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โดย...ศูนย์ประเมินผล ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 2

วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563

กำรประเมินผลโครงกำร
ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)



ควำมหมำย หลักกำร รูปแบบ กำรประเมินผล

วิธีกำร/ขั้นตอนกำรประเมินผล 
- กำรก ำหนดประเภท แผนแบบ 
- ก ำหนดประเด็น ตัวชี้วัด
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
- กำรประมวลผลและวิเครำะหข์้อมูล
- กำรเขียนรำยงำน

ประโยชน์ของกำรประเมินผล

หัวข้อน ำเสนอ



ควำมหมำยกำรประเมินผล 
(Evaluation)

ควำมเห็นเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง กำรตัดสินควำมเพียงพอคุณค่ำของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

กำรตัดสินควำมสอดคล้องต้องกันระหว่ำงกำรปฏิบัติกับวัตถุประสงค์ 

กำรตัดสินโดยผู้เชี่ยวชำญ ตัดสินควำมพึงพอใจ/คุณค่ำ 

กำรตีค่ำ ตีรำคำในสิ่งนั้นๆ เพื่อตอบค ำถำมว่ำดีแค่ไหน 

กำรน ำจ ำนวนที่ได้จำกกำรวัดมำเทียบกับเกณฑ์

กระบวนกำรตัดสินคุณค่ำของแผนงำน/โครงกำร ด้วยกำรเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วน ำมำ
วิเครำะห์เพื่อน ำผลมำเปรียบเทียบกับเกณฑ์ว่ำบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไมเ่พียงใด

กระบวนกำรค้นหำ ควำมสอดคล้อง ประสิทธิผล หรือควำมส ำเร็จ และผลกระทบตำม
วัตถุประสงคข์องแผนงำนหรือโครงกำรโดยกระบวนกำรค้นหำนั้นต้องท ำอย่ำงเป็นระบบ 



กำรประเมินผลแบบยึดจุดมุ่งหมำยที่ก ำหนดไว้เป็นหลัก
(Tyler’s goal attainment Model )

กำรประเมินผลแบบยึดเป้ำหมำย ไม่ยึดเป้ำหมำย
ดูทั้งระบบในภำพของควำมคำดหวัง & ควำมเป็นจริง
(Stake’s Countenance Model )

หลักกำร รูปแบบ กำรประเมินผล 



กำรวัดผลส ำเร็จ แบบสมดุล (Balanced Scorecard:BSC )

หลักกำร รูปแบบ กำรประเมินผล 



ประโยชน์กำรประเมินผล : ประเมินผลเพื่ออะไร

ช่วยในกำรตัดสินใจน ำโครงกำรไปใช้

ช่วยให้ทรำบว่ำโครงกำรยังมีควำมจ ำเปน็ต้องท ำ
ต่อไปหรือต้องขยำย โครงกำรออกไปหรือไม่

น ำผลที่ได้จำกกำรประเมินผลมำใช้ในกำรตัดสินใจ
ปรับปรุงโครงกำร

วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรว่ำเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ หรือไม่ อย่ำงไร มีปัญหำ อุปสรรค ต่อควำมส ำเร็จอย่ำงไร

น ำไปใช้วำงแผนในโครงกำรที่มีลักษณะใกลเ้คียง
หรือคล้ำยคลงึกันต่อไป



กำรประเมินโครงกำร ตำมเกณฑ์ “ OECD ”
ควำมสอดคล้อง (Relevance)
ควำมเชื่อมโยง (Coherence) 
ประสิทธิผล (Effectiveness)
ประสิทธิภำพ (Efficiency)
ผลกระทบ (Impact)
ควำมยั่งยืน (Sustainability)

หลักกำร รูปแบบ กำรประเมินผล 



ต้นทุน
(Resource/Cost)

ทรัพยำกร
(Inputs)

กระบวนกำรผลิต
(Process or Operation)

ผลผลิต 
(Outputs)

ผลลัพธ์ 
(Outcomes)

Value for money/Cost-Effectiveness

EffectivenessEfficiencyEfficiency

หลักกำร รูปแบบ กำรประเมินผล 

กำรวัดผลส ำเร็จตำมตัวแบบ 
Logic Model

กำรประเมินผลแบบซิปป์ 
(CIPP Model )



วิธีกำร/ขั้นตอนกำรประเมินผล 



กำรประเมินผลก่อนเริ่มโครงกำร (Pre Evaluation)

กำรประเมินผลระหว่ำงโครงกำร (Ongoing Evaluation)

กำรประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงกำร (Post Evaluation)

แบ่งตำมช่วงระยะเวลำโครงกำร/แผนงำน

ก ำหนดประเภทกำรประเมินผล



กำรเปรียบเทียบก่อนและหลังโครงกำร  ไม่มีกลุ่มควบคุม
(Pretest – Posttest Design no Control Group )

ก ำหนดแผนแบบ (Design)

กำรเปรียบเทียบก่อนและหลังโครงกำร  มีกลุ่มควบคุม
(Pretest – Posttest Design with Control Group )

กำรเปรียบเทียบหลังโครงกำร  มีกลุ่มควบคุม
(Pretest Only Design with Control Group )

กำรประเมินโดยใช้แผนแบบทดลอง(Experimental Design)

กำรประเมินโดยไม่ใช้แผนแบบทดลอง 
(Nonexperimental Design) เปรียบเทียบกับเป้ำหมำย เกณฑ์ 
ค่ำมำตรฐำน/สถิติ 



ประเด็น ตัวชี้วัดที่ชี้ให้เห็นว่ำ ควำมจ ำเป็น ควำมคุ้มค่ำ 
ควำมเหมำะสมของเป้ำหมำยโครงกำร ประเด็นปัญหำที่
จะเกิดขึ้นภำยหน้ำ 

