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การประเมินโครงการ โดยทั่วไปมักจะมีวัตถุประสงคหลักคือ การแสวงหาแนวทาง

ตัดสินใจตอการดําเนินงานโครงการหรือจะดําเนินโครงการวา ควรจะดําเนินการหรือไมตาม

วัตถุประสงคที่ตั้งไว และศึกษาวา ระหวางดําเนินการมีปญหาอะไรที่ควรปรับปรุงแกไข หรือเมื่อ

ส้ินสุดโครงการแลว      ผูเกี่ยวของกับโครงการไดเรียนรูอะไรบาง  เกิดผลกระทบตอผูเกี่ยวของหรือ

ส่ิงแวดลอมอยางไร และทั้งนี้การประเมินโครงการจําเปนตองมีข้ันตอน และวิธีการที่คอนขางเปน

วิทยาศาสตร อาศัยเกณฑการตัดสินทั้งดานปริมาณ  คุณภาพ  กลุมเปาหมาย  หวงเวลา  สถานที่ 

และบริบทที่เกี่ยวของ  มิใชเปนการตัดสินกันที่ “ใจ” (Subjective) แตควรเปนการตัดสินตามเกณฑ

ที่สามารถวัดได และสอดคลองกับวัตถุประสงคที่วางไว (Objective) 

ดังนั้น  ผูเขียนขอนําเสนอแนวคิดการประเมินโครงการนี้ออกเปน  3 ตอน คือ 

1.  ประเภทการประเมินโครงการ 

2 รูปแบบการประเมินโครงการ 

3. มาตรฐานการประเมินโครงการ 
 

1. ประเภทการประเมินโครงการ 
การแบงประเภทการประเมนิโครงการคงมิใชเปนการกาํหนดเกณฑเด็ดขาด แต   

จําเปนตองอาศัยเกณฑหลายชนิดมาจําแนกประเภท  เชน ใชเวลา  วัตถุประสงค  วิธีการ  และ    

รูปแบบการประเมนิมาบงบอกถงึประเภทของการประเมิน  ซึ่งในทีน่ี้อาจจําแนกการประเมนิโครงการ

ออกเปน  4  ประเภทคือ 

1.1 การประเมินโครงการกอนดําเนินการ (Preliminary Evaluation) เปน

การศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study)  กอนที่เร่ิมดําเนินโครงการใด ๆ โดยอาจทําการศึกษา

ถึงประสิทธิภาพของปจจัยปอน ความเหมาะสมของกระบวนการที่คาดวาจะนํามาใชในการบริหาร

จัดการโครงการ  ปญหา อุปสรรค ความเสี่ยงของโครงการ ตลอดจนผลลัพธ หรือประสิทธิผลที่

คาดวาจะไดรับ   ในขณะเดียวกันก็อาจจะศึกษาผลกระทบที่คาดวานาจะเกิดขึ้นในดานตาง ๆ เชน  

- การประเมินผลกระทบดานสังคม (Social Impact Assessment –SIA) 
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- การประเมินผลกระทบดานนิเวศ (Ecological Impact Assessment – EIA) 

- การประเมินผลกระทบดานการเมือง (Political Impact Assessment – PIA) 

- การประเมินผลกระทบดานเทคโนโลยี (Technological Impact Assessment 

- TIA) 

- การประเมินผลกระทบดานประชากร (Population Impact Assessment – 

PIA) 

- การประเมินผลกระทบดานนโยบาย (Policy Impact Assessment – POIA) 

- การประเมินผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ (Economic Impact Assessment) 

การประเมินโครงการกอนดําเนินการนี้มีประโยชนสําหรับนักลงทุน เพื่อศึกษา

ดูวากอนลงมือโครงการใด ๆ นั้น  จะเกิดความคุมคาแกการลงทุน (Cost effectiveness) หรือจะ

เกิดผลกระทบตอระบบสิ่งแวดลอมทั้งดานสังคม  เศรษฐกิจ การเมือง  ประชากร เทคโนโลยี และ

