
การประเมินโครงการ 
มณนิภา   ชุติบุตร 

ศึกษานิเทศกเชีย่วชาญ 
หัวหนากลุมนเิทศ ฯ  สพท.กทม. 3 

ความหมายของโครงการ 
โครงการ (Project)  คือกลุมของกิจกรรมที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกัน มุงตอบสนอง 

เปาหมายเดียวกัน ในแผนงานเดียวกัน โดยมีเวลาเริ่มตนและส้ินสุดที่ชัดเจนและเปนงานพิเศษหรือตาง 
ไปจากงานประจํา (Routine)  โครงการจะประกอบดวยงาน (Task)  และกิจกรรม (Activity)  (ทวีป 
ศิริรัศมี, 2545 : 31) 

ดังนั้น โครงการ หมายถึง กิจการใด ๆ ที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
�  มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน 
�  มีกําหนดเวลาเริ่มและส้ินสุด 
�  การดําเนินงานจะอยูภายใตขอจํากัดของ 

-  งบประมาณ 
-  กําหนดเวลาของงานตาง ๆ 
-  คุณภาพของงานตามกําหนด 

ความหมายของการประเมินโครงการ 
การประเมินโครงการ (Project  evaluation)  เปนการพิสูจนวาโครงการไดผลผลิต (Output) 

และผลลัพธ (Outcome) ตามที่คาดหมายหรือไม มากนอยเพียงใด มีปญหาอุปสรรคในเรื่องอะไรบาง 
ดังนั้น การประเมินโครงการคือ การใชวิธีการของการวิจัยที่จะวัดประสิทธิภาพของโครงการหรือ 
แผนปฏิบัติการ 

การประเมินโครงการที่ดี 
1.  โครงการบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด 
2.  ผลที่เกิดขึ้นคุมคาหรือไม (Cost-Effective) 
3.  โครงการมีผลกระทบ  (ผลกระทบระยะยาวหรือหลังส้ินสุดโครงการ  (Impact) 

ผลกระทบระหวางดําเนินโครงการ (Effect) ตอกลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการอะไรบาง 
4.  ควรตัดสินใจอยางไรเกี่ยวกับโครงการ



การกําหนดขอบขายของการประเมิน 
1.  การประเมินกอนเร่ิมดําเนินโครงการ (Pre-implementation evaluation) เปนการประเมนิ 

เพ่ือวางแผนโครงการ นับตั้งแตการกําหนดหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค เปาหมาย และวิธีดําเนิน 
โครงการ ประกอบดวย 

1.1  การประเมินบริบท หรือสภาวะแวดลอม (Contest  evaluation)  เปนการประเมิน 
ความตองการจําเปนเพื่อกําหนดโครงการ ในกรณีโครงการของสถานศึกษา การประเมินบริบทอาจจะ 
เปนการประเมินวาโครงการที่จะดําเนินการสอดคลองกับนโยบายกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ผลของการ 
ประเมินจะสะทอนใหเห็นถึงความจําเปน  ความเหมาะสมของวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ 
ซ่ึงจะนําไปสูการตัดสินใจเลือกหรือกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ 

1.2  การประเมินปจจัยปอน (Input evaluation) เปนการตรวจสอบความพรอมทั้งดาน 
ปริมาณ (ความเพียงพอ) และคุณภาพ (ความเหมาะสม) ของทรัพยากรที่จะใชในการดําเนินโครงการ 
ผลของการประเมินจะนําไปสูการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมหรือไม นอกจากนั้น 
ยังชวยใหตัดสินใจไดวา โครงการมีความเหมาะสมหรือไม  และเม่ือนําไปปฏิบัติจะทําใหวัตถุประสงค/ 
เปาหมายของโครงการบรรลุผลหรือไม 

2.  การประเมินระหวางดําเนินโครงการ (Formative/on going evaluation) เปนการประเมิน 
กระบวนการ (Process evaluation) ซ่ึงเปนการประเมินเกี่ยวกับประเด็นดังตอไปนี้ 

-  วิธีการจัดกิจกรรมของโครงการตามแผนที่ไดวางไว 
-  ความกาวหนาของโครงการ 
-  กิจกรรมที่จัดทําใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการที่กําหนดไวหรือไม หรือเกิด 

ประสิทธิผลมากนอยเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคใดเกิดขึ้น 
ผลของการประเมินนําไปสูการตัดสินใจ ปรับปรุงกิจกรรม วิธีการ หรือกระบวนการ 

ดําเนินงาน 
3.  การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ (Summative evaluation) แบงออกเปน 2 ขั้นตอนคือ 

