
บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้

ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้
ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model  เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตาม
แนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉม
โรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือ โดยผู้ประเมินได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   1. การเรียนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain – based Learning: BBL) 
      2. โครงการพลิกโฉมโรงเรียน  ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปีตามนโยบายให้นักเรียน           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อเรียนจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้  และมีมาตรการประเมิน ผลให้เป็นรูปธรรม 
   3. การประเมินโครงการ 
   4. การศึกษาความพึงพอใจ 
   5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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1.การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain – based Learning: BBL) 
 
ความเป็นมาและความหมายการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน 

สถาบันวิทยาการเรียนรู้ (2548 : 2) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน (Brain-
based learning) นั้นเริ่มเป็นที่รู้จักของโลกเมื่อมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องสมองอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในทศวรรษ 1990 ซึ่งเรียกว่า ทศวรรษแห่งสมอง (Decade of the Brain) ความรู้จาก
งานวิจัยสมองจ านวนมากช่วยยืนยันและขยายความเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ (Cognitive theory) 
ท าให้มีความเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆ ถึงวิธีการเรียนรู้ของสมองมนุษย์ จากนั้นมีนักจิตวิทยาการศึกษา
สองท่าน คือ Caine and Caine(1990) ได้ค้นพบเกี่ยวกับหลักการการเรียนรู้ของสมอง จึงเป็นการ
จุดชนวนให้ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ และสภาคองเกรสขณะนั้นต่ืนตัวมากจนกระทั่งรัฐบาลของ
สหรัฐฯ ได้จัด พ.ร.บ. การศึกษาชื่อว่า No child left behind ค.ศ.1990 โดยมีความเชื่อว่านักเรียน
แต่ละวัยมีการพัฒนาทางสมองต่างกันจึงมีการน าองค์ความรู้เรื่องสมองและธรรมชาติการเรียนรู้
ของสมองมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในทุกวิชาในสถานศึกษาต่างๆ ภายในอเมริกา ซึ่งในผลการ
เรียนของเยาวชนลดลง สังคมวัตถุนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ และยังมีค าถามจากผู้คนส่วนมากใน
ทศวรรษนั้น คือท าอย่างไรให้ลูกเป็นอัจฉริยะบุคคลได้ ท าอย่างไรจึงมีความคิด ความจ าที่ดี ท า
อย่างไรจะประสบความส าเร็จในด้านการเรียน เป็นต้น 
 
ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based learning : BBL) เป็นแนวความคิดของนัก
ประสาทวิทยาและนักการศึกษากลุ่มหนึ่ง ซึ่งสนใจเรื่องของการท างานของสมอง การเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน เป็นแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนซึ่งมีที่มาจากการศึกษาวิจัยจาก
ศาสตร์หลายๆ แขนง เช่น จากศาสตร์แขนงประสาทวิทยา ชีววิทยา จิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาด้าน
การคิด ที่ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสมองและการเรียนรู้ของมนุษย์ มีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่าน 
ดังนี้ 

Jensen (2006) การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน คือ การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
การเรียนรู้ของสมอง เป็นการเรียนรู้ที่ต้องตอบค าถามที่ว่า อะไรบ้างที่ดีต่อสมอง ดังนั้นความหมาย
จึงเป็นการเรียนรู้ท่ีผสมผสานหรือรวบรวมหลากหลายทักษะความรู้เพื่อน ามาใช้ในการส่งเสริมการ
ท างานของสมอง เช่น ความรู้ทางเคมีศาสตร์ ประสาทวิทยา จิตวิทยา สังคมศาสตร์ พันธุศาสตร์ 
ชีววิทยา และชีวะประสาทวิทยา ซึ่งเป็นการน าความรู้การท างานหรือธรรมชาติการเรียนรู้ของ
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สมองมาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของสมองให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

Call (2003) กล่าวว่า “การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน คือการเรียนรู้ที่อธิบายการ
ประยุกต์ใช้ความรู้แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวกับสมองมาช่วยเด็กให้เกิดการเรียนรู้ที่ถาวรมาก
ที่สุด ถ้ามีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังของBBL ก็สามารถน าความรู้ แนวคิด หรือ ทฤษฎีที่
หลากหลายเหล่านั้นไปใช้ เพื่อฝึกหรือส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กได้” 
 Caine and Caine (2004) กล่าวว่า “การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเป็นทฤษฎีการเรียนรู้
ที่อยู่บนพื้นฐานของโครงสร้างและหน้าที่การท างานของสมอง หากสมองยังปฏิบัติตาม
กระบวนการท างานปกติ การเรียนรู้ก็ยังจะเกิดขึ้นต่อไป ทฤษฎีนี้เป็นสหวิทยาการ เพื่อท าให้เกิด
การเรียนรู้ที่ดีที่สุดซึ่งมาจากงานวิจัยทางประสาทวิทยา” 
 วิทยากร เชียงกูล (2548 : 115) ให้ค านิยามทฤษฎีการเรียนรู้ที่เข้ากับการท างานของสมอง 
หมายถึง การเรียนรู้ที่มีพื้นฐานอยู่บนโครงสร้าง และการท าหน้าที่ของสมอง ซึ่งถ้าหากสมองไม่ได้
ถูกปิดกั้น จากการบรรลุกระบวนการตามปกติของมัน การเรียนรู้ก็จะเกิดขึ้น นั่นก็คือ ทุกคนที่มี
สมองปกติเรี ยนรู้ อยู่ แล้ ว โดยธรรมชาติ  ( เพื่ อการอยู่ รอดของชี วิต)  เพราะสมอง เป็น
เครื่องประมวลผล ที่มีพลังสูงอย่างมหาศาล แต่การจัดการศึกษาแบบเก่ามักขัดขวางการเรียนรู้
ของสมองท าให้ท้อถอยเพิกเฉย หรือลงโทษกระบวนการเรียนรู้ทางธรรมชาติของสมอง 
 อัครภูมิ จารุภากร และพรพิไล เลิศวิชา (2550 : 234) การเรียนรู้โดยเข้าใจสมอง คือ การ
ท าความเข้าใจหรือมีมุมมองต่อกระบวนการเรียนรู้ โดยอิงอาศัยความรู้ความเข้าใจจากการท างาน
ของสมอง ทัศนะต่อการเรียนรู้เช่นนี้ ท าให้การจัดการเรียนการสอนวางอยู่บนฐานของความสนใจ
และการใคร่ครวญว่าปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้สมองมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีวงจรการท างานของ
กลุ่มเซลล์และเครือข่ายเซลล์ภายในสมองที่พัฒนาขึ้น หรือว่าสมองมีปฏิกิริยาตอบรับต่อการเรียน
การสอนแบบใดอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงใดขึ้นในสมองขณะที่เรียนรู้ และความรู้ ความเข้าใจ 
และความช านาญของผู้เรียนจะสะท้อนออกมาอย่างไรจากการเปลี่ยนแปลงภายในสมอง การ
เรียนรู้จะสัมฤทธิ์ผลหรือไม่ควรจะใช้วิธีใดประเมิน 
 จากแนวคิดของนักการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน หมายถึง
การน าเอาองค์ความรู้ เรื่องสมองและธรรมชาติของการท างานของสมองมาใช้ในการจัด
กระบวนการให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งได้แก่ การมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การจัด
สิ่งแวดล้อม การออกแบบและการใช้เครื่องมือ สื่อ เพื่อท าให้เด็กสามารถ เรียนรู้ได้เต็มตาม
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ศักยภาพของสมองบนความคิดพื้นฐาน 3 ด้าน คือ อารมณ์ การฝึกปฏิบัติจริง และความคิด
สร้างสรรค์ 
 
หลักการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน 
 วิโรจน์  ลักขณาอดิศร (2548 : 15) ได้ให้หลักการการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานดังนี้ 
 1. สมองเป็นเครื่องประมวลผลที่ท างานในเชิงขนาน โดยต้องใช้การเรียนรู้หลายๆ แนวทาง
หลายๆ วิธีการท าให้เด็กมุ่งสนใจในสิ่งที่ก าลังเรียนอยู่ 
 2.  การเรียนรู้ต้องอาศัยการท างานของระบบสรีระทั้งหมด โดยการควบคุมอารมณ์ การ
สร้างความสนุกสนาน โภชนาการ การออก าลังกาย การเล่นเพื่อผ่อนคลายมีส่วนส าคัญต่อการ
เรียนรู ้
 3.  มนุษย์มีความอยากที่จะค้นหาความหมายแต่ก าเนิด การสร้างความท้าทายการเรียนรู้
ด้วยค าถาม 
 4.  การค้นหาความหมายของมนุษย์เป็นกิจกรรมที่เป็นรูปแบบ การเรียนรู้จะต้องมีรูปแบบ 
มีระบบ มีความเข้าใจ เน้นการประยุกต์ใช้ หรือยกตัวอย่างจริง หรือตัวอย่างเปรียบเทียบ 
 5.  อารมณ์มีความส าคัญต่อการท างานแบบมีรูปแบบ การให้ความส าคัญต่อความรู้สึก มี
ความเข้าใจวา่เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน 
 6.  สมองประมวลข้อมูลแบบเป็นส่วนย่อยๆ และแบบทั้งหมดพร้อมๆ กันการสร้างความ
เข้าใจแบบทีละส่วนแล้วจะเน้นการเชื่อมโยงของสิ่งที่เรียนรู้และเชื่อมโยงกับชีวิตเสมอให้รู้สึกว่า
ความรู้ที่ได้นั้นมีประโยชน์ 
 7.  การเรียนรู้อาศัยทั้งการจดจ่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และการรับรู้ ต่อสภาพรอบข้าง
สภาพแวดล้อมที่สอดคล้องเหมาะสมกับหัวข้อการเรียนรู้จะท าให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น 
 8.  การเรียนรู้เกิดเกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรู้ต่างๆ ทั้งขณะที่มีสติรับรู้ และขณะไม่มีสติ
รับรู้อยู่เสมอ การเรียนรู้ที่ดีควรทิ้งโจทย์อะไรให้เด็กได้ไปคิดต่อ 
 9.  เรามีวิธีกับการจดจ าอย่างน้อยสองวิธี การจดจ าเป็นกระบวนการหนึ่งในการเรียนรู้ แต่
การจดจ าวิธีที่ 1 ก็คือ การจดจ าโดยมีรูปแบบในการจดจ า และอีกวิธีหนึ่งก็คือ การจูงใจให้เด็กสนุก
ที่จะจดจ า หรือรับรู้โทษของการจ าไม่ได้ การจดจ าจะท าให้เ ด็กสามารถเรียกความรู้นั้นมาใช้ได้
ทันที 
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 10.  เราสามารถเข้าใจได้ง่ายและจดจ าได้อย่างแม่นย า เมื่อสิ่งนั้นหรือทักษะนั้นมีอยู่ใน
ระบบการจดจ าแบบธรรมชาติที่ความสัมพันธ์กับตัวเรา การเรียนรู้ต้องสอดคล้องกับกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันหรือสิ่งที่มีอยู่จริงในสภาวะแวดล้อม การเรียนนอกสถานที่ การให้เด็กเล่าเรื่องที่พบ
การใช้สังคมเป็นตัวที่ผลักให้เกิดการเรียนรู้ 
 11.  การเรียนรู้แบบซับซ้อนจะถูกกระตุ้นโดยความท้าทาย และถูกยับยั้ง โดยการถูกข่มขู่ 
การลงโทษ เมื่อนักเรียนท าผิดพลาดจะเป็นการหยุดยั้งการเรียนรู้ควรให้โอกาสเด็กได้ลองปฏิบัติ
ตามแนวคิดของเขา 
 12.  สมองของแต่ละคนมีความเฉพาะตัวไม่เหมือนกัน เด็กควรมีทางเลือกในศาสตร์ที่
ต้องการที่จะเรียนรู้และได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ พร้อมกับการปรับปรุงทักษะที่ด้อยให้อยู่ใน
ระดับปกติมาตรฐาน 
 สุนทร  โคตรบรรเทา (2548 : 7) ได้ให้หลักการการเรียนรู้ของผู้เรียนจากสิ่งที่ท าให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ดีโดยใช้สมองเป็นฐาน มีดังต่อไปนี้ 
 1.  บรรยากาศการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย สภาพแวดล้อมในห้องเรียน ท่านั่ง สื่อการเรียน
รอบข้าง ปัจจัยด้านครู 
 2.  การเรียนรู้แบบองค์รวม หรือการเรียนรู้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย จิตใจ ความรู้สึก 
ความเชื่อ ปัญหาส่วนตัว และเจตคติ ล้วนมีผลกระทบต่อความสามารถในการเรียนรู้ทั้งสิ้น 
 3.  สมองกับการนอนหลับ ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ความเครียด ความกังวลหรือ
อุปสรรคต่างๆ ท าให้เกิดสภาพการเรียนรู้ที่ไม่ดี การนอนหลับสนิทซึ่งเป็นการนอนพักผ่อนโดยไม่มี
ความเครียดใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อให้สมองสามารถใช้ระยะของการเคลื่อนตัวเร็วได้อย่างเหมาะสมท าให้
สมองมีเวลาท าความสะอาดจิตใจ จัดเครือข่ายเซลล์สมองใหม่และประมวลเหตุการณ์ ทาง
อารมณ์ ดังนั้นจึงส่งเสริมให้เด็กได้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในเวลากลางคืน 
 4.  การต้ังเป้าหมายการเรียนรู้ เป้าหมายเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งไม่จ าเป็นต้องยากเกินไป ในการ
บรรลุหรือง่ายเกินไปในการท างานให้ส าเร็จ เป้าหมายต้องเป็นสิ่งท านายได้และบรรลุได้ในเวลา
เดียวกัน ดังนั้นการต้ังเป้าจ าเป็นต้องอยู่ในบริบทของระบบความเชื่อและความสามารถของ
นักเรียนนักศึกษาภายในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยเท่านั้นเป้าหมายจึงจะบรรลุได้ส าเร็จ 
 5.  อุปสรรคต่อการเรียนรู้ เมื่อสมองรับรู้อาการตกใจ ร่างกายจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบได้โดย
อัตโนมัติ  ปรากฏของสมองเช่นนี้  เรียกว่า การเปลี่ยนต่ า  เมื่อสมองเปลี่ยนต่ าจะท าให้
ความสามารถในการเรียนรู้ การคิด การวางแผน การแก้ปัญหา การหาข้อมูลข่าวสาร การคิด
สร้างสรรค์ และทักษะการตัดสินใจลดต่ าลง 



