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 การวจิยัค รัง้นี้มจีดุประสงคเ์พื่อประเมนิโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพของ
โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครในส านกังานเขตมนีบุรี  ปีการศกึษา 2551  โดยใชโ้มเดลเคาน์
ทแินนซ ์ของ สเตก้ ในดา้นปจัจยัน าเขา้ กระบวนการปฏบิตั ิและผลการด าเนินงานของโครงการ
เรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ผูบ้รหิารโรงเรยีน จ านวน 30 คน ขา้ราชการครู
กรงุเทพมหานคร จ านวน 405 คน คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีน จ านวน 115 
คน นกัเรยีนช่วงชัน้ที ่2 จ านวน 372 คน ผูป้กครองนกัเรยีน จ านวน 354 คน หวัหน้าฝา่ยการศกึษา
และเจา้หน้าที ่จ านวน 15 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นแบบบนัทกึการส ารวจขอ้มลูเอกสาร  
แบบสมัภาษณ์  และแบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื  ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 

 ผลการวจิยัพบว่า 
 1. โครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพในดา้นปจัจยัน า เขา้ มผีลการประเมนิใน
ระดบัสงูกว่ารอ้ยละ 80 ทุกรายการ ยกเวน้จ านวนบุคลากร พบว่ารอ้ยละ 70 ของผูบ้รหิารโรงเรยีนมี
ความคดิเหน็ว่าจ านวนบุคลากรมคีวามเพยีงพอ  รอ้ยละ 84.7 ของ ขา้ราชการครกูรงุเทพมหานครมี
ความคดิเหน็ว่าจ านวนบุคลากรมคีวามเพยีงพอ  รอ้ยละ 20 ของหวัหน้าฝา่ยการศกึษาและเจา้หน้าที ่
มคีวามคดิเหน็ว่าจ านวนบุคลากรมคีวามเพยีงพอ ซึง่ความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอยา่งทัง้ 3 กลุ่มมี
ความคดิเหน็ไมส่อดคลอ้งกนั  
 2.  โครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพในดา้นกระบวนการปฏบิตั ิมผีลการประเมนิ
ในระดบัสงูกว่ารอ้ยละ 80 ทุกรายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 3.  โครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพในดา้นผลการด าเนินงานของโครงการฯ มผีล
การประเมนิตามความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอยา่งในระดบัมาก ค่าเฉลีย่  ( X ) สงูกว่า 3.5 ทุกรายการ 
ยกเวน้   ดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีนในระดบัชัน้ประถม ศกึษาปีที ่
4/2549 ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5/2550 และชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6/2551 ในระดบัโรงเรยีน พบว่า 
ค่าเฉลีย่ ( X )  สงูกว่าระดบั 2.0 จ านวน 7 โรงเรยีน และค่าเฉลีย่ ( X ) ต ่ากว่าระดบั  2.0 จ านวน 2 
โรงเรยีน แต่ค่าเฉลีย่รวมสงูกว่าระดบั 2.0  
  
 



 4. แนวทางกระบวนการด าเนินงานตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพซึง่จดัสรร
งบประมาณใหก้บันกัเรยีนเป็นรายหวั คนละ 1,500 บาท จ านวน 7 รายการ  ควรใหโ้รงเรยีนส ารวจ
ความตอ้งการของนกัเรยีน/ผูป้กครอง ตามสภาพทีเ่ป็นจรงิ แลว้ใหแ้ต่ละโรงเรยีนบรหิ ารงบประมาณ
เองภายในวงเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรรไมจ่ าเป็นตอ้งเป็น 7 รายการ หรอืมอบเงนิใหก้บันกัเรยีน /ผูป้กครอง
นกัเรยีนไปบรหิารจดัการเองภายใตข้อบเขตทีก่ าหนด 
 ผลการประเมนิดา้นปจัจยัน าเขา้ กระบวนการปฏบิตั ิและผลของโครงการฯ มกีารด าเนินการ
ทีส่อดคลอ้งกนัระหว่างแผนงาน/ความคาดหวงักบัสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ ในระดบัด ี  
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 The propose of this research is to evaluate input, process and result of Project An 

Evaluation of free education and quality study in Bangkok schools of Minburi district 

academic year 2008 by using  Stake’s Countenance Model  . The samples consist of 30 

school executives, 405 of government teachers Bangkok, 115 of basic education 

commission, 372 of the second floor students, 354 of parents, 15 of head of education and 

officers. The tools used for data collection are Document Checklist, Interview Record Form 

and Questionnaire. The statistics used for data analysis are percentage, average value and  

standard deviation. 

 The result of the research found that;  
 1.  The overall result of Project Input is more than 80% in every topic , except 
manpower topic that opinion of school executives, government teachers Bangkok, head of 
education and officers are not concordant – 70% for school executives, 84.7% for 
government teachers Bangkok and 20% head of education and officers. 
 2.  The overall result of Project Process is more than 80% in every topic.  
 3.  The result of Project Result in Computer skill of the students, Foreign Language 
skill of the students, Satisfaction of basic education commission, students and parents, and 
the consistency of project process and purpose is in high level – average ( X ) is more than 
3.5.   

 4.  The result of achievement in English study of primary students grand 4/2549, 
5/2550 and 6/2551 found that 7 schools have more than 2.0 average ( X ) , 2 schools have 
lower than 2.0 average ( X ) while average of District office is more than 2.0.  

 5.  As the Project has allocated dedicated budget for a single student at Baht 1,500 
for the 7 items in the list, in fact the school should conduct a need assessment survey of 
student/parent and allow the school to manage a certain budget according to the needs of 
student/parents. Alternatively, the school may distribute a lump of money to student/parents 
and let them manage the money under project condition.  
 On project input, project process, and project result found that the project plans, 
project goal and actual result are conform in high level.  

http://dict.longdo.com/search/concordant
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ประกาศคณูุปการ 
 

 ปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ีส าเรจ็ไดด้ว้ยด ีดว้ยความกรณุาอยา่งยิง่จากรองศาสตราจารย ์ 
ดร.สมสรร วงษ์อยูน้่อย ประธานกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สุรชยั   
มชีาญ กรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์ทีไ่ดก้รณุาสละเวลาใหค้ า ปรกึษาและแนะน าตลอดจนแกไ้ข
สิง่บกพรอ่งต่างๆแลเป็นก าลงัใจอนัดยีิง่ส าหรบัผูว้จิยัท าใหป้รญิญานิพนธฉ์บบัน้ีสมบรูณ์ รวมทัง้ 
พระคุณของคณาจารยส์าขาวทิยาการการประเมนิ ส านกัทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทุกท่านทีไ่ดป้ระสทิธปิระสาทวชิาความรูใ้หแ้ก่ผูว้จิยั 
 ขอกราบขอบพระคุณ นายสุรเกยีรต ิลิม้เจรญิ ผูอ้ านวยการเขตบางรกั ประธานกรรมการ
สอบปรญิญานิพนธ ์ รองศาสตราจารยล์ดัดาวลัย ์หวงัพานิช กรรมการสอบปรญิญานิพนธ ์ซึง่กรณุา
ใหข้อ้เสนอแนะทีท่ าใหป้รญิญานิพนธฉ์บบัน้ีมคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูท้รงคุณวุฒใินการตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอืส าหรบัการวจิยัครัง้นี้  
ผูช่้วยศาสตราจารยด์ลิก  ดลิกานนท ์ นายไพรชั  อรรถกามานนท ์ นายอุดมศกัดิ ์นาด ีทีก่รณุาให้
ค าแนะน าอนัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ 
 ขอกราบพระคุณ หวัหน้าฝา่ยการศกึษา  ผูบ้รหิารโรงเรยีน ขา้ราชการครกูรงุเทพมห านคร 
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในส านกังานเขตนมนีบุร ีทีก่รณุาใหข้อ้มลูผูว้จิยั จากการ
สมัภาษณ์ และตอบแบบสอบถาม  
 บุคคลทีม่คีวามส าคญัต่อผูว้จิยัอยา่งยิง่ คอื คุณพ่อ คุณแม ่สาม ีและลกูทีค่อยสนบัสนุน
และเป็นก าลงัใจตลอดเวลาท าใหผู้ว้จิยัท าปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ีจนประสบความส าเรจ็ 
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บทท่ี  1 
บทน า 

 

ภมิูหลงั 
 การศกึษาเป็นปจัจยัส าคญัในการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์อนัเป็นทรพัยากรทีม่คีุณค่ายิง่ใน
การพฒันาชาต ิดงัเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ไดร้ะบุไว้
ใน มาตรา 43 ว่า บุคคลยอ่มมสีทิธเิสมอภาคในการไดร้บัการศกึษา และพระราช บญัญตักิารศกึษา
แห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 ไดบ้ญัญตัไิวใ้นหมวดที ่ 2  สทิธแิละหน้าทีท่างการศกึษามาตรา 10 ว่า 
การจดัการศกึษาตอ้งจดัใหบุ้คคลมสีทิธแิละโอกาสเสมอกนัในการไดร้บัการศกึษาขัน้พืน้ฐานไมน้่อย
กว่าสบิสองปี ทีร่ฐัตอ้งจดัใหท้ัว่ถงึและมคีุณภาพโดยไมเ่กบ็ค่าใช้จา่ย (ส านกัปฏริปูการศกึษา. 2542)  
 การพฒันาประเทศไทยใหม้คีวามพรอ้มในการแขง่ขนัในเวทโีลกได ้จะตอ้งเพิม่คุณภาพ
ของคนใหม้ศีกัยภาพในการผลติเพื่อการแขง่ขนัใหไ้ดซ้ึง่การลงทุนทางการศกึษาเท่านัน้ทีจ่ะช่วย
พฒันาประเทศแบบยัง่ยนื แต่กระบวนการลงทุนทางการศกึษาเป็นระบบที่ ซบัซอ้นใชทุ้นจ านวน
มหาศาลและรปูแบบหลากหลาย ภาครฐัเองทีเ่ป็นองคก์รหลกัทีม่ารบัภาระในการลงทุนทาง
การศกึษากม็ขีอ้จ ากดัดา้นงบประมาณการจดัการศกึษา และไมม่หีน่วยงานใดทีส่ามารถรบัภารกจิ
ทัง้หมดและตอบสนองความตอ้งการดา้นการเรยีนรูอ้นัหลากหลายของชุมชนได ้ ภาระในการลงทุ น
ทางการศกึษา จงึควรเป็นหน้าทีร่ว่มกนัจากภาครฐัและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ หรอืองคก์รอื่นๆ 
ดงันัน้การแสวงหาผูร้บัภาระในการลงทุนทางการศกึษาจงึไมเ่พยีงทีจ่ะช่วยใหเ้กดิการใชท้รพัยากร
อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสุดเท่านัน้ แต่ยงัเป็นวธิกีารทีช่่วยตอบสนองค วามตอ้งการ
ดา้นการเรยีนรูท้ีส่ าคญัยิง่อกีดว้ยโดยเฉพาะในดา้นการรบัภาระการจดัการศกึษารว่มกนัเพื่อให้
การศกึษาทนัตามกระแสเศรษฐกจิและสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นไป ซึง่สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์  ของ
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ .ศ. 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ.2545 ทีเ่ป็น
กฎหมายแมบ่ทในการบรหิารและจดัการศกึษา ก าหนดใหบุ้คคลมสีทิธแิละโอกาสเสมอกนัในการรบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐานไมน้่อยกว่าสบิสองปีทีร่ฐัตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถงึและมคีุณภาพโดยไมเ่กบ็
ค่าใชจ้า่ย  ในหมวด 4 แนวการจดัการศกึษา มาตรา 29 ระบุว่า ใหส้ถานศกึษารว่มกบับุคคล 
ครอบครวั ชุมชน องคก์รชุมชน องคป์กครองส่วนทอ้งถิน่ เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพี 
สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ แล ะสถาบนัสงัคมอื่นๆส่งเสรมิความเข้ มแขง็ของชุมชน เพื่อให้
ชุมชนมกีารจดัการศกึษาอบรมมกีารแสวงหาความรูข้อ้มลูขา่วสารและรูจ้กัเลอืกสรรภมูปิญัญาและ
วทิยาการต่ างๆเพื่อพฒันาชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปญัหาและความตอ้งการรวมทัง้หาวธิกีาร
สนบัสนุนใหม้กีารแลกเปลีย่นประสบการณ์การพฒันาระหว่างชุมชน หมวด 5 ส่วนที ่2  ว่าดว้ยการ
บรหิารและจดัการศกึษา องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ระบุไวใ้นมาตรา 41 ใหอ้งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่มสีทิธจิ ัดการศกึษาในระดบัใดระดบัหนึ่ง ตามความพรอ้มความเหมาะสมและความตอ้งการ
ภายในทอ้งถิน่ และมาตรา 42 ใหก้ระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิความพรอ้มในการ
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จดัการศกึษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และมหีน้าทีใ่นการประสานและส่งเสรมิองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ใหส้ามารถจดั การศกึษาสอดคลอ้งกบันโยบายและไดม้าตรฐานการศกึษารวมทัง้การ
เสนอแนะการจดัสรรงบประมาณอุดหนุนการจดัการศกึษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ หมวดที ่ 8 
ว่าดว้ยทรพัยากรและการลงทุนทางการศกึษา ระบุในมาตรา 58 ใหม้กีารระดมทรพัยากรและการ
ลงทุนดา้นงบประมาณ การเงนิ และทรพัยส์นิ  ทัง้จากรฐั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ บุคคล 
ครอบครวั ชุมชน องคก์รชุมชน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถาน
ประกอบการ สถาบนัสงัคมอื่นและต่างประเทศมาใชจ้ดัการศกึษา 
 กรงุเทพมหานครเป็นหน่วยงานบรหิารส่วนทอ้งถิน่ มภีารกจิตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้น
พระราชบญัญั ตริะเบยีบบรหิารกรงุเทพมหานคร พ .ศ.2528 มาตรา 89(21) ซึง่ก าหนดไวใ้ห้
กรงุเทพมหานครมอี านาจหน้าทีใ่นงานดา้นการศกึษา โดยมหีน่วยงานส าคญัระดบัส านกัของ
กรงุเทพมหานคร คอื ส านกัการศกึษา กรงุเทพมหานคร ท าหน้าทีด่แูลรบัผดิชอบ งานดา้น
การศกึษา ซึง่การจดัการศกึษาของกรงุเทพม หานครนัน้ มทีัง้การจดัการศกึษาในระบบและการจดั
การศกึษานอกระบบ การศกึษาในระบบกรงุเทพมหานคร มโีรงเรยีนในสงักดั จ านวน 435 โรงเรยีน 
ตัง้กระจาย  อยูใ่นทุกพืน้ทีเ่ขตปกครองของกรงุเทพมหานคร เพื่อใหก้ารศกึษาแก่เยาวชนตัง้แต่
ระดบัก่อนประถมศกึษาถงึระดบัมธัยมศกึษา ซึง่ก รงุเทพมหานครไดร้บังบประมาณเป็นเงนิอุดหนุน
จากรฐับาลเป็นค่าใชจ้า่ยรายหวันกัเรยีนจ านวนหน่ึง และจดัสรรงบประมาณของกรงุเทพมหานคร
สมทบอกีส่วนหน่ึง เพื่อใหโ้รงเรยีนในสงักดักรงุเทพมหานครไดร้บังบประมาณทีเ่พยีงพอต่อการ
ใหบ้รกิารการศกึษาขัน้พืน้ฐานไดอ้ยา่งทัว่ถงึและมคีุ ณภาพ ซึง่งบประมาณทีไ่ดร้บัดงักล่าวขา้งตน้ 
โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครจะตอ้งน าไป บรหิารจดัการทุกๆดา้น ทัง้ดา้นวสัดุ ครภุณัฑ ์อาคาร
สถานที ่ค่าสาธารณูปโภค และการจดัการเรยีนการสอน  
 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ กรงุเทพมหานคร โดยส านกัการศกึษา จงึไดจ้ดัท าโครงการ 
เรยี นฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร ในปีงบประมาณ 2551  
จ านวน 435 โรงเรยีน ซึง่เป็นโครงการทีส่่งเสรมิแผนบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร พ .ศ. 2548-
2551 สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ .ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 
2545 โดยจดัสรรงบประมาณเป็นค่าใชจ้า่ยรายหวัใหก้บันกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร 
ในปีงบประมาณ 2551 จ านวน 345,725 คน คนละ 1,500 บาทส าหรบัเป็นค่าใชจ้า่ยใหน้กัเรยีนใน
โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร ตามรายการดงันี้ 1) ค่าชุดลกูเสอื/เนตรนาร/ียวุกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/
ชุดพลศกึษา 2)  ค่าจา้งครสูอนภาษาต่างประเทศ  3) ค่าประกนัอุบตัเิหตุ  4)  ค่าวสัดุคอมพวิเตอร ์5)  
ค่าวสัดุอุปกรณ์การเรยีนของนกัเรยีน  6)  ค่าหนงัสอืเสรมิการเรยีน 7) ค่าใชจ้า่ยกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
 เนื่องจากโครงการเรยีนฟร ีเรยีนดอียา่งมคีุณภาพของโรงเรยีนสงักดักรุ งเทพมหานคร ได้
ด าเนินการในปีงบประมาณ 2550  เป็นโครงการทีใ่ชง้บประมาณของกรงุเทพมหานคร จ านวน 
518,587,500.- บาท (หา้รอ้ยสบิแปดลา้นหา้แสนแปดหมืน่เจด็พนัหา้รอ้ยบาทถว้น )  จดัสรรใหก้บั
ส านกังานเขตจ านวน 50 ส านกังานเขต ซึง่มโีรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครตัง้อยู ่และส านั กงาน
เขต มนีบุร ีเป็นอกีหนึ่งส านกังานเขตที ่มโีรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร จ านวน 13 โรงเรยีน 
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ประกอบดว้ย โรงเรยีนคลองสองตน้นุ่น โรงเรยีนคลองสาม โรงเรยีนวงัเลก็วทิยานุสรณ์ โรงเรยีน
บา้นเกาะ โรงเรยีน  บงึขวาง โรงเรยีนมนีบุร ีโรงเรยีนวดัทองสมัฤทธิ ์โรงเรยีนวดับ าเ พญ็เหนือ 
โรงเรยีนวดัใหมล่ านกแขวก โรงเรยีนวดัแสนสุข โรงเรยีนศาลาคู ้โรงเรยีนสุเหรา่บางชนั โรงเรยีน
สุเหรา่ทรายกองดนิ  จดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ระดบัก่อนประถมศกึษา ถงึระดบัประถมศกึษาปีที ่ 6 
จ านวน 10 โรงเรยีน และจดัการศกึษา ระดบัก่อนประถมศกึษา ถงึระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ จ านวน 
3 โรงเรยีน ไดร้บัจดัสรรงบประมาณโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ จ านวน 16,992,000.-
บาท (สบิหกลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่สองพนับาทถว้น ) เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยใหก้บันกัเรยีนในสงักดัคนละ 
1,500.- บาทตามรายการดงันี้ 1) ค่าชุดลกูเสอื/เนตรนารี/ยวุกาชาด /ชุดนอนอนุบาล /ชุดพลศกึษา  2)  
ค่าจา้งครสูอนภาษาต่างประเทศ  3) ค่าประกนัอุบตัเิหตุ 4)  ค่าวสัดุคอมพวิเตอร ์5)  ค่าวสัดุอุปกรณ์
การเรยีนของนกัเรยีน  6)  ค่าหนงัสอืเสรมิการเรยีน 7) ค่าใชจ้า่ยกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน   โครงการ
ดงักล่าวไดด้ าเนินการไประยะหน่ึงแลว้จงึสมควรที่ จะประเมนิโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมี
คุณภาพของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร ในส านกังานเขตมนีบุร ีเพื่อน าผลทีไ่ดไ้ปใชเ้ป็นขอ้มลู
สารสนเทศในการตดัสนิใจส าหรบัการด าเนินงานตามโครงการต่อไป  

 
จดุประสงคข์องการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัมจีดุประสงคไ์วด้งันี้ 
 1.  เพื่อประเมนิปจัจยัน าเขา้ กระบวนการปฏบิตั ิและผลการด าเนินงานของโครงการเรยีน
ฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร ในส านกังานเขตมนีบุร ี
 2.  เพื่อเสนอแนวทางกระบวนการด าเนินงานตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ 
ของโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร ในส านกังานเขตมนีบุร ี
 
ความส าคญัการวิจยั 
 1.  การประเมนิจะท าใหไ้ดส้ารสนเทศในการตดัสนิคุณค่าของโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ี
อยา่งมคีุณภาพ เพื่อประกอบการตดัสนิใจของผูบ้รหิารในการพจิารณาพฒันาการด าเนินงานให้
ตอบสนองกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 
 2.  เป็นแนวทางใหก้บัผูท้ีส่นใจการประเมนิอยา่งเป็นระบบ โดยการประยกุตใ์ชแ้บบจ าลอง
ในการประเมนิโครงการ 

 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื บุคลากรของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครในส านกังาน
เขตมนีบุร ีจ านวน 13 โรงเรยีน โดยแบ่ง ออกเป็น  ผูบ้รหิารโรงเรยีน จ านวน 34 คน ขา้ราชการครู
กรงุเทพมหานคร จ านวน 469 คน คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 156 คน  นกัเรยีน 



 4 

จ านวน  11,513 คน ผูป้กครองนกัเรยีน 11,513 คน หวัหน้าฝา่ยการศกึษาและเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 
จ านวน 15 คน 
 
 ประเดน็การประเมิน  
 1.  ปจัจยัน าเขา้ ไดแ้ก่  

    1.1  จ านวนบุคลากร   
  1.2  งบประมาณตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ  
   1.3  พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

    1.4  ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่งการพสัดุ พ .ศ. 2538 แกไ้ขเพิม่เตมิ  (ฉบบัที่2)
พ.ศ. 2548 
  1.5  ระเบยีบกรงุเทพมหานคร ว่าดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิฯ พ .ศ. 2530 และ
แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่9)พ.ศ. 2548 
  1.6  แผนการใชจ้า่ยงบประมาณตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ 
   2. กระบวนการปฏบิตั ิไดแ้ก่ 
  2.1  การใชจ้า่ยงบประมาณตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ  
  2.2  การบรหิารทรพัยากรตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งม ีคุณภาพ 
  2.3  การมสี่วนรว่มของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งม ีคุณภาพ 
 3.  ผลการด าเนินงานของโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ  ไดแ้ก่ 
  3.1  ความสามารถในการใชค้อมพวิเตอรข์องนกัเรยีน 
  3.2  ความสามารถในการสื่อสารโดยใชภ้าษาต่างประเทศของนกัเรยีน 
  3.3  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษ 
  3.4  ความพงึพอใจของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน นกัเรยีน และผูป้กครองนกัเรยีน 
  3.5  ความสอดคลอ้งของผลการด าเนินงานของโครงการฯทีเ่กดิขึน้จรงิกบัวตัถุประสงค ์
ของโครงการฯ    
 
 ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมลู  
 ผูว้จิยัใชเ้วลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในช่วงเดอืนสงิหาคม  2552 
 การประเมนิโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพครัง้นี้ ผูว้จิยัใชร้ปูแบบการประเมนิ
แบบจ าลองเคาน์ทแินนซข์องสเตก้  
 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 1. โครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครใน
ส านกังานเขตมนีบุร ี หมายถงึ โครงการทีก่รงุเทพมหานครจดัสรรงบประมาณเป็นค่าใชจ้า่ยรายหวั
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ใหก้บันกัเรยีนคนละ 1,500 บาท ส าหรบัเป็นค่าใชจ้า่ยใหน้กัเรยีนของโรง เรยีนสงักดั
กรงุเทพมหานครในส านกังานเขตมนีบุร ีตามรายการดงันี้ 
  1.1  ค่าชุดลกูเสอื/เนตรนาร/ียวุกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพลศกึษา  คนละ 450 บาท 

   1.2  ค่าจา้งครสูอนภาษาต่างประเทศ  คนละ 500 บาท 
   1.3  ค่าประกนัอุบตัเิหตุ  คนละ 150 บาท 
   1.4  ค่าวสัดุคอมพวิเตอร ์ คนละ 100  บาท 
   1.5  ค่าวสัดุอุปกรณ์การเรยีนของนกัเรยีน คนละ 100 บาท 
   1.6  ค่าหนงัสอืเสรมิการเรยีน คนละ 100 บาท 
   1.7 ค่าใชจ้า่ยกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน คนละ 100 บาท 

 2.  แผนงาน/ความคาดหวงั หมายถงึ การปฏบิตังิานตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมี
คุณภาพ ประกอบดว้ย ปจัจยัน าเขา้ กระบวนการปฏบิตั ิและผลการด าเนินงานของโรงเรยีนสงักดั
กรงุเทพมหานครในส านกังานเขตมนีบุร ีจ านวน 13 โรงเรยีน และฝา่ยการศกึษาในส านกังานเขตมนี
บุร ี 
 3.  สิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ หมายถงึ สิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิจากการปฏบิตังิานตามโครงการเรยีนฟรี   
เรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ในดา้นปจัจยัน าเขา้ กระบวนการปฏบิตั ิและผลการด าเนินงานของโครงการ
เรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ  
 4.  มาตรฐาน หมายถงึ การด าเนินงานตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ทีค่วร
จะเป็น ในดา้นปจัจยัน าเขา้ กระบวนการปฏบิตั ิและผลการด าเนินงานของโ ครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ี
อยา่งมคีุณภาพ  ประกอบดว้ย 
   4.1  ดา้นปจัจยัน าเขา้ 
     4.1.1  จ านวนบุคลากรทีเ่พยีงพอส าหรบัการด าเนินงานตามโครงการ 
     4.1.2  จ านวนงบประมาณทีเ่พยีงพอและเหมาะสมส าหรบัการด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคข์องโครงการ  
    4.1.3  การใชพ้ระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

    4.1.4  การใชข้อ้บญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่งการพสัดุ พ .ศ. 2538 แกไ้ขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที ่2)พ.ศ. 2548 
     4.1.5  การใชร้ะเบยีบกรงุเทพมหานคร ว่าดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิฯ พ .ศ. 
2530 และ แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่9)พ.ศ. 2548 

    4.1.6  การจดัท าแผนการใชจ้า่ยงบประมาณตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งม ี
คุณภาพ ของฝา่ยการศกึษาและโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครในส านกังานเขตมนีบุร ี
   4.2  ดา้นกระบวนการปฏบิตัิ 
    4.2.1  การใชจ้า่ยงบประมาณเป็นไปตามแผน              
    4.2.2  การบรหิารทรพัยากรเป็นไปตามงบประมาณทีไ่ดร้บั 
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    4.2.3  การมสี่วนรว่มของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยการประชาสมัพนัธ ์ประชุม/ชีแ้จงและ 
การประสานงานการด าเนินโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ 
    4.3  ดา้นผลการด าเนินงานของโครงการฯ 
    4.3.1 ความสามารถในการใชค้อมพวิเตอรข์องนกัเรยีนทีค่่าเฉลีย่ในระดบั 3.5 
     4.3.2 ความสามารถในการสื่อสารโดยใชภ้าษาต่างประเทศของนกัเรยีนทีค่่าเฉลีย่
ในระดบั 3.5 
    4.3.3 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่
4/2549  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5/2550 และชัน้ประถมศกึษา ปีที ่6/2551 ค่าเฉลีย่ในระดบัส านกังาน
เขตในระดบั 2.0       
    4.3.4  ความพงึพอใจของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน นกัเรยีน และ
ผูป้กครองนกัเรยีนทีค่่าเฉลีย่ ในระดบั 3.5 
    4.3.5  ความสอดคลอ้งของผลการด าเนินงานของโครงการฯทีเ่กดิขึน้จรงิกบั
วตัถุประสงคข์องโครงการฯ ทีค่่าเฉลีย่ในระดบั 3.5   
 5.  การตดัสนิคุณค่า หมายถงึ การพจิารณาความสอดคลอ้งระหว่างระหว่างแผนงาน /ความ
คาดหวงักบัสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิในดา้นปจัจยัน าเขา้ กระบวนการปฏบิตั ิและผลการด าเนินงานของ
โครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งม ีคุณภาพ  ประกอบดว้ย 
    5.1  ดา้นปจัจยัน าเขา้ 
     5.1.1  จ านวนบุคลากรทีเ่พยีงพอไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของกลุ่มตวัอยา่ง 
     5.1.2  จ านวนงบประมาณทีเ่พยีงพอและเหมาะสมส าหรบัการด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคข์องโครงการ ไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของกลุ่มตวัอยา่ง 
     5.1.3  ปญัหาและอุปสรรคในการใชพ้ระราชบญัญั ตริะเบยีบบรหิารราชการ
กรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ไมเ่กนิ รอ้ยละ 20 ของกลุ่มตวัอยา่ง 

     5.1.4  ปญัหาและอุปสรรคในการใชข้อ้บญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่งการพสัดุ พ .ศ. 
2538 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที2่) พ.ศ. 2548 ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของกลุ่มตวัอยา่ง 
      5.1.5  ปญัหาและอุ ปสรรคในการใชร้ะเบยีบกรงุเทพมหานคร ว่าดว้ยการรบัเงนิ 
การเบกิจา่ยเงนิฯ พ .ศ. 2530และ แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่9)พ.ศ. 2548 ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

    5.1.6  มกีารจดัท าแผนการใชจ้า่ยงบประมาณตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ี  อยา่ง
ม ีคุณภาพ ของโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครในส านกังานเขตมนีบุรไีมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
   5.2  ดา้นกระบวนการปฏบิตัิ 
    5.2.1  การใชจ้า่ยงบประมาณเป็นไปตามแผนไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของกลุ่มตวัอยา่ง            
     5.2.2  การบรหิารทรพัยากรเป็นไปตามงบประมาณทีไ่ดร้บัไมต่ ่ากว่ารอ้ยล ะ 80 
ของกลุ่มตวัอยา่ง 
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   5.2.3  การมสี่วนรว่มของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยการประชาสมัพนัธ ์ประชุม /ชีแ้จง และ
การประสานงานการด าเนินโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ ไมต่ ่ากว่า
รอ้ยละ 80 ของกลุ่มตวัอยา่ง 
    5.3  ดา้นผลการด าเนินงานของโครงการฯ 
    5.3.1  ความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอยา่งดา้นความสามารถในการใชค้อมพวิเตอรข์อง
นกัเรยีนทีค่่าเฉลีย่ ในระดบั 3.5 ขึน้ไป 
     5.3.2  ความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอยา่งดา้นความสามารถในการสื่อสารโดยใช้
ภาษาต่างประเทศของนกัเรยีนทีค่่าเฉลีย่ ในระดบั 3.5 ขึน้ไป 

 5.3.3  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่
4/2549  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5/2550 และชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6/2551 ค่าเฉลีย่ในระดบัส านกังาน
เขตในระดบั 2.0 ขึน้ไป 
     5.3.4  ความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอยา่งดา้นความพงึพอใจของคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน นกัเรยีน และผูป้กครองนกัเรยีนทีค่่าเฉลีย่ ในระดบั 3.5 ขึน้ไป 
     5.3.5  ความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอยา่งดา้นความสอดคลอ้งของผลการด าเนินงาน
ของโครงการฯทีเ่กดิขึน้จรงิกบัวตัถุประสงคข์องโครงการฯทีค่่าเฉลีย่ ในระดบั 3.5  ขึน้ไป   
 6.  ความสอดคลอ้ง หมายถงึ แผนง าน /ความคาดหวงักบัสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิในดา้นปจัจยั
น าเขา้ กระบวนการปฏบิตั ิและผลการด าเนินงานของโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานและการตดัสนิคุณค่า 
 7.  ความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล หมายถงึ ความสมัพนัธข์องแผนงานโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ี
อยา่งมคีุณภาพ ในดา้นปจัจยัน าเขา้ กระบวนการปฏบิตั ิและผลการด าเนินงานของโครงการเรยีนฟร ี
เรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ 
 8.  ความสมัพนัธเ์ชงิประจกัษ์ หมายถงึ ความสมัพนัธข์องสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิในการด าเนินงาน
โครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ในดา้นปจัจยัน าเขา้ กระบวนการปฏบิตัิ  และผลการ
ด าเนินงานของโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

 การวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัใช ้รปูแบบการประเมนิ แบบจ าลองเคาน์ทแินนซข์องสเตก้  ดงันี้ 
 

 
       ความสอดคลอ้ง 

 
 
 
 

       ความสอดคลอ้ง 
 
 
     
 
 

         ความสอดคลอ้ง 
 
 
 
   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน/ความคาดหวงั 

ปจัจยัน าเขา้ 

ผลของโครงการเรยีนฟร ี
เรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ 
 

ผลของโครงการเรยีนฟร ี
เรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ 

 

ความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล 

กระบวนการปฏบิตัิ กระบวนการปฏบิตัิ 

ความสมัพนัธเ์ชงิประจกัษ์ 

ปจัจยัน าเขา้ 
 

สิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ 

ความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล 
ความสมัพนัธเ์ชงิประจกัษ์ 



บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 การประเมนิโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร
ในส านกังานเขตมนีบุร ีครัง้นี้ ผูว้จิยัไดศ้กึษา คน้ควา้ วเิคราะห ์และสงัเคราะห ์แนวคดิ ทฤษฎ ีต ารา
และเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ 
 1. ปรชัญาการประเมนิ 
 2. กระบวนทศัน์ของการประเมนิ 
 3. รปูแบบและวธิกีารประเมนิ 
 4. ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการประเมนิโครงการ 
 5. ความหมายของการประเมนิโครงการ 
 6. ความจ าเป็นของการประเมนิโครงการ 
 7. ประเภทของการประเมนิโครงการ 
 8. บทบาทของการประเมนิโครงการ 
 9. ความเป็นมาการจดัการศกึษาของกรงุเทพมหานคร 
 10. ความเป็นมาของโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพในโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร 
 11. แนวคดิทฤษฎทีีใ่ชใ้นการวจิยั 
 12. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

     
1. ปรชัญาการประเมิน 
 การประเมนิเป็นกระบวนการใหไ้ดม้าซึง่ความจรงิในเ ชงิคุณค่าของสิง่ใดสิง่หนึ่ง  การ
เขา้ถงึความจรงิในเชงิคุณค่าเป็นสิง่ซบัชอ้นละเอยีดอ่อนมาก การท าความเขา้ใจกระบวนการทีม่า
ของความจรงิใน เชงิคุณค่านัน้ จ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจปรชัญาทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัของการประเมนิดงันี้ 
 1.  การประเมนิตามแนวปรชัญาประโยชน์นิยม (Utilitarian  Evaluation)   เป็นการก าหนด
คุณค่าโดยประเมนิจากผลกระทบโดยรวม วธิกีารของการประเมนิตามปรชัญาน้ี สอดคลอ้งกบัญาณ
ปรชัญาลทัธปิรนยันิยม(objectivist epistemology)ทีเ่ชื่อว่ามนุษยส์ามารถรูว้่าอะไรเป็นเทจ็ อะไรเป็น
จรงิ  การประเมนิตามแนวประโยชน์นิยม  เชื่อว่าสิ่ งทีด่ทีีสุ่ดคอื  สิง่ทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์แก่บุคคล 
จ านวนมากทีสุ่ด ดงันัน้ เป้าหมายทีส่ าคญัของการประเมนิตามแนวปรชัญาน้ีกค็อืการประเมนิที่
ก่อใหเ้กดิความสุขแก่สงัคมให้ มากทีสุ่ด  (House. 1983) บทบาทของนกัประเมนิ  คอืการน า
สารสนเทศเชงิประเมนิใหแ้ก่ผูร้บัผดิชอบเป็ นผูต้ดัสนิในการประเมนิ  นกัประเมนิจะเน้นผลทีเ่กดิขึน้
แก่กลุ่ม นกัประเมนิทีม่แีนวทศันะตามปรชัญาประโยชน์นิยม  เช่น  Tyler (1942);  Provus. (1971); 
Stufflebeam; & others (1971) เป็นตน้ 
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 2. การประเมนิตามแนวปรชัญาสหชัญาณและพหุนิยม (Intuitionist  Pluralist  Evaluation)
ตามแนวปรชัญาน้ี  เชื่อว่า  “คุณค่า” ของโปรแกรมทีม่ต่ีอปจัเจกชน  สอดคลอ้งกบัปรชัญาลทัธนิิยม
(Subjectivist  epistemology) ทีเ่ชื่อว่าจติของทุกคนไมส่ามารถรูว้่าอะไรจรงิ อะไรเทจ็ การตดัสนิ สิง่
ทีด่ทีีสุ่ดมคีุณค่าสงูสุดจงึเป็นสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์แต่ละบุคคล  ในการประเมนิจะไมม่เีกณฑก์ลาง
รว่มกนัทัง้กลุ่ม แต่จะพจิารณาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มยอ่ยว่าไดร้บัประโยชน์อะไรเพยีงใดการ
ประเมนิตามแนวน้ีจะใชค้วามแตกต่างและความหลากหลายเป็นหลกั  เป้าหมายของการประเมนิคอื
การตดัสนิคุณค่า  นกัประเมนิตามแนวปรชัญาน้ีจะเป็นผูพ้จิารณาค วามตอ้งการและคุณค่าที่
หลากหลาย การตดัสนิคุณค่าของโปรแกรมจะขึน้อยูก่บัการหยัง่รูเ้องของนกัประเมนิ  นกัประเมนิจงึ
ตอ้งเป็นผูร้อบรูแ้ละมคีวามเป็นกลาง  เพื่อจะท าหน้าทีต่ดัสนิคุณค่าของโปรแกรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
นกัประเมนิตามแนวปรชัญาสหชัญาณและพหุนิยม เช่น  Scriven (1967); Stake (1967); Worthen; 
& Sander (1973); Eisner (1975); Guba; & Lincoln (1981; 1989) เป็นตน้ 
 3.  การประเมนิตามแนวปรชัญาปรนยันิยม (Objectivist Epistemology)  นกัปรชัญาแนวนี้
เชื่อว่า มนุษยท์ุกคนสามารถรูว้่าอะไรจรงิอะไรเทจ็  จงึควรมมีาตรการสากลส าหรบัทุ กคนในการ
ตดัสนิความรูว้่าเป็นจรงิหรอืเป็นเทจ็  ถา้บุคคลใดมคีวามรูต้ามมาตรฐานแลว้กจ็ะตอ้งเหน็ความจรงิ
เหมอืนกนัหมด  (กรีต ิ บุญเจอื . 2531) ในการประเมนิตามแนวปรชัญาปรนยันิยมนัน้ ขอ้มลูทีใ่ช้
ประเมนิจะตอ้งมคีวามเป็นปรนยั  กล่าคอืการรวบรวมขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มู ล จะตอ้งใหผ้ลที่
ท าซ ้าตรวจสอบได ้โดยผูอ้ื่นทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ในกรณเีช่นน้ี  กระบวนการประเมนิจะตอ้งมี
การวางแผนเป็นขัน้ตอนอยา่งมรีะบบ  นกัประเมนิคนอื่นทีส่ามารถมาด าเนินการตามกระบวนการ
ดงักล่าว  กจ็ะไดผ้ลประเมนิท านองเดยีวกนันกัประเมนิกลุ่มน้ีนิยมประเมนิโด ยใชว้ธิกีารเชงิระบบ
(systematic approach) นกัประเมนิทีม่คีวามรู ้เป็นสตับุรษุในเชงิเนื้อหา  เทคนิควธิปีระเมนิ         
มปีระสบการณ์และมคีวามเป็นกลางยอ่มเขา้ถงึความจรงิและคุณค่าของความจรงิไดเ้หมอืนกนัทุกคน
ลทัธปิรนยันิยมเป็นผลสบืเนื่องมาจากความเชื่อของนกัสงัคม ศาสตรก์ลุ่มประจกัษ์นิยมนัน่เอง      
นกัประเมนิทีเ่ชื่อในปรชัญาประเมนิแนวนี้ไดแ้ก่  Tyler (1942); Cronbach (1963); Lovin(1983)  
เป็นตน้ 
 4. การประเมนิตามแนวปรชัญาอตันยันิยม  (Subjectivist Epistemology) นกัปรชัญากลุ่ม
นี้เชื่อว่าจติมนุษยไ์มส่ามารถรูไ้ดว้่าอะไรจรงิ อะไรเทจ็ไดเ้หมอืนกนั  การตดัสนิอะไรเป็นจรงิเป็นเทจ็  
เป็นเรือ่งเฉพาะบุคคลซึง่มหีลกัเกณฑโ์ดยเฉพาะ (กรีต ิ บุญเจอื : 2531 )  ดงันัน้จงึไมม่เีกณฑ์
มาตรฐานรว่มทีแ่น่นอนส าหรบัการประเมนิ  แมใ้นทางปฏบิตัจิะมกีารก าหนดหลกัเกณฑก์ารประเมนิ
กต็ามมกัจะเป็นหลกัเกณฑท์ีก่ วา้งๆและมคีวามยดืหยุน่เพื่อใหเ้ป็นทีย่อมรบัของทุกฝา่ย ความตรง
ของขอ้อา้งเชงิอตันยัจะมาจากประสบการณ์ของผูป้ระเมนิมากกว่าจะไดร้บัจากกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร ์กล่าวคอื ความตรงของผลประเมนิตามแนวอตันยันิยมจะขึน้อยูก่บัภมูหิลงั คุณสมบตั ิ
และความช านาญเชงิการรบัรูข้อ งผูป้ระเมนิเป็นส าคญัวธิกีารประเมนิแนวนี้จะเป็นการประเมนิเชงิ
คุณภาพหรอืการประเมนิดว้ยวธิธีรรมชาต ิตวัอยา่งนกัประเมนิตามแนวปรชัญาอตันยันิยม เช่น 
Stake (1976), Eisner (1975), Guba; & Lincoln (1981, 1989) เป็นตน้ 
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 5.  การประเมนิตามปรชัญาปฎฐิานนิยม (positivism) นกัปรชัญาปฎฐิานนิยมเชื่อว่า มนุษย์
สามารถรบัรูโ้ลกภายนอกไดโ้ดย ผ่านประสาทสมัผสัทัง้หา้ ซึง่ท าใหเ้กดิประสบการณ์ ดงันัน้
ประสบการณ์จงึเป็นแหล่งความรูท้ีม่นุษยไ์ดร้บัจากโลกภายนอก วธิแีสวงหาความรูค้อืการสงัเกต
และศกึษาปรากฏการณ์ต่างๆโดยวธิทีางวทิยาศาสตร ์ซึง่เป็น วธิผีสมผสานระหว่างวธิอุีปนยั  
(inductive method) กบัวธินีิรนยั (deductive method) ซึง้มปีระสบการณ์ และเหตุผลเป็นเครือ่งมอื
ในการแสวงหาความรู ้นกัปฎฐิานนิยมเชื่อว่าความรูท้ีแ่น่นอน คอืความรูท้ีส่ามารถอธบิายได ้พสิจูน์
ไดโ้ดยทฤษฏทีางวทิยาศาสตรเ์ท่านัน้ การประเมนิตามแนวปรชัญาปฎฐิานนิยมคอื  การประเมนิโดย
วธิทีดสอบ  หรอืวธิเีชงิปรมิาณ ตวัอยา่งนกัประเมนิตามแนวปรชัญาน้ีคอื Tyler (1942); Welch 
(1968) 
 6.  การประเมนิตามปรชัญาต่อตา้นปฏฐิานนิยม (Anti- positivism)  หรอืปรชัญาสรา้งสรรค์
นิยม(constructivism)  นกัปรชัญาตามแนวนี้เชื่อว่า ความรู ้ม ี2 ประเภทคอื ความรูเ้ชงิวตัถุเกีย่วกบั
โลกภายนอกสามารถศกึษาไดโ้ดยวธิทีางวทิยาศาสตร ์ส่วนความรูอ้กีประเภทหนึ่ง เป็นความรู้
เกีย่วกบัมนุษย ์และสงัคมซึง่มนุษยม์คีวามรูส้กึนึกคดิ มจีนิตนาการ ความคาดหวงั ความมุง่มัน่ 
ศรทัธา และอื่นๆทีส่ามารถใหค้วามหมายและตคีวามหมายของประสบการณ์ของตนเองได ้ดงันัน้แต่
ละคนจงึเป็นแหล่งความรู ้โดยเฉพาะวธิศีกึษาในกรณเีช่นน้ีควรเป็นวธิกีารหาความรูภ้ายใน  โดย
ลว้งลกึเขา้ไปถงึความรูส้กึนึกคดิความจรงิในเชงิคุณค่าของแต่ละบุคคล  ผูป้ระเมนิทีจ่ะเขา้ถงึความ
จรงิเชงิคุณค่าไดจ้ะ ตอ้งเขา้ไปคลุกคลจีนคุน้เคย  เพื่อใหเ้ขา้ถงึซึง่ความหมายในเชงิคุณค่า  จะตอ้ง
เน้นความเป็นมนุษยข์องผูป้ระเมนิและถูกประเมนิ  เน้นความหมายและปรากฏการณ์โดยมมุมอง
จากภายในและการเน้นบรบิททางสงัคมและวฒันธรรมของปรากฏการณ์   การประเมนิตามแนว
ปรชัญาน้ีเรยีกว่าเป็นการประเ มนิเชงิธรรมชาตแิละมสี่วนรว่มหรอืการประเมนิเชงิคุณภาพนัน่เอง 
ตวัอยา่งนกัประเมนิแนวนี้ ไดแ้ก่ Walcott (1976), Guba; & Lincoln (1981, 1989), Patton (1980) 
เป็นตน้ 
 

 ปรชัญาการประเมนิถอืว่าเป็นความเชื่อพืน้ฐานทีผู่ป้ระเมนิยดึถอืเป็นตน้แบบในการ
ประเมนิเพื่อคน้หาความรูค้วามจรงิในสิง่ทีป่ระเมนิโดยเฉพาะการประเมนิโครงการทีม่คีวามตอ้งการ
ใชข้อ้มลูสารสนเทศของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ความคุม้ค่า ความคุม้ทุน ซึง่การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัใชห้ลกัความ
เชื่อตามแนวทางปรชัญาอตันยันิยม ส าหรบัการประเมนิโครงการเรยีนฟร ีเรยีนดี  อยา่งมี คุณภาพ
ของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครในส านกังานเขตมนีบุร ีปีการศกึษา 2551 
 
2. กระบวนทศัน์ของการประเมิน 
 กระบวนทศัน์ของการประเมนิทีผ่่านมาจนถงึปจัจบุนัน้ีมหีลายกระบวนทศัน์  ทัง้นี้ สมหวงั      
พธิยิานุวฒัน์ (2541: 109-310.); และศริชิยั กาญจนวาสี (2545: 13-22.) ได้สรปุโดยจ าแนกออกเป็น  
8 กระบวนทศัน์ ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
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ตาราง 1  กระบวนทศัน์ของการประเมนิ 
 
กระบวนทศัน์การ

ประเมิน 
ลกัษณะส าคญั รปูแบบการประเมิน ข้อดี ข้อจ ากดั 

การประเมนิตาม
วตัถุ ประสงค ์
 

มุ่งเน้นประเมนิว่าผล
การด าเนินงานนัน้ๆ
บรรลุวตัถุประสงคท์ี่
ก าหนดไวม้ากน้อย
เพยีงใด 
 
 
 
 
 
 
 
 

วธิกีารประเมนิของ  
ไทเลอร,์วธิกีารประเมนิ
ของเมทเฟส เสลและมเิชล 
(Metfessel and Michel),
วธิกีารประเมนิของแฮม
มอนด ์Hammond), โมเดล
การประเมนิความไม่
สอดคลอ้งของโพรวสั 
(Provus),วธิกีารประเมนิ
ประสทิธผิลของการอบรม
ของเคริก์แพททรกิ
(Kirkpatrick),วธิกีาร
ประเมนิภาคขยาย ของไท
เลอร(์Tyler) 

สะดวกในการปฏบิตัิ
โดยผูป้ระเมนิ
สามารถนิยาม
มาตรฐานและ
ความส าเรจ็โดยใช้
วตัถุ ประสงคเ์ป็น
พืน้ฐาน 
 

เน้นผล
ปลายทางมาก
เกนิไป ท าให้
ละเลย
ผลกระทบที่
อาจเกดิขึน้ใน
ขัน้ตอนต่างๆ 
ของการ
ประเมนิ 
 

การประเมนิ 
เพื่อการ 
จดัการ 
 

มุ่งเน้นกระบวนการใน
การแสวงหาสารสนเทศ
ต่าง  ๆทีเ่ป็นประโยชน์ 
เพื่อน าเสนอให้
ผูบ้รหิารไดต้ดัสนิใจ
เลอืกทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุ 

รปูแบบการประเมนิแบบซปิ 
CIPP), รปูแบบการประเมนิ
ของยซูแีอลเอ (UCLA), 
รปูแบบการประเมนิของเวลซ์ 
(Welch) 
 

ไดส้ารสนเทศต่างๆที่
เป็นประโยชน์ในการ
ตดัสนิใจ 
 

ระบบการ
ประเมนิยงัไม่
ทนัต่อความ
ตอ้งการของ
สารสนเทศ
เพื่อการ 
ตดัสนิใจ 
 

การประเมนิ 
เน้นทฤษฎ ี
 

เป็นการประเมนิที่
พยายามทีจ่ะใหไ้ด้
แนวทางเลอืกในการ
ประเมนิโปรแกรม 
การศกึษาทีท่ าให้
การประเมนิมคีุณค่า
และเป็นประโยชน์ต่อ
การพฒันาโปรแกรม
การศกึษามากขึน้ 

การประเมนิโดยเน้นทฤษฎี
โปรแกรม    
การประเมนิโดย 
ทฤษฎจีากการวจิยัในทาง
ประเมนิ 
 

เป็นการประเมนิทีใ่ห้
ค าตอบเชงิ
ประสทิธผิลของ  
แผนงาน/โครงการ 
พรอ้มช่วยใหค้ าตอบ
ทีเ่ป็นนยัทัว่ไปในเชงิ
เหตุ 
ปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิ
หรอืไม่เกดิ
ประสทิธผิล 

ใชเ้วลาและ
การลงทุน
ค่อนขา้งมาก 
ตอ้งมกีาร
วางแผน 
จดัสรร
ทรพัยากรและ
คดัเลอืก
ทฤษฎเีป็น
อย่างด ี
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ตาราง 1  (ต่อ) 
 
กระบวนทศัน์การ

ประเมิน 
ลกัษณะส าคญั รปูแบบการประเมิน ข้อดี ข้อจ ากดั 

การประเมนิ 
ตนเอง 
 

เป็นการประเมนิทีม่ี
จุดมุ่งหมายเพื่อใชผ้ล
การประเมนิในการ
ปรบัปรุงพฒันาตนเอง
และพฒันางาน 
พฒันาการบรหิารให้
เกดิประสทิธ ิภาพ
สงูสดุ 

วธิกีารประเมนิตนเอง
ตามแนวพุทธศาสตร ์
 
 
 
 
 
 

สอดคลอ้งกบั
ปรชัญาการประเมนิ
ทีใ่หม้กีารน าผล 
การประเมนิไปใช้
ปรบัปรุง 
และพฒันา 
 

ยากในการก าจดั
อคต ิ
ท าใหผ้ลการ
ประเมนิ 
อาจขาดการ
ยอมรบั 
และไม่น่าเชื่อถอื 
 

การประเมนิ 
ผลติภณัฑ ์
 

เป็นกระบวนการตดัสนิ
คุณค่าของผลติภณัฑ์
ทางการศกึษา เช่น 
เอกสาร ต ารา หลกัสตูร 
แบบสอบผลงานวจิยั
ทางการศกึษา สือ่การ
เรยีนการสอน 

รปูแบบการประเมนิของ
ปุยแซงค ์
 

ใชผ้ลการประเมนิ
เป็นสารสนเทศเพื่อ
ตดัสนิใจเกีย่วกบั
คุณภาพของ 
ผลติภณัฑ ์
 

อาจมผีลท าให้
ผลติภณัฑม์ี
ราคาสงูขึน้และ
ขาดความคดิ
รเิริม่ในการ
พฒันา
ผลติภณัฑ ์
 

การประเมนิ 
โดยผูเ้ชีย่วชาญ 
 

เป็นการประเมนิทีม่ี
แนวคดิว่าการประเมนิ
เป็นเรื่องของคุณค่าที่
มนุษยส์ามารถเขา้ถงึ
ได ้ถา้มนุษยม์คีวามรู ้
หรอืมคีวามเชีย่วชาญ
ในสาขาวชิาชพี 

ระบบการประเมนิแบบ
เป็นทางการ, ระบบการ
ประเมนิแบบไม่เป็น
ทางการ,ระบบการ
ประเมนิแบบ
คณะกรรมการเฉพาะกจิ
ระบบการประเมนิแบบ
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะกจิ 

ง่ายต่อการน าไป
ปฏบิตั ิ 
 

การประเมนิมี
ความ 
เป็นอตันยัสงู 

การประเมนิ 
แบบสบืสวน 
สอบสวน 
 

เป็นการประเมนิทีม่ี
แนวคดิทีจ่ะก่อใหเ้กดิ
ดุลยภาพของทศันะเชงิ
นิเสธและเชงินิมานของ
ผูป้ระเมนิทีม่ผีลต่อการ
ประเมนิเพื่อใหเ้กดิ
ความยุตธิรรมในการ
ประเมนิและผลการ
ประเมนิ 

รปูแบบการปรบัวธิกีาร
เชงิกฎหมาย, รปูแบบ
การปรบัวธิกีึง่กฎหมาย, 
รปูแบบการใชก้าร
อภปิรายทีไ่ม่ใช่การ
สบืพยาน 
 

มกีารรวบรวมขอ้มลู
สารสนเทศที่
หลากหลาย
กวา้งขวางเปิด
โอกาสใหห้ลายฝา่ย
ไดม้สีว่นร่วมในการ
ประเมนิ 
 

ไม่สอดคลอ้งกบั
ปรชัญาการ
ประเมนิทีม่กีาร
พจิารณาขอ้มลู
จากผูส้นบัสนุน
และคดัคา้นท า
ใหม้องไดว้่าเป็น
การจบัผดิ 
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ตาราง 1  (ต่อ) 
 
กระบวนทศัน์การ

ประเมิน 
ลกัษณะส าคญั รปูแบบการประเมิน ข้อดี ข้อจ ากดั 

การประเมนิ 
เชงิธรรมชาต ิ
 

มแีนวคดิทีมุ่่งให้
ความส าคญัต่อการลงไป
สมัผสัสารสนเทศ/ขอ้มลู
และบรบิท 
ตามธรรมชาต ิอกีทัง้ยงั
เป็นการมุ่งตอบสนอง
ความตอ้งการของผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยี (Stakeholder) 
ใน 
กจิกรรมต่างๆ ของสงัคม 

รปูแบบการประเมนิเพื่อ
การตดัสนิคุณค่าของ 
สเตก้(Stake), รปูแบบ
การประเมนิเชงิการ
ตอบสนอง 
 

ใหค้วามส าคญัใน
ความเป็นมนุษยใ์น
การประเมนิเปิด
โอกาสใหผู้ป้ระเมนิ
ไดเ้ขา้ไปมสีว่นร่วม
ในโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

ใชเ้วลา 
แรงงานและ 
ทรพัยากร
อย่างมาก 
 

 

3. รปูแบบและวิธีการประเมิน 
 การประเมินท่ีเน้นการตดัสินใจโดยใช้วิธีเชิงระบบ (SD Models)    
 ประกอบดว้ย 
 1. การประเมนิระบบ  (System Analysis)   (ศริชิยั  กาญจนวาสี . 2547: 113; 1965; 
อา้งองิจาก กระทรวงกลาโหมของสหรฐั .  1965) ไดน้ าเทคนิค  Planning , Programming, and 
Budgeting  (PPBS) ซึง่มรีากฐานมาจากทฤษฎเีศรษฐศาสตรม์าใชใ้นหน่วยงานของรฐับาล เพื่อการ
สรา้งผลผลติสงูสุด โดยมคีวามเชื่อว่า ปจัจยัน าเขา้ (input) , กระบวนการ (process), และผล ผลติ
(output) มคีวามสมัพนัธก์นัในลกัษณะฟงักช์นัการผลติทีส่ม ่าเสมอและมัน่คง และสามารถวดัผลได้
ในเชงิปรมิาณ การประเมนิตามแนวคดินี้นิยมใชก้ารทดลอง มกีารออกแบบกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุม เพื่อหาขอ้สรปุเชงิสาเหตุ ระหว่างปจัจยัเบือ้งตน้และผลผลติ พรอ้มทัง้สรปุผลทีไ่ด้ ว่าบรรลุ
เป้าหมายหรอืไม ่ ? ตลอดจนนิยมเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพกบัโครงการอื่นๆในแงผ่ลผลติตามที่
คาดหมายโดยใชเ้กณฑก์ารสิน้เปลอืงทรพัยากรน้อยทีสุ่ด 
 2. Cost-related Analysis ลวีนิ (ศริชิยั  กาญจนวาสี . 2547:113; อา้งองิจาก Levin. 1983) 
ไดว้เิคราะหค์่าใชจ้า่ยในทางเ ศรษฐศาสตร ์มาใชใ้นการประเมนิโดยเสนอแนวคดิและเทคนิคในการ
วเิคราะหท์ีส่ าคญั ไดแ้ก่ Cost-effectiveness Analysis เป็นการเปรยีบเทยีบค่าใชจ้า่ยกบัประสทิธผิล
ทีไ่ดร้บั Cost-benefit Analysis เป็นการเปรยีบเทยีบค่าใชจ้า่ยกบัผลประโยชน์ตอบแทนในรปูของตวั
เงนิ Cost-utility Analysis เป็นการเปรยีบเทยีบค่าใชจ้า่ยกบัผลประโยชน์ของการใชส้อย และ Cost-
feasibility Analysis เป็นการคาดคะเนค่าใชจ้า่ยของทางเลอืกต่างๆ เพื่อใหแ้น่ใจว่าทางเลอืกหรอื
โครงการนัน้มคี่าใชจ้า่ยอยูใ่นวงเงนิทีม่อียูแ่ละเป็นไปได้ 
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 3. Program Evaluation and Review Techniques (PERT)   PERT(ศริชิยั  กาญจนวาสี . 
2547:114; อา้งองิจาก Cook. 1966) เป็นเทคนิคการทบทวนและประเมนิการจดักจิกรรมขององคก์ร 
เพื่อใหผ้ลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และเสรจ็ทนัเวลาทีก่ าหนดโดยอาศยัการสรา้งแผนผงั
การด าเนินกจิกรรมตามขัน้ตอนและประมาณเวลาทีใ่ช้ ในแต่ละกจิกรรม เพื่อหาเสน้ทางการด าเนิน
กจิกรรมทีว่กิฤตจิะไดร้ะดมทรพัยากรตามความเหมาะสมโดยใหค้วามส าคญัต่อเสน้ทางวกิฤต ิ
เพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมายและเสรจ็ทนัก าหนดเวลา 
 4. Rossi, Freeman and Wright’s Approach (RFWA)  โรสซี่ (Rossi); ฟรแีมน และไรสร์ 
(ศริชิยั  กาญจนวาสี. 2547:114; อา้งองิจาก Freeman; & Wright. 1979) ไดเ้สนอรปูแบบการ
ประเมนิอยา่งเป็นระบบทีพ่ยายามเน้นการประเมนิทีม่กีารวางแผน ก าหนดวธิกีารทีเ่ป็นมาตรฐาน
และชดัเจน เพื่อใหผ้ลการประเมนิมคีวามเทีย่งตรงและเป็นปรนยั RFW  เสนอว่า วตัถุประสงคข์อง
การประเมนิควรเน้ นทีก่ารด าเนินงานว่า เขา้ถงึประชากรเป้าหมายเพยีงไร ? เป็นไปตามแผน
หรอืไม่? มปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพเพยีงไร ? โดยการประเมนินัน้จะตอ้งใหส้ารสนเทศทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนการตดิตามควบคุมผลการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ และเป็นประโยชน์ส าหรบั
การศกึษาเศรษฐศาสตรก์ารด าเนินงาน 
 5.  Experimental Approach  ครอนบาซ (ศริชิยั  กาญจนวาสี . 2547:114; อา้งองิจาก 
Cronbach. 1963, 1980, 1982) นกัวดัผลทางจติวทิยาไดเ้สนอหลกัการวดัและการทดลองมาใชเ้ป็น
แนวทางหน่ึงของการประเมนิ การประเมนิควรออกแบบอยา่งรดักุม  ควรใชแ้บบแผนการทดลองหรอื
กึง่ทดลอง มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูอยา่งไดม้าตรฐาน การตดัสนิผลควรอยู ่บนพืน้ฐานของขอ้มลูเชงิ
ประจกัษ์ มากกว่าทีจ่ะใชม้าตรฐานส่วนตวั แลว้พยายามสรปุผลในรปูของความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุ 
เพื่อจะไดน้ าผลไปใชอ้า้งองิไดก้บัโครงการอื่นๆ ทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั ผลการประเมนิควรมี
บทบาทในการกระตุน้การอภปิรายทางการเมอืงและสรา้งอทิธพิลทางความคดิในการตดัสนิใจของ
ผูบ้รหิาร     
 6.  Goal-based (Behavioral objectives) Approach  ไทเลอร์ (ศริชิยั  กาญจนวาสี. 2547: 
115; อา้งองิจาก  Tyler. 1950) ไดเ้สนอรปูแบบการประเมนิทีย่ดึวตัถุประสงคข์องสิง่ที่ ประเมนิเป็น
หลกัในการประเมนิความส าเรจ็ วตัถุประสงคข์องสิง่ทีป่ระเมนิเป็นหลกัในการประเมนิความส าเรจ็ 
วตัถุประสงคข์องสิง่ทีป่ระเมนิจงึเป็นทัง้เป้าหมายของการประเมนิและผลลพัธท์ีค่าดหวงัซึง่สามารถ
น ามาเป็นเกณฑม์าตรฐานส าหรบัการตดัสนิผลส าเรจ็ของการด าเนินงาน ในการก า หนดวตัถุประสงค์
ของสิง่ทีป่ระเมนิ จงึตอ้งมคีวามชดัเจนในรปูของวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม เพื่อทีน่กัประเมนิจะ
วเิคราะหค์วามสอดคลอ้งระหว่างวตัถุประสงคก์บัผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้อนัเป็นการตดัสนิผลส าเรจ็ของการ
ด าเนินกจิกรรม 
 7.  Discrepancy Approach   โฟรวสั (ศริชิยั  กาญจนวาสี.  2547: 115; อา้งองิจาก 
Provus. 1971) ไดเ้สนอรปูแบบการประเมนิทีเ่น้นการตรวจสอบความไมส่อดคลอ้งระหว่างสิง่ที่
คาดหวงัและสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ เพื่อเป็นการชีจ้ดุเด่น /จดุดอ้ยของการด าเนินงาน โดยการบรรยาย
เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งสงัเกตการณ์ในสนาม ประเมนิการบรรลุ เป้าหมายระหว่างทาง ประเมนิการบรรลุ
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เป้าหมายปลายทาง และเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพระหว่างโครงการ /กจิกรรม นกัประเมนิจะตอ้งตัง้
เกณฑม์าตรฐานความสอดคลอ้งของแต่ละขัน้ตอนของการประเมนิ ถา้ความสอดคลอ้งเกดิขึน้ไมถ่งึ
ระดบัทีย่อมรบัได ้จะตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นการด าเนินงานหรื อเปลีย่นเกณฑ ์หรอืยตุโิครงการ /
กจิกรรม 
 8.  Context-Input-Process-Output Approach(CIPP) สตฟีเฟิลบมี  และคณะ  (ศริชิยั       
กาญจนวาสี.  2547: 115-116;  อา้งองิจาก Stufflebeam; et al. 1971) ไดเ้สนอ CIPP Model 
ส าหรบัการประเมนิบรบิท ปจัจยัเบือ้งตน้ กระบวนการ และผลผลติ เพื่อช่วยผูบ้รหิารในการตดัสนิใจ
เกีย่วกบัการเลอืกเป้าหมาย /จดุมุง่หมายของโครงการ /การด าเนินงาน (planning decisions) การ
ก าหนดยทุธวธิ ีแผนงาน และการด าเนินงานใหม้คีวามเหมาะสม (structuring decisions) การ
ปรบัเปลีย่นยทุธวธิี /แผนงาน/การด าเนินงานใหม้คีวามเหมาะสม (implementing decisions) และการ
ตดัสนิใจเกีย่วกบัการปรบัเปลีย่น /คง-ขยาย/ยบุ-เลกิโครงการ (recycling decisions) Stufflebeam 
และคณะไดเ้สนอแนะว่า นกัประเมนิจะตอ้งออกแบบการประเมนิใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการตดัสนิใจ
ของผูบ้รหิารโดยการระบุประเภทใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการตดัสนิ ใจของผูบ้รหิารโดยการระบุ
ประเภทระดบั และคาดคะเนสถานการณ์ของการตดัสนิใจทีจ่ะเกดิขึน้ก าหนดเกณฑท์ีใ่ชใ้นการ
ตดัสนิใจในแต่ละสถานการณ์และวางแนวทางการประเมนิจากนัน้จงึเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีต่อ้งการ 
วเิคราะหข์อ้มลูและรายงานผล 
 9.  Center for the study of Evaluation Approach(CSE) อลัคนิ (ศริชิยั  กาญจนวาสี . 
2547: 116; อา้งองิจาก Alkin. 1969, 1979) ไดเ้สนอรปูแบบการประเมนิทีเ่รยีกว่า CSE Approach 
โดยที่   Alkin  มองว่า  การประเมนิเป็นกระบวนการของการท าใหเ้กดิความมัน่ใจในการตดัสนิใจ 
จดุมุง่หมายของการประเมนิจงึเป็นการเสนอสารส นเทศทีเ่ป็น ประโยชน์ต่อผูบ้รหิาร โดยการ
ประเมนิควรประกอบดว้ยกจิกรรมส าคญั คอืการประเมนิความตอ้งการของระบบ (system 
Assessment) ประเมนิการวางแผนโครงการ  (Program planning) ประเมนิการด าเนินงานตามแผน 
(Implementation Evaluation) ประเมนิความกา้วหน้า (Progress Evaluation) และประเมนิผลลพัธ ์
(Outcome Evaluation) นกัประเมนิจะตอ้งรวบรวมขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดเ้กีย่วกบัโครงการและใหต้รงกบั
ความตอ้งการของผูบ้รหิารโดยจะตอ้งทราบว่าใครมอี านาจในการตดัสนิใจผูบ้รหิารตอ้งการขอ้มลู
อะไร และนกัประเมนิควรเป็นคนกลางไมม่สี่วนรวมกบัโครงการ 
 
