
บทที่ 2  

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาสาระสําคัญตาง ๆ  เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี        

โดยผูวิจัยไดกําหนดประเด็น สาระสําคัญและศึกษาตามลําดับ ดังน้ี 

 1.  หลักสูตร 

  1.1 ความหมายของหลักสูตร 

  1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 

  1.3 องคประกอบของหลักสูตร 

  1.4 คุณลักษณะของหลกัสูตรที่ดี 

 2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาการตลาด 

สําหรับกลุมเปาหมายนอกระบบ 

 3.  การประเมินหลักสูตร 

  3.1 ความหมายของการประเมินหลกัสูตร 

  3.2 จุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร 

  3.3 ข้ันตอนการประเมินหลกัสูตร 

  3.4 รูปแบบของการประเมินหลักสูตร 

 4.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

  4.1 งานวิจัยในประเทศ 

  4.2 งานวิจัยในตางประเทศ 
 

หลักสูตร 

 

การจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จจะตองอาศัยหลักสูตรเปนแนวทางในการจัดการศึกษา 

หลักสูตรจึงเปนหัวใจของการศึกษา และไดมีนักการศึกษาใหความหมายของหลักสูตร ไวดังน้ี 

ความหมายของหลักสูตร 

นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของหลกัสูตร ไวดังน้ี 

Beauchamp (1975 : 6 และ Taba, 1962 : 10) ไดกลาวถึงความหมายของหลักสูตร           

ในทํานองเดียวกันวา หลักสูตร หมายถึง แผนการเรียน รายวิชาที่โรงเรียนกําหนดใหผูเรียนไดเรียน          

ซึ่งเขียนไวในรูปเอกสาร ประกอบดวย วัตถุประสงคหลักการ เหตุผลและวิธีการประเมินผล 
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Good (1973 : 149) ไดกลาวถึงความหมายของหลักสูตรในทํานองเดียวกันวา หลักสูตร 

หมายถึง โปรแกรมการศึกษา กลุมวิชาและการจัดประสบการณ โครงการที่ทางโรงเรียนจัดใหกับ

นักศึกษาเพื่อเตรียมสูสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของประเทศชาติ  

Tyler (1949 : 79) หลักสูตรเปนสิ่งที่เด็กตองเรียนรูทั้งหมดโดยมีโรงเรียนเปนผูวางแผน

และกํากับเพื่อใหบรรลุถึงจุดมุงหมายของการศึกษา  

Sayler (1974 : 6) กลาววา หลักสูตร หมายถึง เปนแผนสําหรับการจัดโอกาสการเรียนรูใหกับ

บุคคลกลุมใดกลุมหน่ึง เพื่อบรรลุเปาหมายหรือจุดมุงหมายที่วางไวโดยมีโรงเรียนเปนผูรับผิดชอบ  

Oliva (1982 : 10) ไดใหความหมายของหลักสูตรวา แผนงานหรือโครงการที่จัดประสบการณ

ทั้งหมดใหแกผูเรยีน ภายใตการดําเนินงานของโรงเรยีน หลักสูตรประกอบไปดวย จํานวนของแผนการ

ตาง ๆ ที่เขียนเปนลายลักษณอักษรและมีขอบเขตกวาง เปนแนวทางการจัดประสบการณการเรียนรู 

ที่ตองการดังน้ันหลักสูตรอาจเปนหนวยรายวิชาหรือรายวิชายอยตาง ๆ แผนหรือโครงการทางการศึกษา 

ทั้งน้ี อาจจัดข้ึนไดทั้งในและนอกช้ันเรียนหรือโรงเรียนก็ได 

ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล และคณะ (2552 : 3) ไดกลาววา ภูมิหลังทางประวัติศาสตรช้ีใหเห็น

วา โรงเรียนไดสรางรายวิชา เพื่อใหนักศึกษาแตละคนเรียนและสอบผาน เมื่อสําเร็จสมบูรณก็จะไดรับ

ไปรษณียบัตร หรือปริญญาบัตรรับรองความสามารถหรือหลักสูตรประกอบดวยรายวิชาที่เต็มไปดวย

อุปสรรคที่พอกพูนข้ึนเรือ่ย ๆ  โรงเรียนจะทําหนาทีเ่ลอืกสรรเด็กทีม่ีความสามารถสงูกวาไปเรยีนช้ันทีส่งูข้ึน 

การสอบก็มีระดับความยากข้ึนเรื่อย ๆ เพื่อเปดหรือปดประตูแกผูที่จะศึกษาในช้ันสูงตอไป ดังน้ัน       

จึงพบวา ความคิดเกี่ยวกับหลักสูตรในปจจุบันก็ยังอยูในทํานองที่วา หลักสูตร คือ ลูแขงขันของเน้ือหา

สาระที่ตองการเรียนรู 

สุนทร โคตรบรรเทา (2553 : 4) ไดใหความหมายของหลักสูตรวา เปนแผนการปฏิบัติหรือ 

เอกสารที่เขียนข้ึนเพื่อบรรลุเปาหมายปลายทางที่พึงประสงค 

มานิตย เต็งมีศรี (2553 : 9) หลักสูตร คือ สิ่งที่กําหนดข้ึนเพื่อใชในการเรียนการสอนหรือใช

ในการถายทอดความรูใหแกผูเรียนจะเกี่ยวของกับจุดมุงหมายหลักการ โครงสรางและเน้ือหาสาระ    

ที่บรรจุไวในหลักสูตรน้ัน ซึ่งรวมถึงเอกสารประกอบการสอนหรือคูมือครูแผนการสอน และเน้ือหา 

โดยมีรายละเอียดเชนวัตถุประสงค เน้ือหา กิจกรรม สื่อการสอน การวัดผลและประเมินผล  

บุญเลี้ยง ทุมทอง (2553 : 5) ใหความหมายของหลักสูตรวา การเปรียบเทียบหลักสูตรกับ

สนามหรือเสนทางที่ใชว่ิงแขง เน่ืองจาก ผูเรียนจะสาํเร็จการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึงหรือจบหลกัสตูรใด

หลักสูตรหน่ึงน้ัน ผูเรียนจะตองเรียนและฟนฝาความยาก ของวิชาหรือประสบการณการเรียนรูตาง ๆ 

ที่กําหนดไวในหลักสูตรตามลําดับ เชนเดียวกับการว่ิงที่จะตองว่ิงแขงและฟนฝาอุปสรรคเพื่อชัยชนะ

และความสําเร็จ  

จิราวดี พวงจันทร (2554 : 19) ไดทําการศึกษาและสรุปความหมายของหลักสูตรที่มีผูกลาวถึง

และใชกันมานาน มี 5 ประการคือ จุดมุงหมายที่ผูเรียนบรรลุ คือแผนสําหรับจัดโอกาสการเรียนการรู
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หรือประสบการณที่คาดหวังแกผูเรียน หลักสูตรคือประสบการณทั้งหมดของผูเรียนที่จัดโดยโรงเรียน 

กิจกรรมทางการศึกษาที่จัดใหกับผูเรียน  

จากแนวคิดขางตน สามารถสรุปไดวา หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณตาง ๆ ที่ทาง

โรงเรียนกําหนดไวใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยหลักการ จุดหมาย โครงสราง เน้ือหา

สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ และวัสดุที่ ใชในการเรียนการสอนรวมทั้ง การวัดและ

การประเมินผล เพื่อพัฒนาผู เรียนในทุก ๆ ดานใหมีคุณภาพตามที่กําหนด 

ความสําคัญของหลักสูตร 

หลักสูตรเปนองคประกอบสําคัญย่ิงในการจัดการเรียนการสอน เพราะหลักสูตรกําหนด      

มีการกําหนดหลักการจุดหมาย และกําหนดโครงสรางไว วานักศึกษาจะไดรับประสบการณใดบาง 

และหลักสูตรยังเปนแนวทางในการสรางความเจริญเติบโตใหแกผูเรียน ซึ่งการศึกษาจะไมมีวัน สําเร็จ

ไดหากไมมีหลักสูตร หลักสูตรจึงเปรียบเสมือนหัวใจสําคัญของการศึกษาสอดคลองกับ หลักสูตร         

จะกําหนดทิศทางของการศึกษาไทยในการที่จะใหความรูถายทอดวัฒนธรรม การเสริมสรางทักษะ 

การปลูกฝงเจตคติ คานิยมและการเสริมสรางความเจริญเติบโตให แกผูเรียนไดพัฒนาในทุก ๆ ดาน  

กาญจณา คุณารักษ (2553 : 38) ไดกลาววา หลักสูตรมีความสําคัญ เพราะเปนหัวใจ 

การศึกษาที่ชวยพัฒนาบุคคลในทุก ๆ ดาน สรางคุณลักษณะของผูเรียนชวยทําใหผูเรียนคนพบ

ความสามารถความถนัดและความสนใจของตนเองรูจักกําหนดแนวทางในการประกอบอาชีพตาม

ความสามารถ เปนกําลังสําคัญทางสมองและทางเศรษฐกิจของชาติ ที่จะนําประเทศไปสูความเจริญ  

จิรวดี พวงจันทร (2554 : 23) ไดนําการศึกษาความสําคัญของหลักสูตรของสํานักงานพัฒนา 

การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สรุปไดวาหลักสูตรเปรียบเสมือนพลเมืองที่มีคุณภาพเปนมาตรฐาน

ของการจัดการศึกษาหลักสูตรเปนโครงการและแนวทางในการใหการศึกษาในระดับโรงเรียน หลักสูตร 

จัดใหแนวปฏิบัติแกครู เปนแนวทางในการสงเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการของเด็กตาม

จุดประสงคของการศึกษา เปนเครื่องกําหนดแนวทางในการจัดประสบการณวาผูเรียนและสังคม    

ควรจะไดรับสิ่งใดบางที่จะเปนประโยชนแกเด็กโดยตรงเปนเครื่องมือกําหนดเน้ือหาวิชาอะไรบางที่จะ

ชวยใหเด็กมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางราบรื่น เปนพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและบําเพ็ญตนใหเปน

ประโยชนแกสังคม เปนเครื่องกําหนดวา วิธีการดําเนินชีวิตของเด็กเปนไปดวยความราบรื่นเปนอยางไร

และหลักสูตรซอมทํานายลักษณะของสังคมในอนาคตวาเปนอยางไร หลักสูตรยอมกําหนดแนวทาง

ความรูความสามารถความประพฤติ ทักษะและเจตนคติของผูเรียนในอันที่จะอยูรวมในสังคมและ 

บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอชุมชนและชาติบานเมือง 

พะเนิน อุชุภาพ (2556 : 11) ไดสรุปความสําคัญ หลักสูตรเปนแกนหลักสําคัญที่จะทําให

สถานศึกษาจะตองนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อที่จะทําใหการจัดการศึกษาบรรลุเปาหมาย

เพื่อเปนตัวกําหนดทิศทางของการศึกษาใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน และเปนเครื่องมือในการพัฒนา
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บุคลากรของประเทศใหมีคุณลักษณะเหมาะสมตรงตามความตองการเปนแกนกลางในการจัดการศึกษา

เพื่อความเปนพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถมีทักษะ คุณธรรมจริยธรรมและลักษณะอันพึง

ประสงคเปนหัวใจสําคัญของการศึกษาเปนตัวกําหนดทิศทางในการจัดการศึกษาของประเทศและ  

เปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศใหกาวทนัความเจริญกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงสถานการณโลก

ในยุคสมัยน้ันและยังเปนตัวกําหนดทิศทางในการจัดการศึกษาเพื่อการศึกษาเปนเครื่องมือในการ

พัฒนาคนใหทันตอเหตุการณและการเปลี่ยนแปลง 

จากความหมายขางตนสามารถสรปุไดวาหลกัสูตรมีความสาํคัญเพราะเปนโครงรางที่กําหนด

ไววาจะใหผูเรียนไดรับประสบการณอะไรบางที่จะเปนประโยชนตอผูเรียนและใชหลกัสตูรเปนแนวทาง

ในการจัดประสบการณใหแกผูเรียนเพื่อใชเปนแนวทางกํากับควบคุมและวางแผนการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนอยางเปนระบบและตองจัดทํารายละเอียดเพิ่มเติมใหสอดคลองกับสภาพทองถ่ินและ           

หวังไดวาผูเรียนแตละสาขาหรือแตละระดับการศึกษาจะไดรับการศึกษาในแนวเดียวกันอีกทั้งย่ืน          

เปนตัวกําหนด ทิศทางในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ     

เปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศใหกาวทนัตอการเปลีย่นแปลงของสถานการณโลก เพราะการศึกษา

เปนเครื่องมือในการพัฒนาคนใหทันตอเหตุการณและการเปลี่ยนแปลง 

องคประกอบของหลักสูตร  

องคประกอบของหลักสูตรเปนสวนสําคัญที่ทําใหความหมายของหลักสูตรสมบูรณเปน

แนวทางในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร มีผูใหทัศนะ

เกี่ยวกับองคประกอบของหลักสูตรไวหลายทาน ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของหลักสูตร

ตองประกอบดวย จุดประสงคทั่วไป และจุดประสงครายวิชา เน้ือหา ระยะเวลากระบวนการจัดการ

เรียนการสอนการประเมินผลการสอนตามหลักสูตร ที่ใหความเห็นวาหลักสูตรจะประกอบดวย

เปาหมาย วัตถุประสงค ซึ่งเปนสวนกําหนดปลายทางหรือผลของหลักสูตร โครงสรางเปนสวนกําหนด

ขอบขายเน้ือหา หรือประสบการณการเรียนรูเวลาเรียน และการประเมินที่เปนสวนชวยกําหนด           

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการของหลักสูตรทั้งภาพรวมและระบบยอย  

กาญจนา คุณารักษ (2540 : 14 อางถึงใน ราณี แกวไพร, 2556) กลาวถึงองคประกอบ      

ของหลักสูตร คือ 

 1.  จุดมุงหมาย คือ ความประสงคหรือความตองการทางการศึกษาและสังคม ซึ่งหลักสูตร 

มุงจะสนองหรือมุงใหเปนไปตามน้ัน 

 2.  หลักการ คือ ทิศทางหรือแนวทางซึ่งจะนําไปสูจุดมุงหมายของหลักสูตร 

 3.  โครงสรางคือ กลุมวิชาหรือรายวิชาตาง ๆ ในหลักสูตร อันมีทั้งสวนที่บังคับสวนที่ให

เลือกเรียนตามถนัด และสวนที่ใหเลือกไดอยางเสรี อน่ึงจะตองการกําหนดสัดสวนของกลุมวิชาน้ัน ๆ 

ดวยเพื่อใหสอดคลองกับหลักการที่กําหนดไวแลว 
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 4.  จุดประสงคของการเรียนรู (แตละรายวิชา) หมายถึงความรู ทักษะ หรือทัศนคติ 

บางประการ โดยเฉพาะรายวิชาน้ัน ซึ่งนักศึกษาจะตองรู ตองมีหรือตองปฏิบัติใหได 

 5.  เน้ือหาของรายวิชา คือ ประสบการณตาง ๆ ทั้งทางตรง และทางออมซึ่งกําหนดไว

สําหรับรายวิชาน้ัน ๆ อันจะชวยใหบรรลุถึงจุดประสงคของการเรียนรูที่วางไวแลว 

 6.  สื่อการเรียน คือ อุปกรณตาง ๆ  ที่จะชวยใหเกิดความเขาใจ ทักษะและทัศนคติที่ตองการ 

 7.  วิธีสอน การสอนยอมจะชวยใหเกิดการเรยีนรูใหรูจักคิดเปนทําเปนและแกปญหาเปน 

 8.  การประเมินผล เมื่อสอนไปแลวก็ตองวัดดูวานักศึกษาไดเกิดมีความรู ความเขาใจและ

ทักษะตามนัยของจุดประสงคของการเรียนรูเพียงใดหรือไม และจะตองปรับปรุงแกไขอยางไรตอไป 

ชวลิต ชูกําแพง (2551 : 16 - 20) ไดเสนอรายละเอียดหลักสูตร ไมวาจะเปนระดับใดสิ่งที่

สําคัญเปนพื้นฐานของหลักสูตรจะตองประกอบไปดวย 3 ประการคือ  

 1.  จุดมุงหมายของหลักสูตร คือ แผนหรือกิจกรรมที่จะใหเกิดกับการเรียนของผูเรียน 

อาจจะกําหนดข้ึน โดยนโยบายของรัฐหรือครูผูสอนก็ไดหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมกับนักศึกษา

แตละคน และสอดคลองกับสภาพบริบทของสังคมครูผูสอน อาจจะใหความสนใจหลักสูตรภายใตบริบท

ของช้ันเรียนหรือนักศึกษาวาจะสอนอยางไร สอนอะไร ในชวงวันสัปดาหหรือระยะสั้นหรือระยะยาว

เปาประสงค ระยะในการจัดการเรียนการสอนของครูอาจจะสงผลที่สําคัญตอความสําเร็จในระยะยาว 

ของเด็ก จุดมุงหมายที่สําคัญของหลักสูตรจึงเปรียบเสมือนแผนที่ที่จัดเตรียมขอมูลตาง ๆ ที่เปนที่เปน

เปาประสงคระยะสั้นทีส่ําคัญเทากบัเปาประสงคในระยะยาว ดังน้ันจุดมุงหมายของหลักสูตรจงึเปนพื้นฐาน

ของหลักสูตรประการแรกในการที่จะเปนแผนเตรียมความพรอมตออนาคตของเด็ก จุดมุงหมาย          

ของหลักสูตรประกอบไปดวย จุดมุงหมายในระยะระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งอาจจะกําหนดตาม

แนวนโยบายของรัฐหรือครูผูสอนก็ได ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับความสอดคลองกับสภาพของเด็กและบริบทของ

สังคมเปนพื้นฐานในการกําหนดจุดมุงหมาย 

 2.  ขอบขายเน้ือหาของหลักสตูรเปนพื้นฐานประการหน่ึงของหลักสูตร อาจกําหนดจาก

ธรรมชาติของเน้ือหาวิชา และเปนตัวบงช้ีโอกาสในการเรียนของนักศึกษา การจัดสรรเวลาในหลักสูตร

เปนสิ่งสําคัญที่จะชวยกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรเปนทักษะความรูตาง ๆ ขอบขายของเน้ือหา 

จะถูกกําหนดในความสัมพันธแนวราบตามหัวขอและกิจกรรมของระดับช้ัน ซึ่งในแตละหัวขอจะใช

ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนที่แตกตางกัน ดานเน้ือหาอาจจะใชระยะเวลาที่แตกตางบางเน้ือหา

อาจจะเปนเพียงการแนะนําเทาน้ัน ขอมูลที่นํามาสรางหรือกําหนดหลักสูตรยอมมาจากรูปแบบที่มี 

ความหลากหลาย ซึ่งโดยทั่วไปแลวขอมูลในการสรางหลักสูตรนํามาจากขอเท็จจริง มโนทัศน หลักการ 

และระเบียบวิธี สิ่งที่สําคัญที่ควรพิจารณาสําหรับครูก็คือ การทําความเขาใจโครงสรางของหลักสูตร     

ตาง ๆ ในหลักสูตรน้ัน โดยครูจะตองออกแบบในการจัดการเรียนการสอนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับ

กระบวนการคิดที่เกี่ยวของกับการเรียนรูในเน้ือหาน้ัน นอกจากน้ันแลวครูจะตองมีความเขาใจถึงชนิด
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ของขอมูลในหลักสูตร ลักษณะของชนิดของนักศึกษาที่สามารถทําไดขอมูลที่ซับซอนการใชประโยชน 

ในการคิดระดับสูง ทักษะการแกปญหา ตองหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่แตกตางกันไป  

ดังน้ันขอบเขตของเน้ือหาของหลักสตูรยอมาจากจุดมุงหมายที่ชัดเจนเหมาะสมธรรมชาติของวิชา และ

กระบวนการเรียนรูทีแ่ตกตางกัน ครูผูสอนตองสามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมตาม

จุดมุงหมาย และขอบขายเน้ือหาไดอยางดีจะสงผลตอความสําเร็จในการเรียนของนักศึกษา 

 3.  มีความสัมพันธกับเวลาในหลักสูตร เวลาเปนพื้นฐานของหลักสูตรอีกประการหน่ึง

โดยเวลาที่มาเกี่ยวของกับหลักสูตรประกอบไปดวย 2 มิติ คือ การจัดสรรเวลาหรือแบงเวลาในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีลักษณะที่หลากหลายในหลักสูตรนิติที่ 2 เปนการเรียงลําดับเวลา        

ของหลักสูตรในการใหขอมูลขาวสารและการจัดกิจกรรมตาง ๆ โดยรายละเอียดดังน้ี  

  3.1 การจัดสรรเวลาเปนเวลาสําหรับโรงเรียนครูที่จัดเตรียมในการเรียนการสอน 

การจัดสรรเวลาควรมีลักษณะพิเศษ เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ การเรียนการสอนเปนไปตาม

จุดมุงหมายของหลักสูตรใหเปาหมายของหลักสูตรบรรลุผลที่คาดหวัง ถาเราไดจัดสรรตามความตองการ

ในการเรียนรูของนักศึกษาแตละคน การจัดสรรเวลาในหลักสูตรแตละลักษณะที่แตกตางกันตามลักษณะ  

ของนักศึกษาแตละระดับช้ัน เชน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา เพราะใหมี

เวลาในการอานและการเขียนมาก ทั้งน้ี เพราะทักษะดังกลาวจะเปนสวนสําคัญเมื่อเรียนในระดับ               

ที่สูงข้ึนภายในระดับช้ันถัดไปอาจจะใชเวลากับเน้ือหาอื่น ๆ มากข้ึน เปนตน  

  3.2 ความตอเน่ืองของหลักสูตร หมายถึง การเรียงลําดับกอนหลังของหลักสูตร 

ความรูเกี่ยวกับลําดับกอนหลังของหลักสูตร การชวยลดปญหาของการใหความสําคัญกับเน้ือหา          

ในเน้ือหา 1 มากเกินไป และการละเลยในเน้ือหาของหลักสูตรได ซึ่งอาจจะตองสรางลําดับกอนหลัง          

ในหลักสูตร โดยใชยุทธวิธีในการจัดเรียงลําดับกอนหลังของหลักสูตร เชน การเรียงลําดับ โดยดูจาก

ความตอเน่ืองของสาระสําคัญจากภาพรวมไปสูยอย เปนตน 

พิสณุ ฟองศรี (2549 : 134 - 135) ทัศนคติขององคประกอบหลักสูตรที่ใหไวในหนังสือ  

การประเมินการศึกษาแนวคิดสูการปฏิบัติไว 4 ประการ กลาวคือ จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค

เน้ือหาวิชาหรือสาระการเรยีนรูการนําหลักการไปใช หรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการประเมนิผล

ซึ่งแตละองคประกอบ มีสาระสําคัญดังน้ี  

 1.  จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค เปนการกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

ซึ่งจะกําหนดใหครบ 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัย  

 2.  เน้ือหาวิชาหรือสาระการเรียนรู เปนเน้ือหาสาระสําคัญที่ตองจัดไวอยางเปนระบบ

เพื่อเอื้อตอการบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร โดยทั่วไปถาเปนหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มักจะเรียก 

เน้ือหารายวิชาแตหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งเปนหลักสูตรแกนกลางจะเรียกวา สาระการ

เรียนรู  
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 3.  การนําหลักสูตรไปใชหรอืจดักิจกรรมการเรียนการสอน เปนหนาที่ของครูผูสอนและ

ผูที่เกี่ยวของที่จะตองจัดสวนประกอบตาง ๆ เชน คูมือคร ูแผนการสอน สื่อตาง ๆ ในการจัดการเรียน

การสอน เพื่อใหหลักสูตรบรรลุจุดมุงหมายได  

 4.  การประเมินผล เปนการพิจารณาตัดสินวามีคุณคาบรรลุตามจุดมุงหมายที่กําหนด 

ไวหรือไมเพียงใด 

Taba (1962 : 424) ใหความหมายวา หลักสูตรไมวาจะมีรูปแบบอยางไร จะมีองคประกอบ

ของหลักสูตรอยางนอย 4 อยาง ไดแก  

 1.  วัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคเฉพาะรายวิชา  

 2.  เน้ือหารายวิชาและจํานวนช่ัวโมงแตละรายวิชา  

 3.  กระบวนการเน้ือการเรียนการสอน  

 4.  โครงการประเมินผลตามหลกัสูตร 

Tyler (1986) กลาวไววา องคประกอบที่สําคัญของหลักสูตรตามแนวคิดของนักการศึกษา

ดังน้ี  

 1.  จุดมุงหมายของหลักสูตร หมายถึง ต้ังใจหรือความคาดหวังที่ตองใหเกิดในตัวผูที่จะ

ผานหลักสูตร จุดมุงหมายของหลักสูตรมีความสําคัญ เพราะเปนตัวกําหนดทิศทางและขอบเขตในการ

ใหการศึกษาแกเด็ก ชวยในการเลือกเน้ือหาและกิจกรรม ตลอดจนใชเปนมาตรการหน่ึงในการวัดผล

และประเมินผล  

 2.  ประสบการณในการเลือกเน้ือหาประสบการณการเรียนรูตาง ๆ ที่คาดวาจะให

ผูเรียนพัฒนาไปสูจุดมุงหมายที่กําหนดไว โดยกําหนดดําเนินการเลือกเน้ือหาและประสบการณเรียน 

ลําดับเน้ือหาพรอมทั้งการกําหนดเวลาเรียนที่เหมาะสม  

 3. วิธีการจัดประสบการณ เปนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปดวย

กิจกรรมตาง ๆ เชน การจัดทําวัสดุหลักสูตร ไดแก คูมือ เอกสารหลักสูตร แผนการสอน และแบบเรียน 

ซึ่งการดําเนินการสอนเปนกิจกรรมที่สําคัญที่สุด ในข้ันการนําหลักสูตรไปใชเพราะหลักสูตรจะไดผล

หรือไมข้ึนอยูกับพฤติกรรมการสอนของครูผูสอน ตองมีความรูในดานการถายทอดเน้ือหาความรู     

การวัดผลและการประเมินผล จิตวิทยาในการสอน ตลอดจนปรัชญาการศึกษาของแตละระดับช้ัน        

จึงทําใหการเรียนการสอนของผูเรียนบรรลุเปาหมายของแตละหลักสูตร 

 4.  การประเมินผลหลักสูตรคือการหาคําตอบวาหลักสูตร น้ันมีผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด

ไวในจุดมุงหมายหรือไมมากนอยเพียงใดและเปนอะไรเปนสาเหตุ สรุปองคประกอบของหลักสูตร คือ

แนวทางในการสรางหลักสูตร เพื่อใหถึงจุดมุงหมายในที่ต้ังใจไวและคาดหวังไว และองคประกอบ        

ของหลักสูตรโครงสรางของหลักสูตร เน้ือหารายวิชา สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล 

การจัดการเรียนการสอน การบรรลุผลไดทั้งผูเรียนและผูสอนจะตองมีสิ่งที่ชวยกําหนดแนวทางเพื่อให