3.1  การประเมินทันทีที่สิ้นสุดโครงการ เปนการประเมินผลผลิต (Product evaluation) 
หรือผลลัพธของโครงการ โดยมุงตอบคําถามวาโครงการประสบความสําเร็จตามแผนที่วางไวหรือไม 
ผลผลิตของโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค/เปาหมายหรือไม คุมคาเพียงใด 

3.2  การประเมินภายหลังสิ้นสุดโครงการแลวชวงระยะเวลาหนึ่ง  เปนการประเมินผล 
กระทบ (Impact evaluation) ของโครงการอันเปนผลที่เกิดขึ้นตอเนื่องจากผลผลิตของโครงการ หรือ 
ผลผลิตของโครงการกอใหเกิดผลอ่ืน ๆ ตามมา ซ่ึงเปนผลที่มิไดระบุไวในวัตถุประสงคหรือเปาหมาย 
ของโครงการ



การออกแบบการประเมินโครงการ 
การประเมินโครงการของสถานศึกษาอาจจะไมตองประเมินทั้งระบบโดยอาจจะเลือก 

ประเมินเพียงบางสวนก็ได ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน แตถาจะนําเสนอเปนผลงานทาง 
วิชาการ การประเมินควรจะประเมินใหครอบคลุมทั้งระบบ 

ตัวอยางการประเมิน  โครงการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
โรงเรียน........

1.  การประเมินกอนเร่ิมดําเนินโครงการ 
สิ่งท่ีประเมิน  ตัวชี้วัด 

ความสําเร็จ 
แหลงขอมูล  วิธีรวบรวม 

ขอมูล 
การวิเคราะห 

ขอมูล 
เกณฑในการประเมิน 

1.1 การประเมิน 
สภาพแวดลอมของ 
โครงการ 
� ความสอดคลองกับ 
พระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ 
� ความสอดคลอง 
กับกลยุทธของ  สพฐ. 
� ความสอดคลอง 
กับยุทธศาสตรของ 
สพท.กทม.3 
� ความสอดคลอง 
กับแผนพัฒนาคุณภาพ 
ของสถานศึกษา 
� ความสอดคลอง 
กับตัวช้ีวัดตาม 
คํารับรองการปฏิบัติ 
ราชการ 
� ความสอดคลอง 
กับตัวช้ีวัดของ 
การประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

คาเฉลี่ยของ 
ความคิดเห็น 
ดานความ 
สอดคลอง 
ของ 
ผูรับผิดชอบ 
และ 
ผูเกี่ยวของ 

1. โครงการ 
2. ผูรับผิดชอบ 
และผูเกี่ยวของ 
โครงการ 

1. สอบถาม 
2. สัมภาษณ 
3. ประเมิน 
ความ 
สอดคลอง 

1. หาคาเฉลี่ย 
เลขคณิตและ 
คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 
2. วิเคราะห 
เนื้อหา 

เกณฑการพิจารณา 
ความคิดเห็น 
4.51-5.00  มากที่สุด 
3.51-4.50  มาก 
2.51-3.50  ปานกลาง 
1.51-2.50  นอย 
1.00-1.50  นอยที่สุด 
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สิ่งท่ีประเมิน  ตัวชี้วัด 
ความสําเร็จ 

แหลงขอมูล  วิธีรวบรวม 
ขอมูล 

การวิเคราะห 
ขอมูล 

เกณฑในการประเมิน 

1.2 การประเมิน 
ปจจัยของโครงการ 
� งบประมาณ 
� วัสดุ อุปกรณ 
� จํานวนคนที่ 
เกี่ยวของ/ผูรับผิดชอบ 
โครงการ 
� คุณลักษณะของ 
ผูรับผิดชอบโครงการ 
� ระบบการบริหาร 
จัดการโครงการ 
� แผนการดําเนินงาน 
� สถานที่ดําเนิน 
โครงการในแตละ 
กิจกรรม 

คาเฉลี่ยของ 
ความคิดเห็น 
ดานความ 
เหมาะสมของ 
ผูที่เกี่ยวของ 

1. โครงการ 
2. รายงาน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 
3. ผูรับผิดชอบ 
และผูเกี่ยวของ 
ของโครงการ 

1. สอบถาม 
2. สัมภาษณ 
3. ประเมิน 
ความเหมาะสม 

1. หาคาเฉลี่ย 
และคาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 
2. การวิเคราะห 
เนื้อหา 

เกณฑการพิจารณา 
ความเหมาะสม 
4.51-5.00  มากที่สุด 
3.51-4.50  มาก 
2.51-3.50  ปานกลาง 
1.51-2.50  นอย 
1.00-1.50  นอยที่สุด 

