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53260402: สาขาวชิาพฒันศึกษา 
ค าส าคญั:  การประเมิน /โครงการพฒันานกับริหารระดบัสูง  
 กลัยา  ศรีวิเชียร: การประเมินโครงการพฒันานกับริหารระดบัสูง  กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3.  
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์: ผศ.ดร.ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม และ ผศ.ดร.ธีรศกัด์ิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ.  159 หนา้. 
 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อประเมินบริบท ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการด าเนินงาน ผลผลิต ของ
โครงการพฒันานกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3..2) เพื่อศึกษาแนวทางในการพฒันา
โครงการพฒันานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารหน่วยพฒันา จ านวน 3 คน หัวหน้ากลุ่มพฒันาผูน้ า จ านวน 1 คน ผูเ้ขา้รับการพฒันา จ านวน 94 คน  
วิทยากรท่ีปรึกษา จ านวน 12 คน ผูรั้บผิดชอบโครงการ จ านวน 8 คน รวมทั้งส้ิน 118 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ และประเด็นสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (μ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน () และการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
                ผลการวจิยั พบวา่   

1. การประเมินบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินงาน ผลผลิต ของโครงการพัฒนานักบริหาร
การศึกษาระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 รายละเอียด ดงัน้ี 

1.1  การประเมินดา้นบริบท พบว่า ผูเ้ขา้รับการพฒันา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สุดโดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.65  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.41  

1.2  การประเมินด้านปัจจยัน าเขา้ พบว่า ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากโดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.42 

1.3  การประเมินดา้นกระบวนการ พบวา่ ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากโดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.48 

1.4  การประเมินดา้นผลผลิต พบวา่ ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.63 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.38 

2.  แนวทางในการพฒันาโครงการพฒันานกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 
รายละเอียด ดงัน้ี 

2.1  ควรก าหนดช่วงเวลาในการพฒันาใหมี้ความต่อเน่ืองกนัตลอดระยะเวลาของหลกัสูตร 
2.2  จดัเตรียม ส่ือ อุปกรณ์ ใหมี้ความเพียงพอ ส าหรับอ านวยความสะดวกในการใชง้านและสืบคน้ขอ้มูล  
2.3  ปรับสดัส่วนกิจกรรมการพฒันา โดยมุ่งเนน้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
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53260402: MAJOR: DEVELOPMENT EDUCATION 
KEY WORDS: EVALUATION /THE DEVELOPMENT PROJECT FOR CHIEF EXECUTIVE OFFICERS  
 KANLAYA SRIWICHIAN: THE EVALUATION OF THE DEVELOPMENT PROJECT FOR CHIEF EXECUTIVE 
OFFICERS OF MINISTRY OF EDUCATION, CLASS 3. THESIS ADVISORS: ASST.PROF.CHAIYOS PAIWITHAYASIRITHAM, 
Ed.D., AND ASST.PROF.THIRASAK UNAROMLERT,Ph.D. 159 pp. 
 
 The research aims to 1) evaluate context, input factors, implementation processes and outputs of the Development 
Project for Chief Executive Officers of Ministry of Education, Class 3 2) Study the ways for development of the Development 
Project for Chief Executive Officers of Ministry of Education, Class 3. The data was collected from 118 participants consisting of 
3 executive officers in the development sectors, the head of the leadership development division from of the National Institute for 
the Development of Teachers, Faculty and Staff and Education Personnel (NIDTEP), 94 participations of the Development Project 
for Chief Executive Officers of Ministry of Education, Class 3, 12 instructors, 8 project managers. The research instruments for 
data collection were questionnaires and a set of interview questions for group discussion. These data were analyzed by using 
various statistical tests: frequency, percentage, mean (μ), standard deviation () and content analysis method. 
 The Research Findings:  

1. The evaluation of context, input factors, implementation processes and outputs of the Development Project for Chief 
Executive Officers of Ministry of Education, Class 3, details as follows:  

1.1 In terms of the evaluation of context, the participants of the Development Project for Chief Executive Officers of 
Ministry of Education rated their opinions in the highest level (μ = 4.65,  = 0.41).  

1.2 In terms of the evaluation of input factors, the participants of the Development Project for Chief Executive 
Officers of Ministry of Education rated their opinions in the high level (μ = 4.44,  = 0.42). 

1.3 In terms of the evaluation of implementation processes, the participants of the Development Project for Chief 
Executive Officers of Ministry of Education rated their opinions in the high level (μ = 4.40,  = 0.48).  

1.4 In terms of the evaluation of outputs, the participants of the Development Project for Chief Executive Officers of 
Ministry of Education rated their opinions in the highest level (μ = 4.63,  = 0.38 ). 

2. The ways for development of the Development Project for Chief Executive Officers of Ministry of Education, Class 
3, details as follows: 

2.1 The duration of time for the development should be constant throughout the project.  
2.2 Media and instruments for training should be provided adequately in order to facilitate the participants in 

working and searching information.  
2.3 Adjusting the methods of training by focusing on knowledge exchange 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 สภาวการณ์โลกก าลงัเคล่ือนจากยคุขอ้มูลข่าวสาร ผา่นยคุสารสนเทศเขา้สู่ยุคสังคมใหม่
ในคลื่นของโลกาภิวตัน์ ท่ีไร้พรมแดน คล่ืนดงักล่าวได้พดัพามนุษย ์จากยุคหน่ึงไปสู่ยุคหน่ึง
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีจะอยูใ่นโลกน้ีไดท้่ามกลางการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน โลกในยุคโลกาภิวตัน์มี
พลโลกท่ีมีวิธีปฏิบติัเรียนรู้วฒันธรรม และค่านิยมร่วมกนัมากข้ึน โลกก าลงัจะกลายเป็นแบนราบ
ดว้ยความเจริญทางเทคโนโลยีและการส่ือสาร มีการแข่งขนัมากข้ึน ดชันีช้ีวดัการอยูร่อดข้ึนอยูก่บั
ความรู้  ความสามารถและคุณภาพ เรียกว่า โลกที่ใช้ความรู้เป็นฐาน หรือการกา้วเขา้สู่สังคม
เศรษฐกิจฐานความรู้ ขณะท่ีอีกฟากหน่ึง ธรรมชาติก าลงัถูกท าลายด้วยผลพวงของการขยาย
อุตสาหกรรมท่ีผา่นมา ผนวกดว้ยส านึกจิตวญิญาณของพลโลกท่ีละเลยและตระหนกัถึงความส าคญั
ของส่ิงแวดลอ้ม ภาวะโลกร้อน น ้ าท่วม แผน่ดินไหว และโรคระบาดอยา่งรุนแรงหรือโรคอุบติัใหม่ 
ลว้นมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมมนุษยท่ี์เปล่ียนแปลงไปจากอดีตทั้งส้ิน การก่อการร้ายขา้มชาติท่ีใช้
วธีิการรุนแรงและสลบัซบัซ้อนมากข้ึน มนุษยท่ี์เป็นมิตรและศตัรูอาจอยูใ่นคน ๆ เดียวกนั ตราบใด
ท่ีผลประโยชน์ยงัไม่ขดัแยง้ก ัน การแสดงออกซ่ึงความเป็นศตัรูจะยงัไม่ปรากฏ นอกจากน้ี 
ผลกระทบของประเทศไทยอีกดา้นหน่ึง คือ การรวมตวัของประชาชาติในอาเซียน ซ่ึงไทยเป็น 1ใน 
10 ประเทศภาคีสมาชิก เน่ืองจากท่ีผา่นมาอาเซียนไดมี้ความร่วมมือกนัทางดา้นเศรษฐกิจ และความ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการส่ือสาร 
รวมทั้งประชากร เหล่าน้ี ลว้นเป็นองค์ประกอบส าคญัในยุคโลกาภิวตัน์ทั้งส้ิน ประเทศไทยเป็นสังคมย่อย
สังคมหน่ึงในสังคมโลกยคุโลกาภิวตัน์ท่ียอ่มไดรั้บผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้ม ประชากรใน
ประเทศจะต้องสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมในโลกใบน้ีไดอ้ย่างชาญฉลาด ด้วยกลไกของ
การศึกษา (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 15) 

การศึกษานบัเป็นส่ิงท่ีส าคญัยิ่งต่อการพฒันาคนให้เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ 
พร้อมรับมือต่อความเปล่ียนแปลงของสถานการณ์โลกไดอ้ยา่งเท่าทนั เพราะฉะนั้นการศึกษาจึงถูก
ให้ความส าคญัในฐานะเคร่ืองมือหลกัท่ีรัฐและองคก์ารทางสังคมจะใช้ในการพฒันาคนและมนุษย ์
(จอมพงศ์ มงคลวนิช, 2555: บทน า) ดงัแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) 
ก าหนดข้ึนโดยมีเจตนารมณ์เพื่อมุ่ง 1) พฒันาคนไทยให้เป็น “มนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ
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สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น
ไดอ้ยา่งมีความสุข” และ 2) พฒันาสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมท่ีมีความเขม้แขง็ มีการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและ
มีดุลยภาพใน.3.ด้าน.คือ.เป็นสังคมคุณภาพ.สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้.และสังคม
สมานฉนัทแ์ละเอ้ืออาทรต่อกนั เพื่อใหบ้รรลุตามเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติดงักล่าว จึง
มุ่งมัน่พฒันาคนไทยและสังคมไทยโดยมีวตัถุประสงค์ท่ีส าคญั.3.ประการ.คือ.1).เพื่อพฒันาคน  
อย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลกัของการพฒันา.2).เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคม
คุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และ 3) เพื่อพฒันาสภาพแวดลอ้มของสังคมเพื่อเป็นฐานในการ
พฒันาคน และสร้างสังคมคุณธรรมภูมิปัญญา และการเรียนรู้ (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2553: 9-11) และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตร์
การพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย ัง่ยืน ให้ความส าคญักบัการพฒันาคุณภาพ
คนไทย ให้มีภูมิคุม้กันต่อการเปล่ียนแปลง มุ่งพฒันาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวยั สอดแทรกการ
พฒันาคนตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวตักรรมท่ีเกิดจากการฝึกฝน เป็นความคิดสร้างสรรค์
ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผูอ่ื้นและจิตใจท่ีมีคุณธรรม ซ่ือสัตย ์มีระเบียบวินยั พฒันา
คนดว้ยการเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพไดอ้ยา่งหลากหลาย สอดคลอ้งกบั
แนวโนม้การจา้งงานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างจิตส านึกให้คนไทย
มีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพ กฎหมาย หลกัสิทธิมนุษยชนสร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคท่ี
รับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม เรียนรู้การรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศและภยัพิบติั 
(สถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา, 2555: 3) ดงันั้น การศึกษาท่ีมีคุณภาพจึง
เป็นหลกัชยัในการพฒันาคน 
 การจดัการศึกษาเป็นหนา้ท่ีของรัฐโดยตรง เม่ือพิจารณาจากบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2550 พบว่า กฎหมายได้ก าหนดนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ          
ด้านการศึกษาเอาไวใ้น มาตรา 80 ซ่ึงรัฐธรรมนูญก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของรัฐในการท่ีจะต้อง
พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบัและทุกรูปแบบให้สอดคลอ้งกบัความ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จดัให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพฒันาการศึกษา     
ของชาติ จดัให้มีการพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้กา้วหน้าทนัการเปล่ียนแปลง
ของสังคมโลก.(มานิตย.์จุมปา,.2550:.386).และบุคลากรทางการศึกษาท่ีส าคญัยิ่งต่อการก าหนด
ทิศทางในการจดัการศึกษา.คือผูบ้ริหารการศึกษาซ่ึงรุ่ง.แก้วแดง.(2530:.1).ไดก้ล่าวว่า.“ร้อยละ  
80 ของความส าเร็จในการจดัการศึกษาข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารการศึกษาท่ีมีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์  
และเจตคติท่ีดีมีแนวคิดใหม่ ๆ ทนัต่อเหตุการณ์  และเสริมสร้างผูบ้ริหารการศึกษาให้เป็นผูบ้ริหาร
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ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ” ดังนั้ นการพัฒนาผู ้บริหารการศึกษาให้มีศักยภาพย่อมน าไปสู่
ความส าเร็จในการจดัการศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทส าคญัในการบริหารจดัการศึกษาของประเทศ ดงันั้น 
ผูบ้ริหารทุกระดบัตอ้งไดรั้บการพฒันา เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการบริหารจดัการศึกษา
อย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีบทบาทส าคญัในการก ากบั ดูแลการบริหารจดัการ
การศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการมี
นักบริหารระดับสูงจ านวนมากท่ีรับผิดชอบในการจดัการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน มีหน้าท่ี
ส าคญัในการก าหนดนโยบายและขบัเคล่ือนนโยบายสู่ความส าเร็จ จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งมีความรอบรู้
สถานการณ์ในทุกมิติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานเชิงรุก และประสานการท างานเป็นเครือข่ายร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ นบัเป็นส่ิงทา้ทายให้
ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งพฒันาอย่างต่อเน่ือง ให้สอดรับกบัสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิภาพ
(สถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา, 2555: 3) 
 สถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน่วยงานท่ีตั้งข้ึนตาม     
พระราชกฤษฎีกาตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนท่ี 100 ก ได้ประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ลงวนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ซ่ึงระบุ
อ านาจหน้าท่ีเป็นศูนยป์ระสานงานการพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา ส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จดัท านโยบายแผนและแนวทางการพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากร
ทางการศึกษา เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมติั แนะน า และติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน
ของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนและแนวทางการพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา 
ส่งเสริมการวจิยั พฒันานวตักรรม และส่ือในการพฒันา พฒันารูปแบบ และมาตรฐานการฝึกอบรม
จดัท าฐานขอ้มูลในการพฒันา ส่งเสริม ประสานเครือข่าย การพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากร
ทางการศึกษา ประสานงานการระดมทรัพยากรและแสวงหาความร่วมมือจากภาครัฐเอกชน          
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ด าเนินการพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็น
การทดลองน าร่องหรือการพฒันาสนบัสนุน ปฏิบติังานร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บ
มอบหมาย (สถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา, 2555: 77) 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบนัพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาได้
ก าหนดให้มีโครงการพฒันานกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3โดยผูเ้ขา้
รับการพฒันามาจากหน่วยงานที่หลากหลายโดยมีข ้าราชการจากส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืน ๆ รวมจ านวน 94 คน โดยมีสัดส่วนผูเ้ขา้รับการพฒันา ดงัน้ี 
1) ขา้ราชการจากส่วนราชการในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ ประมาณร้อยละ 75 2) จากหน่วยงานอ่ืน
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ประมาณร้อยละ 25 ซ่ึงผูเ้ขา้รับการพฒันาตอ้งผ่านการพิจารณาคดัเลือกจากคณะกรรมการคดัเลือก 
ผูเ้ขา้รับการพฒันาหลกัสูตรพฒันานกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ หลกัสูตรในการพฒันา 
คือ หลกัสูตรพฒันานกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3โดยมีสาระส าคญั
ได้แก่.1).ล ักษณะของเน้ือหาหล ัก สูตร . เป็น เ น้ือหาหล ัก สูตรพ ัฒนานักบริหารระด ับสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคด์ว้ยวธีิการพฒันาท่ีหลากหลาย 
ส่งเสริมให้เกิดการพฒันาสมรรถนะท่ีจ าเป็นของนกับริหารระดบัสูง อยา่งเป็นระบบ ดงัน้ี (1) การ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง (2) การแลกเปล่ียนประสบการณ์ (3) การพฒันานวตักรรมความรู้ (4) การน าผล
การเรียนรู้ไปใชใ้นการปฏิบติั 2) โครงสร้างของหลกัสูตรประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 การพฒันา
กระบวนการทางความคิด ส่วนท่ี 2 การน าองค์ความรู้มุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิ ส่วนท่ี 3 การพฒันาการศึกษา
ของชาติ ส่วนที่ 4 การติดตามผลทั้งน้ีเพื่อพฒันานักบริหารระดบัสูงของกระทรวงศึกษาธิการ                  
ให้เป็นนกับริหารท่ีมีภาวะผูน้ าทางการบริหารการศึกษา มีวิสัยทศัน์เป็นบุคคลผูมี้ขีดความสามารถสูง 
(High performance person) มีคุณลักษณะของนักบริหารมืออาชีพ (Professionalism) คุณลักษณะ
ของขา้ราชการท่ีมีจิตสาธารณะ (Public ethos) คุณลกัษณะของขา้ราชการท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
(Ethics) และมีสมรรถนะด้านการบริหารที่ดี สามารถน าการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ และ
ขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การบริหารการศึกษาให้ประสบความส าเร็จ อนัจะน าไปสู่การพฒันาระบบ
ราชการไทยท่ีมีประสิทธิภาพสามารถรองรับทิศทางและนโยบายการพฒันาการศึกษาของประเทศ
ในยคุโลกาภิวตัน์ โดยยดึหลกัธรรมาภิบาลและประโยชน์สุขของประชาชน 
 การท างานให้ประสบความส าเร็จ นอกจากมีเป้าหมายและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ตามท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัดแลว้ กิจกรรมหน่ึงท่ีมีความส าคญัและขาดไม่ไดคื้อ การประเมิน ซ่ึง
จะท าให้ทราบผลการด าเนินงานวา่ บรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ ควรจะปรับปรุงขั้นตอนของกิจกรรม
ในขั้นตอนใด หรือควรยุติลม้เลิกโครงการก่อนท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน องค์กร
และประเทศชาติ  นอกจากนั้น ในปัจจุบนัเป็นยุคขอ้มูลข่าวสารโลกไร้พรมแดนการเปิดเผยขอ้มูล
การท างานต่อสาธารณชนเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น การประเมินจะช่วยท าให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง จุดท่ีควร
พฒันา จึงท าให้หน่วยงานองคก์รต่าง ๆ สามารถปรับปรุง พฒันางานของตนเองใหก้า้วหนา้ทนัสมยั
และทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเขา้มาอย่างรวดเร็วได.้(เชาว.์อินใย,.2553:.1).การประเมินโครงการ 
หมายถึง กระบวนการพิจารณาตดัสินคุณค่า โดยการค้นควา้ เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากชุด
กิจกรรมที่จดัข้ึนอย่างมีระบบมาประกอบการตดัสินใจ ตีค่าผลการด าเนินการนั้นว่าบรรลุ
วตัถุประสงคห์รือไม่ ใช้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจดัการ (เชาว ์อินใย, 2553: 4) การประเมิน
โครงการนั้นมีรูปแบบในการประเมินอย่างหลากหลาย รูปแบบการประเมินถูกก าหนดข้ึนโดยมี
วตัถุประสงค์ของการประเมินที่ต่างกนั ข้ึนอยู่กบัเป้าหมายและสาระที่ผูป้ระเมินตอ้งการการ
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ประเมินโครงการรูปแบบซิปป์ของสตฟัเฟิลบีม  (Stufflebeam’s CIPP Model) เป็นอีกหน่ึงรูปแบบ
การประเมินท่ีมุ่งให้ไดข้อ้มูลเพื่อการตดัสินใจโดยท าการประเมินครอบคลุม 4 ดา้น คือ 1) การประเมิน
สภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) 2) การประเมินปัจจยัน าเข้า (Input Evaluation) 3) การประเมิน
กระบวนการ (Process Evaluation) 4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) รูปแบบการ
ประเมินซิปป์ของสตฟัเฟิลบีม  (Stufflebeam’s CIPP Model) เป็นการประเมินเพื่อวิเคราะห์จุดเด่น 
จุดด้อยของโครงการ ท าให้ปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานได้อย่างทนัท่วงที นอกจากน้ียงัมีการ
ประเมินสรุปเพื่อบ่งช้ีผลสัมฤทธ์ิของโครงการ โดยจะให้รายละเอียดของโครงการท่ีสมบูรณ์เขา้ใจ
ง่าย สะดวกในการน าไปใช้ในการประเมินและสามารถช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจได้เป็น
อยา่งดี จึงเป็นแบบจ าลองท่ีมีผูน้ ามาใชม้าก (ส าราญ  มีแจง้, 2544: 9) ดงันั้นผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะประเมิน
โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 โดยใช้รูปแบบการ
ประเมินซิปป์ของสตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model) ซ่ึงเป็นรูปแบบการประเมินท่ีไดรั้บการ
ยอมรับและรู้จกักันอย่างแพร่หลายโดยท าการประเมินครอบคลุมทุกขั้นตอนของการอบรมใน
โครงการในคร้ังน้ี ตั้ งแต่ บริบท ปัจจยัน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต เพื่อน าผลการประเมิน
ไปใชป้ระกอบการตดัสินใจในการพฒันารูปแบบของโครงการในคร้ังต่อไปให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตลอดจนน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรการพฒันานกับริหารระดบัสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รวมถึงการวางแผนการด าเนินงานโครงการในคร้ังต่อไป 
 
ค ำถำมกำรวจัิย 
 การประเมินโครงการพฒันานกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3  
มีค  าถามการวจิยั ดงัน้ี 

1. ผลการประเมินโครงการพฒันานกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) 
รุ่นท่ี 3 ด้านบริบท ด้านปัจจยัน าเขา้ ด้านกระบวนการด าเนินงานของโครงการพฒันานักบริหาร
ระดบัสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 มีความเหมาะสมหรือไม่และส าหรับผูเ้ขา้รับการ
พฒันาของโครงการ มีการพฒันาตนเองในดา้นต่าง ๆ อนัได้แก่ การเป็นนักบริหารท่ีมีภาวะผูน้ า
ทางการบริหารการศึกษา มีคุณลกัษณะของนักบริหารมืออาชีพ คุณลกัษณะของขา้ราชการท่ีมีจิต
สาธารณะ และมีคุณลกัษณะของขา้ราชการท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม อยา่งไร 

2. แนวทางในการพฒันาโครงการพฒันานกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ 
(นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 เป็นอยา่งไร 
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วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
1. เพื่อประเมินบริบท ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการด าเนินงาน ผลผลิต ของโครงการพฒันา

นกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพฒันาโครงการพฒันานกับริหารระดบัสูง.กระทรวงศึกษาธิการ 

(นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 
 
ขอบเขตของกำรวจัิย 
 การวจิยัในคร้ังน้ี มีรายละเอียดในการด าเนินการ ดงัน้ี 
 1. ขอบเขตด้ำนประชำกรและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

1.1 ประชากร ท่ีใช้ส าหรับการวิจยัเชิงปริมาณ คือ ผูเ้ขา้รับการพฒันาในโครงการ
พฒันานกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 จ านวน 94 คน 

1.2 ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informants) ท่ีใช้ส าหรับการวิจยัเชิงคุณภาพ ในส่วนของ
การสัมภาษณ์เชิงลึกคือผูบ้ริหารหน่วยพฒันา หัวหน้ากลุ่มงาน ผูรั้บผิดชอบและวิทยากรท่ีปรึกษา
โครงการพฒันานกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 จ  านวนทั้งส้ิน 24 คน ซ่ึง
ประกอบดว้ย 

1.2.1 ผูอ้  านวยการและรองผูอ้  านวยการ สถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 3 คน  

1.2.2 หัวหน้ากลุ่มพฒันาผูน้ าของสถาบันพฒันาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาจ านวน 1 คน 

1.2.3 ผูร้ับผิดชอบโครงการพฒันานักบริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ 
(นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 จ านวน 8 คน 

1.2.4 วิทยากรท่ีปรึกษา โครงการพฒันานกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ 
(นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 จ านวน 12 คน 
  ส าหรับการสนทนากลุ่ม ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informants) คือ ผูเ้ขา้รับการพฒันา 
จ านวน 4 คน ผูรั้บผิดชอบโครงการ จ านวน 4 คน และวิทยากรท่ีปรึกษา จ านวน 4 คน รวมทั้งส้ิน 
จ านวน 12 คน 
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2. ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
  เน้ือหาในการประเมินโครงการพฒันานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 
(นบส.ศธ.).รุ่น ท่ี .3.ค ร้ังน้ี .ผู ้วิจ ัยพิ จารณาใช้ รูปแบบการประเมินซิปป์ของสตัฟ เฟิลบีม 
(Stufflebeam’s CIPP Model) ใน 4 ดา้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  2.1 การประเมินโครงการโดยใช ้CIPP ประกอบดว้ย 

2.1.1 การประเมินบริบท (Context Evaluation) ได้แก่ การประเมินสภาพ
โดยทั่วไปของโครงการ เ ก่ียวกับว ัต ถุประสงค์ของโครงการ ความสอดคล้องระหว่าง
วตัถุประสงค์ของโครงการกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และการเตรียมการภายในของ
โครงการ 

2.1.2 การประเมินปัจจยัน าเขา้ (Input  Evaluation) ไดแ้ก่ การประเมินปัจจยัใน
การด าเนินงานตามโครงการ ความพร้อมของปัจจยัในด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ ความเพียงพอในด้าน
งบประมาณ ดา้นบุคลากร ดา้นอุปกรณ์/ส่ือ อาคารสถานท่ีท่ีใชใ้นการพฒันาและเน้ือหาหลกัสูตรท่ี
ใชใ้นการพฒันา 

2.1.3 การประเมินกระบวนการ  (Process Evaluation) ได้แก่ การประเมิน
กระบวนการด าเนินงานภายในโครงการ ได้แก่ การวางแผน  การจดักิจกรรม การด าเนินการ
บรรยาย การติดตามประเมินผล รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

2.1.4 การประเมินผลผลิต (Product  Evaluation)ได้แก่  การประเมินในด้าน
ของผูเ้ขา้รับการพฒันาที่เกิดจากการด า เนินโครงการ.มีภาวะผูน้ าทางการบริหารการศึกษา         
มีคุณลักษณะของนักบริหารมืออาชีพ มีคุณลักษณะของข้าราชการท่ีมีจิตสาธารณะ และมี
คุณลกัษณะของขา้ราชการท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม  
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 พฒันำนักบริหำรระดับสูง หมายถึง กระบวนการท่ีมุ่งใหผู้เ้ขา้รับการพฒันาไดรั้บความรู้ 
เป็นผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์ มีสมรรถนะ มีทกัษะทางความคิดและริเร่ิมสร้างสรรค์ในการบริหารจดัการ    
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 นักบริหำรระดับสูง หมายถึง ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัสูง ประเภท
อ านวยการระดบัตน้  ผูด้  ารงต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน เทียบเท่าประเภทอ านวยการระดบัตน้และ
ปฏิบตัิหน้าที่เช่นเดียวก ับประเภทอ านวยการระดบัตน้ ผูด้  ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดบั
เช่ียวชาญหรือเทียบเท่า 
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 กำรประเมินซิปป์ (CIPP Model) หมายถึง รูปแบบการประเมินเพื่อการตดัสินใจ โดย
การประเมินครอบคลุมใน 4 ด้าน คือ ดา้นบริบท (Context) ดา้นปัจจยัน าเข า้ (Input) ด้าน
กระบวนการ (Process ) และดา้นผลผลิต (Product) 
 กำรประเมินบริบท (Context Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบการด าเนินงาน
ดา้นสภาพโดยทัว่ไปของโครงการ เก่ียวกบัวตัถุประสงค์ของโครงการ ความสอดคลอ้งระหว่าง
วตัถุประสงค์ของโครงการกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และการเตรียมการภายในของ
โครงการ 
 กำรประเมินปัจจัยน ำเข้ำ (Input Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบการด าเนินงาน
ดา้นปัจจยัในการด าเนินงานตามโครงการ ความพร้อมของปัจจยัในดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ความเพียงพอ
ในด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านอุปกรณ์/ส่ืออาคารสถานท่ีท่ีใช้ในการพฒันา และเน้ือหา
หลกัสูตรท่ีใชใ้นพฒันา 
 กำรประเมินกระบวนกำร (Process Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบการด าเนินงาน
ภายในโครงการ ได ้แก่ การวางแผน  การจดักิจกรรม การด าเนินการบรรยายการติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
 กำรประเมินผลผลิต (Product Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนกับ
ผู ้เข้าร่วมโครงการของผู ้เข้า รับการพัฒนาที่ เกิดจากการด าเนินโครงการ มีภาวะผูน้ าทางการ
บริหารการศึกษา มีคุณลกัษณะของนกับริหารมืออาชีพ คุณลกัษณะของขา้ราชการท่ีมีจิตสาธารณะ 
และมีคุณลกัษณะของขา้ราชการท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม  
 ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ หมายถึง ผูท่ี้มีคุณสมบติัของผูมี้สิทธิเขา้รับการพฒันาตามท่ีก าหนด
ไวใ้นหลกัสูตรพฒันานักบริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 และผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการคดัเลือกผูเ้ขา้รับการพฒันา และเสนอให้คณะกรรมการติดตามผลและ
ก ากบัดูแลการด าเนินงานอนุมติัใหเ้ขา้รับการพฒันาตามหลกัสูตร 
   
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบขอ้มูลในการปรับปรุงและพฒันาโครงการพฒันาใหบ้รรลุวตัถุประสงคมี์
คุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผูเ้ขา้รับการพฒันาในคร้ังต่อไป 

2. ท าให้ทราบผลการวิจยัเพื่อน ามาก าหนดนโยบายและวางแผนในการพัฒนาการ
ฝึกอบรมในหลกัสูตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และน ามาใชป้รับปรุงหลกัสูตรใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

3. ท าใหท้ราบวธีิการและกระบวนการการพฒันานกับริหารระดบัสูงของกระทรวงศึกษาธิการ 
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บทที ่ 2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

 การวจิยัเร่ือง “ การประเมินโครงการพฒันานกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) 
รุ่นท่ี 3 ” ผูว้ิจยัไดท้บทวนแนวคิดทฤษฎี วรรณกรรมและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีไดศึ้กษา 
เพื่อเป็นแนวทางในการวจิยัโดยมีแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 1.  แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินโครงการ 
 2.  แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากร 
 3.  แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา 
 4.  โครงการพฒันานกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 
 5.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 6.  กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
1. แนวคิดเกีย่วกบัการประเมินโครงการ 
 การท างานให้ประสบความส าเร็จ นอกจากมีเป้าหมายและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ตามท่ีก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครัดแลว้ กิจกรรมหน่ึงท่ีมีความส าคญัและขาดไม่ไดคื้อ การประเมินซ่ึง
จะท าให้ทราบผลการด าเนินงานวา่ บรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ ควรจะปรับปรุงขั้นตอนของกิจกรรม
ในขั้นตอนใด หรือควรยุติลม้เลิกโครงการก่อนท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน องค์กร
และประเทศชาติ นอกจากน้ี ในปัจจุบนัเป็นยุคขอ้มูลข่าวสารโลกไร้พรมแดน การเปิดเผยขอ้มูลการ
ท างานต่อสาธารณชนเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น การประเมินจะช่วยท าให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง จุดท่ีควร
พฒันาจึงท าให้หน่วยงานองคก์รต่าง ๆ สามารถปรับปรุง พฒันางานของตนเองให้กา้วหนา้ทนัสมยั
และทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเขา้มาอยา่งรวดเร็วได ้(เชาว ์อินใย, 2553: 1) 
 1.1 ความหมายของการประเมินโครงการ 
  นกัวิชาการ นกัการศึกษาต่าง ๆ ไดใ้ห้ความหมายของการประเมินโครงการไวอ้ยา่ง
หลากหลาย ดงัน้ี 

วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (2541: 55) กล่าววา่ การประเมินโครงการเป็นกระบวนการ
ในการวิเคราะห์ความตอ้งการ สืบคน้ และสังเคราะห์สารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจ
ทางการบริหารจดัการโครงการนั้น ๆ ผลจากการประเมินจะออกมาในรูปของการตดัสินใจในเร่ือง
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ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งผลท่ีเกิดข้ึนจริงกบัผลท่ีคาดหวงัไวล่้วงหนา้ นัน่คือจุดมุ่งหมาย
ท่ีส าคญัของการประเมินโครงการ คือ การเตรียมขอ้มูล การจดัท าสารสนเทศ เพื่อใช้ในการ
เปรียบเทียบระหว่างผลที่เกิดข้ึนจริงกบัผลที่คาดหวงั อนัจะเป็นแนวทางให้ผูบ้ริหารโครงการ
น าไปใชใ้นการเปรียบเทียบระหวา่งผลท่ีเกิดข้ึนจริงกบัผลท่ีคาดหวงั อนัจะเป็นแนวทางใหผู้บ้ริหาร
โครงการน าไปใช้ในการตดัสินใจต่อโครงการ การประเมินโครงการที่ดีตอ้งเน้นการประเมิน
ระหวา่งด าเนินโครงการ เพื่อพฒันาและปรับปรุงใหโ้ครงการนั้น ๆ ประสบความส าเร็จและมีคุณค่า
สูงสุด มากกวา่ท่ีจะท าการประเมินหลงัเสร็จส้ินโครงการ 
  สุวิมล.ติรกานันท์.(2548:.2).ได้ให้ความหมายการประเมินโครงการว่า หมายถึง   
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการด าเนินงานตามโครงการในทุกรูปแบบ ทุกขั้นตอน มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลมาท า
การวิเคราะห์ มีการใช้ขอ้มูลนั้นเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการและสารสนเทศท่ีไดจ้ากขอ้มูล
สามารถน ามาใช้ในการปรับปรุง แกไ้ขการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ลกัษณะขอ้มูลท่ีรวบรวม
มาตอ้งมีความชดัเจน น่าเช่ือถือ และเป็นท่ียอมรับ ซ่ึงตอ้งอาศยักระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีมี
คุณภาพ 
  ณัฏฐพนัธ์.เขจรนันท์.(2543:.1).ได้กล่าวว่า.การประเมินโครงการ.หมายถึง 
กระบวนการตรวจสอบการด าเนินงานของโครงการว่าสามารถบรรลุวตัถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ ตลอดจนสรุปหรืออุปสรรคที่ท  าให้โครงการไม่สามารถด าเนินงานอยา่ง
ราบร่ืนเพื่อท าการแกไ้ขและปรับปรุงใหเ้หมาะกบัความตอ้งการของปัญหาและสถานการณ์ 

  ไพศาล.หวงัพานิช.(2544:.1-2).เห็นวา่การประเมินโครงการเป็นกระบวนการในการ
ก าหนดคุณค่าของโครงการหรือเป็นกิจกรรมหน่ึงของกระบวนการบริหารจดัการโครงการ เพื่อ
น าไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการนั้น ๆ วา่ดีมีประสิทธิภาพ ไดผ้ลเพียงใด ซ่ึงกระบวนการนั้นมี 
3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการวางแผน การด าเนินโครงการและการประเมินโครงการ 

  ประชุม.รอดประเสริฐ.(2547:.73).ได้กล่าวถึงการประเมินโครงการว่า.หมายถึง 
กระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลของการด าเนินโครงการ และพิจารณาบ่งช้ีให้
ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการนั้นอย่างมีระบบ แล้วตดัสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไข
โครงการนั้นเพื่อการด าเนินงานต่อไป หรือยติุการด าเนินงานโครงการนั้น 
  สุชาติ.ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ.(2547:.13).กล่าววา่.การประเมินโครงการเป็นกระบวนการ
ท่ีแสวงหาขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัโครงการ เพื่อจะไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีจะช่วยผูบ้ริหารโครงการสามารถ
ตดัสินใจถูกตอ้งมากข้ึนซ่ึงหมายความวา่วตัถุประสงค์ของการประเมินผลโครงการจะถูกก าหนด 
โดยให้ผูป้ระเมินผลการประเมินจะประเมินผลอยา่งไร โดยวิธีใด ผูป้ระเมินผลจะตอ้งพิจารณา
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ขอบเขต ขนาด ระยะเวลา ความชดัเจน และความเฉพาะของปัจจยัน าเขา้ ความสลบัซับซ้อน และ
ช่วงเวลาของเป้าหมาย และความคิดริเร่ิมท่ีมีอยูใ่นโครงการ 
  เยาวดี.รางชัยกุล.วิบูลย์ศรี.(2548:.305).ให้ความหมายว่า.การประเมินโครงการ 
หมายถึง กระบวนการรวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศท่ีจ าเป็นอนัจะน าไปสู่การตดัสินใจความส าเร็จ
รวมทั้งการแกไ้ขปรับปรุงพฒันา ตลอดจนการสร้างและการก าหนดทางเลือกใหม่ในการด าเนินงาน
โครงการ ดงันั้น กิจกรรมการประเมินโครงการจึงเป็นกระบวนการรวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศท่ี
จ าเป็นเก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานของโครงการภายใตกิ้จกรรมและช่วงเวลาท่ีไดก้ าหนดหรือวางแผนไว ้
   เชาว.์อินใย.(2553:.19).ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า.หมายถึง 
กระบวนการพิจารณาตดัสินคุณค่าโดยการคน้ควา้ เก็บรวมรวมขอ้มูลต่าง ๆ จากชุดของกิจกรรมท่ี
จดัข้ึนอยา่งมีระบบมาประกอบการตดัสินใจ ตีค่าผลการด าเนินการนั้นวา่บรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ 
ใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจดัการโครงการประกอบไปดว้ย 5 องคป์ระกอบ คือ ปัจจยัน าเขา้ 
(Input) การด าเนินการ (Transformation) ผลผลิต (Output) ขอ้มูลยอ้นกลบั  (Feedback) และ
สภาพแวดลอ้ม (Environment) 
  รุทแมน.(Rutman,.1982:.59-60).ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า 
หมายถึง การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีการวิจยัเพื่อหาขอ้มูลท่ีเป็นจริงและมีความ
เช่ือถือได้ของโครงการ แล้วพิจารณาตัดสินว่าโครงการนั้นบรรลุถึงวตัถุประสงค์หรือไม่และ
คุณภาพของความส าเร็จนั้นเป็นเช่นใด 
  ชชัแมน (Suchman, 1990, อา้งถึงใน สุวิมล ติรกานนัท,์ 2548: 1) ให้ความหมายของ
การประเมินโครงการวา่ หมายถึง การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือการใช้เทคนิคการวิจยั
ทางสังคมศาสตร์เพื่อหาข้อมูลท่ีเป็นจริง และเช่ือถือได้เก่ียวกับโครงการ เพื่อการตดัสินใจว่า 
โครงการดงักล่าวดีหรือไม่ดีอย่างไร หรือเป็นการคน้หาว่า ผลของกิจกรรมท่ีวางไวใ้นโครงการ
ประสบความส าเร็จตรงตามวตัถุประสงค ์หรือจุดมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ 
  จากความหมายของการประเมินโครงการท่ีกล่าวไวข้้างต้นพอจะสรุปได้ว่าการ
ประเมินโครงการ หมายถึงกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใน
การด าเนินโครงการ เพื่อท าให้ได้ทราบว่าการด าเนินโครงการประสบความส าเร็จตรงตาม
วตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวห้รือไม่ ตลอดจนทราบถึงจุดเด่นหรือจุดดอ้ย รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของ
การด าเนินโครงการนั้น ขอ้มูลท่ีไดส้ามารถน าไปเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร
โครงการว่าจะแก้ไข ปรับปรุง พฒันาโครงการนั้นเพื่อด าเนินงานต่อไป หรือยุติการด าเนินงาน
โครงการนั้น 
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 1.2 ความส าคัญของการประเมินโครงการ 
  การประเมินโครงการมีความส าคญัตามความคิดเห็นของนกัวิชาการ นกัการศึกษา
ในหลายแง่มุม ดงัต่อไปน้ี 
  สมคิด.พรมจุย้.(2542:.28).ไดก้ล่าววา่.การประเมินเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัในวงจรการ
วางแผน และบริหารงานโครงการ เพราะการประเมินมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผน และ
บริหารโครงการ ซ่ึงพอจะสรุปได ้ดงัน้ี 

1. ช่วยให้ขอ้มูลและสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการ
วางแผน และโครงการ ตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นในการด าเนินโครงการ 
ตลอดจนตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นการจดักิจกรรมต่าง ๆ  

2. ช่วยท าใหก้ารก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงการมีความชดัเจน 
3. ช่วยในการจดัหาขอ้มูลเก่ียวกบัความกา้วหน้า ปัญหา อุปสรรคของการด าเนิน

โครงการ 
4. ช่วยให้ขอ้มูลเก่ียวกบัความส าเร็จ และความลม้เหลวของโครงการ เพื่อน าไปใช้

ด าเนินงานโครงการต่อไป  
5. ช่วยให้ได้ขอ้มูลท่ีบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการด าเนินงานโครงการว่าเป็น

อยา่งไร คุม้ค่ากบัการลงทุนหรือไม่ 
6. เป็นแรงจูงใจใหผู้ป้ฏิบติังาน โครงการ เพราะการประเมินโครงการดว้ยตนเองจะ

ท าให้ผูป้ฏิบติังานได้ทราบผลการด าเนินงาน จุดเด่น จุดดอ้ย และน าขอ้มูลไปใช้ในการปรับปรุง
และพฒันาโครงการใหดี้ยิง่ข้ึน 
  เสนอ ภิรมจิตรผอ่ง (2543: 16) กล่าววา่ การประเมินโครงการก าลงัมีบทบาทส าคญั
ในการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในส่วนท่ีเก่ียวกบัโครงการ
พฒันาทางดา้นต่าง ๆ ของเทคนิคและวชิาการของการประเมินโครงการก็เจริญกา้วหนา้ไปพร้อม ๆ 
กบัการเปล่ียนแปลงทางด้านต่าง ๆ ของสังคม การศึกษาในเร่ืองการประเมินโครงการจะท าให้
ผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารสามารถด าเนินงานของโครงการไดบ้รรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน 
  ส าราญ มีแจง้ (2543: 8-9) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการประเมินโครงการไวด้งัน้ี 

1. ช่วยช้ีให้เห็นว่าจุดประสงค์ของการด าเนินงานนั้ นเหมาะสมและเป็นไปได้
เพียงใด การด าเนินงานหรือโครงการใด ๆ จะต้องมีการก าหนดจุดประสงค์ของการด าเนินงาน
การประเมินจะเป็นตวัช่วยช้ีให้เห็นถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งด าเนินโครงการน้ี และการด าเนินงาน
นั้นมีความเป็นไปไดเ้พียงใด 
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2. ท าให้ทราบว่าการด า เนินงานนั้นบรรลุวตัถุประสงค์หรือไม่ การประเมิน
โครงการนั้นนอกจากประเมินส่วนอื่น ๆ แล้ว จะตอ้งประเมินว่าการด าเนินงานนั้นบรรลุตาม
วตัถุประสงคห์รือไม่ 

3. การกระตุน้ให้มีการเร่งรัดปรับปรุงการด าเนินงาน การประเมินจะเป็นตวักระตุน้
ผูด้  าเนินการใหมี้การเร่งรัดและปรับปรุงการด าเนินงาน เพื่อพบขอ้บกพร่องในการด าเนินการ 

4. ช่วยให้มองเห็นขอ้บกพร่องในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน ซ่ึงจะใชเ้ป็นหลกัใน
การปรับปรุงการด าเนินงาน การประเมินการด าเนินงานทุกขั้นตอน จะท าใหพ้บขอ้บกพร่อง 

5. ช่วยควบคุมการด าเนินงานใหมี้คุณภาพ และประสิทธิภาพซ่ึงจะเป็นการลดความ
สูญเปล่าในการใช้ทรัพยากร ผูด้  าเนินงานบางคนบางคร้ังไม่ปฏิบตัิหน้าที่ให้ดี และเต็ม
ความสามารถ ซ่ึงการประเมินจะช่วยควบคุมการด าเนินงานใหมี้คุณภาพได ้

6. ช่วยให้สารสนเทศแก่ผูบ้ริหารในด้านการด าเนินงานผูบ้ริหารต้องการทราบ
ขอ้มูลทุกแง่ทุกมุมของผลการประเมินใช้ประกอบการพิจารณาวินิจฉัย และตดัสินใจสั่งการได้
ถูกตอ้ง 

7. ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวิธีการด าเนินงานที่เหมาะสมในคร้ังต่อ ๆ ไป                
การประเมินผลโครงการที่ด าเนินในปัจจุบนัจะท าให้ทราบ ถึงขอ้ดีและขอ้บกพร่องต่าง ๆ ของ
วธีิการด าเนินงาน ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการแกไ้ขท่ีจะด าเนินโครงการประเภทน้ีต่อไป 
  สมประสงค์.วิทยเกียรติ.(2543:.191-192).กล่าวว่า.การประเมินมีความส าคญัต่อ
กระบวนการท างาน เพราะการประเมินช่วยให้การท างานมีคุณภาพ มีความน่าเช่ือถือมากข้ึน        
การประเมินมีความเก่ียวพนัธ์กบัการท างานทุกขั้นตอนตั้งแต่การวางแผน การปฏิบติัตามแผนการ
ก ากบัติดตามการท างาน การประเมินจึงมีความส าคญัต่อการท างานทุกประเภท ดงัน้ี 

1. ช่วยใหเ้กิดการวเิคราะห์ตดัสินใจในความเป็นไปไดข้องแผนงาน โครงการ ท าให้
ไดแ้ผนงาน โครงการท่ีมีคุณภาพ ด าเนินการแลว้เกิดประโยชน์คุม้ค่า 

2. ช่วยให้คาดการณ์ได้ว่าอาจมีปัญหาใดอุปสรรคใดเกิดข้ึน สามารถหาแนวทาง
ป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหานั้นข้ึน และหากมีการประเมินอยา่งต่อเน่ืองจะท าให้ทราบผลส าเร็จและ
ความผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนไดทุ้กขั้นตอน 

3. ท าให้ผูบ้ริหารทราบขอ้มูลต่าง ๆ ของการท างาน เช่น ขอ้มูลท่ีเป็นผลส าเร็จและ
ความลม้เหลวท าใหส้ามารถตดัสินใจสั่งการไดถู้กตอ้งยิง่ข้ึน 

4. ช่วยใหท้ราบวา่ แผนงาน โครงการนั้นใชท้รัพยากรคุม้ค่าต่อการลงทุนหรือไม่ 
5. ท าให้ทราบผลของการปฏิบติังานวา่ตรงตามวตัถุประสงคห์รือไม่ เม่ือส้ินสุดการ

ท างานแลว้ผลลพัธ์ออกมาเป็นอยา่งไร  
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6. ก่อใหเ้กิดการพฒันาทั้งบุคคลและสังคม 
7. ช่วยให้การรายงานให้ความน่าเช่ือถือมีเหตุผลสามารถช้ีแจงได ้จูงใจให้แผน/

โครงการท่ีจะท าต่อไปไดรั้บการสนบัสนุน 
  สมหวงั.พิธิยานุวฒัน์.(2544:.93).ไดก้ล่าวถึง.วตัถุประสงค์ส าคญัของการประเมิน
โครงการคือ การหาแนวทางตดัสินใจและการประเมินผลโครงการไม่มีเป้าหมายเพื่อการคน้หา
สะสมความรู้อยา่งการวจิยัต่อไป แต่จะมุ่งไปสู่การคน้หาส่ิงท่ีโครงการไดด้ าเนินไปแลว้ ส่ิงใดท่ีควร
จะด าเนินการต่อไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการและศึกษาระหวา่งด าเนินโครงการนั้นมีปัญหาใดบา้ง
ท่ีควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการ ดงันั้นการประเมินผลโครงการจึงจ าเป็นตอ้ง
ค านึงถึงคุณค่าและขอ้ตกลงต่าง ๆ ของโครงการอย่างดีก่อนท่ีจะด าเนินโครงการอย่างแทจ้ริง ใน
การประเมินผลจึงตอ้งมีการวางแผนการประเมินผลอย่างมีระบบให้สอดคล้องกบัแผนโครงการ 
และไดด้ าเนินการตั้งแต่เร่ิมก าหนดโครงการจนเสร็จส้ินโครงการ 
  วินัย.อศัวศ์ิวะกุล.และ.มนตรี.โสดติยานุรักษ์.(2544:.373).เห็นว่าการประเมิน
โครงการมีความส าคญั ดงัน้ี  

1. ท าใหรู้้จกัประหยดัค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการอยา่งเหมาะสม 
2. ท าใหส้ามารถเร่งรัดการด าเนินงานของโครงการใหเ้ป็นไปตามท่ีตอ้งการ 
3. ท าใหรู้้จกัปรับแผนงานของโครงการใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป 
4. ท าใหท้ราบและแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคท่ีจะท าให้โครงการไม่ประสบผลส าเร็จ 
5. ท าให้ช่วยการวางแผนหรือเตรียมโครงการในอนาคตเป็นไปอย่างมีความสุขุม

รอบคอบ และเกิดความมัน่ใจในความส าเร็จของโครงการ 
6. ท าให้รู้ขอบเขตของความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัตามโครงการ ซ่ึง

จะป้องกนัในการต าหนิหรือลงโทษผูรั้บผดิชอบโครงการอยา่งไม่เป็นธรรม 
7. ช่วยป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนแก่โครงการและเปิดโอกาสในการปรับปรุง

โครงการ 
  พิสณุ.ฟองศรี.(2549:.36).ไดก้ล่าวถึง.ความส าคญัของโครงการไวว้่า.สามารถช่วย
ใหโ้ครงการบรรลุจุดมุ่งหมายได ้ดงัน้ี 

1.  เป็นแนวทางหรือวิธีการท่ีจะน าไปสู่ปรากฏการณ์ท่ีต้องการจะให้เกิดข้ึนใน
อนาคตอยา่งมีระบบ โดยมีการก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกิจกรรมต่าง ๆ ไว ้

2.  ท  าให้การล าดบัขั้นตอนของกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะท าใหต่้อเน่ืองสอดคลอ้งกนัอยา่ง
มีประสิทธิภาพ ประหยดัทรัพยากรต่าง ๆ และมีประสิทธิผลได ้
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3.  ท  าให้เกิดการประสานระหว่างผูป้ฏิบติัหรือหน่วยงานปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ให้
กิจกรรมบางอยา่งขาดหายไปหรือซ ้ าซอ้นกนั 