14 
 

 6.  โภชนาการกับการเรียนรู้ นักเรียนนักศึกษาต้องได้รับการส่งเสริมให้เอาใจใส่ในการ
บริโภคอาหารและโภชนาการท่ีเหมาะสมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้และความสามารถ
ในการคิด สิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือ ออกซิเจน ถ้าสมองขาดออกซิเจนแล้ว ตัวถ่ายทอดเซลล์สมอง
อ่ืนๆ อาจท าให้การเรียนรู้และการคิดช้าลงหรือเร็วขึ้นก็ได้ สารไทโรซีน ซึ่งปกติพบในอาหารที่มี
โปรตีนสูงช่วยกระตุ้นความต่ืนตัวและการท างานของสมอง อาหารที่อุดมด้วยโปรตีน ได้แก่ ไข่ ปลา 
หมู ไก่ โยเกิร์ตและเนยแข็ง เป็นต้น 
 7.  ความต้ังใจในการเรียนรู้ การท าให้นักเรียนนักศึกษามีความต้ังใจและคงความต้ังใจไว้
เป็นภารกิจที่ท้าทายส าหรับครู อาจารย์ ระดับความต้ังใจมีขีดจ ากัด จากการเปลี่ยนแปลงในด้าน
อารมณ์ ระดับกรดอามิโน ฮอร์โมนและเนื้อหาวิชา ตามปกติช่วงความสนใจของนักเรียนมีช่วงอยู่
ระหว่าง 20-25 นาที ระหว่างการเริ่มต้นเสนอเนื้อหากับการจบเสนอเนื้อหา และระหว่างการเสนอ
แนวคิดส าคัญกับการสั่งงานพิเศษแก่นักเรียน ดังนั้นครูอาจารย์ต้องมีสิ่งกระตุ้นที่แปลกใหม่หรือมี
ความเข้มทางอารมณ์ระดับสูงเพื่อให้ได้ความต้ังใจของผู้เรียน 
 8.  ระดับความคงทนในการเรียนรู้ ขึ้นอยู่กับวิธีการได้รับข้อมูลข่าวสารนั้น ซึ่งระดับอัตรา
ดังต่อไปนี้ การอ่าน 10% การได้ยิน 20% การเห็น 30% การฟัง การเห็น 50% การฟัง การเห็น การ
พูด 70% การฟัง การเห็น การพูด การท า 90%  
 9.  การเรียนรู้แบบเน้นและผ่อนคลาย การเรียนรู้จะท าได้ดีที่สุดเมื่อนักเรียน นักศึกษามี
การเรียนรู้แบบเน้นหรือมีใจจดจ่อ และการเรียนรู้แบบผ่อนคลายหรือกระจายทั่วไปสลับไป เช่น มี
การคิดเน้นหนัก 10 นาที และคิดกระจาย 2-5 นาที สลับกันไปตลอดช่วงการเรียน เวลาเรียนสูงสุด
ส าหรับการเรียนรู้แบบเน้นประมาณ 20-25 นาที แล้วให้เวลาส าหรับ การคิดแบบผ่อนคลายหรือ
คิดทั่วไปอีก 2-5 นาที ในกิจกรรมหรือการประมวลข้อมูลทางสมอง จะท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด 
 10.  การเรียนสามขั้นตอน ในห้องเรียนโดยทั่วไปปกติครูเป็นผู้ถ่ายทอด หรือเป็นผู้ให้
ข้อมูลข่าวสารแก่นักเรียนนักศึกษาหรือให้ปัจจัยป้อน ต่อมาอีกระยะหนึ่งท าการทดสอบ หรือให้เด็ก
ทบทวนหรือท่องจ า เพื่อวัดความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้เรียน หรือปัจจัยผลผลิต ส่วนสิ่งที่อยู่ระหว่าง
ปัจจัยป้อนกับปัจจัยผลผลิตคือ การบูรณาการ ซึ่งโยงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยป้อน ชีวิตของ
ผู้เรียนถ้าปัจจัยไม่มีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับชีวิตผู้เรียนแล้วปัจจัยผลผลิตคงได้น้อยมาก 
ดังนั้นการเรียนรู้จึงมี 3 ขั้นตอน คือ ปัจจัยป้อน การบูรณาการและปัจจัยผลผลิต 
 11.  การฟักตัวในการเรียนรู้ เป็นกระบวนการเพิ่มให้แนวคิด ความรู้ และข้อมูลข่าวสาร มี
การชะลอตัวหรือการปล่อยทิ้งไว้ชั่วขณะจนกว่ามีการรู้แจ้งหรือประสบการณ์ “อ๋อใช่เลย” ในสิ่งนั้น 
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 12.  คุณสมบัติของข้อมูลข่าวสารที่ท าให้จ าได้ดีที่สุด ผู้เรียนจะจ าได้ดีที่สุดถ้าข้อมูล
ข่าวสารมีคุณสมบัติดังนี้ 
 12.1  มีความสัมพันธ์กับประสาทสัมผัส โดยเฉพาะประสาทสัมผัสการเห็น 
 12.2  อยู่ในบริบทของอารมณ์ เช่น อารมณ์ความรัก อารมณ์ความสุขหรืออารมณ์
โศก 
 12.3  มีคุณสมบัติโดดเด่นหรือแตกต่าง 
 12.4  มีความสัมพันธ์อย่างหนักแน่น 
 12.5  มีความจ าเป็นต่อการอยู่รอด 
 12.6  มีความส าคัญในทางส่วนตัว 
 12.7  มีการท าซ้ าบ่อย 
 12.8  เป็นสิ่งแรกหรือสิ่งสุดท้ายในเวลาเรียน 
 วิทวัฒน์  ขัตติยะมาน และอมลวรรณ วีระธรรมโม (2550 : 45) ได้กล่าวเกี่ยวกับธรรมชาติ
การเรียนรู้ของสมอง 12 ข้อ ไว้ดังนี้ 
 1.  สมองเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
 สิ่งที่เรียนรู้นั้นจะต้องปรากฏต่อสมอง ท่ามกลางสิ่งที่แวดล้อมมันอยู่ และคุณสมบัติ
ต่างๆ ที่มันจะปรากฏออกมา ก็คือการรับรู้หรือการรับสัมผัสจากสิ่งนั้นๆ ผ่านสัมผัสทั้ง 5 เข้ามาสู่
ระบบการท างานของสมอง ความส าเร็จเบื้องต้น อาจประกันได้จากการได้เรียนรู้ การสัมผัสหรือมี
ชีวิตอยู่จริงๆ กับสิ่งที่เรียนรู้นั้น 
 2.  สมองหาความหมายของสิ่งที่เรียนรู้ (The Brain Searches for Meaning) 
 สมองเรียนรู้สิ่งต่างๆ โดยการหาความหมายหรือความสัมพันธ์ของสิ่งที่เรียนรู้กับสิ่ง
อ่ืนๆ สมองปฏิเสธที่จะให้ความสนใจกับสิ่งที่ไม่มีความหมายหรือตอบไม่ได้ว่า ท าไม (สมอง) ฉัน
ต้องเรียนรู้สิ่งนั้น สิ่งที่ส าคัญอันดับต้นๆ คือท าให้สิ่งที่จะเรียนรู้มีความหมายต่อผู้เรียน 
 3.  สมองเรียนรู้โดยการสร้างความสัมพันธ์ในแบบแผนการเรียนรู้ (Patterning) 
  สมองค้นหาความหมายโดยการค้นหาแบบแผนในสิ่งที่รับรู้เข้ามา ความหมายของสิ่ง
ต่างๆ ได้มาจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสัมผัสต่างๆ ของสิ่งต่างๆ ที่ ผ่านเข้ามาสู่ระบบการ
ท างานของสมอง ความเหมือนและความต่างของสัมผัสจะถูกเปรียบเทียบ จ าแนก จัดกลุ่ม จดจ า 
การสร้างความสัมพันธ์ของแบบต่างๆ ที่ปรากฏเข้ามา ท าให้แยกแยะสิ่งหนึ่งออกจากสิ่งอ่ืนๆ ได้
เกิดเป็นความรู้จักถึงคุณสมบัติของสิ่งนั้น โดยวิธีนี้ นามธรรมจะถูกพัฒนาขึ้นจากรูปธรรม ระบบ
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ตรรกะหรือการใช้เหตุผลเป็นพัฒนาการที่ซับซ้อนขึ้นของแบบแผนการเรียนรู้ โดยเฉพาะแบบ
แผนการเรียนรู้ที่มีล าดับและความต่อเนื่อง (Pattern of Sequences) 
 การสร้างความสัมพันธ์ในแบบแผนการเรียนรู้คือการสร้างเครือข่ายจุดเชื่อมต่อของใย
ประสาท การเข้าใจจังหวะ เวลา ที่จะน าเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้แก่สมองเป็นขั้นตอนจะช่วยให้การ
พัฒนาวงจรการเรียนรู้นี้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมั่นคง การจัดกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้คือการ
ถ่ายทอดความเข้าใจในเรื่องนี้ออกมาเป็นกระบวนการเรียนการสอน 
 4.  สมองเรียนรู้พร้อมกันทุกระบบ การเรียนรู้เป็นแบบองค์รวม 
  ก้อนสมองอาจแบ่งออกเป็นซีกซ้ายขวา และแบ่งออกเป็นหลายส่วน ตามความ
เฉพาะเจาะจงในการประมวลผลบางเรื่องที่แตกต่างกัน แต่การรับรู้และการเรียนรู้เกิดขึ้นจากการ
ประสานเชื่อมโยงข้อมูลที่รับรู้เข้ามาพร้อมกันทุกส่วน และโดยลักษณะนี้ สิ่งที่ถูกรับรู้หรือเรียนรู้จะ
ก่อรูปขึ้นมาในลักษณะที่สัมพันธ์กับสิ่งอ่ืน ส่วนย่อยจะถูกรับรู้อยู่ในโครงสร้างขององคาพยพใหญ่
และการด ารงอยู่ของสิ่งหนึ่งก็คือคุณสมบัติย่อยของสิ่งนั้นรวมกัน 
  การเรียนรู้ภาษาเป็นตัวอย่างของการเรียนแบบองค์รวม การเลียนเสียงได้หรือรู้
ความหมายของเสียงเป็นสัญลักษณ์แต่ละตัวและจับมาเรียงกันไม่ได้ก่อเกิดความเข้าใจในภาษา
การรู้เรื่องราวหรือบริบททั้งหมดในภาษา ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญที่ท าให้สามารถใช้ภาษาได้ 
 5.  อารมณ์เป็นส่วนประกอบและมีบทบาทสูงยิ่งต่อการขับเคลื่อนการเรียนรู้ 
  การสร้างความสัมพันธ์ในแบบแผนการเรียนรู้ หรือการท าความรู้จักกับสิ่งต่างๆ อาจ
เบี่ยงเบนไป และท าให้สิ่งหนึ่งดูแตกต่างจากที่มันเป็น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างอารมณ์ที่แตกต่าง
กันสิ่งต่างๆ เป็นอยู่อย่างทีสมองคิดว่ามันเป็น ถ้าสิ่งที่มันเป็นจริงๆ ต่างจากสิ่งที่สมองคิดว่ามันเป็น
มากเรียกว่ามีอคติในการมองมาก นอกจากนี้อารมณ์ยังชี้น าว่าบางสิ่งน่าสนใจกว่าบางสิ่ง ความ
น่าสนใจหรือชอบมีความส าคัญหรือความหมายต่อผู้เรียนมากกว่า การเรียนรู้ถูกกระตุ้นโดย
ความหมายที่เกี่ยวพันกับความรู้สึกหรืออารมณ์ 
  อารมณ์จะถูกใช้เป็นทางผ่านไปสู่การเรียนรู้ การเรียนรู้ที่ยกระดับขึ้นสูงมากแล้วจะต้อง
รู้จักและจัดการกับอารมณ์ได้ตามสมควร 
 6.  ความส าเร็จของเด็กเป็นเงื่อนไขทางบวกของการเรียนรู้ ส่วนความล้มเหลวเป็นทางลบ 
  กระบวนการเรียนรู้ต้องหล่อเลี้ยงความรู้สึก/อารมณ์ที่เกิดขึ้นในการเรียนรู้ไว้ในทางบวก 
ความส าเร็จที่เกิดขึ้นเป็นขั้นตอนจากง่ายไปสู่ซับซ้อน ท าให้เกิดความท้าทายที่จะเรียนรู้มากขึ้นใน
ขั้นต่อไป ความท้าทายจะเกิดขึ้นถ้ารู้ว่าความส าเร็จยังมีทางเป็นไปได้และจะช่วยให้การเรียนรู้ก้าว
ข้ามความล้มเหลวที่เกิดขึ้น 
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 7.  การเรียนรู้เกิดขึ้นต่อทุกสิ่งที่สนใจและสิ่งที่ผ่านการรับรู้ไปโดยไม่ต้ังใจ 
  แม้สิ่งที่ถูกให้ความสนใจจะกระตุ้นการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพกว่า แต่ทุก
สิ่งที่ผ่านเข้ามาในประสาทสัมผัสรับรู้จะถูกเรียนรู้ ความถี่ของการรับรู้ของสิ่งต่างๆ จะน าพา
นัยส าคัญของสิ่งนั้น 
  การโฆษณา การจงใจสร้างภาพ ก่อให้เกิดนัยส าคัญเทียมขึ้นมา สิ่งที่มีนัยส าคัญท าให้
การเรียนรู้มีความซับซ้อนมากขึ้นและท าให้การสร้างความสัมพันธ์ในแบบแผนการเรียนรู้ท าได้ยาก
และอาจสร้างความรู้ที่เท่าเทียมขึ้นตามการจงใจที่โฆษณานั้น 
 8.  สมองท างาน และการเรียนรู้เกิดขึ้นทั้งในภาวะรู้ตัว และภาวะที่พ้นไปจากความส านึกรู้  
การท างานของสมองยังด าเนินอยู่ตลอดเวลา สมองมีการประมวลผลบางอย่างเกี่ยวกับความทรง
จ าในขณะหลับ การเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาของเซลล์สมองเกิดขึ้นตลอดเวลา ไม่ว่าจะต้ังใจ
หรือไม่ตั้งใจ จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม 
 9.  สมองเรียนรู้โดยใช้ระบบจดจ าเพื่อช่วยในการคิด 
  การท างานของสมองคือ การติดต่อกันภายนอกเป็นการรับรู้และการตอบสนองและการ
ประมวลผลภายในคือ การคิดและการจดจ า การคิดเป็นการท างานของสมองค้นหาความหมาย
โดยการค้นหาแบบแผนในสิ่งที่รับรู้เข้ามา คือ การเรียนรู้โดยการสร้างความสัมพันธ์ในแบบ
แผนการเรียนรู้ (Patterning) ส่วนการจ ามีไว้เพื่อรองรับการคิดซึ่งเป็นกระบวนการระหว่างการรับรู้
และการตอบสนอง 
  ระหว่างการเรียนรู้ สมองจะคิดประเมินความส าคัญของการรับรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น ทุกขณะ
เวลาที่ผ่านไป สมองมีระบบความจ าที่ใช้งานระหว่างการคิดจ ากัด เป็นระบบความจ าชั่วคราว
เช่นเดียวกับหน่วยความจ าในคอมพิวเตอร์ สมองจะเรียนโดยใช้ข้อมูลที่จ าไว้ในระบบความจ า
ระยะยาวซึ่งเก็บไว้ในส่วนต่างๆ ของสมอง ความจ าจึงจ าเป็นต่อการเรียนรู้ และการคิดได้เกี่ยวพัน
กับความรู้ความจ าที่มีอยู่เดิม การเรียนรู้สิ่งใหม่ต้องอาศัยความรู้เดิมสร้างความสัมพันธ์ใหม่ และ
จดจ าการเรียนรู้ใหม่นั้นไว้ในระบบความจ าระยะยาว 
 10.  การเรียนรู้ของสมองอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาและเป็นการพัฒนาต่อเนื่อง
ต่อยอด 
  ความรู้ความเข้าใจ ความจ า ความช านาญ เป็นปรากฏการณ์เชิงพฤติกรรมที่สะท้อน
การเปลี่ยนแปลงภายในคือ วงจรเชื่อมต่อเครือข่ายเซลล์ที่เกิดขึ้นภายในสมองการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นภายในนี้ต้องใช้เวลา การเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนเกิดขึ้นบนการเปลี่ยนแปลงชั้นต้นที่เริ่มมา
ก่อน การเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยานี้ ยังมีจังหวะช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง
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บางอย่างไม่มีผลสะท้อนออกมาให้เห็นในทันที และการเปลี่ยนแปลงบางอย่างไม่สามารถเกิดขึ้น
ได้ เพราะความเจริญเติบโตทางชีววิทยาของระบบเซลล์สมองยังไม่เอ้ืออ านวย 
 11.  สมองเรียนรู้ได้ไม่มีขีดจ ากัด 
  เซลล์ในสมองมีหนึ่งแสนล้านเซลล์ แต่ละเซลล์ติดต่อเชื่อมโยงกับเซลล์อ่ืนได้ หนึ่งหมื่น
เซลล์ การติดต่อเชื่อมโยงกันของเซลล์คือ วงจรตัวแทนของการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น รูปแบบของการ
ติดต่อเชื่อมโยงกันที่เป็นได้จากการค านวณมีมากเกินประมาณ หมายความว่าการเรียนรู้ที่เป็นไป
ได้อีกมหาศาล ในช่วงชีวิตของมนุษย์นั้น มีเซลล์สมองที่ยังไม่ได้ถูกใช้งานอีกจ านวนมาก 
 12.  สมองแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะหนึ่งเดียว 
  สมองแต่ละคนมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โครงสร้างของสมองจะเปลี่ยนแปลง
โดยการเรียนรู้ของสมองเอง 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การเรียนรู้ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐานเป็นการเรียนรู้
เกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การมองเห็น การฟัง การสัมผัส การชิมรส การดมกลิ่น เด็กได้
แสดงออกอย่างอิสระ ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและเหมาะสม การแสดงออกซึ่งความ
รัก ความเอาใจใส่ ความรู้สึกที่อบอุ่น และการดูแลด้านภาวะโภชนาการ การจัดการกับ
ความเครียด การออกก าลังกาย การสอน และการพักผ่อน ล้วนมีผลกระทบต่อ ความสามารถใน
การเรียนรู้ทั้งสิ้น และการจัดประสบการณ์ที่ซ้ าๆ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นสิ่ง
ส าคัญที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
แนวคิดที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน 
 ศันสนีย์  ฉัตรคุปต์ (2542 : 18) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเซลล์ประสาทจะมารวมกันเป็นกลุ่มแล้ว
ท าหน้าที่อย่างหนึ่ง เซลล์ประสาทเหล่านี้จะติดต่อถึงกันท าให้เกิดการท างานมีกระแสไฟฟ้าอยู่
ตลอดเวลา ถ้าหากท างานและกระแสไฟฟ้านี้หยุดไปเซลล์ประสาทก็จะตายและจุดเชื่อมต่อ
ระหว่างเส้นใยประสาทของเซลล์ที่ ติดต่อถึงกันก็จะตายไปด้วย เซลล์ประสาทในสมอง
เปรียบเสมือนซิลิคอนชิปในเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ส าหรับเก็บข้อมูลทุกชนิด เซลล์ประสาท
สามารถที่จะเก็บข้อมูลและแปลข้อมูลที่เข้ามาให้อยู่ในรูปคลื่นกระแสไฟฟ้าเพื่อเก็บไว้เป็น
ประสบการณ์ในสมองคล้ายกับการเก็บข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเราสามารถจะเรียกขึ้นมาใช้
เมื่อไรก็ได้ สมองจะมีการพัฒนาทุกครั้งที่เด็กใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของประสาทสัมผัสไม่ว่าจะเป็นการ
มอง การชิมรส การสัมผัส การฟัง และการดมกลิ่น การเชื่อมโยงของเซลล์ประสาทในสมองเกิดขึ้น
เมื่อเด็กได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไป และถ้าประสบการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าอีก 
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การเชื่อมโยงของเซลล์ในสมองก็จะยิ่งขึ้น การเชื่อมโยงเหล่านี้เป็นตัวท าให้เกิดความสามารถใน
การคิด เกิดความรู้สึก การกระท า และการเรียนรู้ ปัจจุบันเราสามารถบอกได้ว่า สมองส่วนใดมี
หน้าที่เกี่ยวกับการคิด แต่เชื่อว่าสมองส่วนใหม่ที่เรียกว่า neocortex มีหน้าที่เกี่ยวกับความฉลาด
และการคิด ความฉลาดของมนุษย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจ านวนเซลล์ในสมอง แต่ขึ้นอยู่กับการเชื่อมโยง
กันของเซลล์ประสาทที่งอกเงยออกมาเป็นวงจรสมอง เปรียบเสมือกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ ถ้าสมอง
ได้รับการกระตุ้นมากวงจรสมองก็จะยิ่งมาก ถ้าได้รับการกระตุ้นน้อยการเชื่อมโยงของเซลล์
ประสาทก็จะน้อยลงตามไปด้วย ดังนั้น สิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดูจึงมีความส าคัญต่อการก าหนด
โครงสร้างและโปรแกรมวงจรในสมอง 
 Gertrude (อ้างใน ทิศนา แขมมณี และคณะ : 2544 : 24) ได้ศึกษาปรากฏการณ์การ
เรียนรู้มีองค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วน ผลการเรียนรู้หรือความสามารถด้านต่างๆ ของมนุษย์ 
กระบวนการเรียนรู้และจดจ าอันเป็นผลจากการกระท าอันเป็นผลจากการกระท าข้อมูลในสมอง
และผลจากเหตุการณ์ภายนอกที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ภายในตัวมนุษย์ 
 Gertrude  (อ้างใน รุจิรัตน์  บัวลา : 2546 : 32) ได้เสนอทฤษฎีพหุปัญญา โดยจ าแนก
เชาว์ปัญญาออกเป็น 8 ชนิด คือ เชาว์ปัญญาด้านภาษา (Linguistic) ด้านเหตุผล-คณิตศาสตร์ 
(Logical Mathematical) ด้านมิติ (Spatial) ด้านดนตรี (Musical) ด้านร่างกาย-การเคลื่อนไหว 
(Bodily Kinesthetic) ด้านการเรียนรู้กับผู้ อ่ืน ( Interpersonal) ด้านการรู้ เกี่ยวกับตนเอง 
(Intrapersonal) และด้านความเข้าใจธรรมชาติ (Naturalist) Gertrude (1999) ได้ศึกษาบุคคลที่
ประสบอุบัติเหตุและสมองด้านซ้ายของสมองส่วนบนเป็นด้านของปัญญาทางภาษาถูกท าลายไป
ปรากฎว่าบุคคลผู้นั้นมีความยากล าบากในการพูด อ่าน เขียน และการใช้ภาษา แต่เขายังร้องเพลง 
เต้นร ามีความรู้สึกและมีความสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนเหมือนเดิม และบุคคลที่สมองด้านหน้าขวา ถูก
ท าลาย ก็ท าให้หมดความสามารถทางดนตรีและจากทฤษฎีสมองซีกซ้ายซีกขวา ซึ่งเป็นที่สนใจ
แพร่หลายระหว่างปี ค.ศ.1970 ก็เป็นที่เชื่อถือได้ว่าเป็นปัญญาความฉลาดแต่ละด้านนั้นจะอยู่
ตามที่ต่างๆ ดังนี้ 
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ปัญญา ระบบประสาท ลักษณะพัฒนาการ 
ด้านภาษา ขมับด้านซ้ายและสมองส่วนหน้า (Left 

temporal and frontal lobes) 
เกิดขึ้นต้ังแต่ปฐมวัยและอยู่ในกระทั่ง
จนชรา 

ด้านเหตุผล
คณิตศาสตร์ 

สมองส่วนหน้าซ้าย และส่วนขวาพา
รายทอล (Left frontal and right 
parietal lobes) 

สูงสุดตอนวัยรุ่นและเริ่มเป็นผู้ใหญ่
เริ่มเสื่อมถอยต้ังแต่ 40 ปี 

ด้านมิติสัมพันธ์ บริเวณส่วนหลังของสมองซีกขวา 
(Posterior regions of right 
hemisphere) 

ความคิดด้านเรขาคณิตจะเริ่มตั้งแต่
ปฐมวัยและคิดรูปแบบยูคลิค 
ประมาณ 9-10 ปี แต่ความไวต่อ
ศิลปะ จะมีต้ังแต่เด็กจนถึงวัยชรา 

ดนตรี ขมับด้านขวา (Left temporal lobes) เป็นปัญญาที่พัฒนาก่อนสุด : 
อัจฉริยะด้านดนตรีจะผ่านช่วงระยะ
วิกฤติหลายขั้น 

ด้านตน สมองส่วนหน้า ส่วนพารายทอล ระบบ
ลิมบิค (Frontal lobes, parietal 
lobes, limbic system) 

ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อื่น
พัฒนาระหว่าง 3 ปี แรกของชีวิตซึ่ง
เป็นระยะวกิฤติของพัฒนาการ 

ด้านมนุษย์
สัมพันธ์ 

สมองส่วนหน้า ส่วนเทมโพรอล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมองซีกขวา ระบบ
ลิมบิค (Frontal lobes, temporal 
lobes right hemisphere, limbic 
system) 

ระยะ 3 ปี แรกของชีวิตเป็นระยะ
ส าคัญในการสร้างความสัมพันธ์ของ
ชีวิต 

 
 สุนทร  โคตรบรรเทา (2548 : 1) ได้ศึกษาการเรียนรู้โดยเน้นสมองเป็นฐานดังนี้ 
 1.  สมองเป็นตัวประมวลข้อมูลแบบคู่ขนาน สมองมนุษย์ท าหน้าที่หลายอย่างได้ในเวลา
เดียวกันหรือขนานกันไป ตัวอย่างเช่น ในขณะที่อ่านหนังหน้านี้ อาจคิดถึงเรื่องอ่ืนๆ ด้วย หรือเกิด
ความคิดขึ้นมาในใจทันทีว่าจะตอบค าถามโจทย์การบ้านที่อาจารย์ให้ไว้อย่างไรเป็นต้น 
 2.  การเรียนรู้ใช้ทุกส่วนของร่างกาย สมองเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกาย ถ้าการเรียนรู้
เป็นธรรมชาติเช่นเดียวกับการหายใจ การเรียนรู้ย่อมท าให้ช้าลงหรือเร็วขึ้นได้ เช่นเดียวกับการ
หายใจช้าหรือเร็วหลายสิ่งหลายอย่างมีผลกระทบต่อการท างานของร่างกาย เช่น การกินอาหาร
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หรือโภชนาการ การเจริญเติบโตของเส้นประสาท การจัดการกับความเครียด การออกก าลังกาย 
การสอนและการพักผ่อน ล้วนมีผลกระทบต่อความสามารถในการเรียนรู้ทั้งสิ้น 
 3.  การค้นหาความหมายมีส่วนเกี่ยวข้องและเกิดขึ้นอย่างมีแบบแผน การค้นหา
ความหมายของสิ่งต่างๆ เป็นพื้นฐานการท างานของสมองมนุษย์ การเรียนรู้ตามปกติจ าเป็นต้องมี
ความต่ืนเต้นและมีความหมาย และต้องมีหลายตัวเลือก สมองมนุษย์จึงเป็นนักศิลปะและ
นักวิทยาศาสตร์ ซึ่งพยายามค้นหาและท าความเข้าใจกับแบบแผน (Patterns) ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ตัวอย่างของการมีรูปแบบ เช่น การฝันกลางวัน การแก้ปัญหา และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
เป็นต้น ซึ่งมนุษย์มีอิทธิพลในการชี้น าให้เกิดขึ้นได้ 
 4.  อารมณ์มีความส าคัญต่อการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยได้รับอิทธิพลจากอารมณ์และมี
อารมณ์เป็นตัวจัดการ ผลกระทบทางอารมณ์ของบทเรียนหรือประสบการณ์ ชีวิตจะมีผลต่อ
ความรู้สึกหรือเจตคติต่อการเรียนรู้อย่างมหาศาลทีเดียว โดยหลักการพื้นฐานแล้ว สภาพแวดล้อม
ในการเรียนรู้ต้องมีลักษณะของการเคารพและการยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
หรือนักเรียนนักศึกษากับครูอาจารย์ 
 5.  สมองประมวลข้อมูลทั้งเป็นส่วนย่อยและโดยรวมไปพร้อมกัน ตามหลักความเชื่อ
เกี่ยวกับสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาแล้ว จะเห็นว่ามีข้อแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่างสมอง
ซีกซ้าย (Left Hemisphere) กับสมองซีกขวา (Right hemisphere) สมองซีกซ้ายท าหน้าที่เกี่ยวกับ
ตรรกะ (Linearity) การวิเคราะห์และเนื้อเพลง ส่วนสมองซีกขวาท าหน้าที่เสริมซึ่งกันและกัน ไม่ว่า
จะเป็นด้านภาษา ดนตรี ศิลปะ หรือคณิตศาสตร์ 
 6.  การเรียนรู้เกี่ยวกับความต้ังใจจริงกับการมองโดยรอบ และการประมวลข้อมูลโดยรู้ตัว
และไม่รู้ตัว สมองมนุษย์รับเอาข้อมูลและสัญญาณต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือความต้ังใจจริงเฉพาะหน้า
ซึ่งอยู่ข้างนอกรัศมีสายตาออกไป ข้อมูลที่อยู่โดยรอบ เช่น เสียงระฆัง รอยยิ้มของครู การ
เคลื่อนไหวร่างกาย ค าขวัญหรือข้อความที่ติดอยู่ข้างฝาห้องเรียน หรือดนตรี และศิลปะอาจ
น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการอ านวยความสะดวกหรือส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างมีพลัง 
 7.  ความจ ามีสองประเภท คือ ความจ าแบบมีระยะทางและความจ าแบบท่องจ า ทุกคนมี
ความจ าแบบมีระยะทาง (Spatial Memory) ตามธรรมชาติ ซึ่งช่วยให้มีความจ าทันที ( Instant 
Memory) ส่วนความจ าแบบท่องจ า (Rote Memory) เป็นชุดระบบซึ่งออกแบบเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะส าหรับเก็บข้อมูลที่ค่อนข้างจะไม่มีความเกี่ยวข้องกันนัก ตัวอย่างทั่วๆ ไป เช่น ตาราง 
สูตรคูณ เสียงของค าต่างๆ การสะกดค า ข้อเท็จจริง และวันส าคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น เป็น
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ที่สังเกตว่า สมองเข้าใจและจดจ าข้อเท็จจริงได้ดีที่สุด เมื่อข้อเท็จจริงและทักษะต่างๆ ฝังลึกอยู่ใน
ระบบการจ าแบบมีระยะทาง 
 8.  สมองของแต่ละคนมีเอกลักษณ์ แม้ว่าทุกคนมีประสาทสัมผัสและอารมณ์พื้นฐาน
เหมือนกันก็ตาม การบูรณาการของสิ่งเหล่านี้ในแต่ละคนและแต่ละสมองไม่เหมือนกันเลย ดังนั้น 
การเรียนรู้จึงจึงควรมีหลายด้านเพื่อให้มีการแสดงออก วิธีการเรียนรู้ (Learning Styles) ที่แตกต่าง
กัน 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า สมองเจริญเติบโตได้ดีจากสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ใกล้ชิด 
การเอาใจใส่ดูแลจากพ่อแม่ หรือคนเลี้ยงดูการสัมผัสที่อบอุ่น การมีปฏิกิริยาต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
สมองจะไวต่อสิ่งแวดล้อมที่พรั่งพร้อมสมบูรณ์โดยเฉพาะในระยะเด็กแรกเกิด ถึงเด็กอายุ 10 ป ี
 
