อสนเทศส าหรับการตัดสินคุณค่าของโครงการ ผลิตผลกระบวนการ
จุดมุ่งหมายของโครงการ หรือทางเลือกต่าง ๆ เพ่ือน าไปปฏิบัติให้บรรลุจุดมุ่งหมายจุดเน้นของการ
ประเมิน คือ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ได้ข้อสนเทศ เพื่อตัดสินคุณค่า
ของสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเฉพาะ 

นิศา  ชูโด (2538 : 9) กล่าวสรุปถึงความหมายของการประเมินโครงการว่า หมายถึง 
กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ความหมายและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการและหาผลที่
แน่ใจว่าเกิดจากโครงการ  เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงการให้ดียิ่งขึ้น 

ประชุม   รอดประเสริฐ (2539:73) ได้กล่าวถึงการประเมินโครงการ หมายถึง 
กระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินโครงการ และพิจารณาตัวบ่งชี้ให้
ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการนั้นอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้น
เพ่ือการด าเนินการต่อไป หรือยุติการด าเนินงานโครงการนั้นเสีย 

สุวิมล  ติรกานันท์ (2543 : 1-2) ได้กล่าวถึงการประเมินโครงการว่าเป็นการบรรยาย 
เก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับเป้าหมาย การวางแผน การด าเนินการและผลกระทบ   เพ่ือน าไปเป็น
แนวทางในการตัดสินใจเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ และเพ่ือส่งเสริม ให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์
ของโครงการและได้ให้ความหมายของการประเมินว่า เป็นการก าหนดคุณค่าหรือข้อดีบางสิ่งบางอย่าง
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เป็นระบบ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่สามารถ
ใช้ใน การพิจารณาการด าเนินการ ซึ่งจะท าให้การด าเนินการเป็นไปได้อย่างทันท่วงที 

สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ์ (2547, หน้า 2) กล่าวว่า การประเมินผลโครงการ หมายถึง
กระบวนการศึกษาแสวงหาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และขั้นตอนต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคอะไร และบรรลุตามเป้าหมาย  ที่
ต้องการหรือไม่ มีผลกระทบในแง่มุมต่างๆ อย่างไรที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

สุโขทัยธรรมาธิราช (2547, หน้า 91)   กล่าวว่า การติดตามผลและประเมินผลโครงการ
หมายถึง การศึกษา วิเคราะห์สภาพที่เป็นปัญหาอุปสรรค ความก้าวหน้าหรือความสัมฤทธิ์ผลของ
โครงการ ตลอดจนผลกระทบที่สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม ส าหรับ 
น ามาเป็นข้อมูลย้อนกลับในการใช้ปรับปรุงแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่พ่ึงเกิดขึ้นจากการปฏิบัติโครงการ 
และใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการบริหารของผู้บังคับบัญชา ในการตัดสินใจที่จะด าเนินโครงการใน ระยะ
ต่อไปหรือเปิดโครงการใหม่ที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับโครงการที่ปฏิบัติในปัจจุบัน 

สุโขทัยธรรมาธิราช (2548, หน้า 515)  กล่าวว่า การประเมินผล หมายถึง กระบวน
การศึกษา วิเคราะห์อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า  กิจกรรมต่างๆ   และผลลัพธ์ของแผนงาน
โครงการ เปรียบเทียบกับบรรทัดฐานหรือสิ่งที่ก าหนดไว้ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ซึ่ง บรรทัดฐานหรือสิ่งที่ก าหนดอาจจะเป็นวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย มาตรการ หรือ
งบประมาณ เป็นต้น สุภาพร พิศาลบุตร (2547, หน้า 223)  กล่าวว่า การประเมินผล หมายถึง 
กระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบ
ถึงจุดเด่น หรือ จุดด้อยของโครงการนั้นอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้น  
เพ่ือด าเนินงานต่อไปหรือจะยุติการด าเนินโครงการนั้นเสีย 

การประเมินผลโครงการ (Project evaluation) หมายถึง การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสารสนเทศ อันจะน าไปสู่การตัดสินใจ (Decision based) ทางการบริหารหรือการ
วินิจฉัยคุณค่า (Value based) ของโครงการที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติ 

จากความหมายของการประเมินโครงการดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การประเมินผล
โครงการ หมายถึง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือหาข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับโครงการโดยการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลของการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าได้ผลตามที่ก าหนดไว้เพียงใด มีบทบาทความส าคัญในการให้ข้อมูลด้านความ
คืบหน้า ชี้ปัญหา และข้อขัดข้องด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบที่เกิดจากการ
ด าเนินงานโครงการ เพ่ือสรุปผลไปใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการหรือ
การบริหารโครงการ 
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 ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการ 
การประเมินโครงการมีเป้าประสงค์หลัก  คือ ต้องการข้อมูลที่บ่งชี้ว่าโครงการที่

ด าเนินการนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่หรือเป็นโครงการที่คุ้มค่าต่อการตัดสินใจในการ
ด าเนินการหรือไม่  รวมถึงการศึกษาว่าในการด าเนินการโครงการมีปัญหาที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขในเรื่องอะไรบ้าง  และเป็นโครงการที่มีคุณค่ามากน้อยเพียงใด 

ประชุม  รอดประเสริฐ (2539 : 74-75) ได้กล่าวถึงความมุ่งหมายการประเมินโครงการ
ว่าการประเมินโครงการมีความมุ่งหมาย 3 ประการ 

1. เพ่ือแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของโครงการ 
2. เพ่ือช่วยให้ผู้ตัดสินใจมีการตัดสินใจที่ถูกต้อง 
3. เพ่ือการบริการข้อมูลแก่ฝ่ายการเมือง เพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบายและการ

ประเมินโครงการมีความมุ่งหมายเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
3.1 เพ่ือแสดงถึงเหตุผลที่ชัดเจนของโครงการอันเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการ

ตัดสินใจว่าลักษณะใดของโครงการมีความส าคัญมากที่สุดซึ่งจะต้องท าการประเมินเพ่ือหาประสิทธิ
ภาพและข้อมูลชนิดใดที่จะต้องเก็บรวบรวมไว้เพ่ือการวิเคราะห์ 

3.2 เพ่ือรวบรวมหลักฐานความเป็นจริง และข้อมูลที่จ าเป็น เพ่ือน าไปสู่การ
พิจารณาถึงประสิทธิผลของโครงการ 

3.3 เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล และข้อเท็จจริงต่าง  ๆเพ่ือการน าไปสู่การสรุปผลของโครงการ 
3.4 การตัดสินใจว่าข้อมูล หรือข้อเท็จจริงใดที่สามารถน าไปใช้ได้ 

ส าราญ  มีแจ้ง (2543: 8-9) กล่าวว่าการประเมินโครงการทางการศึกษามีความส าคัญดังต่อไปนี้ 
1. ช่วยชี้ให้เห็นว่าจุดประสงค์ของการด าเนินงานนั้นเหมาะสมและเป็นไปได้ 
2. ท าให้ทราบว่าการด าเนินงานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ 
3. กระตุ้นให้มีการเร่งรัดปรับปรุงการด าเนินงาน 
4. ช่วยให้มองเห็นข้อบกพร่องในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน ซึ่งจะใช้เป็นหลักใน

การปรับปรุงการด าเนินงาน 
5.  ช่วยควบคุมการด าเนินงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการลดความ

สูญเปล่าในการใช้ทรัพยากร 
6.  ช่วยให้ข้อสนเทศแก่ผู้บริการในด้านการด าเนินงาน 
7.  ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวิธีการด าเนินงานที่เหมาะสมในครั้งต่อๆ ไป 

จากความมุ่งหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า  การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายเพ่ือ
แสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของโครงการ ด้วยการน าข้อมูลไปวิเคราะห์หาประสิทธิผลเพ่ือช่วยให้ผู้
มีอ านาจตัดสินใจน าไปใช้ได้ โดยค านึงถึงความส าคัญของโครงการว่ามีความเหมาะสมเพียงใด  บรรลุ
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ตามวัตถุประสงค์หรือไม่  เพราะผลการประเมินจะเป็นตัวกระตุ้นให้การด าเนินงานมีข้อบกพร่อง
น้อยลง ขณะเดียวกันก็เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้มากขึ้นในการท างานของแต่ละโครงการ 

ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
 การประเมินโครงการมีประโยชน์ในการก าหนดวัตถุประสงค์ และมาตรฐานของการ
ด าเนินงานมีความชัดเจนท าให้องค์กรได้รับประโยชน์เต็มที่ ท าให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ เพราะ
โครงการเป็นส่วนหนึ่งของแผน ดังนั้นเมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้
ด าเนินการไปด้วยดีช่วยการแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ ( impact) ของโครงการ และท าให้
โครงการมีข้อที่ท าให้ความเสียหายน้อยลงท าให้การควบคุมคุณภาพของงาน เพราะการประเมิน
โครงการเป็นการตรวจและควบคุมชนิดหนึ่ง ช่วยในการสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตาม
โครงการ ท าให้การวางแผนหรือการก าหนดนโยบายของผู้บริหารและฝ่ายการเมืองเป็นสารสนเทศช่วย
การตัดสินใจในการบริหารโครงการ 
 

2.2.3 แนวคิดเกี่ยวก ับการเข ียนรายงานประเมินโครงการ 
รายงานการประเมินโครงการ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการประเมิน

โครงการ ที่น าเสนอ สารสนเทศเชิงคุณค่าทั้งหมดที่ได้มาจากการประเมิน เพ ื่อให้ผู้บริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการได้รับทราบ และน าผลการประเมินไปใช้ อีกทั้งเพ ื่อให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษา
และเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการและการประเมินโครงการ การเขยีนรายงานการประเมิน
ยึดหลักความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ ความเป็นระบบ  ความเป็นเอกภาพ   ความสัมพันธ์
สอดคล้องเชื่อมโยง  ความชัดเจน   ความสม่ าเสมอ  ความตรงประเด็น  และความต่อเนื่อง (รศ.ดร.ทิ
วัตถ ์มณ ีโชติ,2560) 

วัตถุประสงค์ของการเขียนรายงานประเมินโครงการ 
วัตถุประสงค์ของการเขียนรายงานการประเมินโครงการ เพ่ือการน าเสนอผลการประเมิน

ให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้น าไปประกอบการตัดสินใจปรับปรุงการด าเนินงานและการพัฒนาโครงการ ในกรณี
จะด าเนินโครงการต่อ หรือประกอบการตัดสินใจยกเลิกโครงการ ตลอดจนให้บุคคลทั่วไปใช้เป็นข้อมูล
ในการน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาหรือวางแผนการด าเนินงาน และใช้ประโยชน์ส าหรับการ
บริหารจัดการ ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากการประเมินส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหาร ผู้รับบริการจากโครงการที่
ต้องการทราบสาระส าคัญที่จะใช้ในการตัดสินใจ การน าสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง
โครงการให้บรรลุเป้าหมาย และส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลส าหรับการด าเนินงานตาม
โครงการและกิจกรรมอย่างแท้จริง 
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สรุปวัตถุประสงค์ของการเขียนรายงานการประเมินโครงการ 
1. เพ่ือน าเสนอสารสนเทศให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ทราบผลการ

ประเมินและน าผลการประเมินไปใช้ 
2. เพ่ือเป็นการให้การศึกษาและแนวทางแก่ผู้สนใจ ในสาระของโครงการ   วิธีการ

ประเมินโครงการ และการเขียนรายงานการประเมิน 
 

2.2.4 แนวคิดและรูปแบบการประเมินโครงการ 
1.แนวคิดและโมเดิลซิปในการประเมินของสตัฟเฟิลบีม (Srufflebeam’s CIPP  

Model) 
ในปี  ค.ศ.  1971 สตัฟเฟิลบีมและคณะได้เขียนหนังสือทางการประเมินออกมาหนึ่งเล่ม  

ชื่อ “Educational Evaluation and decision Making” หนังสือเล่มนี้ ได้ เป็นที่ยอมรับกันอย่าง
กว้างขวางในวงการศึกษาของไทยเพราะได้ให้แนวคิดและวิธีการทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
ได้อย่างน่าสนใจและทันสมัยด้วย  นอกจากนั้น สตัฟเฟิลบีมก็ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการประเมินและ
รูปแบบของการประเมินอีกหลายเล่มอย่างต่อเนื่อง  จึงกล่าวได้ว่า  ท่านผู้นี้เป็นผู้มีบทบาทส าคัญใน
การพัฒนาทฤษฎีการประเมิน  จนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบัน  เรียกว่า  CIPP  Model 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.3 รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP  Model)   
 

รูปแบบการประเมินแบบซิป  (CIPP  Model)  เป็นการประเมินภาพรวมของโครงการ  
ตั้งแต่บริบท  ปัจจัยป้อน  กระบวนการและผลผลิต (Context,  Input,  Process  and  product)  

การประเมินสภาวะแวดล้อม 
(Context  Evaluation) 

การประเมินปัจจยัเบื้องต้น/ตัวป้อน 
(Input  Evaluation) 

การประเมินกระบวนการ 
(Process  Evaluation) 

การประเมินผลผลติ 
(Product  Evaluation) 
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โดยจะใช้วิธีการสร้างเกณฑ์และประสิทธิภาพของโครงการ  ทั้งภาพรวมหรือรายปัจจัยเป็นส าคัญ  ซึ่ง
พออธิบายได้ดังนี้ 

การประเมินด้านบริบท  หรือประเมินเนื้อความ (context Evaluation ) เป็นการศึกษา
ปัจจัยพ้ืนฐานที่น าไปสู่การพัฒนาเป้าหมายของโครงการ  ได้แก่  บริบทของสภาพแวดล้อม  นโยบาย  
วิสัยทัศน์  ปัญหา  แหล่งทุน  สภาพความผันผวนทางด้านสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  ตลอดจน
แนวโน้มการก่อตัวของปัญหาที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการ  เป็นต้น 

การประเมินปัจจัยป้อน  (Input Evaluation) เพ่ือต้นหาประสิทธิภาพขององค์ประกอบ
ที่น ามาเป็นปัจจัยป้อน  ซึ่งในด้านการท่องเที่ยวอาจจะจ าแนกเป็นบุคคล  สิ่งอ านวยความสะดวก  
เครื่องมือ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ศักยภาพการบริหารงาน  ซึ่งแต่ละปัจจัยก็ยังจ าแนกย่อยออกไปอีก  
เช่น  บุคคล  อาจพิจารณาเป็น  เพศ  อายุ  มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ  ความพึงพอใจ  
ความคาดหวัง  ทัศนคติ   ศักยภาพ  ความสามารถ  ประสบการณ์  ความรู้  คุณวุฒิทางการศึกษา  ถิ่น
ที่อยู่และลักษณะกระบวนการกลุ่ม  เป็นต้น 

การประเมินกระบวนการ  (Process Evaluation)  เป็นการศึกษาต่อจากการประเมิน
บริบทและปัจจัยป้อนว่า  กระบวนการเป็นไปตามแผนที่วางไว้  เป็นการศึกษาค้นหาข้อบกพร่อง  
จุดอ่อน  หรือจุดแข็งของกระบวนการบริหารจัดการโครงการที่จะน าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวาง
ไว้ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 

การประเมินผลิตผล  (Product Evaluation) เป็นการตรวจสอบประสิทธิผลของ
โครงการ  โดยเฉพาะความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ที่ได้แล้วน าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ไป
ตัดสิน เกณฑ์มาตรฐานนั้นอาจก าหนดขึ้นเองหรืออาศัยเกณฑ์ที่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นก าหนดไว้ก็ได้ 

2. แนวความคิดและแบบจ าลองของ R.W.  Tyler 
                 R.W.  Tyler เป็นนักประเมินรุ่นแรก ๆ ในปี ค.ศ.1930  และเป็นผู้ที่เริ่มต้นบุกเบิก
แนวความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการ เขามีความเห็นว่า “การประเมินคือการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมเฉพาะอย่าง  (performance)  กับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมที่วางไว้” โดยมีความเชื่อว่า  
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน รัดกุมและจ าเพาะเจาะจงแล้ว จะเป็นแนวทางช่วยในการประเมินได้
เป็นอย่างดีในภายหลัง จากค าจ ากัดความของการประเมินดังกล่าวแล้วนี้จะเห็นได้ว่า มีแนวความคิด
เห็นว่า โครงการจะประสบผลส าเร็จหรือไม่ ดูได้จากผลผลิตของโครงการว่าตรงตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้
แต่แรกหรือไม่เท่านั้น  แนวความคิดในลักษณะดังกล่าวนี้เรียกว่า  แบบจ าลองที่ยึดความส าเร็จของ
จุ ดมุ่ งหมาย เป็ นหลั ก  (Goal  Attainment  Model  or  Objective)  เ รี ยกว่ า  Tyler’s  Goal  
Attainment  Model  ซึ่งต่อมาปี  1950  ได้มีรูปแบบกระบวนการตัดสินการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
สิ่งที่ท าการประเมิน  (R.W.  Tyler.1950)  เรียกว่า “Triple Ps Model” ดังนี้ 
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                    P-Philosophy & Purpose - ปรัชญา/จุดมุ่งหมาย 
                    P-Process - กระบวนการ 
                    P-Product - ผลผลิต 

การประยุกต์ใช้ในการประเมินโครงการทางการศึกษาได้โดยการประเมินความสัมพันธ์
ของทั้ง  3  ว่า  ปรัชญา/จุดมุ่งหมายของโครงการมีความสัมพันธ์กับกระบวนการและผลผลิตหรือไม่  
ถ้าประเมินเป็นส่วน ๆ ก็จะประเมินในด้านประสิทธิภาพของปรัชญา/จุดมุ่งหมายและกระบวนการ
ประเมินประสิทธิผลของผลผลิตว่าตรงกับปรัชญา/จุดมุ่งหมายหรือไม่  มีประสิทธิภาพเพียงใด เป็นต้น 

3.  แนวความคิดของ  Stake  ในการประเมิน 
แนวความคิดของ  Robert  E.  Stake  นั้น  ค านึงถึงความต้องการสารสนเทศท่ีแตกต่าง

กันของบุคคลหลาย ๆ ฝ่าย  ที่เกี่ยวข้องกับโครงการในการประเมินโครงการ  ผู้เกี่ยวข้องคนหนึ่งอาจ
ต้องการทราบเกี่ยวกับความแน่นอนและสอดคล้องในการวัด  เพ่ือการประเมินนั้น ๆ ในขณะที่
ผู้เกี่ยวข้องคนอ่ืนอาจต้องการทราบทิศทางการด าเนินงานของโครงการหรือผู้ใช้ผลผลิตของโครงการ
อาจมีความต้องการอีกรูปหนึ่ง  ดังนั้นการประเมินโครงการจึงต้องมีการบรรยายเกี่ยวกับโครงการอย่าง
ละเอียดเพ่ือให้ครอบคลุมถึงสารสนเทศท่ีจะตองสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือจะน าไปสู่การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการนั้น  จึงเสนอรูปแบบของการประเมินโครงการอย่างมีระบบ โดยการบรรยาย
และตัดสินคุณค่าเกี่ยวกับโครงการตามหลักการของโครงการนั้น ๆ  