4.  ท  าให้เกิดการประเมินผลอยา่งมีขั้นตอน และมีคุณภาพท่ีดี ท าให้ไดส้ารสนเทศ
จากการประเมินท่ีเป็นประโยชน์    

Breton (1981: 23, อา้งถึงใน เสนอ ภิรมจิตรผอ่ง, 2543: 17) ไดแ้สดงใหเ้ห็นความ 
ส าคญัของการประเมินว่า เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน ผลของการประเมินไม่เพียงแต่
ช้ีให้เห็นผลกระทบของโครงการท่ีมีต่อชุมชน การประเมินผลมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผูบ้ริหาร
โครงการในการท่ีจะบริหารให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง หลีกเล่ียง และขจดัปัญหาท่ี
เกิดข้ึน ขยายหรือปรับโครงการให้สอดคล้องกับความตอ้งการของชุมชนยิ่งข้ึน หรืออาจระงบั
โครงการถา้จ าเป็น  
  จากความส าคญัของการประเมินโครงการดังกล่าวข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า การ
ประเมินโครงการมีความส าคญัยิ่ง เปรียบเสมือนเขม็ทิศของการด าเนินโครงการ ท าให้ทราบวา่ควร
ด าเนินโครงการไปในทิศทางใด เน่ืองจากการประเมินโครงการท าให้ทราบขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อน าไป
ประกอบการตดัสินใจที่จะด าเนินการต่อไป หรือยุติโครงการ โดยการประเมินโครงการ                  
มีความส าคญั ดงัน้ี 

1. ช่วยในการก าหนดวตัถุประสงคใ์หมี้ความชดัเจนเหมาะสม 
2. ท าใหท้ราบวา่การด าเนินงานนั้นบรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ 
3. ท าให้ทราบถึงขอ้ดีและขอ้บกพร่องต่าง ๆ ของวิธีการด าเนินงาน ซ่ึงจะใช้เป็น

แนวทางในการก าหนดวธีิการด าเนินงานท่ีเหมาะสมในคร้ังต่อ ๆ ไป   
4. ท าให้ทราบวา่การด าเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพหรือไม่ คุม้ค่ากบัการลงทุน

หรือไม่ 
5. เป็นการเร่งรัดปรับปรุงการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ และช่วยควบคุมการ

ด าเนินงานใหมี้คุณภาพได ้
 1.3 จุดมุ่งหมายของการประเมินโครงการ 

  การประเมินโครงการมีจุดมุ่งหมายของการประเมินท่ีแตกต่างกนั ในบางกรณีอาจ
คลา้ยคลึงกนั ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัจุดประสงคข์องนกัการประเมินแต่ละบุคคล ดงัต่อไปน้ี  
  รัตนะ.บวัสนธ์.(2540:.17).จุดมุ่งหมายของการประเมินโครงการเน้นกระบวนการ
วิเคราะห์ การรวบรวมและการจดัเตรียม  ซ่ึงตอ้งใช้ขอ้มูลมาเป็นส่ิงพิจารณาส าหรับการเลือก        
การตดัสินใจ การประเมินเป็นกระบวนการท่ีเป็นรูปธรรม มีกระบวนการท่ีมีวิสัยทศัน์และค่อนขา้ง
จะเป็นธรรมชาติ  
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  Weiss (1972: 17) กล่าววา่การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายท่ีสอดคลอ้งกนั คือ 
การน าผลการประเมินมาพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองส าคญั ๆ ต่อไปน้ี 

1. เพื่อตดัสินใจวา่ควรจะยติุหรือน าแผนนั้นไปด าเนินการต่อไป 
2. เพื่อใหมี้แผนเช่นน้ีเพิ่มมากข้ึน หรือใหมี้การขยายผลต่อไปอยา่งกวา้งขวาง 
3. เพื่อพิจารณาเพิ่มหรือลดกลยทุธ์และเทคนิคต่าง ๆ  
4. เพื่อปรับปรุงแกไ้ขแนวทางและวธีิการปฏิบติังานใหก้า้วหนา้และเหมาะสมยิง่ข้ึน 
5. เพื่อพิจารณาตดัสินใจในการคดัเลือกแผนท่ีดีมีประสิทธิภาพมากกวา่ไว ้ และตดั

แผนท่ีมีประโยชน์และคุม้ค่านอ้ยกวา่ออกไป 
6. เพื่อเป็นการตรวจสอบหรือพิสูจน์ทฤษฎี และวิธีการปฏิบติัต่าง ๆ ทางดา้นแผนวา่

ควรจะยอมรับหรือปฏิเสธ เพราะใชไ้ดผ้ลหรือไม่ไดผ้ลแลว้แต่กรณี 
  Rossi and Freeman (1982: 15) กล่าววา่ การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายตาม
เหตุผลดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อพิจารณาถึงคุณค่าและคาดคะเนคุณประโยชน์ของโครงการ 
2. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 
3. เพื่อเป็นการตรวจสอบและปรับปรุง แกไ้ข การด าเนินโครงการ 
4. เพื่อเป็นการวเิคราะห์ขอ้ดี ขอ้เสียหรือขอ้จ ากดัของโครงการ เพื่อตดัสินใจในการ

สนบัสนุนโครงการ 
5. เพื่อเป็นการตรวจสอบวา่การด าเนินโครงการบรรลุถึงเป้าหมายมากนอ้ยเพียงใด 

  จากจุดมุ่งหมายของการประเมินโครงการท่ีได้กล่าวไวข้า้งตน้ พอสรุปได้ว่า การ
ประเมินโครงการมีจุดมุ่งหมายส าคญัอยา่งนอ้ย 3 ประเด็น คือ 

1. เพื่อตรวจสอบวา่การด าเนินงานของโครงการบรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่อยา่งไร 
2. เพื่อเป็นการตรวจสอบขอ้บกพร่อง ขอ้ดี ขอ้เสีย ของโครงการ และน าไป

ปรับปรุง แกไ้ข การด าเนินโครงการ 
3. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 

 1.4 ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
  นกัวิชาการ นกัการศึกษาต่าง ๆ  ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการประเมินโครงการไว้
อยา่งหลากหลาย อาทิ 
  รัตนะ บวัสนธ์ (2540: 86) กล่าวถึงการประเมินโครงการ ไดแ้ก่ แนวทางการปฏิบติั 
หรือเปล่ียนแปลงกิจกรรมของโครงการท่ีด าเนินการอยูใ่นขณะนั้น โดยท าใหไ้ดป้ระโยชน์ดงัน้ี 
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1. ท าให้ผู ้ด าเนินโครงการได้รับข้อมูลท่ีส าคัญอันจะใช้ส าหรับการตัดสินใจ
เปล่ียนแปลงแนวทางปฏิบติั หรือเปล่ียนแปลงกิจกรรมโครงการท่ีด าเนินการอยูใ่นขณะนั้น 

2. ช่วยให้เกิดการพิจารณาตรวจสอบวตัถุประสงคข์องโครงการโดยสม ่าเสมอวา่จะ
ไดรั้บการตอบสนองหรือบรรลุผลหรือไม่ 

3. ใช้ผลการประเมินเพื่อไปประกอบการตดัสินใจด าเนินการขยายโครงการให้
ต่อเน่ือง หรือระงบัหรือลม้เลิกโครงการ 
  เยาวดี.รางชัยกุล.วิบูลยศ์รี.(2542:.93-95).ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการประเมิน
โครงการ ดงัน้ี   

1. เป็นเคร่ืองมือของการรับรองคุณภาพในการให้บริการ ถึงแมจ้ะไม่สามารถ
ประกันผลสัมฤทธ์ิขั้นสูงสุดของโครงการได้แต่ก็สามารถจะรับรองคุณภาพของการให้บริการใน
ระดบัหน่ึงได ้

2. ช่วยใหผู้ส้นบัสนุนดา้นเงินทุนไดรั้บทราบปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน
ของโครงการ โดยอาศยัหลกัฐานเชิงประจกัษจ์ากสภาพการณ์ท่ีเป็นจริง 

3. ช่วยใหไ้ดข้อ้มูล ซ่ึงเป็นสารสนเทศท่ีมีคุณค่าส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. ช่วยช้ีให้เห็นความส าคญัของแต่ละโครงการตามล าดบัก่อนหลงั โดยสามารถจะ

ทราบไดว้่าโครงการใดมีความจ าเป็นเร่งด่วนกว่ากนั ทั้งน้ีเพื่อช่วยลดความกดดนัจากอ านาจทาง
การเมืองอนัเน่ืองมาจากโครงการมีจ านวนมาก 

5. ช่วยให้ไดข้ ้อมูลป้อนกลับจากผูร้ับบริการ ข ้อมูลประเภทน้ีท าให้ทราบถึง
ขอ้จ ากดัและปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน เพื่อน ามาปรับปรุงโครงการ ตลอดจนเพื่อก่อให้เกิด
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูใ้หแ้ละผูรั้บบริการ 

6. ช่วยใหท้ราบถึงผลผลิตของโครงการทั้งในดา้นท่ีพึงประสงคแ์ละไม่พึงประสงค์
ควบคู่กนัไป ถึงแมว้า่การด าเนินโครงการต่าง ๆ  ลว้นแต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีพงึประสงค์
เป็นหลกั แต่ในความเป็นจริงแลว้ ก็อาจจะมีบางส่วนท่ีไม่พึงประสงคเ์กิดตามมาดว้ย 
  บงัเอิญ ถนอมทอง (2545: 26-27, อา้งอิงใน ปาริฉตัร คะนึงเหตุ, 2553: 13) กล่าวว่า
การประเมินโครงการมีประโยชน์ ดงัต่อไปน้ี 

1. ช่วยในการก าหนดวตัถุประสงค ์และมาตรฐานของการด าเนินงานมีความชดัเจน 
กล่าวคือ ก่อนท่ีจะน าโครงการไปใช้ย่อมจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดจากผูบ้ริหารและ        
ผูป้ระเมิน ส่วนใดท่ีไม่ชดัเจนจะตอ้งไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความถูกตอ้งชดัเจนก่อน 
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2. ประโยชน์เต็มที่ เพราะจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ ปัจจยัใดท่ีเป็น
ปัญหาจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมคุ้มค่า
ทรัพยากรทุกชนิดจะไดรั้บการจดัสรรใหอ้ยูใ่นปริมาณท่ีเหมาะสมเพียงพอแก่การด าเนินงาน 

3. ช่วยใหแ้ผนงานบรรลุวตัถุประสงค ์เพราะโครงการเป็นส่วนหน่ึงของแผนงาน 
4. ช่วยในการแก้ไขปัญหาอัน เกิดมาจากผลกระทบของโครงการ และท าให้

โครงการมีความเสียหายลดนอ้ยลง 
5. มีส่วนช่วยอยา่งส าคญั ในการควบคุมคุณภาพของงาน 
6. ช่วยในการสร้างขวญั และก าลงัใจให้ผูป้ฏิบติังานตามโครงการ ซ่ึงยอ่มจะน ามา

ซ่ึงผลงานท่ีดีเป็นท่ียอมรับของผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งปวง 
7. ผลของการประเมินโครงการอาจเป็นข้อมูลท่ีส าคญัในการวางแผนหรือการ

ก าหนดนโยบายของผูบ้ริหารและฝ่ายการเมือง 
8. ช่วยในการตดัสินใจในการบริหารโครงการ 

  ณรงค์.น ันทวรรธนะ.(2547:.398-399,.อา้งอิงใน.ปาริฉัตร.คะนึงเหตุ,.2553:.14) 
กล่าววา่ประโยชน์การประเมินโครงการ ดงัน้ี 

1. เพื่อช่วยในการตดัสินก่อนจะเร่ิมจดัท าโครงการ โดยศึกษาความเป็นไปได ้
2. เพื่อช่วยส าหรับการตดัสิน วา่ควรจะขยาย ด าเนินการต่อ หรือรับรองยติุโครงการ

เป็นการประเมินผลลพัธ์รวม 
3. เพื่อช่วยในการตดัสินใจเก่ียวกบัการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงโครงการในจุดใด

จุดหน่ึงซ่ึงเป็นการประเมินแบบแผนรวมทั้งหมด 
4. เพื่อเป็นประจกัษพ์ยานและเป็นเคร่ืองมือในการหาการสนบัสนุนเก่ียวกบัโครงการ 
5. ในทางตรงกนัขา้มก็อาจจะเป็นเคร่ืองมือช่วยท าใหถู้กโจมตีในเร่ืองดงักล่าวได ้
6. เพื่อช่วยส่งเสริมให้เกิดความเขา้ใจและความรู้พื้นฐานในกระบวนการพฒันา

สังคม 
7. เพื่อขจดัขอ้ผิดพลาดทั้งหลาย ก่อนท่ีจะมีการด าเนินโครงการ ท าให้การวางแผน

และการปฏิบติัมีโอกาสสอดคลอ้งกนัไดง่้าย 
8. ในระหวา่งการปฏิบติังานถา้เกิดขอ้ผดิพลาดไม่สอดคลอ้งกนัระหวา่งแผนกบัการ

ปฏิบติัยงัสามารถปรับปรุงแผนหรือการปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียเวลาไปเร่ิมใหม่ 
9. การประเมินผลหลงัจากเสร็จส้ินโครงการ จึงทราบความส าเร็จของการปฏิบติังาน

ผลกระทบโครงการอ่ืน ขอ้บกพร่องของโครงการ เพื่อท่ีจะได้น าไปปรับปรุงแก้ไขโครงการใน
ลกัษณะเดียวกนั 
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10. เพื่อเป็นประโยชน์แก่การวางแผนในโครงการต่อเน่ือง 
11. เหมาะส าหรับโครงการท่ีมีการลงทุนมากและโครงการท่ีมีความเส่ียงสูงโครงการ

เหล่าน้ีควรจะมีการวางแผน และปฏิบติัเพียงคร้ังเดียว ไม่ใช่รอประเมินผลคร้ังสุดทา้ย ถา้วางแผน
ไม่ตรงกบัการปฏิบติัแลว้ค่อยวางแผนใหม่จะก่อใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด 

12. สามารถจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัก่อให้เกิดความเสียหายมาก 
  จากประโยชน์ของการประเมินโครงการดงักล่าวขา้งตน้พอสรุปไดว้่า การประเมิน
โครงการมีประโยชน์ ดงัน้ี 

1. ไดข้อ้มูลสนบัสนุนการตดัสินใจด าเนินการขยายโครงการให้ต่อเน่ือง หรือระงบั
หรือลม้เลิกโครงการ 

2. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพของงาน 
3. ช่วยให้การด าเนินโครงการมีความเสียหายน้อยลง ท าให้สามารถใชป้ระโยชน์             

จากทรัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 1.5 ประเภทของการประเมินโครงการ 
  ประเภทของการประเมินมีหลายประเภทโดยสามารถแบ่งได้ตามเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ี
ก าหนดข้ึน ดงัต่อไปน้ี 
  สมคิด พรมจุย้ (2542: 31-32) ไดแ้บ่งการประเมิน ดงัน้ี 

1. การประเมินก่อนเร่ิมโครงการ เป็นการประเมินท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อตดัสินใจเลือก
โครงการ ตรวจสอบความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของการวางแผนด าเนินโครงการความ
เป็นไปไดข้องโครงการในการน าโครงการไปปฏิบติั คุณภาพของโครงการรวมทั้งตรวจสอบโอกาส
ท่ีโครงการนั้นจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 

2. การประเมินในระหว่างการด าเนินงาน ประเมินเป็นการประเมินการด าเนินงาน
เม่ือน าโครงการท่ีวางแผนไวม้าปฏิบติั ทั้งน้ีเพื่อศึกษาถึงการปฏิบติังานเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้
หรือไม่ กิจกรรมใดท่ีท าได้หรือท าไม่ได้ เพราะเหตุใด จุดเด่น จุดด้อย มีปัญหาและอุปสรรค
อะไรบา้ง การประเมินกระบวนการด าเนินโครงการนั้นพยายามตอบค าถามว่าท าไมจึงเกิดปัญหา 
อุปสรรคหรือไม่เกิดปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ ถา้เกิดปัญหาจะไดด้ าเนินการปรับปรุง
แกไ้ขไดท้นัท่วงที การประเมินในขณะด าเนินโครงการจึงมีบทบาทในการปรับปรุงการด าเนินการ
โดยตรง 

3. การประเมินหลงัการด าเนินงาน เพื่อเป็นการตอบค าถามว่าโครงการประสบ
ความส าเร็จตามแนวท่ีวางหรือไม่ ผลจากโครงการจะบรรลุตามวตัถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ 
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ผลการด าเนินงานคุม้ค่าหรือไม่ การประเมินในลกัษณะน้ีจะเป็นการประเมินผลท่ีเกิดข้ึนโดยเทียบ
กบัวตัถุประสงคเ์พื่อเป้าหมายท่ีก าหนด 

4. แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน คือ 
4.1 การประเมินเพื่อปรับปรุง เรียกวา่การประเมินความกา้วหนา้ 
4.2 การประเมินเพื่อสรุปผล เรียกวา่การประเมินรวมสรุป 

5. แบ่งตามส่ิงที่ถูกประเมินเป็นการประเมินส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ เพื่อให้
โครงการด าเนินการไดแ้ละผลจากการด าเนินงาน คือ 
   5.1 การประเมินสภาวะแวดลอ้มหรือการประเมินบริบท 
   5.2 การประเมินปัจจยัหรือตวัป้อน 
   5.3 การประเมินกระบวนการ 
   5.4 การประเมินผลผลิต 

6. แบ่งตามโมเดลการประเมินเป็นหลกั 
   6.1 การประเมินท่ีมุ่งตรวจสอบการบรรลุวตัถุประสงค ์
   6.2 การประเมินท่ีมุ่งเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารประเมิน 
   6.3 การประเมินท่ีมุ่งน าผลไปใชใ้นการตดัสินใจ 

7. แบ่งตามความแทจ้ริงของการประเมินคือ 
7.1 การประเมินเทียม ซ่ึงแบ่งย่อยเป็นการประเมิน ประเภทท่ีถูกควบคุมโดย

การเมืองกบัประเภทท่ีเก่ียวกบัการเมือง 
7.2 การประเมินก่ึงแทก่ึ้งเทียม ซ่ึงมุ่งประเมินคุณค่าของส่ิงใดส่ิงหน่ึงไม่อาจวดั

คุณค่าท่ีแทจ้ริงของส่ิงอ่ืนได ้
7.3 การประเมินจริง เป็นการประเมินคุณค่าของส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดถู้กตอ้ง ซ่ึงมกั

เป็นการประเมินเก่ียวกบัการรับรองวิทยฐานะ หรือรับรองคุณวุฒิ การประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิ        
การประเมินความตอ้งการจ าเป็น และการประเมินเพื่อวางนโยบาย 
  ส าราญ.มีแจ้ง.(2544:.225-226).ได้น าเสนอประเภทของการประเมินโครงการเป็น            
2 ลกัษณะ คือ  

1. การประเมินรวมสรุป ใช้ในการตดัสินใจต่อโครงในอนาคต ซ่ึงจะแสดงความ
เช่ือมัน่ในผลการประเมินและสรุปผลประเมินท่ีชดัเจน ตดัสินใจได ้ 

2. การประเมินความกา้วหนา้ เป็นระยะมี 3 ประเภท คือการประเมินการด าเนินงาน 
การประเมินความกา้วหนา้ การประเมินดา้นเทคนิค 
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  เสาวนิตย ์ชยัมุสิก (2545: 86-87) ไดร้ะบุวา่การประเมินผลโครงการนั้นจ าแนกการ
ประเมินผลโครงการได ้3 แบบ คือ 

1. การประเมินก่อนด าเนินงานหรือโครงการ (Pre-Evaluation) ซ่ึงสามารถแบ่ง
ออกเป็น  2ประเภทยอ่ย ๆ คือ  

1.1 การศึกษาความเป็นไปได้ก่อนท าโครงการ (Feasibility Study) ได้แก่ การ
ประเมินปัจจยัแวดลอ้ม ก าลงัคน การเงิน การจดัการ และเทคโนโลย ีท่ีจะมีใชท้  างานตามโครงการ 

1.2 การประเมินร่างโครงการ (Project Appraise) มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาและ
วิเคราะห์เคา้โครงของโครงการว่า เช่ือถือได ้และปฏิบติัไดจ้ริงเพียงใด โดยศึกษาความสอดคลอ้ง
และความเหมาะสมระหว่างหลกัการ เหตุผล จุดประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ งบประมาณ     
ช่วงระยะเวลาท่ีปฏิบติัและผลท่ีคาดวา่จะไดห้รือผลกระทบท่ีเกิดข้ึนวา่รับไดเ้พียงใด หรืออาจกล่าว
ไดว้า่เป็นการประเมินความสอดคลอ้ง และความเหมาะสมระหวา่งผลผลิต (Output) กระบวนการ 
(Process) และตวัป้อน (Input) นัน่เอง 

2. การประเมินผลขณะด าเนินงาน (On-going Evaluation) ลกัษณะของการประเมินผล
ในขั้นน้ีมีความส าคญัมาก บางคนเรียกวา่ การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการ
ประเมินเพื่อปรับปรุง (Formative) ปกติจะครอบคลุมกิจกรรมทั้ง 2 ประเภท ไดแ้ก่ การติดตาม หาก
การก ากบัติดตาม (Monitoring) และการประเมินสรุปในแต่ละช่วงของงาน ซ่ึงบางคร้ังเรียกว่า การ
ประเมินคร่ึงโครงการ 

3. การประเมินหลงัการด าเนินงาน (Post Evaluation) เป็นการประเมินผลสรุปหลงั
การด าเนินงานหรือโครงการส้ินสุดลงแล้ว (Summative Evaluation) เพื่อดูว่า โครงการบรรลุ
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และเกิดผลตามท่ีคาดหวงัไวเ้พียงใด มีผลพลอยได้หรือผลกระทบอะไร
เกิดข้ึนบา้ง บางโครงการอาจจ าเป็นตอ้งมีการติดตามผลท่ีเกิดข้ึนในระยะยาว (Follow-up Study) 
  เชาว.์อินใย.(2553:.13-16).ไดก้ล่าวถึงประเภทของการประเมินไว ้5 ประเภท ดงัน้ี 

1. แบ่งตามวตัถุประสงคข์องการประเมิน แบ่งได ้2 ประเภท ดงัน้ี 
1.1 การประเมินความกา้วหน้า (Formative Evaluation) การประเมินแบบน้ีเป็นการ

ประเมินระหว่างการด าเนินงานซ่ึงควบคู่ไปกับการด าเนินงานของโครงการโดยพิจารณา
ความกา้วหนา้ของส่ิงท่ีประเมินวา่จ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุง  เปล่ียนแปลง  ส่วนใด  อีกทั้งรวบรวม
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและท าให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 

1.2 การประเมินสรุป  (Summative Evaluation) เป็นการประเมินผลเม่ือการ
ด าเนินงานไดส้ิ้นสุดลงแลว้ท าการตรวจสอบว่าโครงการไดบ้รรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว้
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หรือไม่เพียงใด ผลท่ีเกิดข้ึนไดใ้ชท้รัพยากรไปอยา่งเพียงพอคุม้ค่าหรือไม่ และทรัพยากรเพียงพอกบั
ความตอ้งการของผูรั้บบริการหรือไม่ มีผลกระทบ (Impact) หรือผลท่ีไม่ไดค้าดหวงัหรือผลพลอยได ้
(Side Effects) อะไรบา้ง 

2. แบ่งตามช่วงเวลาของการประเมิน แบ่งได ้8 ประเภท ดงัน้ี 
2.1 การประเมินความตอ้งการจ าเป็น (Needs Assessment) เป็นการประเมินเบ้ืองตน้

ก่อนท่ีจะจดัท าโครงการความตอ้งการจ าเป็น คือ ความแตกต่างระหวา่งส่ิงท่ีควรจะเป็นกบัสภาพท่ี
เป็นอยู่ ท  าให้เกิดความจ าเป็นในการจดัท าโครงการข้ึน สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมาย การประเมินความตอ้งการจ าเป็นมีประโยชน์ในการก าหนดนโยบายและการวางแผน 

2.2 การประเมินความเป็นไปได้ (Feasibility Evaluation) เป็นการศึกษาสภาพ
ความพร้อมด้านต่าง ๆ ในการจดัท าโครงการ วิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อความส าเร็จในการท า
โครงการ เช่น ด้านก าลงัคน เทคนิค สภาพภูมิศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ เป็น
ขั้นตอนท่ีควรกระท าก่อนการเขียนโครงการ 

2.3 การประเมินปัจจยัน าเขา้ (Input  Evaluation) เป็นการประเมินทรัพยากรท่ีจ าเป็น
ท่ีจะน ามาใช้ในการด าเนินโครงการว่ามีความเป็นไปได้ มีความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ 
ทรัพยากรท่ีจ าเป็นได้แก่ งบประมาณ บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ เวลา กลุ่มเป้าหมาย เทคโนโลยีและ
แผนการด าเนินงาน   

2.4 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินการบริหาร
โครงการ การจดักิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ การน าปัจจยัน าเขา้ของโครงการมาใชเ้หมาะสมหรือไม่มี
ประโยชน์ในการคน้หาจุดเด่นหรือจุดดอ้ยของโครงการ 

2.5 การประเมินผลผลิต (Output/Product Evaluation) เป็นการประเมินผลท่ีได้
จากโครงการว่าเป็นไปตามวตัถุประสงค์หรือไม่ คุม้ค่าเพียงใดโดยน าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ ผลการประเมินจะท าให้ไดส้ารสนเทศในการพิจารณาตดัสินใจ ยติุ ปรับ ขยาย
โครงการ 

2.6 การประเมินผลลพัธ์หรือผลกระทบ (Outcome/Impact Evaluation) เป็นการ
ประเมินผลการด าเนินงานจากโครงการที่จดัท าข้ึน ก่อให้เกิดผลอื่นใดเกิดข้ึนตามมาหรือไม่           
เป็นทั้งผลท่ีคาดหวงัและไม่คาดหวงั และทั้งในทางท่ีดีและไม่ดี 

2.7 การประเมินการติดตาม (Follow up Evaluation) เป็นการด าเนินงานประเมิน
เม่ือส้ินสุดการด าเนินงานไปแลว้ระยะหน่ึง เช่น อาจเป็น 6 เดือน 1 ปี หรือ 2 ปี เพื่อดูผลท่ีไดจ้ากการ
ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจนข้ึน 
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2.8 การประเมินอภิมาน (Meta Evaluation) เป็นการประเมินงานประเมินเป็นการ
พิจารณาตดัสินคุณภาพหรือคุณค่าของการประเมิน ท าให้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของรายงาน
การประเมินและรายงานการประเมินไดด้ าเนินการครอบคลุมกิจกรรมของการประเมินหรือไม่  

3. แบ่งตามผูป้ระเมิน แบ่งได ้2 ประเภท ดงัน้ี 
3.1 การประเมินโดยผูป้ระเมินภายใน (Internal Evaluator Evaluation) ผูป้ระเมิน

เป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งหรือปฏิบติังานกบัส่ิงท่ีจะประเมิน ขอ้ดี คือ ท าให้ทราบและเขา้ใจใน
ส่ิงท่ีจะประเมินไดเ้ป็นอยา่งดี ขอ้เสีย คือ เม่ือเป็นผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งจึงอาจมีความล าเอียงเกิดข้ึนได ้

3.2 การประเมินโดยผูป้ระเมินภายนอก (External Evaluator Evaluation) ผูป้ระเมิน
ไม่ไดเ้ป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งหรือไม่ไดป้ฏิบติังานกบัส่ิงท่ีจะประเมิน ขอ้ดี คือ มีความเป็น
กลางในการประเมิน ขอ้เสีย คือ ไม่เขา้ใจ ไม่ทราบรายละเอียดของส่ิงท่ีประเมิน และเน่ืองจากเป็น
บุคคลภายนอกอาจจะไม่ไดรั้บความร่วมมือในการด าเนินงานประเมิน 

4. แบ่งตามมิติการประเมิน แบ่งได ้4 ประเภท ดงัน้ี 
4.1 การประเมินตามวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ การประเมินความกา้วหนา้ การประเมิน 

ผลสรุป และการประเมินเพื่อการพฒันา 
4.2 การประเมินตามขอ้มูล ไดแ้ก่ ขอ้มูลเชิงปริมาณ คุณภาพ และแบบผสม 
4.3 การประเมินตามวิธีการประเมิน ได้แก่ การประเมินเชิงธรรมชาติ และเชิง

ทดลอง 
4.4 การประเมินตามจุดเน้นท่ีประเมิน ไดแ้ก่ การประเมินกระบวนการ ผลลพัธ์ 

ผลกระทบ การวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายกบัผลตอบแทนและการวเิคราะห์ตน้ทุนกบัประสิทธิผล 
5. แบ่งตามช่วงเวลาเพื่อเอ้ือต่อการประเมิน แบ่งได ้3 ประเภท ดงัน้ี 

5.1 การประเมินก่อนด าเนินงาน เป็นการประเมินผลก่อนจดักิจกรรมต่าง ๆ ของ
โครงการโดยมุ่งเน้นประเมินตวัโครงการว่ามีความสอดคล้องสัมพนัธ์กนัในแต่ละส่วนหรือไม่               
มีความเป็นไปได้ คุม้ทุน มีเวลาเพียงพอหรือไม่ และจะมีอุปสรรคหรือปัญหาอะไรท่ีจะท าให้
โครงการไม่สามารถด าเนินการได ้การประเมินก่อนด าเนินงานมีประโยชน์ในการตดัสินใจด าเนิน
โครงการหรือลม้เลิกโครงการ 

5.2 การประเมินระหวา่งด าเนินงานการประเมินแบบน้ีควบคู่ไปกบัการด าเนินงาน
ของโครงการโดยพิจารณาความกา้วหนา้ของส่ิงประเมินวา่จ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุง  เปล่ียนแปลง
ส่วนใด อีกทั้งรวบรวมปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมและท าใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
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5.3 การประเมินหลงัด าเนินงาน เป็นการประเมินผลเม่ือการด าเนินงานไดส้ิ้นสุด
ลงแลว้ท าการตรวจสอบว่าโครงการไดบ้รรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่เพียงใด ผลท่ี
เกิดข้ึนไดใ้ชท้รัพยากรไปอยา่งเพียงพอคุม้ค่าหรือไม่ มีผลกระทบ (Impact) หรือผลท่ีไม่ไดค้าดหวงั
หรือผลพลอยได ้(Side Effects) อะไรบา้ง 
  จากประเภทของการประเมินโครงการดงักล่าวขา้งตน้พอสรุปไดว้า่ประเภทของการ
ประเมินโครงการนั้นแบ่งออกไดอ้ยา่งหลากหลาย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องผูป้ระเมินท่ีมุ่งจะ
ประเมินส่ิงใด โดยสรุปแลว้ประเภทของการประเมินท่ีท าให้ไดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมและสามารถเห็น
ผลลัพธ์ของการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง คือ ประเภทการประเมินตามช่วงเวลา ประกอบดว้ย 
1. การประเมินก่อนด าเนินงาน  2. การประเมินระหวา่งด าเนินงาน  3. การประเมินหลงัด าเนินงาน  
และ 4. การประเมินติดตามผลการด าเนินงาน 
 1.6 ขั้นตอนของการประเมินโครงการ 
  การประเมินโครงการมีความส าคญัส าหรับผูบ้ริหารหรือผูส้นบัสนุนงบประมาณ ใน
การตดัสินใจปรับปรุงหรือลม้เลิกโครงการ การก าหนดขั้นตอนต่าง ๆ ในการวจิยัประเมินโครงการ
จึงมีความจ าเป็นและควรให้มีลกัษณะท่ีเอ้ืออ านวยและตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้ผลการ
ประเมิน ผูใ้ชผ้ลการประเมินแต่ละระดบัมีความตอ้งการและความสนใจท่ีแตกต่างกนั เช่น ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงสนใจขอ้มูลเกี่ยวกบันโยบาย ระดบัรองลงมาสนใจขอ้มูลเกี่ยวกบัการวางแผน ระดบั
ปฏิบติัการสนใจขอ้มูลในขั้นตอนการด าเนินโครงการ การด าเนินงานประเมินโครงการตามขั้นตอนต่าง ๆ 
ท่ีเหมาะสมจึงจะท าให้ผลการประเมินมีคุณภาพ สามารถก าหนดขั้นตอนการประเมินโครงการ
ออกเป็น 6 ขั้นตอน (เยาวดี รางชยักุล วบิูลยศ์รี, 2546: 279-288) ดงัน้ี 
  ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ ก่อนท าการประเมินโครงการ            
ผูป้ระเมินจะตอ้งศึกษาเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการ เช่น โครงการท่ีเสนอขออนุมติั ถา้เป็น
โครงการน าร่อง ก็ควรศึกษาเอกสารรายงานความก้าวหน้าของโครงการ หรือถา้มีรายงาน
ผลการประเมินโครงการฉบบัสมบูรณ์ก็ควรน ามาศึกษา จะท าให้ผูป้ระเมินได้เขา้ใจความเป็นมา
ของโครงการ สภาพแวดลอ้ม วตัถุประสงค ์ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงจะท าให้ผูป้ระเมินสามารถ
ก าหนดประเด็นการประเมินและตวัช้ีวดัต่อไปได ้
  ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดวตัถุประสงค์ของการประเมิน ในขั้นตอนน้ี ผูป้ระเมิน
จะตอ้งตอบค าถามให้ได้ว่า จะประเมินโครงการอะไร ประเมินท าไป เพื่อใคร หรือใครเป็นผูใ้ช้
ผลการประเมิน ขอ้มูลท่ีจะตอบค าถามเหล่าน้ีไดม้าจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ
สัมภาษณ์ผูรั้บผดิชอบโครงการ ผูส้นบัสนุนโครงการ 



25 

 

 
 

  ขั้นตอนท่ี 3 การก าหนดขอบเขตของการประเมิน เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัอีกขั้นตอน
หน่ึงท่ีจะท าให้การประเมินโครงการสามารถด าเนินการได้และบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการโดย
พิจารณาจากพื้นท่ีท่ีจะท าการประเมิน หน่วยงานท่ีต้องการติดตาม บุคคลท่ีผูป้ระเมินตอ้งการ
สัมภาษณ์ เป็นตน้ 
  ขั้นตอนท่ี 4 การพิจารณาก าหนดตวับ่งช้ีและแหล่งขอ้มูล การก าหนดตวับ่งช้ีในการ
ประเมินสามารถก าหนดไดจ้ากวตัถุประสงค์ของโครงการ หรือจากโมเดลการประเมินเชิงทฤษฎี  
ตวับ่งช้ีมีทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ในเชิงปริมาณ เช่น จ านวนนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑ์ ในเชิงคุณภาพ 
เช่น ความเหมาะสม ความสอดคลอ้ง เป็นตน้  
  การก าหนดแหล่งขอ้มูลนั้นจะตอ้งสอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ี เช่น นกัประเมินตอ้งการวดั
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการจากการวดัความรู้ของผูเ้ขา้รับการอบรม แต่ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการวดัก็ไม่เหมาะสม ขอ้มูลท่ีตอ้งการอาจมีการบนัทึกไวแ้ลว้ หรือตอ้งท าการเก็บรวบรวมข้ึนมาใหม่ 
เยาวดี รางชยักุล วิบูลยศ์รี (2546: 283) ไดก้ล่าวว่า การพิจารณาคดัเลือกกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โครงการเพื่อท าการสอบถามหรือสัมภาษณ์ มีแนวทางพิจารณาได ้2 รูปแบบ คือ 
  1. รูปแบบ “จากบนสู่ล่าง” (Top Down) หมายถึง การรวบรวมและวิเคราะห์ความ
คิดเห็นจากผูรั้บผดิชอบในการด าเนินโครงการ และบุคลากรในเชิงนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ
นั้น ๆ จากผูรั้บผดิชอบระ ดบัต ่า 
  2. รูปแบบ “จากล่างสู่บน” (Button Up) หมายถึง การรวบรวมและวิเคราะห์ความ 
คิดเห็นของผูมี้ส่วนรวมในการด าเนินโครงการรวมทั้งกลุ่มบุคคลเป้าหมายของโครงการและกลุ่ม
บุคคลท่ีน่าจะไดรั้บผลกระทบจากโครงการ โดยเร่ิมจากผูรั้บผิดชอบระดบัผูน้อ้ยหรือระดบัล่างไปสู่
ผูรั้บผดิชอบระดบัชั้นผูใ้หญ่หรือระดบับน 
  ขั้นตอนท่ี 5 การวิเคราะห์ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลท าได้ทั้ งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้มูลท่ีผูป้ระเมินเก็บรวบรวมมา ตวัอยา่งเช่น ขอ้มูลจ านวนผูเ้ขา้ร่วมอบรม 
ใชค้่าร้อยละ ความคิดเห็นต่อโครงการท่ีอยูใ่นรูปมาตรส่วนประมาณค่า ใชค้่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากเอกสาร การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม ฯลฯ ใช้เทคนิคการ
วเิคราะห์เน้ือหา 
  ขั้นตอนท่ี 6 การสรุปผลการประเมิน การสรุปผลการประเมินโครงการ ผูป้ระเมิน
ควรเน้นประเด็นท่ีส าคญั ดงัน้ี  คือ ผลผลิตจากโครงการ ปัญหา และข้อจ ากดัของการด าเนิน
โครงการขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงโครงการ นอกจากนั้นควรสรุปผลโครงการไปในดา้นอ่ืน ๆ 
ดว้ย (เยาวดี รางชยักุล วบิูลยศ์รี, 2546: 287) เช่น 
 



26 

 

 
 

  1. การยอมรับในคุณค่าของโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย 
  2. การขยายผลของโครงการและความตอ้งการของโครงการท่ีต่อเน่ือง 
  3. การก่อใหเ้กิด “ส่ิงใหม่” เช่น เทคโนโลยหีรือเอกสารทางวชิาการ 
  4. การเปล่ียนแปลงสภาวะแวดลอ้มทางกายภาพหรือทางสังคม 
  5. การเรียนรู้จากการปฏิบติัโครงการท่ีช่วยใหเ้กิดการพฒันาทรัพยากรบุคคล 
  6. การแพร่กระจายผลใหเ้ป็นสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
  7. การพฒันาศกัยภาพหรือประสิทธิภาพของโครงการในดา้นอ่ืน ๆ 
  ไพศาล.หวงัพานิช.(2544:.11-13).กล่าววา่.การประเมินโครงการมีขั้นตอนส าคญั.ๆ         
15 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ก าหนดเป้าหมาย ผูป้ระเมินตอ้งก าหนดส่ิงต่อไปน้ีอยา่งชดัเจน 
   1.1 การประเมินโครงการน้ีมีความจ าเป็นเพียงใด 
   1.2 จะน าผลการประเมินไปใชอ้ยา่งไร 
   1.3 เป็นการประเมินประเภทใดหรือระยะใดของโครงการ 
   1.4 จะใชแ้นวคิดหรือรูปแบบการประเมินอยา่งไร 

2. ก าหนดวตัถุประสงค ์เพื่อสนองตอบเป้าหมายของการประเมินท่ีก าหนดไว ้การ
ประเมินควรมีวตัถุประสงคอ์ย่างไรบา้ง ซ่ึงวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดน้ีจะตอ้งชดัเจน ครอบคลุมและ
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายหรืออีกนยัหน่ึงวตัถุประสงคจ์ะตอ้ง SMART 
   S  : Sensible   ส าคญัจ าเป็น 
   M : Measurable มีขอ้มูล วดัได ้
   A : Attainable  หาค าตอบได ้สรุปได ้บรรลุได ้
   R : Reasonable  สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 
   T : Time   อยูใ่นเวลาท่ีเหมาะสม 

3. ก าหนดคุณลกัษณะที่จะประเมิน การที่จะสนองตอบวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด
จะตอ้งพิจารณาคุณลกัษณะใดหรือมีอะไรเป็นตวับ่งช้ี คุณลกัษณะท่ีก าหนดน้ีจะตอ้งส าคญัและตรง
ตามวตัถุประสงค์อย่างแทจ้ริงและอย่างครบถ้วน คุณลกัษณะหรือตวับ่งช้ีในการประเมินก็คือ            
ตวัแปรในการวจิยันัน่เอง 

4. นิยามคุณลกัษณะ คุณลกัษณะที่ก าหนดข้ึนตอ้งนิยามหรือให้ความหมายอยา่ง
ชดัเจนวา่คืออะไรหรือมีคุณสมบติัอยา่งไร จะสังเกตคุณลกัษณะเหล่านั้นไดอ้ยา่งไร ถา้คุณลกัษณะ
ใดไม่สามารถนิยามไดย้อ่มหมายถึงผูป้ระเมินไม่รู้จกัคุณลกัษณะนั้น และย่อมหมายถึงไม่สามารถ
วดัหรือเก็บขอ้มูลไดซ่ึ้งหมายถึงประเมินไม่ได ้
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5. ออกแบบการประเมิน ท าการพิจารณาว่าการที่จะประเมินตามวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนดหรือตอบปัญหาท่ีตอ้งการทราบนั้นควรจะด าเนินการประเมินอย่างไร จากใคร ช่วงเวลาใด
จึงจะเหมาะสม 

6. ก าหนดแหล่งขอ้มูล คุณลกัษณะท่ีก าหนดเป็นลกัษณะของส่ิงใด หรือของบุคคล
กลุ่มใด ในการประเมินคร้ังน้ีจะประเมินจากแหล่งใด (หน่วยตวัอย่าง) หรือจากใครบา้ง (กลุ่ม
ตวัอยา่ง) จ  านวนเท่าใด 

7. ก าหนดเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูล จากคุณลกัษณะท่ีก าหนดและจากแหล่งขอ้มูลท่ี
จะใช ้ควรใชเ้คร่ืองมือชนิดใดจึงจะไดข้อ้มูลท่ีตรงความเป็นจริง มีความเป็นไปไดแ้ละสะดวกท่ีสุด 
วธีิการหรือเคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นหลกัเพื่อการรวบรวมขอ้มูลส าหรับการประเมิน ไดแ้ก่ การสังเกต การ
สัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบสอบถาม มาตราประมาณค่า การวเิคราะห์เอกสาร 

8. เขียนแผนการประเมิน เป็นการก าหนดโครงร่างของการประเมินโดยก าหนด
รายละเอียดในการด าเนินการประเมินท่ีก าหนดไวแ้ต่ตน้ (ขอ้ 1-7) พร้อมทั้งก าหนดแผนปฏิบติัหรือ
ปฏิทินการด าเนินการ ตลอดจนค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นเพื่อการจดัสรรงบประมาณ 

9. สร้างเคร่ืองมือ ด าเนินการสร้างหรือเลือกเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
โดยเคร่ืองมือเหล่านั้นจะตอ้งมีความเท่ียงตรง ความเช่ือมัน่ ความเป็นปรนัย หรือชดัเจนเขา้ใจง่าย
และเหมาะสมท่ีจะใชก้บัหน่วยตวัอยา่งหรือกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะใหข้อ้มูล 

10.  ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ควรตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในดา้นต่าง ๆ ดว้ย
วธีิท่ีเหมาะสม เพื่อการแกไ้ขปรับปรุงเคร่ืองมือก่อนท่ีจะน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจริง 

11.  ก าหนดเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบคุณลกัษณะท่ีก าหนดจะใช้ส่ิงใดเป็น
เกณฑต์ดัสินอาจเป็นไดท้ั้งเกณฑ์เชิงบรรยายหรือเกณฑท่ี์เป็นจ านวน เกณฑ์ท่ีก าหนดน้ีตอ้งค านึงถึง
ความเหมาะสมเป็นไปไดป้ระกอบการพิจารณาในการก าหนด 

12.  เก็บรวบรวมขอ้มูล ด าเนินการอยา่งทนัเกณฑ์ อยา่งเป็นระบบ ถูกตอ้ง ยุติธรรม
และใหค้รบถว้นตามแผนท่ีก าหนด 

13.  วเิคราะห์ขอ้มูล รวบรวม ประมวล จดัหมวดหมู่ขอ้มูล ด าเนินการวเิคราะห์หรือ
สรุปขอ้มูล ดว้ยเทคนิคและวธีิการท่ีเหมาะสม 

14.  สรุปหรือตดัสินพิจารณาขอ้มูลแต่ละดา้นกบัเกณฑ์ท่ีก าหนด และท าการสรุป
รวบรวมหรือตดัสินผลการประเมิน โดยพยายามสรุปทั้งตามวตัถุประสงค์และรวบรวมยอด ทั้งน้ี
ตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเหมาะสมประกอบการพิจารณา 

15.  เขียนรายงานเสนอผลการประเมินโครงการเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและ
เผยแพร่ต่อไป 
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  จากขั้นตอนของการประเมินโครงการดงักล่าวขา้งตน้ พอสรุปไดว้่า การประเมิน
โครงการมีขั้นตอนดงัน้ี 
  1. การก าหนดวตัถุประสงคข์องการประเมิน 
  2. การออกแบบการประเมิน 
  3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  5. การสรุปผลการประเมิน 
  6. การเขียนรายงานและการรายงานผลการประเมิน  
 1.7 รูปแบบของการประเมินผล 
  การประเมินไดถู้กพฒันาข้ึนมาเร่ือย ๆ จากการประเมินท่ีไม่มีแบบแผนแนวทางการ
ประเมินที่ช ัดเจนมาเป็นการประเมินที่มีรูปแบบที่ช ัดเจน นักประเมินได้คิดค ้นและพฒันา
แบบจ าลองในการประเมินเพื่อช่วยให้การประเมินมีกรอบความคิดที่ชัดเจน สามารถท าให้              
ผูป้ระเมินน าไปก าหนดประเด็นในการประเมิน เก็บรวบรวมขอ้มูล แลว้น าผลท่ีไดม้าประกอบการ
ตดัสินใจ.ตีค่าผลการด าเนินงานไดอ้ย่างเหมาะสมต่อไป.(เชาว.์อินใย,.2553:.99).โดยรูปแบบการ
ประเมินท่ีนกัการประเมินไดคิ้ดคน้นั้นมีอยา่งหลากหลาย ดงัน้ี 
 
  รูปแบบการประเมินของ Stufflebeam 
  เชาว ์อินใย (2553: 125-128) ได้กล่าวว่า Daniel L. Stufflebeamไดน้ าเสนอรูปแบบ
การประเมินท่ีเรียกวา่ CIPP Model โดยให้นิยามการประเมินวา่ หมายถึง กระบวนการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีมีประโยชน์ในการน าไปใช้เป็นทางเลือกประกอบการ
ตดัสินใจ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องไวใ้ช้ในการตดัสินใจ ผูท้  าการประเมินจะ
รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหาร  
  แนวคิดการประเมินของ Stufflebeam แบ่งแยกการท างานระหว่างฝ่ายประเมินกบั
ฝ่ายบริหารออกจากกนัอย่างชัดเจน ฝ่ายประเมินท าหน้าที่ระบุ จดัหา  และน าเสนอสารสนเทศ
ใหก้บัฝ่ายบริหาร ส่วนฝ่ายบริหารมีหนา้ท่ีเรียกหาและน าผลการประเมินท่ีไดน้ั้นไปใชป้ระกอบการ
ตดัสินใจเพื่อด าเนินกิจกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามควรแก่กรณี (เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศ์รี, 2546: 57)
สามารถเขียนเป็นโมเดลพื้นฐาน (Worthen and Sanders, 1973: 134) ไดด้งัน้ี 
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แผนภูมิท่ี 1 โมเดลพื้นฐานของ Stufflebeam 

 
  จากแนวคิดและโมเดลพื้นฐานการประเมินของ Stufflebeam มีขั้นตอนการประเมิน 
3 ขั้นตอน คือ  
  1. ก าหนดหรือระบุ และบ่งช้ีขอ้มูลท่ีตอ้งการ 
  2. จดัเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  3. วเิคราะห์และจดัสารสนเทศเพื่อน าเสนอฝ่ายบริหาร 
  แบบจ าลองของ Stufflebeamไม่ไดเ้น้นการประเมินตามวตัถุประสงค์เท่านั้นแต่จะ
ท าให้ไดร้ายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการมาช่วยในการตดัสินใจ โดยเฉพาะการประเมินโครงการ
ประชุมจะมีความเหมาะสมเม่ือใช้แบบจ าลองของ Stufflebeam เพื่อวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของ
โครงการ ท าให้ปรับปรุง แกไ้ขการด าเนินงานได้อย่างทนัท่วงที นอกจากน้ียงัมีการประเมินสรุป
เพื่อบ่งช้ีผลสัมฤทธ์ิของโครงการ แบบจ าลอง CIPP Model ของ Srufflebeam จะให้รายละเอียดของ
โครงการท่ีสมบูรณ์ เขา้ใจง่าย สะดวกในการน าไปใช้ในการประเมินและสามารถช่วยให้ผูบ้ริหาร
สามารถตดัสินใจไดเ้ป็นอยา่งดี จึงเป็นแบบจ าลองท่ีมีผูน้ ามาใชม้าก (ส าราญ มีแจง้, 2544: 129) 
  แบบจ าลองซิปป์ (CIPP Model) จะประเมิน 4 ดา้นดงัน้ี 

1. การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมินความต้องการ
จ าเป็นเพื่อก าหนดโครงการ เป็นส่ิงท่ีอยูภ่ายนอกโครงการแต่มีผลต่อความส าเร็จหรือความลม้เหลว
ของโครงการ และเป็นการพิจารณาความจ าเป็นท่ีตอ้งจดัท าโครงการดงักล่าว ไดแ้ก่ ความตอ้งการ
ของชุมชนและกลุ่มเป้าหมายของโครงการ จ านวนประชากร สภาพเศรษฐกิจและปัญหาของชุมชน 
ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานระดบับนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นประโยชน์ในการน าไปใช้
ตดัสินใจวางแผนก าหนดนโยบาย ก าหนดเป้าหมาย และก าหนดจุดมุ่งหมายของโครงการไดอ้ยา่ง
เหมาะสมต่อไป 