ระดับนโยบายหรือไม  หากไดทําการศึกษารอบคอบแลว อาจจะไดผลคาดการณลวงหนาวา จะได

เกิดประโยชนหรือโทษอยางไร  ปญหา อุปสรรค เปนอยางไร  เพื่อผูเปนเจาของโครงการจะได        

ตัดสินลวงหนาวาจะเลิกลมโครงการหรือปรับปรุงองคประกอบ และกระบวนการบริหารจัดการ

โครงการเพียงใด เพื่อใหเกิดผลดี 

1.2 การประเมินผลระหวางดําเนินโครงการ อาจจะจําแนกเปนในหวงเวลา

เร่ิมตนโครงการ (Inception Study) และระหวางดําเนินโครงการที่ผานพนชวงแรกไปแลว  

(Formative Evaluation) ผลที่ไดจากการประเมินดังกลาวนี้จะชวยปรับปรุงทั้งปจจัยปอน  

กระบวนการบริหารจัดการ และแมแตวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการใหเปนไปตามความ

เหมาะสมใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีชื่อเรียกการประเมินแบบนี้อีก เชน การประเมิน

ความกาวหนา (Progress Evaluation) และการประเมินการดําเนินการ (Implementation 

Evaluation) เปนตน ในการดําเนินโครงการดานการทองเที่ยวและการศึกษาอาจใชวิธีการประเมิน

ระหวางดําเนินโครงการเพื่อทบทวนแผนและปรับแผนของโครงการ  ปรับตารางการดําเนินงานดาน

ตาง ๆ ทั้งการประชาสัมพันธ  การตลาด การสงเสริมการขาย และปรับปรุงกระบวนการบริหาร

จัดการเพื่อลดความเสี่ยงของ โครงการ   เปนตน 

1.3 การประเมินผลรวมสรุป (Summative Evaluation) มักใชหลังสิ้นสุด

โครงการใหม ๆ เพื่อคนหาประสิทธิผลของการดําเนินโครงการวาบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว

หรือไม อยางไร หรือทบทวนกระบวนการบริหารจัดการวา ประสบความสําเร็จหรือลมเหลว

ประการใด 
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การประเมินผลประเภทรวมสรุปนี้ อาจมองในมิติของโครงการระยะยาว  

ออกเปน ชวงโครงการ (Phase) ซึ่งการประเมินลักษณะนี้ก็มองไดเปน  2 ประเภท คือ เปนทั้งการ

ประเมินรวมสรุปของแตละชวงโครงการ (Summative evaluation of each phase) หรืออาจจะ

มองการประเมินของแตละชวงโครงการเปนการประเมินระหวางดําเนินการ (Formative) ของโครงการ

ระยะยาวทั้งหมดก็ได  ซึ่งขึ้นอยูกับมุมมองของผูอานหรือเจาของโครงการ 

1.4 การประเมินผลกระทบของโครงการ เปนการตรวจสอบผลกระทบที่    

เกิดขึ้นจากการดําเนินงานในแตละโครงการ  และภาพรวมของผลกระทบทั้งหลาย ๆ ชนิด เชน    

ผลกระทบดานสังคม เศรษฐกิจ  การเมือง  ระบบนิเวศ  หรือส่ิงแวดลอม เทคโนโลยี  ประชากร 

และดานนโยบาย ทั้งนี้ข้ึนอยูกับเปาหมายของการประเมินผลกระทบนั้นวา ตองการเนนดานใด

เปนสําคัญ แตอยางไรก็ตาม ผูรับผิดชอบโครงการจําเปนตองศึกษาดูวา ในเชิงนิติศาสตรแลว       

จะตองมีการประเมินผลกระทบดานใดบาง 

อยางไรก็ตาม  หากคํานึงถึงการใชเวลามาเปนเกณฑการประเมินรวมกับ

การจําแนกการประเมินแลว การประเมินผลกระทบของโครงการอาจจะพิจารณาไดเปน  2 นัย คือ  

การประเมินผลกระทบในบริบทของการศึกษาความเปนไปไดเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ และ

การประเมินผลกระทบในบริบทของหลังชวงระยะสิ้นสุดโครงการไปแลว แตนักประเมินผลบางทาน   

ก็อาจโตแยงไดวา  สามารถทําการประเมินผลกระทบของโครงการไดทุกระยะ  ไมวาจะเปนกอน

เร่ิมโครงการ   ระหวางดําเนินโครงการ  เมื่อส้ินสุดโครงการ  หรือมองภาพรวมของโครงการทั้งหมด 
 