แตละฝายสามารถบรรลุถึงจุดมุงหมายที่คาดหวังไวได 
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Saylor & Alexander (1974 : 17 อางถึงใน ภัทราพร ชางเหล็ก 2559) กลาววา

องคประกอบของหลักสูตรควรประกอบดวย ความมุงหมายของการศึกษา การจัดเน้ือหาวิชา การจัด

กิจกรรม การเรียนการสอน และการประเมินผล โดยที่องคประกอบเหลาน้ีจะตองเปนกระบวนการ        

ที่ตอเน่ืองและสอดคลองกัน 

สรุปไดวา องคประกอบของหลักสูตร ประกอบดวยจุดมุงหมาย โครงสรางวัตถุประสงค      

ของหลักสูตร เน้ือหาและประสบการณของผูเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน 

การประเมินผลการเรียนการสอน และการประเมินผลหลักสูตร 

คุณลักษณะของหลักสูตรท่ีดี 

Sayler (1974 : 44 - 45 อางถึงใน ภัทราพร ชางเหล็ก, 2559) ไดพัฒนาแบบประเมิน

หลักสูตร เพื่อตรวจสอบวาหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนมาน้ันมีคุณภาพดีมากนอยแคไหน อยางไร ไดดังน้ี 

 1.  เน้ือหาสาระสาํคัญของหลักสูตรครอบคลมุขอมูลที่ไดมาจากนักศึกษา กระบวนการเรยีน 

สังคม และความรูที่ควรจะไดรับในระหวางการศึกษาหรือไม อยางไร 

 2.  จุดมุงหมายของโรงเรียนวางไวอยางชัดเจน และเปนที่เขาใจกับผูเกี่ยวของหรือไม 

จุดมุงหมายมีความกวางขวาง มีสมดุล และจะเปนจริงไดหรือไม มีชองวางพอที่จะขยาย ตัดตอ เพิ่มเติม 

จุดมุงหมายตามที่ตองการหรือไม 

 3.  กระบวนการเรียน ผูเรียนมีโอกาสกาวหนาและมีอิสระที่จะพัฒนาตามความสามารถ 

ความสนใจ ตามแนวทางของตนเองได หรือไม 

 4.  นักศึกษาและครูมคีวามเขาใจตรงกันเกี่ยวกับแผนการเรียนตาง ๆ ในหลักสูตรหรือไม 

นักศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนการเรียนน้ัน ๆ ตามวุฒิภาวะของเขาหรือไม ผูเรียนมีความเขาใจ

ในเหตุผลและยอมรับสิ่งที่โรงเรียนคาดหวังจากเขาหรือไม 

 5.  กลุมจุดมุงหมายที่สําคัญ ๆ มีความสอดคลองกับโอกาสที่จะเรียนในแตละกลุม เพื่อ

บรรลุถึงจุดมุงหมายน้ัน ๆ หรือไม มีการตรวจสอบความสัมพันธระหวางจุดมุงหมายกับโอกาสที่จะ

เรียนวา มีชองวางหรือมีการเหลือ่มล้าํกันหรือไม โอกาสในการเลอืกทางเรยีนเปนแนวทางที่ดีที่สุดที่จะ

บรรลุจุดมุงหมายหรือไมอยางไร 

 6.  ในแตละขอบเขตหรือแตละกลุมของจุดมุงหมาย โอกาสในการเลือกทางเรียน               

ที่เกี่ยวของมีรปูแบบหรอืกระสวนที่แสดงใหเห็นความต้ังใจทีจ่ะใหเกิดข้ึนมากหรือนอยอยางไร 

กระบวนการหรอืรปูแบบน้ัน ๆ  มีความเหมาะสม และคลองตัวที่จะนําไปใชไดอยางจริงจงัหรือไมอยางไร 

 7.  แผนงานเหมาะสมกับศูนยกลางการศึกษาในโรงเรียนหรือไมมีแผนการที่สรางข้ึน

จากภายนอกโรงเรียน และไดรับการปรับปรุงหรือนําไปใชโรงเรียนหรือไม โอกาสทางการเรียนตาง ๆ 

ไดรับการวางแผนใหคุณคาตอผูเรียนและชุมชนหรือไมอยางไร 

 8.  ความตองการที่เปนแรงผลักดันจากภายนอกไดรับการพิจารณาผานกระบวนการ          

ที่กําหนดไวอยางสมดุลหรือไม 
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 9.  แผนงานของหลักสูตรโดยสวนรวมมีความกวางขวางหรือไม และแผนน้ันสอดคลอง

สัมพันธกับการเรียนการสอน การวัดผล ตลอดทั้งจุดมุงหมายและโอกาสทางการเรียนที่กําหนดไวหรือไม 

 10. กลุมที่รับผิดชอบในการวางแผนการน้ันเปนตัวแทนของบุคคลที่เกี่ยวของ เชน

นักศึกษาผูปกครอง ประชาชนโดยสวนรวม และกลุมอาชีพตาง ๆ หรือไม 

 11. แผนการตาง ๆ เปดโอกาสใหมีการแสดงปฏิกิริยายอนกับจากนักศึกษาหรือกลุมชน

ที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางที่จะปรับปรุงแผนน้ัน ๆ หรือไมอยางไร 

 12. แผนการและสวนประกอบตาง ๆ ของหลักสูตรมีโอกาสอธิบายและช้ีแจงจนเปน           

ที่เขาใจของนักศึกษาผูปกครองและบุคคลอื่นที่ เกี่ยวของไดหรือไม 

 13. มีคณะกรรมการหรือหนวยวัดและประเมินผลหรือกลุมคนหรือรายบุคคลที่จะรับผิดชอบ

ในการพิจารณาปญหาหรือรวบรวมปญหาจากบุคคลที่เกี่ยวของหรือไม มีขอบเขตหรือสายงานที่ทํา

หนาที่ติดตอประสานงานกับกลุมบุคคลที่จะแกปญหาน้ัน ๆ ไดอยางจริงจังหรือไม การพิจารณา 

รวบรวม รายงาน เพื่อแกปญหาและพัฒนาน้ันเปนไปอยางมีระบบหรือไม 

 14. แผนงานน้ัน ๆ มีการใชวัสดุอุปกรณในศูนยกลางการศึกษาของโรงเรียนชุมชน 

อยางกวางขวางทั่วถึงและเปนประโยชนหรือไม 

 15. แผนงานของหลักสูตรมีชองวางสําหรับการยืดหยุนเพื่อใหมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ตามโอกาสของการเรียน วิธีการเรียนการสอน ตลอดทั้งการรับฟงความคิดเห็นของครูและนักศึกษา

เพื่อการพัฒนาใหดีที่สุดหรือไม 

ฆนัท ธาตุทอง (2552 : 3) ไดกลาวถึงลักษณะของหลกัสูตรที่ดี มีดังน้ี 

 1.  จุดมุงหมายของหลกัสูตรควรต้ังอยูบนรากฐานทางการศึกษาอยางถูกตอง ไดแกพื้นฐาน

ทางปรัชญา จิตวิทยา สังคมวิทยาและธรรมชาติของความรู และตองต้ังอยูบนรากฐานของความจริง

และสามารถนําไปปฏิบัติได 

 2.  สอดคลองกับความตองการของสังคม สามารถสนองความตองการของสังคมและ

ประเทศชาติ โดยมุงใหผูเรยีนเห็นประโยชนของสวนรวมและเสียสละ มีความรูสึกภาคภูมิใจในประเทศชาติ 

 3.  สอดคลองกบัความตองการของผูเรียนตามหลักจิตวิทยาการเรียนรูที่เหมาะสมกับวัย 

 4.  จุดมุงหมายของหลักสูตรที่ดี จะตองมุงสรางเสริมคานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี

และวัฒนธรรม 

 5.  จุดมุงหมายของหลักสูตรที่ดี มุงสรางคุณลักษณะของผูเรียนใหมีความเจริญงอกงาม

ทางสติปญญา มีทักษะในอาชีพ มีคุณธรรม มีวินัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

หลักสูตรที่ดีควรจะมีลกัษณะ ดังน้ี 

 1.  สนองตอบความตองการของสังคม 

 2.  สนองตอบความตองการของเด็ก 
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 3.  เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสงัคมในประเทศ 

 4.  เหมาะกับความสามารถของเด็ก 

 5.  นํามาใชได สะดวก 

 6.  สามารถยืดหยุนได 

จากแนวคิดดังกลาว สามารถสรุปลกัษณะหลกัสตูรของหลกัสตูรที่ดี คือ สอดคลองกับสภาพ

เศรษฐกิจและสงัคมในประเทศ สนองความตองการของเด็กและสงัคม มีความยืดหยุนนํามาใชไดสะดวก 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาการตลาด สําหรับ

กลุมเปาหมายนอกระบบ 

 

ความเปนมา 

การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยปจจุบันมุงยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพ

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปจจุบัน เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูการรวมตัวเปน

ประชาคมอาเซียน และเวทีการแขงขันทางเศรษฐกิจ ดังน้ันจึงตองพัฒนาศักยภาพทางดานวิชาชีพและ

ยกระดับการศึกษาของประชากรวัยแรงงานที่ประกอบอาชีพในสถานประกอบการ และมีอาชีพอิสระ

ใหสูงข้ึน เพื่อเปนการสรางโอกาสและความกาวหนาใหแกประชาชนที่จะเขาสูประชาคมอาเซียน และ

ตลาดแรงงานไดอยางกวางขวางมากย่ิงข้ึน 

สภาพปจจุบันประเทศไทยยังมีประชากรจํานวนมากกวา 35 ลานคนที่มีความรูความสามารถ 

มีงานทํา ทํางานในสถานประกอบการหรือมีธุรกิจของตนเอง แตประชากระเหลาน้ีไมมีเวลามากพอ   

ที่จะเขาเรียนในระบบการศึกษาที่มีอยูปจจุบัน กอปรกับกฎหมายการศึกษาเปดชองทางใหการเรียนรู

ที่เกิดจาการทํางาน การประกอบอาชีพเปนการศึกษารูปแบบหน่ึงที่เรียกวา การศึกษาตามอัธยาศัย

หนวยงานหรือสถานศึกษา จึงตองพัฒนาวิธีการ รูปแบบใหสามารถเช่ือมโยงการเรียนรูจากการทํางาน

เขาสูระบบการศึกษาเพื่อใหไดรับวุฒิการศึกษา 

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปนหนวยงานหลัก

ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษา

ใหมีความหลากหลายนอกจากการจัดการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ เปนอีกชองทางหน่ึงที่พัฒนาข้ึน

เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนที่มีอาชีพแลว ใหไดรับวุฒิการศึกษาสายอาชีพ 

การพัฒนาศักยภาพของแรงงานที่มีงานทําใหมีระดับการศึกษาที่สูงข้ึนถึงระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ เพื่อตอบสนองความตองการของประเทศ ซึ่งกําลังแรงงานสามารถใชความรู และประสบการณ  

ที่ไดจาการทํางานใหเปนสวนหน่ึงของการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบที่สามารถพัฒนา

กระบวนการเรียนรูใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพกลุมเปาหมายที่ใชแรงงานและเปนไปตามความ

ตองการของประเทศ 



 20

หลักการ  

การจัดการศึกษานอกระบบ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556              

มีหลักการสําคัญ ดังน้ี 

 1.  เปนการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาของประชาชนใหสูงข้ึน โดยใหความสําคัญ

กับการเรียนรูที่เกิดจากการทํางานและการประกอบอาชีพ  

 2.  บูรณาการความรูความสามารถในการทํางาน ใหเปนสวนหน่ึงของการเรียนรู ซึ่งการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูน้ีเปนการทํางานรวมกันระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการหรือแหลง

การเรียนรู  

 3.  กระบวนการเรียนรู มุงหมายใหผูเรียนสามารถกําหนดความตองการการเรียนรู     

โดยมีกระบวนการที่หลากหลายในการแสวงหาความรู เพื่อใหเกิดความรูอยางแทจริง สามารถนํา

ความรู ไปประยุกตใชในการทํางาน และชีวิตไดอยางมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

 4.  การวัดและประเมินผล ประเมินความรู ความสามารถและทักษะที่เกิดข้ึนในตัวผูเรียน

แตละคนใหมีระดับสมรรถนะหรือความสามารถในการปฏิบัติงานตามขอบเขตความรู ทักษะที่เช่ือมโยง

กับมาตรฐานอาชีพเพื่อรองรับการเคลื่อนยายแรงงานในระดับอาเซียน  

กรอบการพัฒนา 

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ซึ่งรับผิดชอบจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหแก

กลุมเปาหมายผูที่อยูนอกระบบ ไดขออนุมัติใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เน่ืองจากปจจุบันมีกลุมเปาหมายผูที่อยูนอกระบบที่อยูในวัยแรงงาน 

ประกอบอาชีพอยูในสถานประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งมีความรูเพียงระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน มีความประสงคจะยกระดับความรูใหสูงข้ึนสอดคลองกับสภาพการทํางานที่ประกอบอาชีพอยู 

แตสวนใหญมีอายุพนวัยเรียนและไมสะดวกที่จะเขารับการศึกษาเต็มเวลาในสถานศึกษาทั่วไป หาก

ไดรับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในรูปแบบการศึกษานอกระบบก็จะเปนวิธีการหน่ึง        

ที่จะเปดโอกาสใหกลุมเปาหมายเหลาน้ันไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง สอดคลองกับสภาพการทํางาน

โดยยังคงมาตรฐานการเรียนรูที่หลักสูตรกําหนด สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย จึงขออนุมัติใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายดังกลาว โดยคํานึงถึงหลักการและมาตรฐานของหลักสูตร

ดังกลาวเปนหลักในการจัดการศึกษาใหบรรลุจุดมุงหมายตอไป ซึ่งสามารถแสดงกรอบแนวคิดในการ

พัฒนาหลักสูตรไดตามภาพที่ 2.1 
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ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและการจัดการเรียนรูเพื่อ

มุงเนนสมรรถนะ (Competency Based)  
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จุดมุงหมาย  

การจัดการศึกษานอกระบบ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556             

มีจุดมุงหมายที่จะยกระดับการศึกษาของผูมีงานทําใหมีระดับการศึกษาที่สูงข้ึน ดังน้ี 

 1.  เพื่อใหมีความรู สมรรถนะ ความสามารถในการปฏิบัติงานสอดคลองกับมาตรฐาน

วิชาชีพ และมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ สามารถนําความรูน้ันไปใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาอาชีพ

และการดํารงชีวิต  

 2.  มีเจตคติที่ดีตอการประกอบสัมมาอาชีพ มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตน รักงาน 

รักหนวยงาน รักองคกร  

 3.  เพื่อใหมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ

แข็งแรงเหมาะสมกับงานอาชีพ  

 4.  เพื่อใหเปนผูมีจิตบริการ มีวินัยในตนเอง มีจรรยาบรรณตอวิชาชีพ และมีความ

รับผิดชอบตองานอาชีพ  

 5.  มีความสนใจ ใฝรูและมีวิธีการในการแสวงหาความรู คิดเปน แกปญหาเปน มีความรู

พื้นฐานและทักษะอาชีพ ดานวิชาชีพ 

รูปแบบการจัดการศึกษา 

การจัดการศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เปนการดําเนินการจัด

การศึกษาโดยการประสานความรวมมือของ 3 หนวยงานหลัก คือ สถานศึกษา สถานประกอบการ

และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

การเรียนการสอน  

 1.  การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เปนความ

รวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ/หนวยงาน  

 2.  ผูเรียน สถานศึกษา สถานประกอบการ/หนวยงานรวมมือกันกําหนดทิศทางและ

เปาหมายการพัฒนา โดยมีการกําหนดหลักสูตร จัดแผนการเรียน กําหนดวิธีการเรียนรู และวัดผล

ประเมินผลใหสอดคลองกับลักษณะการทํางานและการดําเนินชีวิตของผูเรียน  

 3.  เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหผูเรียนมีสวนรวมจัดกระบวนการเรียนรูและวางแผน 

การเรียนรู โดยมีเจาหนาที่และวิทยากรคอยใหความชวยเหลือแนะนําการเรียน  

 4.  ใชวิธีการเรียนรูที่หลากหลายวิธี ไดแก การเรียนรูดวยตนเอง การพบกลุมเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน และการสอนเสริม  

 5.  ใชวิธีการเรียนรูดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อใหเขาถึงความรูทีห่ลากหลาย 

และการศึกษาคนควาในระบบอินเทอรเน็ต ที่เทาทันการเปลี่ยนแปลงขาวสารขอมูลความรูใหม ๆ  

 6.  การเรียนรูตามหลกัสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพน้ัน ตองผานมาตรฐานแตละรายวิชา 

จึงตองประสานการฝกทักษะกับสถานประกอบการ เพื่อใหบรรลุมาตรฐานรายวิชา  
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กลุมเปาหมาย  

มุงเนนกลุมเปาหมายที่มงีานทําทัง้กลุมที่ผูประกอบอาชีพอิสระและทํางานในสถานประกอบการ

หรือหนวยงานภาครัฐ/เอกชน ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา  

การจัดการเรยีนรู  

วิธีการจัดการเรียนรูในแตละรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

ใชวิธีการเรียนรูแบบ กศน. ซึ่งมีการเรียนรูหลายวิธีประกอบกัน คือ การเรียนรูจากการพบกลุมการเรียนรู

ดวยตนเอง การเรียนรูดวยการสอนเสริม และการเรียนรูดวยโครงงาน และวิธีเรียนอื่น ๆ ลักษณะ            

การจัดการเรียนรู มีดังน้ี 

การเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนตองศึกษาจากสื่อและวางแผนการเรียนดวยตนเองจากเวลา      

ที่เหลือจากการทํางาน การเขารับฟงการสอนเสริมและจากการพบกลุมซึ่งการศึกษาดวยตนเองทําได

หลายวิธี คือ  

 1.  ศึกษาจากสื่อเอกสาร เชน หนังสือ ตํารา วารสารตาง ๆ  

 2.  ศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ การเรียนรูผานระบบออนไลน บทเรียนสําเร็จรูป  

 3.  การเรียนรูควบคูไปกับการทํางาน เรียน โดยการฝกปฏิบัติจริงจากงานที่ทําอยูและ

ศึกษาคนควาเพิ่มเติมใหครอบคลุมตามที่หลักสูตรกําหนด 

การเรียนรูดวยการพบกลุม ผูเรยีนจะตองพบกลุมเพื่อทํากจิกรรมตาง ๆ เชน  

 1.  วางแผนการเรียนและจัดตารางพบกลุม  

 2.  แลกเปลี่ยนเรียนรูซึง่กันและกัน  

 3.  คําแนะนํา บรรยายหรือทบทวนบทเรียน  

 4.  รับมอบหมายงาน  

 5.  รับการวัดผลประเมินผลระหวางเรียน  

การเรียนรูดวยการสอนเสริมใหมีการสอนเสรมิในเน้ือหาวิชาที่ยากจากวิทยากร ผูรูผูชํานาญ

ในเน้ือหาน้ัน ๆ เปนอยางดี เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูจากผูชํานาญการที่แทจริง การสอนเสริมเปน

การจัดการเรียนเพิ่มเติมจากการเรียนปกติ  

การเรียนรูจากโครงงานหรือโครงการ เปนการเรียนรูที่ผูเรียนคนควาความรูดวยตนเองหรือ

รวมกลุมกัน คนควาความรูในเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่สนใจ แลวนําความรูไปปฏิบัติกิจกรรม ผานการทํา

โครงงานหรือโครงการ มีครูเปนที่ปรึกษา และมีการรายงานความกาวหนาของการทําโครงงานหรือ 

โครงการเปนระยะ ๆ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การทํางานรวมกับผูอื่น การับฟง

ความคิดของผูอื่น การแกปญหา การคิดอยางเปนระบบ การบูรณาการความรูมาใชในการจัดกิจกรรม

โครงการของตน เพื่อนําไปพัฒนากระบวนการวิจัยอยางงายตามกรอบโครงสรางหลักสูตร และเมื่อ

สิ้นสุดโครงการผูเรียนตองจัดทํารายงานโครงงานหรือโครงการ  
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การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน เปนการเรียนที่สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนเขาไปเรียน           

ในสถานประกอบการหรือสถานที่ทํางาน เพื่อเรียนและฝกฝนใหมีทักษะวิชาชีพตามมาตรฐาน และ

สมรรถนะวิชาชีพในสาขาน้ัน ๆ  

การเรียนรูโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) จากความคาดหวังของตลาดแรงงาน

และหลักสูตรที่ตองการผูสําเร็จการศึกษาใหมีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ สถานศึกษาจึงควรเตรียมความพรอมพื้นฐานระบบสารสนเทศ รวมถึงครูและ

ผูเรียนใหสามารถเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นํามาใชเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูผาน

ระบบ ICT นอกเหนือจากวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศ เพื่อสรางทักษะใหผูเรียนและครูสามารถ

นําไปใชในการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรูดวยตนเอง การแกปญหาการเรียนการสอนของครู

และผูเรียนที่เรียนรูหลากหลายรายวิชา และเรียนรูไมเทากัน ผูเรียนสามารถเรียนรูสาระเน้ือหา และ

ติดตอสื่อสารไดหลากหลายรายวิชาตลอดเวลา และเพื่อสรางความคลองแคลวในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และเขาถึงเน้ือหาสาระในการประยุกตใชความรูการเขาถึงการเรียนที่หลากหลายในการ

แสวงหาความรูไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับตนเอง สามารถเรียนรูและแกปญหาการเรียน โดยไมตอง

รอเพียงการพบกลุมอยางเดียว เพื่อนําไปสูผลลัพธการเรียนรูที่สามารถประยุกตใชทักษะความรู ICT 

ไปสูบริบทใหม ๆ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

กระบวนการเรียนรู 

ใหความสําคัญกับการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน โดยมุงหมายใหผูเรียนสามารถกําหนด

ความตองการเรียน มีกระบวนการที่หลากหลายในการแสวงหาความรู เพื่อใหเกิดความรูอยางแทจริง

ในวิชาน้ัน ๆ จนสามารถนําความรูน้ันไปประยุกตใชในการทํางาน และดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข  

มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

เวลาเรียน  

สถานศึกษาตองจัดใหมีการเรียนการสอนภาคเรียนละ 20 สัปดาห ในหน่ึงสัปดาหตองจัดให

ผูเรียนไดเรียนกับครู ปวช. หรือ ผูสอนในสถานประกอบการไมนอยกวา 14 ช่ัวโมง  

จุดประสงคสาขาวิชาการตลาด 

 1.  เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร

สังคมศึกษา สุขศึกษา และพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

 2.  เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และหลักการงานอาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพการขายใหทันตอ           

การเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี 

 3.  เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวของกับ

อาชีพการขาย 
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 4.  เพื่อใหมีความรูและทักษะในงานบริการทางการขายตามหลักการ และกระบวนการ

ในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจโดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคา การอนุรักษพลังงาน และ

สิ่งแวดลอม 

 5.  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานการขายในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพ

อิสระ ใชความรูและทักษะพื้นฐานในการศึกษาตอระดับสูงข้ึน 

 6.  เพื่อใหสามารถเลือก/ใช/ประยุกตใชเทคโนโลยีในงานอาชีพการขาย 

 7.  เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตย 

ประหยัด อดทน มีวินัย มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่แวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด 

สามารถพัฒนาตนเองและทํางานรวมกับผูอื่น 

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

คุณภาพของผูสําเรจ็การศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชา

พาณิชยกรรมสาขาวิชาการตลาดประกอบดวย 

 1.  ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค 

  1.1 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ความเสียสละ ความซื่อสัตยสุจริต 

ความกตัญูกตเวท ีความอดกลั้น การละเวนสิ่งเสพติด และการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติที่ดี

ตอวิชาชีพและสังคม 

  1.2 พฤติกรรมลักษณะนิสัยความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพันธ 

ความเช่ือมั่นในตนเอง ความรักสามัคคี ความขยันประหยัดอดทน การพึ่งตนเอง 

  1.3 ทักษะทางปญญาความรูในหลกัทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห 

 2.  ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 

  2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ 

  2.2 แกไขปญหาในงานอาชีพโดยใชหลักการ และกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 

  2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาวัฒนธรรม คานิยม คุณธรรมจริยธรรมทางสังคม และ

สิทธิหนาที่พลเมือง 

  2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัย โดยใชหลักการและกระบวนการดานสุขศึกษา

และพลศึกษา 

 3.  ดานสมรรถนะวิชาชีพ 

  3.1 วางแผนดําเนินงานจัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง

การบริหารงาน คุณภาพการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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  3.2 ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

  3.3 ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ 

  3.4 วางแผนปฏิบัติงานขายสินคาหรือบริการประเมินผลและรายงานการขาย 

  3.5 หาขอมูลประเมินผลรายงานผลขอมูลการตลาดและนําไปใชในการตัดสินใจทาง

การตลาด 

  3.6 เขียนแผนธุรกจิตามลักษณะการดําเนินธุรกจิ 

  3.7 เลือกตลาดเปาหมายและชองทางการจัดจําหนาย 

  3.8 สรางสรรคงานโฆษณา 

  3.9 จัดกิจกรรมสงเสริมการขายและจัดแสดงสินคา 

  3.10 พัฒนาบุคลิกภาพเหมาะสมกับอาชีพขาย 

โครงสราง 

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา 

พาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา           

103 หนวยกิต และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปน้ี 

 1. หมวดวิชาทักษะชีวิตไมนอยกวา 22 หนวยกิต 

  1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 

  1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต) 

  1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต) 

  1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต) 

  1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 

  1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) 

 2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพไมนอยกวา 71 หนวยกิต 

  2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (18 หนวยกิต) 

  2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หนวยกิต) 

  2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต) 

  2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต) 

  2.5 โครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต) 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสร ีไมนอยกวา 10 หนวยกิต 

 4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ช่ัวโมงตอสปัดาห) 

รวมไมนอยกวา 103 หนวยกิต 
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1. หมวดวิชาทักษะชีวิตไมนอยกวา 22 หนวยกิต  

กําหนดใหเรียนรายวิชาลําดับแรกของแตละกลุมวิชา และเลือกเรียนรายวิชาอื่นในกลุมให

ครบตามหนวยกิตที่กลุมวิชากําหนด สําหรับกลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  

ใหครบตามหนวยกิตที่กลุมวิชากําหนด โดยใหสอดคลองหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เรียนรวมไมนอยกวา 

22 หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาภาษาไทย นอยกวา 3 หนวยกิต  