สเต้ก  ได้ตั้งชื่อแบบจ าลองในการประเมินผลของเขาว่า  แบบจ าลองการสนับสนุน  
(Countenance  Model)  ดังแสดงในแผนภูมิข้างล่างนี้ 

 

          ความคาดหวัง   สิ่งที่เป็นจริง      มาตรฐาน          การตัดสนิ 
                        

 

ภาพที่ 2.4 แผนภาพ  Stake’s  Countenance  Model 
 

จากแผนภาพข้างต้นจะเห็นได้ว่า  Stake  ได้เน้นว่า  การประเมินโครงการจะต้องมี  2  
ส่วน  คือ  การบรรยาย  (Descriptive)  และการตัดสินคุณค่า  (Judgment) 

ในภาคการบรรยายนั้น  ผู้เชีย่วชาญหรือผู้ประเมินจะต้องหาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
โครงการให้ได้มากที่สุด  ประกอบด้วย  2  ส่วน  คือ 

  
    
  

  
  
  

สิ่งน ำ 

ปฏิบัติกำร 
ผลลัพธ์ 
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1. เป้าหมายหรือความคาดหวัง  (Goals  or  Intents) เป้าหมายที่ครอบคลุมนโยบาย
ทั้งหมด  ส าหรับการประเมินการศึกษาไม่ควรจะสนใจเป้าหมายเฉพาะในแง่พฤติกรรมของผู้เรียนเพียง
อย่างเดียว  ต้องค านึงถึงองค์ประกอบอื่นๆ ด้วย  ความคาดหวังนี้ประกอบด้วย  3  ส่วน  คือ 

1.1  สิ่งน า (Antecedence) เป็นสภาพที่มีอยู่ก่อน ซึ่งอาจจะเกี่ยวพันกับผลของการ
เรียนการสอน 

1.2 ปฏิบั ติการ (Transactions)  เป็นผลส า เร็จของการจัดการท างานเป็น
องค์ประกอบของขบวนการเรียนการสอน 

1.3  ผลลัพธ์  (Outcomes)  เป็นผลของโปรแกรมทางการศึกษา 
2. สิ่งที่เป็นจริงหรือสังเกตได้ (Observations) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสภาพความเป็น

จริง มีส่วนประกอบ 3 ส่วนเช่นกัน  คือ  สิ่งน า  ปฏิบัติการ  และผลลัพธ์ 
ความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เป็นจริง  มิได้เป็นตัวชี้บ่งว่าข้อมูลที่เราได้มี

ความเที่ยงหรือความตรง  แต่เป็นเพียงสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า  สิ่งที่ตั้งใจไว้ได้เกิดขึ้นจริงเท่านั้น 
ในภาคการตัดสินคุณค่า  เป็นส่วนที่จะตัดสินว่า  โครงการประสบความส าเร็จหรือไม่

เพียงใด  นักประเมินต้องพยายามศึกษาดูว่า  มาตรฐานอะไรบ้างที่เหมาะสมในการที่จะน ามา
เปรียบเทียบเพ่ือช่วยในการตัดสินใจโดยทั่ว ๆ ไป  เกณฑ์ท่ีใช้มี  2  ชนิด  คือ 

1. เกณฑ์สัมบูรณ์  (Absolute  Criterion)  เป็นเกณฑ์ท่ีเราตั้งไว้  อาจจะเกิดขึ้นก่อน
โดยมีความเป็นอิสระจากพฤติกรรมของกลุ่ม 

2. เกณฑ์สัมพัทธ์  (Relative  Criterion)  เป็นเกณฑ์ท่ีได้มาจากพฤติกรรมของกลุ่ม 
ถ้าผู้ประเมินไม่สามารถหามาตรฐานที่จะน ามาเปรียบเทียบได้  ก็ต้องพยายามหา

โครงการอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมาเปรียบเทียบเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ  แบบจ าลองนี้มุ่งเน้น
ความสอดคล้อง  และความสมเหตุสมผลของเมตริกบรรยาย  และเมตริกตัดสินคุณค่า  ส าหรับความ
สอดคล้องนั้น มี 2 ลักษณะ คือ 

1. Contingence เป็นความสอดคล้องเชิงเหตุผล จะพิจารณาความสัมพันธ์ในแนวตั้ง
ตามของสเต้ก 

2. Congruence เป็นความสอดคล้องที่ปรากฏขึ้นจริง หรือเป็นความสอดคล้องในเชิง
ประจักษ์ (empirical) พิจารณาความสัมพันธ์ในแนวนอนตามของสเต้ก 

ข้อดีส าหรับรูปแบบของการประเมินของสเต้ก  คือ  เสนอวิธีการประเมินเป็นระบบ  เพ่ือ
จัดเตรียมข้อมูลเชิงบรรยาย  และตัดสินคุณค่า  มีมาตรฐานในการประเมินปรากฏชัดเจน  แต่มี
ข้อจ ากัดคือ  เซลล์บางเซลล์ของเมตริกมีความคาบเกี่ยวกัน  และความแตกต่างระหว่างเซลล์ไม่ชัดเจน  
ซึ่งอาจจะท าให้เกิดความขัดแย้งภายในโครงการได้ 
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2.2.5 การประเมินสภาวะเร่งด่วน 
 1. ความหมาย การประเมินสภาวะเร่งด่วน เป็นเทคนิคและวิธีการในการประเมินผลที่
น ามาใช้ในกรณีที่ผู้บริหารต้องการค าตอบอย่างเร่งด่วน ซึ่งผู้ประเมินผลไม่สามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
จากระบบมาท าเป็นค าตอบได้ เพราะข้อมูลจากระบบข้อมูลที่วางแผนไว้นั้น จะได้มาตามขั้นตอนที่
ก าหนดไว้ในแผน หรืออีกกรณีหนึ่ง ผู้ประเมินไม่ได้วางแผนการเก็บข้อมูลประเภทที่จะน ามาท าเป็น
ค าตอบให้ผู้บริหาร 
 2. ประโยชน์ของการประเมินสภาวะเร่งด่วน ได้แก่ ได้ค าตอบที่รวดเร็ว และค่าใช้จ่ายต่ า
 3. วิธีการที่ท าให้การประเมินผลมีความรวดเร็ว มีลักษณะ ดังนี้  
  (1) ขอบเขตของการประเมินผลไม่กว้าง 
  (2) ค าถามท่ีต้องการค าตอบมีไม่มาก 
  (3) จ านวนตัวอย่างต้องจ ากัดให้น้อยลง 
  (4) ถ้ามีความจ าเป็นต้องไปตรวจสอบพื้นที่ ควรเลือกพ้ืนที่ให้น้อยลง 
  (5) พยายามใช้ตัวบ่งชี้ทางอ้อม 
 4. เทคนิคและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินสภาวะเร่งด่วน มีหลายวิธี ดังนี้ 

   (1) การเลือกตรวจเยี่ยมสถานที่โครงการ 
  (2) การสัมภาษณ์หมู ่
  (3) เลือกสัมภาษณ์เฉพาะรายอย่างละเอียด 
  (4) การสุ่ม สอบถามข้อมูลจากเกษตรกรเป็นบางราย 
  (5) ใช้ข้อมูลทุติยภูม ิ
  (6) ใช้ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 

 5. ขั้นตอนการประเมินสภาวะเร่งด่วน แบ่งออกเป็นสองข้ันตอน ได้แก่ 
    5.1 การวางแผน ในขั้นตอนการวางแผนนี้ ประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยๆ ดังนี้  1) 

ศึกษาค าถามให้ชัดเจน เพ่ือตอบให้ตรงกับค าถาม  (2) ก าหนดตัวบ่งชี้ (Indicators) ซึ่งจะเป็นค าตอบ โดย
ค าตอบนี้อาจอยู่ในรูปของ ร้อยละ จ านวน หรืออ่ืน ๆ   (3) ก าหนดแหล่งที่มาของข้อมูล (4) ท า
แบบสอบถามกรณีที่ใช้ Information Survey และท า Check List ในกรณีที่จะสัมภาษณ์ (5) ก าหนด
วิธีการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล (6) ก าหนดรูปแบบรายงาน  (7) ก าหนดแผนปฏิบัติ ท า
เป็น Implementation Schedule โดยใช้ Gantt Chart หรือท าเป็นหมายก าหนดการ โดยการก าหนด
กิจกรรมการประเมินผลและระยะเวลา ในแผนปฏิบัติจะประกอบด้วย การเก็บข้อมูลตามเทคนิคท่ีก าหนด
ไว้ ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ท ารายงาน เสนอรายงาน 
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                  5.2 การปฏิบัติตามแผน เมื่อได้วางแผนไว้อย่างดีแล้ว ผู้ประเมินผลจะต้องปฏิบัติตาม
แผนที่ก าหนดไว้ คือ (1) เก็บรวบรวมข้อมูลตามเทคนิคที่ก าหนดไว้ (2) ประมวลข้อมูล และวิเคราะห์
ข้อมูล (3) จัดท าข้อเสนอแนะ (4) จัดท ารายงานสรุป และ (5) น าเสนอรายงาน 
 

2.2.6 เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
1. การสังเกต (Observation) เป็นการพิจารณาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพ่ือ

ค้นหาความจริงบางประการ โดยอาศัยประสาท สัมผัสของผู้สังเกตโดยตรงรูปแบบของการสังเกต 
1. การสังเกตโดยผู้สังเกตเข้าไปร่วมในเหตุการณ์หรือกิจกรรม 
2. การสังเกตโดยผู้สังเกตในฐานะบุคคลภายนอก แบ่งออกเป็น 2 ชนิด 

2.1 การสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง เป็นการสังเกตท่ีไม่ได้ก าหนดเรื่องเฉพาะเอาไว้ 
2.2 การสังเกตแบบมีโครงสร้าง เป็นการสังเกตท่ีก าหนดเรื่องเฉพาะเอาไว้ 

2. การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการสนทนาหรือการพูดโต้ตอบกันอย่างมีจุดมุ่งหมาย 
เพ่ือค้นหาความรู้ ความจริง ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้ารูปแบบของการสัมภาษณ์ 

1. การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์ที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ ค าถามที่
เหมือนกันหมดกับผู้ถูกสัมภาษณ์ทุกคน 

2. การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีแบบสัมภาษณ์ไว้แล้ว 
3. แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะ

การเก็บข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ทั้งนี้เพราะเป็นวิธีการที่สะดวก และสามารถใช้วัดได้อย่างกว้างขวาง
รูปแบบของแบบสอบถาม 

1. แบบสอบถามชนิดปลายเปิด (Open-ended Form) แบบสอบถามชนิดนี้ไม่ได้
ก าหนดค าตอบไว้ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ตอบเขียนตอบอย่างอิสระด้วยความคิดของตนเอง แบบสอบถาม
ชนิดนี้ตอบยากและเสียเวลาในการตอบมาก เพราะผู้ตอบจะต้องคิดวิเคราะห์อย่างกว้างขวาง 

2. แบบสอบถามปลายปิด (Closed - ended Form) แบบสอบถามชนิดนี้ประกอบ 
ด้วย ข้อค าถามและตัวเลือก (ค าตอบ) ซึ่งตัวเลือกนี้สร้างขึ้นโดยคาดว่าผู้ตอบ สามารถเลือกตอบ ได้
ตามความต้องการ แบบสอบถามชนิดปลายปิด แบ่งเป็น 4 แบบ 

2.1 แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็นการสร้างรายการของข้อค าถามที่
เกี่ยวหรือสัมพันธ์กับคุณลักษณะของพฤติกรรม แต่ละรายการจะถูกประเมิน หรือชี้ให้ตอบในแง่ใดแง่
หนึ่ง เช่น มี - ไม่มี จริง - ไม่จริง 

2.2 มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในประเมินการ
ปฏิบัติ กิจกรรม ทักษะต่าง ๆ มีระดับความเข้มให้พิจารณาตั้งแต่ 3 ระดับขึ้นไป เช่น เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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2.3 แบบจัดอันดับ (Rank Order) มักจะให้ผู้ตอบจัดอันดับความส าคัญหรือ
คุณภาพ โดยให้ผู้ตอบเรียงล ากับตามความเข้มจากมากไปหาน้อย 

2.4 แบบเติมค าสั้นๆ ในช่องว่าง แบบสอบถามลักษณะนี้จะต้องก าหนดขอบเขต
จ าเพาะเจาะจงลงไป เช่น ปัจจุบันท่านอายุ…………ปี …….….เดือน 

4. การประเมินผลจากสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นกระบวนการสังเกต 
การบันทึก และรวบรวมข้อมูลจากงาน การประเมินผลจากสภาพจริงจะเน้นให้สามารถแก้ปัญหา 
ค้นพบความรู้ และได้ฝึกปฏิบัติจริง 

5. การวัดผลภาคปฏิบัติ (Performance Assessment) เป็นการวัดผลงานที่ให้ลงมือ
ปฏิบัติ ซึ่งสามารถวัดได้ทั้งกระบวนการและผลงาน ในสถานการณ์จริง หรือในสถานการณ์จ าลอง สิ่งที่
ควรค านึงในการสอบวัดภาคปฏิบัติ คือ (1) ขั้นเตรียมงาน (2) ขั้นปฏิบัติงาน (3) เวลาที่ใช้ในการท างาน 
และ (4) ผลงาน 

6. การประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงาน (Portfolios) เป็นแนวทางการประเมินผลโดย
การรวมข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน โดยท าอย่างต่อเนื่องตลอดกิจกรรมนั้น 
 

Balanced Scorecard 
หากจะกล่าวถึงเครื่องมือยอดฮิตที่ใช้ในการวัด ประเมินและวิเคราะห์ผลประสิทธิภาพ

ขององค์กรในขณะนี้ก็คงต้องยกให้กับ Balanced Scorecard ตามแนวคิดของ Robert Kaplan และ 
David Norton ที่แบ่งการประเมินผลความส าเร็จขององค์กรออกเป็น 4 มุมมองที่สัมพันธ์กัน  ดังนี้ 

1. มุมมองด้านการเงิน  (Financial Perspective) ถึงแม้มุมมองด้านการเงินจะมี
ข้อจ ากัด แต่ยังคงเป็นมุมมองที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพ่ือบอกผลงานและสถานภาพทางการเงินและ
ประสิทธิผลขององค์กร 

2. มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) การที่องค์กรหรือจะประสบผลส าเร็จ
ทางด้านการเงิน จะต้องมีรากฐานจากผลงานด้านลูกค้าที่ดี อาทิ ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ลูกค้ามาใช้
บริการเพิ่มขึ้น ลูกค้ารู้สึกประทับใจและกล่าวถึงองค์กรในทางที่ด ีเป็นต้น 

3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) การที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการจะ
บังเกิดความพึงพอใจและกล่าวถึงองค์กรในทางที่ดี  มาจากการที่เราสามารถสร้างผลงานด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต  กระบวนการให้บริการ  หรือแม้แต่กระบวนการที่สนับสนุนที่ส าคัญ  ๆ 
ได้อย่างเป็นเลิศ  มุมมองด้านผลงานของกระบวนการภายในของเราเอง  ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการ
ให้บริการ  กระบวนการบริหารทรัพยากร   กระบวนการส่งมอบบริการ   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระบวนการในหน่วยงานที่ถือเป็นกลยุทธ์ส าคัญ  จึงเป็นกุญแจดอกใหญ่ที่จะน าไปสู่ความพึงพอใจของ
ลูกค้าและความส าเร็จขององค์การที่ต้องการวัดผลงานอย่างสม่ าเสมอ 
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4. มุมมองด้านการเรียนรู้  (Learning  and  Growth  Perspective)  การที่องค์การจะ
สามารถสร้างผลงานด้านกระบวนการผลิตหรือให้บริการที่เป็นเลิศ   ต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ มี
ความรู้ความสามารถ  ต้องการความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ  ต้องการการเรียนรู้และวิจัยเพ่ือสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มุมมองด้านการวัดผลเกี่ยวกับการเรียนรู้และทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นอีกมุมมองที่มี
ความส าคัญ  และเป็นรากฐานของความส าเร็จในระยะยาวและอย่างยั่งยืนขององค์การ 

ในแต่ละมุมมองควรพิจารณาองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ  ดังนี้ 
              1. วัตถุประสงค์ ( Objective ) ที่ส าคัญขององค์การ 
              2. ตัวชี้วัด ( Key Performance Indicator หรือ KPI ) 
              3. เป้าหมาย ( Target ) 
              4. แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ( Initiative ) ที่องค์การจะจัดท าเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ เป็นแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมหลัก  
 

2.3   งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
นางพรรณพิศ  รัตนตรัยวงศ์  (2553)  ได้วิจัยเรื่องการประเมินโครงการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม 

รักษ์โลกและอนุรักษ์พลังงานโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) 
ประเมินโครงการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลกและอนุรักษ์พลังงานด้านบริบท (2) ประเมินโครงการ
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลกและอนุรักษ์พลังงานด้านปัจจัยเบื้องต้น (3) ประเมินโครงการ
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลกและอนุรักษ์พลังงานด้านกระบวนการ  (4) ประเมินโครงการสร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อม รักษ์โลกและอนุรักษ์พลังงานด้านผลผลิต และ (5) ประเมินโครงการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม 
รักษ์โลกและอนุรักษ์พลังงานด้านกระบวนการ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ครู 
จ านวน 66 คน และนักเรียน จ านวน 313 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ 
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า (1)    
การประเมินโครงการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลกและอนุรักษ์พลังงานด้านบริบท ครูและนักเรียนมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (2) การประเมินโครงการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลกและอนุรักษ์
พลังงานด้านปัจจัยเบื้องต้น ครูและนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (3) การประเมินโครงการ
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลกและอนุรักษ์พลังงานด้านกระบวนการ ครูและนักเรียนมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก (4) การประเมินโครงการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลกและอนุรักษ์พลังงานด้าน
ผลผลิต ครูและนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (5) การประเมินโครงการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม 
รักษ์โลกและอนุรักษ์พลังงานด้านผลกระทบ ครูและนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