 การประเมินท่ีเน้นการตดัสินใจโดยใช้วิธีเชิงธรรมชาติ (ND Models)   
 ประกอบดว้ย 
 1. Utilization-Focused Approach (UFA) แพททอน  (ศริชิยั  กาญจนวาสี . 2547: 117; 
อา้งองิจาก  Patton. 1978, 1986) ไดเ้สนอรปูแบบการประเมนิทีเ่น้นการน าผลไปใชป้ระโยชน์ 
Patton ใหแ้นวทางว่า บุคลกิภาพของนกัประเมนิเป็นกุญแจสู่การใชผ้ลประโยชน์จากการประเมนิ  
นกัประเมนิจะตอ้งสรา้งความสมัพนัธก์บัผูต้อ้งการใชข้อ้มลูโดยตรง พฒันาความสมัพนัธส์่วนตวั  
เพื่อล่วงรูค้วามตอ้งการของขอ้มลู การตดัสนิใจทีต่อ้งการท า และป้อนขอ้มลูทีเ่ขาตอ้งการ          
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การด าเนินง านสามารถกระท าไดโ้ดยระบุผูเ้กีย่วขอ้งโดยตรงทีต่อ้งการใชผ้ลการประเมนิ ก าหนด
ประเดน็ของการประเมนิใหช้ดัเจน เลอืกวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลู และใชเ้กณฑ์    
การตดัสนิอนัเป็นทีย่อมรบัของผูใ้ชผ้ลการประเมนิ เสนอผลการประเมนิ โดยใหผู้ใ้ชผ้ลการประเมนิ
เป็นผูส้รปุ และตดัสนิคุณค่าของสิง่ทีมุ่ง่ประเมนิ จากนัน้จงึท าการเผยแพรผ่ลการประเมนิ 
 2.  Stakeholder-Based  Approach    The National Institute of Education (NIE) ของ
สหรฐัอเมรกิา ไดส้นบัสนุนเงนิในการพฒันา  Stakeholder-based  Approach  Model   (ศริชิยั  
กาญจนวาสี.2547:117; อา้งองิจาก Bryk. 1983) เป็น รปูแบบการประเมนิทีใ่หค้วามส าคญัและเน้น
การตอบสนองความตอ้งการทราบผลการประเมนิของกลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี กลุ่มผูส้นใจและ
เกีย่วขอ้งกบัสิง่ทีป่ระเมนิ  (multiple stakeholder groups) กลุ่มผูส้นใจแลผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่ที่
ประเมนิถูกน ามาใหม้สี่วนรว่มในการก าหนด จดุมุง่หมาย ของการประเมนิ เกณฑก์ารประเมนิ 
เครือ่งมอื การแปลผล การใหข้อ้มลู ยอ้นกลบัเกีย่วกบัรา่งรายงาน ซึง่ต่อมา Mark; & Shotland 
(1985 ) ไดเ้สนอแนวคดิในการเลอืกกลุ่มผูส้นใจและเกีย่วขอ้งกบัสิง่ทีป่ระเมนิ โดยพจิารณาจาก
เป้าหมายของการมสี่วนรว่ม ถา้เพื่อเป็นการส่งเสรมิการใชผ้ลการประเมนิ (utilization) ควรเลอืกกลุ่ม
ทีม่อี านาจในการตดัสนิใจดา้นนโยบายและควรใหม้สี่วนรว่มอยา่งจรงิจงั กลุ่มดงักล่าว เช่น ผูบ้รหิาร 
ผูจ้ดัด าเนินการ ทีม่อีทิธพิลต่อการก าหนดนโยบาย แต่ถา้เพื่อเป็นตวัแทนของกร ะบวนการตดัสนิใจ 
(decision making process) ควรเลอืกกลุ่มทีม่อี านาจในการตดัสนิใจและไมจ่ าเป็นตอ้งใหม้สี่วนรว่ม
อยา่งใกลช้ดิ แต่ถา้เพื่อเป็นการสรา้งพลงัการตดัสนิใจ (empowerment) ทีส่อดคลอ้งกบักระบวนการ
ประชาธปิไตย ควรเลอืกกลุ่มทีม่อี านาจน้อยในการตดัสนิใจ แต่มบีทบ าทของการต่อรองสงู เช่น 
ผูใ้ชบ้รกิาร กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มพลงัต่างๆ เป็นตน้ 
 3.  Responsive (Countenance) Model สเตก็ (ศริชิยั กาญจนวาสี. 2547: 118; อา้งองิ
จาก Stake. 1967, 1975 , 1978) ไดเ้สนอรปูแบบการประเมนิทีส่นองความตอ้งการสารสนเทศของ
ผูส้นใจใชผ้ลการประเ มนิ โดยพยายามสะทอ้นคุณค่าของการด าเนินงานตามทศันะของผูเ้กีย่วขอ้ง
หลายฝา่ยอยา่งกวา้งขวาง Stake เสนอใหใ้ชว้ธิกีารศกึษาเฉพาะกรณ ี (case study) รวบรวมขอ้มลู
โดยเน้นการสงัเกตและสมัภาษณ์ตามสภาพธรรมชาต ิโดยใชน้กัสงัเกตหลายๆคนท าการสงัเกตกลุ่ม
ผูเ้กีย่วขอ้งหลายๆกลุ่ม เ น้นขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการรบัรูก้ระบวนการและผลกระทบในดา้นการ
เปลีย่นแปลงต่างๆทีเ่กดิขึน้ โดยพจิารณาองคป์ระกอบของการประเมนิ 3 ส่วน คอื Antecedent, 
Transaction; & Outcomes วธิกีารประเมนิเน้นการบรรยายความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบตามที่
คาดหวงัและเกดิขึน้จรงิ และตดัสิ นคุณค่าสุดทา้ยใหเ้ป็นหน้าทีข่องผูใ้ชผ้ลการประเมนิจะก าหนด
เกณฑแ์ละท าการชัง่น ้าหนกัคุณค่าของฝา่ยต่างๆ เอาเอง 
 4. Creative Approach  แพททอน  (ศริชิยั  กาญจนวาสี . 2547: 118; อา้งองิจาก Patton. 
1981) ไดเ้น้นว่า ไมม่วีธิดีทีีสุ่ดวธิเีดยีวในการประเมนิเน่ืองจากทุกส ถานการณ์ของการประเมนิมี
ความสลบัซบัซอ้น และมลีกัษณะเฉพาะแตกต่างกนัไมว่่าจะเป็นคุณลกัษณะ เงือ่นไข ทรพัยากร 
ขอ้จ ากดั กลุ่มบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ค่านิยม และการเมอืง ดงันัน้จงึตอ้งใชว้ธิกีารแตกต่างกนั การ
ประเมนิทีด่คีวรสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ (situation ally responsive) เน้นผลทีน่ าไปใชผ้ลประโยชน์
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ได ้ (utilization-focused) และวธิกีารยดืหยุน่ (methodologically flexible) Patton ไดเ้สนอว่า  
creative evaluation เป็นการประเมนิทีใ่ชก้ระบวนการแกป้ญัหาในการปรบัเปลีย่นสถานการณ์และ
การประเมนิใหเ้หมาะสมกนั โดยอาศยัความสามารถส่วนตวัข องนกัประเมนิในการสงัเกตเจรจา
ต่อรอง ปฏสิมัพนัธก์บัองคป์ระกอบสภาวะแวดลอ้ม เพื่อออกแบบการประเมนิและวธิกีาร /เทคนิคให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ดงันัน้นกัประเมนิจงึตอ้งมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคแ์ละ
กลา้หาญ มคีวามกระตอืรอืรน้ ตอบสนองไดไ้ว ปรบัตวัไดด้ ีแ ละสามารถใหค้วามรูผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งใหม้ี
ความเขา้ใจในกระบวนการประเมนิ และการใชผ้ลการประเมนิโดยมสีไตลท์ีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของ
ตนเอง 
 5.  Transactional Approach  รพิพยี์ (ศริชิยั  กาญจนวาสี . 2547: 119; อา้งองิจาก   
Rippey. 1973) ไดเ้สนอแนวคดิในการประเมนิทีเ่รยีกว่า Transactional Approach เพื่อใชแ้กไ้ข
ความแตกแยกหรอืขดัแยง้อนัเน่ืองมาจากการด าเนินโครงการและประสานรอยรา้วดว้ยหลกัการ
บรหิารความขดัแยง้ รปูแบบการประเมนิน้ีเริม่ดว้ยการประชุมเพื่อรบัทราบปญัหาของกลุ่ม
ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด สรา้งเครือ่งมอืตดิตามขอ้มลูการเ ปลีย่นแปลงของสถานการณ์
เกีย่วกบัการรบัรูป้ญัหา ความคาดหวงัของกลุ่มต่างๆ ปรบัเปลีย่นโครงการใหเ้หมาะสมโดยสรา้ง
ความรบัผดิชอบรว่มกนั ตดิตามควบคุมโครงการ ตรวจสอบ และแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ใหม ่
 6.  Illuminative Approach   พราเลทท ์และแฮมตอน (ศริชิยั  กาญจนวาสี . 2547:119; 
อา้งองิจาก Parlett; & Hamilton. 1976) นกัทฤษฎกีารประเมนิชาวองักฤษ ไดเ้สนอรปูแบบการ
ประเมนิทีเ่รยีกว่า Illuminative Evaluation  ซึง่เน้นการใชเ้ทคนิคการสงัเกตแบบปลายเปิด (open-
ended observation) เกีย่วกบัคุณลกัษณะส าคญัของโครงการ ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ สถานก ารณ์
แวดลอ้มปฏสิมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อโครงการ เพื่อบรรยาย แปลความหมาย และ
จดัท าเอกสารรายงานเกีย่วกบัผลดี /ผลเสยีของสถานการณ์แวดลอ้ม นวตักรรม การเปลีย่นแปลง 
และผลลพัธท์ีส่ าคญัตลอดจนการแสวงหาหลกัการทัว่ไป 
 7. Democratic Approach   เมค็โดเนลด์ (ศริชิยั กาญจนวาสี. 2547: 120; อา้งองิจาก
McDonald. 1975 ) ไดเ้สนอแนวทางการประเมนิแบบประชาธปิไตย ทีใ่หค้วามส าคญัต่อผูม้ ี
ผลประโยชน์ จากการด าเนินงานทุกฝา่ยใหม้สี่วนรว่มในกระบวนการประเมนิ นกัประเมนิท าหน้าที่
เจรจา / ประสานงาน ระหว่าแหล่งทุน ผูบ้รหิาร ผูร้ว่มโครงก าร และผูท้ีไ่ดร้บัผลจากโครงการ /
ประชาชนทัว่ไป ตลอดจนท าหน้าทีศ่กึษาขอ้มลูของโครงการ เสนอและแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่าง
กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ การตดัสนิคุณค่าและขอ้เสนอแนะขึน้อยูก่บัการวนิิจฉยัของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งแต่
ละฝา่ย 
  
 การประเมินท่ีเน้นการตดัสินคณุค่าโดยใช้วิธีการเชิงระบบ (SV Models) 
 ประกอบไปดว้ย 
 1. Consumer-Oriented Approach สครฟิเว่น (ศริชิยั กาญจนวาสี. 2547:120; อา้งองิจาก
Scriven. 1967) ไดเ้สนอรปูแบบทีเ่น้นความส าคญัของผูบ้รโิภค  Scriven   มแีนวคดิว่า การประเมนิ
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เป็นการตดัสนิคุณค่าเชงิสมัพนัธข์องสิง่ต่างๆการ ประเมนิมจีดุมุง่หมายใหเ้กดิประโยชน์ต่อผูบ้รโิภค
ในการตดัสนิใจเลอืกการบรโิภคทีคุ่ม้ค่า หรอืสนองตอบต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภค ผลติผลทีไ่ด้
จากกระบวนการซึง่อาจอยูใ่นรปูการบรกิารหรอืผลติภณัฑก์ต็าม ควรตดัสนิคุณค่าตามมาตรฐานของ
ผูบ้รโิภคเป็นส าคญั ผูบ้รโิภคอาจเป็น ผู้ ซือ้สนิคา้ ผูใ้ชบ้รกิาร ผูเ้ขา้โครงการฝึกอบรม ผูเ้ลอืก
สถานศกึษา นกัเรยีน คร ูผูป้กครอง ผูเ้สยีภาษ ีเป็นตน้ การประเมนิในลกัษณะน้ี นกัประเมนิควร
เป็นผูป้ระเมนิภายนอก ทีม่คีวามเป็นอสิระ ค าถามการประเมนิทีส่ าคญัคอื อะไรเป็นทางเลอืกทีด่ี
ทีสุ่ด ? หรอืคุม้ค่าทีสุ่ ด ? ภายใตค้วามแตกต่างของบรบิทดา้นราคา ความตอ้งการ คุม้ค่าทางสงัคม 
ผลกระทบทางบวก /ลบ ทีอ่าจเกดิขึน้ตามมา ขัน้ตอนการประเมนิทีส่ าคญัควรประกอบดว้ยรายการ
กจิกรรมชองการวดั การตคี่า การจดัล าดบัความส าคญั การชัง่น ้าหนกัผลตอบแทนและสงัเคราะห์
เพื่อสรปุผล 
 2. Judicial (Adversarial) Approach  โอเว่น (ศริชิยั  กาญจนวาสี . 2547:121; อา้งองิจาก
Owens. 1973)  และวลูฟ์ (Wolf. 1975, 1979)   ไดเ้สนอวธิกีารพพิากษาคดมีาใชเ้ป็นวธิกีารบรรลุ
ขอ้ยตุเิกีย่วกบัการตดัสนิคุณค่าของสิง่ทีป่ระเมนิ ดว้ยการน าสบืพยาน /หลกัฐานของทมีนกัประเมนิ 2 
ฝา่ย ทีม่คีวามคดิเหน็เกีย่วกบัผลของโครงการแตกต่างกนั  เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัประเมนิแต่ละฝา่ย
แสดงหลกัฐานทีน่่าเชื่อถอืทีสุ่ดของฝา่ยตน โดยมกีารซกัถามพยานของตนและฝา่ยตรงกนัขา้ม ผู้
พพิากษาและคณะลกูขนุฟงัการเสนอขอ้เทจ็จรงิและการสบืสวนพยานจากทมีนกัประเมนิแต่ละฝา่ย 
เพื่อตดัสนิคุณค่าของสิง่ทีป่ระเมนิพรอ้มทัง้จดัท าขอ้เสนอแนะโดยมขีัน้ตอนในการประเมนิคอื 
ก าหนดประเดน็ปญัหาเพื่อใชเ้ป็นกรอบของการสบืสวนคดัเลอืกประเดน็และเรยีงล าดบัความส าคญั 
เปิดโอกาสใหท้มีนกัประเมนิแต่ละฝา่ยเสนอขอ้มลู หลกัฐานของผลการประเมนิ น าสบืพยานและ
เสนอขอ้โต้ แยง้ คณะลกูขนุสรปุผลตดัสนิคุณค่าและจดัท าขอ้เสนอแนะ แนวทางนี้อยูบ่นพืน้ฐาน
ความเชื่อว่าการสบืสวนสอบสวนกบัมนุษยถ์อืว่าเป็นหลกัฐานทีส่ าคญัทีสุ่ด เพระนอกจากจะได้
ขอ้เทจ็จรงิแลว้ ยงัสามารถควบคุมอารมณ์ ความรูส้กึนึกคดิ ค่านิยม สหีน้าท่าทางซึง่เป็น
ส่วนประกอบทีน่ าไปสู่การตดัสนิคุณค่าทีเ่หมาะสม 
 3. Accreditation (Professional Review) Approach  ตอนตน้ศตวรรษที ่ 20 ไดเ้กดิการ
ตื่นตวัในการวบรวมกลุ่มของนกัวชิาชพีเป็นสมาคมวชิาชพีต่างๆ เพื่อคุม้ครองพทิกัษ์สทิธก์าร
ประกอบวชิาชพีของสมาชกิในขณะเดยีวกนัสมาคมวชิาชพีดงักล่าวยงัท าหน้ าทีก่ าหนดจรรยาบรรณ
มาตรฐานวชิาชพี การพจิารณาผลงานทางวชิาการ โดยใชร้ปูแบบการประเมนิทีเ่รยีกว่า 
Professional Review รปูแบบการประเมนิดงักล่าวประกอบดว้ยกลุ่มผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิาชพี
นัน้ๆท าการประชุม ก าหนดกฎเกณฑม์าตรฐานการปฏบิตั ิและใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสนิคุณภ าพ
ของผลการปฏบิตังิาน ผลงานทางวชิาการ การบัรองวทิยฐานะ (Accreditation) การใหวุ้ฒบิตัร 
 4.  Goal-free Approach  สครฟิเว่น (ศริชิยั  กาญจนวาสี . 2547: 122; อา้งองิจาก
Scriven. 1973) ไดเ้สนอรปูแบบการประเมนิทีเ่รยีกว่า Goal-free Evaluation ซึง่เป็นรปูแบบหน่ึงที่
พยายามลดความล าเอยีงของการประเมนิทีเ่น้นการประเมนิทีเ่กดิขึน้จรงิ (actual effects) หรอืผล
ทัง้หมดของโครงการทัง้ในแงผ่ลทีค่าดหมาย และผลทีไ่มไ่ดค้าดหมาย เช่นผลขา้งเคยีง ซึง่อาจ
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เป็นไปไดท้ัง้ทางบวกและทางลบ เป็นตน้  Scriven เสนอใหม้กีารประเมนิความตอ้งการจ าเป็น
(Needs Assessment) เพื่อใชเ้ป็นเกณฑห์นึ่งในการตดัสนิคุณค่าของโครงการ การประเมนิโครงการ
แบบไมอ่งิวตัถุประสงคข์องโครงการมจีดุมุง่หมายเพื่อทราบผลทัง้หมดของโครงการ เปรยีบเทยีบ
การด าเนินโครงการกบัโครงการอื่นๆเพื่อศกึษาประสทิธภิาพของการด าเนินงานวเิคราะหค์่าใชจ้า่ย
เพื่อศกึษาอตัราส่วนค่าใชจ้า่ยกบัประสทิธผิล จากนัน้จงึสรปุผลการประเมนิบุคลากร การด าเนินงาน 
และคุณค่าสรปุของโครงการ 
 5. Training Approach  เครคิแ์พทรคิ  (ศริชิยั  กาญจนวาสี . 2547: 122; อา้งองิจาก 
Kirkpatrick. 1978 ) ไดเ้สนอรปูแบบการประเมนิผลการฝึกอบรม  (Training) เพื่ อใหท้ราบถงึ
ประสทิธผิลของโครงการฝึกอบรมว่าใหผ้ลอะไรบา้งแก่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม และหน่วยงานของผูเ้ขา้
รบัการฝึกอบรม อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา /ปรบัปรงุโครงการฝึกอบรมหรอืตดัสนิยตุหิรอื
ด าเนินการต่อไป  Kirkpatrick ไดเ้สนอว่าควรท าการประเมนิผลการฝึกอบรมเป็น 4 ล าดบัขัน้ ไดแ้ก่ 
1) การประเมนิปฏกิริยิา (Reaction) อนัเป็นความรูส้กึ ตอบสนองต่อโครงการของผูเ้ขา้รบัการอบรม 
เช่น หลกัสตูร เนื้อหาสาระ วทิยากร เอกสาร สถานทีโ่สตทศันูปกรณ์ ระยะเวลา    2) การประเมนิ
การเรยีนรู้ (Learning) อนัเป็นผลการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ข้ ารบัการอบรม เช่น การเปลีย่นแปลง
ความรู ้ทศันคต ิทกัษะ ก่อน- หลงัการฝึกอบรม  3) การประเมนิพฤตกิรรม  (Behavior) อนัเป็นการ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูเ้ขา้รบัการอบรมเมือ่กลบัไปปฏบิตังิาน เช่นการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 
ก่อน-หลงัการฝึกอบรม และหลงัจากการไปปฏบิตังิาน  4) การประเมนิผลต่อองคก์ร  (Results) เป็น
การประเมนิผลลพัธห์รอืผลกระทบทีเ่กดิต่อองคก์าร อนัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของ
ผูเ้ขา้รบัการอบรม เช่น การลดลงของปจัจยัเสีย่ง การเพิม่ขึน้ของผลผลติ ประสทิธภิาพ  
   6. Theory-Based Approach  เชน (Chen. 1999);  บคิคแ์มน (Bickman. 1990) และ        
โรเกอร ์(Rogers. 2000) ไดเ้สนอโมเดลการประเมนิแบบองิการขบัเคลื่อนทางทฤษฎ ี โดยใชท้ฤษฎี
โครงการเป็นเครือ่งน าทางส าหรบัตดัสนิว่า  โครงการนัน้ประสบผลส าเรจ็หรอืไม่ ?  และปจัจยัใดเป็น
สาเหตุของโครงการทีเ่กดิขึน้  เพื่อจดัท าขอ้เสนอแนะส าห รบัพฒันาโครงการลกัษณะนัน้ต่อไป  การ
ประเมนิตามแนวคดินี้  เริม่จากการใชต้รรกศาสตรข์องโครงการ  ดว้ยการพฒันาทฤษฎทีีเ่หมาะสม
กบัสถานการณ์  มคีวามเทีย่งตรงภายใตบ้รบิทของโครงการ  แนวคดิทางทฤษฎจีะช่วยเชื่อมโยง
ระหว่างปจัจยั  กจิกรรมการด าเนินงาน  และผลลพัธอ์นัเป็นผลส าเรจ็ของโครงการ  มกีารระบุตวัแปร
ตน้  และตวัแปรตาม  พรอ้มทัง้การเชื่อมโยงเชงิสาเหตุ  ผลการประเมนิท าใหท้ราบว่าปจัจยัต่างๆ 
รวมทัง้กจิกรรมการด าเนินงาน  น าไปสู่ผลลทัธต์ามค าท านายของทฤษฎหีรอืไม่ ?  ผลลทัธท์ีเ่กดิขึน้
ประสบผลส าเรจ็เพยีงใด ? และปจัจยัใดเป็นส่วนส าคญัต่ อการเกดิผลส าเรจ็ /ไมส่ าเรจ็นัน้  ความ
เหมาะสมของการใชร้ปูแบบการประเมนิน้ี  อยูท่ีค่วามสามารถในการสรา้งทฤษฎโีครงการทีถู่กตอ้ง
และเชื่อถอืได ้ ถา้ทฤษฎมีคีวามสอดคลอ้งกบัโครงการและบรบิทของโครงการ  ทฤษฎนีัน้จะช่วยน า
ทาง  ท าใหส้ามารถตรวจสอบผลของโครงการไดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื 
 7. Value-Added Approach   แซนเดอร ์และฮอรน์ (Sanders; & Horn. 1994); เวบสเ์ตอร์ 
(Webster. 1995) ไดเ้สนอโมเดลการประเมนิแบบเน้นผลลพัธท์ีเ่ป็นมลูค่าเพิม่  ซึง่เป็นการตดิตาม
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ก ากบัผลลพัธอ์ยา่งเป็นระบบ (Outcome monitoring) ส าหรบัประเมนิความงอกงามพฒันาการ  ห รอื
คะแนนเพิม่  โดยใชแ้บบสอบถามมาตรฐานเป็นเครือ่งมอืตดิตามประความกา้วหน้า /แนวโน้มของ
ผลสมัฤทธิ/์พฒันาการของ ระบบศกึษา  สถานศกึษาหรอืผูเ้รยีนในระดบัชัน้ต่างๆ อยา่งต่อเนื่องว่ามี
พฒันาเพิม่ขึน้เพยีงไร  ส าหรบัเปรยีบเทยีบระหว่างสถานศกึษา  ขนาดประเภท  สงักดั  เพื่ อจดักลุ่ม
คุณภาพและจดัท ารายงานขอ้เสนอแนะส าหรบัการพฒันาระบบการศกึษาในภาพรวม  นกัประเมนิ
อาจใชต้วับ่งชีเ้ชงิระบบเป็นกรอบของการตดิตามความกา้วหน้าหรอืพฒันาการ  ค าถามเชงิประเมนิ
ทีส่ าคญัของรปูแบบการประเมนิน้ี เช่น ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิเ์ป็นอยา่งไร ?  ส่วนใดของระบบที่ มี
ผลลพัธท์ีด่ทีีสุ่ด? ส่วนใดแยท่ีสุ่ด? ส่วนใดบา้งทีค่วรมกีารปรบัปรงุ  เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ข  ระบบ
โดยรวมประสพผลส าเรจ็หรอืไมส่ าเรจ็เพยีงใด? เป็นตน้ 
   
 การประเมินท่ีเน้นการตดัสินคณุค่าโดยวิธีเชิงธรรมชาติ (NV Models)  
 ประกอบไปดว้ย 
 1. Effective Approach กูบ้า และ ลนิคอลน์(Guba; & Lincoln. 1981) ไดเ้สนอแนวทาง 
การประเมนิทีพ่ยายามเพิม่โอกาสของการน าผลการเมนิไปใชป้ระโยชน์ เรยีกว่า Effective  
Evaluation ซึง่เป็นวธิทีีผ่สมผสานระหว่างแนวคดิการประเมนิแบบตอบสนองความตอ้งการผูใ้ช้
สารสนเทศ(responsive  evaluation) กบัวธิปีระเมนิแบบธรรมชาติ (naturalistic  methodologies) 
ซึง่เน้นวธิกีารทีย่ดืหยุน่ตามสถานการณ์  โดยเริม่ตน้จากการระบุผูอ้ยูใ่นขา่ยทีจ่ะใชส้ารสนเทศจาก
การประเมนิ  ระบุองคป์ระกอบทีต่อ้งการประเมนิคุณค่าภายในและ /หรอืคุณค่าภายนอก  ประเมนิ
แบบformativeและ/หรอืsummative จากนัน้จงึเกบ็รวบรวมขอ้มลูใหค้รอบคลุมประเดน็ปญัหา  คุณ
ค่าทีต่อ้งการประเมนิและเกณฑม์าตรฐาน  เพื่อท าการวเิคราะหข์อ้มลู  แปลผล  ตดัสนิคุณค่า
ภายใน/ภายนอก  ตลอดจนจดัท ารายงายผลและขอ้เสนอแนะ 
 2. Criticism Approach  อสิเนอร์ (Eisner. 1975, 1979) ไดป้ระยกุตม์โนทศัน์ขอ งศลิป
วจิารณ์ (Art Criticism) มาใชเ้ป็นรปูแบบของการประเมนิ โดยในแนวคดิว่าการวพิากษ์วจิารณ์เป็น
การใชว้จิารณญาณในการบรรยายคุณภาพของสิง่ทีศ่กึษา  (Descriptive  aspect) ตคีวามหมาย
คุณภาพของสิง่ทีศ่กึษา  (interpretive aspect) ออกมาใชเ้ชงิประจกัษ์ตามความรบัรูข้องผู้ เชีย่วชาญ  
การตดัสนิคุณค่าของสิง่นัน้  (evaluative aspect) Eisner เสนอว่าการประเมนิตามแนวทางของศลิป
วจิารณ์  ประกอบดว้ยศลิปะของการรบัรูอ้นัประณตี  ซึง่เกดิจากการฝึกฝนและประสบการณ์ กบั
ศลิปะของการเปิดเผยคุณภาพของการถ่ายทอดความรูส้กึทีก่ลัน่กรองผ่านเกณฑม์าตรฐาน เพื่อ
สะทอ้นคุณค่าของสิง่นัน้ออกมาวธิกีารประเมนิแนวนี้จงึขึน้อยูก่บัความเชีย่วชาญประสบการณ์  และ
การฝึกหดัทีเ่หมาะสมของนกัประเมนิเพื่อใหม้กีารรบัรูท้ีไ่วและสามารถสะทอ้นคุณค่าของสิง่นัน้
ออกมาได ้
 3. Authentic  Approach แครดเลอร์ (Cradler. 1991); โครทซ์ และบรารอน(Koretz; & 
Barron ,1996, 1998) ไดเ้สนอรปูแบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานตามสภาพจรงิ การประเมนิตาม
สภาพจรงิไดเ้ริม่การพฒันามาตัง้แต่ ค .ศ. 1900 เพื่อแกไ้ขขอ้จ ากดัของการทดสอบดว้ย  ขอ้สอบ
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เขยีนตอบแบบหลายตวัเลอืก  ใหเ้กดิความสมดุล  ยดืหยุน่ทีจ่ะใชก้บัการประเมนิภา คปฏบิตัิ
(Performance assessment) ทีใ่กลเ้คยีงกบัสภาพทีเ่ป็นจรงิทางสงัคม  เช่น การประเมนิตามสภาพ
ปญัหาจรงิเกีย่วกบัความคดิ  การท างานรว่มกนั ชิน้งาน งานเขยีน แฟ้มสะสมงาน (portfolio)ทกัษะ
ชวีติ  เป็นตน้ โดยการพจิารณาตดัสนิตามมติคิุณภาพ (rubrics)ซึง่เป็นระดบัมาตรฐ านทีย่อมรบั  
ส าหรบัใชเ้ปรยีบเทยีบภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม ขัน้ตอนของการประเมนิผลการปฏบิตังิานตาม
สภาพจรงิประกอบดว้ย  ก าหนดทกัษะหรอืคุณลกัษณะทีต่อ้งการประเมนิ  ท าการประเมนิผลการ
ปฏบิตั ิ ตรวจสอบความถูกตอ้งและรายงานผล 
 4. Constructivist Approach   ลนิคอลน์ และกูบา้ (Lincoln; & Guba ,1985), กูบา้ และ
ลนิคอลน์  (Guba; & Lincoln. 1989) ไดเ้สนอโมเดลการประเมนิแบบสรา้งความรว่มมอืกบัทุกฝา่ย  
ซึง่เป็นการประเมนิทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของการใหบ้รกิารทีต่อบสนองต่อความห่วงใยของผูเ้กีย่วขอ้งทุก
ฝา่ย  พืน้ฐานของการใหบ้รกิารทีต่อบสนอ งต่อความห่วงใยของผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ย พืน้ฐานความคดิ
มาจากความเชื่อว่า  ความจรงิไมใ่ชส้ิง่สากลทีย่ ัง่ยนื  แต่ยดึถอืว่าความจรงิเป็นเพยีงปฏบิตักิารตาม 
อตัวสิยัของผูเ้กีย่วขอ้งผูป้ระเมนิจงึมบีทบาทในการควบคุมการประเมนิและท าการประเมนิรว่มกบั
ผูเ้กีย่วขอ้งทีม่สี่ว นไดเ้สยีทุกฝา่ย  ซึง่เป็นเสมอืนเครือ่งมอืมนุษยท์ีส่ามารถท าใหเ้กดิฉนัทามติ
รว่มกนัได ้ ผูเ้กีย่วขอ้งมบีทบาทส าคญัในการก าหนดประเดน็การประเมนิ  และตวัแปรของการ
ประเมนิ  ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบต่อวธิกีารประเมนิ  และตวัแปรของการประเมนิ  ตลอดจนให้
ความเหน็ชอบต่อวธิกีาร ประเมนิ ส่วนผูป้ระเมนิมหีน้าทีใ่หค้วามรู ้สรา้งจติส านึก แปลงโลกของ
ตวัเองใหเ้กดิพลงัของความรว่มมอืทีจ่ะพฒันาสงัคม  กลุ่มและตนเองรวมทัง้รกัษาดุลยภาพระหว่าง
วธิกีารเชงิปรมิาณ และเชงิคุณภาพตลอดขัน้ตอนของการประเมนิ รปูแบบของการประเมนิน้ีสามารถ
น าไปประยกุตไ์ด ้เมื่ อผูป้ระเมนิและผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ยเหน็ดว้ยกบัแนวทางน้ี และตกลงใจทีจ่ะ
รว่มมอืกนัจนเกดิฉนัทามตขิองการประเมนิ  โดยผูป้ระเมนิจะตอ้งมคีุณธรรม มบีารมแีละเป็นที่
ยอมรบัของทุกฝา่ยทีเ่กีย่วของ 
 5. Empowerment Approach เพต็เทอรแ์มน  (Fetterman. 1994) ไดเ้สนอโมเดล การ
ประเมนิแบบสรา้งพลงัการประเมนิ ซึง่อยูบ่นพืน้ฐานตามแนวคดิของการประเมนิแบบสรา้งความ
รว่มมอืจากทุกฝา่ย การประเมนิตามรปูแบบสรา้งพลงัน้ีมุง่ตอบสนองต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกฝา่ย
(stakeholders) ทัง้ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบมากทีสุ่ด จนถงึน้อยทีสุ่ด ใหม้ารว่มกนัด าเนินงาน จนเกดิเป็น
พลงัความรู ้ความเขา้ใจในการประเมนิและสามารถด าเนินการประเมนิไดเ้องความแตกต่างทีส่ าคญั
ระหว่างการประเมนิแบบสรา้งพลงัการประเมนิ กบัการประเมนิแบบสรา้งความรว่มมอืจากทุกฝา่ย 
อยูต่รงทีก่ารประเมนิแบบสรา้งความรว่มมอืจากทุกฝา่ย ผูป้ระเมนิมบีทบาทของการควบคุม การ
ประเมนิและด าเนินการประเมนิจนเกดิการยอมรบัการประเมนิและผลการประเมนิรวมกนั แต่การ
ประเมนิแบบสรา้งพลงัการประเมนิ ผูป้ระเมนิไมไ่ดม้บีทบาทเป็นผูค้วบคุมการประเมนิ ผูป้ระเมนิมี
บทบาทเป็นผูแ้นะน า ช่วยเหลอืเชงิเทคนิคและการสรา้งพลงัการประเมนิรว่มกนัของผูท้ีเ่กีย่วข้อง 
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 ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัใชแ้บบจ าลอง เคาน์ทแินนซข์องสเตก้ เป็นกรอบแนวคดิในการ
ประเมนิ โครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร กล่าวคอื การ
ประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองเคาน์ทแินนซข์องสเตก้ในการประเมนิโครงการ ดงัที ่กฤตยิา วงศก์อ้ม (2540) 
ประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองเคาน์ทแินนซข์องสเตก้ในการประเมนิโครงการเตมิความรูมุ้ง่สู่มหาวทิยาลยั สุ
พกัตร ์พบิลูย ์ (2527) ใชใ้นการประเมนิกจิกรรมกลุ่มโรงเรยีนมธัยมในเขตจงัหวดัขอนแก่น วนั เดช
พชิยั (2527) ประยกุตใ์ชใ้นการประเมนิโครงการการศกึษาผูใ้หญ่แบบเบด็เสรจ็ขั ้ นพื้นฐานแบบชัน้
เรยีนในเขตการศกึษา 2   รวมทัง้ จริาพร ธวชัวเิชยีร (2531 ) ประยกุตใ์ชแ้บบหลกัสตูร
ประกาศนียบตัรนาฏศลิป์ ชัน้สงูพุทธศกัราช 2527 และ Gregor (1995) ประยกุตใ์ชใ้นการประเมนิ
โครงการการฝึกอบรมผูส้อนการใชใ้นลกัษณะน้ี จะเป็นประโยชน์ในการสรา้งกระบวนทศัน์ ทางการ
ประเมนิใหเ้ป็นรปูธรรม  (สมหวงั  พธิยิานุวฒัน์. 2540: 263-264)  กล่าวโดยสรปุไดว้่า แบบจ าลอง
เคาน์ทแินนซข์องสเตก้ ท าใหก้ารประเมนิเป็นไปอยา่งมรีะบบในแงข่องการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
สารสนเทศ การจดัการโครงการรวมทัง้การวเิคราะหข์อ้มลู มคีวามยดืหยุน่ในการใชร้ว่มกบั
แบบจ าลองอื่นๆ และมคีุณค่าในการประเมนิทางการศกึษาอยา่งดยีิง่  (สุพกัตร ์พบิลูย์ . 2527: 39; 
Worthen; & Sanders. 1975: 125-126; Wronski. 1992; Gregor. 1995: 1230)  ความยดืหยุน่ของ
แบบจ าลองเคาน์ทแินนซ ์จะเอือ้ประโยชน์การเกบ็ขอ้มลูในการประเมนิอยา่งครอบคลุม  (สุพกัตร ์
พบิลูย.์ 2527: 39; Gregor. 1995: 1230)   แบบจ าลองเคาน์ทแินนซจ์งึมคีวามเหมาะสมกบัการใชใ้น
การประเมนิคุณค่าของโครงการทีม่กีารด าเนินงานทีม่ลีกัษณะซบัซอ้น  ผูว้จิยัจงึเลอืกใชแ้บบจ าลอง
เคาน์ทแินนซข์องสเตก้เป็นกรอบแนวคดิในการวจิยัเชงิประเมนิโครงการเรยีนฟร ีเรี ยนด ีอยา่งมี
คุณภาพ ของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร ในส านกังานเขตมนีบุร ีปีการศกึษา 2551 
 
4.  ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการประเมินโครงการ  
 การประเมนิโครงการเป็นการช่วยเสนอแนะการบรกิารสาธารณะของแต่ละโครงการที่
ประเมนิ ใหม้กีารบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิ่ งขึน้จากขอ้มลูความเหน็เกีย่วกบัโครงการนัน้ 
ทัง้ในลกัษณะของขอ้มลูการตรวจสอบการด าเนินการ และแหล่งการเงนิ การประเมนิโครงการจะ
รวบรวมวธิกีาร ทกัษะ และสิง่จ าเป็นต่างๆจากการประเมนิโครงการจะเป็นประโยชน์ต่อโครงการทัง้
ทีอ่ยูใ่นระหว่างการวางแผนหรอืการปฏบิตัติามแผน โด ยขอ้มลูเหล่านี้จะมาจากแนวคดิทีเ่ป็น
ประโยชน์จากหลายสาขาวชิา อาท ิจติวทิยา สงัคมวทิยา การบรหิารและนโยบาย เศรษฐศาสตร ์
และการศกึษา (เชดิศกัดิ ์ โฆวาสนิธุ์ . 2541: 2; อา้งองิจาก Posavac; & Carey. 1989: 3) การ
ประเมนิโครงการ ไมใ่ชส้ิง่ฟุ่มเฟือย แต่เป็นสิง่จ าเป็นต่ อประเทศทีพ่ฒันาแลว้และประเทศทีก่ าลงั
พฒันา เพื่อช่วยใหร้ฐัและองคก์รเอกชนสามารถใชท้รพัยากรธรรมชาตแิละทรพัยากรมนุษยท์ีม่อียู่
จ ากดัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ในการตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและแกไ้ขปญัหา
สาธารณะใหเ้ป็นไปในทศิทางทีพ่งึปรารถนา   (เชดิศกัดิ ์ โฆวาสนิธุ์ . 2541: 2; อา้งองิจาก ปรุะชยั 
เป่ียมสมบรูณ์. 2536: 7) 
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5. ความหมายของการประเมินโครงการ 
 "การประเมนิ " หรอื "การประเมนิผล " มคีวามหมายตรงกบัค าในภาษาองักฤษว่า 
Evaluation ซึง่หมายถงึ กระบวนการรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อการตดัสนิใจ การวจิยั 
(Research) การวดัผล (Measurement) การตรวจสอบรายงานผล (Appraisal) การควบคุมดแูล 
(Monitoring) การประมาณการ (Assessment) และการพจิารณาตดัสนิ (Judgment) เป็นตน้ ซึง่ค า
ดงักล่าวอาจสรปุเป็นความหมายหรอืค าจ ากดัความรว่มกนัไดว้่า เป็นการประมาณค่าหรอืการ
ประเมนิผลทีจ่ะเกดิขึน้จากการด าเนิ นงานโดยขอ้มลูทีไ่ดร้วบรวมดว้ยวธิกีารสอบถาม ทดสอบ 
สงัเกต และวธิกีารอื่น ๆ แลว้ท าการวเิคราะหเ์พื่อตดัสนิว่าการด าเนินงานนัน้มคีุณค่าหรอืบรรลุ 
วตัถุประสงคข์องการด าเนินงานนัน้มากน้อยเพยีงใด (ประชุม รอดประเสรฐิ .  2529: 73)และการ
ประเมนิ (evaluation)ยงัหมายถงึ การ ศกึษาคน้ควา้อยา่งเป็นระบบในการก าหนดคุณค่า หรอื
คุณธรรมใหก้บัสิง่ใดสิง่หนึ่ง  (เชดิศกัดิ ์ โฆวาสนิธุ.์ 2541: 2-3; อา้งองิจาก Sander; et al.  1994: 3)   
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติสถาน พ .ศ. 2525 (2525: 119) ไดใ้หค้ าจ ากดัความของ
โครงการว่า หมายถงึ แผนหรอืเคา้โครงที่ก าหนดไว ้โครงการเป็นศพัทต์รงกบัค าในภาษาองักฤษว่า 
"Project" ซึง่เป็นส่วนหนึ่งหรอืระดบัหนึ่งของแผนงาน (Plan) บางต ารา ถอืว่ามคีวามหมาย
เช่นเดยีวกบัค าว่า "Program" ซึง่หมายถงึแผนงานทีม่รีายละเอยีดในการปฏบิตังิานชดัเจน  

การประเมนิผล (Evaluation) เป็นส่วนหนึ่งขอ งการวางแผน และเป็นส่วนทีม่คีวามส าคญั
อยา่งมาก เพราะการประเมนิผลจะเป็นตวัวดัและบอกใหผู้ว้างแผนและผูป้ฏบิตัติามแผนรวมทัง้
ผูเ้กีย่วขอ้งกบัแผนทัง้หลายไดรู้ว้่า แผนหรอืโครงการทีก่ าหนดขึน้และน าไปปฏบิตั ิซึง่เสยีทัง้เวลา 
ก าลงัแรงงาน และค่าใชจ้า่ยไปนัน้ เมือ่ท าเสร็ จแลว้ไดผ้ลเป็นประการใดเป็นไปตามทีค่าดหมายและ
ความมุง่หวงัมากน้อยอยา่งไร และสามารถน าผลการประเมนิผลนี้มาพจิารณาตดัสนิใจต่อไปอกีว่า
ควรจะด าเนินการตามโครงการนี้ต่อไปหรอืควรจะหยดุเพยีงแค่นี้ เป็นตน้ (ศริวิชิ  ดโนทยั ; และคณะ. 
2537: 17) 
 การประเมนิโครงการ (program evaluation)หมายถงึ การตรวจสอบอยา่งเป็นระบบในการ
พจิารณาเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้ ตลอดจนผลทีต่ามมาของเหตุการณ์ในสภาวะปจัจบุนัของ
โครงการ  (เชดิศกัดิ ์ โฆวาสนิธุ.์ 2541: 3; อา้งองิจาก Cronbach; et al. 1981: 14) 
 การประเมนิโครงการ  หมายถงึ กระบวนการในการวเิค ราะห ์วจิารณ์ การรวบรวม และ
เสนอแนะเกีย่วกบัขอ้มลูขอ้เทจ็จรงิต่างๆอนัจะเป็นประโยชน์ส าหรบัการก าหนดทางเลอืกในการ
ตดัสนิใจ (เชดิศกัดิ ์ โฆวาสนิธุ.์ 2541: 3; อา้งองิจาก Stufflebeam; et al. 1971: 40)  
 ไชยยศ เรอืงสุวรรณ (2533: 112) ไดใ้หค้วามหมายของการประเมนิโครง การไวว้่า เป็น
การประมาณค่าของกจิกรรมใด ๆ อยา่งมรีะบบเพื่อปรบัปรงุการด าเนินงานทัง้ในปจัจบุนัและอนาคต  
           สมพร แสงชยั (2520: 3) กล่าวถงึ การประเมนิผลไวว้่า การประเมนิผล คอื  
 1.  การเปรยีบเทยีบผลการปฏบิตังิานกบัแผนทีต่ ัง้ไว ้
 2.  การควบคุมและเรง่รดัการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามแผน 
 3.  การศกึษาในทางปฏบิตัเิพื่อแกไ้ขแผนใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ 
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 4.  การศกึษาแผนทีไ่ดด้ าเนินการไปแลว้ เพื่อใหท้ราบว่า การด าเนินงานไดต้อบสนอง
ความตอ้งการ หรอืแกไ้ขปญัหาทีม่อียูอ่ยา่งไร 
 5.  การศกึษาดผูลกระทบทางตรงและทางออ้มของการด าเนินงา นโครงการซึง่อาจจะเป็น
ขอ้มลูช่วยในการตดัสนิใจของฝา่ยบรหิาร 

สมหวงั  พธิยิานุวฒัน์ (2524: 1)  ไดใ้หค้วามหมายของการประเมนิไวว้่า เป็นกระบวนการ 
เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูสารสนเทศส าหรบัการตดัสนิคุณค่าของโครงการ ผลติผล ขบวนการ 
จดุมุง่หมายของโครงการหรอืโปรแกรมหรอืทาง เลอืกต่าง ๆ เพื่อน าไปปฏบิตัใิหบ้รรลุจดุมุง่หมาย 
จดุเน้นของการประเมนิคอืการรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูอยา่งเป็นระบบเพื่อใหไ้ดข้อ้สนเทศ เพื่อ
ตดัสนิคุณค่าสิง่ใดสิง่หนึ่งโดยเฉพาะ 
 บุญลอื  ทองอยู ่(2525: 24)  กล่าวถงึ การประเมนิโครงการว่า มผีูใ้หค้วามหมายไวต่้างกั น 
เช่น เป็นการควบคุมดา้นการจดัการ (Management Control) เป็นการตรวจสอบว่าโครงการทีไ่ด้
ด าเนินการไปนัน้มคีวามกา้วหน้าแค่ไหน มปีญัหาในทางปฏบิตัอิยา่งไร บรรลุเป้าหมายทีต่ ัง้ไว้
หรอืไม ่หรอืมผีลกระทบทัง้ทางตรงและทางออ้มอยา่งไรบา้ง หรอืหมายถงึกระบวนการรวบรวมและ
เสนอขอ้มลูเพื่อตดัสนิใจ โดยมหีลกัเกณฑห์รอืหลกัการเพื่อการปรบัปรงุแกไ้ขใหด้ าเนินการต่อไปได้
หรอืแมแ้ต่ยตุแิละไดข้อ้สรปุเอาไวแ้ลว้  
 นิศา ชโูต (2527: 9) กล่าวสรปุถงึความหมายของการประเมนิโครงการว่า หมายถงึ  
กจิกรรมการเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหค์วามหมายและขอ้เท็ จจรงิเกีย่วกบัโครงการ และหาผล
ทีแ่น่ใจว่าเกดิโครงการเพื่อเป็นการเพิม่พนูคุณภาพและประสทิธภิาพของโครงการใหด้ยีิง่ขึน้ 

ไชยยศ  เรอืงสุวรรณ (ไชยยศ  เรอืงสุวรรณ . 2533: 120;  อา้งองิจาก  Stufflebeam. 1985: 
151–206) ใหค้วามหมายของการประเมนิว่าเป็นกระบวนการวเิคราะห์  รวบรวมและการอ านวย
ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการตดัสนิใจเกีย่วกบัทางเลอืกต่าง ๆ 
 อาลยั หงษ์ทอง (อาลยั หงส์ทอง. 2535: 33; อา้งองิจาก  Bhola. 1979: 1-2)  อธบิายว่า  
โดยปกตมินุษยจ์ะประเมนิการกระท าและประสบการณ์ในอดตี เพื่อรกัษาการกระท าทีด่ไีวห้รอื
ปรบัปรงุการกระท า ในอนาคตใหด้ยีิง่ขึน้ เพื่อใหค้วามพอใจมากยิง่ขึน้ การประเมนิในทีน่ี้หมายถงึ 
การพจิารณาและตดัสนิใจเกีย่วกบัคุณค่า คุณภาพ ความส าคญั ปรมิาณ หรอืสภาพของบางสิง่
บางอยา่ง  
 การประเมนิโครงการ หมายถงึ กระบวนการรวบรวมขอ้สนเทศโดยมกีารรวบรวมขอ้มลู
และวธิกีารศกึษาอยา่งเป็นระบบระเบยีบเพื่อเปรยีบเทยีบการปฏบิตังิานกบัเป้าหมายทีก่ าหนดไวว้่า
การด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคห์รอืไม ่โดยน าผลทีไ่ดม้าพจิารณาวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกบัแผนที่
ก าหนดไว ้ผลทีไ่ดจ้ากการประเมนิน้ีจะสามารถชีใ้หเ้หน็ถงึระดบัความส าเรจ็ ความผดิพลาด ปญัหา 
อุปสรรค ผลกระ ทบต่อโครงการในอนัทีจ่ะน าไปปรบัปรงุการด าเนินงานตามแผนงานโครงการใหม้ี
ประสทิธภิาพต่อไป 
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6. ความจ าเป็นของการประเมินโครงการ 
 โครงการทางสงัคมทีม่กีารลงทุนสงู และมคีวามสลบัซบัซอ้นมากขึน้เท่าใด ความตอ้งการ
เทคโนโลยใีนการบรหิาร การวางแผนอยา่งเป็นระบบ และการควบคุมคุ ณภาพเขา้ไปแทนทีก่าร
ด าเนินการทียุ่ง่เหยงิ และแกป้ญัหาแบบวนัต่อวนั เพื่อเพิม่ความสามารถในการแกป้ญัหา และ
สนองตอบความตอ้งการทางสงัคมทีห่ลากหลาย และสมัพนัธก์บัความเป็นมนุษยข์องผูค้นในสงัคมจงึ
เป็นเรือ่งเรง่ด่วนทีต่อ้งด าเนินการมากขึน้เท่านัน้ (เชดิศกัดิ ์ โฆวาสนิธุ.์ 2541: 5; อา้งองิจาก Cronbach; 
et al. 1981: 35) 
 การบรกิารสงัคมในลกัษณะการบรหิารโครงการ โดยการแบ่งยอ่ยโครงการเป็นงานหรอื
กจิกรรมเพื่อจดัเป็นชุดงาน และหน่วยงานทีร่บัผดิชอบนัน้ งานยอ่ยต่างๆ  ในโครงการจะมกีาร
จดัล าดบัก่อนหลงัในการท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายของโค รงการ การประสานงานและควบคุมงาน
ยอ่ยต่างๆเหล่านี้จะด าเนินการโดยก าหนดเวลาส าเรจ็ การจดัล าดบัก่อนหลงั การจดัสรรงบประมาณ 
และบุคลากรตามเงือ่นไขสภาพของการบรกิารทางสงัคมนัน้ด าเนินการและมคีวามเชื่อโดยทัว่ไปว่า 
ถา้สามารถด าเนินงานโครงการไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตามทีไ่ด้ วางแผนไว ้กส็ามารถมัน่ใจไดว้่า
โครงการบรรลุวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการไดอ้ยา่งแน่นอน  (เชดิศกัดิ ์ โฆวาสนิธุ์ . 2541: 5; อา้งองิจาก 
สุวฒัน์ พฒันไพบลูย.์ 2532: 21-22) ความเชื่อดงักล่าวมโีอกาสของความเป็นไปไดใ้นเชงิเหตุผลหรอื
ในความคดิ แต่ในความเป็นจรงิแลว้ การด าเนินง านทางสงัคม ตามทีว่างแผนไวล้่วงหน้ามทีัง้ที่
ประสบความส าเรจ็สมความปรารถนา และลม้เหลว การแสวงหาความเป็นจรงิของผลการด าเนินงาน
ทัง้ทีเ่ป็นความส าเรจ็หรอืผลบวก และผลลบหรอืความลม้เหลวในการทีไ่มส่ามารถด าเนินกจิกรรมได้
ตามแผน เพื่อบ่งบอกสถานภาพทีแ่ทจ้รงิของโครงการทีเ่ รยีกว่า “การประเมนิโครงการ ” จงึเป็น
สิง่จ าเป็นโดยมเีหตุผลของความจ าเป็นในการประเมนิ ดงัต่อไปนี้  
 1. คุณภาพของโครงการตอ้งมกีารตรวจสอบ ไมส่ามารถทกึทกัว่าดไีมด่ ีโดยไมม่ขีอ้มลู 
หรอืขอ้สนเทศสนบัสนุนเพื่อใหเ้กดิการยอมรบัของสาธารณชน และหน่วยงานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
โดยเฉพาะหน่วยงานทีส่นบัสนุนดา้นการเงนิ ตอ้งการทราบผลตามโครงการว่า มปีระสทิธภิาพ
เพยีงพอกบัค่าใชจ้า่ยทีล่งทุนหรอืไม ่เพราะโครงการสาธารณะทีร่ฐัและเอกชนจดัขึน้ไมว่่าเป็น
โครงการเกีย่วกบัการศกึษา สาธารณสุข การพฒันาสาธารณูปโภค ต่างมุง่หวงัใหโ้ครงการนัน้ๆ ช่วย
ยกฐานนะความเป็นอยูข่องประชาชนในสงัคมใหด้ขีึน้กว่าเดมิ ในความเป็นจรงิ ถงึแมน้ว่าโครงการที่
รเิริม่จากความปรารถนาด ีและมกีารวางแผนในการด าเนินการเป็นอยา่งดนีัน้ เมือ่น าเสนอต่อ
สาธารณะ โครงการแต่ละโครงการยากทีจ่ะไดร้บัการยอมรบัว่ามคีุณภาพ โดยปราศจากความ
คลางแคลงใจ หากไมม่รีายละเอยีดทีบ่่งบอกถงึประสทิธภิาพของโครงการสนบัสนุน  ไมว่่าโครงการ
นัน้จะเป็นโครงการทีร่เิริม่ใหม ่หรอืโครงการทีม่กีารด าเนินการไปแลว้  (เชดิศกัดิ ์ โฆวาสนิธุ์. 2541: 
6; อา้งองิจาก Cronbach; et al. 1981: 36; Posavac; & Carey. 1989: 3-4) ฉะนัน้ความตอ้งกา รที่
จะแสดงถงึคุณค่าและการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพของโครงการแต่ละโครงการ ดว้ยขอ้สนเทศ
ทีไ่ดม้าจากการคน้ควา้ รวบรวม และวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ ทีเ่รยีกว่า การประเมนิโครงการ จงึ
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เป็นสิง่จ าเป็นทีต่อ้งกระท า เพื่อยนืยนัความต่อเนื่องของโครงการ การปรบัปรงุแกไ้ขกา รบรหิาร
โครงการ ตลอดจนการตดัสนิใจลม้เลกิโครงการตามแต่ผลทีไ่ดจ้ากการประเมนิ 
 2. การระบุความหมายผลของโรงการและการวดัสิง่ทีร่ะบุถงึความส าเรจ็หรอืลม้เหลวของ 
โครงการบรกิารทางสงัคม ซึง่เป็นโครงการทีจ่ดักระท ากบัมนุษยเ์ป็นสิง่ยุง่ยากกว่าโครงการที่
เกีย่วกบัผลผลติทางอุสาหกรรม เนื่องจากสิง่ทีต่อ้งการวดั หรอืทีเ่รยีกกนัโดยทัว่ไปว่า “ตวัแปร”  นัน้ 
มลีกัษณะเป็นนามธรรม และซบัซอ้นไมส่ามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง ทัง้ในลกัษณะของคุณภาพ และ
ปรมิาณ  การวดัจะตอ้งอาศยัวธิกีาร และเครือ่งมอืทีม่คีุณภาพทีเ่พยีงพอ ทีจ่ะยอมรบัว่าผลการวดั
หรอืค่ าคะแนนทีไ่ดน้ัน้บ่งบอกถงึลกัษณะการเปลีย่นแปลงของบุคคลหรอืสงัคมเป็นผลมาจาก
โครงการท าใหเ้กดิไดจ้รงิ  (เชดิศกัดิ ์ โฆวาสนิธุ์ . 2541: 6; อา้งองิจาก Posavac; & Carey. 1989:   
4-5) การก าหนดเครือ่งมอืส าหรบัการวดัตวัแปร ดว้ยวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีเ่หมาะสมนัน้ ขึน้ อยู่
กบันกัประเมนิจะท าความเขา้ใจในความหมายของตวัแปรต่างๆ และความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร
เหล่านัน้กบัระบบของโครงการ จนสามารถระบุไดว้่าชุดตวัแปรใดเป็นตวับ่งชี้ ( indicator) ถงึ
ประสทิธภิาพปจัจยัน าเขา้ กระบวนการ และปจัจยัผลผลติ เพื่อทีจ่ะสะทอ้นสถานภาพปจัจบุนัของ
โครงการ ในขัน้ตอนของการวางแผน ตวัแปรปจัจยัน าเขา้ และกระบวนการจะถูกน ามาพจิารณามาก
ยิง่กว่าปจัจยัผลผลติ ขณะทีก่ารประเมนิผลผลติมุง่ทีจ่ะชีใ้หเ้หน็ว่าวตัถุประสงคข์องโครงการประสบ
ความส าเรจ็ในลกัษณะของชุดตวัแปรผลผลติทีเ่ป็นผลลพัธข์องโครงการเทยีบกบัค่าใชจ้า่ยและตวั
แปรปจัจยัน าเขา้ (เชดิศกัดิ ์โฆวาสนิธุ์. 2541: 6; อา้งองิจาก Johnstone. 1978: 222) การประเมนิ
โดยยดึวตัถุประสงคเ์ป็นหลกัตามแนวกลุ่มนิยม (Tyler)จะมคีวามยุง่ยากมากหากวตัถุประสงคข์อง
โครงการไมไ่ดเ้ขยีนในลกัษณะวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมซึง่เสนอแนะวธิกีารวดั หรอืใหค้วามห มาย
ของตวัแปรใหเ้หมาะสมส าหรบัการรวบรวมขอ้มลู แต่เขยีนในลกัษณะของขอ้ความทีค่าดหวงัทัว่ไป 
หรอืนโยบายของโครงการ ซึง่ในกรณเีช่นน้ี นกัประเมนิตอ้งแปรความหมายของวตัถุประสงค์
เหล่านัน้ใหเ้ป็นตวัแปรทีค่าดหวงัจากการใชโ้ครงการในการบรกิารสงัคมเพื่อก าหนด และให้
ความหมายของตวับ่งชีห้รอืตวัแปรต่างๆเหล่านัน้ เพื่อสรา้งเครือ่งมอืและวธิกีารวดัใหม้คีุณภาพใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูต่อไป (เชดิศกัดิ ์โฆวาสนิธ.์  2541: 7) 
 การก าหนดชุดของตวัแปร ตลอดจนการใหค้วามหมายของตวับ่งชีค้วามส าเรจ็หรอืลม้เหลว
ของโครงการเป็นการตดัสนิใจเลอืกใชข้อ้มลูเพื่ อการประเมนิ จดัเป็นขัน้ตอนส าคญัของการเริม่ตน้
ประเมนิโครงการ การพจิารณาถงึธรรมชาตลิะรปูแบบของตวัแปร วธิกีารวดั การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
ตลอดจนการใชผ้ลการวดัตวัแปรจะตอ้งพยายามลดปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้เน่ืองจากขอ้จ ากดัทางการ
เมอืง (political constraint) เพราะการประเมินโครงการมผีลต่อโครงการนบัตัง้แต่นโยบายของสงัคม 
ชุมชน จวบจนผูท้ีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ การไมย่อมรบัชุดของตวัแปรว่า เป็นตวับ่งชีป้ระสทิธภิาพของ
โครงการ ความกลวัผลของการประเมนิทีจ่ะกระทบต่อฐานะของตนเองในโครงการ อาจท าใหเ้กดิการ
ไมย่นิยอม หรอืไมใ่หค้วามรว่มมอืในการให้ ขอ้มลูเพื่อปกป้องตนเอง อกีทัง้การก าหนดชุดของตวั
แปรจะมคีวามจ ากดัในการคาดการณ์ล่วงหน้าถงึการเกดิขึน้ของตวัแปรเหล่านัน้ในลกัษณะทีเ่ป็น
ตวัแทนประสทิธภิาพของโครงการ ซึง่ในความเป็นจรงิอาจเกดิแหตุการณ์ทีท่ าใหก้ารบรหิารโครงการ
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ผดิเพีย้นไปจากแผนด าเนินการได ้การพยายาม ควบคุมการก าหนดชุดตวัแปร วธิกีารวดั และการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยปลอดจากแรงกดดนัทางการเมอืงเป็นสิง่ทีน่กัประเมนิตอ้งกระท า ทัง้นี้ 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีม่คีวามเทีย่งตรงเชื่อถอืไดแ้ละมนียัส าคญัเพยีงพอในการน ามาใชอ้ธบิาย
ประสทิธภิาพ และสถานภาพของโครงการทีท่ าการประเมิ น (เชดิศกัดิ ์โฆวาสนิธุ์. 2541: 7; อา้งองิ
จาก Johnstone. 1978: 223-225) 
 3.  โครงการพฒันาคุณภาพชวีติ มนุษย ์เป็นโครงการสาธารณะ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นโครงการ
ทีบ่รกิารใหก้บัประชาชนโดยไมค่ดิค่าบรกิารซึง่แตกต่างไปจากโครงการทีค่ดิค่าบรกิารทัว่ไป ซึง่จะ
เป็นโครงการในลักษณะเดยีวกนั มเีป้าหมาย วตัถุประสงค ์และกจิกรรม ทีค่ลา้ยคลงึกนั ก่อ ใหเ้กดิ
การแขง่ขนัระหว่างกนัและกนั ดงัทีเ่รยีกกนัโดยทัว่ไปว่าเป็นระบบเสรี  (fee-market approach) 
โครงการใดทีม่ปีระสทิธภิาพ ดอ้ยกว่าโครงการอื่นกจ็ะลม้เลกิไป   โดยทีผู่ใ้ชบ้รกิารจะมกีารประเมนิ
เทยีบกบัค่าใชจ้า่ยทีเ่ขาตอ้งสญูเสยีในการรบับรกิาร  แต่โครงการบรกิารสาธารณะซึง่เป็นโครงการ
ของรฐัจะใชค้วามรูส้กึ  หรอืความเหน็ของผูใ้ชบ้รกิารเป็นเกณฑก์ารตดัสนิใจยตุ ิ หรอืด าเนินการ
โครงการต่อไปเพยีงอยา่งเดยีวไมไ่ด ้ เพราะมหีลายโครงการทีป่ระชาชนทีใ่ชบ้รกิารจะตั ดสนิ
โครงการว่าดหีรอืไมด่ไีดไ้มง่า่ยนกั  เช่น  มผีูป้ว่ยทีร่ายทีส่ามารถบอกความสามารถทีแ่ทจ้รงิของ
แพทยห์รอืพยาบาลได ้ หรอืมนีกัเรยีนกีค่นทีป่ระเมนิคุณภาพการสอนของครไูดถู้กตอ้ง  นอกจากนี้  
ระบบตลาดเสรไีมส่ามารถครอบคลุม  หรอืควบคุมโครงการบรกิารสงัคมได ้ เพราะ ประชาชนไดเ้สยี
ค่าใชจ้า่ยในการรบับรกิารของโครงการต่างๆ  เหล่านี้ในทางออ้ม  แมว้่าประชาชนจะมบีทบาทใน
การบรหิารโครงการต่างๆ ไมม่ากนกั  แต่องคก์ารหรอืหน่วยงานทีร่บัผดิชอบจะตอ้งด าเนินการอยา่ง
รอบคอบ  และท าใหเ้กดิผลสมัฤทธิต์ามทีต่อ้งการ  ดว้ยเหตุน้ีการประเมนิโครงก ารเพื่อบ่งบอก
ประสทิธภิาพของโครงการดีๆ มกีารด าเนินการต่อไป   ยตุโิครงการลม้เหลว  หรอืพฒันาโครงการ
ใหมใ่หม้คีุณภาพยิง่ขึน้ 
 
7. ประเภทของการประเมินโครงการ 
 การจ าแนก โดยใช้เกณฑล์ าดบัเวลาการบริหารโครงการ  
 แบ่งการประเมนิเป็น 3 ระยะ ดงันี้ 
 1. การประเมนิก่อนเริม่โ ครงการเป็นการประเมนิเบือ้งตน้ทีจ่ าเป็นส าหรบัการวางแผน
โครงการทีม่ปีระสทิธภิาพ เป็นการวางแผนโครงการจากขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ เป็นการประเมนิเพื่อ
ศกึษาปญัหาและความตอ้งการของสงัคมหรอืชุมชน ซึง่เป็นเป้าหมายในการน าโครงการไปปฏบิตั ิ
ซึง่รูจ้กักนัในหมูน่กัประเมนิว่า เป็ นการประเมนิความตอ้งการ (need assessment) นอกจากนี้ อาจ
ท าการประเมนิความพรอ้ม หรอืความเป็นไปไดใ้นการด าเนินการโครงการ (feasibility evaluation) 
โดยการศกึษาทรพัยากร และการใชท้รพัยากรในเงือ่นไขต่างๆ เช่น บุคลากร จ านวนเงนิทุน 
ระยะเวลา ขอบเขตของกฎหมาย หรอืบรบิททางก ารเมอืง ทัง้ทีเ่อือ้ต่อการด าเนินการโครงการให้
ประสบความส าเรจ็ และเป็นเงือ่นปมปญัหา อุปสรรค ทีจ่ะขดัขวางการด าเนินโครงการ 
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 2. การประเมนิกระบวนการขณะด าเนินการโครงการเป็นการประเมนิการใชท้รพัยากร
(effort evaluation) ของโครงการตามทีไ่ดอ้อกแบบ (design)การปฏบิตัโิครง การกบักลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ (target population) ว่า การใชท้รพัยากรตามแบบ มขีดีความสามารถในการสรา้ง
ผลผลติ (outcome) ตามแผนทีว่างไวห้รอืไม ่ การประเมนิกระบวนการ แมว้่าผลทีไ่ดร้บัจากการ
ประเมนิจะไมส่ามารถบ่งบอกถงึความส าเรจ็ หรอืลม้เหลวของโครงการ แต่ขอ้มลูที่ ไดร้บักส็ามารถ
ระบุถงึจดุหมายปลายทางของโครงการ ว่ามโีอกาสทีจ่ะบรรลุหรอืประสบความส าเรจ็หรอืไม ่และเป็น
ประโยชน์ในการบรหิารโครงการ โดยเฉพาะการใชท้รพัยากรอาจมกีารปรบัเปลีย่นปรมิาณ เรง่รดั
คุณภาพการด าเนินการเพื่อใหโ้ครงการนัน้พบกบัความส าเรจ็เมือ่เสรจ็สิน้โครงกา ร หรอือาจช่วยให้
ตดัสนิใจยกเลกิการด าเนินโครงการ เมือ่เหน็ว่าโอกาสของความส าเรจ็ตามเป้าหมายมคี่าน้อยมาก ที่
จะน าพาสงัคมไปสู่เป้าหมายทีต่อ้งการ แมว้่าการด าเนินโครงการจะเสรจ็สิน้สมบรูณ์กต็าม ซึง่เป็น
การลดค่าใชจ้า่ยทีอ่าจจะสญูเปล่า ถา้ปล่อยใหโ้ครงการด าเนินต่อไป 
 3. การประเมนิผลผลติเมือ่เสรจ็สิน้โครงการ เป็นการประเมนิเพื่อตรวจสอบว่าโครงการ
ก่อใหเ้กดิผล หรอืการเปลีย่นแปลงตามทีต่อ้งการหรอืไม ่ทัง้ในส่วนทีเ่ป็นผลโดยตรงต่อ
กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนผลกระทบทีม่ต่ีอการเปลีย่นแปลงของสงัคม หรอืชุมชนทีก่ลุ่มเป้าหมายมี
ส่วนเกีย่วขอ้ง การประเมนิผลผลติ นอกจากจะศกึษาถงึผลโดยตรงทีค่าดหวงั  (intended outcomes) 
แลว้ ยงัตอ้งพจิารณาถงึผลทีไ่มค่าดหวงั  (unintended outcomes) ประกอบดว้ยทัง้ทีเ่ป็นผลใน
ทางบวก และทางลบทีม่ต่ีอสงัคม ดงันัน้ การประเมนิผลผลติจงึเป็นการประเมนิความส าเรจ็ หรอื
ลม้เหลวของโครงการ โดยพจิารณาถงึผลทีเ่กดิขึน้จรงิเมือ่สิน้สุดโครงการเทยีบกบัผลทีค่าดหวงัไวใ้น
วตัถุประสงคข์องโครงการ และเป็นการศกึษาผลกระทบ  (impact) ซึง่หมายถงึความส าเรจ็ของ
โครงการก่อใหเ้กดิผลทีต่ามมาในบรบิทของสงัคมทีก่ลุ่มเป้าหมายเกีย่วขอ้งมกีารเปลีย่นแปลงไปใน
ทศิทางทีพ่งึประสงคห์รอืไม ่ตลอดจนผลอื่นๆทีเ่กดิขึน้นอกเหนือจากทีก่ าหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์อง
โครงการททีเ่รยีกกนัว่า ผลขา้งเคยีง  (side effect) ทัง้ทีเ่ป็นผลบวกและผลลบต่อการบ่งชีถ้งึ
ความส าเรจ็ของโครงการการประเมนิเมือ่สิน้สุดโครงการน้ี ผลของการประเมนิทีไ่ดจ้ะเป็นขอ้มลู
ส าคัญในการตดัสนิใจเกีย่วกบัโครงการว่า ควรด าเนินการต่อไป หรอืปรบัปรงุเปลีย่นแปลงการ
บรหิารจดัการโครงการเช่นไร หรอืยตุลิม้เลกิ โครงการไมด่ าเนินการสบืต่อไป  ดงันัน้ การประเมนิ
เมือ่สิน้สุดโครงการน้ี นอกจากจะประเมนิผลผลติ  (product evaluation) แลว้ ยงัพจิารณาถงึการ
ประเมนิการปฏบิตั ิ (performance evaluation) ประกอบดว้ย โดยประเมนิว่าโครงการมคีวาม
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมทีโ่ครงการด าเนินการหรอืไม ่ (appropriateness) มี
ความเสมอภาคในการกระจายการบรกิาร  (equity) และไวต่อการตอบสนองความตอ้งการของสงัคม
นัน้ (responsiveness) ตลอดจน เพยีงพอต่อการแกป้ญัหา (adequacy)นอกจากนี้ ยงัตอ้งประเมนิ
ประสทิธภิาพของโครงการประกอบดว้ย ทัง้ทีเ่ป็นประสทิธภิาพในเชงิเศรษฐกจิ (economic 
efficiency) เป็น การพจิารณาว่าผลลพัธ ์ทีไ่ดม้คีวามเหมาะสมกบัค่าใช่จา่ยทีล่งทุนไปหรอืไมแ่ละเมือ่
เทยีบกบัโครงการลกัษณะเดยีวกนั (technical efficiency) หมายถงึการใชท้รพัยากรอยา่งประหยดั 
และมปีระสทิธภิาพ ในการทีจ่ะท าใหโ้ครงการเขา้ใกลว้ตัถุประสงคม์ากทีสุ่ด 
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 การจ าแนกโดยอาศยัเกณฑว์ตัถปุระสงค ์หรือความต้องการในการประเมิน         
 แบ่งออก เป็น 2 ลกัษณะคอื 
 1. การประเมนิความกา้วหน้าของโครงการ (formative evaluation) เป็น การประเมนิเพื่อ
ตรวจสอบ ควบคุมก ากบัดแูล การด าเนินโครงการในแต่ละขัน้ตอนของแผนด าเนินงานเป็นการศกึษา
ความกา้วหน้า ปญัหา อุปสรรค ขอ้บกพรอ้งของการด าเนินงาน ทีจ่ะส่งผลต่อผลผลติของโครงการ
เขา้สู่การบรรลุวตัถุประสงคอ์ย่ างไร  เป็นการประเมนิเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของการด าเนินงานใน
ขณะทีก่ าลงัด าเนินโครงการเพื่อใหผ้ลผลติของโครงการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการมากทีสุ่ด  
การประเมนิลกัษณะน้ีจะรเิริม่และด าเนินการโดยผูป้ฎบิตักิาร 
 2. การประเมนิผลสรปุ  (summative  evaluation) เป็นการประเมนิผลเบด็เสรจ็เมือ่สิน้สุด
โครงการ  เพื่อตดัสนิคุณค่าของโครงการ  โดยการตรวจสอบคุณภาพ  ความคุม้ค่าของผลลพัธข์อง
โครงการเทยีบกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ  ปรบัปรงุบางส่วนของโครงการ  ด าเนินการต่อไปโดย
ไมม่กีารปรบัปรงุ  หรอืปรบัเปลีย่นโครงการเป็นแผนงานต่อเนื่องที่ มลีกัษณะเป็นงานประจ า  การ
ประเมนิลกัษณะน้ีมกัอาศยั นกัประเมนิระดบัวชิาชพีเป็นผูป้ระเมนิ 
 