 รหัสวิชา ชื่อวิชา ท - ป - น 

 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 - 0 - 2 

 2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 - 0 - 1 

 2000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ 1 - 0 - 1 

 2000-1104 การพูดในงานอาชีพ 1 - 0 - 1 

 2000-1105 การเขียนในงานอาชีพ 1 - 0 - 1 

 2000-1106 ภาษาไทยเชิงสรางสรรค 1 - 0 - 1 

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ นอยกวา 6 หนวยกิต  

 2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2 - 0 - 2  

 2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2 - 0 - 2 

 2000-1203 ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1 0 - 2 - 1 

 2000-1204 ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2 0 - 2 - 1 

 2000-1205 การอานสือ่สิง่พิมพในชีวิตประจําวัน 0 - 2 - 1 

 2000-1206 การเขียนในชีวิตประจําวัน 0 - 2 - 1 

 2000-1208 ภาษาอังกฤษสําหรบังานพาณิชย 0 - 2 - 1 

 2000-1209 การโตตอบจดหมายธุรกจิ 0 - 2 - 1  

 2000-1218 ภาษาอังกฤษสําหรบัการขาย 0 - 2 - 1 

1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร นอยกวา 4 หนวยกิต  

 2000-1301 วิทยาศาสตรเพือ่พัฒนาทักษะชีวิต 1 - 2 - 2 

 2000-1303 วิทยาศาสตรเพือ่พัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1 - 2 - 2 

 2000-1306 โครงงานวิทยาศาสตร 0 - 2 - 1  

1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร นอยกวา 4 หนวยกิต  

 2000-1401 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2 - 0 - 2 

 2000-1402 คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ 2 - 0 - 2 

 2000-1406 คณิตศาสตรพาณิชยกรรม 2 - 0 - 2 
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1.5 กลุมวิชาสงัคมศึกษา นอยกวา 3 หนวยกิต  

 รหัสวิชา ชื่อวิชา ท - ป - น 

 2000-1501 หนาที่พลเมอืงและศีลธรรม 2 - 0 - 2  

 2000-1502 ทักษะชีวิตและสงัคม 2 - 0 - 2  

 2000-1503 ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย 2 - 0 - 2 

 2000-1504 อาเซียนศึกษา 1 - 0 - 1 

 2000-1505 เหตุการณปจจบุัน 1 - 0 - 1 

 2000-1506 วัฒนธรรมอาเซียน 1 - 0 - 1 

1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา นอยกวา 2 หนวยกิต  

 ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมสุขศึกษาและกลุมพลศึกษารวมกันนอยกวา 2 หนวยกิต 

หรือ เลือกเรียนรายวิชาในกลุมบูรณาการ  

 2000-1601 พลศึกษาเพือ่พัฒนาสุขภาพ 0 - 2 - 1  

 2000-1602 ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ 0 - 2 - 1 

 2000-1603 การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน 0 - 2 - 1 

 2000-1604 การปองกันตนเองจากภัยสงัคม 0 - 2 - 1 

 2000-1605 พลศึกษาเพือ่พัฒนากายภาพเฉพาะทาง 0 - 2 - 1 

 2000-1606 การจัดระเบียบชีวิตเพือ่ความสุข 1 - 0 - 1 

 2000-1607 เพศวิถีศึกษา 1 - 0 - 1 

 2000-1608 สิ่งเสพติดศึกษา 1 - 0 - 1 

 2000-1609 ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 1 - 2 - 2 

 2000-1610 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 - 2 - 2   

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 71 หนวยกิต  

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 18 หนวยกิต ใหเรียนรายวิชาตอไปน้ี  

 2001-1001 ความรูเกี่ยวกบังานอาชีพ 2 - 0 - 2 

 2001-2001 คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1 - 2 - 2 

 2200-1001 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 2 - 0 - 2 

 2200-1002 การบญัชีเบื้องตน 1 1 - 2 - 2 

 2200-1003 การบญัชีเบื้องตน 2 1 - 2 - 2 

 2200-1004 การขายเบือ้งตน 1 2 - 0 - 2 

 2200-1005 การขายเบือ้งตน 2 1 - 2 - 2 

 2200-1006 พิมพดีดไทยเบื้องตน 1 - 2 - 2 

 2200-1007 พิมพดีดอังกฤษเบื้องตน 1 - 2 – 2 



 29

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 24 หนวยกิตใหเรียนรายวิชาตอไปน้ี  

 รหัสวิชา ชื่อวิชา ท - ป - น 

 2202-2001 ศิลปะการขาย 2 - 2 - 3 

 2202-2002 การหาขอมูลการตลาด 2 - 2 - 3 

 2202-2003 การดําเนินธุรกิจขนาดยอม 2 - 2 - 3 

 2202-2004 การจัดจําหนายสินคาและบริการ  2 - 2 - 3 

 2202-2005 การโฆษณา 1 - 4 - 3 

 2202-2006 การสงเสรมิการขาย 2 - 2 - 3 

 2202-2007 การจัดแสดงสินคา 1 - 4 - 3 

 2202-2008 การพัฒนาบุคลกิภาพนักขาย 2 - 2 - 3  

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก ไมนอยกวา 21 หนวยกิต ใหเลือกเรยีนรายวิชาตอไปน้ี  

 2202-2101 การจัดซื้อเบื้องตน 2 - 0 - 2 

 2202-2102 การขายตรง 2 - 2 - 3 

 2202-2103 การคาปลีกและการคาสง 2 - 2 - 3 

 2202-2104 การบรรจุภัณฑ 1 - 2 - 2 

 2202-2105 ลูกคาสมัพันธ 1 - 2 - 2  

 2202-2106 การกําหนดราคา 2 - 0 - 2 

 2202-2107 การประกันภัย 2 - 2 - 3 

 2202-2108 การขายประกันชีวิต 1 - 2 - 2 

 2202-2109 การจัดการผลติภัณฑทองถ่ิน 2 - 2 - 3 

 2202-2110 การคิดเชิงสรางสรรคทางการตลาด 1 - 2 - 2 

 2202-2111 การคากลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3 - 0 - 3 

 2202-2112 ศิลปะเชิงพาณชิย 1 - 2 - 2 

 2202-2113 การขายออนไลน 2 - 2 - 3 

 2202-2114 กฎหมายธุรกจิคาปลีกและขายตรง 2 - 0 - 2 

 2212-2108 ภาษาอังกฤษสําหรบัพนักงานขาย 1 - 2 - 2 

 2001-1002 การเป?นผูประกอบการ 2 - 0 - 2 

 2001-1003 พลังงานและสิง่แวดล?อม 1 - 2 - 2 

 2001-1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 - 2 - 2 
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รายวิชาทวิภาคี  

 รหัสวิชา ชื่อวิชา ท - ป - น 

 2202-5101 ปฏิบัติงานการตลาด 1 * - * - * 

 2202-5102 ปฏิบัติงานการตลาด 2 * - * - * 

 2202-5103 ปฏิบัติงานการตลาด 3 * - * - * 

 2202-5104 ปฏิบัติงานการตลาด 4 * - * - * 

 2202-5105 ปฏิบัติงานการตลาด 5 * - * - * 

 2202-5106 ปฏิบัติงานการตลาด 6 * - * - *  

 สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการวิเคราะห

ลักษณะงานของสถานประกอบการ เพื่อกําหนดรายละเอียดของรายวิชาทวิภาคี รวมทัง้จัดทําแผนการ

ฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชาน้ัน ๆ ทั้งน้ี โดยใชเวลาฝกในสถานประกอบการนอยกวา 

54 ช่ัวโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต  

2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 4 หนวยกิต  

 ใหเลือกเรียนรายวิชา 2202-8001 ฝกงานหรือรายวิชา 2202-8002 ฝกงาน 1 และ 

2202-8003 ฝกงาน 2  

 2202-8001 ฝกงาน * - * - 4 

 2202-8002 ฝกงาน 1 * - * - 2 

 2202-8003 ฝกงาน 2 * - * - 2 

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 4 หนวยกิต ใหเลือกเรียนรายวิชา 2202-8501 โครงการ

หรือรายวิชา 2202-8502 โครงการ 1 และ 2202-8503 โครงการ 2  

 2202-8501 โครงการ * - * - 4  

 2202-8502 โครงการ 1 * - * - 2 

 2202-8503 โครงการ 2 * - * - 2  

3. หมวดวิชาเลือกเสรี นอยกวา 10 หนวยกิต  

ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่กําหนดหรือเลือกเรียนจากรายวิชา

ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชาสาขาวิชา หมวดวิชาทักษะชีวิต

ทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรีไดตาม

บริบทและความตองการของชุมชนและทองถ่ิน  

 รหัสวิชา ชื่อวิชา ท - ป - น 

 2202-9001 การประชาสมัพันธ 1 - 2 - 2 

 2202-9002 การตลาดเชิงจริยธรรม 2 - 0 - 2 

 2202-9003 การบริหารเวลา 3 - 0 - 3 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา ท - ป - น 

 2202-9004 สภาวการณทางการตลาด 3 - 0 - 3 

 2202-9005 การรวมกลุมทางการคา 3 - 0 - 3 

 2200-1008 กฎหมายพาณิชย 2 - 0 - 2 

4. กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 2 ช่ัวโมงตอสัปดาห  

สถานศึกษาตองจัดใหมีกจิกรรมเสริมหลักสูตรนอยกวา 2 ช่ัวโมงตอสปัดาห  

 2000-2001 กิจกรรมลูกเสอืวิสามญั 1 0 - 2 - 0 

 2000-2002 กิจกรรมลูกเสอืวิสามญั 2 0 - 2 - 0 

 2000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 0 - 2 - 0 

 2000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 0 - 2 - 0 

 2000-2005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 0 - 2 - 0 

 2000-2006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 0 - 2 - 0 

 2000*200x กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร/กจิกรรมทีส่ถานศึกษา

หรือสถานประกอบการจัด 

0 - 2 - 0  

 

 

บทบาทของสถานประกอบการ  

 1.  สนับสนุนสงเสริมใหบคุลากรในหนวยงานไดรับการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

 2.  รวมกับสถานศึกษาประชาสัมพันธการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

 3.  รวมกับสถานศึกษาจัดหาที่พบกลุม 

 4.  จัดหาวัสดุและครุภัณฑ เชน สื่อเอกสาร วีดีทัศน เครื่องเลนวีดีทัศน โตะ เกาอี้ 

กระดานดํา 

 5.  รวมกับสถานศึกษาและผูเรียนวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา 

 6.  รวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนการจัดกระบวนการเรียนรู 

 7.  จัดการเรียนการสอนวิชาชีพและประเมินผลการเรียนรู 

 8.  จัดสิ่งแวดลอมทีเ่อื้ออํานวยตอการเรียนรูในสถานประกอบการ 

 9.  กําหนดระเบียบขอบงัคับเกี่ยวกับการเรียนรูตามหลักสูตร 

การฝกงานหรือการทําโครงงานหรือการทําโครงการวิชาชีพ 

 1.  ผูเรียนทุกคนตองผานการฝกงานหรือปฏิบัติในแหลงวิทยาการสถานประกอบการ

หรือสถานประกอบการอิสระอยางตอเน่ือง ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรของแตละประเภทวิชาและ

สาขาวิชา หรือทําโครงงาน หรือโครงการวิชาชีพ กําหนดใหมีคา 4 หนวยกิต 
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 2. การตัดสินผลการเรียนและการใหผลการเรียนใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น 

 3.  ภาคเรียนที่มีการฝกงานใหเพิ่มเวลาเรียน/สัปดาหของรายวิชาเปน 2 เทาของ       

ภาคเรียนปกติ 

สถานท่ีฝกวิชาชีพ 

ผูเรียนที่ทํางานในสถานประกอบการหรือหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ/เอกชน สามารถฝกวิชาชีพ

ไดในสถานที่ดังกลาว โดยทํางานไปพรอมกับการเรียนรูตามหลักสูตร หากจําเปนตองฝกวิชาชีพ      

ดานอื่น ๆ ที่ไมมีในสถานที่ทํางานน้ัน ๆ สถานประกอบการและสถานศึกษา จะตองรวมกันจัดหา

สถานที่ฝกวิชาชีพเพิ่มเติม เพื่อใหครบถวนตามโครงสรางหลักสูตร 

การวัดและประเมินผล  

วัดและประเมินผลจากผลที่เกิดข้ึนจริงในตัวผูเรียนแตละคนทั้งดานเจตคติ ความรูและทักษะ 

โดยบรรลุมาตรฐานของหลักสูตร 

การสาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 1.  สอบไดรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิตหมวดวิชาทักษะวิชาชีพและหมวดวิชาเลือก

เสรีตามที่ไดกําหนดไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 

 2.  ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสราง 

 3.  ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมตํ่ากวา 2.00 

 4.  เขารวมกิจกรรม และผานการประเมินทุกภาคเรียน 

กิจกรรม 

สถานศึกษาตองจดักิจกรรมเพื่อปลูกฝงคานิยมสงเสริมการทํางานโดยใชกระบวนการกลุม 

ในการทําประโยชนตอชุมชน ทะนุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรม วินัยตนเอง โดยการคิดวิเคราะห วางแผนลงมือปฏิบัติและประเมินผล 

สาระการเรยีนรู  

สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดนําแนวทางการจัดรายวิชา

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 เขาสูหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามาใช เพื่อใหสถานศึกษา 

ไดใชในการดําเนินการโดยกําหนดหมวดวิชาตามโครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาการตลาด ในกลุมสาระการเรียน 8 กลุม 

ประกอบดวย องคความรู ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม 

จริยธรรมของผูเรียน สาระการเรียนรู 8 กลุม มีดังน้ี 

 1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต จัดเปนกลุมสาระตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 ได 6 กลุม ไดแก  
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  1.1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

  1.2 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

  1.3 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

  1.4 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

  1.5 สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  1.6 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ จัดเปนกลุมสาระตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ได 2 กลุม ไดแก 

  2.1 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

  2.2 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

สาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมน้ี เปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

การจัดการศึกษานอกระบบ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 

2556 สาขาการตลาด โดยมีผลการเรียนรูที่คาดหวัง ดังน้ี  

 1.  ผูเรียนสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร

สังคมศึกษา สุขศึกษา และพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

 2.  ผูเรียนมีความรูและทักษะในหลักการบริหาร และจัดการวิชาชีพการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และหลักการงานอาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพการขายใหทันตอ       

การเปลี่ยนแปลง และความกาวหนาของเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี 

 3.  ผูเรียนมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวของกับ

อาชีพการขาย 

 4.  ผูเรียนมีความรูและทักษะในงานบริการทางการขายตามหลักการ และกระบวนการ

ในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคาการอนุรักษพลังงานและ

สิ่งแวดลอม 

 5.  ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานดานการขายในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระใช

ความรู และทักษะพื้นฐานในการศึกษาตอระดับสูงข้ึน 

 6.  ผูเรียนสามารถเลือก/ใช/ประยุกตใชเทคโนโลยีในงานอาชีพการขาย 

 7.  ผูเรียนมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานอาชีพมีความคิดริเริ่มสรางสรรคซื่อสตัยประหยัด 

อดทน มีวินัย มีความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอมตอตานความรุนแรงและสารเสพติด สามารถ

พัฒนาตนเองและทํางานรวมกับผูอื่น 
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การประเมินหลักสูตร 

 

การประเมินหลักสูตรเปนกระบวนการในการวัดและเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อนํามาวิเคราะห

พิจารณาตัดสินคุณคาของหลักสูตรวา หลักสูตรน้ัน ๆ มีประสิทธิภาพแคไหน เมื่อนําไปใชแลวบรรลุ

ตามจุดมุงหมายที่กําหนดหรือไมเพียงใด มีอะไรตองแกไข เพื่อนําผลมาใชในการตัดสินใจหาทางเลือก

ที่ดีกวาหรือพัฒนาไวใชตอไป 

ความหมายของการประเมินหลักสูตร 

การประเมินหลักสูตร ไดมีผูใหความหมายไวตาง ๆ กัน ดังน้ี  

วิชัย วงษใหญ (2537 : 217 อางถึงใน ภัทราพร ชางเหล็ก, 2559) ใหความหมายของการ

ประเมินหลักสูตร ไววา การประเมินหลักสูตรเปนการพัฒนาเกี่ยวกับคุณคาของหลักสูตรโดยใชผล 

จากการวัดในแงมุมตาง ๆ ของสิ่งที่ประเมินเพื่อนํามาพิจารณารวมกัน และสรุปวาจะใหคุณคา      

ของหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนมาน้ันเปนอยางไร มีคุณภาพดีหรือไมเพียงใด ผลตรงตามวัตถุประสงค            

ที่กําหนดหรือไม มีสวนใดที่จะตองปรับปรุงแกไข 

ใจทิพย เช้ือรัตนพงษ (2539 : 192 อางถึงใน ภัทราพร ชางเหล็ก, 2559) ใหความหมาย

การประเมินหลักสูตร หมายถึง การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล แลวนําขอมูลมาใชในการตัดสิน      

หาขอบกพรองหรือปญหา เพื่อหาทางปรับปรุงแกไขสวนประกอบทุกสวนของหลักสูตรใหมีคุณภาพ        

ดีย่ิงข้ึนหรือตัดสินหาคุณคาของหลักสูตรน้ัน ๆ  

ทิศนา แขมมณี (2533 : 134 อางถึงใน ชูศักด์ิ เอกเพชร, 2552) กลาววา การประเมิน

หลักสูตร หมายถึง การพิจารณาหาคุณคา ความถูกตอง ความเหมาะสมของการวางเคาโครงและ

รูปแบบของหลักสูตรและความสอดคลองขององคประกอบระบบการทํางานการบริหารดานวิชาการ

ดานหลักสูตร และผลผลิต  

Cronbach (1970 : 231 อางถึงใน ภัทราพร ชางเหล็ก, 2559) ไดใหความหมายไววา         

การประเมินหลักสูตร คือ การรวบรวมขอมูล และการใชขอมูลเพื่อตัดสินใจในเรื่องของโปรแกรมหรือ

หลักสูตรการศึกษา  

Stufflebeam (1971 : 128 อางถึงใน ชูศักด์ิ เอกเพชร, 2552) ไดใหความหมายของการ

ประเมินหลักสูตรวา การประเมินหลักสูตร คือ กระบวนการหาขอมูล เก็บขอมูล เพื่อนํามาใชเปน

ประโยชนในการตัดสินหาทางเลือกที่ดีกวาเดิม 

จากความหมายของการประเมินหลักสูตรดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา การประเมิน

หลักสูตร หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ พิจารณาถึงคุณคา คุณภาพความสําคัญของหลักสูตร     

โดยการเก็บรวบรวม การวิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการตัดสินใจและตัดสินคุณคา

ของหลักสูตรทําใหมองเห็นจุดเดน จุดดอยของหลักสูตรเพื่อบอกใหผูเกี่ยวของทราบวา หลักสูตร          
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ที่สรางน้ันมีความเหมาะสมเปนไปตามเปาหมายที่ตองการหรือไม มีคุณภาพมากนอยเพียงใด มีสิ่งใด 

ที่ควรแกไขปรับปรุง พัฒนาหรือยกเลิก 

ความสําคัญของการประเมินหลักสูตร 

ชฎาวัลย รุณเลิศ (2552 : 9 - 10) กลาวไววา การประเมินหลักสูตร มีบทบาทสําคัญในการ

ตัดสินใจปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรหลายประการ ดังน้ี 

 1. ทําใหไดขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ทราบความจําเปนและความตองการของประชากร

เปาหมายของหลักสูตร เพื่อใชเปนพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ             

ของสภาพสังคมและผูเรียน  

 2. ไดสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงแผนงาน กิจกรรม และหลักสูตรให

เหมาะสมกอนนําไปปฏิบัติ เพื่อลดโอกาสเสี่ยง อุปสรรค ที่จะใหหลักสูตรลมเหลว 

 3. การประเมินความสําเร็จของหลักสูตรจะทําใหทราบวา การใชหลักสูตรบังเกิดผล

ตามจุดมุงหมายหรือไม ผูเรียนมีความรูความสามารถเพียงใด ผูสําเร็จการศึกษานําความรูไปใชไดมาก

นอยเพียงใดคุมคาหรือไม ควรจะปรับปรุงและพัฒนาสวนใด เพื่อเปนการลดโอกาสสูญเปลาอีกทางหน่ึง 

(บุญชม ศรีสะอาด, 2546 อางถึงใน ชฎาวัลยรุณเลิศ, 2552 : 10)  

 4. การประเมินผลหลักสูตร จะทําใหผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูใชหลักสูตรเห็นจุดเดน

จุดออนของตน และจะเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน รวมทั้ง

หากผูรับผิดชอบมองเห็นความสําเร็จในการนําหลักสูตรไปใช ก็จะทําใหเกิดแรงจูงใจหรือสรางขวัญ

กําลังใจในการปฏิบัติงานตอไป 

ขั้นตอนการประเมินหลักสูตร 

ชฎาวัลย รุณเลิศ (2552 : 25) ไดสรุปข้ันตอนการประเมินหลักสูตรไวดังน้ี 

 1.  วิเคราะหและตีความวัตถุประสงคของหลักสูตรใหมองเห็นกระจางชัดในเชิงพฤติกรรม 

คือปฏิบัติไดจริง (Formulation and Clarification for Objective)  

 2.  คัดเลือกและสรางเครื่องมือที่เหมาะสมสําหรับคนหาหลักสูตร (Selection and 

Construction of the Appropriate Instruments foe Getting Evidences)  

 3.  ใชเครื่องมือที่สรางข้ึนประเมินผลหลักสูตรตามเกณฑที่ต้ังไว (Application of 

Evaluative Criteria)  

 4.  รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับภูมิหลังของนักศึกษาและลักษณะของการสอนเพื่อนํามา

ประกอบในการแปลผลของการประเมิน (Information on the Background of Students and 

the Nature of Instruction in the Light of Which to Interpret the Evidences)  

 5.  แปลผลของการประเมิน เพือ่นําไปปรับปรุงหลักสูตรและการสอนตอไป (Translation 

of Evaluation Findings into Improvement of the Curriculum and Instruction) 
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นอกจากน้ี รุจิร ภูสาระ (2551 : 159 - 160) ยังไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับข้ันตอนการ

ประเมินหลักสูตร ไวอยางนาสนใจดังน้ี 

 1. ข้ันกําหนดเปาหมาย  

  1.1 กําหนดสิง่ทีจ่ะประเมิน  

  1.2 ทําความเขาใจกับจุดมุงหมายในการประเมิน  

  1.3 อธิบายขอมูลที่จําเปนตองใช  

  1.4 กําหนดขอมลูทีส่ามารถหาได  

  1.5 ใหคํานิยามหลักการซึ่งผูประเมินจะตองดําเนินการ  

 2. ข้ันเตรียมการ  

  2.1 พิจารณาวาไดขอมูลจากใคร และเมื่อไร  

  2.2 พิจารณาเทคนิคและเครื่องมือที่ตองใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

  2.3 พิจารณากลุมตัวอยางที่จะใชในการประเมิน  

  2.4 เลือกเครือ่งมอืที่จําเปนตองใช 

 3. ข้ันดําเนินการรวบรวมขอมลูทัง้หมดใหตรงตามที่ตองการประเมิน  

 4. ข้ันวิเคราะหขอมลู  

  4.1 พิจารณามาตรฐานหรือเกณฑทีเ่หมาะสมกับหลักสูตร  

  4.2 พิจารณาศักยภาพทีเ่กิดกบัหลักสูตร  

  4.3 พิจารณาผลที่ตามมาจากการปฏิบัติการของหลกัสูตร  

  4.4 พิจารณาเหตุผลทีเ่กี่ยวกบัหลักสูตร 

 5. ข้ันรายงานผล  

  5.1 ตีความหมายขอมูลที่วิเคราะห  

  5.2 สรปุผลหรอืขอเสนอแนะเกี่ยวกบัคุณภาพและความตรงของหลกัสูตรตามเปาหมาย  

  5.3 บันทกึคณะบุคคล และแหลงขอมูลที่ตองการจะทําใหขอเสนอแนะ บงัเกิดผลโดยดี  

  5.4 นําเสนอขอมูลตอสาธารณชน 

จากการศึกษาข้ันตอนการประเมินหลักสูตร สามารถสรปุข้ันตอนการประเมินหลักสูตรได 6 

ข้ันตอน ไดแก 1) การกําหนดวัตถุประสงคของการประเมิน 2) การเลือกเครื่องมือทีจ่ะนําไปใชในการ

ประเมินใหสอดคลองกบัวัตถุประสงค 3) การสรางและตรวจสอบเครื่องมือ 4) การเก็บรวบรวมขอมูล 

5) การวิเคราะหขอมลูและสรปุผล 6) การนําเสนอขอมลูตอผูเกี่ยวของเพื่อรวมกันพจิารณาตัดสนิ

คุณคาของหลักสูตรที่ไดใชไปในการปรับปรงุและพฒันาหลักสูตรตอไป 

รูปแบบการประเมินหลักสูตร 

รูปแบบ (Model) การประเมินหลักสูตร หมายถึง กรอบความคิด เคาโครงหรือรางในการ

ประเมินหลักสูตร ซึ่งแสดงใหเห็นถึงภาพรวมทั้งหมดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร การประเมินหลักสตูร
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ของนักวิชาการ นักวิจัยและนักประเมินซึ่งเปนที่รูจักกันดีในวงการศึกษาปจจุบัน และเรียงตามลําดับ

จุดเนนของการประเมิน ซึ่งแบงไดเปน 3 กลุม (Worthen & Sanders, 1973 อางถึงใน ชฎาวัลย รุณเลิศ, 

2552 : 12 - 13) คือ กลุมที่ 1 ครอนบัค (Cronbach) สคริเวน (Scriven) และสเตก (Stake) แนวคิด

ของกลุมน้ี ตองการใหนักประเมินเลนบทบาทในการตัดสิน โดย Cronbach เสนอแนวคิดกอน         

แลว Scriven ก็ขยายแนวคิดของ Cronbach สวน Stake ก็มีแนวคิดเนนเรื่องการวัดเปนสําคัญ        

ซึ่งก็ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดทั้งของ Cronbach และ Scriven กลุมที่ 2 สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) 

และอัลคิน (Alkin) ทั้งสองคนน้ีเนนการประเมินโดยวิธีที่เรียกวา วิธีการตัดสินใจเพื่อจัดการ (Decision 

-Management Approaches) และกลุมที่ 3 ไทเลอร (Tyler) แฮมมอน (Hammond) และโพรวัส 

(Provus) เนนการวางแผนเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับจุดประสงค (Decision-objectives Strategies) 

กลุมท่ี 1 ครอนบัค (Cronbach) สคริเวน (Scriven) และสเตก (Stake) 

 1.  รูปแบบของครอนบัค (Cronbach) 

  ครอนบัคไดเสนอแนวคิดและใหความหมายเกี่ยวกับการประเมินผลไววา หมายถึง 

“การเก็บรวบรวมขอมูลและการใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการทางการศึกษา” 

นอกจากน้ันในความคิดของครอนบัค สิ่งที่เรียกวา “โครงการ” ก็อาจเปนไดทั้งกิจกรรมใด ๆ ก็ได เชน 

กิจกรรมการเรียนการสอน แนวทางหรือขอเสนอแนะใหคนไทยสวนใหญปฏิบัติตลอดจนการทดลอง

ทางการศึกษาอื่น ๆ  

  ครอนบัคมีความเห็นแตกตางจากไทเลอรในเรื่องของการประเมินผลการเรียนการสอน

ตรงที่เขาไมเห็นดวยเกี่ยวกับการกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของผูเรียนอยางเฉพาะเจาะจงหรือ