2.  การประเมินระหวางดําเนินโครงการ 
สิ่งท่ีประเมิน  ตัวชี้วัด 

ความสําเร็จ 
แหลงขอมูล  วิธีรวบรวม 

ขอมูล 
การวิเคราะห 

ขอมูล 
เกณฑในการ 
ประเมิน 

2.1 กระบวนการดําเนิน 
โครงการ 
� วิธีการจัดกิจกรรม 
� การดําเนินโครงการ 
เปนไปตามแผน 
� ความเหมาะสมของ 
ปจจัย 
� กิจกรรมที่จัด 
กอใหเกิดการบรรลุ 
วัตถุประสงค 
� ปญหา อุปสรรค 

กิจกรรมที่ 
ดําเนินการ 

1. รายงาน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 
2. ผูรับผิดชอบ 
และผูเกี่ยวของ 
โครงการ 

1. สัมภาษณ 
2. สอบถาม 
3. สังเกต 
การปฏิบัติ 

1. หาคาความถี่ 
และรอยละ 
2. การวิเคราะห 
เนื้อหา 

ดําเนินการได 
ตามแผนที่ 
กําหนด 
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3.  การประเมินผลผลิตของโครงการ 

สิ่งท่ีประเมิน  ตัวชี้วัด 
ความสําเร็จ 

แหลงขอมูล  วิธีรวบรวม 
ขอมูล 

การวิเคราะห 
ขอมูล 

เกณฑในการ 
ประเมิน 

3.1 ผลผลิตของ 
โครงการ 
� ตามเปาหมายเชิง 
ปริมาณและคุณภาพ 
� ตามวัตถุประสงค 
� ความคุมคา 
(งบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ เวลา จํานวน 
คน)
3.2 ความพึงพอใจของ 
ผูเขารวมโครงการ 

ผลผลิตที่เกิดขึ้น 

ความคิดเห็นที่มี 
ตอโครงการ 

1. รายงาน 
โครงการ 
2. ผูรับผิดชอบ 
และผูเกี่ยวของ 
กับโครงการ 

1. สอบถาม 
2. สัมภาษณ 
3. สังเกต 

1. หาคาความถี่ 
รอยละ 
2. หาคาเฉลี่ย 
และคาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 
3. การวิเคราะห 
เนื้อหา 

1. ผลผลิตเปนไปตาม 
เปาหมายและ 
วัตถุประสงค 
2. การใชทรัพยากร 
เปนไปตามแผน 
3. เกณฑการประเมิน 
ความพึงพอใจ 
4.51-5.00  มากที่สุด 
3.51-4.50  มาก 
2.51-3.50  ปานกลาง 
1.51-2.50  นอย 
1.00-1.50  นอยที่สุด 

4.  การประเมินผลกระทบของโครงการ 

สิ่งท่ีประเมิน  ตัวชี้วัด 
ความสําเร็จ 

แหลงขอมูล  วิธีรวบรวม 
ขอมูล 

การวิเคราะห 
ขอมูล 

เกณฑในการ 
ประเมิน 

4.1 คุณลักษณะของ 
นักเรียน 
� ผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียน 
� คุณธรรม จริยธรรม 
ของนักเรียน 

- ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 
- คุณธรรม 
จริยธรรมและ 
คานิยมท่ีดีงาม 

1. รายงาน 
ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 
2. ผลการ 
ประเมิน 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 
3. นักเรียนและ 
ครู 

1. ประเมินจาก 
ผลการทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 
และ 
คุณลักษณะอัน 
พึงประสงค 
2. สัมภาษณ 

1. หาคารอยละ 
2. วิเคราะห 
เนื้อหา 

1. เกณฑการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนทุกกลุมสาระ 
การเรียนรูเทากับ 
รอยละ 70 
2. ผลการประเมิน 
คุณลักษณะอันพึง 
ประสงคอยูในระดับดี 
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อนึ่ง สําหรับการประเมินโครงการฝกอบรม  อาจจะไมตองดําเนินการตามรูปแบบดังกลาว 
ขางตนก็ได โดยมีผูเสนอรูปแบบการประเมินผลโครงการฝกอบรมไวหลายคนดวยกัน ดังนี้ 

1.  การประเมินโครงการฝกอบรมของเคิรกแพททริค (Kirkpatrik) 
เคิรกแพททริค เสนอรูปแบบการประเมินผลโครงการฝกอบรมไว  4  ดานดังนี้ 
1)  การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction) เปนการประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง 