การด าเนินกิจกรรมของโครงการ 

การประเมิน การตดัสินใจสัง่การ 
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2. การประเมินปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation) เป็นการประเมินทรัพยากรท่ีจ าเป็นท่ี
จะน ามาใชใ้นการด าเนินโครงการวา่มีความเป็นไปได ้มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอหรือไม่ 
ทรัพยากรท่ีจ าเป็นได้แก่ งบประมาณ บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ เวลา กลุ่มเป้าหมาย เทคโนโลยีและ
แผนการด าเนินงาน การประเมินปัจจยัน าเขา้ไปใช้ประโยชน์ในการตดัสินใจหาวิธีด าเนินงาน
โครงการใหบ้รรลุเป้าหมาย 

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินการบริหาร
โครงการ การจดักิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ การน าปัจจยัน าเข้าของโครงการมาใช้เหมาะสม
หรือไม่ กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัข้ึนจะบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการหรือไม่ สารสนเทศต่าง ๆ จะถูก
วเิคราะห์ รวบรวม และน าเสนอผูด้  าเนินงานโครงการ อาจจะตอ้งการสารสนเทศทุกวนัหรือในตอน
เร่ิมตน้โครงการเป็นการบนัทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในขณะด าเนินงานโครงการไวเ้ป็น
หลกัฐานการประเมินกระบวนการมีประโยชน์ในการคน้หาจุดเด่นหรือจุดแข็ง (Strengths) หรือ    
จุดดอ้ย (Weakness) ของโครงการ น าไปใชใ้นการพฒันา แกไ้ข ปรับปรุงการด าเนินโครงการต่อไป
ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินผลท่ีไดจ้ากโครงการ
วา่เป็นไปตามวตัถุประสงค์หรือไม่ คุม้ค่าเพียงใด โดยน าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ก าหนดไว ้มุ่งตอบค าถามว่า โครงการประสบความส าเร็จตามแผนท่ีก าหนดไวห้รือไม่ ผลการ
ประเมินจะท าให้ได้สารสนเทศในการพิจารณาตดัสินใจ ยุติ ปรับขยาย หรือท าเป็นงานประจ า 
(สมหวงั พิธิยานุวฒัน์, 2541: 170) การประเมินผลผลิตจะท าการประเมิน 2 ขั้นตอน คือ 1) ประเมิน
ทนัทีท่ีส้ินสุดโครงการเรียกวา่การประเมินผลลพัธ์ และ 2) การประเมินผลกระทบของโครงการทั้ง
ทางบวกและทางลบ 
  การประเมินตามรูปแบบซิปป์ทั้ง 4 ขั้นตอน คือ การประเมินบริบท การประเมิน
ปัจจยัน าเขา้ การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต สามารถน าไปช่วยในการปรับปรุง
โครงการ ทั้งน้ีการประเมินในแต่ละขั้นตอนดงักล่าวน าไปช่วยในการตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการ     
4 ประเภท คือ  

1. การตดัสินใจเพื่อการวางแผน (Planning Decisions) ไดจ้ากการประเมินบริบทน า
ผลการประเมินไปใช้ตดัสินใจ ก าหนดวตัถุประสงค์ของโครงการทั้งวตัถุประสงค์ระยะสั้นและ
ระยะยาวใหส้อดคลอ้งกบัแผนในการด าเนินงาน 

2. การตดัสินใจเพื่อก าหนดโครงสร้างของโครงการ (Structuring Decisions) จาก
การประเมินปัจจยัน าเขา้ น าผลการประเมินไปใชต้ดัสินใจวางโครงการ กลวิธีด าเนินโครงการ และ
ขั้นตอนการท างานต่าง ๆ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ 
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3. การตัดสินใจเพื ่อน าโครงการไปปฏิบตัิ (Implementing Decisions) ได้จาก
การประเมินกระบวนการ น าผลการประเมินไปใชต้ดัสินใจเก่ียวกบัการน าโครงการไปสู่การปฏิบติั
ท าใหก้ารท างานเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

4. การตดัสินใจเพื่อทบทวนโครงการ (Recycling Decisions) ได้จากการประเมิน
ผลผลิต น าผลการประเมินไปใชต้ดัสินใจเก่ียวกบัอนาคตของโครงการวา่ควรจะท าต่อไป ยติุ ลม้เลิก 
ขยายโครงการ หรือใหท้ าเป็นงานประจ า 
  นอกจากน้ี.รัตนะ.บวัสนธ์.(2538:.86-87).ได้ให้ความหมายค าย่อ.CIPP.ว่า.มาจาก
ส่วนประกอบต่าง ๆของโครงการท่ีจะท าการประเมินไดแ้ก่ 
  การประเมินสภาพแวดลอ้มของโครงการ หมายถึง การประเมินเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะเป็น
ส่วนส าคญัในการช่วยก าหนดวตัถุประสงค์ของโครงการ เป็นส่ิงท่ีอยูภ่ายนอกโครงการแต่มีผลต่อ
ความส าเร็จหรือลม้เหลวของโครงการ ไดแ้ก่ความตอ้งการของชุมชน และ กลุ่มเป้าหมายท่ีจะรับ
บริการจากโครงการ จ านวนประชากร กระแสทิศทางของสังคมและการเมือง สภาพเศรษฐกิจ และ
ปัญหาของชุมชน ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานระดบัชั้น และหน่วยงาน 
  การประเมินปัจจยัน าเขา้ของโครงการ หมายถึง การประเมินทรัพยากรท่ีจ าเป็น
ส าหรับการน ามาใชใ้นการด าเนินการโครงการ ก าลงัคนหรือจ านวนบุคคลท่ีตอ้งใชง้บประมาณและ
แหล่งเงินทุนสนบัสนุน วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อาคารสถานท่ี เคร่ืองมือและครุภณัฑ์การประเมินปัจจยั
น าเขา้จะช่วยในการพิจารณาตดัสินใจว่าโครงการนั้น ๆ มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบตัิที่จะท าให้วตัถุประสงค์ของโครงการบรรลุหรือไม่และช่วยให้เกิดการวางแผน การจดั
กิจกรรมของโครงการไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  การประเมินกระบวนการ การด าเนินงานของโครงการ เป็นการประเมินท่ีเก่ียวกบั
วิธีการจดักิจกรรมของโครงการ การน าปัจจยัน าเข ้ามาใช้เหมาะสมมากน้อยเพียงไร เป็นไป
ตามล าดบัขั้นตอนหรือไม่ กิจกรรมท่ีจดัจะก่อให้เกิดการบรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการหรือมี
อุปสรรคใด ๆ เกิดข้ึน เพื่อท่ีจะไดน้ าผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้รัดกุมและ
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  การประเมินผลผลิตของโครงการ เป็นการประเมินเก่ียวกบัผลท่ีไดรั้บทั้งหมดจาก
การประเมินโครงการวา่ ไดผ้ลมากนอ้ยเพียงไร เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการท่ีก าหนดไว้
หรือไม่ การประเมินผลผลิตจะมีการน าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไวซ่ึ้งจะเป็น
ตวับ่งช้ีความส าเร็จหรือลม้เหลวของโครงการ การประเมินในส่วนน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อตดัสินใจ
ปรับปรุงขยายโครงการและน าไปใชต่้อเน่ืองต่อไป หรือเพื่อลม้เลิกโครงการ 
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  การใช้แบบจ าลองซิปป์อย่างเต็มรูปจะให้สารสนเทศแบบสะสม กล่าวคือการ
ตดัสินใจหลงัจากการประเมินสภาวะแวดลอ้มแลว้ จะเป็นแนวทางส าหรับประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้ 
การประเมินกระบวนการ การประเมินผลผลิต ขณะเดียวกนัการตดัสินใจหลงัการประเมินปัจจยั
เบ้ืองตน้แลว้ จะเป็นแนวทางในการประเมินกระบวนการและการประเมินผลผลิตและจากการ
ประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต ผลที่ได้จะยอ้นกลบัไปสู่การตดัสินใจเลือก
วตัถุประสงค ์และการเลือกแนวทางในการจดัโครงการใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
  ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการประเมินแบบซิปป์ รูปแบบของการประเมินโครงการ 
โดยทัว่ไปจะวางใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละการด าเนินโครงการนั้น (จ  าเนียร สุขหลาย  และ
คณะ, 2528: 183, อา้งอิงใน ผดุงศกัด์ิ อ่างทอง, 2550) ดงันั้น ในการใชรู้ปแบบการประเมินนั้นควร
ไดค้  านึงถึงส่ิงต่อไปน้ีดว้ย 

1. วตัถุประสงคข์องการประเมิน คือ การให้สารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ ดงันั้น จึง
จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีรายละเอียดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจ 

2. ชนิดของการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั ตอ้งการออกแบบการประเมินท่ีแตกต่างกนั
และการใชรู้ปแบบการประเมินท่ีมีประสิทธิผลและเป็นรูปแบบทัว่ ๆ ไป  

3. ในกรณีท่ีรูปแบบการประเมินมีความแตกต่างกนัในดา้นเน้ือหา ควรใช้ขั้นตอน
ของการติดตามผลดงัน้ี การวเิคราะห์ การรวบรวม และการน าเสนอ 

4. การตดัสินใจประกอบดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี คือ ขั้นตอนวิเคราะห์ การออกแบบ
เลือกและปฏิบติัจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัขอ้มูลจากการประเมิน ดงันั้น จึงตอ้งอาศยัความร่วมมือ
ระหวา่งนกัประเมินและผูต้ดัสินใจ 

5. เพื่อท่ีจะให้ได้มาซ่ึงค าตอบในการตดัสินใจ การออกแบบการประเมิน จึงควร
ค านึงถึงเกณฑท่ี์มีความตรงภายใน ความตรงภายนอก ความเท่ียงและความเป็นปรนยั 

6. การประเมินท าเป็นกระบวนการต่อเน่ืองเป็นวฏัจกัร (Cycle) ตอ้งใชก้บัโครงการ
ท่ีเป็นระบบ 
  ขอ้ดี คือ ท าให้เกิดความเขา้ใจในบริบทของการตดัสินใจและสารสนเทศท่ีตอ้งการ
เพื่อการตดัสินใจในการบริหารจดัการ โครงการหรือโปรแกรมต่าง ๆ ท าใหม้ัน่ใจวา่ขอ้มูลท่ีตอ้งการ
มีขอ้มูลอะไรบา้งท่ีตรงกบัความตอ้งการในการตดัสินใจ และมีกระบวนการกระตุน้ให้มีการวิเคราะห์
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตดัสินใจที่ส าคญั และมีขอ้จ ากดั คือ ระบบการประเมินมกั
เปล่ียนแปลงไม่ทนักบัความตอ้งการสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจในสภาพท่ีเป็นพลวตั และมีความ
เปล่ียนแปลงรวดเร็วมกัเป็นระบบท่ีขาดความยดืหยุน่ 
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  นอกจากน้ี กูบา (Guba, 1981: 13-15) ไดก้ล่าวถึงจุดเด่นและจุดด้อยของรูปแบบ
การประเมินแบบซิปป์ไวด้งัน้ี 
  จุดเด่นของรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ คือ 

1. เป็นรูปแบบแรกท่ีขยายขอบเขตของการประเมินให้กวา้งขวางออกไปมากกว่า
การใชจุ้ดประสงค ์

2. ตอบสนองต่อความตอ้งการใหม่ ๆ ส าหรับผูป้ระเมินและไดรั้บการพิสูจน์ แลว้วา่
เป็นประโยชน์ต่อโครงการท่ีมีขอบเขตกวา้งและซบัซอ้น 

3. รูปแบบน้ีเหมาะสมอยา่งยิง่กบัความต่ืนตวัในทฤษฎีเชิงระบบ (Systems theory) 
4. วธีิการของรูปแบบน้ี สมเหตุสมผล และเป็นระบบ 
5. น าไปใชป้ฏิบติัการไดเ้ป็นอยา่งดี 

  จุดดอ้ยของรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ มีดงัน้ี 
1. รูปแบบน้ีสร้างจากขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ท่ีปราศจากเหตุผลท่ีดีเก่ียวกบัการตดัสินใจ

อยา่งมีเหตุผลของผูต้ดัสินใจ เก่ียวกบัการเปิดกวา้งของกระบวนการตดัสินใจ 
2. รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ สรุปความคิดของกระบวนการตดัสินใจในขณะท่ี

ละเลยรูปแบบอ่ืน ๆ 
3. รูปแบบน้ีลม้เหลวท่ีจะตอบค าถามเก่ียวกบั “คุณค่า” และ “มาตรฐาน” 
4. เม่ือทดลองแล้วปรากฏว่ายากต่อการน าไปปฏิบติัการ หนักต่อการปฏิบติัและ

การด าเนินการพอ ๆ กบัความส้ินเปลืองในการด าเนินงานต่อไป 
  สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ (2544: 184-194) กล่าววา่ การประเมินแบบซิปป์ไม่ใช่เป็นการ
ประเมินแต่เพียงให้บรรลุวตัถุประสงคเ์ท่านั้น แต่ยงัเป็นการประเมินเพื่อให้ไดร้ายละเอียด เพื่อช่วย
ในการตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการ โดยเฉพาะการประเมินผลโครงการประชุมซ่ึงมีลกัษณะเป็นการ
ประเมินความก้าวหน้าเพื่อบ่งช้ี จุดเด่น จุดด้อย ของการประชุมเพื่อน าผลไปปรับปรุงกิจกรรม 
แผนการประชุมไดท้นัท่วงที และมีการประเมินรวมสรุปหลงัโครงการประเมินส้ินสุดลงแลว้บ่งช้ี
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการประชุมท่ีเหมาะสม กรอบความคิดการประเมินแบบซิปป์จึงเป็นท่ีนิยมใช้
เพราะนกัประเมินจะไดข้อ้ดี ขอ้บกพร่อง และประสิทธิภาพของโครงการท่ีจะประเมินไดเ้ป็นอยา่งดี 
ช่วยในการตดัสินใจของผูบ้ริหารไดเ้ป็นอยา่งมาก ทั้งยงัเป็นแบบจ าลองท่ีเขา้ใจง่าย สะดวกในการ
ปฏิบตัิ จึงเป็นที่นิยมอย่างกวา้งขวาง มโนทศัน์เบื้องตน้ของรูปแบบซิปป์นั้นประเภทของการ
ตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัจ าเป็นตอ้งใชส้ารสนเทศในการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัสตฟัเฟิลบีมไดจ้  าแนก
การตดัสินใจและการประเมินเพื่อการบริหารและการวางแผนไว ้4 ประเภท ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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1. การประเมินสภาวะแวดลอ้ม หรือบริบทเป็นการประเมินสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
นโยบายทางการศึกษา นโยบายทางการเมือง ความตอ้งการของสังคม ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ 
ตลอดจนปรัชญาทางการศึกษาซ่ึงจะน าไปใช้ประโยชน์ในการตดัสินใจวางแผน ก าหนดนโยบาย 
ก าหนดเป้าหมาย และจุดมุ่งหมายท่ีเหมาะสมกบัโครงการ 

2. การประเมินตวัป้อน หรือปัจจยัน าเขา้ เป็นการตรวจสอบความพร้อมของปัจจยั
เบ้ืองตน้ต่าง ๆ เช่น บุคลากร อาคารสถานท่ี งบประมาณหรืออ่ืน ๆ โดยจะน าไปใช้ประโยชน์ใน
การตดัสินใจวางโครงการ หรือหาวิธีการท่ีจะด าเนินโครงการให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้ซ่ึงเป็น
วธีิการหรือยทุธวธีิท่ีเป็นไปไดใ้นการประเมินทรัพยากรดา้นต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่

3. การประเมินกระบวนการ เป็นการประเมินขณะด าเนินงานเพื่อระบุจุดเด่นจุดดอ้ย
ของแนวทางท่ีเลือกใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนการบริหาร กระบวนการจดักิจกรรมต่าง ๆ 
หลงัจากน าแผนไปปฏิบติัจริง เพื่อจะไดป้รับปรุงแกไ้ขกระบวนการต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมไดท้นัท่วงที
ขณะท่ีการด าเนินงานนั้นก าลังกระท าอยู่เพื่อให้สามารถด าเนินการตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้
ดว้ยดี 

4. การประเมินผลผลิต เป็นการประเมินหลงัจากการด าเนินโครงการส้ินสุดลงแลว้ 
เพื่อเป็นการตดัสินคุณค่า ผลผลิตของโครงการทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงเคร่ืองบ่งช้ีว่าใน
การด าเนินงานน้ีไดบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวม้ากน้อยเพียงใด ซ่ึงจะช่วยให้ผูบ้ริหาร
น าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจวา่จะปรับปรุงโครงการหรือใหด้ าเนินการโครงการต่อไปหรือยุบเลิก
โครงการนั้น ๆ ไปเลย 
  จากขั้นตอนประเมินตามรูปแบบซิปป์และการน าผลการประเมินไปใช้ในการ
ตดัสินใจดงัท่ีไดก้ล่าวมา สามารถน ามาเขียนความสัมพนัธ์ระหว่างประเภทของการประเมินและ
ประเภทของการตดัสินใจได ้ดงัน้ี 
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แผนภูมิท่ี 2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเภทการประเมินและการตดัสินใจตามรูปแบบการประเมินซิปป์ 
ท่ีมา:.สมหวงั.พิธิยานุวฒัน์,.วิธีวิทยาการประเมินทางการศึกษา .(กรุงเทพฯ :.โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2541), 168. 
 
  รูปแบบการประเมินของ Scriven 
  เชาว.์อินใย.(2553:.129-131).ได้กล่าวว่า.M. Scriven.ได้น าเสนอรูปแบบการประเมิน
ข้ึนใน ค.ศ. 1967 Scriven ให้ค  านิยามการประเมินว่า หมายถึง กิจกรรมการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การตัดสินใจเลือกใช้เคร่ืองมือเพื่อเก็บข้อมูลและการก าหนดเกณฑ์ประกอบในการประเมิน 

ประเภทของการประเมิน ประเภทของการตัดสินใจ 

การประเมินบริบท 

การประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้ 

การประเมินกระบวนการ 

การประเมินผลผลิต 
การปรับขยายโครงการ การ
ลม้เลิกโครงการ หรือใหท้ า

เป็นงานประจ า 

ปรับปรุงกิจกรรมการด าเนินงาน
และการเร่งรัดโครงการ ติดตาม 

ก ากบัการด าเนินงานตามแผน 

เลือกแบบแผนการจดั
กิจกรรมท่ีเหมาะสม 

ก าหนดวตัถุประสงคข์อง
โครงการ 
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เป้าหมายส าคญัของการประเมินก็คือการตดัสินคุณค่าให้กบักิจกรรมใด ๆ ท่ีตอ้งการจะประเมิน 
(เยาวดี รางชยักุล วบิูลยศ์รี, 2546: 35) 
  การประเมินตามแนวคิดของ Scriven จ  าแนกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1. การประเมินผลระหว่างด าเนินการ (Formative Evaluation) เป็นการประเมินผล
งานกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการด าเนินโครงการ ผลจากการประเมินน าไปใชป้ระโยชน์ใน
การปรับปรุง พฒันา โครงการใหดี้ข้ึน 

2. การประเมินผลรวม (Summative Evaluation) เป็นการประเมินโครงการเม่ือการ
ด าเนินงานไดส้ิ้นสุดลงแลว้ เพื่อศึกษาคุณค่าความส าเร็จของโครงการและน าเอาลกัษณะท่ีดีของ
โครงการไปใชใ้นโครงการอ่ืน ๆ ท่ีคลา้ยคลึงต่อไป 
  การประเมินผลระหว่างด าเนินการควรเป็นการประเมินผลภายในของโครงการ 
(Internal Evaluation)โดยใช้นักประเมินสมคัรเล่น ส่วนการประเมินผลสรุปรวมควรเป็นการ
ประเมินผลของผูเ้ช่ียวชาญที่เป็นนักประเมินภายนอกท่ีไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการ แต่ถา้
ตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินผลระหวา่งด าเนินการและการประเมินผลสรุป ผูเ้ช่ียวชาญและ      
ผูด้  าเนินโครงการควรปรึกษาหารือกนัเพื่อประสานแนวความคิดทั้งสองฝ่ายร่วมกนัในการประเมิน
โครงการ (ส าราญ  มีแจง้, 2544 : 123) 
  นอกจากนั้น Scriven ไดแ้บ่งส่ิงท่ีตอ้งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1. การประเมินคุณค่าภายใน (Intrinsic Evaluation) เป็นการประเมินส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลและคุณลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินโครงการ
ไดแ้ก่ เป้าหมายโครงสร้าง วิธีการ ทศันคติ ความเช่ือ และขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการเป็น
การประเมินผลในระดบัท่ียงัไม่ตอ้งด าเนินโครงการ โดยไม่สนใจผลผลิตหรือผลกระทบต่าง ๆ 

2. การประเมินความคุม้ค่า (Pay-Off Evaluation) เป็นการตดัสินคุณค่าผลท่ีเกิดจาก
การใช้เคร่ืองมือ ผลท่ีมีต่อผูรั้บบริการจากการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของ
ผูรั้บบริการ การตดัสินความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลงัสอบ หรือผลท่ีไดจ้ากกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม การประเมินความคุม้ค่าได้ให้ความสนใจเกี่ยวกบัผลของโครงการท่ีให้แก่
ผูรั้บบริการ จึงจดัวา่เป็นการตดัสินคุณค่าของโครงการโดยอิงเกณฑภ์ายนอก (Extrinsic Criteria) 
  การประเมินทั้งสองลกัษณะท่ีกล่าวมา ควรให้ความส าคญัต่อการประเมินภายใน
และก็ตอ้งตรวจสอบผลผลิตในเชิงความสัมพนัธ์ของตวัแปรระหวา่งกระบวนการกบัผลผลิตอ่ืน ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนด้วย.(เยาวดี.รางชัยกุล.วิบูลยศ์รี,.2546:.37).นอกจากน้ีความส าคญัของการประเมินสอง
ลกัษณะดงักล่าว ผูป้ระเมินควรให้ความส าคญัแตกต่างกนัไปข้ึนอยู่กบัลกัษณะของโครงการและ
ใชไ้ดท้ั้งการประเมินระหวา่งการด าเนินงานและการประเมินผลสรุป (ส าราญ มีแจง้, 2544: 124) 
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  แนวคิดการประเมินของ Scriven ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ เป็นแนวคิดการประเมินท่ียึด
วตัถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย (Goal-Based Evaluation) ในระยะต่อมา Scriven ได้พฒันารูปแบบ
การประเมินที่ไม่ยึดวตัถุประสงค์เป็นหลกั (Goal-Free Evaluation) มุ่งเน้นถึงผลผลิตท่ีเกิดข้ึน
ทั้งหมดจากการท ากิจกรรมโครงการทั้งผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนโดยตรงและผลกระทบ 
  Scriven มีแนวความคิดว่า การให้ความสนใจกับเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ของ
โครงการเป็นการจ ากดัขอ้มูลสารสนเทศที่จะน ามาใช้ในการตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการการท่ี       
ผูป้ระเมินพิจารณาแต่เป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องโครงการท าให้ผูป้ระเมินมองโครงการในมุม
แคบและไม่เห็นผลท่ีเกิดข้ึนอ่ืน ๆ ดงันั้น ผูป้ระเมินควรมองผลของโครงการในภาพรวมทั้งหมดจะ
ท าให้เห็นผลท่ีเกิดข้ึนทั้งท่ีตั้งใจและไม่ตั้งใจ สามารถทราบผลท่ีเกิดจากการท ากิจกรรมทุก ๆ ส่วน 
ย่อมจะส่งผลดีในการท างานหรือการวางแผนต่าง ๆ (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2547: 73) ส าหรับ
แนวความคิดท่ีไม่สนบัสนุนการประเมินท่ีไม่ยึดวตัถุประสงค์เป็นหลกัก็คือในทางปฏิบติัสามารถ
ท าได้ยากมากท่ีจะประเมินผลส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากโครงการทั้งหมดอีกทั้งยากท่ีจะก าหนดหรือระบุ
แนวทางท่ีชดัเจนเก่ียวกบัมาตรการและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินให้ครอบคลุมผลทุก ๆ ดา้นท่ี
เกิดข้ึน 
  การประเมินท่ีไม่ยึดวตัถุประสงคเ์ป็นหลกัไม่ไดห้มายความวา่จะไม่มีวตัถุประสงค์
แต่นอกจากจะพิจารณาจากวตัถุประสงคแ์ลว้ยงัตอ้งคดัเลือกขอ้มูลข่าวสารท่ีจ าเป็นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัโครงการโดยการตดัสินคุณค่าอยา่งมีคุณธรรม รวมทั้งมีการเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานท่ีได้
ก าหนดไว ้นักประเมินตอ้งมีอิสระในการเลือกเกณฑ์มาตรฐานเอง ดงันั้น การประเมินท่ีไม่ยึด
วตัถุประสงค์เป็นหลกัจึงตอ้งมีการออกแบบการประเมินให้สามารถรวบรวมสารสนเทศทั้งผล
โดยตรงและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากโครงการทั้งหมด (เยาวดี รางชยักุล วบิูลยศ์รี, 2546: 38) 
  จากรูปแบบการประเมินผลดงักล่าวขา้งตน้ พอสรุปไดว้า่ รูปแบบการประเมินแต่ละ
รูปแบบถูกคิดคน้และพฒันาข้ึนจากนกัประเมินท่ีหลากหลาย โดยรูปแบบการประเมินเหล่านั้นลว้น
มีความแตกต่างกันออกไป ข้ึนอยู่กับวตัถุประสงค์ของการประเมินท่ีเช่ือมโยงไปยงัสาระท่ีผู ้
ประเมินตอ้งการ การประเมินรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) เป็นรูปแบบการประเมินท่ีมีผูนิ้ยมน าไป
เป็นรูปแบบการประเมินไม่นอ้ย ดว้ยขอ้ดีของรูปแบบน้ีสามารถตอบสนองค าตอบของการประเมิน
โครงการได้อย่างครอบคลุมในทุกประเด็น โดยมีการประเมินใน 4 ด้านด้วยกนัคือ บริบท ปัจจยั
น าเข้า กระบวนการด าเนินงาน และผลผลิต ทั้ งน้ี รูปแบบการประเมินก็มีวตัถุประสงค์ในการ
ประเมินท่ีแตกต่างกนัไป ฉะนั้น การเลือกรูปแบบการประเมินจึงเป็นหนา้ท่ีของผูป้ระเมินท่ีจะตอ้ง
เลือกใหเ้หมาะสมต่อการใชง้าน 
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2. แนวคิดเกีย่วกบัการพฒันาบุคลากร 
 คนเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าสูงสุดขององค์กร ความเจริญกา้วหน้าทั้งหลายขององค์กรเป็น
ผลจากความเพียรพยายามของคนทั้งส้ิน องคก์รใดสามารถพฒันาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดได ้องคก์รนั้นก็จะประสบความส าเร็จในการบริหารงาน (จอมพงศ ์มงคลวนิช, 2555: 115) 
 2.1 ความหมายเกีย่วกบัการพัฒนาบุคลากร 
  นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการพฒันาบุคลกรไวด้งัน้ี 

  วจิิตร อาวะกุล (2540: 68) ไดใ้หค้วามหมายของการพฒันาบุคลากรวา่ หมายถึง  
1. กิจกรรมทั้งปวง ท่ีมีลกัษณะเป็นการเพิ่มพูนความสามารถ การเรียนรู้การสอน

การใหค้วามรู้ทุกประเภท ไม่วา่ลกัษณะหรือวธีิการแบบใด ๆ  
2. การใช้คนให้ตรงกบังาน ตรงกบัความรู้ ความสามารถ ความช านาญ ความถนัด 

ภายใตก้ารบริหารอ านวยการท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
3. การท าให้บุคคลเขา้ใจองค์การ เขา้ใจงาน เพื่อร่วมงานท่ีเก่ียวขอ้งอย่างมีความ

รับผดิชอบ รวมทั้งสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์าร อยา่งกวา้งขวางทุกแง่ทุกมุม 
  เสาวลกัษณ์.สุขวิรัช.และกมล.อดุลพนัธ์.(2541:.2).ไดก้ล่าวว่า.ความหมายของการ

พฒันาบุคลากร คือ การฝึกอบรม (Training) บุคคลให้เหมาะกบังาน และการศึกษา (Education) คือ 
การให้ความรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถปรับตวัให้เข ้าก ับส่ิงแวดล้อมและงานในหน้าที่ จาก
ความหมายดงักล่าว สรุปได้ว่า การพฒันาบุคลากร หมายถึง การให้การศึกษาอบรมแก่บุคลากร 
เพื่อใหบุ้คลากรมีความรู้เพิ่มเติม สามารถปฏิบติังานและปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม และงานไดดี้ข้ึน 
  พยอม วงศ์สารศรี (2544: 146) กล่าววา่การพฒันาบุคลากรหมายถึง การด าเนินการ
เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทศันคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานท่ีตนรับผดิชอบให้มีคุณภาพ ประสบ
ผลส าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจแก่องคก์ร 
  ศศิธร อ่อนปุย (2546: 8) กล่าวไวว้่า การพฒันาบุคลากรหมายถึง กระบวนการท่ี
น ามาฝึกฝนบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม เพื่อให้สามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลงสามารถเรียนรู้และอยู่
ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
  ฟลิปโป.(Flippo, 1971:.7, อา้งอิงใน.จอมพงศ์.มงคลวนิช, 2555:.116).ได้กล่าวว่า 
การพฒันาบุคลากร หมายถึง การเพิ่มทกัษะ ดว้ยการฝึกอบรม ซ่ึงหมายถึง การจดัเตรียมการต่าง ๆ 
ท่ีโรงเรียนจดัท าข้ึนเพื่อการปรับปรุงการปฏิบติังานของบุคลากรในระบบของโรงเรียนเร่ิมตั้งแต่การ
เร่ิมจา้งบุคลากรไวจ้นกระทัง่ปลดเกษียณ 
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  จากความหมายเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากรดงักล่าวขา้งตน้พอสรุปไดว้า่ การพฒันา
บุคลากร หมายถึง การด าเนินการเพื่อเพิ่มพูนทกัษะ ความรู้ความสามารถ ความถนดั ความสามารถ
ในการท างานเฉพาะดา้น ทศันคติ ค่านิยม ให้แก่ผูป้ฏิบติังาน เพื่อให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายได้เป็นผลดีอนัเป็นผลต่อการเจริญเติบโต
กา้วหนา้ของบุคลากรและองคก์าร 
 2.2 ความส าคัญของการพฒันาบุคลากร 
  นกัวิชาการหลายท่านไดเ้ห็นถึงความส าคญัของการพฒันาบุคลากรและไดก้ล่าวถึง
ความส าคญัดงักล่าวไวด้งัน้ี 

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.(2531:.248-259,.อ้างอิงใน.ชวนพิศ.เหมพนม, 
2552: 22) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการพฒันาบุคลากรไวด้งัน้ี 

1. การพฒันาบุคลากร ช่วยให้ระบบและวธีิการปฏิบติังานมีสมรรถภาพดียิง่ข้ึน 
2. การพฒันาบุคลากร เป็นวิธีการอย่างหน่ึงท่ีจะช่วยให้เกิดการประหยดั ลดความ

ส้ินเปลืองของวสัดุท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 
3. การพฒันาบุคลากร ช่วยลดระยะเวลาของการเรียนรู้งานให้น้อยลงโดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ผูท่ี้เขา้มาท างานใหม่ 
4. การพฒันาบุคลากร เป็นการแบ่งเบาภาระหน้าท่ีของผูบ้งัคบับญัชาหรือหัวหน้า

หน่วยงานต่าง ๆ  
5. การพฒันาบุคลากรเป็นวธีิการหน่ึงท่ีจะช่วยกระตุน้บุคลากรต่าง ๆ ให้ปฏิบติังาน

เพื่อความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 
6. การพฒันาบุคลากรยงัช่วยให้บุคคลนั้น ๆ มีโอกาสไดรั้บความรู้ ความคิดใหม่ 

  พงศธร.พิทกัษ์ก าพล.(2540:.10).ไดก้ล่าวถึงการพฒันาบุคลากรว่ามีความส าคญัอย่าง
ยิง่ ดว้ยเหตุผลดงัน้ี 

1. ช่วยใหบุ้คลากรปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. ท าใหบุ้คลากรเกิดทศันคติท่ีดีต่อหน่วยงาน และผูบ้ริหาร  
3. ท าใหเ้กิดความสามคัคี 
4. ท าให้บุคลากรเห็นว่าตนมีความส าคญัต่อหน่วยงาน กระตุน้ให้มีความตั้งใจ

ปฏิบติังาน 
5. ลดปัญหาความขดัแยง้ในหน่วยงาน 
6. ท าใหบุ้คลากรรู้จกัมองตนเอง รู้จกัครองตน ใชชี้วติท่ีเหมาะสมและมีความสุข 
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7. สร้างช่ือเสียงแก่หน่วยงาน ประชาชนท่ีมารับบริการยอ่มศรัทธาหน่วยงานท่ีมัน่คง
และมีคุณภาพ 
  จอมพงศ์.มงคลวนิช.(2555:.116).ได้กล่าวถึงความส าคญัของการพฒันาบุคลากร
โดยมีเหตุผลส าคญัในการพฒันาบุคลากร ดงัน้ี 

1. เพื่อเพิ่มพูนศกัยภาพของบุคลากรให้สามารถน าความรู้ความสามารถมาใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์แก่องคก์ารมากท่ีสุด 

2. ช่วยให้บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดในการท างาน 
ประหยดัทรัพยากร ประหยดัเวลา 

3. เกิดประโยชน์ต่อตวับุคลากรได้รับการพฒันาความรู้ความสามารถ ทกัษะและ
ทศันคติมีความพร้อมในการกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี 
  จากความส าคญัของการพฒันาบุคลากรดงักล่าวขา้งตน้พอสรุปได้ว่า การพฒันา
บุคลากรมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานในองค์กร ช่วยให้องค์กรมีบุคลากรที่มีทกัษะ 
ความรู้ความสามารถ เกิดความพร้อมในการปฏิบติังานให้กบัองค์กร ช่วยลดปัญหาความผิดพลาดใน
การปฏิบติังาน บุคลากรใชท้รัพยากรการปฏิบติังานไดอ้ยา่งคุม้ค่า ลดความส้ินเปลือง อีกทั้งช่วยท าให้
ผูป้ฏิบติังานเป็นบุคคลท่ีมีสมรรถนะสูงก่อใหเ้กิดโอกาสความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 
 2.3 กระบวนการพฒันาบุคลากร 
  จอมพงศ์.มงคลวนิช.(2555:.117-118).กล่าวว่า.การพฒันาบุคลากรเป็นส่ิงจ าเป็นท่ี
องค์การตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง.กระบวนการพฒันาบุคลากรมี.4.ขั้นตอน.คือ.การหาความ
จ าเป็นการพฒันาบุคลากร การวางแผน การด าเนินการ และการประเมินผลดงัน้ี 

1. การหาความจ าเป็นในการพฒันาบุคลากรหรือการส ารวจความตอ้งการในการ
พฒันาบุคลากร เป็นการหาปัญหาขององคก์ารท่ีตอ้งแกไ้ขโดยการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงท าได้
โดยการวเิคราะห์องคก์าร วเิคราะห์งาน และวเิคราะห์บุคลากร 

1.1 การวิเคราะห์องค์การ (Organization Analysis) เป็นการพิจารณาองคป์ระกอบ
และสภาพแวดลอ้มขององค์กร ทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก หาปัญหาซ่ึงเป็นความต่างของ
สภาพท่ีพึงประสงคก์บัสภาพท่ีเป็นอยู ่ก  าหนดล าดบัความส าคญัหรือความจ าเป็นเร่งด่วนของปัญหา  
วิเคราะห์สาเหตุของแต่ละปัญหาว่ามีสาเหตุจากคน หรือจากวสัดุอุปกรณ์ หรือจากการจดัการ 
ปัญหาอะไรบา้งท่ีเกิดจากคนขององค์การ ส าหรับองค์การที่เป็นสถานศึกษาซ่ึงมีการก าหนด
มาตรฐานสถานศึกษาอยูแ่ลว้ การวิเคราะห์องคก์ารเป็นการเปรียบเทียบสภาพท่ีเป็นอยูก่บัมาตรฐาน
สถานศึกษา ผลการประเมินสถานศึกษาในดา้นใดท่ีต ่ากวา่มาตรฐานก็เป็นความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการพฒันา 
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1.2  การวิเคราะห์งาน (Task Analysis) เป็นการพิจารณาต าแหน่งงานต่าง ๆ ภายใน
องคก์ารวา่แต่ละงานประกอบดว้ยงานยอ่ย ๆ อะไรบา้ง มีล าดบัขั้นตอนเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัอยา่งไร 
สัมพนัธ์กบังานอ่ืนอยา่งไร ตอ้งใชบุ้คลากรท่ีมีความรู้ความสามารถอยา่งไรในการปฏิบติังานนั้น ๆ 
เพื่อก าหนดความจ าเป็นในการพฒันาบุคลากรในต าแหน่งดงักล่าว 

1.3  การวิเคราะห์บุคลากร (Person Analysis) เป็นการพิจารณาพนกังานแต่ละคนว่า 
มีความรู้ความสามารถ มีความช านาญ มีประสบการณ์อยา่งไร เหมาะสมกบัต าแหน่งงานท่ีด ารงอยู่
หรือไม่ มีทศันคติ มีมนุษยสัมพนัธ์อย่างไร มีความตอ้งการและมีสายงานอาชีพท่ีจะกา้วหน้าไปสู่
ต าแหน่งใด มีจุดแข็งจุดอ่อนอยา่งไร การวเิคราะห์บุคลากรทางการศึกษาเพื่อหาความจ าเป็นในการ
พฒันาบุคลากรเป็นรายบุคคลนั้น ท าไดโ้ดยการเปรียบเทียบบุคลากรแต่ละคนกบัมาตรฐานวิชาชีพ 
มาตรฐานการปฏิบตัิงานในต าแหน่งที่บุคลากรผูน้ั้นด ารงอยู่ และมาตรฐานการปฏิบติัตน หาก
ปรากฏวา่ดา้นใดดา้นหน่ึงต ่ากวา่มาตรฐานก็เป็นความจ าเป็นท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันา 
  เม่ือท าการวิเคราะห์องค์การ วิเคราะห์งาน และวิเคราะห์บุคลากรแลว้น าผลการ
วเิคราะห์มาประมวล ก็จะไดปั้ญหาท่ีตอ้งแกโ้ดยการพฒันาบุคคล 

2. การวางแผนพฒันาบุคลากร เป็นการน าผลท่ีไดจ้ากการส ารวจความจ าเป็นและ
ความตอ้งการการพฒันาบุคลากรตามขอ้ 1 มาวางแผนด าเนินการ โดยการก าหนดวตัถุประสงคใ์น
การพฒันาบุคลากรทั้งระดบัองคก์าร ระดบัหน่วยงานของแต่ละหน่วยงาน และระดบับุคคลก าหนด
เร่ืองท่ีตอ้งท าในระยะยาวและเร่ืองท่ีตอ้งท าอย่างเร่งด่วน ก าหนดแผนการพฒันาบุคคลท่ีจะเขา้สู่
ต าแหน่งต่าง ๆ ก าหนดวิธีการพฒันา โดยการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมสัมมนา ฯลฯ 
ก าหนดโครงการ ก าหนดงบประมาณ ปฏิทินการปฏิบติังานและผูรั้บผดิชอบ 

3. การด าเนินการพฒันาบุคลากร เป็นการด าเนินการพฒันาบุคลากรตามแผนท่ีได้
ก าหนดไว ้

4. การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร เป็นการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบติังานว่าเป็นไปตามแผนการพฒันาบุคลากรท่ีก าหนดไวห้รือไม่อย่างไร บรรลุวตัถุประสงค์
และเป้าหมายท่ีก าหนดไวเ้พียงใด ซ่ึงอาจด าเนินการเป็น 3 ระยะ คือ ระหวา่งการด าเนินการแต่ละ
โครงการ ภายหลงัการด าเนินโครงการเสร็จส้ินลง และภายหลงัจากบุคลากรท่ีไดรั้บการพฒันาตาม
โครงการกลบัไปปฏิบติังานไดร้ะยะหน่ึง เพื่อดูวา่การพฒันาก่อให้เกิดประโยชน์แก่องคก์ารและบุคคล
นั้นหรือไม่ มีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นอยา่งไร 
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  จนัทรานี สงวนนาม (2545: 14, อา้งอิงใน ชวนพิศ เหมพนม, 2552: 23-25) ได้อา้ง
ขอ้เสนอแนะในกระบวนการพฒันาบุคลากรในสถานศึกษา ดงัน้ี 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 3  กระบวนการพฒันาบุคลากร 
ท่ีมา: จนัทรานี  สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: บุ๊คพอยท์, 
2545), 14. 
 
  ขั้นท่ี 1 การก าหนดจุดมุ่งหมายและบทบาทของหน่วยงาน 
  ในการท่ีจะให้มองเห็นเป้าหมายของกระบวนการพฒันาบุคลากรอย่างชัดเจนมี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ใจความสัมพนัธ์ของเป้าประสงค์กบัระบบงานท่ีเช่ือมโยงกบัการพฒันา
บุคลากร 
  ขั้นท่ี 2 จดัคณะบุคคลเพื่อด าเนินการและรับผิดชอบ 
  มีบุคคลอยา่งนอ้ย 3 ฝ่าย ดว้ยกนัในระบบโรงเรียนท่ีมีความรับผดิชอบต่อการพฒันา
บุคลากร คือ 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. สมาคมครูหรือองคก์รครู 
3. ปัจเจกบุคคล 

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบทบาทและความรับผิดชอบในแผนการ
พฒันาบุคลากรในดา้นท่ีจะสร้างบรรยากาศและคิดหาหนทางท่ีจะท าใหกิ้จกรรมการพฒันาบุคลากร
เกิดข้ึนได ้โดยจะเป็นผูว้างแผนและก าหนดแผนงานหลกัของการพฒันาบุคลากรหวัหนา้หน่วยงาน
ต่าง ๆ จะมีความรับผิดชอบท่ีจะก าหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะท่ีจ าเป็นท่ีต้องการในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของตน และเสนอแนวทางต่าง ๆ ให้กบัผูบ้งัคบับญัชา ได้ทราบความจ าเป็น

เตรียมแผนการพฒันาบุคลากรทั้งหมด 

ประเมินผลกระบวนการพฒันาบุคลากร 

ด าเนินการพฒันาบุคลากร 

ก าหนดความตอ้งการต่าง ๆ ในการพฒันา 

จดัคณะบุคคลเพื่อด าเนินการและรับผิดชอบ 

ก าหนดจุดมุ่งหมายและบทบาทของหน่วยงาน 
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เหล่านั้น แต่อย่างไรก็ดี ความรับผิดชอบส่วนใหญ่ในการพฒันามกัตกอยู่กบัผูบ้ริหารของแต่ละ
หน่วยงาน เพราะเป็นผูท่ี้จะติดต่อใกลชิ้ดกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแต่ละวนัจึงทราบความประสงคต่์าง ๆ 
ของบุคลากรท่ีตอ้งการพฒันา 
  ขั้นท่ี 3 การก าหนดความตอ้งการต่าง ๆ ในการพฒันา 
  ในขั้นน้ีเป็นการก าหนดความตอ้งการต่าง ๆ ให้เฉพาะเจาะจงท่ีตอ้งการพฒันาซ่ึงจะ
กระท าได้ด้วยการจดัแผนงานอย่างมีระบบ ความตอ้งการต่าง ๆ นั้นสามารถแยกออกได้เป็น         
3 ลกัษณะ คือ 

1. ความต้องการพฒันาของระบบเป็นส่วนรวม หมายถึง ความต้องการพฒันาท่ี
สอดคล้องกันระหว่างสภาพความขาดแคลนกับสภาพท่ีตอ้งการเพื่อพฒันาระบบในหน่วยงาน
แหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีส าคญัคือแผนก าลงัคน ซ่ึงจะช้ีให้เห็นความแตกต่างระหว่างก าลงัคนท่ีมีอยู่
กบัก าลงัคนท่ีตอ้งการ การพฒันาระบบจึงเป็นหนทางหน่ึงท่ีจะแกไ้ขความแตกต่างในเร่ืองความ
ตอ้งการบุคลากรและบรรจุหรือเสริมเขา้ต าแหน่ง รวมทั้งการเล่ือนโยกยา้ยต าแหน่งในระบบงาน แผน
ก าลงัคนจะช่วยในการสร้างโปรแกรมการพฒันาบุคคล 

2. ความตอ้งการเฉพาะหน่วยงาน เป็นความตอ้งการของหน่วยงานท่ีสนใจในการ
พฒันาบุคลากรในหน่วยงานของตนเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบติังานบรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของหน่วยงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ความตอ้งการพฒันาของปัจเจกบุคคลเป็นการปรับปรุงประสิทธิผลของแต่ละบุคคล 
ตามความตอ้งการของแต่ละบุคคล โดยพิจารณาจากขอ้มูลและรายละเอียดจากหลกัฐานการ สรรหา 
การคดัเลือก การจูงใจบุคคลเขา้สู่หน่วยงาน และกระบวนการประเมินค่าการปฏิบติังานของ
บุคลากร 
  ขั้นท่ี 4 เตรียมแผนการพฒันาบุคลากรทั้งหมด 
  การวางแผนส าหรับการพ ัฒนาบุคลากรของ ฝ่ายบริหารนั้น เก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจในปัญหาท่ีส าคญั ๆ เช่น แผนงานอะไรท่ีคาดหวงัว่าจะท าให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยทางใด
ภายในขอบเขตใด และล าดบัก่อนหลงัอยา่งไร ส่วนผูบ้ริหารระดบัสูงในระบบโรงเรียนจะก าหนด
แนวทางท่ีจะด าเนินการ และการประสานพฒันางานแผนงานพฒันาบุคลากรทั้งหมด แนวทางน้ีจะ
รวมทั้งจุดมุ่งหมายของการพฒันาบุคลากรทั้งระยะสั้ นและระยะยาว นโยบายต่าง ๆ งบประมาณ 
การล าดบัก่อนหลงัในการก าหนดเป้าหมาย นโยบายและงบประมาณเพื่อการพฒันาบุคลากรนั้น 
ยอ่มเป็นหนา้ท่ีความรับผดิชอบของฝ่ายบริหาร 
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  ขั้นท่ี 5 ด าเนินการพฒันาบุคลากร 
  การด าเนินงานแผนการพฒันาบุคลากร เป็นการรวบรวมเอกสารกิจกรรมต่างๆ ใน
แผนการพฒันาบุคลากร เพื่อด าเนินการให้บรรลุจุดมุ่งหมายต่าง ๆ ท่ีตั้ งไว ้และให้เป็นไปตาม
นโยบายท่ีไดรั้บมอบหมาย การด าเนินการจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเฉพาะอยา่งเช่นการตดัสินใจ
เลือกกิจกรรมช่วงระยะเวลาส าหรับด าเนินกิจกรรม บุคลากรที่เก่ียวขอ้ง เงินที่จะใช้ ส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ ท่ีตอ้งการ 
  ขั้นท่ี 6 การประเมินผลกระบวนการพฒันาบุคลากร 
  การประเมินผลกระบวนการพฒันาบุคลากร มีขอ้ควรค านึงอยู ่3 ประการ คือ 

1. คน้หารายละเอียด เพื่อใหท้ราบวา่ฝ่ายบริหารรู้วธีิการน าเอากระบวนการพฒันามาใช้
อยา่งไร ไดแ้ก่เร่ืองการวางแผน การจดัการ การด าเนินงาน และการควบคุม  

2. คน้หาขอ้มูล รายละเอียดเก่ียวกบัปริมาณของประสิทธิผลท่ีก่อให้เกิดความรู้ทาง
เทคนิคในการพฒันาบุคลากรมากเพียงใด 

3. แผนงานพฒันา ไดมี้ส่วนช่วยให้เป้าประสงคข์องหน่วยงานในแต่ละวนัแต่ละปี 
และเป้าประสงคร์ะยะยาวบรรลุผลเพียงใด เราจะวดัอะไรไดบ้า้งจากการปฏิบติังานของบุคลากรใน
หน่วยงาน 
  พงศธรใพิทักษ์ก าพลใ(2540:.14).ได้กล่าวถึงกระบวนการพฒันาบุคลากรไว ้4.
ขั้นตอน คือ 
  1. การเตรียมการวางแผนพฒันา 
  2. การปฏิบติัการวางแผนพฒันา 
  3. การปฏิบติัการตามแผน 
  4. การประเมินผล การติดตามผล 
  แคสเต็ดเตอร์.(Castetter,.1976:.281).ได้แบ่งกระบวนการพฒันาบุคลากรออกเป็น         
4 ขั้นตอน โดยสรุปคือ  