2. รูปแบบการประเมินโครงการ 
รูปแบบหรือแบบจําลองการประเมินโครงการมีหลายแบบ  เชน CIPP Model ของ 

Stufflebeam (1971)  1  แบบจําลองของ Tyler (1959) 2, Taba (1962) 3, Stake, Provus (1973) 4   

และแบบผสมผสานกัน  ซึ่งในที่นี้ผูเขียนของเสนอรูปแบบพอสังเขปของ Tyler, Taba, Stake 

Hammond, Provus และรูปแบบ CIPP Model ของ Stufflebeam ที่อาจจะเหมาะสมกับการ

ประเมินผลการอนุรักษและพัฒนาแหลงทองเที่ยวกอน 
 

1 Stufflebeam, D.L. and others. (1971).  Educational evaluation and decision making. Illinois : 
F.E. Peacock Publishers. 

2   Tyler,  Ralph W. Basic Principles of Curriculum and Instruction.  The University of Chicago, 
1959. 

3  Taba,  Hinda.  Curriculum Development. Theory and Practice.  New York : Harcourt, Brace 
& World. Inc., 1962. 
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4    Worthen, B. and Sanders, J.R. Educational Evaluation : Theory and Practice. Belmont, 

California : Wadsworth Publishing Company, Inc., 1973. 

 
 

2.1   รูปแบบการประเมินของไทเลอร (Tyler. 1959 : 110-125) ไทเลอรเปนผู

วางรากฐานในการประเมินมาตั้งแต ค.ศ. 1930 โดยใหองคประกอบในการจัดการศึกษาไว 3 อยาง 

คือ จุดมุงหมายของการจัดการศึกษา  ประสบการณในการเรียนรู  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

โดยพิจารณาวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่ไดตั้งจุดมุงหมายไวหรือไม  ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 
 

จุดมุงหมายของการศึกษา 

ประสบการณการเรียนรู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
ภาพที่ 1  รูปแบบการประเมินของไทเลอร 

 

2.2 รูปแบบการประเมินของทาบา (Taba. 1962 : 125) ทาบาไดเสนอ       

รูปแบบพัฒนาหลักสูตรโดยใหชื่อวา “A Conceptual Framework for Curriculum Design” ซึ่งมี

ลักษณะคลายกับของไทเลอรมาก  แตเพิ่มการประเมินทางดานเนื้อหาวิชาเขาไปดวย  ดังนี้ 
 
 
 
 

 

 

 
 

จุดมุงหมายของการศึกษา 

เนื้อหาวิชา วิธีสอนและการจัดการ 

การประเมนิผล 

ภาพที่  2  รูปแบบการประเมินของทาบา 
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2.3 รูปแบบการประเมินของสเตค (อางใน “A Countenance Model”) เปน

โมเดลที่เนนความแตกตางระหวางสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับส่ิงที่คาดหวัง  โดยนําไปเทียบกับมาตรฐานเพื่อ

ใชในการตัดสินใจ  ดังนี้ 

 
   ผลที่คาดหวัง 

(Intents) 

 ผลที่เกิดขึ้นจริง 

(Observation) 

มาตรฐานที่ใช 

(Standards) 

ที่มาของการตัดสินใจ 

(Judgement) 

ที่มา  

ของ 

การ 

ประเมิน 

 ปจจัยเบื้องตน 

(Antecedent) 

กระบวนการ 

(Transactions) 

 

ผลผลิต 

(Outcomes) 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 4 

 

5 
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เมตริกซการอธิบาย 
(Description) 

 

 

เมตริกซการตัดสินใจ 
(Judgement) 

คือ   ความสอดคลอง                                     คือ  ความสัมพันธ 

 