หลักส าคัญเกี่ยวกับการเรียนรู้ของสมอง 
 พรพิไล  เลิศวิชา และ อัครภูมิ  จารุภากร (2550 : 119) ได้กล่าวถึงหลักส าคัญเกี่ยวกับ
การเรียนรู้ของสมองไว้ดังนี้ 
 1.  สมองเกิดมาเพื่อเรียนรู้ รักที่จะเรียนรู้ และรู้วิธีเรียน 
 2.  เด็กเรียนรู้สิ่งที่ตัวเองฝึกฝน การฝึกท าให้เกิดความผิดพลาด การแก้ไขความผิด 
บกพร่อง การเรียนรู้จากสิ่งนั้น พยายามท าอีก และท าอีก ท าให้เกิดการเรียนรู้ การท าและเรียนรู้
จากความผิดพลาดเป็นส่วนที่จ าเป็น และเป็นธรรมชาติของการเรียนรู้ 
 3.  เด็กเรียนรู้สิ่งที่ฝึกปฏิบัติ เพราะเมื่อฝึกหัด สมองสร้างเดนไดรต์และเชื่อมโยงเข้า
ด้วยกันนี่คือสิ่งที่เรียกว่า การเรียนรู้ 
 4.  การเรียนรู้ต้องใช้ระยะเวลา เพราะจ าเป็นต้องมีเวลาในการที่เดนไดรต์จะเจริญและ
เชื่อมโยงกัน การใช้เวลาในแต่ละคนไม่เท่ากัน 
 5.  หากเด็กไม่ได้ใช้สมอง ก็จะสูญเสียเซลล์ส่วนนั้นไป เพราะเดนไดรต์และไซแนปส์
สามารถสร้างขึ้นโดยการใช้งาน และสูญเสียไปถ้าไม่ได้ใช้งาน 
 6.  อารมณ์มีผลกระทบต่อความสามารถในการเรียนรู้ การคิด และการจ าของสมอง ความ
กลัว ไม่แน่ใจ และสงสัยตนเอง ฯลฯ กีดกันสมองจากการเรียน การคิด และจ า ความเชื่อมั่น ความ
สนใจ ฯลฯ ช่วยสมองให้เรียนรู้ คิด และจดจ าได้ดี 
 7.  เด็กทุกคนย่อมเกิดมาเพื่อเรียนรู้ได้โดยธรรมชาติเหมือนกัน 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้สมองเป็นฐาน 
 โกวิท  ประวาลพฤกษ์ (2553 : 23) ได้เสนอแนวทางการสอนที่เน้นการท างานของสมองไว้
ดังนี้ 
 1.  การสร้างบรรยากาศ 
 ใช้เรื่องข าขัน ใช้ค าพูดเชิงบวก ลดความกังวลของผู้เรียน ท าให้สมองท างานได้ดี ใช้สื่อ
หลากหลายน าเสนอไว้ในห้องเรียน เพื่อน าสู่ความสนใจ และพร้อมที่จะให้นักเรียนโดยเฉพาะสื่อที่
นักเรียนชอบ 
 2.  การสร้างความหมายในการเรียนรู้ 
 ใช้ตัวอย่างชีวิตจริง สิ่งของที่ให้สัมผัสได้ ใช้เรื่องของนักเรียนมาอธิบาย ให้นั กเรียน
ยกตัวอย่างประสบการณ์ของตนเองประกอบ สร้างความหมายเทียมเป็นวิธีการจ า ใช้การทบทวน
แบบน าเสนอ ให้นักเรียนเรียบเรียงเป็นการน าเสนอของตนเอง โดยให้นักเรียนคิดด้วย
ประสบการณ์ของตนเอง วางรูปแบบการพูด การน าเสนอเอง ขยายความเอง เป็นเรื่องของนักเรียน
จากประสบการณ์ของนักเรียนเอง 
 3.  การพัฒนาสมองสองด้าน 
 ใช้ทั้งค าพูดและภาพร่วมกัน เพื่อให้เรียนรู้ทั้งเสียงและความหมาย ใช้แผนภาพน าสู่
ความหมาย เวลาน าเสนอวีดีทัศน์เสนอช่วงสั้นๆ แล้วหยุดให้อภิปรายซักถาม เน้นความคิดรวบ
ยอดที่จะสอน การประเมินต้องใช้ทั้งค าพูด ภาพ แผนภาพ และการปฏิบั ติจริง เพื่อให้ผู้เรียนใช้
สมองทั้ง 2 ด้าน 
 4.  การพัฒนาสมองด้านซ้าย 
 จัดห้องให้มีพื้นที่ท างาน จัดป้ายนิทรรศการให้ตรงกับเรื่องที่จะเรียนเป็นปัจจุบัน ใช้สื่อ
หลายแบบ ทั้งอ่าน เขียน วาดภาพ คิดค านวณในทุกๆวิชาใช้การอุปมาอุปไมย เพื่อให้เห็น
ความหมายและการคิดในระดับสูง เน้นการตรงต่อเวลาและการตรงต่อเรื่อง สาระงานที่จะท าเห็น
ความเป็นเหตุผลชัดเจน ให้นักเรียนต้ังเป้าหมายการเรียนรู้ 
 5.  การพัฒนาสมองด้านขวา 
 ใช้การน าเสนอแบบแผนภาพ การ์ตูน ถามให้นักเรียนคิดต่อเนื่อง โยงใยสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กันอย่างไร ฝึกให้นักเรียน โยงข้อมูลในการน าเสนอ ใช้ประสบการณ์ตรง ของจริง เหตุการณ์จริง
หรือบทบาทสมมุติ สถานการณ์จ าลองที่เทียบได้กับเรื่องจริง ให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันให้
นักเรียนได้ลงมือท าจริง เรียนโดยโครงงานอิสระ ลงมือปฏิบัติจริง จะได้เรียนรู้โลกที่แท้จริง 
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 6.  การสอนให้สร้างขยาย 
 ใช้เกมสถานการณ์จ าลอง ใช้การคิดทบทวนในสมอง ใช้การสอนเป็นล าดับ ท าสิ่งใดดีแล้ว
ต่อไปจะเรียนเรื่องใดได้ดี ใช้การอุปมาอุปไมย เรื่องนี้เรียนจบแล้วเหมือนกับเรื่องใดจะน าไปใช้ใน
โอกาสข้างหน้าอย่างไร และใช้การเขียนเล่าเรื่อง เราได้เรียนอะไร เกี่ยวข้องกับเรื่องอ่ืนอย่ างไร ใช้
ในอนาคตอย่างไร 
 7.  หลักสูตรเน้นการเรียนรู้ของสมอง 
 ใช้สถานการณ์ชีวิตจริง ปัญหาในชีวิตจริง ใช้สถานการณ์จ าลองมาแทนชีวิตจริง ท าเป็น
เกมและรูปแบบจ าลองต่างๆ ให้นักเรียนลงมือท าโครงงาน โครงการด้วยการคิดเอง เลือกเอง ลงมือ
ท าเองให้นักเรียนออกบริการชุมชน เรียนรู้จากชุมชน ให้เห็นชีวิตจริง การท างานจริง ฝึกงาน 
เหมือนกับที่จะออกไปท าจริง ให้นักเรียนคิดน าเสนอเป็นใยแมงมุม เป็นผังความคิด Mind map 
และ Concept map วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา จัดเป็นโครงงานภาคปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา และใช้การ
ลงมือท าจริง และผลจากการลงมือท าจริงในสภาวะปกติ เป็นการประเมิน น าเสนอผลงานจริง 
ไม่ใช่สถานการณ์การสอบ น าการประเมินมารวมกับกิจกรรมการเรียนรู้ปกติ 
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2. โครงการพลิกโฉมโรงเรียน  ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปีตามนโยบายให้นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อเรียนจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้  และมีมาตรการประเมิน ผลให้เป็น
รูปธรรม 
 
หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพื ่อน าพาประเทศสู ่ความเจริญก้าวหน้าโดยให้ความส าคัญต่อการเรียนรู ้ของ
นักเรียนต้ังแต่วัยเริ่มเรียนก าหนดเป็นนโยบายส าคัญคือ ปีการศึกษา 2558 “เด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่ 1 เมื ่อจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลให้เป็น
รูปธรรม” ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจึงก าหนดเป็นนโยบายส าคัญให้นักเรียนทุกระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง
และสื่อสารได้  เพื่อเป็นการวางรากฐานส าคัญในการเรียนรู้ระดับสูงต่อไป  โดยปีงบประมาณ 
2558  ได้ด าเนินโครงการเร่งรัดพัฒนาการอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ ให้
นักเรียนทุกระดับชั้นอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ โดยประกาศนโยบาย ปี 2558  เป็น ปีปลอด
นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และเพื่อให้การด าเนินงานจากนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่
ชัดเจนตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รวมทั้งสถานศึกษา
สามารถด าเนินงานได้เป็นแนวทางเดียวกัน สอดคล้องตามสภาพบริบทของท้องถิ่นและสภาพปัญหา
ของพื้นที่ ประกอบกับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาเห็นว่าวิธีการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลส าเร็จได้ ต้องปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ  ต้ังแต่
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนสนใจใคร่เรียนรู้  รวม
ไปถึงการใช้สื่อนวัตกรรม และวิธีจัดการเรียนการสอนของครู จึงคัดเลือกโรงเรียนแกนน าพลิกโฉม
โรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ร้อยละ 4 ของจ านวนโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาและ
ขยายผลการด าเนินงานให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา โดยการจัดอบรมทางไกล
ด้วยระบบ DLTV และ DLIT จึงจัดท าโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ตาม
นโยบายให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อเรียนจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้  และมีมาตรการ
ประเมินผล ให้เป็นรูปธรรม 
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วัตถุประสงค์ 
              1.เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม กันตระหนักและรับผิดชอบการด าเนินงานตาม
นโยบาย “เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการ
ประเมินผลให้เป็นรูปธรรม” 

2. เพื่อให้โรงเรียนแกนน าพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี มีแนวทางการ
ด าเนินงาน จัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
              3.   เพื่อขยายผลการด าเนินงานพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ให้ครอบคลุม
ทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา 
เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ  
 1.ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขตและส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาที่มีโรงเรียนประถมศึกษา ทุกเขต  
 2.รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบงานวิชาการ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ทุกเขต ตามข้อ 1  
 3.ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกคน ทุกเขตพื้นที่การศึกษา  
 4.ผู้อ านวยการโรงเรียนแกนน าพลิกโฉมโรงเรียนฯ ร้อยละ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่
การศึกษา รวม 2,022 คน 
 5.ครูชั้น ป.1 โรงเรียนแกนน าพลิกโฉมโรงเรียนฯ  ตามข้อ 3  รวม 2,022 คน 
 6. ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ชั้น ป.1 ทุกโรงเรียน ทุกเขตพื้นที่การศึกษา นอกเหนือจาก 
ข้อ 4 และ  5   รวม  60,000 คน  

7.ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 4  คน  และครูผู ้สอน ป.1  
เป็นแกนน าพลิกโฉมโรงเรียน รวม 4 คน 

เชิงคุณภาพ  
 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตระหนักและรับผิดชอบการด าเนินงานตามนโยบาย “เด็ก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลให้
เป็นรูปธรรม” 

2. โรงเรียนแกนน าพลิกโฉมโรงเรียนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (Brain - based - 
Learning)  มีแนวทางการด าเนินงาน จัดการเรียนรู้เป็นไปในตามแนวทางอย่างมีประสิทธิภาพ  และ
สามารถขยายผลการด าเนินงานครอบคลุมโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา 
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3.  โรงเรียนประถมศึกษา ทุกโรงเรียน สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้เมื่อจบชั้น ป.1 
วิธีด าเนินการ/ระยะเวลา 
 กิจกรรมที่ 1 การอบรมวิทยากรแกนน า พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี
โดยการจัดประชุม 4 ภูมิภาค  5  จุด  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย 

1.ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีโรงเรียน
ประถมศึกษาทุกเขต 

2.รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่รับผิดชอบงานวิชาการ 
3.ศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตละ 2 คน 
4.ผู้อ านวยการโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยแต่ละเขตให้คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วม

โครงการพลิกโฉมโรง เ รียนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง  ( Brain –  based -  
Learning )  เขตละ 10 โรง  โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้ 

1.โรงเรียนต้องสมัครใจเข้าร่วมโครงการและพร้อมที่จะด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 
2.ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทุกฝ่ายมีความเห็นร่วมกันที่จะปรับเปลี่ยนโรงเรียน

ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง  (Brain –  based -  Learn ing )  อย่างไม่มีเงื่อนไข 
3.โรงเรียนต้องพร้อมที่จะสร้างเครือข่ายด าเนินการในเรื่องนี้ 
4.ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามข้อ 4 โรงเรียนละ 1 คน  
5.ผู้บริหารโรงเรียนและครูชั้นประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาผู้จัดประชุมแบ่งเป็น 5 

จุด  ดังนี้ 
 

ภาค วัน/เดือน/ปี สพป. สพป.เข้าประชุม 
เหนือ ระหว่างวันที่ 30 – 

31 พฤษภาคม 
2558   
ณ โรงแรมคุ้มภูค า 
จ.เชียงใหม่ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
ผู้เข้าประชุมเขตภาคเหนือ 732 คน 
ผู้เข้าประชุมจากเขตเจ้าภาพ100 
คน  
เจ้าหน้าที่และทีมวิทยากร 68 คน  
รวมทั้งสิ้น 900 คน 

ก าแพงเพชร 1 – 2 เชียงราย 1 – 4  
เชียงใหม่ 1 – 6 ตาก 1 – 2 
น่าน 1 – 2 พะเยา 1 – 2  
พิจิตร 1 - 2 พิษณุโลก 1 – 3   
แพร่ 1 – 2 แม่ฮ่องสอน 1 – 2  
ล าปาง 1 – 3 ล าพูน 1 – 2  
สุโขทัย 1 – 2อุตรดิตถ์ 1 – 2   
รวม 36 เขต รวม 732 คน 



28 
 

ภาค วัน/เดือน/ปี สพป. สพป.เข้าประชุม 
กลาง ระหว่างวันที่ 6 – 7 

มิถุนายน 2558 
ณ โรงแรม 
แอมบาสซาเดอร์ซิตี้ 
จอมเทียน พัทยา  
จ.ชลบุรี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
ผู้เข้าประชุมเขตภาคกลาง 1,016 
คน 
ผู้เข้าประชุมจากเขตเจ้าภาพ   100 
คน                  
เจ้าหน้าที่และทีมวิทยากร74 คน 
รวมทั้งสิ้น   1,180 คน 

กทม.  กาญจนบุรี 1 –4 
จันทบุรี  1 -2 ฉะเชิงเทรา 1 – 2 
ชลบุรี 1 – 3           ชัยนาท  
ตราด   นครนายก   
นครปฐม 1 – 2        นครสวรรค์ 1 – 3  
นนทบุรี 1 – 2         ปทุมธานี 1 – 2 
ประจวบคีรีขันธ์  1 - 2    ปราจีนบุรี 1 - 2  
พระนครศรีอยุธยา 1 – 2  เพชรบุรี 1 – 2  
เพชรบูรณ์ 1 – 3      ระยอง 1 – 2   
ราชบุรี 1 – 2           ลพบุรี 1 – 2  
สมุทรปราการ 1 – 2  สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร สระแก้ว 1 – 2  
สระบุรี 1 – 2 สิงห์บุรี 
สุพรรณบุรี 1 – 3  อ่างทอง   
อุทัยธานี 1 – 2  
รวม 56 เขต       รวม 1,016 คน 

ตะวัน 
ออก 
เฉียง
เหนือ 

ระหว่างวันที่ 13 – 
14 มิถุนายน 2558 
ณ โรงแรมสุนีย์แก
รนด์ 
จ.อุบลราชธานี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 4 
ผู้เข้าประชุมเขต   768 คน 
ผู้เข้าประชุมจากเขตเจ้าภาพ   100 
คน                  
เจ้าหน้าที่และทีมวิทยากร  62 คน 
รวมทั้งสิ้น   920 คน 

นครพนม 1 – 2  บุรีรัมย์ 1 – 4          
มุกดาหาร  ยโสธร 1 – 2  ร้อยเอ็ด 1 – 3             
ศรีสะเกษ 1 – 4        สุรินทร์ 1 – 3  
อ านาจเจริญ  อุบลราชธานี 1 – 5   
รวม 28 เขต       รวม 768 คน 

ระหว่างวันที่ 20 – 
21 มิถุนายน 2558 
ณ โรงแรมเซ็นทารา 
จ.ขอนแก่น 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
ผู้เข้าประชุมเขต   948 คน 
ผู้เข้าประชุมจากเขตเจ้าภาพ 100 
คน                  

กาฬสินธุ์ 1 – 3 ขอนแก่น 1 – 5                     
ชัยภูมิ 1 – 3 นครราชสีมา 1 – 7     
บึงกาฬ  มหาสารคาม 1 – 3    
เลย 1 – 3สกลนคร 1 – 3                         
หนองคาย 1 – 2  หนองบัวล าภู 1 – 2    
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ภาค วัน/เดือน/ปี สพป. สพป.เข้าประชุม 
เจ้าหน้าที่และทีมวิทยากร   62 คน 
รวมทั้งสิ้น  1,100 คน 

อุดรธานี 1 – 4   
รวม 33 เขต        รวม 948 คน 

ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 27 – 
28 มิถุนายน 2558 
ณ โรงแรมไดมอนด์
พลาซ่า จ.สุราษฎร์
ธานี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
ผู้เข้าประชุมเขต  580 คน 
ผู้เข้าประชุมจากเขตเจ้าภาพ   100 
คน                  
เจ้าหน้าที่และทีมวิทยากร   60 คน 
รวมทั้งสิ้น  740 คน 

กระบี่ ชุมพร 1 – 2  
ตรัง 1 – 2 นครศรีธรรมราช 1 – 4              
นราธิวาส 1 – 3 ปัตตานี 1 – 3   
พังงาพัทลุง 1 - 2  
ภูเก็ต ยะลา 1 – 3  
ระนอง สงขลา 1 – 3  
สตูล สุราษฎร์ธานี 1 – 3  
รวม 30 เขต       รวม 580 คน   

 
รูปแบบการประชุม 
 1. อบรมครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแกนน าพลิกโฉมโรงเรียนตาม
แนวทางพัฒนาการทางสมอง (Brain - based - Learning)  

2.จัดนิทรรศการ กุญแจ 5 ดอก ก้าวสู่การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางพัฒนาการทาง
สมอง (Brain - based - Learning) ได้แก่  สนามเด็กเล่น ห้องเรียน   กระบวนการเรียนรู้   หนังสือเรียน   
แบบฝึกใบงาน  สื่อและนวัตกรรมที่กระตุ้นสมอง  

กิจกรรมที่ 2 การอบรมทางไกล  มีกิจกรรมย่อย ได้แก่ 
1.การอบรมวิทยากรกลุ่มปลายทางผู้ช่วยวิทยากรต้นทาง  
 

วัน/เดือน/ปี 
สถานที่ 

กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินการ หมายเหตุ 

6 – 8พฤษภาคม 
2558 
ณ โรงแรม 
แอมบาสซาเดอร์ซิตี้ 
จอมเทียน พัทยา  
จ.ชลบุรี 

1. ศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย เขตละ 1 คน 
2. ครูผู้สอน เขตละ 3 คน 
3. เจ้าหน้าที่และวิทยากร 
รวม 800 คน  

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเป็น
วิทยากรผู้ช่วยวิทยากรต้นทาง
ปลายทาง 
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2.การอบรมทางไกลผ่านระบบ DLTV และ DLIT   
 

วัน/เดือน/ปี 
สถานที่ 

กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินการ หมายเหตุ 

23 – 24พฤษภาคม
2558 
1. สถานีต้นทาง 
ณ TOT แจ้งวัฒนะ 
2.ปลายทาง สถานที่ 
ตามที่ สพป.ทุกเขต 
ก าหนด 

1. ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ทุกเขต 
2. ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย           
ทุกเขต 
1. ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน
ทุกเขตพื้นที่การศึกษา 
2. ครูผู้สอนชั้น ป.1 ทุก
โรงเรียน ทุกเขตพื้นที่การศึกษา 
รวม 57,860 คน  

จัดอบรมทางไกลผ่านระบบ 
DLTV และ DLIT   
1. วิทยากรต้นทาง มีครูเข้าร่วม 
รับการอบรม 300 คน  
2. ทุกเขตพื้นที่การศึกษาจัด
อบรม 
ทางไกลพร้อมกันทั่วประเทศ 
มีวิทยากรผู้ช่วยวิทยากรต้นทาง 
จัดสื่อ/อุปกรณ์ตามที่วิทยากร 
ต้นทางด าเนินการ 

มีการบันทึก 
เทป ส าหรับ
พื้นที่ 
ที่สัญญาณ 
ไม่พร้อม 

 
งบประมาณ 

ใช้งบประมาณเป็นเงิน  63,605,842 บาท   
 
ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ
โรงเรียนด าเนินการพัฒนานักเรียน ป.1 ทุกคน เมื่อจบ
ปีการศึกษา ให้อ่านออกเขียนได้ 
2. ร้อยละของโรงเรียนแกนน าพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 
อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ด าเนินการขยายผลได้
ครอบคลุมในเขตพื้นที่การศึกษา 

การตอบ
แบบสอบถาม 
การสังเกต
พฤติกรรม  

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต
พฤติกรรม 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. สถาบันภาษาไทย  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร. 02 288 5746  โทรสาร 02 628 5343  E – mail : houseobec@gmail.com 
2.  ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.ส านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
2.ส านักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และโรงเรียน ด า เนินการพัฒนานักเรียน         