บริบท/สภำวะแวดล้อม (C: Context)

ตัวอย่ำงเช่น สภำพปัญหำในพื้นที่

กำรก ำหนดประเด็น ตัวชี้วัด



ประเด็น ตัวชี้วัดที่ชี้ให้เห็นว่ำปัจจัยต่ำงๆ 
ที่น ำเข้ำสู่กำรด ำเนินงำนมีควำมเหมำะสมเพียงใด 

ปัจจัยน ำเข้ำ (I : Input)

ตัวอย่ำง 
เช่น จ ำนวนคน จ ำนวนวัตถุดิบต่ำงๆ จ ำนวนเงินลงทุน



ประเด็น ตัวชี้วัดที่ชี้ให้ทรำบว่ำ กำรด ำเนินงำน/กำรกระท ำเพื่อ
เปลี่ยนปัจจัยน ำเข้ำมำเป็นผลได้ในช่วงเวลำหนึ่ง บรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้มำกน้อยเพียงใด

กิจกรรม (A : Activity)

ตัวอย่ำง : กำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้ฯ
ตัวชี้วัด  : จ ำนวนครั้งในกำรประชุมวำง      

แผนกำรด ำเนินงำนของศูนย์เรียนรู้ฯ
จ ำนวนครั้ง/กิจกรรมที่สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์    
ให้ศูนยเ์รียนรู้ฯ



ประเด็นตัวชี้วัดที่ชี้ให้ทรำบว่ำกำรด ำเนินงำนในชว่งต่ำงๆ   ควรจะต้อง
ปรับปรุงหรือแก้ไขในสว่นใดบ้ำง เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ หรือท ำให้กำร
ด ำเนินงำนนั้นๆ บรรลุเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว้

ตัวอย่ำงเช่น ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน สอดคล้อง
เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้หรือไม่

กระบวนกำร (P : Process)



ประเด็น ตัวชี้วัดที่สำมำรถบอกได้ว่ำ ผลผลิตที่ได้บรรลุตำม
เป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์หรือไม่

ตัวอย่ำง : กำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้
ตัวชี้วัดผลผลิต : จ ำนวนศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับกำรพัฒนำ

ผลผลิต/ผลได้ (P: Product)



ประเด็น ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงผลอันเนื่องมำจำกผลจำก
กำรด ำเนินงำน 

ตัวอย่ำง: กำรพัฒนำศูนย์เรียนรูฯ้
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : จ ำนวนผู้ที่มำรับบริกำรศนูย์เรยีนรู้เพิ่มมำกขึ้น ได้น ำ
ควำมรู้จำกศูนย์ไปใช้ประโยชน์เกิดรำยได้เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ (O : Outcome)
/ ผลกระทบ (Impact)



ข้อมูลปฐมภูมิ   เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยหน่วยงำนผูป้ระเมิน
จำกกำรส ำรวจด้วยตัวอย่ำง หรือส ำมะโน 

ข้อมูลทุติยภูมิ  เป็นข้อมูลที่มีกำรรวบรวมไว้แล้วทั้งหน่วยงำนของ

ผู้ประเมินและหน่วยงำนอื่นๆ เช่น เอกสำรประกอบกำรรำยงำนต่ำงๆ          

เอกสำรวิชำกำร วิทยำนิพนธ์

ประเภทของข้อมูล: ตำมแหล่งที่มำของข้อมูล 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล



ประชำกร: กลุ่มสมำชิกทั้งหมด
ที่ต้องกำรศึกษำ

กลุ่มตัวอย่ำง: ส่วนหนึ่งของประชำกรที่ถูกเลอืกมำศึกษำ
แทนประชำกรทั้งหมด

ข้อมูลปฐมภูมิ : ส ำรวจด้วยตัวอย่ำง ส ำมโน 
เครื่องมือ เช่น แบบสอบถำม แบบสัมภำษณ์ แบบออนไลน์ 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล



กำรก ำหนดขนำดตัวอย่ำง

ขึ้นกับ งบประมำณ เวลำ เครื่องมือ ควำมคุ้มค่ำ

กรณีทรำบจ ำนวนประชำกร : สำมำรถใช้เกณฑ์ก ำหนด ดังนี้

1. ปชก. หลักร้อย ใช้กลุ่มตัวอย่ำงอย่ำงน้อย 25%

2. ปชก. หลักพัน        ............ 10%

3. ปชก. หลักหมื่น      ............                         5%

4. ปชก. หลักแสน      ............ 1%

ใช้สูตร ตำมวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง

ใช้ตำรำงส ำเร็จรูปของ R.V. Crejcie & D.W. Morgan



กำรประมวลและวิเครำะห์ข้อมูล

ใช้สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics)

ค่ำผลรวม ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ฐำนนิยม มัธยฐำน 

ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

ใช้สถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistics) :

Chi-square test  t-test F-test ANOVA

กำรประมวลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ : 
ใช้ App. Excel  SPSS  STATA       

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

ใช้ลิเกริต์สแกล (Likert Scale) :

ค่ำคะแนน (ข้อมูลเชิงคุณภำพ)



การเขียนรายงาน

กำรเขียนไล่เรียงตำมรูปแบบที่ก ำหนด ประเด็นต่ำง ๆ สอดแทรกตัวชี้วัด
ในแต่ละประเด็น

แสดงผลลัพธ์ของงำนที่สำมำรถน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำโครงกำร 

ใช้เป็นหลักฐำนทำงวิชำกำร ใช้ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน ใช้ศึกษำค้นคว้ำหรืออ้ำงอิง

และประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำหรือวำงแผนกำรท ำงำน
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