ของผูเขารับการอบรมวามีความรูสึกอยางไรเกี่ยวกับโครงการฝกอบรม ไดแก 
�  หลักสูตร/เนื้อหาสาระวาตรงกับความตองการหรือไม 
�  เอกสาร 
�  สถานที่ 
�  โสตทัศนูปกรณ (รวมถึงส่ือที่ใช) 
�  ระยะเวลาของการฝกอบรม 
�  ความเหมาะสมของวิทยากร 
�  ความรูและทักษะที่ไดรับ 
�  ความคาดหวังในการนําความรูและทักษะไปใชปฏิบัติงาน 

2)  การประเมินการเรียนรู (Learning) เปนการประเมินผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับผูเขา 
รับการฝกอบรม ซ่ึงครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะ เจตคติ โดยเปรียบเทียบระหวางกอนและหลังการ 
ฝกอบรม 

3)  การประเมินพฤติกรรม (Behavior) เปนการประเมินการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
ของผูผานการอบรมเมื่อกลับไปทํางานแลววาเปนไปในทิศทางที่พึงประสงคหรือไม มีการนําความรู 
และทักษะที่ไดรับจากการฝกอบรมไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานมากนอยเพียงใด โดยมีการวัด 
พฤติกรรมการทํางานของผู เขา รับการฝกอบรม  ทั้งกอนและหลังการฝกอบรม ระยะเวลาที่ 
วัดพฤติกรรมหลังจากการฝกอบรม ควรทิ้งชวงพอสมควรและอาจจัดไดหลายครั้ง 

4)  การประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นกับองคกร (Results)  เปนการประเมินผลลัพธหรือ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอองคกร อันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูผานการฝกอบรมวา 
กอใหเกิดผลดีตอองคกรอยางไรบาง 

2.  การประเมินโครงการฝกอบรมแบบระบบเบลล 
Stephanie Jackson and Mary Jo Kulp เสนอวา การประเมินผลโครงการฝกอบรมควร 

มุงไปที่ผลลัพธดานตาง ๆ ในระยะส้ันและระยะยาว ดังตอไปนี้ 
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1)  ผลลัพธทางปฏิกิริยา (Reaction outcomes) 
2)  ผลลัพธทางความสามารถ (Capability outcomes) 
3)  ผลลัพธทางการประยุกตใช (Application outcomes) 
4)  ผลลัพธทางดานการคุมคา (Worth  outcomes) 

การเขียนรายงานการประเมินโครงการ 
การเขียนรายงานการประเมินโครงการกรณีที่จะนําผลการประเมินเสนอเปนผลงานทาง 

วิชาการ การรายงานจะแบงเปน 5 บท เชนเดียวกับการเขียนรายงานผลการวิจัย แตบทที่ 2 จะเปล่ียน 
จากการศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ เปนรายละเอียดของโครงการและวรรณกรรมที่ 
เกี่ยวของ  ดังนั้น การนําเสนอในบทนี้จึงมี 2 สวนคือ รายละเอียดของโครงการและวรรณกรรมที่ 
เกี่ยวของกับการประเมินโครงการ 

แตถาจะไมรายงานผลการประเมินโครงการเปนผลงานทางวิชาการ การเขียนรายงานการ 
ประเมินโครงการอาจไมจําเปนตองเขียน 5 บท ก็ได โดยอาจจะเสนอในประเด็นที่สําคัญดังนี้ 

�  ชื่อเอกสาร 
�  ความเปนมาและความสําคัญของการประเมิน 
�  วัตถุประสงค 
�  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
�  กรอบแนวคิดในการประเมิน 
�  ขอบเขตของการประเมิน 
�  นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการประเมิน (ถามี) 
�  วิธีดําเนินการ 

-  รายละเอียดในการดําเนินการ 
-  วิธีการประเมินผล 
F  ประชากร 
F  กลุมตัวอยาง 
F  การเลือกกลุมตัวอยาง 
F  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
F  การเก็บรวบรวมขอมูล 
F  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
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�  ผลการประเมิน 
�  สรุปผลการประเมิน อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

------------------------------------- 
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ตัวอยาง การประเมินผลผลิตของโครงการ 
โครงการสงเสริมทักษะและนสิัยรักการทํางานของนกัเรียนมัธยมศึกษา 

วัตถุประสงคของโครงการ 
เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการทํางานและมีคานิยมที่ดีในการทํางาน 

วัตถุประสงคของการประเมิน 
1.  เพ่ือประเมินทักษะในการทํางานของนักเรียน 
2.  เพ่ือประเมินคานิยมที่ดีในการทํางานของนักเรียน 