8. บทบาทของการประเมินโครงการ 
 การประเมนิโครงการอยา่งเป็นระบบ  ช่วยใหข้อ้มลู  ขอ้เทจ็จรงิต่างๆเกีย่วกบัโครงการที่
ประเมนิ  เป็นการสะทอ้นสถานภาพในภาวะปจัจบุนัของโครงการนั ้ น  หรอืเป็นการใหข้อ้มลู
ยอ้นกลบั (feedback)ใหก้ลบัโครงการ  บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งและสงัคมทีโ่ครงหารนัน้ด าเนินการอยู ่ 
การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัดงักล่าว  นอกจากจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ในการตดัสนิใจเกีย่วกบัโครงการแลว้  
ยงัก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของบุคคลและสงัคมไดอ้กีดว้ยตามฐานคตวิ่า “พฤตกิรรมของ
มนุษยจ์ะมกีารปรบัเปลีย่นกต่็อเมือ่ไดร้บัขอ้มลูยอ้นกลบัจากสภาพแวดลอ้มทีม่นุษยเ์ขา้ไปเดีย่วขอ้ง ”
(เชดิศกัดิ ์ โฆวาสนิธุ.์ 2541: 14; อา้งองิจาก Posavac; & Carey 1989: 14) 
 โครงการบรหิารสงัคมทีเ่กดิขึน้  ไมว่่าจะเป็นการรเิริม่จากความตอ้งการของชุมชนนโยบาย
ของรฐั  กลุ่มวชิาชพี  หรอืกลุ่มสนใจพเิศษทีเ่ป็นเอกชน  ต่างมุง่ทีจ่ะใหโ้ครงการนัน้ๆเป็นสื่อ  หรอื
เครือ่งมอืใหก้ารแกป้ญัหาสาธารณะของชุมชน  หรอืช่วยใหส้งัคมมกีารเปลีย่นแปลงในทศิทางที่
ตอ้งการ  ประชาชนมคีวามเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้  กระบวนการประเมนิประเภทต่างๆเช่น การประเมนิความ
ตอ้งการ  การประเมนิการปฏบิตังิานจะช่วยใหท้ราบความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของสงัคม  ทราบจดุเด่น-
จดุดอ้ยของการด าเนินการโครงการทีจ่ะท าใหเ้กดิผลลพัธต์ามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์อง
โครงการ  ตลอดจนค่าใชจ้า่ยทีล่งทุนในโครงการนัน้ๆ ฉะนั ้ น  บทบาทส าคญัของการประเมนิ
โครงการไมว่่าจะเป็นการประเมนิประเภทใด  กค็อื  บทบาทในการเป็นส่วนของการใหข้อ้มลู
ยอ้นกลบั  เพื่อปรบัปรงุพฤตกิรรมสงัคมผ่านผลของโครงการ  หรอืปรบัปรงุโครงการ  หรอืแผนงาน
การด าเนินการทัง้ในดา้นการลงทุนและกจิกรรม 
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9. ความเป็นมาการจดัการศึกษาของกรงุเทพมหานคร 
 กรงุเทพมหานคร มอี านาจหน้าทีใ่นการจดัการศกึษา ตัง้แต่เริม่สถาปนา ในปี พ .ศ.2515 
ตามประกาศคณะปฎวิตั ิฉบบัที ่ 335 โดยรบัโอนจากการจดัการศกึษาจาก 2 หน่วยงานคอืเทศบาล
นครหลวงและองคก์ารบรหิารนครหลวงกรงุเทพธนบุร ีซึง่หน่วยงานทัง้ 2 ไดถ้อืก าเนิ ด เมือ่ พ .ศ. 
2514 จากประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่24 และ 25 โดยเทศบาลนครหลวงกรงุเทพธนบุร ีเป็นการยบุ
รวมกนัและรบัโอนการจดัการศกึษาจากเทศบาลนครกรงุเทพและเทศบาลนครธนบุร ีทัง้นี้โดย
เทศบาลทัง้ 2 รบัโอนการจดัการศกึษามาจากกระทรวงศกึษาธกิาร เมือ่ปี 2481 และองคก์ารบรหิาร
นครหลวงกรงุเทพธนบุรี   เป็นการยบุรวมกนั และรบัโอนการจดัการศกึษาจากองคก์ารบรหิารส่วน
จงัหวดัพระนครและองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัธนบุร ีโดยองคก์ารทัง้สองโอนการจดัการศกึษามา
จากกระทรวงศกึษาธกิาร เมือ่ ปี พ.ศ. 2509 
 การจดัการศกึษาในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร นบัตัง้แต่จั ดตัง้โรงเรยีนทวยราษฎรข์ึน้ครัง้แรก
เมือ่ปี พ .ศ. 2427 ทีว่ดัมหรรณพาราม และขยายออกไปโดยจดัตัง้องคก์รรบัผดิชอบเป็นกรม
ศกึษาธกิารเมือ่ปี พ .ศ. 2430 และเป็นกระทรวงธรรมการเมือ่ปี พ .ศ. 2435 นัน้ ต่อมาในปี พ .ศ. 
2441 ไดม้โีครงการศกึษาเกดิขึน้ โดยแบ่งความรบัผดิชอบใหก้ รมศกึษาธกิารของ
กระทรวงศกึษาธกิารการจดัการศกึษาในกรงุเทพมหานคร และใหก้ระทรวงมหาดไทยจดัการศกึษา
ในหวัเมอืงกบัพระสงฆ ์ภายหลงัไดม้กีารขยายการศกึษาภาคบงัคบัออกไปถงึระดบัต าบล ระหว่างปี 
พ.ศ. 2454 ถงึ พ.ศ. 2474 มหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบการประถมศกึษา 3 กระทรวง คอื  กระทรวงนคร
บาล รบัหน้าทีจ่ดัการศกึษาระดบัประถมศกึษาในส่วนกลาง   กระทรวงมหาดไทย รบัหน้าทีจ่ดั
การศกึษาระดบัประถมศกึษาในส่วนภมูภิาคกระทรวงธรรมการ ท าหน้าทีป่ระสานงานใหก้ารศกึษา
เป็นไปตามนโยบาย 
 ปจัจบุนัการจดัการศกึษาของกรงุเทพมหานคร เป็นอ านาจหน้าทีต่ามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้ น
มาตรา 89(21) แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการากรงุเทพมหานคร พ .ศ. 2528 โดยมกีาร
จดัการศกึษาหลายระดบัและหลายรปูแบบ ซึง่มหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบดงันี้ 
 1. การจดัการศกึษาระดบัก่อนประถมศกึษา  จดัอยูใ่นรปูของอนุบาลศกึษา  ศูนยเ์ลีย้งเดก็ 
หรอืศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ อยู่ ในความรบัผดิชอบของส านกัพฒันาชุมชน ซึง่ด าเนินการในลกัษณะของ
การใหค้วามสนบัสนุนชุมชนทีเ่ปิดด าเนินการและส านกัอนามยัซึง่เปิดสถานเลีย้งเดก็กลางวนั และให้
การสนบัสนุนบา้นเลีย้งเดก็ 
 2. การจดัการศกึษาระดบัประถมศกึษา อยูใ่นความรบัผดิชอบของส านกัการศกึษา และ 
ส านกังานเขต มโีรงเรยีน จ านวน 435 โรงเรยีน ซึง่ตัง้กระจายทัว่พืน้ที ่50 ส านกังานเขต  
 3. การจดัการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้และตอนปลาย เปิดสอนในโรงเรยีน
ประถมศกึษาของกรงุเทพมหานคร จ านวน   74  โรงเรยีน ตามโครงการขยายโอกาสทางการศกึษา    
ซึง่อยูใ่นความรบัผดิชอบของส านักการศกึษาและส านกังานเขต 
 4. การจดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  ไดแ้ก่  วทิยาลยัพยาบาลเกือ้การณุย ์ วทิยาลยั
แพทยศาสตรก์รงุเทพมหานครและวชริพยาบาล 
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          5. การจดัการศกึษานอกระบบโรงเรยีน  ไดแ้ก่  การฝึกอบรมอาชพีระยะสัน้ในโรงเรยีนฝึก
อาชพีกรงุเทพมหานคร  รว่มกบักร มการศกึษานอกโรงเรยีน  กระทรวงศกึษาธกิาร  ด าเนินการ
การศกึษานอกระบบโรงเรยีนในโรงเรยีนของกรงุเทพมหานคร  และการใหค้วามรว่มมอืในการ
ด าเนินการงานโรงเรยีนผูใ้หญ่  จดัใหแ้ก่กลุ่มสนใจตามความเหมาะสม ซึง่อยูใ่นความรบัผดิชอบของ
ส านกัพฒันาชุมชน             

 ภารกจิหลกัในก ารจดัการศกึษาของกรงุเทพมหานคร  คอื  การศกึษาในระดบัประถม    
ส่วนการจดัการศกึษาระดบัก่อนประถมศกึษา  อาศยัแนวทางตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่ 10 
พฤษภาคม 2531 ซึง่เหน็ชอบในหลกัการเกีย่วกบันโยบายการจดัการศกึษาส าหรบัเดก็ก่อน
ประถมศกึษาของส านกังานคณะกรรมการการศกึษ าแห่งชาต ิ ในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
กรงุเทพมหานครไดจ้ดัขึน้ในโครงการขยายโอกาสทางการศกึษา  โดยไดร้บัมตคิณะรฐัมนตรใีห้
ความเหน็ชอบด าเนินการไดเ้มือ่วนัที ่ 3 มนีาคม 2535 ซึง่กรงุเทพมหานครจดัเป็นการเสรมิจากที่
กระทรวงการศกึษาธกิารด าเนินการ  เพื่อสนองนโยบายรฐับาลใน การขยายการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ใหแ้ก่เดก็และเยาวชนของไทย  และเมือ่วนัที ่ 27 มกราคม 2541 คณะรฐัมนตรไีดล้งมตอินุมตัเิปิด
สอนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร      
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ภาพประกอบ 1  แผนภมูคิวามเป็นมาของการจดัการศกึษากรงุเทพมหานคร  
 
 
 
 
 
 

พ.ศ. 2514 จดัตัง้กรงุเทพมหานครตาม ปว.335
และยบุรวมการจดัการศกึษาเป็นหน่วยเดยีวกนั 

พ.ศ. 2514 จดัตัง้เทศบาลนครหลวงตาม ปว.24  และรบัโอนการจดัการศกึษามา
ด าเนินการ 

 

พ.ศ. 2480 
เทศบาลนคร

ธนบุรรีบัโอนการ
จดัการศกึษา 

 

พ.ศ. 2480 
เทศบาลนคร
กรงุเทพรบัโอน
การจดัการศกึษา 

พ.ศ. 2509 องคก์าร
บรหิารส่วนจงัหวดั
ธนบุรรีบัโอนการจดั

การศกึษา 
 

พ.ศ. 2509 องคก์าร
บรหิารส่วนจงัหวดั
พระนครรบัโอนการ

จดัการศกึษา 

พ.ศ. 2427 จดัตัง้โรงเรยีนทวยราษฎรแ์ห่งแรกทีว่ดัมหรรณพาราม สมยัรชักาลที ่5 และขยายการจดัการศกึษา
ในระบบโรงเรยีนออกไปทัว่ราชอาณาจกัรในเวลาต่อมา โดยมกีารจดัตัง้กระทรวงธรรมการรบัผดิชอบ  

ทัง้นี้ กระทรวงนครบาลเคยรบัผดิชอบการจดัการศกึษาในพืน้ทีข่องนครบาลดว้ยเช่นกนั 

ก่อน พ.ศ. 2480 กระทรวงศกึษาการ ซึง่เดมิชื่อ กระทรวงธรรมการ รบัผดิชอบในการ
จดัการศกึษา ในพืน้ทีจ่งัหวดัพระนครและจงัหวดัธนบุร ีโดยมสี านกังานศกึษาธกิาร

จงัหวดัรบัผดิชอบ 
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กลุ่มเขต/โซน 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2  แผนภมูริะบบบรหิารการศกึษาของกรงุเทพมหานคร 
 
 
10.  ความเป็นมาของโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคณุภาพ ในโรงเรียนสงักดั

กรงุเทพมหานคร  
 ในปีงบประมาณ  2550 ผูว้่าราชการกรงุเทพมหานคร ไดอ้นุมตัใิหส้ านกัการศกึษา 
ด าเนินการโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร  จ านวน 435 
โรงเรยีน โดยใชง้บประมาณกรงุเทพมหานคร  ประจ าปี 2550 หมวดรายจา่ยอื่น  รายการค่าใชจ้า่ย
โครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ในโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร ส าหรบัเป็นค่าใชจ้า่ย
ในการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของกรงุเทพมหานคร โดยจดัสรรเพิม่เตมิจาก
เงนิอุดหนุนรฐับาล เป็นค่าใชจ้า่ ยรายหัว ใหก้บันกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร จ านวน  
345,725 คน คนละ 1,500 บาท เป็นเงนิ  518,587,500 บาท ตามรายละเอยีดดงันี้  1) ค่าชุดลกูเสอื /
เนตรนาร/ียวุกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพลศกึษา 2)  ค่าจา้งครสูอนภาษาต่างประเทศ 3) ค่าประกนั
อุบตัเิหตุ  4)  ค่าวสัดุคอมพวิเตอร ์ 5)  ค่าวสัดุอุปกรณ์การเรยีนของนกัเรยีน  6)  ค่าหนงัสอืเสรมิ
การเรยีน 7) ค่าใชจ้า่ยกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

คณะทีป่รกึษา ผูว้่าราชการกรงุเทพมหานคร 

ปลดักรงุเทพมหานคร 

ส านกัอื่นๆ 

ส านกังานเขต 

โรงเรยีนประถมศกึษา เครอืขา่ยโรงเรยีน 

ศูนยว์ชิาการเขต 

กลุ่มเขต/โซน 

สภากรงุเทพมหานคร 

ส านกัการศกึษา 

สภาเขต 

ฝา่ยการศกึษา 

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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 โครงการดงักล่าวสอดคลอ้งและสอดรบักบัแผนยทุธศาสตรก์ารบรหิารราชการกรงุเทพ    
มหานคร พ.ศ. 2548-2551 ยทุธศาสตรท์ีว่่า   พฒันาการใหบ้รกิารการศกึษาจนถงึ ระดบัอุดมศกึษา
ทัง้ในระบบ  และนอกระบบ ดว้ยการศกึษาทีม่คีุณภาพมาตรฐานสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ชุมชน และพระราชบญัญตั ิการศกึษาแห่งชาต ิพ .ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ.2545 
มาตรา 10 ว่า การจดัการศกึษาตอ้งจดัใหบุ้คคลมสีทิธแิละโอกาสเสมอกนัในการไดร้บัการศึ กษาขัน้
พืน้ฐานไมน้่อยกว่าสบิสองปี ทีร่ฐัตอ้งจดัใหท้ัว่ถงึและมคีุณภาพโดยไมเ่กบ็ค่าใชจ้า่ย  ซึง่มี
วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ใหโ้รงเรยีนไดร้บังบประมาณทีเ่พยีงพอต่อการใหบ้รกิารทางการศกึษาแก่
นกัเรยีนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ยและเหมาะสมกบัความตอ้ง การของ
ประชาชน 2) ใหคุ้ณภาพการศกึษาของโรงเรยีนไดม้าตรฐานทดัเทยีมกนัโดยไมม่ขีอ้จ ากดัในเรือ่ง
งบประมาณทีต่อ้งระดมทรพัยากรจากภายนอกเขา้มาสนบัสนุน 3) เป็นตวัอยา่งของประเทศในการ
จดัการศกึษาของทอ้งถิน่ทีต่อ้งจดัสรรงบประมาณสบทบกบัทีไ่ดร้บัเงนิอุดหนุนจากรฐับาลอยา่ง
เพยีงพอ 
 หากพจิารณาวตัถุประสงคต์ามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ แลว้ จะเหน็ว่า 
วตัถุประสงคท์ีต่อ้งการนัน้ไดก้ าหนดไวเ้พื่อใหโ้รงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครมงีบประมาณเพื่อใช้
จา่ยส าหรบัใหบ้รกิารทางการศกึษาอยา่งเพยีงพอโดยไมต่อ้งการใหโ้รงเรยีนสงักดักรงุเทพมห านคร
ตอ้งไปหางบประมาณจากแหล่งอื่นๆมาสนบัสนุนการจดัการศกึษาและมคีุณภาพเท่าเทยีมกนั 
 โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครในส านกังานเขตมนีบุร ีประกอบดว้ย 13 โรงเรยีน เป็น
โรงเรยีนขนาดเลก็ จ านวน 1 โรงเรยีน โรงเรยีนขนาดกลาง จ านวน 9 โรงเรยีน และโรงเรยีนขนาด
ใหญ่ จ านวน 3 โรงเรยีน รายละเอยีดตามตาราง 2 
 

ตาราง 2 ขอ้มลูจ านวนบุคลากรและนกัเรยีนของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครในส านกังานเขต 
     มนีบุร ี 
 

โรงเรยีน 
ต าแหน่งผูบ้รหิาร 

คร ู นกัเรยีน 
เจา้หน้าทีธุ่รการ
และการเงนิฯ ผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ 

คลองสองตน้นุ่น 1 1 21 543 1 
คลองสาม 1 1 19 480 1 
วงัเลก็วทิยานุสรณ์ 1 1 17 442 1 
บงึขวาง 1 - 10 238 1 
บา้นเกาะ 1 2 35 747 1 
มนีบุร ี 1 4 110 2,730 2 
วดัทองสมัฤทธิ ์ 1 1 33 722 1 
วดับ าเพญ็เหนือ 1 3 43 1,102 1 
วดัใหมล่ านกแขวก 1 1 26 735 1 
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ตาราง 2  (ต่อ) 
 

โรงเรยีน 
ต าแหน่งผูบ้รหิาร 

คร ู นกัเรยีน 
เจา้หน้าที่
ธุรการและ
การเงนิฯ 

ผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ 

ศาลาคู ้ 1 1 24 716 1 
วดัแสนสุข 1 1 30 586 1 
สุเหรา่บางชนั 1 1 20 492 1 
สุเหรา่ทรายกองดนิ 1 4 81 1,980 2 

 
 
ตาราง 3 ขอ้มลูจ านวนงบประมาณทีไ่ดร้บัตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนดอียา่งมคีุณภาพของโรงเรยีน 
     สงักดักรงุเทพมหานครในส านกังานเขตมนีบุร ีในปีงบประมาณ 2551   
 

 

โรงเรยีน 

งบประมาณทีไ่ดร้บั(บาท) 

ชุด
ลกูเสอื/
ยุวกาชาด
ฯ 

ค่าครสูอน
ภาษา 
ต่างประ 
เทศ 

ค่า
ประกนั
อุบตัเิหตุ 

ค่าวสัดุ
คอมฯ 

ค่าวสัดุ
อุปกรณ์
การเรยีน 

ค่า
หนงัสอื
เสรมิการ
เรยีน 

ค่า
กจิกรรม
พฒันา
ผูเ้รยีน 

คลองสองตน้นุ่น 241,200 268,000 80,400 53,600 53,600 53,600 53,600 
คลองสาม 216,000 240,000 72,000 48,000 48,000 48,000 48,000 
วงัเลก็วทิยานุสรณ์ 193,950 215,500 64,650 43,100 43,100 43,100 43,100 
บงึขวาง 97,200 108,000 32,400 21,600 21,600 21,600 21,600 
บา้นเกาะ 333,900 371,000 111,300 74,200 74,200 74,200 74,200 
มนีบุร ี 1,216,350 1,351,500 405,450 270,300 270,300 270,300 270,300 
วดัทองสมัฤทธิ ์ 324,900 361,000 108,300 72,200 72,200 72,200 72,200 
วดับ าเพญ็เหนือ 495,900 551,000 165,300 110,200 110,200 110,200 110,200 
วดัใหม่ล านกแขวก 292,500 325,000 97,500 65,000 65,000 65,000 65,000 
ศาลาคู ้ 263,700 293,000 87,900 58,600 58,600 58,600 58,600 
วดัแสนสขุ 317,700 353,000 105,900 70,600 70,600 70,600 70,600 
สเุหร่าบางชนั 221,400 246,000 73,800 49,200 49,200 49,200 49,200 
สเุหร่าทรายกองดนิ 864,900 961,000 288,300 192,200 192,200 192,200 192,200 
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ตาราง 4 แผนการใชจ้า่ยงบประมาณตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพของโรงเรยีน  
     สงักดักรงุเทพมหานครในส านกังานเขตมนีบุร ีในปีงบประมาณ  2551  ระดบั ส านกังานเขต 
 

         รายการ งบประมาณ 
ก าหนดการด าเนินโครงการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ชุดลกูเสอื/ยุว
กาชาดฯ 

5,079,600             

ค่าครสูอน
ภาษาต่างประเทศ 

5,644,000             

ค่าประกนั
อุบตัเิหตุ 

1,693,200             

ค่าวสัดุคอมฯ 1,128,800             
ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
การเรยีน 

1,128,800             

ค่าหนงัสอืเสรมิ 
การเรยีน 

1,128,800             

ค่ากจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีน 

1,128,800             

          
ตาราง 5 แผนการด าเนินการใชจ้า่ยงบประมาณตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพของ  
     โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครในส านกังานเขตมนีบุร ีในปีงบประมาณ 2551ระดบัส านกังานเขต 
 

รายการ 
ก าหนดการด าเนินโครงการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขออนุมตัโิครงการ             
2. ขอเงนิประจ างวด             
3. จดัสรรงบประมาณ  
   ใหก้บัโรงเรยีน 

            

4.โรงเรยีนด าเนินการ 
   4.1 ขอความเหน็ชอบ 
   4.2 ขออนุมตั ิ
   4.3 ตรวจรบัพสัด ุ
   4.4 เบกิจ่ายงบประมาณ   

            

5. รายงานผลการด าเนินการ             
6. สรุปผลการด าเนินงาน             
7. รายงานส านกัการศกึษา             
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11. แนวคิดทฤษฎีท่ีใช้ในการประเมิน 
 ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัใชแ้บบจ าลองเคาน์ทแินนซข์องสเตก้  (Stake’s Countenance 
Model) เป็นแนวทางในการประเมนิ ซึง่เป็นวธิกีารทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดส าหรบัแ ต่ละกลุ่มคน 
รายละเอยีดดงันี ้
 ในปี ค.ศ. 1967 Robert Stake (กฤตยิา วงศก์อ้ม . 2540: 40; อา้งองิจาก Robert Stake. 
1967: 523-540) ไดเ้สนอกระบวนทศัน์ในการประเมนิ แบบใหมซ่ึง่รูจ้กักนัในชื่อของแบบจ าลองเคาน์
ทแินนซ์ (The countenance model) มแีนวคดิพืน้ฐานมาจากกระบว นทศัน์การประเมนิของ Tyler 
ทีว่่า “นกัประเมนิจะตอ้งเปรยีบเทยีบสิง่ทีค่าดหวงักบัผลผลติเชงิประจกัษ์ ” หากแต่ Stake ขยาย
กระบวนทศัน์ในการประเมนิครอบคลุมไปถงึการพจิารณา ปจัจยัพืน้ฐาน การปฏบิตังิาน มาตรฐาน 
และการตดัสนิคุณค่า นอกเหนือไปจากการพจิารณาเพยีงแค่ผลผลติที่ เกีย่วเนื่องมาจากวตัถุประสงค ์
(กฤตยิา วงศก์อ้ม . 2540: 40; อา้งองิจาก Stufflebeam; & Shinkfield. 1990: 209)  แบบจ าลอง
เคาน์ทแินนซ ์ไดจ้ าแนกขอ้มลูการประเมนิออกเป็น 2 ส่วน คอื เมตรกิภาคบรรยาย (Description 
Matrix) กบัเมตรกิการตดัสนิคุณค่า (Judgment Matrix)  Stake เสนอว่าก่อนการบรรยายหรอืการ
ตดัสนิคุณค่าของโครงการใดๆ นกัประเมนิควรท าการวเิคราะหห์ลกัการและเหตุผลของโครงการนัน้
ดว้ยจงึจะไดส้ารสนเทศที่ เพยีงพอต่อการตดัสนิคุณค่าโครงการ  (กฤตยิา วงศก์อ้ม .  2540 : 40; 
อา้งองิจาก Popham. 1993: 31) แบบจ าลองเคาน์ทแินนซข์องสเตก้จึ งไดร้บัการยอมรบัอยา่ง
แพรห่ลายในการประเมนิเพื่อตดัสนิคุณค่า ทางการศกึษา  (กฤตยิา วงศก์อ้ม . 2540: 40; อา้งองิจาก 
Stufflebeam; & Shinkfield. 1990: 215; Guba; & Lincoin. 1991: 12; Nomis. 1993: 46; 
Popham. 1993: 31)  โครงสรา้งของแบบจ าลองเคาน์ทแินนซ ์มดีงันี้ 
       
 โครงสรา้งของแบบจ าลองเคาน์ทแินนซ ์ (กฤตยิา วงศก์อ้ม . 2540: 41; อา้งองิจาก Stake. 
1973: 113) 
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หลกัการ 
(Rationale) 

 ความคาดหวงั 
(Intents) 

สภาพการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ 
(Observations) 

 มาตรฐาน 
(Standards) 

 การตดัสนิคุณค่า 
   (Judgments) 

    ปจัจยัพืน้ฐาน 
(Antecedents) 

  

   ปฏบิตักิาร 
(Transactions) 

  

   ผลผลติ 
(Outcomes) 

  

     
  เมตรกิบรรยาย 

(Description Metris) 
 

 เมตรกิการตดัสนิคุณค่า 
(Judgment Metris) 

 
 สเตก้ไดเ้สนอประเดน็ต่างๆ ในการประเมนิโครงการ มอียู ่13 ประเดน็ ทีต่อ้งพจิารณา 

1. Rational 
2. Intents  Antecedents 
3. Intents Transactions 
4. Intents Outcomes 
5. Observations Antecedents 
6. Observations Antecedents 
7. Observations Outcomes 
8. Standards Antecedents 
9. Standards Transactions 
10. Standards Outcomes 
11. Judgements Antecedents 
12. Judgements Transactions 
13. Judgements Outcomes 

 
 1.  การบรรยายและการตดัสนิ (Description and Judgement)  ในการประเมนิโครงการ สิง่
ทีน่กัประเมนิตอ้งใหค้วามส าคญักบัขอ้มลู 2 ส่วน คอื ขอ้มลูในส่วนทีเ่ป็นขอ้มลูบรรยาย กบัขอ้มลูที่
เป็นการตดัสนิใจ รายละเอยีดตามรปูภาพ ประกอบ 
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          ขอ้มลูบรรยาย                                           ขอ้มลูตดัสนิใจ 

                              
ภาพประกอบ 3  การจ าแนกขอ้มลู 2 ส่วน 

 
  ข้อมลูบรรยาย  หมายถงึ สิง่ใดกต็ามทีเ่กดิขึน้จากโครงการ ไมว่่าสิง่นัน้จะเกดิขึน้
โดยตรงหรอืทางออ้ม นกัประเมนิตอ้งรวบรวมขอ้มลูใหค้รอบคลุมรอบดา้นก่อนน าเสนอ 
  ข้อมลูการตดัสินใจ  หมายถงึ  การตดัสนิใจเกีย่วกบัขอ้มลูในประเดน็ต่างๆ ของ
โครงการทีเ่กดิขึน้  
 2. ความคาดหวงัและการสงัเกต(Intents and Observations)  
  สเตก้ ไดแ้บ่งขอ้มลูการบรรยายออกเป็น 2 ส่วน คอืส่วนทีเ่ป็นความคาดหวงั และส่วนที่
สงัเกตได ้ ก่อนการประเมนิโครงการ ตอ้งมกีารบรรยายส่วนของขอ้มลูทีค่าดหวงัและขอ้มลูทีเ่กดิขึน้
จรงิจากโครงการ รายละเอยีดตามรปูภาพประกอบ 
 
               ความคาดหวงั     สิง่ทีส่งัเกตได ้
 
 
 
                          ภาพประกอบ 4  การแบ่งขอ้มลูการบรรยายออกเป็น  2 ส่วน 
 
  ความคาดหวงั  (Intents) หมายถงึ สิง่ทีเ่ราคาดว่า มนัน่าจะเกดิ ถา้เราน าโครงการไป
ใช ้เราคาดหวงัในประเดน็ต่างๆว่าจะมอีะไรบา้ง 
  การสงัเกต  (Observations) หมายถงึ สิง่ทีไ่ดจ้ากการสงัเกต หรอืสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิเมือ่
ด าเนินโครงการว่ามอีะไรบา้ง  
   
 3. สิง่น า ปฏบิัต ิและผลลพัธ์ (Antecedents Transactions and Outcomes) การประเมนิ
โครงการมกีารแบ่งขอ้มลูการบรรยายหรอืขอ้มลูการตดัสนิใจ ออกเป็น 3 ส่วน คอื ส่วนน า
(Antecedents) ส่วนปฏบิตักิาร (Transactions) และส่วนผลลพัธ์ (Outcomes) รายละเอยีดตาม
รปูภาพประกอบ 
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            ความคาดหวงั              สิง่ทีส่งัเกตได ้                                         
 
 
 
 
 
 
                        เมตรกิซก์ารบรรยาย                                   เมตรกิซก์ารตดัสนิ 
 
ภาพประกอบ 5  ส่วนน า ปฏบิตักิาร และผลลพัธข์องเมตรกิซก์ารบรรยายและเมตรกิซก์ารตดัสนิ 
 
  ส่วนน าท่ีคาดหวงั (Intents  Antecedents) หมายถงึ เป้าหมายหรอืแผนทีเ่ราคาดหวงั
ว่าจะเกดิขึน้เกีย่วกบัเงือ่นไขต่างๆทีม่มีาก่อน 
  การปฏิบติัการท่ีคาดหวงั  (Intents Transactions) หมายถงึ เป้าหมายหรอืแผนทีเ่รา
วางไวห้รอืคาดหวงัเกีย่วกบักจิกรรมการเรยี นการสอน  ความสมัพนัธร์ะหว่างครกูบัผูป้กครอง 
ความสมัพนัธร์ะหว่างครกูบัคร ูระหว่างครกูบัผูบ้รหิาร นกัเรยีนกบัคร ูนกัเรยีนกบักลุ่มเพื่อน เวลา
ด าเนินการประเมนิจะตอ้งมกีารรวบรวมเสนอไวใ้หเ้หน็   
  ผลลพัธท่ี์คาดหวงั  (Intents Outcomes) หมายถงึ เป้าหมายหรอืคาดหวงัเกี่ ยวกบั 
บางสิง่บางอยา่งทีเ่ราคดิว่าน่าจะเกดิขึน้เมือ่เราน าโครงการไปใช ้ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นกัเรยีน การประยกุตใ์ชส้ถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนัออกไป ผลสะทอ้นกลบัจากการเรยีนของนกัเรยีน
ทีม่ต่ีอคร ูการจดัล าดบัผลสมัฤทธิข์องโรงเรยีน การเขา้รว่มของผูป้กครองภ ายหลงัจากทีเ่ขารูผ้ลการ
จดัการศกึษาของโรงเรยีน เราคาดว่าอยา่งไร ถา้เขารูแ้ลว้ ผูป้กครองจะเขา้มามสี่วนรว่มมากน้อย
เพยีงไร หรอืสิง่เหล่านี้มผีลต่อผลลพัธท์ีค่าดหวงัทัง้ทีเ่ป็นทางตรงและทางออ้มซึง่เป็นสิง่ทีน่กัประเมนิ
ก่อนทีจ่ะน าเอาโครงการไปใช ้ดงันัน้ในการประเมิ นโครงการทางการศกึษา เราควรจะตอ้งมกีารเกบ็
รวบรวมขอ้มลูและน าเสนอใหเ้หน็ผลทีค่าดหวงัว่าจะเกดิขึน้ในภายหลงัก่อนว่าเป็นอยา่งไร 
  ส่ิงน าท่ีสงัเกตได้ (Observed  Antecedents) หมายถงึ ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการใชเ้ครือ่งมอื
ต่างๆ เอาไปเกบ็รวบรวมและน ามาเสนอ 
 ปฏิบติัการท่ีสงัเ กตได้ (Observed  Transactions) หมายถงึ ขอ้มลูทีน่กัประเมนิใช้
เครือ่งมอืเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ ขอ้มลูทีน่กัประเมนิไปเกบ็โดยใชเ้ครือ่งมอืต่างๆ
วธิกีารต่างๆไปเกีย่วกบักจิกรรมต่างๆ 

สิง่น า 

ปฏบิตักิาร 

ผลลพัธ ์

สิง่น า 

ผลลพัธ ์

ปฏบิตักิาร 

สิง่น า 

ผลลพัธ ์

ปฏบิตักิาร 
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  ผลลพัธท่ี์สงัเกตได้ (Observed  Outcomes) หมายถงึ ขอ้มลูต่างๆ  เกีย่วกบัการจดั
กจิกรรมที่ เกดิขึน้ไมว่่าจะเป็น ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เจตคต ิผลยอ้นกลบัดา้นการจดัการเรยีน      
การสอน การสอนครู  
       4.  ความสมัพนัธแ์ละความสอดคลอ้ง (Contingency and Congruence)  จากขอ้มลูการ
บรรยายทัง้ 6 ดา้น ทีน่ าเสนอใหเ้หน็เมือ่ท าการประเมนิ โครงการ จากนัน้จกัตอ้งท าการประเมนิ
ความสมัพนัธแ์ละความสอดคลอ้ง รายละเอยีดตามรปูภาพประกอบ 
 
                                                          ขอ้มลูการบรรยาย 

 
                                                    ความสอดคลอ้ง 
 
               ความสมัพนัธเ์ชงิตรรกะ          ความสมัพนัธเ์ชงิประจกัษ์                                          
 
 
                                                     ความสอดคลอ้ง 
 
               ความสมัพนัธเ์ชงิตรรกะ         ความสมัพนัธเ์ชงิประจกัษ์                                       
 
                                                     ความสอดคลอ้ง 

 
                                                                              
 
                                ภาพประกอบ 6  กระบวนการตรวจสอบขอ้มลูการบรรยาย 
 
  ในการบรรยายทัง้ 6 ส่วน ตอ้งมกีารตรวจสอบความสมัพนัธแ์ละความสอดคลอ้ง ในการ
ตรวจสอบส่วนทีค่าดหวงัในแต่ละส่วน จะใชก้ารตรวจสอบความสมัพนัธเ์ชงิตรรกะ  ในส่วนของสิง่ที่
สงัเกตไดใ้ชก้ารตรวจสอบความสมัพนัธเ์ชงิประจกัษ์  ส่วนการตรวจสอบส่วนทีเ่ป็นสิง่ทีค่าดหวงัและ
สิง่ทีส่งัเกตไดใ้ชก้ารตรวจสอบความสอดคลอ้ง 
 5. มาตรฐานและการตดัสนิ(Standards and Judgements)  สเตก้เสนอว่าขอ้มลูการตดัสนิ
ควรจะดใูน 2 ส่วนคอื มาตรฐาน และการตดัสนิคุณค่า  จะประกอบดว้ย 6 ส่วน รายละเอยีดตาม
รปูภาพประกอบ 
 
 
 

สิง่น าทีค่าดหวงั 

ปฏบิตักิารทีส่งัเกตได้ ปฏบิตักิารทีค่าดหวงั 

ผลลพัธท์ีส่งัเกตได ้ผลลพัธท์ีค่าดหวงั 

สิง่น าทีส่งัเกตได ้
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                                        มาตรฐาน          การตดัสนิคุณค่า 
ส่วนน า ส่วนน า 

ปฏบิตักิาร ปฏบิตักิาร 
ผลลพัธ ์ ผลลพัธ ์

เมตรกิซก์ารตดัสนิ 
                         

ภาพประกอบ 7  เมตรกิซก์ารตดัสนิ 
 
  การตดัสนิคุณค่าส่วนต่างๆ ตอ้งมเีกณฑม์าตรฐาน ของส่วนน า ปฏบิตักิาร และผลลพัธ ์
แลว้น าไปเปรยีบเทยีบ ตดัสนิคุณค่ า สามารถแบ่งได ้ 2 ประเภท คอื เกณฑส์มับรูณ์ (Absolute 
Standards) และเกณฑส์มัพนัธ ์(Relative Standards) 
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              ขอ้มลูการบรรยาย 
   ความคาดหวงั    สิง่ทีส่งัเกตได ้                                      ชุดมาตรฐานสมับรูณ์ 

         (A)                                                                  (B) 
  
  
 
 
 
 
 
           การเปรยีบเทยีบสมัพนัธ ์
                                                                            (E) 
 
        ความคาดหวงั       สิง่ทีส่งัเกตได ้                                         การตดัสนิคุณค่า 
           (ชุดของมาตรฐานสมัพนัธ)์                                                     (D)            
                                                                        (F) 
 
 
 
 
  
 
 
 
            ขอ้มลูการบรรยายของโครงการอื่น 
 
                    ภาพประกอบ 8  กระบวนการการตดัสนิคุณค่าของโครงการทางการศกึษา 
 
  จากภาพ (A)เป็นขอ้มลูการบรรยายของโครงการทีต่อ้งการประเมนิ (B) เป็นชุดของ
มาตรฐานสมับรูณ์ของสิง่น าเขา้ ปฏบิตักิาร และผล ลพัธ ์ (C) เป็นของโครงการอื่นทีม่คีุณลกัษณะ
คลา้ยกบัโครงการทีต่อ้งการประเมนิ และชุดของมาตรฐานสมัพนัธ ์ (D) เป็นการตดัสนิคุณค่าของ
โครงการทีม่แีบบจาก(E)โดยใชก้ารเปรยีบเทยีบขอ้มลูการบรรยายของโครงการกบัชุดของมาตรฐาน
สมับรูณ์และจาก(F) โดยการเปรยีบเทยีบขอ้มลูการบรรย ายของโครงการดว้ยขอ้มลูการบรรยายของ
โครงการอื่นหรอืเรยีกว่าชุดของมาตรฐานสมัพทัธ ์

 

 

 

 

 

 

ปฏบิตักิาร 

ผลลพัธ ์

สิง่น า 
 

ผลลพัธ ์
 

ปฏบิตักิาร 
 

สิง่น า 

ผลลพัธ ์
 

ปฏบิตักิาร 
 

สิง่น า 
 

 

 

 

 

สิง่น า 
 

ปฏบิตักิาร 
 

ผลลพัธ ์
 

 

สิง่น า 
 

ปฏบิตักิาร 
 

ผลลพัธ ์
 

 

การเปรยีบเทยีบ 
 

สมับรูณ์ 

สิง่น า 
 

ปฏบิตักิาร 
 

ผลลพัธ ์
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  การใชม้าตรฐานสมัพทัธแ์ละมาตรฐานสมบรูณ์ส าหรบัการตดัสนิคุณค่าของโครงการนัน้ 
สเตก้ไดช้ีแ้นะว่า “การเปรยีบเทยีบสมัพทัธป์ระสบผลส าเรจ็ในสิง่ทีค่ลา้ยกนั ซึง่ใชม้าตรฐานจากการ
บรรยายโคร งการอื่น และการเลอืกใชโ้ครงการอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกนัตอ้งมคีุณลกัษณะเดยีวกนั หาก
โครงการนัน้มคีุณลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัตอ้งใชม้าตรฐานสมับรูณ์ในการตดัสนิคุณค่า” 
 6.  หลกัการและเหตุผล (Rationale) 
  เป็นการบอกใหเ้หน็ถงึความคาดหวงัทีจ่ะประเมนิ ขัน้ตอนการปฏบิตักิาร แ ละกลุ่ม
อา้งองิทีจ่ะไปเกบ็ขอ้มลู รายละเอยีดตามรปูภาพดงันี้ 
 
                      ความคาดหวงั  สิง่ทีส่งัเกตได ้                   มาตรฐาน   การตดัสนิ 
 
                                                              สิง่น า  
 
                                                           ปฏบิตักิาร 
 
                                                             ผลลพัธ ์
 
                          เมตรกิซก์ารบรรยาย                            เมตรกิซก์ารตดัสนิ 
 
                ภาพประกอบ 9  ขอ้มลูทีน่กัประเมนิตอ้งรวบรวมในการประเมนิโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

หลกัการ
และ
เหตุผล 
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ขอ้มลูการบรรยาย 
ความคาดหวงั                   สิง่ทีส่งัเกตได ้                           ชุดมาตรฐานสมับรูณ์ 

 
 

  
  
 
 
 
 
 
            
 
 
                                                                                  การตดัสนิคุณค่า 
 
 
 
 
  
 
 
 
ขอ้มลูการบรรยายของโครงการอื่น 
 

ภาพประกอบ 10  แนวคดิการประเมนิโครงการของสเตก้ 
 
 การน าแนวคดิของสเตก้ไปใช ้ ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ดงันี้ 
 ขัน้ที ่1 ท าการตกลงกบัเจา้ของโครงการ พดูคุยถงึเงือ่นไข ขอ้ตกลงต่างๆ และขอ้ตกลงนัน้
ตอ้งไมฝ่า่ฝืนจรรยาบรรณของนกัประเมนิ 
 ขัน้ที ่2 ระบุประเดน็ทีต่อ้งการศกึษา 
 ขัน้ที ่3 เลอืกเทคนิคและวธิกีารในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูใหส้อดคลอ้งกบัประเดน็ทีศ่กึษา 

 

 

 

 

 

 

ปฏบิตักิาร 

ผลลพัธ ์

สิง่น า 
 

ผลลพัธ ์
 

ปฏบิตักิาร 
 

สิง่น า 

ผลลพัธ ์
 

ปฏบิตั ิ
การ 

 

สิง่น า 
 

 

 

 

 

สิง่น า 

ปฏบิตักิาร 
 

 

สิง่น า 
 

ปฏบิตั ิ
การ 

 ผลลพัธ ์
 

 

สิง่น า 
 
ปฏบิตั ิ
การ 

 ผลลพัธ ์
 

หลกั 
การ
และ
เหตุ 
ผล 

 
Emp.Conti 
 

Emp.Conti 
 

Log.Conti 
 

Log.Conti 
 

Absolt.Comp
. 

 

Absolt.Comp. 
 

Absolt.Comp. 
 

Con
g 
 

Con
g 
ธ ์

 

Cong 

ผลลพัธ ์
 

ชุด 
ของ
เกณฑ์
สมัพทัธ ์

 

การเปรยีบเทยีบสมัพนัธ์ 
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 ขัน้ที ่4 เกบ็รวบรวมขอ้มลู  วเิคราะหข์อ้มลู และ การตคีวามหมายขอ้มลู การใชค้ าถาม 
Who , What , Where, When  และ How นกัประเมนิตอ้งตอบค าถามใหไ้ดก่้อนทีจ่ะลงไปเกบ็
รวบรวมขอ้มลู   
 ขัน้ที ่5 การน าเสนอผลการประเมนิ ตอ้งสอดคลอ้งกบัประเดน็ทีผู่ป้ระเมนิไดก้ าหนดไว ้ 
 
12.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 สุพกัตร ์ พบิลูย ์ (2527: บทคดัยอ่ ) ท าการวจิยั เรือ่ง การประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองเคาน์
ทแินนซ์  ของสเตก้ ในการประเมนิกจิกรรมของกลุ่มโรงเรยีนมธัยมในเขตจงัหวดัขอนแก่น กลุ่ม
ตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มลูเกีย่วกบักจิกรรมของกลุ่มโรงเรยีน คอื ผูบ้รหิารโรงเรยีน ผูช้่วยผูบ้รหิารโรงเรยีน
ฝา่ยวชิาการ และ คร-ูอาจารย ์ผูซ้ึง่เคยเขา้รว่มในกจิกรรมของกลุ่มโรงเรยีน อกีทัง้ใชค้วามคดิเหน็
ผูท้รงคุณวุฒจิ านวน 5 ท่านเป็นผูใ้หข้อ้มลูเชงิตดัสนิคุณค่ากจิกรรมของกลุ่มโรงเรยีน เกบ็รวบรวม
ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เองและการสมัภาษณ์อยา่งไมเ่ป็นทางการ วเิคราะหข์้ อมลู
โดยใชค้่ามธัยฐาน ฐานนิยม และการวเิคราะหเ์นื้อหา    ผลการวจิยัสรปุไดด้งันี้ 
 1.  ผลจากการประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองการประเมนิ 

   จากการประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองเคาน์ทแินนซข์องสเตก้ ความยดืหยุน่ของแบบจ าลองท า
ใหส้ามารถประเมนิกจิกรรมไดใ้นลกัษณะทีค่รอบคลุม ปญัหาบา้งประกา รทีพ่บคอื ในการก าหนดตวั
แปรทีจ่ะศกึษาในแต่ละเชลลเ์กดิความยุง่ยากและมคีวามคาบเกีย่วกนั และกรณทีีไ่ดร้บัขอ้มลูเชงิ
ประจกัษ์จากแบบสอบถามมคีวามขดัแยง้กบัขอ้มลูเชงิตดัสนิคุณค่าจากผูท้รงคุณวุฒ ิท าใหย้ากแก่
การพจิารณาตดัสนิคุณค่าจากผูท้รงคุณวุฒ ิท าใหแ้ก่การพจิารณาตั ดสนิคุณค่ากจิกรรม ลกัษณะเด่น
ทีเ่หน็ชดัประการหน่ึงของแบบจ าลอง คอื ขัน้ตอนการพจิารณาความสมัพนัธเ์ชงิประจกัษ์ระหว่าง
ปจัจยัพืน้ฐาน การปฏบิตักิาร และผลผลติ เปรยีบเสมอืนการสรปุผลการประเมนิไปดว้ยในตวั 
 2. ผลการประเมนิกจิกรรมของกลุ่มโรงเรยีน 

   2.1 กลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษา กลุ่มที ่1 มคีวามพรอ้มในดา้นปจัจยัพืน้ฐานแนวทางการ
ด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปดว้ยด ีจะมจีดุอ่อนกใ็นแงข่องการประชาสมัพนัธข์า่วสารความเคลื่อนไหว
ของกลุ่ม ผลการด าเนินงานในเกอืบทุกรายการกจิกรรมใหผ้ลเป็นทีน่่าพอใจ กจิกรรมทีไ่มบ่รรลุผล
ตามเป้าหมายคอื โครงการส่งเสรมิการสอนวชิาการงานอาชพี 

    2.2 กลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษา กลุ่มที ่ 2 มคีวามพรอ้มดา้นปจัจยัพืน้ฐาน และมคีวาม
พรอ้มเพรยีงในหมูก่รรมการบรหิารกลุ่มอยา่งดยีิง่ ส่งผลใหก้ารด าเนินงาน ของกลุ่มเป็นไปดว้ยด ี
และใหผ้ลเป็นทีน่่าพอใจในทุกรายการกจิกรรม ปญัหาทีพ่บคอื กลุ่ มประสบปญัหาในส่วนทีเ่กีย่วกบั
โครงการระยะยาว ทัง้นี้เพราะขาดการวางแผนในการควบคุมและตดิตามโครงการทีเ่ด่นชดั ส่งผลให้
ไมส่ามารถด าเนินการตามแผนทีว่างไว ้1 โครงการ คอืโครงการจ าหน่ายผลผลติของนกัเรยีน 

   2.3 กลุ่มปญัหามธัยมศกึษา กลุ่มที ่ 3 ประสบปญัหาในดา้นศูนยก์ ลางอ านวยการของ
กลุ่ม ปญัหาความพรอ้มเพรยีงในหมูก่รรมการบรหิารกลุ่ม ส่งผลใหก้ารด าเนินงานของกลุ่มไดร้บัผล
การประเมนิในระดบัทีต่ ่ากว่าเมือ่เปรยีบเทยีบกบั กลุ่มที ่ 1 และ 2 และประสบปญัหาในบางลกัษณะ
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เช่น การตดิตามผลการด าเนินงาน การปฏบิตังิานในบางรายการกจิกรรมทีท่ าได้ ไมส่ม ่าเสมอ เกดิ
ความขดัแยง้ในหมูก่รรมการบรหิารกลุ่ม เป็นตน้ ผลงานของกลุ่มอยูใ่นระดบัน้อยกว่า เมือ่เทยีบกบั
กลุ่มที ่1 และ 2 ผลการด าเนินงานในโครงการระยะสัน้ บรรลุตามเป้าหมาย  

  2.4 ปญัหารว่มทีเ่กดิขึน้ในลกัษณะเดยีวกนัทัง้ 3 กลุ่มโรงเรยีน คอื ขาดแคลนในดา้น
วสัดุ-ครภุณัฑแ์ละงบประมาณ ขาดปฏทินิการปฏบิตังิานทีเ่ด่นชดั ไมม่กีารบรรจรุายการกจิกรรม
ปกตไิวใ้นแผนปฏบิตักิารประจ าปีซึง่ส่งผลใหเ้กดิปญัหาความขดัแยง้ในขณะทีด่ าเนินงาน 
 วนั  เดชพชิยั  (2527 : บทคดัยอ่ ) ท าการวจิยัเชงิประเมนิเรือ่ง การประเมนิโครงการ
การศกึษาผูใ้หญ่แ บบเบด็เสรจ็ขัน้พืน้ฐานแบบชัน้เรยีนในเขตการศกึษา 2 โดยใชแ้บบจ าลองเคาน์
ทแินนซข์องสเตก้ในการประเมนิความสอดคลอ้งและความสมัพนัธข์องปจัจยัเบือ้งตน้  กระบวนการ 
และผลผลติ สรา้งเกณฑก์ารประเมนิโดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย ใชผู้เ้ชีย่วชาญ 30 คน จ านวน 3 รอบ น า
เกณฑท์ีด่ไีปประเมิ นโครงการ กลุ่มตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มลูเพื่อการประเมนิ คอื ครผููส้อน 41 คน 
เจา้หน้าทีอ่ าเภอ 33 คน เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ พบว่า  ปจัจยั
เบือ้งตน้  กระบวนการ และผลผลติ อยูใ่นสภาพทีด่ ีและทัง้สามส่วนน้ีเอือ้ซึง่กนัและกนัค่อนขา้งมาก  
จงัหวดัยะลา ปตัตานี นราธวิาสและสตูล มปีจัจยัเบือ้งตน้ ทีส่่งผลต่อกระบวนการไมแ่ตกต่างกนั แต่
มรีะดบักระบวนการทีไ่ดร้บัผลจากปจัจยัเบือ้งตน้ ผลผลติ และระดบัระดบัผลผลติไดร้บัผลดจีาก
ปจัจยัเบือ้งตน้และกระบวนการรวมกนัแตกต่างกนัเลก็น้อย มแีนวโน้มว่าจงัหวดัยะลาดกีว่าจงัหวดั
อื่นๆ ปจัจยัเบือ้งตน้ ระดบัทีป่จัจยัเบือ้งตน้ส่งผลดต่ีอกระบวนการ กระบวนการ ระดบัทีก่ระบวนการ
ไดร้บัผลดจีากปจัจยัเบือ้งตน้  ผลผลติ และระดบัผลผลติไดร้บัผลดจีากปจัจยัเบือ้งตน้และ
กระบวนการการรวมกนัของเขตการศกึษา 2 อยูใ่นระดบัทีต่ ่ากว่าเกณฑอ์ยา่งมนียัส าคญั  ผลสมัฤทธิ ์
และทศันะต่อการแกป้ญัหาในการด ารงชวีติของนกัศกึษามคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัระหว่าง
จงัหวดัในเขตการศกึษา 2 

จริาพร  ธวชัวเิชยีร  (2531:  47) ท าการวจิยัเชงิประเมนิหลกัสตูร ประกาศนียบตัรนาฎศลิป์
ชัน้สงูพุทธศกัราช 2527 โดยประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองเคาน์ทแินนซ ์ กลุ่ มตวัอยา่งทีใ่ชข้อ้มลู คอื 
ผูบ้รหิารวทิยาลยัคร ูอาจารย ์นกัศกึษา ผูเ้ชีย่วชาญ ผูส้ าเรจ็การศกึษา ผูบ้งัคบับญัชาและอาจารยท์ี่
ปรกึษาของวทิยาลยันาฎศลิป์ 10 แห่ง เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามและแบบประเมนิ     
มอีตัราการตอบกลบั รอ้ยละ 63 .26 ผลการวจิยัพบว่า  ปจั จยัพืน้ฐานของหลกัสตูร ไดแ้ก่ 
จดุมุง่หมายหลกัการของหลกัสตูร จดุประสงคก์ลุ่มวชิา หมวดวชิา มคีวามชดัเจนสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของสงัคมและการน าไปใช ้จดุประสงคข์องกลุ่มวชิา หมวดวชิา มคีวามสอดคลอ้งกบั
จดุมุง่หมายและหลกัการของหลกัสตูร การปฏบิตักิารของหลกัสตูร ไดแ้ก่  โครงสรา้งของหลกัสตูร 
เกณฑก์ารใชห้ลกัสตูรและการด าเนินงานตามหลกัสตูรมคีวามเหมาะสมกบัเกณฑก์ารก าหนดเวลา
เรยีน การจดัเนื้อหาเอือ้อ านวยต่อการน าไปใชป้ระกอบอาชพีและศกึษาต่อ ซึง้เป็นไปตาม
จดุมุง่หมายของหลกัสตูร ปจัจยัพืน้ฐานมคีวามสอดคลอ้งและเหมาะสม ส่งผลใหก้ารด าเนิ นงานตาม
หลกัสตูร ส่วนการปฏบิตักิารครบถว้นตามหลกัสตูร ยอ่มส่งผลใหผู้ส้ าเรจ็การศกึษามคีุณลกัษณะและ
บุคลกิภาพตามจดุมุง่หมายและหลกัการของหลกัสตูรค่อนขา้งมาก 
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 จติตมิา อิม่อุดม  (2543: บทคดัยอ่ )   การประเมนิโครงการการเรยีนรว่มของเดก็พเิศษใน
โรงเรยีนปกต:ิ กรณศีกึษา โรงเรยีนพญาไทและโรงเรยีนสาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝา่ยประถม    
โดยใชก้ารประเมนิเชงิธรรมชาตแิบบมสี่วนรว่มเกบ็ขอ้มลูโดยการสงัเกตแบบมสี่วนรว่ม  ผูว้จิยัใช้
เวลาอยูใ่นสนาม 5 เดอืน โดยเขา้ไปเป็นครชู่วยสอนของโครงการของทัง้ 2 โรงเรยีน ในการเกบ็
ขอ้มลูใชก้ารสมัภาษณ์อยา่งเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ จากครกูารศกึษาพเิศษ ครชูัน้เรยีนปกต ิ
ผูป้กครอง เดก็พเิศษ และเดก็ปกติ  รวมถงึการวเิคราะหเ์อกสาร การวเิคราะหข์อ้มลูใชก้ารวเิคราะห์
แบบอุปนยั และการน าเสนอขอ้มลูโดยการพรรณนา ผลการวจิยั โครงการการเรยีนรว่มของโรงเรยีน
พญาไท เน้นใหเ้ด็กพเิศษสามารถช่วยเหลอืตนเองได ้ไมเ่ป็นภาระของคนอื่นในสงัคมแต่ในการจดั
ชัน้เรยีนพเิศษแยกจากชัน้เรยีนปกตใิหก้บัเดก็พเิศษ ท าใหเ้ดก็พเิศษกบัเดก็ปกตไิดเ้รยีนรูซ้ึง่กนัและ
กนัค่อนขา้งน้อย  เนื่องจากเดก็พเิศษทัง้ 58 คนจะเรยีนอยูใ่นหอ้งพเิศษตัง้แต่ ป .1-ป.6 เดก็พเิศษที่
เรยีนในหอ้งพเิศษในแต่ละหอ้งมรีะดบัสตปิญัญาทีแ่ตกต่างกนั  เดก็จงึพฒันาตนเองไดไ้มเ่ตม็
ศกัยภาพ ส่วนโรงเรยีนสาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝา่ยประถม เป็นการจดัการเรยีนการสอนที่
เน้นการสอนเป็นรายบุคคลมเีดก็พเิศษในโครงการจ านวน 11 คน ท าใหเ้ดก็มโีอกาสทีจ่ะพฒันา
ตนเองไดเ้ตม็ศกัยภาพ และรปูแบบในการจดัเป็นการเน้นใหเ้ดก็พเิศษไดเ้รยีนรวมกบัเดก็ปกตใิหไ้ด้
มากทีสุ่ด  ท าใหเ้ดก็พเิศษมโีอกาสไดเ้รยีนรูส้งัคมของเดก็ปกตสิ าหรบัค่าใชจ้า่ยต่อเทอมของเดก็
พเิศษโรงเรยีนสาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัฝา่ยประถมตอ้งเสยีเงนิเป็นจ านวน  36,000 บาทต่อ
เทอม ในขณะทีเ่ดก็พเิศษของโรงเรยีนพญาไทจะเสยีค่าใชจ้า่ย 7,000 บาทต่อปี  จงึเป็นผลต่อ
กระบวนการในการจดัการเรยีนการสอนของแต่ละโรงเรยีนดว้ย 

อุทุมพร  ชื่นวญิญา  (2545: บทคดัยอ่ )  การประเมนิโครงการหลกัสตูรภาค ภาษาองักฤษ  
ระดบัชัน้มธัยมศกึษา โรงเรยีนโยธนิบรูณะ กรมสามญัศกึษา  ประเมนิโครงการหลกัสตูรภาค
ภาษาองักฤษ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้และระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนโยธนิบรูณะ  
กรมสามญัศกึษา โดยมกีรอบการวจิยัตามแบบจ าลองซปิ และศกึษากบัผูบ้รหิาร ครผููส้อน  นกัเรยีน 
ผูป้กครอง อาจารยท์ีป่รกึษา และนกัเรยีนทีส่ าเรจ็การศกึษาไปแล้ ว เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ 
แบบประเมนิตามแบบประเมนิ CIPP และ แบบศกึษาเอกสาร  ผลการวจิยัพบว่า การก าหนด
วตัถุประสงคข์องโครงการหลกัสตูรภาคภาษาองักฤษ  สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษา
แห่งชาต ิพ .ศ. 2542 และแผนพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาตฉิบบัที ่ 9 ในส่วนของแนวทางเ กีย่วกบัการ
พฒันาคนใหม้คีุณภาพ  ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ดา้นโครงสรา้งหลกัสตูร  และจ านวนหน่วยการเรยีนของ
หลกัสตูรมคีวามเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก  เนื้อหาหลกัสตูรมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
ครผููส้อนมคีุณวุฒติรงตามวชิาทีส่อน และมปีระสทิธภิาพในการสอนอยูใ่นระดบัมาก  นกัเรยีนทีไ่ดร้บั
คดัเลอืกมคีวามพรอ้มทางภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัมาก  หลกัสตูรสอดคลอ้งกบัการปฏริปูการศกึษา
ในระดบัมาก  ยกเวน้ความหลากหลายของวชิาเลอืกมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้น
อาคารสถานที ่เอือ้ต่อการเรยีนรูอ้ยูใ่นระดบัมาก ส่วนหอ้งปฏบิตักิารมคีวามเพยีงพออยู่ ในระดบัปาน
กลาง แต่มปีระสทิธภิาพอยูใ่นระดบัน้อย หอ้งสมดุมตี าราวชิาการ  ขา่วสารเพยีงพอต่อความตอ้งการ
ของนกัเรยีนอยูใ่นระดบัปานกลาง  ส่วนหอ้งน ้ามคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัน้อย ดา้นกระบวนการ  
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การจดัการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกบัรายวชิา  และสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรอยูใ่นระดั บ      
ปานกลาง มกีารจดัสอนเสรมิกบันกัเรยีนทีเ่รยีนไมผ่่านเกณฑ์  และช่วงเวลาการจดัสอนเสรมิมคีวาม
เหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นการนิเทศครผููส้อนมกีารนดัหมายก่อนและผลการนิเทศ  สามารถ
น าไปปรบัปรงุการเรยีนการสอนไดอ้ยูใ่นระดบัมาก  การจดัครเูขา้สอนตรงตามวุฒกิารศกึษา  และ
ประสบการณ์การสอนของครอูยูใ่นระดบัมาก และการสนบัสนุนสื่อวสัดุครภุณัฑอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง 
ดา้นผลผลติ  ตรงตามวตัถุประสงคข์องโครงการอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษ  มคีวามสามารถอยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้การสื่อสารใหถู้กตอ้งตามหลกัไวย ากรณ์ มี
ความสามารถอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นความเชื่อมัน่ในการใชภ้าษาองักฤษ  มคีวามเชื่อมัน่อยูใ่น
ระดบัปานกลาง 
 อุทุมพร   ชื่นวญิญา   (2545: บทคดัยอ่ ) ประเมนิผลโครงการกองทุนหมูบ่า้นและชุมชน
เมอืงศกึษาเฉพาะกรณี : หมูบ่า้น /ชุมชนบา้นรมิทางรถไฟ หมูท่ี ่ 2 ต าบลบางน ้าจดื อ าเภอเมอืง  
จงัหวดัสมทุรสาคร มวีตัถุประสงคเ์พื่อการศกึษาผลการด าเนินการของกองทุนหมูบ่า้นและชุมชน
เมอืงเมือ่ด าเนินการผ่านมารว่ม 3 ปี เพื่อน าเอาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาวจิยัไปใชเ้พื่อหาแนวทาง
ปรบัปรงุและพฒันาการด าเนินงานของโครงการกองทุนหมูบ่า้น ใหบ้งัเกดิประสทิธภิาพมากยิง่ ขึน้ 
ซึง่ผลการศกึษาพบว่า การด าเนินการของโครงการกองทุนหมูบ่า้นและชุมชนในดา้นกระบวนการ
เป็นทีพ่อใจแก่ประชาชนเป็นอยา่งมาก แต่มปีญัหาอยูค่อื เรือ่งระเบยีบ ขอ้บงัคบักองทุนฯ ควร
ปรบัปรงุในเรือ่งการฝากเงนิสจัจะของสมาชกิกองทุนฯ กระบวนการยืน่กูเ้งนิมปีญัหาในเรือ่ง
คุณสมบตัขิองผูกู้ย้มืเงนิทีค่ณะกรรมการฯควรมกีารอนุมตัเิงนิกูใ้หก้บัผูท้ีย่ากจน  และมคีวามจ าเป็น
ก่อน เรือ่งระยะเวลาการอนุมตัขิองกองทุนฯ ควรใชเ้วลาในการอนุมตัเิงนิเรว็กว่าเดมิ เรือ่งจ านวน
เงนิกูค้วรมกีารอนุมตัเิงนิกูเ้พิม่ขึน้ เพราะเงนิมจี านวนน้อยน าไปประกอบอาชพี อื่นๆ ไมไ่ด ้เรือ่ง
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดในการช าระเงนิทีกู่ย้มืคนืนัน้ ควรมกีารขยายระยะเวลาจาก  6 เดอืน เป็น 1 ปี 
พรอ้มดอกเบีย้  ดา้นการบรหิารงานของคณะกรรมการฯ นัน้ ประชาชนส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจเป็น
อยา่งมาก แต่กย็งัมปีญัหาอยู ่นัน่กค็อื การใหค้ าแนะน า ขอ้มลูขา่วสาร ประชาสมัพนัธ ์เผยแพร่
ต่างๆ และในดา้นการตดิตามการใชเ้งนิกู ้การตดิตามหน้ีของกองทุนฯ กย็งัมปีญัหาตรงทีผู่ใ้หญ่บา้น
รบัผดิชอบอยูผู่้ เดยีว ท าใหไ้มม่เีวลาในกรด าเนินการจดัการดงักล่าว ส่วนในดา้นประสทิธผิลของ
โครงการกองทุนฯ นัน้พบว่าประชาชนผูกู้ย้มืเงนิยงัคงไมไ่ดใ้ชเ้งนิตามวตัถุประสงคท์ีแ่จง้ไวแ้ก่
โครงการกองทุนฯ ท าใหก้ารสรา้งงาน การสรา้งรายไดไ้มม่กีารเปลีย่นแปลง และการกูย้มืเงนิกม็กีาร
ใหกู้ย้มืแต่กลุ่มคนกลุ่มเดมิๆ ไมม่กีารกระจายเงนิกูย้มืไปสู่ประชาชนในหมูบ่า้นอยา่งทัว่ถงึ 
 กมลทพิย ์  ศรหีาเศษ   (2547: บทคดัยอ่ )  การวจิยัประเมนิโครงการการจดัการศกึษา
ตามแนวคดิความเป็นหุน้ส่วนระหว่างภาครฐัและเอกชน : กรณศีกึษา  การวจิยัครัง้นี้มี จดุมุง่หมาย
เพื่อประเมนิโครงการการจดัการศกึษาตามแนวคดิความเป็นหุน้ส่วนระหว่างภาครฐัและเอกชน โดย
ใชร้ะเบยีบวจิยัเชงิคุณภาพในการประเมนิ แบ่งการพจิารณาเป็น 3 ระยะ คอื 1) การประเมนิก่อนเริม่
โครงการ  ประเมนิจากดา้นสภาวะแวดลอ้ม และดา้นปจัจยัน าเขา้ 2) การประเมนิระหว่างการ
ด าเนินงาน แ ละ 3) การประเมนิหลงัการด าเนินงาน ประเมนิจาก ดา้นผลผลติและผลลพัธ ์โดยยดึ
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แนวคดิเกีย่วกบัความเป็นหุน้ส่วนทางการศกึษา ซึง่ประกอบดว้ยลกัษณะส าคญั 3 ประการ คอื 1) มี
เป้าหมายเดยีวกนั  2) ยดึการท างานทีเ่สมอภาค มคีวามเคารพและไวว้างใจซึง่กั นและกนั  
รบัผดิชอบผลงานรว่มกนั  3) มขีัน้ตอนการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ  ผลการวจิยั พบว่า   
 1.  การประเมนิก่อนเริม่โครงการ 

     1.1  ดา้นสภาวะแวดลอ้ม : ความเป็นมาของโครงการวตัถุประสงคข์องโครงการ      
แนวทางการด าเนินงานและการคดัเลอืกกลุ่มเป้าหมาย มลีกัษณะของแนวคดิความเป็นหุน้ส่วน
ครบถว้น โดยมเีป้าหมายเดยีวกนั การยดึหลกัการท างานทีเ่สมอภาค และมขีัน้ตอนการท างานอยา่ง
เป็นระบบ 

     1.2  ดา้นปจัจยัน าเขา้ :  ภาครฐัและเอกชนมกีารด าเนินการรว่มกนัในดา้นการพจิารณา
ความเหมาะสมของสภาพแวดลอ้ม บุคลากร รปูแบบหลกัสตูร รปูแบบกฎระเบยีบการควบคุมความ
ประพฤต ิตามลกัษณะของแนวคดิความเป็นหุน้ส่วนครบถว้น ยกเวน้ดา้นงบประมาณซึง่ภาคเอกชน 
เป็นฝา่ยเดยีวทีม่อี านาจการตดัสนิใจการพจิารณาอนุมตังิบประมาณด าเนินการ 
 2.  การประเมนิระหว่างด าเนินงาน 