นางบรรเลง สระมูล (2555)  ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะการเขียนรายงานทางวิชาการของ
นักศึกษาโดยใช้ กระบวนการประเมินความต้องการจ าเป็นที่บูรณาการในการสอน โดยมีวัตถุประสงค์
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เพ่ือ (1) ศึกษาสมรรถนะการเขียนรายงานทางวิชาการของนักศึกษา  (2) ประเมินความต้องการจ าเป็น
ในการพัฒนาสมรรถนะการเขียนรายงานทางวิชาการของนักศึกษา  และ (3) จัดล าดับความต้องการ 
จ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการเขียนรายงานทางวิชาการของนักศึกษา  โดยการคัดเลือกตัวอย่าง 
แบบเจาะจงจากนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบประเมินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ความถี่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าทีและการใช้สูตร PNI Modified ส าหรับก าหนดความต้องการจ าเป็น  ผลการวิจัย 
พบว่า นักศึกษามีสมรรถนะการเขียนรายงานทางวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง  โดยที่สาขาครุศาสตร์
อุตสาหการ มีสมรรถนะการเขียนรายงานทางวิชาการสูงกว่าสาขาครุศาสตร์โยธา  5 ด้าน  ผลการ
เปรียบเทียบสมรรถนะการเขียนรายงาน พบว่า นักศึกษาทั้งสองสาขามีสมรรถนะการเขียนรายงาน
ทางวิชาการไม่แตกต่างกัน ผลการประเมินความต้องการจ าเป็น พบว่า นักศึกษาทั้งสองสาขามี    
ความต้องการจ าเป็นสูงสุดต้องได้รับการพัฒนาในด้านการเรียบเรียงการเขียนโครงร่าง การเขียนอ้างอิง 
และการเขียนบรรณานุกรม ตามล าดับ 

นางมาลินี ภูหมั่นเพียร (2556) ได้วิจัยเรื่องการติดตามผลการด าเนินงานบริการวิชาการแก
ชุมชนในภาคใต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานบริการวิชาการแกชุมชนในภาคใต้ของ
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้วิธีการประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการใน
รูปแบบซิปป์ (CIPP model) ที่เป็นการประเมินผลผลิตของโครงการซึ่งห้องสมุดไดด าเนินการใน
ภาคใต้จ านวน 2 โรงเรียน (สุราษฎรธานีและพังงา) กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหาร จ านวน 2 คน 
อาจารย์จ านวน 38 คน และนักเรียน จ านวน 308 คน ในวัดพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี
โรงเรียนบานบาง มวง จังหวัดพังงาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนด้านการสนับสนุนการด าเนินการของห้องสมุด 
แบบสอบถามนิสัยรักการอ่าน แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ห้องสมุด และแบบสอบถามความ       
พึงพอใจต่อบริการห้องสมุดของ นักเรียน แบบสัมภาษณ์การให้การสนับสนุนของครูแบบสอบถาม
พฤติกรรมการใช้ห้องสมุด และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อบริการห้องสมุดของครู ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลพบว่า ปัจจัยที่เอ้ือต่อความส าเร็จในการด าเนินงานห้องสมุดตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน    
ไดแก บุคลากร เมื่อสรุปข้อมูล พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการที่ยั่งยืน
ของส านักหอสมุดกลางนั้น ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากร ดังนั้น แนวทางในการจัด
ด าเนินการโครงการบริการวิชาการ ที่ยั่งยืนของส านักหอสมุดกลางจึงประกอบด้วย (1) การศึกษาความ
ต้องการของชุมชน (2) ความพรอมของชุมชน และ (3) การก าหนดรูปแบบการจัดบริการวิชาการแก่
ชุมชน 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าการรายงานประเมินผลโครงการกิจกรรมต่างๆ 
มีความส าคัญและจ าเป็นในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลของการด าเนินงานอย่างเป็น
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ระบบ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าได้ผลตามที่ก าหนดไว้เพียงใด มีบทบาท
ความส าคัญในการให้ข้อมูลด้านความคืบหน้า ชี้ปัญหา และข้อขัดข้องด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานโครงการ เพ่ือสรุปผลไปใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการหรือการบริหารโครงการ  ซึ่งมีเครื่องมือหรือรูปแบบการติดตาม
ประเมินผลที่หลากหลาย เมื่อติดตามประเมินผลแล้วต้องน ามาเขียนรายงานประเมินผลซึ่งเป็นขั้นตอน
ที่ส าคัญมากเพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการกิจกรรมได้รับทราบ และน าผลการประเมินไป
ใช้และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานต่อไป 
 

2.4   กรอบแนวคิดการตดิตามและประเมินผลโครงการ 
กรอบแนวคิดการติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นเครื่องมือส าคัญช่วยให้การจัดการ

โครงการมีประสิทธิภาพมากข้ึนช่วยให้ทราบปัญหา อุปสรรคส าคัญ และหามาตรการแก้ไขได้ทันการณ์
ช่วยให้ทราบว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด ช่วยในการตัดสินใจว่าสมควรด าเนิน
โครงการต่อไปหรือไม่ 
 

 
  

ภาพที่ 2.5 กรอบแนวคิดการติดตามและประเมินผลโครงการ 
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บทท่ี 3 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

3.1 ลักษณะงาน 
รายงานผลการด าเนินงานของกระบวนงานการประเมินผลโครงการ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าได้ผลตามที่ก าหนดไว้เพียงใด มีบทบาทความส าคัญในการให้ข้อมูลด้านความ
คืบหน้า ชี้ปัญหา และข้อขัดข้องด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบที่เกิดจากการ
ด าเนินงานโครงการ เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการหรือ
การบริหารโครงการรายงานสัมฤทธิ์ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานต่อไป 

รายงานการประเมินโครงการ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการประเมินโครงการ ที่น าเสนอ 
สารสนเทศเชิงคุณค่าทั้งหมดที่ได้มาจากการประเมิน เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้
รับทราบ และน าผลการประเมินไปใช้ อีกท้ังเพ่ือให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษาและเป็นแนวทางในการด าเนิน
โครงการและการประเมินโครงการ การเขียนรายงานการประเมินยึดหลักความถูกต้อง ความครบถ้วน
สมบูรณ์ ความเป็นระบบ  ความเป็นเอกภาพ   ความสัมพันธ์สอดคล้องเชื่อมโยง  ความชัดเจน   ความ
สม่ าเสมอ  ความตรงประเด็น  และความต่อเนื่อง 

การเขียนรายงานการประเมินโครงการเป็นขั้นตอนส าคัญขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการประเมิน
โครงการ   เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะสะท้อนให้เห็นภาพของการประเมินโครงการ   ซึ่งหากจะเขียนตาม
หลักสากลแล้วก็คล้ายกับการเขียนรายงานการวิจัยทั่วไป อาจจะมีความแตกต่างกันบ้าง เพราะ
วัตถุประสงค์ต่างกัน  วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือศึกษา  ค้นคว้า  หาค าตอบ  ข้อความรู้  องค์
ความรู้หรือความจริงในประเด็นปัญหาที่สงสัยใคร่อยากรู้ เพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปอันเป็นองค์ความรู้สากล 
แต่การประเมิน   มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งค้นหาค าตอบเกี่ยวกับคุณค่าของสิ่งที่ประเมิน  ดังนั้นรายงาน
การประเมินจึงเป็นการน าเสนอสารสนเทศเชิงคุณค่าท่ีได้มาจากการประเมิน 

 
หลักการทั่วไปของการเขียนรายประเมินโครงการ 
ส่วนประกอบ  หัวข้อ  ค าที่ใช้  การเรียงล าดับหัวข้อหรือค า และรูปแบบการเขียนรายงานการ

ประเมินโครงการ  อาจจะแตกต่างกันตามเงื่อนไขของหน่วยงานหรือสถาบัน และตามความนิยม แต่ยึด
หลักการเขียนรายงานเหมือนกันดังนี้  
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1.  ความถูกต้อง (accuracy หรือ correctness) ผู้เขียนรายงานการประเมินต้องตรวจสอบ
เนื้อหาสาระทุกรายการที่เขียน น าเสนอในรายงานจะต้องไม่มีข้อผิดพลาดในเรื่องข้อเท็จจริง  มี
ความถูกต้องตาม หลักวิชา ถูกต้องตามหลักภาษา  รูปแบบของการรายงานการประเมินที่ก าหนดไว้
และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ เช่น การเลือกใช้รูปแบบการประเมินมีความถูกต้อง เหมาะสมกับเป้า
ของการประเมิน การก าหนด แหล่งข้อมูลเหมาะสม การสุ่มตัวอย่างเหมาะสม เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินมีความถูกต้องตามหลักวิชาและมีคุณภาพเชื่อถือได้  เลือกใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับระดับการวัด  การแปลความหมาย  ข้อมูล และการน าเสนอผลการประเมินมีความ
ถูกต้อง 

2.  ความครบถ้วนสมบูรณ์ (completeness)  เนื้อหาสาระในรายงานการประเมินจะต้องมี
ความครบถ้วนสมบูรณ์ทุกหัวข้อตามขั้นตอนของกระบวนการประเมินหรือส่วนประกอบของรายงาน
การประเมินที่ควรจะเป็น  หรือตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  โดยครอบคลุม
ความเป็นมา และความส าคัญของการประเมิน   วัตถุประสงค์ของการประเมิน ขอบเขตของการ
ประเมิน  นิยาม ศัพท์เฉพาะ วิธีการประเมินซึ่งจะต้องกล่าวถึงรูปแบบของการประเมิน  กลุ่มตัวอย่าง
หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการ
ประเมิน  ข้อเสนอแนะ  เป็นต้น 

3. ความเป็นระบบ (systematic) รูปแบบวิธีการเขียน วิธีการอ้างอิง และการพิมพ์ จะต้อง
เป็นไปตามกรอบโครงสร้างหรือส่วนประกอบของรายงานการประเมิน และเขียนน าเสนอให้เป็นระบบ
เดียวกัน 

4.  ความเป็นเอกภาพ (unity) เนื้อหาสาระในแต่ละบท แต่ละตอน หรือแต่ละเรื่อง ต้องน าเสนอ
หรือเรียบเรียงให้มีความเป็นเอกภาพ หรือเป็นเรื่องเดียวกัน เช่น ในบทที่ว่าด้วยวิธีการประเมินจะต้อง
น าเสนอวิธีการหรือแนวทางการประเมิน ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการประเมิน กลุ่มตัวอย่างหรือผู้ให้
ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และเกณฑ์การประเมิน 

5.  ความสัมพันธ์สอดคล้องเชื่อมโยง (correspondence) เนื้อหาสาระระหว่างบท ระหว่าง
ตอน จะต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องเชื่อมโยงกันโดยตลอด เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกันอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น ความสัมพันธ์สอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์ของการประเมินกับขอบเขตของ
การประเมิน กรอบ แนวคิดการประเมิน   และผลการประเมิน เป็นต้น 

6. ความชัดเจน (clarity) ข้อความหรือภาษาที่ใช้ในการเขียนรายงานต้องมีความชัดเจน เข้าใจ
ง่ายไม่ก ากวมหรือคลุมเครือ โดยไม่ต้องตีความข้อความ เพ่ือให้ผู้อ่านได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับงาน
ประเมินนั้นๆ อย่างถูกต้อง ข้อควรพิจารณาที่จะช่วยให้การเขียนชัดเจน คือ 
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6.1 ใช้ประโยคง่ายๆ ถูกหลักไวยากรณ์ 
6.2 ไม่ใช้ถ้อยค าที่คลุมเครือ ไม่มีความหมาย หรือถ้อยค าที่มีความหมายก ากวม 
6.3 จัดแบ่งหัวข้อย่อย วรรคตอน และย่อหน้าให้เหมาะสม 
6.4 หลีกเลี่ยงการใช้ค าย่อ หากจ าเป็นต้องใช้ค าย่อ ควรเลือกใช้ค าย่อที่ทางราชการก าหนด 

หรือเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป 
7.  ความสม่ าเสมอ (consistency)  การใช้ค า วลี  หรือข้อความในรายงานการประเมินจะต้อง

เป็นแบบเดียวกันหรือมีความคงที่  คงเส้น  คงวา  ตลอดทั้งฉบับ เช่น  ค าว่า นักเรียน นักศึกษา  นิสิต  
นักศึกษา ผู้เรียน  ปรากฏในรายงานฉบับเดียวกัน  ซึ่งควรเลือกใช้ค าใดค าหนึ่งให้ตลอดทั้งฉบับ 

8.  ความตรงประเด็น (pertinent) เนื้อหาสาระของรายงานการประเมินต้องตรงประเด็นมุ่ง
ตอบค าถามเชิงประเมินหรือตรงตามวัตถุประสงค์ของการประเมินที่ตั้งไว้เป็นหลัก หลีกเลี่ยงการเขียน
รายงาน ประเมินแบบวกวนหรือยืดยาวที่มีสาระไม่ตรงประเด็น 

9. ความต่อเนื่อง (continuous) การเขียนรายงานการประเมิน ควรเรียบเรียงความคิดให้เป็น
ระบบระเบียบ เรียบเรียงข้อความต่างๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นขั้นตอนที่ดี การเขียนรายงานการ
ประเมิน ควร เริ่มจากเหตุผลหรือความเป็นมาและความส าคัญของการประเมิน  วัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน ขอบเขตของ การประเมิน นิยามศัพท์เฉพาะ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการประเมิน อภิปรายผล 
และข้อเสนอแนะ โดยน าเสนอประเด็นต่างๆ ให้ต่อเนื่องสอดคล้องกัน 
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3.2 ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
ค าอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนผัง (Flow chart) 
 

 

สัญลักษณ์ ชื่อ ค าอธิบาย 
 

 
 

Terminator แสดงการเริ่มต้นหรือจบของการปฏิบัติงาน 
 
 

 

Decision 
การตัดสินใจ หรือการเปรียบเทียบ แสดงการ
น าข้อมูลมาใช้เพ่ือพิจารณา 

 

 
 

Process 
แสดงกระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรม การ
ก าหนดค่า หรือการค านวณ 

 

 

 
 

Document เอกสาร 

 
 

Multi - Document แสดงเอกสารหลายฉบับ 
 

 
Data 

การน าเข้าข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ โดยไม่ระบุ
ประเภทอุปกรณ์ 

 

Direction Flow/ 
Arrow Line 

ทิศทางการด าเนินงานใช้เชื่อมต่อสัญลักษณ์
ต่างๆ เพื่อแสดงการไหลการงาน ซึ่งเส้นปะ 
แสดงการด าเนินงานที่อาจจะมีหรือไม่มี ขึ้นอยู่
กับเงื่อนไขของกิจกรรมนั้น 
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นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนผัง (Flow chart) ดังนี้ 
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 /Microsoft office 
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ค าอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงานการรายงานประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
ขั้นตอน PDCA กระบวนการ รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1 Plan หน่วยงานหรือ
นักศึกษาขอความ
อนุเคราะห์ / สั่งการ 
ให้จัดท าแบบ
ประเมิน หรือ
แบบสอบถาม 

 หน่วยงานหรือนักศึกษา 
(ผู้รับผิดชอบโครงการ)ขอความ
อนุเคราะห์ / สั่งการให้จัดท าแบบ
ประเมิน หรือแบบสอบถาม 

 เจ้าหน้าที่ธุรการรับหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ / สั่งการ 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 
,นางปุญชรัสมิ์ 
ธนภูมิศิริพงษ์ 

2 Plan พิจารณารายละเอียด
กิจกรรม/โครงการ 

พิจารณารายละเอียดกิจกรรม/โครงการ 
เช่น วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย
โครงการ 

นางปุญชรัสมิ์ 
ธนภูมิศิริพงษ์ 

3 Do จัดท าแบบประเมิน
หรือแบบสอบถาม 

จัดท าแบบประเมิน หรือแบบสอบถาม
ตามรายละเอียดโครงการ ตาม
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายโครงการ
ที่ก าหนด 

นางปุญชรัสมิ์ 
ธนภูมิศิริพงษ์ 

4 Do พิจารณาทบทวน / 
ตรวจสอบก่อน
ด าเนินการประเมิน/
เก็บข้อมูล 

 ทบทวน / ตรวจสอบก่อนด าเนินการ
ประเมิน/เก็บข้อมูล โดยส่งให้
ผู้รับผิดชอบโครงการนั้นเป็น ฉบับร่าง 

 แก้ไข/ปรับปรุงแบบประเมิน หรือ
แบบสอบถาม 

นางปุญชรัสมิ์ 
ธนภูมิศิริพงษ์,
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

5 Do ด าเนินการส่งแบบ
ประเมิน / 
แบบสอบถามเพ่ือ
เก็บข้อมูล 

 ชี้แจงให้ผู้รับผิดชอบโครงการ หรือ 

 จัดท าหนังสือส่งแบบประเมิน / 
แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูล ก าหนด
กลุ่มตัวอย่างและระบุวันส่งกลับ ให้
ผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรม 

 เจ้าหน้าที่ธุรการส่งหนังสือให้
ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการตามที่
ได้ก าหนดไว้ 

นางปุญชรัสมิ์ 
ธนภูมิศิริพงษ์,
เจ้าหน้าที่ธุรการ
,ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
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ขั้นตอน PDCA กระบวนการ รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
6 check รับและพิจารณา

ข้อมูลที่เก็บได้ 
 รวบรวมข้อมูล 

 พิจารณาข้อมูลที่เก็บได้เพ่ือ
เตรียมการวิเคราะห์และประมวลผล  

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ, 
นางปุญชรัสมิ์ 
ธนภูมิศิริพงษ์ 

7 check ด าเนินการวิเคราะห์
และประมวลผล 

 อ่านข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ 

 วิเคราะห์และประมวลผล โดย
โปรแกรมค านวณทางสถิติ หรือ 
Microsoft office 

 น าข้อมูลที่ได้แสดงผลลัพธ์จากการ
ประมวลผล 

นางปุญชรัสมิ์ 
ธนภูมิศิริพงษ์ 

8 Act น าผลการวิเคราะห์
และประมวลผล มา
จัดท ารายงาน
ประเมินผล 
 

จัดท ารายงานประเมินผล ประกอบด้วย 
- ปกหน้า ปกหลัง ค าน า สารบัญ 
- รายละเอียดโครงการ 
- เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ก าหนดการ/

ลักษณะกิจกรรม ฯลฯ 
- เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
- ผลการวิเคราะห์ 
- สรุปและแนวทางการพัฒนา 

  - ภาคผนวก เช่น แบบประเมิน ภาพ
กิจกรรม ส าเนารายชื่อ ฯลฯ 

นางปุญชรัสมิ์ 
ธนภูมิศิริพงษ์ 

9 Act, 
Plan 

ส่งเล่มรายงาน
ประเมินผลให้
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กิจกรรม 

 จัดท าหนังสือส่งเล่มรายงาน
ประเมินผลโครงการกิจกรรม 

 เจ้าหน้าที่ธุรการส่งหนังสือให้
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับรายงาน
ประเมินผลเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย 
การประกันคุณภาพ และการปรับปรุง
และพัฒนาโครงการกิจกรรมต่อไป 

นางปุญชรัสมิ์ 
ธนภูมิศิริพงษ์,
เจ้าหน้าที่ธุรการ
,ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
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การท าแบบสอบถามออนไลน์ ด้วย Google Forms 
Google Forms เป็นส่วนหนึ่งของบริการ Google Docs ซึ่งใช้ส าหรับท าแบบสอบถาม Online 

โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และยังสามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น แบบส ารวจ
ความคิดเห็น แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบฟอร์มลงทะเบียน การลงคะแนนเพ่ือโหวต การท า
ข้อสอบออนไลน์ก็สามารถท าได้เช่นกัน ซึ่งการเก็บข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค าถามและค าตอบของ
ผู้ตอบ ทั้ งหมดจะถูกเก็บไว้ที่  Drive ของเราโดยอัตโนมัติและถูกจัดเก็บไว้ ในไฟล์ สเปรตซีต 
(Spreadsheet) เริ่มต้นการใช้งานจะต้องมีบัญชี Google หรือ Gmail ก่อน Google Forms ท างาน
บน Web Browser ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพ่ิม มีวิธีสร้าง ดังนี้ 

1. เข้าไปที่เว็บ https://www.google.com/forms/about/ เลือก ไปที่ Google ฟอร์ม แล้ว
เลือกที่เครื่องหมาย + ดังรูป 

 
 

 
 

หรือ Login เข้าสู่ระบบ gmail หรือ  

ubu mail >> คลิกปุ่ม   ที่มุมบน  
ด้านขวา >> เลือก ไดร์ฟ ดังรูป 
 

 

 

2 

1 

1 

2 
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2. คลิกปุ่ม   >> เพ่ิมเติม >> Google ฟอร์ม >> เลือกแบบฟอร์มเปล่า ดังรูป 
 

 
 

3. ระบบจะสร้าง Google Form ให้เราอัตโนมัติ 
 

 
 
 

1 

2 

3 
4 

1.ตั้งชื่อไฟล์ แบบฟอร์มที่เราต้องการ 

2.ตั้งชื่อแบบฟอร์ม หัวข้อแบบสอบถาม 

3.คลิก กลับไปที่ฟอร์มเก่า/ version เก่า 
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4. การก าหนดค่า Form Setting การตั้งค่าข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของผู้ใช้งาน 
 

 
 

ตัวอย่างแบบสอบถามเพื่อใช้สร้างแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช ้Google Form 
ค าชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย / หรือ x ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
**********************************************************************************  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
เพศ 
 ชาย  
 หญิง 

Google Form คืออะไร 
สามารถตอบได้หลายข้อ 

 สร้างแบบสอบถามออนไลน์ 
 ใช้สาหรับรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
 การท าแบบฟอร์มส ารวจความคิดเห็น 
   ไม่รู้จัก 

 

ส่วนที่ 2 ให้ท่านเลือกช่องท่ีตรงกับความพึงพอใจของท่าน 
 

ระดับความพึงพอใจ ดีมาก ด ี ปานกลาง น้อยท่ีสุด 
1.ท่านเข้าใจการใช้ Google Form มากน้อย
เพียงใด 

    
2.ประโยชน์ทีท่านได้จากการอบรม Google  
Form 

    
 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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ประเภทค าถามแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
1. ขั้นต้น 
2. ขั้นสูง 
3. การออกแบบ 
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5. การสร้างแบบฟอร์มการใช้งาน Google Form 
 

 
 

6. เพ่ิมหัวข้อค าถาม 

 
  

 

1.คลิกแทรก 

2.เลือกส่วนหัวของส่วน 

3.ใส่ข้อมูล ส่วนหัวของค าถาม 

4.คลิกเสร็จ 

คลิกเพ่ิมรายการ 
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7. เลือกหัวข้อประเภทของค าถามแบบ ช่องท าเครื่องหมาย เลือกได้หนึ่งค าตอบ 
 

 
 

8. เลือกหัวข้อประเภทของค าถามแบบ ช่องท าเครื่องหมาย เลือกได้หนึ่งค าตอบ 
 

 

1.ใส่ข้อมูล เพศ 

2.เลือกหลายตัวเลือก 

3.ป้อนข้อมูล ช่องที่ 1 ชาย 

ช่องที่ 2 หญิง 

4.คลิกเสร็จ 

1.คลิกเพ่ิมรายการ 

2.เลือกแบบช่องท าเครื่องหมาย 
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9. เลือกหัวข้อประเภทของค าถามแบบตารางในแบบสอบถามขอความคิดเห็น เช่น สอบถาม
ระดับความพึงพอใจ 

 

 
 
 
 
 

5.คลิกเสร็จ 

1.ใส่ค าถาม 

2.ใส่ค าอธิบายค าถาม 

3.เลือกช่องท า

เครื่องหมาย 
4.ป้อนข้อมูล ค าตอบ 

1.ใส่ค าถาม 

2.เลือกแบบตาราง 

3.ใส่ค าถาม 

4.ป้อนข้อมูล ค าตอบ 

5.คลิกเสร็จ 
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เมื่อเสร็จหน้าตาจะออกมา ดังรูป 
 

 
 

10. การสร้างแบบเลือกป้อนข้อความ เพ่ือรับข้อมูลข้อเสนอแนะ การแสดงความคิดเห็นของผู้
กรอกแบบสอบถาม 

 

 
 

11. การดูแบบฟอร์มออนไลน์ 
 

 
 
 

3.คลิกเสร็จ 

2.เลือกแบบข้อความ 

1.หัวข้อค าถาม 

คลิกเพื่อดูแบบฟอร์มออนไลน ์
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12. การสร้างและการดูข้อมูลแบบตอบกลับ 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

2.คลิกสร้าง 

1.คลิกเลือกสเปรตซตีใหม ่

1.การตอบกลับ 

2.เลือกปลายทางแบบตอบกลับ 
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จะได้แบบฟอร์ม 2 ไฟล์ ดังนี้ 
 1.ไฟล์สีม่วง คือ แบบฟอร์ม/แบบประเมินออนไลน์ 
 2.ไฟล์สีเขียว คือ แบบตอบกลับออนไลน์ 
 

 
 
เข้าไปดูไฟล์เพ่ือดูข้อมูลแบบตอบกลับก็จะได้ตามนี้ 
 

 
 
 
 

ไฟล์สีม่วงแบบฟอร์มออนไลน์ ไฟล์สเีขียวแบบตอบกลับออนไลน์ 
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13. การสร้างและก าหนดแบบผู้ท างานร่วมกันหลายคน 

 
 

14. การตกแต่งแบบสอบถามให้น่าสนใจ 
 

 
 

 

1.เลือกท่ีไฟล์>>เลือกเพิ่มผู้ท างานร่วม 

2.เพิ่มอีเมล์ผู้ท างานร่วม 

1.คลิกเปลี่ยนธีม 

2.คลิกเลือกธีมและก าหนดค่าของธีม 
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การวิเคราะห์ข้อมูลดว้ยโปรแกรมส ำเร็จรูป 

1. กำรวเิครำะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Microsoft Excels อยำ่งง่ำย 

 
 
เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ใน Microsoft Excel 

ข้อมูลประเภทสูตร ต้องมีเครื่องหมาย = น าหน้า เช่น =5  + 3  + 2 * (2/3) , หรือ              = 
A1 + B5 + C2  เป็นต้น ส าหรับความจุในแต่ละเซลล์ความยาวสูงสุดของสูตร ต้องไม่เกิน 1024 
ตัวอักษร ส่วนเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในสูตร คือ 
  เครื่องหมายบวก   ใช้สัญญาลักษณ์  + 
  เครื่องหมายเท่ากับ  ใช้สัญญาลักษณ์  = 
  เครื่องหมายลบ   ใช้สัญญาลักษณ์  - 
  เครื่องหมายมากกว่า  ใช้สัญญาลักษณ์  > 
  เครื่องหมายคูณ   ใช้สัญญาลักษณ์  * 
  เครื่องหมายน้อยกว่า  ใช้สัญญาลักษณ์  < 
  เครื่องหมายหาร   ใช้สัญญาลักษณ์  / 
  เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ  ใช้สัญญาลักษณ์  >= 
  เครื่องหมายยกก าลัง  ใช้สัญญาลักษณ์  ^ 
  เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ  ใช้สัญญาลักษณ์  <= 
  เครื่องหมายวงเล็บ  ใช้สัญญาลักษณ์  ( ) 
  เครื่องหมายไม่เท่ากับ  ใช้สัญญาลักษณ์  <> 
ล าดับการค านวณจะเริ่มต้นจากส่วนที่อยู่ในวงเล็บก่อน แล้วเป็น คูณ หาร บวก และลบ ตามล าดับ 
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ฟังก์ชันพื้นฐานที่ช่วยในการค านวณ Microsoft Excel 
      =SUM(… : …) ใช้หาผลรวมในช่วงของข้อมูล เช่น =SUM(A1 : A20) 
      =COUNT(… : …) ใช้นับจานวนข้อมูลในช่วงของข้อมูลที่ก าหนด เช่น =COUNT(B125 : B304) 
      =AVERAGE(… : …) ใช้หาค่าเฉลี่ยในช่วงของข้อมูลที่ก าหนดเช่น =AVERAGE(A2 : A50) 
      =MAX(… : …) ใช้หาค่าสูงที่สุดในช่วงข้อมูลที่ก าหนด เช่น =MAX(A1 : A50) 
      =MIN(… : …) ใช้หาค่าน้อยที่สุดในช่วงข้อมูลที่ก าหนด เช่น =MIN(A1 : A50) 
      =STDEV(… : …) ใช้หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง เช่น =STDEV(A1 : A50) 
      =STDEVP(… : …) ใช้หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มประชากร เช่น =STDEVP(A1 : A50) 
      =IF(เงื่อนไข,ถ้าเง่ือนไขเป็นจริงท างานส่วนนี้, ถ้าเง่ือนไขเป็นเท็จท างานส่วนนี้) การใช้ฟังก์ชั่น 
      =COUNTIF(... :…, ค่าท่ีก าหนด) ใช้เพื่อก าหนดให้มีการนับตามเงื่อนไข เช่น ต้องการนับตัวเลขที่
มีค่าเป็น 5 ระหว่างช่วงเซลล์ A12 ถึง A100 จะใช้ค าสั่ง =COUNT(A12:A100,1) ส าหรับค่าท่ีก าหนด
ที่เป็นตัวอักษรต้องใส่เครื่องหมายค าพูดก ากับไว้ เช่น =COUNT(B2:B50,”A”) 
      =IF(…,…) ใช้ส าหรับการทางานที่มีการก าหนดเงื่อนเป็นทางเลือก ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะให้
โปรแกรมท างานอย่างหนึ่ง ถ้าเงื่อนไขไม่เป็นจริงจะให้โปรแกรมท างานอีกอย่างหนึ่ง เช่น =IF(A1 > 
50,”ผ่าน”,”ไม่ผ่าน) หรือใช้ IF ซ้อนกันหลายชั้นแต่ไม่เกิน 7 ชัน เช่น =IF(B2 < 50,”กลุ่ม
อ่อน”,IF(B2<60,”กลุ่มปานกลาง”,IF(B2 < 70,”กลุ่มเก่ง”,”กลุ่มเก่งมาก”))) นอกจากนั้นยังสามารถ
ใช้ค าสั่ง AND, OR, NOT ประกอบการตังเงื่อนไขก็ได้ 
 
การจัดการกับข้อมูลในแผ่นงาน และการเตรียมการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล 

1) เปิดโปรแกรม Microsoft Excel v.2013 
2) คลิก Mouse ที่ Office Button หรือ File จะปรากฏดังภาพ 
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3) คลิก Mouse ที่ปุ่ม ตัวเลือก (options) ของ Excel จะปรากฏดังภาพ 

 

 
 

4) คลิก Mouse เลือกที่ Add – in  
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5) ที่ Manage (จัดการ): Excel Add-in แล้ว คลิก Go… (ไป) จะปรากฏดังภาพ 
 

 
 

6) คลิก Mouse ที่ Analysis ToolPak แล้ว คลิก ปุ่ม OK 

7) หลังจากนั้นใหส้ังเกตที่ Ribbon ที ่Tap Data (ข้อมูล) จะปรากฏ Data Analysis 
 

 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 
วิธีการด าเนินการ 

1. ก าหนดหัวข้อแบบสอบถามตามตัวอย่างเป็นหัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

2. ออกแบบแบบสอบถาม โดยให้ก าหนดตามรูปแบบ และตามหัวข้อของกลุ่มเป้าหมาย 
3. เก็บข้อมูลโดยให้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้กรอกแบบสอบถาม ตามความเป็นจริง 
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4. น าข้อมูลที่ ได้จากการเก็บข้อมูลมาหาค่าระดับความพึงพอใจโดยการใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel ตามข้ันตอน 

 

การน าข้อมูลบันทึกในโปรแกรม 

1. ท าการตั้งตัวแปรในแต่ละข้อของข้อมูลในแบบสอบถาม เพ่ือให้ง่ายในการประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้ก าหนดไว้ เช่น เพศชาย คือ 1, เพศหญิง คือ 2 

2. แถวที่ 1 คอลัมน์ A แทนตัวแปรคนที่... 
3. แถวที่ 1 คอลัมน์ B แทนตัวแปรเพศ คอลัมน์ C แทนตัวแปรอายุ ท าจนครบทุกตัวแปร 

4. แถวที่ 2 กรอกข้อมูลแบบสอบถามตามรายละเอียดของผู้ตอบแบบสอบถามจนครบ 
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สามารถวิเคราะห์ข้อมูล โดยเลือกคาสั่งจากโปรแกรม ดังนี้ 
1. เลือกที่ Tap Data แล้วเลือกคลิกที่ Data Analysis 
2. เลือกค่าสถิติ ในตัวอย่างให้เลือกค่าสถิติ Histogram แล้ว OK 
 

 
 

3. เลือกข้อมูลที่ต้องนามาวิเคราะห์ จากตัวอย่างข้อมูลที่เก็บวิเคราะห์เกี่ยวกับเพศ 
 

 
 

Input Range: กรอกข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์   
Bin Range: ตัวแปรแทนข้อมูลที่นามาวิเคราะห์ต้องเป็นตัวเลข  
Output Range: พ้ืนที่ในการวางผลการวิเคราะห์ 
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การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ 
1. การหาค่าเฉลี่ย พิมพ์สูตร ดังนี้ =AVERAGE(E3:E22) 
2. การหาค่า SD (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) พิมพ์สูตร ดังนี้ =STDEVPA (E3:E22) 
3. การหาค่าสูงสุด (MAX) พิมพ์สูตร ดังนี้ =MAX(E3:E22) 
4. การหาค่าต่ าสุด(MIN) พิมพ์สูตร ดังนี้ =MIN(E3:E22) 
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    การวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าสถิติต่างๆ 

1. การหาค่าสถิติ Descriptive Statistics เป็นสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลและบรรยายลักษณะ
ข้อมูลที่รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรที่ศึกษา ได้แก่ 

    ใช้วัดการแจงแจกของข้อมูล พิสัย ( Range) / ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard 
Deviation) /ความแปรปรวน (Variance) 
    ใช้วัดแนวโน้นเข้าสู่ส่วนกลาง ค่าเฉลี่ย ( Average or Arithmetic Mean) / ฐานนิยม ( 
Mode) /มัธยฐาน ( Median) 
     ใช้วัดการแจกแจง ความถี่ (Frequency) / ร้อยละ (Percentage) / อัตราส่วน (Ratio) / 
เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentile) / เดไซล์ (Deciles) / ควอไทล์ ( Quartile) 
 

ตัวอย่าง 
1. สร้างแฟ้มข้อมูล จานวน 10 ชุด ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ และรายได้ 

 

ข้อมูล เพศ อายุ รายได้ 
1 1 25 15000 
2 1 30 20000 
3 1 45 18000 
4 2 40 25000 
5 2 25 35000 
6 1 20 45000 
7 2 30 18500 
8 2 32 15000 
9 1 37 30000 
10 2 24 15000 

 

2. เลือกฟังก์ชั่น Data Analysis 
3. เลือกสถิติแบบ Descriptive Statistics /เลือกเขตข้อมูลในช่อง Input Range /เลือก

กลุ่มข้อมูลแบบคอลัมน์ Group By: Columns / เลือกที่ Labels in first row /เลือก
พ้ืนที่แสดงข้อมูล Output options 

4. เลือก OK แสดงผลลัพธ์ 
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2. การหาค่าสถิติ F-test (Two – sample for Variances) เป็นการทดสอบเปรียบเทียบความ 
แปรปรวนของข้อมูล 2 ชุด/การทดสอบระหว่างกลุ่มตัวแปร 

ตัวอย่าง 
1. สร้างแฟ้มข้อมูลการอบรมของผู้เข้าร่วมการอบรม 2 กลุ่ม คือ การอบรมแบบบรรยาย และ

การอบรมแบบปฏิบัติ 
 

ข้อมูล การอบรมแบบบรรยาย การอบรมแบบปฏิบัต ิ
1 85 70 
2 89 75 
3 85 74 
4 83 80 
5 80 82 
6 88 75 
7 75 90 
8 74 85 
9 70 83 
10 70 83 

 

2. เลือกฟังก์ชั่น Data Analysis 
3. เลือกสถิติแบบ F-test (Two – sample for Variances) 
4. เลือกเขตข้อมูลในช่อง Input Range / Variable 1 Range: a1:a11 / Variable 2 Range: 

b1:b11 
5. เลือก Alpha: 0.05 



 

คู่มือการปฏิบัติงานการรายงานประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึกษาของส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 63 

 

6. เลือกพ้ืนที่แสดงข้อมูล Output options 
7. เลือก OK แสดงผลลัพธ์ 

 

 
 

3. การหาค่าสถิติ T-test (Two – Assuming Equal Variances) เป็นการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของข้อมูล เช่น ค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวัดตัวอย่างกับค่าอ้างอิง หรือค่าเฉลี่ยของข้อมูล 2 ชุด ที่
ได้จากการวัดด้วยสภาวะที่ต่างกัน 

ตัวอย่าง 
1. สร้างแฟ้มข้อมูลการอบรมของผู้เข้าร่วมการอบรม 2 กลุ่ม 
2. เลือกฟังก์ชั่น Data Analysis / เลือกสถิติแบบ T-test (Two – Assuming Equal 

Variances) 
3. เลือกเขตข้อมูลในช่อง Input Range / Variable 1 Range: a1:a11 / Variable 2 

Range: b1:b11 
4. เลือก Alpha: 0.05 
5. เลือกพ้ืนที่แสดงข้อมูล Output options, 
6. เลือก OK แสดงผลลัพธ์ 
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 2. การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วยโปรแกรมค านวณทางสถิติ 
1. หลักของการเลือกใช้สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1) สถิติเชิงพรรณนา และ2) สถิติเชิงอ้างอิง 

โดยงานวิจัยส่วนใหญ่จะใช้สถิติเชิงพรรณนามาใช้ในการบรรยายค่างานวิจัยที่เก็บมาได้ทั้งหมดก่อน
เป็นอันดับแรก  แล้วค่อยตามด้วยสถิติอ้างอิงเพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐาน 