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบ ป.1 อ่านออกเขียนได้ ตามนโยบายของรัฐบาล 

 2. โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับเปลี่ยนบรรยากาศและ 
จัดการเรียนการสอน และมีแนวทางการด าเนินงาน จัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.   การประเมินโครงการ   
 
ความหมายของการประเมินโครงการ  (Project  Evaluation) 
 ได้มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการไว้ ดังนี้ 
 ณรงค์ นันทวรรธนะ(2547 : 281) กล่าวไว้ว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กิจกรรมการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความต้องการ หาแนวทาง วิธีการปรับปรุง 
วิธีการจัดการเก่ียวกับโครงการและหาผลที่แน่ใจว่าเกิดจากโครงการเพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของโครงการให้ดียิ่งขึ้น 

 ประชุม รอดประเสริฐ (2547 : 74) กล่าวไว้ว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการ
ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินโครงการ และพิจารณาชี้ให้ทราบถึงจุดเด่น 
หรือจุดด้อยของโครงการนั้นอย่างมีระบบ แล้วตัดสินว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้น เพื่อการ
ด าเนินงานต่อไปหรือจะยุติการด าเนินโครงการนั้น 

 นิลาวรรณ  อินทรวงส์โชติ (2548 : 13)  ได้กล่าวไว้ว่า  การประเมินโครงการ เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์โครงสร้าง  องค์ประกอบของโครงการ  การน าโครงการไปปฏิบัติ และ  ผล
การปฏิบัติตาม  ให้ออกมาเป็นสารสนเทศ  และน าสารสนเทศนั้นมาประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจว่าจะให้มีการปรับปรุง  แก้ไข  ยกเลิก หรือให้มีการด าเนินโครงการต่อไป 

 อรุณ  แสนค า (2549 : 25)  กล่าวไว้ว่า  การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการที่จะ
ท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการทั้งในด้านปัจจัยที่ใช้ในการด าเนินโครงการ การปฏิบัติการและ  
ผลของการปฏิบัติทั้งด้านดีมีคุณค่าและด้านไม่ดีไม่มีคุณค่า หรือท าให้เกิดผลกระทบอย่างอ่ืน
ตามมา ซึ่งจะช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนั้นๆ  ได้รับข้อมูลที่เป็นความจริงหรือใกล้เคียง
กับความเป็นจริงมาตัดสินใจในการด าเนินการโครงการในล าดับต่อไป 
 คาน มุงคุณ (2551 : 19) กล่าวไว้ว่า  การประเมินโครงการ  หมายถึง  กระบวนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินโครงการ  เพื่อพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบถึง
จุดเด่นหรือจุดด้อย  ของโครงการนั้นอย่างเป็นระบบ  แล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงโครงการนั้น 
เพื่อด าเนินงานต่อไปหรือยุติการด าเนินโครงการน้ันเสีย 
 พิสณุ ฟองศรี (2551 : 68) กล่าวไว้ว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการตัดสิน
คุณค่าของโครงการในระยะหนึ่งระยะใดหรือทุกระยะ โดยน าสารสนเทศจากการวัดมาเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เพื่อตัดสินใจจัดท าโครงการ ทดลองหรือน าร่อง ปรับเปลี่ยน ระงับ ปรับปรุง 
ขยายผล หรือยกเลิกโครงการนั่นเอง 
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 สุชัญญา ดุษฏีอ าไพ (2552 : 28) ได้กล่าวไว้ว่า โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง สถานที่ 
ที่เป็นจุดศูนย์รวมของผู้ที่อาศัย ศึกษาและท างานในโรงเรียน รวมทั้งชุมชน ในการส่งเสริมคุ้มครอง
สุขภาพให้สามารถดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อ่ืนรวมทั้งมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ท่ามกลาง
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี มีการเรียนรู้เรื่องสุขภาพทั้งในและนอกหลักสูตร จัดให้มีการ
บริการสุขภาพที่เหมาะสม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ 
และเป็นศูนย์กลางในการสร้างความเข้าใจ ริเริ่มสร้างสรรค์ให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาสุขภาพ
อนามัยที่ดี 
 ปาริฉัตร คนึงเหตุ (2553 : 54) กล่าวไว้ว่า ห้องสมุดมีชีวิต หมายถึง การพัฒนาห้องสมุด 
ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด โดยมีกิจกรรมต่างๆ มาดึงดูดความสนใจ มีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา จัดบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ ท าให้การใฝ่หาความรู้ 
ด้วยตนเองเป็นไปอย่างเพลิดเพลินและมีความสุข 
 ยาใจ  พรหมวงศ์ (2553 : 7)  ได้กล่าวไว้ว่า  การประเมินโครงการ  เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และตรวจสอบว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคต่อการปฏิบัติงานหรือไม่ เพื่อที่จะได้
แก้ไขหรือพิจารณาตัดสินใจหาทางเลือกในการพัฒนาหรือปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความเป็นไปได้ 
และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
 ศุภรัตน์ พ่อครวงค์ (2553 : 19) กล่าวไว้ว่า ห้องสมุดมีชีวิต หมายถึง  ห้องสมุดที่จัด
ให้บริการ แล้วท าให้ผู้เรียนมีชีวิตชีวา มีความสุข มีความสนุก และได้รับประโยชน์จากการที่มา
ศึกษาค้นคว้า ซึ่งสามารถให้บริการได้หลายรูปแบบ เพื่อกระตุ้น และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของผู้เรียน 
  โกศักด์ิ กุลภา (2554 : 30) ได้กล่าวไว้ว่า โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง โรงเรียนที่มี 
ขีดความสามารถแข็งแกร่ง มั่นคง ที่จะเป็นสถานที่ที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อการอาศัยและการ
ท างาน โดยประสานการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งด้านการศึกษา การสาธารณสุข และชุมชน
เพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัย ศึกษา และท างานในโรงเรียนและชุมชนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองและ
ผู้อื่น รวมทั้งมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 
 จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การด าเนินโครงการและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานจริง 
กับผลที่คาดว่าจะได้รับ หรือมาตรฐานของโครงการแล้วตัดสินคุณค่าของโครงการว่าประสบ
ความส าเร็จมากน้อยเพียงใด อันจะน าไปสู่การปรับปรุง พัฒนา หรือยุติ ยกเลิกโครงการต่อไป 
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รูปแบบการประเมินโครงการ  
 การประเมินโครงการมีหลายรูปแบบ  ซึ่งนักการศึกษาได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของ
การประเมินโครงการแบบต่างๆ  ซึ่งมีแนวคิด  ทฤษฎี เหตุผล  และวิธีการประเมินที่แตกต่าง 
กันไป  ดังนี้ 
 พิสณุ ฟองศรี (2551 : 70) กล่าวไว้ว่า รูปแบบการประเมินมีอย่างหลากหลาย ซึ่งได้สรุป
รูปแบบการประเมินออกเป็น 32 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบวิเคราะห์ระบบ (System Analysis Model) รูปแบบการประเมินนี้ใช้เทคนิค 
PPBS (Planning, Programming and Budgeting System) ซึ่งมีแนวคิดมาจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 
เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด โดยเชื่อว่าปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต 
(Output) มีความสัมพันธ์กัน สามารถวัดผลได้ในเชิงปริมาณ การประเมินตามรูปแบบนี้นิยมใช้การ
ทดลอง เช่นเดียวกับ การวิจัยเชิงทดลอง มีการออกแบบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เพื่อหา
ข้อสรุปเชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยเบื้องต้นและผลผลิต รวมทั้งสรุปผลที่ได้ว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ 
ตลอดจนเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับสิ่งประเมินอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเดียวกันในประเด็นผลผลิตว่า
เป็นไปตามที่คาดหมายหรือไม่เพียงใด  โดยใช้เกณฑ์การสิ้นเปลืองทรัพยากรน้อยที่สุด 

2. รูปแบบการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย (Cost Related Analysis Model) รูปแบบการประเมิน
แบบนี้ประยุกต์การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการประเมิน โดยมีเทคนิคใน
การวิเคราะห์ที่ส าคัญ คือ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับประสิทธิผลที่ได้รับ (Cost Benefit Analysis) 
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลประโยชน์ของการใช้สอย (Cost Utility Analysis)  เพื่อให้แน่ใจว่า
ทางเลือกนั้นมีค่าใช้จ่ายภายใต้วงเงินที่มีอยู่ 

3. รูปแบบเพิร์ท (Program Evaluation and Review Techniques Model : PERT) การประเมิน
ในรูปแบบนี้    ใช้เทคนิคการทบทวนและประเมินการจัดกิจกรรมของโครงการ  หรือองค์การ เพื่อ
ให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และเสร็จทันเวลาที่ก าหนดโดยอาศัยการสร้างแผนผัง
การด าเนินกิจกรรมตามขั้นตอน และประมาณเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรรม   ส าหรับหาเส้นทางการ
ด าเนินกิจกรรมที่วิกฤติ โดยให้ความส าคัญต่อเส้นทางวิกฤติ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายและเสร็จ
ทันก าหนดเวลา   

4. รูปแบบของรอสซี  ฟรีแมนและไวรซ์ (Rossi, Freeman and Wright’s Approach 
Model : RFWA) รูปแบบการประเมินแบบนี้ เป็นรูปแบบอย่างเป็นระบบที่พยายามเน้นการ
ประเมินที่มีการวางแผน  ก าหนดวิธีการที่เป็นมาตรฐานและชัดเจน เพื่อให้ผลการประเมิน 
มีความเที่ยงตรงและเป็นปรนัย วัตถุประสงค์ของการประเมินเน้นที่การด าเนินงานว่าเข้าถึง
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กลุ่มเป้าหมายเพียงไรเป็นไปตามแผนหรือไม่ มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพียงไร โดยการ
ประเมินจะต้องได้สารสนเทศที่ เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน การติดตามควบคุมผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

5. รูปแบบทดลอง (Experimental Model) รูปแบบการประเมินนี้พัฒนาโดยนักวัดผลทาง
จิตวิทยา ซึ่งน าหลักการวัดและการทดลองมาใช้เป็นแนวทางหนึ่งของการประเมิน การประเมินจะ
เน้นการออกแบบอย่างรัดกุมเท่าที่เป็นไปได้  โดยใช้แบบแผนการทดลองหรือกึ่งทดลอง มีการ 
เก็บรวมรวมข้อมูลตามมาตรฐาน  การตัดสินผลเน้นข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่าใช้มาตรฐานหรือ
ความรู้สึกส่วนตัว และสรุปผลในรูปของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ  เพื่อจะได้น าผลไปใช้อ้างอิงกับ 
สิ่งประเมินอ่ืนๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้  ผลการประเมินจะมีส่วนในการกระตุ้นการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 

6. รูปแบบยึดจุดมุ่งหมาย (Goal-Based Model) รูปแบบการประเมินแบบนี้ยึดจุดมุ่งหมาย
หรือวัตถุประสงค์ของสิ่งที่ประเมินเป็นหลัก ในการประเมินความส าเร็จวัตถุประสงค์ของสิ่ง 
ที่ประเมิน  ซึ่งสามารถน ามาเป็นเกณฑ์มาตรฐานส าหรับการตัดสินผลส าเร็จของการด าเนินงานได้ 
 ในการก าหนดวัตถุประสงค์ของสิ่งที่จะประเมิน จึงต้องมีความชัดเจนในรูปของวัตถุประสงค์ของ  
สิ่งที่ประเมิน ท าให้นักประเมินวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
เพื่อจะเป็นการตัดสินผลส าเร็จของการด าเนินงานได้  

7. รูปแบบการตรวจสอบความไม่สอดคล้อง (Discrepancy Model) รูปแบบนี้เน้นการ
ตรวจสอบความไม่สอดคล้องระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เพื่อเป็นการชี้จุดเด่น จุดด้อย
ของการด าเนินงาน โดยการบรรยายเอกสารที่เกี่ยวข้อง สังเกตการณ์ในสนาม ประเมินการบรรลุ
เป้าหมายระหว่างการด าเนินงานประเมิน และการบรรลุเป้าหมายสุดท้าย นักประเมินจะต้อง
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานความสอดคล้องของแต่ละขั้นตอนของการประเมิน ถ้าความสอดคล้อง
เกิดขึ้นไม่ถึงระดับที่ยอมรับได้ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานหรือเปลี่ยนเกณฑ์หรือยุติการ
ด าเนินงานนั้น 

8. รูปแบบซิปป์ (Context – Input – Process – Output  Model : CIPP) รูปแบบนี้ใช้
ส าหรับการประเมินบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต เพื่อช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเลือกเป้าหมาย หรือจุดมุ่งหมายของสิ่งที่ประเมิน การด าเนินงาน การก าหนดยุทธวิธี 
แผนงาน และการปรับเปลี่ยนยุทธวิธี แผนงานการด าเนินงานให้มีความเหมาะสม รวมทั้งการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน คง ขยาย ยุบ หรือ เลิก สิ่งที่ประเมิน โดยนักประเมินจะต้อง
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ออกแบบการประเมินให้สอดคล้องกับสภาพการตัดสินใจของผู้บริหารด้วยการระบุประเภท ระดับ 
และคาดคะเนสถานการณ์  

9. รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านการประเมิน (Center for the Study of Evaluation Model 
: CSE) รูปแบบการประเมินแบบนี้ เน้นการเสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร โดยการ
ประเมินประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญ คือ การประเมินความต้องการของระบบ (System Assessment) 
ประเมินการวางแผนโครงการ (Program Planning) ประเมินการด าเนินงานตามแผน (Implementation 
Evaluation) ประเมินความก้าวหน้า (Progress Evaluation) และประเมินผลลัพธ์ (Outcome 
Evaluation) นักประเมินจะต้องรวบรวมข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับสิ่งที่ประเมินให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริหาร โดยจะต้องทราบว่าใครมีอ านาจในการตัดสินใจ ผู้บริหารต้องการข้อมูลอะไร 
และนักประเมินควรเป็นคนกลางที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่มีส่วนร่วมกับสิ่งที่ประเมิน 

10.   รูปแบบการน าผลไปใช้ประโยชน์ (Utilization-Focused Approach Model : UFA) 
รูปแบบการประเมินแบบนี้ จะเน้นการน าผลไปใช้ประโยชน์โดยอาศัยบุคลิกภาพของนักประเมิน
ไปสู่การใช้ประโยชน์ของผลการประเมิน นักประเมินจะต้องสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ  
ผู้ต้องการใช้ข้อมูลโดยตรง เพื่อให้ทราบแนวทางในการตัดสินใจที่ต้องการท า และให้ข้อมูลที่ผู้ใช้
ต้องการได้ตรงกัน ด้วยการระบุผู้เกี่ยวข้องโดยตรงที่ต้องการใช้ผลการประเมิน ก าหนดประเด็น  
การประเมินให้ชัดเจน เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดเกณฑ์การตัดสิน  
ซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ผลการประเมินเพื่อสรุปและตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ประเมินเอง 

11.   รูปแบบยึดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders – Based Model) รูปแบบการ
ประเมินนี้ ให้ความส าคัญและเน้นสนองความต้องการของกลุ่มต่างๆ (Multiple Stakeholder 
Groups)  เช่นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มผู้สนใจและเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ประเมิน กลุ่มเหล่านี้จะมี
ส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ของการประเมิน การเลือกกลุ่มผู้เกี่ยวข้องควรพิจารณาว่า  ถ้าเพื่อกระตุ้น
ให้ได้ผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ (Utilization) ควรเลือกกลุ่มที่มีอ านาจในการตัดสินใจด้าน
นโยบาย และควรให้มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง เช่น ผู้บริหาร และผู้ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย 
เป็นต้น ถ้าเพื่อเป็นตัวแทนของกระบวนการตัดสินใจ (Decision Making Process) ควรเลือกกลุ่ม
ที่มีอ านาจในการตัดสินและไม่จ าเป็นต้องให้มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดและถ้าเพื่อเป็นการสร้างพลัง
อ านาจ (Empowerment) ควรเลือกกลุ่มที่มีอ านาจในการตัดสินใจต่ า แต่มีบทบาทของการต่อรอง
สูง เช่น กลุ่มผู้ใช้บริการ กลุ่มผลประโยชน์ และกลุ่มพลังงานต่างๆ เป็นต้น 

12.   รูปแบบสนองความต้องการ (Responsive Model) รูปแบบการประเมินนี้ เน้นสนอง
ความต้องการสารสนเทศของผู้สนใจใช้ผลการประเมิน โดยพยายามตัดสินคุณค่าของการ
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ด าเนินงานตามทัศนะของผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายอย่างกว้างขวาง รวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตและ
สัมภาษณ์ตามสภาพธรรมชาติ โดยใช้นักสังเกตหลายคนสังเกตกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ เน้น
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการรับรู้กระบวนการและผลกระทบในด้านการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น  โดย
พิจารณาองค์ประกอบของการประเมิน 3 ส่วน คือ สิ่งน า การปฏิบัติ และผลลัพธ์ วิธีการประเมิน
เน้นการบรรยายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ ตามที่คาดหวังและที่เกิดขึ้นจริง เพื่อน ามาตัดสิน
คุณค่า โดยเปรียบเทียบมาตรฐานในทัศนะของผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ   ส่วนการตัดสินคุณค่า
สุดท้ายให้เป็นหน้าที่ของผู้ใช้ผลการประเมิน โดยก าหนดเกณฑ์และพิจารณาคุณค่าของกลุ่มต่างๆ 
เอง  

13.   รูปแบบที่เน้นการสร้างสรรค์ของนักประเมิน (Creative Model) รูปแบบนี้จะใช้หลัก
ความสอดคล้องการตอบสนองตามสถานการณ์ (Situation ally Responsive) เน้นการน าผลไปใช้
ประโยชน์ (Utilization – Focused) และวิธีการที่ยืดหยุ่น (Methodologically Flexible) ด้วยการใช้
กระบวนการแก้ปัญหาในการปรับเปลี่ยนสถานการณ์และการประเมินให้เหมาะสมกัน โดยอาศัย
ความสามารถส่วนตัวของนักประเมินในการเจรจาต่อรอง   การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม  
เพื่อออกแบบการประเมิน และปรับเทคนิควิธีการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
ดังนั้นนักประเมินจึงต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าตัดสินใจ  กระตือรือร้น  ไวต่อการ
ตอบสนองปรับตัวได้ดี สามารถให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้เข้าใจในกระบวนการประเมิน 
และน าผลการประเมินไปใช้ได้ 

14.   รูปแบบทรานแซ็คซันแนล (Transactional Model) การประเมินรูปแบบนี้ใช้ 
เพื่อแก้ไขความแตกแยกหรือขัดแย้งอันเนื่องมาจากการด าเนินงาน โดยใช้หลักการบริหารความขัดแย้ง 
กระบวนการประเมินจะเริ่มด้วยการประชุมเพื่อรับทราบปัญหาของกลุ่มผลประโยชน์  
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สร้างเครื่องมือติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เกี่ยวกับการรับรู้
ปัญหา ความคาดหวังของกลุ่มต่างๆ ปรับเปลี่ยนสิ่งที่ประเมินให้เหมาะสม  โดยสร้างความ
รับผิดชอบร่วมกัน รวมทั้งติดตามควบคุม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นใหม่ด้วย 

15.   รูปแบบอิลลูมิเนทีฟ (Illuminative Model) ส าหรับรูปแบบการประเมินแบบนี้  
เน้นการใช้เทคนิคการสังเกตแบบปลายเปิด (Open – Ended Observation)  เกี่ยวกับคุณลักษณะ
ส าคัญของสิ่งที่จะประเมิน เช่น ข้อตกลงเบื้องต้น สถานการณ์แวดล้อม และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อสิ่งที่ประเมิน เพื่อบรรยาย แปลความหมาย และจัดท าเอกสารรายงาน
เกี่ยวกับผลดีผลเสียของสถานการณ์แวดล้อม นวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และผลลัพธ์ที่ส าคัญ 
รวมทั้งแสวงหาหลักการท่ัวไป 
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16.   รูปแบบประชาธิปไตย (Democratic Model) การประเมินรูปแบบนี้เน้นหลักการ
เกี่ยวกับประชาธิปไตย โดยให้ความส าคัญต่อผู้มีผลประโยชน์จากการด าเนินงานทุกกลุ่มให้มี 
ส่วนร่วมในกระบวนการประเมิน นักประเมินจะท าหน้าที่ติดต่อเจรจาประสานงานระหว่างแหล่งทุน 
ผู้บริหาร ผู้รับบริการ ผู้ได้รับผลจากสิ่งที่ประเมิน และประชาชนทั่วไป ตลอดจนท าหน้าที่ศึกษา
ข้อมูลของสิ่งที่ประเมิน  และประชาชนทั่วไป  ตลอดจนท าหน้าที่ศึกษาข้อมูลของสิ่งที่ประเมิน  
เสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ   การตัดสินคุณค่าและข้อเสนอแนะ 
สิ่งที่ประเมิน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้เกี่ยวข้องแต่ละฝ่าย 

17.   รูปแบบที่เน้นผู้บริโภค (Consumer – Oriented Model) รูปแบบการประเมินแบบนี้
เน้นความส าคัญของผู้บริโภค โดยมีแนวคิดว่าการประเมินมีจุดมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้บริโภค ส าหรับตัดสินใจเลือกบริโภคให้คุ้มค่า หรือสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ โดยควรตัดสินคุณค่าตามมาตรฐานของผู้บริโภคเป็นส าคัญ  ผู้บริโภค
อาจเป็นผู้ซื้อสินค้า ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าโครงการฝึกอบรม ผู้เลือกสถานศึกษา นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
และผู้เสียภาษี เป็นต้น  

18.   รูปแบบพิพากษา (Judicial Model)  รูปแบบนี้น าวิธีการพิพากษาคดีมาใช้ เพื่อให้
ได้ข้อยุติเกี่ยวกับการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ประเมิน ด้วยการน าสืบพยานหลักฐานของทีมนัก
ประเมิน 2 ฝ่าย ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของสิ่งที่ประเมินแตกต่างกัน เพื่อเปิดโอกาสให้นัก
ประเมินแต่ละฝ่ายแสดงหลักฐานของฝ่ายตน โดยมีการซักถามพยานของตนและฝ่ายตรงกันข้าม 
ผู้พิพากษาและคณะลูกขุนรับฟังการเสนอข้อเท็จจริง และการสืบสวนพยานจากทีมนักประเมินแต่
ละฝ่าย เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ประเมิน และจัดท าข้อเสนอแนะ การประเมิน
รูปแบบนี้มีแนวคิดว่าการสืบสวนสอบสวนกับมนุษย์ถือว่าเป็นหลักฐานที่ส าคัญที่สุด เพราะ
นอกจากจะได้ข้อเท็จจริงแล้ว ยังได้ข้อมูลเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม สีหน้า ท่าทาง 
ซึ่งสามารถใช้ประกอบการพิจารณา เพื่อตัดสินคุณค่าที่เหมาะสมได้ 