     ในดา้นการด าเนินงานนัน้พบว่า ภาครฐัและเอกชนมกีารด าเนินการรว่มกนั ในดา้น
กระบวนการและดา้นการด าเนินงาน การจดักจิกรรม และการควบคุมการด าเนินงานและตดิตามผล
ตามลกัษณะของแนวคดิความเป็นหุน้ส่วนครบถว้น 
 3.  การประเมนิผลหลงัการด าเนินงาน 

      3.1  ดา้นผลผลติ : ภาครฐัและเอกชนมกีารด าเนินงานรว่มกนัตามลกัษณะของแนวคดิ
ความเป็นหุน้ส่วนเฉพาะลกัษณะการมเีป้าห มายเดยีวกนั และการมขีัน้ตอนการด าเนินงานอยา่งเป็น
ระบบเท่านัน้ แต่ในลกัษณะการยดึหลกัการท างานทีเ่สมอภาคนัน้ พบว่า ฝา่ยภาครฐัมอี านาจการ
ตดัสนิใจเกีย่วกบัการเรยีนของนกัเรยีนมากกว่าฝา่ยภาครฐั 

     3.2  ดา้นผลลพัธ์ : ภาครฐัและเอกชนมกีารด าเนินงานรว่มกนัตามลกัษณะของแ นวคดิ
ความเป็นหุน้ส่วนครบถว้นในกระบวนการทีก่่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงขึน้ แต่ดา้นปญัหาหรอื
อุปสรรคการด าเนินงานนัน้ ภาครฐัและเอกชนด าเนินงานแกไ้ขปญัหารว่มกนัเฉพาะปญัหาทีเ่กีย่วกบั
ความประพฤตขิองนกัเรยีนทุน แต่ปญัหาทีเ่กดิขึน้ภายในหน่วยงานของสถานประกอบการอยู่
นอกเหนืออ านาจในการตดัสนิใจรว่มกนัของทัง้สองฝา่ย  
 ภารด ี  อมรรตันานนท ์ (2547 : บทคดัยอ่ ) การประเมนิโครงการแขง่ขนักฬีาภายใน
โรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดักรมสามญัศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร ในเขตกรงุเทพมหานคร  การ
วจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิ 1) ปจัจยัเบือ้งตน้ ความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการการจดั
โครงการแขง่ขนักฬีาภายในโรงเรยีนของ บุคลากร งบประมาณ และอุปกรณ์เครือ่งอ านวยความ
สะดวก 2) การบรหิารโครงการแขง่ขนักฬีาภายในโรงเรยีน การวางแผนโครงการ การจดับุคลากร
ประจ าโครงการ การอ านวยการ การสัง่การ การประสานงาน การรายงานผล การบริ หารงบประมาณ 
3) กระบวนการด าเนินงาน วธิดี าเนินงานตามแผน กระบวนการจดัและประเมนิผล ความพงึพอใจ
ของผูเ้ขา้รว่มโครงการ ปญัหาและอุปสรรค 4) พฤตกิรรมการน าเอาความรูไ้ปใช ้ การน าความรูท้ีไ่ด้
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ไปปฏบิตัิ  การน าเอาประสบการณ์ทีไ่ดจ้ากการเขา้รว่มโครงการไปเป็นแนวทางในการประก อบ
กจิกรรมเป็นกจิกรรมยามว่าง และ 5) ความส าเรจ็ของโครงการ ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอ
กจิกรรมพลศกึษา คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีนทีไ่ดจ้ากการเขา้รว่มโครงการ กลุ่ม
ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้ เป็นผูบ้รหิารโครงการจ านวน 660 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการ วจิยัครัง้
นี้ คอื แบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยวธิกีารส่งแบบสอบถามดว้ยตนเองและ
ทางไปรษณยีไ์ปยงัโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษา ไดแบบสอบถามคนื 1,124 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 100 
น าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหด์ว้ยการหาค่ารอ้ยละ ผลการวจิยัพบว่า  
 1. ความเขา้ใ จเกีย่วกบัหลกัการจดัโครงการแขง่ขนักฬีาภายในของบุคลากร อุปกรณ์
เครือ่งอ านวยความสะดวกอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก แต่งบประมาณอยูใ่นระดบัเหมาะสมปานกลาง 
 2. การวางแผนโครงการ การจดับุคลากรประจ าโครงการ การอ านวยการ สัง่การ การ
บรหิารงบประมาณ อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก แต่การปร ะสานงานและการรายงานผล อยูใ่นระดบั
เหมาะสมปานกลาง 
 3. วธิกีารด าเนินการตามแผน กระบวนการตดิตามและประเมนิผล ความพงึพอใจของ
ผูเ้ขา้รว่มโครงการ ปญัหาอุปสรรคอยูใ่นระดบัเหมาะสมปานกลาง 
 4. การน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการน าไปปฏบิตั ิการน าเอาประสบการณ์ทีไ่ดจ้ากการเขา้รว่ม
โครงการไปเป็นแนวทางในการประกอบกจิกรรมใชเ้ป็นกจิกรรมยามว่าง อยูใ่นระดบัเหมาะสมปาน
กลาง 
 5. ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอกจิกรรมพลศกึษา คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์อง
นกัเรยีนทีไ่ดจ้ากการเขา้รว่มโครงการอยูใ่นระดบัเหมาะสมปานกลาง 
      ประโยชน์  หมูห่มืน่ศร ี (2548 : บทคัดยอ่ ) การประเมนิโครงการพกัช าระหนี้เกษตรกร   
รายยอ่ย: กรณศีกึษาอ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม  มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ประเมนิ
ความส าเรจ็ของการประเมนิโครงการพกัช าระหนี้เกษตรกรรายยอ่ย 2) เพื่อศกึษาปญัหาและ
อุปสรรคในการด าเนินโครงการ 3) เพื่อน าผลทีไ่ดจ้ากกา รศกึษาไปปรบัปรงุการด าเนินงานต่อไป  
ความส าเรจ็ของโครงการพกัช าระหนี้เกษตรกรรายยอ่ย โดยภาพรวมถอืว่าการด าเนินงานโครงการ
ประสบผลส าเรจ็ในระดบัปานกลาง โดยมดีชันีวดัความส าเรจ็ดงันี้  การเพิม่รายไดค้รวัเรอืนของ
เกษตรกรทีเ่ขา้รว่มโครงการส่วนใหญ่รอ้ยละ 53.4 มรีายไดค้รวัเรอืนเพิม่ขึน้ ถอืว่ามคีวามส าเรจ็ปาน
กลาง และเกษตรกรทีเ่ขา้ใจในวตัถุประสงคข์องโครงการเป็นอยา่งด ีหรอืเขา้รว่มโครงการฟ้ืนฟู
อาชพีหลงัพกัช าระหนี้ หรอืเขา้รว่มโครงการสจัธรรมชวีติ จะมรีายไดค้รวัเรอืนเพิม่ขึน้ หรอืดกีว่า
เกษตรกรทีไ่มเ่ขา้ใจวตัถุประสงคโ์ครงการ หรอื ไมเ่ขา้รว่มโครงการฟ้ืนฟูอาชพีหลงัพกัช าระหนี้และ
โครงการสจัธรรมชวีติดงักล่าวแล้ ว การลดรายจา่ยในครวัเรอืน เกษตรกรรอ้ยละ 5.7 มคี่าใชจ้า่ยใน
ครวัเรอืนลดลง ถอืว่าประสบความส าเรจ็น้อย เนื่องจากเงือ่นไขของโครงการพกัช าระหนี้เกษตรกร
รายยอ่ยไมใ่หเ้งนิกูใ้หมแ่ก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ท าใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการทีจ่ าเป็นตอ้งใชจ้า่ยเงนิไปกูเ้งนิ
จากแหล่งอื่นเป็นผลต่อการลดรายจา่ยในครวัเรอืน นอกจากนี้การเขา้ใจในวตัถุประสงคข์องโครงการ
เป็นอยา่งด ีและการเขา้รว่มกจิกรรมโครงการสจัธรรมชวีติ มผีลต่อการลดค่าใชจ้า่ยในครวัเรอืนดว้ย  
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การออมเงนิใน ครวัเรอืน เกษตรกรรอ้ยละ 82 .4 มเีงนิออมในช่วงพกัช าระหนี้ ถอืว่าประสบ
ความส าเรจ็มาก และเกษตรกรทีเ่ขา้รว่มโครงการฟ้ืนฟูอาชพีหลงัพกัช าระหนี้ หรอืโครงการสจัธรรม
ชวีติ จะมผีลต่อการออมเงนิในครวัเรอืนเพิม่ขึน้มมากกว่าเกษตรกรทีไ่มเ่ขา้รว่มโครงการ 

ศราวุธ  บรอฮมี ี (2550: บทคดัยอ่ ) ท าการวจิยั เรือ่ง ตวัแปรทีส่มัพนัธก์บัประสทิธผิลของ
โรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในเขตกรงุเทพมหานคร  การวิ จยัครัง้นี้มวีสัดุประสงคเ์พื่อ ศกึษา
ระดบัประสทิธผิล ของโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในเขตกรงุเทพมหานคร ใน 4 ดา้น คอื    
1)ดา้นการผลตินกัเรยีน 2) ดา้นการพฒันาทศันคตนิกัเรยีน 3) การพฒันาโรงเรยีน 4) การแกป้ญัหา
ในโรงเรยีน พรอ้มกบัศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมการสอนของคร ูบรรยากาศของโรงเรยีน 
ความคาดหวงัของชุมชน และพฤตกิรรมกาเรยีนของนกัเรยีน กบัประสทิธผิล ของโรงเรยีนเอกชน
สอนศาสนาอสิลามในเขตกรงุเทพมห านคร และเพื่อหาอ านาจท านายประสทิธผิล ของโรงเรยีน
เอกชนสอนศาสนาอสิลามในเขตกรงุเทพมหานครโดยใชพ้ฤตกิรรมของคร ูบรรยากาศของโรงเรยีน 
ความคาดหวงัของชุมชน และพฤตกิรรมการเรยีนของนกัเรยีนเป็นตวัท านาย  
 ผลการวจิยัพบว่า  
 1.  ประสทิธผิล ของโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในเ ขตกรงุเทพมหานคร  โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณารายดา้นการพฒันาทศันคตนิกัเรยีน  ดา้นการพฒันาโรงเรยีน 
และดา้นการแกป้ญัหาในโรงเรยีนอยูใ่นระดบัมาก  ส่วนดา้นการผลตินกัเรยีนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2.  ตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิล ของโรงเรยีนเอกชนสอนศาส นาอสิลามในเขต
กรงุเทพมหานคร   โดยรวมไดแ้ก่ พฤตกิรรมของคร ูบรรยากาศของโรงเรยีน ความคาดหวงัของ
ชุมชน และพฤตกิรรมการเรยีนของนกัเรยีน มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัค่อนขา้งสงู 
 3.  ตวัแปรพยากรณ์ทีส่ามารถท านายประสทิธผิล ของโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม
ในเขตกรงุเทพมหานคร  บรรยากาศของโรงเรยีน ความคาดหวงัของชุมชน และพฤตกิรรมการเรยีน
ของนกัเรยีน สามารถรว่มกนัท านายไดร้อ้ยละ 71.80 โดยบรรยากาศของโรงเรยีนมอี านาจท านายได้
สงูสุด โดยสามารถท านายได ้รอ้ยละ 61.30 
 บทคดัยอ่ การประเมนิระบบการด าเนินงานของหอ้งสมดุ มหาวทิยาลยันเรศวร มี
วตัถุประสงคเ์พื่อ ประเมนิระบบการด าเนินงานของส านกัหอสมดุ มหาวทิยาลยันเรศวร ในดา้นต่างๆ
คอื ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ ดา้นการบรกิาร และดา้นอาคาร
สถานที ่โดยใชโ้มเดลเคาน์ทแินนซ ์ของสเตก้ เป็นรปูแบบการประเมนิ กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการ
ประเมนิคอื ผูบ้รหิารส านกัหอสมดุ หวัหน้าฝา่ย/งาน เจา้หน้าทีท่ีป่ฏบิตังิานในส านกัหอสมดุ อาจารย ์
นิสติทุกระดบัการศกึษา ในมหาวทิยาลยันเรศวร เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิ ไดแ้ก่แบบสอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายกาสาร และแบบมาตรส่วนประมาณค่า 3 ระดบั และการสมัภาษณ์
ผูป้ฏบิตังิานภายในส านกัหอ้งสมดุ มหาวทิยาลยันเรศวร การวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถาม ใชค้่า
รอ้ยละและค่าเฉลีย่ ผลการประเมนิมดีงันี้  การด าเนินงานของส านกัหอสมดุมหาวทิยาลยันเรศวรมี
ระบบการด าเนินงานอยูใ่นเกณฑด์ ีกล่าคอื กจิกรรมการด าเนินงานของผูป้ฏบิตัแิละผลทีไ่ดจ้ากการ
ใชบ้รกิารของนิสติและคณาจารยม์หาวทิยาลยันเรศวร มคีวามสอดคลอ้งเป็นไปในแนวเดยีวกนั 
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งานวิจยัในต่างประเทศ 
   คงิ  (King. 1974: 770) ท าการวจิยัเรือ่ง การประเมนิความกา้วหน้าของหลกัสตูรการศกึษา
พระคมัภรีใ์บเบิล้  มวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิประสทิธภิาพ ของหลกัสตูร ซึง่เป็นเครือ่งมอืในการ
เรยีนรูก่้อนทีจ่ะเผยแพรก่บัสาธารณชน โดยประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองทีส่งัเคราะหม์าจากแบบจ าลอง
เคาน์ทแินนซข์องสเตก้ (Stake’s Countenance model) และแบบจ าลองการวจิารณ์เชงิการศกึษา
ของเอสไซเนอร ์ (Esiner’s Education Criticism) ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการสงัเกต การ
สมัภาษณ์ กลุ่มตวัอยา่งทีใ่หข้อ้มลูคอื นกัเรยีนอาย ุ 9-12 ปี ทีอ่ยูใ่นการทดสอบภาคสนาม ผลการ
ประเมนิพบว่า หลกัสตูรขาดการมปีฏสิมัพนัธก์นัระหว่างผูฝึ้กสอนกบัทีป่รกึษาจากมหาวทิยาลยั  
 ซอน  (Sohn.  1994: 4589) ท าการวจิยัเรือ่ง ผลของการใชแ้บบจ าลอง การรกัษาพยาบาล
ในการประเมนิหลกัสตูรการรกัษาพยาบาล มวีตัถุประสงคเ์พื่อการศกึษาผลจากการใชแ้บบจ าลองใน
การประเมนิหลกัสตูรการรกัษาพยาบาล แบบจ าลองการรกัษาพยาบาลเป็นการรวมแนวคดิการ
ประเมนิจากหลายแนวคดิ ซึง่แยกออกเป็น 2 ส่วน คอื ในส่วนของรปูแบบการประเมนิสงัเคราะห์
แนวคดิจากแบบจ าลองเคาน์ทแินนซ ์ ของสเตก้ (Stake’s Countenance model) แบบจ าลองซปิ
ของสตฟัเฟิลบมี (Stufflebeam’s CIPP model) และแบบจ าลองความไมส่อดคลอ้งของโพรวสั
(Provus’s Discrepancy model) ในส่วนของการฝึกภาคปฏบิตัซิึง่เป็นการประเมนิเชงิคุณภาพ ส่วน
นี้สงัเคราะหแ์นวคดิจากแบบจ าลองการตอบสนองของส เตก้  (Stake’s Responsive model) 
แบบจ าลองเพื่อการประจกัษ์แจง้ของแฮลมลิตนัและพารเ์ลตต์  (Hamiltonl; & Parlett’s  lllumination) 
และแบบจ าลองการวจิารณ์เชงิการศกึษาของเอสไซเนอร์  (Esiner’s Education Criticism) แนวคดิ
จาก 6 แบบจ าลองทีก่ล่าวมาแลว้จ าน าไปใชใ้นการประเมิ นหลกัสตูรการรกัษาพยาบาล ซึง่มทีัง้
ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ินัน่คอืแบบจ าลองของการรกัษาพยาบาล ผลการประเมนิพบว่า 
แบบจ าลองการรกัษาพยาบาล สามารถมคีวามเหมาะสมกบัการประเมนิหลกัสตูรการรกัษาพยาบาล
และน าเสนอขอ้เสนอแนะว่า ควรน าแบบจ าลองไปใชใ้นบรบิทอื่นๆทีม่หีลกัสตูรทัง้ภา คทฤษฎแีละ
ปฏบิตั ิเช่นวชิาชพีชัน้สงู 

เรนดลูนิ  (Rendulic.  1995: 70) ท าการวจิยัเรือ่ง การตรวจหาวธิกีาร ประเมนิคุณค่าทีม่ ี
ศกัยภาพและความตรงของแบบจ าลองการประเมนิหลกัสตูร (ICE model) มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันา
แบบจ าลองการประเมนิหลกัสตูรจากหลายๆแนวคดิ ใหเ้ป็นแบบการป ระเมนิหลกัสตูรโดยเฉพาะ 
ของวทิยาลยัชุมชน (Community College)   และท าการทดสอบวธิกีารตดัสนิคุณค่าและความตรง
ของ โมเดลทีพ่ฒันาขึน้ นัน่คอื ICE model  ซึง่เป็นการสงัเคราะหแ์นวคดิ จากแบบจ าลองซปิ 
ของสตฟัเฟิลบมี (Stufflebeam’s CIPP model) และแบบจ าลองเคาน์ทแินนซข์อง สเตก้ (Stake’s 
Countenance model) แบบจ าลองทีพ่ฒันาขึน้ (ICE model) ไดน้ าไปใช ้ในการประเมนิหลกัสตูร
การศกึษาในมหาวทิยาลยัชุมชน ซึง่เป็นการศกึษาน ารอ่ง  และท าการวเิคราะหผ์ลการประเมนิ 
(Meta Evaluation) พบว่า ICE model  มศีกัยภาพและมคีวามตรงในการประเมนิหลกัสตูรแ ละยิง่ไป
กว่านัน้ สารสนเทศทีไ่ดจ้ากการประเมนิ ยงัน าไปใชใ้นการตดัสนิใจในการปรบัปรงุหลกัสตูรได้ 
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กเีกอร ์(Gregor. 1995: 1230) ท าการวจิยัเรือ่ง การประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองเคาน์ทแินนซข์อง
สเตก้ (Stake’s Countenance model) ในการประเมนิโครงการอบรมผูส้อน มวีตัถุประสงคเ์พื่ อ
ประเมนิความกา้วหน้าของโครงการ ฝึกอบรมผูส้อน  โดยใชแ้บบจ าลองเคาน์ทแินนซข์องสเตก้ 
(Stake’s Countenance model) เป็นกรอบการประเมนิ และศกึษาความสมัพนัธ ์ภาวะก่อนการไดร้บั
ประสบการณ์การเรยีนรู ้ (Antecedents) กระบวนการเรยีนรู ้ (Transactions) และผลจากการฝึก
ภาคปฏบิตั(ิOutcomes) เกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก วตัถุประสงคข์องโครงการ กรอบแนวคดิและทฤษฎ ี
การเลอืกเกณฑม์าตรฐาน คุณลกัษณะของครผููส้อน การวางแผนการสอน และผลของการฝึกอบรม
ภาคปฏบิตั ิเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คอืการสงัเกตการณ์ด าเนินงานโครงการ 2 วนั  
และฟงัเทปการบรรยาย การสมัภาษณ์ผูส้อนก่อนทีจ่ะตดิตามโครงการ 12 คน เกีย่วกบัการฝึกอบรม 
และวเิคราะหเ์นื้อหา พจิารณาความสอดคลอ้งและความสมัพนัธข์องขอ้มลู ผลการวจิยัพบว่า มสี่วน
ของโปรมแกรมทีต่อ้งปรบัปรงุ คอืการประเมนิความตอ้งการจ าเป็น การเลอืกเกณฑม์าตรฐาน การ
วเิคราะหโ์ครงก าร และอธบิายบทบาทใหเ้ขา้ใจงา่ย และผลการทดลองใชแ้บบจ าลองเคาน์ทแินนซ์  
ของสเตก้ในการประเมนิโครงการ ท าใหก้ารประเมนิมรีะบบ ในแงข่องการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
สารสนเทศการจดัการโครงการ รวบทัง้การวเิคราะหข์อ้มลู 
 
 

 

 

 

 



บทท่ี  3 
วิธีการด าเนินการ 

  
 การวจิยัครัง้นี้ มคีวามมุง่หมายเพื่อประเมนิ โครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพของ
โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครในส านกังานเขตมนีบุร ี ปีการศกึษา 2551 จ านวน 13 โรงเรยีน โดย
ประเมนิปจัจยัน าเขา้ กระบวนการปฏบิตั ิและผลของโครงการเรยีนฟรี  เรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ และ
น าเสนอแนวทางกระบวนการด าเนินงานตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ  
 ในการประเมนิโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ มขีัน้ตอน ดงันี้ 

 1.  การก าหนดรปูแบบการประเมนิ 
 2.  การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  3.  การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  4. วธิกีารในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  5. การจดักระท าขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู 

 
การก าหนดรปูแบบการประเมิน 

การวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยั ใช ้รปูแบบการประเมนิ  แบบจ าลองเคาน์ทแินนซข์องสเตก้  ในทศันะ
ของสเตก็ การประเมนิตอ้งพจิารณาอยา่งครอบคลุม  แบ่ง การประเมนิออกเป็น 2 ส่วน คอืการบรรยาย
(Description) และการตดัสนิคุณค่า (Judgment)หรอืเรยีกตามโครงการของแบบจ าลองการประเมนิ 
ภายใตช้ื่อว่า  COUNTENANCE MODEL ซึง่ตามโครงสรา้งของแบบจ าลองนี้ ไดจ้ าแนกขอ้มลูการ
ประเมนิออกเป็น 2 ส่วน คอื เมตรกิภาคบรรยาย (Description Matrix) และเมตรกิการตดัสนิใจคุณค่า
(Judgment Matrix)  ก่อนการประเมนิโครงการจะตอ้งวเิคราะหห์ลกัการ เหตุผลและวตัถุประ สงคข์อง
โครงการ ตามภาพประกอบ 11 

 

 (แผนงาน)  ความคาดหวงั สิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ                       มาตรฐาน การตดัสนิ 
o 
 สิง่น า   
 
  ปฏบิตักิาร 
 
  ผลลพัธ ์
 
                         เมตรกิซก์ารบรรยาย                               เมตรกิซก์ารตดัสนิ 
 

ภาพประกอบ 11  โครงสรา้งแบบจ าลองเคาน์ทแินนซข์องสเตก็ 

 

 
หลกัการ
เหตุผล 
วตัถุประสงค ์
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 วธิกีารประเมนิตามแนวทางของแบบจ าลองเคาน์ทแินนซข์องสเตก็ 
 1.  การพจิารณาเมตรกิภาคบรรยาย  
    1.1  การพจิารณาความสอดคลอ้งระหว่างความคาดหวงั (แผนงาน) กบัสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ เป็น
การพจิารณาในแนวนอน 
    1.2  การพจิารณาความสมัพนัธ ์ระหว่าง ปจัจยัน าเขา้  กระบวนการปฏบิตั ิและผลของ
โครงการ เป็นการพจิาณาในแนวตัง้การพจิารณาความสอดคลอ้งและความสมัพนัธ ์ตามแผนภาพ 12 
 
    แผนงาน/ความคาดหวงั                                         สิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 
                                                   ความสอดคลอ้ง 
 
      
 
 
                                                    ความสอดคลอ้ง 
 
  
  

 
  
  
 
ภาพประกอบ 12  ความสอดคลอ้งและความสมัพนัธข์องแผนงาน/ความคาดหวงั กบัสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 

   จากภาพประกอบ  12 จะเหน็ว่า ในการพจิารณาเมตรกิภาคบรรยายนัน้ ไดพ้จิารณา 2 
แนวทาง คอื การพจิารณาความสอดคลอ้ง ระหว่างแผนงาน /ความคาดหวงั กบัสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ  การ
พจิารณาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล เป็นการพจิารณาแผนงานในแงข่องความสมเหตุสมผลและความ
เป็นไปไดข้องแผนงานทีว่างไว ้ส่วนการพจิารณาความสมัพนัธเ์ชงิประจกัษ์ ของสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นการ
พจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัน าเขา้กบัแนวทางการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้จรงิและผลการ
ด าเนนิงานทีเ่กดิขึน้จรงิ 
   
 
 
 
 

ปจัจยัน าเขา้ 

กระบวนการปฏบิตัิ 
 

กระบวนการปฏบิตัิ 

ผลของโครงการฯ 
 

ผลของโครงการฯ 

ปจัจยัน าเขา้ 
 

ความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล ความสมัพนัธเ์ชงิประจกัษ์                                          
 

ความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล 
ความสมัพนัธเ์ชงิประจกัษ์                                          
 

ความสอดคลอ้ง 
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   2. การเปรยีบเทยีบเมตรกิภาคบรรยายกบัเมตรกิภาคการตดัสนิคุณค่า โดยอาศยัเกณฑ์
สมบรูณ์ หรอืเกณฑส์มัพนัธ ์ซึง่ท าโดยการเปรยีบเทยีบกบัเมตรกิภาคบรรยายของ โครงการฯ ตามการ
แสดงในภาพประกอบ 13 

 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 13 การเปรยีบเทยีบเมตรกิภาคบรรยายกบัเมตรกิภาคการตดัสนิคุณค่า  

 

   จากภาพประกอบ 13 จะเหน็ว่าในการเปรยีบเทยีบเกณฑส์มบรูณ์ นัน้จะตอ้งสรปุหามาตรฐาน
การประเมนิทีค่วรจะเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ ปจัจยัน าเขา้ที่ ควรม ีกระบวนการปฏบิตั ิและ
ผลทีเ่กดิขึน้ ส าหรบัการเปรยีบเทยีบกบัเกณฑส์มัพนัธเ์ป็นการน าเสนอเมตรกิภาคบรรยายของ
โครงการฯในแต่ละ รายการ มาเปรยีบเทยีบกนัในด้ าน ปจัจยัน าเขา้ กระบวนการปฏิ บตั ิและผลของ
โครงการฯ 
   แบบจ าลองเคาน์ทแินนซข์องสเตก็เป็นเครือ่งมอืทีช่่วยในกา รวางแผนการประเมนิ เป็นกรอบ
โครงสรา้งทีเ่น้นองคป์ระกอบของการประเมนิ 2 ส่วน การจดักระท าขอ้มลู เช่นการพจิาณาความ
สอดคลอ้งระหว่างแผนงาน /ความคาดหวงั กบัสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ เป็นเพยีงวธิกีารทีส่เตก็ไดเ้สนอไวโ้ดย
คาดหวงัว่าเป็นวธิกีารทีเ่หมาะสม มปีระโยชน์ต่อการวเิคร าะหเ์พื่อน าไปสู่การตดัสนิคุณค่าในโครงการฯ 
สิง่ทีส่ าคญัประการหนึ่งในความคดิเหน็ของสเตก็คอืการมุง่ใชเ้กณฑภ์ายนอกในการพจิารณาตดัสนิ
คุณค่าของโครงการฯ โดยชีใ้หเ้หน็ว่า กา รประเมนิจ านวนมากไดใ้ชว้ธิกีารพจิารณาตดัสนิคุณค่าของ
โครงการ โดยปราศจากการบรรยายลกัษณะ หรอืสภาพ การณ์ใดๆก่อนการตดัสนิคุณค่า ในขณะทีก่าร
ประเมนินัน้ โดยธรรมชาตแิลว้เป็นกระบวนการในการเปรยีบเทยีบซึง่อาจเปรยีบเทยีบโดยอาศยัเกณฑ์
สมบรูณ์ หรอืเกณฑส์มัพนัธ ์แลว้แต่กรณ ี 

  
เมตรกิภาคบรรยาย
ของโครงการฯ 
  

  
เมตรกิภาคบรรยาย
ของโครงการฯ 
  

 
มาตรฐานทีค่วร
จะเป็น 

 
การพจิารณาตดัสนิ 

การเปรยีบเทยีบสมบรูณ์ 

การเปรยีบเทยีบสมัพนัธ ์
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 ผูว้จิยัไดก้ าหนดตวัชีว้ดัทีจ่ะศกึษารว่มกบัผูท้ีต่อ้งการใชผ้ลการประเมนิ และศกึษาเอกสารการ
ด าเนินงานโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ดงัรายละเอยีดทีแ่สดง ประเดน็การประเมนิ และ
ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ในตาราง 6  
 
ตาราง  6  ประเดน็การประเมนิและตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ี 
    อยา่งมคีุณภาพ 
 

ประเดน็การประเมิน ตวัช้ีวดั 
1. ปัจจยัน าเข้า ของโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคณุภาพ   
 1.1 จ านวนบุคลากร  

     มบีุคลากรทีด่ าเนินงานตามโครงการเรยีนฟร ี
เรยีนด ีอย่างมคีุณภาพอย่างเพยีงพอ   

- จ านวนบุคลากรทีเ่พยีงพอต่อการด าเนินงา นโครงการฯ
ตามความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่างไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 

 1.2 งบประมาณ 
     มงีบประมาณทีเ่พยีงพอและเหมาะสมตาม
วตัถุประสงคข์องโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอย่างมี
คุณภาพ 

- งบประมาณทีเ่พยีงพอและเหมาะสมส าหรบัด าเนินงาน
โครงการฯตามความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่างไม่ต ่ากว่ า
รอ้ยละ 80 

 1.3 พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ 
     กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
     ปญัหาและอุปสรรคในการใชอ้ านาจตาม
พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

- ปญัหาและอุปสรรคในการใชอ้ านาจตามพระราชบญัญตัิ
ระเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
ส าหรบัด าเนินงานโครงการฯตามความคดิเหน็ของกลุ่ม
ตวัอย่างไม่เกนิรอ้ยละ 20 

 1.4 ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่องการพสัดุ  
     พ.ศ. 2538 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที2่) พ.ศ.  
     2548 
     ปญัหาและอุปสรรคในการใชข้อ้บญัญตัิ
กรุงเทพมหานคร เรื่องการพสัดุ พ.ศ. 2538 แกไ้ข
เพิม่เตมิ(ฉบบัที2่)พ.ศ. 2548 

- ปญัหาและอุปสรรคในการใชข้อ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร 
เรื่องการพสัดุ พ.ศ. 2538 แกไ้ขเพิม่เตมิ  (ฉบบัที่2) พ.ศ. 
2548 ส าหรบัด าเนินงานโครงการฯตามความคดิเหน็ของ
กลุ่มตวัอย่างไม่เกนิรอ้ยละ 20  

 

 1.5 ระเบยีบกรุงเทพมหานคร ว่าดว้ยการรบัเงนิ  
     การเบกิจ่ายเงนิฯ พ.ศ. 2530และแกไ้ข 
     เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2548 
     ปญัหาและอุปสรรคในการใชร้ะเบยีบ
กรุงเทพมหานคร ว่าดว้ยการรบัเงนิ การเบกิ
จ่ายเงนิฯ พ.ศ. 2530 และแกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่9)
พ.ศ. 2548 

- ปญัหาและอุปสรรคในการใชร้ะเบยีบกรุงเทพมหานคร ว่า
ดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจ่ายเงนิฯ พ.ศ. 2530และแกไ้ข
เพิม่เตมิ(ฉบบัที ่9)พ.ศ. 2548 ส าหรบัด าเนินงาน
โครงการฯตามความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่างไม่เกนิ  
รอ้ยละ 20  

 

 1.6  แผนการใชจ้่ายงบประมาณ 
      มกีารวเิคราะหง์บประมาณ และส ารวจความ
ตอ้งการก่อนจดัท าแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ 
ตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอย่างมคีุณภาพ 

1. มกีารส ารวจความตอ้งการเพื่อด าเนินงานโครงการฯ
ตามความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่างไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 

2. มแีผนการใชจ้่ายงบประมาณเพื่อด าเนินงานโครงการฯ
ตามความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่างไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 
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ตาราง  6  (ต่อ) 
 

ประเดน็การประเมิน ตวัช้ีวดั 
2. กระบวนการปฏิบติัตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคณุภาพ 
  2.1 การใชจ้่ายงบประมาณ 

      การใชจ้่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ 

- มกีารใชจ้่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใชจ้่าย
งบประมาณตามความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่างไม่ต ่ากว่า
รอ้ยละ 80 

 2.2 การบรหิารทรพัยากร  จ านวน 7 รายการ 
     มกีารจดัสรรทรพัยากรทัง้ 7 รายการทีเ่พยีงพอ
ต่อความตอ้งการของนกัเรยีน และตดิตาม
ประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอน
ภาษาต่างประเทศของครชูาวต่างประเทศ 

- มกีารจดัสรรทรพัยากร ทัง้ 7 รายการทีเ่หมาะสมและ
เพยีงพอต่อความตอ้งการของนกัเรยีนตามความคดิเหน็
ของกลุ่มตวัอย่างไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 

 

 2.3 การมสีว่นร่วมของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  
     มกีารประชาสมัพนัธ ์ประชุม/ชีแ้จง และการ
ประสานงานการด าเนินงานตามโครงการ 
เรยีนฟร ีเรยีนด ีอย่างมคีุณภาพ 

1. มกีารประชาสมัพนัธโ์ครงการฯตามความคดิเหน็ของ
กลุ่มตวัอย่างไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 

2. มกีารประชุม/ชีแ้จงโครงการฯ ตามความคดิเหน็ของ
กลุ่มตวัอย่างไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 

3. มปีญัหาและอุปสรรในการประสานงานกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ตามความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่างไม่เกนิรอ้ยละ 20 

3 ผลของโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคณุภาพ   
 3.1 ความสามารถในการใชค้อมพวิเตอรข์อง

นกัเรยีน 
3.2 ความสามารถในการสือ่สารโดยใช้

ภาษาต่างประเทศของนกัเรยีน 
3.3 ผลสมัฤทธิท์างเรยีนวชิาภาษาองักฤษของ

นกัเรยีนในระดบัชัน้ ป.4/2549 ชัน้ ป.5/2550
และชัน้ ป6./2551 

3.4  ความพงึพอใจของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน นกัเรยีน และผูป้กครองนกัเรยีน 

3.5 ความสอดคลอ้งของผลการด าเนินงานของ
โครงการกบัวตัถุประสงคข์องโครงการฯ 

1. ค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่างเกีย่วกบั
ความสามารถในการใชค้อมพวิเตอรข์องนกัเรยีนไม่ต ่า
กว่าระดบั 3.5 

2. ค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่างเกีย่วกบั การ
สือ่สารโดยใชภ้าษาต่างประเทศของนกัเรยีนไม่ต ่ากว่า
ระดบั 3.5  

3.ค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่างเกีย่วกบั ความพงึ
พอใจของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน นกัเรยีน 
และผูป้กครองนกัเรยีน ไม่ต ่ากว่าระดบั 3.5 

4. ค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ของกลุม่ตวัอย่างเกีย่วกบัความ
สอดคลอ้งของผลการด าเนินงานของโครงการกบั
วตัถุประสงคข์องโครงการฯ ไม่ต ่ากว่าระดบั 3.5 

5.ค่าเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของ
นกัเรยีนในระดบัชัน้ ป.4/2549 ชัน้ ป.5/2550และชัน้ ป
6./2551ไม่ต ่ากว่าระดบั 2.0 

 



ตาราง 7 ประเดน็การประเมนิ เครือ่งมอื แหล่งขอ้มลู เกณฑก์ารประเมนิ/ตวัชีว้ดัและการตดัสนิ 
 

ประเดน็การประเมิน เครื่องมือ แหล่งข้อมลู เกณฑก์ารประเมิน/ตวัช้ีวดั การตดัสินคณุค่า 
ปัจจยัน าเข้า 
1. จ านวนบุคลากร   
2. งบประมาณ 
3. พระราชบญัญตัริะเบยีบ
บรหิารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

4. ขอ้บญัญตักิรุงเทพ- มหานคร 
เรื่องการพสัดุ พ.ศ.2538แกไ้ข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที2่) พ.ศ. 2548 

5. ระเบยีบกรุงเทพ-มหานครว่า
ดว้ยการรบัเงนิการเบกิ
จ่ายเงนิฯ พ.ศ. 2530และ
แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่9)พ.ศ. 
2548 

6. แผนการใชจ้่ายงบประมาณ 

1.แบบสอบถาม 
2.แบบสมัภาษณ์ 
3.แบบบนัทกึการส ารวจ
ขอ้มลูเอกสาร 

 

1.เอกสารแผนงาน/โครงการ 
2.ผูบ้รหิารโรงเรยีน 
3. ขา้ราชการครู
กรุงเทพมหานคร 

4.หวัหน้าฝา่ยการศกึษาและ
เจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ
โครงการฯ 

 

1. จ านวนบุคลากรทีเ่พยีงพอต่อการด าเนินงาน
โครงการฯตามความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่าง
ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 

2. งบประมาณทีเ่พยีงพอและเหมาะสมส าหรบั
ด าเนินงานโครงการฯตามความคดิเหน็ของ
กลุ่มตวัอย่างไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 

3. ปญัหาและอุปสรรคในการใชอ้ านาจตามพระ
ราช-บญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพ-
มหานคร พ.ศ. 2528ส าหรบัด าเนินงาน
โครงการฯตามความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่าง
ไม่เกนิรอ้ยละ 20  

4. ปญัหาและอุปสรรคในการใชข้อ้บญัญตัิ
กรุงเทพมหา-นคร เรื่องการพสัดุ พ.ศ. 2538 
แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที2่)พ.ศ. 2548 ส าหรบั
ด าเนินงานโครงการฯตามความคดิเหน็ของ
กลุ่มตวัอย่างไม่เกนิรอ้ยละ 20 

 5. ปญัหาและอุปสรรคในการใชร้ะเบยีบ   
    กรุงเทพมหา-นคร ว่าดว้ยการรบัเงนิ การ 
    เบกิจ่ายเงนิฯ พ.ศ. 2530และแกไ้ขเพิม่เตมิ 
    (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2548 ส าหรบัด าเนินงาน 
    โครงการฯตามความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่าง 
    ไม่เกนิรอ้ยละ 20  

พจิารณาจากความสอดคลอ้งของ
ขอ้มลูน าเขา้กบัขอ้มลูทีเ่กดิขึน้จรงิ
ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหเ์อกสารและ
แบบสอบถาม เปรยีบเทยีบความ
คดิเหน็ของผูบ้รหิารโรงเรยีน 
ขา้ราชการครกูรุงเทพมหานคร  
หวัหน้าฝา่ยการศกึษาและ
เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

ประเดน็การประเมิน เครื่องมือ แหล่งข้อมลู เกณฑก์ารประเมิน/ตวัช้ีวดั การตดัสินคณุค่า 
   6. มกีารส ารวจความตอ้งการเพื่อด าเนิ นงาน

โครงการฯตามความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่างไม่
ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 
7. มแีผนการใชจ้่ายงบประมาณเพื่อด าเนินงาน
โครงการฯตามความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่าง
ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 

 

กระบวนการปฏิบติั   
1. การใชจ้่ายงบประมาณ 
2. การบรหิารทรพัยากร  จ านวน 

7 รายการ 
3. การมสีว่นร่วมของผูท้ี่
เกีย่วขอ้ง  

1 .แบบสอบถาม 
2. แบบสมัภาษณ์ 
3. แบบบนัทกึการส ารวจ
ขอ้มลูเอกสาร 

 

1. เอกสารแผนงาน/โครงการ 
2. ผูบ้รหิาร โรงเรยีน 
3. ขา้ราชการครู
กรุงเทพมหานคร 

4. คณะกรรมการฯ 
5. นกัเรยีน 
6. ผูป้กครองนกัเรยีน 
7. หวัหน้าฝา่ยการศกึษาและ
เจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบโครงการฯ 

1. มกีารใชจ้่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้
จ่ายงบประมาณตามความคดิเหน็ของกลุ่ม
ตวัอย่างไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 

2. มกีารจดัสรรทรพัยากร  ทัง้ 7 รายการที่
เหมาะสมและเพยีงพอต่อความตอ้งการของ
นกัเรยีนตามความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่างไม่
ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 

3. มกีารประชา-สมัพนัธโ์ครงการฯตามความ
คดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่างไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 

4. มกีารประชุม/ชีแ้จงโครงการฯ ตามความ
คดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่างไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 

5. มปีญัหาและอุปสรรในการประสานงานกบัผูท้ี่
เกีย่วขอ้งตามความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่าง
ไม่เกนิรอ้ยละ 20 

พจิารณาจากความสอดคลอ้งของ
ขอ้มลูน าเขา้กบัขอ้มลูทีเ่กดิขึน้จรงิ
ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหเ์อกสารและ
แบบสอบถาม เปรยีบเทยีบความ
คดิเหน็ของผูบ้รหิารโรงเรยีน 
ขา้ราชการครกูรุงเทพมหานคร  
หวัหน้าฝา่ยการศกึษาและ
เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

ประเดน็การประเมิน เครื่องมือ แหล่งข้อมลู เกณฑก์ารประเมิน/ตวัช้ีวดั การตดัสินคณุค่า 
ผลของโครงการเรียนฟรี  
เรียนดี อย่างมีคณุภาพ   
1. ความสามารถในการใช ้
คอมพวิเตอรข์องนกัเรยีน 

2. ความสามารถในการสือ่สาร
โดยใชภ้าษาต่างประเทศของ
นกัเรยีน  

3. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
ภาษาองักฤษของนกัเรยีนใน
ระดบัชัน้  ป.4/2549 ชัน้ ป.
5/2550และชัน้ ป6./2551 

4.ความพงึพอใจของคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน นกัเรยีน 
และผูป้กครองนกัเรยีน  

5. ความสอดคลอ้งของผลการ
ด าเนินงานของโครงการกบั
วตัถุประสงคข์องโครงการฯ 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสมัภาษณ์ 
3. แบบบนัทกึการ
ส ารวจขอ้มลูเอกสาร 

1. เอกสารแผนงาน/โครงการ 
2. ผูบ้รหิารโรง เรยีน 
3. ขา้ราชการครู
กรุงเทพมหานคร 

4. คณะกรรมการฯ 
5. นกัเรยีน 
6. ผูป้กครองนกัเรยีน 
 

1. ค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่าง
เกีย่วกบัความสามารถในการใชค้อมพวิเตอร์
ของนกัเรยีนไม่ต ่ากว่าระดบั 3.5 

2. ค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่าง
เกีย่วกบั การสือ่สารโดยใชภ้าษา-
ต่างประเทศของนกัเรยีนไม่ต ่ากว่าระดบั 3.5 

3. ค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่าง
เกีย่วกบั ความพงึพอใจของคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานนกัเรยีน และผูป้กครอง
นกัเรยีน ไม่ต ่ากว่าระดบั 3.5 

4. ค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่าง
เกีย่วกบัความสอดคลอ้งของผลการ
ด าเนินงานของโครงการกบัวตัถุประสงคข์อง
โครงการฯ ไม่ต ่ากว่าระดบั 3.5 

5. ค่าเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
ภาษาองักฤษของนกัเรยีนในระดบัชัน้ ป.
4/2549 ชัน้ ป.5/2550และชัน้ ป6./2551ไม่ต ่า
กว่าระดบั 2.0 

    เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของ
ผูบ้รหิารโรงเรยีน ขา้ราชการครู
กรุงเทพมหานคร  หวัหน้าฝา่ย
การศกึษาและเจา้หน้าทีท่ี่
เกีย่วขอ้ง 
    พจิารณาจากความสอดคลอ้ง
ของขอ้มลูน าเขา้กบัขอ้มลูที่
เกดิขึน้จรงิทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห์
เอกสารและแบบสอบถาม 
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การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 1.  ประชากร 
   ประชากร ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื บุคลากรของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครใน
ส านกังานเขตมนีบุร ีจ านวน 13 โรงเรยีน โดยแบ่งออกเป็น  ผูบ้รหิารโรงเรยีน  จ านวน 34 คน  
ขา้ราชการครกูรงุเทพมหานคร  จ านวน 469 คน คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  จ านวน 156 คน 
นักเรยีน  จ านวน 11,513 คน  ผูป้กครองนกัเรยีน   จ านวน 11,513 คน  หวัหน้าฝา่ยการศกึษา และ
เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง จ านวน 15  คน ซึง่ด าเนินการสุ่มตวัอยา่งตามขัน้ตอนต่อไปนี้  แสดงในตาราง  8 
 2.  กลุ่มตวัอย่าง 
      การก าหนดกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั มขี ัน้ตอนดงันี้ 
   2.1  กลุ่มผูบ้รหิารโรงเรยีน ขา้ราชการครกูรงุเทพมหานคร คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน หวัหน้าฝา่ยการศกึษาและเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง  ผูว้จิยัเลอืกทัง้หมด 
   2.2  นกัเรยีน  

 2.2.1  ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งนกัเรยีนโดยใชต้ารางส าเรจ็รปูของ  Taro 
Yamane ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน  390 คน 

 2.2.2  จ าแนกโรงเรยีนในสงักดัส านกังานเขตมนีบุร ี จ านวน 13 โรงเรยีน ในแต่ละ
โรงเรยีน  ก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นนกัเรยีนระดบัช่วงชัน้ที ่ 2 ไดแ้ก่ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4  ขัน้
ประถมศกึษาปีที ่5 และชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6  

    2.2.3  สุ่มตวัอยา่งนกัเรยีนโดยใชว้ธิกีารสุ่มอยา่งงา่ย  (Simple Random Sampling) 
ตามระดบัชัน้ จ านวนชัน้ละ 10 คน รวมมนีกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่งโรงเรยีนละ 30 คน  
  2.3  ผูป้กครองนกัเรยีน เลอืกจากผูป้กครองของนกัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
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ตาราง 8 จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นงานวจิยั 
 

 
 
 

โรงเรยีน 

จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ผูบ้รหิารโรงเรยีน 
ขา้ราชการครู

กรงุเทพมหานคร 
คณะกรรมการ

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
นกัเรยีน ผูป้กครองนกัเรยีน 

หวัหน้าฝา่ยการศกึษาและ
เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 

ประชา
กร 

กลุม่ตวัอยา่ง 
ประชา
กร 

กลุ่ม
ตวัอยา่ง 

ประชาก
ร 

กลุ่ม
ตวัอยา่ง 

ประชากร 
กลุ่ม

ตวัอยา่ง 
ประชากร 

กลุ่ม
ตวัอยา่ง 

ประชากร 
กลุ่ม

ตวัอยา่ง 
คลองสองตน้นุ่น 2 2 21 21 12 12 543 30 543 30 1 1 
คลองสาม 2 2 19 19 12 12 480 30 480 30 1 1 
วงัเลก็วทิยานุสรณ์ 2 2 17 17 12 12 442 30 442 30 1 1 
บงึขวาง 1 1 10 10 12 12 238 30 238 30 1 1 
บา้นเกาะ 3 3 35 35 12 12 747 30 747 30 1 1 
มนีบุร ี 5 5 110 11 12 12 2,730 30 2,730 30 2 2 
วดัทองสมัฤทธิ ์ 2 2 33 33 12 12 722 30 722 30 1 1 
วดับ าเพญ็เหนือ 4 4 43 43 12 12 1,102 30 1,102 30 1 1 
วดัใหมล่ านกแขวก 2 2 26 26 12 12 735 30 735 30 1 1 
ศาลาคู ้ 2 2 24 24 12 12 716 30 716 30 1 1 
วดัแสนสขุ 2 2 30 30 12 12 586 30 586 30 1 1 
สเุหรา่บางชนั 2 2 20 220 12 12 492 30 492 30 1 1 
สเุหรา่ทรายกองดนิ 5 5 81 81 12 12 1,980 30 1,980 30 1 1 

ส านกังานเขต (ฝา่ยการศกึษา) 1 1 
รวม 34 34 469 469 156 156 11,513 390 11,513 390 15 15 65 



 66 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 1.  เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
   เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูครัง้นี้ประกอบดว้ย แบบบนัทกึการส ารวจขอ้มลู  
เอกสาร แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ (ดงัแสดงในภาคผนวก ค) ตามรายละเอยีดดงันี้ 
   1.1  แบบบนัทกึการส ารวจขอ้มลูเอกสาร เป็นแบบฟอรม์ส าหรบัส ารวจขอ้มลูเอกสาร
หลกัฐานทีแ่สดงถงึ ปจัจยัน าเขา้ กระบวนการปฏบิตัแิละผลการด าเนินงานตามโครงการเรยีนฟร ี
เรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ   
   1.2  แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามจ านวน 6 ฉบบั ดงันี้ 
      ฉบบัที ่1  แบบสอบถามส าหรบัผูบ้รหิารโรงเรยีน ประกอบดว้ย 
       ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป  จ านวน  6 ขอ้ 
       ตอนที ่ 2 ความคดิเหน็เกีย่วกบัหลกัการเหตุผลและวตัถุประสงคข์อง
โครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ี อยา่งมคีุณภาพ  จ านวน  9 ขอ้ 
       ตอนที ่3  ความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัน าเขา้ ของโครงการเรยีนฟร ีเรยีน
ด ีอยา่งมคีุณภาพ จ านวน  14  ขอ้ 
        ตอนที ่ 4 ความคดิเหน็เกีย่วกบักระบวนการปฏบิตังิานตามโครงการ
เรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ  จ านวน  12  ขอ้ 
       ตอนที ่5  ความคดิเหน็เกีย่วกบัผลของโครงการเรยีนฟ ร ีเรยีนด ีอยา่งมี
คุณภาพ จ านวน  10  ขอ้  
       ตอนที ่6  ความตอ้งการ/ความคาดหวงั  และขอ้เสนอแนะ 
    ฉบบัที ่2 แบบสอบถามขา้ราชการครกูรงุเทพมหานคร ประกอบดว้ย 
        ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป  จ านวน  6  ขอ้ 
       ตอนที ่ 2 ความคดิเหน็เกีย่วกบัหลกัการเหตุผลและวั ตถุประสงคข์อง
โครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ี อยา่งมคีุณภาพ  จ านวน  9  ขอ้ 
       ตอนที ่3 ความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัน าเขา้ ของโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ี
อยา่งมคีุณภาพ  จ านวน  9 ขอ้ 
       ตอนที ่4 ความคดิเหน็เกีย่วกบักระบวนการปฏบิตังิานตามโครงการเรยีน
ฟร ีเรยีนดอียา่งมคีุณภาพ จ านวน  11  ขอ้ 
       ตอนที ่5 ความคดิเหน็ เกีย่วกบัผลของโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมี
คุณภาพ จ านวน  10  ขอ้ 
       ตอนที ่6 ความตอ้งการ/ความคาดหวงั  และขอ้เสนอแนะ 
    ฉบบัที ่3  แบบสอบถามคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ประกอบดว้ย 
       ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป  จ านวน  6  ขอ้ 
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       ตอนที ่2 ความคดิเหน็เกีย่วกบักระบวนการปฏิบตั ิของโครงการเรยีนฟร ี
เรยีนดอียา่งมคีุณภาพ  จ านวน  8  ขอ้ 
       ตอนที ่3 ความคดิเหน็ เกีย่วกบัผลของโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมี
คุณภาพ จ านวน  9  ขอ้ 
      ตอนที ่4 ความพงึพอใจในโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ จ านวน 
15 ขอ้  
       ตอนที ่5 ความตอ้งการ/ความคาดหวงั  และขอ้เสนอแนะ 
    ฉบบัที ่4  แบบสอบถามนกัเรยีน ประกอบดว้ย 
       ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป จ านวน 2 ขอ้ 
       ตอนที ่2 ความคดิเหน็เกีย่วกบักระบวนการปฏบิตั ิของโครงกา รเรยีนฟร ี
เรยีนดอียา่งมคีุณภาพ  จ านวน  8 ขอ้ 
       ตอนที ่3 ความคดิเหน็ เกีย่วกบัผลของโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมี
คุณภาพ จ านวน  13  ขอ้  
       ตอนที ่ 4 ความพงึพอใจในโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ   
จ านวน  11 ขอ้ 
       ตอนที ่5 ความตอ้งการ/ความคาดหวงั  และขอ้เสนอแนะ 
     ฉบบัที ่5  แบบสอบถามผูป้กครองนกัเรยีน ประกอบดว้ย 
       ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป  จ านวน  5  ขอ้ 
       ตอนที ่2 ความคดิเหน็เกีย่วกบักระบวนการปฏบิตั ิของโครงการเรยีนฟร ี
เรยีนดอียา่งมคีุณภาพ  จ านวน 10  ขอ้   
       ตอนที ่3 ความคดิเหน็ เกีย่วกบัผลของโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมี
คุณภาพ จ านวน 13  ขอ้ 
       ตอนที ่4 ความพงึพอใจในโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ จ านวน 
11  ขอ้ 
       ตอนที ่5 ความตอ้งการ/ความคาดหวงั  และขอ้เสนอแนะ 
    ฉบบัที ่6 แบบสอบถามหวัหน้าฝา่ยการศกึษาและเจา้หน้าที่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ประกอบดว้ย 
       ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป  จ านวน  5 ขอ้ 
       ตอนที ่ 2 ความคดิเหน็เกีย่วกบัหลกักา รเหตุผลและวตัถุประสงคข์อง
โครงการเรยีน ฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ จ านวน  9  ขอ้ 
       ตอนที ่3  ความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัน าเขา้ ของโครงการเรยีนฟร ีเรยีน
ดอียา่งมคีุณภาพ  จ านวน  12  ขอ้ 
      ตอนที ่4  ความคดิเหน็เกีย่วกบักระบวนการปฏบิตังิานตามโครงการเรยีนฟร ี
เรยีนดอียา่งมคีุณภาพ จ านวน  5 ขอ้ 
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       ตอนที ่5 ความตอ้งการ/ความคาดหวงั  และขอ้เสนอแนะ 
   1.3  แบบสมัภาษณ์ เป็นแบบสมัภาษณ์ชนิดมโีครงสรา้ง เป็ นค าถามปลายเปิด มี
จดุประสงคเ์พื่อ  ใหไ้ดม้าซึง่ ขอ้มลูตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ แผนการใชจ้า่ย
งบประมาณและผลการด าเนินการตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ  
   2.  ขัน้ตอนในการสร้างและตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
    2.1  ศกึษาขอ้มลูเอกสาร ต าราท างวชิาการ ทฤษฎ ีแนวคดิและงานวจิยัเกีย่วกบัการ
ประเมนิโครงการ ประกอบกบัผูว้จิยัศกึษา หลกัการและเหตุผลของ โครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมี
คุณภาพ  เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคดิและแนวทางในการสรา้งเครือ่งมอื ให้
ครอบคลุมวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
   2.2  สรา้งกรอบการ ประเมนิโดยก าหนดหวัขอ้ทีจ่ะถาม และหวัขอ้ต่างๆทีต่อ้งการและ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยัเพื่อน ามาสรา้งเครือ่งมอื คอื แบบบนัทกึการส ารวจเอกสาร 
แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์  
   2.3  น าเครือ่งมอืทีส่รา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ประกอบดว้ย แบบบนัทกึการส ารวจเอกสาร 
แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์  เสนอประธานและกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์เพื่อตรวจสอบ
ความเทีย่งตรงเชงิพนิิจ(Content Validity) และภาษาทีใ่ช ้
   2.4  น าแบบบนัทกึการส ารวจเอกสาร แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ ทีส่รา้งขึน้ไป
ใหผู้เ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน (รายชื่อแสดงในภาคผนวก ข ) เพื่อตรวจส อบความเทีย่งตรงของ
เนื้อหา(Content Validity) และความชดัเจนในการสื่อ 
   2.5  น าแบบบนัทกึการส ารวจเอกสาร แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ มาหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (IOC)  โดยน าแบบบนัทกึการส ารวจเอกสาร แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ ทีม่ ี
ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง 0.66 - 1.00 มาใช ้
    2.6  น าแบบบนัทกึการส ารวจเอกสาร แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ ทีด่ าเนินการ
แกไ้ขปรบัปรงุแลว้เสนอต่อประธานและกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธอ์กีครัง้ และน าไปทดลองใช้
(Try Out) กบัโรงเรยีนทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 4 โรงเรยีน (โรงเรยีนสุเหรา่แสนแสบ โรงเรยีน
สุเหรา่ซหีรอ โรงเรยีนวดัสงัฆราชา และโรงเรยีนวดัสามงา่ม) เพื่อตรวจสอบความชดัเจนของภาษา 
    2.7  น าแบบสอบถามทีน่ าไปทดลองใชว้เิคราะหห์าความเชื่อมัน่ (Reliability)ของ
แบบสอบถามทัง้ฉบบัโดยใชค้่าสมัประสทิธแ์อลฟ่า (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค
(Cronbach.1970 : 161) ได้ค่าเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.987  พบว่าภาษาทีใ่ชม้ี
ความชดัเจน 
    2.8  ตรวจสอบความสมบรูณ์ถูกตอ้งของเครือ่งมอื แลว้น าเสนอประธานและกรรมการ
ควบคุมปรญิญานิพนธต์รวจสอบอกีครัง้ก่อนเกบ็ขอ้มลูจรงิ 
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็ขอ้มลู โดยด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้  
 1. ผูว้จิยัตดิต่อบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพื่อขอหนงัสอืรบัรองและ
แนะน าตวัไปเสนอต่อส านกัการศกึษา และโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครในส านกังานเขตมนีบุร ี
จ านวน 13 โรงเรยีน ประกอบดว้ย โรงเรยีนคลองสองต้ นนุ่น โรงเรยีนคลองสาม โรงเรยีนบงึขวาง 
โรงเรยีนบา้นเกาะ โรงเรยีนวงัเลก็วทิยานุสรณ์ โรงเรยีนมนีบุร ีโรงเรยีนวดับ าเพญ็เหนือ โรงเรยีนวดั
ใหมล่ านกแขวก โรงเรยีนวดัทองสมัฤทธิ ์โรงเรยีนวดัแสนสุข โรงเรยีนศาลาคู ้โรงเรยีนสุเหรา่บางชนั 
และโรงเรยีนสุเหรา่ทรายกองดนิ  เพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการแจกแบบสอบถาม และนดัสมัภาษณ์  
โดยผูว้จิยัเป็นผูแ้จกแบบสอบถามดว้ยตนเองและนดัรบัแบบสอบถาม ระหว่างเดอืนสงิหาคม – เดอืน
กนัยายน 2552   
 2. ผูว้จิยัรวบรวมแบบสอบถาม น ามาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ ฉบบัที ่ 1 จ านวน  
30 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 88.23 ฉบบัที ่2 จ านวน 405 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 86.35  ฉบบัที ่3 จ านวน 
115 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 73.72 ฉบบัที ่ 4 จ านวน  372 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 95.38  ฉบบัที ่ 5 
จ านวน 354 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 90.77 ฉบบัที ่6  จ านวน  15  ฉบบั  คดิเป็นรอ้ยละ 100  
 
การจดักระท าข้อมลูและการวิเคราะหข์้อมลู  

ผูว้จิยัไดด้ าเนินการจดักระท าขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
  1.  ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์และแบบสอบถามทีเ่ป็นค าถามปลายเปิดใชก้ารวเิคราะห์
เนื้อหา(Content Analysis)  
   2.  ขอ้มลูทีไ่ดจ้าก  แบบสอบถาม จ านวน 6 ฉบบั ผูว้จิยัน ามาวเิคราะห ์โดยใช้ โปรแกรม
ส าเรจ็รปู SPSS 
 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
  1.  สถติขิ ัน้พืน้ฐาน  
    1.1  ค่ารอ้ยละ (Percentages)  (ธานินทร ์ ศลิป์จาร.ุ  2549: 152) 
 
 

เมือ่  P  = 
X 

X 100 
 

 N  
 
   เมือ่ P แทน ค่ารอ้ยละ 
    X แทน จ านวนขอ้มลูทีต่อ้งการน ามาหาค่ารอ้ยละ 
    N แทน จ านวนขอ้มลูทัง้หมด 
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  1.2  ค่าเฉลีย่(ธานินทร ์ ศลิป์จาร ุ.2549:153) 
 

     สตูร     = 
n

X  

     
   เมือ่      แทน  ค่าเฉลีย่ 
    X   แทน  ผลรวมของขอ้มลูทัง้หมด 
    N   แทน จ านวนขอ้มลูทัง้หมด  
 
  1.3  ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ค านวณจากสตูร (ธานินทร ์ ศลิป์จาร.ุ  2549: 167) 

 

      
   
   เมือ่ S    แทน  ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
    X     แทน ขอ้มลูของแต่ละจ านวน  
         แทน ค่าเฉลีย่ของขอ้มลูในชุดนัน้ 
     n     แทน  จ านวนขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 
  
 2.  สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพของเครือ่งมอื 
   2.1  วเิคราะหค์่าความเทีย่งตรงตามเนื้อหา  (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดย
หาดชันีความสอดคลอ้ง  (Index of Consistency IOC) ของขอ้ความประเดน็ทีจ่ะประเมนิตามวธิกีาร
ของโรวเินลลีแ่ละแฮมเบลิตนั (Rovinelli; & Hambleton) (พวงรตัน์  ทวรีตัน์.  2540: 117)  
 

      
 

   เมือ่ IOC   แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามแต่ละขอ้ 
    R   แทน ผลรวมคะแนนของความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
    N  แทน จ านวนผูเ้ชีย่วชาญ 
  
  2.2  หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั โดยวธิสีมัประสทิธิอ์ลัฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) (พวงรตัน์  ทวรีตัน์.  2540: 125-126)  
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   เมือ่   แทน ค่าสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ 
     k  แทน จ านวนขอ้ของเครือ่งมอืทีว่ดั 
      แทน ผลรวมของความแปรปรวนของขอ้ค าถามแต่ละขอ้ 
       แทน ความแปรปรวนของขอ้ค าถามทัง้หมด 
 
 3.  เกณฑใ์นการใหค้ะแนนและการแปลผลขอ้มลู 
   3.1  เกณฑใ์นการใหค้ะแนนแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ไดก้ าหนด
น ้าหนกัคะแนน ดงันี้ 
   5 หมายถงึ  เหน็ดว้ย/พงึพอใจมากทีสุ่ด  

 4 หมายถงึ  เหน็ดว้ย/พงึพอใจมาก  
 3 หมายถงึ  เหน็ดว้ย/พงึพอใจปานกลาง  
 2 หมายถงึ  เหน็ดว้ย/พงึพอใจน้อย  
 1 หมายถงึ  เหน็ดว้ย/พงึพอใจน้อยทีสุ่ด  

  
  เกณฑใ์นการแปลความหมายค่าคะแนนเฉลีย่ของขอ้คดิเหน็ ผูว้จิยัไดก้ าหนด ดงันี้ 

  คะแนนเฉลีย่  ตัง้แต่  4.51 - 5.00  หมายถงึ  เหน็ดว้ย/พงึพอใจมากทีสุ่ด 
  คะแนนเฉลีย่  ตัง้แต่  3.51 - 4.50  หมายถงึ  เหน็ดว้ย/พงึพอใจมาก 
  คะแนนเฉลีย่  ตัง้แต่  2.51 - 3.50  หมายถงึ  เหน็ดว้ย/พงึพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลีย่  ตัง้แต่  1.51 - 2.50  หมายถงึ  เหน็ดว้ย/พงึพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลีย่  ตัง้แต่  1.00 - 1.50  หมายถงึ  เหน็ดว้ย/พงึพอใจน้อยทีสุ่ด 
 

  เกณฑใ์นการแปลความหมายค่าเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในวชิาภาษาองักฤษของ
นกัเรยีนในระดบัชัน้ ป.4/2549 ชัน้ ป.5/2550 และชัน้ ป.6/2551 ผูว้จิยัไดก้ าหนด ดงันี้  
  เกรด  4 หมายถงึ  คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตัง้แต่  80 - 100  คะแนน 
  เกรด  3  หมายถงึ คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตัง้แต่  70 - 79  คะแนน 
  เกรด  2  หมายถงึ คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตัง้แต่  60 - 69  คะแนน 
  เกรด  1  หมายถงึ คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตัง้แต่  50 - 59  คะแนน 
  เกรด  0  หมายถงึ คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่ากว่า  50 คะแนน 
 
 

 

 

 



บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 

การเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 การประเมนิโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร
ในส านกังานเขตมนีบุร ีครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการจดัเกบ็และรวบรวมขอ้มลูทัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิ
คุณภาพ(Quantitative and Qualitative data) จากขอ้มลูหลายๆแหล่ง โดยใชว้ธิกีารเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูในหลายวธิ ีเช่น การวเิคราะหเ์อกสารโครงการ งบประมาณ แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การสงัเกต การสมัภาษณ์ และจากแบบสอบถาม  
 การน าเสนอผลการประเมนิครัง้นี้จะน าเสนอผลการวเิคราะหแ์ล ะตคีวามหมายโดยใช้
แบบจ าลอง เคาน์ทแินนซข์องสเตก้ จ าแนกสิง่ที่ ตอ้งพจิารณาในการประเมนิออกเป็น 8 ตอน
ประกอบดว้ย  
 ตอนที ่1 ขอ้มลูพืน้ฐานของ ผูบ้รหิารโรงเรยีน ขา้ราชการครกูรงุเทพมหานคร 
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผูป้กครองนกัเรยีน หวัหน้าฝา่ยการศกึษาและเจา้หน้าทีท่ี่
เกีย่วขอ้ง นกัเรยีน   
 ตอนที ่ 2  การประเมนิปจัจยัน าเขา้โครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ  
 ตอนที ่ 3  การประเมนิกระบวนการปฏบิตัขิองโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ  
 ตอนที ่ 4  การประเมนิผลของโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ   
 ตอนที ่ 5  การวเิคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชงิเหตุผลและความสมัพนัธเ์ชงิประจกัษ์ของ
แผนงาน /ความคาดหวงั และสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ ระหว่างปจัจยัน าเขา้ กระบวนการปฏบิตัแิละผลของ
โครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ  
      ตอนที ่ 6  การวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งระหว่างแผนงาน/ความคาดหวงั กบัสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ในดา้นปจัจยัน าเขา้ กระบวนการปฏบิตัแิละผลของโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ 
       ตอนที ่ 7  การตดัสนิคุณค่าของผลการประเมนิโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ 
 ตอนที ่  8  แนวทางกระบวนการด าเนินงานตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ 
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 ตอนท่ี 1  ขอ้มลูพืน้ฐานของ ผูบ้รหิารโรงเรยีน ขา้ราชการครกูรงุเทพมหานคร 
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน นกัเรยีน  ผูป้กครองนกัเรยีน หวัหน้าฝา่ยการศกึษาและ
เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ตาราง 9   ขอ้มลูพืน้ฐานของ ผูบ้รหิารโรงเรยีน  
 

  ขอ้มลูสภาพทัว่ไป จ านวน รอ้ยละ 
เพศ   
     ชาย 16 53.3 
     หญงิ 14 46.7 

รวม 30 100 
อายเุฉลีย่ 51.10  
ต าแหน่ง   
     ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 13 43.3 
     รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน 17 56.7 

รวม 30 100 
ประสบการณ์   
     น้อยกว่า 5 ปี 6 20 
     ตัง้แต่ 5-10 ปี 13 43.3 
     มากกว่า 10 ปี 11 36.7 

รวม 30 100 
วุฒกิารศกึษา   
     ปรญิญาตร ี 2 6.7 
     ปรญิญาโท 28 93.7 

รวม 30 100 
ขนาดโรงเรยีน   
      ขนาดเลก็ 1 3.3 
      ขนาดกลาง 17 56.7 
      ขนาดใหญ่ 12 40.0 

รวม 30 100 
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ตาราง 10   ขอ้มลูพืน้ฐานของ ขา้ราชการครกูรงุเทพมหานคร  
 
     ขอ้มลูสภาพทัว่ไป จ านวน รอ้ยละ 
เพศ   
     ชาย 91 22.5 
     หญงิ 314 77.5 

รวม 405 100 
อายเุฉลีย่ 39.04  
ต าแหน่ง   
      ครผููช้่วย 79 19.5 
      คร ูคศ.1 140 34.6 
      คร ูคศ.2 162 40.0 
      คร ูคศ.3 24 5.9 

รวม 405 100 
ประสบการณ์   
     น้อยกว่า 10  ปี 206 50.9 
     10 – 20  ปี 57 14.1 
     21 – 30  ปี 97 24.0 
     มากกว่า  31 ปี ขึน้ไป 45 11.1 

รวม 405 100 
วุฒกิารศกึษา   
     ปรญิญาตร ี 345 85.2 
     ปรญิญาโท 60 14.8 
     ปรญิญาเอก - - 