การพิจารณาว่าจะใช้สถิติตัวไหน ตัวใดบ้าง สิ่งที่น ามาพิจาณาประกอบ คือ 1) วัตถุประสงค์
ของงานวิจัย  2) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบไหนลักษณะใด และ 3) ตัวแปรของงานวิจัยมีอะไรบ้าง ตัวไหน
เป็นตัวแปรต้น (Independent Variable) และเป็นตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 
2. การตั้งวัตถุประสงค์ 

การตั้งวัตถุประสงค์จะเป็นตัวบ่งบอกถึงการเลือกใช่สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ถ้าตั้ง
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพทั่วๆไป สามารถเลือกใช้สถิติเชิงพรรณนาบรรยายข้อมูลได้ สถิติพรรณนา

ที่นิยมใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ(%), ค่าเฉลี่ย ( ), และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ส่วนการเลือกสถิติ
อ้างอิง มี 2 วิธี คือ 

2.1 การทดสอบความแตกต่าง เช่น ทดสอบว่าเพศชายหรือเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ
การบริการของส านักงานพัฒนานักศึกษา แตกต่างกันหรือไม่ การตั้งวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของความพึงพอใจการให้บริการของส านักงานพัฒนานักศึกษา จ าแนกตามสถานภาพ
ด้านเพศ (ตัวอย่าง ผลการวิจัย พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
ส านักงานพัฒนานักศึกษา แตกต่างกัน โดยเพศชายมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ มากกว่า เพศ
หญิง) สถิติที่ใช้อ้างอิง การทดสอบความแตกต่างจะใช้ t-Test หรือ Anova แล้วแต่กรณี 

2.2 การทดสอบความสัมพันธ์ เช่น การทดสอบว่าต้องตัดสินใจว่าจะเลือกสาขาวิชาที่

เรียนขึ้นอยู่กับเพศหรือไม่ การตั้งวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจ

เลือกสาขาวิชาที่เรียนกับสถานภาพด้านเพศ (ตัวอย่าง ผลการวิจัย พบว่า การตัดสินใจเลือกสาขาวิชา

ที่เรียนมีความสัมพันธ์กับสถานภาพด้านเพศ โดยเพศชายส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกสาขาวิชาวิศวกรรม 

ส าหรับเพศหญิงส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกสาขาวิชาการท่องเที่ยว) สถิติที่ใช้อ้างอิง การทดสอบ

ความสัมพันธ์จะใช้ Chi-square(𝑥2) 
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3. เครื่องมือที่ใช้ 

เครื่องมือที่ใช้ส่วนใหญ่ส าหรับวิจัยเชิงส ารวจจะใช้แบบสอบถาม ซึ่งเก็บได้จากหลายวิธี 
เช่น การสัมภาษณ์ การส่งเมล์ ส่งไปรษณีย์ แบ่งออกเป็น 3 อย่าง คือ 

3.1 แบบตรวจสอบรายการ (Check List) สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ(%)  
ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ออกมาในรูปแบบตารางและกราฟ 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างหน้าตัวเลือกที่ตรงกับสภาพที่เป็นจริงมากท่ีสุด 
1. วัตถุประสงค์ในการเข้าอบรม 
 1. เพ่ิมพูนความรู้                             2. กินอาหารว่างและเครื่องดื่มฟรี 

 
ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมการอบรม 
วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมการอบรม จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
1. เพ่ิมพูนความรู้                             182 46.19 
2. กินอาหารว่างและเครื่องดื่มฟรี 212 53.81 

รวมทั้งสิ้น 394 100.00 
 

ภาพแสดงจ านวนและร้อยละของวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมการอบรม 
 

 

 

 

การอ่านผล จากตารางที่ 1 และภาพที่ 1 พบว่า วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมการอบรมมากที่สุด 

ได้แก่ กินอาหารว่างและเครื่องดื่มฟรี คิดเป็นร้อยละ 53.81 ที่เหลือได้แก่ มาเพ่ิมพูนความรู้ คิดเป็น

ร้อยละ 46.19 

 

 

 

1. เพิ่มพูนความรู้                            
46%2. กินอาหารว่างและ

เครื่องดื่มฟรี 54%
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3.2 แบบมาตรส่วนประมาณค่า(Rating Scale) สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ออกมาในรูปแบบตารางและกราฟ 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ล้อมรอบตัวเลือกในช่องระดับความพึงพอใจที่เป็นตัวเลข 
ความพึงพอใจของผู้อบรม ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. ห้องท่ีใช้อบรม 5 4 3 2 1 
2. ความเพียงพอของอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 

5 4 3 2 1 

 

ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการเข้าร่วมการอบรม 

วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมการอบรม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1. ห้องท่ีใช้อบรม                             3.20 1.21 
2. ความเพียงพออาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

3.93 0.81 

 

ภาพแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการเข้าร่วมการอบรม 

 

 

 1.00  1.50  2.00  2.50  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00

1. ห้องที่ใช้อบรม                            

2. ความเพียงพออาหารว่างและเครื่องดื่ม

3.20 

3.93 
S.D. = 1.21 

S.D. = 0.81 

น้อยที่สุด     น้อย          ปานกลาง      มาก      มากที่สุด 
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การอ่านผล จากตารางที่ 2 และภาพที่ 2 พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรมใน
ด้านความเพียงพออาหารว่างและเครื่องดื่ม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81 ส่วนระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมด้าน
ห้องที่ใช้อบรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.21 

3.3 แบบปลายเปิด แบบสอบถามลักษณะนี้เป็นการเป็นเนื้อหาให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี ผู้วิจัยต้องใช้วิธีการอ่านแล้วสรุปใจความ หรือวิเคราะห์เนื้อหา แล้วน า
ความคิดเห็นมาสรุปออกเป็นค่าความถี ่
 

4. ตัวแปร อะไรคือตัวแปร แล้วตัวแปรมีอะไรบ้าง 

ตัวแปรคือสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา ตัวแปรแต่ละตัวจะมีค่าย่อยในตัวเองไม่น้อยกว่า 2 
ค่า เช่น เพศ มีค่าย่อย ได้แก่ เพศชาย เพศหญิง ระดับการศึกษา มีค่าย่อย 4 ค่า ได้แก่ ระดับต่ ากว่า 
ป.ตรี, ระดับ ป.ตรี, ระดับ ป.โท, ระดับ ป.เอก 

ตัวแปรที่มีค่าลักษณะจัดเป็นพวก เช่น วิธีการสอน เพศ อาชีพ เชื้อชาติ ศาสนา 
ตัวแปรที่มีค่าลักษณะจัดเป็นระดับ เช่น วัย ระดับสติปัญญา ขนาดโรงเรียน 
ตัวแปรที่มีค่าได้หลายค่า เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาต่างๆ ส่วนสูง น้ าหนัก  
4.1 ชนิดตัวแปร 

1) ตัวแปรต้น/ตัวแปรอิสระ(Independent Variable) ตัวแปรชนิดนี้จะเป็นอิสระ
ไม่ข้ึนกับตัวแปรตาม และมีผลหรืออิทธิพลต่อตัวแปรตาม ตัวแปรต้นที่น่าศึกษา ได้แก่ 

สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่เรียน อาชีพ 
รายได้ ต าแหน่งงาน เชื้อชาติ สถานภาพสมรส เป็นต้น 

สถานภาพของหน่วยงาน ได้แก่ จ านวนพนักงาน ระยะเวลาด าเนินงาน เขตท่ีตั้ง 
คณะ จ านวน สาขา 

2) ตัวแปรตาม(Dependent Variable) คือ ตัวแปรที่แปลผันไปตามตัวแปรอิสระ 
ซึ่งเป็นผลจากตัวแปรอิสระที่แปลเปลี่ยนค่าตามอิทธิพลของตัวแปรต้น 

4.2 ระดับการวัดตัวแปร ตัวแปรแต่ละตัวจะมีความหมายของข้อมูล หากวัดระดับปกติ
การวัดตัวแปรจะมี 4 ระดับ หากวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมทางสถิติ จะมี 3 ระดับ ดังนี้ 
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ตารางแสดงคุณสมบัติของระดับการวัดของแต่ละมาตรา 
ระดับการวัด คุณสมบัติ 

นามบัญญัติ ความแตกต่างกัน 

เรียงล าดับ ความแตกต่างกัน + ทิศทาง 

อันตรภาค ความแตกต่างกัน + ทิศทาง + ช่วงเท่ากัน + ศูนย์สมมุติ 
อัตราส่วน ความแตกต่างกัน + ทิศทาง + ช่วงเท่ากัน + ศูนย์แท้ 

 

ลักษณะส าคัญ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในมาตราแต่ละระดับ 

มาตรการวัด ลักษณะส าคัญ ตัวอย่างการวัด ตัวอย่างสถิติที่ใช้ 
นามบัญญัติ 1.  จ าแนกประเภท 

2.  ตัวเลขน ามา บวก 
ลบ คูณ หาร ไม่ได้ 

หมายเลขประจ าตัวนักฟุตบอล 
หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
เพศ  ศาสนา  สถานภาพ 

การแจกแจงความถี่ 
ฐานนิยม 
ไค - สแควร์ 

เรียงล าดับ 1.  จ าแนกประเภทและ
จัดอันดับ 
2.  ตัวเลขน ามา บวก 
ลบ คูณ หาร ไม่ได้ 

ต าแหน่งการสอบ 
ยศของทหาร 

มัธยฐาน 
ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ 
สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 

อันตรภาค 1.  ระยะห่างแต่ละ
หน่วยเท่ากัน 
2.  ไม่มีศูนย์แท้ 
3.  ตัวเลขน ามา บวก 
ลบได้  คูณ หารไม่ได้ 

คะแนนสอบ 
อุณหภูมิระบบองศาเซลเซียส 
และองศาฟาเรนไฮต์ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
มัชฌิเลขคณิต 
สัมประสิทธิสหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน 

อันตราส่วน 1.  ระยะห่างแต่ละ
หน่วยเท่ากัน 
2.  มีศูนย์แท้ 
3.  สามารถน าตัวเลข 
บวก ลบ คูณ หารกันได้ 

ความสูง  น้ าหนัก  เวลา   
ระยะทาง   ความเร็ว 

ใช้สถิติได้ทุกประเภท 
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ตารางแสดงคุณสมบัติของระดับการวัดในโปรแกรมทางสถิติ 
Nominal ตัวแปรที่อยู่ในกลุ่มนี้มีคุณสมบัติเพียงข้อเดียว คือ ค่าย่อยตัวแปร ที่จัดกลุ่มได้ โดยไม่

จ าเป็นต้องเรียงมาก่อนหลัง เช่น ตัวแปรเพศ อาชีพ เชื้อชาติ 
Ordinal ตัวแปรที่อยู่ในกลุ่มนี้มีคุณสมบัติ 2 ข้อ คือ ค่าย่อยของตัวแปรจัดกลุ่มได้ และ

เรียงล าดับก่อนหลัง เช่น ระดับการศึกษา ระดับยศ อายุ ต าแหน่งการสอบ 
Scale ตัวแปรที่อยู่ในกลุ่มนี้มีคุณสมบัติ 3 ข้อ คือ ค่าย่อยของตัวแปรจัดกลุ่มได้ เรียงล าดับ

ได ้และค่าเป็นตัวเลขท่ีมีช่วงห่างเท่ากัน เช่น ระดับความคิดเห็น ระดับความพึงพอใจ 
ระดับเสียง  

 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม 

5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเมนู Analyze/Descriptive Statistics       
1) การแจกแจงความถี่แบบทางเดียว 

 Analyze / Descriptive Statistics / Frequencies     

 เลือกตัวแปลไว้ในกรอบของ Variables(s) 

 ก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมที่ปุ่ม Statistics, Chart หรือ Format 

 คลิกปุ่ม OK 
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2) การค านวณค่าสถิติเบื้องต้น 

 Analyze / Descriptive Statistics / Descriptive 

 เลือกตัวแปลไว้ในกรอบของ Variables(s) 

 ก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมที่ปุ่ม Options เสร็จแล้วคลิก OK 
 

 

 

 

 

3) การตรวจสอบข้อมูล 

 Analyze / Descriptive Statistics / Explore 

 เลือกตัวแปลมาไว้ในกรอบของ Dependent List 

 ก าหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ Statistics, Plots, Options เสร็จแล้วคลิก OK 
 

 

 
 

4) การแจกแจงความถี่ตั้งแต่ 2 ทาง 

 Analyze/Descriptive Statistics/Crosstabs 

 เลือกตัวแปลอย่างน้อย 1 ตัวที่ต้องการให้อยู่ด้านแถวไว้ในกรอบของ Row(s) 

 เลือกตัวแปลอย่างน้อย 1 ตัว ที่ต้องการให้อยู่ด้านหลักไว้ในกรอบของ Column(s) 

 ก าหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ปุ่ม Statistics, Cell หรือ Format  เสร็จแล้วคลิก OK 
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5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเมนู  Analyze/Compare Means 
1) การค านวณค่าสถิติเบื้องต้นจ าแนกตามกลุ่ม 

 Analyze/Compare Means/Means 

 เลือกตัวแปลไว้ในกรอบของ Dependent List และ Independent List 

 ก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมที่ปุ่ม Options เสร็จแล้วคลิก OK 

 
2) การค านวณค่าเฉลี่ย 1 กลุ่ม 

 Analyze / Compare Means / One – Sample T Test 

 เลือกตัวแปลไว้ในกรอบ Test Variables(s) 

 ก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมที่ปุ่ม Options เสร็จแล้วคลิก OK 
 

 

 

 

 

3) การทดสอบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน 

 Analyze / Compare Means / Independent – Sample T Test 

 เลือกตัวแปลไว้ในกรอบของ Test Variables(s) และ Grouping  Variables 

 ก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมที่ปุ่ม Options เสร็จแล้วคลิก OK 



 

คู่มือการปฏิบัติงานการรายงานประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึกษาของส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 72 

 

 
 

 

 

 

 
4) การทดสอบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มที่มีความสัมพันธ์กัน 

 Analyze / Compare Means / Paired – Samples T Test  

 เลือกตัวแปลมาไว้ในกรอบของ Paired – Samples T Test 

 ก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมที่ปุ่ม Options เสร็จแล้วคลิก OK 
 

 

 

 

 

 

 

5) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว 

 Analyze / Compare Means / One – Way  ANOVA 

 เลือกตัวแปลอย่างน้อย 2 ตัวไว้ในกรอบของ Dependent List และ Factor(s) 

 ก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมที่ปุ่ม Contrasts, Options 

 การทดสอบหาคู่ที่ค่าเฉลี่ยต่างกัน Post Hoc เสร็จแล้วคลิก OK 
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6. การแปลผลท่ีได้จากการทดสอบสมมติฐาน 

สามารถได้ได้จากค่า P อยู่ในช่อง Sig.2 tailed ของตารางที่ค านวณได้จากโปรแกรม
น าไปเปรียบเทียบกับค่านัยส าคัญทางสถิติ( อัลลฟ่า) ที่ตั้งไว้ ส่วนใหญ่จะตั้งไว้ที่ระดับ 0.05  

 กรณี P>  ถ้าเป็นการทดสอบความแตกต่าง จะสรุปได้ว่าข้อมูลที่น ามาทดสอบนั้น
ไม่แตกต่างกัน หรือถ้าเป็นการทดสอบความสัมพันธ์ จะสรุปได้ว่าข้อมูลที่น ามาทดสอบนั้นไม่สัมพันธ์
กัน(ยอมรับ H0) 

 กรณี P<  ถ้าเป็นการทดสอบความแตกต่าง จะสรุปได้ว่าข้อมูลที่น ามาทดสอบนั้น
แตกต่างกัน หรือถ้าเป็นการทดสอบความสัมพันธ์ จะสรุปได้ว่าข้อมูลที่น ามาทดสอบนั้นสัมพันธ์กัน
(ยอมรับ H1) 

***จากผลการวิเคราะห์ การตัดสินใจว่าจะเลือกค่า P (Sig.2 tailed) ตัวบนหรือตัว
ล่างพิจารณาจากค่าความแปรปรวนของ F (ในช่อง Sig.) โดยที่ 

1. ถ้าค่า F (ในช่อง Sig.) มีค่ามากกว่าค่า  (0.05) แสดงว่าค่าความ

แปรปรวนของ F ไม่ Sig. ให้ใช้ค่า P (Sig.2 tailed) ตัวบน 

2. ถ้าค่า F (ในช่อง Sig.) มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่า  (0.05) ให้ใช้ค่า P 

(Sig.2 tailed) ตัวล่าง 
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แนวทางการเขียนรายงานการประเมินโครงการ 
การเขียนส่วนน าของรายงานประเมินโครงการ 
ส่วนน า  เป็นการเขียนข้อมูลทั่วไปและส่วนสรุปของรายงานการประเมิน  มีส่วนประกอบและ

แนวการเขียน ดังนี้ 
1. ปก ประกอบด้วยปกนอกหรือปกหน้า และปกใน 

1.1 ปกนอกหรือปกหน้า ประกอบด้วยชื่อเรื่อง ชื่อผู้ประเมิน ชื่อหน่วยงาน และปีท่ีรายงาน 
1.2 ปกใน ข้อความคล้ายปกนอก แต่ต่างกันคือ ปกหน้ามักใช้กระดาษชนิดหนาหรือชนิด

หนา ส่วนปกในใช้กระดาษอ่อน และปกในระบุชื่อ นามสกุล ของหัวหน้าและคณะประเมิน 
2. บทคัดย่อหรือบทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

2.1 บทคัดย่อ    เขียนโดยสรุปประมาณ 1 หน้า ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ประเมิน ปีที่
ประเมิน วัตถุประสงค์โครงการ   วิธีด าเนินการประเมิน   และผลการประเมิน 

2.2 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร เขียนโดยสรุปประมาณ 3 หน้า มีส่วนประกอบเหมือนกับ
บทคัดย่อ แต่มีรายละเอียดมากกว่า และเพ่ิมข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการประเมินไปใช้ 

3. ประกาศคุณูปการหรือกิตติกรรมประกาศ เป็นการเขียนขอบคุณบุคคลต่างๆ ที่ให้การ
สนับสนุน ช่วยเหลือ หรือมีส่วนให้งานส าเร็จ 

4. สารบัญ เป็นบัญชีรายการชื่อและเลขหน้าของเนื้อหา ตาราง และแผนภาพ ประกอบด้วย 
4.1 สารบัญเนื้อหา เป็นการน าเสนอบัญชีรายการส่วนประกอบเนื้อหาของทุกส่วน ทั้งส่วน

น าส่วนเนื้อหา และส่วนท้าย การเขียนชื่อหัวข้อและค าต้องตรงและครบถ้วนตามที่ปรากฏในเล่ม 
4.2 สารบัญตาราง เป็นบัญชีชื่อรายชื่อตาราง เขียนให้ถูกต้องตรงกับเลขตารางและชื่อ