อยางแคบ ทั้งน้ี ครอนบัคเสนอแนะใหกําหนดไดอยางกวาง ๆ หรือทั่ว ๆ ไปโดยเขาใหเหตุผล ไววา 

การกําหนดจุดประสงคเฉพาะเจาะจงจะทําใหผูเรียนและผูสอนสนใจกับพฤติกรรมการเรียนรู             

ตามที่กําหนดไวเทาน้ัน และจะละเลยไมใหความสนใจเรียนรูหรือทําการสอนในเรื่องอื่น ๆ ที่มีความ

เกี่ยวของกัน  

นอกจากน้ันเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลของผูเรียนเพื่อนํามาประกอบในการประเมนิ ครอนบัค 

ก็เสนอแนะใหมีการเก็บรวบรวมขอมูลอยางรอบดานมากกวาที่จะเก็บขอมูลเฉพาะเรื่องใดเรื่องหน่ึง 

เชน ขอมูลทางดานความรู ทัศนคติ กระบวนการเรียนรู เปนตน และในทายที่สุดในการเปรียบเทียบ

หรือการยึดเกณฑเพื่อการประเมินผูเรียน ครอนบัคก็สนับสนุนใหใชวิธีการศึกษาภาพรวมเฉพาะตัว

ผูเรียนและไมใชวิธีการเปรียบเทียบระหวางผูเรียน 
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ภาพที่ 2.2 รูปแบบการประเมินของครอนบัค (Cronbach)  

ที่มา : ชฎาวัลย รุณเลิศ, 2552 : 20 

 

จากภาพที่ 2.2 จะเห็นวา เมื่อเราวิเคราะหเปาหมายของการจัดการศึกษาหรือการจัดการเรียน

การสอนในเรื่องใดเรื่องหน่ึงไปแลว ข้ันตอนตอไปก็จะทําการเขียนจุดประสงคอยางกวาง ๆ โดยพยายาม

ใหมีความครอบคลุมเปาหมายที่กําหนดไวและไมเขียนจุดประสงคใหเฉพาะเจาะลงไป หลังจากน้ันจึง

กําหนดสุมเน้ือหาสาระมวลความรูที่สอน (โดยพิจารณาใหสอดคลองกับจุดประสงคที่บรรยายไว) โดย

พยายามใหเปนตัวแทนมวลความรูทั้งหมด และทําการสรางเครื่องมือกําหนดวิธีการสําหรับทดสอบวัด

สาระมวลความรูดังกลาวดวยวิธีการศึกษาภาพรวมทั้งหมดของผูเรียน และดําเนินการประเมินผูเรียน

โดยไมมีการนําไปเปรียบเทียบกับบุคคลหรือกลุมบุคคลอื่น ๆ ทั้งน้ี โดยใชทางการศึกษาติดตามระยะยาว 

เฉพาะตัวผูเรียน การสอบวัดทัศนคติ การสอบวัดประสิทธิผลการเรียนรู และการศึกษากระบวนการ

เรียนรูของผูเรียนประกอบกัน หากผลการศึกษาสอบวัดในดานตาง ๆ น้ีไดผลมากกวาหรือเทากับ

จุดประสงคที่เขียนไวอยางกวาง ๆ แลว ก็ดําเนินการกําหนดเลือกหรือเขียนจุดประสงคในลําดับตอไป 

แตถาหากผลการศึกษาสอบวัดนอยกวาจุดประสงคที่เขียนไวก็ควรจะไดมีการหยุดหรือปรับเปลี่ยน

จุดประสงคน้ันเสียใหม  

รูปแบบการประเมินของครอนบัค มีความคลายกันกับรูปแบบการประเมินของไทเลอร 

ตรงที่เปนสวนหน่ึงของกระบวนการจัดการเรียนการสอน หากแตเพิ่มพิจารณาสาระประเด็นตาง ๆ       

ที่จะทําการสอบวัดเพื่อใหไดขอมูลสําหรับการประเมินอยางกวางขวางข้ึน 

เปาหมาย 

หยุดหรือปรับใหม 

จุดประสงคอยางกวาง ๆ 

สุมมวลความรูและสรางเคร่ืองมือสอบวัด 

ศึกษาภาพรวม ประเมินโดยไมเปรียบเทียบ 

ศึกษาติดตามระยะยาว สอบวัดทัศนคต ิ สอบวัดผลสัมฤทธิ ์ ศึกษากระบวนการเรียนรู 

หยุดหรือปรับใหม ถาผลการวัด < จุดประสงค ถาผลการวัด ≥ จุดประสงค เลือกลําดับตอไป 
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  การประยุกตใชแนวความคิดใหมของครอนบัคมาใชในการประเมินหลักสูตร ควร

ดําเนินการ ดังน้ี 

   1) คนหาจุดมุงหมายที่แทจริงของหลักสูตรใหไดวาคืออะไรกันแน แลวเลือก

จุดมุงหมายที่ตองการมาประเมินจํานวนหน่ึง  

   2) บรรยายลักษณะของหลักสูตร และการดําเนินงานของหลักสูตรน้ันอยางละเอียด 

และกวางขวางทุกแงมุม 

   3) สรางแบบทดสอบวัดความสามารถ (Proficiency Measurement) ในการเรียน

หลาย ๆ ชุด ใหครอบคลุมเน้ือหาตาง ๆ ของหลักสูตร แลวปรับปรุงแกไขแบบทดสอบน้ีใหมีคุณภาพ 

ที่ดีในการทดสอบและการประเมินผล 

   4) สรางแบบทดสอบวัดทัศนคติในการเรียนหลาย ๆ ชุด และวัดทัศนคติให

ครอบคลุมทุก ๆ ดาน 

   5) ทําการสุมสอบนักศึกษาในโครงการดวยการสอบที่ปรับปรุงแลวหลาย ๆ ชุด

ใหนักศึกษาทุกคนไดรับการทดสอบ และสอบถามทัศนคติดวยแบบทดสอบหลาย ๆ ชุด 

   6) ประเมินผลการดําเนินงานของหลกัสูตรทุก ๆ ดาน วาปญหาคืออะไร 

   7) ทําการศึกษาติดตามผลการเรียน เมื่อหลักสูตรเสร็จสิ้นแลว โดยการ

เปรียบเทียบผลของหลักสูตรกับผลของหลักสูตรอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 

   8) นําผลที่ไดจากการทดสอบ สอบถาม และติดตามผล มาประมวลกันเพื่อพิจารณา

วาจุดบกพรองของหลักสูตรคืออะไร อาจนําผลของการวิจัย มาทําการวิเคราะหขอสอบรายขอเพื่อ

คนหาวา จุดบกพรองในการเรียนคืออะไร จุดใดออนก็ปรับปรุงแกไขตอไป (ถาหลักสูตรกําลังดําเนินอยู) 

สวนใดประสบผลสําเร็จก็เก็บไวใชตอไปได 

   9) ตองคํานึงอยูเสมอวา การประเมินผลเปนสวนหน่ึงของการสอน และใชเพื่อ

ปรับปรุงรายวิชาใหดีย่ิงข้ึน 

 2. รูปแบบของสครเิวน Scriven 

  สคริเวนเปนผูคนคิดการประเมินผลโดยไมยึดเปาหมาย (Goal Free Evaluation) 

ไมเห็นดวยกับการประเมินที่ผกพันกับเปาหมาย (Goal Based Evaluation) เพราะจะกอใหเกิดความ

ลําเอียงในการประเมินวา จะตองตรวจสอบใหตรงจุดประสงคใหไดเทาน้ัน ซึ่งจะทําใหประเมินในสิ่งที่

เกิดข้ึนจริงไมไดครบถวนแนนอน สคริเวนไดเสนอวา ในการประเมินน้ันผูที่ทําการประเมิน ควรประเมิน

สิ่งที่เกิดข้ึนจริง ๆ และจะสังเกตพฤติกรรมและสภาพการณรวมทั้งผลตาง ๆ ที่ไดรับ ผูที่ประเมินจะมี

ความเปนอิสระในการเก็บขอมลูทุกชนิดที่มีความเกี่ยวของกับสิ่งที่สังเกตได และขอมูลที่ไดจากการสังเกต

มักเปนขอมูลในลกัษณะเชิงคุณภาพ ซึ่งอาจไดขอคนพบตาง ๆ มากมาย นอกเหนือจากการคนพบเพียงวา

หลักสูตรไดบรรลุจดุประสงคหรือไมอยางไร เชน อาจไดคําตอบวาหลักสูตรที่ประเมินน้ันคุมกับการลงทุน

หรือไม ฯลฯ 
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  จุดเดนสําคัญของรูปแบบประเมินโดยไมยึดเปาหมายของสคริเวน คือ เปนการ

ประเมินผลทั้งหมดที่เกิดข้ึนจากหลักสูตรทั้งที่คาดหวังไวและไมคาดหวังไว เปนการขยายแนวคิด          

ของไทเลอร  

  นอกจากน้ี สคริเวนยังเนนการประเมิน 4 ลักษณะ คือ 

   1) การประเมินยอย (Formative Evaluation) เปนการประเมินที่อยูในระหวาง

การดําเนินการโครงการหรือดําเนินหลักสูตร เปนการประเมินเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน 

   2) การประเมินรวบยอด (Summative Evaluation) เปนการประเมินสรุปผล

ของหลักสูตร จะดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดกระบวนการใชหลักสูตรแลว เพื่อเปนการตัดสินคุณคา           

ของหลักสูตร ตลอดจนการหาคุณคาหรือจุดบกพรองของหลักสูตรที่ไดดําเนินการไปแลว 

   3) การประเมินภายใน (Intrinsic Evaluation) เปนการประเมินคุณคาของสิ่ง

ตาง ๆ ภายในตัวของมันเอง เชน ประเมินเน้ือหา จุดมุงหมาย กระบวนการใหคะแนน เจตคติของครู 

เปนการประเมินกระบวนการการดําเนินงาน 

   4) การประเมินผลที่เกิดข้ึน (Pay-off Evaluation) เปนการประเมินผลที่เกิดจาก

สิ่งตาง ๆ  สิ่งใดสิ่งหน่ึงที่ใชในการดําเนินการหลกัสตูร เชน การประเมินผลที่เกิดจากการสอบของนักศึกษา 

การตัดสินความแตกตางของคะแนนกอนและหลังสอบหรือผลที่ไดจากกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

  การประยุกตใชแนวคิดของสครเิวน  

   ก.  การประเมินผลยอย 

    1) คนหาจุดมุงหมายที่แทจริงของหลักสูตรคืออะไร 

    2) ลําดับความสําคัญของจุดมุงหมาย แลวเลือกจุดมุงหมายที่สําคัญ ๆ มา

ประเมินผล 

    3) ทําการประเมินผลจุดมุงหมายที่จะประเมินน้ันวา ควรแกการประเมินหรือไม 

แลวกําหนดเกณฑในการประเมินผลจุดมุงหมายแตละขอ 

    4) สรางขอทดสอบตามเน้ือหาที่กําหนดในหลักสูตรใหครบถวนและละเอียด

ทุกแงมุม 

    5) ตรวจสอบจุดประสงคที่ต้ังไวเสมอ ๆ เพื่อปรับปรุงใหสอดคลองกับการเรียน

การสอน 

    6) ทําการประเมินผลเครื่องมือในการเก็บขอมูล ดวยการปรับปรุงแบบทดสอบ

ใหมีความเช่ือมั่นใหสูงข้ึน รวมทั้งปรับปรุงในคุณภาพดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของดวย โดยเฉพาะอยางย่ิง

ตรวจสอบดูความสัมพันธซึ่งกันและกันระหวางจุดมุงหมายของหลักสูตร เน้ือหาของหลักสูตร และ

เน้ือหาของขอสอบวาสัมพันธกันดีหรือไม 

    7) สุมแบงนักศึกษาออกมาเปนกลุม ๆ อยางนอย 2 กลุม คือ กลุมควบคุม

และกลุมทดลอง แลวทดสอบนักศึกษา เมื่อการเรียนเน้ือหาบางสวนไดเสร็จสิ้นลงไปแลว 
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    8) นําผลของการทดสอบของกลุมทดลองและกลุมควบคุมมาเปรียบเทียบกัน 

สวนใดที่ไดผลดีเก็บไวใชตอไป แตสวนใดที่บกพรองก็แกไขปรับปรุงครั้งตอ ๆ ไป แตที่สําคัญก็คือ 

จะตองพยายามศึกษาถึงสาเหตุของความบกพรองน้ันใหไดจะแกไขไดตรงจุด 

   ข.  การประเมินผลรวบยอด 

    การประเมินผลสรุปของหลักสูตร ควรตองอาศัยความคิดของนักประเมินผล

ภายนอก ที่เช่ียวชาญเกี่ยวกับการประเมินผลหลักสูตรมารวมพิจารณาวา หลักสูตรประสบผลสําเร็จ

หรือไม การประเมินในข้ันน้ีมักเกี่ยวกับการพิจารณาดูวา จุดประสงคที่ต้ังไวน้ันประสบผลสําเร็จมาก

นอยเพียงใด 

 3.  รูปแบบของสเตก (Stake) 

  สเตกใหความหมายของการประเมินหลักสูตรวาเปนการบรรยายและตัดสินคุณคา

หลักสูตร โดยเนนวาผูประเมินจะตองรวบรวมขอมูลที่แทจริงใหได เน่ืองจากแหลงขอมูลมีมากมาย 

และวิธีเก็บรวบรวมขอมูลก็มีหลายวิธี ดังน้ัน การประเมินจึงตองมีจุดมุงหมายวาจะนําขอมูลมาเพื่อ

อะไร เขามีความเห็นวาขอมูลที่ตองการคือขอมูลที่จะนํามาใชเพื่ออธิบายและตัดสิน และการประเมิน

ควรทําอยางครอบคลุม มิใชทําเพียงสวนใดสวนหน่ึงของโครงการ สเตกไดเสนอแนะใหทําการประเมิน

องคประกอบ 3 ประการตอไปน้ี 

   1) การประเมินสิ่งที่มีอยูกอน (Antecedents) ประเมินสิ่งตาง ๆ ที่มีอยูกอนการ

ดําเนินการใชหลักสูตร หรือสภาพเงื่อนไขปจจัยตาง ๆ ในการดําเนินโครงการ  

   2) การประเมินกระบวนการ (Transaction) ประเมินความเกี่ยวของสัมพันธกัน

ระหวางผูเรียนกับผูสอน ผูเรียนกับผูเรียน ประเมินกิจกรรมดําเนินการ กิจกรรมที่ปฏิบัติ 

   3) การประเมินผลผลิต (Outcomes) ประเมินความสามารถดานตาง ๆ ของผูเรียน

หรือผลการนําโครงการไปปฏิบัติ 

  ในการเกบ็ขอมลูผูประเมินตองบันทึกขอมลูทัง้ 3 ประการน้ีแยกเปน 4 ลักษณะ คือ 

   1) ผลที่คาดหวัง (Intents) จะครอบคลุมวัตถุประสงคและเปาหมายทั้งหมด        

ของโครงการ 

   2) ผลที่เกิดข้ึนจรงิ (Observations) คือ สถานการณที่เกิดข้ึนจริง 

   3) มาตรฐานในการดําเนินงาน (Standards) หมายถึง คุณลักษณะที่ควรมีควร

จะไดรับหรือควรกระทํา 

   4) การตัดสิน (Judgments) เปนการพิจารณาสรุปเกี่ยวกับปจจัยเบื้องตนหรือ 

สิ่งที่มีอยูปฏิบัติและผลการดําเนินงาน 
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องคประกอบท่ีประเมิน ผลท่ีคาดหวัง ผลท่ีเกิดขึ้น 
มาตรฐานการ

ดําเนินงาน 
การตัดสิน 

สิ่งทีม่ีอยูกอน 

(Antecedents) 

    

กระบวนการ 

(Transactions) 

    

ผลผลิต 

(Outcomes) 

    

 ตารางการบรรยาย ตารางการตัดสิน 

= ความสอดคลอง 
 

= ความสัมพันธ 

 

ภาพที่ 2.3 รูปแบบการประเมินของสเตก (Stake)  

ที่มา : ชฎาวัลย รุณเลิศ, 2552 : 32 

 

จากภาพที่ 2.3 กระบวนการประเมิน แบงออกเปน 2 ข้ันตอน ดังน้ี 

 ข้ันที่ 1 ในตารางการบรรยาย พิจารณาความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ และความ

สอดคลองระหวางผลที่คาดหวังและผลที่เกิดข้ึนจริง 

 ข้ันที่ 2 ในตารางการตัดสิน โดยเอาขอมูลหรือผลที่เกิดข้ึนจรงิของแตละองคประกอบไป

เปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐานขององคประกอบน้ัน ซึ่งอาจเปนการเปรียบเทียบเกณฑหรือ

มาตรฐานสัมบูรณ คือ การเปรียบเทียบที่ใชเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดคุณภาพหรือความเปนเลิศ 

ไวอยางแนนอนวาเปนอยางไร หรือเปรียบเทียบกับมาตรฐานสัมพัทธ คือ การใชหลักสูตรที่คลายกัน 

มาเปนเกณฑเปรียบเทียบ 

กลุมท่ี 2 สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) และอัลคิน (Alkin) 

 1.  รูปแบบของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) 

  1.1 การประเมินแบบ CIPP 

   สตัฟเฟลบีมพัฒนานําเสนอข้ึนโดยมีพื้นฐานมาจากการเรียนรูหรือประสบการณ

การกระทําการประเมิน โครงการทางการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาต้ังแตป ค.ศ. 1960 โดย

ตองการที่จะแกไข ขอผิดพลาดหรือขอจํากัดของรูปแบบการประเมินแบบด้ังเดิม อาทิการออกแบบ

การทดลอง การประเมินอิงวัตถุประสงคและการทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูปแบบหรือ

วิธีการ ประเมินแบบด้ังเดิมมีขอจํากัดในการศึกษาหาคําตอบเกี่ยวกับโครงการทางการศึกษาในสมัยน้ัน 
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จึงทําใหเกิดการพัฒนารูปแบบการประเมินใหม ๆ เพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับโครงการทางการศึกษา 

อยางรอบดานหลายแงมมุมากข้ึน ซึ่งรูปแบบการประเมิน CIPP ก็เปนหน่ึงในรูปแบบการประเมินอื่น ๆ 

ที่นักประเมินในยุคน้ันพัฒนานําเสนอไว รูปแบบการประเมิน CIPP ปรากฏข้ึนเปน ลายลักษณชัดเจน

ในหนังสือช่ือ Educational Evaluation and Decision Making ซึ่งตีพิมพในป ค.ศ. 1971 และ

ปรับปรุงอีกครั้งในป ค.ศ. 2007 ในหนังสือ Evaluation Theory Models and Applications          

ซึ่งสตัฟเฟลบีมไดนําเสนอรูปแบบการประเมินที่เรียกวา CIPP Model เปนการนําตัวอักษรตัวแรกของ

มิติการประเมิน 4 ดานมาประกอบกัน ไดแก การประเมินบริบท (Context) ปจจัยนําเขา (Input) 

กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) โดยใหนิยามการประเมินวา หมายถึง กระบวนการ

รวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพื่อใหไดสารสนเทศที่มีประโยชนในการนําไปใชเปนทางเลือกประกอบการ

ตัดสินใจ มีจุดมุงหมายเพื่อเตรียมขอมูลที่เกี่ยวของไวใชในการตัดสินใจ ผูทําการประเมินจะรวบรวม

ขอมูลวิเคราะหขอมูล และเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อ ประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร 

   แนวคิดของสตัฟเฟลบีมแบงแยกการทํางานระหวางฝายประเมินกับฝายบริหาร

ออกจากกันอยางชัดเจน ฝายประเมินทําหนาที่ระบุจัดหาและนําเสนอสารสนเทศใหกับฝายบริหาร 

สวนฝายบริหารมีหนาที่เรียกหาและนําผลการประเมินที่ไดน้ันไปใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อดําเนิน 

กิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวของตามควรแกกรณีสามารถเขียนเปนโมเดลพื้นฐานไดดังน้ี 

 

 
 

ภาพที่ 2.4 โมเดลพื้นฐานของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) 

ที่มา : วิสุทธ์ิ วิจิตรพัชราภรณ และคณะ, 2556 : 41 

 

   จากแนวคิดและโมเดลพื้นฐานการประเมินของสตัฟเฟลบีม มีข้ันตอนการประเมิน  

3 ข้ันตอน คือ  

    1) กําหนดหรือระบุและบงช้ีขอมูลที่ตองการดําเนินกิจกรรมของหลักสูตร 

การตัดสินใจสั่งการ การประเมิน 

    2) จัดเก็บรวบรวมขอมูล  

    3) วิเคราะหและจัดสารสนเทศเพื่อนําเสนอฝายบริหาร  

การดําเนินกจิกรรมของโครงการ 

การตัดสินใจสัง่การ การประเมิน 
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   รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟลบีมเปนรูปแบบที่เนนเกี่ยวกับการตัดสินใจ

ทางดานการศึกษา โดยสตัฟเฟลบีมไดอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการตัดสินใจไว 4 แนวทาง คือ 

    1)  การตัดสินใจเพื่อนําไปสูแนวทางการเปลี่ยนแปลงอยางสิ้นเชิงหรือ

เปลี่ยนแปลงทั้งหมดทั้งสิ้น (Metamorphism)  

    2)  การตัดสินใจเพื่อเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอยางแตยังคงรักษาหรือคง

สภาพการณเดิมไว (Homeostasis) 

    3)  การตัดสินใจเพื่อปรับปรุงและพัฒนา (Incremental)  

    4)  การตัดสินใจนําสิ่งใหมเขามาในระบบ โดยใชวิธีการทดลองและสืบคนหา

อยางมีระบบ (Neomobilistic) 

   จากแนวทางของการตัดสินใจทั้ง 4 แนวทางดังกลาวน้ี สตัฟเฟลบีมไดกําหนด

รูปแบบการประเมินและการตัดสินใจเปน 4 อยาง ดังตารางที่ 2.1 

 

ตารางท่ี 2.1 รูปแบบการประเมินและการตัดสินใจเปน 4 อยาง 

 

 คาดหวัง (Intended) เกิดขึ้นจริง (Actual) 

จุดหมายปลายทาง (End) 1. การประเมินบรบิทตัดสินใจ

เกี่ยวกับการวางแผน 

(Planning) 

4. การประเมินผลผลิตตัดสินใจ

เกี่ยวกับการดําเนินงานตอ

(Recycling) 

วิธีการ (Means) 2. การประเมินปจจัยเบื้องตน

ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสราง

(Structuring) 

3. การประเมินกระบวนการตัดสินใจ

เกี่ยวกับการปฏิบัติ  (Implanting) 

 

   CIPP Model ของสตัฟเฟลบีมไมไดเนนการประเมินตามวัตถุประสงคเทาน้ันแต

จะทําใหไดรายละเอียดตาง ๆ ของหลักสูตรมาชวยในการตัดสินใจ โดยเฉพาะการประเมินโครงการจะ

มีความเหมาะสมเมื่อใช CIPP Model ของสตัฟเฟลบีม เพื่อวิเคราะหจุดเดน จุดดอยของโครงการทําให

ปรับปรุงแกไขการดําเนินงานไดอยางทันทวงทีนอกจากน้ียังมีการประเมินสรุปเพื่อบงช้ีผลสัมฤทธ์ิของ

หลักสูตร CIPP MODEL ของสตัฟเฟลบีม จะใหรายละเอียดของโครงการที่สมบูรณ เขาใจงาย สะดวก

ในการนําไปใชในการประเมินและสามารถชวยใหผูบริหารสามารถตัดสินใจไดเปนอยางดี จึงเปน

แบบจําลองที่มีผูนํามาใชมาก 

   ในสวนของรูปแบบการประเมิน CIPP Model ของสตัฟเฟลบีม จะประเมิน        

4 ดาน มีรายละเอียดดังน้ี  
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    1) การประเมนิสภาวะแวดลอม (Context Evaluation) หมายถึง การประเมิน

เกี่ยวกับความตองการจําเปน (Need) ปญหา (Problem) คุณสมบัติที่มีคา (Assets) และโอกาส 

(Opportunities) ที่จะเกิดข้ึนภายใตเงื่อนไขแวดลอมหน่ึงที่กําหนดการประเมินบริบท 4 สวนน้ี         

มีความสําคัญที่จะนําไปสูการออกแบบโครงการแผนงาน และการใหบริการที่มีความเหมาะสมเปนไปได

และเปนการประเมินกอนการดําเนินการโครงการ เพื่อพิจารณาหลักการและเหตุผล ประเด็นปญหา 

ความเหมาะสมของเปาหมายของโครงการ และความจาํเปนที่ตองดําเนินโครงการ ไดแก ความตองการ

ของชุมชนและกลุมเปาหมายของโครงการ จํานวนประชากร สภาพเศรษฐกิจและปญหาของชุมชน 

ตลอดจนนโยบายของหนวยงาน ระดับบนและหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนประโยชนในการนําไปใช

ตัดสินใจวางแผน กําหนดนโยบาย กําหนดเปาหมายและกําหนดจดุมุงหมายของโครงการไดอยางเหมาะสม

ตอไป ทั้งน้ี การประเมินบริบทมีวัตถุประสงคที่จะ 

     1.1) กําหนดขอบเขตและบรรยายเกี่ยวกบัความต้ังใจใหบริการ  

     1.2) จําแนกผูรับผลประโยชนที่ต้ังใจใหบริการ (หรอืกลุมเปาหมาย) และ 

ประเมินความตองการจําเปนของกลุมบุคคลดังกลาว  

     1.3) จําแนกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เปนบอเกิดของความตองการ

จําเปนของกลุมผูรับประโยชนหรือกลุมเปาหมายน้ัน  

     1.4) จําแนกความเกี่ยวของระหวางคุณสมบัติที่มีคาและโอกาสการไดรับ 

ทุนอุดหนุนทีส่ามารถนําไปใชกําหนดเปาหมายความตองการจําเปนน้ัน  

     1.5) จัดเตรียมขอมลูพื้นฐานสําหรบัการกําหนดเปาหมายมุงการปรบัปรุง  

     1.6) ประเมินความชัดเจนและความเหมาะสมเปนไปไดของเปาหมาย     

มุง การปรับปรุง  

     1.7) จัดเตรียมขอมูลพื้นฐานสําหรับการตัดสินผลลัพธของเปาหมาย         

มุง การปรับปรุงหรือความพยายามในการใหบริการ 

    การประเมินบรบิทอาจจะประเมินไดทั้งกอน ระหวางหรือแมกระทั่งหลงัการ

ดําเนินโครงการแผนงานหรือสิ่งแทรกแซง (Intervention) อื่น ๆ (Stufflebeam & Shinkfield, 2007 : 

336) ในกรณีประเมินบริบทกอนการดาเนินโครงการองคกรหรือหนวยงานจะใชผลจากการประเมิน

บริบทเพื่อชวยจัดลําดับความสําคัญและกําหนดเปาหมายสําหรับโครงการน้ัน แตถาเปนการประเมิน