1. การวางแผน ในการวางแผนนั้นจะต้องก าหนดองค์ประกอบท่ีเป็นโครงสร้างให้
ชดัเจน  คือ 
  1.1 การก าหนดเป้าหมาย ขององคป์ระกอบในการพฒันา 
  1.2 การก าหนดความตอ้งการ ขององคก์ารและบุคลากร 
  1.3 การก าหนดวตัถุประสงคข์ององคก์ารในการพฒันาบุคลากร 
  1.4 การก าหนดบทบาทของผูรั้บผดิชอบในการพฒันาบุคลากร 
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2. การบริหารแผน ในการบริหารแผนนั้นจะตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบของโครงสร้าง ดงัน้ี 
   2.1 การเลือกผูเ้ขา้รับการอบรม 
   2.2 การพฒันาผูเ้ขา้รับการอบรม 
   2.3 การสร้างหลกัสูตร โครงสร้าง ฝึกอบรม และพฒันาบุคลากร 
   2.4 การจดัสรรงบประมาณในการพฒันาบุคลากร 
   2.5 การเลือกวธีิและส่ือในการฝึกอบรมในการพฒันาบุคลากร 
   2.6 ก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
  3. การปฏิบติัตามแผน 
  4. การประเมิน 
  จากกระบวนการพฒันาบุคลากรดงักล่าวขา้งตน้ พอสรุปไดว้า่ กระบวนการพฒันา
บุคลากรมี 4 ขั้นตอน คือ การหาความจ าเป็นการพฒันาบุคลากร การวางแผน การด าเนินการ และ
การประเมินผลโดยแต่ละขั้นตอนจะเช่ือมโยงให้เห็นถึงการด าเนินการท่ีต่อเน่ืองกนั ซ่ึงในทุก ๆ
ขั้นตอนจะมุ่งใหเ้กิดการพฒันาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างบุคลากรท่ีมีศกัยภาพใหแ้ก่องคก์ร 
 2.4 รูปแบบการพฒันาบุคลากร 
  การพฒันาบุคลากรทางการศึกษา เป็นกระบวนการสร้างเสริมบุคลากรให้สามารถ            
น าศกัยภาพท่ีมีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การมากท่ีสุด เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ 
ความช านาญ ตลอดจนทศันคติของบุคลากรท่ีมีผลให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ มีความพร้อม
ส าหรับรองรับการเปล่ียนแปลงขององคก์ารได ้(จอมพงศ ์มงคลวนิช, 2555: 148) 
  การพฒันาบุคลากรทางการศึกษามุ่งเน้นท่ีการพฒันาครู อาจารย ์สามารถกระท าได้
หลายรูปแบบซ่ึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม ในที่น้ีได้กล่าวถึงรูปแบบการพฒันาบุคลากรทาง
การศึกษาได ้6 รูปแบบ ดงัน้ี 

1. การฝึกอบรม เป็นวิธีการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีความเขา้ใจ 
มีทกัษะและทศันคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานโดยใชก้ลวธีิท่ีเหมาะสมในการสร้างประสบการณ์จากการ
ฝึกปฏิบติัจริงเพื่อแกไ้ขปัญหาหรือเพิ่มพฒันาองคก์าร 

2. การนิเทศการสอน เป็นกระบวนการท างานร่วมกนัของผูบ้ริหารกบัครูผูส้อนใน
สถานศึกษา ซ่ึงจะตอ้งร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเพื่อปรับปรุงพฒันาการปฏิบติังานของครูให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิแก่นกัเรียนตามจุดมุ่งหมายท่ีสถานศึกษาคาดหวงัไว ้

3. การสัมมนา เป็นการประชุมเพื่อแลกเปล่ียนความรู้และความคิดเห็นเพื่อหา
ขอ้สรุปในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือแก้ปัญหาในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ผลของการสัมมนาเป็นเพียง
ขอ้เสนอแนะท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งจะน าไปปฏิบติัหรือไม่ก็ได ้ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาตอ้งทราบวตัถุประสงคข์อง
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การสัมมนาและมีการเตรียมตวั โดยศึกษาล่วงหนา้ รวบรวมประสบการณ์ เตรียมขอ้คิดเห็นมาเสนอ
แลกเปล่ียนกบัผูร่้วมสัมมนาอ่ืน 

4. การประชุมปฏิบัติการ เป็นการประชุมร่วมกันเป็นกลุ่ม เน้นการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและท างานร่วมกนัเพื่อฝึกการแกปั้ญหา โดยผูเ้ขา้ประชุมทุกคนมีส่วนร่วมในการลงมือ
ปฏิบติัผลงานท่ีไดจ้ากการปฏิบติัร่วมกนัสามารถน าไปใชไ้ด ้

5. การศึกษาดูงาน เป็นการให้บุคลากรไดพ้บเห็นการปฏิบติังานจริงนอกองค์การ 
ไดเ้ห็น ไดย้ิน ไดฟั้ง ไดซ้ักถาม ไดส้ัมผสัปรากฏการณ์ใหม่ ๆ ท่ีแตกต่างไปจากท่ีเคยปฏิบติัอยูใ่น
องคก์าร ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้จากผูมี้ประสบการณ์หน่วยงานอ่ืน เปล่ียนบรรยากาศ เป็นการกระตุน้
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์องบุคลากร 

6. การศึกษาต่อและการศึกษาทางไกล เป็นการพฒันาบุคลากรท่ีส่งผลระยะยาวได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ แต่ตอ้งใชเ้วลาและการลงทุน โดยการให้บุคลากรเขา้ศึกษาในสถานศึกษาตาม
หลกัสูตรของสถานศึกษานั้น ซ่ึงท าไดท้ั้งการศึกษาทางใกล ้คือ การศึกษาท่ีเน้นในชั้นเรียน หรือ
การศึกษาทางไกลซ่ึงผูเ้รียนและผูส้อนอยูห่่างไกลกนัแต่เนน้การใชส่ื้อและเทคโนโลย ี
  พรพิมล พฤกษ์ประมูล (2544 : 14) ได้แบ่งกิจกรรมการพฒันาบุคลากรไว ้9 กิจกรรม 
คือ 

1. การปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากร
บรรจุใหม่ โดยการแจกคู่มือปฏิบติังานหรือเอกสารวา่ดว้ยกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั การจดัให้บุคลากร
บรรจุใหม่ ได้เรียนรู้การท างานภายใตค้  าแนะน าของบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และให้ค  าแนะน า
ระเบียบ กฎเกณฑ ์แนวทาง ปฏิบติังานตลอดจนท่ีพกัอาศยั 

2. การประชุมปฏิบัติการ หมายถึง การจัดอบรมหรือการประชุมบุคลากรให้มี
ความรู้ ทกัษะในการปฏิบตัิงาน โดยมีการก าหนดสาระส าคญัของการประชุมปฏิบติัการณ์ท่ี
สอดคล้องกบัความตอ้งการของบุคลากร มีการรายงานผลเสนอต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งและมีการก ากับ
ติดตามให้บุคลากรท่ีเขา้ร่วมการประชุมปฏิบติัการน าเอาความรู้และประสบการณ์ไปแกปั้ญหาใน
การปฏิบติังาน 

3. การสนับสนุนการศึกษาต่อ หมายถึง วิธีการเพิ ่มพูนความรู้ความช านาญ 
ประสบการณ์และวุฒิการศึกษาให้แก่บุคลากร โดยมีการก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการศึกษาต่อท่ี
ชดัเจน ให้ตรงกบัสายงานเป็นส าคญั มีการส ารวจความตอ้งการศึกษาต่ออยา่งสม ่าเสมอ และมีการ
รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษาต่อของบุคลากรอยา่งเป็นปัจจุบนั 

4. การหมุนเวียนต าแหน่ง หมายถึง การสับเปล่ียนหน้าท่ีของบุคลากรในสถาบนัฯ 
อยา่งเป็นธรรมดาและเหมาะสมโดยมีการอบรม แนะน าและช้ีแจงการปฏิบติังานใหม่ใหเ้ก่บุคลากร
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ก่อนมีการหมุนเวียนต าแหน่ง มีการสนบัสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพิจารณาการหมุนเวียน
ต าแหน่งและมีการใหค้  าแนะน าในการปฏิบติังานในต าแหน่งท่ีหมุนเวยีนไป 

5. การฝึกอบรม หมายถึง  การฝึกหดังานให้แก่บุคลากร โดยมีการพิจารณาบุคลากร
ท่ีเขา้ร่วมฝึกอบรมตามหลกัเกณฑ์ที่เหมาะสม มีการปรับปรุงหลกัสูตรให้สอดคล้อง กบัการ
เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ มีการเสริมสร้างบรรยากาศท่ีเหมาะสมและมีการก าหนดสาระส าคญัของการ
ฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากรและหน่วยงาน 

6. การจดัทศันศึกษา และดูงาน หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรง
แก่บุคลากร โดยมีการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในการจดัทศันศึกษา และดูงาน 

7. การจดัท าโครงการวิจยั หมายถึง การหาความรู้ ความจริง และแก้ปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการเสริมสร้างความรู้ดา้นการวิจยัให้แก่บุคลากร มีการส่งเสริมการวิจยัดา้นต่าง ๆ 
อย่างจริงจงั มีการตั้งกองทุนหรืองบประมาณสนับสนุนการวิจยั มีการรวบรวมผลงานวิจยัอย่าง
สม ่าเสมอ และมีการก าหนดหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

8. การเผยแพร่ข่าวสารทางวิชาการ หมายถึง การบริการข่าวสารขอ้มูลให้กบั
บุคลากรโดยการส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรเป็นสมาชิกวารสารวิชาการและเป็นสมาชิกของ
สมาคมวชิาชีพ นอกจากนั้นยงัมีการก าหนดหน่วยงานท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการเผยแพร่ข่าวสารทาง
วชิาการ 

9. การสัมมนา เป็นการประชุมอภิปรายท่ีส าคญัเป็นพิเศษอีกประการหน่ึง กล่าวคือ
การสัมมนาอาจจะช่วยให้ได้ทราบถึงค าตอบที่เป็นไปไดถึ้งสถานการณ์ท่ียงัไม่มีขอ้แกไ้ข หรือ 
ค าตอบท่ีแน่นอน 
  จากรูปแบบการพฒันาบุคลากรดงักล่าวขา้งตน้ พอสรุปไดว้า่ รูปแบบในการพฒันา
บุคลากรนั้นมีหลากหลายรูปแบบ การเลือกใช้รูปแบบในการพฒันาบุคลากรของแต่ละองค์กรจึง
สามารถเลือกได้อย่างหลากหลาย ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับองค์ประกอบขององค์กรในหลาย ๆ ด้าน อาทิ 
จ านวนบุคลากร ลักษณะการด าเนินงานขององค์กร ทักษะ ความรู้ ความสามารถหลักในการ
ปฏิบติังาน เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีองคก์รตอ้งค านึงถึงและเลือกใชรู้ปแบบการพฒันาบุคลากรขององคก์าร
ใหเ้กิดความเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพฒันาบุคลากร 
 
3. แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารการศึกษา 
 3.1 ความหมายของการบริหารการศึกษา 
  การบริหารการศึกษา (Education Administration) เม่ือพิจารณาแลว้จะประกอบดว้ย          
ค  าส าคญั 2 ค า คือค าวา่ “การบริหาร” (Administration) และ “การศึกษา” (Education) ดงัน้ี 
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  จอมพงศ์ มงคลวนิช (2555: 21-22) ไดก้ล่าวถึงความหมายของค าวา่ “การบริหาร” 
ของนกัวชิาการต่าง ๆ ไวด้งัน้ี 
  เฮอร์เบิร์ต เอ.ไซมอน (Herbert A. Simon) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการบริหารวา่
หมายถึง “กิจกรรมท่ีบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปร่วมมือกนัด าเนินการให้บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งใด
อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง” ซ่ึงความหมายของการบริหารนัยน้ีมาจากการมองว่าการบริหารเป็น
กิจกรรมอยา่งหน่ึงท่ีมีลกัษณะส าคญัคือ 

1. เป็นกิจกรรมกลุ่ม ไม่ใช่ของคนใดคนหน่ึง 
2. สมาชิกในกลุ่มร่วมมือกนัท าอยา่งประสานสัมพนัธ์กนัไม่ใช่ต่างคนต่างท า 
3. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งทั้งท่ีเป็นเป้าหมายร่วมกนั

ของกลุ่ม (เป้าหมายขององคก์าร) และเป้าหมายของสมาชิกแต่ละบุคคลซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งเหมือนกนั 
  สตีเฟน พี. รอบบินส์  (Stephen P. Robbins, 1978, อ้างอิงใน สุนทร โคตรบรรเทา, 
2551: 3).ได ้กล่าวว่า .การบริหาร.หมายถึง .“กระบวนการในการก าหนดเป้าหมาย.จดัสรร
ทรัพยากร และประสานงานให้บุคลากรใช้ความพยายามในการปฏิบติังาน เพื่อให้เป้าหมายของ
องค์การบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ” ความหมายของการบริหารนัยน้ี มาจากการมองว่าการ
บริหารเป็นกระบวนการท่ีมีลกัษณะส าคญั คือ 

1. เป็นกระบวนการท่ีมีขั้นตอนนบัแต่การก าหนดเป้าหมายจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ 
ประสานงาน ก ากบัติดตาม และนิเทศ 

2. เพื่อใหบุ้คลากรท างานเตม็ศกัยภาพ มิใช่ผูบ้ริหารท าแต่เพียงล าพงั  
3. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ผลออกมาตามท่ีตอ้งการโดยใช้

ทรัพยากรเท่าท่ีจ  าเป็นอยา่งประหยดัและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  ดงันั้น การบริหาร หมายถึง การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มคนอย่างน้อยตั้งแต่สอง
บุคคลข้ึนไป ร่วมกันด าเนินการโดยมีกระบวนการส าค ัญ คือ การก าหนดเป้าหมาย จดัสรร
ทรัพยากร และประสานงานให้บุคลากรใชค้วามพยายามในการปฏิบติังาน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง  
  นอกจากน้ี.จอมพงศ์.มงคลวนิช.(2555:.22).ได้สรุปความหมายของการศึกษาจาก
นกัวชิาการหลายท่านไวด้งัน้ี 

1. การศึกษา คือ การงอกงาม หรือการจดัประสบการณ์ให้เหมาะสมแก่ผูเ้รียน เพื่อ
ผูเ้รียนจะไดง้อกงามข้ึนตามจุดประสงค ์

2. การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม หรือการพัฒนาทั้ งร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา และคุณธรรม 
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3. การศึกษา คือ การสร้างเสริมประสบการณ์ใหชี้วติ 
4. การศึกษา คือ เคร่ืองมือท่ีท าใหเ้กิดความเจริญงอกงามและการพฒันาในตวับุคคล 

  จากความหมายของค าว่า “การบริหาร” และค าว่า “การศึกษา” ท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 
พอสรุปได้ว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง กระบวนการด าเนินการจากหลากหลายบุคคล ซ่ึง
ร่วมมือกนัด าเนินการในดา้นต่าง ๆ  คือ การก าหนดเป้าหมาย จดัสรรทรัพยากร และประสานงาน 
เพื่อให้เกิดเคร่ืองมือส าคญัที่ท  าให้เกิดความเจริญงอกงามในการพฒันาบุคคลให้มีคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคมี์การพฒันาทั้งร่างกายและจิตใจ 
 3.2 ภารกจิทางการบริหารการศึกษา 
  จอมพงศ์.มงคลวนิช.(2555:.29-30).กล่าวว่า.ภารกิจในการบริหารการศึกษา.หรือ
งานบริหารการศึกษา โดยทัว่ไปจ าแนกออกเป็น 5 ประเภทดว้ยกนั คือ 
  1. การบริหารงานวชิาการ 
  2. การบริหารงานธุรการ 
  3. การบริหารงานบุคคล 
  4. การบริหารกิจการนกัเรียน 
  5. การบริหารงานดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชน 
  โดยไดอ้ธิบายขยายความงานบริหารการศึกษาทั้ง 5 ประเภทดงัน้ี 

1. การบริหารงานวิชาการ เป็นการด าเนินงานที่เกี่ยวก ับการเรียนการสอนซ่ึง
ครอบคลุมเก่ียวกบัการน าหลกัสูตรไปใช ้การท าแผนการสอน การปรับปรุงการเรียนการสอน การ
ใช้ส่ือการสอน การประเมินผลการวดัผล และการนิเทศการสอน เป็นตน้ การบริหารการศึกษาเป็น
การด าเนินงานของกลุ่มบุคคลเพื่อพฒันาคนให้มีคุณภาพ คนจะมีคุณภาพคือมีความรู้ ความสามารถ 
ความคิดและความเป็นคนดีได ้จะตอ้งมีการเรียนการสอนหรือจะตอ้งมีการบริหารงานวิชาการท่ีมี
คุณภาพนัน่เอง การบริหารงานวิชาการจึงถือวา่เป็นหวัใจของการบริหารการศึกษาในสถาบนัการศึกษา
ทั้งมหาวิทยาลยัหรือโรงเรียนต่าง ๆ จะมีผูบ้ริหารฝ่ายวิชาการซ่ึงจะเรียกช่ือต่างๆ กนัไป เช่น 
รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ หรือผูช่้วยอาจารยใ์หญ่
ฝ่ายวชิาการ เป็นตน้ 

2. การบริหารงานธุรการ เป็นการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบังานการเงิน วสัดุ ครุภณัฑ ์
อาคาร สถานท่ี งานสารบรรณ และงานบริการต่าง ๆ เป็นตน้ ซ่ึงงานเหล่าน้ีเป็นงานท่ีสนบัสนุนงาน
วิชาการอย่างมาก เช่น งานวิชาการจะประสบความส าเร็จได้ต้องมีอาคารสถานท่ี มีห้องเรียน มี
หอ้งปฏิบติัการ มีส่ือการสอนต่าง ๆ มีงานบริหารให้ความสะดวก ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นบทบาทของการ
บริหารงานธุรการนัน่เอง การบริหารงานธุรการจึงมีส่วนช่วยให้การพฒันาคนให้มีคุณภาพไดอ้ยา่ง
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มากเช่นกนั ผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบงานฝ่ายธุรการในมหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร (หรือ “ฝ่ายธุรการ”) ส่วนในโรงเรียนทัว่ไปคือ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายธุรการ
หรือผูช่้วยอาจารยใ์หญ่ฝ่ายธุรการ เป็นตน้ 

3. การบริหารงานบุคคล เป็นการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบับุคคล เร่ิมตั้งแต่การสรรหา
บุคคลมาท างานหรือมาเป็นครู การจดับุคคลเขา้ท างาน การธ ารงรักษาและการสร้างเสริมก าลงัใจใน
การท างาน การพฒันาบุคคล และการจดับุคคลใหพ้น้จากงาน เป็นตน้ การบริหารงานบุคคลเป็นงาน
ท่ีมีส่วนในการพฒันาบุคคลให้มีคุณภาพอย่างมากเช่นกนั เพราะในการสรรหาบุคคลมาท างานถา้
สรรหาบุคคลท่ีมีคุณภาพมาเป็นครูจดัครูเขา้สอนตามความรู้ความสามารถและความถนัดมีการ
พฒันาครูให้เก่งให้เป็นคนดียิ่งข้ึนไป ย่อมจะสอนนักเรียนให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน ถือว่ามีส่วนในการ
พฒันาคนให้มีคุณภาพนั่นเอง ในมหาวิทยาลยัผูบ้ริหารที่รับผิดชอบท าหนา้ท่ีเก่ียวกบังานบุคคล
โดยตรงได้แก่ ผูอ้  านวยการกองการเจา้หน้าท่ี ซ่ึงส่วนใหญ่ข้ึนกบัรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ใน
โรงเรียนผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการและผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายธุรการอาจร่วมกนัก ากบัส่วนงาน
บุคลากรและการบริหารงานบุคคล บางโรงเรียนมีผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลดูแลงาน
ดงักล่าว เช่น การสรรหาบุคคลมาท างาน การจดับุคคลเขา้ท างาน การพิจารณาความดีความชอบ 
และการพฒันาบุคลากร เป็นตน้ 

4. การบริหารกิจการนักเรียน เป็นการด าเนินงานที่เกี่ยวกับนักเรียน เช่น การ
ปฐมนิเทศนักเรียน การปกครองนักเรียน การจดับริการแนะแนว การบริการเก่ียวกบัสุขภาพ
นกัเรียน การจดักิจกรรม การกีฬา และการบริการต่าง ๆ เป็นตน้ การบริหารกิจการนักเรียนถือว่า
เป็นการพฒันาบุคคลให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนท่ีสมบูรณ์ไดอ้ยา่งมากเช่นกนั เช่น การปกครองให้
เด็กมีระเบียบวนิยั การจดักิจกรรมกีฬา กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมทางวิชาการ การจดับริการแนะแนว
เหล่าน้ีลว้นท าให้นกัเรียนเป็นคนดี คนเก่งและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ในมหาวิทยาลยัจะมีผูบ้ริหารท่ีก ากบั
โดยตรงคือ รองอธิบดีฝ่ายกิจการนิสิต หรือรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา ในโรงเรียนทัว่ ๆ ไป
จะมีผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัเรียนหรือผูช่้วยอาจารยใ์หญ่ฝ่ายกิจการนกัเรียน 

5. การบริหารงานด้านความสัมพนัธ์กบัชุมชน เป็นการบริหารงานท่ีเก่ียวกับ
ความสัมพนัธ์กบัชุมชน เช่น การสอนให้นักเรียนน าความรู้ท่ีเรียนไปใช้ท่ีบา้นหรือท่ีชุมชน และ
เผยแพร่แก่คนรอบขา้งคนในชุมชนดว้ย การช่วยแกปั้ญหาในชุมชน เช่น การให้นกัเรียนเขา้ไปเรียน
หรือฝึกงานในชุมชน การเชิญผูเ้ช่ียวชาญสาขาวิชาต่าง ๆ ในชุมชนมาให้ความรู้แก่นกัเรียน เป็นตน้ 
การบริหารงานดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชนน้ีจะช่วยพฒันานกัเรียนให้มีคุณภาพไดเ้ช่นกนั เพราะ
การท่ีนกัเรียนน าความรู้ไปใชท่ี้บา้นและชุมชนจะมีคุณภาพดีกวา่การเรียนเพื่อรู้อย่างเดียว การเชิญ
ผูเ้ช่ียวชาญสาขาวิชาต่าง ๆ ในชุมชนมาให้ความรู้แก่นกัเรียนหรือการให้นักเรียนเขา้ไปเรียนหรือ
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ฝึกงานในชุมชนย่อมจะท าให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์กวา้งขวางยิ่งข้ึน แสดงว่า 
การบริหารงานดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชนมีส่วนพฒันาคนให้มีคุณภาพดว้ยเช่นกนั ส่วนบุคลากรท่ี
ด าเนินงานดา้นน้ียอ่มมีหลายฝ่ายดว้ยกนั ทั้งฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริหาร/ ธุรการ และฝ่ายกิจการนกัเรียน 
ซ่ึงอาจประกอบเป็นทีมงานในโครงการ เป็นตน้ 
  จากภารกิจในการบริหารการศึกษาดังกล่าวข้างต้น พอสรุปได้ว่า ภารกิจในการ
บริหารการศึกษานั้น ตอ้งด าเนินการให้เกิดความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ดา้น
บุคลากร ด้านทรัพยากรสนับสนุน ด้านกิจกรรมของนักเรียน ด้านความสัมพนัธ์กบัชุมชน ฯลฯ 
เหล่าน้ีเป็นองค์ประกอบส าคญัในการบริหารการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
ส่งผลต่อผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 
4. โครงการพฒันานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที ่3 
 โครงการพฒันานกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 ประกอบดว้ย 
 1. ช่ือ โครงการพฒันานกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 
 2. นโยบาย/จุดเนน้ 

2.1 นโยบายดา้นการศึกษาขอ้ 4.1.3 ปฏิรูปครู 
2.2 แผนปฏิบติัราชการประจ าปี 2556 ของส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
2.3 กลยุทธ์ท่ี 9 การพฒันาศกัยภาพ และความกา้วหน้าของขา้ราชการ ครู คณาจารย ์

และบุคลากรการศึกษา 
2.4 แผนปฏิบติัราชการประจ าปี 2556 ของสถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากร

ทางการศึกษา ยทุธ์ศาสตร์ท่ี 1 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
 3. หลกัการและเหตุผล 
  กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทส าคญัในการบริหารจดัการศึกษาของประเทศ มีนัก
บริหารระดบัสูงจ านวนมากท่ีรับผิดชอบในการจดัการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน มีบทบาทส าคญั
ในการก าก ับดูแลการบริหารจดัการการศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ มีหน้าท่ีส าคญัในการก าหนดนโยบายและขบัเคลื่อนนโยบายสู่ความส าเร็จ 
จ  าเป็นอย่างยิ่งที่ตอ้งมีความรอบรู้สถานการณ์ในทุกมิติทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้
สามารถก าหนดยทุธศาสตร์การด าเนินงานเชิงรุกและประสานการท างานเป็นเครือข่ายร่วมกนัอยา่ง
เป็นระบบ นับเป็นส่ิงท ้าทายให้ผูบ้ ริหารระด ับสูงต้องพฒันาอย่างต่อเน่ือง ให้สอดรับกับ
สถานการณ์ดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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  โครงการพฒันานักบริหารการศึกษาระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ) รุ่นท่ี2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ส านักงาน ก.พ. ได้พิจารณาหลกัสูตรพฒันานกับริหารการศึกษา
ระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ) แลว้มีมติเห็นควรให้ผูผ้่านการฝึกอบรมหลกัสูตร นศส.ศธ. 
รุ่นท่ี 2 เขา้รับการฝึกอบรมเสริมหลกัสูตรนักบริหารระดบัสูง (ส.นบส.) ของส านกังาน ก.พ. และ
เม่ือผ่านหลักสูตร ส.นบส. แล้ว จะถือว่าเป็นผูมี้คุณสมบติัเสมือนได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนัก
บริหารระดบัสูง (นบส.) ของส านักงาน ก.พ. ผลจากการด าเนินการพฒันาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ทั้งด้านผูเ้ขา้รับการพฒันา ด้านหลกัสูตร และดา้นการบริหารจดัการ ซ่ึงเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีจะได้รับการพิจารณารับรองจาก ก.พ. โดยมีปัจจยัสนับสนุนหลักท่ีส าคญัคือ 
นโยบายของผูบ้ ริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณสนับสนุนของส านกังาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ และสถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงท่ี
ปรึกษาหลกัสูตรฯ (ดร.สมโภชน์ นพคุณ) ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์สูง    
และมีเครือข่ายทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผูเ้ขา้รับการพฒันาส่วนใหญ่เห็นว่า
หลกัสูตร ฯ น้ี เป็นหลกัสูตรฯ ท่ีดี มีประโยชน์ คุม้ค่าและสามารถน าไปใช ้ในการปฏิบติังานไดจ้ริง 
และเชื่อมโยงก ันด้วยดีในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการศึกษา ท าให้การติดต่อ
ประสานงานระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปอยา่งรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และช่วยให้การบริหาร
โครงการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุม้ค่า และมีขอ้เสนอแนะให้สถาบนัพฒันา
ครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาด าเนินการรุ่นท่ี 3ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และมีการ
พฒันาและด าเนินการจดัหลกัสูตรพฒันานกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) อยา่ง
ต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี 
  จากเหตุผลความจ าเป็นดงักล่าวขา้งตน้ ภายใตก้ระแสการเปล่ียนแปลงแห่งยุคโลกาภิวตัน์ 
ประกอบกบัยุทธศาสตร์การพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย ัง่ยืนของแผนพฒันา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) เจตนารมณ์แผนการศึกษาแห่งชาติฉบบั
ปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) ท่ีมุ่งพฒันา “มนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรม อย่างมีความสุข” นโยบายของรัฐบาลในการพฒันาระบบราชการให้มี
ความทนัสมยั ก้าวสู่สากล และมีขีดความสามารถในการก้าวสู่การแข่งขนัในระดบัเวทีโลก การ
สร้างขา้ราชการให้เป็นมืออาชีพ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจภาครัฐและเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน และให้ส่วนราชการถือปฏิบติัและด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพฒันาขา้ราชการพล
เรือน พ.ศ. 2552-2556 และยุทธศาสตร์การพฒันาขา้ราชการพลเรือน ขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ สถาบนัพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา จึง
ก าหนดให้มีโครงการพฒันานักบริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 3 ใน
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อพฒันานกับริหารระดบัสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นนกับริหารท่ีมี
ภาวะผูน้ าทางการบริหารการศึกษา มีวิสัยทศัน์ เป็นบุคคลผูมี้ขีดความสามารถสูง (High performance 
person) มีคุณลกัษณะของนกับริหารมืออาชีพ (Professionalism) คุณลกัษณะของขา้ราชการท่ีมีจิต
สาธารณะ (Public ethos) คุณลกัษณะของขา้ราชการท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม (Ethics) และมีสมรรถนะ
ดา้นการบริหารท่ีดี สามารถน าการเปล่ียนแปลงในมิติต่าง ๆ และขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์การบริหาร
การศึกษาให้ประสบความส าเร็จ อนัจะน าไปสู่การพฒันาระบบราชการไทยท่ีมีประสิทธิภาพ
สามารถรองรับทิศทางและนโยบายการพฒันาการศึกษาของประเทศในยุคโลกาภิวตัน์ โดยยึดหลกั
ธรรมาภิบาลและประโยชน์สุขของประชาชน  
 4. วตัถุประสงค ์
  4.1 เพื่อสร้างนกับริหารระดบัสูง 

4.1.1 ให้เป็นผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์ มีสมรรถนะ และมีความสามารถสูง ในการก าหนด
และขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ขององคก์รใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.1.2 ใหเ้ป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีมีทกัษะทางความคิดและริเร่ิมสร้างสรรคใ์น
การบริหารจดัการ และพฒันาองคก์รใหป้ระสบความส าเร็จอยา่งเป็นรูปธรรม 

4.1.3 ให้เป็นนักบริหารท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากลทั้ งใน
ปัจจุบนัและอนาคต 

4.1.4 ให้เป็นผูน้ าท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและเป็นแบบอยา่ง
ท่ีดีมีจิตส านึกและมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

4.1.5 ใหเ้ป็นนกับริหารท่ีมีความรู้ในวิทยาการสมยัใหม่และบริหารจดัการโดยยึด
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 
  4.2 เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายผูน้ าทุกภาคส่วนในการพฒันาการศึกษา เศรษฐกิจและ
สังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4.2.1 ให้นักบริหารระดับสูงร่วมมือกัน เสริมสร้างพลังในการก าหนดและขับ   
เคล่ือนยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ 

4.2.2 สร้างความสามคัคีและวิสัยทศัน์ร่วมกนัอย่างเป็นเอกภาพในการบริหาร
จดัการและแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและทนัสถานการณ์ 

4.2.3 ให้การบริหารและปฏิบติังานในภาพรวมของทุกภาคส่วนสอดคล้องกบั
หลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
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4.2.4 ให้เกิดการประสานความร่วมมือด้านการศึกษาในรูปแบบเครือข่ายเป็น
ศูนยก์ลางการพฒันาการศึกษาในภูมิภาค 
 5. เป้าหมาย 
  5.1 เชิงปริมาณ 
    นกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 60 คน 
  5.2 เชิงคุณภาพ 

5.2.1 ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความพึงพอใจในการเขา้ร่วมหลกัสูตร อยา่งนอ้ยร้อยละ 
80 

5.2.2 ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความพึงพอใจในการเขา้ร่วมหลกัสูตร ไม่ต ่ากวา่ระดบั 
3.50 

5.2.3 ผูเ้ขา้รับการพฒันาท่ีสามารถน าความรู้ไปใชอ้ยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
 6. สถานท่ีด าเนินการ  
  6.1 ทั้งในและนอกสถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 
  6.2 ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบติัทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 7. ระยะเวลาด าเนินงาน กุมภาพนัธ์ 2556 – กนัยายน 2557 
 8. วธีิด าเนินงาน 
  การด าเนินงานพฒันานักบริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 
แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดงัน้ี 
  กิจกรรมท่ี 1 การพฒันาหลกัสูตร 
  1. ประชุมปฏิบติัการปรับปรุง ทบทวนหลกัสูตร 
  2. ประชุมคดัเลือกผูเ้ขา้รับการพฒันา 
  3. ท ารูปเล่มหลกัสูตร/คู่มือ/รูปแบบการท า IS-GP (3 เล่ม) 
  กิจกรรมท่ี 2 การด าเนินการพฒันา 
  1. ส่วนท่ี 1 (จดันอกสถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา)  
  2. ส่วนท่ี 2-3 
    2.1 พฒันาในสถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 
    2.2 ศึกษาดูงานในประเทศ 4 คร้ัง 
    2.3 เดินทางไปปฏิบติัธรรม 3 วนั 
    2.4 ศึกษาดูงานต่างประเทศ 7 วนั 
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  กิจกรรมท่ี 3 การติดตามประเมินผล 
  3. ส่วนท่ี 4 
    3.1 การติดตามประเมินผล 
    3.2 การสรุปผลและรายงานผล 
 9. งบประมาณ  

9.1 ใช้งบเงินอุดหนุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รวมทั้ งส้ิน 2,000,000 บาท          
(สองลา้นบาทถว้น) เป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันาส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 บางส่วน 

9.2 ใช้งบเงินอุดหนุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นค่าใช้จ่ายในการพฒันา
ส่วนท่ี 2-4 รวมทั้งส้ิน 9,073,200 บาท (เกา้ลา้นเจด็หม่ืนสามพนัสองร้อยบาทถว้น)  
 10. การติดตามประเมินผล 
    เป็นการติดตามผลโดยผูเ้ขา้รับการพฒันาอยูร่่วมกนัเต็มเวลา  5 วนั โดยใช้กิจกรรม
ดงัน้ี 

10.1 การน าเสนอรายงานของผูเ้ขา้รับการพฒันา และการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ร่วมกนัและน าความรู้สู่การปฏิบติั 

10.2 การอภิปรายร่วมกนัในประเด็นปัญหาเชิงยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัในการบริหารจดั
การศึกษา 

10.3 การจดักิจกรรมเสริมสร้างสัมพนัธภาพและเครือข่ายนกับริหาร 
 11. ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

11.1 การบริหารจดัการศึกษาโดยรวมมีคุณภาพสูงข้ึนเทียบเท่ามาตรฐานสากล 
11.2 ผูบ้ริหารหน่วยงานต่าง ๆ สามารถบูรณาการผนึกก าลงัเพื่อขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์

การพฒันาการศึกษาของประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
11.3 เครือข่ายการบริหารจดัการมีความเขม้แข็งและเสริมพลงัในการค ้าจุนการพฒันา

ประเทศตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีหลกัธรรมาภิบาล 
11.4 ทุกภาคส่วนของราชการและสังคมตระหนักในความรับผิดชอบร่วมกันต่อ   

การพฒันาคุณภาพการศึกษาของประเทศ 
11.5 สมรรถนะการบริหารจดัการภาครัฐโดยรวมสูงข้ึน สามารถสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขนัในภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ 
 12. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ  
   ร้อยละ 80 ของผูเ้ขา้รับการพฒันาผา่นเกณฑก์ารประเมินตามหลกัสูตรท่ีก าหนด 
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 13. ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
   กลุ่มพฒันาผูน้ า สถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 
 
5. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 5.1 งานวจัิยในประเทศ 
  งานวจัิยเกีย่วกบัการประเมิน 
  นนัทนา  ใกลชิ้ด (2550: บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยั เร่ือง การประเมินโครงการจดัการ
เรียนการสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ โรงเรียนบางสะพานวิทยา อ าเภอ
บางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการประเมินโครงการ
จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 
อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 2) ประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้ของโครงการจดัการเรียนการ
สอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ 3) ประเมินกระบวนการของโครงการ
จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ 4) ประเมินผลผลิตของ
โครงการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ กลุ่มเป้าหมาย 
คือ ครูผูส้อน จ านวน 13 คน ผูเ้รียน จ านวน 21 คน คณะกรรมการบริหารโครงการปีการศึกษา 2547 
จ านวน 9 คน และผู ้ปกครองนักเรียนท่ีก าลังศึกษาในโครงการปีการศึกษา 2547 ของโรงเรียน       
บางสะพานวทิยา จ านวน 21 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามเก่ียวกบั
การประเมินโครงการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ 
อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สถิติท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานผลการวิจยัพบว่า 1) การประเมินดา้นบริบทของโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ อยูใ่นระดบัมาก 2) การประเมินดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้
ของโครงการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ อยูใ่นระดบั
มาก  3) การประเมินด้านกระบวนการของโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสู ตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ อยู่ในระดบัมาก 4) การประเมินดา้นผลผลิตของโครงการ
จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ อยูใ่นระดบัมาก 
  สุคนธ์.เทพณรงค์.(2553:.บทคัดย่อ).ได้ท าการวิจัย.เร่ือง.การประเมินโครงการ
หลกัสูตรพิเศษโรงเรียนดีบุกพงังาวิทยายน จงัหวดัพงังา การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมิน
โครงการหลักสูตรห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนดีบุกพงังาวทิยายน และเพื่อเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงและพฒันาโครงการฯ วธีิการศึกษาเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการประเมิน
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารโรงเรียน  4 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 14 คน ครูผูส้อนห้องเรียนพิเศษ 
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63 คน ผูป้กครองนกัเรียนห้องเรียนพิเศษ 92 คน และนกัเรียนห้องเรียนพิเศษ 60 คน รวมทั้งส้ิน 233 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามการประเมินโครงการ 2 ฉบบั คือฉบบัท่ี 1 
ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้ง ฉบบัท่ี 2 ผูเ้รียนห้องเรียนพิเศษ และแบบสัมภาษณ์ โดยใช้รูปแบบการ
ประเมินแบบซิป (CIPP Model) เป็นกรอบในการประเมินโครงการ 4 ดา้น คือ ดา้นบริบทแวดลอ้ม 
(Context) ด้านปัจจยัน าเข ้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) 
ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผลการประเมินโครงการหลกัสูตรห้องเรียนพิเศษโรงเรียนดีบุกพงังาวิทยายน 
โดยภาพรวมของกลุ่มผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้ง (กลุ่มท่ี 1) และผูเ้รียน (กลุ่มท่ี 2) พบวา่ มีการปฏิบติั
ระดบัมาก 2) ผลการประเมินโครงการจ าแนกรายดา้นพบวา่ ดา้นบริบทแวดลอ้ม ดา้นผลผลิต ดา้น
กระบวนการ มีการปฏิบติัระดบัมาก ยกเวน้ดา้นปัจจยัน าเขา้ของกลุ่มผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งมีการ
ปฏิบัติระดับปานกลาง ผลการประเมินด้านกระบวนการและด้านผลผลิตของผูเ้รียน (กลุ่มท่ี 2)         
มีการปฏิบติัระดบัมากโดยมีความสอดคลอ้งกบัผลการประเมินของกลุ่มท่ี 1 3) แนวทางการพฒันา
โครงการดา้นบริบทแวดลอ้ม ชุมชนควรมีการส่งเสริมสนบัสนุนโครงการในการจดักิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ โดยโรงเรียนตอ้งสร้างความศรัทธาให้นักเรียน ผูป้กครอง ชุมชนเห็นจุดเด่นของ
โครงการในการสอบเขา้ศึกษาต่อ ดา้นการบริหารโครงการและดา้นวสัดุอุปกรณ์ และควรไดรั้บการ
สนบัสนุนเพิ่มเติมจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในดา้นต่าง ๆ ดา้นกระบวนการ 
โรงเรียนควรมีการนิเทศการด าเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องและควรน าข้อคิดเห็น
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ก่ียวขอ้งมาปรับปรุงโครงการต่อไปและด้านผลผลิตควรมีของผูพ้ฒันาทกัษะ
ของผูเ้รียนดา้นการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและการคน้ควา้อยา่งมีคุณภาพ 
  บุญเรือง.ไถวเลิศ.(2553:.บทคดัย่อ).ได้ท าการศึกษา.เร่ือง.การประเมินโครงการ
เสริมสร้างศกัยภาพชุมชนด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของจงัหวดัก าแพงเพชร การ
ประเมินคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ประเมินโครงการเสริมสร้างศกัยภาพชุมชนดา้นการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัของจงัหวดัก าแพงเพชร ใน 3 ด้าน คือ ปัจจยัเบ้ืองตน้ท่ีใช้ในการด าเนินงาน
โครงการ กระบวนการด าเนินงานโครงการ และผลผลิตของโครงการ 2) เพื่อหาแนวทางการ
พฒันาการด าเนินงานโครงเสริมสร้างศกัยภาพชุมชนดา้นการป้องกน้และบรรเทาสาธารณภยัของ
จงัหวดัก าแพงเพชร ผูใ้ห้ขอ้มูลในการประเมินโครงการ ไดแ้ก่ คณะท างานและผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ 
จ านวน 210 คน ส่วนผูใ้ห้ขอ้มูลในการสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางการพฒันาการด าเนินโครงการ
เสริมสร้างศกัยภาพดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของจงัหวดัก าแพงเพชร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร
ของศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เขต 8 ก าแพงเพชร ผูบ้ริหารของส านักงานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัก าแพงเพชร เจา้หนา้ท่ีผูด้  าเนินโครงการ ผูน้ าชุมชนในพื้นท่ีท่ีมีผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้การค านวณความถ่ี 
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ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการประเมิน 1) ผลการประเมินความ
เหมาะสมของปัจจยัเบ้ืองตน้ท่ีใช้ในการด าเนินงานโครงการ ดงัน้ีคือดา้นบุคลากรด าเนินงานและ
ดา้นช่วงระยะเวลา การด าเนินโครงการ พบวา่ มีความเห็นสอดคล้องกนัว่ามีความเหมาะสม ดา้น
งบประมาณ พบวา่ มีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่ายงัไม่เหมาะสม  2) ผลการประเมินความเหมาะสม
ของกระบวนการด าเนินงานโครงการ ดงัน้ีคือ ด ้านการบริหารจดัการและด้านการติดตาม
ประเมินผล พบวา่ มีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่มีความเหมาะสม ดา้นการด าเนินการฝึกอบรม พบวา่ 
มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ยงัไม่เหมาะสม 3) ผลการประเมินผลผลิตจากการด าเนินงานตาม
โครงการ ผลผลิตเก่ียวกบัชุมชนในพื้นท่ีเส่ียงภยัมีระบบการบริหารจดัการสาธารณภยั เครือข่ายใน
การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัระดบัชุมชนและเครือข่ายนอกชุมชน ชุมชนมีแผนงานและมี
การฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และ ชุมชนมีระบบการ
เฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยั พบว่า ในภาพรวมมีผลผลิตอยู่ระดบัปานกลาง 4) แนวทางการพฒันาการ
ด าเนินโครงการเสริมสร้างศกัยภาพชุมชนด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของจงัหวดั
ก าแพงเพชร มีแนวทางในการพฒันาท่ีส าคญั ได้แก่ แนวทางการพฒันาการด าเนินโครงการด้าน
ปัจจยัเบ้ืองตน้ท่ีใชใ้นการด าเนินโครงการ มีแนวทางท่ีส าคญั ไดแ้ก่ จดัให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้
ดา้นการบริหารจดัการความเส่ียงจากภยัพิบติั โดยอาศยัชุมชนเป็นฐานแก่บุคลากรด าเนินงานและมี
การบูรณาการด้านบุคลากรร่วมกันกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการด าเนิน
โครงการ จดัสรรงบประมาณใหเ้พียงพอและก าหนดช่วงระยะเวลาด าเนินโครงการให้เหมาะสมกบั
ฤดูกาลของสาธารณภยัและแนวทางการพฒันาการด าเนินโครงการดา้นกระบวนการด าเนินโครงการมี
แนวทางท่ีส าคญั ได้แก่ จดัท าแผนการด าเนินโครงการให้ชดัเจน และมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสารสาธารณภยัให้ชุมชนทราบล่วงหนา้ก่อนด าเนินโครงการ เปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ทุกคนมีโอกาสมีส่วนร่วมแสดงความสามารถและไดรั้บการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัของชุมชน จดัให้มีจ  าลองสถานการณ์ฝึกซ้อมแผนการอพยพประชาชนและ
แต่งตั้งเจา้หน้าที่ที่มีความรู้ในการจดัการความเส่ียงภยัพิบตัิโดยอาศยัชุมชนเป็นฐาน ติดตามให้
ค  าแนะน าการด าเนินงานกิจกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของคณะกรรมการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัของชุมชนและติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ืองเพื่อน าผลการประเมินใช้
ปรับปรุงการด าเนินงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของชุมชน  
  งานวจัิยเกีย่วกบัการพฒันาบุคลากร  
  สายพิณ พนัธ์ุเจริญ (2546: บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การโครงการเพิ่มประสิทธิผล
ครูระดบัก่อนประถมศึกษา ฝึกอบรมศิลปะสร้างสรรคส์ าหรับเด็กของส านกังานการประถมศึกษา 
จงัหวดัปราจีนบุรี โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) วตัถุประสงค์เพื่อประเมิน
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โครงการเพิ่มประสิทธิผลครูระดับก่อนประถมศึกษาของส านักงานการประถมศึกษาจังหวดั
ปราจีนบุรี กลุ่มตวัอย่างได้แก่ครูระดับก่อนประถมศึกษา ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่ม
ประสิทธิผลครูระดบัก่อนประถมศึกษา ฝึกอบรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก ของส านกังานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัปราจีนบุรี จ  านวน 82 คน ผูบ้ริหารหน่วยงานท่ีเจา้หน้าท่ีสังกดั จ  านวน 1 คน 
ศึกษานิเทศก์ จ  านวน 1 คน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งโครงการ จ านวน 8 คน ผูบ้ริหารโรงเรียนสหวิทยาเขต 
จ านวน 7 คน ผลการวิจยัพบว่า 1) ดา้นสภาวะแวดลอ้มโครงการ พบวา่ ความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
โครงการดา้นสภาวะแวดลอ้มอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ (1)  ความสอดคล้องของจุดประสงค์ของ
โครงการกบัสภาพความตอ้งการของหน่วยงาน (2) หลกัสูตรฝึกอบรมเนน้ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมน า
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบติังานได ้(3) หลกัสูตรการเรียนการสอนให้ความส าคญักบัศิลปะสร้างสรรค ์
(4) หลกัสูตรฝึกอบรมเน้นให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีศกัยภาพในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีไดแ้ละ 
(5) ความสามารถในการสร้างสรรค์เป็นคุณสมบติัท่ีพึงประสงค์ นอกนั้นมีระดบัความคิดเห็นปาน
กลาง 2) ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ พบวา่ ปัจจยัเบ้ืองตน้ท่ีใชใ้นการด าเนินโครงการ โดยมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า ความคิดเห็นของครูผูเ้ขา้ฝึกอบรมเก่ียวกบัปัจจยั
เบ้ืองตน้ที่ใช้ในการเนินโครงการอยู่ในระดบัมากทุกขอ้คือ (1) จ  านวนในการจดัอบรมศิลปะ
สร้างสรรคพ์อเพียง (2) งบประมาณในการจดัอบรมมีเพียงพอ (3) จ านวนครูเขา้อบรมตามโครงการ
มีความเหมาะสมมาก 3) ด้านกระบวนการด าเนินโครงการ พบว่า ครูผูเ้ขา้รับการอบรมเก่ียวกับ
กระบวนการด าเนินการโดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายละเอียด พบว่า 
ความคิดเห็นของครูผูเ้ขา้รับการอบรมเก่ียวกบักระบวนการด าเนินโครงการอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
(1) วิทยามีความรู้ความสามารถในเน้ือหาท่ีใชใ้นการอบรม (2) ความสามารถในการลงทะเบียนเขา้
อบรม (3) กระบวนการถ่ายทอดมีความเหมาะสม 4) ดา้นผลผลิต พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนสหวิทยา
เขตเก่ียวกบัผลผลิตของโครงการโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณารายละเอียด 
พบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตเก่ียวกบัผลผลิตของโครงการอยู่ในระดบั   
มากท่ีสุด 3 ข้อ คือ (1) มีความรู้ความเข ้าใจเกี่ยวก ับการอบรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก      
(2) ได้รับประโยชน์จากการอบรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก (3) สามารถสร้างบรรยากาศ          
การเรียนรู้แบบใหทุ้กคนมีส่วนร่วม 
  ยวุดี  ตั้งค  า (2547: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การประเมินโครงการพฒันาอาจารย์
เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของสถาบนัราชภฏัสวนดุสิต การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ประเมินโครงการพฒันาอาจารยเ์พื่อเขา้สู่ต าแหน่งทางวิชาการของสถาบนัราชภฏัสวนดุสิต ใน
องค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจยัน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต เป็น
การศึกษาเชิงส ารวจจากประชากรท่ีเป็นอาจารยท่ี์เขา้ร่วมโครงการพฒันาอาจารยเ์พื่อเขา้สู่ต าแหน่ง
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ทางวิชาการของสถาบนัราชภัฏสวนดุสิต จ านวน 144 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) คุณลกัษณะ
ส่วนบุคคลของประชากรท่ีเป็นอาจารยใ์นโครงการพฒันาอาจารยเ์พื่อเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการของ
สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีสถานภาพสมรสมากกวา่โสด ส่วนใหญ่มี
อายุมากกว่า 50 ปี ระดับการศึกษาจบปริญญาโท ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ร้อยละ 5.6 ผูช่้วย
ศาสตราจารย์ ร้อยละ 34.7 และอาจารย์ 1-3 ร้อยละ 59.7 ส่วนใหญ่สังกัดคณะครุศาสตร์และมี
ระยะเวลาการปฏิบตัิงานมากกว่า  10 ปี 2) ความคิดเห็นของอาจารยที์่เขา้ร่วมโครงการพฒันา
อาจารยเ์พื่อเขา้สู่ต าแหน่งทางวิชาการของสถาบนัราชภฏัสวนดุสิต เห็นดว้ยมากในภาพรวม โดย
พบว่า เห็นด้วยมากท่ีสุด ด้านบริบท เป็นอนัดบัแรก โดยเห็นด้วยมากท่ีสุดในวตัถุประสงค์ของ
โครงการมีความสอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาบุคลากรของสถาบนัราชภฏัสวนดุสิต รองลงมา
เห็นดว้ยมาก ดา้นผลผลิต โดยเห็นดว้ยมากท่ีสุดในการท่ีสถาบนัควรด าเนินโครงการลกัษณะน้ีอยา่ง
ต่อเน่ือง ด้านปัจจยัน าเขา้เป็นอนัดบั 3 โดยเห็นดว้ยมากท่ีสุดท่ีมีการให้โอกาสอาจารยท่ี์สมคัรเขา้
โครงการอย่างเท่าเทียมกนัและไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารเป็นอย่างดี และดา้นกระบวนการ 
เป็นอนัดับสุดท้าย โดยเห็นด้วยมากที่สุด ที่ผูบ้ริหารระดับสูงแสดงออกถึงความตั้งใจด าเนิน
โครงการน้ี อย่างแทจ้ริงโดยเขา้ร่วมเป็นประธานหรือที่ปรึกษาเพื่อให้ก าลงัใจแก่ผูเ้ขา้โครงการ        
3) ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของอาจารยใ์นโครงการพฒันาอาจารยเ์พื่อเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการ 
มีความคิดเห็นวา่ โครงการมีความน่าสนใจและเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่ออาจารยป์ระจ า และเห็น
ควรมีการพฒันาเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงโครงการน้ีท าให้อาจารยป์ระจ ามีความกระตือรือร้นมากข้ึน 
เน่ืองจากผูเ้ขา้โครงการสามารถที่จะน าความรู้ที่ได้รับไปสร้างผลงานทางวิชาการได้ ซ่ึงเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมในอนาคต 
  พชันี  ศรีอ่อน (2551: บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยั เร่ือง การประเมินโครงการพฒันาคุณภาพ
ครูในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญในโรงเรียนเซนต์โยเซฟ.ท่าแร่ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร.เขต.1.โดยใช้รูปแบบประเมินแบบ.“ซิปป์โมเดล”.(CIPP 
MODEL).3.ดา้น.คือ.ดา้นปัจจยัน าเขา้.ดา้นกระบวนการและดา้นผลผลิต.กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
จ  านวน 282 คนประกอบดว้ยครู 82 คน นกัเรียน 200 คน ในโรงเรียนเซนตโ์ยเซฟ ท่าแร่ ผลการวจิยั
พบว่า 1) การประเมินโครงการพฒันาคุณภาพครูในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญัในโรงเรียนเซนตโ์ยเซฟ ท่าแร่ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนครเขต 1 ดา้นปัจจยั
น าเขา้ ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต อยู่ในระดบัมาก 2) การวิจยัคร้ังน้ีได้น าเสนอแนวทาง
พฒันาคุณภาพครูในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้ รียนเป็นส าคญัในโรงเรียนเซนต์โยเซฟ       
ท่าแร่ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา สกลนคร เขต 1 เฉพาะดา้นกระบวนการและดา้นผลผลิต 
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 5.2 งานวจัิยต่างประเทศ 
  งานวจัิยเกีย่วกบัการพฒันาบุคลากร 
  ดอร์เซทท์ .(Dorsett,1973:.3684A,.อ้างอิงใน .ชวนพิศ .เหมพนม,.2552:.93).ได้
ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัโครงการฝึกอบรมเจา้หน้าที่ฝ่ายเทคนิคของห้องสมุดต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา 
จุดมุ่งหมายคือ เพื่อหาแนวทางในการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมอนัจะส่งผลต่อโครงการพฒันาสมรรถภาพ
เจา้หน้าท่ีฝ่ายเทคนิคห้องสมุดให้ดีข้ึน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม ศึกษาจากกลุ่ม 
บรรณารักษ ์ห้องสมุดของเมืองต่าง ๆ และขอ้มูลอีกแหล่งหน่ึง คือ ผูอ้  านวยการโครงการฝึกอบรม 
ผลการวจิยัพบวา่ บรรณารักษ ์ร้อยละ 84.85 เห็นวา่โครงการฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีฝ่ายเทคนิคหอ้งสมุด
เป็นโครงการท่ีช่วยพฒันาสมรรถภาพ ของเจา้หน้าท่ีห้องสมุดให้สูงข้ึนได ้เจา้หน้าท่ีท่ีมีวุฒิต ่ากว่า
ปริญญาตรีสามารถท างานได้ดีข้ึนโดยการฝึกตามโครงการเฉพาะอย่างยิ่ง ดีกว่าการเรียนอย่างมี
ระบบ ส่วนเน้ือหาและกระบวนการฝึกอบรมนั้นเห็นวา่เหมาะสมดีแลว้ และการฝึกอบรมไม่ควรมี
การแบ่งระดบัในการเขา้รับการฝึกอบรม 
  แมร่ี.(Marry,.1979:.201,.อา้งอิงในอรุณ.จนัทร์แสง,.2549:.32).ได้ท าการวิจยัเร่ือง 
ความตอ้งการในการพฒันาบุคลากรครูระหว่างบุคลากรในการจดัการศึกษาเฉพาะอย่างและภาวะ
ผูน้ าของบุคลากรในมลรัฐอูดาห์ สหรัฐอเมริกา ผลการวิจยัพบวา่ บุคลากรครูมีความตอ้งการในการ
พฒันาตนเองให้มีความรู้ความสามารถพิเศษท่ีเหมาะสมกบังานในหน้าท่ีอยา่งน้อย หน่ึงอย่างหรือ
มากกวา่หน่ึงอยา่ง 
  บลัเดลซา (Baldanaza, 1994: 409A, อา้งอิงใน พชัรี ศรีอ่อน, 2551: 77) ท าการวิจยั
เร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งการใชก้ารพฒันาบุคลากรกบัโรงเรียนยอดเยีย่มในรัฐมินเนสโชตา้ ศึกษา
ดว้ยการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและจากครูสายวิชาชีพท่ีหลากหลาย ศึกษานโยบาย
และการเปล่ียนแปลงการพฒันาบุคลากรจากเอกสาร ผลการวจิยัพบวา่  