วิธีการประเมินโครงการ 
สิ่งท่ีประเมิน  ตัวชี้วัด 

ความสําเร็จ 
แหลงขอมูล  วิธีรวบรวม 

ขอมูล 
การวิเคราะห 

ขอมูล 
เกณฑในการ 
ประเมิน 

1. ทักษะในการ 
ทํางานของ 
นักเรียน 

จํานวนนักเรียน 
ที่มีทักษะในการ 
ทํางาน 

1. นักเรียน 
ชวงช้ันที่ 3, 4 

2. ครูที่สอน 
สาระการเรียนรู 
การงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี 
3. ผูปกครอง 

- สังเกต 
การปฏิบัติงาน 
- ตรวจช้ินงาน 
- ทดสอบ 
- สัมภาษณ 

- สอบถาม 

- ความถี่ 
- รอยละ 
- คาเฉลี่ย 
- คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 
- วิเคราะห 
เนื้อหา 

นักเรียนรอยละ 
80 ขึ้นไปมี 
ทักษะในการ 
ทํางาน 

2. คานิยมท่ีดีใน 
การทํางาน 

จํานวนนักเรียน 
ที่มีคานิยมที่ดีใน 
การทํางาน 

1. นักเรียนชวง 
ช้ันที่ 3, 4 
2. ครูที่สอน 
สาระการเรียนรู 
การงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี 
3. ผูปกครอง 

- สอบถาม 

- สัมภาษณ 

- สอบถาม 

- คาเฉลี่ย 
- คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 
- ความถี่ 
- รอยละ 
- วิเคราะห 
เนื้อหา 

นักเรียนรอยละ 
80 ขึ้นไปมี 
คานิยมท่ีดี 
ในการทํางาน 
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รายงานการประเมินการประชุมทางวิชาการ 
เพื่อรับทราบนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล 

1.  ความเปนมา 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีคุณภาพตามนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลเปน 

ภาระหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ซ่ึงตองจัดการศึกษาให เปนไปตามกฎหมายและแนวนโยบายปฏิรูปการศึกษาที่กําหนดไว 
ซ่ึงความสําเร็จของการจัดการศึกษาจะเกิดขึ้นได จําเปนตองไดรับความรวมมือ รวมใจจากทุกฝาย 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสงเสริม สนับสนุนรวมกันจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
โดยถือเปนหนาที่ของคนไทยทุกคนที่จะตองรวมมือกัน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 3 ตระหนักและเห็นความสําคัญในเรื่อง 
ดังกลาว จึงจัดประชุมทางวิชาการเพื่อรับฟงนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น  โดยมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อใหผูบริหาร 
สถานศึกษา ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูที่เกี่ยวของ 
ไดรับฟงนโยบายของรัฐบาลจากรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยตรง 
เพื่อจะไดเกิดความชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และขับเคล่ือนนโยบายดานการศึกษาทั้ง 
6 กลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว อนึ่ง 
เพื่อใหไดขอมูลสําหรับใชในการวางแผนการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 3 จึงเห็นสมควรประเมินการจัดประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือศึกษาความเขาใจที่ผูเขาประชุมไดรับจากการเขาประชุมทางวิชาการ 
2.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูเขาประชุมที่มีตอการประชุมทางวิชาการ 

3.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ไดสารสนเทศที่จะใชประกอบการตัดสินใจในการดําเนินโครงการประชุมทางวิชาการ 
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4.  กรอบแนวคิดในการประเมิน 
กรอบแนวคิดที่ใชในการประเมินโครงการประชุมทางวิชาการครั้งนี้มี 2 ประเด็นคือ การ 

เรียนรูและปฏิกิริยาของผูเขาประชุม รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางที่  1  กรอบแนวคิดและขอบเขตของการประเมิน 
ประเด็นการ 
ประเมิน 

ตัวชี้วัด  เกณฑ  แหลงขอมูล  เครื่องมือ  การวิเคราะห 

1. การเรียนรู  ความเขาใจ  x ≥  3.50 
จากมาตรา 
5 ระดับ 

ผูเขาประชุม  แบบสอบถาม 
มาตรประมาณ 
คา 5 ระดับ 

- คาเฉล่ีย 
- คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

2. ปฏิกิริยา  ความคิดเห็น 
ที่มีตอการจัด 
ประชุม 

≤  50% ของ 
ผูแสดงความ 
คิดเห็น 

ผูเขาประชุม  แบบสอบถาม 
ที่มีลักษณะ 
ปลายเปด 

คารอยละ 

5.  ขอบเขตของการประเมิน 
การประเมินครั้งนี้ประเมินเฉพาะผลผลิตของโครงการคือ ความเขาใจและปฏิกิริยาที่ผูเขา 

ประชุมมีตอการประชุมในครั้งนี้ 
ประชากร  คือผูท่ีเขาประชุมทางวิชาการ ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู 