รวม 405 100 
ขนาดโรงเรยีน   
     ขนาดเลก็ 11 2.7 
     ขนาดกลาง 191 47.2 
     ขนาดใหญ่ 203 50.1 

รวม 405 100 
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ตาราง  11   ขอ้มลูพืน้ฐานของ คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
 
 

     ขอ้มลูสภาพทัว่ไป จ านวน รอ้ยละ 
เพศ   
     ชาย 67 58.3 
     หญงิ 48 41.7 

รวม 115 100 
อายเุฉลีย่ 46.67  
วุฒกิารศกึษา   
     ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 62 53.9 
     ปรญิญาตร ี 6 5.2 
     ปรญิญาโท 47 40.9 
     ปรญิญาเอก - - 

รวม 115 100 
ประสบการณ์ในการเป็นคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

  

     น้อยกว่า 2 ปี 29 25.2 
     ตัง้แต่  2 – 4 ปี 33 28.7 
     มากกว่า  4 ปี 53 46.1 

รวม 115 100 
 
ตาราง  12   ขอ้มลูพืน้ฐานของ นกัเรยีน  
 
     ขอ้มลูสภาพทัว่ไป จ านวน รอ้ยละ 
เพศ   
     ชาย 169 45.4 
     หญงิ 203 54.6 

รวม 372 100 
ก าลงัศกึษาในระดบัชัน้   
     ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 121 32.53 
     ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 123 33.06 
     ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 128 34.41 

รวม 372 100 
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ตาราง 13   ขอ้มลูพืน้ฐานของ ผูป้กครองนกัเรยีน  
 
     ขอ้มลูสภาพทัว่ไป จ านวน รอ้ยละ 
เพศ   
     ชาย 103 29.1 
     หญงิ 251 70.9 

รวม 354 100 
อาชพี   
     รบัราชการ 39 11.0 
     รบัจา้งบรษิทั 113 31.9 
     รบัจา้งทัว่ไป 102 28.8 
     ธุรกจิส่วนตวั 37 10.5 
     อื่นๆ 63 17.8 

รวม 354 100 
ระดบัการศกึษา   
     ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 284 80..2 
     ปรญิญาตร ี 59 16.7 
     ปรญิญาโท 8 2.3 
     ปรญิญาเอก 3 0.8 

รวม 354 100 
นกัเรยีนในปกครอง เรยีนในระดบัชัน้   
     ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4 135 38.1 
     ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 94 26.6 
     ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 125 35.3 

รวม 354 100 
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ตาราง  14   ขอ้มลูพืน้ฐานของ หวัหน้าฝา่ยการศกึษาและเจา้หน้าที ่ 
 

     ขอ้มลูสภาพทัว่ไป จ านวน รอ้ยละ 
เพศ   
      ชาย 1 6.7 
      หญงิ 14 93.3 

รวม 15 100 
อายเุฉลีย่ 34.93  
ต าแหน่ง   
      หวัหน้าฝา่ยการศกึษา 1 6.7 
      เจา้หน้าที ่ 14 93.3 

รวม 15 100 
ประสบการณ์การท างาน   
      น้อยกว่า 5 ปี 8 53.3 
      ตัง้แต่ 5 – 10 ปี 5 33.3 
      มากกว่า   10 ปี ขึน้ไป 2 13.3 

รวม 15 100 
วุฒกิารศกึษาสงูสุด   
     ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 3 20.0 
     ปรญิญาตร ี 10 66.7 
     ปรญิญาโท 2 13.3 
     ปรญิญาเอก - - 

รวม 15 100 
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 ตอนท่ี 2  การประเมนิปจัจยัน าเขา้ของโครงการ  
 ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวเิคราะหเ์พื่อประเมนิปจัจยัน า เขา้ เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบบนัทกึการ
ส ารวจขอ้มลูเอกสาร  แบบสอบถาม และการสมัภาษณ์ ผูบ้รหิารโรงเรยีน ขา้ราชการครู
กรงุเทพมหานคร คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พรอ้มทัง้การวเิคราะหเ์อกสารงบประมาณ 
พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร พ .ศ. 2528  ขอ้บญัญตัิกรงุเทพมหานคร 
เรือ่งการพสัดุ พ.ศ. 2538 แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที2่)พ.ศ. 2548  ระเบยีบกรงุเทพมหานคร ว่าดว้ยการรบั
เงนิ การเบกิจา่ยเงนิฯ พ .ศ. 2530และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 9)พ.ศ. 2548  และแผนการใชจ้า่ย
งบประมาณตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพของโรงเรยีนสงั กดักรงุเทพมหานครใน
ส านกังานเขตมนีบุร ี
 

ตาราง 15  รอ้ยละของความเพยีงพอของจ านวนบุคลากรในการด าเนินการโครงการเรยีนฟร ีเรยีนดี   
     อยา่งมคีุณภาพ 
 

ผูต้อบแบบสอบถาม เพยีงพอ ไมเ่พยีงพอ ไมต่อบ 
ผลการประเมนิ 

(เกณฑร์อ้ยละ 80) 
ผูบ้รหิารโรงเรยีน 70.0 30.0 - ไมผ่่าน 
ขา้ราชการครกูรงุเทพมหานคร 84.7 10.1 5.2 ผ่าน 
หวัหน้าฝา่ยการศกึษาและ
เจา้หน้าที่ 20.0 80.0 - ไมผ่่าน 

 
 จากตาราง 15 พบว่ารอ้ยละ 70.0 ของผูบ้รหิารโรงเรยีนมคีวามคดิเหน็ว่าจ านวนบุคลากรมี
ความเพยีงพอ รอ้ยละ84.7ของขา้ราชการครกูรงุเทพมหานครมคีวามคดิเหน็ว่าจ านวนบุคลากรมคีวาม
เพยีงพอ รอ้ยละ 20.0ของหวัหน้าฝา่ยการศกึษาและเจา้หน้าที ่มคีวามคดิเหน็ว่าจ านวนบุคลากรมคีวาม
เพยีงพอ  
 เมือ่พจิารณาผลการประเมนิโดยเปรยีบเทยีบกบัเกณฑร์อ้ยละ 80 ของกลุ่มตวัอยา่งจงึสรปุผล
การประเมนิอยูใ่นระดบัผ่านเฉพาะกลุ่มขา้ราชการครกูรงุเทพมหานคร ส่วนกลุ่ มอื่นๆ อยูใ่นระดบัไม่
ผ่านเกณฑ ์ 
 เนื่องจากโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพเป็นโครงการทีผู่บ้รหิารโรงเรยีน หวัหน้า
ฝา่ยการศกึษาและเจา้หน้าทีเ่ป็นผูท้ีร่บัผดิชอบในการด าเนินการในดา้นการจดัท าเอกสารประกอบ
โครงการการจดัท าแผนการใชจ้า่ย การเบกิจา่ยงบประมาณ กา รประสานงานกบัหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง ซึง่เป็นภาระงานทีเ่พิม่ขึน้เมือ่มโีครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ในส่วนของ
ขา้ราชการครกูรงุเทพมหานครเป็นผูป้ฏบิตัใินรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งกบันกัเรยีนเท่านัน้ ดงันัน้ความ
คดิเหน็ของกลุ่มตวัอยา่งทัง้ 3 กลุ่มจงึเป็นควา มคดิเหน็ทีเ่ป็นขอ้เทจ็จรงิจากการปฏบิตังิานตาม
โครงการจงึมคีวามคดิเหน็แตกต่างกนั 
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ตาราง 16 รอ้ยละของความเพยีงพอของงบประมาณทีไ่ดร้บัในการด าเนินการโครงการเรยีนฟร ีเรยีนดี  
     อยา่งมคีุณภาพ 
 

ผูต้อบแบบสอบถาม เพยีงพอ ไมเ่พยีงพอ ไมต่อบ 
ผลการประเมนิ 

(เกณฑร์อ้ยละ 80) 
ผูบ้รหิารโรงเรยีน 90.0 10.0 - ผ่าน 
ขา้ราชการครกูรงุเทพมหานคร 80.7 13.3 5.9 ผ่าน 
หวัหน้าฝา่ยการศกึษาและ
เจา้หน้าที่ 66.7 33.3 - ไมผ่่าน 

 

 จากตาราง  16 พบว่า รอ้ยละ 90.0 ของผูบ้รหิารโรงเรยีน รอ้ยละ 80.7ของขา้ราชการครู
กรงุเทพมหานคร และรอ้ยละ 66.7ของหวัหน้ าฝา่ยการศกึษาและเจา้หน้าที่  มคีวามคดิเหน็ว่า 
งบประมาณทีไ่ดร้บัเพยีงพอต่อการด าเนินงานตามโครงการ  
 เมือ่พจิารณาผลการประเมนิโดยเปรยีบเทยีบกบัเกณฑร์อ้ยละ 80 ของกลุ่มตวัอยา่งจงึ
สรปุผลการประเมนิอยูใ่นระดบัผ่านกลุ่มผูบ้รหิารโรงเรยีนและขา้ราชการครกูรงุเทพมหานคร  ใ นส่วน
ของหวัหน้าฝา่ยการศกึษาและเจา้หน้าทีม่คีวามคดิเหน็ไมผ่่านการประเมนิเน่ืองจากงบประมาณตาม
โครงการเป็นงบประมาณทีจ่ดัสรรใหก้บัโรงเรยีนและโรงเรยีนด าเนินการเองตามขัน้ตอน ขอ้บญัญตัิ
กรงุเทพมหานคร เรือ่งการพสัดุ พ.ศ. 2538 แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที2่)พ.ศ. 2548 หวัหน้าฝา่ยการศกึษา
และเจา้หน้าที ่มหีน้าทีค่วบคุม ก ากบั ดแูล งบประมาณในภาพรวมจงึมคีวามคดิเหน็แตกต่างกนั   
 

ตาราง 17 รอ้ยละของความเหมาะสมของการจดัสรรงบประมาณตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่ง 
     มคีุณภาพ จ านวน 7 รายการ 
 

ผูต้อบแบบสอบถาม เหมาะสม ไมเ่หมาะสม 
ผลการประเมนิ 

(เกณฑร์อ้ยละ 80) 
ผูบ้รหิารโรงเรยีน 
-ค่าชุดลกูเสอื/เนตรนาร/ียวุกาชาดฯ คนละ 450บาท 
-ค่าครสูอนภาษาต่างประเทศ คนละ 500 บาท 
-ค่าประกนัอุบตัเิหตุ คนละ 150 บาท 
- ค่าวสัดุคอมพวิเตอร ์คนละ 100 บาท 
-ค่าอุปกรณ์การเรยีนของนกัเรยีน คนละ 100 บาท 
-ค่าหนงัสอืเสรมิการเรยีน คนละ 100 บาท 
-ค่าใชจ้า่ยกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน คนละ 100 บาท 
 

 
93.3 
96.7 
90.0 
96.3 
96.7 
90.0 
83.3 

 

 
6.7 
3.3 
10.0 
16.7 
3.7 
3.3 
10.0 

 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
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ตาราง 17  (ต่อ) 
 

ผูต้อบแบบสอบถาม เหมาะสม ไมเ่หมาะสม 
ผลการประเมนิ 

(เกณฑร์อ้ยละ 80) 
ขา้ราชการครูกรงุเทพมหานคร 
-ค่าชุดลกูเสอื/เนตรนาร/ียวุกาชาดฯ คนละ 450บาท 
-ค่าครสูอนภาษาต่างประเทศ คนละ 500 บาท 
-ค่าประกนัอุบตัเิหตุ คนละ 150 บาท 
- ค่าวสัดุคอมพวิเตอร ์คนละ 100 บาท 
-ค่าอุปกรณ์การเรยีนของนกัเรยีน คนละ 100 บาท 
-ค่าหนงัสอืเสรมิการเรยีน คนละ 100 บาท 
-ค่าใชจ้า่ยกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน คนละ 100 บาท 
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
-ค่าชุดลกูเสอื/เนตรนาร/ียวุกาชาดฯ คนละ 450บาท 
-ค่าครสูอนภาษาต่างประเทศ คนละ 500 บาท 
-ค่าประกนัอุบตัเิหตุ คนละ 150 บาท 
- ค่าวสัดุคอมพวิเตอร ์คนละ 100 บาท 
-ค่าอุปกรณ์การเรยีนของนักเรยีน คนละ 100 บาท 
-ค่าหนงัสอืเสรมิการเรยีน คนละ 100 บาท 
-ค่าใชจ้า่ยกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน คนละ 100 บาท 

 
89.9 
87.2 
94.6 
88.6 
77.5 
78.3 
79.8 

 
82.6 
83.5 
89.6 
87.0 
86.1 
85.2 
86.1 

 
10.1 
12.8 
5.4 
11.4 
22.5 
21.7 
20.2 

 
17.4 
16.5 
10.4 
13.0 
13.9 
14.8 
13.9 

 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ไมผ่่าน 
ไมผ่่าน 
ไมผ่่าน 

 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 

ผูป้กครองนกัเรยีน 
-ค่าชุดลกูเสอื/เนตรนาร/ียวุกาชาดฯ คนละ 450บาท 
-ค่าครสูอนภาษาต่างประเทศ คนละ 500 บาท 
-ค่าประกนัอุบตัเิหตุ คนละ 150 บาท 
- ค่าวสัดุคอมพวิเตอร ์คนละ 100 บาท 
-ค่าอุปกรณ์การเรยีนของนกัเรยีน คนละ 100 บาท 
-ค่าหนงัสอืเสรมิการเรยีน คนละ 100 บาท 
-ค่าใชจ้า่ยกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน คนละ 100 บาท 

 
87.0 
84.5 
93.5 
91.8 
88.1 
91.0 
88.7 

 
13.0 
15.5 
6.5 
8.2 
11.9 
9.0 
11.3 

 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 

หวัหน้าฝา่ยการศกึษาและเจา้หน้าที่ 100.0 - ผ่าน 
 

 จากตาราง 17 พบว่ารอ้ยละ 93.3, 96.7, 90.0, 83.3, 96.3, 96.7, 90.0 ของผูบ้รหิาร
โรงเรยีน รอ้ยละ 89.9, 87.2, 94.6, 88.6, 77..5, 78.3, 79.8ของขา้ราชการครกูรงุเทพมหานคร   
รอ้ยละ 82.6, 83.5, 89.6, 87.0, 86.1, 85.2, 86.2ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ ฐาน รอ้ยละ
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87.0, 84.5, 93.5, 91.8, 88.1, 91.0, 88.7 ของผูป้กครองนกัเรยีน รอ้ยละ 100.0ของหวัหน้าฝา่ย
การศกึษาและเจา้หน้าที ่ มคีวามคดิเหน็ว่า การจดัสรรงบประมาณตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ี
อยา่งมคีุณภาพ จ านวน 7 รายการมคีวามเหมาะสม 
 เมือ่พจิารณาผลการประเมนิโดยเปรี ยบเทยีบกบัเกณฑร์อ้ยละ 80 ของกลุ่มตวัอยา่งจงึ
สรปุผลการประเมนิอยูใ่นระดบัผ่านทุกกลุ่ม ยกเวน้ กลุ่มขา้ราชการครกูรงุเทพมหานครในดา้น  ค่า
อุปกรณ์การเรยีนของนกัเรยีน คนละ 100 บาท  ค่าหนงัสอืเสรมิการเรยีน คนละ 100 บาท ค่าใชจ้า่ย
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน คนละ 100 บาท  อยูใ่นระดบัไมผ่่านเกณฑ ์จากการวเิคราะหข์อ้เสนอแนะและ
การสมัภาษณ์ขา้ราชการครกูรงุเทพมหานครพบว่าเป็นความคดิเหน็ทีเ่กดิจากการปฏบิตังิานของ
ขา้ราชการครกูรงุเทพมหานครจรงิตามโครงการซึง่แต่เดมิค่าใชจ้า่ยในส่วนนี้สงูกว่าทีไ่ดร้บัจดัสรร
ตามโครงการจงึมคีวามคดิเหน็ทีแ่ตกต่างจากกลุ่มตวัอยา่งอื่น 
 

ตาราง 18 รอ้ยละของปญัหาอุปสรรคในการมอบอ านาจตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ 
    กรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ในการปฏบิตัริาชการแทนผูอ้ านวยการเขตมนีบุร ีตามค าสัง่ 
    ส านกังานเขตมนีบุร ีที ่386/2550 ลงวนัที ่12 ธนัวาคม 2550 ในการด าเนินงานตามโครงการฯ 

 

ผูต้อบแบบสอบถาม ไมม่ปีญัหา มปีญัหา ไมต่อบ 
ผลการประเมนิ 

(เกณฑร์อ้ยละ 80) 
ผูบ้รหิารโรงเรยีน 100.0 - - ผ่าน 
หวัหน้าฝา่ยการศกึษาและ
เจา้หน้าที่ 100.0 - - ผ่าน 

  
 จากตาราง  18 พบว่า รอ้ยละ 100.0ของผูบ้รหิารโรงเรยีน รอ้ยละ 100.0ของหวัหน้าฝา่ย
การศกึษาและเจา้หน้าที ่มคีวามคดิเหน็ว่าไมม่ปีญัหาอุปสรรคในการมอบอ านาจตามพระราชบญัญตัิ
ระเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร พ .ศ. 2528 ในการปฏบิตัริาชการแทนผูอ้ านวยการเขตมนี
บุร ีตามค าสัง่ส านกังานเขตมนีบุร ีที ่386/2550 ลงวนัที ่12 ธนัวาคม 2550  
 เมือ่พจิารณาผลการประเ มนิโดยเปรยีบเทยีบกบัเกณฑร์อ้ยละ 80 ของกลุ่มตวัอยา่งจงึ
สรปุผลการประเมนิอยูใ่นระดบัผ่านทัง้สองกลุ่ม  
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ตาราง 19  รอ้ยละของปญัหาอุปสรรคในการปฏบิตัติามขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่งการพสัดุ  
     พ.ศ. 2538 แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที2่)พ.ศ. 2548  
 

ผูต้อบแบบสอบถาม ไมม่ปีญัหา มปีญัหา ไมต่อบ 
ผลการประเมนิ 
(เกณฑร์อ้ยละ 

80) 
ผูบ้รหิารโรงเรยีน 96.7 3.3 - ผ่าน 
หวัหน้าฝา่ยการศกึษาและเจา้หน้าที่ 100.0 - - ผ่าน 

 
 

 จากตาราง  19  พบว่า รอ้ยละ 96.7ของผูบ้รหิารโรงเรยีน รอ้ยละ 100.0ของหวัหน้าฝา่ย
การศกึษาและเจา้หน้าที ่มคีวามคดิเ หน็ว่าไมม่ปีญัหาอุปสรรคในการปฏบิตัติาม ขอ้บญัญตัิ
กรงุเทพมหานคร เรือ่งการพสัดุ พ.ศ. 2538 แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที2่)พ.ศ. 2548  

 เมือ่พจิารณาผลการประเมนิโดยเปรยีบเทยีบกบัเกณฑร์อ้ยละ 80ของกลุ่มตวัอยา่งจงึ
สรปุผลการประเมนิอยูใ่นระดบัผ่านทัง้สองกลุ่ม  
 

ตาราง 20  รอ้ยละของปญัหาอุปสรรคในการปฏบิตัติามระเบยีบกรงุเทพมหานคร ว่าดว้ยการรบัเงนิ  
     การเบกิจา่ยเงนิฯ พ.ศ. 2530และแกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่9)พ.ศ. 2548  
 

ผูต้อบแบบสอบถาม ไมม่ปีญัหา มปีญัหา ไมต่อบ 
ผลการประเมนิ 

(เกณฑร์อ้ยละ 80) 
ผูบ้รหิารโรงเรยีน 96.7 3.3 - ผ่าน 
หวัหน้าฝา่ยการศกึษาและเจา้หน้าที่ 100.0 - - ผ่าน 

 
 จากตาราง  20 พบว่า รอ้ยละ 96.7ของผูบ้รหิารโรงเรยีน รอ้ยละ 100.0ของหวัหน้าฝา่ย
การศกึษาและเจา้หน้าที ่มคีวามคดิเหน็ว่าไมม่ปีญัหาอุปสรรคในการปฏบิตัติามระเบยีบ
กรงุเทพมหานคร ว่าดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิฯ พ .ศ. 2530และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่9)พ.ศ. 
2548  
 เมือ่พจิารณาผลการประเมนิโดยเปรยีบเทยีบกบัเกณฑร์อ้ยละ 80 ของกลุ่มตวัอยา่งจงึ
สรปุผลการประเมนิอยูใ่นระดบัผ่านทัง้สองกลุ่ม  
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ตาราง 21 รอ้ยละของการจดัท าแผนปฏบิตังิานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานตามโครงการเรยีน  
     ฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ  
 

ผูต้อบแบบสอบถาม ท า ไมท่ า ไมต่อบ 
ผลการประเมนิ 

(เกณฑร์อ้ยละ 80) 
ผูบ้รหิารโรงเรยีน 100.0 - - ผ่าน 
ขา้ราชการครกูรงุเทพมหานคร 91.9 8.1 - ผ่าน 
หวัหน้าฝา่ยการศกึษาและเจา้หน้าที่ 100.0 - - ผ่าน 

 
 จากตาราง  21 พบว่า รอ้ยละ 100.0 ของผูบ้รหิารโรงเรยีน รอ้ยละ 91.9 ของขา้ราชการครู
กรงุเทพมหานคร รอ้ยละ 100.0 ของหวัหน้าฝา่ยการศกึษาและเจา้หน้าที ่มคีวามคดิเหน็ว่า มกีาร
จดัท าแผนปฏบิตังิานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมี
คุณภาพ  
 เมือ่น าผลการประเมนิโดยเปรยีบเทยีบกบัเกณฑร์อ้ยละ 80 ของกลุ่มตวัอยา่งจงึสรปุผลการ
ประเมนิอยูใ่นระดบัผ่านทุกกลุ่ม  

 
ตาราง 22 รอ้ยละของการด าเนินการส ารวจความตอ้งการ ตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งม ี
    คุณภาพ  
 

ผูต้อบแบบสอบถาม ส ารวจ ไมส่ ารวจ ไมต่อบ 
ผลการประเมนิ 

(เกณฑร์อ้ยละ 80) 
ผูบ้รหิารโรงเรยีน 
-ชุดลกูเสอื/เนตรนาร/ียวุกาชาดฯ  
-ครสูอนภาษาต่างประเทศ  
-การประกนัอุบตัเิหตุ  
- วสัดุคอมพวิเตอร ์ 
-อุปกรณ์การเรยีนของนกัเรยีน  
-หนงัสอืเสรมิการเรยีน 
-การกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

 
86.7 
80.0 
80.0 
86.7 
90.0 
83.3 
90.0 

 
13.3 
20.0 
20.0 
13.3 
10.0 
16.7 
10.0 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
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ตาราง 22 (ต่อ) 
 

ผูต้อบแบบสอบถาม ส ารวจ ไมส่ ารวจ ไมต่อบ 
ผลการประเมนิ 

(เกณฑร์อ้ยละ 80) 
ขา้ราชการครกูรงุเทพมหานคร 
-ชุดลกูเสอื/เนตรนาร/ียวุกาชาดฯ  
-ครสูอนภาษาต่างประเทศ  
-การประกนัอุบตัเิหตุ  
- วสัดุคอมพวิเตอร ์ 
-อุปกรณ์การเรยีนของนกัเรยีน  
-หนงัสอืเสรมิการเรยีน  
-การกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

 
91.4 
85.7 
89.4 
88.9 
86.7 
88.6 
88.4 

 
5.4 
9.9 
6.7 
7.2 
9.4 
7.7 
7.7 

 
3.2 
4.4 
4.0 
4.0 
4.0 
3.7 
4.0 

 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 

ผูป้กครองนกัเรยีน 
-ชุดลกูเสอื/เนตรนาร/ียวุกาชาดฯ  
-ครสูอนภาษาต่างประเทศ  
-การประกนัอุบตัเิหตุ  
- วสัดุคอมพวิเตอร ์ 
-อุปกรณ์การเรยีนของนกัเรยีน  
-หนงัสอืเสรมิการเรยีน  
-การกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

 
75.1 
68.1 
73.7 
69.8 
74.0 
73.2 
72.0 

 
24.9 
31.9 
26.3 
30.2 
26.0 
26.8 
28.0 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
ไมผ่่าน 
ไมผ่่าน 
ไมผ่่าน 
ไมผ่่าน 
ไมผ่่าน 
ไมผ่่าน 
ไมผ่่าน 

 
 จากตาราง  22 พบว่ารอ้ยละ 86.7, 80.0, 80.0, 86.7, 90.0, 83.3, 90.0 ของผูบ้รหิาร
โรงเรยีน รอ้ยละ 91.4, 85.7, 89.4, 88.9, 86.7, 88.6, 88.4 ของขา้ราชการครกูรงุเทพมหานคร และ 
รอ้ยละ 75.1, 68.1, 73.7, 69.8, 74.0, 73.2, 72.0 ของผูป้กครองนกัเรยีน มคีวามคดิเหน็ว่า การ
ด าเนินโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ มกีารส ารวจความตอ้งการ ก่อนด าเนินการ 
 เมือ่พจิารณาผลการประเมนิโดยเปรยีบเทยีบกบัเกณฑร์อ้ยละ 80ของกลุ่มตวัอยา่งจงึ
สรปุผลการประเมนิอยูใ่นระดบัผ่านเฉพาะกลุ่ม ผูบ้รหิารโรงเรยีน และขา้ราชการครกูรงุเทพมหานคร 
ส่วนกลุ่มผูป้กครองนกัเรยีนอยูใ่นระดบัไมผ่่านเกณฑ์  จากการวเิคราะหข์อ้เสนอแนะของกลุ่ม
ผูป้กครองพบว่า โรงเรยีนไมไ่ดส้ ารวจความตอ้งการทัง้ 7 รายการมกีารส ารวจบา้งบางรายการจงึมี
ความคดิเหน็แตกต่างจากกลุ่มอื่น 
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 ตอนท่ี  3  ประเมนิกระบวนการปฏบิตัขิองโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ 
 ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวเิคราะหเ์พื่อประเมนิกระบวนการปฏบิตัขิองโครงการเป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้าก
แบบบนัทกึการส ารวจขอ้มลูเอกสาร  แบบสอบถาม และการสมัภาษณ์ ผูบ้รหิารโรงเรยีน ขา้ราชการ
ครกูรงุเทพมหานคร คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พรอ้มทัง้การวเิคราะหเ์อกสารงบประมาณ  
 
ตาราง 23 รอ้ยละของการใชจ้า่ยงบประมาณตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ทีเ่ป็นไป  
     ตามแผนการใชจ้า่ย 
 

ผูต้อบแบบสอบถาม 
เป็นไปตาม

แผน 
ไมเ่ป็น ไมต่อบ 

ผลการประเมนิ 
(เกณฑร์อ้ยละ 80) 

ผูบ้รหิารโรงเรยีน 96.7 3.3 - ผ่าน 
ขา้ราชการครกูรงุเทพมหานคร 85.9 0.7 13.3 ผ่าน 
หวัหน้าฝา่ยการศกึษาและเจา้หน้าที่ 100.0 - - ผ่าน 

 

 จากตาราง  23  พบว่า รอ้ยละ 96.7ของผูบ้รหิารโรงเรยีน รอ้ยละ 85.9ของขา้ราชการครู
กรงุเทพมหานคร และรอ้ยละ100.0ของหวัหน้าฝา่ยการศกึษาและเจา้หน้าที ่มี ความคดิเหน็ว่าการใช้
จา่ยงบประมาณตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ เป็นไปตามแผนการใชจ้า่ย
งบประมาณ   
 เมือ่พจิารณาผลการประเมนิโดยเปรยีบเทยีบกบัเกณฑร์อ้ยละ 80 ของกลุ่มตวัอยา่งจงึ
สรปุผลการประเมนิอยูใ่นระดบัผ่านทุกกลุ่ม  
 

ตาราง 24 รอ้ยละของความเพยีงพอของชุดลกูเสอื/เนตรนาร/ียวุกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพลศกึษา 
     กบัจ านวนนกัเรยีน 
  

ผูต้อบแบบสอบถาม เพยีงพอ ไมเ่พยีงพอ ไมต่อบ 
ผลการประเมนิ 

(เกณฑร์อ้ยละ 80) 
ผูบ้รหิารโรงเรยีน 86.7 13.3 - ผ่าน 
ขา้ราชการครกูรงุเทพมหานคร 88.9 7.9 3.2 ผ่าน 

  
 จากตาราง 24 พบว่า รอ้ยละ 86.7 ของผูบ้รหิารโรงเรยีนและรอ้ยละ88.9ของขา้ราชการครู
กรงุเทพมหานคร มคีวามคดิเหน็ว่า ชุดลกูเสอื/เนตรนาร/ียวุกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพลศกึษามี
ความเพยีงพอกบัจ านวนนกัเรยีน  
 เมือ่พจิารณาผลการประเมนิโดยเปรยีบเทยีบกบัเกณฑร์อ้ยละ 80 ของกลุ่มตวัอยา่งจงึ
สรปุผลการประเมนิอยูใ่นระดบัผ่านทัง้สองกลุ่ม  
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ตาราง  25  รอ้ยละของการไดร้บัการประกนัอุบตัเิหตุของนกัเรยีน  
 

ผูต้อบแบบสอบถาม ไดร้บัทุกคน ไมทุ่กคน ไมต่อบ 
ผลการประเมนิ 

(เกณฑร์อ้ยละ 80) 
ผูบ้รหิารโรงเรยีน 83.3 16.7 - ผ่าน 
ขา้ราชการครกูรงุเทพมหานคร 95.6 2.7 1.7 ผ่าน 

 

 จากตาราง 25 พบว่ารอ้ยละ 83.3ของผูบ้รหิารโรงเรยีน และรอ้ยละ 95.6ของขา้ราชการครู
กรงุเทพมหานครมคีวามคดิเหน็ว่านกัเรยีนทุกคนไดร้บัการประกนัอุบตัเิหตุ 

 เมือ่พจิารณาผลการประเมนิโดยเปรยีบเทยีบกบัเกณฑร์อ้ยละ 80 ของกลุ่มตวัอยา่งจงึ
สรปุผลการประเมนิอยูใ่นระดบัผ่านทุกกลุ่ม  

 

ตาราง 26 รอ้ยละของปญัหาอุปสรรคในการประสานงานระหว่างผูด้ าเนินโครงการฯกบัหน่วยงานที ่
     เกีย่วขอ้ง 

 

ผูต้อบแบบสอบถาม ไมม่ปีญัหา มปีญัหา 
ผลการประเมนิ 

(เกณฑร์อ้ยละ 80) 
ผูบ้รหิารโรงเรยีน 96.3 3.3 ผ่าน 
หวัหน้าฝา่ยการศกึษาและเจา้หน้าที่ 93.3 6.7 ผ่าน 

  
 จากตาราง 26 พบว่ารอ้ยละ 96.3ของผูบ้รหิารโรงเรยีน รอ้ยละ 93.3ของหวัหน้าฝา่ย
การศกึษาและเจา้หน้าที ่มคีวามคดิเหน็ว่าการประสานงานระหว่างผูด้ าเนินงานตามโครงการเรยีนฟร ี
เรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไมม่ปีญัหาและอุปสรรค  

 เมือ่น าพจิารณาผลการประเมิ นโดยเปรยีบเทยีบกบัเกณฑร์อ้ยละ 80 ของกลุ่มตวัอยา่งจงึ
สรปุผลการประเมนิอยูใ่นระดบัผ่านทัง้สองกลุ่ม  
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ตาราง  27  รอ้ยละของการประชุมท าความเขา้ใจเกีย่วกบัโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ 
 

ผูต้อบแบบสอบถาม ม ี ไมม่ ี
ผลการประเมนิ 

(เกณฑร์อ้ยละ 80) 
 
ผูบ้รหิารโรงเรยีน 

ขา้ราชการครแูละบุคลากรในโรงเรยีน 96.7 3.3 ผ่าน 
นกัเรยีนในโรงเรยีน 90.0 10.0 ผ่าน 
ผูป้กครองนกัเรยีน 93.3 6.7 ผ่าน 
คณะกรรมการฯ 96.7 3.3 ผ่าน 

 
ขา้ราชการครู
กรงุเทพมหานคร 

ขา้ราชการครแูละบุคลากรในโรงเรยีน 98.3 1.7 ผ่าน 
นกัเรยีนในโรงเรยีน 94.8 5.2 ผ่าน 
ผูป้กครองนกัเรยีน 98.3 1.7 ผ่าน 
คณะกรรมการฯ 95.8 4.2 ผ่าน 

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 94.8 5.2 ผ่าน 
นกัเรยีน 89.5 10.5 ผ่าน 
ผูป้กครองนกัเรยีน 90.7 9.3 ผ่าน 
หวัหน้าฝา่ยการศกึษาและเจา้หน้าที ่ 100.0 - ผ่าน 

 
 จากตาราง 27 พบว่า รอ้ยละ  96.7, 90.0, 93.3, 96.7 ของผูบ้รหิารโรงเรยีน  รอ้ยละ 98.3, 
94.8, 98.3, 95.8 ของขา้ราชการครกูรงุเทพมหานคร รอ้ยละ 94.8ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน รอ้ยละ  89.5 ของนกัเรยีน รอ้ยละ  90.7 ของผูป้กครองนกัเรยีน และรอ้ยละ  100.0 ของ
หวัหน้าฝา่ยการศกึษาและเจา้หน้าที่  มคีวามคดิเหน็ว่ามกีารประชุมชีแ้จงท าความเขา้ใจเกีย่วกบั
โครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ  
 เมือ่พจิารณาผลการประเมนิโดยเปรยีบเทยีบกบัเกณฑร์อ้ยละ 80 ของกลุ่มตวัอยา่งจงึ
สรปุผลการประเมนิอยูใ่นระดบัผ่านทุกกลุ่ม  
 
 
 ตอนท่ี 4 ประเมนิผลของโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ   
 ขอ้มูลทีใ่ชว้เิคราะหเ์พื่อประเมนิผลของโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ นัน้เป็น
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถาม ผูบ้รหิารโรงเรยีน ขา้ราชการครกูรงุเทพมหานคร คณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน นกัเรยีนและผูป้กครองนกัเรยีน และการวเิคราะหผ์ลสมัฤทธิ ์ ทางการเรยีน
ของนกัเรยีน 



 

ตาราง 28 ค่าเฉลีย่ ( X )ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารโรงเรยีน ขา้ราชการครกูรงุเทพมหานคร และคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เกีย่วกบัผลของ 
     โครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ    

 

รายการประเมนิ 
ผูบ้รหิาร
โรงเรยีน 

ขา้ราชการครู
(กทม.) 

คณะ 
กรรมการฯ 

ผลการประเมนิ 
   (ค่าเฉลีย่ 3.5 ) 

X  SD. X  SD. X  SD. 
1. ผูป้กครองนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจในโครงการฯ เกนิรอ้ยละ 90   4.63 .615 4.19 .716 4.12 .785 ผ่าน 
2. ค่าใชจ้า่ยตามโครงการฯ สามารถลดค่าใชจ้า่ยของผูป้กครองนกัเรยีนไดจ้รงิ 4.30 .535 4..20 .763 4.06 .787 ผ่าน 
3. นกัเรยีนมวีสัดุอุปกรณ์การเรยีนพรอ้มในการเรยีนทุกวชิา 4.07 .828 3.87 .820 - - ผ่าน 
4. นกัเรยีนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูสารสนเทศไดด้ขีึน้ 3.87 .730 3.85 .818 - - ผ่าน 
5. โครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ท าใหน้กัเรยีนสามารถใชค้อมพวิเตอรไ์ดด้ขี ึน้     4.17 .699 3.86 .853 - - ผ่าน 
6. นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ 3.87 .730 3.77 .819 - - ผ่าน 
7. นกัเรยีนมคีวามสนใจในการเรยีนภาษาองักฤษเพิม่ขึน้ 3.83 .834 3.74 .832 - - ผ่าน 
8. นกัเรยีนสามารถสื่อสารภาษาองักฤษไดด้ขีึน้ 3.63 .850 3.53 .852 - - ผ่าน 
9. นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษสงูขึน้ 3.57 .935 3.44 .838 - - ผ่าน 
10. ครชูาวต่างประเทศสามารถสื่อสารเป็นภาษาองักฤษโดยการพดูและเขยีนไดต้าม
วตัถุประสงคก์บันกัเรยีน 

3.50 .900 3.65 .836 - - ผ่าน 

 ค่าเฉลีย่ 3.94 - 3.77 - 4.09  ผ่าน 
 
 จากตาราง  28 พบว่า ผูบ้รหิารโรงเรยีน  ขา้ราชการครกูรเุทพมหานคร และคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส่วนใหญ่ (ค่าเฉลีย่ 3.94 ,  3.77 และ 
4.09 ตามล าดบั) มคีวามคดิเหน็ว่าผลของโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ อยูใ่นระดบัมาก 

 เมือ่พจิารณาผลการประเมนิโดยเปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลีย่ 3.5 ทีก่ าหนดจงึสรปุผลการประเมนิอยูใ่นระดบัผ่านทุกกลุ่ม  
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ตาราง 29 ค่าเฉลีย่ ( X )ตามความคดิเหน็ของ ของนกัเรยีน และผูป้กครองนกัเรยีนทีเ่กีย่วกบัผลของโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ 
 

รายการประเมนิ 
นกัเรยีน ผูป้กครองนกัเรยีน ผลการประเมนิ 

   (ค่าเฉลีย่ 3.5 ) X  SD. X  SD. 
1. นกัเรยีนไดร้บัวสัดุคอมพวิเตอรอ์ยา่งเพยีงพอ 3.86 .965 3.67 1.132 ผ่าน 
2. นกัเรยีนมคีวามสนใจในการเรยีนคอมพวิเตอรเ์พิม่ขึน้ 4.32 .786 4.07 .948 ผ่าน 
3. นกัเรยีนสามารถสบืคน้ขอ้มลูจากคอมพวิเตอรไ์ดเ้พิม่ขึน้ 4.32 .851 4.03 1.036 ผ่าน 
4. นกัเรยีนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูสารสนเทศไดด้ขีึน้ 4.00 .930 3.84 1.014 ผ่าน 
5. โครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ท าใหโ้รงเรยีนของนกัเรยีนมคีุณภาพดขีึน้ 4.36 .850 4.03 .995 ผ่าน 
6. นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ 4.08 .893 3.93 .961 ผ่าน 
7. นกัเรยีนมคีวามสนใจในการเรยีนภาษาองักฤษเพิม่ขึน้ 4.10 .894 3.90 .976 ผ่าน 
8. นกัเรยีนสามารถสื่อสารภาษาองักฤษไดเ้พิม่ขึน้ 3.90 .900 3.64 1.088 ผ่าน 
9. นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษสงูขึน้ 3.88 .920 3.71 1.066 ผ่าน 
10. ครชูาวต่างประเทศมคีวามสามารถในการใชภ้าษาองักฤษสื่อสารกบันกัเรยีนไดเ้ป็นอยา่งดี 4.11 .924 3.85 1.039 ผ่าน 
11.โครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ท าใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนดขีึน้ 4.30 .847 3.99 1.014 ผ่าน 
12โครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ท าใหล้ดค่าใชจ้า่ยของผูป้กครองนกัเรยีน 4.56 .820 4.29 .947 ผ่าน 
13.โครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ท าใหน้กัเรยีนไดร้บับรกิารทางการศกึษาเพิม่ขึน้ 4.13 .855 4.24 .946 ผ่าน 

 ค่าเฉลีย่ 4.15 - 3.94 - ผ่าน 
 

 จากตาราง   29  พบว่า นกัเรยีน และผูป้กครองนกัเรยีน  ส่วนใหญ่ (ค่าเฉลีย่ 4.15 และ 3.94 ตามล าดบั ) มคีวามคดิเหน็ว่า ผลของโครงการเรยีนฟร ี    
เรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ อยูใ่นระดบัมาก   

 เมือ่พจิารณาผลการประเมนิโดยเปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลีย่ 3.5 ทีก่ าหนดจงึสรปุผลการประเมนิอยูใ่นระดบัผ่านทุกกลุ่ม  
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ตาราง 30   ค่าเฉลีย่ ( X )ความคดิเหน็เกีย่วกบัระดบัความพงึพอใจ ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน นกัเรยีน และผูป้กครองนักเรยีนในโครงการเรยีน 
     ฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ 
 

รายการประเมนิ 
คณะกรรมการ
สถานศกึษา 

นกัเรยีน ผูป้กครอง
นกัเรยีน 

ผลการประเมนิ 
   (คา่เฉลีย่ 3.5 ) 

X  SD. X  SD. X  SD. 
1. ความพงึพอใจในการไดร้บัชุดลูกเสอื/เนตรนาร/ียุวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ  4.12 .785 4.47 .815 4.39 .868 ผ่าน 
2. ความพงึพอใจในการจา้งครสูอนภาษาต่างประเทศมาช่วยสอนภาษาองักฤษ 4.06 .787 4.27 .804 4..27 .847 ผ่าน 
3. ความพงึพอใจในการไดร้บัค่าประกนัอุบตัเิหตุของนกัเรยีนฟร ี 4.30 .837 4.46 .785 4.42 .772 ผ่าน 
4. ความพงึพอใจในการไดร้บัวสัดุอุปกรณ์คอมพวิเตอรฟ์ร ี 4.20 .808 4.24 .914 4.20 .919 ผ่าน 
5. ความพงึพอใจในการไดร้บัอุปกรณ์การเรยีนของนกัเรยีนฟร ี 4.18 .801 4.45 .811 4.31 .868 ผ่าน 
6. ความพงึพอใจในการไดร้บัหนงัสอืเสรมิการเรยีนฟร ี 4.03 .811 4.25 .717 4.34 .850 ผ่าน 
7. ความพงึพอใจในการไดร้บัค่าใชจ้่ายเพื่อจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนฟร ี 4.03 .932 4.41 .853 4.29 .870 ผ่าน 
8.  ความพงึพอใจในกระบวนการจดัสรรงบประมาณโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอย่างมคีุณภาพ  4.01 .800 - - - - ผ่าน 
9. ความพงึพอใจในการในวงเงนิประกนัอุบตัเิหตุทีไ่ดร้บัจดัสรรคนละ 150 บาท 4.07 .989 4.43 .826 4.20 .886 ผ่าน 
10. ความพงึพอใจในการใหบ้รกิารจากบรษิทัรบัประกนัอุบตัเิหตุของนกัเรยีน 4.00 .908 4.27 .877 4..21 .921 ผ่าน 
11. ความพงึพอใจในการในการสอนภาษาองักฤษของครชูาวต่างประเทศ 3.97 .816 - - - - ผ่าน 
12. ความพงึพอใจในการจดัการเรยีนการสอนของครตู่างประเทศในการสอนภาษาองักฤษ 3.96 .777 4.29 .838 - - ผ่าน 
13. ความพงึพอใจในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 4.09 .812 4.42 .841 4.20 .888 ผ่าน 
14. ความพงึพอใจในกระบวนการใชจ้่ายงบประมาณตามโครงการฯ 3.88 .890 - - 4.05 1.009 ผ่าน 
15. ความพงึพอใจในกระบวนการบรหิารทรพัยากรตามโครงการฯ 3.82 .903 - - -  ผ่าน 

ค่าเฉลีย่ 4.05 - 4.36 - 4.27 - ผ่าน 
 

 จากตาราง  30   พบว่าคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน นกัเรยีน และผูป้กครองนกัเรยีน  ส่วนใหญ่ (ค่าเฉลีย่ 4.05 , 4.36 และ 4.27 
ตามล าดบั ) มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัระดบั ความพงึพอใจ ต่อโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพอยูใ่นระดบัมาก   
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 เมือ่พจิารณาผลการประเมนิโดยเปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลีย่ 3.5 ทีก่ าหนดจงึสรปุผลการประเมนิอยูใ่นระดบัผ่านทุกกลุ่ม  
 

ตาราง 31   ค่าเฉลีย่ ( X )ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารโรงเรยีน ขา้ราชการคร ูคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน หวัหน้าฝา่ยการศกึษาและเจา้หน้าที ่  
     เกีย่วกบัหลกัการ เหตุผลและวตัถุประสงคข์องโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ  
 

รายการประเมนิ 
ผูบ้รหิาร
โรงเรยีน 

ขา้ราชการครู 
(กทม.) 

หวัหน้าฝา่ยฯ
เจา้หน้าที่ 

คณะ
กรรมการฯ 

ผลการประเมนิ 
(ค่าเฉลีย่ 3.5 ) 

X  SD. X  SD. X  SD. X  SD. 
1. จดุประสงคข์องโครงการฯ มคีวามชดัเจนสามารถน าไปปฏบิตัไิด้  4.23 .626 4.03 .754 4.00 .756 - - ผ่าน 
2. การจดัสรรงบประมาณตามโครงการฯ สอดคลอ้งกบั พ .ร.บ.การศกึษา

แห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่2)พ.ศ. 2545 4.47 .507 3.99 .764 3.87 .516 - - ผ่าน 
3. การจดัสรรงบประมาณตามโครงการฯ เพยีงพอต่อการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้รกิารทางการศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครใน
ส านกังานเขตมนีบุรี 4.27 .648 3.87 .855 3.27 .594 3.80 .871 

ผ่าน 3 กลุ่ม   
ไมผ่่าน 1 กลุ่ม 

4. งบประมาณตามโครงการฯ มคีวามเหมาะสมกบัฐานะทางเศรษฐกจิของ
ประชาชนในชุมชน 4.17 .592 3.82 .883 3.47 .990 3.74 .869 ผ่าน 

5. การจดัสรรงบประมาณตามโครงการฯ ท าใหคุ้ณภาพการศกึษาของโรงเรยีน
สงักดักรงุเทพ มหานครในส านกังานเขตมนีบุรไีดม้าตรฐานทดัเทยีมกนั 4.0 .871 3.72 .925 3.60 1.056 3.89 .962 ผ่าน 

6. การจดัสรรงบประมาณตามโครงการฯ ท าใหโ้รงเรยีนสงักดั
กรงุเทพมหานครในส านกังานเขตมนีบุรไีมต่อ้งระดมทรพัยากรจาก
ภายนอกเขา้มาสนบัสนุน 3.53 .860 3.59 .972 3.53 .915 3.62 1.074 ผ่าน 
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ตาราง 31  (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 
ผูบ้รหิาร
โรงเรยีน 

ขา้ราชการครู 
(กทม.) 

หวัหน้าฝา่ยฯ
เจา้หน้าที่ 

คณะ
กรรมการฯ 

ผลการประเมนิ 
(ค่าเฉลีย่ 3.5 ) 

X  SD. X  SD. X  SD. X  SD. 
7. การจดัสรรงบประมาณตามโครงการฯ เป็นตวัอยา่งการสนบัสนุนดา้น

งบประมาณในการจดัการศกึษาของการปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีต่อ้งจดัสรร
งบประมาณสบทบกบัทีไ่ดร้บัเงนิอุดหนุนจากรฐับาลอยา่งเพยีงพอ  4.20 .761 3.80 .886 3.60 .737 3.83 .898 ผ่าน 

8. ค่าใชจ้า่ยตามโครงการฯ สามารถเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครในส านกังานเขตมนีบุรไีดเ้ป็นอยา่งดี 4.03 .765 3.71 .879 3.60 .737 3.85 .830 ผ่าน 
9. ค่าใชจ้า่ยตามโครงการฯ ท าใหโ้รงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครใน
ส านกังานเขตมนีบุร ีเป็นไปตามองคป์ระกอบการปฏริปูการศกึษาทีส่ามารถ
พฒันานกัเรยีนใหเ้ป็นคน  เก่ง-ด-ีมคีวามสุข 3.97 .809 3.73 .902 3.60 .828 3.91 .790 ผ่าน 

 ค่าเฉลีย่ 4.09 - 3.81 - 3.62 - 3.81 - ผ่าน 
 
 จาก ตาราง  31   พบว่า ผูบ้รหิารโรงเรยีน  ขา้ร าชการครกูรงุเทพมหานคร คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน หวัหน้าฝา่ยการศกึษาและ
เจา้หน้าทีส่่วนใหญ่ (ค่าเฉลีย่ 4.09 , 3.81 , 3.62 และ 3.81 ตามล าดบั ) มคีวามคดิเหน็ว่า หลกัการ เหตุผลและวตัถุประสงคข์องโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ี
อยา่งมคีุณภาพมคีวามเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก   

 เมือ่พจิารณาผลการประเมนิโดยเปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลีย่ 3.5 ทีก่ าหนดจงึสรปุผลการประเมนิอยูใ่นระดบัผ่านทุกกลุ่ม  
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ตาราง 32 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4,  
     ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 และชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ในปีการศกึษา 2549, 2550 และ 2551 
 

 
โรงเรยีน 

ค่าเฉลีย่ ( X ) 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

ผลการประเมนิ 
(เกณฑค์่าเฉลีย่ 2.0 ) 

ป.4/2549 ป.5/2550 ป.6/2551 
คลองสองตน้นุ่น 2.75 2.28 2.63 ผ่าน 
คลองสาม 2.45 2.47 2.33 ผ่าน 
วงัเลก็วทิยานุสรณ์ 2.46 2.62 2.65 ผ่าน 
บา้นเกาะ 2.50 2.99 1.93 ผ่าน ป.4, 5 ไมผ่่าน ป.6 
บงึขวาง 2.28 2.61 3.16 ผ่าน 
มนีบุร ี 2.57 2.58 3.06 ผ่าน 
วดัทองสมัฤทธิ ์ 2.24 1.91 2.95 ผ่าน ป.4, 6 ไมผ่่าน ป.5 
วดับ าเพญ็เหนือ 1.06 2.23 1.44 ผ่าน ป.4 ไมผ่่าน ป.5, 6 
วดัแสนสุข 1.91 1.90 1.95 ไมผ่่าน 
วดัใหมล่ านกแขวก 2.33 2.54 2.14 ผ่าน 
ศาลาคู ้ 2.66 2.46 2.24 ผ่าน 
สุเหรา่บางชนั 1.80 1.70 1.94 ไมผ่่าน 
สุเหรา่ทรายกองดนิ 2.69 2.84 2.32 ผ่าน 
ระดบัส านกังานเขต 2.28 2.40 2.36 ผ่าน 

 
 จากตาราง 32  พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ ป. 
4/2549, ชัน้ ป.5/2550 และชัน้ ป.6/2551 ทีผ่่านทุกระดบัชัน้มจี านวน 8 โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ 
61.54  ผ่านบางชัน้ มจี านวน 3 โรงเรยีน และจ านวน 2 โรงเรยีนไมผ่่านเกณฑก์ารประเมนิ  เมือ่
พจิารณาระดบัส านกังานเขตผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ ป. 4/2549 , 
ชัน้ ป.5/2550 และชัน้ ป.6/2551  ผ่านทุกระดบัชัน้ 
 จากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารโรงเรยีนและขา้ราชการครพูบว่าสาเหตุของผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนในบางโรงเรยีนไมผ่่านเกณฑก์ารประเมนิเน่ืองมาจากขา้ราชการครมูกีารโอนยา้ยเมือ่บรรจไุด้
ตามวาระในส่วนทีร่บัผดิชอบในการสอนภาษาองั กฤษในระดบัช่วงชัน้ที ่ 2 มกีารปรบัเปลีย่นทุกปี 
บางครัง้ในช่วงการรอการบรรจขุองครทูีต่รงตามวชิาเอกกต็อ้งใหค้รทูีไ่มไ่ดจ้บในวชิาเอกสอนไป
พลางๆก่อนจนกว่ากรงุเทพมหานครจะบรรจคุรใูหมท่ีต่รงตามสาขาวชิามาให ้
 เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ ป. 4/2549, 
ชัน้ ป.5/2550 และชัน้ ป.6/2551 เป็นรายโรงเรยีน ปรากฏผลดงันี้ 
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ภาพประกอบ 14  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ ป.4/2549, ป.5/2550  
      และ ป.6/2551 ของโรงเรยีนคลองสองตน้นุ่น 
 
 จากภาพประกอบ 14 แสดงใหเ้หน็ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีน
โรงเรยีนคลองสองตน้นุ่น ชัน้ ป.4/2549 ค่าเฉลีย่ ( X ) = 2.75 ป.5/2550 ค่าเฉลีย่ ( X ) = 2.28 และ    
ป.6/2551 ค่าเฉลีย่ ( X ) = 2.63  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 15 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ ป.4/2549, ป.5/2550  
      และ ป.6/2551 ของโรงเรยีนคลองสาม 

 
จากภาพประกอบ 15 แสดงใหเ้หน็ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีน

โรงเรยีนคลองสาม ชัน้ ป.4/2549 ค่าเฉลีย่ ( X ) = 2.45 ป.5/2550 ค่าเฉลีย่ ( X ) = 2.47  และ ป.
6/2551 ค่าเฉลีย่ ( X ) = 2.33  
 
 
 
 
 
 

แนวตัง้  แสดงค่าเฉลีย่ ( X )ผลสมัฤทธิ ์ 
           ทางการเรยีน 
แนวนอน หมายเลข1 แสดง ป.4/2549 
   หมายเลข 2 แสดง ป.5/2550 
        หมายเลข 3 แสดง ป.6/2551 
 

แนวตัง้  แสดงค่าเฉลีย่ ( X )ผลสมัฤทธิ ์ 
           ทางการเรยีน 
แนวนอน หมายเลข1 แสดง ป.4/2549 
   หมายเลข 2 แสดง ป.5/2550 
        หมายเลข 3 แสดง ป.6/2551 
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ภาพประกอบ 16  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ ป.4/2549, ป.5/2550  
      และ ป.6/2551 ของโรงเรยีนวงัเลก็วทิยานุสรณ์ 
 
 จากภาพประกอบ 16 แสดงใหเ้หน็ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีน
โรงเรยีนวงัเลก็วทิยานุสรณ์ ชัน้ ป.4/2549 ค่าเฉลีย่ ( X ) = 2.46  ป.5/2550 ค่าเฉลีย่ ( X ) = 2.62  
และ ป.6/2551ค่าเฉลีย่ ( X ) = 2.65  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 17  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ ป.4/2549, ป.5/2550  
      และ ป.6/2551 ของโรงเรยีนบา้นเกาะ 
 
 จากภาพประกอบ 17 แสดงใหเ้หน็ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีน
โรงเรยีนบา้นเกาะ ชัน้ ป.4/2549 ค่าเฉลีย่ ( X ) = 2.50  ป.5/2550 ค่าเฉลีย่ ( X ) = 2.99  และ        
ป.6/2551 ค่าเฉลีย่ ( X ) = 1.93  

 
 
 
 
 
 
 

แนวตัง้  แสดงค่าเฉลีย่ ( X )ผลสมัฤทธิ ์ 
           ทางการเรยีน 
แนวนอน หมายเลข1 แสดง ป.4/2549 
   หมายเลข 2 แสดง ป.5/2550 
        หมายเลข 3 แสดง ป.6/2551 
 

แนวตัง้  แสดงค่าเฉลีย่ ( X )ผลสมัฤทธิ ์ 
           ทางการเรยีน 
แนวนอน หมายเลข1 แสดง ป.4/2549 
   หมายเลข 2 แสดง ป.5/2550 
        หมายเลข 3 แสดง ป.6/2551 
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ภาพประกอบ 18  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ ป.4/2549,  ป.5/2550  
      และ ป.6/2551 ของโรงเรยีนบงึขวาง 
 
 จากภาพประกอบ  18 แสดงใหเ้หน็ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีน
โรงเรยีนบงึขวาง  ชัน้ ป.4/2549 ค่าเฉลีย่ ( X ) = 2.28   ป.5/2550 ค่าเฉลีย่ ( X ) = 2.61  และ           
ป.6/2551ค่าเฉลีย่ ( X ) = 3.16   
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 19 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ ป.4/2549, ป.5/2550  
      และ ป.6/2551 ของโรงเรยีนมนีบุร ี
 
 จากภาพประกอบ  19 แสดงใหเ้หน็ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีน
โรงเรยีนมนีบุรี ชัน้ ป.4/2549 ค่าเฉลีย่ ( X ) = 2.57  ป.5/2550 ค่าเฉลีย่ ( X ) = 2.58  และ        
ป.6/2551 ค่าเฉลีย่ ( X ) = 3.06   

 
 
 
 
 

แนวตัง้  แสดงค่าเฉลีย่ ( X )ผลสมัฤทธิ ์ 
           ทางการเรยีน 
แนวนอน หมายเลข1 แสดง ป.4/2549 
   หมายเลข 2 แสดง ป.5/2550 
        หมายเลข 3 แสดง ป.6/2551 
 

แนวตัง้  แสดงค่าเฉลีย่ ( X )ผลสมัฤทธิ ์ 
           ทางการเรยีน 
แนวนอน หมายเลข1 แสดง ป.4/2549 
   หมายเลข 2 แสดง ป.5/2550 
        หมายเลข 3 แสดง ป.6/2551 
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ภาพประกอบ 20 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ ป.4/2549, ป.5/2550  
      และ ป.6/2551 ของโรงเรยีนวดัทองสมัฤทธิ ์
 
 จากภาพประกอบ 20 แสดงใหเ้หน็ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีน
โรงเรยีนวดัทองสมัฤทธิ ์ชัน้ ป.4/2549 ค่าเฉลีย่ ( X ) = 2.24  ป.5/2550 ค่าเฉลีย่ ( X ) =1.91  และ   
ป.6/2551ค่าเฉลีย่ ( X ) = 2.95   
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 21 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ ป.4/2549, ป.5/2550  
      และ ป.6/2551 ของโรงเรยีนวดับ าเพญ็เหนือ 
 
 จากภาพประกอบ 21 แสดงใหเ้หน็ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีน
โรงเรยีนวดับ าเพญ็เหนือ ชัน้ ป.4/2549 ค่าเฉลีย่ ( X ) = 1.06  ป.5/2550 ค่าเฉลีย่ ( X ) =2.23  
และ ป.6/2551ค่าเฉลีย่ ( X ) = 1.44   
 
 
 
 
 

แนวตัง้  แสดงค่าเฉลีย่ ( X )ผลสมัฤทธิ ์ 
           ทางการเรยีน 
แนวนอน หมายเลข1 แสดง ป.4/2549 
   หมายเลข 2 แสดง ป.5/2550 
        หมายเลข 3 แสดง ป.6/2551 
 

แนวตัง้  แสดงค่าเฉลีย่ ( X )ผลสมัฤทธิ ์ 
           ทางการเรยีน 
แนวนอน หมายเลข1 แสดง ป.4/2549 
   หมายเลข 2 แสดง ป.5/2550 
        หมายเลข 3 แสดง ป.6/2551 
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ภาพประกอบ 22  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ ป.4/2549, ป.5/2550  
      และ ป.6/2551 ของโรงเรยีนวดัแสนสุข 
 

จากภาพประกอบ 22 แสดงใหเ้หน็ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีน
โรงเรยีนวดัแสนสุข ชัน้ ป.4/2549 ค่าเฉลีย่ ( X ) = 1.91  ป.5/2550 ค่าเฉลีย่ ( X ) =1.90  และ         
ป.6/2551 ค่าเฉลีย่ ( X ) = 1.95  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 23  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ ป.4/2549, ป.5/2550  
      และ ป.6/2551 ของโรงเรยีนวดัใหมล่ านกแขวก 
 
 จากภาพประกอบ  23 แสดงใหเ้หน็ผลสมัฤทธิท์างก ารเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีน
โรงเรยีนวดัใหมล่ านกแขวก  ชัน้ ป.4/2549  ค่าเฉลีย่ ( X ) = 2.33  ป.5/2550 ค่าเฉลีย่ ( X ) =2.54  
และ ป.6/2551ค่าเฉลีย่ ( X ) = 2.14   

 
 
 
 

 

แนวตัง้  แสดงค่าเฉลีย่ ( X )ผลสมัฤทธิ ์ 
           ทางการเรยีน 
แนวนอน หมายเลข1 แสดง ป.4/2549 
   หมายเลข 2 แสดง ป.5/2550 
        หมายเลข 3 แสดง ป.6/2551 
 

แนวตัง้  แสดงค่าเฉลีย่ ( X )ผลสมัฤทธิ ์ 
           ทางการเรยีน 
แนวนอน หมายเลข1 แสดง ป.4/2549 
   หมายเลข 2 แสดง ป.5/2550 
        หมายเลข 3 แสดง ป.6/2551 
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ภาพประกอบ 24  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ ป.4/2549, ป.5/2550  
      และ ป.6/2551 ของโรงเรยีนศาลาคู ้
 
 จากภาพประกอบ  24 แสดงใหเ้หน็ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีน
โรงเรยีนศาลาคู ้ชัน้ ป.4/2549 ค่าเฉลีย่ ( X ) = 2.66  ป.5/2550 ค่าเฉลีย่ ( X ) =2.46  และ  
ป.6/2551 ค่าเฉลีย่ ( X ) = 2.24   

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 25  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ ป.4/2549, ป.5/2550  
      และ ป.6/2551 ของโรงเรยีนสุเหรา่บางชนั 
 
 จากภาพประกอบ  25 แสดงให้เหน็ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีน
โรงเรยีนสุเหรา่บางชนั  ชัน้ ป.4/2549 ค่าเฉลีย่ ( X ) = 1.80  ป.5/2550 ค่าเฉลีย่ ( X ) =1.70  และ      
ป.6/2551ค่าเฉลีย่ ( X ) = 1.94   

 
 
 
 
 
 

แนวตัง้  แสดงค่าเฉลีย่ ( X )ผลสมัฤทธิ ์ 
           ทางการเรยีน 
แนวนอน หมายเลข1 แสดง ป.4/2549 
   หมายเลข 2 แสดง ป.5/2550 
        หมายเลข 3 แสดง ป.6/2551 
 

แนวตัง้  แสดงค่าเฉลีย่ ( X )ผลสมัฤทธิ ์ 
           ทางการเรยีน 
แนวนอน หมายเลข1 แสดง ป.4/2549 
   หมายเลข 2 แสดง ป.5/2550 
        หมายเลข 3 แสดง ป.6/2551 
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ภาพประกอบ 26  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ ป.4/2549, ป.5/2550  
     และ ป.6/2551 ของโรงเรยีนสุเหรา่ทรายกองดนิ 
 
 จากภาพประกอบ 26 แสดงใหเ้หน็ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีน
โรงเรยีนสุเหรา่ทรายกองดนิ  ชัน้ ป.4/2549 ค่าเฉลีย่ ( X ) = 2.69  ป.5/2550 ค่าเฉลีย่ ( X ) =2.84  
และ ป.6/2551 ค่าเฉลีย่ ( X ) = 2.32   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 27 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ ป.4/2549, ป.5/2550  
      และ ป.6/2551 ในภาพรวมของทัง้ 13 โรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตมนีบุร ี
 
 จากภาพประกอบ  27 แสดงใหเ้หน็ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีน 
ทัง้ 13 โรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตมนีบุรี  ชัน้ ป.4/2549 ค่าเฉลีย่ ( X ) = 2.28  ป.5/2550ค่าเฉลีย่ 
( X ) =2.40  และ ป.6/2551ค่าเฉลีย่ ( X ) = 2.36   
 
 
 
 
 
 

แนวตัง้  แสดงค่าเฉลีย่ ( X )ผลสมัฤทธิ ์ 
           ทางการเรยีน 
แนวนอน หมายเลข1 แสดง ป.4/2549 
   หมายเลข 2 แสดง ป.5/2550 
        หมายเลข 3 แสดง ป.6/2551 
 

แนวตัง้  แสดงค่าเฉลีย่ ( X )ผลสมัฤทธิ ์ 
           ทางการเรยีน 
แนวนอน หมายเลข1 แสดง ป.4/2549 
   หมายเลข 2 แสดง ป.5/2550 
        หมายเลข 3 แสดง ป.6/2551 
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ตอนท่ี 5 การวิเคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชิงเหตผุลและความสมัพนัธเ์ชิงประจกัษ์ของ
แผนงาน/ความคาดหวงัและส่ิงท่ีเกิดขึน้จริง ระหว่างปัจจยัน าเข้า กระบวนการ
ปฏิบติัและผลของโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคณุภาพ  
  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชงิเหตุผลและความสมัพนัธเ์ชงิประจกัษ์ของ
แผนงาน/ความคาดหวงั ระหว่างปจัจยัน าเขา้ กระบวนการปฏบิตัแิละผลของโครงการเรยีนฟร ีเรยีน
ด ีอยา่งมคีุณภาพ ตามวธิปีระเมนิแนวทางแบบจ าลองเคาน์ทแินนซข์องสเตก้ ผลปรากฎดงันี้ 
 
                                                      

 
ความสอดคลอ้ง 

 
 
 
                                                ความสอดคลอ้ง 
 
 
                                                            
 
                                                  ความสอดคลอ้ง 
                                                         
 
            
 แผนงาน/ความคาดหวงัของโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ของโรงเรยีนสงักดั
กรงุเทพมหานครในส านกังานเขตมนีบุร ี ดงัตาราง 33 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนงาน/ความคาดหวงั 

ปจัจยัน าเขา้ 

ผลของโครงการเรยีนฟร ี
เรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ 
 

ผลของโครงการเรยีนฟร ี
เรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ 

 

ความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล 

กระบวนการปฏบิตัิ กระบวนการปฏบิตัิ 

ความสมัพนัธเ์ชงิประจกัษ์ 

ปจัจยัน าเขา้ 
 

สิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ 

ความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล ความสมัพนัธเ์ชงิประจกัษ์ 



 

 
 
ตาราง 33  แผนการจา่ยงบประมาณตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครในส านกังานเขตมนีบุร ี  
     ในปีงบประมาณ 2551  ระดบั ส านกังานเขตโดยฝา่ยการศกึษา 
 

         รายการ งบประมาณ 
ก าหนดการด าเนินโครงการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ชุดลกูเสอื/ยวุกาชาดฯ 5, 079, 600             
ค่าครสูอนภาษาต่างประเทศ 5, 644, 000             
ค่าประกนัอุบตัเิหตุ 1, 693, 200             
ค่าวสัดุคอมฯ 1, 128, 800             
ค่าวสัดุอุปกรณ์การเรยีน 1, 128, 800             
ค่าหนงัสอืเสรมิการเรยีน 1, 128, 800             
ค่ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 1, 128, 800             
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 ปัจจยัน าเข้าท่ีคาดหวงัในด้านต่างๆดงัน้ี 
 1. ดา้นบุคลากร  ฝา่ยการศกึษาและโรงเรยีน คาดหวงัว่า จะมจี านวนบุคลากรเพิม่ขึน้เพื่อ 
ด าเนินงานตามโครงการ 

     2. ดา้นงบประ มาณตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนดอียา่งมคีุณภาพ คาดหวงัว่า จะมี
งบประมาณทีเ่พยีงพอและเหมาะสม 
 3. ดา้นการใช้ พระราชบญัญตัริ ะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 252 8             
เพื่อประกอบการด าเนินงานตามโครงการ คาดหวงัว่าจะไมม่ปีญัหาและอุปสรรค 

   4.  ดา้นการใชข้อ้บญัญตักิรงุเทพมหานครเรือ่งการพสัดุพ.ศ. 2538 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่2)
พ.ศ. 2548 เพื่อประกอบการด าเนินงานตามโครงการ คาดหวงัว่าจะไมม่ปีญัหาและอุปสรรค 
   5.  ดา้นการใช้ ระเบยีบกรงุเทพมหานคร ว่าดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิฯ พ .ศ. 2530
และแกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่9)พ.ศ. 2548 เพื่อประกอบการด าเนินงานตามโครงการ คาดหวงัว่าจะไมม่ี
ปญัหาและอุปสรรค 
 6. ดา้นการจดัท าแผนการใชจ้า่ยงบประมาณตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ  
คาดหวงัว่าทุกโรงเรยีนมกีารวเิคราะหง์บประมาณและการจดัท าแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ 
 
 กระบวนการปฏิบติัท่ีคาดหวงัในด้านต่างๆดงัน้ี 
     1. ดา้น การบรหิารแผนการใชจ้า่ยงบประมาณตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่ง มี
คุณภาพ  คาดหวงัว่าทุกโรงเรยีนมกีาร ด าเนินการใชจ้า่ยงบประมาณตามโครงการฯเป็นไปตาม
แผนการใชจ้า่ยงบประมาณเป็นผลใหโ้ครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพบรรลุเป้าหมาย 
          2. ดา้นการบรหิารทรพัยากรตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งม ีคุณภาพ  คาดหวงัจะมี
การด าเนินการให ้นกัเรยีนทุกคน ไดร้บัทรพัยากรตามโครงการฯ จ านวน 7 รายการ ครบทุกคน  
        3. ดา้นการมสี่วนรว่มของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมี  คุณภาพ 
คาดหวงัว่า โรงเรยีนมกีารจดัประชุม ชีแ้จง โครงการฯ การด าเนินงานตามโครงการฯใหก้บัผูท้ี่
เกีย่วขอ้งทราบ 
 