1. โรงเรียนท่ีมีโปรแกรมการพฒันาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพนั้น บุคลากรภายใน
โรงเรียนมีโอกาสในการกา้วหนา้ทางอาชีพสูง 

2. โปรแกรมการพฒันาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพช้ีให้เห็นถึงวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจนใน
ระดบัพื้นท่ีการศึกษามีการวางเป้าหมายระยะยาว เป็นล าดบัขั้นตอนท่ีตอบสนองต่อวตัถุประสงคใ์น
ระดบัโรงเรียน 

3. โปรแกรมการพฒันาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพครูมีส่วนเก่ียวขอ้ง มีการวางแผน
ร่วมกนัเห็นชอบร่วมกนั และร่วมด าเนินการตามจุดประสงค ์

4. งานวิจยัน้ีช้ีให้เห็นว่าการพฒันาบุคลากรต้องด าเนินการอย่างเป็นพลวตัมีการ
ร่วมมือกนั และต่อเน่ืองกนัทางด้านเน้ือหาและกระบวนการซ่ึงงานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเป้าหมาย
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ของการพฒันาบุคลากร ความสัมพนัธ์ของการพฒันาบุคลากรกบัวตัถุประสงคข์องโรงเรียนการวาง
แผนการพฒันา การน าไปใช้และการประเมินผล รวมทั้งนวตักรรมของโปรแกรมการพฒันา
บุคลากรดว้ย 
 
6. กรอบแนวคิดการวจัิย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง จึงได้ก าหนดใช้รูปแบบการประเมินซิปป์
ของสตฟัเฟิลบีม  (Stufflebeam’s CIPP Model) เป็นแนวคิดในการวจิยัในคร้ังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
แผนภูมิท่ี 4  กรอบแนวคิดการวจิยั 

แนวทางในการพฒันาโครงการพฒันานกับริหารระดบัสูง                           
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 

การประเมินโครงการพฒันานกับริหารระดบัสูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 

บริบท 
(Context) 

 

ปัจจยัน าเขา้   
(Input) 

กระบวนการ
(Process) 

ผลผลิต   
(Product) 

 
-ว ตั ถ ุป ร ะ ส ง ค ์ข อ ง
โครงการ 
กบันโยบายของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 
-ว ตั ถ ุป ร ะ ส ง ค ์ข อ ง
โครงการ  
-การเตรียมการภายในของ
โครงการ 
 
 
. 

-หลกัสูตรท่ีใชใ้นการพฒันา 
-วิทยากร 
-ระยะเวลาท่ีใชใ้นการพฒันา 
-สถานท่ี 
-อุปกรณ์/ส่ือท่ีใชใ้นการพฒันา 
-งบประมาณ 
 

-การวางแผนการจดัการ 
พฒันา 
-การด าเนินการพฒันา 
-การจัดกิจกรรมในการ
พฒันา 
-ก ารป ร ะ เมิ น ผ ล ก าร
พฒันา 
 

 

-ความ เป็นนักบ ริห ารท่ี มี
ภาวะผู ้น าทางการบริหาร
การศึกษา 
-มีคุณลกัษณะของนกับริหาร 
มืออาชีพ 
-มีคุณลกัษณะของขา้ราชการ 
ท่ีมีจิตสาธารณะ  
-มีคุณลกัษณะของขา้ราชการ 
ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม  
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
  
 การวิจยั เร่ือง“ การประเมินโครงการพฒันานักบริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ 
(นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3” เป็นการวิจยัเชิงประเมินผล (Evaluation Research) การน าเสนอวิธีการด าเนินการ
ศึกษาจะน าเสนอตามล าดบัไดด้งัน้ี 
 1. ประชากรและผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
1. ประชำกรและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
 การวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดประชากรและผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ตามรายละเอียดดงัน้ี 

1.1 ประชากร ส าหรับการวิจยัเชิงปริมาณ คือ ผูเ้ขา้รับการพฒันาในโครงการพฒันานกั
บริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 จ  านวน 94 คน 

1.2 ผูใ้ห้ข้อมูลส าคญั (Key Informants) ส าหรับการวิจยัเชิงคุณภาพ คือ ผูบ้ริหารหน่วย
พัฒนา หัวหน้ากลุ่ม ผู ้รับผิดชอบและวิทยากรท่ีปรึกษาโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 รวมทั้งส้ิน 24 คน ซ่ึงประกอบดว้ย 
  1.2.1 ผูอ้  านวยการและรองผูอ้  านวยการ สถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 3 คน  
  1.2.2 หัวหน้ากลุ่มพฒันาผูน้ าของสถาบนัพฒันาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 1 คน 
  1.2.3 ผูรั้บผิดชอบโครงการพฒันานกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) 
รุ่นท่ี 3 จ านวน 8 คน 
  1.2.4 วิทยากรท่ีปรึกษาโครงการพฒันานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 
(นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 จ  านวน 12 คน 
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   ส าหรับการสนทนากลุ่ม ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informants) คือ ผูเ้ขา้รับการพฒันา 
จ านวน 4 คน ผูรั้บผดิชอบโครงการ จ านวน 4 คน และวทิยากรท่ีปรึกษาของโครงการ จ านวน 4 คน 
รวมทั้งส้ิน จ านวน 12 คน 
 
2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย  
 เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ส าห รับการวิจัยค ร้ังน้ี  ประกอบด้วย
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และประเด็นสนทนากลุ่ม ดงัน้ี 
 2.1 แบบสอบถำม (Questionnaire) จ ำแนกได้ดังนี ้
  ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (CheckList) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สังกดั ต าแหน่ง เงินเดือน  
ประสบการณ์ในการท างาน 
  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อโครงการ เพื่อประเมินบริบท ปัจจยัเบ้ืองตน้ กระบวนการ
ด าเนินงาน ผลผลิตของโครงการพฒันานกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 
มีลกัษณะเป็นมาตราประเมินค่า (Rating Scale) สร้างตามแนวลิเคิร์ท (Likert) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั
คือ 
  ระดบั 5 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
  ระดบั 4 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมาก 
  ระดบั 3 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
  ระดบั 2 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
  ระดบั 1 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 
  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับโครงการ
พฒันานักบริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด 
  โดยมีวธีิการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวจิยั ดงัน้ี 

1. ศึกษาจากข้อมูล เอกสารต่าง ๆ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพื่อสร้างเคร่ืองมือ
แบบสอบถาม 

2. ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content validity) ของแบบสอบถาม โดย
น าแบบสอบถามท่ีผู ้วิจ ัยสร้างข้ึน ให้ผู ้เช่ียวชาญพิจารณาความสอดคล้องของเน้ือหาและ
วตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of items objective congruence 
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: IOC) แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขอีกคร้ังหน่ึง โดยการก าหนดให้คะแนนค่าดชันีความสอดคลอ้งใน
แต่ละขอ้ค าถามดงัน้ี 
   คะแนน  +1 ถือวา่ สอดคลอ้ง 
   คะแนน    0 ถือวา่ ไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 
   คะแนน    -1 ถือวา่ ไม่สอดคลอ้ง 
   โดยดชันีค่าความสอดคลอ้งใชเ้กณฑ์การตดัสินใจดว้ยคะแนนตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป
ในแต่ละขอ้ค าถามซ่ึงค านวณไดจ้ากสูตร ดงัน้ี 

   IOC        = ∑R 
    N 

 เม่ือ   IOC   หมายถึง  ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์
  ∑R หมายถึง  คะแนนรวมความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 
  N หมายถึง  จ  านวนผูท้รงคุณวฒิุทั้งหมด 

   ค่ าดัชนี  IOC ท่ี ค  านวณ ได้มากกว่า หรือเท่ ากับ 0.50 แสดงว่าข้อค าถามใน
แบบสอบถามมีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะของกลุ่มพฤติกรรม สามารถน าไปใชไ้ด ้(พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 
2540 : 117) โดยผลการวิเคราะห์ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งมีค่าระหว่าง.0.67.ถึง.1.00 ซ่ึงมากกว่า.
0.50.ทุกขอ้ 

3. น าแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กบัผูผ้่านการ
พฒันาในโครงการพฒันานักบริหารการศึกษาระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.)  รุ่นท่ี 2 
จ  านวน 30 คน 

4. น าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach) หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha-Coefficient) เป็นแบบสอบถามท่ี
เช่ือถือไดโ้ดยแสดงค่าความเช่ือมัน่ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในตารางท่ี 1 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1  แสดงค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
 

ที่ รำยกำร ค่ำ Reliability 
1. ดา้นบริบท .90 
2. ดา้นปัจจยัน าเขา้ .95 
3. ดา้นกระบวนการ .95 
4. ดา้นผลผลิต .95 
 รวมทั้งฉบบั .98 

 
 2.2 แบบสัมภำษณ์ (Interview) จ ำแนกได้ดังต่อไปนี ้

  ชุดท่ี 1 เป็นแบบสัมภาษณ์ส าหรับผูอ้  านวยการและรองผูอ้  านวยการ หัวหน้ากลุ่ม
พฒันาผูน้ า ของสถาบนัพฒันาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และผูรั้บผิดชอบโครงการ
ของโครงการพฒันานกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3  มี 3 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไป ของผูใ้ห้สัมภาษณ์เป็นค าถาม
เก่ียวกบัเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์ในการท างาน 
  ตอนที ่2 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นบริบท ปัจจยัเบ้ืองตน้ กระบวนการ และดา้น
ผลผลิตของโครงการพฒันานกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3  
  ตอนที่  3 เป็นค าถามความคิดเห็น ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
โครงการ 
  ชุดท่ี 2 ส าหรับวทิยากรท่ีปรึกษา มี 3 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไป ของผูใ้ห้สัมภาษณ์เป็นค าถาม
เก่ียวกบัเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่ง  ประสบการณ์ในการท างาน 
  ตอนที่ 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นบริบท ปัจจยัเบ้ืองตน้ กระบวนการ และดา้น
ผลผลิตของโครงการพฒันานกับริหารระดบัสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3  
  ตอนที่  3 เป็นค าถามความคิดเห็น ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
โครงการ 
  โดยมีวธีิการสร้างและตรวจสอบเคร่ืองมือวจิยั ดงัน้ี 

1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์จากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ก าหนดประเด็นท่ี
ตอ้งการวดัและจดัท าแบบสัมภาษณ์ฉบบัร่าง 
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2. น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึน เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ใหข้อ้เสนอแนะ ปรับปรุงแกไ้ข 

3. น าแบบสัมภาษณ์ท่ีผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาไปจดัพิมพ์และ
น าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
 2.3 ประเด็นสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion)  
  ประเด็นสนทนากลุ่ม แบ่งออกเป็น 4 ดา้น รวมทั้งภาพรวมของการด าเนินโครงการ
ดงัน้ี 
  1. ด้ำนบริบท 
   ประเด็นสนทนากลุ่มเก่ียวกบัสภาพโดยทัว่ไปของโครงการเก่ียวกบัวตัถุประสงค์
ของโครงการ ความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคข์องโครงการกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
และการเตรียมการภายในของโครงการโดยมีประเด็นในการสนทนากลุ่มเพื่อให้ไดข้อ้มูลในแต่ละ
ดา้น ดงัน้ี 

1.1 ส่ิงท่ีคาดหวงั 
1.2 ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง 
1.3 ปัญหา อุปสรรค ขอ้จ ากดัท่ีพบ และส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียง 
1.4 ขอ้เสนอแนะท่ีควรตอ้งจดัการ ทั้งในดา้นการเปล่ียนแปลง/ปรับปรุง 

  2. ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ 
   ประเด็นสนทนากลุ่มเก่ียวกบัปัจจยัในการด าเนินงานของโครงการ ไดแ้ก่ ความ
เพียงพอในดา้นงบประมาณ ดา้นบุคลากร ดา้นอุปกรณ์/ส่ือ อาคารสถานท่ีท่ีใช้ในการพฒันา และ
เน้ือหาหลกัสูตรท่ีใชใ้นการพฒันาโดยมีประเด็นในการสนทนากลุ่มเพื่อให้ไดข้อ้มูลในแต่ละดา้น 
ดงัน้ี 

2.1 ส่ิงท่ีคาดหวงั 
2.2 ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง 
2.3 ปัญหา อุปสรรค ขอ้จ ากดัท่ีพบ และส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียง 
2.4 ขอ้เสนอแนะท่ีควรตอ้งจดัการ ทั้งในดา้นการเปล่ียนแปลง/ปรับปรุง 

  3. ด้ำนกระบวนกำร 
      ประเด็นสนทนากลุ่มเก่ียวกบักระบวนการด าเนินงานภายในโครงการ ไดแ้ก่ การ
วางแผน การจดักิจกรรม การด าเนินการบรรยาย การติดตามการประเมินผลโดยมีประเด็นในการ
สนทนากลุ่มเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในแต่ละดา้น ดงัน้ี 
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3.1 ส่ิงท่ีคาดหวงั 
3.2 ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง 
3.3 ปัญหา อุปสรรค ขอ้จ ากดัท่ีพบ และส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียง 
3.4 ขอ้เสนอแนะท่ีควรตอ้งจดัการ ทั้งในดา้นการเปล่ียนแปลง/ปรับปรุง 

  4. ด้ำนผลผลติ  
      ประเด็นสนทนากลุ่มเก่ียวกบัผลท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้ขา้รับการพฒันา อนัไดแ้ก่ การมี
ภาวะผูน้ าทางการบริหารการศึกษา การมีคุณลกัษณะของนกับริหารมืออาชีพ การมีคุณลกัษณะของ
ขา้ราชการท่ีมีจิตสาธารณะ และมีคุณลกัษณะของขา้ราชการท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมโดยมีประเด็นใน
การสนทนากลุ่มเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในแต่ละดา้น ดงัน้ี 

4.1 ส่ิงท่ีคาดหวงั 
4.2 ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง 
4.3 ปัญหา อุปสรรค ขอ้จ ากดัท่ีพบ และส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียง 
4.4 ขอ้เสนอแนะท่ีควรตอ้งจดัการ ทั้งในดา้นการเปล่ียนแปลง/ปรับปรุง 

  5. ภำพรวมของกำรด ำเนินโครงกำร 
   ประเด็นสนทนากลุ่มเก่ียวกับส่ิงท่ีท าได้เป็นอย่างดีจากการด าเนินการใน
โครงการน้ี ส่ิงท่ีคิดว่าควรจะตอ้งท า/จ  าเป็นตอ้งท า/อยากจะท า เพื่อท าให้การด าเนินโครงการมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน รวมถึงส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการด าเนินการ/เขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ 
   โดยมีวธีิการสร้างและตรวจสอบเคร่ืองมือวจิยั ดงัน้ี 

5.1 ก าหนดประเด็นในการสนทนากลุ่ม โดยไดม้าจากประเด็นท่ีไดท้  าการสรุปหลงั    
จากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

5.2 น าประเด็นในการสนทนากลุ่มท่ีสร้างข้ึน เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสม ใหข้อ้เสนอแนะ ปรับปรุงแกไ้ข 

5.3 จดัเตรียมประเด็นในการสนทนากลุ่ม เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้สนทนา
กลุ่มต่อไป 
 
3. กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 3.1 แบบสอบถำม 

3.1.1 ขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
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3.1.2 แจกแบบสอบถามในช่วงท่ีมีการพฒันา ณ สถาบนัพฒันาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา 

3.1.3 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลและท าการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 3.2 แบบสัมภำษณ์ 

3.2.1 ผูว้จิยัท าการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลดว้ยตนเองในระหวา่งการด าเนินการพฒันา 
3.2.2 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลและท าการวิเคราะห์ขอ้มูล พร้อมทั้งสรุป

ประเด็นส าคญัท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ เพื่อน าไปเป็นประเด็นการสนทนากลุ่มต่อไป 
 3.3 กำรสนทนำกลุ่ม 

3.3.1 ขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการท าสนทนากลุ่ม 

3.3.2 ผูว้ิจยัท าการจดักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลให้ได้จ  านวน 12 คนโดยคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าหรับการสนทนากลุ่มท่ีมีความหลากหลายประกอบดว้ยผูเ้ขา้รับการพฒันา วทิยากรท่ีปรึกษา และ
ผูรั้บผดิชอบโครงการ  

3.3.3 ด าเนินการสนทนากลุ่ม ประเด็นการสนทนานั้นผูว้ิจยัเลือกตามแนวทางการ
สัมภาษณ์เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน โดยใชร้ะยะเวลาในการสนทนากลุ่มประมาณ 1 ชัว่โมง 

3.3.4 ผูว้จิยัสรุปขอ้มูลแยกตามประเด็นท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่ม 
 
ตารางท่ี 2 แสดงการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

 
แหล่งข้อมูล 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

แบบสอบถำม แบบสัมภำษณ์ ประเด็นสนทนำกลุ่ม 

1. ผู้บริหำรหน่วยพฒันำ    

2. หัวหน้ำกลุ่มพฒันำผู้น ำ    

3. ผู้รับผดิชอบโครงกำร    

4. วทิยำกรทีป่รึกษำ    

5. ผู้เข้ำรับกำรพฒันำ    
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4. กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 4.1 กำรวเิครำะห์แบบสอบถำม 

4.1.1 การวิเคราะห์สถานภาพทัว่ไป สถิติท่ีใช้ คือ ความถ่ี และร้อยละ น าเสนอใน
รูปแบบตารางและเขียนพรรณนา   

4.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริบทปัจจยัน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตของ
โครงการ สถิติท่ีใช ้คือ ค่าเฉล่ีย (), ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) การก าหนดช่วงค่าเฉล่ียของระดบั
ความคิดเห็น เพื่อแปลผลตามเกณฑข์องเบสท ์ (Best, 1981: 82) ดงัน้ี 

 ค่าเฉล่ีย  4.50  ถึง  5.00 หมายถึง  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย  3.50  ถึง  4.49 หมายถึง  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ีย  2.50  ถึง  3.49 หมายถึง  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย  1.50  ถึง  2.49 หมายถึง  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย  1.00  ถึง  1.49 หมายถึง  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

4.1.3 วเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะต่อโครงการ ใชว้ธีิวิเคราะห์เน้ือหา  
(Content Analysis) และน าเสนอแบบพรรณนาความ 

 4.2 กำรวเิครำะห์ข้อมูลแบบสัมภำษณ์ 
4.2.1 วิเคราะห์สถานภาพและข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ ความถ่ี และ

ร้อยละ น าเสนอในรูปแบบตารางและเขียนพรรณนา   
4.2.2 วิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะต่อโครงการ ใชว้ิธีวิเคราะห์เน้ือหา  

(Content Analysis) และน าเสนอแบบพรรณนาความ 
 4.3 กำรวเิครำะห์ข้อมูลกำรสนทนำกลุ่ม 

 การวเิคราะห์เน้ือหา  (Content Analysis) และน าเสนอแบบพรรณนาความ 
 สรุปวธีิการด าเนินการวจิยัดงัรายละเอียด ต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 3 กรอบการด าเนินการประเมิน 

 
 

 

 
 

มิติที่มุ่งประเมิน 

 
 

ตัวบ่งช้ีกำรประเมิน 

แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือที่ใช้ วเิครำะห์ข้อมูล 
ผู้บริหำร
หน่วย
พฒันำ 

หัวหน้ำ
กลุ่ม
พฒันำ
ผู้น ำ 

ผู้รับ 
ผดิชอบ
โครง 
กำร 

วิทยำกร
ที่ปรึกษำ 

ผู้เข้ำ 
รับกำร
พฒันำ 

แบบ 
สอบถำม 

แบบ
สัมภำษณ์ 

ประเด็น
สนทนำ
กลุ่ม 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำ 
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

ค่ำ 
ร้อยละ 

วิเครำะห์
เน้ือหำ 

ด้ำนบริบท (Context)              
1. วตัถุประสงค ์ 1.1 ความสอดคลอ้งระหวา่ง             

 วตัถุประสงคข์องโครงการกบั             
 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ             
 1.2 ความเหมาะสมของ             

 วตัถุประสงคข์องโครงการ             
2. การเตรียมการภายใน 2.1 ความเหมาะสมของการเตรียม             

 การภายในของโครงการ             
              
ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ (Input)              
1. เน้ือหาหลกัสูตร 1.1 ความเหมาะสมของหลกัสูตร             

 ท่ีใชใ้นการพฒันา             
2. วิทยากร 2.1 ความรู้ความสามารถของ             

 วิทยากร             
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ตารางท่ี 3 กรอบการด าเนินการประเมิน (ต่อ) 
 

 

 

 
 

มิติที่มุ่งประเมิน 

 
 

ตัวบ่งช้ีกำรประเมิน 

แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือที่ใช้ วเิครำะห์ข้อมูล 
ผู้บริหำร
หน่วย
พฒันำ 

หัวหน้ำ
กลุ่ม
พฒันำ
ผู้น ำ 

ผู้รับ 
ผดิชอบ
โครง 
กำร 

วิทยำกร
ที่ปรึกษำ 

ผู้เข้ำ 
รับกำร
พฒันำ 

แบบ 
สอบถำม 

แบบ
สัมภำษณ์ 

ประเด็น
สนทนำ
กลุ่ม 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำ 
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

ค่ำ 
ร้อยละ 

วิเครำะห์
เน้ือหำ 

ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ (Input)              
3. ระยะเวลา 3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลา             

 ท่ีใชใ้นการพฒันา             
4. สถานท่ี 4.1 ความพร้อมของสถานท่ี             

5. อุปกรณ์/ส่ือ 5.1 ความพร้อมของอุปกรณ์/ส่ือ             

 ท่ีใชใ้นการพฒันา             
6. งบประมาณ 6.1 ความเพียงพอของงบประมาณ             

              
ด้ำนกระบวนกำร(Process)              
1. การวางแผนการจดัการ 1.1 ความเหมาะสมของการวาง             

 แผนการจดัการพฒันา             
2. การด าเนินการ 2.1 ความเหมาะสมของการด าเนิน             

 การพฒันา             
3. การจดักิจกรรม 3.1ความเหมาะสมของการจดั             

ในการพฒันา กิจกรรมในการพฒันา             
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ตารางท่ี 3 กรอบการด าเนินการประเมิน (ต่อ) 

 
 
 
 

 
 

มิติที่มุ่งประเมิน 

 
 

ตัวบ่งช้ีกำรประเมิน 

แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือที่ใช้ วเิครำะห์ข้อมูล 
ผู้บริหำร
หน่วย
พฒันำ 

หัวหน้ำ
กลุ่ม
พฒันำ
ผู้น ำ 

ผู้รับ 
ผดิชอบ
โครง 
กำร 

วิทยำกร
ที่ปรึกษำ 

ผู้เข้ำ 
รับกำร
พฒันำ 

แบบ 
สอบถำม 

แบบ
สัมภำษณ์ 

ประเด็น
สนทนำ
กลุ่ม 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำ 
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

ค่ำ 
ร้อยละ 

วิเครำะห์
เน้ือหำ 

ด้ำนกระบวนกำร(Process)              
4. การประเมินผล 4.1 ความเหมาะสมของการ             

 ประเมินผลการพฒันา             
5. ความคิดเห็นและ              

ขอ้เสนอแนะ              
              
ด้ำนผลผลติ (Product)              
1. ภาวะผูน้ าทางการบริหาร 1.1 มีความเป็นนกับริหารท่ีมีภาวะ             

การศึกษา ผูน้ าทางการบริหารการศึกษา             
 ท่ีเหมาะสม             
2. นกับริหารมืออาชีพ 2.1 มีคุณลกัษณะของนกับริหาร             

 มืออาชีพท่ีเหมาะสม              
3.การมีจิตสาธารณะ 3.1 มีคุณลกัษณะของขา้ราชการ             

 ท่ีมีจิตสาธารณะท่ีเหมาะสม             



 
 

 

74 

ตารางท่ี 3 กรอบการด าเนินการประเมิน (ต่อ) 

 

 
 

 
 

มิติที่มุ่งประเมิน 

 
 

ตัวบ่งช้ีกำรประเมิน 

แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือที่ใช้ วเิครำะห์ข้อมูล 
ผู้บริหำร
หน่วย
พฒันำ 

หัวหน้ำ
กลุ่ม
พฒันำ
ผู้น ำ 

ผู้รับ 
ผดิชอบ
โครง 
กำร 

วิทยำกร
ที่ปรึกษำ 

ผู้เข้ำ 
รับกำร
พฒันำ 

แบบ 
สอบถำม 

แบบ
สัมภำษณ์ 

ประเด็น
สนทนำ
กลุ่ม 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำ 
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

ค่ำ 
ร้อยละ 

วิเครำะห์
เน้ือหำ 

ด้ำนผลผลติ (Product)              
4. การมีคุณธรรมจริยธรรม 4.1 มีคุณลกัษณะของขา้ราชการ             

 ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีเหมาะสม             
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บทที ่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินโครงการพฒันานกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ 
(นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

1. การตอบแบบสอบถามของผูเ้ขา้รับการพฒันาของโครงการพฒันานกับริหารระดบัสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 ปีงบประมาณ 2556 ณ หน่วยพฒันาสถาบันพฒันาครู 
คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 94 คน   

2. การสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการและรองผูอ้  านวยการ สถาบันพฒันาครู คณาจารยแ์ละ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 3 คน หัวหน้ากลุ่มพฒันาผูน้ าของสถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 1 คน ผูรั้บผิดชอบโครงการ จ านวน 8 คน วิทยากรท่ีปรึกษา จ านวน 
12 คน รวมเป็นจ านวน 24 คน 

3. การสนทนากลุ่มจากผูเ้ขา้รับการพฒันา จ านวน 4 คน วิทยากรท่ีปรึกษา จ านวน 4 คน 
และผูรั้บผดิชอบโครงการ จ านวน 4 คน รวมเป็นจ านวน 12 คน 
 น ามาวิเคราะห์  และน าเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยาย 
แบ่งเป็น 7 ตอน  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการประเมินโครงการดา้นบริบท  
 ตอนที ่3  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการประเมินโครงการดา้นปัจจยัน าเขา้  
 ตอนที ่4  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการประเมินโครงการดา้นกระบวนการ  
 ตอนที ่5  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการประเมินโครงการดา้นผลผลิต  
 ตอนที ่6 ผลการวเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis) ค าถามปลายเปิดเก่ียวกบัโครงการ
ดา้นบริบท ดา้นปัจจยัน าเขา้  ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต  
 ตอนที ่7 ผลการวเิคราะห์การศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
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ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามโครงการพฒันานกับริหาร
ระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ 2556 ณ หน่วยพฒันา
สถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา ผูเ้ขา้รับการพฒันา จ านวน 94 คน โดยจ าแนก
ตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา สังกดั ต าแหน่ง ประสบการณ์ในการท างาน เงินเดือน ผูว้ิจยัวิเคราะห์
โดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ซ่ึงเสนอผลการวิเคราะห์รายละเอียด      
ดงัตารางท่ี 4 ถึงตารางท่ี 9 

 
ตารางท่ี 4 แสดงขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม   

(N = 94) 
ข้อมูลส่วนบุคคล ความถี่ ร้อยละ 

1. เพศ   
   1.1 ชาย 72 76.60 
   1.2 หญิง 22 23.40 
2. อาย ุ   
   2.1 41 – 45 ปี 2   2.13 
   2.2 มากกวา่ 45 ปี 92 97.87 
3. ระดบัการศึกษา   
    3.1 ปริญญาตรี 6   6.38 
    3.2 ปริญญาโท 72 76.60 
    3.3 ปริญญาเอก 16 17.02 
4. สงักดั   
   4.1 กระทรวงศึกษาธิการ 73 77.66 
         4.1.1 ขา้ราชการพลเรือน 23 24.47 
       4.1.2 ขา้ราชการครู 50 53.19 

    4.2 กระทรวงอ่ืน ๆ 21 22.34 
          4.2.1 ขา้ราชการพลเรือน 16 17.02 
          4.2.2 พนกังานรัฐวิสาหกิจ 4  4.26 
         4.2.3 พนกังานองคก์รของรัฐ 1  1.06 
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ตารางท่ี  4  แสดงขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
(N = 94) 

 
 จากตารางท่ี 4 พบว่าผูเ้ขา้รับการพฒันาทั้งหมด 94 คน เป็นเพศชาย จ านวน 72 คน คิด
เป็นร้อยละ 76.60 และเป็นเพศหญิง จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 23.40 ผูเ้ขา้รับการพฒันาส่วนใหญ่
อายมุากกว่า 45 ปี จ  านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 97.87 รองลงมาคือ อายุ 41-45 ปี จ  านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.13 ระดบัการศึกษา พบวา่ผูเ้ขา้รับการพฒันาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาโท
จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 76.60 รองลงมาคือระดบัปริญญาเอก จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.02 สังกัดพบว่าผูเ้ข้ารับการพฒันาส่วนใหญ่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 73 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 77.66 โดยส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการครู จ  านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 53.19 รองลงมา คือ 
ขา้ราชการพลเรือน จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 24.47 และสังกดัรองลงมา คือ กระทรวงอ่ืน ๆ 
จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 22.34 โดยส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการพลเรือน จ านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.02 รองลงมาเป็นพนกังานรัฐวสิาหกิจ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.26 การด ารงต าแหน่ง
ส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 32.99 และด ารง
ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัสูง จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 31.91 ประสบการณ์ในการ

ข้อมูลส่วนบุคคล ความถี่ ร้อยละ 
5. ต าแหน่ง   

    5.1 ผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่าย                 7   7.45 

    5.2 ผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการกอง                     7   7.45 

    5.3 ผูด้  ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัเช่ียวชาญ 18 19.14 

    5.4 ผูด้  ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัตน้ 31 32.99 

    5.5 ผูด้  ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัสูง 30 31.91 

    5.6 อ่ืน ๆ 1 1.06 

6. ประสบการณ์ในการท างาน                         

    6.1 นอ้ยกวา่ 10 ปี                               4   4.26 

    6.2 10 – 15 ปี 1   1.06 

    6.3 16-20 ปี 7            7.45 

    6.4 มากกวา่ 20 ปี 82 87.23 

7. เงินเดือน   
  7.1 40,001-  45,000  บาท/เดือน 15 15.96 

  7.2 มากกวา่ 45,000 บาท/เดือน 79  84.04 
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ท างาน พบวา่  ผูเ้ขา้รับการพฒันาส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานมากกวา่ 20 ปี  จ  านวน 82 คน
คิดเป็นร้อยละ 87.23 รองลงมาคือ มีประสบการณ์ในการท างาน 16-20 ปี จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ
7.45 เงินเดือน ส่วนใหญ่มีเงินเดือนมากกวา่ 45,000 บาท/เดือน จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 84.04 
รองลงมา คือ มีเงินเดือน 40,001- 45,000  บาท/เดือน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.96 

 
ตอนที ่ 2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการด้านบริบท 
 
ตารางท่ี  5 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับการพฒันา  ดา้นบริบท 

(C : Context Evaluation) 
 

 
 จากตารางท่ี 5 พบวา่ผลการประเมินโครงการพฒันานกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ 
(นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 ดา้นบริบท (Context) จากผูเ้ขา้รับการพฒันา อยู่ในระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 
(μ = 4.65,  = 0.41)  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความคิดเห็นว่าวตัถุประสงค์ของ
โครงการพฒันาสอดคล้องกบันโยบายการพฒันาของกระทรวงศึกษาธิการมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด    
(μ = 4.76,  = 0.46) รองลงมา คือวตัถุประสงคข์องโครงการพฒันามีความชดัเจน (μ = 4.74,  = 0.49) 
และวตัถุประสงคข์องโครงการสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด  (μ = 4.47,  = 0.56)   

ประเดน็การประเมิน 
ผูเ้ขา้รับการพฒันา 

(N = 94) 
μ  ระดบั ล าดบัท่ี 

1. วตัถุประสงคข์องโครงการพฒันาสอดคลอ้งกบันโยบายการ
พฒันาของกระทรวงศึกษาธิการ 

4.76 .46 มากท่ีสุด 1 

2. วตัถุประสงคข์องโครงการพฒันามีความชดัเจน 4.74 .49 มากท่ีสุด 2 
3. วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ 
ผูเ้ขา้รับการพฒันา 

4.70 .51 มากท่ีสุด 3 

4. วตัถุประสงคข์องโครงการสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 4.47 .56 มาก 7 
5. การด าเนินการพฒันานกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ 
(นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 ตอบสนองความตอ้งการของกรมตน้สังกดั 

4.67 .50 มากท่ีสุด 4 

6. โครงการพฒันามีความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบั
สภาพการณ์ในปัจจุบนั 

4.62 .59 มากท่ีสุด 6 

7.โครงการน้ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของท่านในการพฒันา
ความสามารถ และทกัษะในการบริหาร 

4.65 .54 มากท่ีสุด 5 

รวม 4.65 .41 มากท่ีสุด  
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ตอนที ่3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการด้านปัจจัยน าเข้า 
 
ตารางท่ี 6 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับการพฒันา  ดา้นปัจจยัน าเขา้ 

(I : Input Evaluation) 
 

ประเดน็การประเมิน 
ผูเ้ขา้รับการพฒันา 

(N = 94) 
μ  ระดบั ล าดบัท่ี 

ความเหมาะสมของผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ผูรั้บผดิชอบโครงการเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถในการ
บริหารโครงการอยา่งเหมาะสม 

4.72 .43 มากท่ีสุด 3 

2. ผูรั้บผดิชอบโครงการมีการเตรียมพร้อมในการด าเนินการ
โครงการ 

4.46 .55 มาก 14 

3. ผูรั้บผดิชอบโครงการมีทกัษะในการบริหารโครงการ 4.68 .53 มากท่ีสุด 4 
ความเหมาะสมของวิทยากร 
4. วทิยากรในโครงการมีเพียงพอ 4.67 .52 มากท่ีสุด 5 
5. วทิยากรในโครงการเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ 4.74 .57 มากท่ีสุด 1 
ความเหมาะสมของอุปกรณ์/ส่ือ สถานที่ที่ใช้ในการพฒันา 
6. วสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองใชใ้นหอ้งอบรมมีจ านวนเพียงพอ  
และเหมาะสม 

4.24 .73 มาก 18 

7. เอกสารประกอบการพฒันา ชดัเจน เขา้ใจง่าย 4.21 .71 มาก 20 
8. เอกสารประกอบการพฒันาในแต่ละรายวชิา  มีความเหมาะสม 
และมีเน้ือหาตรงตามหลกัสูตร 

4.22 .66 มาก 19 

9. หอ้งอบรมมีความเหมาะสม 4.73 .44 มากท่ีสุด 2 
10.หอ้งพกัส าหรับผูเ้ขา้รับการพฒันามีความเหมาะสม 4.06 .73 มาก 22 
11. สถานท่ีศึกษาดูงานมีความเหมาะสม 4.27 .71 มาก 17 
ความเหมาะสมของหลักสูตรท่ีใช้ในการพฒันา 
12. หลกัสูตรการพฒันาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้ขา้รับ
การอบรม 

4.47 .62 มาก 13 

13. เน้ือหาสาระของการพฒันากบัวตัถุประสงคข์องโครงการมี
ความสอดคลอ้งกนั 

4.50 .56 มากท่ีสุด 10 

14. เน้ือหาหลกัสูตร หมวดวชิาท่ี 1.1 การพฒันากระบวนการทาง
ความคิดของผูบ้ริหารมีความเหมาะสม 

4.65 .54 มากท่ีสุด 6 

15. เน้ือหาหลกัสูตร หมวดวชิาท่ี 2.1 การพฒันามุมมองใน
ระดบัประเทศและในระดบัสากลมีความเหมาะสม 

4.47 .58 มาก 13 

16. เน้ือหาหลกัสูตรหมวดวชิาท่ี 2.2 การสร้างและพฒันาภาวะ
ผูน้ าในองคก์ารมีความเหมาะสม 

4.68 .47 มากท่ีสุด 4 

     



80 
 

 

 จากตารางท่ี 6 พบวา่ผลการประเมินโครงการพฒันานกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ 
(นบส.ศธ.) รุ่นที่ 3 ด้านปัจจยัน าเขา้ (Input) จากผูเ้ขา้รับการพฒันา อยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย 
(μ = 4.44,  = 0.42) 

ตารางท่ี 6 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับการพฒันา  ดา้นปัจจยัน าเขา้ 
(I : Input Evaluation) (ต่อ) 

 

ประเดน็การประเมิน 

ผูเ้ขา้รับการพฒันา 
(N = 94) 

μ  ระดบั ล าดบัท่ี 
ความเหมาะสมของหลักสูตรท่ีใช้ในการพฒันา 
17. เน้ือหาหลกัสูตรหมวดวชิาท่ี 2.3 การบริหารทรัพยากรอยา่งมี
ประสิทธิผล มีความเหมาะสม 

4.51 .52 มากท่ีสุด 9 

18. เน้ือหาหลกัสูตรหมวดวชิาท่ี 2.4 การขบัเคล่ือนนโยบายสู่
ภาคปฏิบติัมีความเหมาะสม 

4.49 .52 มาก 11 

19. เน้ือหาหลกัสูตรหมวดวชิาท่ี 2.5 การเสริมสร้างประสบการณ์
นกับริหารเชิงประจกัษ ์มีความเหมาะสม 

4.67 .50 มากท่ีสุด 5 

20. เน้ือหาหลกัสูตรหมวดวชิาท่ี 2.6 การพฒันาคุณภาพชีวติและ
สร้างสุนทรียภาพของชีวติมีความเหมาะสม 

4.51 .52 มากท่ีสุด 9 

21. เน้ือหาหลกัสูตรหมวดวชิาท่ี 3.1 การศึกษากบัการพฒันา
ประเทศมีความเหมาะสม 

4.55 .52 มากท่ีสุด 7 

22. เน้ือหาหลกัสูตรหมวดวชิาท่ี 3.2 การศึกษากบัความมัน่คง
ของชาติมีความเหมาะสม 

4.39 .69 มาก 15 

23. เน้ือหาหลกัสูตร หมวดวชิาท่ี 3.3 การพฒันาคุณภาพ
การศึกษามีความเหมาะสม 

4.54 .56 มากท่ีสุด 8 

24. เน้ือหาหลกัสูตรหมวดวชิาท่ี 3.5 การฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชา
ลูกเสือระดบัผูน้  า ชั้นความรู้ชั้นสูงมีความเหมาะสม 

4.37 .82 มาก 16 

25. เน้ือหาหน่วยการเรียนรู้มีประโยชน์ น าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง 4.48 .56 มาก 12 

26. สัดส่วนระหวา่งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั มีความเหมาะสม 4.20 .67 มาก 21 

27. ปริมาณงานท่ีมอบหมายใหป้ฏิบติัตลอดการพฒันามีความ
เหมาะสม 

4.03 .90 มาก 24 

28. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการพฒันามีความเหมาะสม 3.88 .93 มาก 25 

29. ระยะเวลาในการจดักิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.04 .79 มาก 23 

รวม 4.44 .42 มาก  
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เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความคิดเห็นวา่วิทยากรในโครงการเป็นผูมี้
ความรู้ ความสามารถ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (μ = 4.74,  = 0.57) รองลงมา คือห้องอบรมมีความเหมาะสม
(μ = 4.73,  = 0.44)  และระยะเวลาท่ีใชใ้นการพฒันามีความเหมาะสมมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด (μ = 3.88,  = 0.93)   
 
ตอนที ่4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการด้านกระบวนการ 
 
ตารางท่ี 7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับการพฒันา  ดา้นกระบวนการ 

(P : Process Evaluation) 
 

ประเดน็การประเมิน 
ผูเ้ขา้รับการพฒันา 

(N = 94) 
μ  ระดบั ล าดบัท่ี 

ความเหมาะสมของการบริหารโครงการ 
1. ก าหนดแผนการพฒันาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ 4.46 .60 มาก 8 
2. การด าเนินการพฒันาเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 4.53 .56 มากท่ีสุด 4 
3. จดัเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียน และเอกสาร
ประกอบการพฒันา 

4.40 .63 มาก 10 

4. จดัให้มีการปฐมนิเทศผูเ้ขา้รับการพฒันาก่อนการพฒันา 4.62 .61 มากท่ีสุด 3 
5. ความเอาใจใส่ดูแล การใหค้  าปรึกษา แนะน าของวทิยากรท่ี
ปรึกษา  และผูรั้บผดิชอบโครงการ 

4.71 .52 มากท่ีสุด 1 

ความเหมาะสมของการจัดกจิกรรมตามหลกัสูตร 
6. กิจกรรมการพฒันาเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และพฒันา
ความสามารถของท่าน 

4.52 .54 มากท่ีสุด 5 

7. การจดักิจกรรมพฒันาสุขภาพกาย มีความเหมาะสม 4.01 .81 มาก 17 
8. การจดักิจกรรมพฒันาสุขภาพจิต มีความเหมาะสม 4.05 .82 มาก 16 
9. การจดักิจกรรมปฏิบติัธรรม มีความเหมาะสม 4.38 .76 มาก 11 
10. การจดักิจกรรมพฒันาบุคลิกภาพ มีความเหมาะสม 4.19 .81 มาก 15 
ความเหมาะสมของการด าเนินการบรรยาย 
11. วทิยากรมีการเตรียมการและวางแผนการบรรยาย 4.51 .60 มากท่ีสุด 6 
12. วทิยากรมีความรู้ความสามารถในเน้ือหาท่ีบรรยาย 4.68 .55 มากท่ีสุด 2 
13. วทิยากรพดูไดต้รงประเดน็และชดัเจน 4.43 .61 มาก 9 
14. วทิยากรถ่ายทอดความรู้ไดเ้ขา้ใจง่าย 4.49 .56 มาก 7 
15. วทิยากรใชส่ื้อไดอ้ยา่งเหมาะสม 4.28 .58 มาก 14 
16. บุคลิกภาพของวทิยากรมีความเหมาะสม 4.71 .48 มากท่ีสุด 1 
17. วทิยากรเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รับการพฒันามีส่วนร่วมในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

4.31 .69 มาก 13 
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ตารางท่ี 7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับการพฒันา  ดา้นกระบวนการ 
(P : Process Evaluation) (ต่อ) 

 

ประเดน็การประเมิน 
ผูเ้ขา้รับการพฒันา 

(N = 94) 
μ  ระดบั ล าดบัท่ี 

ความเหมาะสมของการติดตามประเมินผล 
18. การประเมินและรายงานความส าเร็จของการด าเนินโครงการ
พฒันามีความเหมาะสม 

4.38 .61 มาก 11 

19. มีการประเมินผลการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 4.34 .73 มาก 12 
20. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินผลมีความเหมาะสม 4.31 .67 มาก 13 

รวม 4.40 .48 มาก  
 
 

 จากตารางท่ี 7  พบวา่ผลการประเมินโครงการพฒันานกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ 
(นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 ด้านกระบวนการ (Process) จากผูเ้ข้ารับการพัฒนาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย         
(μ = 4.40,  = 0.48)   

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความคิดเห็นว่าความเอาใจใส่ดูแล 
การใหค้  าปรึกษา แนะน าของวทิยากรท่ีปรึกษาและผูรั้บผิดชอบโครงการ และบุคลิกภาพของวทิยากร
มีความเหมาะสมมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (μ = 4.71,  = 0.52), (μ = 4.71,  = 0.48) ตามล าดบัรองลงมา 
คือ วิทยากรมีความรู้ความสามารถในเน้ือหาท่ีบรรยาย (μ = 4.68,  = 0.55) และการจดักิจกรรม
พฒันาสุขภาพกาย มีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด (μ = 4.01,  = 0.81)   

 
ตอนที ่ 5  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการด้านผลผลติ 
 
ตารางท่ี 8  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับการพฒันา  ดา้นผลผลิต  

(P : Product  Evaluation) 
 

ประเดน็การประเมิน 
ผูเ้ขา้รับการพฒันา 

(N = 94) 
μ  ระดบั ล าดบัท่ี 

ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา 
1. ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถเป็นผูน้ า 4.62 .55 มากท่ีสุด 12 
2. ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถคิดอยา่งเป็นระบบ 4.60 .49 มากท่ีสุด 13 
3. ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถคิดแบบมีเหตุผล 4.67 .47 มากท่ีสุด 8 
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ตารางท่ี 8  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับการพฒันา  ดา้นผลผลิต  
(P : Product  Evaluation) (ต่อ) 

 