บริบทระหวางหรือหลังดําเนินโครงการหรือสิ่งแทรกแซงอื่น ๆ องคกรและหนวยงาน มักจะดําเนินการ 

และจัดทํารายงานการประเมนิบริบทควบรวมไปกับการประเมินปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต 

กรณีน้ันการประเมินบริบทจึงมีประโยชนสําหรับการตัดสินใจกําหนดเปาหมายของโครงการและชวย

ใหผูบริการได ประเมินวาโครงการหรือสิ่งแทรกแซงดังกลาวมีคุณประโยชนตอบสนองหรือเปนไปตาม

ความตองการจําเปนของกลุมผูใชประโยชนหรือไมเพียงไร  
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     เทคนิควิธีการที่ใชในการประเมินบริบท ควรใชวิธีการเก็บรวบรวม

สารสนเทศอยางหลากหลายครอบคลุมสมาชิกที่เปนประชากรเปาหมายรวมทั้งสิ่งแวดลอมตาง ๆ  

ของโครงการหรือสิ่งแทรกแซงน้ัน ซึ่งโดยปกติมักเริ่มจากการซักถามผูบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

เพื่อชวยระบุขอบขายการศึกษาหลังจากน้ัน นักประเมินอาจจะทําการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับความ

ตองการจําเปนในการรับบริการหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากการใหบริการ ซึ่งอาจทําไดโดยการ

ทบทวนเอกสาร การวิเคราะหขอมูลภูมิหลังและการปฏิบัติงานของบุคคล การจัดเวทีรับฟงจากชุมชน 

การทําสอบและการสัมภาษณผูรับประโยชนรวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสียคนอื่น ๆ ในกรณีที่ผูรับประโยชน

และผูมีสวนไดสวนเสียตลอดจนผูรับบริการจากโครงการหรือสิ่งแทรกแซงเปนประชากรที่มีจํานวนมาก 

นักประเมินอาจใชวิธีการสุมตัวอยางแลวสรางแบบสอบถามหรือแบบสํารวจความตองการ จําเปนและ

ทําการทดสองสมมุติฐานเปรียบเทียบความตองการจําเปนเกี่ยวกับการปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิหรือประสิทธิผล

ทางการเรียนของนักเรียน ในกรณีเชนน้ีนักประเมินก็อาจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

รายวิชาใด ๆ เปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาใชทําสอบเปรียบเทียบก็ได 

     ผลการประเมินบรบิทสามารถนานํามาใชไดอยางกวางขวาง ยกตัวอยางเชน 

ผูบริหารสามารถนําผลการประเมนิที่ไดไปใชสื่อสารกบสมาชืดในองคกรเพื่อแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็น

เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน ความตองการจําเปน คุณสมบัติที่มีคา โอกาส และการจัดลําดับความสําคัญ

ของปญหาขององคกร แตสําหรับนักพัฒนาโครงการก็สามารถที่จะนําผลการประเมินบริบทไปใช เพื่อ

สนับสนุนขอรับทุนหรือจัดทําสัญญาตาง ๆ เกี่ยวกับโครงการดังกลาว ในขณะที่องคกรใหบริการทาง

สังคมหรือองคกรการกุศลอาจใชสารสนเทศจากผลประเมินบริบท เพื่อกําหนดวัตถุประสงคในการ

พัฒนา คณะทํางานหรือเพื่อจําแนกจัดลาํดับใหความชวยเหลอืประชากรเปาหมาย สําหรับโรงเรียนน้ัน

ก็อาจใชการประเมินบริบทเพื่อใหความชวยเหลือนักเรียนและผูปกครองในการช้ีแนะและพัฒนา

ความกาวหนาทางการเรียนใหดีย่ิงข้ึน ในสวนของนักประเมินก็ตองใชผลการประเมินบริบทเพื่อ

กําหนดวัตถุประสงค ไดอยางเหมาะสมและมีความสมพันธกับแผนงานโครงการหรือสิง่แทรกแซงอื่น ๆ  

    2) การประเมินปจจัย นําเข า ( Input Evaluation) เปนการประเมิน

ทรัพยากรที่จําเปนที่จะนํามาใชในการดําเนินโครงการวามีความเปนไปไดมีความเหมาะสมและมีความ

เพียงพอหรือไม ทรัพยากรที่จําเปน ไดแก งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณเวลา กลุมเปาหมาย 

เทคโนโลยีและแผนการดําเนินงาน การประเมินปจจัยนําเขานําไปใชประโยชนในการตัดสินใจหาวิธี

ดําเนินงาน โครงการใหบรรลุเปาหมาย จุดมุงเนนหลักของการประเมินปจจัยนําเขา ก็เพื่อชวยจัดลําดับ

โครงการที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความตองการ จําเปนโดยการศึกษาและตรวจสอบอยางถ่ีถวน

เกี่ยวกับแนวทางตาง ๆ  ที่มีศักยภาพ หรือมีความ เปนไปไดมากที่สดุ ในอันที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ดังกลาว การประเมินปจจัยนําเขา จะเปนตัวบงบอกลวงหนาถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวหรือ

ประสิทธิผลของความพยายามเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่โครงการหรือสิ่งแทรกแซงน้ัน ๆ ตองการใหเกิด  
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จุดมุงเนนประการที่สองของการประเมินปจจัยนําเขาก็เพื่อสรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับแนวทาง      

ที่เปนทางเลอืกตาง ๆ  และเพราะเหตุใดจึงเลือกแนวทางน้ัน ในกรณีเชนน้ีสารสนเทศที่ไดจากการประเมิน

ปจจัยนําเขา จะมีความสําคัญเปนอยางมากสาํหรบับงบอกใหเหน็ถึงความรบัผิดรบัชอบ (Accountability) 

ใด ๆ ของผูพัฒนาโครงการที่พยายามออกแบบและปรับปรุงงบประมาณใด ๆ ของโครงการหรือ       

สิ่งแทรกแซงดังกลาว นอกจากน้ีแลวการประเมินปจจัยนําเขา ก็จะชวยจําแนกและจัดลําดับ แนวทาง

ที่เกี่ยวของใหแกผูมีหนาที่ตัดสินใจไดใชเปนทางเลือกสําหรับการดําเนินงานตอไป โดยสรุปการประเมิน

ปจจัยนําเขา ก็เพื่อชวยผูทําหนาที่ตัดสินใจเลือกกลยุทธตาง ๆ ที่จะชวยใหบรรลุ เปาหมายตอบสนอง

ความตองการจําเปนใหแกผูรับประโยชนกอใหเกิดแผนงานที่ปฏิบัติไดจริง และใชงบประมาณไดอยาง

เหมาะสม รวมทั้งการบันทึกและสรางสํานึกรับผิดรับชอบเกี่ยวกับการไดมาซึ่งทรัพยากรและวิธีการ

ดําเนินงานในแผนงานน้ัน ๆ นอกจากน้ีแลวหนาที่สําคัญ อีกประการหน่ึงของการประเมินปจจัยนําเขา

ก็เพื่อชวยใหผูนําโครงการหลีกเลี่ยงความสูญเปลาใด ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนจากการใชนวัตกรรมหรือ

โครงการที่ไมกอใหเกิดประโยชนคุมคาถึง ทรัพยากรที่จะตองสูญเสียไป  

    นักประเมินสามารถทําการประเมินปจจัยนําเขาไดหลายข้ันตอน โดยไม

จําเปนตองกระทําตามลําดับตอเน่ืองกัน นักประเมินอาจเริ่มจากการทบทวนปฏิบัติงาน ที่จะนําไปสู

การบรรลุวัตถุประสงคและตอบสนองความตองการจําเปนที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งทําได ตามข้ันตอนหรือ

วิธีการตาง ๆ ไดแก 1) การทบทวนวรรณกรรมหรือเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 2) การตรวจเย่ียมโครงการ

ตัวอยางหรือโครงการที่มีลักษณะคลายกัน 3) การปรึกษาผูเช่ียวชาญ และตัวแทนจากรัฐบาล 4) สืบคน

สารสนเทศเกี่ยวกับการใหบริการจากแหลงสืบคนทางอินเทอรเน็ต 5) ทบทวนเอกสารบทความเกี่ยวกับ

รายงานผูบริโภคหรือเอกสารอื่น ๆ ที่ตีพิมพ เรื่องราวที่คลายคลึงกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑและการใหบริการ 

และ 6) การช้ีชวนใหผูปฏิบัติงาน จัดทําขอเสนอ 

    นักประเมินอาจจัดสารสนเทศเหลาน้ีอยางเปนหมวดหมูไวในหองวางแผน 

โดยเฉพาะและจัดกลุมที่ศึกษาเฉพาะเพื่อทําการสืบคนหรือดําเนินการจัดทําแผนสัมมนาโดยตรง เกี่ยวกับ

การวิเคราะหวัสดุอุปกรณที่ตองใชในโครงการนักประเมินตองใชสารสนเทศที่ไดทั้งหมด เพื่อนําไปสู

การไดกลยุทธหรือแนวทางการดําเนินงานที่มีแนวโนมศักยภาพกอใหเกิดการยอมรับ ไดตอการนําไปใช

ทั้งน้ี โดยอาจจัดลําดับแนวทางการดําเนินงานดังกลาวโดยอาศัยหรือพิจารณาจากเกณฑที่เกี่ยวของ

ตอไปน้ี  

     2.1) ตอบสนองการบรรลุความตองการจําเปนของกลุมผูรับประโยชน  

     2.2) ตอบสนองตอเปาหมายที่เปนปญหาขององคกร  

     2.3) ศักยภาพของประสิทธิผล  

     2.4) ตนทุนที่ตองใช  

     2.5) สอดคลองมีอยูจรงิในทางการเมือง  
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     2.6) มีความเปนไปไดในการบริหารจัดการ  

     2.7) มีศักยภาพเพียงพอทีจ่ะกอใหเกิดผลกระทบภายนอกพื้นทีห่น่ึง ๆ  

     ตอจากน้ันนักประเมินสามารถที่จะใหคําแนะนําแกผูทําหนาที่ตัดสินใจ 

วาควรจะเลือก หรือคนหาแนวทางการดําเนินงานหรือไมอยางไร ในกรณีที่เปนการคนหานวัตกรรม

หรือแนวทางการดําเนินงานใหม ๆ นักประเมินและผูรับบริการอาจจัดทําเกณฑอยางเปนเอกสารชัด

จนนวัตกรรมน้ันตองบรรลุและจัดลําดับขอเสนอแนวทางตาง ๆ ตามเกณฑที่ตองการบรรลุ ซึ่งเลือกไว

แลว ในลําดับตอไปนักประเมินอาจจัดลําดับขอเสนอหรือแนวทางที่มีศักยภาพแกการยอมรับไดและ

ช้ีแนะแนวทางหรือคุณลักษณะที่ดีที่สุดใหแกองคกรหรือหนวยงานวาควรจะดําเนินการอยางไร 

นอกจากน้ันนักประเมิน ก็อาจทําไดโดยการจัดใหมีการรับฟงเพื่อใหไดสารสนเทศเพิ่มเติมจากผูปฏิบัติ

หรือผูบริหารเกี่ยวกับขอเสนอหรือแนวทางตาง ๆ ที่ดีที่สุดสําหรับเปนทางเลือกการตัดสินใจใหแก

หนวยงานองคกรน้ัน ๆ  

     การประเมินปจจัยนําเขานําไปประยุกตใชไดหลายกรณี อาทิ ผูบริหารใช

สําหรับจัดทําขอเสนอเพื่อขอรับเงินลงทุนสนับสนุนการดําเนินงานจากคณะกรรมการกําหนดนโยบาย

ในหนวยงานหน่ึง ๆ โรงเรียนหรือหนวยงานทางการศึกษาใชสําหรับจัดทําขอเสนอเพื่อขอรับงบประมาณ

สนับสนุนแผนงานโครงการทางการศึกษา ในขณะเดียวกันผูกําหนดนโยบายหรือผูทําหนาที่ตัดสินใจ

ทางการศึกษาก็ใชสําหรับการพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับความคุมคาหรือประสิทธิผลที่จะไดรับเมื่อ

เปรียบเทียบกับ ตนทุนหรืองบประมาณที่ตองจัดสรรใหกบัโครงการหรือนวัตกรรมทางการศึกษาใหม ๆ  

    3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมิน   

การบริหารโครงการ การจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการ การนําปจจัยนําเขาของโครงการมาใชเหมาะสม

หรือไม กิจกรรมตาง ๆ ที่จัดข้ึนจะบรรลุวัตถุประสงคของโครงการหรือไม สารสนเทศตาง ๆ จะถูก

วิเคราะหรวบรวม และนําเสนอผูดําเนินงานโครงการ อาจจะตองการสารสนเทศทุกวันหรือในตอนเริ่มตน

โครงการเปนการบนัทึกเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในขณะดําเนินงานโครงการไวเปนหลักฐาน การประเมิน 

และเปนการตรวจสอบการนํา แผนงานหรือโครงการไปใชหรือตรวจสอบการดําเนินงานการใชแผนงาน 

โครงการ วัตถุประสงค ที่สําคัญประการหน่ึงของการประเมินกระบวนการก็คือ การใหขอมูลยอนกลับ

แกผูจัดการและ ผูปฏิบัติงานในโครงการน้ัน ๆ เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการวาเปนไป

ตามตารางเวลาที่กําหนดหรือไม การใชงบประมาณและประสิทธิภาพเปนอยางไรสําหรับวัตถุประสงค 

อีกประการหน่ึงก็เพื่อช้ีแนะแนวทางใหแกผูปฏิบัติงาน ในการปรับปรุงการใชงบประมาณและแนวทาง 

การดําเนินงานของโครงการใหมีความเหมาะสมย่ิงข้ึนเพราะโดยปกติแลวเมื่อมีการเริ่มตนการดําเนินงาน

ของโครงการหรือแผนงานผูปฏิบัติงานยอมไมสามารถที่จะกําหนดสิ่งตาง ๆ ไดทั้งหมด ไมวาจะเปน

เรื่องของการจัดกิจกรรม การใชบุคลากร งบประมาณหรืออื่น ๆ  ดังน้ันการไดรับสารสนเทศจากการประเมิน

กระบวนการ ก็สามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจ ปรับปรุงสิ่งตาง ๆ ในโครงการใหสามารถดําเนินการ
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ตอไป และมีความเปนไปไดที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการในการประเมินกระบวนการน้ัน 

ควรทําการเปรียบเทียบระหวางกิจกรรมและคาใชจายจริงกับกิจกรรมในแผนงาน โครงการและงบประมาณ

ที่กําหนดไววา มีความแตกตางกันมากนอยเพียงไร รวมทั้งบรรยายใหเห็นถึงปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับ 

การนําโครงการไปใชและทายที่สุดก็ควรจัดทํารายงานที่ผูรวมโครงการหรือผูทําการสังเกตไดตัดสิน 

คุณภาพของกระบวนการใชโครงการแผนงานดังกลาว  

     นักประเมินกระบวนการจําเปนตอง ดําเนินการคอนขางมากในการ

ควบคุมกํากับ และจัดทําเอกสารเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการหรือตัวแทรกแซง ซึ่งอาจเริ่มจากการ

ทบทวนกลยุทธที่เกี่ยวของแผนการปฏิบัติงาน งบประมาณและการประเมินภูมิหลังของโครงการหรือ

สิ่งที่แทรกแซงเพื่อที่จะพิจารณาวากิจกรรมอะไรที่ควรตองกํากับในโครงการ หรือสิ่งแทรกแซงดังกลาว 

การพิจารณาตัวอยางที่เปนไปไดในการใหบริการกลุมผูรับประโยชน การฝกอบรมใหคําปรึกษาทีม

ผูปฏิบัติงาน การจัดประชุมทีมผูปฏิบัติงาน การควบคุมกํากับผังงาน (Work Flow) การบํารุงรักษา

ตรวจสอบเครื่องอุปกรณการจัดลําดับและแจกจายวัสดุ การควบคุมคาใชจาย การจัดการสารสนเทศ

ของโครงการเหลาน้ี เปนตน 

     เทคนิควิธีทีใ่ชเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศในการประเมินกระบวนการน้ัน 

นักประเมินควรใชวิธีการทีไ่มกอใหเกิดการรบกวน (Unobtrusive) แกผูปฏิบัติงานใหมากที่สุดเทาที่จะ

เปนไปได ในขณะเดียวกันก็ตองสรางสัมพันธภาพที่ดีแกผูปฏิบัติงานในโครงการ แผนงานหรือสิ่งแทรกแซง 

น้ัน ๆ ดวยเชนกัน นักประเมินอาจพิจารณาภาพรวม ๆ วากิจกรรมหรือการดําเนินงานของโครงการ

ดังกลาวเปนอยางไร โดยการตรวจเย่ียมและสังเกตที่ศูนยของกิจกรรมน้ันการทบทวน วิเคราะหเอกสาร 

ที่ปรากฏ (เชน แผนปฏิบัติงาน งบประมาณรายงานบัญชี และระยะเวลาการจัดประชุม) การเขารวม

ประชุมกับทีมปฏิบัติงานและการสัมภาษณบุคคลหลักหลังจากน้ัน 50 นักประเมินตองจัดทํารายงาน

สรุปเกี่ยวกับแผนการเก็บรวบรวมขอมูลขอคนพบและประเด็นการสังเกตนักประเมินควรแสดงใหเห็น

เกี่ยวกับปญหาตาง ๆ ของกระบวนการอยางชัดเจนตามที่ไดจากผูปฏิบัติงาน พรอมทั้งนําเสนอ

รายงานน้ีในการประชุมทีมผูปฏิบัติงานและเช้ือเชิญผูอํานวยการของทีมผูปฏิบัติงานใหเปนผูนําในการ

อภิปรายเกี่ยวกับขอคนพบซึ่งปรากฏในรายงาน ทีมงานของโครงการอาจจะใชรายงานเพื่อการตัดสินใจ

ใหเหมาะกับการปฏิบัติงานของตนตอไป ตอจากน้ันนักประเมินก็ควรทบทวนเกี่ยวกับแผนงานการเก็บ

รวบรวมขอมูลครั้งตอไป รวมทั้งการจัดทํารายงานตามลําดับ โดยการสอบถามความคิดเห็น ขอเสนอแนะ

จากทีมผูปฏิบัติงาน ถึงชวงเวลาที่เหมาะสมเพื่อที่จะทําใหไดสารสนเทศที่มีประโยชนมากที่สุด ในการจัด

ประชุม นําเสนอรายงานใหกับทีมผูปฏิบัติงานในครั้งตอไปซึ่งทีมผูปฏิบัติงานก็อาจจะใหขอเสนอแนะ 

ที่ดีเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมขอมูลในการประเมินวาควรจะเก็บอยางไร เชน อาจใชการสังเกต บันทึก 

การปฏิบัติงานประจําวันของทีมผูปฏิบัติงานการสัมภาษณและการใชแบบสอบถาม เปนตน นอกจากน้ัน

นักประเมินก็ควรจะสอบถามผูปฏิบัติงานถึงชวงเวลาที่เหมาะสมหรือดีที่สุดสําหรับ การใชประโยชน

จากรายงานการประเมินชวงถัดไป 
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     นักประเมินกระบวนการควรจัดลําดับรายงาน โดยพิจารณาวาจะกอใหเกิด

ผลดีที่สุดแกทีมผูปฏิบัติงานในการนําไปใชในแผนปฏิบัติงานและบูรณาการเขากับสิ่งแวดลอมโดยรอบ

โครงการหรือสิ่งแทรกแซงน้ัน นักประเมินควรจะตองบรรยายใหเห็นถึงสิ่งที่เบี่ยงเบนออกไปจากแผนงาน

ที่กําหนดและควรช้ีใหเห็นถึงความผันแปร เหลาน้ีวามีลักษณะอยางไรเมื่อพิจารณาจากความแตกตาง

ระหวางบุคคล กลุมบุคคลหรือสถานที่ ที่แตกตางเบี่ยงเบนไปจากแผนงานน้ัน 

     ผลการประเมินกระบวนการนําไปใชประโยชนไดหลายกรณียกตัวอยาง 

เชน สมาชิกในทีมงานใชสําหรับช้ีแนะแนวทางการดําเนินกิจกรรมแกไขแผนงานที่ผิดพลาดและจัดทํา

บันทึก ความรับผิดชอบ ผูจัดการบางคนใชตารางหรือปฏิทินสะทอนผลกลับ ผลการประเมินกระบวนการ 

ที่จัดทําตามปกติหรือสม่ําเสมอ เพื่อทําใหทีมผูปฏิบัติงานรักษาหนาที่ และความรับผิดชอบของตน 

การประเมินกระบวนการยังชวยใหบุคคลภายนอกไดเรียนรูวาอะไร คือ สิ่งสําคัญที่ตองทําและอะไร 

คือ ตนทุนคาใชจายที่ตองเสียในกรณีที่พวกตนตองการกระทําในลักษณะที่คลาย ๆ กันน้ี 

    4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) วัตถุประสงคหลักของการ 

ประเมินผลผลิตก็เพื่อสอบวัด ตีความ และตัดสินผลสัมฤทธ์ิของโครงการแผนงานหรือสิ่งแทรกแซงวา

ตอบสนองบรรลุความตองการจําเปนของกลุมผูรับประโยชนหรือไม นอกจากน้ันการประเมินผลผลิต 

ก็ยังตองประเมินผลลัพธ (Outcomes) ทั้งที่ต้ังใจและไมต้ังใจ ซึ่งการประเมินผลที่ไดจากโครงการวา 

เปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม คุมคาเพียงใด โดยนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว 

มุงตอบคําถามวา โครงการประสบความสําเร็จตามแผนที่กําหนดไวหรือไมผลการประเมินจะทําให          

ไดสารสนเทศในการพิจารณาตัดสินในยุติปรับขยายหรือทําเปนงานประจํา การประเมินผลผลิตจะทํา

การประเมิน 2 ข้ันตอน คือ 1) ประเมินทันทีที่สิ้นสดุโครงการเรยีกวาการประเมินผลลัพธ และ 2) การ

ประเมินผลกระทบของโครงการทั้งทางบวกและทางลบ ย่ิงไปกวาน้ันบอยครั้งที่นักประเมินยังขยาย

ขอบเขตการประเมินผล ผลิตไปสูการประเมินในสิ่งที่เรียกวา ผลลัพธระยะยาวอีกดวย 

     การประเมินผลผลิตควรดําเนินการโดยอาศัยการรวบรวมและวิเคราะห

การตัดสินของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอโครงการหรือสิ่งที่ไดรับการประเมิน (Evaluation) น้ัน   

ในบางครั้ง ก็อาจทําการเปรียบเทียบผลลัพธที่เกิดข้ึนกับโครงการหรือสิ่งที่ไดรับการประเมินอื่น ซึ่งมี

ลักษณะคลายคลึงกันและก็มีอยูบอย ๆ ที่ผูรับบริการจากโครงการตองการจะรูวาโครงการดังกลาวได

ผลสัมฤทธ์ิเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด หรือไมและมีประโยชนคุมกับการลงทนุดําเนินการเพียงไร

ดังน้ันในทางที่เหมาะสมแลวนักประเมิน ก็ควรที่วิเคราะหตีความใหเห็นวาจุดออนของการใชโครงการ

หรือแผนปฏิบัติงานสวนใดที่เปนสาเหตุทําใหไดผลลัพธออนดอยลงไปดวย เทคนิควิธีการที่ใชประเมิน 

ผลผลิตมิไดกําหนดไวอยางเปนแบบแผนตายตัว แตนักประเมินอาจตองใชวิธีการอยางหลากหลาย

รวมกันเพื่อชวยใหเกิดความเขาใจในการศึกษาผลลัพธทั้งหมดของสิ่งที่ไดรับการประเมิน รวมทั้งยัง

ชวยในการตรวจสอบขามกันไปมาระหวางขอคนพบที่หลากหลายอีกดวย 
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     ในการประเมินผลการปฏิบัติที่เกิดข้ึนนอกเหนือจากวัตถุประสงคที่กําหนด

น้ันนักประเมินจําเปนตองศึกษา คนหาผลลัพธที่มิไดคาดหมายดวย ทั้งผลลัพธในเชิงบวกและเชิงลบ

โดยการรับฟงความคิดเห็นหรือสมัภาษณ กลุมผูมีสวนไดสวนเสียกับสิ่งที่ไดรับการประเมินเพื่อที่จะทํา

การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับผลลัพธใหครอบคลุมทุก ๆ ดาน และสืบหาขอเท็จจริงอยางรอบคอบ

สําหรับยืนยันหรือไมยืนยัน สมมุติฐานเกี่ยวกับผลลัพธดังกลาว นอกจากน้ีแลวนักประเมินอาจใชวิธี

การศึกษารายกรณี โดยเลือกบุคคลที่ไดรับประสบการณจากโครงการหรือสิ่งที่ไดรับการประเมินเพื่อ

ทําการสัมภาษณ ระดับลึกเกี่ยวกับผลทีเ่กิดจากโครงการดังกลาว หรือนักประเมินอาจใชวิธีการสํารวจ

ความคิดเห็น ทางโทรศัพทหรือทางจดหมายของกลุมผูเขารวมโครงการเพื่อใหตัดสินใจเกี่ยวกับการไดรับ

บริการตามมุมมองของแตละคนทั้งที่เปนภาพบวกและภาพลบย่ิงไปกวาน้ันนักประเมินก็อาจจะให 

ผูเขารวมโครงการหรือสิ่งที่ไดรับการประเมิน เขียนเสนอตัวอยางที่เปนรูปธรรมเกี่ยวกับการไดรับบริการ

และกอใหเกิดผลดีตอการปฏิบัติงานของตน เชน ผลผลิตของงานที่เพิ่มข้ึนหรือตําแหนงหนาที่การงาน

ใหมที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งนักประเมินอาจใชการสังเกตเพื่อจําแนกและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ     

ของกลุมบุคคลโดยเปรียบเทียบตามรายการตรวจสอบผลลัพธกับโครงการใหบริการอื่น ๆ ที่มีลักษณะ

คลายคลึงกันกับโครงการที่ไดรับการประเมิน 

     การจัดทํารายงาน ขอคนพบจากการประเมินผลผลิตอาจทําใหแตกตางกัน

ตามข้ันตอน กลาวคือ นักประเมนิอาจจดัทํารายงานผลผลิตที่เกิดข้ึนในแตละวงรอบของโครงการ รายงาน

ดังกลาวน้ีควรจะแสดงใหเห็นวาโครงการหรือสิ่งแทรกแซงน้ัน ๆ ไดบรรลุเปาหมายความตองการจําเปน

เพียงไร ในขณะที่รายงานเมื่อสิ้นสุดวงรอบทั้งหมดของโครงการ ควรเปนรายงานที่นําเสนอใหเห็นถึง

ผลสัมฤทธ์ิ สรุปรวมทั้งหมดของโครงการดังกลาว ดังน้ันรายงานผลการประเมินผลผลิตจึงตองเปนการ

สรุป ตีความใหเห็นถึงผลที่ชัดเจนในการตอบสนองความตองการจําเปน ตนทุนที่ใชดําเนินการและ