 ผลของโครงการฯท่ีคาดหวงัในด้านต่างๆดงัน้ี 
     1. ดา้น ความสามารถในการใชค้อมพวิเตอร์ คาดหวงัว่านกัเรยีนของโรงเรยีนสงักดั
กรงุเทพมหานครในส านกังานเขตมนีบุรไีดร้ ั บวสัดุคอมพวิเตอรอ์ยา่งเพยีงพอ มคีวามสนใจในการ
เรยีนคอมพวิเตอรเ์พิม่ขึน้ และสามารถเขา้ถงึขอ้มลูสารสนเทศเพิม่ขึน้ 
         2. ดา้นความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ คาดหวงัว่า นกัเรยีนมเีจตคตต่ิอการ
เรยีนการสอนภาษาองักฤษ   นกัเรยีนมคีวามสนใจในการเรยีนภาษาองักฤ ษเพิม่ขึน้   นกัเรยีน
สามารถสื่อสารภาษาองักฤษไดเ้พิม่ขึน้  นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษสงูขึน้ 
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       3. ดา้นความพงึพอใจของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน นกัเรยีน และผูป้กครอง
นกัเรยีนคาดหวงัว่า ผูป้กครองนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจในโครงการฯ      
           4. ความสอดคลอ้งของผลการด าเนินงานของโครงการฯทีเ่กดิขึน้จรงิกบัวตัถุประสงคข์อง
โครงการฯเป็นไปตามทีค่าดหวงั   
 
 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชิงเหตผุล และความสมัพนัธเ์ชิงประจกัษ์ ของ
แผนงาน/ความคาดหวงัและส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงของฝ่ายการศึกษา 
 ฝา่ยการศกึษา เป็น 1 ใน 10 ฝา่ยของส านกังานเขตมนีบุร ีมหีน้าทีใ่หบ้รกิารทางการศกึษา 
สนบัสนุนการจดัการศกึษาของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร ในส านกังานเขตมนีบุร ีจ านวน 13 
โรงเรยีน  เป็นหน่วยงาน ในการจดัท าโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ในระดบัส านกังาน
เขต จดัสรรงบประมาณ  ควบคุ ม ก ากบั ดแูล การด าเนินงานตามโครงการฯ ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ
ปฏบิตัวิ่าดว้ยการงบประมาณ การเบกิจา่ยงบประมาณ และการควบคุมพสัดุ อุปกรณ์ ฝา่ยการมี
บุคลากร จ านวน 8   ต าแหน่ง ประกอบดว้ย นกัวชิาการศกึษา 8 ว(หวัหน้าฝา่ยการศกึษา ) 
นกัวชิาการศกึษา 7 ว  บุคลากร 3  เจา้หน้าที่ การเงนิและบญัช ี 5  เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป 4  
เจา้หน้าทีบ่นัทกึขอ้มลู 5   เจา้พนกังานธุรการ 4 และเจา้หน้าทีธุ่รการ 3 ในการด าเนินงานตาม
โครงการฯ  หวัหน้าฝา่ยการศกึษาไดก้ าหนดผูร้บัผดิชอบโครงการ ประกอบดว้ย หวัหน้าฝา่ย
การศกึษา ก ากบัดแูล ตรวจสอบความถูกตอ้ง นกัวชิาการศกึษา 7 ว จดัท าแผนการด าเนินการ
โครงการฯ เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป 4 ตรวจสอบควบคุมงบประมาณ ควบคุมการเบกิจา่ย
งบประมาณ จากโรงเรยีน 5 รายการ เจา้พนกังานธุรการ ควบคุมการเบกิจา่ยงบประมาณจาก
โรงเรยีน  1 รายการ และเจา้หน้าทีก่ารเงนิและบญัช ี 5 ควบคุมการเบิกจา่ยงบประมาณจากโรงเรยีน 
1 รายการ เนื่องจากงบประมาณโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ของโรงเรยีนสงักดั
กรงุเทพมหานครในส านกังานเขตมนีบุร ีจ านวน  13 โรงเรยีน มปีรมิาณสงูถงึ  16, 992, 000.-บาท 
การก ากบัดแูลและควบคุมการเบกิจา่ยงบประมาณตามโครงการฯ เป็นภาระงานทีเ่พิม่ขึน้ประกอบกบั
การเบกิจา่ยงบประมาณบางรายการ เช่น การเบกิจา่ยค่าประกนัอุบตัเิหตุ ซึง่ไมม่รีะเบยีบวธิกีาร
เบกิจา่ยรองรบัเน่ืองจากเป็นการด าเนินการครัง้แรกจงึมปีญัหาอุปสรรคในระดบัหน่ึงส่งผลใหม้ี
ผลกระทบถงึปญัหาจ านวนบุคลากรไมเ่พยีงพอ ส่วนรายการอื่นๆไมม่ปีญัหา 

   

 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชิงเหตผุลและความสมัพนัธเ์ชิงประจกัษ์ของ
แผนงาน/ความคาดหวงัและส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงโรงเรียนมีนบรุี 
 โรงเรยีนมนีบุร ีเป็นโรงเรยีนขนาดใหญ่  มรีองผูอ้ านวยการโรงเรยีน  4 คน คร ู110  คน  
นกัเรยีน 2, 703 คน เจา้หน้าทีธุ่รการ 1 คนและเจา้หน้าทีก่ารเงนิฯ 1 คน ไดร้บังบประมาณตาม
โครงการฯ จ านวน 4, 054, 500 บาทจดัการเรยีนการสอน ตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาลถงึชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่6 พจิารณาความสมเหตุสมผลและความเป็นไปไดข้องแผนงาน/ความคาดหวงั ดงันี้ 
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 ปจัจยัน าเขา้    ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ  ดา้นการใช้ พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิาร
ราชการกรงุเทพมหานคร พ .ศ. 2528   ดา้นการใช้ ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานครเรือ่งการพสัดุพ .ศ. 
2538 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่2)พ.ศ. 2548   ดา้นการใช้ ระเบยีบกรงุเทพมหานคร ว่าดว้ยการรบัเงนิ 
การเบกิจา่ยเงนิฯ พ.ศ. 2530และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่9)พ.ศ. 2548  ดา้นการจดัท าแผนการใชจ้า่ย
งบประมาณตามโครงการ       
 กระบวนการปฏบิตั ิ  ดา้น การบรหิารแผนการใชจ้า่ยงบประมาณตามโครงการ   ดา้นการ
บรหิารทรพัยากรตามโครงการเรยีน  ดา้นการมสี่วนรว่มของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตามโครงการ 
 ผลของโครงการ  ดา้น ความสามารถในการใชค้อมพวิเตอ ร์  ดา้นความสามารถในการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศ    ดา้นความพงึพอใจของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน นกัเรยีน 
และผูป้กครอง นกัเรยีน  ความสอดคลอ้งของผลการด าเนินงานของโครงการฯทีเ่กดิขึน้จรงิกบั
วตัถุประสงคข์องโครงการฯ   
 จากการส ารวจขอ้มลู การสมัภาษณ์ ผูบ้รหิารโรงเรี ยน  คร ูนกัเรยีน พบว่าโรงเรยีนได้
ด าเนินการโครงการเรยีนฟร ีเรยีนดอียา่งมคีุณภาพ เป็นไปตามงบประมาณทีไ่ดจ้ดัสรรมาให ้ในดา้น
บุคลากรทางผูบ้รหิารโรงเรยีนไดก้ระจายความรบัผดิชอบ ในการจดัท าแผนและการบรหิารทรพัยากร 
จะมอบหมายใหร้องผูอ้ านวยการโรงเรยีนและคร ูรบัผดิชอบ ในส่วนของการเบกิจา่ยงบประมาณ จะ
มอบหมายใหเ้จา้หน้าทีธุ่รการและเจา้หน้าทีก่ารเงนิฯ ด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม พระราชบญัญตัิ
ระเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2528   ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานครเรือ่งการพสัดุพ .ศ. 
2538 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่2)พ.ศ. 2548   ระเบยีบกรงุเท พมหานคร ว่าดว้ยการรบัเงนิ การเบกิ
จา่ยเงนิฯ พ .ศ. 2530และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่9)พ.ศ. 2548   การด าเนินงานในช่วงแรกๆของการ
ไดร้บังบประมาณ จะมปีญัหาอุปสรรคบา้งแต่ผูบ้รหิารโรงเรยีนไดช้ีแ้จงว่าโรงเรยีนสามารถแกป้ญัหา
ต่างๆโดยปรกึษาทางส านกังานเขต  ในส่วนของผลของโคร งการฯ ในดา้นครชูาวต่างประเทศสอน
ภาษาองักฤษทางโรงเรยีนยงัไมไ่ดค้าดหวงัว่านกัเรยีนจะสามารถสื่อสารภาษาองักฤษและผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศของนกัเรยีนจะสงูขึน้เน่ืองจากการสอนของครู
ชาวต่างประเทศ  การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ในระดบัชัน้  อนุบาลและประถมศกึษาปีที ่ 1-3  จะจดั
กจิกรรมกฬีา กจิกรรมวชิาการ เป็นหลกั ในส่วนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4-6  จะเน้นกจิกรรมการเขา้
ค่ายพกัแรมลกูเสอื/เนตรนาร/ียวุกาชาด 

 

 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชิงเหตผุลและความสมัพนัธเ์ชิงประจกัษ์ของ
แผนงาน/ความคาดหวงัและส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงโรงเรียนวดับ าเพญ็เหนือ 
 โรงเรยีนวดับ าเพญ็เหนือ เป็นโรงเรยีนขนาดใหญ่  มรีองผูอ้ านวยการโรงเรยีน 3 คน        
คร ู43  คน  นกัเรยีน 1, 102 คน เจา้หน้าทีธุ่รการ 1 คน ไดร้บังบประมาณตามโครงการฯ จ านวน  
1, 653, 000  บาท จดัการเรยีนการสอน ตัง้แต่ระดบัชัน้อ นุบาลถงึชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 พจิารณา
ความสมเหตุสมผลและความเป็นไปไดข้องแผนงาน/ความคาดหวงั ดงันี้ 
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 ปจัจยัน าเขา้    ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ  ดา้นการใช้ พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิาร
ราชการกรงุเทพมหานคร พ .ศ. 2528   ดา้นการใช้ ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานครเรือ่งการพสัดุพ .ศ. 
2538 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่2)พ.ศ. 2548   ดา้นการใช้ ระเบยีบกรงุเทพมหานคร ว่าดว้ยการรบัเงนิ 
การเบกิจา่ยเงนิฯ พ.ศ. 2530และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่9)พ.ศ. 2548  ดา้นการจดัท าแผนการใชจ้า่ย
งบประมาณตามโครงการ       
 กระบวนการปฏบิตั ิ  ดา้น การบรหิารแผนการใชจ้า่ยงบ ประมาณตามโครงการ   ดา้นการ
บรหิารทรพัยากรตามโครงการเรยีน  ดา้นการมสี่วนรว่มของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตามโครงการ 

    ผลของโครงการ  ดา้น ความสามารถในการใชค้อมพวิเตอร์   ดา้นความสามารถในการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศ    ดา้นความพงึพอใจของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน นกัเรยีน  
และผูป้กครอง นกัเรยีน  ความสอดคลอ้งของผลการด าเนินงานของโครงการฯทีเ่กดิขึน้จรงิกบั
วตัถุประสงคข์องโครงการฯ   
  จากการส ารวจขอ้มลู การสมัภาษณ์ ผูบ้รหิารโรงเรยีน  คร ูนกัเรยีน พบว่าโรงเรยีนได้
ด าเนินการโครงการเรยีนฟร ีเรยีนดอียา่งมคีุณภาพ เป็นไปตามงบประมาณทีไ่ด้ จดัสรรมาให ้ในดา้น
บุคลากรทางผูบ้รหิารโรงเรยีนไดก้ระจายความรบัผดิชอบ ในการจดัท าแผนและการบรหิารทรพัยากร 
จะมอบหมายใหร้องผูอ้ านวยการโรงเรยีนและคร ูรบัผดิชอบ ในส่วนของการเบกิจา่ยงบประมาณ จะ
มอบหมายใหเ้จา้หน้าทีธุ่รการ ด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม พระราชบญัญตัริะเบยีบบริ หารราชการ
กรงุเทพมหานคร พ .ศ. 2528   ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานครเรือ่งการพสัดุพ .ศ. 2538 แกไ้ขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที2่)พ.ศ. 2548   ระเบยีบกรงุเทพมหานคร ว่าดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิฯ พ .ศ. 2530และ
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่9)พ.ศ. 2548   การด าเนินงานในช่วงแรกๆ ของการไดร้บังบประมาณ จะมี
ปญัหาอุปสรรคบา้งแต่ผูบ้รหิารโรงเรยีนไดช้ีแ้จงว่าโรงเรยีนสามารถแกป้ญัหาต่างๆโดยปรกึษาทาง
ส านกังานเขต  ในส่วนของผลของโครงการฯ ในดา้นครชูาวต่างประเทศสอนภาษาองักฤษทาง
โรงเรยีนยงัไมไ่ดค้าดหวงัว่านกัเรยีนจะสามารถสื่อสารภาษาองักฤษและผลสมัฤท ธิท์างการเรยีนกลุ่ม
สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศของนกัเรยีนจะสงูขึน้เน่ืองจากการสอนของครชูาวต่างประเทศ   
การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ในระดบัชัน้ อนุบาลถงึประถมศกึษาปีที ่ 6 จดักจิกรรมเขา้ค่ายพุทธ
บุตร และกจิกรรมการเขา้ค่ายพกัแรมลกูเสอื/เนตรนาร/ียวุกาชาด 
 

 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชิงเหตผุลและความสมัพนัธเ์ชิงประจกัษ์ของ
แผนงาน/ความคาดหวงัและส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงของโรงเรียนสเุหร่าทรายกองดิน  

 โรงเรยีนสุเหรา่ทรายกองดนิ เป็นโรงเรยีนขนาดใหญ่  มรีองผูอ้ านวยการโรงเรยีน  4 คน คร ู
81  คน  นกัเรยีน 1, 922 คน เจา้หน้าทีธุ่ รการ 1 คนและเจา้หน้าทีก่ารเงนิ 1 คน ไดร้บังบประมาณ
ตามโครงการฯ จ านวน 2, 883 , 000  บาทจดัการเรยีนการสอน ตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาลถงึชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 พจิารณาความสมเหตุสมผลและความเป็นไปไดข้องแผนงาน/ความคาดหวงั ดงันี้ 

 ปจัจยัน าเขา้    ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ   ดา้นการใช้พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิาร
ราชการกรงุเทพมหานคร พ .ศ. 2528   ดา้นการใช้ ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานครเรือ่งการพสัดุพ .ศ. 
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2538 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่2)พ.ศ. 2548   ดา้นการใช้ ระเบยีบกรงุเทพมหานคร ว่าดว้ยการรบัเงนิ 
การเบกิจา่ยเงนิฯ พ.ศ. 2530และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่9)พ.ศ. 2548  ดา้นการจดัท าแผนการใชจ้า่ย
งบประมาณตามโครงการ       

     กระบวนการปฏบิตั ิ  ดา้น การบรหิารแผนการใชจ้า่ยงบประมาณตามโครงการ   ดา้นการ
บรหิารทรพัยากรตามโครงการเรยีน  ดา้นการมสี่วนรว่มของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตามโครงการ 

       ผลของโครงการ  ดา้น ความส ามารถในการใชค้อมพวิเตอร์   ดา้นความสามารถในการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศ    ดา้นความพงึพอใจของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน นกัเรยีน 
และผูป้กครอง นกัเรยีน  ความสอดคลอ้งของผลการด าเนินงานของโครงการฯทีเ่กดิขึน้จรงิกบั
วตัถุประสงคข์องโครงการฯ   
          จากการส ารวจข้ อมลู การสมัภาษณ์ ผูบ้รหิารโรงเรยีน  คร ูนกัเรยีน พบว่าโรงเรยีนได้
ด าเนินการโครงการเรยีนฟร ีเรยีนดอียา่งมคีุณภาพ เป็นไปตามงบประมาณทีไ่ดจ้ดัสรรมาให ้ในดา้น
บุคลากรทางผูบ้รหิารโรงเรยีนไดก้ระจายความรบัผดิชอบ ในการจดัท าแผนและการบรหิารทรพัยากร 
จะมอบหมายใหร้องผูอ้ า นวยการโรงเรยีนและคร ูรบัผดิชอบ ในส่วนของการเบกิจา่ยงบประมาณ จะ
มอบหมายใหเ้จา้หน้าทีธุ่รการ และเจา้หน้าทีก่ารเงนิและบญัช ีด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร พ .ศ. 2528   ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานคร
เรือ่งการพสัดุพ.ศ. 2538 แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที่2)พ.ศ. 2548   ระเบยีบกรงุเทพมหานคร ว่าดว้ยการ
รบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิฯ พ .ศ. 2530และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 9)พ.ศ. 2548   การด าเนินงานใน
ช่วงแรกๆของการไดร้บังบประมาณ จะมปีญัหาอุปสรรคบา้งแต่ผูบ้รหิารโรงเรยีนไดช้ีแ้จงว่าโรงเรยีน
สามารถแกป้ญัหาต่างๆโดย ปรกึษาทางส านกังานเขต  ในส่วนของผลของโครงการฯ ในดา้นครชูาว
ต่างประเทศสอนภาษาองักฤษทางโรงเรยีนยงัไมไ่ดค้าดหวงัว่านกัเรยีนจะสามารถสื่อสาร
ภาษาองักฤษและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศของนกัเรยีนจะ
สงูขึน้เน่ืองจากการสอนของครชูาวต่างประเทศ  การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ในระดบัชัน้ อนุบาลถงึ
มธัยมศกึษาปีที ่ 3 จดักจิกรรมเขา้ค่ายวชิาการ และกจิกรรมการเขา้ค่ายพกัแรมลกูเสอื /เนตรนารี/ยวุ
กาชาด 
 

 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชิงเหตผุลและความสมัพนัธเ์ชิงประจกัษ์ของ
แผนงาน/ความคาดหวงัและส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงของโรงเรียนคลองสองต้นนุ่น   
 โรงเรยีนคลองสองตน้นุ่น เป็นโรงเรยีนขนาดกลาง มรีองผูอ้ านวยการโรงเรยีน 1 คน คร ู21 
คน  นกัเรยีน 536 คน เจา้หน้าทีธุ่รการ 1 คน ไดร้บังบประมาณตามโครงการฯ จ านวน 804, 000 
บาท จดัการเรยีนการสอน ตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาลถงึชัน้ประถมศกึษาปี ที ่6 พจิารณาความ
สมเหตุสมผลและความเป็นไปไดข้องแผนงาน/ความคาดหวงั ดงันี้ 

    ปจัจยัน าเขา้    ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ  ดา้นการใช้ พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิาร
ราชการกรงุเทพมหานคร พ .ศ. 2528   ดา้นการใช้ ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานครเรือ่งการพสัดุพ .ศ. 
2538 แกไ้ขเพิม่เติ ม(ฉบบัที่2)พ.ศ. 2548   ดา้นการใช้ ระเบยีบกรงุเทพมหานคร ว่าดว้ยการรบัเงนิ 
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การเบกิจา่ยเงนิฯ พ.ศ. 2530และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่9)พ.ศ. 2548  ดา้นการจดัท าแผนการใชจ้า่ย
งบประมาณตามโครงการ       

      กระบวนการปฏบิตั ิ  ดา้น การบรหิารแผนการใชจ้า่ยงบประมาณตามโครงการ   ดา้นการ
บรหิารทรพัยากรตามโครงการเรยีน  ดา้นการมสี่วนรว่มของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตามโครงการ 

      ผลของโครงการ  ดา้น ความสามารถในการใชค้อมพวิเตอร์   ดา้นความสามารถในการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศ    ดา้นความพงึพอใจของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน นกัเรยีน 
และผูป้กครอง นักเรยีน  ความสอดคลอ้งของผลการด าเนินงานของโครงการฯทีเ่กดิขึน้จรงิกบั
วตัถุประสงคข์องโครงการฯ   
           จากการส ารวจขอ้มลู การสมัภาษณ์ ผูบ้รหิารโรงเรยีน  คร ูนกัเรยีน พบว่าโรงเรยีนได้
ด าเนินการโครงการเรยีนฟร ีเรยีนดอียา่งมคีุณภาพ เป็นไปตามงบประมาณทีไ่ดจ้ดัสร รมาให ้ในดา้น
บุคลากรทางผูบ้รหิารโรงเรยีนไดก้ระจายความรบัผดิชอบ ในการจดัท าแผนและการบรหิารทรพัยากร 
จะมอบหมายใหร้องผูอ้ านวยการโรงเรยีนและคร ูรบัผดิชอบ ในส่วนของการเบกิจา่ยงบประมาณ จะ
มอบหมายใหเ้จา้หน้าทีธุ่รการด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราช การ
กรงุเทพมหานคร พ .ศ. 2528   ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานครเรือ่งการพสัดุพ .ศ. 2538 แกไ้ขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที่2) พ.ศ. 2548   ระเบยีบกรงุเทพมหานคร ว่าดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิฯ พ .ศ. 2530
และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2548   การด าเนินงานในช่วงแรกๆของการไดร้บังบ ประมาณ จะ
มปีญัหาอุปสรรคบา้งแต่ผูบ้รหิารโรงเรยีนไดช้ีแ้จงว่าโรงเรยีนสามารถแกป้ญัหาต่างๆโดยปรกึษาทาง
ส านกังานเขต  ในส่วนของผลของโครงการฯ ในดา้นครชูาวต่างประเทศสอนภาษาองักฤษทาง
โรงเรยีนยงัไมไ่ดค้าดหวงัว่านกัเรยีนจะสามารถสื่อสารภาษาองักฤษและผลสมัฤทธิท์างการเรยีน กลุ่ม
สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศของนกัเรยีนจะสงูขึน้เน่ืองจากการสอนของครชูาวต่างประเทศ 
 

  ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชิงเหตผุลและความสมัพนัธเ์ชิงประจกัษ์ของ
แผนงาน/ความคาดหวงัและส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงโรงเรียนคลองสาม 

   โรงเรยีนคลองสาม เป็นโรงเรยีนขนาดกลาง มี รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน 1 คน คร ู19 คน  
นกัเรยีน 480 คน เจา้หน้าทีธุ่รการ 1 คน ไดร้บังบประมาณตามโครงการฯ จ านวน 720, 000 บาท 
จดัการเรยีนการสอน ตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาลถงึชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 พจิารณาความสมเหตุสมผล
และความเป็นไปไดข้องแผนงาน/ความคาดหวงั ดงันี้ 

    ปจัจยัน าเขา้    ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ  ดา้นการใช้ พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิาร
ราชการกรงุเทพมหานคร พ .ศ. 2528   ดา้นการใช้ ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานครเรือ่งการพสัดุพ .ศ. 
2538 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่2)พ.ศ. 2548   ดา้นการใช้ ระเบยีบกรงุเทพมหานคร ว่าดว้ยการรบัเงนิ 
การเบกิจา่ยเงนิฯ พ.ศ. 2530และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่9)พ.ศ. 2548  ดา้นการจดัท าแผนการใชจ้า่ย
งบประมาณตามโครงการ       

     กระบวนการปฏบิตั ิ  ดา้น การบรหิารแผนการใชจ้า่ยงบประมาณตามโครงการ   ดา้นการ
บรหิารทรพัยากรตามโครงการเรยีน  ดา้นการมสี่วนรว่มของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตามโครงการ 
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     ผลของโครงการ  ดา้น ความสามารถในการใชค้อมพวิเตอร์   ดา้นความสามารถในการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศ    ดา้นความพงึพอใจของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน นกัเรยีน 
และผูป้กครอง นกัเรยีน  ความสอดคลอ้งของผลการด าเนินงานของโครงการฯทีเ่กดิขึน้จรงิกบั
วตัถุประสงคข์องโครงการฯ   
          จากการส ารวจขอ้มลู การสมัภาษณ์ ผูบ้รหิารโรงเรยีน  คร ูนกัเรยีน พบว่าโรงเรยีนได้
ด าเนินการโครงการเรยีนฟร ีเรยีนดอียา่งมคีุณภาพ เป็นไปตามงบประมาณทีไ่ดจ้ดัสรรมาให ้ในดา้น
บุคลากรทางผูบ้รหิารโรงเรยีนไดก้ระจายความรบัผดิชอบ ในการจดัท าแผนแ ละการบรหิารทรพัยากร 
จะมอบหมายใหร้องผูอ้ านวยการโรงเรยีนและคร ูรบัผดิชอบ ในส่วนของการเบกิจา่ยงบประมาณ จะ
มอบหมายใหเ้จา้หน้าทีธุ่รการด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ
กรงุเทพมหานคร พ .ศ. 2528   ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานครเรือ่งการพสัดุพ .ศ. 2538 แกไ้ขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที2่)พ.ศ. 2548   ระเบยีบกรงุเทพมหานคร ว่าดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิฯ พ .ศ. 2530และ
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่9)พ.ศ. 2548   การด าเนินงานในช่วงแรกๆของการไดร้บังบประมาณ จะมี
ปญัหาอุปสรรคบา้งแต่ผูบ้รหิารโรงเรยีนไดช้ีแ้จงว่าโรงเรยีนสามารถแกป้ญัห าต่างๆโดยปรกึษาทาง
ส านกังานเขต  ในส่วนของผลของโครงการฯ ในดา้นครชูาวต่างประเทศสอนภาษาองักฤษทาง
โรงเรยีนยงัไมไ่ดค้าดหวงัว่านกัเรยีนจะสามารถสื่อสารภาษาองักฤษและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่ม
สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศของนกัเรยีนจะสงูขึน้เน่ืองจากการสอนของครชูาวต่างประเทศ 
 

 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชิงเหตผุล และความสมัพนัธเ์ชิงประจกัษ์ ของ
แผนงาน/ความคาดหวงัและส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงโรงเรียนวงัเลก็วิทยานุสรณ์ 

     โรงเรยีนวงัเลก็วทิยานุสรณ์  เป็นโรงเรยีนขนาดกลาง มรีองผูอ้ านวยการโรงเรยีน 1 คน คร ู
17 คน  นกัเรยีน 431 คน เจา้หน้าทีธุ่รการ 1 คน ไดร้บังบประมาณตามโครงการฯ จ านวน 646, 500 
บาท จดัการเรยีนการสอน ตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาลถงึชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 พจิารณาความ
สมเหตุสมผลและความเป็นไปไดข้องแผนงาน/ความคาดหวงั ดงันี้ 

     ปจัจยัน าเขา้    ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ  ดา้นการใช้ พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิาร
ราชการกรงุเทพมหานคร พ .ศ. 2528   ดา้นการใช้ ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานครเรือ่งการพสัดุพ .ศ. 
2538 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่2)พ.ศ. 2548   ดา้นการใช้ ระเบยีบกรงุเทพมหานคร ว่าดว้ยการรบัเงนิ 
การเบกิจา่ยเงนิฯ พ.ศ. 2530และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่9)พ.ศ. 2548  ดา้นการจดัท าแผนการใชจ้า่ย
งบประมาณตามโครงการ       

     กระบวนการปฏบิตั ิ  ดา้น การบรหิารแผนการใชจ้า่ยงบประมาณตามโครงการ   ดา้นการ
บรหิารทรพัยากรตามโครงการเรยีน  ดา้นการมสี่วนรว่มของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตามโครงการ 

     ผลของโครงการ  ดา้น ความสามารถในการใชค้อ มพวิเตอร์   ดา้นความสามารถในการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศ    ดา้นความพงึพอใจของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน นกัเรยีน 
และผูป้กครอง นกัเรยีน  ความสอดคลอ้งของผลการด าเนินงานของโครงการฯทีเ่กดิขึน้จรงิกบั
วตัถุประสงคข์องโครงการฯ   
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          จากการส ารวจขอ้มลู การสมัภาษณ์  ผูบ้รหิารโรงเรยีน  คร ูนกัเรยีน พบว่าโรงเรยีนได้
ด าเนินการโครงการเรยีนฟร ีเรยีนดอียา่งมคีุณภาพ เป็นไปตามงบประมาณทีไ่ดจ้ดัสรรมาให ้ในดา้น
บุคลากรทางผูบ้รหิารโรงเรยีนไดก้ระจายความรบัผดิชอบ ในการจดัท าแผนและการบรหิารทรพัยากร 
จะมอบหมายใหร้องผูอ้ านวยการโรงเรยีนแ ละคร ูรบัผดิชอบ ในส่วนของการเบกิจา่ยงบประมาณ จะ
มอบหมายใหเ้จา้หน้าทีธุ่รการด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ
กรงุเทพมหานคร พ .ศ. 2528   ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานครเรือ่งการพสัดุพ .ศ. 2538 แกไ้ขเพิม่เตมิ   
(ฉบบัที่2) พ.ศ. 2548   ระเบยีบกรงุเทพมหา นคร ว่าดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิฯ พ .ศ. 2530
และแกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่9)พ.ศ. 2548   การด าเนินงานในช่วงแรกๆของการไดร้บังบประมาณ จะมี
ปญัหาอุปสรรคบา้งแต่ผูบ้รหิารโรงเรยีนไดช้ีแ้จงว่าโรงเรยีนสามารถแกป้ญัหาต่างๆโดยปรกึษาทาง
ส านกังานเขต  ในส่วนของผลของโครงการ ฯ ในดา้นครชูาวต่างประเทศสอนภาษาองักฤษทาง
โรงเรยีนยงัไมไ่ดค้าดหวงัว่านกัเรยีนจะสามารถสื่อสารภาษาองักฤษและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่ม
สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศของนกัเรยีนจะสงูขึน้เน่ืองจากการสอนของครชูาวต่างประเทศ 
 
 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชิงเหตผุล และคว ามสมัพนัธเ์ชิงประจกัษ์ ของ
แผนงาน/ความคาดหวงัและส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงโรงเรียนบ้านเกาะ 

    โรงเรยีนบา้นเกาะ เป็นโรงเรยีนขนาดกลาง  มรีองผูอ้ านวยการโรงเรยีน  2 คน คร ู35  คน  
นกัเรยีน 742 คน เจา้หน้าทีธุ่รการ 1 คน ไดร้บังบประมาณตามโครงการฯ จ านวน 1, 113, 000  
บาท จดัการเรยีนการสอน ตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาลถงึมธัยมศกึษาปีที ่ 3 พจิารณาความสมเหตุสมผล
และความเป็นไปไดข้องแผนงาน/ความคาดหวงั ดงันี้      

ปจัจยัน าเขา้    ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ  ดา้นการใช้ พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิาร
ราชการกรงุเทพมหานคร พ .ศ. 2528   ดา้นการใช้ ขอ้บัญญตักิรงุเทพมหานครเรือ่งการพสัดุพ .ศ. 
2538 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่2)พ.ศ. 2548   ดา้นการใช้ ระเบยีบกรงุเทพมหานคร ว่าดว้ยการรบัเงนิ 
การเบกิจา่ยเงนิฯ พ.ศ. 2530และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่9)พ.ศ. 2548  ดา้นการจดัท าแผนการใชจ้า่ย
งบประมาณตามโครงการ       

      กระบวนการปฏบิตั ิ  ดา้น การบรหิารแผนการใชจ้า่ยงบประมาณตามโครงการ   ดา้นการ
บรหิารทรพัยากรตามโครงการเรยีน  ดา้นการมสี่วนรว่มของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตามโครงการ 

      ผลของโครงการ  ดา้น ความสามารถในการใชค้อมพวิเตอร์   ดา้นความสามารถในการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศ    ดา้นความพงึพอใจของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน นกัเรยีน 
และผูป้กครอง นกัเรยีน  ความสอดคลอ้งของผลการด าเนินงานของโครงการฯทีเ่กดิขึน้จรงิกบั
วตัถุประสงคข์องโครงการฯ   
          จากการส ารวจขอ้มลู การสมัภาษณ์ ผูบ้รหิารโรงเรยีน  คร ูนกัเรยีน พบว่าโรงเรยีนได้
ด าเนินการโครงการเรยีนฟร ีเรยีนดอียา่งมคีุณภาพ เป็นไปตามงบประมาณทีไ่ดจ้ดัสรรมาให ้ในดา้น
บุคลากรทางผูบ้รหิารโรงเรยีนไดก้ระจายความรบัผดิชอบ ในการจดัท าแผนและการบรหิารทรพัยากร 
จะมอบหมายใหร้องผูอ้ านวยการโรงเรยีนและคร ูรบัผดิชอบ ในส่วนของการเบกิจา่ยงบประมาณ จะ
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มอบหมายใหเ้จา้หน้าทีธุ่ รการด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ
กรงุเทพมหานคร พ .ศ. 2528   ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานครเรือ่งการพสัดุพ .ศ. 2538 แกไ้ขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที่2) พ.ศ. 2548   ระเบยีบกรงุเทพมหานคร ว่าดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิฯ พ .ศ. 2530
และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2548   การด าเนินงานในช่วงแรกๆของการไดร้บังบประมาณ จะ
มปีญัหาอุปสรรคบา้งแต่ผูบ้รหิารโรงเรยีนไดช้ีแ้จงว่าโรงเรยีนสามารถแกป้ญัหาต่างๆ  โดยปรกึษา
ทางส านกังานเขต  ในส่วนของผลของโครงการฯ ในดา้นครชูาวต่างประเทศสอนภาษาองักฤษทาง
โรงเรยีนยงัไมไ่ดค้าดหวงัว่านักเรยีนจะสามารถสื่อสารภาษาองักฤษและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่ม
สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศของนกัเรยีนจะสงูขึน้เน่ืองจากการสอนของครชูาวต่างประเทศ   
การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ในระดบัชัน้ อนุบาลและประถมศกึษาปีที ่ 1-3  จะจดักจิกรรมกฬีา 
กจิกรรมวชิาการ เป็นหลกั ในส่วนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6-มธัยมศกึษาปีที ่ 3 จะเน้นกจิกรรมการเขา้
ค่ายพกัแรมลกูเสอื/เนตรนาร/ียวุกาชาด 
 
 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชิงเหตผุล และความสมัพนัธเ์ชิงประจกัษ์ ของ
แผนงาน/ความคาดหวงัและส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงโรงเรียนวดัทองสมัฤทธ์ิ 

   โรงเรยีนวดัทองสมัฤทธิ ์เป็นโรงเรยีนขนาดกลาง มรีองผูอ้ านวยการโรงเรยีน  1 คน คร ู33  
คน  นกัเรยีน 722 คน เจา้หน้าทีธุ่รการ 1 คนไดร้บังบประมาณตามโครงการฯ จ านวน 1, 083, 000  
บาท จดัการเรยีนการสอน ตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาลถงึชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 พจิารณาความ
สมเหตุสมผลและความเป็นไปไดข้องแผนงาน/ความคาดหวงั ดงันี้ 

 ปจัจยัน าเขา้    ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ  ดา้นการใช้ พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิาร
ราชการกรงุเทพมหานคร พ .ศ. 2528   ดา้นการใช้ ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานครเรือ่งการพสัดุพ .ศ. 
2538 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่2)พ.ศ. 2548   ดา้นการใช้ ระเบยีบกรงุเท พมหานคร ว่าดว้ยการรบัเงนิ 
การเบกิจา่ยเงนิฯ พ.ศ. 2530และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่9)พ.ศ. 2548  ดา้นการจดัท าแผนการใชจ้า่ย
งบประมาณตามโครงการ       

      กระบวนการปฏบิตั ิ  ดา้น การบรหิารแผนการใชจ้า่ยงบประมาณตามโครงการ   ดา้นการ
บรหิารทรพัยากรตามโครงการเรยีน  ดา้นการมสี่วนรว่มของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตามโครงการ 

      ผลของโครงการ  ดา้น ความสามารถในการใชค้อมพวิเตอร์   ดา้นความสามารถในการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศ    ดา้นความพงึพอใจของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน นกัเรยีน 
และผูป้กครอง นกัเรยีน  ความสอดคลอ้งของผลการด าเนินงานของโครงก ารฯทีเ่กดิขึน้จรงิกบั
วตัถุประสงคข์องโครงการฯ   
          จากการส ารวจขอ้มลู การสมัภาษณ์ ผูบ้รหิารโรงเรยีน  คร ูนกัเรยีน พบว่าโรงเรยีนได้
ด าเนินการโครงการเรยีนฟร ีเรยีนดอียา่งมคีุณภาพ เป็นไปตามงบประมาณทีไ่ดจ้ดัสรรมาให ้ในดา้น
บุคลากรทางผูบ้รหิารโรงเรยีนไดก้ระจายความรบัผดิชอบ ในการจดัท าแผนและการบรหิารทรพัยากร 
จะมอบหมายใหร้องผูอ้ านวยการโรงเรยีนและคร ูรบัผดิชอบ ในส่วนของการเบกิจา่ยงบประมาณ จะ
มอบหมายใหเ้จา้หน้าทีธุ่รการ ด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ
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กรงุเทพมหานคร พ .ศ. 2528   ขอ้บญัญตักิรงุเทพ มหานครเรือ่งการพสัดุพ .ศ. 2538 แกไ้ขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที่2) พ.ศ. 2548   ระเบยีบกรงุเทพมหานคร ว่าดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิฯ พ .ศ. 2530
และแกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่9)พ.ศ. 2548   การด าเนินงานในช่วงแรกๆของการไดร้บังบประมาณ จะมี
ปญัหาอุปสรรคบา้งแต่ผูบ้รหิารโรงเรยีนไ ดช้ีแ้จงว่าโรงเรยีนสามารถแกป้ญัหาต่างๆโดยปรกึษาทาง
ส านกังานเขต  ในส่วนของผลของโครงการฯ ในดา้นครชูาวต่างประเทศสอนภาษาองักฤษทาง
โรงเรยีนยงัไมไ่ดค้าดหวงัว่านกัเรยีนจะสามารถสื่อสารภาษาองักฤษและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่ม
สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศของนกัเรยีนจะสู งขึน้เน่ืองจากการสอนของครชูาวต่างประเทศ   
การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ในระดบัชัน้ อนุบาลและประถมศกึษาปีที ่ 1-3  จะจดักจิกรรมกฬีา 
กจิกรรมวชิาการ เป็นหลกั ในส่วนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4 ถงึมธัยมศกึษาปีที ่3   จะเน้นกจิกรรมการ
เขา้ค่ายพกัแรมลกูเสอื/เนตรนาร/ียวุกาชาด 
 
 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชิงเหตผุล และความสมัพนัธเ์ชิงประจกัษ์ ของ
แผนงาน/ความคาดหวงัและส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงโรงเรียนวดัใหม่ล านกแขวก 

   โรงเรยีนวดัใหมล่ านกแขวก เป็นโรงเรยีนขนาดกลางมรีองผูอ้ านวยการโรงเรยีน 1คนคร ู26  
คน  นกัเรยีน 650 คน เจา้หน้าทีธุ่รการ 1 คน ไดร้บังบประมาณตามโครงการฯ จ านวน 975, 000  
บาท จดัการเรยีนการสอน ตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาลถงึชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 พจิารณาความ
สมเหตุสมผลและความเป็นไปไดข้องแผนงาน/ความคาดหวงั ดงันี้      
 ปจัจยัน าเขา้    ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ  ดา้นการใช้ พระราชบญัญตัริะเ บยีบบรหิาร
ราชการกรงุเทพมหานคร พ .ศ. 2528   ดา้นการใช้ ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานครเรือ่งการพสัดุพ .ศ. 
2538 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่2)พ.ศ. 2548   ดา้นการใช้ ระเบยีบกรงุเทพมหานคร ว่าดว้ยการรบัเงนิ 
การเบกิจา่ยเงนิฯ พ.ศ. 2530และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่9)พ.ศ. 2548  ดา้นการจดัท าแผนการใชจ้า่ย
งบประมาณตามโครงการ       

      กระบวนการปฏบิตั ิ  ดา้น การบรหิารแผนการใชจ้า่ยงบประมาณตามโครงการ   ดา้นการ
บรหิารทรพัยากรตามโครงการเรยีน  ดา้นการมสี่วนรว่มของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตามโครงการ 

      ผลของโครงการ  ดา้น ความสามารถในการใชค้อมพวิเตอร์   ด้านความสามารถในการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศ    ดา้นความพงึพอใจของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน นกัเรยีน 
และผูป้กครอง นกัเรยีน  ความสอดคลอ้งของผลการด าเนินงานของโครงการฯทีเ่กดิขึน้จรงิกบั
วตัถุประสงคข์องโครงการฯ   
          จากการส ารวจขอ้มลู การสมัภาษณ์ ผูบ้รหิารโร งเรยีน  คร ูนกัเรยีน พบว่าโรงเรยีนได้
ด าเนินการโครงการเรยีนฟร ีเรยีนดอียา่งมคีุณภาพ เป็นไปตามงบประมาณทีไ่ดจ้ดัสรรมาให ้ในดา้น
บุคลากรทางผูบ้รหิารโรงเรยีนไดก้ระจายความรบัผดิชอบ ในการจดัท าแผนและการบรหิารทรพัยากร 
จะมอบหมายใหร้องผูอ้ านวยการโรงเรยีนและคร ูรบัผดิช อบ ในส่วนของการเบกิจา่ยงบประมาณ จะ
มอบหมายใหเ้จา้หน้าทีธุ่รการ ด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ
กรงุเทพมหานคร พ .ศ. 2528   ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานครเรือ่งการพสัดุพ .ศ. 2538 แกไ้ขเพิม่เตมิ
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(ฉบบัที2่)พ.ศ. 2548   ระเบยีบกรงุเทพมหานคร ว่าดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิฯ พ .ศ. 2530และ
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่9)พ.ศ. 2548   การด าเนินงานในช่วงแรกๆของการไดร้บังบประมาณ จะมี
ปญัหาอุปสรรคบา้งแต่ผูบ้รหิารโรงเรยีนไดช้ีแ้จงว่าโรงเรยีนสามารถแกป้ญัหาต่างๆโดยปรกึษาทาง
ส านกังานเขต  ในส่วนของผลของโครงการฯ ในดา้นครชูาวต่ างประเทศสอนภาษาองักฤษทาง
โรงเรยีนยงัไมไ่ดค้าดหวงัว่านกัเรยีนจะสามารถสื่อสารภาษาองักฤษและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่ม
สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศของนกัเรยีนจะสงูขึน้เน่ืองจากการสอนของครชูาวต่างประเทศ   
การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ในระดบัชัน้ อนุบาลถงึประถมศกึษ าปีที ่ 6 จดักจิกรรมเขา้ค่ายพุทธ
บุตร และกจิกรรมการเขา้ค่ายพกัแรมลกูเสอื/เนตรนาร/ียวุกาชาด 
 
 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชิงเหตผุล และความสมัพนัธเ์ชิงประจกัษ์ ของ
แผนงาน/ความคาดหวงัและส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงโรงเรียนศาลาคู้ 

   โรงเรยีนศาลาคู ้เป็นโรงเรยีนขนาดกลาง  มี รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน  1 คน คร ู24  คน  
นกัเรยีน 586 คน เจา้หน้าทีธุ่รการ 1 คน ไดร้บังบประมาณตามโครงการฯ จ านวน  879, 000 บาท 
จดัการเรยีนการสอน ตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาลถงึชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 พจิารณาความสมเหตุสมผล
และความเป็นไปไดข้องแผนงาน/ความคาดหวงั ดงันี้      

 ปจัจยัน าเขา้    ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ  ดา้นการใช้ พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิาร
ราชการกรงุเทพมหานคร พ .ศ. 2528   ดา้นการใช้ ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานครเรือ่งการพสัดุพ .ศ. 
2538 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่2)พ.ศ. 2548   ดา้นการใช้ ระเบยีบกรงุเทพมหานคร ว่าดว้ยการรบัเ งนิ 
การเบกิจา่ยเงนิฯ พ.ศ. 2530และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่9)พ.ศ. 2548  ดา้นการจดัท าแผนการใชจ้า่ย
งบประมาณตามโครงการ       

      กระบวนการปฏบิตั ิ  ดา้น การบรหิารแผนการใชจ้า่ยงบประมาณตามโครงการ   ดา้นการ
บรหิารทรพัยากรตามโครงการเรยีน  ดา้นการมสี่วนรว่มของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งตามโครงการ 

      ผลของโครงการ  ดา้น ความสามารถในการใชค้อมพวิเตอร์   ดา้นความสามารถในการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศ    ดา้นความพงึพอใจของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน นกัเรยีน 
และผูป้กครอง นกัเรยีน  ความสอดคลอ้งของผลการด าเนินงานของโครงการฯทีเ่กดิขึน้จรงิกบั
วตัถุประสงคข์องโครงการฯ   
          จากการส ารวจขอ้มลู การสมัภาษณ์ ผูบ้รหิารโรงเรยีน  คร ูนกัเรยีน พบว่าโรงเรยีนได้
ด าเนินการโครงการเรยีนฟร ีเรยีนดอียา่งมคีุณภาพ เป็นไปตามงบประมาณทีไ่ดจ้ดัสรรมาให ้ในดา้น
บุคลากรทางผูบ้รหิารโรงเรยีนไดก้ระจายความรบัผดิชอบ ในการจัดท าแผนและการบรหิารทรพัยากร 
จะมอบหมายใหร้องผูอ้ านวยการโรงเรยีนและคร ูรบัผดิชอบ ในส่วนของการเบกิจา่ยงบประมาณ จะ
มอบหมายใหเ้จา้หน้าทีธุ่รการ ด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ
กรงุเทพมหานคร พ .ศ. 2528   ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานครเรือ่งการพสัดุพ .ศ. 2538 แกไ้ขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที2่)พ.ศ. 2548   ระเบยีบกรงุเทพมหานคร ว่าดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิฯ พ .ศ. 2530และ
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่9)พ.ศ. 2548   การด าเนินงานในช่วงแรกๆของการไดร้บังบประมาณ จะมี
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ปญัหาอุปสรรคบา้งแต่ผูบ้รหิารโรงเรยีนไดช้ีแ้จงว่าโรงเรยีนสามา รถแกป้ญัหาต่างๆโดยปรกึษาทาง
ส านกังานเขต  ในส่วนของผลของโครงการฯ ในดา้นครชูาวต่างประเทศสอนภาษาองักฤษทาง
โรงเรยีนยงัไมไ่ดค้าดหวงัว่านกัเรยีนจะสามารถสื่อสารภาษาองักฤษและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่ม
สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศของนกัเรยีนจะสงูขึน้เน่ืองจากการสอนขอ งครชูาวต่างประเทศ   
การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ในระดบัชัน้ อนุบาลถงึประถมศกึษาปีที ่ 6 จดักจิกรรมเขา้ค่ายวชิาการ 
และกจิกรรมการเขา้ค่ายพกัแรมลกูเสอื/เนตรนาร/ียวุกาชาด 
 
 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชิงเหตผุล และความสมัพนัธเ์ชิงประจกัษ์ ของ
แผนงาน/ความคาดหวงัและส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงโรงเรียนวดัแสนสขุ 

   โรงเรยีนวดัแสนสุข เป็นโรงเรยีนขนาดกลาง  มรีองผูอ้ านวยการโรงเรยีน  1 คน คร ู 30  
คน  นกัเรยีน 706 คน เจา้หน้าทีธุ่รการ 1 คน ไดร้บังบประมาณตามโครงการฯ จ านวน 1, 059, 000  
บาท จดัการเรยีนการสอน ตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาลถงึชัน้ ประถมศกึษาปีที ่ 6 พจิารณาความ
สมเหตุสมผลและความเป็นไปไดข้องแผนงาน/ความคาดหวงั ดงันี้      

   ปจัจยัน าเขา้    ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ  ดา้นการใช้ พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิาร
ราชการกรงุเทพมหานคร พ .ศ. 2528   ดา้นการใช้ ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานครเรือ่งการพสัดุพ .ศ. 
2538 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่2) พ.ศ. 2548   ดา้นการใช้ระเบยีบกรงุเทพมหานคร ว่าดว้ยการรบัเงนิ 
การเบกิจา่ยเงนิฯ พ.ศ. 2530และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่9)พ.ศ. 2548  ดา้นการจดัท าแผนการใชจ้า่ย
งบประมาณตามโครงการ       

  กระบวนการปฏบิตั ิ  ดา้น การบรหิารแผนการใชจ้า่ยงบปร ะมาณตามโครงการ   ดา้นการ
บรหิารทรพัยากรตามโครงการเรยีน  ดา้นการมสี่วนรว่มของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตามโครงการ 

      ผลของโครงการ  ดา้น ความสามารถในการใชค้อมพวิเตอร์   ดา้นความสามารถในการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศ    ดา้นความพงึพอใจของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน นกัเรยีน  
และผูป้กครอง นกัเรยีน  ความสอดคลอ้งของผลการด าเนินงานของโครงการฯทีเ่กดิขึน้จรงิกบั
วตัถุประสงคข์องโครงการฯ   
          จากการส ารวจขอ้มลู การสมัภาษณ์ ผูบ้รหิารโรงเรยีน  คร ูนกัเรยีน พบว่าโรงเรยีนได้
ด าเนินการโครงการเรยีนฟร ีเรยีนดอียา่งมคีุณภาพ เป็นไปตามงบประม าณทีไ่ดจ้ดัสรรมาให ้ในดา้น
บุคลากรทางผูบ้รหิารโรงเรยีนไดก้ระจายความรบัผดิชอบ ในการจดัท าแผนและการบรหิารทรพัยากร 
จะมอบหมายใหร้องผูอ้ านวยการโรงเรยีนและคร ูรบัผดิชอบ ในส่วนของการเบกิจา่ยงบประมาณ จะ
มอบหมายใหเ้จา้หน้าทีธุ่รการ ด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม พระราชบญัญตัริะ เบยีบบรหิารราชการ
กรงุเทพมหานคร พ .ศ. 2528   ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานครเรือ่งการพสัดุพ .ศ. 2538 แกไ้ขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที2่)พ.ศ. 2548   ระเบยีบกรงุเทพมหานคร ว่าดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิฯ พ .ศ. 2530และ
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่9)พ.ศ. 2548   การด าเนินงานในช่วงแรกๆของ การไดร้บังบประมาณ จะมี
ปญัหาอุปสรรคบา้งแต่ผูบ้รหิารโรงเรยีนไดช้ีแ้จงว่าโรงเรยีนสามารถแกป้ญัหาต่างๆโดยปรกึษาทาง
ส านกังานเขต  ในส่วนของผลของโครงการฯ ในดา้นครชูาวต่างประเทศสอนภาษาองักฤษทาง
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โรงเรยีนยงัไมไ่ดค้าดหวงัว่านกัเรยีนจะสามารถสื่อสารภาษาองักฤษและผลสมัฤทธิ ์ทางการเรยีนกลุ่ม
สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศของนกัเรยีนจะสงูขึน้เน่ืองจากการสอนของครชูาวต่างประเทศ   
การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ในระดบัชัน้ อนุบาลถงึชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 จดักจิกรรมเขา้ค่าย
วชิาการ และกจิกรรมการเขา้ค่ายพกัแรมลกูเสอื/เนตรนาร/ียวุกาชาด 
 
 ผลก ารวิเคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชิงเหตผุล และความสมัพนัธเ์ชิงประจกัษ์ ของ
แผนงาน/ความคาดหวงัและส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงโรงเรียนสเุหร่าบางชนั 

   โรงเรยีนสุเหรา่บางชนั เป็นโรงเรยีนขนาดกลาง  มรีองผูอ้ านวยการโรงเรยีน  1 คน คร ู20  
คน  นกัเรยีน 492 คน เจา้หน้าทีธุ่รการ 1 คน ได้รบังบประมาณตามโครงการฯ จ านวน 738, 000  
บาท จดัการเรยีนการสอน ตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาลถงึชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 พจิารณาความ
สมเหตุสมผลและความเป็นไปไดข้องแผนงาน/ความคาดหวงั ดงันี้      

 ปจัจยัน าเขา้    ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ  ดา้นการใช้ พระราชบญัญตัริะเบยีบบริ หาร
ราชการกรงุเทพมหานคร พ .ศ. 2528   ดา้นการใช้ ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานครเรือ่งการพสัดุพ .ศ. 
2538 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่2)พ.ศ. 2548   ดา้นการใช้ ระเบยีบกรงุเทพมหานคร ว่าดว้ยการรบัเงนิ 
การเบกิจา่ยเงนิฯ พ.ศ. 2530และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่9)พ.ศ. 2548  ดา้นการจดัท าแผนการใชจ้า่ย
งบประมาณตามโครงการ       

      กระบวนการปฏบิตั ิ  ดา้น การบรหิารแผนการใชจ้า่ยงบประมาณตามโครงการ   ดา้นการ
บรหิารทรพัยากรตามโครงการเรยีน  ดา้นการมสี่วนรว่มของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตามโครงการ 

      ผลของโครงการ  ดา้น ความสามารถในการใชค้อมพวิเตอร์   ดา้นความส ามารถในการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศ    ดา้นความพงึพอใจของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน นกัเรยีน 
และผูป้กครอง นกัเรยีน  ความสอดคลอ้งของผลการด าเนินงานของโครงการฯทีเ่กดิขึน้จรงิกบั
วตัถุประสงคข์องโครงการฯ   
          จากการส ารวจขอ้มลู การสมัภาษณ์ ผูบ้รหิารโรงเรยีน  คร ูนกัเรยีน พบว่าโรงเรยีนได้
ด าเนินการโครงการเรยีนฟร ีเรยีนดอียา่งมคีุณภาพ เป็นไปตามงบประมาณทีไ่ดจ้ดัสรรมาให ้ในดา้น
บุคลากรทางผูบ้รหิารโรงเรยีนไดก้ระจายความรบัผดิชอบ ในการจดัท าแผนและการบรหิารทรพัยากร 
จะมอบหมายใหร้องผูอ้ านวยการโรงเรยีนและคร ูรบัผดิชอบ ในส่ วนของการเบกิจา่ยงบประมาณ จะ
มอบหมายใหเ้จา้หน้าทีธุ่รการ ด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ
กรงุเทพมหานคร พ .ศ. 2528   ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานครเรือ่งการพสัดุพ .ศ. 2538 แกไ้ขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที2่)พ.ศ. 2548   ระเบยีบกรงุเทพมหานคร ว่าดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิฯ พ .ศ. 2530และ
แกไ้ขเพิม่เตมิ  (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2548   การด าเนินงานในช่วงแรกๆของการไดร้บังบประมาณ จะมี
ปญัหาอุปสรรคบา้งแต่ผูบ้รหิารโรงเรยีนไดช้ีแ้จงว่าโรงเรยีนสามารถแกป้ญัหาต่างๆโดยปรกึษาทาง
ส านกังานเขต  ในส่วนของผลของโครงการฯ ในดา้นครชูาวต่างปร ะเทศสอนภาษาองักฤษทาง
โรงเรยีนยงัไมไ่ดค้าดหวงัว่านกัเรยีนจะสามารถสื่อสารภาษาองักฤษและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่ม
สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศของนกัเรยีนจะสงูขึน้เน่ืองจากการสอนของครชูาวต่างประเทศ   
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การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ในระดบัชัน้ อนุบาลถงึชัน้ประถมศกึษา ปีที ่ 6 จดักจิกรรมเขา้ค่าย
วชิาการ และกจิกรรมการเขา้ค่ายพกัแรมลกูเสอื/เนตรนาร/ียวุกาชาด 
 
 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชิงเหตผุล และความสมัพนัธเ์ชิงประจกัษ์ ของ
แผนงาน/ความคาดหวงัและส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงโรงเรียน บึงขวาง 

   โรงเรยีนบงึขวาง เป็นโรงเรยีนขนาดเลก็ ไม่ มรีองผูอ้ านวยการโรงเรยีน คร ู 10 คน  
นกัเรยีน 216 คน เจา้หน้าทีธุ่รการ 1 คน ไดร้บังบประมาณตามโครงการฯ จ านวน 324, 000  บาท 
จดัการเรยีนการสอน ตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาลถงึชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 พจิารณาความสมเหตุสมผล
และความเป็นไปไดข้องแผนงาน/ความคาดหวงั ดงันี้     

     ปจัจยัน าเขา้    ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ  ดา้นการใช้ พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิาร
ราชการกรงุเทพมหานคร พ .ศ. 2528   ดา้นการใช้ ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานครเรือ่งการพสัดุพ .ศ. 
2538 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่2) พ.ศ. 2548   ดา้นการใช้ระเบยีบกรงุเทพมหานคร ว่าดว้ยการรบัเงิ น 
การเบกิจา่ยเงนิฯ พ.ศ. 2530และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่9)พ.ศ. 2548  ดา้นการจดัท าแผนการใชจ้า่ย
งบประมาณตามโครงการ       

      กระบวนการปฏบิตั ิ  ดา้น การบรหิารแผนการใชจ้า่ยงบประมาณตามโครงการ   ดา้นการ
บรหิารทรพัยากรตามโครงการเรยีน  ดา้นการมสี่วนรว่มของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งตามโครงการ 

      ผลของโครงการ  ดา้น ความสามารถในการใชค้อมพวิเตอร์   ดา้นความสามารถในการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศ    ดา้นความพงึพอใจของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน นกัเรยีน 
และผูป้กครอง นกัเรยีน  ความสอดคลอ้งของผลการด าเนินงานของโครงการฯทีเ่กดิขึน้จรงิกบั
วตัถุประสงคข์องโครงการฯ   
          จากการส ารวจขอ้มลู การสมัภาษณ์ ผูบ้รหิารโรงเรยีน  คร ูนกัเรยีน พบว่าโรงเรยีนได้
ด าเนินการโครงการเรยีนฟร ีเรยีนดอียา่งมคีุณภาพ เป็นไปตามงบประมาณทีไ่ดจ้ดัสรรมาให ้ในดา้น
บุคลากรทางผูบ้รหิารโรงเรยีนไดก้ระจายความรบัผดิชอบ การจดัท า แผนและการบรหิารทรพัยากร 
ผูบ้รหิารโรงเรยีนรว่มกนัจดัท ากบัคร ูในส่วนของการเบกิจา่ยงบประมาณ จะมอบหมายใหเ้จา้หน้าที่
ธุรการด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร พ .ศ. 2528   
ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานครเรือ่งการพสัดุพ .ศ. 2538 แกไ้ขเพิม่เ ตมิ(ฉบบัที่2)พ.ศ. 2548   ระเบยีบ
กรงุเทพมหานคร ว่าดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิฯ พ .ศ. 2530และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่9)พ.ศ. 
2548   การด าเนินงานมปีญัหาอุปสรรคดา้นบุคลากรมาก เน่ืองจากโรงเรยีนไมม่รีองผูอ้ านวยการ
โรงเรยีน คร ูจ านวน 10 คน จะมชีัว่โมงการสอนเตม็เท่ ากบัจ านวนหอ้งเรยีน  ผูบ้รหิารโรงเรยีนจงึ
ตอ้งการบุคลากรเพิม่อกี 1 คน   ในส่วนของผลของโครงการฯ ในดา้นครชูาวต่างประเทศสอน
ภาษาองักฤษทางโรงเรยีนยงัไมไ่ดค้าดหวงัว่านกัเรยีนจะสามารถสื่อสารภาษาองักฤษและผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศของนกัเ รยีนจะสงูขึน้เน่ืองจากการสอนของครู
ชาวต่างประเทศ  ประกอบกบันกัเรยีนในโรงเรยีนบงึขวางนบัถอืศาสนาอสิลาม รอ้ยละ 97 ตอ้งเรยีน
หนงัสอือสิลามตอนเยน็ดว้ย  
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 สรปุความสมัพนัธเ์ชิงเหตผุล และความสมัพนัธเ์ชิงประจกัษ์ ของแผนงาน /ความ
คาดหวงั กบัส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริง ระหว่างปัจจยัน าเข้า กบักระบวนการปฏิบติัและผลของโครงการ
เรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคณุภาพ  ของฝ่ายการศึกษา และโรงเรียนสงักดักรงุเทพมหานครใน
ส านักงานเขตมีนบรุี ทัง้ 13 โรงเรียน 
           จากการพจิารณา ความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล และความสมัพนัธเ์ชงิประจกัษ์ ของแผนงาน /
ความคาดหวงั  และสิ่ งทีเ่กดิขึน้จรงิ ของฝา่ยการศกึษาและโรงเรยีนในสงักดั 13 โรงเรยีน 
ประกอบดว้ย โรงเรยีนมนีบุร ีโรงเรยีนวดับ าเพญ็เหนือและโรงเรยีนสุเหรา่ทรายกองดนิ โรงเรยีน
คลองสองตน้นุ่น โรงเรยีนคลองสาม โรงเรยีนวงัเลก็วทิยานุสรณ์ โรงเรยีนบา้นเกาะ โรงเรยีนวดัทอง
สมัฤทธิ ์โรงเรยีนวดัใหมล่ านกแขวก โรงเรยีนศาลาคู ้โรงเรยีนสุเหรา่บางชนั และโรงเรยีนวดัแสนสุข   
และโรงเรยีนบงึขวาง 
       แผนงาน /ความคาดหวงัและส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริง ของฝ่ายการศึกษา  เป็นแผนงาน /ความ
คาดหวงัทีก่ าหนดขึน้เพื่อใชใ้นการก ากบั ดแูล และควบคุมการใชจ้า่ยงบประมาณตามโครงการเ รยีน
ฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครในส านกังานเขตมนีบุร ีจ านวน 13 
โรงเรยีน สิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิการด าเนินงานตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ สามารถ
ด าเนินการ ไปดว้ยด ีมปีญัหาด้ านบุคลากรและระเบยีบวธิกีารเบกิจา่ยงบประมาณ บา้งเลก็น้ อย
เนื่องจากเป็นโครงการใหม ่ไมม่บีุคลากรใหม้าและไมม่รีะเบยีบวธิกีารเบกิจา่ยงบประมาณรองรบั 
เช่น การเบกิจา่ยเงนิค่าประกนัอุบตัเิหตุ และการอนุมตัจิา่ยขาดชุดลกูเสอืฯ ตอ้งขออนุมตัผิูว้่าราชการ
กรงุเทพมหานคร จงึท าใหเ้พิม่ขัน้ตอนการด าเนินงานและการเพิม่ภาระงาน 
       แผนงาน/ความคาดหวงัและส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงของโรงเรียนทัง้ 13 โรงเรียน ทุกโรงเรยีน
มแีผนงาน /ความคาดหวงัทีส่อดคลอ้งกบัแผนงาน /ความคาดหวงัของฝา่ยการศกึษา  สิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ
ทุกรงเรยีนสามารถปฏบิตังิานตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ไดลุ้ล่วงตามทีก่ าหนด ไว้
ในแผนเนื่องจากการบรหิารงานของโรงเรยีนมกีารเอือ้อ านวยกนั  ทัง้ในระบบเครอืขา่ยโรงเรยีนและ
ความสมัพนัธส์่วนบุคคลรว่มทัง้เจา้หน้าทีใ่นส่วนปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธอ์นัดต่ีอ ไมม่ปีญัหาและ
อุปสรรคในดา้นการประสานงานและการแกป้ญัหาต่างๆประกอบกบัหวัหน้าฝา่ยการศกึษาและ
เจา้หน้าที ่มคีวามรูเ้รือ่งระเบยีบวธิกีารบรหิารงบประมาณเป็นอยา่งดจีงึสามารถเป็นทีป่รกึษาใหก้บั
ทางโรงเรยีนได ้จะมกีแ็ต่ โรงเรยีนขนาดเลก็ไมม่ตี าแหน่งรองผูอ้ านวยการโรงเรยีนไวช้่วยงาน จงึมี
ปญัหาดา้นบุคลากร  แต่กส็ามารถปฏบิตังิานไดลุ้ล่วงตามแผนงาน/ความคาดหวงัทีก่ าหนดไว ้
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 ตอนท่ี 6  การวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งระหว่างแผนงาน/ความคาดหวงั กบัสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ในดา้นปจัจยัน าเขา้ กระบวนการปฏบิตัแิละผลของโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ   
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งระหว่าแผนงาน /ความคาดหวงักบัสิง่ทเีกดิขึน้
จรงิในดา้นปจัจยัน าเขา้ กระบวนการปฏบิตัแิละผลของโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ 
ตามวธิปีระเมนิแนวทางแบบจ าลองเคาน์ทแินนซข์องสเตก้ 
  
                                                    ความสอดคลอ้ง 
 
 
 
 
                                                      ความสอดคลอ้ง 
 
 
                                                             
 
 
                                                        ความสอดคลอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน/ความคาดหวงั 

ปจัจยัน าเขา้ 

ผลของโครงการเรยีนฟร ี
เรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ 
 

ผลของโครงการเรยีนฟร ี
เรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ 

 

ความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล 

กระบวนการปฏบิตัิ กระบวนการปฏบิตั ิ

ความสมัพนัธเ์ชงิประจกัษ์ 

ปจัจยัน าเขา้ 
 

สิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ 

ความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล 
ความสมัพนัธเ์ชงิประจกัษ์ 



 

ตาราง 34 ผลความสอดคลอ้งระหว่างแผนงาน/ความคาดหวงักบัสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิของฝา่ยการศกึษาและโรงเรยีนในสงักดัส านกังานเขตมนีบุรี  
 

แผนงาน/ความคาดหวงักบัสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ความสอดคลอ้งตามความคดิเหน็ของ 

หวัหน้าฝา่ยฯ ผูบ้รหิารโรงเรยีน ขา้ราชการคร ู คณะกรรมการฯ นกัเรยีน ผูป้กครองฯ 
ดา้นปจัจยัน าเขา้       
1.ดา้นบุคลากร √ √ √ √ - - 
2.งบประมาณ √ √ √ √ - - 
3.พ.ร.บ.ระเบยีบบรหิารราชการ กทม. พ.ศ. 2528 √ √ √ - - - 
4. ขอ้บญัญตั ิกทม. เรื่องการพสัดุ ฯ √ √ √ - - - 
5. ระเบยีบ กทม.ว่าดว้ยการรบัจ่ายเงนิฯ √ √ √ - - - 
6.แผนการใชจ้่ายงบประมาณ √ √ √ √ - - 
ดา้นกระบวนการปฏบิตั ิ       
1. การใชจ้่ายงบประมาณ √ √ √ √ √ √ 
2.การบรหิารทรพัยากร √ √ √ √ √ √ 
3. การมสีว่นร่วมของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง √ √ √ √ √ √ 
ดา้นผลการด าเนินงานตามโครงการฯ       
1.ความสามารถในการใชค้อมพวิเตอร ์ - √ √ √ √ √ 
2.ความสามารถในการสือ่สารโดยใชภ้าษาต่างประเทศ - √ √ √ √ √ 
3. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษ X X X X X X 
4. ความพงึพอใจของผูค้ณะกรรมการฯ นกัเรยีนและผูป้กครอง - - - √ √ √ 
5. ความสอดคลอ้งของผลการด าเนินงานโครงการทีเ่กดิขึน้จรงิกบั
วตัถุประสงคข์องโครงการฯ 

√ √ - - - - 

 

หมายเหตุ   √   หมายถงึ  สอดคลอ้ง ระหว่าง แผนงาน/คาดหวงักบัสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ  
                X     หมายถงึ ไมส่อดคลอ้ง ระหว่าง แผนงาน/คาดหวงักบัสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ 120 
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 จากตาราง 34 พบว่า ความสอดคลอ้งระหว่างแผนงาน/ความคาดหวงักบัสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ
ของฝา่ยการศกึษาและโรงเรยีนในสงักดัส านกังานเขตมนีบุรตีามความคดิเหน็ของ หวัหน้าฝา่ย
การศกึษา ผูบ้รหิารโรงเรยีน ขา้ราชการคร ู คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน นกัเรยีน และ
ผูป้กครองนกัเรยีน ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามสอดคลอ้งกนัทัง้ทางดา้นปจัจยัน าเขา้ กระบวนการ
ปฏบิตัแิละผลของโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ  ในส่วนของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
ภาษาองักฤษ ค่าเฉลีย่ ( X )  ของแต่ละโรงเรยีนส่วนใหญ่ (จ านวน 8 โรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ 
61.54) ผ่านในทุกระดบัชัน้ มจี านวน 3 โรงเรยีน ผ่านในบางชัน้ และจ านวน 2 โรงเรยีนไมผ่่านเกณฑ์
การประเมนิ  แต่ในส่วนระดบัส านกังานเขต ผ่านในทุกระดบัชัน้ มจี านวน 7 โรงเรยีน (คดิเป็นรอ้ยละ 
53.84)คอืโรงเรยีนคลองสองตน้นุ่น โรงเรยีนวงัเลก็วทิยานุสรณ์ โรงเรยีนบงึขวาง โรงเรยีนมนีบุร ี
โรงเรยีนวดัทองสมัฤทธิ ์โรงเรยีนวดัแสนสุข และโรงเรยีนสุเหรา่บางชนั ทีม่แีนวโน้มผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนในวชิาภาษาอังกฤษเพิม่ขึน้ เมือ่ดใูนภาพรวมผลสมัฤทธิท์างการเรยีนยงัไมเ่พิม่ขึน้ แต่
จากการสมัภาษณ์คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ยงัพบว่า โรงเรยีนยงัตอ้งระดมทรพัยากร
จากภายนอกเขา้มาสนบัสนุนการจดัการศกึษาในดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มอาคาร สถานที ่ ภายใน
โรงเรยีน เนื่องจากไมไ่ดร้บัจดัสรรงบประมาณ จดัซือ้ครภุณัฑบ์างชนิดทีไ่มม่งีบประมาณ เช่นเครือ่ง
คอมพวิเตอร ์เพื่อใหเ้พยีงพอกบัการใชง้านของนกัเรยีน โดยวธิกีารทอดผา้ปา่ทางการศกึษา(ส าหรบั
โรงเรยีนวดั) การจดังานดื่มน ้าชาเพื่อการกุศล(ส าหรบัโรงเรยีนอสิลาม)  
 