ประเดน็การประเมิน 
ผูเ้ขา้รับการพฒันา 

(N = 94) 
μ  ระดบั ล าดบัท่ี 

ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา 
4. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีทกัษะในการตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั
สถานการณ์ 

4.55 .50 มากท่ีสุด 16 

5. ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ภายใน
องคก์ร 

4.49 .54 มาก 17 

6. ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถบริหารบนความหลากหลายและการ
เปล่ียนแปลง 

4.59 .56 มากท่ีสุด 14 

7. ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถสร้างแนวทางการพฒันาภาวะผูน้ า
ใหก้บัตนเอง 

4.76 .46 มากท่ีสุด 3 

8. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีภาวะผูน้ ากลุ่ม 4.55 .56 มากท่ีสุด 16 
9. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความสามารถในการเจรจาต่อรอง 4.32 .64 มาก 20 
คุณลกัษณะของนักบริหารมืออาชีพ 
10. จากการเขา้รับการพฒันา  ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความรู้ ความ
เขา้ใจในการเป็นนกับริหารมืออาชีพ 

4.57 .58 มากท่ีสุด 15 

11. ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถน าเน้ือหาวชิาและกิจกรรมการ
พฒันาไปใชป้ระโยชน์การปฏิบติังานในหนา้ท่ีผูบ้ริหารไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

4.57 .56 มากท่ีสุด 15 

12. ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถวางแผนและก าหนดเป้าหมายการ
บริหารจดัการไดอ้ยา่งชดัเจน 

4.55 .56 มากท่ีสุด 16 

13. ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถพฒันาตนใหเ้ป็นผูมี้ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

4.60 .59 มากท่ีสุด 13 

14. ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถบริหารจดัการทรัพยากรไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

4.47 .54 มาก 18 

15. ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถน านโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.39 .64 มาก 19 

คุณลกัษณะของข้าราชการท่ีมีจิตสาธารณะ 
16. จากการเขา้รับการพฒันา ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความรู้ ความ
เขา้ใจในการเป็นขา้ราชการที่มีจิตสาธารณะ 

4.63 .57 มากท่ีสุด 11 

17. ผูเ้ขา้รับการพฒันามุ่งมัน่ในการปฏิบติัตนในการเป็น
ขา้ราชการที่มีจิตสาธารณะ 

4.67 .52 มากท่ีสุด 8 
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ตารางท่ี 8  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับการพฒันา  ดา้นผลผลิต  
(P : Product  Evaluation) (ต่อ) 

 

ประเดน็การประเมิน 
ผูเ้ขา้รับการพฒันา 

(N = 94) 
μ  ระดบั ล าดบัท่ี 

คุณลกัษณะของข้าราชการท่ีมีจิตสาธารณะ 
18. ผูเ้ขา้รับการพฒันาตระหนกัถึงการเป็นขา้ราชการที่มีจิต
สาธารณะอยูต่ลอดเวลา 

4.66 .52 มากท่ีสุด 9 

19. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความเตม็ใจในการใหบ้ริการต่อ
ประชาชน 

4.71 .46 มากท่ีสุด 5 

20. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความพร้อมและเตม็ใจในการช่วยเหลือ
ผูอ่ื้นทุกเมื่อ 

4.65 .54 มากท่ีสุด 10 

21. ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถปฏิบติัตนให้เป็นขา้ราชการที่มีจิต
สาธารณะไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.71 .50 มากท่ีสุด 5 

คุณลกัษณะของข้าราชการท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
22. จากการเขา้รับการพฒันา ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความรู้ ความ
เขา้ใจในการเป็นขา้ราชการที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

4.71 .48 มากท่ีสุด 5 

23. ผูเ้ขา้รับการพฒันายดึหลกั คุณธรรม จริยธรรม ในการ
บริหารงาน 

4.74 .46 มากท่ีสุด 4 

24. ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีเพ่ือ
สร้างจิตส านึกในการปฏิบติังาน 

4.69 .53 มากท่ีสุด 7 

25. ผูเ้ขา้รับการพฒันาปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเท่าเทียมกนั 4.70 .50 มากท่ีสุด 6 
26. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความโปร่งใสในการด าเนินงาน 4.76 .43 มากท่ีสุด 3 
27. ผูเ้ขา้รับการพฒันาบริหารงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 

4.83 .41 มากท่ีสุด 1 

28. ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถปฏิบติัตนให้เป็นขา้ราชการที่มี
คุณธรรม จริยธรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.80 .41 มากท่ีสุด 2 

รวม 4.63 .38 มากท่ีสุด  

 
 จากตารางท่ี 8 พบว่าผลการประเมินโครงการพฒันานกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ 
(นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 ด้านผลผลิต (Product) จากผูเ้ข้ารับการพัฒนาอยู่ในระดับมากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ีย       
(μ = 4.63,   = 0.38)   
 
 

105 
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เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความคิดเห็นว่าผูเ้ขา้รับการพฒันา
บริหารงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด          
(μ = 4.83,  = 0.41) รองลงมา คือ ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถปฏิบติัตนให้เป็นขา้ราชการท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรมได้อย่างเหมาะสม (μ = 4.80,  = 0.41) และผูเ้ข้ารับการพฒันามีความสามารถในการ
เจรจาต่อรองมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด (μ = 4.32,  = 0.64)   
 
ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับโครงการด้านบริบท  
ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลติ  
 
ตารางท่ี 9 การวเิคราะห์ค าถามปลายเปิด 

(N = 94) 
ประเด็น ข้อเสนอแนะ ความถี่ ร้อยละ 

ดา้นบริบท (Context) 1. วตัถุประสงคข์องโครงการมีความสอดคลอ้ง
กบักฎหมาย นโยบาย ความตอ้งการพฒันา
บุคลากรในระดบัผูน้ าการพฒันาตามกรอบของ
หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูงของ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีความเหมาะสมกบั 
สภาพปัจจุบนั ต าแหน่งของผูเ้ขา้รับการอบรม
และประสบการณ์ในการท างาน 

8 88.89 

2. โครงการมีการประชาสมัพนัธ์โครงการต่อผูท่ี้
มีคุณสมบติัอยา่งต่อเน่ืองและด าเนินการไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึง 

1 11.11 

ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) 1. วิทยากรมีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้
ความสามารถตรงกบัเน้ือหาหลกัสูตรท่ีก าหนด 

6 33.33 

2. ควรปรับปรุงระบบการใหบ้ริการสญัญาณ
อินเตอร์เน็ต ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งทัว่ถึง          
ไม่วา่จะเป็นหอ้งอบรมหอ้งประชุม รวมถึงหอ้งพกั 

4 22.22 

3. เน้ือหาหลกัสูตรมีความเหมาะสม 3 16.67 
4. ผูรั้บผิดชอบโครงการมีความรู้ ความสามารถ
ในการบริหารโครงการอยา่งเหมาะสม มีระบบ
การท างานท่ีดี  

2 11.11 
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ตารางท่ี 9 การวเิคราะห์ค าถามปลายเปิด (ต่อ) 
(N = 94) 

ประเด็น ข้อเสนอแนะ ความถี่ ร้อยละ 
ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) 
(ต่อ) 

5. ควรมีสถานท่ีในการปฏิบติังาน หรือศึกษา
คน้ควา้ไวใ้หบ้ริการ อีกทั้งควรเปิดหอ้งสมุด
ในวนัเสาร์ถึงอาทิตยเ์พื่อใหผู้เ้ขา้รับการพฒันา
ไดค้น้ควา้หาความรู้ 

2 11.11 

6. ควรจดัใหมี้อุปกรณ์ส าหรับใหบ้ริการใน
การปฏิบติังานใหมี้ความเพียงพอ เช่น เคร่ือง
คอมพิวเตอร์  เคร่ืองปร้ินเตอร์  เคร่ืองถ่าย
เอกสาร 

1 5.56 

ดา้นกระบวนการ(Process) 1. ระยะเวลาในการอบรมไม่เหมาะสม 
เน่ืองจากการจดัการพฒันาในวนัศุกร์ เสาร์ 
อาทิตย ์ท าใหไ้ม่มีเวลาท ากิจธุระส่วนตวั และ
กระทบกบังานประจ า ควรปรับปรุงวนัในการ
อบรม  เช่น จดัใหมี้การอบรมในวนัพฤหสั
ศุกร์ เสาร์ และหยดุวนัอาทิตยห์น่ึงวนั/หน่ึงวนั
ต่อสัปดาห์ หรือด าเนินการพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง เช่น อาทิตยล์ะหา้วนั เดือนละสอง
อาทิตย ์

10 41.67 

2. ผูรั้บผดิชอบโครงการมีกระบวนการ 
วางแผนการด าเนินงานไดเ้หมาะสม มีความ
พร้อมและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งดียิง่ รวมทั้งให้
ค  าปรึกษาแนะน าผูเ้ขา้รับการพฒันาอยา่งเป็น
กนัเอง 

4 16.67 

3. กระบวนการสร้างการเรียนรู้ มีการบรรยาย
มากเกินไป ควรเนน้การท ากิจกรรมกลุ่ม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ใหม้าก มีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง หรือการเรียนรู้จากสภาพจริง 

3 12.5 
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ตารางท่ี 9 การวเิคราะห์ค าถามปลายเปิด (ต่อ) 
(N = 94) 

ประเดน็ ข้อเสนอแนะ ความถี่ ร้อยละ 

ดา้นกระบวนการ(Process) 
(ต่อ) 

4. การศึกษาดูงานภายในประเทศก าหนดใหมี้
การศึกษาดูงานในสถานท่ีต่าง ๆ ต่อวนัมาก
เกินไป ควรปรับลดสถานท่ีต่าง ๆ ลง เช่น ใน
หน่ึงวนัควรศึกษาดูงาน 1-2 แห่ง เพื่อใหมี้เวลา
ในการศึกษาในเชิงลึกเพิ่มมากข้ึน พร้อมกบัท า
ใหมี้เวลาไดเ้รียนรู้พื้นท่ี ผูค้น และวฒันธรรม
ของจงัหวดัท่ีไปศึกษาดูงานดว้ย 

3 12.5 

5. ระยะเวลาในการศึกษาดูงานในประเทศใช้
ระยะเวลายาวนานเกินไป 

2 8.33 

6. การมอบหมายงาน (Individual Study : IS) 
และ (Group Project : GP) ไม่สอดคลอ้งกบั
เวลาในการเรียนรู้ และเป็นการจดัท ารายงานท่ี
หนกัเกินไป เน่ืองจากไม่มีเวลาเพียงพอในการ
เก็บขอ้มูลในการท าวิจยั ควรปรับเป็นรายงาน
ในลกัษณะอ่ืน อาจเป็นการวิเคราะห์ แสดง
ความคิดเห็น 

2 8.33 

ดา้นผลผลิต (Product) 1. ผูเ้ขา้รับการพฒันาไดเ้พิ่มพนูองคค์วามรู้ 
มุมมอง ประสบการณ์ วสิัยทศัน์ เพื่อน าไปสู่
การพฒันาตนเองและองคก์ร ตลอดจนไดรั้บ
ประสบการณ์และแนวทางในการแกไ้ขปัญหา
ในองคก์ร  

7 77.78 

2. ผูเ้ขา้รับการพฒันาไดส้ร้างความเป็นเครือข่าย 2 22.22 
 
 จากตารางท่ี 9 ผลการวเิคราะห์ค าถามปลายเปิดสรุปไดด้งัน้ี 

1. ดา้นบริบท พบวา่ วตัถุประสงคข์องโครงการมีความสอดคลอ้งกบักฎหมาย นโยบาย 
ความตอ้งการพฒันาบุคลากรในระดบัผูน้ า การพฒันาตามกรอบของหลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง
ของกระทรวงศึกษาธิการ และมีความเหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนั ต าแหน่งของผูเ้ขา้รับการอบรม
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และประสบการณ์ในการท างาน มีความถ่ีมากท่ีสุด รองลงมา คือโครงการมีการประชาสัมพนัธ์
โครงการต่อผูท่ี้มีคุณสมบติัอยา่งต่อเน่ืองและด าเนินการไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

2. ดา้นปัจจยัน าเขา้ พบว่าวิทยากรมีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถตรงกบั
เน้ือหาหลกัสูตรที่ก าหนด มีความถี่มากที่สุด รองลงมา คือควรปรับปรุงระบบการให้บริการ
สัญญาณอินเตอร์เน็ต ให้สามารถใช้งานไดอ้ยา่งทัว่ถึง ไม่ว่าจะเป็นห้องอบรมห้องประชุม รวมถึง
หอ้งพกั 

3. ด้านกระบวนการ พบว่าระยะเวลาในการอบรมไม่เหมาะสม เน่ืองจากการจดัการ
พฒันาในวนัศุกร์ เสาร์ อาทิตย ์ท าให้ไม่มีเวลาท ากิจธุระส่วนตวั และกระทบกบังานประจ า ควร
ปรับปรุงวนัในการอบรม เช่น จดัให้มีการอบรมในวนัพฤหัส ศุกร์ เสาร์ และหยุดวนัอาทิตยห์น่ึง
วนั/หน่ึงวนัต่อสัปดาห์ หรือด าเนินการพฒันาอย่างต่อเน่ือง เช่น อาทิตย์ละห้าวนั เดือนละสอง
อาทิตย ์มีความถ่ีมากท่ีสุด รองลงมา คือ ผูรั้บผดิชอบโครงการมีกระบวนการวางแผนการด าเนินงาน
ไดเ้หมาะสม มีความพร้อมและแกไ้ขปัญหาได้อย่างดียิ่ง รวมทั้งให้ค  าปรึกษาแนะน าผูเ้ขา้รับการ
พฒันาอยา่งเป็นกนัเอง 

4. ดา้นผลผลิต พบว่าผูเ้ขา้รับการพฒันาไดเ้พิ่มพูนองค์ความรู้ มุมมอง ประสบการณ์ 
วสิัยทศัน์ เพื่อน าไปสู่การพฒันาตนเองและองคก์ร ตลอดจนไดรั้บประสบการณ์และแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาในองคก์ร มีความถ่ีมากท่ีสุด รองลงมาคือผูเ้ขา้รับการพฒันาไดส้ร้างความเป็นเครือข่าย 

 
ตอนที ่7 ผลการวเิคราะห์การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1. การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารหน่วยพฒันา จ านวน 3 คน หวัหน้ากลุ่มพฒันาผูน้ า จ  านวน 1 คน 
ผูรั้บผดิชอบโครงการ จ านวน 8 คน วทิยากรท่ีปรึกษา จ านวน 12 คน รวมเป็นจ านวน 24 คน 

2. การสนทนากลุ่มจากผูเ้ขา้รับการพฒันา จ านวน 4 คน ผูรั้บผิดชอบโครงการ จ านวน 
4 คน และวทิยากรท่ีปรึกษาของโครงการ จ านวน 4 คน รวมเป็นจ านวน 12 คน 
 โดยปรากฏผลการวิเคราะห์ดงัต่อไปน้ี 
 
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ห้สัมภาษณ์โครงการพฒันานกับริหารระดบัสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ 2556 ณ หน่วยพฒันาสถาบนัพฒันา
ครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา ผูบ้ริหารหน่วยพฒันา จ านวน 3 คน หัวหน้ากลุ่มพฒันาผูน้ า 
จ  านวน 1 คน ผูรั้บผิดชอบโครงการ จ านวน 8 คน วิทยากรท่ีปรึกษา จ านวน 12 คน รวมเป็นจ านวน 
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24 คน โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยใช้
ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ซ่ึงเสนอผลการวิเคราะห์รายละเอียดดงัตาราง    
ท่ี 10  
 
ตารางท่ี 10 แสดงขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล ความถี่ ร้อยละ 
1. เพศ   
   1.1 ชาย 14 58.33 
   1.2 หญิง 10 41.67 
2. อาย ุ   
   2.1 41-45 ปี 1   4.17 
   2.2 46-50 1  4.17 
   2.2 51-60 ปี 10 41.66 
   2.3 มากกวา่ 60 ปี 12 50.00 
3. ระดบัการศึกษา   
    3.1 ปริญญาตรี 1  4.17   
    3.2 ปริญญาโท 9 37.50 
    3.3 ปริญญาเอก 14 58.33 
4. ประสบการณ์ในการท างาน   
    4.1 ดา้นการเป็นวิทยากรท่ีปรึกษา   
        4.1.1 นอ้ยกวา่ 10 ปี  3 25.00 
         4.1.2 10-20 ปี 7 58.33 
         4.1.3 มากกวา่ 20 ปี            2          16.67 
   4.2 ดา้นการบริหารโครงการ   
         4.2.1 10-20 ปี           7 87.50 
         4.2.2 มากกวา่ 20 ปี           1 12.50 
   4.3 ดา้นการเป็นผูบ้ริหาร   
         4.3.1 นอ้ยกวา่ 10 ปี           1 33.33 
         4.3.2 มากกวา่ 20 ปี           2 66.67 
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 จากตารางท่ี 10 พบวา่ผูใ้ห้สัมภาษณ์ ทั้งหมด 24 คน เป็นเพศชาย จ านวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.33 และเป็นเพศหญิง จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่อายุ
มากกว่า 60 ปี จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ อายุ 51-60 ปี จ  านวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 41.66 ระดับการศึกษา พบว่าผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 รองลงมาคือระดบัปริญญาโท จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 
ประสบการณ์ในการท างานพบว่าผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานใน 3 ดา้น คือ 
ดา้นการเป็นวิทยากรท่ีปรึกษา ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ 10-20 ปี จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 
รองลงมาคือมีประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปี จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ดา้นการบริหารโครงการ 
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ 10-20 ปี จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 รองลงมาคือมีประสบการณ์
มากกว่า 20 ปี จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ดา้นการเป็นผูบ้ริหาร ส่วนใหญ่มีประสบการณ์
มากกวา่ 20 ปี จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาคือมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 10 ปี จ  านวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  
 
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ รายละเอยีดปรากฏดังนี้  
 ด้านบริบท 

1. วตัถุประสงคข์องโครงการพฒันานกับริหารระดงัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) 
รุ่นท่ี 3 มีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  โครงการมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาผูบ้ริหารและความสามารถของผูบ้ริหารให้เป็น
ผูน้ า ท่ีมีความรู้ความสามารถ วิสัยทศัน์ สมรรถนะคุณธรรม และองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ในการท่ีจะน า
ความรู้ไปสู่การเปล่ียนแปลงในส่วนราชการ น าไปสู่การขบัเคล่ือนการศึกษาของชาติให้สอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานสากลไดรั้บการยอมรับจากนานาชาติอีกทั้งเป็นการพฒันาตนเองให้มีความพร้อมสู่
การเล่ือนต าแหน่งในอนาคตซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของรองศาสตราจารยมี์นา เชาวลิต วิทยากรท่ี
ปรึกษา “วตัถุประสงค์ของโครงการมีความเหมาะสม เน่ืองจากการพฒันานักบริหารการศึกษาให้
เป็นผูมี้คุณสมบติัทั้งวสิัยทศัน์ คุณธรรม และองคค์วามรู้ใหม่ ๆ เพื่อให้นกับริหารการศึกษาทั้งหลาย
ได้น าความรู้ไปสู่การขบัเคล่ือนการศึกษาของชาติให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล ไดรั้บการ
ยอมรับจากนานาชาติ” และสอดคล้องกบัค ากล่าวของ ดร.สมโภชน์ นพคุณ วิทยากรท่ีปรึกษา 
“เหมาะสม การพฒันาผูบ้ริหารให้มีความสามารถในการเป็นผูน้ า มีวิสัยทศัน์ สมรรถนะ โดยการ
เปล่ียนแปลงให้เป็นผูน้ าตามท่ีส านกังาน กพ. ก าหนดซ่ึงส านกังาน กพ. และกระทรวงศึกษาธิการ 
เนน้พฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงให้น าการเปล่ียนแปลงมาสู่ส่วนราชการได”้ อีกทั้งสอดคลอ้งกบัค ากล่าว
ของนายสมพงษ์ อนุยุทธพงศ์ วิทยากรท่ีปรึกษา “วตัถุประสงค์ของโครงการเพื่อพฒันานักบริหาร
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กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืนให้เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ เจริญก้าวหน้า พฒันานัก
บริหารใหเ้ล่ือนต าแหน่งในอนาคต ซ่ึงเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการจดัฝึกอบรมในโครงการน้ี” 

2. วตัถุประสงคข์องโครงการพฒันานกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) 
รุ่นท่ี 3 มีความชัดเจน มีลกัษณะที่เป็นรูปธรรมตามรายละเอียดหัวขอ้และเน้ือหาท่ีอบรม โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  วตัถุประสงคข์องโครงการมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันานกับริหารใหเ้ป็นผูมี้ความรู้มีกระบวนการคิด 
เป็นนักบริหารมืออาชีพและมีคุณธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับค ากล่าวของดร.สุเมธ  แสงน่ิมนวล 
วิทยากรท่ีปรึกษา “วตัถุประสงค์ของโครงการมีความชดัเจน ตอ้งการให้ผูเ้ขา้รับการพฒันาเป็นนกั
บริหารมืออาชีพและเป็นนกัวชิาการ” และสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของพลเอกพหล  สง่าเนตร วิทยากร
ท่ีปรึกษา “วตัถุประสงคช์ดัเจนวา่จะบริหารผูบ้ริหารให้มีความรู้มีกระบวนการคิด และมีคุณธรรม” อีก
ทั้งสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ รองศาสตราจารยมี์นา  เชาวลิต วิทยากรท่ีปรึกษา “วตัถุประสงคข์อง
โครงการมีความชดัเจนทุกขอ้ ทุกประเด็น ลกัษณะเป็นรูปธรรมตามรายละเอียดหวัขอ้ และเน้ือหาท่ี
อบรม” 

3. วตัถุประสงคข์องโครงการพฒันานกับริหารระดงัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) 
รุ่นท่ี 3 มีความสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตอ้งการให้ผูเ้ขา้รับการพฒันาเป็นผูมี้คุณสมบติัท่ี
พร้อมแต่งตั้ งให้เป็นผูบ้ ริหารระด ับสูง ซ่ึงสอดคล้องก ับค ากล่าวของ ดร.วาสุกาญจน์ บู่ทอง 
ผูรั้บผิดชอบโครงการ “สอดคล้อง เน่ืองจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตอ้งการพฒันาผู ้
อบรมให้มีคุณสมบติัท่ีพร้อมแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง” และสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของดร.อรพินธ์  
สอนสลบั ผูรั้บผิดชอบโครงการ “สอดคล้องกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันา
ผูบ้ริหารการศึกษาและผูบ้ริหารสถานศึกษาระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการท่ีมีหลักสูตร
เทียบเคียงของส านกังาน กพ.” อีกทั้งสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ นายพูนสุข  แกว้ศรีพจน์ ผูรั้บผิดชอบ
โครงการ “สอดคล้องในการพฒันาผูบ้ริหารให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณลกัษณะในการเป็น
ผูบ้ริหารท่ีเหมาะสม และมีความพร้อมในการเขา้สู่ต าแหน่งในระดบัสูงข้ึน” 

4. การเตรียมการภายในของโครงการพฒันานกับริหารระดงัสูง กระทรวงศึกษาธิการ 
(นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 มีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  เน่ืองจากโครงการต้องด าเนินการพัฒนานักบริหารให้เที ยบเคียงกับมาตรฐานท่ี
ส านกังาน กพ. ก าหนด ดงันั้นการด าเนินการในการเตรียมการจึงมีความสอดคลอ้งตามกระบวนการ
ท่ีส านกังาน กพ. ก าหนด อาทิ การแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดหลกัสูตร คณะกรรมการคดัเลือก     
ผูเ้ขา้รับการพฒันา เพื่อเตรียมการก่อนเขา้สู่การพฒันาซ่ึงสอดคล้องกบัค ากล่าวของ นางกวิสรา     
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ชวนวนั ผูรั้บผิดชอบโครงการ “เหมาะสม การเตรียมการของโครงการมุ่งเน้นให้เทียบเคียงกับ
ส านักงาน กพ. และด าเนินการตามส านักงาน กพ. มีขั้นตอนในการส ารวจความต้องการของ      
แต่ละหน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ การแต่งตั้งคณะท างานการรับสมคัรผ่าน   
ตน้สังกดัของหน่วยงาน การคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเขา้รับการพฒันาโดยคณะกรรมการ” และสอดคลอ้ง
กบัค ากล่าวของ ดร.อรพินธ์  สอนสลบั ผูร้ับผิดชอบโครงการ “มีความเหมาะสม ในด้านการ
คดัเลือกวิทยากร การคดัเลือกผู เ้ข ้า รับการอบรม กระบวนการบริหารจดัการซ่ึงเทียบเคียงกับ
ส านกังาน กพ.” อีกทั้งสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ นายพูนสุข  แกว้ศรีพจน์  ผูรั้บผิดชอบโครงการ “การ
เตรียมความพร้อม เร่ิมจากการแต่งตั้ งคณะท างานศึกษาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดบัสูง 
ด าเนินการตามที่ส านักงาน กพ. ก าหนดโดยมีการแต่งตั้งคณะท างานยกร่างหลกัสูตร ขอความ
เห็นชอบจากผูบ้ริหารระดบัสูง และส านกังาน กพ. อนุมติัให้ด าเนินการ และมีการเชิญผูท้รงคุณวุฒิ
เข้าร่วมด าเนินการตั้ งแต่กระบวนการยกร่างหลักสูตร” นอกจากน้ียงัสอดคล ้องกบัผู เ้ขา้ร่วม
สนทนากลุ่มอีกหลายท่านโดยพบว่า การเตรียมการภายในของโครงการมุ่งเน้นให้สอดคลอ้ง
กบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และให้เกิดความพร้อมในทุก ๆ ดา้น ส่ิงส าคญัของโครงการน้ี 
คือ การเตรียมการในการก าหนดหลกัสูตรเพื่อใหห้ลกัสูตรผา่นการรับรองจากส านกังาน กพ. ดงันั้น 
ผูรั้บผิดชอบโครงการจึงศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัสูตรจนเกิดความกระจ่าง เพื่อเขา้สู่กระบวนการ
สร้างหลกัสูตร จากนั้นเป็นการเตรียมการในขั้นตอนการคดัเลือกผูเ้ขา้รับการพฒันาท่ีมีคุณสมบติั
ตามท่ีส านกังาน กพ. ก าหนด เขา้สู่การพฒันา ในส่วนน้ีทีมงานไดด้ าเนินการประสานผูท้รงคุณวุฒิ
เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือก อีกทั้ ง การเตรียมการในการคัดเลือกวิทยากร
ผูบ้รรยายในหลกัสูตรเพื่อให้มีความเหมาะสมกบัเน้ือหาแต่ละหมวดวิชา โดยผูรั้บผดิชอบโครงการ
ไดค้ดัเลือกผูท้รงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับเพื่อ เป็นผูบ้รรยาย นอกจากนั้น
แลว้ผูรั้บผิดชอบโครงการไดเ้ตรียมตวัให้มีความรู้ความสามารถ พร้อมส าหรับการท างานร่วมกบั
ผูบ้ริหารระดบัสูงตลอดระยะเวลาการพฒันาดว้ยเช่นกนั ดงัค ากล่าวของผูร่้วมสนทนา ดงัน้ี 
  “...การเตรียมการโดยเร่ิมจากการศึกษาขอ้มูล ขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการ
ด าเนินงาน จากส านกังาน กพ. และหน่วยงานอ่ืนท่ีมีหลกัสูตรลกัษณะเดียวกนักบัหลกัสูตรในการ
พฒันาในคร้ังน้ี ซ่ึงการเตรียมการเป็นไปอยา่งเป็นรูปธรรม อยูใ่นระดบัท่ีพึงพอใจ...” 
  “หลักสูตรน้ีเทียบเคียงกับหลักสูตรของส านักงาน กพ. เป็นหลักสูตรพัฒนานัก
บริหารระดบัสูง เพราะฉะนั้น การด าเนินงานจึงได้เตรียมการในหลาย ๆ ด้านโดยเฉพาะใน
เร่ืองของหลกัสูตร ผูบ้ริหารโครงการได้ด าเนินการศึกษาหลักสูตรของส านกังาน กพ. เพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินการให้เทียบเท่ากบัหลกัสูตรของส านักงาน กพ. โดยการด าเนินการจะไม่ให ้    
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ต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของส านกังาน กพ. นอกจากน้ี ยงัให้ความส าคญัต่อการเตรียมในเร่ืองของ
อาคารสถานท่ี เพื่อใหมี้ความพร้อมต่อการใชง้านดว้ยเช่นกนั” 
   “การเตรียมการจะเตรียมการโดยใหค้วามส าคญัในทุกช่วงเวลาเพื่อใหก้ารด าเนินการ
มีความพร้อมในทุก ๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการเพื่อด าเนินการก่อน ระหว่าง และหลงัการ
ด าเนินโครงการ ทั้ง น้ี จะด าเนินการโดยให้สอดคล้องก ับนโยบาย หลักสูตรท่ีเทียบเท่าของ
ส านกังาน กพ. เพื่อใหห้ลกัสูตรเป็นท่ียอมรับ โดยมุ่งเนน้ใหค้วามส าคญักบัการประสานงาน...” 
   “...ในเร่ืองของการเตรียมการได้ด าเนินการตามท่ีส านักงาน กพ. ก าหนด โดยได้
ด าเนินการดงัน้ี 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการโดยหัวหน้าส่วนราชการซ่ึงเป็นผูก้  าหนดนโยบายและ
ก ากบัติดตามตรวจสอบหลกัสูตรเป็นคณะกรรมการ  

2. การติดตามประเมินผล มีการออกแบบการประเมินผลเพื่อใหท้ราบผลการประเมิน
ออกมาในเชิงคุณภาพ เช่น การน าองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากการพฒันาใดบา้งไปพฒันางาน   

3. การก าหนดการฝึกอบรม  ให้เป็นไปตามหมวดวชิา และตามช่วงเวลาท่ีก าหนด” 
  “การเตรียมการโครงการน้ีมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่แรกเร่ิม คือจากการประชุม
บุคลากรภายในและภายนอก เพื่อท าความรู้จกักนั กล่าวถึงนโยบาย ส่ิงท่ีตอ้งด าเนินงานในโครงการ 
เพื่อสร้างความเขา้ใจในการด าเนินการร่วมกนั ซ่ึงนบัวา่เป็นส่ิงส าคญั” 
  จากการเตรียมการภายในของโครงการเพื่อให้การด าเนินงานในโครงการเป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อย สอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการแลว้ ส่ิงท่ีคาดหวงัจากการเตรียมการ
ภายในโครงการมากที่สุด คือ การได้รับการรับรองหลกัสูตรการพฒันานักบริหารระดับสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ จากส านกังาน กพ. ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของผูร่้วมสนทนา ดงัน้ี 
  “ส่ิงท่ีคาดหวงัจากการเตรียมการ คือ การท าใหส้ านกังาน กพ. รับรองหลกัสูตรส าหรับใช้
ในการพฒันาในคร้ังน้ี” 
  “...ในส่วนคณะท างานท่ีเตรียมการภายใน ก็เป็นส่วนท่ีผูรั้บผิดชอบตอ้งศึกษาขอ้มูล 
ตอ้งดูบริบททั้งหมด เพื่อให้หลกัสูตรไดรั้บการรับรองทั้งหลกัสูตร และท าให้ทุกคนยอมรับในทุก ๆ ฝ่าย 
ทั้งผูบ้ริหาร ผูเ้ขา้รับการพฒันา...”  
  ซ่ึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงจากการเตรียมการภายในของโครงการส่วนใหญ่ตรงตามท่ี
เตรียมการไว ้แต่ก็มีบางส่วนท่ีแตกต่างกนัไปกบัส่ิงท่ีคาดหวงัไว ้เกิดข้ึนจากส่ิงท่ีไม่อาจควบคุมได ้
ซ่ึงผูรั้บผิดชอบโครงการก็ปรับไปตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้การด าเนินการด าเนินต่อไปได ้ 
แต่มิไดเ้ป็นขอ้จ ากดัในการด าเนินงานแต่อยา่งใด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของผูร่้วมสนทนา ดงัน้ี 
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  “การเตรียมการในดา้นต่าง ๆ ดีอยา่งไร แต่เม่ือด าเนินการและพบกบัสถานการณ์จริง 
ก็มีบางส่ิงท่ีตอ้งปรับแกไ้ขตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้การด าเนินงานสามารถด าเนินการต่อไปได้
ดว้ยดี” 
  “มีการเตรียมการด าเนินการในเชิงรูปธรรมในระยะเวลาอันสั้ นแต่ก็สามารถ
ด าเนินการไดอ้ยา่งมาก ถือวา่อยูใ่นระดบัท่ีพึงพอใจ” 
 5. ปัญหา อุปสรรค  
  การด าเนินการในโครงการด าเนินการตามข้อก าหนดของส านกังาน กพ. ซ่ึงการ
ด าเนินการในกระบวนการต่าง ๆ จะแต่งตั้งคณะกรรมเพื่อด าเนินการ คือ คณะกรรมการก าหนด
หลกัสูตร คณะกรรมการคดัเลือกผูเ้ขา้รับการพฒันา ซ่ึงการด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ    
ตอ้งด าเนินการร่วมกนั ซ่ึงบางช่วงเวลาคณะกรรมการแต่ละท่านไม่สามารถเขา้ประชุมในช่วงเวลาท่ี
ตรงกนัได ้จึงท าให้การด าเนินงานบางช่วงติดขดัไปบา้งซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของผูร่้วมสนทนา 
ดงัน้ี 
  “โครงการน้ีไม่เหมือนกบัโครงการอ่ืน ๆ ด าเนินการตามกรอบของส านกังาน กพ. มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการ เกิดปัญหาบางช่วงท่ีคณะกรรมการอยูไ่ม่พร้อมกนั ท าให้
การประชุมล่าชา้...” 
 6. ขอ้เสนอแนะ 
  การด าเนินการพฒันานักบริหารระดบัสูงของกระทรวงศึกษาธิการตอ้งด าเนินการ
อย่างต่อเน่ือง ฉะนั้นจึงควรสร้างทีมงานรุ่นต่อไปเพื่อรองรับการด าเนินการโครงการพฒันาใน
หลกัสูตรการพฒันานักบริหารระดบัสูงกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของผูร่้วม
สนทนา ดงัน้ี 
  “หลกัสูตรน้ีตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง เพียงแต่อาจมีการปรับเปล่ียนนโยบายใน
บางช่วงเท่านั้น ดงันั้น จึงควรมีการเตรียมการทีมงานใหมี้ความต่อเน่ืองเพื่อด าเนินการต่อไป”  

 ด้านปัจจัยน าเข้า 
1. หลกัสูตรท่ีใช้ในการพฒันาของโครงการพฒันานักบริหารระดงัสูง กระทรวงศึกษาธิการ 

(นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 มีความเหมาะสมโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  หลักสูตรท่ีใช้ในการพัฒนาก าหนดข้ึนเทียบเคียงกับหลักสูตรพัฒนานักบริหาร
ระดบัสูงของส านกังาน กพ. และครอบคลุมในดา้นการศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ ดร.อรพินธ์  
สอนสลับ ผูรั้บผิดชอบโครงการ “เหมาะสม ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 และ 2 เป็นการพฒันา
ความรู้ ทกัษะในการบริหาร เน้นการบริหารการศึกษา ส่วนที่ 3 เป็นการสัมมนา ติดตามผล 
การพฒันาโดยให้ผูเ้ขา้รับการพฒันาแลกเปล่ียนเรียนรู้พร้อมน าเสนอผลงานเก่ียวกบัการบริหารจดัการ” 
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สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ รองศาสตราจารยมี์นา เชาวลิต วิทยากรท่ีปรึกษา “หลกัสูตรท่ีใช้ในการ
พฒันา มีความเหมาะสม เพราะการร่างหลกัสูตรไดก้ล่าวถึงท่ีมา อาทิ นโยบายรัฐบาล พรบ. ระเบียบ
ขา้ราชการพลเรือน มติคณะรัฐมนตรีท่ีให้ความส าคญักบัการพฒันาขา้ราชการพลเรือน โดยเฉพาะ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีตอ้งรับผิดชอบในการจดัการศึกษาของชาติ จึงตอ้งมีการพฒันาให้เป็นนกั
บริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถ” สอดคล้องกับค ากล่าวของ พลเอกพหล  สง่าเนตร วิทยากรท่ี
ปรึกษา “เหมาะสม โดยอาศยัพื้นฐานจากหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของส านักงาน กพ. และ
เพิ่มเติมให้เหมาะสมกบักระทรวงศึกษาธิการ” อีกทั้งสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ ดร.สมโภชน์  นพคุณ 
ผูรั้บผิดชอบโครงการ “เหมาะสม ตามมาตรฐานของนักบริหารระดบัสูงของส านักงาน กพ. เป็น
หลกัสูตรกลาง ซ่ึงแตกต่างท่ีเนน้การบริหารการศึกษาระดบัสูง การศึกษาส าหรับทุกคน เพื่อทุกคน 
ทุกคนมีส่วนร่วมในการศึกษา”  
 2. วทิยากรผูบ้รรยาย 

2.1 ดา้นการบรรยาย พบว่าวิทยากรผูบ้รรยายมีความเหมาะสม สามารถถ่ายทอด
ความรู้ไดต้ามกรอบหลกัสูตรของโครงการ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค า
กล่าวของ รองศาสตราจารยม์ีนา เชาวลิต วิทยากรท่ีปรึกษา “วิทยากรผูบ้รรยาย สามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกันซ่ึงเป็นประโยชน์ส าหรับการด าเนินการพัฒนา
การศึกษาต่อไป” และสอดคล้องกบัค ากล่าวของ นางกวิสรา ชวนวนั ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
“เหมาะสม เพราะการด าเนินโครงการไดมี้การประสานวทิยากร และก าหนดกรอบหลกัสูตรในการ
บรรยาย เวลาบรรยายตรงกบักรอบหลกัสูตร วิทยากรท่ีเชิญ เป็นผูมี้ช่ือเสียง เป็นผูมี้ประสบการณ์ใน
หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ และของส านกังาน กพ.”  

2.2 ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ พบวา่โครงการไดค้ดัเลือกวิทยากรผูบ้รรยาย 
จากบุคคลท่ีมีช่ือเสียงระดบัชาติ เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถเป็นท่ียอมรับมีประสบการณ์การ
ท างานทางด้านการบริหาร และเป็นผูน้ าขององค์กร ซ่ึงสอดคล้องกับค ากล่าวของ ดร.สมโภชน์         
นพคุณ ผูรั้บผิดชอบโครงการ “ วิทยากรมีความเหมาะสม โดยมีเกณฑ์การคดัเลือก ดังน้ี 1. เป็น
บุคคลท่ีมีประสบการณ์ทางด้านการบริหาร และเป็นผูน้ าขององคก์ร 2. มีผลงานเป็นท่ีประจกัษ์
ในเร่ืองความรู้ความสามารถในสาขาซ่ึงเป็นท่ียอมรับ 3. เป็นนกัวิชาการโดยมีผลงานในสาขาวิชา
การบริหาร” สอดคล้องกับค ากล่าวของรองศาสตราจารยม์ีนา  เชาวลิต วิทยากรที ่ปรึกษา 
“วิทยากรที่ได้รับเชิญ เป็นผูมี้ช่ือเสียงระดบัชาติ ทั้งความรู้ ประสบการณ์การท างาน มีการบอก
กล่าวถึงยทุธวิธีการท างาน การแกไ้ขปัญหาและขอ้ควรระวงัการปฏิบติังาน และเนน้การมีคุณธรรม 
จริยธรรมของผูบ้ริหาร” สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ ดร.อรพินธ์  สอนสลบั ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
“มีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ในการบริหารจดัการและ
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บางท่านมีต าแหน่งท่ีสูงในระบบราชการ รวมทั้งระบบภาคเอกชน ได้รับการคดัเลือกมาจากผูมี้
ผลงานโดดเด่น” 

3. ระยะเวลาในการพฒันาของโครงการพฒันานักบริหารระดงัสูง กระทรวงศึกษาธิการ 
(นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 มีความเหมาะสมกบัเน้ือหาหลกัสูตร สอดคลอ้งกบัระยะเวลาท่ีส านักงาน กพ. 
ก าหนด แต่ช่วงเวลาการอบรมยงัไม่มีความเหมาะสมโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  การก าหนดช่วงเวลาให้มีการพฒันาในวนัศุกร์ เสาร์ อาทิตย ์ยงัไม่มีความเหมาะสมซ่ึง       
ท  าให้ผูเ้ขา้รับการพฒันาเกิดความอ่อนลา้ในการเดินทาง และเป็นอุปสรรคในการบริหารจดัการเวลา
ระหว่าการเข้ารับการพฒันาและการปฏิบติังานประจ าของผูเ้ขา้รับการพฒันา ซ่ึงสอดคล้องกับ        
ค  ากล่าวของ ดร.สมโภชน์ นพคุณ ผูรั้บผิดชอบโครงการ “ระยะเวลาการพฒันาก าหนดโดยค านึงถึง
วตัถุประสงคข์องโครงการคือ 1. พฒันาผูบ้ริหารให้มีความเป็นผูน้ า ท่ีให้ไดรั้บทั้งความรู้และตอ้งมี
ระยะเวลาในการคิดวิเคราะห์ร่วมกนั 2. สร้างให้นกับริหารแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั เป็นไปตาม
หลกัท่ีวา่พฒันาผูน้ ากนัเอง เรียนรู้ประสบการณ์ระหวา่งกนัเพราะแต่ละคนมีประสบการณ์ท่ีแตกต่าง
กนั 3. สร้างเครือข่ายนักบริหารระดบัสูง ภาครัฐในท่ีต่าง ๆ ได้เรียนรู้ ช่วยเหลือซ่ึงกันและกนั 4. 
เง่ือนไขการเขา้อบรม สร้างผลงานเชิงประสบการณ์ และวิชาการ (Individual Study : IS), (Group 
Project : GP) ซ่ึงตอ้งมีช่วงระยะเวลาใหเ้สร็จภายในช่วงระยะเวลาการอบรม” สอดคลอ้งกบัค ากล่าว
ของ นายสมพงษ์ อนุยุทธพงศ์ “สอดคล้องกับระยะเวลาท่ีส านักงาน กพ. ก าหนด แต่วนัเวลาท่ี
ก าหนดยงัไม่เหมาะสม คือ ก าหนดวนัศุกร์ เสาร์ อาทิตย ์ท าใหไ้ม่มีวนัหยดุ อ่อนลา้ ตอ้งท างานหนกั 
ควรก าหนดให้มีการอบรมต่อเน่ืองเป็นช่วง ซ่ึงจะช่วยให้ประหยดังบประมาณในเร่ืองค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง” อีกทั้ งยงัสอดคล้องกับค ากล่าวของ ดร.สุเมธ  แสงน่ิมนวล วิทยากรท่ีปรึกษา                
“เหมาะสมส าหรับนักบริหารระดบัน้ี ยกเวน้ช่วงเวลาเท่านั้นท่ีตอ้งน ามาปรับปรุง และการอบรม
ระยะยาว เพื่อสร้างความใกลชิ้ด สนิทสนม รู้จกักนั คือไดเ้พื่อนไดเ้ครือข่าย”  

4. สถานท่ีท่ีใชใ้นการพฒันาของโครงการพฒันานกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ 
(นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3  มีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  เน่ืองจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเป็นหน่วยงาน
ฝึกอบรม มีทั้งห้องพกั ห้องอบรม สถานท่ีออกก าลงักายรวมเข้าไวด้้วยกนัจึงเหมาะส าหรับเป็น
สถานท่ีท่ีใชใ้นการพฒันาโดยผูเ้ขา้รับการพฒันาไดอ้ยูร่่วมกนั ท ากิจกรรมร่วมกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ค ากล่าวของศาสตราจารยมี์นา  เชาวลิต วิทยากรท่ีปรึกษา “สถานท่ีท่ีใช้ในการพฒันามีความเหมาะสม       
ท่ีจะให้นกับริหารมาอยูร่่วมกนั ท ากิจกรรมร่วมกนั มีทั้งห้องพกั ห้องอบรม สถานท่ีออกก าลงักาย 
และอากาศดี” สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ ดร.อรพินธ์  สอนสลบั ผูรั้บผิดชอบโครงการ “เหมาะสม 
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เน่ืองจากสถาบนัฯ เป็นหน่วยงานในการพฒันา และมีท่ีพกัพร้อม และห้องประชุมสามารถรองรับ        
ผูเ้ขา้รับการพฒันา ทั้งหอ้งใหญ่ หอ้งยอ่ย ท่ีพอเพียง” 

5. อุปกรณ์/ส่ือ ของโครงการพฒันานกับริหารระดงัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) 
รุ่นท่ี 3 มีความเพียงพอ และเหมาะสม แต่อุปกรณ์/ส่ือ ส าหรับให้บริการต่อผูเ้ขา้รับการพฒันายงั           
ไม่เพียงพอ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  อุปกรณ์/ส่ือ ส าหรับให้บริการต่อผูเ้ขา้รับการพฒันา เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่าย
เอกสาร รวมถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี มีขอ้จ ากดัในการใช้งาน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัค ากล่าวของ ดร.สมโภชน์ นพคุณ ผูรั้บผิดชอบโครงการ “อุปกรณ์ท่ีช่วยสนบัสนุน เช่น  เคร่ือง
ถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต อยูก่ระจดักระจาย มีไม่เพียงพอ มีขอ้จ ากดัในการ
ใช้งาน” และสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ นางนวลวรรณ   บุญฤทธ์ิ หัวหน้ากลุ่มพฒันาผูน้ า “สัญญาณ
อินเตอร์เน็ต ไม่ครอบคลุมพื้นท่ี ระบบอินเตอร์เน็ตช้า สัญญาณมีไม่เพียงพอ” อีกทั้งยงัสอดคลอ้ง
กบัค ากล่าวของพลเอกพหล  สง่าเนตร วิทยากรท่ีปรึกษา “อุปกรณ์ในการบรรยายมีเพียงพอ ควร
เพิ่มอุปกรณ์สนบัสนุนผูเ้ขา้รับการพฒันาเพิ่มข้ึน เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร ชุดคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
สืบคน้ และท ารายงาน มีจ านวนนอ้ยเกินไป” 

6. งบประมาณ ของโครงการพฒันานกับริหารระดงัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) 
รุ่นท่ี 3 มีความเพียงพอ เหมาะสมโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  งบประมาณส าหรับการด าเนินการในโครงการมีความเพียงพอ เหมาะสม ส าหรับการ 
บริหารจดัการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เพียงแต่นโยบายในการจดัสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินการ
ในโครงการน้ียงัไม่มีความชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม ดงัน้ี 
  “ตอ้งการให้มีความชดัเจนเร่ืองของงบประมาณ ในระดบันโยบายจากผูบ้ริหารระดบั
กระทรวง วา่แต่ละรุ่น งบประมาณใหเ้ท่าไร จดัสรรมาจากท่ีใด เพื่อการด าเนินการท่ีชดัเจน” 
  นอกจากน้ีจากการสนทนากลุ่มพบวา่ ปัจจยัในการด าเนินงานของโครงการท่ีเกิดข้ึนจริง 
มีความแตกต่างจากท่ีคาดหวงัไว ้ดงัน้ี 

1. การให้บริการห้องสมุดในการคน้ควา้หาความรู้ ไม่เปิดให้บริการในวนัท่ีผูเ้ขา้รับ
การพฒันามาเขา้รับการพฒันา (ศุกร์ เสาร์ อาทิตย)์ ท าใหไ้ม่สามารถคน้ควา้หาความรู้ได ้  

2. เอกสารการบรรยายในบางรายวชิาไม่ไดแ้จกใหก้บัผูเ้ขา้รับการพฒันา  
  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของผูร่้วมสนทนา ดงัน้ี 
  “ห้องสมุดไม่เปิดใหบ้ริการในวนัศุกร์ เสาร์ อาทิตย ์ซ่ึงเป็นช่วงท่ีผูเ้ขา้รับการพฒันาเขา้
รับการพฒันา” 
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  “ส่ือท่ีน ามาใชป้ระกอบการอบรมดีแลว้ แต่ในบางรายวิชาไม่มีการแจกเอกสารใหก้บัผู ้
เขา้รับการพฒันา”  
 6. ปัญหา อุปสรรค  
  ห้องท่ีใช้ในการพฒันาในโครงการมิไดจ้ดัเตรียมไวโ้ดยเฉพาะส าหรับการใช้งานใน
การพฒันานักบริหารระดับสูง ในโครงการน้ีอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคล้องกบั ค ากล่าวของผูร่้วม
สนทนา ดงัน้ี 
  “การเตรียมห้องอบรม มิไดเ้ตรียมไวส้ าหรับการพฒันาในหลกัสูตรน้ีโดยเฉพาะ ซ่ึงเป็น
การเตรียมการส าหรับใชใ้นช่วงระยะเวลาการพฒันาเท่านั้น ซ่ึงมิไดเ้ตรียมไวโ้ดยเฉพาะในการพฒันาใน
หลกัสูตรน้ีโดยตรงตลอดไป” 
 7. ขอ้เสนอแนะ 

7.1 ควรปรับปรุงหลกัสูตร ให้มีเน้ือหาในดา้นการส่งเสริมการพฒันาผูบ้ริหารให้เป็น
นกับริหาร มิใช่นกัวจิยั  

7.2 ควรจดัสรรงบประมาณส าหรับการพฒันาในโครงการพฒันานกับริหารระดบัสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ แยกออกจากงบประมาณในส่วนอ่ืนของหน่วยงาน เพื่อความสะดวกในการ
บริหารจดัการ 