19.   รูปแบบรับรองวิทยฐานะ (Accreditation Model) รูปแบบการประเมินนี้เกิดจากการ
ต่ืนตัวในการรวมกลุ่มของนักวิชาชีพ เป็นสมาคมวิชาชีพต่างๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิ์การประกอบอาชีพ
ของสมาชิก และก าหนดจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพ การพิจารณาผลงานทางวิชาการ โดยใช้
รูปแบบการประเมินจากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ก าหนดกฏเกณฑ์มาตรฐานในการ
ปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินคุณภาพของสิ่งที่ประเมิน เช่น ผลการปฏิบัติงาน ผลงาน
ทางวิชาการเพื่อรับรองวิทยฐานะ และการให้วุฒิบัตร เป็นต้น 
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20.   รูปแบบอิสระจากจุดมุ่งหมาย (Goal-Free Model)  รูปแบบการประเมินนี้เป็น
รูปแบบที่พยายามลดความล าเอียงของการประเมิน แบบยึดจุดมุ่งหมาย ด้วยการเน้นประเมินผล  
ที่เกิดขึ้นจริง หรือผลทั้งหมดของสิ่งที่ประเมินทั้งทางบวกและทางลบ โดยให้มีการประ เมิน 
ความต้องการจ าเป็น เพื่อใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ประเมิน การประเมินแบบ
อิสระจากจุดมุ่งหมายมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบผลทั้งหมด แล้วน าไปเปรียบเทียบการด าเนินงาน
เรื่องอ่ืนๆ และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการด าเนินงาน วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อศึกษาอัตราส่วน
ของค่าใช้จ่ายกับประสิทธิผล ก่อนจะสรุปผล การด าเนินงาน และคุณค่าในภาพรวมของสิ่ง  
ที่ประเมิน 

21.   รูปแบบประเมินประสิทธิผลการฝึกอบรม (Training Model)  รูปแบบนี้เหมาะ
ส าหรับการประเมินโครงการฝึกอบรม เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิผลของการฝึกอบรมว่าให้ผล
อะไรบ้างแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และหน่วยงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนา ปรับปรุงโครงการฝึกอบรมหรือตัดสินใจยุติหรือด าเนินโครงการต่อไป โดยประเมินผล
ของการฝึกอบรมเป็น 4 ขั้น ตามล าดับขั้นคือ  การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) ซึ่งเป็นความรู้สึก
ตอบสนองต่อโครงการของผู้เข้ารับการอบรม เช่น หลักสูตร เนื้อหา สาระ วิทยากร เอกสาร สถานที่
โสตทัศนูปกรณ์ และระยะเวลา เป็นต้น การประเมินการเรียนรู้ (Learning) ซึ่งเป็นผลการเรียนรู้ 
ที่เกิดขึ้นกับผู้เข้ารับการอบรม เช่น การเพิ่มขึ้นของความรู้ ทัศนคติ และทักษะก่อน -หลัง การ
ฝึกอบรม เป็นต้น การประเมินพฤติกรรม (Behavior) เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับ
การอบรมเมื่อกลับไปปฏิบัติงาน เช่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก่อน-หลัง การฝึกอบรม และ
หลังจากกลับไปปฏิบัติงาน เป็นต้น และการประเมินผลลัพธ์ต่อองค์การ (Results) เป็นการ
ประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดต่อองค์การ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ 
ผู้เข้ารับการอบรม เช่น การลดลงของปัจจัยเสี่ยง การเพิ่มขึ้นของผลผลิต และประสิทธิภาพ เป็นต้น  

22.   รูปแบบของปาร์คเกอร์ (Parker Model) รูปแบบนี้ใช้ประเมินโครงการฝึกอบรม โดย
จะประเมินใน 4 ประเด็น คือ การปฏิบัติงาน (Job Performance) ซึ่งจะประเมินว่าผู้เข้าร่วม
โครงการได้ปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือไม่ โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของงาน  เวลา  
การลดต้นทุน และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างาน การปฏิบั ติงานกลุ่ม  (Group 
Performance) โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ทั้งกลุ่ม ซึ่งประเมินได้ค่อนข้างยากเพราะมีตัวแปร 
เชิงสาเหตุอ่ืนๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมาก ความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการ (Participant’s 
Satisfaction) โดยพิจารณาความพึงพอใจต่อโครงการในด้านต่างๆ เช่น เนื้อหาและวิธีการ
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ฝึกอบรม เป็นต้น ความรู้ที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้าร่วมโครงการ (Participants’ Knowledge Gained) โดย
พิจารณาความรู้ด้านหลักการ ทฤษฎี และทักษะ ในทางปฏิบัติ 

23.   รูปแบบเบลล์ (Bell Model) รูปแบบนี้ใช้ประเมินโครงการฝึกอบรมโดยมุ่งผลลัพธ์ทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว ระยะสั้นใน 2 ประเด็นแรก คือ ผลลัพธ์ทางปฏิกิริยา (Reaction Outcomes) 
โดยพิจารณาจากทัศนคติของผู้เข้าร่วมโครงการในเรื่องต่างๆ เช่น เนื้อหา วิธีการฝึกและกิจกรรม 
เป็นต้น ผลลัพธ์ทางความสามารถ (Capability Outcomes) โดยพิจารณาว่าผู้เข้าร่วมโครงการ 
ได้ความรู้และคาดว่าจะน าความรู้ ไปใช้อย่างไร ผลลัพธ์ทางการประยุกต์  (Application 
Outcomes) โดยพิจารณาว่าผู้เข้าร่วมโครงการได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติจริงหรือไม่อย่างไร 
ผลลัพธ์ทางด้านคุณค่า (Worth Outcomes) เป็นการพิจารณาผลที่ได้จากโครงการเปรียบเทียบกับ
ทุนในรูปของตัวเงิน 

24.   รูปแบบไคโร (CIRO Model) รูปแบบประเมินโครงการฝึกอบรมนี้จะประเมิน  
4 ประเด็น คือ บริบท (Context)  โดยจะพิจารณาความจ าเป็นว่าควรฝึกอบรมหรือไม่ อบรมแล้วจะ
ท าให้มีความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างาน  และแก้ปัญหาองค์การได้หรือไม่ ปัจจัยน าเข้า 
(Input) จะพิจาณาทรัพยากรที่ใช้ในโครงการว่ามีอะไรบ้าง  และใช้อย่างไรจึงจะท าให้โครงการ
ได้รับความส าเร็จ ปฏิกิริยา (Reaction) เป็นการประเมินทัศนคติของผู้ร่วมโครงการ โดยให้รายงาน
เชิงอัตวิสัย (Subjective Report) ผลลัพธ์ (Outcome)  จะเน้นเก็บข้อมูลผลลัพธ์ของโครงการ 
เพื่อเตรียมวางแผนปรับปรุงโครงการในอนาคต 

25.   รูปแบบไอโป (IPOO Model) รูปแบบนี้ใช้ประเมินโครงการฝึกอบรมโดยประเมิน  
4 ประเด็น คือ ปัจจัยน าเข้า (Input) จะพิจารณาถึงองค์ประกอบของโครงการ เช่น คุณสมบัติของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยากร เอกสาร สิ่งอ านวยความสะดวก และงบประมาณ เป็นต้น กระบวนการ 
(Process)  จะพิจารณาการออกแบบ วิธีการฝึก และการด าเนินการฝึก ผลผลิต (Output) จะ
พิจารณาถึงความรู้ทักษะที่เพิ่มขึ้น ผลลัพธ์ (Outcomes) ซึ่งจะพิจารณาผลระยะยาวที่เกิดขึ้น เช่น 
ผลก าไร ความสามารถในการแข่งขันและการอยู่รอด 

26.   รูปแบบที่ยึดทฤษฎี (Theory - Based Model) การประเมินรูปแบบนี้ยึดการ
ขับเคลื่อนทางทฤษฎีโดยใช้ทฤษฎีช่วยในการตัดสิน ว่าสิ่งที่ประเมินนั้นประสบความส าเร็จ 
เพราะสาเหตุจากปัจจัยใดเป็นสาเหตุ เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะ ส าหรับพัฒนาสิ่งที่ประเมินได้อย่าง
ชัดเจน โดยมีทฤษฎีรองรับ ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นรูปแบบที่ใช้เพื่อการประเมินเชิงสาเหตุ เพื่อให้
ทราบผลที่ได้ ว่ามีปัจจัยหรือตัวแปรใดท าให้ผลการประเมินเป็นเช่นนั้น จะได้แก้ไขหรือพัฒนาสิ่ง  
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ที่ประเมินได้อย่างตรงจุดต่อไป รูปแบบลักษณะนี้มีแนวโน้มว่าจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น  
ในอนาคต  

27.   รูปแบบมูลค่าเพิ่ม (Value – Added Model) การประเมินรูปแบบนี้เน้นผลลัพธ์ท่ี
เป็นมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นการติดตามผลลัพธ์อย่างเป็นระบบ (Outcome Monitoring) เพื่อประเมินความ
งอกงาม พัฒนาการ หรือคะแนนเพิ่ม โดยใช้แบบสอบมาตรฐานเป็นเครื่องมือติดตามประเมิน
ความก้าวหน้า แนวโน้มของผลสัมฤทธิ์ พัฒนาการของระบบการศึกษา สถานศึกษาหรือผู้เรียนใน
ระดับต่างๆ โดยประเมินอย่างต่อเนื่องว่ามีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเพียงใด 

28.   รูปแบบเอฟเฟคทีฟ (Effective Model) รูปแบบนี้มีแนวทางการประเมินที่พยายาม
เพิ่มโอกาสของการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ เป็นวิธีที่ผสมระหว่างแนวคิดการประเมินแบบ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้สารสนเทศ (Responsive Evaluation) กับวิธีประเมินแบบ
ธรรมชาติ ซึ่งเน้นวิธีการที่ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ โดยเริ่มต้นจากการระบุผู้อยู่ในข่ายที่ใช้
สารสนเทศจากการประเมิน ระบุองค์ประกอบที่ต้องการประเมิน ก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินให้ชัดเจน จากนั้นจึงเก็บรวบรวมให้ครอบคลุมประเด็นปัญหา เพื่ อตัดสินคุณค่าของ 
สิ่งที่ประเมิน 

29.   รูปแบบศิลป์วิจารณ์ (Criticism Model) รูปแบบนี้ประยุกต์หลักของศิลป์วิจารณ์ 
(Art Criticism) มาใช้โดยมีแนวคิดว่าการวิพากษ์วิจารณ์ เป็นการใช้วิจารณญาณในการบรรยาย
คุณภาพของสิ่งที่ประเมิน (Descriptive Aspect) ตีความหมายคุณภาพ (Interpretive Aspect) 
ออกมาในเชิงประจักษ์ตามการรับรู้ของผู้ เชี่ยวชาญ และประเมินตัดสินคุณค่า (Evaluative 
Aspect) แนวทางของศิลป์วิจารณ์ ประกอบด้วย ศิลปะของการรับรู้ที่เชี่ยวชาญ ซึ่งเกิดจากการ
ฝึกฝน และประสบการณ์ กับศิลปะในการตัดสินคุณภาพด้วยการถ่ายทอดความรู้สึกที่ช านาญแล้ว 
เพื่อสะท้อนคุณค่าของสิ่งนั้นออกมา  วิธีการประเมินแนวนี้จึงขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญ  
ประสบการณ์ และการฝึกฝนที่เหมาะสมของนักประเมิน   เพื่อให้ไวต่อการรับรู้ที่ไว   และสามารถ
สะท้อนคุณค่าของสิ่งนั้นออกมาได้อย่างถูกต้อง 

30.   รูปแบบยึดสภาพจริง (Authentic Model) รูปแบบการประเมินนี้เน้นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริง เพื่อแก้ข้อจ ากัดของการทดสอบ เช่น การประเมินตามสภาพปัญหา
จริงเกี่ยวกับความคิด การท างานร่วมกัน ชิ้นงาน งานเขียน แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) และทักษะ
ชีวิต เป็นต้น โดยการพิจารณาตัดสินตามมิติระดับคุณภาพ (Rubrics) ซึ่งส่วนมากจะใช้ 5 ระดับ  
คล้ายมาตรประมาณค่า (Rating) มีรายละเอียดแต่ละระดับชัดเจน ซึ่งเป็นระดับมาตรฐานที่
ยอมรับส าหรับใช้เปรียบเทียบภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม 
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31.   รูปแบบคอนสตรัคติวิสท์ (Constructivist Model) การประเมินรูปแบบนี้เน้น 
การสร้างความร่วมมือจากทุกกลุ่ม หรือตอบสนองผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มเช่นกัน โดยมีแนวคิดว่า 
ความจริงไม่ใช่สิ่งสากลที่ยั่งยืน เป็นเพียงปฏิบัติการตามอัตวิสัยของผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น ผู้ประเมิน  
จึงมีบทบาทในการควบคุมการประเมิน และด าเนินการประเมินร่วมกับผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มให้มีฉันทามติร่วมกัน ผู้เกี่ยวข้องมีบทบาทส าคัญในการก าหนดประเด็นการประเมิน
และให้ความเห็นชอบต่อวิธีการประเมิน ส่วนผู้ประเมินมีหน้าที่ให้ความรู้และสร้างจิตส านึกให้เกิด
พลังของความร่วมมือที่จะพัฒนาสังคม กลุ่มและตนเอง รูปแบบของการประเมินนี้สามารถน าไป
ประยุกต์ได้เมื่อผู้ประเมินและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นด้วย และตกลงใจที่จะร่วมมือกันเป็นฉันทามติ 
โดยผู้ประเมินจะต้องมีคุณธรรมและบารมีเพียงพอ เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 

32.   รูปแบบเสริมพลังอ านาจ (Empowerment Model) รูปแบบนี้มีแนวคิดว่าการ
ประเมินเป็นการสร้างความร่วมมือจากทุกกลุ่ม มุ่งตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้ังแต่ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด ให้มาร่วมกันด าเนินงานจนเกิดเป็นพลังความรู้ ความเข้าใจ  
ในการประเมินและสามารถด าเนินการประเมินได้เอง ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างการประเมิน
แบบเสริมพลังอ านาจ กับการประเมินแบบสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่ายอยู่ที่การประเมินแบบ
สร้างความร่วมมือจากทุกฝ่าย ผู้ประเมินมีบทบาทของการควบคุมการประเมิน และด าเนินการ
ประเมินจนเกิดการยอมรับการประเมินและผลการประเมินร่วมกัน แต่การประเมินแบบเสริมพลัง
อ านาจ ผู้ประเมินมีบทบาทเป็นผู้แนะน า (Coach) อ านวยความสะดวก (Facilitator) ช่วยเหลือเชิง
เทคนิคและสร้างพลังการประเมินร่วมกันของผู้เกี่ยวข้อง 
 นอกจากนี้ ปาริฉัตร คะนึงเหตุ (2553:43-45) ได้สรุปรูปแบบของการประเมินโครงการ เป็น 3 
กลุ่ม คือ 
 กลุ่มที่ 1 รูปแบบการประเมินที่ยึดจุดมุ่งหมายเป็นหลัก 

1. รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ 
ไทเลอร์ (Tyler : 1959 : 110-125, อ้างถึงใน ปาริฉัตร คะนึงเหตุ : 2553 : 43) ได้กล่าว

สรุปไว้ว่า กระบวนการจัดการศึกษา มีองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
ประสบการณ์การเรียนรู้ และการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ การประเมินทางการศึกษาตามรูปแบบนี้ คือ 
การพิจารณาว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าตามที่ได้ต้ังจุดมุ่งหมายไว้หรือไม่  

แนวคิดการประเมินของไทเลอร์นั้นถือว่า ประสบการณ์การเรียนรู้หรือสิ่งที่ เกิดขึ้น 
ในโรงเรียน และความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การเรียนรู้จากโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จะต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย ดังนั้น การประเมินผลจึงเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหรือความส าเร็จของการสอน นอกจากนี้แนวคิดของไทเลอร์ยังเป็นที่รู้จักกันดีว่า เป็น
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รูปแบบที่ยึดวัตถุประสงค์ (Objective Model) ซึ่งการประเมินตามรูปแบบนี้ จะเริ่มต้นจากการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ให้สามารถแสดงออกในรูปของพฤติกรรมของผู้เรียน และขั้นต่อไปก็เป็นการ
พิสูจน์ให้เห็นว่า การด าเนินการตามหลักสูตร ได้ท าให้วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้บรรลุมากน้อย
เพียงใด ซึ่งบทบาทการประเมินก็คือ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ขั้นตอนการประเมินของไทเลอร์ ยังเป็นกระบวนการที่สามารถ
เวียนได้ คือ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินอาจน าไปใช้ในการนิยามหรือนิยามวัตถุประสงค์ใหม่ได้ สิ่ง
ที่ได้จากการประเมินครั้งก่อนๆ อาจน าไปใช้ในการวางแผนส าหรับการประเมินครั้งต่อไปได้ 

ลักษณะเด่นหรือสิ่งส าคัญ ที่รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ เน้นเป็นพิเศษ ก็คือ  
การมุ่งประเมินผลผลิตของโครงการตามที่ก าหนดไว้ หากสอดคล้องหรือได้ผลตามวัตถุประสงค์  
ก็แสดงว่าโครงการหรือหลักสูตรที่ไม่เคยรับการประเมินมาก่อน ก็คิดว่าน่าจะมีข้อจ ากัดส าหรับ  
ผู้ประเมินอยู่หลายด้าน โดยเฉพาะการสรุปผลการประเมินและการน าผลการประเมินไปใช้ เพราะ
ไม่ได้สนใจตัวแปรอ่ืน เช่น สภาพกระบวนการเรียนการสอน พื้นฐานของนักเรียน วิธีสอนของครู 
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน และไม่สนใจผลพลอยได้และผลที่เกิดขึ้นโดยไม่คาด
ฝัน ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ก าหนดการตัดสินใจเกี่ยวกับความแตกต่างหรือสอดคล้องระหว่าง
จุดมุ่งหมายกับการปฏิบัติ โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

2. รูปแบบการประเมินของแฮมมอนด์ 
  แฮมมอนด์ (Hummond : 1967 : 1-7, อ้างถึงใน ปาริฉัตร คะนึงเหตุ : 2553 : 43-44) ได้

เสนอโครงการและรูปแบบการประเมินทางการศึกษาไว้เป็นสามมิติ ดังนี้ 
 มิติที่ 1 ด้านการสอน ได้แก่ ตัวแปรที่เกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาต่างๆ คือ การจัดระบบ

ชั้นเรียนและตารางสอน สิ่งอ านวยความสะดวกและค่าใช้จ่าย 
 มิติที่ 2  ด้านสถาบัน ได้แก่ นักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ครอบครัวและชุมชน 
 มิติที่ 3  ด้านพฤติกรรม ได้แก่ พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 

 แสดงให้เห็นว่า ผู้ประเมินสามารถทราบข้อมูลได้อย่างละเอียดว่า ถ้าใช้วิธีสอน(มิติที่ 1) 
แล้ว จะท าให้นักเรียน (มิติที่ 2) เกิดทักษะตามที่ต้องการหรือไม่ (มิติที่ 3) ดังนั้นข้อมูลในมิติที่ 1  
และมิติที่ 2 จึงเป็นส่วนที่ท าให้ข้อมูลอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการและสภาพสังคม 
ส่วนข้อมูลในมิติที่ 3 เป็นจุดมุ่งหมายของการประเมิน ในการประเมินจึงต้องประเมินทั้งสามมิติ
เสมอ 
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ขั้นตอนการประเมินตามแนวคิดของแฮมมอนด์ 
1. ประเมินโครงการที่ก าลังด าเนินการอยู่  ในการประเมินนั้น ควรท าการประเมิน

ส่วนย่อยของโครงการ ซึ่งจะให้ได้มาซึ่งข้อมูลพื้นฐานที่จะน าไปสู่การตัดสินใจ เช่น การประเมิน
ระบบหลักสูตร จะประเมินเพียงรายวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรเท่านั้น 

2. นิยามลักษณะต่างๆ ของตัวแปร ในมิติด้านการสอนและด้านสถาบัน ยกเว้น ตัวแปร
ด้านค่าใช้จ่าย 

3. ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4. ประเมินพฤติกรรมที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ ผลที่ได้จากการประเมินจะเป็นตัวก าหนด

พิจารณาโครงการที่เป็นอยู่ 
5. ประเมินประสิทธิภาพของโครงการว่ามีมากน้อยเพียงใด โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ เพื่อหาข้อสรุปในสิ่งที่เกิดขึ้นจริง 
รูปแบบการประเมินของแฮมมอนด์ ซึ่งได้เสนอตัวแปรไว้ถึงสามมิติ เป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึง

ความพยายามที่จะวัดตัวแปรต่างๆ ให้ละเอียด ชัดเจนที่สุดและเป็นการก าหนดตัวแปรไว้หลายตัว 
ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งส าหรับการใช้ในระดับโรงเรียน ผู้ที่จะท าการประเมินจึงควรเป็นครูหรือผู้บริหาร 
เพราะเป็นผู้อยู่ภายใน ใกล้ชิดกับการจัดการศึกษา ย่อมท าการประเมินได้ดีกว่าคนอ่ืนๆ แต่ก็ต้อง
ได้รับการฝึกอบรมทางด้านการประเมินโครงการมาแล้ว 
 กลุ่มที่ 2 โมเดลที่ยึดเกณฑ์เป็นหลัก 

1. รูปแบบการประเมินของสคริฟเว่น (Screven)  
 สคริฟเว่น เน้นการประเมินว่า ไม่ควรยึดจุดมุ่งหมายเท่านั้น เขาใช้ค าว่า Goal-Free 

Evaluation เป็นคนแรก ในการประเมินนั้น จุดที่เน้นคือ ควรพิจารณาว่าจุดประสงค์นั้นมีค่าควรแก่การ
ด าเนินการเพียงใด โดยพิจารณาในแง่คุณค่าของจุดมุ่งหมายก่อนแล้วจึงประเมินว่า โครงการได้
บรรลุจดุมุ่งหมายหรือไม่ 
 สครีฟเว่น เน้นการประเมิน 4 ลักษณะ คือ 

1. การประเมินย่อย (Formative Evaluation) เป็นการประเมินที่อยู่ในระหว่างการ
ด าเนินโครงการ หรือด าเนินหลักสูตร เป็นการประเมินเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน 