 ตอนท่ี 7   การตดัสนิคุณค่าของผลการประเมนิโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ  
        ผูว้จิยัตดัสนิคุณค่า ของผลการประเมนิโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพตามวธิี
ประเมนิแนวทางแบบจ าลองเคาน์ทแินนซข์องสเตก้ จากภาพประกอบ 28 

 
 
 
                                
 

 
 
 

 
 
 
 
 

                            

ภาพประกอบ 28 แบบจ าลองการตดัสนิคุณค่า 

  
เมตรกิภาคบรรยาย
ของโครงการฯ 
  

  
เมตรกิภาคบรรยาย
ของโครงการฯ 
  

 
มาตรฐานทีค่วร
จะเป็น 

 
การพจิารณาตดัสนิ 

การเปรยีบเทยีบสมบรูณ์ 

การเปรยีบเทยีบสมัพนัธ ์



   

 

122 

        จากภาพประกอบ 28 จะเหน็ว่าในการเปรยีบเทยีบเกณฑส์มบรูณ์ นัน้จะตอ้งสรปุหามาตรฐาน
การประเมนิทีค่วรจะเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ ป ั จจยัน าเขา้ทีค่วรม ีกระบวนการปฏบิตั ิ
และผลทีเ่กดิขึน้ จรงิ ส าหรบัการเปรยีบเทยีบกบัเกณฑส์มัพนัธเ์ป็นการน าเสนอเมตรกิภาคบรรยาย
ของโครงการฯในแต่ละโรงเรยีนมาเปรยีบเทยีบกนัในด้ าน ปจัจยัน าเขา้ กระบวนการปฏิ บตั ิและผล
ของโครงการฯ ซึง่ผูว้จิยัไดแ้สดงไวใ้นตาราง 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตาราง 35 การตดัสนิคุณค่าของผลการประเมนิโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ  
 

แผนงาน/ความคาดหวงั สิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ ผลการประเมนิ การตดัสนิคุณค่า 
ปัจจยัน าเข้า 
1.   จ านวนบุคลากร 
 
 
 
2.  งบประมาณตามโครงการฯ 
 
 
 
 
3.  พระราชบญัญตัริะเบยีบ
บรหิารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2528 
 
 
4. ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร 
เรื่องการพสัดุ พ.ศ. 2538 
แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที2่)พ.ศ. 
2548 
 

ปัจจยัน าเข้า 
1.   จ านวนบุคลากรเพยีงพอกบัความ
ตอ้งการ(จากแบบสอบถามความคดิเหน็
ของกลุ่มตวัอย่าง) 
 
2.  งบประมาณตามโครงการฯ
เพยีงพอและเหมาะสม(จากแบบสอบถาม
ความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่าง) 
 
 
3.ไม่มปีญัหาและอุปสรรคในการใช้
พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 (จาก
แบบสอบถามความคดิเหน็ของกลุ่ม
ตวัอย่าง) 
4. ไม่มปีญัหาและอุปสรรคในการใช้
ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่องการ
พสัดุ พ.ศ. 2538 แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบั
ที2่)พ.ศ. 2548 (จากแบบสอบถามความ
คดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่าง) 
 

ปัจจยัน าเข้า 
1.จ านวนบุคลากรเพยีงพอส าหรบัการด าเนินงานตาม
โครงการฯ(รอ้ยละ70ของผูบ้รหิารโรงเรยีน, รอ้ยละ
84.7ของขา้ราชการครกูรุงเทพมหานครและรอ้ยละ 
20.0ของหวัหน้าฝา่ยการศกึษาและเจา้หน้าที)่ 
2. จ านวนงบประมาณเพยีงพอและเหมาะสมส าหรบั
ด าเนินการตามวตัถุประสงคข์องโครงการ(รอ้ยละ90.0
ของผูบ้รหิารโรงเรยีน, รอ้ยละ80.7ของขา้ราชการครู
กรุงเทพมหานครและรอ้ยละ66.7ของหวัหน้าฝา่ย
การศกึษาและเจา้หน้าที)่ 
3. ไม่มปีญัหาและอุปสรรคในการใชพ้ระราช บญัญตัิ
ระเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพ มหานคร พ.ศ. 2528(
รอ้ยละ100.0ของผูบ้รหิารโรงเรยีนและรอ้ยละ 100.0
ของหวัหน้าฝา่ยการศกึษาและเจา้หน้าที)่ 
4.ไม่มปีญัหาและอุปสรรคในการใชข้อ้บญัญตัิ
กรุงเทพมหานคร เรื่องการพสัดุ พ.ศ. 2538 แกไ้ข
เพิม่เตมิ(ฉบบัที2่)พ.ศ. 2548(รอ้ยละ96.7ของผูบ้รหิาร
โรงเรยีนและรอ้ยละ 100.0ของหวัหน้าฝา่ยการศกึษา
และเจา้หน้าที)่ 
 

ปัจจยัน าเข้า 
1.แผนงาน/ความคาดหวงัไม่สอดคลอ้งกบั
สิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ(ผลการประเมนิตามความ
คดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่างจ านวน3 กลุ่มผ่าน 
1 กลุ่ม) 
2.แผนงาน/ความคาดหวงัสอดคลอ้งกบัสิง่ที่
เกดิขึน้จรงิ(ผลการประเมนิตามความ
คดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่างจ านวน3 กลุ่มผ่าน 
2 กลุ่ม) 
 
3. แผนงาน/ความคาดหวงัสอดคลอ้งกบัสิง่
ทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 
 
4.แผนงาน/ความคาดหวงัสอดคลอ้งกบัสิง่ที่
เกดิขึน้จรงิ 
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ตาราง 35 (ต่อ) 
 

แผนงาน/ความคาดหวงั สิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ ผลการประเมนิ การตดัสนิคุณค่า 
5.   ระเบยีบกรุงเทพ มหานคร
ว่าดว้ยการรบัเงนิการเบกิ
จ่ายเงนิฯ พ.ศ. 2530และแกไ้ข
เพิม่เตมิ(ฉบบัที ่9)พ.ศ. 2548 
 

5.ไม่มปีญัหาและอุปสรรคในการใช้
ระเบยีบกรุงเทพมหานครว่าดว้ยการ
รบัเงนิการเบกิจ่ายเงนิฯ พ.ศ. 2530
และแกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่9)พ.ศ. 
2548(จากแบบสอบถามความคดิเหน็ของ
กลุ่มตวัอยา่ง) 

5.ไม่มปีญัหาและอุปสรรคในการใชร้ะเบยีบ
กรุงเทพมหานครว่าดว้ยการรบัเงนิการเบกิจ่ายเงนิฯ 
พ.ศ. 2530และแกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่9)พ.ศ. 2548(
รอ้ยละ96.7ของผูบ้รหิารโรงเรยีนและรอ้ยละ 100.0
ของหวัหน้าฝา่ยการศกึษาและเจา้หน้าที)่ 
 

5. แผนงาน/ความคาดหวงัสอดคลอ้งกบัสิง่
ทีเ่กดิขึน้จรงิ 

6.  แผนการใชจ้่ายงบประมาณ
ตามโครงการฯ 

6.  มกีารจดัท าแผนการใชจ้่าย
งบประมาณตามโครงการฯ(จาก
แบบสอบถามความคดิเหน็ของกลุ่ม
ตวัอย่าง) 

6.มกีารจดัท าแผนการใชจ้่ายงบประมาณตาม
โครงการฯ (รอ้ยละ100.0ของผูบ้รหิารโรงเรยีน, รอ้ย
ละ91.9ของขา้ราชการครกูรุงเทพมหานครและรอ้ยละ 
100.0ของหวัหน้าฝา่ยการศกึษาและเจา้หน้าที)่ 

6. แผนงาน/ความคาดหวงัสอดคลอ้งกบัสิง่
ทีเ่กดิขึน้จรงิ 

กระบวนการปฏิบติั 
1.การใชจ้่ายงบประมาณ 

กระบวนการปฏิบติั 
1.มกีารใชจ้่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนและความตอ้งการของผูท้ี่
เกีย่วขอ้ง(จากแบบสอบถามความคดิเหน็
ของกลุ่มตวัอย่าง) 
 

กระบวนการปฏิบติั 
1.มกีารใชจ้่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและความ
ตอ้งการของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง(รอ้ยละ96.7ของผูบ้รหิาร
โรงเรยีน, รอ้ยละ85.9   ของขา้ราชการครู
กรุงเทพมหานครและรอ้ยละ 100.0ของหวัหน้าฝา่ย
การศกึษาและเจา้หน้าที)่ 

กระบวนการปฏิบติั 
1. แผนงาน/ความคาดหวงัสอดคลอ้งกบัสิง่
ทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 

2.การบรหิารทรพัยากร 
 

2.การบรหิารทรพัยากรเป็นไปตาม
งบประมาณทีไ่ดร้บัและความตอ้งการ
ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง(จากแบบสอบถามความ
คดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่าง) 
 

2.การบรหิารทรพัยากรเป็นไปตามงบประมาณทีไ่ดร้บั
และความตอ้งการของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง(ความเพยีงพอ
ของชุดลกูเสอื/เนตรนารฯีรอ้ยละ 86.7ของผูบ้รหิาร
โรงเรยีนและรอ้ยละ88.9ของขา้ราชการคร ูการไดร้บั
การประกนัอุบตัเิหตุ รอ้ยละ 83.3 ของผูบ้รหิาร
โรงเรยีนและรอ้ยละ 95.6 ของขา้ราชการคร)ู 

2.แผนงาน/ความคาดหวงัสอดคลอ้งกบัสิง่ที่
เกดิขึน้จรงิ 
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ตาราง 35 (ต่อ) 
 

แผนงาน/ความคาดหวงั สิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ ผลการประเมนิ การตดัสนิคุณค่า 
3.การมสีว่นร่วมของผูท้ี่
เกีย่วขอ้ง 

3.มกีารประชุม ชีแ้จง และประชา 
สมัพนัธก์ารด าเนินงานตามโครงการฯ
ใหผู้ท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งทราบ(จาก
แบบสอบถามความคดิเหน็ของกลุ่ม
ตวัอย่าง) 

3. การมสีว่นร่วมของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยการประชุม 
ชีแ้จง และประชาสมัพนัธก์ารด าเนินงานตาม
โครงการฯ(มากกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 89.5ของผูต้อบ
แบบสอบถาม) 

3.แผนงาน/ความคาดหวงัสอดคลอ้งกบัสิง่ที่
เกดิขึน้จรงิ 

ผลการด าเนินงานของ
โครงการฯ 
1.ความสามารถในการใช้
คอมพวิเตอรข์องนกัเรยีน 

ผลการด าเนินงานของโครงการฯ 
1.นกัเรยีนมคีวามสามารถในการใช้
คอมพวิเตอรใ์นระดบั 3.5(จากแบบสอบ ถาม
ความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่าง) 

ผลการด าเนินงานของโครงการฯ 
1.นกัเรยีนมคีวามสามารถในการใชค้อมพวิเตอรใ์น
ระดบัทีส่งูกว่า3.5     (ความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่าง) 
 

ผลการด าเนินงานของโครงการฯ 
1.แผนงาน/ความคาดหวงัสอดคลอ้งกบัสิง่ที่
เกดิขึน้จรงิ 
 

2.ความสามารถในการสือ่สาร
โดยใชภ้าษาต่างประเทศของ
นกัเรยีน 
 

2.นกัเรยีนมคีวามสามารถในการ
สือ่สารภาษาต่างประเทศในระดบั 3.5  
(จากแบบสอบถามความคดิเหน็ของกลุ่ม
ตวัอย่าง) 

2.นกัเรยีนมคีวามสามารถในการสือ่สาร
ภาษาต่างประเทศในระดบัทีส่งูกว่า 3.5 (ความคดิเหน็
ของกลุ่มตวัอย่าง) 
 

2.แผนงาน/ความคาดหวงัสอดคลอ้งกบัสิง่ที่
เกดิขึน้จรงิ 
 

3.ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
ภาษาองักฤษของนกัเรยีน
ชัน้ป.4/2549, ป.5/2550และป.
6/2551 
 

3.ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
ภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ ป.
4/2549, ป.5/2550และ ป.6/2551 
ในระดบัส านกังานเขต 2.28, 2.40,  
และ2.36 (จากแบบบนัทกึการส ารวจ
ขอ้มลูเอกสาร) 
 

3.ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษในระดบัที่
สงูกว่า 2.0  (แบบบนัทกึการส ารวจขอ้มลูเอกสาร) 
 

3.แผนงาน/ความคาดหวงัสอดคลอ้งกบัสิง่ที่
เกดิขึน้จรงิ 
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ตาราง 35 (ต่อ) 
 

แผนงาน/ความคาดหวงั สิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ ผลการประเมนิ การตดัสนิคุณค่า 
4.ความพงึพอใจของ
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน นกัเรยีนและผูป้กครอง
นกัเรยีน 
 

4.คณะกรรมการสถานศกึษาฯ 
นกัเรยีนและผูป้กครองมคีวามพงึพอใจ
ในโครงการฯ ในระดบั 3.5 (จาก
แบบสอบถามความคดิเหน็ของกลุ่ม
ตวัอย่าง) 

4.คณะกรรมการสถานศกึษาฯ นกัเรยีนและผูป้กครอง
มคีวามพงึพอใจในโครงการฯ ในระดบัทีส่งูกว่า 3.5  
(ความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่าง) 

4.แผนงาน/ความคาดหวงัสอดคลอ้งกบัสิง่ที่
เกดิขึน้จรงิ 

5.ความสอดคลอ้งของผลการ
ด าเนินงานของโครงการฯที่
เกดิขึน้จรงิกบัวตัถุประสงคข์อง
โครงการฯ 
 

5.มคีวามสอดคลอ้งของผลการ
ด าเนินงานของโครงการฯทีเ่กดิขึน้จรงิ
กบัวตัถุประสงคข์องโครงการฯใน
ระดบั 3.5 (จากแบบสอบถามความคดิเหน็
ของกลุ่มตวัอย่าง) 

5.มคีวามสอดคลอ้งของผลการด าเนินงานของ
โครงการฯทีเ่กดิขึน้จรงิกบัวตัถุประสงคข์องโครงการฯ
ในระดบัทีส่งูกว่า 3.5(ความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่าง) 
 

5.แผนงาน/ความคาดหวงัสอดคลอ้งกบัสิง่ที่
เกดิขึน้จรงิ 

 

จากตาราง  35 พบว่า  ผลการประเมนิโครงการเรยีนฟร ี เรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ และการตดัสนิคุณค่า มคีวามสอดคลอ้งกนัระหว่าแผนงาน /ความ
คาดหวงักบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ ใน ดา้นปจัจยัน าเขา้ กระบวนการปฏบิตัแิละผลของโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ทุกรายการ 
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 ตอนท่ี   8  แนวทางกระบวนการด าเนินงานตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ  
 ผูว้จิยัไดร้วบรวมผลการประเมนิโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ  โดยใช้
แบบจ าลองเ คาน์ทแินนซข์องสเตก็ จากแบบสอบถามความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอยา่ง และความ
คดิเหน็จากค าถามปลายเปิด แบบบนัทกึการส ารวจขอ้มลูเอกสาร และจากการสมัภาษณ์ ตาม
รายละเอยีดดงันี้ 
 1.  ดา้นปจัจยัน าเขา้ ประกอบดว้ย จ านวนบุคลากร งบประมาณ พระราชบญัญตัริะเบยีบ
บรหิารราชการกรงุเทพมหา นคร พ.ศ. 2528  ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานครเรือ่งการพสัดุ พ .ศ. 2538
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่2) พ.ศ. 2548 ระเบยีบกรงุเทพมหานครว่าดว้ยการรบัเงนิการเบกิจา่ยเงนิฯ
พ.ศ. 2530และแกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่9)พ.ศ. 2548  และแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ   
           2.  ดา้นกระบวนการปฏิ บตั ิประกอบดว้ย  การใชจ้า่ยงบประมาณ   การบรหิารทรพัยากร 
จ านวน 7 รายการ  การมสี่วนรว่มของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง   
          3.  ดา้นผลของโครงการ ประกอบดว้ย ความสามารถในการใชค้อมพวิเตอรข์องนกัเรยีน 
ความสามารถในการสื่อสารโดยใชภ้าษาต่างประเทศของนกัเรยีน ผลสมัฤทธิท์า งการเรยีนของ
นกัเรยีนในระดบัชัน้ ป .4/2549 ชัน้ ป.5/2550 และชัน้ ป .6/2551  ความพงึพอใจของคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน นกัเรยีน และผูป้กครองนกัเรยีน  ความสอดคลอ้งของผลการด าเนินงานของ
โครงการกบัวตัถุประสงคข์องโครงการฯ 
 โครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ เป็ นโครงการทีส่อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแห่งชาต ิพ .ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2)พ.ศ. 2545 เป็นตวัอยา่งการสนบัสนุนดา้น
งบประมาณในการจดัการศกึษาของการปกครองส่วนทอ้งถิน่ ตอบสนองความตอ้งการของผูป้กครอง
นกัเรยีนในการลดค่าใชจ้า่ยส าหรบัการศกึษาของบุตร ในการ จดัซือ้วสัดุอุปกรณ์การเรยีนต่างๆ                   
เนื่องจากงบประมาณตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ จดัสรรงบประมาณใหก้บั
นกัเรยีนเป็นรายหวั คนละ 1, 500 บาท จ านวน 7 รายการ  เป็นการจ ากดัขอบเขตการบรหิารจดัการ
ดา้นงบประมาณ โดยเฉพาะการก าหนด ค่าใชจ้า่ยในแต่ละรายการ  บางรายการ นกัเรยีน /ผูป้กครอง
ไมต่อ้งการ หรอืมมีากเกนิไป ท าใหน้กัเรยีน /ผูป้กครองไมเ่หน็ความส าคญัในการไดม้าซึง่สิง่ของ
อุปกรณ์ดงักล่าว เหน็ควรใหโ้รงเรยีนส ารวจความตอ้งการของนกัเรยีน /ผูป้กครอง ตามสภาพทีเ่ป็น
จรงิ (รอ้ยละ 75.1, 68.1, 73.7, 69.8, 74.0, 73.2และ72.0 ของผูป้กครองนกัเรยีนในความคดิเหน็
การด าเนินการส ารวจความตอ้งการทัง้ 7 รายการไมผ่่านเกณฑร์อ้ยละ 80 ของกลุ่มตวัอยา่ง )แลว้ให้
แต่ละโรงเรยีนบรหิารงบประมาณเองภายในวงเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรรไมจ่ าเป็นตอ้งเป็น 7 รายการ หรอื
ใหเ้งนิกบันกัเรยีน /ผูป้กครองนกัเรยีนไ ปบรหิารจดัการเองภายใตข้อบเขตทีก่ าหนด (รอ้ยละ 77.5 
ของความคดิเหน็ของขา้ราชการครเูกีย่วกบัความเหมาะสมของรายการค่าอุปกรณ์การเรยีนของ
นกัเรยีนคนละ 100 บาท รอ้ยละ 78.3 ของความคดิเหน็ของขา้ราชการครเูกีย่วกบัความเหมาะสม
ของรายการค่าหนงัสอืเสรมิการเรยีนคนละ 100 บาท แ ละรอ้ยละ 79.8 ของความคดิเหน็ของ
ขา้ราชการครเูกีย่วกบัความเหมาะสมของรายการค่าใชจ้า่ยกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนคนละ 100 บาทไม่
ผ่านเกณฑร์อ้ยละ 80ของกลุ่มตวัอยา่ง) 



บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

   
 การวจิยัครัง้นี้ เป็นการประเมนิโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ของโรงเรยีน
สงักดั กรงุเทพมหานครในส านกังานเขตมนีบุร ีประจ าปีการศกึษา 2551 จ านวน 13 โรงเรยีน 
ประกอบดว้ย โรงเรยีนคลองสองตน้นุ่น โรงเรยีนคลองสาม โรงเรี ยนวงัเลก็วทิยานุสรณ์ โรงเรยีน
บา้นเกาะ โรงเรยีน   บงึขวาง โรงเรยีนมนีบุร ีโรงเรยีนวดัทองสมัฤทธิ ์โรงเรยีนวดับ าเพญ็เหนือ 
โรงเรยีนวดัใหมล่ านกแขวก โรงเรยีนวดัแสนสุข โรงเรยีนศาลาคู ้โรงเรยีนสุเหรา่บางชนั โรงเรยีน
สุเหรา่ทรายกองดนิ ตามรายละเอยีดดงันี้ 
 

ความส าคญัการวิจยั 
 1.  การประเมนิจะท าใหไ้ดส้ารสนเทศในการตดัสนิคุณค่าของโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ี
อยา่งมคีุณภาพ เพื่อประกอบการตดัสนิใจของผูบ้รหิารในการพจิารณาพฒันาการด าเนินงานให้
ตอบสนองกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 
 2.  เป็นแนวทางใหก้บัผูท้ีส่นใจการประเมนิอยา่งเป็นระบ บ โดยการประยกุตใ์ชแ้บบจ าลอง
ในการประเมนิโครงการ 

จดุประสงคข์องการวิจยั 
 จดุประสงคข์องการวจิยัครัง้นี้ คอื 
   1.  เพื่อประเมนิปจัจยัน าเขา้ กระบวนการปฏบิตั ิและผล การด าเนินงานของโครงการเรยีน
ฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร ในส านกังานเขตมนีบุร ี
    2.  เพื่อเสนอแนวทางกระบวนการด าเนินงานตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ 
ของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร ในส านกังานเขตมนีบุร ี

ขอบเขตของการวิจยั 
 1. การวจิยัครัง้นี้ เป็นการประเมนิโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ของโรงเรยีน
สงักดักรงุเทพมหานคร ในส านกังานเขตมนีบุร ีจ านวน 13 โรงเรยีน ในปีการศกึษา 2551 โดย
ประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองเคาน์ทแินนซ ์ของสเตก้ 
 2.  ประชากร/กลุ่มตวัอยา่ง 
     2.1  ประชากร 
               ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื บุคลากรของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครใน
ส านกังานเขตมนี บุร ีจ านวน 13 โรงเรยีน โดยแบ่งออกเป็น    ผูบ้รหิารโรงเรยีน  จ านวน 34 คน 
ขา้ราชการครกูรงุเทพมหานคร จ านวน 469 คน  คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  จ านวน 156 
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คน  นกัเรยีน จ านวน 11,513 คน ผูป้กครองนกัเรยีน จ านวน 11,513 คน หวัหน้าฝา่ยการศกึษาและ
เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง จ านวน 15 คน ซึง่ด าเนินการสุ่มตวัอยา่งตามขัน้ตอนต่อไปนี้  
  2.2  การสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 
            การสุ่มกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั มขี ัน้ตอนดงันี้ 
               2.2.1  กลุ่มผูบ้รหิารโรงเรยีน ขา้ราชการครกูรงุเทพมหานคร คณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน หวัหน้าฝา่ยการศกึษาและเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง ผูว้จิยัเลอืกทัง้หมด 
             2.2.2  นกัเรยีน  
          1)  ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งนกัเรยีนโดยใชต้ารางส าเรจ็รปูของ Taro 
Yamane ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 390 คน 
     2)  จ าแนกโรงเรยีนในสงักดัส านกังานเขตมนีบุร ีจ านวน 13 โรงเรยีน ในแต่
ละโรงเรยีน ก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นนกัเรยีนระดบัช่วงชัน้ที ่ 2 ไดแ้ก่ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ขัน้
ประถมศกึษาปีที ่5 และชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  

              3)  สุ่มตวัอยา่งนกัเรยีนโดยใชว้ธิกีารสุ่มอยา่งงา่ย  (Simple Random 
Sampling) ตามระดบัชัน้ จ านวนชัน้ละ 10 คน รวมมนีกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่งโรงเรยีนละ 30 คน  
      2.2.3  ผูป้กครองนกัเรยีน เลอืกจากผูป้กครองของนกัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 

สรปุผลการศึกษาวิจยั 
 การศกึษาวจิยัครัง้นี้ เป็นการประเมนิโครงการเรยีนฟร ีเ รยีนด ีอยา่งมคีุณภาพของ
โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครในส านกังานเขตมนีบุร ีประจ าปีการศกึษา 2551 ซึง่ผูว้จิยัไดใ้ช้
รปูแบบการประเมนิตามแนวทาง แบบจ าลองเคาน์ทแินนซข์องสเตก็  เพื่อตดัสนิคุณค่าของโครงการ
เรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ โดยการพจิารณาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผ ล ความสมัพนัธเ์ชงิ
ประจกัษ์และความสอดคลอ้ง ระหว่าง แผนงาน/ความคาดหวงั กบัสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิของโครงการเรยีน
ฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณค่า ประกอบดว้ยการประเมนิดา้นต่างๆ ตามแผนภาพ 26 
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ภาพประกอบ 29 สรปุผลการประเมนิโครงการเรยีนฟร ีเรยีนดอียา่งมคีุณภาพของโรงเรยีนสงักดั  
      กรงุเทพมหานครในส านกังานเขตมนีบุร ี
 
 

การประเมนิปจัจยัน าเขา้ 

การประเมนิผลของโครงการ 

1. ความสามารถในการใชค้อมพวิเตอรข์องนกัเรยีน 
 2.ความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาต่าง  
  ประเทศของนกัเรยีน 
3. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษ 
4. ความพงึพอใจของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้  
  พืน้ฐาน นกัเรยีน และผูป้กครองนกัเรยีน 
5. ความสอดคลอ้งของผลการด าเนินงานของ 
  โครงการกบัวตัถุประสงคข์องโครงการฯ 
 

การประเมนิกระบวนการปฏบิตัิ 

1. จ านวนบุคลากร  
2. งบประมาณ 
3. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร 
    พ.ศ. 2528 
4. ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่งการพสัดุ พ.ศ. 2538  
   แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที2่) พ.ศ. 2548 
5. ระเบยีบกรงุเทพมหานครว่าดว้ยการรบัเงนิการเบกิ  
   จา่ยเงนิฯ พ.ศ. 2530และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่9) พ.ศ.  
   2548 
6. แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ 
 

1. การใชจ้า่ยงบประมาณ 
2. การบรหิารทรพัยากร จ านวน 7 รายการ 
3. การมสี่วนรว่มของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  
 

ขอ้เสนอแนะ 
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 1.  ผลการประเมินด้านปัจจยัน าเข้า 
  1.1  ผลการประเมนิดา้นบุคลากร ปรากฏว่า รอ้ยละ 70.0ของผูบ้รหิารโรงเรยีน รอ้ยละ
84.7ของขา้ราชการครกูรงุเทพมหานคร และ รอ้ยละ 20ของหวัหน้าฝา่ยการศกึษาและเจา้หน้าทีท่ี่
เกีย่วขอ้ง มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของจ านวนบุคลากร ผ่านเกณฑ์ การประเมนิรอ้ยละ 
80 ของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 1 กลุ่มและไมผ่่านเกณฑก์ารประเมนิ จ านวน 2 กลุ่ม เนื่องจากโครงการ
เรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพเป็นโครงการ ทีผู่บ้รหิารโรงเรยีน หวัหน้าฝา่ยการศกึษาและ
เจา้หน้าทีเ่ป็นผูท้ีร่บัผดิชอบในการด าเนินการในดา้นการจดัท าเอกสารประกอบโครงการการจดัท า
แผนการใชจ้า่ย การเบกิจา่ยงบประมาณ การประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่เป็นภาระงาน
ทีเ่พิม่ขึน้เมือ่มโีครงการเรยีนฟร ีเรยีนดี  อยา่งมคีุณภาพ ในส่วนของขา้ราชการครกูรงุเทพมหานคร
เป็นผูป้ฏบิตัใินรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งกบันกัเรยีนเท่านัน้ ดงันัน้ความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอยา่งทัง้ 3 
กลุ่มเป็นความคดิเหน็ทีเ่ป็นขอ้เทจ็จรงิจากการปฏบิตังิานตามโครงการจงึมคีวามคดิเหน็แตกต่างกนั 
แต่ในทางปฏบิตัโิรงเรยีนและฝา่ยการศกึษา สามารถด าเนินงานตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่ง
มคีุณภาพ ไดส้ าเรจ็ลุล่วงตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแผนงานทีว่างไว ้จะมโีรงเรยีนขนาด
เลก็ ซึง่มบีุคลากรน้อย ขา้ราชการครมูจี านวนเท่ากบัจ านวนหอ้งเรยีนของนกัเรยีนและไมม่รีอง
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน จงึมผีลกระทบดา้นการจดักระบวนการเรยีนการสอนค่อนขา้งมาก เนื่องจาก
ผูบ้รหิารโรงเรยีนมอบหมายใหข้า้ราชการครดู าเนินการจดัท าเอกสารงบประมาณตามโครงการซึง่
เป็นภาระงานทีเ่พิม่ขึน้ของขา้ราชการครสูายผูส้อน  
      1.2  ผลการประเมนิดา้นงบประมาณ ตามความคดิเหน็ของผูบ้ริ หารโรงเรยีน 
ขา้ราชการครกูรงุเทพมหานคร หวัหน้าฝา่ยการศกึษาและเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งในดา้นความเพยีงพอ
และเหมาะสมทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพใหก้บั
นกัเรยีน คนละ 1,500 บาท จ านวน 7 รายการ ประกอบดว้ย ค่าชุดลกูเสอื /เนตรนาร/ียวุกาชาด /ชุด
นอนอนุบาล /ชุดพลศกึษา  คนละ 450 บาท ค่าจา้งครสูอนภาษาต่างประเทศ  คนละ 500 บาทค่า
ประกนัอุบตัเิหตุ  คนละ 150 บาท  ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์  คนละ 100 บาท  ค่าวสัดุอุปกรณ์การเรยีน
ของนกัเรยีน คนละ 100  บาท   ค่าหนงัสอืเสรมิการเรยีน คนละ 100 บาท ค่าใชจ้า่ยกจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน คนละ 100 บาท พบว่า การจดัสรรงบประมาณ ใหก้บันกัเรยีนคนละ 1,500 บาท จ านวน 7 
รายการ มคีวามเพยีงพอและมคีวามเหมาะสมสงูกว่ารอ้ยละ 80 ของกลุ่มตวัอยา่งทุกรายการยกเวน้ 
ค่าวสัดุอุปกรณ์การเรยีนของนกัเรยีน  คนละ 100 บาทค่าหนงัสอืเสรมิการเรยีน คนละ 100 บาท
ค่าใชจ้า่ยกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน คนละ100 บาท ทีข่า้ราชการครกูรงุเทพมหานครรอ้ยละ 77.5,78.3 
และ 79.8 มคีวามคดิเหน็ว่าแตกต่างจากกลุ่มตวัอยา่ง  จากการวเิคราะหข์อ้เสนอแนะและการ
สมัภาษณ์ขา้ราชการครกูรงุเทพมหานครพบว่าเป็นความคดิเหน็ทีเ่กดิจากการปฏบิตังิานของ
ขา้ราชกา รครกูรงุเทพมหานครจรงิตามโครงการซึง่แต่เดมิค่าใชจ้า่ยในส่วนนี้สงูกว่าทีไ่ดร้บัจดัสรร
ตามโครงการจงึมคีวามคดิเหน็ทีแ่ตกต่างจากกลุ่มตวัอยา่งอื่น 
      1.3  ผลการประเมนิดา้น พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร พ .ศ. 
2528 ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารโรงเรยี น หวัหน้าฝา่ยการศกึษาและเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง  ใน
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ดา้นปญัหาและอุปสรรคในการใชพ้ระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร พ .ศ. 
2528 พบว่า ในการด าเนินงานตามโครงการฯ ไมม่ปีญัหาอุปสรรค ในการใชพ้ระราชบญัญตัริะเบยีบ
บรหิารราชการกรงุเทพมหานคร พ .ศ. 2528 รอ้ยละ 100 ของกลุ่มตวัอยา่ง เนื่องจาก ผูอ้ านวยการ
เขตมนีบุร ีไดม้อบอ านาจใหผู้บ้รหิารโรงเรยีน ปฏบิตัริาชการแทนผูอ้ านวยการเขตมนีบุร ีตามค าสัง่
ส านกังานเขตมนีบุร ีที ่386/2550 ลงวนัที ่12 ธนัวาคม 2550ในการบรหิารงบประมาณตามโครงการ
เรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ท าใหก้ารบรหิารงบประมาณเป็นไปดว้ยความคล่องตวั  
      1.4  ผลการประเมนิดา้น ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่งการพสัดุ พ .ศ. 2538 แกไ้ข
เพิม่เตมิ  (ฉบบัที่2) พ.ศ. 2548 ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารโรงเรยีน หวัหน้าฝา่ยการศกึษาและ
เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งในดา้นปญัหาและอุปสรรคในการใ ชข้อ้บญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่งการพสัดุ 
พ.ศ. 2538 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที2่) พ.ศ. 2548 พบว่า ในการด าเนินงานตามโครงการฯ ไมม่ปีญัหา
อุปสรรค ในการใช้ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่งการพสัดุ พ .ศ. 2538 แกไ้ขเพิม่เตมิ  (ฉบบัที่2) 
พ.ศ. 2548  รอ้ยละ 100ของกลุ่มตวัอยา่ง เนื่องจากการบรหิารงบประมาณของกรงุเทพมหานครตอ้ง
เป็นไปตาม ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่งการพสัดุ พ .ศ. 2538 แกไ้ขเพิม่เตมิ  (ฉบบัที่2) พ.ศ. 
2548  แต่ในทางปฏบิตัจิะมปีญัหาตดิขดัหรอืล่าชา้บา้งเน่ืองจากขัน้ตอนตาม ขอ้บญัญตัิ
กรงุเทพมหานคร เรือ่งการพสัดุ พ .ศ. 2538 แก้ไขเพิม่เตมิ  (ฉบบัที่2) พ.ศ. 2548 มหีลายขัน้ตอน
ประกอบกบัการตรวจสอบทีเ่ขม็งวดของฝา่ยการคลงัในส านกังานเขต ในขัน้ตอนสุดทา้ยของการตัง้
ฎกีาเบกิจา่ยงบประมาณแต่ละรายการ  
     1.5  ผลการประเมนิดา้น ระเบยีบกรงุเทพมหานครว่าดว้ยการรบัเงนิการเบกิจา่ยเงนิฯ 
พ.ศ. 2530และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2548ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารโรงเรยีน หวัหน้า
ฝา่ยการศกึษาและเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งในดา้นปญัหาและอุปสรรคในการใช้ระเบยีบกรงุเทพมหานคร
ว่าดว้ยการรบัเงนิการเบกิจา่ยเงนิฯ พ .ศ. 2530และแกไ้ขเพิม่เตมิ  (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2548พบว่า ใน
การด าเนินงานตามโครงการฯ ไมม่ปีญัหาอุปสรรค ในการใช้ระเบยีบกรงุเทพมหานครว่าดว้ยการรบั
เงนิการเบกิจา่ยเงนิฯ พ .ศ. 2530และแกไ้ขเพิม่เตมิ  (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2548 รอ้ยละ 100 ของกลุ่ม
ตวัอยา่ง เนื่องจากการบรหิารงบประมาณของกรงุเทพมหานครตอ้งเป็นไปตาม ระเบยีบ
กรงุเทพมหานครว่ าดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิฯ พ.ศ. 2530และแกไ้ขเพิม่เตมิ  (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 
2548  
     1.6  ผลการประเมนิดา้นแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ  ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร
โรงเรยีน ขา้ราชการครกูรงุเทพมหานครดา้นการส ารวจความตอ้งการและการจดัท าแผนปฏบิตังิาน
สงูกว่ารอ้ยละ 80 ของกลุ่มตวัอยา่ง ยกเวน้ผูป้กครองนกัเรยีน อยูใ่นระดบัไมผ่่านเกณฑต์ ่ากว่ารอ้ย
ละ 80 ของกลุ่มตวัอยา่ง  จากการวเิคราะหข์อ้เสนอแนะของกลุ่มผูป้กครองพบว่า โรงเรยีนไมไ่ด้
ส ารวจความตอ้งการทัง้ 7 รายการมกีารส ารวจบา้งบางรายการจงึมคีวามคดิเหน็แตกต่างจากกลุ่มอื่น 
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 2. ผลการประเมินด้านกระบวนการปฏิบติังาน 
  2.1  ผลการประเมนิดา้นการใชจ้า่ยงบประมาณเป็นไปตามแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ
ของฝา่ยการศกึษาและโรงเรยีนตามความคดิเหน็ของ ผูบ้รหิารโรงเรยีน ขา้ราชการคร ูหวัหน้าฝา่ย
การศกึษาและเจา้หน้าที ่พบว่า ในการด าเนินงานตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ 
เป็นไปตามแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ สงูกว่ารอ้ยละ 80ของกลุ่มตวัอยา่ง  
  2.2  ผลการประเมนิดา้น การบรหิารทรพัยากร  จ านวน 7 รายการ ประกอบดว้ย  ชุด
ลกูเสอื/เนตรนาร/ียวุกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพลศกึษา ค่าจา้งครสูอนภาษาต่างประเทศ ค่าประกนั
อุบตัเิหตุ  ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์  ค่าวสัดุอุปกรณ์การเรยีนของนกัเรยีน  ค่าหนงัสอืเสรมิการเรยีน  
ค่าใชจ้า่ยกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  ซึง่ผูว้จิยัไดส้ ารวจความคดิเหน็ในส่วนของความ เพยีงพอและความ
เหมาะสมของการจดัสรร ชุดลกูเสอื/เนตรนาร/ียวุกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพลศกึษา ใหก้บันกัเรยีน
ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารโรงเรยีนและขา้ราชการครกูรงุเทพมหานคร พบว่าความเพยีงพอของ
การจดัสรรชุดลกูเสอื /เนตรนารี /ยวุกาชาด /ชุดนอนอนุบาล /ชุดพลศกึษา สงูกว่ารอ้ย ละ 80ของกลุ่ม
ตวัอยา่ง ในส่วนการไดร้บัการประกนัอุบตัเิหตุ พบว่า นกัเรยีนไดร้บัการประกนัอุบตัเิหตูสงูกว่ารอ้ย
ละ 80ของกลุ่มตวัอยา่ง การทีค่วามคดิเหน็ของกลุ่มตวัอยา่งไมเ่ตม็รอ้ยละ 100.0 ซึง่นกัเรยีนบางคน
ไมไ่ดร้บัชุดลกูเสอื/เนตรนาร/ียวุกาชาด /ชุดนอนอนุบาล /ชุดพลศึกษา หรอื การประกนัอุบตัเิหตุ จาก
การวเิคราะหข์อ้เสนอแนะของกลุ่มตวัอยา่งพบว่านกัเรยีนมกีารยา้ยสถานศกึษาจากต่างจงัหวดัมา
เรยีนต่อโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครระหว่างปีการศกึษา จงึไมไ่ดร้บั ชุดลกูเสอื /เนตรน ารี/ยวุ
กาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพลศกึษา หรอื การประกนัอุบตัเิหตุ 
  2.3  ผลการประเมนิการมสี่วนรว่มของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ผูว้จิยัพจิารณาในดา้นการ
ประชาสมัพนัธ ์การประชุม /ชีแ้จงผูท้ีม่สี่วนไดส้่วนเสยีกบัโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ 
ตามความคดิเหน็ของ รวมทัง้การประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัโค รงการเรยีน
ฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ตามความคดิเหน็ของ ผูบ้รหิารโรงเรยีน ขา้ราชการคร ูคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน นกัเรยีน ผูป้กครองนกัเรยีน หวัหน้าฝา่ยการศกึษาและเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 
พบว่า มกีารประชาสมัพนัธ ์การประชุม /ชีแ้จง และการประสานงาน สงูกว่าร้ อยละ 80 ของกลุ่ม
ตวัอยา่งทุกรายการ 
 3.  ผลการประเมินผลของโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคณุภาพ 
  ผูว้จิยัประเมนิผลของโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ประกอบดว้ย 
ความสามารถในการใชค้อมพวิเตอรข์องนกัเรยีน  ความสามารถในการสื่อสารโดยใช้
ภาษาต่างประเทศของนกัเ รยีน  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษ ความพงึพอใจของ
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน นกัเรยีน และผูป้กครองนกัเรยีน และ ความสอดคลอ้งของผลการ
ด าเนินงานของโครงการกบัวตัถุประสงคข์องโครงการฯ  ตามความคดิเหน็ของ ผูบ้รหิารโรงเรยีน 
ขา้ราชการครกูรงุเทพมหานคร คณะกรรมก ารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน นกัเรยีน ผูป้กครองนกัเรยีน 
หวัหน้าฝา่ยการศกึษาและเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง พบว่า ผลการประเมนิผลของโครงการเรยีนฟร ีเรยีน
ด ีอยา่งมคีุณภาพ ในดา้น ความสามารถในการใชค้อมพวิเตอรข์องนกัเรยีน  ความสามารถในการ
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สื่อสารโดยใชภ้าษาต่างประเทศของนกัเรี ยนความพงึพอใจของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
นกัเรยีน และผูป้กครองนกัเรยีน  และ  ความสอดคลอ้งของผลการด าเนินงานของโครงการกบั
วตัถุประสงคข์องโครงการฯ  อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลีย่ ( X ) สงูกว่า 3.5 ทุกรายการ ในส่วนของการ
ประเมนิดา้นผลสมัฤทธิท์างการ เรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่
4/2549 ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5/2550 และชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6/2551 ในระดบัโรงเรยีน พบว่า 
จ านวน 7 โรงเรยีนมคี่าเฉลีย่ ( X ) สงูกว่าระดบั 2.0 จ านวน 2 โรงเรยีน ค่าเฉลีย่ ( X ) ต ่ากว่า
ระดบั 2.0 แต่ค่าเฉลีย่รวม อยูใ่นระดบั 2.69 2.40 และ 2.36 ซึง่สงูกว่าระดบั 2.0  
 

อภิปรายผล 
 1. ผลการประเมนิในภาพรวมดา้นปจัจยัน าเขา้ มผีลการประเมนิในระดบัสงูกว่ารอ้ยละ 80 
ทุกรายการ ยกเวน้ดา้นบุคลากร ทีค่วามคดิเหน็ของ ผูบ้รหิารโรงเรยีน ขา้ราชการครู
กรงุเทพมหานคร หวัหน้าฝา่ยการและเจา้หน้าที ่ไมส่อดคลอ้งกนั โดยผูบ้รหิารโรงเรยีนมคีวาม
คดิเหน็ รอ้ยละ 70 ขา้ราชการครกูรงุเทพมหานครรอ้ยละ 84.7 หวัหน้าฝา่ยการศกึษาและเจา้หน้าที ่
รอ้ยละ 20 เน่ืองจากผูบ้รหิารโรงเรยีนโรงเรยีนขนาดเลก็และฝา่ยการศกึษา มบุีคลากรทีจ่ ากั ด เมือ่มี
งบประมาณ/โครงการลงมากเ็ท่ากบัเป็นการเพิม่ภาระงานจงึเหน็ว่าบุคลากรไมเ่พยีงพอซึง่สอดคลอ้ง
กบัรายงานบทสรปุการตดิตามประเมนิผลการจดัการศกึษาตามแนวทาง “เรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมี
คุณภาพ” โดย มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร รว่มกบั ส านกัการศกึษากรงุเทพมหานคร ว่า โร งเรยีน
ขนาดเลก็ มบีุคลากรน้อยมกัจะไดร้บัผลกระทบเน่ืองจากโรงเรยีนขนาดเลก็ส่วนใหญ่ไมม่เีจา้หน้าที่
ธุรการประจ า เพื่อท าหน้าทีใ่นการด าเนินการงานดา้นเอกสารและงานตามนโยบาย จงึตอ้ง
มอบหมายใหค้รทู าหน้าทีแ่ทน (รายงานบทสรปุ.  2552: 23)  
 2.  ผลการประเมนิในภาพรวมดา้นกระ บวนการปฏบิตังิานตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ี
อยา่งมคีุณภาพ มผีลการประเมนิในระดบัสงูกว่ารอ้ยละ 80 ของกลุ่มตวัอยา่ง ทุกรายการ ซึง่
สอดคลอ้งกบัรายงานบทสรปุการตดิตามประเมนิผลการจดัการศกึษาตามแนวทาง “เรยีนฟร ีเรยีนด ี
อยา่งมคีุณภาพ ” โดยมหาวทิยาลยั ราชภฎัพระนคร รว่ม กบั ส านกัการศกึษากรงุเทพมหานคร ว่า 
จากผลการประเมนิดา้นกระบวนการมผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัมาก อนัเป็นการสะทอ้นใหเ้หน็ถงึ
การด าเนินการตามกระบวนการคุณภาพ ซึง่ขบัเคลื่อนใหโ้ครงการมคีวามกา้วหน้าและบรรลุ
เป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้ (รายงานบทสรปุ.  2552: 24)  
 3.  ผลการ ประเ มนิผลของโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ในภาพรวมดา้น 
ความสามารถในการใชค้อมพวิเตอรข์องนกัเรยีน  ความสามารถในการสื่อสารโดยใช้
ภาษาต่างประเทศของนกัเรยีนความพงึพอใจของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  นกัเรยีน และ
ผูป้กครองนกัเรยีน และ  ความสอดคลอ้งของผลการด าเนิ นงานของโครงการกบัวตัถุประสงคข์อง
โครงการฯ ตามความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลีย่ ( X ) สงูกว่า 3.5 ทุกรายการ 
ในส่วนของการประเมนิดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีนในระดบัชัน้
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ประถมศกึษาปีที ่ 4/2549 ชัน้ประถมศกึ ษาปีที ่ 5/2550และชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6/2551 ในระดบั
โรงเรยีน พบว่า จ านวน 7 โรงเรยีนมคี่าเฉลีย่ ( X ) สงูกว่าระดบั 2.0 จ านวน 2 โรงเรยีน ค่าเฉลีย่ 
( X ) ต ่ากว่าระดบั 2.0 แต่ค่าเฉลีย่รวม อยูใ่นระดบั 2.69 2 .40 และ 2.36 ซึง่สงูก ว่าระดบั 2.0 
เนื่องจาก ผูบ้รหิารโรงเรยีน ขา้ราชการครกูรงุเทพมหานคร คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
นกัเรยีน ผูป้กครองนกัเรยีน หวัหน้าฝา่ยการศกึษาและเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งมคีวามเขา้ใจและเหน็
ดว้ยกบัการจดัสรรงบประมาณตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ซึ่ งงบประมาณตาม
โครงการเป็นการลดค่าใชจ้า่ยส าหรบัผูป้กครองนกัเรยีนและนกัเรยีน เนื่องจากผูป้กครองนกัเรยีนใน
โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครมสีถานะทางเศรษฐกจิค่อนขา้งต ่า รอ้ยละ 31.9 และ 28.8 มอีาชพี
ท างานบรษิทัและรบัจา้ง รอ้ยละ 80.2 มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีใน ดา้นความสอดคลอ้ง
ของผลการด าเนินงานของโครงการกับวตัถุประสงคข์องโครงการ โรงเรยีนยงัคงตอ้งระดมทรพัยากร
จากภายนอกเขา้มาสนบัสนุนการจดัการศกึษาจากการสมัภาษณ์พบว่าโรงเรยีนยงัการการสนบัสนุน
งบประมาณดา้นปรบัปรงุอาคารสถานที ่และครภุณัฑบ์างชนิด จงึตอ้งระดมทรพัยากรจากภาย นอก
โดยการทอดผา้ปา่ทางการศกึษา จดันิทรรศการงานวชิาการ การแสดงผลงานของนกัเรยีนและ ดื่ม
น ้าชาเพื่อการกุศล ในดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษซึง่เป็นส่วนหน่ึงในการน า
ค่าใชจ้า่ยในโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ มาจา้งครชูาวต่างประเทศมาสอน
ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในสปัดาหล์ะ 1 ชัว่โมง/หอ้ง ซึง่ยงัไมเ่พยีงพอกบัการพฒันานกัเรยีนให้
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษใหส้งูขึน้ ประกอบกบัการสื่อสารของครชูาวต่างประเทศกบั
นกัเรยีนยงัไมส่ามารถสื่อสารกนัไดเ้ขา้ใจ 
 จะเหน็ไดว้่าการด าเนินงานตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ี อยา่งมคีุณภาพ ของโรงเรยีน
สงักดักรงุเทพมหานครในส านกังานเขตมนีบุร ีปีการศกึษา 2551 โดยใชโ้มเดลเคาน์ทแินนซ ์ของ
สเตก้ เป็นรปูแบบการประเมนิ  ผลการประเมนิดา้นปจัจยัน าเขา้ กระบวนการปฏบิตั ิและผลของ
โครงการ มกีารด าเนินการทีส่อดคลอ้งกนัระหว่างแผนงาน /ความคาดหวงักบัสิ่ งทีเ่กดิขึน้จรงิ ใน
ระดบัด ี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการน าผลวจิยัครัง้นี้ไปใช ้
          1.  จดุแขง็  ของโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ เป็นโครงการทีส่อดคลอ้งกบั
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ .ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 เป็นตวัอยา่ง
การสนบัสนุนดา้นงบประมาณในการจดัการศกึษาของการปกครองส่วนทอ้งถิน่ ตอบสนองความ
ตอ้งการของผูป้กครองนกัเรยีนในการลดค่าใชจ้า่ยส าหรบัการศกึษาของบุตร ในการจดัซือ้วสัดุ
อุปกรณ์การเรยีนต่างๆ  
          2.  ข้อจ ากดั ของโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ เนื่องจากงบป ระมาณตาม
โครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ จดัสรรงบประมาณใหก้บันกัเรยีนเป็นรายหวั คนละ 1,500 
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บาท จ านวน 7 รายการ นัน้ เป็นการจ ากดัขอบเขตการบรหิารจดัการดา้นงบประมาณ โดยเฉพาะ
การก าหนด ค่าใชจ้า่ยในแต่ละรายการ บางรายการ นกัเรยีน/ผูป้กครองไมต่อ้งการ หรอืมมีากเ กนิไป 
ท าใหน้กัเรยีน /ผูป้กครองไมเ่หน็ความส าคญัในการไดม้าซึง่สิง่ของอุปกรณ์ดงักล่าว เหน็ควรให้
โรงเรยีนส ารวจความตอ้งการของนกัเรยีน /ผูป้กครอง ตามสภาพทีเ่ป็นจรงิ แลว้ใหแ้ต่ละโรงเรยีน
บรหิารงบประมาณเองภายในวงเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรรไมจ่ าเป็นตอ้งเป็น 7 รายการ หรอืใหเ้งิ นกบั
นกัเรยีน/ผูป้กครองนกัเรยีนไปบรหิารจดัการเองภายใตข้อบเขตทีก่ าหนด 
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รายช่ือผู้ท่ีสมัภาษณ์ 
 
1. นางสุรยี ์          พวงผกา    หวัหน้าฝา่ยการศกึษา ส านกังาเขตมนีบุรี 
2. นางดุษฎ ี   โคระทตั    ผูอ้ านวยการโรงเรยีนคลองสองตน้นุ่น 
3. นางสาววฒันา    แดงสวสัดิ ์   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนคลองสาม 
4. นายสถติ    ศลิาบุตร    ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นเกาะ 
5. นางปญัวรรณ์   สมบรูณ์ยิง่   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบงึขวาง 
6. นางสาวสุมณฑา   พงษ์มาลา      ผูอ้ านวยการโรงเรยีนมนีบุรี 
7. นางสาวสุดารตัน์    พงษ์ส าราญ   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวงัเลก็วทิยานุสรณ์ 
8. นางณฐัชนก          ทองธรรม   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัทองสมัฤทธิ ์
9. นางยนิด ี   โรจนวเิชยีร   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดับ าเพญ็เหนือ 
10. นายประเสรฐิ   ว่องวจันะ   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัแสนสุข 
11. นายทรงยศ    แกว้มงคล   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัใหมล่ านกแขวก 
12. นางพมิลมาลย ์  พุ่มนิคม   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนศาลาคู้ 
13. นางกรพชัรา   มณเีนตร   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนสุเหรา่บางชนั 
14. นางประทนิ    พรหมครี ี  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนสุเหรา่ทรายกองดนิ 
15. นายมานพ            หริม่เพง็    คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนศาลาคู้ 
16 นายสุทนิ     เนตรสว่าง    คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนคลองสาม  
17. นางสมศร ี   ไชยสุนทร    ขา้ราชการครกูรงุเทพมหานครโรงเรยีนวดับ าเพญ็เหนือ  
18. นางสาวบุญญารกัษ์ มาตเมอืง  ขา้ราชการครกูรงุเทพมหานครโรงเรยีนบงึขวาง 
19. นายประจกัษ์   สวสัดิเ์มอืง   ผูป้กครองนกัเรยีนโรงเรยีนวดัใหมล่ านกแขวก 
20. นายสงา่     ยดินรดนิ   ผูป้กครองนกัเรยีนโรงเรยีนสุเหรา่ทรายกองดนิ 
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แบบสอบถามเพื่อการวจิยั 
เรือ่งการประเมนิโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร  

ในส านกังานเขตมนีบุร ีปีการศกึษา 2551 
(ฉบบัที ่1 ส าหรบัผูบ้รหิารโรงเรยีน) 

...................................................................  
ค าแนะน าในการตอบแบบสอบถาม  
1.  แบบสอบถามส าหรบัผูบ้รหิารโรงเรยีน มทีัง้หมด 6 ตอน 
    ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป 
    ตอนที ่2 ความคดิเหน็เกีย่วกบัหลกัการเหตุผลและวัตถุประสงคข์องโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมี 
  คุณภาพ                                   
    ตอนที ่3 ความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัน าเขา้ ของโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ 
    ตอนที ่4 ความคดิเหน็เกีย่วกบักระบวนการปฏบิตังิานตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งม ี
  คุณภาพ 
    ตอนที ่5 ความคดิเหน็เกีย่วกบัผลของโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ 
   ตอนที ่ 6 ความตอ้งการ/ความคาดหวงั  และขอ้เสนอแนะ       
2. การตอบแบบสอบถามในแต่ละตอนใหท้่านเตมิค าตอบหรอืขอ้ความลงในช่องว่างทีเ่วน้ไว ้หรอืใส่  

   เครือ่งหมาย   ลงในช่องทีต่รงกบัสภาพความเป็นจรงิหรอืขอ้คดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 
3. ขอความกรณุาใหต้อบแบบสอบถามทุกขอ้เพื่อเป็นประโยชน์ในการวเิคราะหข์อ้มลู 
4. ขอ้มลูในแบบสอบถามแต่ละขอ้ไมม่ผีลใดๆกบัผูต้อบ ขอ้มลูทีไ่ดเ้ป็นเพยีงการน ามาวเิคราะห์ 
   ขอ้มลูส าหรบังานวจิยัปรญิญานิพนธใ์นระดบัปรญิญาโทเท่านัน้ 
.................................................................. .......................................................... ......................... 
 

ตอนท่ี 1. ขอ้มลูทัว่ไป   
 

1.  เพศ    ชาย     หญงิ 
 

2. อาย.ุ................................ปี 
 

3. ต าแหน่งหน้าทีใ่นปจัจบุนั         ผูอ้ านวยการโรงเรยีน             รองผู้อ านวยการโรงเรยีน 
                                                                

4.ประสบการณ์การด ารงต าแหน่งผูบ้รหิาร             น้อยกว่า 5 ปี  
          ตัง้แต่ 5 -10 ปี  
          มากกว่า 10 ปี  
 

5. วุฒกิารศกึษาสงูสุด            ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท              ปรญิญาเอก 
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6.ขนาดโรงเรยีน  ขนาดเลก็   (นกัเรยีนไมเ่กนิ 400 คน) 
ขนาดกลาง (นกัเรยีนตัง้แต่ 401-800 คน) 
ขนาดใหญ่  (นกัเรยีน 801 คน ขึน้ไป) 
 

ตอนท่ี 2  ความคิดเหน็เก่ียวกบัหลกัการเหตผุลและวตัถปุระสงคข์องโครงการเรียนฟรี  
 เรียนดีอย่างมีคณุภาพ 
 

ค าช้ีแจง   โปรดท าเครือ่งหมาย    ลงในช่องว่างทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 
5  หมายถงึ  ท่านเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
4  หมายถงึ  ท่านเหน็ดว้ยมาก 
3  หมายถงึ  ท่านเหน็ดว้ยปานกลาง 
2  หมายถงึ  ท่านเหน็ดว้ยน้อย 
1  หมายถงึ  ท่านไมเ่หน็ดว้ย  

 

ขอ้ความ 
ระดบัความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 
1. จดุประสงคข์องโครงการฯ มคีวามชดัเจนสามารถน าไปปฏบิตัไิด ้      
2. การจดัสรรงบประมาณตามโครงการฯ สอดคลอ้งกบั พ.ร.บ.การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.   
   2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่2)พ.ศ. 2545 

     

3. การจดัสรรงบประมาณตามโครงการฯ เพยีงพอต่อการพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิาร 
   ทางการศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครในส านกังานเขตมนีบุร ี

     

4. งบประมาณตามโครงการฯ มคีวามเหมาะสมกบัฐานะทางเศรษฐกจิของประชาชน 
   ในชุมชน 

     

5. การจดัสรรงบประมาณตามโครงการฯ ท าใหคุ้ณภาพการศกึษาของโรงเรยีนสงักดั  
   กรงุเทพมหานครในส านกังานเขตมนีบุรไีดม้าตรฐานทดัเทยีมกนั 

     

6. การจดัสรรงบประมาณตามโครงการฯ ท าใหโ้รงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร 
   ในส านกังานเขตมนีบุรไีมต่อ้งระดมทรพัยากรจากภายนอกเขา้มาสนบัสนุน 

     

7. การจดัสรรงบประมาณตามโครงการฯ เป็นตวัอยา่งการสนบัสนุนดา้นงบประมาณใน 
   การจดัการศกึษาของการปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีต่อ้งจดัสรรงบประมาณสบทบกบัที ่
   ไดร้บัเงนิอุดหนุนจากรฐับาลอยา่งเพยีงพอ 

     

8. ค่าใชจ้า่ยตามโครงการฯ สามารถเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของ 
   โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครในส านกังานเขตมนีบุรไีดเ้ป็นอยา่งด ี

     

9. ค่าใชจ้า่ยตามโครงการฯ ท าใหโ้รงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครในส านกังานเขตมนีบุร ี
   เป็นไปตามองคป์ระกอบการปฏริปูการศกึษาทีส่ามารถพฒันานกัเรยีนใหเ้ป็นคน  
   เก่ง-ด-ีมคีวามสุข 
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ตอนท่ี 3  ความคิดเหน็เก่ียวกบัปัจจยัน าเข้า ของโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคณุภาพ 

ค าช้ีแจง   ใหท้่านท าเครือ่งหมาย    ลงใน          ทีต่รงกบัความเป็นจรงิมากทีสุ่ด 
 
1. ส านกังานเขต/โรงเรยีน จดัใหม้กีารท าแผนปฏบิตังิานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการโครงการ 
   เรยีนฟร ี เรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ หรอืไม่ 

1. ท า          2. ไมท่ า(ขา้มไปตอบขอ้5) 
 

2. แผนปฏบิตังิานทีท่ าไวแ้สดงขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีจ่ะตอ้งด าเนินการครอบคลุมและชดัเจน 
    หรอืไม ่
                 1. ครอบคลุมและชดัเจน 
   2. ไมค่รอบคลุมแต่ชดัเจน 
   3. ครอบคลุมแต่ไมช่ดัเจน 
   4. ไมค่รอบคลุมและไมช่ดัเจน 
 

3. ท่านเขา้ใจขัน้ตอนต่างๆตามทีร่ะบุไวใ้นแผนหรอืไม่ 
   1. เขา้ใจด ี
   2. เขา้ใจบา้ง 
   3. ไมเ่ขา้ใจ 
 

4. ท่านมอบหมายใหใ้คร ท าหน้าทีว่เิคราะหแ์ละจดัท าแผนปฏบิตังิานการใชจ้า่ยงบประมาณตาม 
    โครงการฯ 

   1. รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
   2. คร ู
   3. เจา้หน้าทีธุ่รการ 

    4. อื่นๆ (ระบ)ุ.................................................................................................. 
 

5.ท่านมอบหมายใหใ้คร ท าหน้าทีเ่บกิจา่ยงบประมาณตามโครงการฯ 
 1. รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน 

    2. คร ู
    3. เจา้หน้าทีธุ่รการ 

       4. อื่นๆ (ระบ)ุ................................................................................................. 
 

6. ในการด าเนินงานตามโครงการฯ ท่านมบีุคลากรเพยีงพอหรอืไม ่
   1.เพยีงพอ 
   2. ไมเ่พยีงพอ เพราะ........................................................................................ 
 



 

 

153 

7. มกีารก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของบุคลากรตามโครงการฯ หรอืไม่ 
   1. ม ี
   2. ไมม่ ีเพราะ.................................................................................................. 
 

8. งบประมาณทีไ่ดร้บัตามโครงการฯ มคีวามเพยีงพอหรอืไม่ 
1.เพยีงพอ 

   2. ไมเ่พยีงพอ เพราะ......................................................................................... 
 

9.การจดัสรรงบประมาณตามโครงการฯ จ านวน 7 รายการ มคีวามเหมาะสมหรอืไม่ 
   

รายการ เหมาะสม ไมเ่หมาะสม 
ค่าชุดลกูเสอื/เนตรนาร/ียวุกาชาด/ชุด  นอนอนุบาล/ชุดพละคนละ 450 บาท   
ค่าครสูอนภาษาต่างประเทศ  คนละ 500 บาท   
ค่าประกนัอุบตัเิหตุ  คนละ 150 บาท   
ค่าวสัดุคอมพวิเตอร ์ คนละ 100 บาท   
ค่าวสัดุอุปกรณ์การเรยีนของนกัเรยีน    คนละ 100 บาท   
ค่าหนงัสอืเสรมิการเรยีน       คนละ 100 บาท   
คา่ใชจ้า่ยกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน คนละ 100 บาท    

          ไมเ่หมาะสม ควรเพิม่เตมิ/แกไ้ขตามรายละเอยีดดงันี้  
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 
10. ท่านคดิว่าการมอบอ านาจตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ.  
     2528 ในการปฏบิตัริาชการแทนผูอ้ านวยการเขตมนีบุร ีตามค าสัง่ส านกังานเขตมนีบุร ี 
     ที ่386/2550 ลงวนัที ่12 ธนัวาคม 2550 ท าใหม้ปีญัหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการฯ  
     หรอืไม ่

1. ไมม่ปีญัหา 
2. มปีญัหา ควรแกไ้ขอยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………......................... 
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11. ท่านคดิว่าการปฏบิตัติามขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่งการพสัดุ พ.ศ. 2538 แกไ้ขเพิม่เตมิ 
    (ฉบบัที2่)พ.ศ. 2548 ท าใหม้ปีญัหาอุปสรรในการด าเนินงานตามโครงการฯ หรอืไม ่

1. ไมม่ปีญัหา 
2. มปีญัหา ควรแกไ้ขอยา่งไร 

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

 

12. ท่านคดิว่าการปฏบิตัติามระเบยีบกรงุเทพมหานคร ว่าดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิฯ พ.ศ.  
     2530 แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่9)พ.ศ. 2548 ท าใหม้ปีญัหาอุปสรรคในการด าเนินงานตาม 
     โครงการฯ หรอืไม ่

1. ไมม่ปีญัหา 
2. มปีญัหา ควรแกไ้ขอยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………........................ 
 
13.  ก่อนการจดัท าแผนการใชจ้า่ยงบประมาณตามโครงการฯ ท่านไดส้ ารวจความตอ้งการของนกัเรยีน 
      หรอืไม ่
 

รายการ ส ารวจ ไมไ่ดส้ ารวจ 
ชุดลกูเสอื/เนตรนาร/ียวุกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ        
ครสูอนภาษาต่างประเทศ     
การประกนัอุบตัเิหตุ         
วสัดุคอมพวิเตอร ์   
วสัดุอุปกรณ์การเรยีนของนกัเรยีน       
หนงัสอืเสรมิการเรยีน          
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน     

 

   รายการทีไ่มไ่ดส้ ารวจเพราะ 

 ................................................................................................................ …………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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14. ในการจดัท าแผนการใชจ้า่ยงบประมาณตามโครงการฯท่านไดว้เิคราะหง์บประมาณทีไ่ดร้บัและ 
    ความตอ้งการในการใชง้บประมาณทัง้ 7 รายการ ก่อนหรอืไม่ 

1. วเิคราะหง์บประมาณก่อน เพราะ 
 
 
 
 
 
 

   2. ไมไ่ดว้เิคราะหง์บประมาณ เพราะ 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนท่ี 4  ความคิดเหน็เก่ียวกบักระบวนการปฏิบติัตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมี 
   คณุภาพ 
 

ค าช้ีแจง ใหท้่านท าเครือ่งหมาย    ลงใน ช่องว่างทีต่รงกบัความเป็นจรงิมากทีสุ่ด 
 

1. โรงเรยีนมกีารประชุมท าความเขา้ใจเกีย่วกบัโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพใหก้บั 
    บุคคลเหล่านี้ทราบหรอืไม ่
 

รายการ มกีารประชุม ไมม่กีารประชุม 
ขา้ราชการครแูละบุคลากรในโรงเรยีน   
นกัเรยีนในโรงเรยีน   
ผูป้กครองนกัเรยีน   
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน   

 

     ทีไ่มม่กีารประชุมชีแ้จงเพราะ 
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2. การใชจ้า่ยงบประมาณตามโครงการฯ เป็นไปตามแผนการใชจ้า่ยหรอืไม่ 
  1. เป็นไปตามแผน 
  2. ไมเ่ป็นไปตามแผน เพราะ 
 
 
 
 

3. โรงเรยีนมอบหมายใหใ้ครดแูลรายการทัง้ 7 รายการตามโครงการฯ ดงันี้ 
 

รายการ 
ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหดู้แล 

รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน คร ู เจา้หน้าทีธุ่รการ อื่นๆ (ระบ)ุ..... 
ชุดลกูเสอื /เนตรนารี /ยวุกาชาด /
ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ 

    

ครสูอนภาษาต่างประเทศ     
การประกนัอุบตัเิหตุ     
การจดัสรรวสัดุคอมพวิเตอร ์     
การจดัสรร อุปกรณ์การเรยีนของ
นกัเรยีน 

    

การจดัสรรหนงัสอืเสรมิการเรยีน     
การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน     
 

4. โรงเรยีนมกีารประชาสมัพนัธ ์โครงการเรยีนฟร ี เรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ใหน้กัเรยีนและ 
    ผูป้กครองทราบหรอืไม่ 
   1. มกีารประชาสมัพนัธ ์โดยวธิ.ี............................................................................ 
   2. ไมม่กีารประชาสมัพนัธ ์เพราะ......................................................................... 
 

5. ชุดลกูเสอื/เนตรนาร/ียวุกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ มจี านวนเพยีงพอกบันกัเรยีนหรอืไม่ 
   1. เพยีงพอ 
   2. ไมเ่พยีงพอ  แกป้ญัหาโดย........................................................................... 
 

6. ในวงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บันกัเรยีนไดร้บัการประกนัอุบตัเิหตุทุกคนหรอืไม ่
   1. ทุกคน 
   2. ไมทุ่กคน แกป้ญัหาโดยง 
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7.โรงเรยีนจดัใหม้คีรปูระจ าวชิาภาษาองักฤษ เขา้รว่มสอนกบัครสูอนภาษาต่างประเทศ  
   (ครชูาวต่างประเทศ)หรอืไม ่
   1. จดั  เพราะ....................................................................................................... 
   2. ไมจ่ดั เพราะ................................................................................................... 
 