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา อนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา นายกสมาคมผูปกครอง นายกสมาคมศิษยเกา 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เจาของ/ผูรับใบอนุญาตสถานศึกษาเอกชน บุคลากรของ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต  3  และผูบริหารระดับสูงของสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งส้ิน 4,500 คน 

กลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางหรือผูใหขอมูล จํานวน 503 คน ไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง 
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6.  วิธีดําเนินการ 
วิธีดําเนินการแบงออกเปน 2 ตอน กลาวคือ ตอนที่ 1  เปนเรื่องรายละเอียดของการจัดประชมุ 

ทางวิชาการ และตอนที่ 2 เปนเรื่องของการประเมินการจัดประชุมทางวิชาการ มีรายละเอียดดังนี้ 
ตอนที่  1  การจัดประชุมทางวิชาการ 
การจัดประชุมทางวิชาการเพ่ือรับทราบนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลในครั้งนี้เปนการ 

ดําเนินการรวมกันระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 และสถานศึกษาใน 
สังกัด โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ไดมีคําส่ัง ที่ 107/2551 เรื่องแตงตั้ง 
คณะกรรมการจัดประชุมทางวิชาการ เพื่อรับทราบนโยบายการศึกษา ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 
ในคําส่ังดังกลาวจะแบงคณะกรรมการดําเนินงานเปน 8 คณะ ไดแก คณะกรรมการฝายพิธีการ ฝาย 
อาคารสถานที่  ฝายลงทะเบียนรับรายงานตัว ฝายเทคโนโลยี ฝายประชาสัมพันธและการตอนรับ ฝาย 
เลขานุการ ฝายงบประมาณ และฝายจัดหารายได 

ในการดําเนินงานคณะกรรมการแตละคณะไดมีการประชุมเปนระยะ ๆ และมีการประชุม 
สรุปงานที่ไดไปปฏิบัติรวมกัน เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ 2551 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ หอง 
ประชุมวิชัยประสิทธ์ิ 3 หอประชุมกองทัพเรือ สวนงบประมาณที่ใชในการจัดประชุม ไดมาจากการเกบ็ 
จากผูเขาประชุมคนละ 350 บาท และการระดมเงินทุน โดยการเชิญชวนบริษัท รานคา มาเปดบูธจัด 
จําหนายสินคา

วัน  เวลา และสถานที่จัดประชุม  คือวันที่ 3 มีนาคม 2551 ณ หอประชุมกองทัพเรือ 
กิจกรรมในการประชุม 
กิจกรรมในการประชุมทางวิชาการ โดยสรุปมีดังนี้ 
1)  พิ ธี เ ป ด  ป ระธ าน ในพิ ธี เ ป ด คื อ   รอ งนา ยก รั ฐมนตรี และรั ฐมนตรี ว าก า ร 

กระทรวงศึกษาธิการ (นายสมชาย วงศสวัสดิ์) และการแสดงของนักเรียน ประกอบดวย การแสดงของ 
นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง วีดิทัศนสรุปภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 3 และการรองเพลงพอครูของแผนดิน โดยคณะครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห 

2)  การแสดงวงดนตรีลูกทุงของนักเรียนโรงเรียนศึกษานารี ในชวงเวลาพักกลางวัน 
3)  การบรรยาย ในหัวขอตาง ๆ ดังนี้ 

-  นโยบายการศึกษาของรัฐบาล โดย นายสมชาย  วงศสวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

-  นโยบายการขับเคล่ือนกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยคุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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-  การขับเคล่ือนงานวิชาการของ สพฐ. โดย นายวินัย  รอดจาย  รองเลขาธิการ 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

-  แนวคิดการศึกษาจากสายตาศิษยเกาโรงเรียนในสังกัด สพท.กทม.3 โดย นายบุญ 
ลือ  ประเสริฐโสภา  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

-  กรอบนโยบายสูการปฏิบัติ โดย นายวิสูตร  เกษมสุข ผูอํานวยการสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 

4)  การจัดจําหนายหนังสือ และสินคาอื่น 
การจัดประชุมทางวิชาการ นอกจากจะมีการใหความรูทางวิชาการแกผูเขาประชุมแลว 

ยังไดใหบริษัท รานคา มาเปดบูธจําหนายหนังสือและสินคาอ่ืน ๆ แกผูมารวมกิจกรรม โดยมีบริษัท 
และรานคามารวมเปดบูธ จํานวน 22 บูธ 

ตอนที่  2  วิธีการประเมินผล 
การประเมินครั้งนี้ตองการสารสนเทศที่เปนผลจากการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ จงึใชการ 