ตารางและครบถ้วนตามที่ปรากฏในเล่ม 
4.3 สารบัญภาพ เป็นบัญชีชื่อรายชื่อภาพหรือแผนภาพ ใช้หลักการเขียนเช่นเดียวกัน  คือ 

ต้องตรงและครบถ้วนตามที่ปรากฏในเล่ม 
 

การเขียนส่วนเนื้อหาของรายงานประเมินโครงการ 
ส่วนเนื้อหาของรายงานประเมินโครงการ  แนวทางการเขียน   นอกจากจะยึดหลักการเขียน

รายงาน 9 หลักการตามที่ได้เสนอไว้แล้ว  ภาษาที่ใช้ในการเขียนเกือบทั้งหมด  (ยกเว้นข้อเสนอแนะ) 
ต้องเป็นภาษาอดีต (past tense) คือ ได้ท าอะไรไปบ้าง  ท าอย่างไร  และผลเป็นอย่างไร  ดังนั้น  ถ้า
จะน ารายละเอียดของแต่ละหัวข้อที่เขียนไว้ในโครงร่างการประเมิน (proposal) หรือข้อเสนอโครงการ
ประเมิน (Term of Reference : TOR)  ซึ่งเขียนไว้ในลักษณะภาษาอนาคต (future  tense) คือ จะ
ท าอะไร  จะท าอย่างไร  และคาดว่าจะได้รับผลอย่างไร  จะต้องน ามาปรับภาษาให้เป็นภาษาอดีต และ
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เขียนตามที่เป็นจริง คือ ได้ท าอะไรไปบ้าง  ท าอย่างไร  และได้ผลเป็นอย่างไร  ตามที่เป็นจริง  
นอกจากนี้ในแต่ละส่วนประกอบมีแนวการเขียนเพ่ิมเติมดังนี้ 

บทที่ 1 บทน า  มีส่วนประกอบและแนวการเขียน ดังนี้ 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของการประเมิน แนวการเขียนให้ก าหนดประเด็นที่จะ

น าเสนอและเรียงล าดับประเด็นที่จะเสนอไว้ก่อนที่จะลงมือเขียน โดยกล่าวถึงความเป็นมาและความ
จ าเป็นของ โครงการและการประเมินโครงการอย่างน้อย 4 ประเด็นและเรียงล าดับการน าเสนอดังนี้ 
คือ ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ ความจ าเป็นต้องมีการประเมินโครงการ รูปแบบ 
(model) ที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ และการลงสรุปสู่ความส าคัญหรือประโยชน์ของการประเมินครั้งนี้ 

1.2 วัตถุประสงค์ของการประเมิน วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการเขียนให้สอดคล้อง
รูปแบบ (model) ที่ใช้ในการประเมิน  โดยใช้ภาษาท่ีกระชับ  เข้าใจง่าย  และมีความชัดเจน  เช่น  ใช้
รูปแบบ CIPP ในการประเมิน   ให้เขียนวัตถุประสงค์ว่า  เพ่ือประเมินโครงการ (ระบุชื่อโครงการ)  ใน
ด้าน  1) บริบทของโครงการ  (context)   2) ปัจจัยน าเข้าของโครงการ  (input)   3) กระบวนการ
ด าเนินโครงการ (process)  4)ผลการด าเนินโครงการ (product)  โดยระหว่างข้อรองสุดท้ายกับข้อ
สุดท้าย (กระบวนการด าเนินโครงการกับผลการด าเนินโครงการ)  ไม่ต้องเชื่อมค าว่า “และ” 

1.3 ขอบเขตของการประเมิน  เขียนให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการประเมิน
ประกอบด้วย ขอบเขตประชากร ขอบเขตเนื้อหา ขอบเขตพ้ืนที่ที่ประเมิน และขอบเขตเวลาในการ
ประเมิน มีแนวการเขียนดังนี้ 

1.3.1 ขอบเขตประชากร ให้ระบุกลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล ว่าเป็นใคร จ านวนเท่าไร ถ้า
ระบ ุจ านวนไม่ได้ให้ประมาณ 

1.3.2 ขอบเขตเนื้อหา   ให้ระบุตัวบ่งชี้แต่ละด้านของรูปแบบที่ใช้ประเมิน ว่าจะรวบรวม
ข้อมูล เรื่อง (ตัวแปร) อะไร มีหัวข้อย่อย (เนื้อหา) อะไรบ้าง 

1.3.3 ขอบเขตพ้ืนที่ประเมิน   ให้ระบุพ้ืนที่ที่จะรวบรวม ข้อมูล คือพ้ืนที่ที่อยู่หรือที่
ท างานของประชากร โดยทั่วไปก็คือ พ้ืนที่ของการด าเนินโครงการนั่นเอง 

1.3.4 ขอบเขตระยะเวลา ให้ระบุระยะเวลาท าการประเมินตั้งแต่เริ่มจนจบถึงการ
รายงานการประเมิน 

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ ให้นิยามศัพท์เฉพาะค าที่ต้องการให้ความหมายที่เกิดความเข้าใจ
ตรงกัน ไม่จ าเป็นต้องนิยามศัพท์ทุกค า เช่น เพศ ไม่ต้องนิยาม เพราะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า
หมายถึงเพศชาย-หญิง การให้ความหมายค าหรือกลุ่มค าที่ใช้ในการประเมินต้องเขียนให้ชัดเจน อยู่ใน
รูปของนิยามเชิงปฏิบัติการที่สามารถวัดได้ สังเกตได้ ความหมายที่เขียนไม่ใช่ความหมายที่บัญญัติศัพท์



 

คู่มือการปฏิบัติงานการรายงานประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึกษาของส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 76 

 

ในพจนานุกรม แต่เป็นค าที่ผู้ ประเมินบัญญัติขึ้นมาเพ่ือใช้ในการประเมินนี้เท่านั้น   แนวการเขียน
นิยามศัพท์เฉพาะมีดังนี้ 

1.4.1 ก าหนดค าที่ต้องนิยาม เฉพาะค าส าคัญ ได้แก่ ค าในรูปแบบ ตัวแปรหรือตัวบ่งชี้ 
และค าที่ต้องการขยายความให้ชัดเจนมีความหมายต่างจากความหมายที่ทราบกันโดยทั่วไป 

1.4.2 เขียนค านิยาม โดยพยายามเขียนเป็นรูปธรรมที่เรียกว่า   นิยามเชิงปฏิบัติการ   
กล่าวคือ ค า กลุ่มค าหรือตัวแปรนี้ คนอ่ืนหรือเอกสารแหล่งอ่ืนอาจจะให้ความหมายไว้อย่างไรก็ตาม 
แต่ส าหรับการ ประเมินครั้งนี้ ค า กลุ่มค า หรือตัวแปรนี้ มีความหมายดังท่ีผู้ประเมินให้นิยามไว้ 

1.4.3 เรียงล าดับค านิยาม โดยเรียงจากค าที่ส าคัญ   คือนิยามค าตามรูปแบบหรือ
วัตถุประสงค์และกรอบแนวทางของการประเมินก่อนค าอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการประเมิน เป็นส่วนที่ระบุถึงความส าคัญหรือประโยชน์ที่ได้รับ
หลังจาก ด าเนินการประเมินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ว่าสิ่งที่ได้จากการประเมินนี้มีอะไรบ้าง 
โดยทั่วไป คือ สารสนเทศที่เป็นผลของการประเมินแต่ละด้านตามรูปแบบการประเมินที่ใช้ การเขียน
ไม่เขียนเพยงแต่ระบุว่า ได้ผลการประเมินโครงการเป็นข้อเท็จจริงอะไรบ้าง แต่ต้องระบุว่าการได้ทราบ
ข้อมูลสารสนเทศนั้นจะเกิดประโยชน์อะไรบ้าง คือ ระบุชัดว่าใครหรือหน่วยงานใดสามารถน าข้อมูล
สารสนเทศนั้นไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใดอย่างไร 

 
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และสาระส าคัญของโครงการ มีส่วนประกอบและแนวการเขียน ดังนี้ 

2.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ให้เสนอเฉพาะสาระส าคัญที่จะน ามาใช้    ใน
การประเมิน เช่น ใช้ในการก าหนดกรอบแนวทางการประเมิน ตัวแปร เนื้อหา หรือใช้ในการสร้าง
เครื่องมือใน การเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.2 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการประเมินโครงการ ให้เสนอเฉพาะสาระส าคัญพอสังเขป
เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน ได้แก่ ความหมาย ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของการประเมิน
และการประเมินโครงการ   และแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบที่ใช้ในการประเมิน 

2.3 สาระส าคัญของโครงการ  ไม่ให้น าโครงการทั้งหมดมาใส่ แต่น าเฉพาะสาระส าคัญที่ใช้
ในการประเมิน ได้แก่  ชื่อโครงการ   ผู้รับผิดชอบ  หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย  กิจกรรมการด าเนิน การ  และประโยชน์ที่คาดวาจะได้รับ  โดยให้ตัดส่วนที่เป็น
แผนการ ด าเนินงาน (ให้ใช้เฉพาะกิจกรรมการด าเนินการ)  และงบประมาณออก  บางโครงการที่
ก าหนดวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายเกินศักยภาพของโครงการที่ด าเนินการให้บรรลุได้ ผู้ประเมินต้อง
ท าการวิเคราะห์และก าหนดว่า ในการประเมินครั้งนี้จะท าการประเมินในขอบเขตเท่าใด 
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2.4 งานวิจัยและงานประเมินที่เกี่ยวข้อง ให้เสนอเฉพาะโครงการและวิธีด าเนินการ
ประเมินที่ตรงและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการประเมินครั้งนี้ เช่น เป็นตัวอย่างหรือแนว
ด าเนินการประเมิน ใช้ในการก าหนดกรอบแนวทางการประเมิน การก าหนดตัวแปร ตัวบ่งชี้ การสร้าง
หรือหาคุณภาพ เครื่องมือหรือใช้ในการประกอบการอภิปรายผลการประเมิน เป็นต้น 

2.5 กรอบแนวทางการประเมิน  เป็นส่วนสรุปภาพรวมที่ใช้ในการประเมิน  แนวการเขียน
นิยมเสนอในรูปตารางขวาง  ประกอบด้วยวัตถุประสงค์  ประเด็นการประเมินหรือตัวบ่งชี้แหล่งข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  และเกณฑ์ การแปลผลการการตัดสินผลการ
ประเมินการเขียนในบทที่  2  นอกจากจะเสนอเฉพาะสาระส าคัญที่ตรงและเฉพาะที่ใช้ในการประเมิน
แล้ว ต้องค านึงถึงความทันสมัย  มีความใหม่  ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรเกิน 5  ปี เว้นแต่บางเรื่องที่เป็น
สาระส าคัญที่ยังทันสมัยหรือยังใช้อยู่และไม่มีใครเขียนหรือกล่าวถึงขึ้นอีก  ก็สามารถน ามาใช้ได้โดย
อนุโลม  ดังนั้น ถ้าจะน า รายละเอียดของแต่ละหัวข้อที่เขียนไว้ในโครงร่างการประเมิน  หรือข้อเสนอ
โครงการประเมิน (TOR) มาใช้  ในรายงานการประเมินนี้ต้องทบทวนใหม่ว่าแนวคิด  ทฤษฎี  ข้อมูล  
หลักฐาน และการอ้างอิง  ที่ได้รวบรวมและ น าเสนอไว้มีการเปลี่ยนแปลงและต้องเพ่ิมเติมอะไรบ้าง 

 
บทที่ 3 วิธีด าเนินการประเมิน  มีส่วนประกอบและแนวการเขียน ดังนี้ 

3.1 รูปแบบการประเมิน (Model) ที่ใช้เขียนให้ตรงกับบทที่ 1 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.2.1 ประชากร เขียนให้ตรงกับบทท่ี 1 ในหัวข้อขอบเขตประชากร 
3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง เขียนให้สอดคล้องกับประชากร และระบุการได้มาหรือการสุ่มตัวอย่าง 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมล ระบุประเภท ลักษณะ ส่วนประกอบ และ
ขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ที่ส าคัญที่สุดของ
รายงาน การประเมิน คือ ต้องระบุคุณภาพของเครื่องมือพร้อมมีรายละเอียดหรือหลักฐานการ
วิเคราะห์ในภาคผนวก 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ระบุว่าได้เก็บข้อมูลโดยวิธีใด เมื่อไหร่ อย่างไร มีปัญหาอุปสรรค
ได้ด าเนินการแก้ไขอย่างไร และผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างไร 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ระบุวิธีการวิเคราะห์และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์การ
แปลผล และเกณฑ์การตัดสินผลการประเมิน 
 

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล หรือผลการประเมินจ าแนกตาม 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน  เน้นความถูกต้อง  น่าสนใจ  เข้าใจง่าย และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล
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โดยไม่ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เช่นเดียวกับการเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย  และมี
ส่วนที่เพ่ิมเติม จากการรายงานการประเมินโครงการ คือ ต้องแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลเทียบกับ
เกณฑก์ารตัดสินที่ก าหนดไว้ 

 
บทที่ 5 สรุปผลการประเมิน อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ  มีส่วนประกอบและแนวการ

เขียน ดังนี้ 
5.1 สรุป เป็นการสรุปย่อสาระทั้งหมดตั้งแต่ความเป็นมาของโครงการ เหตุผลที่มุ่งประเมิน

วัตถุประสงค์ของการประเมิน และวิธีการประเมิน 
5.2 สรุปผลการประเมิน น าเสนอผลการประเมินโดยสรุปและน าเสนอเรียงล าดับตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.3 อภิปรายผลการประเมิน อภิปรายผลการประเมินโดยเขียนให้สอดคล้องกับสรุปผลการ

ประเมิน คือ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน  และแต่ละผลการประเมินอภิปรายโดย
เสนอเหตุผล และความคิดเห็นว่าที่ผลการประเมินดังกล่าวเป็นเช่นนั้นเป็นเพราะเหตุใด  โดยใช้ภาษาที่
ถูกต้องตามหลัก ภาษา (ใช้ภาษาเขียน)   มีความกระชับ  ชัดเจน  มีเหตุผลอย่างน่าเชื่อถือ   โดยมีการ
อ้างอิงข้อมูล   หลักฐาน ค ากล่าว  แนวคิด  และทฤษฎี ประกอบ  อาจจะเสนอผลการศึกษา  วิจัย  
หรือการประเมินที่สอดคล้อง หรือไม่สอดคล้องพร้อมทั้งการให้เหตุผลของการสอดคล้องหรือไม่
สอดคล้องประกอบ 

5.4 ข้อเสนอแนะ แบ่งเป็น 
5.4.1 ข้อเสนอแนะแนวทางการน าผลการประเมินไปใช้  เสนอแนะประเด็นเด่นทั้ง

ทางบวก คือ ผลการประเมินมีความโดดเด่น ให้ข้อแนะน าว่าควร รักษาคุณภาพไว้ และทางลบ ผลการ
ประเมินไม่ถึงเกณฑ์ ให้ข้อแนะน าในการปรับปรุง 

5.4.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงในการประเมินในครั้งต่อไป  เสนอแนะให้
เพ่ิมเติมหรือปรับเปลี่ยนวิธีด าเนินการประเมินหรือส่วนประกอบที่เป็นจุดด้อย  ข้อจ ากัด  หรือยังไม่ดี
พอส าหรับการประเมินครั้ง นี้  เช่น  ปรับเปลี่ยนรูปแบบ (model)  ที่ใช้ในการประเมิน  ขอบเขตการ
ประเมิน  ตัวแปร  ตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัด แหล่งข้อมูลหรือกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  และการน าเสนอผลการประเมิน 

 
การเขียนส่วนท้าย  ส่วนท้าย  มีส่วนประกอบและแนวการเขียนรายงาน ดังนี้ 
1. บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง เป็นการระบุรายชื่อหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ บุคคล และ

วัสดุต่าง ๆ ที่ผู้ประเมินได้อ้างอิง การเขียนบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงให้ยึดหลักความถูกต้อง 
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ความครบถ้วนสมบูรณ์ และความเป็นระบบ เอกสารอ้างอิงเขียนเฉพาะรายการที่มีการอ้างอิงและครบ
ทุกรายการ หลักเกณฑ์ที่ส าคัญของการเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง มีดังนี ้

1.1 การเรียงล าดับเอกสารไม่ต้องมีเลขที่ก ากับ ให้เรียงล าดับชื่อผู้แต่งหรือรายงานตามอักษร 
เริ่มด้วยเอกสารภาษาไทยก่อน แล้วตามด้วยเอกสารภาษาต่างประเทศ เอกสารอ้างอิงหลายเรื่องที่มีผู้
แต่งคนเดียวกันหรือชุดเดียวกันให้เรียงตามล าดับปีของเอกสาร ถ้ามีเอกสารอ้างอิงหลายเรื่องโดยผู้แต่ง
คนเดียวกันหรือชุดเดียวกันภายในปีเดียวกันให้ใส่อักษร ก, ข, ในเอกสารภาษาไทย และ a, b, ใน
เอกสารภาษาต่างประเทศไว้หลังปีของเอกสาร 

1.2 การเขียนชื่อผู้เขียน กรณีเอกสารภาษาไทยให้ใช้ชื่อเต็ม โดยใช้ชื่อตัวน าหน้าตามด้วยชื่อ
สกุลในกรณีที่ผู้แต่งไม่ได้เขียนชื่อเต็มหรือไม่อาจหาชื่อเต็มของผู้แต่ ง อนุโลมให้ใช้ชื่อย่อได้ กรณี
เอกสาร ภาษาต่างประเทศให้ใช้อักษรละติน โดยเอาชื่อสกุลขึ้นก่อนตามด้วยชื่ออ่ืนๆ ส าหรับชื่อสกุลให้
เขียนเต็ม ส่วน ชื่ออ่ืนๆ ให้เขียนเฉพาะอักษรตัวแรก 

2. ภาคผนวก เป็นการน าเสนอข้อมูลและสิ่งที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้า ใจสาระของรายงานการ
ประเมิน โครงการได้ดียิ่งขึ้น โดยรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ ถ้ามีหลายเรื่อง ควรแยกและจัดล าดับโดยมี
ตัวเลขหรือ ตัวอักษรก ากับ ภาคผนวกแต่ละเรื่องจะมีชื่อหรือไม่มีก็ได้ เช่น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข 
หรือ 

ภาคผนวก ก. รายละเอียดของโครงการ 
ภาคผนวก ข. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ภาคผนวก ค. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
ภาคผนวก ง. รายละเอียดผลการวิเคราะห์ขอมูล ฯลฯ 

 

3.3 เทคนิคการปฏิบัติงาน 
การประเมินโครงการมีเป้าประสงค์หลัก คือ ต้องการข้อมูลที่บ่งชี้ว่าโครงการที่ด าเนินการนั้น 