8.โรงเรยีนจดัใหม้กีารนิเทศ ตดิตาม ก ากบัดแูล และประเมนิผลการจดักระบวนการเรยีนการสอน 
  ของครชูาวต่างประเทศหรอืไม่ 
   1. จดั  เพราะ.................................................................................................. 
   2. ไมจ่ดั เพราะ............................................................................................... 
 

9. กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนทีโ่รงเรยีนด าเนินการจากงบประมาณตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ  
    มกีจิกรรม อะไรบา้ง 
 1. .............................................................................................................................. 
 2. .............................................................................................................................. 
 3. .............................................................................................................................. 
 4. .............................................................................................................................. 
 5................................................................................................................................ 
 6................................................................................................................................ 
 กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนกจิกรรมใดที ่ท่าน ภาคภมูใิจมากทีสุ่ด............................................ 
 เพราะเหตุใด 
 ............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................... 
 
10. การประสานงานระหว่างผูด้ าเนินโครงการฯกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมปีญัหาอุปสรรคหรอืไม ่
 1. ไมม่ปีญัหาอุปสรรค 
 2. มปีญัหาอุปสรรค ไดแ้ก่...............................................................................................           
.............................................................................................................................................. 
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11. ท่านคดิว่า กระบวนการด าเนินงามตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ มปีญัหา 
     อุปสรรคในการด าเนินการอยา่งไรบา้ง 
1,………………………………………………………………………………………………………. 
2………………………………………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………………………………………… 
4………………………………………………………………………………………………………… 
5……………………………………………………………………………………………………….. 
6……………………………………………………………………………………………………….. 
7……………………………………………………………………………………………………….. 
 
12. ท่านคดิว่า องคป์ระกอบของกระบวนการแกป้ญัหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการเรยีน 
     ฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครในส านกังานเขตมนีบุรเีพื่อให้ 
     เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการฯ ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
      1……………………………………………………………………………………………… 
 2……………………………………………………………………………………………… 
 3……………………………………………………………………………………………… 
 4……………………………………………………………………………………………… 
 5……………………………………………………………………………………………… 
 6……………………………………………………………………………………………… 
 7……………………………………………………………………………………………… 
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ตอนท่ี 5    ความคิดเหน็เก่ียวกบัผลของโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคณุภาพ 
 

ค าช้ีแจง   โปรดท าเครือ่งหมาย    ลงในช่องว่างทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 
  5   หมายถงึ   ท่านเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
  4   หมายถงึ   ท่านเหน็ดว้ยมาก 
  3   หมายถงึ   ท่านเหน็ดว้ยปานกลาง 
  2   หมายถงึ   ท่านเหน็ดว้ยน้อย 

1 หมายถงึ   ท่านไมเ่หน็ดว้ย  
 

ขอ้ความ 
ระดบัความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 
1. ผูป้กครองนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจในโครงการฯ เกนิรอ้ยละ 90          
2. ค่าใชจ้า่ยตามโครงการฯ สามารถลดค่าใชจ้า่ยของผูป้กครองนกัเรยีนไดจ้รงิ      
3. นกัเรยีนมวีสัดุอุปกรณ์การเรยีนพรอ้มในการเรยีนทุกวชิา      
4. นกัเรยีนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูสารสนเทศไดด้ขีึน้      
5. โครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ท าใหน้กัเรยีนสามารถใช้ 
   คอมพวิเตอรไ์ดด้ขี ึน้     

     

6. นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ      
7. นกัเรยีนมคีวามสนใจในการเรยีนภาษาองักฤษเพิม่ขึน้      
8. นกัเรยีนสามารถสื่อสารภาษาองักฤษไดด้ขีึน้      
9. นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษสงูขึน้      
10. ครชูาวต่างประเทศสามารถสื่อสารเป็นภาษาองักฤษโดยการพดูและ 
    เขยีนไดต้ามวตัถุประสงคก์บันกัเรยีน 

     

 
 

ตอนท่ี 6 ความต้องการ/ความคาดหวงั  และข้อเสนอแนะ 
 

ความตอ้งการ/ความคาดหวงั 
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 ขอ้เสนอแนะ  
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แบบสอบถามเพื่อการวจิยั 
เรือ่งการประเมนิโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร  

ในส านกังานเขตมนีบุร ีปีการศกึษา 2551 
(ฉบบัที ่2 ส าหรบัขา้ราชการครกูรงุเทพมหานคร) 

...................................................................  
ค าแนะน าในการตอบแบบสอบถาม  
1. แบบสอบถามส าหรบัขา้ราชการครกูรงุเทพมหานคร มทีัง้หมด 6 ตอน 
    ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป 
    ตอนที ่2 ความคดิเหน็เกีย่วกบัหลกัการเหตุผลและวัตถุประสงคข์องโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมี 
  คุณภาพ                                   
    ตอนที ่3 ความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัน าเขา้ ของโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ 
    ตอนที ่4 ความคดิเหน็เกีย่วกบักระบวนการปฏบิตังิานตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งม ี
  คุณภาพ 
    ตอนที ่5 ความคดิเหน็เกีย่วกบัผลของโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ 
    ตอนที ่6 ความตอ้งการ/ความคาดหวงั และขอ้เสนอแนะ 
2. การตอบแบบสอบถามในแต่ละตอนใหท้่านเตมิค าตอบหรอืขอ้ความลงในช่องว่างทีเ่วน้ไว ้หรอืใส่  

   เครือ่งหมาย   ลงในช่องทีต่รงกบัสภาพความเป็นจรงิหรอืขอ้คดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 
3. ขอความกรณุาใหต้อบแบบสอบถามทุกขอ้เพื่อเป็นประโยชน์ในการวเิคราะหข์อ้มลู  
4. ขอ้มลูในแบบสอบถามแต่ละขอ้ไมม่ผีลใดๆกบัผูต้อบ ขอ้มลูทีไ่ดเ้ป็นเพยีงการน ามาวเิคราะห์ 
   ขอ้มลูส าหรบังานวจิยัปรญิญานิพนธใ์นระดบัปรญิญาโทเท่านัน้ 
..................................................................................................................................................... 
ตอนท่ี 1. ขอ้มลูทัว่ไป   
 

1.  เพศ    ชาย     หญงิ 
 

2. อาย.ุ................................ปี 
 

3. ต าแหน่งหน้าทีใ่นปจัจบุนั         ครผููช้่วย          คร ูคศ.1   
    คร ูคศ. 2    คร ูคศ. 3 

4.ประสบการณ์การสอน     น้อยกว่า 10 ปี  10 - 20 ปี 
   21 - 30 ปี มากกว่า 30 ปี ขึน้ไป 

5.วุฒกิารศกึษา              ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท           ปรญิญาเอก 
6.ขนาดโรงเรยีน    ขนาดเลก็   (นกัเรยีนไมเ่กนิ 400 คน) 

ขนาดกลาง (นกัเรยีนตัง้แต่ 401-800 คน) 
ขนาดใหญ่  (นกัเรยีน 801 คน ขึน้ไป) 
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ตอนท่ี 2. ความคิดเหน็เก่ียวกบัหลกัการเหตผุลและวตัถปุระสงคข์องโครงการเรียนฟรี  
   เรียนดีอย่างมีคณุภาพ 

ค าช้ีแจง   โปรดท าเครือ่งหมาย   ลงในช่องว่างทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 
5  หมายถงึ  ท่านเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
4   หมายถงึ ท่านเหน็ดว้ยมาก 
3   หมายถงึ  ท่านเหน็ดว้ยปานกลาง 
2   หมายถงึ   ท่านเหน็ดว้ยน้อย 
1   หมายถงึ  ท่านไมเ่หน็ดว้ย  
0   หมายถงึ  ท่านไมท่ราบเรือ่งนัน้ 

 

ขอ้ความ ระดบัความคดิเหน็ 
5 4 3 2 1 0 

1. จดุประสงคข์องโครงการฯ มคีวามชดัเจนสามารถน าไปปฏบิตัไิด ้       
2. การจดัสรรงบประมาณตามโครงการฯ สอดคลอ้งกบั พ.ร.บ.การศกึษา  
   แห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 

      

3. การจดัสรรงบประมาณตามโครงการฯ เพยีงพอต่อการพฒันาคุณภาพการ 
   ใหบ้รกิารทางการศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครใน 
   ส านกังานเขตมนีบุร ี

      

4. งบประมาณตามโครงการฯ มคีวามเหมาะสมกบัฐานะทางเศรษฐกจิของ 
    ประชาชนในชุมชน 

      

5. การจดัสรรงบประมาณตามโครงการฯ ท าใหคุ้ณภาพการศกึษาของโรงเรยีน 
   สงักดักรงุเทพมหานครในส านกังานเขตมนีบุรไีดม้าตรฐานทดัเทยีมกนั 

      

6. การจดัสรรงบประมาณตามโครงการฯ ท าใหโ้รงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร 
   ในส านกังานเขตมนีบุรไีมต่อ้งระดมทรพัยากรจากภายนอกเขา้มาสนบัสนุน 

      

7. การจดัสรรงบประมาณตามโครงการฯ เป็นตวัอยา่งการสนบัสนุนดา้น  
   งบประมาณในการจดัการศกึษาของการปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีต่อ้งจดัสรร 
   งบประมาณสบทบกบัทีไ่ดร้บัเงนิอุดหนุนจากรฐับาลอยา่งเพยีงพอ 

      

8. ค่าใชจ้า่ยตามโครงการฯ สามารถเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการศกึษา 
   ขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครในส านกังานเขตมนีบุร ี
   ไดเ้ป็นอยา่งด ี

      

9. ค่าใชจ้า่ยตามโครงการฯ ท าใหโ้รงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครในส านกังาน 
   เขตมนีบุรเีป็นไปตามองคป์ระกอบการปฏริปูการศกึษาทีส่ามารถพฒันา 
   นกัเรยีนใหเ้ป็นคน เก่ง-ด-ีมคีวามสุข 
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ตอนท่ี 3 ความคิดเหน็เก่ียวกบัปัจจยัน าเข้า ของโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคณุภาพ 
 
ค าช้ีแจง   ใหท้่านท าเครือ่งหมาย    ลงใน         ทีต่รงกบัความเป็นจรงิมากทีสุ่ดหากขอ้ใดท่าน 
   ไมท่ราบใหท้่านเวน้ไว ้
1. โรงเรยีนจดัใหม้กีารท าแผนปฏบิตังิานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ี                                  
   อยา่งมคีุณภาพ หรอืไม่ 
      1. ท า       2. ไมท่ า(ขา้มไปตอบขอ้5) 
 

2. แผนปฏบิตักิารทีท่ าไวแ้สดงขัน้ตอนการปฏบิตักิารทีจ่ะตอ้งด าเนินการครอบคลุมและชดัเจน 
   หรอืไม ่
   1. ครอบคลุมและชดัเจน 
   2. ไมค่รอบคลุมแต่ชดัเจน 
   3. ครอบคลุมแต่ไมช่ดัเจน 
   4. ไมค่รอบคลุมและไมช่ดัเจน 
 

3. ท่านเขา้ใจขัน้ตอนต่างๆตามทีร่ะบุไวใ้นแผนหรอืไม่ 
   1. เขา้ใจด ี
   2. เขา้ใจบา้ง 
   3. ไมเ่ขา้ใจ  
 

4. โรงเรยีนมอบหมายใหใ้คร ท าหน้าทีว่เิคราะหแ์ละจดัท าแผนปฏบิตังิานการใชจ้า่ยงบประมาณตาม     
   โครงการฯ 

   1. รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
   2. คร ู
   3. เจา้หน้าทีธุ่รการ 

    4. อื่นๆ (ระบ)ุ.................................................................................................. 
 

5.โรงเรยีนมอบหมายใหใ้คร ท าหน้าทีเ่บกิจา่ยงบประมาณตามโครงการฯ 
 1. รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน 

    2. คร ู
    3. เจา้หน้าทีธุ่รการ 

    4.  อื่นๆ (ระบ)ุ...................................................................................... 
 

6. ในการด าเนินงานตามโครงการฯ โรงเรยีนมปีญัหาดา้นบุคลากรหรอืไม ่
   1.ไมม่ ี
   2. ม ีเพราะ......................................................................................................... 
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7. มกีารก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของบุคลากรตามโครงการฯ หรอืไม่ 
   1. ม ี
   2. ไมม่ ีเพราะ................................................................................................... 
 

8. งบประมาณทีไ่ดร้บัตามโครงการฯ มคีวามเพยีงพอหรอืไม่ 
1.เพยีงพอ 

   2. ไมเ่พยีงพอ เพราะ......................................................................................... 
 

9.การจดัสรรงบประมาณตามโครงการฯ จ านวน 7 รายการ มคีวามเหมาะสมหรอืไม่ 
   

รายการ เหมาะสม ไมเ่หมาะสม 
ค่าชุดลกูเสอื/เนตรนาร/ียวุกาชาด/ชุด  นอนอนุบาล/ชุดพละคนละ 450 บาท   
ค่าครสูอนภาษาต่างประเทศ  คนละ 500 บาท   
ค่าประกนัอุบตัเิหตุ  คนละ 150 บาท   
ค่าวสัดุคอมพวิเตอร ์ คนละ 100 บาท   
ค่าวสัดุอุปกรณ์การเรยีนของนกัเรยีน    คนละ 100 บาท   
ค่าหนงัสอืเสรมิการเรยีน       คนละ 100 บาท   
คา่ใชจ้า่ยกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน คนละ 100 บาท    

          ไมเ่หมาะสม ควรเพิม่เตมิ/แกไ้ขตามรายละเอยีดดงันี้  
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ตอนท่ี 4   ความคิดเหน็เก่ียวกบักระบวนการปฏิบติัตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมี 
   คณุภาพ 
 

ค าช้ีแจง    ใหท้่านท าเครือ่งหมาย    ลงในช่องว่างทีต่รงกบัความเป็นจรงิมากทีสุ่ดหากขอ้ใดท่าน 
  ไมท่ราบใหท้่านเวน้ไว ้
 

1.  โรงเรยีนมกีารประชุมท าความเขา้ใจเกีย่วกบัโครงการเรยีนฟร ีเรยีนดอียา่งมคีุณภาพใหก้บั 
    บุคคลเหล่านี้ทราบหรอืไม ่

รายการ มกีารประชุม ไมม่กีารประชุม 
ขา้ราชการครแูละบุคลากรในโรงเรยีน   
นกัเรยีนในโรงเรยีน   
ผูป้กครองนกัเรยีน   
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน   

 

     ทีไ่มม่กีารประชุมชีแ้จงเพราะ 
 
 

 
 

2. การใชจ้า่ยงบประมาณตามโครงการฯ เป็นไปตามแผนการใชจ้า่ยหรอืไม่ 
   1. เป็นไปตามแผน 
   2. ไมเ่ป็นไปตามแผน เพราะ................................................................................ 
 

3 . โรงเรยีนมอบหมายใหใ้คร ดแูลรายการทัง้ 7 รายการตามโครงการดงันี้ 
 

รายการ 
ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหด้แูล 

รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน คร ู เจา้หน้าทีธุ่รการ อื่นๆ (ระบ)ุ..... 
ชุดลกูเสอื /เนตรนารี /ยวุกาชาด /
ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ 

    

ครสูอนภาษาต่างประเทศ(ครชูาว
ต่างประเทศ) 

    

การประกนัอุบตัเิหตุ     
การจดัสรรวสัดุคอมพวิเตอร ์     
การจดัสรร อุปกรณ์การเรยีนของ
นกัเรยีน 

    

การจดัสรรหนงัสอืเสรมิการเรยีน     
การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน     
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4. โรงเรยีนมกีารประชาสมัพนัธ ์โครงการเรยีนฟร ี เรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ใหน้กัเรยีนและ 
    ผูป้กครองทราบหรอืไม่ 
   1. ม ี  การประชาสมัพนัธ ์โดยวธิ.ี....................................................................... 
   2. ไมม่ ี การประชาสมัพนัธ ์เพราะ...................................................................... 
5. ชุดลกูเสอื/เนตรนาร/ียวุกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ มจี านวนเพยีงพอกบันกัเรยีนหรอืไม่ 
   1. เพยีงพอ 
   2. ไมเ่พยีงพอ  แกป้ญัหาโดย........................................................................... 
6. ในวงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บันกัเรยีนไดร้บัการประกนัอุบตัเิหตุทุกคนหรอืไม ่
   1. ทุกคน 
   2. ไมทุ่กคน แกป้ญัหาโดย.................................................................................. 
      ……………………………………………………………………………………….. 
7. โรงเรยีนจดัใหม้คีรปูระจ าวชิาภาษาองักฤษ เขา้รว่มสอนกบัครสูอนภาษาต่างประเทศ (ครชูาว   
   ต่างประเทศ)หรอืไม ่
       1. จดั  เพราะ.................................................................................... 
   2. ไมจ่ดั เพราะ................................................................................. 
8.  โรงเรยีนจดัใหม้กีารนิเทศ ตดิตาม ก ากบัดแูล และประเมนิผลการจดักระบวนการเรยีนการสอน 
    ของครชูาวต่างประเทศหรอืไม่ 
   1. จดั  เพราะ.................................................................................................. 
   2. ไมจ่ดั เพราะ............................................................................................... 
9. โรงเรยีนไดด้ าเนินการส ารวจความตอ้งการตามรายการของโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งม ี
   คุณภาพจาก คร/ูนกัเรยีนหรอืไม่ 

รายการ ส ารวจ ไมส่ ารวจ 
ชุดลกูเสอื/เนตรนาร/ียวุกาชาด/ชุด  นอนอนุบาล/ชุดพละ        
ครสูอนภาษาต่างประเทศ     
การประกนัอุบตัเิหตุ         
วสัดุคอมพวิเตอร ์   
วสัดุอุปกรณ์การเรยีนของนกัเรยีน       
หนงัสอืเสรมิการเรยีน          
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน     

 
          ไมส่ ารวจความตอ้งการเพราะเหตุใด 
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10. กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนทีโ่รงเรยีนด าเนินการจากงบประมาณตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งม ี คุณภาพ  
     มกีจิกรรม อะไรบา้ง 
 1. ..................................................................................... 
 2. ..................................................................................... 
 3. ....................................................................................... 
 4. ....................................................................................... 
 5......................................................................................... 
 6....................................................................................... 
    กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนกจิกรรมใดที ่ท่าน ภาคภมูใิจมากทีสุ่ด.................................................. 
    เพราะเหตุใด............................................................................................................................. 
    ................................................................................................................................................. 
 

11. ท่านคดิว่า กระบวนการด าเนินงามตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ มปีญัหา
อุปสรรคใน 
     การด าเนินการอยา่งไรบา้ง 
 1.…………………………………………………………………………………………  
 2………………………………………………………………………………………… 

 3………………………………………………………………………………………… 
 4………………………………………………………………………………………… 
 5………………………………………………………………………………………… 
6………………………………………………………………………………………… 
7………………………………………………………………………………………… 
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ตอนท่ี 5 ความคิดเหน็เก่ียวกบัผลของโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคณุภาพ 
 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเครือ่งหมาย       ลงในช่องว่างทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 
  5   หมายถงึ   ท่านเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
  4   หมายถงึ   ท่านเหน็ดว้ยมาก 
  3   หมายถงึ   ท่านเหน็ดว้ยปานกลาง 
  2   หมายถงึ   ท่านเหน็ดว้ยน้อย 

  1 หมายถงึ   ท่านไมเ่หน็ดว้ย  
 

ขอ้ความ 
ระดบัความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 
1. ผูป้กครองนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจในโครงการฯ เกนิรอ้ยละ 90          
2. ค่าใชจ้า่ยตามโครงการฯ สามารถลดค่าใชจ้า่ยของผูป้กครองนกัเรยีนไดจ้รงิ      
3. นกัเรยีนมวีสัดุอุปกรณ์การเรยีนพรอ้มในการเรยีนทุกวชิา      
4. นกัเรยีนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูสารสนเทศไดด้ขีึน้      
5. โครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ท าใหน้กัเรยีนสามารถใชค้อมพวิเตอรไ์ดด้ีขึน้          
6. นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ      
7. นกัเรยีนมคีวามสนใจในการเรยีนภาษาองักฤษเพิม่ขึน้      
8. นกัเรยีนสามารถสื่อสารภาษาองักฤษไดด้ขีึน้      
9. นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษสงูขึน้      
10. ครชูาวต่างประเทศมคีวามสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษสื่อสารกบันกัเรยีนไดเ้ป็นอยา่งดี           
 
 

ตอนท่ี 6 ความต้องการ/ความคาดหวงั  และข้อเสนอแนะ 
 

 ความตอ้งการ/ความคาดหวงั 
 
 
 
 
 ขอ้เสนอแนะ     
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แบบสอบถามเพื่อการวจิยั 
เรือ่งการประเมนิโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมห านคร 

ในส านกังานเขตมนีบุร ีปีการศกึษา 2551 
(ฉบบัที ่3 ส าหรบัคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน) 

...................................................................  
ค าแนะน าในการตอบแบบสอบถาม  
1. แบบสอบถามส าหรบัคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน มทีัง้หมด 4 ตอน 
    ตอนที ่1  ขอ้มลูทัว่ไป 
    ตอนที ่2  ความคดิเหน็เกีย่วกบักระบวนการปฏบิตัติามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ 
    ตอนที ่3 ความคดิเหน็เกีย่วกบัผลของโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ 
    ตอนที ่4  ความพงึพอใจในโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ           
    ตอนที ่5  ความตอ้งการ/ความคาดหวงั  และขอ้เสนอแนะ 
2. การตอบแบบสอบถามในแต่ละตอนใหท้่านเตมิค าตอบหรอืขอ้ความลงในช่องว่างทีเ่วน้ไว ้หรอืใส่  

   เครือ่งหมาย   ลงในช่องทีต่รงกบัสภาพความเป็นจรงิหรอืขอ้คดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 
3. ขอความกรณุาใหต้อบแบบสอบถามทุกขอ้เพื่อเป็นประโยชน์ในการวเิคราะหข์อ้มลู  
4. ขอ้มลูในแบบสอบถามแต่ละขอ้ไมม่ผีลใดๆกบัผูต้อบ ขอ้มลูทีไ่ดเ้ป็นเพยีงการน ามาวเิคราะห์ 
   ขอ้มลูส าหรบังานวจิยัปรญิญานิพนธใ์นระดบัปรญิญาโทเท่านัน้ 
..................................................................................................................................................... 
 

ตอนท่ี 1. ข้อมลูทัว่ไป   
 

1.  เพศ    ชาย     หญงิ 
 

2. อาย.ุ................................ปี 
 

3. อาชพี................................................................. 
 

4.ประสบการณ์การท างานดา้นการศกึษา.............................................ปี 
 

5.วุฒกิารศกึษาสงูสุด              ต ่ากว่าปรญิญาตร ี                    ปรญิญาตร ี         
                                       ปรญิญาโท                                  ปรญิญาเอก   
 
6. ประสบการณ์ในการเป็นคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในโรงเรยีน 
       น้อยกว่า   2      ปี  
    ตัง้แต่     2 - 4   ปี 
    มากกว่า  4       ปี 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเหน็เก่ียวกบักระบวนการปฏิบติัการตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมี 
 คณุภาพ 
 

ค าช้ีแจง ใหท้่านท าเครือ่งหมาย   ลงในช่องว่างทีต่รงกบัความเป็นจรงิมากทีสุ่ดหากขอ้ใดท่าน 
 ไมท่ราบใหท้่านเวน้ไว ้
 

1. การจดัสรรงบประมาณตามโครงการฯ จ านวน 7 รายการ  มคีวามเหมาะสมหรอืไม่ 
 

รายการ เหมาะสม ไมเ่หมาะสม 
ค่าชุดลกูเสอื/เนตรนาร/ียวุกาชาด/ชุด  นอนอนุบาล/ชุดพละคนละ 450 บาท   
ค่าครสูอนภาษาต่างประเทศ  คนละ 500 บาท   
ค่าประกนัอุบตัเิหตุ  คนละ 150 บาท   
ค่าวสัดุคอมพวิเตอร ์ คนละ 100 บาท   
ค่าวสัดุอุปกรณ์การเรยีนของนกัเรยีน    คนละ 100 บาท   
ค่าหนงัสอืเสรมิการเรยีน       คนละ 100 บาท   
คา่ใชจ้า่ยกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน คนละ 100 บาท    

    ไมเ่หมาะสม ควรเพิม่เตมิ/แกไ้ขตามรายละเอยีดดงันี้ ................................................... 
    .......................................................................................................................................... 
 

2. ค่าใชจ้า่ยตามโครงการฯ ท าใหโ้รงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครในส านกังานเขตมนีบุร ีมกีารจดั 
   การศกึษาขัน้พืน้ฐานทีม่คีุณภาพมาตรฐานสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน 
   1. สอดคลอ้ง เพราะ......................................................................................... 
   2. ไมส่อดคลอ้ง เพราะ...................................................................................... 
 

3. การจดัสรรงบประมาณตามโครงการฯ ท าใหโ้รงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครในส านกังานเขต 
   มนีบุร ีไมต่อ้งระดมทรพัยากรจากภายนอกเขา้มาสนบัสนุนใช่หรอืไม ่

1. ใช่ เพราะ....................................................................................................... 
   2. ไมใ่ช่ เพราะ................................................................................................... 
 

4.โรงเรยีนมกีารประชุมชีแ้จงท าความเขา้ใจเกีย่วกบัโครงการเรยีนฟร ีเรยีนดอียา่งมคีุณภาพให ้ 
   คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทราบหรอืไม ่
   1. ม ี         2. ไมม่ ี
 

5. โรงเรยีนมกีารประชุมชีแ้จงขัน้ตอนการด าเนินงานเกีย่วกบัโครงการเรยีนฟร ีเรยีนดอียา่งม ี 
   คุณภาพใหค้ณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทราบหรอืไม ่
   1. ม ี             2. ไมม่ ี
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6. โรงเรยีนมกีารประชาสมัพนัธ ์โครงการเรยีนฟร ี เรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ให้คณะกรรมการ 
    สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทราบหรอืไม ่
   1. ม ี  การประชาสมัพนัธ ์โดยวธิ.ี..................................................................... 
   2. ไมม่ ี การประชาสมัพนัธ ์เพราะ................................................................... 
 

7.ท่านเคยเขา้รว่มประชุมชีแ้จงโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพหรอืไม่ 
   1. เคย โดยเขา้รว่มประชุมในฐานะ 
    1.1 ประธานคณะกรรมการสถานศกึษา 
    1.2 ประธานเครอืขา่ยผูป้กครอง 
    1.3 อื่นๆ(ระบ)ุ................................................................................. 
   2. ไมเ่คย 
 

8.ท่านเคยเขา้รว่มการจดัท าแผนการใชจ้า่ยงบประมาณตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ
หรอืไม ่
   1. เคย โดยเขา้รว่มประชุมในฐานะ 
    1.1 ประธานคณะกรรมการสถานศกึษา 
    1.2 ประธานเครอืขา่ยผูป้กครอง 
    1.3 อื่นๆ(ระบ)ุ..................................................................................... 
   2. ไมเ่คย 
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ตอนท่ี 3  ความคิดเหน็เก่ียวกบัผลของโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคณุภาพ 

ค าช้ีแจง   โปรดท าเครือ่งหมาย       ลงในช่องว่างทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 
  5    หมายถงึ   ท่านเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
  4    หมายถงึ   ท่านเหน็ดว้ยมาก 
  3    หมายถงึ   ท่านเหน็ดว้ยปานกลาง 
  2    หมายถงึ   ท่านเหน็ดว้ยน้อย 

    1 หมายถงึ   ท่านไมเ่หน็ดว้ย  
 

ขอ้ความ 
ระดบัความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 
1. ผูป้กครองนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจในโครงการฯ เกนิรอ้ยละ 90          
2. ค่าใชจ้า่ยตามโครงการฯ สามารถลดค่าใชจ้า่ยของผูป้กครองนกัเรยีนไดจ้รงิ      
3. การจดัสรรงบประมาณตามโครงการฯ เพยีงพอต่อการพฒันาคุณภาพการ  
    ใหบ้รกิารทางการศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครใน 
    ส านกังานเขตมนีบุร ี

     

4. งบประมาณตามโครงการฯ มคีวามเหมาะสมกบัฐานะทางเศรษฐกจิของ 
   ประชาชน ในชุมชน  

     

5. การจดัสรรงบประมาณตามโครงการฯ ท าใหคุ้ณภาพการศกึษาของโรงเรยีน 
   สงักดักรงุเทพมหานครในส านกังานเขตมนีบุรไีดม้าตรฐานทดัเทยีมกนั 

     

6. การจดัสรรงบประมาณตามโครงการฯ ท าใหโ้รงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร 
   ในส านกังานเขตมนีบุรไีมต่อ้งระดมทรพัยากรจากภายนอกเขา้มาสนบัสนุน 

     

7. การจดัสรรงบประมาณตามโครงการฯ เป็นตวัอยา่งการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ 
   ในการจดัการศกึษาของการปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีต่อ้งจดัสรรงบประมาณสบทบ 
   กบัทีไ่ดร้บัเงนิอุดหนุนจากรฐับาลอยา่งเพยีงพอ 

     

8. ค่าใชจ้า่ยตามโครงการฯ สามารถเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
   ของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครในส านกังานเขตมนีบุรไีดเ้ป็นอยา่งด ี 

     

9.ค่าใชจ้า่ยตามโครงการฯ ท าใหโ้รงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครในส านกังานเขต 
  มนีบุรเีป็นไปตามองคป์ระกอบการปฏริปูการศกึษาทีส่ามารถพฒันานกัเรยีนให้ 
  เป็นคน  เก่ง-ด-ีมคีวามสุข 
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ตอนท่ี 4  ความพึงพอใจในโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคณุภาพ 

ค าช้ีแจง    โปรดท าเครือ่งหมาย    ลงในช่องว่างทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 
  5    หมายถงึ  ท่านมรีะดบัความพงึพอใจมากทีสุ่ด 
  4 หมายถงึ  ท่านมรีะดบัความพงึพอใจมาก 
  3 หมายถงึ  ท่านมรีะดบัความพงึพอใจปานกลาง 
  2 หมายถงึ  ท่านมรีะดบัความพงึพอใจน้อย 
  1 หมายถงึ  ท่านมรีะดบัความพงึพอใจน้อยทีสุ่ด 

ขอ้ความ 
ระดบัความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

1. ความพงึพอใจในการไดร้บัชุดลกูเสอื/เนตรนาร/ียวุกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ       
2. ความพงึพอใจในการจา้งครสูอนภาษาต่างประเทศมาช่วยสอนภาษาองักฤษ      
3. ความพงึพอใจในการไดร้บัค่าประกนัอุบตัเิหตุของนกัเรยีนฟร ี      
4. ความพงึพอใจในการไดร้บัวสัดุอุปกรณ์คอมพวิเตอรฟ์ร ี      
5. ความพงึพอใจในการไดร้บัอุปกรณ์การเรยีนของนกัเรยีนฟร ี      
6. ความพงึพอใจในการไดร้บัหนงัสอืเสรมิการเรยีนฟร ี      
7. ความพงึพอใจในการไดร้บัค่าใชจ้า่ยเพื่อจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนฟร ี      
8.  ความพงึพอใจในกระบวนการจดัสรรงบประมาณโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ       
9. ความพงึพอใจในการในวงเงนิประกนัอุบตัเิหตุทีไ่ดร้บัจดัสรรคนละ 150 บาท      
10. ความพงึพอใจในการใหบ้รกิารจากบรษิทัรบัประกนัอุบตัเิหตุของนกัเรยีน      
11. ความพงึพอใจในการในการสอนภาษาองักฤษของครชูาวต่างประเทศ      
12. ความพงึพอใจในการจดัการเรยีนการสอนของครตู่างประเทศในการสอนภาษาองักฤษ      
13. ความพงึพอใจในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน      
14. ความพงึพอใจในกระบวนการใชจ้า่ยงบประมาณตามโครงการฯ      
15. ความพงึพอใจในกระบวนการบรหิารทรพัยากรตามโครงการฯ      

 
ตอนท่ี 5    ความต้องการ/ความคาดหวงั  และข้อเสนอแนะ 
 ความตอ้งการ/ความคาดหวงั  
 
 
 

ขอ้เสนอแนะ 
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แบบสอบถามเพื่อการวจิยั 
เรือ่งการประเมนิโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร  

ในส านกังานเขตมนีบุร ีปีการศกึษา 2551 
(ฉบบัที ่4 ส าหรบันกัเรยีน) 

...................................................................  
ค าแนะน าในการตอบแบบสอบถาม 
1. แบบสอบถามส าหรบันกัเรยีน มทีัง้หมด 5 ตอน 
    ตอนที ่1  ขอ้มลูทัว่ไป 
    ตอนที ่2  ความคดิเหน็เกีย่วกบักระบวนการปฏบิตัติามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ 
    ตอนที ่3  ความคดิเหน็เกีย่วกบัผลของโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ 
    ตอนที ่4  ความพงึพอใจในโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ           
    ตอนที ่5  ความตอ้งการ/ความคาดหวงั  และขอ้เสนอแนะ 
2. การตอบแบบสอบถามในแต่ละตอนใหน้กัเรยีนเตมิค าตอบหรอืขอ้ความลงในช่องว่างทีเ่วน้ไว ้หรอื 
   ใส่เครือ่งหมาย   ลงในช่องทีต่รงกบัสภาพความเป็นจรงิหรอืขอ้คดิเหน็ของนกัเรยีนมากทีสุ่ด 
3. ขอความกรณุาใหต้อบแบบสอบถามทุกขอ้เพื่อเป็นประโยชน์ในการวเิคราะหข์อ้มลู  
4. ขอ้มลูในแบบสอบถามแต่ละขอ้ไมม่ผีลใดๆกบัผูต้อบ ขอ้มลูทีไ่ดเ้ป็นเพยีงการน ามาวเิคราะห์ 
   ขอ้มลูส าหรบังานวจิยัปรญิญานิพนธใ์นระดบัปรญิญาโทเท่านัน้ 
 
.....................................................................................................................................................  
 

ตอนท่ี 1. ข้อมลูทัว่ไป   
 

1.  เพศ   ชาย    หญงิ 
 

2. ก าลงัศกึษาในระดบัชัน้                  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 
                                                 ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5 
                                                 ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเหน็เก่ียวกบักระบวนการปฏิบติัตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมี 
              คณุภาพ 
 

ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรยีนใส่เครือ่งหมาย    ลงในช่องว่างทีต่รงกบัความเป็นจรงิมากทีสุ่ดหากขอ้ใด 
             นกัเรยีนไมท่ราบใหน้กัเรยีนเวน้ไว ้
 

1. นกัเรยีนไดร้บัการจดัสรรตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ จ านวน 7 รายการ      
    หรอืไม ่
 

รายการ        ไดร้บัจ านวน ไมไ่ดร้บั 
ชุดลกูเสอื/เนตรนาร/ียวุกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ   
ครสูอนภาษาต่างประเทศ     
การประกนัอุบตัเิหตุ   
วสัดุคอมพวิเตอร ์   
วสัดุอุปกรณ์การเรยีนของนกัเรยีน     
หนงัสอืเสรมิการเรยีน          
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน    

          ไมไ่ดร้บัเพราะ 
 
 

 
การจดัสรรตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ จ านวน 7 รายการ ตรงกบัความ

ตอ้งการของนกัเรยีนหรอืไม่................................. 
เพราะ 

 
 
 

2.โรงเรยีนมีการประชุมชีแ้จงท าความเขา้ใจเกีย่วกบัโครงการเรยีนฟร ีเรยีนดอียา่งมคีุณภาพให ้ 
   นกัเรยีนทราบหรอืไม ่
  1. ม ี 2. ไมม่ ี
 

3.โรงเรยีน มีการประชุมชีแ้จ งขัน้ตอนการด าเนินงาน เกีย่วกบัโครงการเรยีนฟร ีเรยีนดอียา่งมี
คุณภาพให ้   
   นกัเรยีนทราบหรอืไม ่
  1. ม ี 2. ไมม่ ี
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4. โรงเรยีนมีการประชาสมัพนัธ ์โครงการเรยีนฟร ี เรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ใหน้กัเรยีน และ 
    ผูป้กครองนกัเรยีนทราบหรอืไม ่
  1. ม ี  การประชาสมัพนัธ ์โดยวธิ.ี....................................................................... 
  2. ไมม่ ี การประชาสมัพนัธ ์เพราะ..................................................................... 
 
 

8. กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนทีโ่รงเรยีนด าเนินการตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ  
    มกีจิกรรมอะไรบา้ง 
 1. .............................................................................................................................. 
 2. ............................................................................................................................... 
 3. ............................................................................................................................... 
 4. .............................................................................................................................. 
 กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนกจิกรรมใดทีน่กัเรยีนภาคภมูใิจมากทีสุ่ด..................................... 
เพราะเหตุใด............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี 3  ความคิดเหน็เก่ียวกบัผลของโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคณุภาพ 
 

ค าช้ีแจง   โปรดท าเครือ่งหมาย       ลงในช่องว่างทีต่รงกบัความคดิเหน็ของนกัเรยีนมากทีสุ่ด 
  5   หมายถงึ   นกัเรยีนเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
  4   หมายถงึ   นกัเรยีนเหน็ดว้ยมาก 
  3   หมายถงึ   นกัเรยีนเหน็ดว้ยปานกลาง 
  2   หมายถงึ   นกัเรยีนเหน็ดว้ยน้อย 

1   หมายถงึ   นกัเรยีนไมเ่หน็ดว้ย  
 

ขอ้ความ 
ระดบัความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 
1. นกัเรยีนไดร้บัวสัดุคอมพวิเตอรอ์ยา่งเพยีงพอ      
2. นกัเรยีนมคีวามสนใจในการเรยีนคอมพวิเตอรเ์พิม่ขึน้      
3. นกัเรยีนสามารถสบืคน้ขอ้มลูจากคอมพวิเตอรไ์ดเ้พิม่ขึน้      
4. นกัเรยีนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูสารสนเทศไดด้ขีึน้      
5. โครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ท าให้โรงเรยีนของนกัเรยีนมคีุณภาพดขีึน้      
6. นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ      
7. นกัเรยีนมคีวามสนใจในการเรยีนภาษาองักฤษเพิม่ขึน้      
8. นกัเรยีนสามารถสื่อสารภาษาองักฤษไดเ้พิม่ขึน้      
9. นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษสงูขึน้      
10. ครชูาวต่างประเทศมคีวามสามารถในการใชภ้าษาองักฤษสื่อสารกบันกัเรยีนไดเ้ป็นอยา่งดี      
11.โครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ท าใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนดขีึน้      
12โครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ท าใหล้ดค่าใชจ้า่ยของผูป้กครองนกัเรยีน      
13.โครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ท าใหน้กัเรยีนไดร้บั บรกิารทาง
การศกึษาเพิม่ขึน้ 

     

 
ตอนท่ี 4  ความพงึพอใจในโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ 
 

ค าช้ีแจง   โปรดท าเครือ่งหมาย    ลงในช่องว่างทีต่รงกบัความคดิเหน็ของนกัเรยีนมากทีสุ่ด 
  5    หมายถงึ  นกัเรยีนมรีะดบัความพงึพอใจมากทีสุ่ด 

4    หมายถงึ  นกัเรยีนมรีะดบัความพงึพอใจมาก 
3 หมายถงึ  นกัเรยีนมรีะดบัความพงึพอใจปานกลาง 
2 หมายถงึ  นกัเรยีนมรีะดบัความพงึพอใจน้อย 

  1 หมายถงึ  นกัเรยีนมรีะดบัความพงึพอใจน้อยทีสุ่ด 
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ขอ้ความ 
ระดบัความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

1. ความพงึพอใจในการไดร้บัชุดลกูเสอื/เนตรนารี/ยวุกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ ฟร ี      
2. ความพงึพอใจในการสอนภาษาองักฤษ ของครชูาวต่างประเทศ      
3. ความพงึพอใจในการไดร้บัค่าประกนัอุบตัเิหตุของนกัเรยีนฟร ี      
4. ความพงึพอใจในการไดร้บัวสัดุอุปกรณ์คอมพวิเตอรฟ์ร ี      
5. ความพงึพอใจในการไดร้บัอุปกรณ์การเรยีนของนกัเรยีนฟร ี      
6. ความพงึพอใจในการไดร้บัหนงัสอืเสรมิการเรยีนฟร ี      
7. ความพงึพอใจในการไดร้บัค่าใชจ้า่ยเพื่อจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนฟร ี      
8. ความพงึพอใจในการไดร้บัการประกนัอุบตัเิหตุ      
9. ความพงึพอใจในการใหบ้รกิารจากบรษิทัรบัประกนัอุบตัเิหตุของนกัเรยีน      
10. ความพงึพอใจในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของครชูาวต่างประเทศใน
การสอนภาษาองักฤษ 

     

11. ความพงึพอใจในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของโรงเรยีน      
 
ตอนท่ี 5 ความตอ้งการ/ความคาดหวงั  และขอ้เสนอแนะ 
 

ความตอ้งการ/ความคาดหวงั 
 
 
 
 
 ขอ้เสนอแนะ 
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แบบสอบถามเพื่อการวจิยั 
เรือ่งการประเมนิโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร  

ในส านกังานเขตมนีบุร ีปีการศกึษา 2551 
(ฉบบัที ่5 ส าหรบัผูป้กครองนกัเรยีน) 

...................................................................  
ค าแนะน าในการตอบแบบสอบถาม  
1. แบบสอบถามส าหรบัผูป้กครองนกัเรยีน มทีัง้หมด 5 ตอน 
    ตอนที ่1  ขอ้มลูทัว่ไป 
    ตอนที ่2  ความคดิเหน็เกีย่วกบักระบวนการปฏบิตัติามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ 
    ตอนที ่3  ความคดิเหน็เกีย่วกบัผลของโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ 
    ตอนที ่4  ความพงึพอใจในโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ           
    ตอนที ่5 ความตอ้งการ/ความคาดหวงั  และขอ้เสนอแนะ 
2. การตอบแบบสอบถามในแต่ละตอนใหท้่านเตมิค าตอบหรอืขอ้ความลงในช่องว่างทีเ่วน้ไว ้หรอืใส่  

   เครือ่งหมาย   ลงในช่องทีต่รงกบัสภาพความเป็นจรงิหรอืขอ้คดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 
3. ขอความกรณุาใหต้อบแบบสอบถามทุกขอ้เพื่อเป็นประโยชน์ในการวเิคราะหข์อ้มลู  
4. ขอ้มลูในแบบสอบถามแต่ละขอ้ไมม่ผีลใดๆกบัผูต้อบ ขอ้มลูทีไ่ดเ้ป็นเพยีงการน ามาวเิคราะห์ 
   ขอ้มลูส าหรบังานวจิยัปรญิญานิพนธใ์นระดบัปรญิญาโทเท่านัน้ 
..................................................................................................................................................... 
 

ตอนท่ี 1. ข้อมลูทัว่ไป   
 

1.  เพศ   ชาย    หญงิ 
 

2. อาย.ุ...............................................ปี  
 

3. อาชพี                 รบัราชการ                      รบัจา้งบรษิทั                รบัจา้งทัว่ไป 
                           ธุรกจิส่วนตวั                    อื่นๆ............................................... 
 

4. ระดบัการศกึษา                           ต ่ากว่าปรญิญาตร ี                             
                                                 ปรญิญาตร ี         
                                                 ปรญิญาโท                                       
                                                 ปรญิญาเอก   
 

5.นกัเรยีนในปกครอง เรยีนอยูใ่นระดบัชัน้     ประถมศกึษาปีที ่4 
ประถมศกึษาปีที ่5 
ประถมศกึษาปีที ่6 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเหน็เก่ียวกบักระบวนการปฏิบติัตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมี 
              คณุภาพ 
 

ค าช้ีแจง   ใหท้่านท าเครือ่งหมาย    ลงใน ช่องว่าง ทีต่รงกบัความเป็นจรงิมากทีสุ่ดหากขอ้ใด 
              ท่านไมท่ราบใหท้่านเวน้ไว ้
 

1. ตามทีก่รงุเทพมหานครจดัสรรงบประมาณตามโครงการฯ ใหก้บัโรงเรยีนแลว้นัน้ท าใหโ้รงเรยีน 
   มปีญัหาในเรือ่งการเรยีนการสอนหรอืไม ่
  1.ไมม่ ี
  2. ม ีเพราะ..................................................................................................... 
 

2. การจดัสรรงบประมาณตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ จ านวน 7 รายการ  ท่าน 
   คดิว่ามคีวามเหมาะสมหรอืไม่ 
 

รายการ เหมาะสม ไมเ่หมาะสม 
ค่าชุดลกูเสอื/เนตรนาร/ียวุกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละคนละ 450 บาท   
ค่าครสูอนภาษาต่างประเทศ  คนละ 500 บาท   
ค่าประกนัอุบตัเิหตุ  คนละ 150 บาท   
ค่าวสัดุคอมพวิเตอร ์ คนละ 100 บาท   
ค่าวสัดุอุปกรณ์การเรยีนของนกัเรยีน    คนละ 100 บาท   
ค่าหนงัสอืเสรมิการเรยีน       คนละ 100 บาท   
คา่ใชจ้า่ยกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน คนละ 100 บาท    

          ไมเ่หมาะสม ควรเพิม่เตมิ/แกไ้ขตามรายละเอยีดดงันี้  
 
 
 
 

3. การจดัสรรงบประมาณตามโครงการฯ ท าใหโ้รงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครไม่ตอ้งระดม 
   ทรพัยากรจากภายนอกเขา้มาสนบัสนุนใช่หรอืไม ่

1. ใช่ เพราะ....................................................................................................... 
  2. ไมใ่ช่ เพราะ................................................................................................... 
 

4. โรงเรยีนมกีารประชุมชีแ้จงท าความเขา้ใจเกีย่วกบัโครงการเรยีนฟร ีเรยีนดอียา่งมคีุณภาพให ้ 
   ผูป้กครองนกัเรยีนทราบหรอืไม ่
  1. ม ี 2. ไมม่ ี
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5. โรงเรยีนมกีารประชุมชีแ้จงขัน้ตอนการด าเนินงานเกีย่วกบัโครงการเรยีนฟร ีเรยีนดอียา่งม ี
   คุณภาพใหผู้ป้กครองนกัเรยีนทราบหรอืไม ่
  1. ม ี 2. ไมม่ ี
 

6. โรงเรยีนมกีารประชาสมัพนัธ ์โครงการเรยีนฟร ี เรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ใหผู้ป้กครองทราบ 
    หรอืไม ่
  1. ม ี  การประชาสมัพนัธ ์โดยวธิ.ี...................................................................... 
  2. ไมม่ ี การประชาสมัพนัธ ์เพราะ...................................................................... 
 

7. ท่านเคยเขา้รว่มประชุมชีแ้จงโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพหรอืไม่ 
  1. เคย โดยเขา้รว่มประชุมในฐานะ 
   1.1 ประธานเครอืขา่ยผูป้กครองนกัเรยีน 
   1.2 กรรมการเครอืขา่ยผูป้กครองนกัเรยีน 
   1.3 ผูป้กครอง 
   1.4 อื่นๆ(ระบ)ุ................................................................................... 
  2. ไมเ่คย 
 

8. ท่านเคยเขา้รว่มการจดัท าแผนการใชจ้า่ยงบประมาณตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพหรอืไม่ 
  1. เคย โดยเขา้รว่มประชุมในฐานะ 
   1.1 ประธานเครอืขา่ยผูป้กครองนกัเรยีน 
   1.2 กรรมการเครอืขา่ยผูป้กครองนกัเรยีน 
   1.3 ผูป้กครอง 
   1.4 อื่นๆ(ระบ)ุ....................................................................................... 
  2. ไมเ่คย 
 

9. โรงเรยีนไดเ้คยมกีารส ารวจความตอ้งการของผูป้กครองนกัเรยีนตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ี 
    อยา่งมคีุณภาพหรอืไม ่

รายการ ส ารวจ ไมส่ ารวจ 
ชุดลกูเสอื/เนตรนาร/ียวุกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ        
ครสูอนภาษาต่างประเทศ     
การประกนัอุบตัเิหตุ         
วสัดุคอมพวิเตอร ์   
วสัดุอุปกรณ์การเรยีนของนกัเรยีน       
หนงัสอืเสรมิการเรยีน          
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน     
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            1. ม ี  ท าการส ารวจ  โดยวธิ.ี.................................................................. 
    2. ไมม่ ี เพราะ......................................................................................... 
 
10. ท่านคดิว่าการด าเนินงานตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ มกีารด าเนินการดว้ย 
     ความโปรง่ใส เป็นไปตามความตอ้งการของผูป้กครองนกัเรยีน 
                    1. การด าเนินการเป็นไปดว้ยความโปรง่ใส 
  2. การด าเนินการไมโ่ปรง่ใส (โปรดระบ)ุ 
 
 
 
ตอนท่ี 3  ความคิดเหน็เก่ียวกบัผลของโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคณุภาพ 

ค าช้ีแจง   โปรดท าเครือ่งหมาย       ลงในช่องว่างทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 
  5   หมายถงึ   ท่านเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
  4   หมายถงึ   ท่านเหน็ดว้ยมาก 
  3   หมายถงึ   ท่านเหน็ดว้ยปานกลาง 
  2   หมายถงึ   ท่านเหน็ดว้ยน้อย 

1   หมายถงึ   ท่านไมเ่หน็ดว้ย  
 

ขอ้ความ 
ระดบัความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 
1. นกัเรยีนไดร้บัวสัดุคอมพวิเตอรอ์ยา่งเพยีงพอ      
2. นกัเรยีนมคีวามสนใจในการเรยีนคอมพวิเตอรเ์พิม่ขึน้      
3. นกัเรยีนสามารถสบืคน้ขอ้มลูจากคอมพวิเตอรไ์ดเ้พิม่ขึน้      
4. นกัเรยีนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูสารสนเทศไดด้ขีึน้      
5. โครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ท าให้โรงเรยีนของนกัเรยีนมคีุณภาพดขีึน้      
6. นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ      
7. นกัเรยีนมคีวามสนใจในการเรยีนภาษาองักฤษเพิม่ขึน้      
8. นกัเรยีนสามารถสื่อสารภาษาองักฤษไดเ้พิม่ขึน้      
9. นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษสงูขึน้      
10. ครชูาวต่างประเทศมคีวามสามารถในการใชภ้าษาองักฤษสื่อสารกบันกัเรยีนไดเ้ป็นอยา่งดี      
11.โครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ท าใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนดขีึน้      
12โครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ท าใหล้ดค่าใชจ้า่ยของผูป้กครองนกัเรยีน      
13.โครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ท าใหน้กัเรยีนไดร้บั บรกิารทาง
การศกึษาเพิม่ขึน้ 
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ตอนท่ี 4  ความพึงพอใจในโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคณุภาพ 

ค าช้ีแจง   โปรดท าเครือ่งหมาย    ลงในช่องว่างทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 
  5    หมายถงึ  ท่านมรีะดบัความพงึพอใจมากทีสุ่ด 

5    หมายถงึ  ท่านมรีะดบัความพงึพอใจมาก 
3 หมายถงึ  ท่านมรีะดบัความพงึพอใจปานกลาง 
2 หมายถงึ  ท่านมรีะดบัความพงึพอใจน้อย 

  1 หมายถงึ  ท่านมรีะดบัความพงึพอใจน้อยทีสุ่ด 
 

ขอ้ความ 
ระดบัความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

1. ความพงึพอใจในการไดร้บัชุดลกูเสอื/เนตรนาร/ียวุกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ ฟร ี      
2. ความพงึพอใจในการจา้งครสูอนภาษาต่างประเทศมาช่วยสอนภาษาองักฤษ      
3. ความพงึพอใจในการไดร้บัค่าประกนัอุบตัเิหตุของนกัเรยีนฟร ี      
4.ความพงึพอใจในการไดร้บัวสัดุอุปกรณ์คอมพวิเตอรฟ์ร ี      
5.ความพงึพอใจในการไดร้บัอุปกรณ์การเรยีนของนกัเรยีนฟร ี      
6.ความพงึพอใจในการไดร้บัหนงัสอืเสรมิการเรยีนฟร ี      
7.ความพงึพอใจในการไดร้บัค่าใชจ้า่ยเพื่อจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนฟร ี      
8. ความพงึพอใจในการในวงเงนิประกนัอุบตัเิหตุทีไ่ดร้บัจดัสรรคนละ 150 บาท      
9. ความพงึพอใจในการใหบ้รกิารจากบรษิทัรบัประกนัอุบตัเิหตุของนักเรยีน      
10. ความพงึพอใจในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน      
11. ความพงึพอใจในกระบวนการใชจ้า่ยงบประมาณตามโครงการฯ      
 
ตอนท่ี 5 ความต้องการ/ความคาดหวงั  และข้อเสนอแนะ 
 

ความตอ้งการ/ความคาดหวงั 
 
 
 
 

ขอ้เสนอแนะ 
 
 
 



 

 

184 

แบบสอบถามเพื่อการวจิยั 
เรือ่งการประเมนิโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร  

ในส านกังานเขตมนีบุร ีปีการศกึษา 2551 
(ฉบบัที ่6 ส าหรบัหวัหน้าฝา่ยการศกึษาและเจา้หน้าที่) 

...................................................................  
ค าแนะน าในการตอบแบบสอบถาม  
1. แบบสอบถามส าหรบัหวัหน้าฝา่ยการศกึษาและเจา้หน้าที ่มทีัง้หมด 5 ตอน 
    ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป 
    ตอนที ่2 ความคดิเหน็เกีย่วกบัหลกัการเหตุผลและวัตถุประสงคข์องโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมี 

      คุณภาพ                                   
    ตอนที ่3 ความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัน าเขา้ ของโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ 
    ตอนที ่4 ความคดิเหน็เกีย่วกบักระบวนการปฏบิตังิานตามโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งม ี
               คุณภาพ 
    ตอนที ่5 ความตอ้งการ/ความคาดหวงั  และขอ้เสนอแนะ       
2. การตอบแบบสอบถามในแต่ละตอนใหท้่านเตมิค าตอบหรอืขอ้ความลงในช่องว่างทีเ่วน้ไว ้หรอืใส่  

   เครือ่งหมาย   ลงในช่องทีต่รงกบัสภาพความเป็นจรงิหรอืขอ้คดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 
3. ขอความกรณุาใหต้อบแบบสอบถามทุกขอ้เพื่อเป็นประโยชน์ในการวเิคราะหข์อ้มลู  
4. ขอ้มลูในแบบสอบถามแต่ละขอ้ไมม่ผีลใดๆกบัผูต้อบ ขอ้มลูทีไ่ดเ้ป็นเพยีงการน ามาวเิคราะห์ 
   ขอ้มลูส าหรบังานวจิยัปรญิญานิพนธใ์นระดบัปรญิญาโทเท่านัน้ 
..................................................................................................................................................... 
ตอนท่ี 1. ขอ้มลูทัว่ไป   
 

1.  เพศ   ชาย    หญงิ 
2. อาย.ุ................................ปี 
3. ต าแหน่งหน้าทีใ่นปจัจบุนั                  หวัหน้าฝา่ยการศกึษา                       
                                                              เจา้หน้าที ่ต าแหน่ง.................................. 
 

4.ประสบการณ์การท างาน                          น้อยกว่า  5       ปี  
     ตัง้แต่   5 - 10    ปี  
    มากกว่า 10  ปี ขึน้ไป 
 

5.วุฒกิารศกึษาสงูสุด                ต ่ากว่าปรญิญาตร ี  
ปรญิญาตร ี           
ปรญิญาโท 
ปรญิญาเอก 
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ตอนท่ี 2. ความคิดเหน็เก่ียวกบัหลกัการเหตผุลและวตัถปุระสงคข์องโครงการเรียนฟรี  
               เรียนดี อย่างมีคณุภาพ 

ค าช้ีแจง   โปรดท าเครือ่งหมาย    ลงในช่องว่างทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 
5  หมายถงึ  ท่านเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
4   หมายถงึ ท่านเหน็ดว้ยมาก 
3   หมายถงึ  ท่านเหน็ดว้ยปานกลาง 
2  หมายถงึ   ท่านเหน็ดว้ยน้อย 
1 หมายถงึ  ท่านไมเ่หน็ดว้ย  

 

ขอ้ความ 
ระดบัความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 
1. จดุประสงคข์องโครงการฯ มคีวามชดัเจนสามารถน าไปปฏบิตัไิด ้      
2. การจดัสรรงบประมาณตามโครงการฯ สอดคลอ้งกบั พ.ร.บ.การศกึษา 
   แห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่2)พ.ศ. 2545 

     

3. การจดัสรรงบประมาณตามโครงการฯ เพยีงพอต่อการพฒันาคุณภาพการ 
    ใหบ้รกิารทางการศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครใน 
   ส านกังานเขตมนีบุร ี

     

4. งบประมาณตามโครงการฯ มคีวามเหมาะสมกบัทางเศรษฐกจิของประชาชนใน 
    ชุมชน 

     

5. การจดัสรรงบประมาณตามโครงการฯ ท าใหคุ้ณภาพการศกึษาของโรงเรยีน 
   สงักดักรงุเทพมหานครในส านกังานเขตมนีบุรไีดม้าตรฐานทดัเทยีมกนั 

     

6. การจดัสรรงบประมาณตามโครงการฯ ท าใหโ้รงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร 
   ในส านกังานเขตมนีบุรไีมต่อ้งระดมทรพัยากรจากภายนอกเขา้มาสนบัสนุน 

     

7.การจดัสรรงบประมาณตามโครงการฯ เป็นตวัอยา่งการสนบัสนุนดา้น 
   งบประมาณในการจดัการศกึษาของการปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีต่อ้งจดัสรร 
   งบประมาณสบทบกบัทีไ่ดร้บัเงนิอุดหนุนจากรฐับาลอยา่งเพยีงพอ 

     

8. ค่าใชจ้า่ยตามโครงการฯ สามารถเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการศกึษาขัน้ 
   พืน้ฐานของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครในส านกังานเขตมนีบุรไีดเ้ป็น 
   อยา่งด ี

     

9. ค่าใชจ้า่ยตามโครงการฯ  ท าใหใ้นโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครในส านกังาน 
   เขตมนีบุรเีป็นไปตามองคป์ระกอบการปฏริปูการศกึษาทีส่ามารถพฒันานกัเรยีน 
   ใหเ้ป็นคน เก่ง-ด-ีมคีวามสุข 
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ตอนท่ี 3   ความคิดเหน็เก่ียวกบัปัจจยัน าเข้า ของโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคณุภาพ 

ค าช้ีแจง   ใหท้่านท าเครือ่งหมาย    ลงใน        ทีต่รงกบัความเป็นจรงิมากทีสุ่ดหากท่านไม ่
    ทราบขอ้ใดใหท้่านเวน้ไว ้

 

1. ส านกังานเขต/โรงเรยีน จดัใหท้ าแผนปฏบิตังิานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการโครงการ 
   เรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ หรอืไม่ 

1. ท า              2.ไมท่ า(ขา้มไปตอบขอ้5) 
    

2. แผนปฏบิตักิารทีท่ าไวแ้สดงขัน้ตอนการปฏบิตักิารทีจ่ะตอ้งด าเนินการครอบคลุมและชดัเจน 
   หรอืไม ่
  1. ครอบคลุมและชดัเจน 
  2. ไมค่รอบคลุมแต่ชดัเจน 
  3. ครอบคลุมแต่ไมช่ดัเจน 
  4. ไมค่รอบคลุมและไมช่ดัเจน 
 

3. ท่านเขา้ใจขัน้ตอนต่างๆตามทีร่ะบุไวใ้นแผนหรอืไม่ 
  1. เขา้ใจด ี
  2. เขา้ใจบา้ง 
  3. ไมเ่ขา้ใจ 
 

4. ท่านมอบหมายใหใ้คร ท าหน้าทีว่เิคราะหแ์ละจดัท าแผนการใชจ้า่ยงบประมาณตามโครงการฯ 
 1. นกัวชิาการศกึษา 
 2. เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป 
 3. พนกังานธุรการ 
    4. อื่นๆ (ระบ)ุ............................................................................................ 
 

5.ท่านมอบหมายใหใ้คร ท าหน้าทีเ่บกิจา่ยงบประมาณตามโครงการฯ 
 1. นกัวชิาการศกึษา 

  2. เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป 
  3. เจา้พนกังานธุรการ 

      4. อื่นๆ (ระบ)ุ....................................................................................... 
 

6. ในการด าเนินงานตามโครงการฯท่านมบีุคลากรเพยีงพอหรอืไม ่
  1.เพยีงพอ 
  2. ไมเ่พยีงพอ เพราะ............................................................................ 
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7. มกีารก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของบุคลากรตามโครงการฯ หรอืไม่ 
  1. ม ี
  2. ไมม่ ีเพราะ................................................................................................. 
 

8. งบประมาณทีไ่ดร้บัตามโครงการฯ มคีวามเพยีงพอหรอืไม่ 
1.เพยีงพอ 

  2. ไมเ่พยีงพอ เพราะ......................................................................................... 
 

9.การจดัสรรงบประมาณตามโครงการฯ จ านวน 7 รายการ มคีวามเหมาะสมหรอืไม่ 
  1. มคีวามเหมาะสมแลว้ 
  2. ยงัไมเ่หมาะสม ควรเพิม่เตมิ/แกไ้ขตามรายละเอยีดดงันี้ ................................... 
     .................................................................................................................... 
    .................................................................................................................... 
 

10. ท่านคดิว่าการมอบอ านาจตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ.  
     2528 ในการปฏบิตัริาชการแทนผูอ้ านวยการเขตมนีบุร ีตามค าสัง่ส านกังานเขตมนีบุร ีที ่ 
     386/2550 ลงวนัที ่12 ธนัวาคม 2550  ท าใหม้ปีญัหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการฯ  
     หรอืไม ่

1. ไมม่ปีญัหา 
2. มปีญัหา ควรแกไ้ขอยา่งไร 
.................................................................................................................... 

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

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

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

11. ท่านคดิว่าการปฏบิตัติามขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่งการพสัดุ พ.ศ. 2538 แกไ้ขเพิม่เตมิ 
    (ฉบบัที2่)พ.ศ. 2548 ท าใหม้ปีญัหาอุปสรรในการด าเนินงานตามโครงการฯ หรอืไม ่

1. ไมม่ปีญัหา 
2. มปีญัหา ควรแกไ้ขอยา่งไร 
.................................................................................................................... 

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

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

.................................................................................................................................... 
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12. ท่านคดิว่าการปฏบิตัติามระเบยีบกรงุเทพมหานคร ว่าดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิฯ พ.ศ.  
     2530 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2548 ท าใหม้ปีญัหาอุปสรรคในการด าเนินงานตาม 
     โครงการฯ หรอืไม ่

1. ไมม่ปีญัหา 
2. มปีญัหา ควรแกไ้ขอยา่งไร 
.................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
 
ตอนท่ี 4  ความคิดเหน็เก่ียวกบักระบวนการปฏิบติัตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมี 
               คณุภาพ 
1. ส านกังานเขตมกีารประชุมท าความเขา้ใจเกีย่วกบัโครงการเรยีนฟร ีเรยีนดอียา่งมคีุณภาพให ้ผูบ้รหิาร 
    โรงเรยีนทราบหรอืไม่ 
  1. ม ี 2. ไมม่ ี
2. การใชจ้า่ยงบประมาณตามโครงการฯ เป็นไปตามแผนการใชจ้า่ยหรอืไม่ 
  1. เป็นไปตามแผน 
  2. ไมเ่ป็นไปตามแผน เพราะ................................................................................ 
3. ส านกังานเขตมกีารประชาสมัพนัธ ์โครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ให้ประชาชน  ทราบ 
   หรอืไม ่
  1. ม ี  การประชาสมัพนัธ ์โดยวธิ.ี...................................................................... 
  2. ไมม่ ี การประชาสมัพนัธ ์เพราะ.................................................................... 
4. การประสานงานระหว่างผูด้ าเนินโครงการฯ กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมปีญัหาอุปสรรคหรอืไม ่
  1. ไมม่ปีญัหาอุปสรรค 
  2. มปีญัหาอุปสรรค ไดแ้ก่......................................................................... 
          ........................................................................................................................ 
5. ท่านคดิว่า องคป์ระกอบของกระบวนการแกป้ญัหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการเรยีน 
    ฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพ ของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครในส านกังานเขตมนีบุรเีพื่อให้ 
    เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการฯ ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
 1………………………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………………………………… 
4………………………………………………………………………………………………… 
5………………………………………………………………………………………………… 
6………………………………………………………………………………………………… 
7………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนท่ี 5  ความตอ้งการ/ความคาดหวงั  และขอ้เสนอแนะ 
  ความตอ้งการ/ความคาดหวงั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขอ้เสนอแนะ 
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แบบบนัทกึการส ารวจขอ้มลูเอกสาร 
เรือ่งการประเมนิโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ีอยา่งมคีุณภาพของโรงเรยีนสงักดักรงุเทมหา นคร 

ในส านกังานเขตมนีบุร ีปีการศกึษา 2551 
..............................................................  

ชื่อผูส้ ารวจขอ้มลูเอกสาร..............................................................วนั เดอืน ปี ทีบ่นัทกึ................ 
สถานทีส่ ารวจเอกสาร....................................................................................................................  
      

ประเดน็การประเมนิ ขอ้มลูทีพ่บ รายละเอยีด 
ปัจจยัน าเข้า 
1.จ านวนบุคลากร   
2.งบประมาณ 
3.พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ
กรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
4.ขอ้บญัญตัิกรงุเทพมหานคร เรือ่งการพสัดุ 
พ.ศ. 2538 แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที2่)พ.ศ. 2548 
5.ระเบยีบ กรงุเทพมหานครว่าดว้ยการรบั
เงนิการเบกิจา่ยเงนิฯ พ .ศ. 2530และแกไ้ข
เพิม่เตมิ(ฉบบัที ่9)พ.ศ. 2548 
6.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ 

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

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

กระบวนการปฏิบติั 
1..การใชจ้า่ยงบประมาณ 
2. การบรหิารทรพัยากร  จ านวน 7 รายการ 
3. การมสี่วนรว่มของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  

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

 
…………………………….. 
……………………………. 
…………………………….. 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
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ประเดน็การประเมนิ ขอ้มลูทีพ่บ รายละเอยีด 
ผลของโครงการเรียนฟ รี เรียนดี อย่างมี
คณุภาพ 
1. ความสามารถในการใชค้อมพวิเตอรข์อง
นกัเรยีน 
2.  ความสามารถในการสื่อสารโดยใช้
ภาษาต่างประเทศของนกัเรยีน  
3 . ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
ภาษาองักฤษ    
 4 .  ความพงึพอใจของคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน นกัเรยีน และ
ผูป้กครองนกัเรยีน 
   5. ความสอดคลอ้งของผลการด าเนินงาน
ของโครงการกบัวตัถุประสงคข์องโครงการฯ 

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

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

 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีน  ชัน้ประถมศกึษาที ่ 4 ปีการศกึษา 2549          
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ปีการศกึษา 2550  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2551 
 

ชัน้/ปีการศกึษา 
จ านวนนกัเรยีน
ทัง้หมด(คน) 

ระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
0 1 2 3 4 

ป.4/2549       
ป.5/2550       
ป.6/2551       
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวติัย่อผู้วิจยั 
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ประวติัย่อผู้วิจยั 
 
ชื่อ สกุล   นางธมญยร์ตัน์  เจรญิรตัน์ 
วนัเดอืนปีเกดิ  17  มนีาคม  2505 
สถานทีเ่กดิ  อ าเภอพนสันิคม    จงัหวดัชลบุร ี
สถานทีอ่ยูป่จัจบุนั 16/19 ซอยรามค าแหง 174 ถนนรามค าแหง แขวงมนีบุรี 
   เขตมนีบุร ี กรงุเทพมหานคร 
ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานปจัจบุนั    นกัวชิาการศกึษา 7 ว  
สถานทีท่ างานปจัจบุนั ฝา่ยการศกึษา  ส านกังานเขตมนีบุรี 
 
ประวตักิารศกึษา  
 พ.ศ. 2528     ครศุาสตรบณัฑติ (เอกคณติศาสตร)์ 

   จาก วทิยาลยัครจูนัทรเกษม   
 พ.ศ. 2553      วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (วทิยาการการประเมนิ) 
                                        จาก   มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   
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