7.3 ควรมีวิทยากรผูบ้รรยาย ท่ีมาจากหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์
มุมมองท่ีหลากหลายใหก้บัผูเ้ขา้รับการพฒันา  
  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของผูร่้วมสนทนา ดงัน้ี 
  “ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรที่สร้างนักบริหาร มิใช่นักวิจยั 
ยกตวัอยา่งเช่น การให้น าเสนอขอ้ปัญหาในสถานท่ีท างานแนวทางการแกไ้ขปัญหา เช่ือมโยงวา่ใช้
ทฤษฎีใด ท าการสรุปและน าเสนอเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั” 
  “ด้านวิทยากร เป็นบุคลากรภายในกระทรวงศึกษาธิการส่วนมาก ซ่ึงท่ีตอ้งการคือ 
วทิยากรจากภายนอก โดยเฉพาะบุคลากรจากเอกชน เพื่อเปล่ียนมุมมองใหม่”  
  “การจดัสรรงบประมารส าหรับโครงการน้ี ควรแยกออกจากงบประมาณในส่วนอ่ืน
ของหน่วยงาน เพื่อความสะดวกในการบริหารจดัการ” 

 ด้านกระบวนการ 
1. การวางแผนการจดัการพฒันาของโครงการพฒันานกับริหารระดงัสูง กระทรวงศึกษาธิการ 

(นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 มีความเหมาะสม มีการวางแผนท่ีชดัเจน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  เร่ิมตั้งแต่การจดัท าหลกัสูตรการก าหนดเง่ือนเวลาในการพฒันา เตรียมความพร้อม
ดา้นอาคารสถานท่ี บุคลากร และงบประมาณ โดยผูรั้บผดิชอบโครงการจะมีการประชุมวางแผนใน



99 
 

ทุกสัปดาห์ และท าการสรุปส่ิงท่ีเกิดข้ึน พร้อมกบัใหข้อ้เสนอแนะในการด าเนินการต่อไป ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัค ากล่าวของนายพนูสุข  แกว้ศรีพจน์ ผูรั้บผิดชอบโครงการ “มีการวางแผนท่ีชดัเจน เร่ิมตั้งแต่การ
จดัท าหลกัสูตร การก าหนดเง่ือนเวลาในการพฒันา เตรียมพร้อมดา้นอาคารสถานท่ี บุคลากร และ
งบประมาณ” และสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของดร.อรพินธ์ สอนสลบั ผูรั้บผิดชอบโครงการ “เหมาะสม 
เน่ืองจากการบริหารจดัการโครงการอยูใ่นรูปของคณะกรรมการ ไม่วา่จะเป็นคณะกรรมการก าหนด
หลกัสูตร คณะกรรมการคดัเลือกผูเ้ขา้รับการพฒันา และผูรั้บผิดชอบโครงการ โดยมีการประชุม
วางแผน โดยเฉพาะผูบ้ริหารโครงการจะประชุมทุกสัปดาห์ โดยสรุป และมีขอ้เสนอแนะ” 
  นอกจากน้ีจากการสนทนากลุ่ม พบวา่การประสานงานระหวา่งผูรั้บผิดชอบโครงการ
และผูเ้ข้ารับการพฒันายงัไม่เพียงพอ เนื่องจากผูร้ับผิดชอบโครงการแจง้ขอ้มูลผ่านทางส่ือ
อินเตอร์เน็ตเป็นส่วนมาก ซ่ึงผูเ้ขา้รับการพฒันาไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดท้นัท่วงทีซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัค ากล่าวของผูร่้วมสนทนา ดงัน้ี 
  “เร่ืองของการประสานงานในการแจง้ขอ้มูลมีการปรับเปล่ียนมาก โดยจะแจง้โดยใช้
ช่องทางอินเตอร์เน็ต ซ่ึงมิได้แจ้งโดยตรง บางคร้ังผูเ้ข ้ารับการพฒันาไม่ได้รับข่าวสารอย่าง
ทนัท่วงที” 

2. การจดักิจกรรมพฒันาของโครงการพฒันานักบริหารระดังสูง กระทรวงศึกษาธิการ 
(นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 มีความเหมาะสมทั้งในช่วงก่อนเร่ิมการพฒันา และระหว่างการพฒันา โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  กิจกรรมก่อนเร่ิมการพฒันาโครงการจะจดัให้มีการปฐมนิเทศ สร้างความรู้จกัอนัดี
ระหวา่งผูเ้ขา้รับการพฒันา และสร้างความเขา้ใจขั้นตน้ในการเขา้รับการพฒันา ส าหรับระหวา่งการ
พฒันาโครงการได้จดักิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน การท า
กิจกรรมกลุ่ม เป็นต้นซ่ึงสอดคล้องกับค ากล่าวของ พลเอกพหล  สง่าเนตร วิทยากรท่ีปรึกษา 
“เหมาะสมมีการปฐมนิเทศและกระบวนการสร้างความเขา้ใจในขั้นตน้ มีการฝึกอบรม ดูงานในช่วง
กลาง และมีการติดตามผลในตอนท้าย” สอดคล้องกับค ากล่าวของ ดร.อรพินธ์  สอนสลับ 
ผูรั้บผดิชอบโครงการ “เหมาะสม เน่ืองจาก มีหลากหลายรูปแบบ เช่น เรียนรู้ในห้องเรียน การศึกษา
จากประสบการณ์ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและนอกประเทศ แลกเปล่ียนเรียนรู้ การท ารายงาน
บุคคลและรายงานกลุ่ม” อีกทั้ งสอดคล้องกับค ากล่าวของ ดร.สมโภชน์  นพคุณ ผูรั้บผิดชอบ
โครงการ “ เหมาะสมครอบคลุมแลว้ คือ 1. การศึกษาดูงานในประเทศและนอกประเทศ 2. กิจกรรม
เสริมสร้างความสัมพนัธ์ 3. ร่วมกนัคิดวิเคราะห์ทั้งกลุ่มใหญ่ และกลุ่มย่อย 4. กิจกรรมเสริมสร้าง
พฒันากระบวนการคิดและระหว่างหลักสูตรจะสรุปผลการเรียนรู้เป็นช่วงเพื่อสรุปผลบทเรียน 
บูรณาการองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บ” 
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  นอกจากน้ียงัพบว่า การจดัท ากิจกรรมกลุ่มในโครงการพยายามจดักิจกรรมเพื่อให ้         
ผูเ้ขา้รับการพฒันาไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างกนั แต่ทั้งน้ีไดรั้บการตอบรับจากผู ้
เขา้รับการพฒันาบางส่วน ผลที่ได้รับจึงบงัเกิดข้ึนต่อผูเ้ขา้รับการพฒันาท่ีให้ความส าคญัต่อการ
จดัท ากิจกรรมกลุ่มเท่านั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของผูร่้วมสนทนา ดงัน้ี  
  “ในหลักสูตรมุ่งเน้นให้เกิดการท ากิจกรรมกลุ่มเพื่อให้ผู ้เข้าร่วมการพัฒนาได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกนั เน่ืองจากผูเ้ขา้รับการพฒันาแต่ละคนก็เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ ท่ีมี
มุมมองท่ีหลากหลาย ของแต่ละบุคคล โดยสอดคลอ้งกบัหลกัการของการจดัท ากิจกรรมกลุ่มท่ีว่า 
นกับริหารเป็นผูมี้ประสบการณ์ มีมุมมองท่ีหลากหลาย จะแลกเปล่ียนความรู้ดว้ยกนั แต่ทั้งน้ีประสบ
ผลส าเร็จเพียงบางส่วน ส าหรับผูท่ี้สนใจเท่านั้น” 

3. การวดัและประเมินผลการพฒันาของโครงการพฒันานกับริหารระดงัสูง กระทรวงศึกษาธิการ 
(นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 มีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  การวดัและประเมินผลการพัฒนาใช้รูปแบบการประเมินตนเองและผูเ้ช่ียวชาญ 
ระหวา่งการเขา้รับการพฒันาและหลงัจากส้ินสุดการพฒันา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ ดร.สมโภชน์  
นพคุณ ผูรั้บผิดชอบโครงการ “การวดัและประเมินผล 3 วิธี คือ 1. ให้ประเมินผลตนเอง ว่าได้
ความรู้อะไร Reflection learning รูปแบบสรุปองค์ความรู้ประสบการณ์ท่ีไดรั้บในแต่ละวนั แต่ละ
วิชา และรวบรวมเป็น Learning Profile ของแต่ละคน 2.ประเมิน Reaction ตอบแบบสอบถาม 
3. ติดตามประเมินผล Flow up ตามหลกัการการน าองค์ความรู้ ประสบการณ์ไปปรับใชใ้นท่ีท างาน”
สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ รองศาสตราจารยมี์นาเชาวลิต วิทยากรท่ีปรึกษา “การวดัและประเมินผล
การพฒันา มีการตั้งเป็นคณะกรรมการท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุ ประเมินผลทั้งวทิยากร ผูเ้ขา้รับการพฒันา
ด้านต่าง ๆ อาทิ รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study : IS) และรายงานการศึกษากลุ่ม 
(Group Project : GP) การประเมินจะครอบคลุมทุกมิติของหลกัสูตรและกิจกรรมต่าง ๆ และน าผล
การประเมินมาพฒันา ปรับปรุงส าหรับการจดัคร้ังต่อไป”  
  นอกจากน้ีจากการสนทนากลุ่ม พบว่า การแจง้ผลการประเมินให้กับผูเ้ข้ารับการ
พฒันา หลงัจากการประเมินผลในรูปแบบต่าง ๆ แล้ว ผูเ้ขา้รับการพฒันามิได้รับการแจง้ผลการ
ประเมินอยา่งทนัทีท าให้ไม่ทราบผลการพฒันา วา่เป็นเช่นใด ผูเ้ขา้รับการพฒันาจึงไม่รู้ทิศทางท่ีจะ
ด าเนินการต่อไปซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของผูร่้วมสนทนา ดงัน้ี  
  “มีแบบประเมิน รายหมวดวิชา รายหมวด รายกลุ่ม รายพฤติกรรม  ตลอดจนการ
ประเมินตนเอง แต่มิได ้แจง้ผลการประเมินให้ทราบ ณ ขณะนั้น ท าให้ผูเ้ขา้รับการพฒันาไม่
ทราบแนวทางในการพฒันาตนเอง” 
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 4.ปัญหา อุปสรรค  
  ระยะเวลาในการจดัฝึกอบรมต่อเน่ืองจากวนัปฏิบติังานปกติ กล่าวคือผูเ้ขา้รับการ
พฒันาตอ้งปฏิบติังานในวนัจนัทร์ ถึง พฤหสั และตอ้งเขา้รับการพฒันาในวนัศุกร์ ถึง อาทิตย ์ส่งผล
ต่อการบริหารจดัการเวลาในการปฏิบติังานและการเขา้รับการพฒันาเป็นอยา่งมาก  
  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของผูร่้วมสนทนา ดงัน้ี 
  “ปัญหาอุปสรรคไม่มี ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยากร ด้านสถานที่ แต่อาจจะมีช่วง
ระยะเวลา ซ่ึงการเรียนในวนัศุกร์ เสาร์ อาทิตย ์มีผลกระทบต่อผูบ้ริหาร ซ่ึงไม่มีเวลาช่วงพกั
เลย  เหมือนกบัวา่ท างานในวนัจนัทร์ องัคาร พุธ พฤหัส  และวนัศุกร์ เสาร์ อาทิตยต์อ้งมาเขา้อบรม 
ช่วงการบริหารจดัการ ส่งผลกระทบมากในดา้นของเวลา” 
 5. ขอ้เสนอแนะ 

5.1 การจดัท ารายงานรายบุคคล มุ่งเน้นให้ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความเป็นนักบริหาร 
มิใช่นกัวิจยั ควรมอบหมายงานท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงการบูรณาการส่ิงที่ได้รับจากการพฒันากบั
ประสบการณ์จริงของแต่ละบุคคล เช่น การเล่าประสบการณ์จริง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการพฒันา
หรือปัญหาในการพฒันางาน และน ามาบูรณาการกบัส่ิงท่ีไดรั้บไปจากการเขา้รับการพฒันา 

5.2 การจดัท ารายงานกลุ่ม ควรมอบหมายงานในด้านการวิเคราะห์นโยบายของ
กระทรวง เพื่อดึงศกัยภาพทางดา้นการบริหารใหเ้ห็นเด่นชดั 

5.3 ปรับสัดส่วนระหว่างการบรรยายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใหม่ โดยลดการ
บรรยายลง และเพิ่มเติมในส่วนของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ใหม้ากข้ึน 
  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของผูร่้วมสนทนา ดงัน้ี 
  “...เร่ือง (Individual Study : IS) ท่ีด าเนินการ ท าให้นกับริหารเป็นนกัวิจยั นกัวิชาการซ่ึง
ไม่ใช่เป็นนกับริหาร ส่ิงท่ีควรจะปรับปรุงในตวั (Individual Study : IS) ก็คือ ควรให้ผูเ้ขา้รับการพฒันา
ถ่ายทอดประสบการณ์ของแต่ละคนไม่วา่จะเป็นในดา้นการบริหารหรือปัญหาในการพฒันางาน และน า
ส่ิงท่ีได้จากการอบรมมาบรูณาการมาน าเสนอ ส่วน (Group Project : GP) คิดว่าในฐานะท่ีเป็นนัก
บริหารควรให้ท าการวิเคราะห์นโยบายกระทรวง ส่วนประเด็นการวิเคราะห์ก็แลว้แต่เราจะมอบใหเ้ขาได้
แสดงศกัยภาพทางดา้นผูบ้ริหาร ว่าเขามองนโยบายอย่างไร ใช้ SWOT ก็ไดก้  าหนดประเด็นให้มีความ
ชัดเจน ในตัวของ (Group Project: GP) และท าให้ เขาได้บูรณาการความรู้ท่ีได้จากการรวม
ประสบการณ์...”  
  “มีขอ้เสนอแนะวา่ ในการจดัหลกัสูตรของผูบ้ริหารระดบัสูง ให้ค  านึงถึงเร่ืองการให้
ความรู้ การถ่ายทอดความรู้ ปรับสัดส่วนการบรรยายลดลงและเพิ่มกรณีศึกษา เพื่อแลกเปล่ียน
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เรียนรู้ระหวา่งกนั และองคป์ระกอบในการใหค้วามรู้ในหลกัสูตรควรมีความหลากหลาย ทั้งน้ี ข้ึนอยู่
กบัลกัษณะของเน้ือหาวชิา  และไม่ควรเนน้การจดบนัทึกยกเวน้มีความจ าเป็นจริง” 

 ด้านผลผลติ 
 1. ผลท่ีไดจ้ากการอบรม 

  1.1 ดา้นภาวะผูน้ าทางการบริหารการศึกษา     
   ผูเ้ขา้รับการพฒันามีการพฒันาในดา้นภาวะผูน้ าทางการบริหารการศึกษา โดยมี
การแสดงออกถึงความเป็นผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์ มีกระบวนการคิดท่ีรอบด้านข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับ        
ค  ากล่าวของ ดร.อรพินธ์  สอนสลบั ผูรั้บผิดชอบโครงการ “มีการเปล่ียนแปลง 1. เร่ืองการน าเสนอ
วิสัยทศัน์ในเร่ืองการบริหารจดัการ 2. การตั้งประเด็นค าถามในการศึกษาดูงาน 3. การน าเสนอ 
รายงานบุคคลและรายงานกลุ่มแสดงถึงการเปล่ียนแปลงในการพฒันาผูน้ า” สอดคลอ้งกบัค ากล่าว
ของ พลเอกพหล  สง่าเนตร วิทยากรท่ีปรึกษา “ผูเ้ขา้รับการพฒันามีกระบวนการคิดท่ีรอบดา้นข้ึน 
และมีความรับผิดชอบ พร้อมทั้งมีความกระตือรือร้นในการพฒันาความรู้มากข้ึน” อีกทั้งยงั
สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ รองศาสตราจารย ์มีนา  เชาวลิต วิทยากรท่ีปรึกษา “เม่ือผ่านการอบรม
ผูบ้ริหารท่ีเขา้รับการพฒันามีการแสดงออกท่ีแสดงถึงความเป็นผูน้ าทางการศึกษาท่ีมีวิสัยทศัน์ และ
ความรู้เพิ่มข้ึน สังเกตจากการอภิปรายร่วมกนั การเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีพบจากการศึกษา
ดูงาน และน าส่ิงท่ีได้รับจากการพฒันามาบอกกล่าวว่าได้รับประโยชน์ต่อตนเองและหน่วยงาน
อยา่งไรบา้ง” 

  1.2 ดา้นการเป็นนกับริหารมืออาชีพ 
   ผูเ้ขา้รับการพฒันาบางส่วนมีการพฒันาในด้านการเป็นนักบริหารมืออาชีพ และ
แสดงออกให้เห็นผ่านการท ากิจกรรมตามท่ีได้รับมอบหมาย ซ่ึงสอดคล้องกับค ากล่าวของ           
รองศาสตราจารยมี์นา  เชาวลิต “ผูเ้ขา้รับการพฒันามีการแสดงออกถึงการพฒันาสู่นักบริหารมือ
อาชีพ สังเกตไดจ้ากการมีความคิด การวางแผนร่วมกนัท่ีจะด าเนินการให้การศึกษาดูงานแต่ละคร้ัง
ราบร่ืน และไดรั้บประโยชน์อยา่งเต็มท่ี จึงร่วมมือกนัท างาน แบ่งงานกนัท าตามความสามารถและ
เช่ียวชาญ จนท าให้การศึกษาดูงานแต่ละคร้ังประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย” และสอดคลอ้งกบัค า
กล่าวของดร.อรพินธ์ สอนสลบั ผูรั้บผิดชอบโครงการ “มีผูเ้ขา้รับการพฒันาบางส่วนท่ีแสดงการ
เป็นนกับริหารการศึกษามืออาชีพ เช่น การน าเสนอ รายงานการศึกษากลุ่ม (Group Project : GP) ใน
เร่ืองการบริหารนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ น ามาสู่การปฏิบติั การจดัการศึกษาท่ีส่งผลต่อ
ผูเ้รียน รวมทั้ง ความรู้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่” 
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  1.3 ดา้นการมีจิตสาธารณะ 
   การพฒันาในดา้นของการมีจิตสาธารณะของผูเ้ขา้รับการพฒันา โครงการไดจ้ดั
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพฒันาในดา้นน้ี และผูเ้ขา้รับการพฒันาจะแสดงออกมาในขณะท่ีผูเ้ขา้รับ
การพฒันาไดท้  ากิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดผลงาน การท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกนั ซ่ึง          
ผูเ้ขา้รับการพฒันาได้แสดงออกถึงการมีจิตอาสา เอ้ืออาทรต่อกนัซ่ึงสอดคล้องกบัค ากล่าวของ 
รองศาสตราจารย์มีนา  เชาวลิต วิทยากรท่ีปรึกษา “การมีจิตสาธารณะของผูบ้ริหาร เป็นส่ิงท่ีมีอยู่
ประจ าตวัแต่เม่ือเขา้รับการพฒันา ผูบ้ริหารท่ีมีความพร้อม อาทิ ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน จะแสดงรับ
อาสาด าเนินกิจกรรมบางอยา่งท่ีตอ้งกระท าร่วมกนัใหส้ าเร็จลุล่วงดว้ยดี” สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ 
ดร.อรพินธ์  สอนสลบั ผูรั้บผดิชอบโครงการ “เน่ืองจากในหลกัสูตรมีการแบ่งกลุ่ม (Group Project : 
GP) เป็น 9 กลุ่ม จึงมีระบบการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในกลุ่มและต่างกลุ่ม ส่วนใหญ่ มีจิตเอ้ืออาทร
ต่อกนัและรับผิดชอบสังคมจากการน าเสนองานและรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง ขอ้ค าถามท่ีถาม
วทิยากร” 

  1.4 ดา้นการมีคุณธรรมจริยธรรม 
   การพฒันาในดา้นการมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นวตัถุประสงค์หน่ึงท่ีโครงการก าหนดไว ้
ซ่ึงโครงการได้จดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการพฒันาในด้านน้ี แต่ทั้งน้ี ก็ตอ้งยอมรับว่าผลผลิตท่ี
เกิดข้ึนอาจจะไม่ไดเ้กิดจากการเขา้รับการพฒันาโดยตรงจากโครงการ แต่ข้ึนอยูก่บัพื้นฐานในการมี
คุณธรรมจริยธรรมของผูเ้ขา้รับการพฒันาแต่ละคนดว้ย การเขา้รับการพฒันาในโครงการเป็นส่วน
ส่งเสริมการพฒันาในด้านน้ีซ่ึงสอดคล้องกับค ากล่าวของ รองศาสตราจารย์มีนา  เชาวลิต 
วิทยากรท่ีปรึกษา “การมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นส่ิงท่ีนกับริหารท่ีเขา้รับการพฒันาตอ้งมีประจ าตวั 
การเขา้รับการพฒันาไม่สามารถบอกไดอ้ยา่งชดัเจนวา่มีการพฒันาเพิ่มข้ึนหรือไม่ แต่สังเกตจากการ
พูดคุยหรืออภิปรายร่วมกนั ผูบ้ริหารทั้งหลายต่างก็เน้นการมีคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งส้ิน” และ
สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ ดร.อรพินธ์  สอนสลบั ผูรั้บผิดชอบโครงการ “ในการพฒันาคร้ังน้ีผูเ้ขา้
รับการอบรมทุกคนแสดงพฤติกรรมในดา้นท่ีดี รวมทั้งในหลกัสูตรเนน้คุณธรรมจริยธรรม” 
 2. ส่ิงท่ีคาดวา่จะได้รับจากการเข้ารับการพฒันาในคร้ังน้ี คือ การได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ตามท่ีก าหนดไวต้ามวตัถุประสงคข์องการพฒันา และคาดหวงัให้หลกัสูตรน้ีเทียบเท่า
กบัหลกัสูตรอ่ืน ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของผูร่้วมสนทนา ดงัน้ี 
  “คาดหวงัวา่ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดมี้ความรู้และประสบการณ์ ตามท่ีก าหนดไวใ้น
วตัถุประสงค์การพฒันาของนกับริหารระดบัสูง  ความคาดหวงัน้ีน่าจะบรรลุเพราะว่าผูเ้ขา้รับการ
พฒันาใหค้วามส าคญัและตั้งใจพฒันากนัอยา่งดียิง่” 
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  “คาดหวงัวา่ หลกัสูตรน้ีเป็นหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีประสิทธิภาพ 
คุณภาพเทียบเท่ากบัหลกัสูตรอ่ืน และของส านกังาน กพ.” 
   ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงเม่ือไดเ้ขา้สู่การเขา้รับการพฒันาในคร้ังน้ี พบวา่ ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจริง
เม่ือไดเ้ขา้สู่การเขา้รับการพฒันาในคร้ังน้ี มีความแตกต่างจากส่ิงท่ีคาดหวงั แต่ก็ไม่มากเกินไป สรุป
แลว้ก็ใกลเ้คียงกบัท่ีคาดหวงัไว ้ในดา้นของหลกัสูตรก็มีกิจกรรมกระตุน้การเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
แต่ก็ตอ้งยอมรับว่า การรับรู้ของแต่ละบุคคลไม่เท่ากนัข้ึนอยู่กบัความชอบ ความสนใจ และ
ความถนดัท่ีแตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของผูร่้วมสนทนา ดงัน้ี 
  “ผูน้ าท่ีมีภาวะผูน้ า เป็นผูมี้คุณธรรม เม่ือไดรั้บความรู้ไปแลว้ กระบวนการของ เราจะ
พยายามกระตุน้ แต่การรับความรู้มากน้อยแค่ไหนได้ไม่เท่ากนั  ส าหรับการน าไปใช้ส่วนใหญ่จะ
เกิดข้ึนโดยอตัโนมติั”   
  “หลกัสูตรน้ีเป็นหลกัสูตรสร้างผูบ้ริหาร เขา้ใจว่าหลกัสูตรน้ี เป็นการเตรียมผูบ้ริหาร 
เพื่อข้ึนไปบริหาร แต่นักบริหารระดบัสูงในคร้ังน้ีมีเป้าหมายของหลกัสูตร คือ เป็นนกับริหาร
การศึกษา ซ่ึงการเป็นนักบริหารก็สร้างภาวะผูน้ าให้เห็นด้วย ส่วนเร่ืองของด้านจิตสาธารณะ 
คุณธรรมจริยธรรม เป็นส่ิงท่ีอยูภ่ายในจิตใจ การมาสร้างแค่ช่วงเวลาหน่ึง เท่านั้น” 
 3. ปัญหา อุปสรรค  
  การจดักิจกรรมในการด าเนินการพฒันาบางส่วนยงัไม่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไว ้ส่งผลให้ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนยงัไม่สามารถประเมินไดอ้ย่างชัดเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าว
ของผูร่้วมสนทนา ดงัน้ี 
  “การท่ีเราจะค้นหาความเป็นผูน้ าการเป็นคนท่ีมีคุณธรรม จะต้องมีการจัดกิจกรรม                
ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญั จะท าใหเ้ราบรรลุวตัถุประสงคเ์ป็นขอ้ ๆ” 
 4. ขอ้เสนอแนะ 

4.1 ควรมีนโยบายท่ีมีความชดัเจน ทั้งในดา้นงบประมาณ จ านวนผูเ้ขา้รับการพฒันา 
องคป์ระกอบเหล่าน้ี จะส่งผลต่อผลผลิตท่ีชดัเจน 

4.2 ควรจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัผลผลิตท่ีคาดหวงัไว ้เพื่อใหกิ้จกรรมช่วยสะทอ้น
ผลผลิตออกมาไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของผูร่้วมสนทนา ดงัน้ี 
  “ส่ิงท่ีจะท าให้ผลผลิต เป็นไปตามท่ีเราคาดหวงั ส าคญัอยูท่ี่ตวั Input ตวันโยบาย คือ 
ถา้นโยบายชดัเจน อยา่งรุ่นหน่ึง ค่อนขา้งสมบูรณ์ เพราะวา่ หน่ึง นโยบายชดัเจนจ านวนเงินชดัเจน 
จ านวนคนชดัเจน ทุกอยา่งมีความชดัเจน คิดวา่ตวั Input ชดัเจน ส่ิงทั้งหลายท่ีตามมาอีกสามตวัก็ชดัเจน 
ตามไปดว้ย” 
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บทที ่ 5 

สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
  
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงประเมิน  (Evaluation Research)  เพื่อประเมินโครงการ
พฒันานกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 โดยใชรู้ปแบบการประเมินซิป
ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model) มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการด าเนินงาน ผลผลิต ของโครงการพฒันานักบริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ 
(นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 และเพื่อศึกษาแนวทางในการพฒันาโครงการพฒันานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 การวิจยัคร้ังน้ีแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การศึกษาขอ้มูล
เชิงปริมาณ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั คือ ผูเ้ขา้รับการพฒันาของโครงการพฒันานักบริหาร
ระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 ณ หน่วยพฒันาสถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 94 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามส าหรับการศึกษา
ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informants) ผูว้ิจยัก าหนดการ
ศึกษาผ่านแบบสัมภาษณ์  แบบมีโครงสร้างจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informants) ประกอบด้วย 
ผูอ้  านวยการและรองผูอ้  านวยการ สถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 3 คน 
หัวหน้ากลุ่มพฒันาผูน้ าของสถาบนัพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 1 คน 
ผูรั้บผิดชอบโครงการพฒันานกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 จ านวน  8  คน 
วิทยากรท่ีปรึกษา โครงการพฒันานักบริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 
จ านวน 12 คน รวมเป็นจ านวน 24 คน เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัการประเมินโครงการทั้ง 4 ดา้น 
คือ ดา้นบริบท ดา้นปัจจยัน าเขา้ ดา้นกระบวนการด าเนินงาน  และดา้นผลผลิตของโครงการ รวมทั้ง
ขอ้เสนอแนะในการพฒันาหลกัสูตรและโครงการพฒันานกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ 
(นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 และการศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่ม จากผูเ้ขา้รับการพฒันา 
จ านวน 4 คน วิทยากรท่ีปรึกษา จ านวน 4 คน และผูรั้บผิดชอบโครงการ จ านวน 4 คน รวมเป็น
จ านวน 12 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคลของ
ผูต้อบแบบสอบถามใชค้่าความถ่ี (Frequency)  และค่าร้อยละ  (Percentage) วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั
ความคิดเห็นในการด าเนินงานโครงการพฒันานกับริหารระดบัสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) 
รุ่นท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการสัมภาษณ์และประเด็นสนทนากลุ่มโดยการวิเคราะห์เน้ือหา และน าเสนอ
แบบพรรณนาความ 
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สรุปผลการวจัิย 
 การสรุปผลการวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัน าเสนอขอ้สรุปเพื่อตอบค าถามในการวิจยัซ่ึงไดม้าจาก
การวเิคราะห์ผลในเชิงปริมาณและคุณภาพดงัน้ี 

1. ผลการประเมินบริบท ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการด าเนินงาน ผลผลิตของโครงการ
พฒันานกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 ประกอบดว้ย 

1.1 ดา้นบริบทพบวา่ โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง  กระทรวงศึกษาธิการ        
(นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 มีวตัถุประสงค์ของโครงการพัฒนาสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของ
กระทรวงศึกษาธิการมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดโดยจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าโครงการดังกล่าวมี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาผูบ้ริหารและความสามารถของผูบ้ริหารให้เป็นผูน้ าท่ีมีความรู้ความสามารถ 
วิสัยทศัน์ สมรรถนะ คุณธรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการท่ีจะน าความรู้ไปสู่การเปล่ียนแปลงเพื่อ
น าไปสู่การขบัเคล่ือนการศึกษาของชาติอีกทั้งเป็นการพฒันาตนเองให้มีความพร้อมสู่การเล่ือน
ต าแหน่งในอนาคตท่ีมีความชดัเจน เป็นรูปธรรม สอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ี
ตอ้งการให้ผูเ้ขา้รับการพฒันาเป็นผูมี้คุณสมบติัพร้อมแต่งตั้งให้เป็นผูบ้ริหารระดบัสูง กระบวนการ
เตรียมการภายในโครงการมีการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบัส านกังาน กพ. 

1.2 ดา้นปัจจยัน าเขา้พบว่า วิทยากรในโครงการเป็นผูม้ีความรู้ ความสามารถ มี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดโดยจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า โครงการดงักล่าวน าหลกัสูตรมาใช้ในการ
พฒันาไดอ้ยา่งเหมาะสมเทียบเคียงกบัหลกัสูตรพฒันานกับริหารระดบัสูงของส านกังาน กพ. และ
ครอบคลุมในด้านการศึกษา รวมถึงวิทยากรบรรยายมีความเหมาะสม เป็นบุคคล ท่ีมีช่ือเสียง
ระดบัชาติ มีความรู้ความสามารถเป็นท่ียอมรับมีประสบการณ์การท างานดา้นบริหารและเป็นผูน้ า
ขององค์กร โดยสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ตามกรอบหลักสูตรของโครงการ มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

1.3 ดา้นกระบวนการพบวา่ ความเอาใจใส่ดูแล การให้ค  าปรึกษา แนะน าของวิทยากร
ท่ีปรึกษาและผูรั้บผดิชอบโครงการ และบุคลิกภาพของวิทยากรมีความเหมาะสมมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
โดยจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบวา่ การด าเนินโครงการมีการวางแผนการจดัการพฒันาท่ีเหมาะสม 
ชัดเจน เร่ิมตั้งแต่การจดัท าหลกัสูตร การก าหนดเง่ือนเวลาในการพฒันา เตรียมความพร้อมด้าน
อาคารสถานท่ี บุคลากร และงบประมาณ ผูรั้บผิดชอบโครงการมีการประชุมวางแผนในทุกสัปดาห์
และท าการสรุปส่ิงท่ีเกิดข้ึนพร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะในการด าเนินการ ซ่ึงการด าเนินกิจกรรมการ
พฒันาทั้งก่อนเร่ิมการพฒันาและระหวา่งการพฒันามีความเหมาะสมโดยก่อนเร่ิมกิจกรรมโครงการ
จะจดัให้มีการปฐมนิเทศ สร้างความรู้จกัระหวา่งผูเ้ขา้รับการพฒันาและสร้างความเขา้ใจในเบ้ืองตน้
ในการเขา้รับการพฒันา ระหว่างการพฒันาโครงการได้จดักิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การ
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แลกเปล่ียนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน การท ากิจกรรมกลุ่มอีกทั้งในการวดัและประเมินผลการพฒันา
ของโครงการดงักล่าวมีความเหมาะสม โดยมีการใช้รูปแบบการประเมินตนเองและผูเ้ช่ียวชาญ 
ระหวา่งการเขา้รับการพฒันาและหลงัส้ินสุดการพฒันา 

1.4 การประเมินด้านผลผลิตพบว่า ผู เ้ข ้ารับการพฒันาบริหารงานโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ซ่ึงจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
พบวา่ ผูเ้ขา้รับการพฒันามีการพฒันาในดา้นภาวะผูน้ าทางการบริหารการศึกษา โดยแสดงออกถึง
ความเป็นผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์ มีกระบวนการคิดท่ีรอบดา้น และบางส่วนมีการพฒันาในดา้นการเป็น
นกับริหารมืออาชีพ แสดงออกให้เห็นผา่นการท ากิจกรรมท่ีไดรั้บมอบหมาย รวมถึงการพฒันาใน
ดา้นของการมีจิตสาธารณะ ผูเ้ข ้ารับการพฒันาจะแสดงออกในขณะที่ท  ากิจกรรมต่างๆ อาทิ 
การถ่ายทอดผลงาน การท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกนั โดยมีการแสดงออกถึงการมีจิตอาสาเอ้ืออาทร      
ต่อกนั ส าหรับในการพฒันาดา้นการมีคุณธรรมจริยธรรมส่วนใหญ่ข้ึนอยูก่บัพื้นฐานการมีคุณธรรม
จริยธรรมของผูเ้ขา้รับการพฒันาแต่ละคนซ่ึงอาจไม่ไดเ้กิดข้ึนจากการเขา้รับการพฒันาโดยตรง 

1.5 ขอ้เสนอแนะการด าเนินโครงการพฒันานกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ 
(นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 พบวา่  

1.5.1 ด้านบริบทวตัถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับกฎหมาย 
นโยบาย ความตอ้งการพฒันาบุคลากรในระดบัผูน้ า การพฒันาตามกรอบของหลกัสูตรนกับริหาร
ระดบัสูงของกระทรวงศึกษาธิการ และมีความเหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนั ต าแหน่งของผูเ้ขา้รับการ
อบรมและประสบการณ์ในการท างาน,โครงการมีการประชาสัมพนัธ์โครงการต่อผูท่ี้มีคุณสมบติั
อยา่งต่อเน่ืองและด าเนินการไดอ้ยา่งทัว่ถึงตามล าดบั 

1.5.2 ดา้นปัจจยัน าเขา้ควรปรับปรุงระบบการให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ให้
สามารถใช้งานได้อย่างทัว่ถึง ไม่ว่าจะเป็น ห้องอบรม ห้องประชุม รวมถึงห้องพกั,ควรจดัให้มี
อุปกรณ์ส าหรับใหบ้ริการในการปฏิบติังานใหมี้ความเพียงพอ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์  เคร่ืองปร้ินเตอร์ 
เคร่ืองถ่ายเอกสารควรมีสถานท่ีในการปฏิบติังาน หรือศึกษาคน้ควา้ ไวใ้ห้บริการ อีกทั้งควรเปิด
ห้องสมุดในวนัเสาร์-อาทิตย ์เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการพฒันาไดไ้ปคน้ควา้หาความรู้ตามล าดบั รวมถึงจดั
ให้มีห้องส าหรับให้บริการแก่ผูเ้ขา้รับการอบรม เช่น ห้องพกัผอ่นส าหรับให้ผูเ้ขา้รับการพฒันาได้
ท ากิจกรรมร่วมกนัหลงัจากเสร็จส้ินการเขา้รับการพฒันาในแต่ละวนั ห้องส าหรับศึกษาคน้ควา้ใน
ช่วงเวลากลางคืน ผูรั้บผิดชอบโครงการตอ้งพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ 
ทกัษะองคค์วามรู้และมีความสามารถดา้นวชิาการ 
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1.5.3 ดา้นกระบวนการควรปรับปรุงวนัในการอบรม  เช่น จดัให้มีการอบรมใน
วนัพฤหัส-ศุกร์-เสาร์ และหยุดวนัอาทิตยห์น่ึงวนั/หน่ึงวนัต่อสัปดาห์ ด าเนินการพฒันาในวนัปกติ 
ไม่ใชว้นัหยุดเสาร์ – อาทิตย ์หรือด าเนินการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เช่น อาทิตยล์ะห้าวนั เดือนละสอง
อาทิตย,์ ควรปรับลดสถานท่ีศึกษาดูงานลง เช่น ในหน่ึงวนัควรศึกษาดูงาน 1-2 แห่ง เพื่อให้มีเวลา
ในการศึกษาในเชิงลึกเพิ่มมากข้ึน พร้อมกบัท าให้มีเวลาได้เรียนรู้พื้นที่ ผูค้น และวฒันธรรม
ของจงัหวดัท่ีไปศึกษาดูงานดว้ย, ควรเนน้การท ากิจกรรมกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ใหม้าก มีการเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง หรือการเรียนรู้จากสภาพจริง , ในกิจกรรมการจัดท ารายงานส่วนบุคคล 
(Individual Study : IS) และการจดัท ารายงานกลุ่ม (Group Project : GP) ควรปรับเป็นรายงานใน
ลกัษณะอ่ืนอาจเป็นการวิเคราะห์ แสดงความเห็นตามล าดบั ทั้งน้ี ควรมีการปรับปรุงหลกัสูตรให้
ทนัสมยัมากข้ึน และจดัให้มีการสัมมนาผูเ้ขา้รับการพฒันาหลงัจากอบรมไปแลว้ 1 ปี ทุกรุ่นรวมถึง
จดัตั้งสมาคมนกับริการการศึกษาระดบัสูงของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเชิญผูท่ี้ผ่านการอบรมมา
เป็นสมาชิก เพื่อสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกนัในการบริหารการศึกษาใหเ้ป็นรูปธรรม 

1.5.4 ดา้นผลผลิตการพฒันาคร้ังน้ีได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ มุมมอง ประสบการณ์ 
วสิัยทศัน์ เพื่อน าไปสู่การพฒันาตนเองและองคก์ร ตลอดจนไดรั้บประสบการณ์และแนวทางในการ
แกไ้ขปัญญาในองคก์ร ตลอดจนไดส้ร้างความเป็นเครือข่าย 

2. ผลการศึกษาแนวทางในการพฒันาโครงการพฒันานกับริหารระดบัสูงกระทรวงศึกษาธิการ 
(นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ โครงการสามารถด าเนินการไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงจะมีการ

ด าเนินการในบางส่ิงที่ควรปรับปรุง พ ัฒนา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินโครงการ

มากยิง่ข้ึน รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

2.1 ควรก าหนดช่วงเวลาในการพฒันาให้มีความต่อเน่ืองกันตลอดระยะเวลาของ

หลกัสูตร ควรก าหนดใหต่้อเน่ืองเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน ไม่ควรก าหนดเป็นช่วงวนั  

2.2 จดัเตรียม ส่ือ อุปกรณ์ ให้มีความเพียงพอ ส าหรับอ านวยความสะดวกในการใช้

งานและสืบคน้ขอ้มูล ใหก้บัผูเ้ขา้รับการพฒันา 

2.3 ปรับสัดส่วนกิจกรรมการพฒันา มุ่งเนน้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยลดการบรรยาย

ใหน้อ้ยลงและเพิ่มการแลกเปล่ียนเรียนรู้ใหม้ากข้ึน  
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อภิปรายผลการวจัิย 
 จากผลการวจิยัคร้ังน้ี  สามารถอภิปรายผลการวิจยั ไดด้งัน้ี 

1. ผลการประเมินบริบท ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการด าเนินงาน ผลผลิตของโครงการ
พฒันานกับริหารระดบัสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 ประกอบดว้ย 

1.1 ดา้นบริบท พบวา่ โครงการพฒันานกับริหารระดบัสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.
ศธ.) รุ่น ท่ี  3  มีว ัต ถุประสงค์ของโครงการพัฒนาสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาผูบ้ริหารและความสามารถ
ของผูบ้ริหารให้เป็นผูน้ าท่ีมีความรู้ความสามารถ วิสัยทศัน์ สมรรถนะ คุณธรรมและองค์ความรู้
ใหม่ๆ ในการท่ีจะน าความรู้ไปสู่การเปล่ียนแปลงเพื่อน าไปสู่การขบัเคล่ือนการศึกษาของชาติ อีก
ทั้งเป็นการพฒันาตนเองให้มีความพร้อมสู่การเล่ือนต าแหน่งในอนาคตซ่ึงมีความชัดเจน เป็น
รูปธรรม สอดคล้องกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีตอ้งการให้ผูเ้ขา้รับการพฒันาเป็นผูมี้
คุณสมบติัพร้อมแต่งตั้งให้เป็นผูบ้ริหารระดบัสูง กระบวนการเตรียมการภายในโครงการมีการ
ด าเนินการท่ีสอดคล้องกับส านักงาน กพ. ซ่ึงสอดคล้องกับยุวดี ตั้ งค  า (2547: บทคัดย่อ) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง การประเมินโครงการพฒันาอาจารยเ์พื่อเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการของสถาบนัราช
ภัฏสวนดุสิต ด้านบริบท พบว่าโดยเห็นด้วยมากท่ีสุดในวตัถุประสงค์ของโครงการมีความ
สอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาบุคลากรของสถาบนัราชภฏัสวนดุสิต 

1.2 ดา้นปัจจยัน าเขา้ พบวา่วทิยากรในโครงการเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด รวมทั้ งโครงการดังกล่าวได้มีการน าหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม
เทียบเคียงกับหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงของส านักงาน กพ. และครอบคลุมในด้าน
การศึกษา รวมถึงวิทยากรบรรยายมีความเหมาะสม เป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงระดับชาติ มีความรู้
ความสามารถเป็นท่ียอมรับมีประสบการณ์การท างานด้านบริหารและเป็นผูน้ าขององค์กร โดย
สามารถถ่ายทอดความรู้ไดต้ามกรอบหลกัสูตรของโครงการ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงกนัและกนั 
ซ่ึงสอดคล้องกับเฉลิมพล วิชา (2552 : บทคัดย่อ) ได้วิจยัเร่ือง การประเมินผลโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรมค่ายพุทธบุตรวดัพระศรีอารย ์ต าบลบา้นเลือก  อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี  
ดา้นปัจจยัน าเขา้ผลการวิจยัพบว่าอยูใ่นระดบัมาก คือ ประเด็น พระวิทยากรมีความรู้ในหลกัธรรม
และสามารถถ่ายทอดใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจ 

1.3 ดา้นกระบวนการ พบวา่ ความเอาใจใส่ดูแล การให้ค  าปรึกษา แนะน าของวิทยากร
ท่ีปรึกษาและผูรั้บผดิชอบโครงการ และบุคลิกภาพของวทิยากรมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
โดยการด าเนินโครงการมีการวางแผนการจดัการพฒันาท่ีเหมาะสม ชัดเจน เร่ิมตั้งแต่การจดัท า
หลกัสูตร การก าหนดเง่ือนเวลาในการพฒันา เตรียมความพร้อมดา้นอาคารสถานท่ี บุคลากร และ
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งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบโครงการมีการประชุมวางแผนในทุกสัปดาห์และท าการสรุปส่ิงท่ีเกิดข้ึน
พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะในการด าเนินการ ซ่ึงการด าเนินกิจกรรมการพฒันาทั้งก่อนเร่ิมการพฒันา
และระหว่างการพฒันามีความเหมาะสม โดยก่อนเร่ิมกิจกรรมโครงการจะจดัให้มีการปฐมนิเทศ 
สร้างความรู้จกัระหวา่งผูเ้ขา้รับการพฒันาและสร้างความเขา้ใจในเบ้ืองตน้ในการเขา้รับการพฒันา 
โดยระหวา่งการพฒันาโครงการไดจ้ดักิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การศึกษาดู
งาน การท ากิจกรรมกลุ่ม รวมไปถึงการวดัและประเมินผลการพฒันาของโครงการดงักล่าวมีความ
เหมาะสม โดยมีการใชรู้ปแบบการประเมินตนเองและผูเ้ช่ียวชาญ ระหวา่งการเขา้รับการพฒันาและ
หลงัส้ินสุดการพฒันาซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธีิการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด (ตามหนงัสือส านกังาน 
ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 18 ลงวนัท่ี 8 ตุลาคม 2552 ) ในเร่ือง มาตรฐานการพฒันา ดา้นวิทยากรและ
วิทยากรพี่เล้ียง ตอ้งเป็นผูท่ี้มีบุคลิกภาพเหมาะสม มีความรอบรู้ มีความสามารถ มีประสบการณ์ 
ประสบความส าเร็จเป็นท่ียอมรับในทางวิชาการทางการบริหารการศึกษา และเ ร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งมี
ความรับผิดชอบการพฒันา และสามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีในการพฒันา รวมทั้งสามารถจดั
กิจกรรมการพฒันาโดยเนน้ผูเ้ขา้รับการพฒันาเป็นส าคญั 

1.4  การประเมินด้านผลผลิต พบว่า ผูเ้ข ้ารับการพฒันาบริหารงานโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด โดยผูเ้ขา้รับการพฒันามีการ
พฒันาในดา้นภาวะผูน้ าทางการบริหารการศึกษา โดยแสดงออกถึงความเป็นผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์มี
กระบวนการคิดท่ีรอบดา้น และบางส่วนมีการพฒันาในดา้นการเป็นนกับริหารมืออาชีพ แสดงออก
ให้เห็นผา่นการท ากิจกรรมท่ีไดรั้บมอบหมาย รวมถึงการพฒันาในดา้นของการมีจิตสาธารณะ ผูเ้ขา้
รับการพฒันาจะแสดงออกในขณะท่ีท ากิจกรรมต่างๆ อาทิ ถ่ายทอดผลงาน การท ากิจกรรมกลุ่ม
ร่วมกนั โดยมีการแสดงออกถึงการมีจิตอาสาเอ้ืออาทรต่อกนั ส าหรับในการพฒันาดา้นการมี
คุณธรรมจริยธรรมส่วนใหญ่ข้ึนอยูก่บัพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมของผูเ้ขา้รับการพฒันาแต่ละ
คนซ่ึงอาจไม่ไดเ้กิดข้ึนจากการเขา้รับการพฒันาโดยตรงซ่ึงสอดคลอ้งกบัวเิชียร  นามพรหม  (2547: 
10) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการพฒันาบุคลากร คือ เพื่อให้บุคลากรไดมี้ความสามารถเหมาะสม
กบังานท่ีปฏิบติั  ได้แก่  การพฒันาบุคลากรที่เขา้ท างานใหม่  หรือก่อนท างาน  หรือการพฒันา
บุคลากรก่อนท่ีจะเล่ือนต าแหน่งหรือจะแต่งตั้ง และเป็นการเพิ่มพูนความสามารถในการปฏิบติังาน
ใหสู้งข้ึนเพื่อจะไดป้ฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

2. ผลการศึกษาแนวทางในการพฒันาโครงการพฒันานักบริหารระดบัสูง กระทรวง    
ศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  จากการสรุปผลการวิจยั พบวา่ การด าเนินโครงการควรมีการปรับปรุง พฒันา เพื่อให้
เกิดการด าเนินงานในโครงการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีส่ิงที่ตอ้งปรับปรุง พฒันา คือ  
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1. ควรก าหนดช่วงเวลาในการพัฒนาให้มีความต่อเน่ืองกันตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 2. 
จดัเตรียม ส่ือ อุปกรณ์ ให้มีความเพียงพอ ส าหรับอ านวยความสะดวกในการใช้งานและสืบค้น
ขอ้มูล 3. ปรับสัดส่วนกิจกรรมการพฒันา โดยมุ่งเน้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องก ับ     
สมบุญ ทิพรังศรี (2547 : บทคดัย่อ) ซ่ึงระบุว่ารูปแบบกระบวนการพฒันาผูบ้ริหารโรงเรียนมี
ดังน้ี คือ การตรวจสอบข้อมูลผูบ้ริหาร การหาความจ าเป็นโดยตรวจสอบข้อมูลภูมิล าเนา วุฒิ 
สาขาวิชาท่ีเรียน ประสบการณ์ ผลงานดีเด่นหรือองค์ประกอบอ่ืน ๆ และก าหนดแผนการพัฒนา 
ก าหนดวตัถุประสงค์ ก าหนดหลกัสูตร วิทยากร ก าหนดขนาดของกลุ่มผูเ้ขา้รับการพฒันา การ
จดัล าดบัความจ าเป็นดว้ยการส ารวจขอ้มูลสารสนเทศ โดยให้ผูบ้ริหารโรงเรียนมีส่วนร่วมหาความ
จ าเป็นเช่ือมโยงกนั จดัเตรียมเอกสาร วิธีการพฒันาและก าหนดกิจกรรมการพฒันาโดยปรับปรุง
วิธีการและหลักสูตรให้เหมาะสมโดยให้องค์กรภายนอกร่วมฝึกอบรม สอดคล้องกับชิดชัย             
ช่างสมบูรณ์ (2546 : 136) ซ่ึงไดด้ าเนินการวจิยัเร่ือง การศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ระดับสูงสังกดัส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติในโครงการฝึกอบรมเตรียม
ผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัสูงโดยสถาบนัพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงระบุวา่วิทยากร วทิยากรพี่
เล้ียง ผูบ้ริหารโครงการ โสตทศันูปกรณ์ ส่ือการฝึกอบรม ห้องสมุด การบริการ สถานท่ีและส่ิง
อ านวยความสะดวกมีความพร้อมและเหมาะสม ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะในการด าเนินกิจกรรมมีส่ิง
อ านวยความสะดวกท่ีจดัเตรียมไวเ้พียงพอต่อความตอ้งการ มีคุณภาพดี ท าให้ผูเ้ขา้อบรมมีความรู้ความ
เขา้ใจไดร้วดเร็วและชดัเจน สร้างความเร้าใจไม่ใหเ้บ่ือหน่ายในการฝึกอบรม  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 