ผลตอบแทนหรือผลการปฏิบัติทั้งหมดที่ไดรับในแผนงาน โครงการน้ัน ๆ นักประเมินยังตองจัดทํา

รายงานการศึกษาติดตามเพื่อแสดงใหเห็นถึงผลลัพธระยะยาวที่เกิดข้ึนอีกดวย นอกจากน้ันบางกรณี

อาจตองจัดทํารายงานวิเคราะหและบูรณาการผลที่ไดรับทั้งหมดเขาดวยกันเพื่อเสนอตอ กลุมยอย     

แตละกลุมหรือแตละบุคคล 

     ผลการประเมินผลผลิตน้ัน ประชาชนทั่วไปนํามาใชเพื่อประกอบการ

ตัดสินใจวาโครงการ แผนงานหรอืสิ่งแทรกแซงน้ันมีคุณประโยชนเพียงพอตอการนําไปดําเนินการตอเน่ือง

ตอไปหรือควรดําเนินการซ้ําอีกหรือควรขยายขอบเขต การนําไปใชในสถานการณหรือสถานที่อื่น ๆ ตอไป 

ในขณะเดียวกันสถาบันและหนวยงานก็ยังใช สําหรับปรับเปลีย่นหรอืแทนที่แผนการปฏิบัติในการที่จะ

ทําใหเกิดประสิทธิผลไดมากกวา เมื่อเปรียบเทียบกับตนทุนและตอบความตองการจําเปนของสมาชิก

ทั้งหมดที่เนนประชากร เปาหมาย ผลจากการประเมินผลผลิตนําความสําคัญในทางจิตวิทยาเปนอยาง

มาก เมื่อผลจากการประเมินแสดงใหเห็นถึงความงอกงามที่เกิดข้ึนจากแนวทางที่ชาญฉลาดในการ

ดําเนินโครงการ ผลการประเมินเชนน้ีนับเปนสิ่งเสริมแรงที่ดีสําหรับทั้งทีมปฏิบัติงานในโครงการและ
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ผูรับบริการจากโครงการหรืออาจจะเปนสิ่งทีท่ําลาย ลดทอนแรงจูงใจก็ได ถาหากผลที่ไดจากการประเมิน 

ผลผลิตน้ัน มีความออนดอยหรือไมแสดงถึงความงอกงามใด ๆ ที่จะพึงไดรับจากโครงการน้ัน ๆ เลย 

     ประเด็นสําคัญสุดทายที่ตองพึงระวังในการจัดทํารายงานการประเมิน 

ผลผลิต ก็คือ นักประเมินไมควรเรงรีบประเมินผลผลิตและจัดทํารายงานสูสาธารณะอยางทันทีทันใด 

เพราะเหตุวาการดําเนินโครงการตองการระยะเวลาพอสมควรที่จะทําใหเกิดผลสมัฤทธ์ิบรรลุตามความ 

รับผิดรับชอบ (Accountability) ที่ระบุไว การจัดทํารายงานการประเมินผลผลิตที่ยังไมมีวุฒิภาวะ  

สุกงอม (Premature) อยางเพียงพอ อาจนําไปสูความไมสามารถตัดสินใจไดเกี่ยวกับความตอเน่ือง

ของโครงการเพราะเหตุวาทําใหไมพบผลลัพธใด ๆ  เกิดข้ึนเลย ทั้งน้ี เน่ืองจากผลลัพธของโครงการตอง

ใชระยะเวลายาวพอสมควรในการศึกษาติดตามดังน้ันถาหากการจัดทํารายงาน การประเมินผลผลิตสู

สาธารณะไดมีการหนวงเวลาอยางสมเหตุสมผลแลวนักประเมินอาจจะพบผลลัพธที่เกิดข้ึนภายหลัง

และมีความสําคัญอยางย่ิง สําหรับใชสนับสนุนการดําเนินงานโครงการอยางตอเน่ืองตอไป  

     แตอยางไรก็ตามนักประเมินก็สามารถจะตอบสนองขอเรียกรองของทีม 

ผูปฏิบัติงานในโครงการไดอยางเหมาะสมเกี่ยวกับการแสดงผลขอคนพบหรือผลการประเมิน ผลผลิต

เปนระยะ ๆ (Formative Product Evaluation) เพื่อชวยใหบรรลุความสําเร็จในการ ปฏิบัติงานตาม

โครงการ โดยการแลกเปลี่ยนขอคนพบใหแกสมาชิกผูปฏิบัติงานในโครงการน้ัน โดยตรงกฎกําปนหลัก 

(Rules of Thumb) สําหรับนักประเมินน่ันคือ ควรลดความสําคัญในการประเมินผลผลติของโครงการ

ในระยะแรก ๆ และไมควรเรงรีบจดัทํารายงานสูสาธารณะควรเสนอขอคนพบจากการประเมินผลผลิต

เปนระยะ ๆ ใหแกทีมผูปฏิบัติงานไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเทาน้ัน นักประเมินควรแจกจายขอคนพบจาก

การประเมินผลผลิตใหกับผูมีสิทธ์ิรับรูภายหลังจากโครงการ น้ันมีระยะเวลาพอสมควรและมีวุฒิภาวะ

สุกงอมที่จะทําใหเกิดผลลัพธแลว หรือกลาวอยางถึงที่สุด ไดวาจําเปนตองแสดงใหเห็นถึงมีความเปน

มืออาชีพในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินการจัดทํารายงานขอคนพบการประเมินผลผลิตสารสนเทศ  

ที่ไดจากการประเมินผลผลิตเปนองคประกอบที่สําคัญอยางย่ิงที่แสดงถึงรายงานความรับผิดรับชอบ

ของสถาบันหรือหนวยงานที่ดําเนินโครงการแผนงานหรือสิ่งแทรกแซงใด ๆ เมื่อใดก็ตามที่รายงานน้ัน

แสดงใหเห็นความมีนัยสําคัญของผลสัมฤทธ์ิอยางเดนชัดก็จะถูกนําไปใชโนมนาวชุมชนและหนวยงาน

ใหทุนสนับสนุน เพื่อใหเพิ่มเติมงบประมาณและขอรับการสนับสนุนทางการเมืองไดเปนอยางดี แตถาหาก

ผูมีอํานาจตัดสินใจรูวาสิ่งแทรกแซงหรือโครงการน้ัน ๆ ไมทําใหไดผลตอบแทนที่มีความสําคัญอื่นใด 

เลยก็จะทําใหยกเลิกการลงทุนดําเนินการอีกตอไป 

     จากมิติการประเมิน 4 ดานของรูปแบบการประเมิน CIPP สรุปสาระสําคัญ

ของรูปแบบได 4 ประเด็น ดังตอไปน้ี 

      (1) องคประกอบดานคุณคาของรูปแบบ หมายถึง รูปแบบการประเมิน 

CIPP มีคุณคาตอการ ประเมินอะไรบางและเปนการประเมินที่สัมพันธกับมิติใดของรูปแบบ ซึ่งแสดง

ไดตามภาพที่ 2.5 



 53

 
 

ภาพที่ 2.5 องคประกอบหลักของรปูแบบการประเมิน CIPP และความสัมพันธกบัโครงการ 

ที่มา : Stufflebeam & Shinkfield, 2007 : 33 (อางถึงใน รัตนะ บัวสนธ, 2556 : 17) 

 

จากภาพที่ 2.5 แสดงใหเห็นวงกลมสําคัญ 3 วง ในสุดเปนสวนที่แสดงถึงคุณคารวมกัน         

ของการประเมินในการนําไปใชและกําหนดสวนตาง ๆ ในวงกลมที่สองซึ่งเปนสวนประกอบของโครงการ 

ไดแก เปาหมาย แผนงานหรือแผนปฏิบัติงาน การปฏิบัติหรือการกระทําตามแผนงานและผลลัพธที่ได 

ใน 4 สวนประกอบของ โครงการก็จะสัมพันธกับมิติการประเมินทั้ง 4 ดาน ของรูปแบบการประเมิน 

CIPP ซึ่งเปนวงกลมนอกสุด น่ันคือ การประเมินเพื่อนํามาใชกําหนดเปาหมายของโครงการก็คือ     

การประเมินบริบท การประเมินปจจัยนําเขา ก็ใชสําหรับจัดทําแผนปฏิบัติงาน แตการปฏิบัติงานหรือ

การกระทําตามแผนก็ตองอาศัยการประเมินกระบวนการ และทายที่สุดหากจะประเมินผลลพัธทั้งหมด

ของโครงการก็ตองทําการประเมินผลผลิตน่ันเอง 

 

      (2) บทบาทการประเมินเปนระยะ ๆ และการประเมินสรุปรวมเน่ืองจาก

รูปแบบการประเมิน CIPP สามารถนํามาใชไดทั้งเปนการประเมินเปนระยะ ๆ (Formative Evaluation) 

และการประเมินสรุปรวม (Summative Evaluation) ดังน้ันวัตถุประสงคและการใชผลการประเมิน

ในมิติ 4 ดานของรูปแบบการประเมินจึงแตกตางกัน ซึ่งสรุปใหเห็นตามตารางที่ 2.2 
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ตารางท่ี 2.2 ความสัมพันธของมิติท้ัง 4 ดาน ในรูปแบบการประเมิน CIPP กับบทบาทการ 

ประเมินเปนระยะ ๆ และการประเมินสรุปรวม 

 
บทบาทการประเมิน 

Evaluation Roles 

บริบท 

Context 

ปจจัยนําเขา 

 Input 

กระบวนการ  

Process 

ผลผลิต  

Product 

การประเมินเปนระยะ ๆ 

: มุงใชสาระสนเทศที่ได

จาก CIPP เพ่ือมองมุง 

ไปขางหนา ชวยสําหรับ

การตัดสินใจและประกัน 

คุณภาพของโครงการ

แผนงานหรือสิ่ง

แทรกแซง 

ชี้แนะสําหรับการ 

จําแนกความตองการ

จําเปนของสิ่งแทรกแซง

และเลือกจัด อันดับ

เปาหมายบนพ้ืนฐาน 

การประเมินความ 

ตองการจําเปน ปญหา

คุณสมบัติที่มีคาและ

โอกาสที่จะเกิดขึ้น 

แนะสําหรับการเลือกแผน 

ปฏิบัติงานหรือกลยุทธอ่ืน ๆ 

)บนพ้ืนฐาน(  ของการ

ประเมินทางเลือกกลยุทธ 

และทรัพยากรที่จัดให

สําหรับโครงการ แผนงาน 

หรือสิ่งแทรกแซง  รวมทั้ง  

การตรวจสอบแผนปฏิบัติ

งาน 

แนะสําหรับนํา 

แผนปฏิบัติงานไป 

ใช (บนพ้ืนฐานของ

การกํากับควบคุม 

และการตัดสิน 

กิจกรรมในแผน 

งานนั้น 

ชี้แนะสําหรับการดําเนินงาน

ตอเนื่อง การปรับเปลี่ยนการ 

ดัดแปลงหรือแมกระทั่งการ

ยุติหรือระงับความพยายาม

ใด ๆ ของโครงการแผนงาน

หรือสิ่งแทรกแซงนั้นบน

พ้ืนฐานของการประเมิน 

ผลลัพธและผลขางเคียงที่

คาดวาจะเกิดขึ้น 

การประเมินสรุปรวม : 

มุงใชสารสนเทศที่ไดจาก 

CIPP เพ่ือมองยอนกลับ

สรุปเก่ียวกับคุณภาพ 

คุณประโยชนความ

ซ่ือสัตยแมนยําและ

ความมีนัยสําคัญของ

โครงการ  

เปรียบเทียบการ

ประเมินความตองการ

จําเปน ปญหา

คุณสมบัติที่มีคาและ

โอกาสกับเปาหมาย

และการจัดลําดับ 

ความสําคัญ 

เปรียบเทียบกลยุทธการ

ออกแบบและงบประมาณ

ของโครงการกับความ 

ตองการจําเปนของ 

จัดลําดับ ความสําคัญ 

กลุมเปาหมายและผูรับ

ประโยชนของโครงการนั้น 

การบรรยายอยาง 

ครอบคลุมเก่ียวกับ 

กระบวนการและ 

คาใชจายที่เกิดขึ้น 

จริงโดยการ

เปรียบเทียบกับ 

กิจกรรมในแผน 

งานที่ออกแบบไว 

เปรียบเทียบผลลัพธและผล 

ขางเคียงทั้งหมดของโครงการ

กับความตองการจําเปนของ 

กลุมเปาหมายและเปรียบเทียบ

กับผลที่เกิดขึ้นจากโครงการ   

ที่มีลักษณะคลาย ๆ กัน 

ตีความผลที่ไดรับ โดยพิจารณา 

รวมกับผลการประเมินบริบท 

ปจจัยนําเขาและกระบวนการ 

 

จากสาระสรุปตารางที่ 2.2 จะเห็นวาถาเปนการนํารูปแบบการประเมิน CIPP มาใชในการ

ประเมินเปน ระยะ ๆ ตามมิติการประเมิน 4 ดาน เปนการประเมินเพื่อมุงพิจารณาไปขางหนาหรือ

คาดคะเนถึงสิ่งที่จะเกิดข้ึน และนําผลที่ไดแตละมิติไปใชเพื่อการช้ีแนะแนวทางการตัดสินใจสําหรับ

ดําเนินการในแตละเรื่อง ทั้งน้ี เพื่อกอใหเกิดความมั่นใจวาโครงการ แผนงานหรือสิ่งแทรกแซงน้ัน ๆ 

จะมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพคุมคากับทรัพยากรที่ตองสูญเสยีไป ตอบสนองความตองการจาํเปนของ

กลุมเปาหมายและสามารถแกปญหาที่เกิดข้ึนได ในขณะที่ถานํารูปแบบการประเมิน CIPP มาใช

ประเมินสรุปรวมตามมิติการประเมินทั้ง 4 ดาน ก็เปนการประเมินที่มุงพิจารณายอนหลังสิ่งที่เกิดข้ึนแลว 

และนําผลการประเมินในแตละมิติที่เกิดข้ึนแลวน้ีไปเปรียบเทียบกับที่ออกแบบกําหนดไว ทั้งน้ี เพื่อ

สรุปใหเห็นภาพรวมวาโครงการ แผนงานหรือสิง่แทรกแซงน้ัน มีคุณภาพ คุณประโยชน มีความแมนยํา

และมีนัยสําคัญเพียงใด 
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      (3) ลักษณะสําคัญของการประเมินมิติ 4 ดานของรูปแบบการประเมิน 

CIPP การประเมินมิติ 4 ดานของรูปแบบการประเมิน CIPP มีลักษณะสําคัญแตกตางกันออกไปทั้งใน

แงวัตถุประสงคและวิธีการประเมิน รวมทั้งความสัมพันธของการตัดสินใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลง

ซึ่งสรุปได ดังตารางที่ 2.3 

 

ตารางท่ี 2.3 ลักษณะสําคัญของการประเมิน 4 มิติ ตามรูปแบบการประเมิน CIPP 

 
ลักษณะ

สําคญั 

การประเมิน  

บริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 

วัตถุประสงค 1. เพ่ือนิยามบริบทที่

เก่ียวของ 

2. เพ่ือจําแนกประชากร

เปาหมายและประเมิน 

ประชากรดังกลาว 

3. เพ่ือจําแนกโอกาส

สําหรับกําหนดความ 

ตองการจําเปน 

4. เพ่ือวินจิฉัยปญหาบน

พ้ืนฐานความตองการ 

จําเปน 

5. เพ่ือตัดสินใจวาเปาหมาย

ของโครงการตอบสนอง

ความตองการ จําเปน

ของกลุมเปาหมาย

เพียงพอหรือไม 

1. เพ่ือจําแนกและประเมิน

สมรรถวิสัยของระบบ

การทํางานหรือกิจกรรม

ตาง ๆ  

2. เพ่ือกําหนดกลยุทธ

ทางเลือกของโครงการ 

3. เพ่ือกําหนด ออกแบบ

แนวทางการนําโครงการ 

ไปใช 

4. เพ่ือกําหนดแนวทางการ

ใช งบประมาณและ

ตาราง )ปฏิทิน(  การ

ปฏิบัติงาน 

1. เพ่ือคนหาและคาดคะเน

ขอจํากัดหรือขอบกพรอง 

เก่ียวกับแนวทางการ

ดําเนินกิจกรรมหรือการนํา 

โครงการไปใช 

2. เพ่ือจัดหาสารสนเทศ

สําหรับการตัดสินใจ 

เก่ียวกับกิจกรรมหรือ

เหตุการณที่เกิดขึ้นจาก 

แนว ทางการดําเนินงาน

ของโครงการ 

1. เพ่ือคนหาการบรรยาย

และ ตัดสินใจเก่ียวกับ

ผลลัพธของโครงการ 

โดยพิจารณาจาก 

ความสัมพันธกับ 

สารสนเทศของ 

วัตถุประสงค บริบท 

ปจจัยนําเขาและ 

กระบวนการ 

2. ตีความเก่ียวกับคุณภาพ

คุณประโยชน ความมี

นัยสําคัญ และความถูก

ตอง แมนยําของ

โครงการแผนงานหรือ 

สิ่งแทรกแซง 

 

วิธีการ การใชวิธีการตาง ๆ เชน 

การวิเคราะห ระบบ การ

สํารวจ การทบทวน

เอกสาร การวิเคราะห

ขอมูล ทุติยภูมิ การรับฟง 

ความคดิเห็นการสัมภาษณ 

แบบทดสอบ วินิจฉัยและ

เทคนิค เดลไฟ 

สํารวจและวิเคราะหการมี

อยูของบุคคลและวัสด ุ

อุปกรณกลยุทธการแกไข

ปญหาและแนวทางอ่ืนที ่

เก่ียวของความเปนไปได

ตนทุนและภาวะทาง 

เศรษฐกิจใชวิธีการ 

บางอยาง ไดแก การคนหา

เอกสารตรวจเยี่ยมโครงการ 

ตัวอยางการโนมนาวทีมงาน

และการทดลองนํารอง 

ควบคุมกํากับ กิจกรรมตาง ๆ 

และกระตุนเตือนเก่ียวกับการ

ไมไดเขารวมโครงการของ

บุคคลใด ๆ บรรยาย

กระบวนการการจริงที่เกิดขึ้น

สรางปฏิสัมพันธและทําการ

สังเกตอยางตอเนื่องเก่ียวกับ 

กิจกรรมตาง ๆ ของทีม

ปฏิบัติงานในโครงการและ         

ผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ 

นิยายเชิงปฏิบัติการ และวัด

ผลลัพธตาม เกณฑรวบรวม

การ ตัดสนิใจเก่ียวกับ 

ผลลัพธของผูมีสวนไดสวน

เสียกับโครงการหรือสิ่ง

แทรกแซงนั้น ๆ โดยใชวิธี

วิเคราะหเชิง ปริมาณและ

เชิงคุณภาพ รวมทั้ง 

เปรียบเทียบผลลัพธทั้งหมด

กับความตองการจําเปนใน

การไดรับ การตอบสนอง

ของ กลุมเปาหมาย 
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ตารางท่ี 2.3 (ตอ) 

 
ลักษณะ

สําคญั 

การประเมนิ  

บริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 

ความสัมพันธ

กับการตัดสิน

ในกระบวนการ 

เปลี่ยนแปลง 

สําหรับตัดสินใจ กําหนด

สิ่งตาง ๆ ไดแก

ความสัมพันธของ

เปาหมายกับความตองการ 

จําเปนที่จะไดรับการ

บริการหรือการไดรับ

โอกาส การจัดลําดับ 

ความสําคัญเก่ียวกับ

ระยะเวลา การใช

งบประมาณและทรัพยากร 

ความสัมพันธของ 

วัตถุประสงคกับการแกไข

ปญหา การจัดทําแผน 

เปลี่ยนแปลงความ 

ตองการจําเปนและ 

จัดเตรียม สารสนเทศ

พ้ืนฐาน สําหรับการตัดสิน 

ผลลัพธ 

สําหรับเลือกแหลงใหการ

สนับสนุนกลยุทธการ 

แกปญหาและการ

ดําเนินงานโครงการ การ

ตัดสินใจ ปรับเปลี่ยน 

กิจกรรม งบประมาณและ 

ตารางเวลาการดําเนิน

กิจกรรม เปนการจัดหา

สารสนเทศเพ่ือเปน พ้ืนฐาน

การตัดสินใจนําโครงการไป

ใช 

สําหรับการใชและ ปรับการ

ออกแบบ โครงการควบคุมผล 

ที่เกิดจาก กระบวนการ และ 

จัดเตรียมคําอธิบาย 

กระบวนการที่เกิดขึ้นจริงเพ่ือ

ใชตีความผลลัพธที ่เกิดขึ้นใน

ตอนทาย 

สําหรับการตัดสินใจ 

เก่ียวกับความตอเนื่องการ

ยุติ การปรับแตงหรือ 

เปลี่ยนแปลงจุดเนน ของ

กิจกรรมและนําเสนอ

บันทึก รายงานที่ชดัเจน 

ของผลที่เกิดขึ้น ทัง้หมด 

จาก กิจกรรมตาง ๆ ทั้งที่

ตั้งใจและไมตั้งใจ ทัง้เชิง

บวกและเชิงลบ 

เปรียบเทียบผลการ

ประเมิน ความตองการ 

จําเปนที่ไดรับการ 

ตอบสนองกับ 

วัตถุประสงคที่กําหนดไว 

 

      (4) รูปแบบการประเมนิ CIPP มีลักษณะเปนกลยุทธเชิงระบบสําหรับ

การปรับปรุงเน่ืองจากรูปแบบการประเมิน CIPP ในแตละมิติของการประเมินจะมีความตอเน่ืองสงผล

ตอกันสําหรับการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงปรับแตงสวนตาง ๆ ของโครงการหรือกลาวอีกนัยหน่ึงไดวา

รูปแบบการประเมิน CIPP สามารถนํามาใชในฐานะ กลยุทธเชิงระบบสําหรับการปรับปรุงโครงการ 

แผนงานหรือสิ่งแทรกแซง ดังแสดงใหเห็นไดตามภาพที่ 2.6 
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ภาพที่ 2.6 ผังไหลของรปูแบบการประเมินในฐานะที่เปนตัวกระตุนการปรับปรงุเชิงระบบ 

ดัดแปลงจาก : Stufflebeam & Shinkfield, 2007 : 348 (อางถึงใน รัตนะ บัวสนธ, 2556 : 22) 

ปฏิบัติการ 

ระบบทั่วไป 

นิยาม

ขอบเขต 

การ

ประเมิน

บริบท 

ความตองการ 

จําเปน

เปลี่ยนแปลง 

 

กําหนด 

แนวทาง 

แนวทาง

แกปญหาที่

ปรากฎ 

 

ตนทุนกล

ยุทธที่จะ

ดําเนินการ 

 

การ

ประเมิน

บริบท 

ความตองการ

จําเปนการ

พัฒนาและ

ทดสอบ 

 

ยังคงมคีวาม

ตองการจําเปน

แกปญหา 

 

พัฒนาและทดสอบ

ภาคสนามเก่ียวกับกล 

การประเมิน

กระบวนการและ 

 

ความมีประโยชน

ของกลยุทธที่จะ

ดําเนินตอไป 

ความพึง

พอใจในการ

ปฏิบัติ 

 

ยุติ/ลมเลิก 

 

ไม 

ใช ใช 

ไม 

ไม 

ไม 

ใช 

ใช 
ไม ไม 
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จากภาพประกอบที่ 2.6 จะเห็นวาผลจากการประเมินมิติ 4 ดานตามรูปแบบการประเมิน 

CIPP จะนํามาใชสําหรับการปรับปรุงดําเนินงานในข้ันตอบตอไปตามลําดับ รวมทั้งยังใชสําหรับการ

ประเมินในมิติตอ ๆ ไปอีกดวย ยกตัวอยางผลจากการประเมินบริบททําใหพบความตองการจําเปน

สําหรับการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง วัตถุประสงคและแนวทางแกปญหา หลังจากน้ันก็จะทําการ

ประเมินปจจัยนําเขาซึ่งจะทําใหไดกลยุทธที่จะใชดําเนินการแกปญหาและนําไปสูการพัฒนาและ

ทดสอบภาคสนามเกี่ยวกับกลยุทธดังกลาว โดยการประเมินกระบวนการและผลผลิต ถาหากการ

ประเมินกระบวนการและผลผลิตกอใหเกิดความพึงพอใจผลการปฏิบัติหรือดําเนินโครงการที่ผานมา  

ก็นําไปสูการพิจารณาความตองการจําเปนในการแกปญหาตอไปตามลําดับวัฏจักรเดิม แตถาผลการ

ปฏิบัติของโครงการไมกอใหเกิดความพึงพอใจหรือแมวาพึงพอใจแตความตองการจําเปนในการแกปญหา

ไมเปนที่ตองการอีกตอไปก็จะนําไปสูการยุติ ลมเลิกการดําเนินการในที่สุด 

   นอกจากการประเมินตาม CIPP MODEL ทั้ง 4 ข้ันตอน คือ การประเมินสภาวะ

แวดลอม การประเมินปจจัยนําเขา การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิตแลวน้ัน 

Stufflebeam ไดนําเสนอประเภทของการตัดสินใจที่ สอดคลองกับประเด็นที่ประเมินดังน้ี  

    1) การตัดสินใจเพื่อการวางแผน (Planning Decisions) เปนการตัดสินใจ 

ที่ใชขอมูลจากการประเมนิสภาวะแวดลอม นําผลการประเมินไปใชตัดสินใจในการกําหนดวัตถุประสงค

ของโครงการทั้งวัตถุประสงคระยะสั้นและระยะยาว ใหสอดคลองกับแผนในการดําเนินงาน  

    2) การตัดสินใจเพื่อกําหนดโครงสรางของโครงการ (Structuring Decisions) 

เปนการตัดสินใจที่ใชขอมูลจากการประเมินปจจัยนําเขา นําผลการประเมินไปใชในการกําหนดโครงสราง

ของแผนงาน กลวิธีดําเนินโครงการและข้ันตอนของการดําเนินการของโครงการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 

ของโครงการ  

    3) การตัดสินใจเพื่อนําโครงการไปปฏิบัติ (Implementing Decisions) ได

จากการประเมินกระบวนการนําผลการประเมินไปใชตัดสินใจเกี่ยวกับการนําโครงการไปสูการปฏิบัติ

ทําใหการทํางานเปนไปตามแผนที่กําหนด ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  

    4) การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ (Recycling Decisions) ไดจากการ

ประเมินผลผลิต นําผลการประเมินไปใชตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการวาควรจะทําตอไป ยุติ

ลมเลิก ขยาย โครงการ หรือใหทําเปนงานประจํา  

   CIPP Model จะนําไปใชควบคูกับการบริหารงาน ชวยพิจารณาโครงการบริหาร 

โครงการ และกําหนดอนาคตของโครงการ ดังน้ันควรใชแบบจําลองน้ีกบัโครงการที่เริ่มดําเนินการหรือ