ประเมินแบบ Training ศึกษาเฉพาะการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากการเขารวมประชุม (Learning) และปฏิกริยิา 
(Reaction)  มีรายละเอียดดังนี้ 

1)  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร  ที่ใชในการประเมินครั้งนี้ คือผูท่ีเขารวมประชุมทั้งหมด จํานวน 4,500 คน 
กลุมตัวอยาง  ที่ใหขอมูลในการประเมินการจัดประชุมทางวิชาการครั้งนี้ไดมาโดยการ 

สุมแบบเจาะจง  จํานวน 503 คน เก็บแบบสอบถามคืนมาและใชวิเคราะหได 305 คน 
2)  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือแบบสอบถามความคิดเห็น จํานวน 1  ฉบับ 
แบงออกเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล จํานวน 2 ขอ และตอนที่ 2 เปนการให 
ผูเขาประชุมประเมินตนเองเกี่ยวกับความรูและความเขาใจที่ไดรับ จํานวน 8 ขอ โดยแบงระดับความ 
เขาใจเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยกําหนดระดับคะแนนเปน 
5 4 3 2 และ 1 ตามลําดับ นอกจากนี้ ยังมีขอคําถามปลายเปด 1 ขอ โดยใหอิสระแกผูตอบในการแสดง 
ความคิดเห็นที่มีตอการประชุม 

อนึ่ง  เครื่องมือที่สรางนี้ไดนําไปทดลองใชกับศึกษานิเทศก จํานวน 5 คน  ผลของ 
การทดลองใชไดนํามาปรับปรุงเครื่องมือใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
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3)  การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลกระทําโดยผูบริหาร คณะครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ  โดยไดแจก 

แบบสอบถามใหแกกลุมตัวอยางเม่ือเริ่มประชุมและรับคืนเม่ือเสร็จส้ินการประชุม 
4)  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คาเฉล่ียเลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และคารอยละ สําหรับขอมูลที่ เปนระดับความเขาใจ ซ่ึงแบงออกเปน 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง นอย และนอยที่สุด  มีคะแนน 5  4  3  2  1  และ  1  ตามลําดับ  โดยมีเกณฑการพิจารณา 
คาเฉล่ีย ดังนี้ 

มากที่สุด  มีคาเฉลี่ย  4.51 – 5.00 
มาก  มีคาเฉลี่ย  3.51 – 4.50 
ปานกลาง  มีคาเฉลี่ย  2.51 – 3.50 
นอย  มีคาเฉลี่ย  1.51 – 2.50 
นอยท่ีสุด  มีคาเฉลี่ย  1.00 – 1.50 

ผลการประเมิน 
จากการใหผูเขาประชุม จํานวน 305 คน ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญหรือรอยละ 74.1 

เปนเพศหญิง มีเพศชายเพียงรอยละ 25.9 และสวนใหญหรือรอยละ 94.4 เปนครู มีผูบริหารเพียงรอยละ 
3.9 บุคลากรทางการศึกษารอยละ 1.0 และเครือขายผูปกครองรอยละ 0.7 ดานความรู ความเขาใจ ที่ 
ไดรับจากการประชุมทางวิชาการครั้งนี้ ซ่ึงมีท้ังหมด 7 เรื่อง ปรากฏผลดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที่  2  ความเขาใจที่ผูประชุมไดรับจากการเขาประชุมทางวิชาการ 
รายการ  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
ความหมาย 

1. นโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล  3.18  1.06  ปานกลาง 
2. แนวทางการดําเนินงานของรัฐบาลดานการศึกษา  3.15  1.02  ปานกลาง 
3. นโยบายการดําเนินงานของ สพฐ.  3.28  1.04  ปานกลาง 
4. กรอบการดําเนินงานตามกลยุทธของ สพฐ.  3.25  1.02  ปานกลาง 
5. กรอบการดําเนินงานของ สพท.  3.22  0.99  ปานกลาง 
6. ระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา  3.19  1.01  ปานกลาง 
7. ระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับขาราชการครู  3.20  1.01  ปานกลาง 
8. ความรู ความเขาใจที่ไดรับสามารถนําไปใชประโยชน 
ในการปฏิบัติงานได 

3.15  1.04  ปานกลาง 

จากตารางที่ 2  ความเขาใจที่ผูประชุมไดรับจากการฟงวิทยากรบรรยายทั้ง 7 เรื่อง พบวา อยู 
ในระดับปานกลางทุกเรื่อง โดยมีคาเฉล่ียอยูระหวาง 3.15 – 3.28 และเรื่องที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือเรื่อง 
นโยบายการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาเฉล่ีย 3.28 คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 1.04) รองลงไปคือกรอบการดําเนินงานตามกลยุทธของ สพฐ. (คาเฉล่ีย 3.25 คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 1.02) และกรอบการดําเนินงานของ สพท. (คาเฉล่ีย 3.22 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.99) 