2. การประเมินรวม (Summative Evaluation) เป็นการประเมินสรุปผลของหลักสูตร จะ
ด าเนินการเมื่อสิ้นสุดกระบวนการใช้หลักสูตรแล้ว เพื่อเป็นการตัดสินคุณค่าของหลักสูตร ตลอดจน
หาค่าหรือจุดบกพร่องของหลักสูตรท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว 
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3. การประเมินภายใน (Intrinsic Evaluation) เป็นการประเมินคุณค่าของสิ่งต่างๆ 
ภายในตัว เช่น เนื้อหา จุดมุ่งหมาย กระบวนการให้คะแนน เจตคติของครู เป็นการประเมิน
กระบวนการด าเนินงาน 

4. การประเมินผลส าเร็จ (Play – off  Evaluation) เป็นการประเมินผลที่เกิดจากสิ่งต่างๆ สิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งที่ใช้ในการด าเนินการของหลักสูตร เช่น ประเมินผลที่เกิดจากการสอนของครูที่มีต่อ
นักเรียนหรอืผลที่เกิดขึ้นกับครู 

การประเมินในลักษณะนี้ จะเน้นผลที่ได้ (Effect) มากกว่าจุดมุ่งหมาย และเมื่อพิจารณา
ให้ละเอียดจะเห็นว่า เป็นการขยายความคิดในการประเมินของครอนบาคและไทเลอร์ คือ 
ประเมินผลที่เกิดจากหลักสูตร นอกจากการประเมินผลที่เกิดตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนั้น 
ผู้ที่จะประเมินจึงไม่ควรมองผลที่เกิดจากหลักสูตรในขอบเขตที่แคบ เพราะผลที่เกิดมีมากมาย ทั้งที่
คาดหวังและมิได้คาดหวัง นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงแนวทางในการประเมินของสครีฟเวน ทั้ง 4 
ลักษณะ เขามิได้เสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการประเมินองค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตรว่าควรท า
อย่างไร เพียงแต่เป็นแนวคิดที่ท าให้ทราบบทบาทของการประเมินเท่านั้น 

2. รูปแบบการประเมินของสเตค 
สเตค (Stake : 1967 : 523-540, อ้างถึงใน ปาริฉัตร คะนึงเหตุ : 2553 : 44) ได้เสนอ

แนวคิดในการประเมินทางการศึกษาว่า ผู้ประเมินจะต้องรวบรวมข้อมูลที่แท้จริงให้ได้ เนื่องจาก
แหล่งข้อมูลมีมากมายและวิธีการเก็บข้อมูลที่มีหลายวิธี ดังนั้น การประเมินจะต้องมีความมุ่ง
หมายที่ชัดเจนว่า จะน าข้อมูลมาเพื่ออะไร เขาพิจารณาว่า ข้อมูลที่ต้องการ คือ ข้อมูลที่น ามาใช้
เพื่อ “การอธิบาย” (Description) และ “การตัดสินใจ” (Judgment) ซึ่งได้แก่ข้อมูล 3 ชนิด คือ 
ข้อมูลที่เกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น (Antecedents) กระบวนการ (Transactions) และผลผลิต 
(Outcomes) และในการเก็บข้อมูล ผู้ประเมินต้องบันทึกข้อมูลทั้งสามชนิดนี้ แยกออกเป็นสี่
ประเภท ซึ่งได้แก่ผลที่คาดหวัง (In fens) ผลที่เกิดขึ้นจริง (Observations) มาตรฐานที่ใช้ 
(Standards) และที่มาของการตัดสินใจ (Judgments) ในการประเมิน ผู้ประเมินต้องพิจารณา
ข้อมูลเพื่อการอธิบายก่อน คือ ต้องมีการศึกษาความสอดคล้องระหว่างผลที่คาดหวังกับผลที่
เกิดขึ้นจริง และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการและผลผลิต แล้วเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ และที่คาดว่าจะให้เกิดขึ้นแล้วจึงตัดสินใจ 
 แนวคิดของสเตคแตกต่างไปจากแนวคิดของคนอ่ืนๆ ตรงที่ ถ้าพบว่าผลผลิตยังไม่ดี ไม่ได้
หมายความว่า การวางแผนยังไม่ดี หลักสูตรไม่ดี แต่อาจจะบกพร่องที่องค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น การจัด
เวลา สภาพแวดล้อม ผู้สอน ผู้บริหาร ผู้เรียน สื่อ อุปกรณ์ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
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 สเตค เสนอกระบวนการตัดสินคุณค่าของหลักสูตรหรือโครงการ โดยการเปรียบเทียบ
ข้อมูลในเมตริกซ์การอธิบายกับมาตรฐานในเมตริกซ์การตัดสินใจ ทั้งนี้นักประเมินจะต้องเก็บ
รวบรวมข้อมูลทุกองค์ประกอบของการประเมิน ทั้งปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการและผลผลิต การ
ตัดสินจ าเป็นต้องใช้เกณฑ์มาตรฐาน สเตคได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานไว้ 2 ชนิด ชนิดแรก คือ 
เกณฑ์มาตรฐานสัมบูรณ์ (Absolute Standards) เป็นเกณฑ์ที่ต้ังขึ้นโดยอาศัยหลักการและเหตุผล
ของตนหรือกลุ่มคน และชนิดที่ 2 คือ เกณฑ์มาตรฐาน (Relative Standards) เป็นเกณฑ์ที่ได้โดย
อาศัยข้อมูลจากหลักสูตรอ่ืน เป็นหลักเปรียบเทียบในการพิจารณาตัดสินคุณค่าของหลักสูตร ใน
การตัดสินคุณค่านั้นอาจใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งก็ได้ 
 กลุ่มที่ 3 รูปแบบการประเมินที่ช่วยในการตัดสินใจ 

1. รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) 
 สตัฟเฟิลบีม (Stuffle Beam : อ้างถึงใน ปาริฉัตร คะนึงเหตุ : 2553 : 44-45)ได้พัฒนา

รูปแบบการประเมินที่ช่วยในการตัดสินใจ (CIPP Model) โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์สิ่งที่จะ
ประเมินอย่างครอบคลุม เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจทางเลือกต่างๆ ของ
ผู้บริหาร ที่เรียกว่ารูปแบบการประเมิน CIPP (Context-Input-Process-Output Model) 
 รูปแบบการประเมิน CIPP แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ส่วน ตามล าดับพัฒนาการของการ
ด าเนินโครงการ 3 ระยะ ดังต่อไปนี ้

1. การประเมินก่อนเริ่มด าเนินงาน การประเมินในช่วงนี้จะเป็นเพื่อวางแผน อันเป็นการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ และวิธีการด าเนินงาน จัดท าสิ่งต่างๆ อาจเป็นโครงการ กิจกรรม หลักสูตร ซึ่ง
จะท าการประเมินใน 2 ส่วน คือ 

1.1 การประเมินบริบท (Context Evaluation) การประเมินบริบท เป็นการประเมิน
ความต้องการจ าเป็น เพื่อก าหนดการด าเนินงาน โดยประเมินสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ตลอดจนปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น วิธีการประเมินจะใช้การบรรยายและ
เปรียบเทียบปัจจัยน าเข้าที่ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวัง บริบทของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่คาดหวัง
กับที่เป็นจริง รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุความไม่สอดคล้องระหว่างความเป็นจริงและสิ่งที่คาดหวัง
ดังกล่าว 

1.2 การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) เป็นการตรวจสอบความพร้อม
ด้านทรัพยากร ที่จะใช้ในการด าเนินโครงการทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระบบบริหารจัดการ
ท่ีวางแผนไว้ เพื่อวิเคราะห์และก าหนดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ที่จะท าให้การด าเนิ นงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ วิธีการประเมินใช้การบรรยายและวิเคราะห์ทรัพยากรที่มี
อยู ่รวมถึงกลยุทธ์และกระบวนการด าเนินงานที่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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  การประเมินก่อนเริ่มด าเนินงานน าไปสู่การวางแผน ซึ่งควรมีการวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของสิ่งที่จะด าเนินการ โดยพิจารณาความสอดคล้อง ความสมบูรณ์ ประสิทธิภาพ ความเหมาะสม
ของการบริหาร ผลกระบทและความเป็นธรรม ความเป็นไปได้ทั้งด้านแผนงาน แผนเงินและแผนก าลังคน  

2.  การประเมินระหว่างด าเนินโครงการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินกระบวนการ โดย
ศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการ สาเหตุที่ท าให้ไม่
สามารถด าเนินโครงการตามแผนได้ เพื่อจัดหาสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงการด าเนินโครงการได้
อย่างทันท่วงที การประเมินขั้นตอนนี้จึงมีบทบาทส าคัญต่อความส าเร็จของโครงการ 

3. การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ (Product Evaluation) เป็นการประเมินผลผลิตของ
โครงการ เพื่อจะตอบค าถามให้ได้ว่าการด าเนินโครงการประสบความส าเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ 
ผลผลิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ คุ้มค่าหรือไม่ การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการจะพิจารณา 
ผลลัพธ์ ผลกระทบของโครงการทุกๆด้าน ซึ่งมักใช้เทคนิคการติดตามผลหรือประเมินผลด้วยการ
ติดตามหลังโครงการเสร็จ หรือศึกษาย้อนรอย (Follow up Study หรือ Tracer Study) ผลการ
ประเมินจะให้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการว่าควรจะคง ปรับ ขยาย หยุด
โครงการ หรือควรยกฐานะเป็นโครงการประจ า เป็นต้น 
 สตัฟเฟิลบีม ได้น าเสนอประเภทของการตัดสินใจที่สอดคล้องกับประเด็นการประเมินผล
ดังนี้ 

1. การตัดสินใจเพื่อการวางแผน (Planning Decisions) เป็นการตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลจาก
การประเมินสภาพแวดล้อมที่ได้น าไปใช้ในการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับ
แผนการด าเนินงาน 

2. การตัดสินใจเพื่อก าหนดโครงสร้างของโครงการ (Structuring Decisions) เป็นการ
ตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลจากปัจจัยน าเข้าที่ได้น าไปใช้ในการก าหนดโครงสร้างของแผนงานและขั้นตอน
ของการด าเนินโครงการ 

3. การตัดสินใจเพื่อน าโครงการไปปฏิบัติ (Implementation Decisions) เป็นการตัดสินใจ
ที่ใช้ข้อมูลจากการประเมินกระบวนการ เพื่อพิจารณาควบคุมการด าเนินการให้เป็นไปตามแผน
และปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

4. การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ (Recycling Decisions) เช่น การตัดสินใจเพื่อใช้
ข้อมูลจากการประเมินผลผลิต (Output) ที่เกิดขึ้นเพื่อพิจารณาการยุติ ล้มเลิก หรือขยายโครงการ 
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2. รูปแบบการประเมินของ Alkin  
 อัลคิน (Alkin : อ้างถึงใน ปาริฉัตร คะนึงเหตุ : 2553 : 45) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการ
ประเมินโครงการว่า เป็นการประเมินเพื่อการตัดสินใจ การเลือกข้อมูล ข้อสนเทศที่เหมาะสม การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการจัดท ารายงานเพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจ เลือก
ทางเลือกเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ Alkin ได้เสนอองค์ประกอบของการประเมินโครงการ 5 
ประการ สรุปได้ดังนี้ 

1. การประเมินระบบ (System Assessment)  มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเปรียบเทียบสภาพที่
เป็นจริงกับความคาดหวังที่อยากให้เกิดขึ้น 

2. การประเมินการวางแผน (Program Planning)  เป็นการเตรียมโครงการก่อนที่จะน า
โครงการไปปฏิบัติ 

3. การประเมินการด าเนินการ (Program Implementation)  ในขั้นนี้ผู้บริหารได้เลือก
โครงการแล้วน าโครงการไปปฏิบัติ  ขณะด าเนินการก็จะประเมินเพื่อตรวจสอบการด าเนินงานตาม
ขั้นตอนและพิจารณาข้อมูลสารสนเทศว่าโครงการควรด าเนินต่อไปอย่างไร  ควรมีการปรับปรุง
หรือไม่ เพื่อดูความสอดคล้องของสิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้น 

4. การประเมินเพื่อปรับปรุงโครงการ (Program Improvement)  เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อน ามาใช้ตัดสินใจปรับปรุงโครงการที่ด าเนินการอยู่หรือสิ้นสุดแล้ว เพื่อประเมินผลส าเร็จ
หรือล้มเหลว ตลอดจนผลกระทบท่ีมีต่อโครงการ 

5. การประเมินเพื่อยอมรับโครงการ (Program Certification) ผลการประเมินนอกจาก
เสนอผู้บริหารได้แล้ว ต้องน าไปใช้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการยอมรับว่ามีความเหมาะสม 
สมเหตุสมผล เหมาะส าหรับที่จะด าเนินการเพื่อให้เกิดผลตามเป้าหมาย 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า รูปแบบการประเมินโครงการมีหลายรูปแบบ โดยแต่ละ
รูปแบบจะมีจุดเน้นต่างกัน  ส าหรับการประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้
ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือ ในครั้งนี้  ผู้ประเมินเลือกใช้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินตามรูปแบบ 
CIPP (CIPP Model) เนื่องจากการศึกษารูปแบบนี้สามารถประเมินข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการได้ครอบคลุมมากที่สุด เนื่องจากรูปแบบนี้มีการศึกษาในด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า                
ด้านกระบวนการ ตลอดจนการศึกษาด้านผลผลิต เพื่อให้ได้ข้อมูลในการบริหารโครงการ และ             
เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาโครงการต่อไป 
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ประเภทของการประเมินโครงการ 
 สมหวัง พิริยานุวัฒน์ (2544 : 76) ได้กล่าวไว้ว่า  การแบ่งประเภทการประเมินโครงการ 
ไม่มีการก าหนดเกณฑ์เด็ดขาด แต่จ าเป็นต้องอาศัยเกณฑ์หลายชนิดมาจ าแนกประเภท  เช่น  ใช้
เวลาวัตถุประสงค์ วิธีการและรูปแบบการประเมินมาบ่งบอกถึงประเภทของการประเมิน  ซึ่งในที่นี้อาจ
จ าแนกการประเมินโครงการออกเป็น 4  ประเภท ดังนี้  

1.  การประเมินโครงการก่อนด าเนินการ (Preliminary  Evaluation) เป็นการศึกษา
ประเมินความเป็นไปได้  (Feasibility Study) ก่อนที่เริ่มโครงการใด ๆ โดยอาจท าการศึกษา
ถึงประสิทธิภาพของปัจจัยป้อน ความเหมาะสมของกระบวนการที่คาดว่าจะน ามาใช้ในการบริหาร
จัดการโครงการ ปัญหา  อุปสรรค  ความเสี่ยงของโครงการ ตลอดจนผลลัพธ์หรือประสิทธิผลที่คาดว่าจะ
ได้รับการประเมินโครงการก่อนการด าเนินการนี ้ม ีประโยชน์ส าหรับนักลงทุน  เพื ่อเป็น
ก า ร ศ ึก ษ า ด ูว ่า ก ่อ น ล งมื อ โ ค ร ง ก า ร ใ ดๆ  นั้ น  จ ะ เ กิ ด ค ว า ม คุ้ ม ค่ า แ ก่ ก า ร ล ง ทุ น 
(Cost  Effectiveness)  หรือจะเกิดผลกระทบต่อระบบสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจการเมือง 
ประชากร เทคโนโลยี และระดับนโยบายหรือไม่ หากได้ท าการศึกษารอบคอบแล้วอาจจะได้ผลการ
คาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะได้เกิดประโยชน์หรือโทษอย่างไร ปัญหา อุปสรรค เป็นอย่างไร เพื่อผู้เป็น
เจ้าของโครงการจะได้ตัดสินล่วงหน้าว่าจะเลิกล้มโครงการหรือปรับปรุงองค์ประกอบ และ
กระบวนการบริหารจัดการโครงการเพียงใด เพื่อให้เกิดผลดี 

2. การประเมินระหว่างด าเนินการโครงการ  (Formative  Evaluation)  เป็นการประเมินผล  
เพื่อการปรับปรุง   เป็นส าคัญซึ่งมักจะใช้ประเมินผลระหว่างแผนหรือระหว่างพัฒนาโครงการ
ผลที่ได้จาก Formative Evaluation นั้น จะช่วยต้ังวัตถุประสงค์ของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่แท้จริง นอกจากนั้น Formative  Evaluation  อาจใช้ในระหว่างด าเนินโครงการ  จะช่วย
ตรวจสอบว่าโครงการได้ด าเนินไปตามแผนของที่ก าหนดไว้โครงการหรือไม่ อย่างไรก็ตามอาจ
เรียกชื่อเฉพาะว่า Implementation  Evaluation หรือ Formative  Evaluation  อาจตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของโครงการว่าด าเนินได้ผลเพียงไร  เรียกว่า  Progress  Evaluation          

3.   การประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการหรือประเมินผลผลิต (Summative Evaluation) เป็น
การประเมินผลรวมสรุป มักจะใช้ประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ  ส าหรับโครงการที่มีการด าเนินระยะ
ยาวก็อาจใช้  Summative Evaluation ในการสรุปย่อความระยะยาวต่าง ๆ  ข้อมูลที่ได้จากระยะ
ต่าง ๆ จะช่วยให้มีการประเมินสรุปรวมนั้น   ส่วนใหญ่จะรวบรวมจากผลของ Formative 
Evaluationเป็น Summative Evaluation  ซึ่งผลสรุปที่ได้จะน าสู่การรายงานว่า โครงการได้บรรลุ
เป้าหมาย  (Goals)  หรือไม่อย่างไรตลอดจนการรายงานถึงสถานภาพของโครงการว่าประสบความส าเร็จ
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หรือล้มเหลวเพียงไรมีปัญหาหรืออุปสรรคใดที่ต้องแก้ไขปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ผู้บริหาร
โครงการสามารถน าไปสู่การตัดสินว่าโครงการนั้นควรด าเนินการต่อหรือยกเลิก 

4. การประเมินประสิทธิภาพ  เป็นประเภทของการประเมินที่จ าเป็นส าหรับโครงการ
บริการทั่วไป   เพราะจะช่วยเสริมให้โครงการเหล่านั้น   สามารถด าเนินการอย่างสอดคล้อง
กับสภาวการณ์ของสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือ
โครงการที่เป็นตัวก าหนดเกณฑ์ส าคัญส าหรับประกันโครงการขนาดใหญ่ระดับชาติ   ที่จะไม่
ต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดโดยไม่จ าเป็น  การด าเนินโครงการบริการสังคมนั้น  จะ
ไม่มุ่งแต่เพียงความส าเร็จของโครงการเท่านั้น แต่จะต้องให้คุ้มค่าในเชิงของประสิทธิภาพด้วย  
 พิสณุ  ฟองศรี (2551 : 90-102)  ได้สรุปประเภทของการประเมินโครงการไว้ดังนี้ 
 การประเมินก่อนด าเนินโครงการ 
 ลักษณะของการประเมินก่อนด าเนินโครงการ  เป็นการประเมินเพื่อศึกษาความเหมาะสม
ที่จะด าเนินโครงการ  มุ่งตรวจสอบความจ าเป็น  ความเป็นไปได้ ความพร้อม  หรือปัจจัยน าเข้า
โดยน าข้อมูลมาตัดสินใจ  วางแผนว่าควรจะด าเนินการหรือไม่ อย่างไร  เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีสาระส าคัญโดยสรุปได้ดังนี้  

1. ประเมินในขณะที่ยังไม่ด าเนินโครงการ ซึ่งมักเป็นการเตรียมด าเนินโครงการ  
ในระยะแรก หรือเป็นโครงการที่หยุดไปแล้วระยะหนึ่ง จะเริ่มด าเนินการใหม่อีกในครั้งต่อไป 

2. ประเมินเพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการ โดยเป็นการตรวจสอบว่าจ าเป็น  
ต้องจัดท าโครงการหรือไม่ ถ้าจะท า มีความเป็นไปได้หรือความพร้อมของทรัพยากรหรือปัจจัยน าเข้า 
แค่ไหน สภาพแวดล้อมต่างๆ เอื้อหรือเป็นอุปสรรคหรือไม่อย่างไร 

3. เพื่อหาสารสนเทศในการตัดสินใจวางแผน  สารสนเทศที่ได้จากการประเมินก่อน
ด าเนินโครงการจะมีประโยชน์ในการตัดสินใจวางแผนเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ  
ให้เหมาะสมเพียงพอ อันจะเอ้ือต่อความส าเร็จของโครงการถ้าจะน าโครงการไปด าเนินการจริง 
 การประเมินระหว่างด าเนินโครงการ 
 ลักษณะส าคัญของการประเมินระหว่างด าเนินโครงการ เป็นการประเมินขณะด าเนิน
โครงการเพื่อศึกษากระบวนการด าเนินงาน มุ่งน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ ปรับปรุง
กิจกรรม และตรวจสอบความก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมีสาระส าคัญโดยสรุปได้
ดังนี้  

1.  ประเมินในขณะที่โครงการด าเนินอยู่ ซึ่งอาจเป็นการด าเนินโครงการครั้งแรก หรือเป็น
โครงการต่อเนื่อง หรือโครงการประจ าแต่ละปีงบประมาณ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ เช่น โครงการ



51 
 

ฝึกอบรมเป็นรุ่นๆ ตามหลักสูตรต่างๆ ซึ่งมีแนวโน้มจะด าเนินการต่อไปเรื่อยๆ โอกาสจะยุติ
โครงการมีน้อย การประเมินจึงเป็นการประเมินความก้าวหน้า 

2. ประเมินเพื ่อศึกษากระบวนการด าเนินงานตามโครงการ  เป็นการตรวจสอบว่า
กิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามแผนหรือไม่ ทั้งในระยะเวลา งบประมาณ เป้าหมาย ปัญหาต่างๆ เพื่อน าผล
มาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานในระยะหรือช่วงต่อๆ ไป 

3. ประเมินเพื่อหาสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ สารสนเทศที่ได้จากกระบวนการ
ด าเนินงาน จะน าไปสู่การปรับปรุงการด าเนินงานเอง และส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆได้ 

4. ประเมินเพื่อเน้นตรวจสอบความก้าวหน้าของผลด าเนินโครงการ นอกจากจะ
ประเมินตามข้อ 1-3 แล้ว จะมีการตรวจสอบถึงผลที่จะได้ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร โดย
อาจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อปรับการด าเนินงานให้เอ้ือต่อความส าเร็จของ
โครงการ 
 การประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 ลักษณะการประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ  จะเป็นการประเมินหลังจากโครงการสิ้นสุดแล้ว 
เพื่อศึกษาผลการด าเนินโครงการว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  หรือผลทั้งทางตรง  ทางอ้อม
อย่างไร สารสนเทศที่ได้จึงเน้นใช้ตัดสินใจ  เลิก หยุด  หรือด าเนินการต่ออย่างต่อเนื่อง  หรือ
ด าเนินการใหม่ในโอกาสต่อไป ลักษณะส าคัญของการประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ  สรุปได้ดังนี้  

1. ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ ซึ่งอาจเป็นสิ้นสุดโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด หรือ
สิ้นสุดระยะช่วงต่อตามปีงบประมาณ 

2. ประเมินเพื่อมุ่งศึกษาผลการด าเนินงานของโครงการ  ซึ่งจะตรวจสอบว่าผลต่างๆที่ได้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการหรือไม่ มีผลลัพธ์ มีผลกระทบทั้งทางบวก  ทางลบอย่างไร                      
มีประสิทธิภาพหรือความคุ้มค่าเพียงใด เพื่อให้ได้ข้อสรุปผลการด าเนินงานของโครงการ 

3. ประเมินเพื่อตัดสินอนาคตของโครงการ โดยพิจารณาว่าจะเลิก หยุด ด าเนินโครงการ
ต่อไป หรือขยายโครงการ สารสนเทศที่ได้จากการสรุปจะน ามาประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
และผู้เกี่ยวข้องว่าจะเลิก หยุดไว้ชั่วคราว ด าเนินการต่อโดยอาจปรับ ลด เพิ่ม ขยายโครงการ                
เป็นต้น 
 โกศักด์ิ กุลภา (2554 : 46)  ได้เสนอประเภทของการประเมินโครงการไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 

1.  การประเมินก่อนการด าเนินงาน (Pre-Evaluation) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมาย 
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการก าหนดและการเลือกท าโครงการ ซึ่งมักพิจารณาในเรื่องความ
เหมาะสมของการท าโครงการ และการวิเคราะห์ผลตอบแทนของโครงการ 
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2. การประเมินระหว่างการด าเนินงาน (Implementation-Evaluation) เป็นการประเมิน 
ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาของการปฏิบัติงานโครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบว่าการ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดหรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างอันจะได้แก้ไขให้
ทันท่วงที เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. การประเมินหลังการด าเนินงาน (Post-Evaluation) เป็นการประเมินที่จัดท าขึ้นเมื่อการ
ปฏิบัติงานโครงการได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เพื่อตรวจสอบว่าการด าเนินงานโครงการสามารถบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดได้เพียงใด มีผลพลอยได้อย่างอ่ืน  นอกเหนือที่จะได้ระบุไว้ในจุดมุ่งหมาย  
บ้างหรือไม่ และสรุปผลรวมของการด าเนินโครงการ 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การประเมินโครงการมีหลายประเภท ซึ่งไม่มีการ
ก าหนดเกณฑ์เด็ดขาด แต่จ าเป็นต้องอาศัยเกณฑ์หลายชนิดมาจ าแนกประเภท  เช่น ใช้เวลา  
วัตถุประสงค์  วิธีการ   และรูปแบบการประเมิน  มาบ่งบอกถึงประเภทของการประเมิน  ซึ่งการน ามาใช้
ต้องปรับให้สอดคล้องกับความต้องการและความเหมาะสมของโครงการ  จึงจะส่งผลต่อการ
พัฒนาโครงการ  ท าให้โครงการมีประสิทธิภาพได้ 
 
ความส าคัญของการประเมินโครงการ 
  นิลาวรรณ อินทรวงส์โชติ (2548 : 13)  ที่ได้สรุปความส าคัญของการประเมินโครงการไว้
ดังนี้ 

1.  การประเมินโครงการจะช่วยท าให้การก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการ
ด าเนินงานมีความชัดเจนขึ้น  คือ  ก่อนที่โครงการจะได้รับการสนับสนุน  ให้น าไปใช้ย่อมจะได้รับ
การตรวจสอบอย่างละเอียดจากผู้บริหารและผู้ประเมิน 

2. การประเมินโครงการช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า   หรือเกิดประโยชน์เต็มที่    
ทั้งนี้เพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ   ข้อมู ลใดหรือปัจจัยใด 
ที่เป็นปัญหา จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมคุ้มค่า 

3. การประเมินโครงการช่วยให้แผนงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์   โครงการเป็นส่วน
หนึ่งของแผน  ดังนั้นเมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขให้ด าเนินการไปด้วยดี
ย่อมจะท าให้แผนงานด าเนินไปด้วยดีและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้   การประเมินโครงการ
ช่วยแก้ไขปัญหาอันเกิดจากผลกระทบของโครงการและท าให้โครงการมีข้อที่ท าให้เกิดความ
เสียหายลดน้อยลง 

4. การประเมินโครงการ  มีส่วนในการสร้างขวัญและก าลังใจ ให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ 
มิใช่ควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการแต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงแก้ไขและเสนอแนะ
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วิธีการใหม่ๆ อันจะน ามาซึ่งผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทั้งปวงเช่นนี้ ย่อมท าให้ผู้ปฏิบัติ 
มีก าลังใจมีความพึงพอใจและมีความตั้งใจปฏิบัติงานให้ดีย่ิงขึ้น 

5. การประเมินโครงการช่วยให้การตัดสินใจในการบริหารโครงการ  คือ  การประเมินโครงการจะ
ท าให้ผู้บริหารทราบถึงปัญหาอุปสรรค ข้อดี  ข้อเสีย ความเป็นไปได้และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ด าเนินการโครงการ ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจด าเนินโครงการต่อไปหรือ  
ยุติโครงการนั้นเสีย 

คาน มุงคุณ (2551 : 24-25)  กล่าวว่า การประเมินโครงการมีความส าคัญ ดังนี้ 
1. เพื่อสนับสนุนหรือยกเลิกการประเมินผลจะเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจว่าควรจะยกเลิก

หรือสนับสนุนให้มีการขยายโครงการต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะโครงการใหม่ๆ ที่ยังมิได้จัดท าใน
รูปของโครงการทดลอง (Experimental) ซึ่งมีโอกาสจะผิดพลาดหรือล้มเหลวได้ง่าย ถ้าผลของการ
วิ เคราะห์พบว่า โครงการส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  โครงการนั้นๆ  
ก็ควรด าเนินการต่อไป ในทางตรงกันข้าม  หากผลการประเมินให้ผลกระทบเชิงลบมากกว่าผลลัพธ์
ที่ก าลังจะเข้ามาแล้ว ผลสรุปของโครงการเพื่อในอนาคตก็ต้องยกเลิกไป 

2. เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน เป็นการประมวลว่าโครงการได้บรรลุ
เป้าหมาย กฎเกณฑ์ หรือมาตรฐานท่ีก าหนดในระดับใด 

3. เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงงาน หากผลการทดลองพบว่าโครงการไม่ได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดตามที่ก าหนดไว้  ผู้เสนอโครงการควรเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขโครงการ
ให้ได้ระดับมาตรฐานที่วางไว้   โดยพิจารณาถึงข้อบกพร่อง เช่น การขาดความร่วมมือของ
ประชาชน การขัดต่อค่านิยมของประชาชน  การขาดการประชาสัมพันธ์  หรือสมรรถนะของ
องค์การที่รับผิดชอบไม่ถึงระดับมาตรฐาน 

4. เพื่อศึกษาทางเลือก (Alternative) โดยปกติในการน าโครงการไปปฏิบัตินั้น  ผู้บริหาร
โครงการจะพยายามแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุด  จากทางเลือกอย่างน้อย 2 ทางเลือก  ดังนั้นการ
ประเมินผลจะเป็นการเปรียบเทียบทางเลือก  ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกทางเลือกใดปฏิบัติ  ทั้งนี้เพื่อ
ลดความเสี่ยงให้น้อยลง 

5. เพื่อขยายผลในการน าโครงการไปปฏิบัติ   หากไม่มีการติดตามและประเมินผล 
อย่างต่อเนื่อง  ผู้ปฏิบัติโครงการอาจจะไม่ทราบถึงความส าเร็จของโครงการ  แต่ถ้ามีการประเมิน
โครงการเป็นระยะสม่ าเสมอ  ผู้ปฏิบัติโครงการจะสามารถทราบความก้าวหน้าของโครงการ  
ถ้าโครงการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  การขยายผลโครงการต่อไป ก็จะส่งผล
ส าเร็จ แต่การขยายผลการปฏิบัติโครงการบางครั้งยังขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ เชื้อชาติ   และ
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ความนิยม ดังนั้น ต้องค านึงถึงสิ่งที่น าไปในพื้นที่หนึ่งอาจได้ผลดี  แต่น าไปขยายผลในพื้นที่หนึ่ง
อาจไม่ได้ผล หรือสิ่งที่เคยท าได้ผลดีในช่วงเวลาหนึ่ง  อาจจะไม่ได้ผลดีในอีกช่วงเวลาหนึ่ง 
 สุชัญญา ดุษฏีอ าไพ (2552 : 33-35)  ได้สรุปความส าคัญของการประเมินโครงการไว้ดังนี ้

1. การประเมินโครงการ  จะช่วยท าให้การก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการ
ด าเนินงานมีความชัดเจนขึ้น กล่าวคือ ก่อนที่โครงการจะได้รับการสนับสนุนให้น าไปใช้ย่อมจะ
ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดจากผู้บริหารและผู้ประเมิน  ส่วนใดที่ไม่ชัดเจน  เช่นวัตถุประสงค์
หรือมาตรฐานในการด าเนินงาน   หากขาดความแน่นอนแจ่มชัดจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข  
ให้มีความถูกต้องชัดเจนเสียก่อน    

2. การประเมินโครงการ  ช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์
เต็มที ่   ทั้งนี้เพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ   ข้อมูลใดหรือปัจจัย
ใดที่เป็นปัญหา  จะได้รับการจัดสรรให้อยู่ในจ านวนหรือปริมาณที่เหมาะสม  เพียงพอแก่การ
ด าเนินงาน  ทรพัยากรที่ไม่จ าเป็นหรือมีมากเกินไปจะได้รับการตัดทอนและทรัพยากรใดที่ขาดก็จะ
ได้รับการจัดหาเพิ่มเติม   

3. การประเมินโครงการ  ช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์   ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า 
โครงการเป็นส่วนหนึ่งของแผน ดังนั้นเมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไข  
ให้ด าเนินการไปด้วยดี  ย่อมจะท าให้แผนงานด าเนินไปด้วยดีและบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 
หากโครงการใดโครงการหนึ่งมีปัญหาในการน าไปปฏิบัติ ย่อมกระทบกระเทือนต่อแผนงานทั้งหมด
โดยส่วนรวม    

4. การประเมินโครงการ มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ  (Impact)  ของ
โครงการ และท าให้โครงการมีข้อที่ท าให้เกิดความเสียหายลดน้อยลง    

5. การประเมินโครงการ  มีส่วนช่วยอย่างส าคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน เนื่องจาก
การประเมินโครงการเป็นการตรวจสอบและควบคุมชนิดหนึ่ง   ซึ่งด าเนินงานอย่างมีระบบ   และมี
ความเป็นวิทยาศาสตร์อย่างมาก   ทุกอย่างของโครงการและปัจจัยทุกชนิดที่ใช้ในการด าเนินงาน
จะได้รับการวิเคราะห์อย่างละเอียด 

6.  การประเมินโครงการ  มีส่วนในการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้ปฏิบั ติงาน 
ตามโครงการ   เพราะการประเมินโครงการมิใช่เป็นการควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการ  แต่เป็น
การศึกษาวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงแก้ไขและเสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ   เพื่อใช้ในการปฏิบัติโครงการ 
อันย่อมจะน ามาซึ่งผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทั้งปวง โดยลักษณะเช่นนี้ย่อมท าให้ผู้
ปฏิบัติมีก าลังใจ มีความพึงพอใจและมีความต้ังใจกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานต่อไปและมากขึ้น   
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7. การประเมินโครงการ   ช่วยในการตัดสินใจในการบริหารงานโครงการ   กล่าวคือ  
การประเมินโครงการ   จะท าให้ผู้บริหารได้ทราบถึงอุปสรรคปัญหา  ข้อดี  ข้อเสีย  ความเป็นไปได้
และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการโครงการ   โดยข้อมูลดังกล่าวแล้วจะช่วยท าให้
ผู้บริหารตัดสินใจว่าจะด าเนินโครงการนั้นต่อไปหรือจะยุติโครงการนั้นเสีย    นอกจากนั้นผลของ
การประเมินโครงการอาจเป็นข้อมูลอย่างส าคัญในการวางแผนหรือการก าหนดนโยบายของ
ผู้บริหาร 

  จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า  การประเมินโครงการอย่างมีระบบ ย่อมจะมีส่วนช่วย
ให้ผู้บริหารโครงการตระหนักถึงคุณภาพของโครงการที่ก าหนดขึ้นไว้ว่าสามารถสนองความ
ต้องการของสังคมหรือสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด และช่วยให้ผู้บริหารสามารถ
ตัดสินใจในการด าเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงการให้มีความถูกต้องเหมาะสม และ
ส่งผลให้โครงการนั้นด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้ทุกประการ 
 
ขั้นตอนการประเมินโครงการ 
 เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2544 : 279-288)  ได้จ าแนกขั้นตอนของการะประเมิน
โครงการออกเป็น 6 ขั้นตอน  ดังนี้ 

1.  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  ก่อนท าการประเมินโครงการผู้ประเมิน
จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  เช่น โครงการที่เสนอขออนุมัติ ถ้าเป็นโครงการน าร่อง 
ควรศึกษาเอกสารรายงานความก้าวหน้าของโครงการ  หรือถ้ามีรายงานผลการประเมินโครงการ
ฉบับสมบูรณ์  ก็ควรน ามาศึกษาให้เข้าใจ  จะท าให้ผู้ประเมินได้ทราบความเป็นมาของโครงการ 
สภาพแวดล้อม วัตถุประสงค์ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ   ซึ่งจะท าให้ผู้ประเมินสามารถก าหนดประเด็น
การประเมินและตัวชี้วัดต่อไปได้ 

2. การก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน  ในขั้นตอนนี้ผู้ประเมินจะต้องตอบค าถาม
ให้ได้ว่า  จะประเมินโครงการอะไร ประเมินท าไม เพื่อใคร หรือใครเป็นผู้ใช้ผลการประเมิน ข้อมูลที่
จะตอบค าถามเหล่านี้ได้มาจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ผู้สนับสนุนโครงการ 

3. การก าหนดขอบเขตของการประเมิน  เป็นขั้นตอนที่ส าคัญอีกขั้นตอนหนึ่งที่จะท าให้
การประเมินโครงการสามารถด าเนินการได้ และบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ โดยพิจารณาจากพื้นที่ 
ที่จะท าการประเมิน หน่วยงานที่ต้องการติดตาม บุคคลที่ผู้ประเมินต้องสัมภาษณ์ เป็นต้น 

4. การพิจารณาก าหนดตัวบ่งชี้และแหล่งข้อมูล  การก าหนดตัวบ่งชี้ในการประเมิน
สามารถก าหนดได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือจากตัวแบบการประเมินเชิงทฤษฎี  เช่น  
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การก าหนดตัวบ่งชี้จากรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model หรืออาจจะพิจารณาจากความ
คาดหวังของผู้ใช้ผลการประเมินก็ได้ ตัวบ่งชี้มีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ในเชิงปริมาณนั้น
เช่น จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ ์ร้อยละของนักศึกษาที่มีบุตร อัตราส่วนจ านวนนักเรียนต่อครู เป็น
ต้น  ส่วนในเชิงคุณภาพนั้นเช่น ความเหมาะสม ความสอดคล้อง ประสิทธิภาพในการท างาน เป็น
ต้น 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถท าได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ผู้ประเมินเก็บรวบรวมมา  ตัวอย่างเช่น ข้อจ านวนผู้เข้าร่วมอบรม ใช้ค่าร้อยละ 
ความคิดเห็นต่อโครงการที่อยู่ในรูปมาตราส่วนประมาณค่า ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเอกสาร การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม ฯลฯ  ใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหา   

6. การสรุปผลการประเมิน  การสรุปผลการประเมินโครงการ ผู้ประเมินควรเน้นประเด็น
ที่ส าคัญดังนี้คือ ผลผลิตจากโครงการ ปัญหา และข้อจ ากัดของการด าเนินโครงการ ข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงโครงการ  นอกจากน้ันควรสรุปผลโครงการไปในด้านอ่ืนๆ ด้วย 

พิสณุ  ฟองศรี (2551 : 102-106) ได้สรุปขั้นตอนการด าเนินโครงการทั้ง 9 ขั้นตอนไว้ดังนี้ 
1. การศึกษาแนวคิดการประเมินและศึกษาวิเคราะห์โครงการพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

การประเมินโครงการ  ผู้ประเมินต้องศึกษาแนวคิดการประเมินโครงการและสาระที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งอาจศึกษาเรื่องการติดตามโครงการ   ผลการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อสรุปน าไปก าหนด 
เป็นวัตถุประสงค์หรือประเด็นการประเมิน 

2. การก าหนดวัตถุประสงค์หรือประเด็นการประเมินและตัวชี้วัด  โดยการน าผลสรุป 
จากการศึกษาแนวคิดการประเมินและศึกษาวิเคราะห์โครงการพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  มาก าหนด
วัตถุประสงค์หรือประเด็นการประเมิน เมื่อได้วัตถุประสงค์หรือประเด็นการประเมินที่ชัดเจน คงที่ 
หรือค่อนขา้งชัดเจนแล้ว ก็จะเป็นตัวต้ังให้น าไปพัฒนาตัวชี้วัดต่อไป 

3. การก าหนดเกณฑ์และค่าน้ าหนัก (ถ้ามี) ค าว่าเกณฑ์ในที่นี้ หมายถึง เกณฑ์การตัดสิน 
ส่วนค่าน้ าหนัก  หมายถึง  ระดับความส าคัญของประเด็นการประเมินและตัวชี้วัด  ซึ่งยิ่งเกณฑ์มี
ความละเอียด และค่าน้ าหนักสอดคล้องกับสภาพโครงการเท่าไร  สารสนเทศจากการประเมินก็ยิ่ง
ครอบคลุมชัดเจนมากยิ่งขึ้นเท่านั้น  

4. การก าหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมิน  เมื่อได้วัตถุประสงค์หรือประเด็น
การประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์ (ถ้ามี) และค่าน้ าหนัก (ถ้ามี)   แล้วน ามารวมกันเป็นกรอบแนวคิด 
การประเมินซึ่งอย่างน้อยต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  คือ  ประเด็นการประเมินกับตัวชี้วัด ถ้าจะให้
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ละเอียดยิ่งขึ้น ก็ก าหนดเกณฑ์ และค่าน้ าหนัก  โดยเกณฑ์อาจจะก าหนดไว้มากกว่า 2 ระดับ และ 
ท าเป็นตารางกรอบแนวคิดในการประเมิน 

5. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูล  การประเมินต้องตัดสินใจจากสารสนเทศ 
ที่ได้มา  โดยใช้เครื่องมือต่างๆ  ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้    ซึ่งโครงการแต่ละโครงการจะมีลักษณะเฉพาะ
และมีความแตกต่างกันมาก   จึงยากที่จะใช้เครื่องมือของผู้ที่สร้างหรือพัฒนาไว้ได้ อย่างน้อยก็
ต้องน ามาปรับบ้าง  ยกเว้นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐานเหมือนกันน ามาปรับใช้ได้เลย  
ส่วนเครื่องมือทางสังคมศาสตร์ เช่น แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์ หรือแบบสังเกต  มักจะต้อง
ปรับหรือสร้างใหม่เสมอ เมื่อสร้างแล้ว ถ้าเป็นไปได้ก็ควรพัฒนาหาคุณภาพของเครื่องมือด้วย 

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการเริ่มปฏิบัติจริงในภาคสนามโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น สอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต ถ้าเป็นกรณีข้อมูลเชิงคุณภาพก็อาจใช้เทคนิค
ต่างๆ เพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์กลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Interview) และการสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม (Participant Observation) เป็นต้น 

7.  การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินโครงการจะง่ายกว่าการวิจัย 
เพราะมักใช้สถิติพื้นฐานง่ายๆ เช่น จ านวนนับ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
อาจจะมีที่ยากขึ้นบ้าง ก็คือสถิติที่ใช้ทดสอบ ซึ่งมักจะเป็นการทดสอบที ( t-test) และสถิติที่ใช้ 
หาคุณภาพเครื่องมือ  เช่น  การหาค่าความเที่ยงตรงโดยใช้สูตร  KR-20  หรือ  สูตรอัลฟา (α) ของ 
ครอนบาค (Cronbach) เป็นต้น 

8. การเขียนรายงานการประเมิน รายงานการประเมินโครงการที่สมบูรณ์ จะมีโครงสร้าง
คล้ายกับรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ คือ มีส่วนน า ส่วนที่เป็นเนื้อหา 5 บท และส่วนท้ายซึ่ง
จะเป็นภาคผนวกต่างๆ ข้อแตกต่างที่ส าคัญก็คือ การรายงานการประเมินจะเสนอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการมากกว่าเผยแพร่กับบุคคลหรือหน่วยงานทั่วไป เหมือนกับรายงานการวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ์ นอกจากนี้การเขียนรายงานการประเมินจะต้องอาศัยความสามารถทั้งศาสตร์และ
ศิลป์เข้าชว่ย เพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวให้ผู้เกี่ยวข้องน าผลการประเมินไปใช้จริง  

9. การประเมินงานประเมินโครงการ (ถ้ามี)  การประเมินงานประเมินโครงการหรือ 
งานประเมินอ่ืนๆ ยังมีน้อยมาก ควรจะน าเสนอไว้ในลักษณะการตรวจสอบคุณภาพของรายงาน
การประเมินด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อเป็นการกระตุ้นหรือเร่งรัดให้การประเมินโครงการ 
มีคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้น 

 จากขั้นตอนการประเมินดังที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ขั้นตอนการประเมินโครงการควร
เริ่มจากการก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อทราบว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มี
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ปัญหา อุปสรรค ข้อดี  ข้อ เสียอะไร  วิ เคราะห์ทุกส่วนของโครงการ เช่น วัตถุประสงค์  
ผู้ที่เกี่ยวข้องภาพรวมความส าเร็จ ความคุ้มค่า การออกแบบการประเมิน จะใช้รูปแบบการประเมิน
ใดที่ เหมาะสม  การเก็บรวบรวมข้อมูล   คือ การเก็บจากแบบสอบถาม แบบสังเกต คือ 
แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์แล้วแต่กรณี  การวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  การน าข้อมูลที่เก็บได้มาท าการ
วิเคราะห์ โดยอาศัยค่าทางสถิติ และการเขียนรายงานการประเมินโครงการ  
 