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ หรือเป็น โครงการที่คุ้มค่าต่อการตัดสินใจในการด าเนินการ
หรือไม่ รวมถึงการศึกษาว่าในการด าเนินการ โครงการมีปัญหาที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือ แก้ไข
ในเรื่องอะไรบ้าง และเป็นโครงการที่มีคุณค่า มากน้อยเพียงใด โดยมีขั้นตอนการจัดท ารายงาน
ประเมินผลโครงการง่ายๆ 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นที ่1 : ก าหนดความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
การประเมินโครงการจะต้องก าหนดความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์การประเมินเป็นล าดับแรก 

เพราะวัตถุประสงค์เป็นทิศทางในการด าเนินงาน วัตถุประสงค์จะต้องเขียนอย่างชัดเจนและมีความ 
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด หรือก าหนดวัตถุประสงค์ตามหลัก SMART ย่อมาจาก 
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1. เฉพาะเจาะจง (Specific) หมายถึง วัตถุประสงค์จะต้องมีความเฉพาะเจาะจง 
2. วัดได้ (Measurable ) หมายถึง วัตถุประสงค์ท่ีดีจะต้องสามารถวัดและประเมินผลได้ 
3. บรรลุได้ (Attainable ) หมายถึง วัตถุประสงค์ที่ดีต้องสามารถท าให้เกิดข้ึนได้จริง 

4. สอดคล้องกับนโยบาย (Relevant ) หมายถึง วัตถุประสงค์ที่ดีต้องสอดคล้องและ
ตอบสนองต่อนโยบายที่องค์กรก าหนดไว้ (แผนกิจกรรม / อัตลักษณ์ ) 

5. เวลา (Time-bound) หมายถึง วัตถุประสงค์ท่ีดีจะต้องมีกรอบเวลาในการปฏิบัติงานที่แน่นอน 
โดยจะต้องมีทั้งวัตถุประสงค์ระยะสั้น และวัตถุประสงค์ระยะยาวในการด าเนินงาน การ

ด าเนินงานขั้นตอนแรกนี้จะต้องสามารถตอบค าถามดังต่อไปนี้ 

 อะไร คือ ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการนี้ 

 วัตถุประสงค์ในการประเมินมีอะไรบ้าง 

 ท าไม จึงต้องประเมินโครงการนี้ 
 

ขั้นที ่2 : การหาความต้องการในการประเมิน 
หลังจากตอบค าถามในขั้นตอนแรกแล้ว ผู้ประเมินจะต้องท าความจ าเป็นในการประเมินและ 

สามารถล าดับความจ าเป็นก่อนหลังในการประเมิน  อย่างไรก็ดีในการหาความจ าเป็นล าดับแรกๆ นั้น 
ผู้ประเมิน ไม่ควรพิจารณาเฉพาะล าดับแรก ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นโดยทันที  แต่ควรพิจารณาย้อนหลัง
ไปบ้างว่าในระยะ หนึ่งหรือสองปีที่ผ่านมาว่ามีความจ าเป็นอันใดหรือไม่ ถ้ามีควรจะได้พิจารณาถึง
ความจ าเป็นเหล่านั้นเสียก่อน อย่างละเอียดและรอบคอบ การหาความต้องการจ าเป็นในการประเมิน 
และการจดล าดับความส าคัญ ก่อนหลังของสิ่งที่ต้องประเมินเป็นการประหยัดทั้งเวลา  เงิน วัสดุ
อุปกรณ์ และแรงงาน ในขั้นตอนนี้นอกจากต้องหาความจ าเป็นในการประเมินผลโครงการแล้ว ผู้
ประเมินจะต้องเตรียมตนให้พร้อม กล่าวคือมีความเข้าใจในจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินอย่างชัดเจนและที่ส าคัญ คือ จะต้องมีทัศนคติหรือเจตนคติที่ดีต่อสิ่งที่ต้องประเมิน จึงจะ
สามารถท าให้การประเมินและผลของการประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

การตั้งตัวชี้วัด (KPIs) จะท าให้มีความเข้าใจในจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน
เพ่ือท าการวัดความส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการน าโครงการไปปฏิบัติ และท าให้การประเมินและผลของการ
ประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น KPIs  จึงหมายถึง เครื่องมือที่ใช้วัดผลการด าเนินงานหรือ
ประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์กร ซึ่งสามารถแสดงผลของการวัดหรือการประเมินใน
รูปข้อมูลเชิงประมาณเพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์กรหรือ
หน่วยงานภายในองค์กร  อาจแปลง่าย ๆ ว่า “ตัววัดความส าเร็จที่ส าคัญ เครื่องมือที่ใช้วัด และ
ประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ที่ส าคัญขององค์กร ซึ่งสามารถแสดงผลเป็นข้อมูลในรูปของ
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ตัวเลขเพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ภายใน
องค์กร 

ขั้นตอนการสร้างตัวช้ีวัด 

 ก าหนดวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ (What to measure?) 

 ก าหนดปัจจัยสู่ ความส า เร็จหรือปัจจัยวิกฤต (Key Success Factor or Critical 
Success Factor) ที่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ เช่น ปัจจัยด้านคุณภาพ 
ปริมาณ ต้นทุน การส่งมอบ ความพึงพอใจ ความปลอดภัย และการเพ่ิมผลผลิต 

 ก าหนดตัวดัชนีชี้วัดที่สามารถบ่งชี้ความส าเร็จ/ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลจากการ
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ (How to measure?) ซึ่งสามารถแสดงเป็น
ข้อมูลในเชิงปริมาณและก าหนดสูตรในการค านวณรวมทั้งหน่วยของดัชนีชี้วัดแต่ละตัว 

 กลั่นกรองดัชนีชี้วัดเพ่ือหาดัชนีชี้วัดหลัก โดยจัดล าดับและก าหนดน้ าหนักความส าคัญ
ของดัชนีชี้วัดแต่ละตัว 

 กระจายดัชนีชี้วัดสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 จัดท า KPI Dictionary โดยระบุรายละเอียดที่ส าคัญของดัชนีชี้วัดแต่ละตัว เช่น ชื่อของ
ดัชนีชี้วัด ค าจ ากัดความหรือนิยามของดัชนีชี้วัด สูตรในการค านวณ หน่วยของดัชนีชี้วัด ผู้เก็บข้อมูล 
ความถี่ในการรายงานผล เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องในการน าดัชนีชี้วัดไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

 
ขั้นที่  3 : การหาเครื่องมือและการรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือ (Instruments) เป็นสิ่งที่ส าคัญในการประเมินโครงการ เมื่อทราบความมุ่งหมายและ

วัตถุประสงค์ของการประเมินแล้ว จะต้องสร้างหรือเลือกหาเครื่องมือที่สอดคล้องมากที่สุดกับ
วัตถุประสงค์หรือ สิ่งที่ต้องการประเมิน ในการสร้างหรือเลือกเครื่องมือนั้นควรให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้
รับรู้และถ้าเป็นไปได้ จะต้องยอมรับเครื่องมือที่จะน าไปใช้นั้น หรือเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงความ
คิดเห็นและสร้างเครื่องมือร่วมกัน เมื่อได้เครื่องมือที่ต้องการแล้วผู้ประเมินจะต้องก าหนดเวลา  
(schedule)  ในการน าเครื่องมือไป รวบรวมข้อมูลก าหนดเวลาควรต้องประกอบด้วย  เวลาการ
ปฐมนิเทศชี้แจงผู้เก็บข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูล และการรวบรวมข้อมูล เป็นต้น 

การรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ส าคัญยิ่ง เพราะหากรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างไม่มี  
ประสิทธิภาพแล้วย่อมมีผลกระทบอย่างส าคัญต่อผลการประเมิน ฉะนั้นในการวางแผนเพ่ือการ
รวบรวมข้อมูล  ผู้ประเมินควร 

 ก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 
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 ข้อมูลใดที่ต้องการเก็บรวบรวม 

 จะเก็บข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร 

 จะเก็บข้อมูลเหล่านั้นเมื่อใด 

 ใครจะเป็นผู้เก็บข้อมูลเหล่านั้น 
 

ขั้นที ่4 :  การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อข้อมูลได้รับการรวบรวมเป็นไปตามวิธีการและได้จ านวนที่ต้องการแล้ว ผู้ประเมินโครงการ 

จะต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด และจ าแนกข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ วิธีการวิเคราะห์
ข้อมูล จะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และรูปแบบ ของการประเมินที่ได้ก าหนดไว้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของการประเมินโครงการ ข้อมูลที่ได้รับ 
อาจประกอบด้วยข้อมูลหลายประเภท  รวมถึงความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้ หากการวิเคราะห์เป็นไป
อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ขาดหลักการในการวิเคราะห์ย่อมมีผลเสียหายต่อผลการประเมิน ฉะนั้นในการ
วิเคราะห์ข้อมูล   ผู้ประเมินจะต้องค านึงถึง 

 ประเภทและชนิดของข้อมูลที่จะรวบรวมต้องเป็นที่ตกลงและเห็นพ้องต้องกัน 

 เครื่องมือที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดและรอบคอบ 

 ข้อมูลที่ได้รับจะต้องจ าแนกเป็นหมวดหมู่ และระบุได้ว่าเป็นข้อมูลที่เสริม หรือเป็นข้อมูล
ที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 

 วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องถูกก าหนดขั้นไว้ล่วงหน้า 
 

ขั้นที่  5 :   การรายงานข้อมูลและการรายงานผล 
เมื่อข้อมูลได้รับการวิเคราะห์แล้ว จะน าเสนอข้อมูลนั้นซึ่งถือว่าเป็นผลการประเมินโครงการ 

นั้นเอง การกระท าเช่นนี้ผู้ประเมินจะต้องวางแผนในการน าเสนอข้อมูลซึ่งมีเนื้อหาที่ส าคัญจะต้อง       
รายงาน คือ วัตถุประสงค์  (objectives) ในการประเมิน  วิธีการ (Procedures) ในการประเมินผล  
ผล  (Results) ของการประเมินและการน าผลการประเมินไปใช้  (Implications) ให้เกิดประโยชน์  
การน าผลการประเมินไปใช้นั้นจะต้องชี้ให้เห็นถึงจุดเด่น (Strength) และจุดด้อย  (Weakness) ของ
ผลเหล่านั้นและจะต้องชี้ให้เห็นด้วยว่าจะแก้ไขจุดด้อยได้อย่างไร และท าอย่างไรจึงจะท าให้จุดเด่นนั้น  
คงสภาพที่เป็นจุดเด่นอยู่เสมอ นอกจากนั้นการรายงานผลการด าเนินงานโครงการควรต้องแสดงถึง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการ บุคลากรและทรัพยากรที่ต้องใช้  ตลอดจนข้อมูลเพ่ิมเติมที่
ต้องการรวบรวมทั้งความผูกพันด้านงบประมาณและการเงิน 
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การรายงานผลการประเมินโครงการมีเป้าหมายที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือ จะต้องให้ผู้ประเมิน 
ระดับสูงของหน่วยงานมีความเข้าใจและทราบโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจอย่าง
ทันท่วงที การรายงานผลต่อผู้บริหารควรเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายและกะทัดรัด ควรหลีกเลี่ยงภาษาสถิติ
หรือภาษาทางวิชาการท่ีไม่จ าเป็น 
 

ขั้นที ่6 การติดตามผล 
เมื่อผลการประเมินได้น าไปใช้ จุดเด่นและจุดด้อยของผลงานได้รับการส่งเสริมและปรับปรุงเพ่ือ 

การด าเนินงานโครงการแล้ว โครงการอาจจะได้รับการพิจารณาให้ด าเนินงานต่อไป  และการ
ด าเนินงานควร ปฏิบัติในรูปแบบเดิมโดยการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่เป็นอยู่และเปลี่ยนแปลงตาม
ความจ าเป็น แล้วท าการ ประเมินซ้ าอีกครั้งหนึ่งหากผลการประเมินเป็นที่พอใจและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์แล้ว โครงการนั้นย่อมถือได้ ว่าเป็นโครงการที่ประสบกับความส าเร็จ 

เมื่อด าเนินการท าโครงการจนครบขั้นตอน  ได้ข้อมูล ท าการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมทั้งแปลผล 
และสรุปผลแล้วงานขั้นตอนต่อไปคือ  การเขียนรายงานโครงการ  เป็นวิธีสื่อความหมายที่มี  
ประสิทธิภาพวิธีหนึ่งลักษณะการเขียนจะต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย  สั้น รัดกุม และสรุปได้ ชัดเจน
ตรงไปตรงมา และครอบคลุมประเด็นส าคัญของโครงการ เพ่ือให้ผู้อ่ืนๆ  ได้เข้าใจถึง แนวความคิด  
วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆที่รวบรวมผลที่ได้ตลอดจน ข้อสรุป ผลของการศึกษา
ตลอดจนประโยชน์และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้จากโครงการ 

 
3.4   ข้อสังเกตและข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 
 ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการประเมินผลโครงการ โดยทั่วไปวัตถุประสงค์ของการประเมินผล คือ 
การวัดผลของโครงการโดยเปรียบเทียบ กับผลที่เกิดขึ้นจากโครงการกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้   เพ่ือ
เป็นแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับ โครงการและการปรับปรุงโครงการในอนาคต   ส าหรับลักษณะ
ของโครงการนั้นมีหลายประเภท ที่แตกต่างกันออกไปทั้งในด้านพ้ืนที่ ขอบเขต  ขนาด ระยะเวลา 
ความชัดเจน ความเฉพาะเจาะจง ของปัจจัยน าเข้าของโครงการ ความแตกต่างเหล่านี้มีผลต่อระเบียบ
วิธีของการประเมินผลที่จะน ามา ประยุกต์ใช้ซึ่งมีวิธีการที่หลากหลาย มีกิจกรรมและเป้าหมายมากมาย 
ดังนั้นผู้ท าการประเมินผล โครงการจะต้องตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างโครงการว่ามีผลต่อวิธีการ 
รูปแบบ และแนวทางที่จะใช้ประเมินโครงการ 

ปัจจัยส าคัญที่ผู้ประเมินผลโครงการควรให้ความส าคัญและจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ มีอยู่
ด้วยกันหลายประการ ดังนี้ 
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1. ขอบเขตของโครงการ เป็นการพิจารณาถึงความคลอบคลุมพ้ืนที่ เช่น ประเทศ จังหวัด ชุมชน 
เป็นต้น ดังนั้นผู้ประเมินผลโครงการจะต้องให้ความส าคัญและประเมินผลให้เกิดความครอบคลุม กับ
พ้ืนที่ที่ต้องพิจารณาและเป็นความรับผิดชอบจากการด าเนินโครงการ 

2. ขนาดของโครงการ เป็นการพิจารณาถึงจ านวนของผู้ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ซึ่ง
ผู้ประเมินผลโครงการจะต้องพิจารณาถึงจ านวนคน การมีส่วนร่วมของผู้ที่ มีความเกี่ยวข้องกับ 
โครงการอย่างท่ัวถึง ตลอดจนพิจารณาถึงประเด็นที่เก่ียวข้องอย่างรอบคอบอีกด้วย 

3. ระยะเวลาของโครงการ เป็นการพิจารณาถึงระยะเวลาที่มีการด าเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้น 
จนสิ้นสุดกิจกรรม ซึ่งผู้ประเมินผลโครงการจะต้องพิจารณาและก าหนดช่วงเวลาในการประเมินผล 
โครงการอย่างเหมาะสมจึงจะท าให้การประเมินผลเกิดประสิทธิภาพตามมา 

4. ความชัดเจนและความเฉพาะของปัจจัยน าเข้า  เป็นการพิจารณาถึงปัจจัยที่น าเข้าสู่การ
ด าเนินโครงการเพ่ือที่ท าให้ผู้ประเมินผลโครงการสามารถประเมินผลได้อย่างชัดเจน  ในด้านปัจจัย
น าเข้าที่ใช้ไปในการด าเนินโครงการ เช่น บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ เป็นต้น 

5. ความสลับซับซ้อนของเป้าหมาย เป็นการพิจารณาถึงลักษณะของเป้าหมายที่มีความ
สลับซับซ้อน ซึ่งผู้ประเมินผลโครงการจะต้องวิเคราะห์  และพิจารณาถึงความสลับซับซ้อน ของ
เป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเป้าหมายย่อยๆ และมีความต้องการการบรรลุต่างกัน 

6. ช่วงเวลาของเป้าหมาย เป็นการพิจารณาถึงช่วงเวลาที่เป้าหมายทั้งในระยะสั้น ปานกลาง 
หรือระยะยาวที่สามารถบรรลุผลเกิดขึ้น    จะท าให้ผู้ประเมินผลโครงการสามารถก าหนดช่วงเวลาที่ 
เหมาะสมส าหรับการประเมินผลในช่วงระยะเวลาต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม 

7. ความคิดริเริ่มใหม่ๆ เป็นการพิจารณาถึงโครงการที่เกิดขึ้นใหม่หรือเป็นโครงการเดิม ที่เคย
ด าเนินการมาแล้ว ซึ่งผู้ประเมินผลโครงการจะต้องพิจารณาเพ่ือการก าหนดแนวทางการประเมิน อย่าง
เหมาะสม โดยเฉพาะถ้าเป็นโครงการใหม่ที่ต้องมีการตั้งเกณฑ์การประเมินใหม่นั้นเอง 

จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นผู้ประเมินผลโครงการต้องพิจารณา  และก าหนดวัตถุประสงค์ในการ
ประเมินอย่างชัดเจน ซึ่งปัญหาที่ส าคัญในการประเมินผล ได้แก่ บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับโครงการ
อาจมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการประเมินผลที่แตกต่างกันออกไป  ดังนั้น ผู้ประเมินจะต้อง
ก าหนดแนวทางในการประเมินผล ที่ได้รับการยอมรับจากบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ทุก
ฝ่าย รวมทั้งเกณฑ์การประเมินผลที่มีความน่าเชื่อถือและชัดเจน เป็นต้น  จึงจะท าให้การประเมินผล 
ของโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.5 จรรยาบรรณ  คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
จรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ผู้เขียนได้ยึดและปฏิบัติตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552  และแนวปฏิบัติจรรยาบรรณ
ผู้ประเมิน ซึ่งอ้างอิงจากจรรยาบรรณนักวิจัยก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552  ประกาศ 
ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2552 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. บุคลากรต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
2. บุคลากรพึงมีเจตคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ ในการท างานเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล และต้องฝึกฝนตนเองให้แตกฉานและแม่นย าช านาญ 

3. บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ 
4. บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว  

ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 
5. บุคลากรประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อ

ทางราชการอย่างเต็มที่ 
6. บุคลากรพึงดูแลรักษา และใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดย

ระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
 
จรรยาบรรณผู้ประเมิน อ้างอิงจากแนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย 9 ข้อ ก าหนดโดย

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
1. ผู้ประเมินต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง 

ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้อ่ืน ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือ
แหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในงาน 