โครงการ  

  1.2 การประเมินแบบ CIPIEST 

   รูปแบบการประเมนิ CIPIEST คือ สวนปรับขยายของรูปแบบการประเมิน CIPP 

โดยปรับขยายการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ออกเปนการประเมินผลกระทบ (Impact 



 59

Evaluation) การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) การประเมินความย่ังยืน 

(Sustainability Evaluation) และการประเมินการถายทอดสงตอ (Transportability Evaluation) 

ของสิ่งที่ไดรับการประเมิน ซึ่งมักไดแก โครงการ แผนงานหรือสิ่งแทรกแซงตาง ๆ โดยสวนขยายของ

มิติการประเมินที่เพิ่มข้ึนน้ี มีความหมายครอบคลุมรวมถึงการประเมนิผลผลิต เดิมและการประเมินผล

ลัพธน่ันเอง ทั้งน้ีความหมายของมิติการประเมินที่เพิ่มข้ึน พิจารณาไดจากการต้ังคําถาม การประเมิน 

(Evaluation Questions) แตละมิติดังน้ี (Stufflebeam, Gulickson & Wingate, 2002 : 66 และ 

Stufflebeam & Shinkfield, 2007 : 327)  

   1) I (Impact) การประเมินผลกระทบ เปนการประเมินโดยต้ังคําถามวาสิ่งที่

ผูรับประโยชน (จากโครงการหรือสิ่งแทรกแซง) ไดรับเกินไปจากเปาหมายความตองการที่จะไดรับ 

การตอบสนองตามความตองการจําเปนน้ันคือ อะไรบาง คําถามน้ีช้ีใหเห็นวาไมวาสิ่งที่ไดรับเกินไปกวา       

ที่กําหนดไวน้ันจะเปนไปในทางบวกหรือทางลบก็ลวนแตเปนผลกระทบทั้งสิ้น  

   2) E (Effectiveness) การประเมินประสิทธิผล เปนการประเมินโดยต้ังคําถาม

วาโครงการหรือสิ่งแทรกแซง บรรลุตอบสนอง ความตองการจําเปนของกลุมผูรับประโยชนไดอยาง

ครอบคลุมหรือไม  

   3) S (Sustainability) การประเมินความย่ังยืน เปนการประเมินโดยต้ังคําถาม

วาแนวทางการปฏิบัติอยางเปนระบบหรือเปนทางการเกีย่วกับการนําโครงรางไปใชใหประสบผลสาํเรจ็

อยางย่ังยืนคืออะไร คําถามดังกลาวมุงพิจารณาประเมิน ความคงอยูหรือความตอเน่ืองในการทํา

โครงการที่ประสบความสําเร็จไปใช รวมถึงวิธีการในการรักษาไวซึ่ง ความสําเร็จของโครงการดังกลาว  

   4) T (Transportation) การประเมินการถายทอดสงตอเปนการประเมิน      

โดยต้ังคําถามวา มีการนําโครงการหรือสิ่งแทรกแซงที่ประสบความสําเร็จไปประยุกตหรือปรับปรุงใช

ในที่อื่น ๆ หรือไม  

 จะเห็นวามิติการประเมินที่เพิ่มข้ึนทั้ง 4 ดาน จากการขยายการประเมนิผลผลิตตามรูปแบบ

การประเมิน CIPP เดิมน้ันแทที่จริงก็คือ การประเมินในสวนที่  Stufflebeam เรียกวา “ผลลัพธ” 

(Outcomes) ของโครงการน้ันเอง เพียงแตเปนการจําแนกและต้ังคําถามการประเมินใหชัดเจนย่ิงข้ึน 

ดังน้ันวิธีการนํารูปแบบการประเมิน CIPIEST ไปใชจึงยังคงมีลักษณะเชนเดียวกับการใชรูปแบบการ

ประเมิน CIPP ที่กลาวผานมาไมวาจะเปนเรื่อง เกี่ยวกับคุณคาของรูปแบบการประเมินทั้งที่เปนการ

ประเมินเปนระยะ ๆ และการประเมินสรุปรวมเหลาน้ี เปนตน 

 2.  รูปแบบของอลัคิน (Alkin) 

  การประเมินตามแนวคิดของอัลคิน คือ การตัดสินใจโดยใชกระบวนการที่มั่นใจได 

โดยการเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ ทําการประเมินเพื่อรวบรวมขอมูลยอนกลับใหผูทําหนาที่ตัดสินใจ 

ประกอบดวย กระบวนการ 5 ข้ัน คือ 
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  2.1 การสํารวจความจําเปนหรือประเมินระบบ (System Assessment) ไดแก 

ความพยายามทีจ่ะศึกษาปญหาของโครงการ คือ การพิจารณาความแตกตางระหวางสิ่งที่ควรจะเปน

กับสิ่งที่เปนอยูจริง ถามีความแตกตางมากแสดงความจําเปนมาก ความจําเปนจะมีนอยถาหากสิ่งที่

เปนอยูหรือการปฏิบัติใกลเคียงกับจุดมุงหมายของโครงการ การตัดสินใจในข้ันน้ีคือ การเลือกปญหา 

(Problem Selection) 

  2.2 การประเมินเพื่อการวางแผน (Program Planning) คือ การรวบรวมขอมูล 

เพื่อเตรียมการแกปญหาที่พบในข้ันที่ 1 ข้ันน้ีเปนการวางแผนโครงการ เปนการรวบรวมขอมูลเพื่อใช

ในการตัดสินใจ เลือกวิธีการที่เหมาะสมหรือดีที่สุดนําไปสูจุดมุงหมายที่กําหนดไว 

  2.3 การประเมินการใชแผน (Program Implementation) เปนการประเมิน           

ที่มุงพิจารณาวาการนําแผนที่วางไวในข้ันที่ 2 ไปใชไดผลเพียงใด เปนข้ันที่เหมือนกับการประเมิน

กระบวนการในรูปแบบของ CIPP มากที่สุด การประเมินข้ันน้ีเปนการตรวจสอบระดับของความสําเร็จ

หรือผลที่เกิดข้ึนจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว 

  2.4 การประเมินความกาวหนาเพื่อปรับปรุง (Program Improvement) มุงศึกษา

ความสําเร็จในสวนตาง ๆ ของโครงการวาไปสูทิศทางของการปญหาหรือไม โดยใชจุดมุงหมาย          

ของแผนตาง ๆ เปนเกณฑในการประเมิน  

  2.5 การประเมินผลการผลิต เปนการพิจารณาวาโครงการสามารถแกปญหาไดมาก

นอยเพียงไร ผูประเมินผลผลิตมีความประสงคที่จะเสนอขอมูลตอผูที่มีหนาที่ตัดสินใจวาโครงการควร

จะไดรับการสนับสนุนใหนําไปใชใหกวางขวางข้ึนหรือควรปรับปรุง คงไวหรือลมเลิกการตัดสินใจในข้ัน

น้ีจึงเปนการรับรองโครงการหรือหลักสูตร (Program Certification) 

กลุมท่ี 3 ไทเลอร (Tyler) แฮมมอน (Hammond) และโพรวัส (Provus) 

 1.  รูปแบบของไทเลอร (Tyler) 

  ไทเลอรเปนผูที่วางรากฐานการประเมินหลักสูตรนับต้ังแตป ค.ศ. 1930 โดยไทเลอร 

ไดเปนผูริเริ่มใหคํานิยามการศึกษาวา “การศึกษา คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม” ดังน้ันการประเมิน

หลักสูตรจึงเปนการเปรียบเทียบวา พฤติกรรมของผูเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปเปนไปตามจุดมุงหมายที่ได

ต้ังไวหรือไม โดยการศึกษารายละเอียดขององคประกอบของกระบวนการจัดการศึกษา 3 สวน คือ 

จุดมุงหมายทางการศึกษา การจัดประสบการณการเรียนรู และการตรวจสอบสัมฤทธ์ิผลของผูเรียน 

การประเมินหลักสูตรตามแนวคิดน้ี คือพิจารณาผูเรียนวามีความกาวหนาตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว

หรือไม ความสัมพันธขององคประกอบการจัดกระบวนการศึกษาทั้ง 3 ประการ ดังภาพที่ 2.7 
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ภาพที่ 2.7 องคประกอบการจัดกระบวนการศึกษา 

ที่มา : ชฎาวัลย รุณเลิศ, 2552 : 43 

 

  ไทเลอรมีความเช่ือวาจุดมุงหมายที่ต้ังไวอยางชัดเจนรัดกุมและจําเพาะเจาะจง จะเปน

แนวทางชวยในการประเมินผลภายหลังตามแนวคิดของไทเลอรน้ัน พื้นฐานของการจัดหลักสูตร คือ 

ผูจัดทําหลักสูตรจะตองสามารถวางจุดมุงหมายที่ชัดเจนวา ตองการใหผูเรียนเปลี่ยนหรือมีพฤติกรรม

เมื่อเรียนจบหลักสูตรแลวอยางไร และพยายามจัดประสบการณการสอนเพื่อชวยใหผูเรียนเปลี่ยน

พฤติกรรมไปตามที่ตองการ บทบาทของการประเมินหลักสูตรจึงอยูที่การดูผลผลิตของหลักสูตรวา 

ตรงตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม แนวคิดของไทเลอรเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร จึงยึด

ความสําเร็จของจุดมุงหมายเปนหลัก (Goal Attainment Model)  

  ไทเลอรมีความเห็นวาจุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร คือ  

   1)  เพื่อตัดสินวาจุดมุงหมายของการศึกษาที่ต้ังไวในรูปของจุดประสงคเชิง

พฤติกรรมน้ันประสบผลสําเร็จหรือไม สวนใดที่ประสบผลสําเร็จก็อาจเก็บไวใชไดตอไป แตสวนใด        

ไมประสบผลสําเร็จก็จะปรับปรุงแกไขตอไป 

   2)  เพื่อประเมินคาความกาวหนาทางการศึกษาของกลุมประชากรขนาดใหญ 

เพื่อใหสาธารณชนไดขอมูลที่นาเช่ือถือและเขาใจปญหาความตองการของการศึกษา และเพื่อใชขอมูล

น้ันเปนแนวทางในการปรับปรุงนโยบายทางการศึกษาที่คนสวนใหญเห็นดวย 

  ดวยเหตุน้ีการประเมินหลักสูตรจึงเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอนและของการ

ประเมินคุณคาของหลักสูตรดวย ไทเลอรไดจัดลําดับข้ันตอนการเรียนการสอนและการประเมินดังน้ี 

   1)  กําหนดจุดมุงหมายอยางกวาง ๆ โดยการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ในการ

กําหนดจุดมุงหมาย (Goal Sources) คือ นักศึกษา สังคม และเน้ือหาสาระ สวนปจจัยที่กําหนด

ขอบเขตของจุดมุงหมาย (Goal Screens) คือ จิตวิทยาการเรียนรู และปรัชญาการศึกษา 

   2)  กําหนดจุดประสงคเฉพาะหรือจุดประสงคเชิงพฤติกรรมอยางชัดเจน ซึ่งจะ

เปนพฤติกรรมที่ตองการวัดภายหลังจากการจัดประสบการณการเรียนรู 

   3)  กําหนดเน้ือหาหรือประสบการณการเรียนรูเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่ต้ังไว 

จุดมุงหมาย 

ประสบการณการเรียนรู การตรวจสอบสัมฤทธ์ิผล 
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   4)  เลือกวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมที่จะทําใหเน้ือหาหรือประสบการณ        

ที่วางไวประสบความสําเร็จ 

   5)  ประเมินผลโดยการตัดสินดวยการวัดผลทางการศึกษาหรือการทดสอบ

สัมฤทธ์ิผลในการเรียน 

   6)  ถาไมบรรลุตามจุดมุงหมายที่วางไว ก็จะตองมีการตัดสินใจที่จะยกเลิกหรือ

ปรับปรุงหลักสูตรน้ัน แตถาบรรลุตามจุดมุงหมาย ก็อาจจะใชเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) เพื่อ

ปรับปรุงการกําหนดจุดมุงหมายใหสอดคลองกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงหรือใชเปนขอมูลในการพัฒนา

คุณภาพของหลักสูตรการประยุกตแนวคิดของไทเลอร 

  จากที่ไดกลาวถึงแนวคิดของไทเลอรมาแลวน้ัน พอจะสรุปและนําไปเปนหลักในการ

ประเมินหลักสูตรไดดังน้ี 

   1)  ตองคนหาจุดมุงหมายที่แทจริงของหลักสูตรที่จะทําการประเมินไทเลอร           

มีความเห็นวาจุดมุงหมายของหลักสูตร ไดแก สัมฤทธ์ิผลทางการเรียนการสอน 

   2)  นําจุดมุงหมายของหลักสูตรมาแยกยอยออกเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

   3)  จัดเน้ือหาใหสอดคลองกับจุดประสงคตาง ๆ เหลาน้ัน 

   4)  ทําการทดสอบผูเรียนกอนการเรียนการสอน ใชแบบทดสอบที่มีคุณภาพ 

   5)  เลือกวิธีสอนและอุปกรณการสอนใหสอดคลองกับเน้ือหาและจุดประสงค          

ที่กําหนดไว 

   6)  เมื่อสอนจบหรือเสร็จลงแลว (อาจจะเปนบางสวนหรือทั้งหมด) จึงทําการ

ทดสอบผูเรียนตามเน้ือหาที่ไดเรียนไปแลวอีกหน่ึงครั้ง 

   7) ประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร (บางสวนหรือทั้งหมด) ดวยการ

เปรียบเทียบคะแนนจากการสอบกอนกับการสอบหลัง วาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญหรือไม และ        

มีนักศึกษารอยละเทาไหรที่ผานเกณฑที่กําหนดไว 

   8)  นําผลของการเปรียบเทียบมาพิจารณาคนหาจุดบกพรองในการเรียนการสอน

วาอยูที่ใดบาง จดบันทึกไวเพื่อปรับปรุงแกไขตอไปเมื่อหลักสูตรกําลังดําเนินการ ถาสวนใดประสบผล 

สําเร็จก็จดบันทึกไวใชครั้งตอไป 

   9)  ตองตระหนักอยูเสมอวา การประเมินเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอน 

 2.  รูปแบบของแฮมมอนด (Hammomd) 

  แฮมมอนดมีแนวคิดในการประเมินหลักสูตรโดยมีสวนยึดจุดประสงคเปนหลักคลาย

ไทเลอร แตแฮมมอนดไดเสนอแนวคิดที่ตางจากไทเลอร โดยกลาววาการประเมินองคประกอบตาง ๆ 

ในรูปของปฏิสัมพันธ (Interaction) ของมิติตาง ๆ ที่อยูในสภาวะแวดลอมทางการศึกษา ซึ่งประกอบดวย 

3 มิติ (Dimensions) ใหญ ๆ  แตละมิติจะประกอบดวยตัวแปรที่สําคัญ ๆ  อีกหลายตัวแปร ความสาํเรจ็ของ
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หลักสูตรข้ึนอยูกับปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรในมิติตาง ๆ เหลาน้ัน มิติทั้ง 3 ไดแก มิติดานการสอน 

(Instructional Dimensions) มิติดานสถาบัน (Institutional Dimensions) และมิติดานพฤติกรรม 

(Behavioral Dimensions) ดังภาพที่ 2.8 
 

มิติที่ 2 ดานสถาบัน 
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มิติที่ 3 ดานพฤติกรรม 

 

ภาพที่ 2.8 ปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรในมิติตาง ๆ  

ที่มา : ชฎาวัลย รุณเลิศ,2552 : 45 

 

   1) มิติดานการสอน ประกอบดวยตัวแปรทีส่ําคัญ 5 ตัวแปร คือ 

    1.1)  การจัดช้ันเรียนและตารางสอน เปนเรื่องของการจัดครูและนักศึกษา 

ใหพบกัน และดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งการจัดในสวนน้ีจะตองคํานึงถึงเวลาและ

สถานที่ (Time and Space) กลาวคือ ในเรื่องเวลาหมายถึงการกําหนดชวงเวลาสอน ซึ่งตองคํานึงถึง

ธรรมชาติของผูเรียน ลักษณะวิชาวาควรจะจัดวิชาใดกอนหลังในตารางสอน สวนสถานที่หมายถึง

ลักษณะการแบงกลุมนักศึกษาและลักษณะการเลื่อนช้ันสูงข้ึนไป ซึ่งอาจจัดเปนระดับช้ันเรียงลําดับ

ตามความยากงาย หรือการไมแบงช้ัน (Non Graded Organization) หรือแบบผสมผสานทั้ง 2 แบบ 

    1.2) เน้ือหาวิชา หมายถึง เน้ือหาที่จะนํามาจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย 

โครงสรางของความรู ความคิดรวบยอด และวิธีการแสวงหาความรูตามลักษณะความรูเฉพาะของแตละ

วิชา การจัดลําดับเน้ือหาใหเหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของผูเรียนและช้ันเรียนแตละระดับ 

    1.3) วิธีการ หมายถึง หลักการเรียนรู การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน

รวมทั้งปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักศึกษานักศึกษากับนักศึกษา หลักการเรียนรูควรคํานึงถึงองคประกอบ 

4 ประการ คือ (1) การใหผูเรยีนมีสวนรวมในการทาํกิจกรรม (Active Participation) (2) การใหขอมูล
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ยอนกลับทันที (Immediate Feedback) แกนักศึกษา (3) การใหผูเรียนไดรับประสบการณแหงความสําเร็จ 

(Successful Experiences) และ (4) การแบงและจัดลําดับข้ันตอนการเรียนรูทีละนอย (Gradual 

Approximation)  

    1.4) สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ หมายถึง สถานที่ อุปกรณ เครื่องมือและ

อุปกรณพิเศษ หองปฏิบัติการ วัสดุสิ้นเปลืองตาง ๆ รวมถึงสิ่งที่มีผลตอการใชหลักสูตรและการสอน

อื่น ๆ  

    1.5) งบประมาณ หมายถึง เงินที่ใชเพื่ออํานวยความสะดวก การจัดการเรียน

การสอน การซอมแซม เงินเดือนครู คาจางบุคลากรที่จะทําใหงานการใชหลักสูตรประสบความสําเร็จ 

   2) มิติดานสถาบัน ประกอบดวย ตัวแปรที่ควรคํานึงถึงในการประเมินหลักสูตร 

5 ตัวแปร คือ  

    2.1) นักศึกษา มีองคประกอบที่ตองคํานึงถึงในการประเมินหลักสูตร ไดแก 

อายุ เพศ ระดับช้ันที่กําลังศึกษา ความสนใจ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สุขภาพอนามัยและสุขภาพจิต 

ภูมิหลังทางครอบครัว 

    2.2) ครู มีองคประกอบทีต่องคํานึงถึงในการประเมินหลักสูตร ไดแก อายุ เพศ 

วุฒิทางการศึกษา ประสบการณทางการสอน เงินเดือน กิจกรรมที่ทําเวลาวาง การฝกอบรมเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการใชหลักสูตรในชวงระยะเวลา 1 - 3 ป ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

    2.3) ผูบริหาร มีองคประกอบที่ตองคํานึงถึงในการประเมินหลักสูตร ไดแก อายุ 

เพศ วุฒิทางการศึกษา ประสบการณทางการบริหาร เงินเดือน ลักษณะทางบุคลิกภาพ การฝกอบรม

เพิ่มเติมเกีย่วกับการใชหลกัสตูรในชวงระยะเวลา 1 - 3 ป ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานวิชาการ 

    2.4) ผูเช่ียวชาญ มีองคประกอบที่ตองคํานึงถึงในการประเมินหลักสูตร ไดแก 

อายุ เพศ ความเช่ียวชาญเฉพาะดานลักษณะของการใหคําปรึกษาหรือชวยเหลือ ลักษณะทางบุคลิกภาพ 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

    2.5) ครอบครัว มีองคประกอบที่ตองคํานึงถึงในการประเมินหลักสูตร ไดแก 

สถานภาพสมรส ขนาดของครอบครัว รายได สถานที่อยู การศึกษา การเปนสมาชิกของสมาคม         

การโยกยาย จํานวนลกูที่อยูในโรงเรียนน้ี จํานวนญาติที่รวมโรงเรียน 

    2.6) ชุมชน มีองคประกอบที่ตองคํานึงถึงในการประเมินหลักสูตร ไดแก 

สภาพชุมชน จํานวนประชากร การกระจายของอายุประชากร ความเช่ือ (คานิยม ประเพณี ศาสนา) 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ สถานภาพการใหบริการทางสุขภาพอนามัย การรับนวัตกรรมเทคโนโลยี  

   3) มิติดานพฤติกรรม มีองคประกอบของพฤติกรรม 3 ดาน คือ พฤติกรรม      

ดานความรู (Cognitive Domain) พฤติกรรมดานทักษะ (Psychomotor Domain) และพฤติกรรม

ดานเจตคติ (Affective Domain)  
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  แนวคิดการประเมินหลักสูตรของแฮมมอนด เริ่มดวยการประเมินหลักสูตรที่กําลัง

ดําเนินการอยูในปจจุบัน เพื่อไดขอมูลเปนฐานที่จะนําไปสูการตัดสินใจ แลวจึงเริ่มกําหนดทิศทางและ

กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ข้ันตอนของการประเมินหลักสูตร มีดังน้ี  

   1) สิ่งที่ตองการประเมิน ควรจะเริ่มตนที่วิชาใดวิชาหน่ึงในหลักสูตร เชน 

ภาษาไทย คณิตศาสตร และจํากัดระดับช้ัน  

   2) กําหนดตัวแปรในมิติการสอนและมิติสถาบันใหชัดเจน  

   3) กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม โดยระบุ (1) พฤติกรรมของนักศึกษา           

ที่แสดงวาประสบความสําเร็จตามจุดประสงคที่กําหนด (2) เงื่อนไขของพฤติกรรมที่เกิดข้ึน และ             

(3) เกณฑของพฤติกรรมที่บอกใหรูวานักศึกษาประสบความสําเร็จตามจุดประสงคมากนอยเทาใด 

   4) ประเมินพฤติกรรมที่ระบุไวในจุดประสงค ผลที่ไดจากประเมินจะเปน

ตัวกําหนดพิจารณาหลักสูตรที่ดําเนินการใชอยู เพื่อตัดสินรวมทั้งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 

   5) วิเคราะหผลภายในองคประกอบและความสัมพันธระหวางองคประกอบ 

ตาง ๆ เพื่อใหไดขอสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมแทจริงที่เกิดข้ึน ซึ่งจะเปนผลสะทอนกลับไปสูพฤติกรรม

ที่ต้ังจุดประสงคไวและเปนการตัดสินวาหลักสูตรน้ันมีประสิทธิภาพเพียงใด 

 3.  รูปแบบของโพรวัส (Provus) 

  โพรวัสไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน เมื่อ ค.ศ. 1969 จุดประสงคของการ

ประเมินเพื่อตัดสินวาหลักสูตรที่ดําเนินการใชอยูควรปรับปรุงหรือดําเนินการตอหรือยกเลิกใช โพรวัส

เรียกรูปแบบการประเมินความไมสอดคลอง (The Discrepancy Evaluation Model) และนิยาม 

การประเมินวา เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับ 1) การกําหนดมาตรฐานของหลักสูตร ไดแก มาตรฐาน

ดานการพัฒนาและมาตรฐานดานเน้ือหา 2) พิจารณาความไมสอดคลองระหวางสวนตาง ๆ ของหลักสูตร

กับมาตรฐานที่กําหนด และ 3) ใชขอมูลที่ไมสอดคลองสําหรับจุดออนของหลักสูตร 

  โดยสาระแลวรูปแบบการประเมินความไมสอดคลองกันของโครงการจะประกอบดวย 

โครงการ 2 โครงการ คือ โครงการที่เปนจริงและโครงการเกณฑมาตรฐาน ซึ่งทั้ง 2 โครงการก็จะ

ประกอบดวย สวนประกอบยอย ๆ ตามลําดับ ในการประเมินผลโครงการน้ันเราจะนําสวนประกอบยอย 

แตละสวนตามลําดับของโครงการจริงไปเปรียบเทยีบกับโครงการเกณฑมาตรฐานหากผลการเปรียบเทียบ

ไมสอดคลองกันเราก็จะทําการปรับปรุงโครงการโดยอาจปรับสวนประกอบของโครงการมาตรฐาน        

แตละสวนหรือปรับในโครงการจริงก็ได น่ันหมายความวา การที่เราปรับปรุงเกณฑมาตรฐานอาจเปน

เพราะเกณฑที่กําหนดไวในแตละสวนของโครงการสูงเกินไป หรือเปนอุดมคติจนยากที่จะไปถึงได  

(การไดเกณฑแตละสวนประกอบของโครงการเกณฑมาตรฐาน เปนไดทั้งเกณฑมาตรฐานสมบูรณและ

เกณฑมาตรฐานสัมพัทธ) หากเปนเชนน้ีก็คงจะปรับเกณฑใหตํ่าลง อยางไรก็ดีหากเราคิดวาเกณฑมี

ความเหมาะสมแลว ก็ควรปรับที่โครงการจริงจึงจะเหมาะสมกวา การประเมินความไมสอดคลองกัน

ของโครงการตามแนวคิดของโพรวัส แสดงไดดังน้ี 
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ลําดับช้ัน

สวนประกอบ 
 โครงการจริง  โครงการเกณฑ 

1.  แบบแผนของโครงการ

(Program Design) 

- ปจจัยนําเขา 

- กระบวนการ 

- ผลผลิต 

 

 

เปรียบเทียบ 

เกณฑของแบบแผนโครงการ 

(Program Design Criterion) 

- ปจจัยนําเขา 

- กระบวนการ 

- ผลผลิต        ปรับ  

2.  การดําเนินการ/การปฏิบัติการ

ของโครงการ (Program 

Operation) 

 

เปรียบเทียบ 
แบบแผนของโครงการที่ปรับแลว 

-ปจจัยนําเขา 

-กระบวนการ ปรับ 

3.  ผลผลิตที่เกิดขึน้ระหวาง

ดําเนินการ (Program Interim 

Product) 

เปรียบเทียบ 
เกณฑของแบบแผนโครงการ 

-กระบวนการ 

-ผลผลิต ปรับ 

4.  ผลผลิตสุดทายของโครงการ 

(Program Terminal Product) 
เปรียบเทียบ เกณฑของแบบแผนโครงการ 

-ผลผลิต ปรับ 

5.  ตนทุนโปรแกรม 

(Program Cost) 
เปรียบเทียบ เกณฑของแบบแผนโครงการ 

-ตนทุน  

 

ภาพที่ 2.9 แสดงความไมสอดคลองกันของโครงการตามแนวคิดของ Provus  

ที่มา : ชฎาวัลย รุณเลิศ, 2552 : 48 

 

  จากภาพจะเห็นวาในข้ันตอนที่ 1 เปนการเปรยีบเทียบระหวางแบบแผนของโครงการ

จริงในสวนที่เปนปจจัยนําเขากระบวนการและผลผลิตทีเ่ราไดจดัทําหรือเขียนข้ึนกับเกณฑของแบบแผน 

โครงการทั้งสามสวน ซึ่งเราอาจไดมาโดยวิธีการประชุมผูเช่ียวชาญหรือการสัมภาษณเพื่อรวมกันจัดทํา