4.  การศึกษาความพึงพอใจ 
 ความหมายของความพึงพอใจ  
 นักการศึกษาหลายท่าน ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ ไว้ดังนี้ 
 สุพจน์  ศรนารายณ์ (2548 : 10) กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกและเจต
คติที่ดีของบุคคลที่มีต่อกิจกรรมที่ก าลังปฏิบัติอยู่ อันมีผลสืบเนื่องจากองค์ประกอบหรือปัจจัย
ต่างๆในการปฏิบัติงาน ถ้าองค์ประกอบต่างๆ สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลได้
เหมาะสมก็จะมีผลท าให้เกิดความพึงพอใจ บุคคลจะมีความพึงพอใจมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับ
ความต้องการของบุคคลและองค์ประกอบที่เป็นสิ่งจูงใจที่มีอยู่ในงานนั้นด้วย 
 ศิริพร  เพิ่มผล (2551 : 18)  กล่าวไว้ว่า  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึกของบุคคลที่
มีต่อปัจจัยต่างๆ ในทางบวก  การได้รับการเอาใจใส่  ยินดี  พึงพอใจ  เป็นสภาพหรือระดับของ
ความรู้สึกที่บุคคลที่มีต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่หรือความรู้สึกมีความสุข พึงพอใจ
ความส าเร็จตามความมุ่งหมายหรือคาดหวังที่มีต่อการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่างๆ 
 วิรัช  พงศ์นภารักษ์ (2550 : 25) ได้กล่าวไว้ว่า  ความพึงพอใจ  หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติ 
ที่แสดงออก  เมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย  หรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดท้ายที่ได้รับผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ 
 คเชนพงษ์ สุมาลย์โรจน์ (2550 : 19) กล่าวว่า  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึกชอบ 
เห็นด้วย ประทับใจ ภูมิใจ ยินดี ในสิ่งที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง ความพึงพอใจ
ก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ความเข้าใจอันดีต่อกัน ความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นปัจจัย
ส าคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ 
 กนกพรรณ  ภูกองพลอย (2550 : 52) กล่าวไว้ว่า  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก  
ท่าทีของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ ในสถานการณ์หนึ่งๆ ที่เอนเอียงไปในทางบวก ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่
บุคคลแสดงออกมาหลังจากท่ีได้รับประสบการณ์ในสิ่งที่ตรงตามความต้องการ หรือเป็นความรู้สึก 
มีความสุขเมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย  
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 ยุวเรศ สุขเกษม (2553 : 32) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของแต่ละบุคคล
ที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีความรู้สึกพอใจและแสดงออก เป็นความต้องการหรือหวังไว้ อันเนื่องมาจาก 
สิ่งเร้าหรือสิ่งจูงใจ ซึ่งเมื่อบรรลุเป้าหมายแล้ว ความต้องการนั้นได้รับการตอบสนองจึงเกิดความพึง
พอใจและท าให้มีความสุข แต่มนุษย์มีความต้องการไม่สิ้นสุด จึงท าให้ความต้องการเกิดขึ้นมา
เรื่อยๆ และก็ต้องสนองความต้องการไปเรื่อยๆ เช่นกัน ความรู้สึกดังกล่าวจะมีมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลนั้นๆ ว่าได้รับการตอบสนองมากน้อยเพียงใด 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกรวมของบุคคลที่มีต่อ
การท างานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และได้รับผลตอบแทน คือ 
ผลที่เป็นความพึงพอใจที่ท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่จะท างาน มีขวัญ
ก าลังใจ สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน รวมทั้งการส่งผลต่อ
ความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 
 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 บาร์นาร์ด (Barnard :1968 : อ้างใน กนกพรรณ  ภูกองพลอย : 2552 : 53) กล่าวว่า
บุคคลจะมีความพึงพอใจต่อการท างานหรือท ากิจกรรมนั้น ขึ้นอยู่กับการกระตุ้นของสิ่งจูงใจ 8 
ประการ คือ 

1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ ได้แก่ เงินทอง สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
2. สิ่งจูงใจที่เป็นโอกาสของบุคคล ได้แก่ ชื่อเสียง เกียรติยศ อ านาจพิเศษ ต าแหน่ง 
3. สิ่งจูงใจที่เป็นสภาพ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับ

การท างาน 
4. สิ่งจูงใจที่เป็นอุดมคติ ได้แก่ ความพึงพอใจของบุคคลที่ได้แสดงฝีมือ ความรู้สึกที่ได้

ท างานอย่างเต็มที่ 
5. สิ่งจูงใจที่เป็นความดึงดูดใจทางสังคม ได้แก่ ความสัมพันธ์ฉันมิตรในหมู่เพื่อนร่วมงาน 

การยกย่องนับถือซึ่งกันและกัน 
6. สิ่งจูงใจที่เป็นสภาพการท างาน ได้แก่ การปรับปรุงวิถีการท างานให้สอดคล้องกับ

ความรู้ ความสามารถ และให้สอดคล้องกับทัศนคติของแต่ละบุคคล 
7. สิ่งจูงใจที่เอื้อโอกาสให้มีส่วนร่วมในการท างาน ได้แก่ การมีโอกาสแสดงความคิดเห็น

และมีส่วนร่วมในงานทุกชนิดที่หน่วยงานจัดขึ้น 
8. สิ่งจูงใจที่เป็นสภาพการอยู่ร่วมกัน ได้แก่ ความพอใจของบุคคลที่ได้ร่วมกัน การรู้จักกัน

อย่างกว้างขวาง ความสนิทสนมกลมเกลียว ความร่วมมือในการท างาน 
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 คเชนพงษ์ สุมาลย์โรจน์ (2550 : 21) ได้กล่าวถึงสิ่งจูงใจที่ใช้เป็นเครื่องกระตุ้นเพื่อให้บุคคล
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ (Material Inducement) สิ่งเหล่านี้ ได้แก่ เงินทอง สิ่งของหรือ
สภาวะทางกายที่มีให้แก่ผู้ปฏิบั ติงาน และสิ่งจูงใจที่ไม่ใช่วัตถุ  (Personal Non-material 
Opportunities) เช่น อ านาจ  เกียรติภูมิ การใช้สิทธิพิเศษมากกว่าคนอ่ืน 

2. สภาพทางกายภาพที่พึงปรารถนา (Desirable Physical Condition) หมายถึง การจัด
สภาพแวดล้อมในการท างาน ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความสุขในการท างาน เช่น ความพร้อมของ
เครื่องมือ สิ่งอ านวยความสะดวกในส านักงาน 

3. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (Ideal Benefactions) หมายถึง  การสนองความต้องการในด้าน
ความภูมิใจที่ได้แสดงฝีมือ การแสดงความภักดีต่อองค์กรของตน 

4. ความดึงดูดใจทางสังคม (Associational Attractiveness)  หมายถึง  การมีความสัมพันธ์ของ
บุคคลในหน่วยงาน การอยู่ร่วมกัน ความมั่นคงของสังคมจะเป็นหลักประกันในการท างาน 

5.   การปรับทัศนะคติและสภาพของงานให้เหมาะสมกับบุคคล(Adaptation of Conditions to 
Habitual and Attitudes) คือ การปรับปรุงต าแหน่งความเหมาะสมให้สอดคล้องกับระหว่างงานกับคน 

6. โอกาสในการมีส่วนร่วมในการท างาน  (Opportunity of  Enlarged Participation) คือ 
โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท างาน จะท าให้เขาเป็นผู ้มีความส าคัญในหน่วยง าน  
ท าให้บุคคลมีก าลังใจในการท างานมากขึ้น 

 มาสโลว์ (Maslow : 1970 : อ้างใน ยุวเรศ สุขเกษม : 2553 : 34) ได้เสนอทฤษฎีล าดับ
ขั้นของความต้องการ (Hierarchy of needs)   นับว่าเป็นทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางซึ่งต้ังอยู่บนสมมติฐานที่ว่ามนุษย์เรามีความต้องการอยู่เสมอไม่มีที่สิ้นสุด  เมื่อความ
ต้องการได้รับการตอบสนองหรือพึงพอใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ความต้องการสิ่งอื่นๆ ก็จะ
เกิดขึ้นมาอีกความต้องการของคนเราอาจจะซ้ าซ้อนกัน ความต้องการอย่างหนึ่งอาจยังไม่ทันหมดไป 
ความต้องการอีกอย่างหนึ่งอาจเกิดขึ้นมาได้ ซึ่งความต้องการของมนุษย์มีล าดับขั้น ดังนี้ 

1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological needs)  เป็นความต้องการพื้นฐาน
ของมนุษย์ เน้นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิต ได้แก่  อาหาร  อากาศ  ที่อยู่อาศัย  เครื่องนุ่งห่ม  ยา
รักษาโรค ความต้องการพักผ่อน ความต้องการทางเพศ 

2. ความต้องการความปลอดภัย (Safe needs) ความมั่นคงในชีวิตทั้งที่เป็นอยู่ปัจจุบัน
และอนาคต ความเจริญก้าวหน้า อบอุ่นใจ 
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3. ความต้องการทางสังคม (Social needs) เป็นสิ่งจูงใจที่ส าคัญต่อการเกิดพฤติกรรม 
ต้องการให้สังคมยอมรับตนเองเข้าเป็นสมาชิก ต้องการความเป็นมิตร ความรักจากเพื่อนร่วมงาน 

4. ความต้องการมีฐานะ (Esteem needs)  มีความอยากเด่นในสังคม  มีชื่อเสียง  อยาก
ให้บุคคลยกย่องสรรเสริญตนเอง ประสบความส าเร็จทุกอย่างในชีวิต ซึ่งเป็นไปได้ยาก  

 จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การปฏิบัติกิจกรรมใดๆก็ตาม การที่ผู้ปฏิบัติจะเกิด
ความพึงพอใจในกิจกรรมหรืองานนั้นมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสิ่งจูงใจที่มีอยู่ในงานนั้น การสร้าง
สิ่งจูงใจหรือแรงกระตุ้นให้เกิดกับการปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 
การวัดระดับความพึงพอใจ 
 นักการศึกษาหลายท่าน ได้กล่าวถึงการวัดระดับความพึงพอใจ ไว้ดังนี้ 
 สุพจน์  ศรนารายณ์ (2548 : 12) กล่าวไว้ว่า การวัดระดับความพึงพอใจ เป็นการวัดพฤติกรรม
ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. การวัดความพึงพอใจด้านความรู้สึก เป็นลักษณะทางความรู้สึกหรืออารมณ์ของบุคคล 
องค์ประกอบทางความรู้สึก แบ่งออกเป็นสองลักษณะ คือ  ความรู้สึกทางบวก ได้แก่ ชอบ พอใจ 
และความรู้สึกทางลบ ได้แก่ ไม่ชอบ ไม่พอใจ กลัว รังเกียจ เป็นต้น 

2. การวัดความพึงพอใจด้านความคิด เป็นการที่สมองของบุคคลรับรู้และวินิจฉัยข้อมูล
ต่างๆ ที่ได้รับ เกิดเป็นความรู้ ความคิด เกี่ยวข้องกับการพิจารณาที่มาของทัศนคติออกมาว่าถูก
หรือผิด ดีหรือไม่ดี 

3. การวัดความพึงพอใจในด้านพฤติกรรม เป็นความพร้อมที่จะกระท าหรือพร้อมที่จะ
ตอบสนองที่มาของทัศนคติ 

คเชนพงษ์ สุมาลย์โรจน์ (2550 : 22) กล่าวถึง องค์ประกอบที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจ 
ว่าประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ประการ คือ 

1. องค์ประกอบเกี่ยวกับงานท าในปัจจุบัน ประกอบด้วย 
1.1 ความต่ืนเต้น/น่าเบื่อ 
1.2 ความสนุกสนาน/ความไม่สนุกสนาน 
1.3 สภาพโล่ง/สภาพสลัว 
1.4 ความท้าทาย/ไม่ท้าทาย 
1.5 ความพอใจ/ไม่พอใจ 
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2. องค์ประกอบด้านค่าจ้าง ประกอบด้วย  
1.1 ถือเป็นรางวัล/ไม่ถือเป็นรางวัล 
1.2 มาก/น้อย 
1.3 ยุติธรรม/ไม่ยุติธรรม 
1.4 ทางบวก/ทางลบ 

3. องค์ประกอบด้านการเลื่อนต าแหน่ง ประกอบด้วย 
3.1 ยุติธรรม/ไม่ยุติธรรม 
3.2 เชื่อถือได้/เชื่อถือไม่ได้ 
3.3 เป็นเชิงบวก/เป็นเชิงลบ 
3.4 เป็นเหตุเป็นผล/ไม่เป็นเหตุเป็นผล 

4. องค์ประกอบด้านการนิเทศ/ผู้บังคับบัญชา ประกอบด้วย 
4.1 อยู่ใกล้/อยู่ไกล 
4.2 ยุติธรรมแบบจริงใจ/ยุติธรรมแบบไม่จริงใจ 
4.3 เป็นมิตร/ค่อนข้างไม่เป็นมิตร 
4.4 คุณสมบัติเหมาะสม/คุณสมบัติไม่เหมาะสม 

5. องค์ประกอบทางด้านเพื่อนร่วมงาน ประกอบด้วย 
1.1 เป็นระเบียบ/ไม่เป็นระเบียบ 
1.2 ซื่อสัตย์/ไม่ซื่อสัตย์ 
1.3 สนุกสนาน/น่าเบื่อ 
1.4 เอาจริงเอาจัง/เหนื่อยหน่าย 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การวัดระดับความพึงพอใจ เป็นการวัดด้านทัศนคติหรือ
เจตคติที่เป็นนามธรรม เป็นการแสดงออกที่ค่อนข้างซับซ้อน ยากที่จะวัดได้โดยตรง ดังนั้น การวัด
ความพึงพอใจ จึงใช้การวัดโดยทางอ้อม โดยการวัดความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้นแทน แต่การ
วัดความพึงพอใจมีขอบเขตจ ากัด คือ การวัดจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้ตลอดเวลาที่วัด ถ้าบุคคล
แสดงความคิดเห็นไม่ตรงกับความรู้สึกที่แท้จริง ซึ่งความคลาดเคลื่อนดังกล่าวย่อมเกิดขึ้นได้เป็น
ธรรมดาของการวัดทั่วๆ ไป 
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6.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 เนื่องจากโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการ
ทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี นี้เป็นโครงการใหม่ จึงยังไม่
มีงานวิจัยในส่วนนี้มารองรับ ผู้ประเมินจึงได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
ประเมินโครงการ พบว่ามีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
 คาน มุงคุณ (2551) ได้ท าการประเมินโครงการฝึกอาชีพ เพื่อหารายได้ระหว่าง เรียน 
โรงเรียนสุทธสิริโสภา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 6 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมิน
โครงการฝึกอาชีพ เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน โรงเรียนสุทธสิริโสภา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองคาย เขต 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ รับผิดชอบ
โครงการ ผู้ปกครอง นักเรียน รวม 196 คน เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น 
ที่มีต่อโครงการฝึกอาชีพเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคอร์ท (Likert) แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยถามครอบคลุมกรอบ
แนวคิด 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า  ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ระดับ
สภาพการด าเนินงานโครงการฝึกอาชีพ  เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน  โรงเรียนสุทธสิริ โสภา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 6  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านบริบท  มีสภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านปัจจัยน าเข้า ด้าน
กระบวนการและด้านผลผลิต อยู่ในระดับมาก แนวทางพัฒนาการด าเนินงานโครงการฝึกอาชีพ 
เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน โรงเรียนสุทธสิริโสภา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 6 
ผู้วิจัยน าเอาผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการด าเนินงานโครงการฝึกอาชีพ เพื่อหารายได้ระหว่าง
เรียน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยรายด้านต่ ากว่าค่าเฉลี่ยรวม น ามาสร้างเป็นแนวทางพัฒนา 
 สุชัญญา ดุษฎีอ าไพ (2551) ได้ท าการศึกษาการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและข้อเสนอแนะในการพัฒนางานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และครูอนามัยโรงเรียนที่
รับผิดชอบ จ านวน 68 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดับ ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในจังหวัดนนทบุรี มีการด าเนินงานครบทั้ง 10 องค์ประกอบ ผลการด าเนินงานในภาพรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด การศึกษาปัญหา พบว่า มีปัญหาดังนี้ ด้านนโยบาย คือ การเผยแพร่นโยบาย 
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ให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชนทราบยังไม่ทั่วถึง ด้านโครงการร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน คือ ชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรม ด้านโภชนาการและอาหารปลอดภัย 
คือ ผู้ประกอบการไม่ได้ตรวจสุขภาพประจ าปี ด้านการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ คือ 
นักเรียนไม่ได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ปาริฉัตร คนึงเหตุ (2553) ได้ท าการประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิต สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลพบุรี เขต 1 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิต สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 ใน 3 ส่วน คือ การประเมินปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของ
โครงการ  กา รประ เมิ นกระบวนการปฏิบั ติ ร ะหว่ า งด า เนิ นการของ โครงการ  และ  
การประเมินผลผลิตของโครงการ และท าการเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิต 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ และขนาดของ
โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและนักเรียนในโรงเรียนที่ร่วมโครงการปี
การศึกษา 2552 โดยการสุ่มอย่างง่าย ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 393 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็น
แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น 0.959 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ผลการวิจัย พบว่า ผลการประเมินโครงการห้องสมุดมี
ชีวิต สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย 
ปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ พบว่า ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาองค์ประกอบพบว่า ความต้องการจ าเป็นของโครงการอยู่ในระดับปานกลาง 
ความเป็นไปได้ของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ความพร้อมและทรัพยากรอยู่ในระดับมาก 
ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างด าเนินโครงการ พบว่า ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาองค์ประกอบพบว่า กิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ ช่วงเวลาด าเนินการ
ของโครงการอยู่ในระดับมาก ด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า ผลการประเมินโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากเมื่อพิจารณาองค์ประกอบพบว่า ผลรวม ผลกระทบ คุณค่าหรือ ประโยชน์อยู่ในระดับ
มาก การเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิต สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลพบุรี เขต 1 พบว่า ผลการประเมินโครงการ จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ ในภาพรวมและทุกราย
ด้านไม่แตกต่างกัน ผลการประเมินโครงการ โดยจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ในภาพรวมและทุก
รายด้านไม่แตกต่างกัน 
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 ศุภรัตน์ พ่อครวงค์ (2553) ได้ท าการวจิัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียน
หนองแสงประชาสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 โดยมีความ 
มุ่งหมายเพื่อศึกษา สภาพ และปัญหาการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 
โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 เพื่อติดตาม
ผลการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองคาย เขต 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร จ านวน 1 คน ครู จ านวน 7 คน นักเรียน จ านวน 30 
คน และผู้ปกครอง จ านวน 30 คน รวมทั้งหมด 68 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบบันทึกการประชุม ผลการวิจัย พบว่า สภาพและปัญหาการ
พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ สังกัดส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
หนองคาย เขต 3 คือ บรรยากาศการเรียนรู้ ภายในห้องสมุดสกปรก ไม่เป็นระเบียบและไม่
เรียบร้อย แสงสว่างไม่เพียงพอ ไม่เหมาะแก่การให้บริการ ทรัพยากรการเรียนรู้ ในห้องสมุดไม่มี
หนังสือใหม่ที่หลากหลาย อีกทั้งหนังสือยังมีจ านวนน้อย และอยู่ในสภาพที่เก่า ช ารุด กิจกรรม
ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ห้องสมุดไม่มีกิจกรรมในการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด การพัฒนาห้องสมุด
นั้น ห้องสมุดขาดการซ่อมแซมดูแล และตกแต่ง อีกทั้งโรงเรียนใช้ห้องสมุดเป็นที่เก็บของ และขาด
บุคลากรรับผิดชอบอย่างชัดเจน แนวทางการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนหนองแสงประชา
สรรค์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 คือ การวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
การสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียน การประชุมคณะครู การจัดท าค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการในการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต การจัดระดมทุนในการพัฒนารวมทั้งการรับบริจาค
หนังสือจากชุมชน ด าเนินการตามโครงการพัฒนาห้องสมุด โดยความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู 
นักเรียน และผู้ปกครอง  
 โกศักด์ิ กุลภา (2554) ได้ท าการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเครือข่าย 
พระธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการประเมินโครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเครือข่ายพระธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษา จ านวน 411 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน 15 คน ครู
ผู้รับผิดชอบโครงการจ านวน 10 คน ครูผู้สอน จ านวน 100 คน นักเรียน จ านวน 286 คน เครื่องมือ
ท่ีใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการและครูผู้สอน มีความเห็นด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยป้อน 
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ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต อยู่ในระดับมาก นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 มีความคิดเห็นด้านผลผลิต  
อยู่ในระดับมาก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 (2556) ได้ท าการประเมิน
โครงการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ระดับภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการประกวดแข่งขันภายใต้
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ
การประเมินแบบ CIPP Model และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมประกวด
แข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่  21  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดการประกวดแข่งขัน จ านวน 188 คน 
คณะกรรมการตัดสิน จ านวน 72 คน คณะครูที่เข้าร่วมประกวดแข่งขัน จ านวน 244 คนนักเรียน 
ที่เข้าร่วมประกวดแข่งขัน จ านวน 309 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 813 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
ครั้งนี้ ได้แก่ 1.แบบประเมินโครงการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อม  
สู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ส าหรับคณะกรรมการจัดการประกวดแข่งขัน  
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จ านวน 36 ข้อ 2.แบบ
ประเมินโครงการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับคณะกรรมการตัดสิน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) จ านวน 29 ข้อ 3.แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการประกวด
แข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จ านวน 21 ข้อ 4.แบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) จ านวน 21 ข้อ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สรุปผลการประเมินได้ดังนี้ ผลการประเมินโครงการประกวดแข่งขัน
ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยประยุกต์ใช้
รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ส าหรับคณะกรรมการจัดการประกวดแข่งขัน ส าหรับ
คณะกรรมการตัดสิน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้านและทุกด้านมีระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับมาก และผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที่เข้าร่วมประกวด พบว่า ครูมีความพึงพอใจใน
ด้านความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ , ด้านความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน และด้านความรู้
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และประโยชน์ที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง และครูมีความพึงพอใจในด้านความเหมาะสมของ
กิจกรรมการแข่งขันอยู่ในระดับมาก 
 
 