2. ผู้ประเมินต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการประเมิน ตามข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงานที่
สนับสนุนการประเมินและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด อุทิศเวลาท างานให้ได้ผลดีที่สุดและเป็นไปตาม
ก าหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่างด าเนินการ 

3. ผู้ประเมินต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัยอย่างเพียงพอและมีความรู้ความ
ช านาญหรือมีประสบการณ์ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ท าการประเมิน เพ่ือน าไปสู่งานที่มีคุณภาพ และเพ่ือ
ป้องกันปัญหาการวิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
งานวิจัยหรือการประเมินผล 



 

คู่มือการปฏิบัติงานการรายงานประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึกษาของส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 86 

 

4. ผู้ประเมินต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ต้อง
ด าเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเท่ียงตรง  

5. ผู้ประเมินต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการประเมินผล ต้องไม่
ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ต้องถือเป็น
ภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยหรือการประเมินผลแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดย
ไม่หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

6. ผู้ประเมินต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอน ต้องตระหนักว่า อคติ
ส่วนตนหรือความล าเอียง อาจส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้
เกิดผลเสียหายต่องาน 

7. ผู้ประเมินพึงน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ ไม่ขยายผลจนเกินความเป็นจริง 
8. ผู้ประเมินพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน พึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูล

และขั้นตอนการวิจัยหรือการประเมินผล ยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผู้อ่ืน และ
พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานของตนให้ถูกต้อง 

9. ผู้ประเมินพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ พึงมีจิตส านึกที่จะอุทิศก าลังสติปัญญาใน
การท าวิจัยหรือการประเมินผล เพ่ือความเจริญความก้าวหน้าทางวิชาการ และประโยชน์สุขของสังคม 
 

3.6   เงื่อนไขความส าเร็จของการติดตามและประเมินผลโครงการ  
 สร้างความเข้าใจและรู้สึกดีกับผู้รับผิดชอบโครงการที่จะประเมิน 

 วัตถุประสงค์ของโครงการที่จะประเมินชัดเจนวัดและปฏิบัติได้ 

 มีตัวชี้วัดหลัก (Key Indicators) ที่แม่นตรง (Valid) และน่าเชื่อถือได้ (Reliable) 

 มีข้อมูลส าคัญและจ าเป็นเพียงพอ 

 ผู้ประเมินมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับเรื่องที่ประเมิน 

 ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารระดับสูง 
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บทท่ี 4 
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนางาน 

 
คู่มือการปฏิบัติงานการรายงานประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึกษาของส านักงานพัฒนา

นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ เขียนได้รวบรวมปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา จากการปฏิบัติงานจริง การติดตาม และรวบรวมผลการด าเนินงานของ
นักศึกษา หน่วยงานภายในส านักงานพัฒนานักศึกษา โดยสรุปไว้ดังนี้ 
 

4.1 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการที่จะประเมินกว้างเกินไป ไม่ชัดเจน ซ้ าซ้อน ไมส่ามารถ

วัดและประเมินผลได้ 
2. การก าหนดตัวบ่งชี้ ไม่เป็นรูปธรรม ไม่สอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการวัดหรือสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของของโครงการทีจ่ะประเมิน ท าให้ยากต่อการน าไปสร้างข้อค าถามและการวัด 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการที่จะประเมิน ผู้ประเมินไม่ให้ความส าคัญ ไม่ให้ความร่วมมือกับ

ผู้เกี่ยวข้องที่จะต้องใช้ข้อมูลโดยตรง ไม่มีปฏิสัมพันธ์ท าความเข้าใจกับผู้ใช้ ผลประเมิน ท าให้การ
ประเมินไม่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ผลการประเมิน  

4. การออกแบบเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลไม่เหมาะสม ท าให้ได้ข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพ ส่งผลต่อ
ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลไม่เหมาะสมกับลักษณะข้อมูล การกระจายของข้อมูล ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โครงการ ท าให้การน าเสนอผลการประเมินไม่ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ และแปลผลการประเมินผิด 

5. การเขียนรายงานไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ขาดความรู้ความช านาญและทักษะในการเขียน
รายงาน 
 

4.2 แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 
แนวทางแก้ไขและพัฒนางานการประกันคุณภาพของส านักงานพัฒนานักศึกษา  ควรค านึงถึง

ข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
1. การประเมินโครงการจะต้องก าหนดความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เป็นล าดับแรก เพราะ

วัตถุประสงค์เป็นทิศทางในการด าเนินงาน วัตถุประสงค์จะต้องเขียนอย่างชัดเจน และมีความ
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เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด หรือก าหนดวัตถุประสงค์ตามหลัก SMART เพ่ือสามารถปฏิบัติได้จริง วัดและ
ประเมินผลได ้นอกจากนัน้ การเขียนวัตถุประสงค์ ต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ คือ  

1) ใช้ค าที่แสดงถึงความตั้งใจ และเป็นลักษณะเชิงพฤติกรรม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการ
ด าเนินงาน โครงการ เช่น เพ่ือเพ่ิม................ เพ่ือลด....... ......... เพ่ือส่งเสริม................ เพ่ือปรับปรุง
.................. เพ่ือรณรงค์.................... เพ่ือเผยแพร่ ......................... เพ่ืออธิบาย.......................เปน็ต้น  

 เพ่ือให้สามารถอธิบายถึงวิธีการเขียนโครงการได้ 

 เพ่ือเผยแพร่ความรู้ในการประกอบอาชีพตามแนวพระราชด าริแก่ชาวชนบท 

 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฝึกสอน  
2) ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของความส าเร็จที่วัดได้ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
3) ก าหนดช่วงเวลา พื้นที่ หรือกลุ่มเป้าหมาย  

 

ค าที่ควรใช้ ค าที่ควรหลีกเลี่ยง 
เพ่ือกล่าวถึง เพ่ือเข้าใจถึง 
เพ่ืออธิบายถึง เพ่ือทราบถึง 
เพ่ือพรรณนาถึง เพ่ือคุ้นเคยกับ 
เพ่ือเลือกสรร เพ่ือซาบซึ้งใน 
เพ่ือระบุ เพ่ือรู้ซึ้งถึง 
เพ่ือจ าแนกแยกแยะ เพ่ือสนใจใน 
เพ่ือล าดับหรือเพ่ือแจกแจง เพ่ือเคยชินกับ 
เพ่ือประเมิน เพ่ือยอมรับใน 
เพ่ือสร้างเสริม เพ่ือเชื่อถือใน 
เพ่ือก าหนดรูปแบบ เพ่ือส านึกใน 
เพ่ือแก้ปัญหา  

 
2. การก าหนดตัวบ่งชี้ที่แม่นตรง น่าเชื่อถือได้ เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการ

วัดหรือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของของโครงการที่จะประเมิน มีวิธีการหนึ่งที่จะช่วยในการก าหนด
ตัวบ่งชี้ได้อย่างสอดคล้อง คือ การจัดท าปัจจัยแห่งความส าเร็จในเรื่องนั้นๆ โดยการน าวัตถุประสงค์
ของนโยบาย แผนงานหรือโครงการมาวาง แล้ววิเคราะห์ว่าการที่วัตถุประสงค์นั้นส าเร็จมีปัจจัย
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ประกอบอะไรบ้าง เมื่อก าหนดได้แล้วจึงมาวิเคราะห์ตัวชี้วัดของปัจจัยแห่งความส าเร็จนั้น ๆ หรือ
ด าเนินการตามข้ันตอนการสร้างตัวชี้วัด ดังนี้ 

 ก าหนดวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ (What to measure?) 

 ก าหนดปัจจัยสู่ ความส า เร็จหรือปัจจัยวิกฤต (Key Success Factor or Critical 
Success Factor) ที่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ เช่น ปัจจัยด้านคุณภาพ 
ปริมาณ ต้นทุน การส่งมอบ ความพึงพอใจ ความปลอดภัย และการเพ่ิมผลผลิต 

 ก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถบ่งชี้ความส าเร็จ/ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลจากการด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ (How to measure?) ซึ่งสามารถแสดงเป็นข้อมูลใน
เชิงปริมาณและก าหนดสูตรในการค านวณรวมทั้งหน่วยของดัชนีชี้วัดแต่ละตัว 

 กลั่นกรองตัวชี้วัดเพ่ือหาตัวชี้วัดหลัก โดยจัดล าดับและก าหนดน้ าหนักความส าคัญของ
ตัวชี้วัดแต่ละตัว 

 กระจายตัวชี้วัดสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 จัดท า KPI Dictionary โดยระบุรายละเอียดที่ส าคัญของตัวชี้วัดแต่ละตัว เช่น ชื่อของ
ตัวชี้วัด ค าจ ากัดความหรือนิยามของตัวชี้วัด สูตรในการค านวณ หน่วยของตัวชี้วัด ผู้เก็บข้อมูล ความถี่
ในการรายงานผล เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องในการน าตัวชี้วัดไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
โดยทดสอบคุณภาพของตัวชี้วัด ดังนี้ 

 ความพร้อมของข้อมูล ประเมินว่าตัวชี้วัดแต่ละตัวมีข้อมูลเพียงพอหรือไม่ 

 ความถูกต้องของข้อมูล ประเมินว่าข้อมูลที่มีอยู่ของตัวชี้วัดแต่ละตัวเป็นข้อมูลที่ทันสมัย
และเป็นข้อมูลในปัจจุบันหรือไม่ 

 ต้นทุนในการจัดหาหรือจัดเก็บข้อมูล ประเมินว่าการหาหรือเก็บข้อมูลส าหรับตัวชี้วัดแต่
ละตัวใช้ต้นทุนมากน้อยเพียงใด และคุ้มค่าหรือไม่ 

 ความชัดเจนของตัวชี้วัด ประเมินว่าตัวชี้วัดแต่ละตัวมีความชัดเจนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เข้าใจตรงกันหรือไม่ 

 ตัวชี้วัดแต่ละตัวสะท้อนให้เห็นผลการด าเนินงานที่แท้จริงหรือไม่ หรือแสดงให้เห็นสิงที่
ต้องการจะวัดจริงหรือไม ่

 สามารถน าตัวชี้วัดไปใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับองค์กรหรือหน่วยงานอ่ืนหรือ
ผลการด าเนินงานในอดีตได้หรือไม่ 

 ตัวชี้วัดแต่ละตัวสัมพันธ์กับตัวชี้วัดอ่ืนในเชิงเหตุและผลหรือไม่ 



 

คู่มือการปฏิบัติงานการรายงานประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึกษาของส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 90 

 

3. สร้างความเข้าใจและรู้สึกดีกับผู้รับผิดชอบโครงการที่จะประเมิน  ผู้ประเมินมีความรู้ 
ความสามารถเหมาะสมกับเรื่องที่ประเมิน ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารระดับสูง ในการ
แก้ไขปัญหานั้น ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมและศึกษาให้เข้าใจในเนื้อหาและวิธีการด าเนินงาน
อย่างถ่องแท้ สร้างเจตคติและความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน หากกลุ่มผู้ประเมินและ
ผู้ใช้ผลการประเมินมีความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีต่อการประเมิน และมีความเชื่อมั่นในผลที่จะได้จากการ
ประเมิน ก็จะส่งผลต่อการให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน  

4. สร้างหรือเลือกหาเครื่องมือที่สอดคล้องมากที่สุดกับวัตถุประสงค์หรือสิ่งที่ต้องการประเมิน 
ในการสร้างหรือเลือกเครื่องมือนั้นควรให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับรู้และถ้าเป็นไปได้ จะต้องยอมรับ
เครื่องมือที่จะน าไปใช้นั้นหรือเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นและสร้างเครื่องมือร่วมกัน 
หากรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพแล้วย่อมมีผลกระทบอย่างส าคัญต่อผลการประเมิน 
ฉะนั้นในการวางแผนเพ่ือการรวบรวมข้อมูล  ผู้ประเมินควรก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน ข้อมูลใดที่
ต้องการเก็บรวบรวม จะเก็บข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร จะเก็บข้อมูลเหล่านั้นเมื่อใด ใครจะเป็นผู้เก็บข้อมูล
เหล่านั้น เมื่อข้อมูลได้รับการรวบรวมเป็นไปตามวิธีการและได้จ านวนที่ต้องการแล้ว ผู้ประเมิน
โครงการ จะต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด และจ าแนกข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูล จะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และรูปแบบของการประเมินที่ได้ก าหนด
ไว้ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอีกข้ันตอนหนึ่งของการประเมินโครงการ ข้อมูลที่ได้รับ อาจ
ประกอบด้วย ข้อมูลหลายประเภท  รวมถึงความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้ หากการวิเคราะห์เป็นไปอย่าง
ไม่มีประสิทธิภาพ ขาดหลักการในการวิเคราะห์ย่อมมีผลเสียหายต่อผลการประเมิน ฉะนั้นในการ
วิเคราะห์ข้อมูล   ผู้ประเมินจะต้องค านึงถึง 

 ประเภทและชนิดของข้อมูลที่จะรวบรวมต้องเป็นที่ตกลงและเห็นพ้องต้องกัน 

 เครื่องมือที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดและรอบคอบ 

 ข้อมูลที่ได้รับจะต้องจ าแนกเป็นหมวดหมู่ และระบุได้ว่าเป็นข้อมูลที่เสริม หรือเป็นข้อมูล
ที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 

 วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องถูกก าหนดขั้นไว้ล่วงหน้า 
เมื่อหาเครื่องมือ การรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการแล้ว จะท าให้การน าเสนอผลการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ และแปลผลการประเมินได้ถูกต้องครบถ้วน เมื่อด าเนินการท าโครงการ
จนครบขั้นตอน  ได้ข้อมูล ท าการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมทั้งแปลผล และสรุปผลแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ 
การเขียนรายงานโครงการ เป็นวิธีสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง 
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 5. การเขียนรายงานต้องถูกต้อง ครบถ้วน ผู้เขียนหรือผู้ประเมินต้องมีความรู้ความช านาญ
และทักษะในการเขียนรายงาน  ลักษณะการเขียนจะต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย สั้น รัดกุม และสรุปได้ 
ชัดเจนตรงไปตรงมา และครอบคลุมประเด็นส าคัญของโครงการ  เพ่ือให้ผู้ อ่ืนๆ  ได้เข้าใจถึง 
แนวความคิด  วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆที่รวบรวมผลที่ได้ตลอดจน ข้อสรุป  ผลของ
การศึกษาตลอดจนประโยชน์และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้จากโครงการ ต้องวางแผนในการน าเสนอ
ข้อมูล ซ่ึงมีเนื้อหาที่ส าคัญจะต้องรายงาน คือ วัตถุประสงค์ในการประเมิน  วิธีการประเมินผล  ผลของ
การประเมินและการน าผลการประเมินไปใช้ให้เกิดประโยชน์  นอกจากนั้นการรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการควรต้องแสดงถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการ บุคลากรและทรัพยากรที่
ต้องใช้ ตลอดจนข้อมูลเพ่ิมเติมที่ต้องการรวบรวมทั้งความผูกพันด้านงบประมาณและการเงิน  การ
รายงานผลการประเมินโครงการมีเป้าหมายที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือ จะต้องให้ผู้ประเมิน ระดับสูงของ
หน่วยงานมีความเข้าใจและทราบโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจอย่างทันท่วงที การ
รายงานผลต่อผู้บริหารควรเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายและกะทัดรัด ควรหลีกเลี่ยงภาษาสถิติหรือภาษาทาง
วิชาการท่ีไม่จ าเป็น 
 

4.3 ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการรายงานประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึกษาของส านักงานพัฒนา

นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ยิ่งขึ้น 
1. สร้างความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ เกี่ยวกับการจัดท าแผนและการจัดท าโครงการ 

ตลอดจนทราบวิธีเขียนโครงการให้ถูกต้อง ครอบคลุมชัดเจน และสามารถน าไปปฏิบัติได้ง่าย ปัญหา  
การเขียนโครงการไม่เป็น เขียนโครงการไม่ชัดเจน  เขียนโครงการไม่สอดคล้องกับนโยบาย และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ มีข้อมูลส าหรับการตัดสินใจเขียนโครงการน้อย ขาดการให้
ความส าคัญกับข้อมูลและข้อความในโครงการ การเขียนโครงการแบบขอไปทีหรือน าโครงการเดิม ๆ ที่
เคยท าอยู่มาปรับ ขาดความเป็นไปได้ และสุดท้ายตอบไม่ได้ว่าโครงการที่เขียนขึ้นจะน ามาซึ่งการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาหน่วยงาน จริงหรือไม่ ปัญหาดังกล่าวจะลดลง หรืออาจไม่เกิดข้ึน 

2. จัดท าเทคนิค แนวทาง หรือคู่มือการเขียนโครงการ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ
ในการเขียนโครงการ การก าหนดความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ชัดเจน และมีความเฉพาะเจาะจง
มากท่ีสุด หรือก าหนดวัตถุประสงค์ตามหลัก SMART  การก าหนดตัวบ่งชี้ที่แม่นตรง น่าเชื่อถือได้ เป็น
รูปธรรม และสอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการวัดหรือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของของโครงการที่จะ
ประเมิน สามารถปฏิบัติได้จริง วัดและประเมินผลได้ 
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3. บุคลากรส านักงานพัฒนานักศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการควรตระหนักถึงความจ าเป็น
ของการประเมินโครงการกิจกรรมที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารโครงการ เป็นกระบวนการที่ให้
ข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ท าให้ทราบข้อบกพร่อง จุดเด่น จุดด้อยของโครงการ และทราบว่าโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายเพียงใด และช่วยให้ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการน าไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนิน
โครงการได้ท้ังในปัจจุบันและในอนาคต 

4. พัฒนาทักษะการรายงานประเมินผลโครงการกิจกรรม ให้บุคลากรส านักงานพัฒนานักศึกษา 
และผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือการน าเสนอผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้น าไปประกอบการตัดสินใจ
ปรับปรุงการด าเนินงานและการพัฒนาโครงการ ในกรณีจะด าเนินโครงการต่อ หรือประกอบการ
ตัดสินใจยกเลิกโครงการ ตลอดจนให้บุคคลทั่วไปใช้เป็นข้อมูลในการน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
หรือวางแผนการด าเนินงาน และใช้ประโยชน์ส าหรับการบริหารจัดการ ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากการ
ประเมินส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหาร ผู้รับบริการจากโครงการที่ต้องการทราบสาระส าคัญที่จะใช้ในการ
ตัดสินใจ การน าสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงโครงการให้บรรลุเป้าหมาย และส่งผลให้
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลส าหรับการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมอย่างแท้จริง 

5. ผู้ประเมิน นักวิจัย หรือผู้เขียนรายงาน ต้องปฏิบัติหรือพึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพโดยความเป็นธรรมด้วยความจริงใจ มีจิตส านึกแห่งการ
รักษาประโยชน์ขององค์การ หน่วยงานทางราชการ และปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ  
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