สวนการนําความรู ความเขาใจที่ไดรับไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน พบวาอยูในระดับ 
ปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.15 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.04) 

ความคิดเห็นของผูประชุม 
จากการศึกษาความคิดเห็นของผูเขาประชุม 305 คน โดยไดใหผูเขาประชุมแสดงความ 

คิดเห็นอยางอิสระ พบวา มีผูที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประชุม จํานวน 101 คน หรือคิดเปน 
รอยละ 33.11 และเรื่องที่ผูเขาประชุมสวนใหญแสดงความคิดเห็น มีดังนี้ 

1)  การประชุมครั้งนี้เปนการประชุมที่สูญเปลา ส้ินเปลืองทั้งงบประมาณ และเวลา 
ถาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่จายไป นับไดวา เปนการดําเนินงานที่ไมคุมกับการลงทุน (75 คน หรือ 
รอยละ 74.26)

2)  การประชุมครูบางคนไมไดใหความรวมมือเทาที่ควร เพราะบางคนมาโดยไมไดเต็มใจ 
(21 คน หรือรอยละ 20.79) 
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3)  ชวงเวลาในการจัดประชุมไมเหมาะสม เพราะเปนชวงเวลาที่นักเรียนใกลสอบ ครูควร 
จะไดอยูโรงเรียนและทบทวนบทเรียนใหนักเรียน (17 คน หรือรอยละ 16.83) 

4)  อาหารกลางวันไมพอ (13 คน หรือรอยละ 12.87) 
5)  สถานที่ในการจัดประชุมดีมาก แตที่นั่งที่จัดใหครูไมเพียงพอ (19 คน หรือรอยละ 

18.81) 
6)  การประชุมที่จัดใหกับคนมาก ๆ ยอมไดประโยชนนอย (15 คน หรือรอยละ 14.85) 
ขอเสนอแนะ 
1.  การประชุมหรือการจัดงานใหญ ๆ ควรจะตองมีการวางแผนและวางระบบการจัดการ 

ใหรอบคอบ และเปนระบบ เชน แจกคูปองอาหาร แจกกําหนดการประชุมใหผูเขาประชุม (211 คน 
หรือรอยละ 20.79) 

2.  การจัดประชุมในลักษณะการรับฟงนโยบาย ควรจะจัดใหแกผูบริหาร เพราะการพัฒนา 
จะเกิดไดผูบริหารคือตัวจักรสําคัญ (15 คน หรือรอยละ 14.85) 

3.  วิธีการที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรจะนํามาใชในการที่จะใหครูไดรับทราบ 
นโยบาย อาจจะจัดทํา CD  แจกใหสถานศึกษา หรือจัดประชุม conference  ถายทอดทางทีวี จะเปน 
การประหยัดงบประมาณ (15 คน หรือรอยละ 14.85) 

อภิปรายผล 
การจัดประชุมทางวิชาการเพ่ือรับทราบนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล ซ่ึงมีวัตถุประสงค 

ที่สําคัญ 2 ประการคือ ดานความเขาใจที่ไดรับในการเขารวมประชุมทางวิชาการ และความคิดเห็นที่มี 
ตอการจัดประชุม ถาพิจารณาผลการประเมินเทียบกับเกณฑที่กําหนดแลว จะพบวา ดานความเขาใจมี 
คาเฉล่ียต่ํากวาเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้อาจจะเกิดจากความตั้งใจของผูเขาประชุม  สวนหนึ่งไมอยากมา 
ดวยสาเหตุท่ีสําคัญคือยังมีภารกิจที่จะตองรีบเรงปฏิบัติ และบางคนอาจจะนึกวาเปนเรื่องของนโยบาย 
เมื่อผูบริหารมารับฟงก็สามารถนําไปถายทอดใหตนเองได นอกจากนั้น ยุคนี้เปนยุคขอมูลขาวสาร 
ความรู สามารถจะสืบคนทางอินเทอรเน็ตไดทุกเวลา สวนความคิดเห็นที่มีตอการจัดประชุมมีเพียงเรื่อง 
เดียวที่ไมบรรลุผลตามเกณฑที่กําหนดไว คือเรื่องการส้ินเปลืองงบประมาณและเวลา  เพราะผูเขา 
ประชุมมีความคิดเห็นวา  ความเขาใจที่ไดรับกับงบประมาณที่ใชในการจัดประชุมไมสอดคลองกัน