1. ดา้นบริบท การด าเนินโครงการควรก าหนดวตัถุประสงคใ์หมี้ความชดัเจน สอดคลอ้ง
กบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรูปธรรมสามารถน าไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคต์ามท่ีตั้งไว ้เพื่อใหข้ั้นตอนการเตรียมการด าเนินการเป็นไปอยา่งมีทิศทาง 

2. ดา้นปัจจยัน าเข ้า สถาบนัพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาควร
ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในด้านของปัจจัยน าเข้าให้ เหมาะสมและเพียงพอต่อการ
บริหารงานโครงการ อาทิ การปรับปรุงระบบการให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้สามารถใชง้าน
ไดอ้ย่างทัว่ถึง จดัให้มีอุปกรณ์ส าหรับให้บริการในการปฏิบติังานอย่างเพียงพอ มีสถานท่ีส าหรับ
ปฏิบติังานหรือศึกษาคน้ควา้ของผูเ้ขา้รับการพฒันา เปิดบริการห้องสมุดในวนัท่ีผูเ้ขา้รับการพฒันา
มาเขา้รับการพฒันา รวมถึงผูร้ับผิดชอบโครงการตอ้งพฒันาตนเองอย่างสม ่าเสมอเพื่อสร้าง
เสริมประสบการณ์ ทกัษะและองคค์วามรู้ใหมี้ความเป็นนกัวชิาการ 
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3. ดา้นกระบวนการ ในการด าเนินโครงการควรก าหนดวนัด าเนินการพฒันาในวนัปกติ
หลีกเล่ียงวนัหยุดราชการ เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการพฒันาไดป้ฏิบติัภารกิจส่วนตวั เน้นการท ากิจกรรม
กลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้มาก ก าหนดให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ก าหนดให้มีการศึกษา    
ดูงานเพียง 1 – 2  แห่งต่อวนัเพื่อให้ผูเ้ขา้รับการพฒันามีเวลาในการศึกษาเชิงลึกเพิ่มมากข้ึน รวมถึง
ด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรพฒันาใหมี้ความทนัสมยัอยูเ่สมอ  

4. ดา้นผลผลิตในการด าเนินโครงการผูรั้บผิดชอบโครงการควรมุ่งเน้นให้ผูเ้ขา้รับการ
พฒันาน าองค์ความรู้ ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการพฒันาน าไปสู่การปฏิบติัจริง เพื่อใช้ในพฒันา
องค์กรของตนเอง และด ารงความเป็นเครือข่ายต่อกนัไวเ้พื่อการพฒันางาน ติดต่อประสานงานใน
อนาคต 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจยัรูปแบบการพฒันานักบริหารระดบัสูงเป็นการต่อยอดเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจดัการสมยัใหม่ตามความตอ้งการของผูบ้ริหาร ในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 

2. ควรมีการวิจัยติดตามประเมินผลโครงการเม่ือโครงการส้ินสุดลงเพื่อติดตาม
ประเมินผลการน าความรู้ท่ีได้รับไปพฒันาองค์กรในรูปแบบการประเมิน CIPPIEST  

3. ควรมีการวิจยัศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการพัฒนานักบริหารระดับสูงระหว่าง
กระทรวงอ่ืน ๆ ท่ีมีรูปแบบการพฒันาท่ีแตกต่างกนัเพื่อคน้หาปัจจยัร่วมของความส าเร็จ และปัจจยั
ท่ีผนัแปรตามรูปแบบการพฒันา 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญ จ  ำนวน  3 ท่ำน  มีดงัน้ี 
 
1.  ช่ือผูเ้ช่ียวชำญ:  ดร. สมโภชน์  นพคุณ 
 ต ำแหน่ง ท่ีปรึกษำหลกัสูตรนกับริหำรระดบัสูง กระทรวงศึกษำธิกำร  
 สถำบนัพฒันำครู คณำจำรยแ์ละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    
2.  ช่ือผูเ้ช่ียวชำญ:   อำจำรย ์ดร.สำยสุดำ  เตียเจริญ 
 ต ำแหน่ง อำจำรยป์ระจ ำภำควชิำกำรบริหำรกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์  
 มหำวทิยำลยัศิลปำกร    

  
3.  ช่ือผูเ้ช่ียวชำญ:    อำจำรย ์ดร.ยวุรี  ผลพนัธิน  
       ต  ำแหน่ง อำจำรยป์ระจ ำภำคพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 
       มหำวทิยำลยัศิลปำกร     

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :   อำจำรย ์ดร.พินดำ วรำสุนนัท ์
        ต  ำแหน่ง อำจำรยป์ระจ ำภำควชิำครุศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์และพฒันศำสตร์  
        มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ วทิยำเขตก ำแพงแสน 
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แบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงเน้ือหา (IOC)ของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแบบสอบถาม 
เร่ือง  การประเมินโครงการพฒันานกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 

 

แบบสอบถาม ผูเ้ขา้รับการพฒันา 
 

ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม 
ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี  

รวม 
 

IOC 1 2 3 
 ด้านบริบทของโครงการ      

1. วตัถุประสงคข์องโครงการพฒันาสอดคลอ้งกบั
นโยบายการพฒันาของกระทรวงศึกษาธิการ 

1 1 1 3 1 

2. วตัถุประสงคข์องโครงการพฒันามีความชดัเจน 1 1 1 3 1 
3. วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของผูเ้ขา้รับการพฒันา 
0 1 1 2 0.67 

4. วตัถุประสงคข์องโครงการสามารถน าไปปฏิบติั 
ไดจ้ริง 

0 1 1 2 0.67 

5. การด าเนินการพฒันานกับริหารระดบัสูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 ตอบสนอง
ความตอ้งการของกรมตน้สังกดั 

0 1 1 2 0.67 

6. โครงการพฒันามีความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบั
สภาพการณ์ในปัจจุบนั 

1 1 1 3 1 

7. โครงการน้ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของท่านใน
การพฒันาความสามารถและทกัษะในการบริหาร 

1 1 1 3 1 

 ด้านปัจจัยน าเข้า      
 ความเหมาะสมของผู้รับผดิชอบโครงการ      

1. ผูรั้บผดิชอบโครงการเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ
ในการบริหารโครงการอยา่งเหมาะสม 

1 1 1 3 1 

2. ผูรั้บผดิชอบโครงการมีการเตรียมพร้อมในการ
ด าเนินการโครงการ 

1 1 1 3 1 
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ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม 
ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี  

รวม 
 

IOC 1 2 3 
 ด้านปัจจัยน าเข้า      
 ความเหมาะสมของผู้รับผดิชอบโครงการ      

3. ผูรั้บผดิชอบโครงการมีทกัษะในการบริหารโครงการ 1 1 1 3 1 
 ความเหมาะสมของวทิยากร 

4. วทิยากรในโครงการมีเพียงพอ 1 1 1 3 1 
5. วทิยากรในโครงการเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ 1 1 1 3 1 
 ความเหมาะสมของอปุกรณ์/ส่ือสถานทีท่ีใ่ช้ในการพฒันา      

6. วสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองใชใ้นหอ้งอบรมมีจ านวน
เพียงพอ  และเหมาะสม 

1 1 1 3 1 

7. เอกสารประกอบการพฒันา ชดัเจน เขา้ใจง่าย 1 1 1 3 1 
8. เอกสารประกอบการพฒันาในแต่ละรายวชิา  มี

ความเหมาะสม และมีเน้ือหาตรงตามหลกัสูตร 
1 1 1 3 1 

9. หอ้งอบรมมีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 
10. หอ้งพกัส าหรับผูเ้ขา้รับการพฒันามีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 
11. สถานท่ีศึกษาดูงานมีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

 ความเหมาะสมของหลักสูตรทีใ่ช้ในการพฒันา      
12. หลกัสูตรการพฒันาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ผูเ้ขา้รับการอบรม 
1 1 1 3 1 

13. เน้ือหาสาระของการพฒันากบัวตัถุประสงคข์อง
โครงการมีความสอดคลอ้งกนั 

1 1 1 3 1 

14. เน้ือหาหลกัสูตร หมวดวชิาท่ี 1.1 การพฒันา
กระบวนการทางความคิดของผูบ้ริหารมีความ
เหมาะสม 

1 1 1 3 1 

15. เน้ือหาหลกัสูตร หมวดวชิาท่ี 2.1 การพฒันามุมมอง
ในระดบัประเทศและในระดบัสากลมีความ
เหมาะสม 

1 1 1 3 1 
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ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม 
ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี  

รวม 
 

IOC 1 2 3 
 ด้านปัจจัยน าเข้า      
 ความเหมาะสมของหลักสูตรทีใ่ช้ในการพฒันา      

16. เน้ือหาหลกัสูตรหมวดวชิาท่ี 2.2 การสร้างและ
พฒันาภาวะผูน้ าในองคก์ารมีความเหมาะสม 

1 1 1 3 1 

17. เน้ือหาหลกัสูตรหมวดวชิาท่ี 2.3 การบริหาร
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิผล มีความเหมาะสม 

1 1 1 3 1 

18. เน้ือหาหลกัสูตรหมวดวชิาท่ี 2.4 การขบัเคล่ือน
นโยบายสู่ภาคปฏิบติัมีความเหมาะสม 

1 1 1 3 1 

19. เน้ือหาหลกัสูตรหมวดวชิาท่ี 2.5 การเสริมสร้าง
ประสบการณ์นกับริหารเชิงประจกัษ ์มีความเหมาะสม 

1 1 1 3 1 

20. เน้ือหาหลกัสูตรหมวดวชิาท่ี 2.6 การพฒันาคุณภาพ
ชีวติและสร้างสุนทรียภาพของชีวิต มีความเหมาะสม 

1 1 1 3 1 

21. เน้ือหาหลกัสูตรหมวดวชิาท่ี 3.1 การศึกษากบัการ
พฒันาประเทศมีความเหมาะสม 

1 1 1 3 1 

  22. เน้ือหาหลกัสูตรหมวดวชิาท่ี 3.2 การศึกษากบัความ
มัน่คงของชาติมีความเหมาะสม 

1 1 1 3 1 

23. เน้ือหาหลกัสูตร หมวดวชิาท่ี 3.3 การพฒันา
คุณภาพการศึกษา มีความเหมาะสม 

1 1 1 3 1 

24. เน้ือหาหลกัสูตรหมวดวชิาท่ี 3.5 การฝึกอบรม
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือระดบัผูน้ า ชั้นความรู้ชั้นสูง มี
ความเหมาะสม 

1 1 1 3 1 

25. เน้ือหาหน่วยการเรียนรู้มีประโยชน์ น าไปประยกุต ์
ใชไ้ดจ้ริง 

1 1 1 3 1 

26. สัดส่วนระหวา่งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั มีความ
เหมาะสม 

1 1 1 3 1 

27. ปริมาณงานท่ีมอบหมายใหป้ฏิบติัตลอดการพฒันา
มีความเหมาะสม 

1 1 1 3 1 

28. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการพฒันามีความเหมาะสม 0 1 1 2 0.67 
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ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม 
ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี  

รวม 
 

IOC 1 2 3 
 ด้านปัจจัยน าเข้า      
 ความเหมาะสมของหลักสูตรทีใ่ช้ในการพฒันา      

29. ระยะเวลาในการจดักิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีความ
เหมาะสม 

0 1 1 2 0.67 

 ด้านกระบวนการของโครงการ      
 ความเหมาะสมของการบริหารโครงการ      

   1. ก าหนดแผนการพฒันาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของโครงการ 

0 1 1 2 0.67 

2. การด าเนินการพฒันาเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 1 1 1 3 1 
3. จดัเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียน และ

เอกสารประกอบการพฒันา 
0 1 1 2 0.67 

4. จดัใหมี้การปฐมนิเทศผูเ้ขา้รับการพฒันาก่อนการ
พฒันา 

0 1 1 2 0.67 

5. ความเอาใจใส่ดูแล การใหค้  าปรึกษา แนะน าของ
วทิยากรท่ีปรึกษา  และผูรั้บผิดชอบโครงการ 

0 1 1 2 0.67 

 ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมตามหลกัสูตร      
6. กิจกรรมการพฒันาเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และ

พฒันาความสามารถของท่าน 
1 1 1 3 1 

7. การจดักิจกรรมพฒันาสุขภาพกาย มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 
8. การจดักิจกรรมพฒันาสุขภาพจิต มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 
9. การจดักิจกรรมปฏิบติัธรรม มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

10. การจดักิจกรรมพฒันาบุคลิกภาพ มีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 
 ความเหมาะสมของการด าเนินการบรรยาย      

11. วทิยากรมีการเตรียมการและวางแผนการบรรยาย 1 1 1 3 1 
12. วทิยากรมีความรู้ความสามารถในเน้ือหาท่ีบรรยาย 0 1 1 2 0.67 
13. วทิยากรพดูไดต้รงประเด็นและชดัเจน 1 1 1 3 1 
14. วทิยากรถ่ายทอดความรู้ไดเ้ขา้ใจง่าย 1 1 1 3 1 
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ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม 
ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี  

รวม 
 

IOC 1 2 3 
 ด้านปัจจัยน าเข้า      
 ความเหมาะสมของการด าเนินการบรรยาย 

15. วทิยากรใชส่ื้อไดอ้ยา่งเหมาะสม 1 1 1 3 1 
16. บุคลิกภาพของวทิยากรมีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 
17. วทิยากรเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รับการพฒันามีส่วนร่วม

ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
1 1 1 3 1 

 ความเหมาะสมของการติดตามประเมินผล      
18. การประเมินและรายงานความส าเร็จของการด าเนิน

โครงการพฒันา มีความเหมาะสม 
1 1 1 3 1 

19. มีการประเมินผลการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 1 1 1 3 1 
20. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินผลมีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

 ด้านผลผลติของโครงการ      
 ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา      

1. ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถเป็นผูน้ า 1 1 1 3 1 
2. ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถคิดอยา่งเป็นระบบ 1 1 1 3 1 
3. ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถคิดแบบมีเหตุผล 1 1 1 3 1 
4. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีทกัษะในการตดัสินใจไดอ้ยา่ง

เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
1 0 1 2 0.67 

5. ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้
ภายในองคก์ร 

1 1 0 2 0.67 

6. ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถบริหารบนความ
หลากหลายและการเปล่ียนแปลง 

1 1 0 2 0.67 

7. ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถสร้างแนวทางการพฒันา
ภาวะผูน้ าใหก้บัตนเอง 

1 1 0 2 0.67 

8. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีภาวะผูน้ ากลุ่ม 1 1 0 2 0.67 
9. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความสามารถในการเจรจา

ต่อรอง 
1 1 0 2 0.67 
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ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม 
ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี  

รวม 
 

IOC 1 2 3 
 คุณลกัษณะของนักบริหารมืออาชีพ      

10. จากการเขา้รับการพฒันา  ผูเ้ขา้รับการพฒันามี
ความรู้ ความเขา้ใจในการเป็นนกับริหารมืออาชีพ 

1 0 1 2 0.67 

11. ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถน าเน้ือหาวชิาและ
กิจกรรมการพฒันาไปใชป้ระโยชน์การปฏิบติังาน
ในหนา้ท่ีผูบ้ริหารไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1 1 0 2 0.67 

12. ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถวางแผนและก าหนด
เป้าหมายการบริหารจดัการไดอ้ยา่งชดัเจน 

1 1 0 2 0.67 

13. ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถพฒันาตนใหเ้ป็นผูมี้
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

1 1 0 2 0.67 

14. ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถบริหารจดัการทรัพยากร 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 3 1 

15. ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถน านโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1 1 0 2 0.67 

 คุณลกัษณะของข้าราชการที่มีจิตสาธารณะ      
16. จากการเขา้รับการพฒันา ผูเ้ขา้รับการพฒันามี

ความรู้ ความเขา้ใจในการเป็นขา้ราชการท่ี 
มีจิตสาธารณะ 

1 1 1 3 1 

17. ผูเ้ขา้รับการพฒันามุ่งมัน่ในการปฏิบติัตนในการ
เป็นขา้ราชการท่ีมีจิตสาธารณะ 

1 1 1 3 1 

18. ผูเ้ขา้รับการพฒันาตระหนกัถึงการเป็นขา้ราชการท่ี
มีจิตสาธารณะอยูต่ลอดเวลา 

1 1 1 3 1 

19. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความเตม็ใจในการใหบ้ริการต่อ
ประชาชน 

1 1 1 3 1 

20. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความพร้อมและเตม็ใจในการ
ช่วยเหลือผูอ่ื้นทุกเม่ือ 

1 1 1 3 1 
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ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม 
ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี  

รวม 
 

IOC 1 2 3 
 คุณลกัษณะของข้าราชการที่มีจิตสาธารณะ      

21. ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถปฏิบติัตนใหเ้ป็น
ขา้ราชการท่ีมีจิตสาธารณะไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1 1 1 3 1 

 คุณลกัษณะของข้าราชการที่มีคุณธรรม จริยธรรม      
22. จากการเขา้รับการพฒันา ผูเ้ขา้รับการพฒันามี

ความรู้ ความเขา้ใจในการเป็นขา้ราชการท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม 

1 1 1 3 1 

23. ผูเ้ขา้รับการพฒันายดึหลกั คุณธรรม จริยธรรม ใน
การบริหารงาน 

1 1 1 3 1 

24. ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถประพฤติตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดีเพื่อสร้างจิตส านึกในการปฏิบติังาน 

1 1 1 3 1 

25. ผูเ้ขา้รับการพฒันาปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเท่า
เทียมกนั 

1 0 1 2 0.67 

26. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความโปร่งใสในการด าเนินงาน 1 1 1 3 1 
27. ผูเ้ขา้รับการพฒันาบริหารงานโดยค านึงถึง

ประโยชน์ของส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 
1 0 1 2 0.67 

28. ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถปฏิบติัตนใหเ้ป็น
ขา้ราชการท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1 1 1 3 1 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์ ประเด็นสนทนากลุ่ม ทีใ่ช้ในการวจัิย 
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แบบสอบถาม 
การประเมินโครงการพฒันานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที ่3 

------------------------------------------ 
 
ค าช้ีแจง   

1.การประเมินโครงการพฒันานกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ) รุ่นท่ี 3   
ซ่ึงด าเนินการพฒันาโดยสถาบนัพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา  มีผู ้เก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินโครงการ ประกอบดว้ย ผูเ้ขา้รับการพฒันา วทิยากรท่ีปรึกษาและผูรั้บผดิชอบโครงการ 

2.  การประเมินโครงการ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
ตอนที ่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที ่ 2การประเมินผลโครงการพฒันา โดยประเมินทั้ง4 ดา้น แบ่งออกเป็น 4ตอน 

ประกอบดว้ย 
ตอนท่ี 2.1  บริบทของโครงการ  
ตอนท่ี 2.2  ปัจจยัน าเขา้ของโครงการ 
ตอนท่ี 2.3  กระบวนการด าเนินงานของโครงการ 
ตอนท่ี 2.4  ผลผลิตของโครงการ 

แบ่งระดบัการประเมินความสอดคลอ้งหรือความเหมาะสมเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
คะแนน 5  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งหรือความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด 
คะแนน 4  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งหรือความเหมาะสมในระดบัมาก 
คะแนน 3  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งหรือความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
คะแนน 2  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งหรือความเหมาะสมในระดบันอ้ย 
คะแนน 1  หมายถึง  มีความสอดคลอ้งหรือความเหมาะสมในระดบันอ้ยท่ีสุด 

ตอนที ่3  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัโครงการ 
 

การวจิยัคร้ังน้ีจะบรรลุวตัถุประสงคไ์ดก้็ดว้ยความอนุเคราะห์จากท่าน จึงขอใหท้่านตอบ
แบบสอบถามทุกขอ้ตามสภาพความเป็นจริง และครบสมบูรณ์ทุกขอ้   

ขอขอบพระคุณท่ีท่านใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดียิง่ 
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ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามใหท้่านใส่เคร่ืองหมาย / ใน (    ) ท่ีตรงกบัสถานภาพของท่าน 
 
1.  เพศ     (     )  ชาย                                 (     )  หญิง 
2.  อาย ุ    (     )  ต ่ากวา่  35  ปี    (     )  35 - 40 ปี   
                (     )  41 – 45 ปี    (     )  มากกวา่  45 ปี   
3.  ระดบัการศึกษา     (     )  ปริญญาตรี   (     )  ปริญญาโท 

(     )  ปริญญาเอก  (     )  อ่ืน ๆ ................................ 
4. สังกดั 
(      ) กระทรวงศึกษา 
(      ) ขา้ราชการพลเรือน 

(      ) ขา้ราชการครู 

(      ) อ่ืน ๆ ................................................................ 
(      ) กระทรวงอ่ืน ๆ 

(      ) ขา้ราชการพลเรือน  

(      ) พนกังานรัฐวสิาหกิจ  
(      ) พนกังานองคก์รของรัฐ  
(      ) อ่ืน ๆ ............................................................... 
5.  ต าแหน่ง 
(     )  ผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่าย 
(     )  ผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการกอง 
(     )  ผูด้  ารงต าแหน่งประเภทวชิาการระดบัเช่ียวชาญ 
(     )  ผูด้  ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัตน้ 
(     )  ผูด้  ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัสูง 
(     )  อ่ืน ๆ ………………………………………………… 
5.  ประสบการณ์ในการท างาน (     )  นอ้ยกวา่  10  ปี                      (     )  10 – 15 ปี 

(     )  16 – 20   ปี                            (     )  มากกวา่  20  ปี  
6.  เงินเดือน   (     )  นอ้ยกวา่ 35,000 บาท/เดือน  (     )  35,001-40,000 บาท/เดือน 

(     )  40,001-45,000 บาท/เดือน    (     )  มากกวา่  45,000 บาท/เดือน 
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ตอนที ่2  การประเมินโครงการพฒันา กรุณาใส่เคร่ืองหมาย / ในช่องท่ีตรงกบัระดบัผลการประเมิน 
ของท่าน 
ตอนที ่ 2.1  บริบทของโครงการ 

ขอ้ท่ี รายการประเมิน 
ระดบัผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 
1. วตัถุประสงคข์องโครงการพฒันาสอดคลอ้งกบันโยบายการ

พฒันาของกระทรวงศึกษาธิการ 
     

2. วตัถุประสงคข์องโครงการพฒันามีความชดัเจน      
3. วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้ขา้

รับการพฒันา 
     

4. วตัถุประสงคข์องโครงการสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง      
5. การด าเนินการพฒันานกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ  

(นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 ตอบสนองความตอ้งการของกรมตน้สังกดั 
     

6. โครงการพฒันามีความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพการณ์
ในปัจจุบนั 

     

7. โครงการน้ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของท่านในการพฒันา
ความสามารถ และทกัษะในการบริหาร 

     

 

ตอนที ่ 2.2  ปัจจัยน าเข้าของโครงการ 

ขอ้ท่ี รายการประเมิน 
ระดบัผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 
 ความเหมาะสมของผู้รับผดิชอบโครงการ 

1. ผูรั้บผดิชอบโครงการเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถในการ
บริหารโครงการอยา่งเหมาะสม 

     

2. ผูรั้บผดิชอบโครงการมีการเตรียมพร้อมในการด าเนินการ
โครงการ 

     

3. ผูรั้บผดิชอบโครงการมีทกัษะในการบริหารโครงการ      
 ความเหมาะสมของวทิยากร 

4. วทิยากรในโครงการมีเพียงพอ      
5. วทิยากรในโครงการเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ      
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ขอ้ท่ี รายการประเมิน 
ระดบัผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 
 ความเหมาะสมของอุปกรณ์/ส่ือ สถานที่ทีใ่ช้ในการพฒันา 

6. วสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองใชใ้นหอ้งอบรมมีจ านวนเพียงพอ   
และเหมาะสม 

     

7. เอกสารประกอบการพฒันา ชดัเจน เขา้ใจง่าย      
8. เอกสารประกอบการพฒันาในแต่ละรายวชิา  มีความเหมาะสม 

และมีเน้ือหาตรงตามหลกัสูตร 
     

9. หอ้งอบรมมีความเหมาะสม      
10. หอ้งพกัส าหรับผูเ้ขา้รับการพฒันามีความเหมาะสม      
11. สถานท่ีศึกษาดูงานมีความเหมาะสม      

 ความเหมาะสมของหลักสูตรทีใ่ช้ในการพฒันา 
12. หลกัสูตรการพฒันาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้ขา้รับการ

อบรม 
     

13. เน้ือหาสาระของการพฒันากบัวตัถุประสงคข์องโครงการมี
ความสอดคลอ้งกนั 

     

14. เน้ือหาหลกัสูตร หมวดวชิาท่ี 1.1 การพฒันากระบวนการทาง
ความคิดของผูบ้ริหารมีความเหมาะสม 

     

15. เน้ือหาหลกัสูตร หมวดวชิาท่ี 2.1 การพฒันามุมมองใน
ระดบัประเทศและในระดบัสากลมีความเหมาะสม 

     

16. เน้ือหาหลกัสูตรหมวดวชิาท่ี 2.2 การสร้างและพฒันาภาวะผูน้ า
ในองคก์ารมีความเหมาะสม 

     

17. เน้ือหาหลกัสูตรหมวดวชิาท่ี 2.3 การบริหารทรัพยากรอยา่งมี
ประสิทธิผล มีความเหมาะสม 

     

18. เน้ือหาหลกัสูตรหมวดวชิาท่ี 2.4 การขบัเคล่ือนนโยบายสู่
ภาคปฏิบติัมีความเหมาะสม 

     

19. เน้ือหาหลกัสูตรหมวดวชิาท่ี 2.5 การเสริมสร้างประสบการณ์
นกับริหารเชิงประจกัษ ์มีความเหมาะสม 

     

20. เน้ือหาหลกัสูตรหมวดวชิาท่ี 2.6 การพฒันาคุณภาพชีวติและ
สร้างสุนทรียภาพของชีวติ มีความเหมาะสม 
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ขอ้ท่ี รายการประเมิน 
ระดบัผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 
 ความเหมาะสมของหลักสูตรทีใ่ช้ในการพฒันา 

21. เน้ือหาหลกัสูตรหมวดวชิาท่ี 3.1 การศึกษากบัการพฒันา 
ประเทศมีความเหมาะสม 

     

22. เน้ือหาหลกัสูตรหมวดวชิาท่ี 3.2 การศึกษากบัความมัน่คงของ
ชาติมีความเหมาะสม 

     

23. เน้ือหาหลกัสูตร หมวดวชิาท่ี 3.3 การพฒันาคุณภาพการศึกษา 
มีความเหมาะสม 

     

24. เน้ือหาหลกัสูตรหมวดวชิาท่ี 3.5 การฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชา
ลูกเสือระดบัผูน้ า ชั้นความรู้ชั้นสูง มีความเหมาะสม 

     

25. เน้ือหาหน่วยการเรียนรู้มีประโยชน์ น าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง      
26. สัดส่วนระหวา่งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั มีความเหมาะสม      
27. ปริมาณงานท่ีมอบหมายใหป้ฏิบติัตลอดการพฒันามีความ

เหมาะสม 
     

28. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการพฒันามีความเหมาะสม      
29. ระยะเวลาในการจดักิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสม      

 
 

ตอนที ่ 2.3  กระบวนการของโครงการ 

ขอ้ท่ี รายการประเมิน 
ระดบัผลการประเมิน 
5 4 3 2 1 

 ความเหมาะสมของการบริหารโครงการ 
1. ก าหนดแผนการพฒันาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ      
2. การด าเนินการพฒันาเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด      
3. จดัเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียน และเอกสาร

ประกอบการพฒันา 
     

4. จดัใหมี้การปฐมนิเทศผูเ้ขา้รับการพฒันาก่อนการพฒันา      
5. ความเอาใจใส่ดูแล การใหค้  าปรึกษา แนะน าของวทิยากรท่ี

ปรึกษา  และผูรั้บผดิชอบโครงการ 
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ขอ้ท่ี รายการประเมิน 
ระดบัผลการประเมิน 
5 4 3 2 1 

 ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมตามหลกัสูตร      
6. กิจกรรมการพฒันาเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และพฒันา

ความสามารถของท่าน 
     

7. การจดักิจกรรมพฒันาสุขภาพกาย มีความเหมาะสม      
8. การจดักิจกรรมพฒันาสุขภาพจิต มีความเหมาะสม      
9. การจดักิจกรรมปฏิบติัธรรม มีความเหมาะสม      

10. การจดักิจกรรมพฒันาบุคลิกภาพ มีความเหมาะสม      
 ความเหมาะสมของการด าเนินการบรรยาย      

11. วทิยากรมีการเตรียมการและวางแผนการบรรยาย      
12. วทิยากรมีความรู้ความสามารถในเน้ือหาท่ีบรรยาย      
13. วทิยากรพดูไดต้รงประเด็นและชดัเจน      
14. วทิยากรถ่ายทอดความรู้ไดเ้ขา้ใจง่าย      
15. วทิยากรใชส่ื้อไดอ้ยา่งเหมาะสม      
16. บุคลิกภาพของวทิยากรมีความเหมาะสม      
17. วทิยากรเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รับการพฒันามีส่วนร่วมในการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
     

 ความเหมาะสมของการติดตามประเมินผล      
18. การประเมินและรายงานความส าเร็จของการด าเนินโครงการ

พฒันา มีความเหมาะสม 
     

19. มีการประเมินผลการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง      
20. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินผลมีความเหมาะสม      

 
 

ตอนที ่ 2.4  ผลผลติของโครงการ 

ขอ้ท่ี รายการประเมิน 
ระดบัผลการประเมิน 
5 4 3 2 1 

 ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา      
1. ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถเป็นผูน้ า      
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ขอ้ท่ี รายการประเมิน 
ระดบัผลการประเมิน 
5 4 3 2 1 

 ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา      
2. ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถคิดอยา่งเป็นระบบ      
3. ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถคิดแบบมีเหตุผล      
4. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีทกัษะในการตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั

สถานการณ์ 
 

    

5. ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ภายใน
องคก์ร 

     

6. 
ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถบริหารบนความหลากหลายและการ
เปล่ียนแปลง 

     

7. ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถสร้างแนวทางการพฒันาภาวะผูน้ า
ใหก้บัตนเอง 

     

8. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีภาวะผูน้ ากลุ่ม      
9. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความสามารถในการเจรจาต่อรอง      
 คุณลกัษณะของนักบริหารมืออาชีพ      

10. จากการเขา้รับการพฒันา  ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความรู้ ความ
เขา้ใจในการเป็นนกับริหารมืออาชีพ 

     

11. ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถน าเน้ือหาวชิาและกิจกรรมการ
พฒันาไปใชป้ระโยชน์การปฏิบติังานในหนา้ท่ีผูบ้ริหารไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

     

12. ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถวางแผนและก าหนดเป้าหมายการ
บริหารจดัการไดอ้ยา่งชดัเจน 

     

13. ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถพฒันาตนใหเ้ป็นผูมี้ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

     

14. ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถบริหารจดัการทรัพยากร 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

15. ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถน านโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ขอ้ท่ี รายการประเมิน 
ระดบัผลการประเมิน 
5 4 3 2 1 

 คุณลกัษณะของข้าราชการที่มีจิตสาธารณะ      
16. จากการเขา้รับการพฒันา ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความรู้ ความ

เขา้ใจในการเป็นขา้ราชการท่ีมีจิตสาธารณะ 
     

17. ผูเ้ขา้รับการพฒันามุ่งมัน่ในการปฏิบติัตนในการเป็นขา้ราชการ
ท่ีมีจิตสาธารณะ 

     

18. ผูเ้ขา้รับการพฒันาตระหนกัถึงการเป็นขา้ราชการท่ีมี 
จิตสาธารณะอยูต่ลอดเวลา 

     

19. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความเตม็ใจในการใหบ้ริการต่อประชาชน      
20. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความพร้อมและเตม็ใจในการช่วยเหลือ

ผูอ่ื้นทุกเม่ือ 
     

21. ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถปฏิบติัตนใหเ้ป็นขา้ราชการท่ีมีจิต
สาธารณะไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

 คุณลกัษณะของข้าราชการที่มีคุณธรรม จริยธรรม      
22. จากการเขา้รับการพฒันา ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความรู้ ความ

เขา้ใจในการเป็นขา้ราชการท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
     

23. ผูเ้ขา้รับการพฒันายดึหลกั คุณธรรม จริยธรรม ในการ
บริหารงาน 

     

24. ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีเพื่อ
สร้างจิตส านึกในการปฏิบติังาน 

     

25. ผูเ้ขา้รับการพฒันาปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเท่าเทียมกนั      
26. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความโปร่งใสในการด าเนินงาน      
27. ผูเ้ขา้รับการพฒันาบริหารงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของ

ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 
     

28. ผูเ้ขา้รับการพฒันาสามารถปฏิบติัตนใหเ้ป็นขา้ราชการท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ตอนที ่3  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัโครงการ   
ดา้นบริบทของโครงการ..................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ดา้นปัจจยัน าเขา้.................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ดา้นกระบวนการด าเนินงาน............................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ดา้นผลผลิตของโครงการ.................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น  

การประเมินโครงการ 
พฒันานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที ่3 

……………………………………………………………………………. 

ค าช้ีแจง  
 แบบสัมภาษณ์ฉบับน้ี เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีวตัถุประสงค์เพื่อ
สอบถามด้านบริบท ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการด าเนินงาน และด้านผลผลิตของโครงการพฒันา     
นกับริหารระดบัสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 โดยแบบสัมภาษณ์จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ไดแ้ก่  
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 

 ส่วนท่ี2 ประเด็นสัมภาษณ์ขอ้มูลเก่ียวกบับริบท ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการด าเนินงาน
และผลผลิตของโครงการพฒันานกับริหารระดบัสูงกระทรวงศึกษาธิการ 

                      (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 
ส่วนท่ี 3 ประเด็นปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัโครงการพฒันานกั  
               บริหารระดบัสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 

  
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

1. ช่ือ – นามสกุล …………………………………………………………………………... 
2. เพศ .................................. 
3. อาย ุ............................... ปี 
4. ระดบัการศึกษา.................................................................................................................. 
5. ต าแหน่ง ............................................................................................................................ 
6. ประสบการณ์ในการท างาน (ดา้นการบริหารโครงการ/ดา้นการเป็นผูบ้ริหาร) จ านวน...ปี 

 
 
 
 
 

ชุดที ่1 
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ส่วนที ่2 ประเด็นสัมภาษณ์ข้อมูลเกีย่วกบับริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินงาน และผลผลติ 

ตามโครงการพฒันานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที ่3 

 1. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อบริบทของโครงการพฒันานกับริหารระดงัสูง 

กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3  

  1.1 วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือไม่ อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
  1.2 วตัถุประสงคมี์ความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

  1.3 การเตรียมการภายในของโครงการมีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรบา้งดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการพฒันานกับริหาร

ระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 

  2.1 หลกัสูตรท่ีใชใ้นการพฒันามีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร   
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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  2.2 การด าเนินการบรรยายของวทิยากรมีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
  2.3 ระยะเวลาในการพฒันามีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
  2.4 สถานท่ีท่ีใชใ้นการพฒันามีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

  2.5 อุปกรณ์/ส่ือ มีความเพียงพอ เหมาะสม หรือไม่ อยา่งไร  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
  2.6 งบประมาณ มีความเพียงพอ เหมาะสม หรือไม่อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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 3. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อกระบวนการด าเนินงานของโครงการพฒันา          

นกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 

  3.1 การวางแผนการจดัการพฒันามีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

  3.2 การจดักิจกรรมพฒันามีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

  3.3 การวดัและประเมินผลการพฒันามีความเหมาะสม หรือไม่อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 4. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัผลผลิตของโครงการพฒันานกับริหารระดบัสูง 

กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 

  4.1 ผลท่ีไดจ้ากการอบรม 
    4.1.1 ดา้นภาวะผูน้ าทางการบริหารการศึกษา 
   - ท่านคิดว่าผูเ้ขา้รับการพฒันามีการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาในดา้นภาวะ
ผูน้ าทางการบริหารการศึกษา บา้งหรือไม่ อยา่งไร     
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
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  4.1.2 ดา้นการเป็นนกับริหารมืออาชีพ 
   - ท่านคิดว่าผูเ้ขา้รับการพฒันามีการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาในดา้นการ
เป็นนกับริหารมืออาชีพ บา้งหรือไม่ อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
  4.1.3 ดา้นการมีจิตสาธารณะ 

  - ท่านคิดวา่ผูเ้ขา้รับการพฒันามีการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาในดา้นการมี     
จิตสาธารณะ บา้งหรือไม่ อยา่งไร    
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
     4.1.4 ดา้นการมีคุณธรรมจริยธรรม 
    - ท่านคิดวา่ผูเ้ขา้รับการพฒันามีการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาในดา้นการ
มีคุณธรรมจริยธรรมบา้งหรือไม่ อยา่งไร   
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 

ส่วนที ่3 ประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อโครงการ 

   โดยภาพรวมท่านคิดว่าโครงการพฒันานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 

(นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 มีปัญหา/อุปสรรค ใดบา้งท่ีควรไดรั้บการแกไ้ข และมีขอ้เสนอแนะในการแกไ้ข

อยา่งไรบา้ง 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น  

การประเมินโครงการ 
พฒันานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที ่3 

……………………………………………………………………………. 

ค าช้ีแจง  
  แบบสัมภาษณ์ฉบับน้ี เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีวตัถุประสงค์เพื่อ
สอบถามด้านบริบท ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการด าเนินงาน และด้านผลผลิตของโครงการพฒันา     
นกับริหารระดบัสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 โดยแบบสัมภาษณ์จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ไดแ้ก่  
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 
 ส่วนท่ี 2 ประเด็นสัมภาษณ์ขอ้มูลเก่ียวกบับริบท ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการด าเนินงาน   
                                    และผลผลิตของโครงการพฒันานกับริหารระดบัสูงกระทรวงศึกษาธิการ  
                                    (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 
 ส่วนท่ี 3 ประเด็นปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัโครงการพฒันา นกับริหาร 
                                    ระดบัสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 
  
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบสัมภาษณ์ 

1. ช่ือ – นามสกุล …………………………………………………………………………... 
2. เพศ .................................. 
3. อาย ุ............................... ปี 
4. ระดบัการศึกษา.................................................................................................................. 
5. ต าแหน่ง ............................................................................................................................ 
6. ประสบการณ์ท างาน (ดา้นการเป็นวทิยากรท่ีปรึกษา)  จ  านวน...................ปี 
 
 
 
 

 

ชุดที ่2 
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ส่วนที ่2 ประเด็นสัมภาษณ์ข้อมูลเกีย่วกบับริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินงาน และผลผลติ 

ตามโครงการพฒันานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที ่3 

 1. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อวตัถุประสงคข์องโครงการพฒันานกับริหารระดงัสูง 

กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 

  1.1 วตัถุประสงคข์องโครงการมีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 

 1.2 วตัถุระสงคข์องโครงการมีความชดัเจนหรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 

 2. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรบา้งดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการพฒันานกับริหาร
ระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3  

 2.1 หลกัสูตรท่ีใชใ้นการพฒันามีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร   

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 

 2.2 การด าเนินการบรรยายของวทิยากรมีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
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  2.3 ระยะเวลาในการพฒันามีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
  2.4 สถานท่ีท่ีใชใ้นการพฒันามีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไม่ 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 

 2.5 อุปกรณ์/ส่ือ มีความเพียงพอ เหมาะสม หรือไม่ อยา่งไร  

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
  3. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อกระบวนการด าเนินงานของโครงการพฒันา           
นกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 

 3.1 การจดักิจกรรมพฒันามีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร  

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 

 3.2 การวดัและประเมินผลการพฒันามีความเหมาะสม หรือไม่อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
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4. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัผลผลิตของโครงการพฒันานกับริหารระดบัสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3  

  4.1ผลท่ีไดจ้ากการอบรม 
    4.1.1 ดา้นภาวะผูน้ าทางการบริหารการศึกษา 
    - ท่านคิดวา่ผูเ้ขา้รับการพฒันามีการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาในดา้นภาวะ

ผูน้ าทางการบริหารการศึกษา บา้งหรือไม่ อยา่งไร    
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………. 

     4.1.2 ดา้นการเป็นนกับริหารมืออาชีพ 
     - ท่านคิดวา่ผูเ้ขา้รับการพฒันามีการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาในดา้นการ

เป็นนกับริหารมืออาชีพ บา้งหรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………. 
    4.1.3 ดา้นการมีจิตสาธารณะ 
   - ท่านคิดวา่ผูเ้ขา้รับการพฒันามีการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาในดา้นการมี
จิตสาธารณะ บา้งหรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………. 
    4.1.4 ดา้นการมีคุณธรรมจริยธรรม 

     - ท่านคิดวา่ผูเ้ขา้รับการพฒันามีการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาในดา้น 
การมีคุณธรรมจริยธรรมบา้งหรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
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ส่วนที ่3 ประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อโครงการ 
 โดยภาพรวมท่านคิดวา่โครงการพฒันานกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ 

(นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3มีปัญหา/อุปสรรค ใดบา้งท่ีควรไดรั้บการแกไ้ข และมีขอ้เสนอแนะในการแกไ้ข

อยา่งไรบา้ง   

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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ประเด็นการสนทนากลุ่ม 

ค าช้ีแจง 

 การสนทนากลุ่มในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันานกับริหาร

การศึกษาระดบัสูงของกระทรวงศึกษาธิการใน 4  ดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นบริบท (Context) ได้แก่ การวิเคราะห์ผลการพฒันานักบริหารการศึกษา

ระดบัสูงของกระทรวงศึกษาธิการในดา้นของสภาพโดยทัว่ไปของโครงการเก่ียวกบัวตัถุประสงค์

ของโครงการความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคข์องโครงการกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

และการเตรียมการภายในของโครงการ 

2. ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) ได้แก่ การวิเคราะห์ผลการพฒันานักบริหารการศึกษา

ระดบัสูงของกระทรวงศึกษาธิการในดา้นของปัจจยัในการด าเนินงานตามโครงการ ความพร้อมของ

ปัจจยัในดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ความเพียงพอในดา้นงบประมาณ ดา้นบุคลากร ดา้นอุปกรณ์/ส่ือ อาคาร

สถานท่ีท่ีใชใ้นการพฒันา และเน้ือหาหลกัสูตรท่ีใชใ้นการพฒันา 

3. ดา้นกระบวนการ (Process) ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ผลการพฒันานกับริหารการศึกษา

ระดบัสูงของกระทรวงศึกษาธิการในด้านของกระบวนการด าเนินงานภายในโครงการ ไดแ้ก่ 

การวางแผน การจดักิจกรรม การด าเนินการบรรยาย การติดตามการประเมินผล 

4. ด้านผลผลิต (Product) ได้แก่ การวิเคราะห์ผลการพฒันานักบริหารการศึกษา

ระดบัสูงของกระทรวงศึกษาธิการในดา้นผูเ้ขา้รับการพฒันาท่ีเกิดจากการด าเนินโครงการ มีภาวะ

ผูน้ าทางการบริหารการศึกษา มีคุณลกัษณะของนกับริหารมืออาชีพ คุณลกัษณะของขา้ราชการท่ีมี

จิตสาธารณะ และมีคุณลกัษณะของขา้ราชการท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 

 

โดยมีประเด็นการสนทนากลุ่ม ดังนี ้

 1. ด้านบริบท (Context)  

  สภาพโดยทัว่ไปของโครงการเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ของโครงการ ความสอดคลอ้ง

ระหวา่งวตัถุประสงคข์องโครงการกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และการเตรียมการภายใน

ของโครงการ 
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1.1 ท่านคิดวา่วตัถุประสงคข์องโครงการมีความเหมาะสมหรือไม่อยา่งไร 

1.2 ท่านไดมี้การเตรียมการภายในของโครงการอยา่งไรบา้ง 

1.3 ส่ิงท่ีคาดหวงัจากการเตรียมการภายในของโครงการ คืออะไร 

1.4 ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงจากการเตรียมการภายในของโครงการ คืออะไร มีความ

แตกต่างกนักบัส่ิงท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่อยา่งไร ท าไมจึงเกิดความแตกต่างกนั 

1.5 ปัญหา อุปสรรค ขอ้จ ากดัท่ีพบมีอะไรบา้ง และส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียงมีอะไร ส่ิง

เหล่านั้นท าใหเ้ป็นขอ้จ ากดั ท าใหก้ารด าเนินงานติดขดัตรงไหน เพราะอะไร 

1.6 ขอ้เสนอแนะท่ีควรตอ้งจดัการ ทั้งในดา้นการเปล่ียนแปลง/ปรับปรุง 

  2. ด้านปัจจัยน าเข้า (Input)  

   ปัจจยัในการด าเนินงานของโครงการ ไดแ้ก่ ความเพียงพอในดา้นงบประมาณ ดา้น

บุคลากร ดา้นอุปกรณ์/ส่ือ อาคารสถานท่ีท่ีใชใ้นการพฒันา และเน้ือหาหลกัสูตรท่ีใชใ้นการพฒันา 

2.1 ท่านคาดหวงัไวว้า่ปัจจยัในการด าเนินงานของโครงการในดา้นต่าง ๆ ไม่วา่จะ

เป็นความเพียงพอในด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านอุปกรณ์/ส่ือ อาคารสถานท่ีท่ีใช้ในการ

พฒันา และเน้ือหาหลกัสูตรท่ีใชใ้นการพฒันา เป็นอยา่งไรบา้ง 

2.2 ปัจจยัในการด าเนินงานของโครงการท่ีเกิดข้ึนจริง เป็นอย่างไรบ้าง มีความ

แตกต่างกนักบัส่ิงท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่อยา่งไร ท าไมจึงเกิดความแตกต่างกนั 

2.3 ปัญหา อุปสรรค ขอ้จ ากดัท่ีพบเก่ียวกบัปัจจยัในดา้นต่าง ๆ มีอะไรบา้ง รวมทั้ง

ส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียงมีอะไร ส่ิงเหล่านั้นท าใหเ้ป็นขอ้จ ากดั ท าใหก้ารด าเนินงานติดขดัตรงไหน เพราะอะไร  

2.4 ขอ้เสนอแนะท่ีควรตอ้งจดัการ ทั้งในดา้นการเปล่ียนแปลง/ปรับปรุง 

  3. ด้านกระบวนการ (Process) 

   กระบวนการด าเนินงานภายในโครงการ ได้แก่ การวางแผน การจดักิจกรรม การ

ด าเนินการบรรยาย การติดตามการประเมินผล 

3.1 ท่านคาดหวงัไวว้่ากระบวนการด าเนินงานภายในโครงการ ไดแ้ก่ การวางแผน 

การจดักิจกรรม การด าเนินการบรรยาย การติดตามการประเมินผลเป็นอยา่งไรบา้ง 

3.2 การด าเนินงานของโครงการท่ีเกิดข้ึนจริง เป็นอยา่งไรบา้ง มีความแตกต่างกนั

กบัส่ิงท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่อยา่งไร ท าไมจึงเกิดความแตกต่างกนั 
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3.3 ปัญหา อุปสรรค ขอ้จ ากดัที่พบมีอะไรบา้ง รวมทั้งส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียงมีอะไร 

ส่ิงเหล่านั้นท าใหเ้ป็นขอ้จ ากดั ท าใหก้ารด าเนินงานติดขดัตรงไหน เพราะอะไร  

3.4 ขอ้เสนอแนะท่ีควรตอ้งจดัการ ทั้งในดา้นการเปล่ียนแปลง/ปรับปรุง 

  4. ด้านผลผลติ (Product) 

   ผลท่ีเกิดข้ึนก ับผูเ้ข ้ารับการพฒันา อนัได้แก่ การมีภาวะผูน้ าทางการบริหาร

การศึกษา การมีคุณลกัษณะของนกับริหารมืออาชีพ การมีคุณลกัษณะของขา้ราชการท่ีมีจิตสาธารณะ 

และมีคุณลกัษณะของขา้ราชการท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 

4.1 ส่ิงท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการเขา้รับการพฒันาในคร้ังน้ี คืออะไร 

4.2 ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงเมื่อได้เขา้สู่การเขา้รับการพฒันาในคร้ังน้ี คืออะไร มีความ

แตกต่างกนัหรือไม่กบัส่ิงท่ีคาดหวงั ท าไมจึงเกิดความแตกต่างกนั 

4.3 ปัญหา อุปสรรค ขอ้จ ากดัท่ีพบมีอะไรบา้ง และส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียงมีอะไร ส่ิง

เหล่านั้นท าใหเ้ป็นขอ้จ ากดั ท าใหก้ารด าเนินงานติดขดัตรงไหน เพราะอะไร 

4.4 ขอ้เสนอแนะท่ีควรตอ้งจดัการ ทั้งในดา้นการเปล่ียนแปลง/ปรับปรุง 

  5. ภาพรวมของการด าเนินโครงการ 

5.1 ส่ิงท่ีท าไดเ้ป็นอยา่งดีจากการด าเนินการในโครงการน้ี คืออะไร 

5.2 ส่ิงท่ีคิดว่าควรจะตอ้งท า/จ  าเป็นตอ้งท า/อยากจะท า เพื่อท าให้การด าเนิน

โครงการมีประสิทธิภาพมากข้ึนคืออะไร 

5.3 ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการด าเนินการ/เขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ คืออะไร 

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือขอเชิญเป็นผู้ตรวจเคร่ืองมือวจัิยและหนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็ข้อมูล 
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