เกณฑของสามสวนน้ัน หากแบบแผนของโครงการจริง และเกณฑของแบบแผนของโครงการเกณฑ     

ไมสอดคลองกันเราก็จะทําการปรับ (โครงการจริงและ/โครงการเกณฑ) ก็จะทําใหไดเปนแบบแผน 

ของโครงการที่ปรับแลวในข้ันที่ 2 หลังจากน้ันเราก็จะเปรียบเทียบระหวางการปฏิบัติจริง (ที่เกิดข้ึน) 

ของโครงการจริงกับกระบวนการของโครงการเกณฑ หากไมสอดคลองกันเราก็จะปรับการปฏิบัติการ

โครงการจริงหรือปรับกระบวนการของโครงการเกณฑ ตลอดจนปรับผลผลิตของโครงการเกณฑดวย

เชนกัน ในข้ันที่ 3 เราก็จะทําการเปรียบเทียบระหวางผลผลิตยอย ๆ ของโครงการ หากไมสอดคลอง

กันเราก็จะมีการปรับเกณฑผลผลิตของโครงการใหเหมาะสมตอไป ในข้ันตอนที่ 4 เราก็จะนําผลผลิต

รวมทั้งหมดของโครงการจริงเปรียบเทียบกับผลผลิตรวมทั้งหมดของโครงการเกณฑ เพื่อพิจารณาวา

สอดคลองกันหรือไม สวนข้ันตอนที่ 5 จะเปรียบเทียบตนทุนของโครงการจริงกับตนทุนของโครงการ

เกณฑวาสอดคลองกันหรือไม ซึ่งเวลาประเมินจริง ข้ันตอนที่ 5 อาจจะกระทําหรือไมกระทําก็ได 
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  สรปุข้ันตอนในการประเมินของโพรวัส 5 ข้ันตอน คือ 

   1) การบรรยายโครงการ (Program Definition or Program Design) เปน

การพิจารณาคุณภาพของสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ เชน วัตถุประสงค คุณลักษณะของครู 

นักศึกษา วัสดุอุปกรณ กิจกรรมของนักศึกษา และครู ที่อาจทําใหบรรลุวัตถุประสงคโดยการ

เปรียบเทียบกับโครงการเกณฑที่กําหนดเปนมาตรฐาน 

   2) การประเมินการจัดต้ังโครงการ (Program Installation or Program 

Operation) ประเมินกิจกรรมตาง ๆ ที่ใชในการดําเนินโครงการวา มีความเหมาะสมกับมาตรฐาน    

ที่ต้ังไวเพียงใด 

   3) การประเมินกระบวนการโครงการ (Program Process or Interim Product) 

เปนการประเมินผลที่เกิดข้ึนบางสวนจากการดําเนินโครงการ เปนการมุงหาคําตอบวา โครงการได

บรรลุวัตถุประสงคยอยที่นําไปสูวัตถุประสงคสุดทายเพียงใด เพื่อนําไปปรับปรุงการดําเนินการ 

   4) การประเมินผลผลิตของโครงการ (Interim Product or Terminal Product) 

มุงหาคําตอบวา โครงการไดบรรลุวัตถุประสงคข้ันสุดทายหรือไม 

   5) การวิเคราะหคาใชจายผลตอบแทน (Cost-Benefit Analysis) เปนการ

วิเคราะหวาโครงการดังกลาวไดผลตอบแทนคุมคาการลงทุนมากนอยเพียงใด 

  ในการประเมินทุกข้ันตอนของโพรวัสจะตองมีการเปรียบเทียบสิ่งที่ เปนจริง            

ในโครงการกับสิ่งที่ต้ังข้ึนมาเปนมาตรฐาน วามีความแตกตางกันหรือไม ถาพบวามีความแตกตางกัน          

ก็จะนําไปสูการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอยางใดอยางหน่ึง 

จากการศึกษารูปแบบประเมินหลักสูตรแบบตาง ๆ ทําใหผูวิจยัเลือกใชรูปแบบการประเมินผล

หลักสูตรของสตัฟเฟลบีม (CIPP Model) มาประยุกตใชในการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานีในครั้งน้ี เพราะ

เปนรูปแบบการประเมินหลักสูตรที่เปนกระบวนการตอเน่ือง โดยมีจุดมุงเนนสําคัญเพื่อหาขอมูล

ประกอบการตัดสินใจบริหารโครงสรางอยางตอเน่ืองตามรูปแบบที่มีความชัดเจน และสามารถประเมินได

ครบทั้งระบบอยางครบวงจรเพราะเปนการประเมินต้ังแต บริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 

และเหตุผลที่ผูวิจัยมไิดนําองคประกอบตาง ๆ ของรูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST Model มาใช

เน่ืองจากเล็งเห็นวาองคประกอบทั้ง 4 ดานของรูปแบบการประเมิน CIPP Model ไดครอบคลุม

รายละเอียดในหลักสูตรเพียงพอแลว และผลการเก็บขอมูลที่ไดรับมีปริมาณและคุณภาพมากพอ 

สามารถใหขอมูลที่ละเอียดและครอบคลุมในการตัดสินใจทําการเปลี่ยนแปลงหรือดําเนินการตอไป 

เพื่อสามารถตัดสินใจไดวาควรมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ศูนย

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานีอยางไร ดานใด เพื่อนําขอมูล

ไปใชประโยชนในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปอยางมีคุณภาพตอไป 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สําหรับกลุมเปาหมายนอกระบบ 

เปนการจัดการศึกษาใหกับกลุมเปาหมายผูที่อยูนอกระบบและอยูในวัยแรงงาน ซึ่งประกอบอาชีพ      

อยูในสถานประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ โดยใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

พุทธศักราช 2556 ที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดทําข้ึน เพื่อเปนการยกระดับความรูให

สูงข้ึนและพัฒนางานอาชีพของผูที่มีงานทําแลวใหมีความรูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยการ 

บูรณาการการทํางานใหเปนสวนหน่ึงของการเรียนรู ดวยรูปแบบการศึกษานอกระบบ ซึ่งถือไดวาเปน

หลักสูตรน้ีเปนเฉพาะของการศึกษานอกระบบ จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัยในครั้งน้ี 

ไมพบงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินหลักสูตรน้ีโดยตรง แตผูวิจัยสามารถสืบคนงานวิจัยที่พอจะ

เทียบเคียงไดในบางประเด็น ดังน้ี 

งานวิจัยในประเทศ 

พิมลพรรณ เพชรสมบัติ (2550 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตร

การศึกษานอกโรงเรียนศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อประเมิน

หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน เขตดอนเมืองในดานการเตรียม

ความพรอมในการใชหลักสูตร ดานปจจยัเบือ้งตนของหลักสูตร ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

และดานผลผลิตของหลกัสูตร แหลงขอมูลประกอบดวยบุคลากร จํานวน 23 คน ไดแก ผูบริหาร 1 คน 

พนักงานราชการ 2 คน ครูผูสอน 13 คน บุคลากรฝายสนับสนุนการสอน 7 คน และผูที่กําลังศึกษา 

ในศูนยการเรียนชุมชนในเขตดอนเมือง ปการศึกษา 2549 - 2550 ไดมาจากการสุมแบบแบงช้ัน 

จํานวน 350 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม สถิติที่ใช

ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา  

ในดานการเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร มีความพรอมอยูในระดับปานกลาง ดานปจจัย

เบื้องตนของหลักสูตร มีความพรอมอยูในระดับมาก ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีความ

พรอมอยูในระดับปานกลาง และดานผลผลิตของหลักสูตร มีความพรอมอยูในระดับมาก 

สุพัฒน อินธิราช (2552 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรการจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักเกณฑและวิธีการจัด

การศึกษานอกโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 เพื่อประเมินหลักสูตรการจัดการศึกษา       

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษา

นอกโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) 

ซึ่งประกอบดวยดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และผลผลิตกลุมตัวอยางที่ใชในการ

วิจัยมีจํานวน 413 คน ประกอบดวย ผูบริหาร 6 คน ครูอาสาสมัคร 16 คน ครูศูนยการเรียนชุมชน 
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89 คน นักศึกษา 302 คน ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอในเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร 

เขต 1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูลเปนแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการและแบบมาตร

สวนประมาณคา และแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษาเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

มีคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม เทากับ 0.97 และแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค           

ของนักศึกษาเทากับ 0.95 การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช

โปรแกรม SPSS for Windows ผลการวิจัยพบวา การประเมินหลักสูตรการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2544 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน

เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานบริบท ดานปจจัยและดานกระบวนการ มีความเหมาะสม   

อยูในระดับมาก และดานผลผลิตของหลักสูตร คือ คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษาอยูในระดับดี 

จันทิมา หิรัญออม (2552 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรือ่ง การประเมินหลกัสตูรประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาชางยนต พุทธศักราช 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย

สุพรรณบุรี เพื่อประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาชางยนต พุทธศักราช 2548 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี โดยใชรูปแบบซิป (CIPP Model) ประชากร

ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย คณบดี จํานวน 1 คน รองคณบดี จํานวน 2 คน อาจารย

ผูสอน จํานวน 7 คน นักศึกษา จํานวน 26 คน ผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 84 คน และผูบังคับบัญชา

สําเร็จการศึกษา จํานวน 84 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามมีคา

ความเช่ือมั่น 0.92 วิเคราะหขอมูลดวยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย

พบวา ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  

โสภณ เสาวลักษณ (2553 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรทวีภาคี 

สาขาเครื่องกลระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อการประเมินหลักสูตรทวีภาคีการประเมินหลักสูตรทวิภาคี 

สาขาวิชาเครื่องกลระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง (ปวส.) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการสงเสริม

การศึกษาเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิป ประเมินใน 4 ดาน คือ 

ดานบริบท ดานปจจัยสนับสนุนหลักสูตร ดานกระบวนการ และดานผลผลิต โดยการศึกษากับประชากร

โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต (เอส-เทค) ไดแก คือ ผูบริหารจํานวน 11 คน อาจารยผูสอน จํานวน 14 คน 

และผูบริหารสถานประกอบการ จํานวน 14 คน และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี คือ นักเรียน

สาขาวิชาเครื่องกล จํานวน 53 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม และแบบสํารวจผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน วิเคราะหขอมูล

ดวยคาสถิติ ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) ดานบริบท       

ผลการประเมินผานเกณฑและมีความเหมาะสมในระดับดี 2) ดานปจจัยสนับสนุนหลักสูตร ผลการ

ประเมินผานเกณฑและมีความเหมาะสมในระดับดี สวนความพรอมของนักเรียน ไมผานเกณฑและ      
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มีความเหมาะสมในการประเมินอยูในระดับพอใช 3) ดานกระบวนการ ผลการประเมินผานเกณฑและ

มีความเหมาะสมในระดับดี 4) ดานผลผลิต ผลการประเมินผานเกณฑและมีความเหมาะสมในระดับดี

และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทวิภาคีสาขาวิชาเครื่องกลอยูในระดับปานกลาง 

สุปราณีย ธัญญรัตน (2553 : ข) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาประมงสาขาวิชาแปรรูปสตัวนํ้า วิทยาลัยประมงติณสลูานนท 

เพื่อประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาประมงสาขาวิชา

แปรรูปสัตวนํ้าวิทยาลัยประมงติณสูลานนท จังหวัดสงขลา โดยประยุกตแนวคิดของ Stufflebeam  

ในการประเมินหลักสูตร ดานบริบท ดานปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการ และดานผลผลิต แหลงขอมูล

ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนนักศึกษา ผูสําเร็จการศึกษา และผูประกอบการ ทั้งสิ้น 

102 คน เครื่องมือ ประกอบดวย แบบประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 

2546 ประเภทวิชาประมงสาขา แปรรูปสัตวนํ้า เปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับจํานวน 5 ฉบับ 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 

1 ฉบับ แบบบันทึกผลสัมฤทธ์ิจํานวน 2 ฉบับและแบบสัมภาษณจํานวน 1 ฉบับ ผลการวิจัยพบวา 

ดานบริบท ดานปจจัยเบื้องตนของหลักสูตร ดานกระบวนการ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และ

ดานผลผลิต คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผูสําเร็จการศึกษา มรีะดับคะแนนเฉลี่ยสูงกวาเกณฑ และ

มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

สุปราณี จูฑามาตย (2554 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรการศึกษา

นอกระบบการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานสงเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่ เพื่อประเมินหลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่ ในดานปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการ และดานผลผลิต ผูบริหาร

สถานศึกษา จํานวน 8 คน เจาหนาที่สายสามัญ จํานวน 8 คน และครูการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย จํานวน 60 คน ศึกษาจากประชากรและนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 

338 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงช้ัน รวมทั้งสิ้น 414 คน วิเคราะหขอมูลดวยความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัย ดานปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการ 

และดานผลผลิต มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  

โสภี นิลรักษ (2554 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเลขานุการของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เพื่อประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 

2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเลขานุการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

อาชีวศึกษา กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหาร จํานวน 26 คน อาจารยผูสอน 86 คน และนักศึกษา จํานวน 
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114 คน รวมจํานวน 226 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามชนิดมาตรสวน

ประมาณคา วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการ

ประเมินอยูในระดับมาก 3 ดาน เรียงอันดับจากมากไปนอยไดคือ ดานกระบวนการ ดานบริบท และ

ดานปจจัยนําเขา และอยูในระดับปานกลางเพียงดานเดียว คือ ดานผลผลิต 2) ผลการประเมิน

หลักสูตรดานเน้ือหาวิชาโดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

กัณนิการ จันทรโกเมศ (2554 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พุทธศักราช 2546) ประเภทวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อการศึกษาการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุงพุทธศักราช 2546) ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยประยุกตใชรูปแบบการประเมิน CIPP ประเมินทั้ง 4 ดาน คือ ดานบริบท 

ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลติ ประชากรและกลุมเปาหมาย ไดแก ผูบริหาร

สถานศึกษา ครูผูสอน นักเรียน ผูสําเร็จการศึกษา และผูบังคับบัญชาหรือนายจาง วิเคราะหดวยการ

แจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ดานบริบท ดาน

ปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และดานผลผลิต คือ ผูสําเร็จการศึกษา

สวนใหญมีความรู ทักษะ และเจตคติอยูในระดับมากตรงตามความตองการของสถานประกอบการ 

และตลาดแรงงาน 

พิรักษ บุญศิริ (2554 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ สาขาการทองเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การวิจัย

ครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการทองเที่ยวและการโรงแรม 

ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง ผูบริหารหลักสูตร 

อาจารยประจําสาขา ผูสําเร็จการศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ นักเรียนที่เรียนสาขา            

การทองเที่ยวและการโรงแรมช้ันปที่ 2 และช้ันปที่ 3 และผูประกอบการที่รับนักเรียนสาขาวิชา           

การทองเที่ยวและการโรงแรม เขาฝกงาน จํานวน 260 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสอบถาม

ชนิดมาตราสวน ประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 3 ชุด ชุดที่ 1 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของ

ผูบริหารหลักสูตรและอาจารยประจําสาขาการทองเที่ยวและการโรงแรม มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 

0.97 ชุดที่ 2 เปนแบบสอบถาม ความคิดเห็นของนักเรียน และผูสําเร็จการศึกษา มีคาความเช่ือมั่น

เทากับ 0.96 ชุดที่ 3 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูประกอบการมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.92 

สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย

สรุปได ดังน้ี 1) ผูบริหารหลักสูตร อาจารยประจําสาขา นักเรียน และผูสําเร็จการศึกษา มีความคิดเห็น

ตอการประเมินหลักสูตรฯ ในภาพรวม และรายดานทุกดาน ไดแก ดานบริบท ดานปจจัยเบื้องตน 

ดานกระบวนการ และดานผลผลิต อยูในระดับมาก 2) ผูประกอบการมีความคิดเห็นตองการประเมิน
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการทองเที่ยวและการโรงแรม ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ดานผลผลิตเกี่ยวกับประสิทธิผลของผูเรยีนที่เขาฝกงานในภาพรวมอยูในระดับมาก  

ราณี แกวไพร (2556 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการบัญชี วิทยาลัยสารพัดชาง

บรรหาร - แจมใส จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 

2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการบัญชี วิทยาลัยสารพัดชางบรรหาร - แจมใส จังหวัด

สุพรรณบุรี โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิปใน 4 ดาน ไดแก ดานบริบท ดานปจจัยเบื้องตน        

ดานกระบวนการ และดานผลผลิต กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก ครูผูสอน ประจําสาขาวิชา 

จํานวน 6 คน นักศึกษา ช้ันปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 18 คน ผูสําเร็จการศึกษา 

ปการศึกษา 2549 - 2554 จํานวน 105 คน และหัวหนาสถานประกอบการ ของผูสําเร็จการศึกษา

จํานวน 105 คน รวมทั้งสิ้น 234 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 

แบบสอบถามการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา

บริหารธุรกิจ สาขางานการบัญชี วิทยาลัยสารพัดชางบรรหาร-แจมใส จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 4 ฉบับ 

1) ฉบับสอบถามสําหรับครูผูสอน มีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.82 2) ฉบับสอบถามสําหรับนักศึกษา      

มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.87 3) ฉบับสอบถาม สําหรับผูสําเร็จการศึกษา มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 

0.89 และ 4) ฉบับสําหรับหัวหนาสถานประกอบการของผูสําเร็จการศึกษา มีคาความเช่ือมั่น เทากับ 

0.78 วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะหเน้ือหา ผลการ

ประเมินพบวา ดานบริบท ดานปจจัยเบื้องตน และดานกระบวนการ ครูผูสอน นักศึกษา และผูสําเร็จ

การศึกษา มีความเหมาะสมอยูในระดับ สวนดานผลผลิต หัวหนาสถานประกอบการของผูสําเร็จ

การศึกษา เห็นวา พฤติกรรมการทํางานและคุณภาพการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา มีความ

เหมาะสมอยูในระดับมาก  

งานวิจัยตางประเทศ 

Chiang (1977 อางถึงใน บุตรียา รัตนมณี, 2558 : 79) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมิน

ประสิทธิภาพของโปรแกรมเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 5 ป ของจูเนียร คอลเทจ ในไตหวัน เพื่อ

ประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร โดยใช CIPP Model กลุมตัวอยาง คือ บัณฑิต นักศึกษา คณะ 

และนายจาง พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นตรงกนัวา หลักสูตรมีความเหมาะสมในดานความรู ทักษะ

ในการประกอบอาชีพ ซึ่งมีนักศึกษาพอใจกับหลักสูตรน้ี เชนเดียวกับทางคณะพอใจกับความสําเร็จ

ของนักศึกษา สวนนายจางพอใจกับหลกัสตูรน้ีเชนเดียวกับทางคณะพอใจกับความสําเร็จของนักศึกษา 

สวนนายจางพอใจในระดับมากที่สุดเกี่ยวกับบัณฑิตที่จบการศึกษา ดานบริบท พบวา บัณฑิตและ

นักศึกษาเห็นวา หลักสูตรไมคอยยืดหยุน และสอดคลองกับเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เน้ือหาของหลักสูตร

มีความซ้ําซอนกันมาก และช่ัวโมงฝกงานไมเหมาะสม ดานปจจัยเบื้องตนพบวาบัณฑิต นักศึกษา และ
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ครูเห็นวาอุปกรณ เครื่องมือที่ชวยในการเรียนการสอน และโสตทัศนูปกรณเหมาะสมดีแลว แตตํารา

เอกสารยังไมเหมาะสม ดานกระบวนการพบวา สวนใหญ เห็นวากระบวนการไมเหมาะสม นักศึกษา

และบัณฑิต เห็นวาเทคนิคการสอนและคุณภาพเครื่องมือที่ใชยังไมเหมาะสม ผูดูแลหลักสูตรควรให

ความสนใจ และจัดทําหลักสูตรที่เปนประโยชนตอประสบการณการเรียนการสอน ดานผลผลิต พบวา 

นายจางพอใจกับคุณสมบัติและความสามารถของบัณฑิตมาก โดยเฉพาะดานการสื่อสารและการทํางาน

ในหนวยงาน 

Ibrahim (1989 : 863) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลสะทอนกลับเพื่อการประเมินผลการศึกษา

หลักสูตร โปรแกรมวิชาการธนาคาร ระดับอนุปริญญาของสถาบันเทคโนโลยีมารา ประเทศมาเลเซีย 

เกี่ยวกับรายวิชาตาง ๆ ที่ผูสําเร็จการศึกษาตองการเรียน ซึ่งสัมพันธและเพียงพอตอการทํางานและ

ระดับความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในการทํางาน โดยใชวิธีการติดตามผลของผูสําเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตรโปรแกรมวิชาการธนาคาร จากสถาบันเทคโนโลยีมารา ประเทศ มาเลเชีย จํานวน 164 คน 

ใชแบบสอบถาม ซึ่งมีขอคําถามเกี่ยวกับรายวิชาที่ตองการศึกษา การฝกประสบการณและการใช

ภาษาอังกฤษ ซึ่งขอมูลที่ไดรับจากการวิจัย จะเปนแนวทางในการพิจารณาการตัดสินใจแกไขปรับปรุง

หลักสูตร ผลการวิจัยพบวา 1) ผูสําเร็จการศึกษาเห็นวา รายวิชาและเน้ือหาสาระทั้งหมด มีความสําคัญ

หรือคอนขางสําคัญตอการปฏิบัติงาน 2) ความเพียงพอของรายวิชาที่ผูสําเร็จการศึกษาตองการศึกษา

อยูในระดับดี 3) ผูสําเร็จการศึกษาจํานวนรอยละ 80.40 เห็นวา การฝกประสบการณมีประโยชนตอ

การปฏิบัติงาน และตองการใหมีการฝกประสบการณมากย่ิงข้ึน 4) ผูตอบแบบสอบถามทุกคน เห็นวา

ภาษาอังกฤษมีความสําคัญตอการทํางานประจําวัน ในจํานวนรอยละ 98.20 ตองการใชทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสาร และจํานวนรอยละ 95.10 ตองการทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร 

Winn (1989 : 14 - 5) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรฝกอบรมบํารุงรักษา

เครื่องบินป 60 ของมหาวิทยาลัยวอชิงตัน เพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณะผูฝกสอนและ 

เพื่อประเมินเน้ือหาของหลักสูตรวา บรรลุเปาหมายของหลักสูตรหรือไม กรอบแนวคิดของการวิจัยใช 

คือ รูปแบบของการประเมิน CIPP Model โดยใชแบบสัมภาษณและแบบสังเกตในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผลการวิจัยพบวา การเรียนการสอนมุงเนนใหผูเรียนรูวิธีการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในสภาพ         

การทํางานจริงและเน้ือหา พบวา มีการเตรียมปญหารูปแบบตาง ๆ เพื่อฝกการแกไขปญหาทางดาน

เทคนิคตาง ๆ และมีการฝกซอมบํารุง โดยจําลองการซอมบํารุงดวยการใชคอมพิวเตอร 

Fidone (1993 : 2038A - 2039A) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินโปรแกรมวิทยาศาสตร

ระดับมัธยมโดยใชองคประกอบบริบท ของโมเดล ชวยในการตัดสินใจหรือรูปแบบจําลองซิปป (CIPP) 

เพื่อเตรียมนักเรียนใหมีความรูความสามารถเฉพาะทางในระดับสูงโดยรวบรวมจากครูวิทยาศาสตร 

ระดับมัธยม เกรด 6 - 12 จํานวน 100 คน นักเรียนสายวิทยาศาสตรเกรด 10, 11 และ 12 จํานวน 

613 คน โดยใชถามเกี่ยวกับการวิจัยจํานวน 6 ขอ และวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย t-test การวิเคราะห 
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ความแปรปรวน (ANOVA) และการกระจายความถ่ีซึ่งการวิเคราะหขอมูลใหเห็นถึงความแตกตางระหวาง

ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร ความตองการของหลักสูตร การมอบหมายงานและความไมชอบของนักเรียน  

Hsieh (1998 : 1023 - A) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร

เทคโนโลยีการประกันและการธนาคารของวิทยาลัยในไตหวัน เพื่อประเมินหลักสูตรในดานการสอน 

ดานการสนับสนุน หลักสูตรดานวัสดุ หลักสูตรดานผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน และการปฏิบัติงานกรอบ

แนวคิดของการวิจัย ใชแบบประเมินของ CIPP Model ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผลการวิจัยพบวา 1) ผูเรียนไมพึงพอใจที่หลักสูตรขาดความยืดหยุนและไมตรงตามความตองการ       

ของผูเรียน 2) นายจางพึงพอใจกับเน้ือหาความรูที่เตรียมใหกับผูเรียนและการปฏิบัติงานของผูสําเร็จ

การศึกษา 3) เน้ือหาหลักสูตรไดเตรียมความพรอมใหแกผูเรียนในการเขาสูวงการธุรกิจในอนาคตและ

สนองตอสังคมที่ ใชเทคโนโลยีข้ันสูง ผลการประเมินสรุปไดดังน้ี 1) นักเรียนตองการประสบการณ 

ทางวิทยาศาสตรอยางกวางขวางรวมทั้งการเย่ียมชุมชนทางวิทยาศาสตรแหงอื่นมากกวาการทดลอง 

ในหองปฏิบัติและการศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มเติมในช้ันเรียน 2) ครูควรเนนขอบขายจุดประสงค        

ในการศึกษาวิทยาศาสตรของนักเรียน เพื่อการพัฒนาทักษะในหองปฏิบัติการและพัฒนาทักษะ        

ทั้งดาน 3) ทั้งนักเรียนและครูตองการหลักสูตรระยะสั้น ๆ ที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาในสาขาวิชา

อื่น ๆ โดยกําหนดเวลาไมนอยกวา 1 ภาคเรียน 4) ครูในโรงเรียนระดับกลางวาจุดมุงหมายของการศึกษา

วิทยาศาสตรเปนการเตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพและการนําความรูทางวิทยาศาสตรมาดัดแปลงให

เหมาะสมกับนักเรียนเทาน้ัน 

จากการศึกษาคนควางานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ ทําใหทราบผลงานวิจัยที่กอใหเกิด

ความรู ความเขาใจ อันเปนประประโยชนในการประเมินหลักสูตร โดยการบริหารหลักสูตรใด ๆ 

เพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคหนวยงานที่ดําเนินงานตองมคีวามพรอมในดานทรัพยากรที่สอดคลอง

กับการบริหารหลักสูตรน้ัน ๆ จึงจะทําใหการดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ดังน้ัน

การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี จึงเปนการตรวจสอบวาหลักสูตรที่ใชน้ันประสบ

ความสําเร็จในการดําเนินการมากนอยเพียงใด ผูวิจัยจึงทําการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมือง 

สุราษฎรธานี โดยใชแนวคิดรูปแบบการประเมิน CIPP Model ของ Stufflebeam ในดานบริบท ดาน

ปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต  

 