ภาพที่  3  รูปแบบการประเมินของสเตค 

สเตคไดเสนอวิธีการประเมนิในรูปของเมตริกซ (Matrix) สองประเภท คือ เมตริกซการ

อธิบาย  และเมตริกซการตัดสินใจ  ดังรายละเอียดดังนี ้

หมายเลข  1  หมายถงึ ภาวะการณทีค่าดหวงัวาจะตองมีอยูกอนที่มีการเรียนการ 

  สอนเกิดขึ้น โดยถือวาเปนภาวะการณที่เอือ้อํานวยใหเกดิผล 

  ดังที่คาดหวงัไว 

หมายเลข   2  หมายถึง กระบวนการทีเ่กิดขึ้นในการดําเนนิงานตามที่คาดหวงัวาจะ 

  เปนกระบวนการที่มีประสิทธภิาพ 

หมายเลข  3  หมายถงึ ผลผลิตที่คาดหวงัวาจะไดรับหลังจากการดําเนนิงาน 

หมายเลข  4  หมายถงึ ปจจัยทีม่ีอยูจริงกอนที่จะเริม่โครงการ 

หมายเลข  5  หมายถงึ กระบวนการดาํเนนิงานตามที่สังเกตไดจริงจากโครงการ 

หมายเลข  6  หมายถงึ ผลผลิตที่ไดจริง ๆ หลังจากโครงการไดจบลง 

 



แนวคิดการประเมินโครงการ 
โดย ศาสตราจารย ดร.อนุรักษ ปญญานุวัฒน 

6 

 

ตั้งแตหมายเลข 1 ถึง 6  ผูประเมินตองพจิารณาขอมูลใน 2 แนว  คอื ใน

แนวดิ่ง ไดแก  หมายเลข 1-2-3 และ 4-5-6 ควรมีความสมัพนัธกัน เพื่อดูวาปจจัยเบื้องตน          

เอื้ออํานวยตอกระบวนการหรือไม  และทาํใหเกิดผลผลิตอยางสมัพนัธกันหรือไม  และในแนวนอน

ไดแก  หมายเลข 1-4, 2-5 และ 3-6  ตองมีความสอดคลองกัน ทัง้นีเ้พื่อการตรวจสอบวาขอมูลที่

ไดจากการปฏบิัติจริง ๆ ในแตละสวนตามแนวนอนนั้น มีความสอดคลองกับที่คาดหวังไวหรือไม

ประการใด  และตองมีการปรับปรุงในสวนใดบาง 

ในเมตริกซการตัดสินใจ  จาํเปนตองใชเกณฑมาตรฐานเพื่อพิจารณาขอมูล

ที่ไดจากเมตริกซการอธิบาย  เกณฑมาตรฐานนี้อาจมีอยูกอนแลว  หรือต้ังขึ้นโดยคณะกรรมการ

หรือผูรับผิดชอบโครงการก็ได  สําหรับที่มาของการตัดสินใจควรใหผูประเมินมีบทบาทดวย คือ ตอง

สรุปออกมาใหไดวา โครงการมีประสิทธิภาพมากนอยเพยีงใด  หรือตองการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง     

ที่จุดใด  หรือมีปจจัยอะไรเปนตัวเกื้อหนนุ หรือเปนอุปสรรคตอโครงการ 

2.4 รูปแบบการประเมินของแฮมมอนด  (อางใน Worthen, 1973 : 157-170) 

แฮมมอนด  ไดเสนอโครงสรางรูปแบบการประเมินในลักษณะ 3 มิติ  คือ 

 มิติที่ 1  ดานการสอน  ไดแก  ตัวแปรที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมการศึกษา  

เชน การจัดระบบชั้นเรียน  การจัดตารางสอน  เนื้อหาวิชา  วิธีสอน  ส่ิงอํานวยความสะดวก  และ

คาใชจายตาง ๆ เปนตน 

 มิติที่  2  ดานสถาบัน  ไดแก  นักเรียน  ครู ผูบริหาร  ผูเชี่ยวชาญ  ครอบครัว  

ชุมชน เปนตน 

 มิติที่  3  ดานพฤติกรรม  ไดแก  ความรูความคิด (Cognitive) ความรูสึก

ทัศนคติ (Affective) และทักษะ (Psychomotor)  

ผูประเมินควรจะตองมองทีเดียวทัง้  3 มติิ  มิใชมองทลีะมิติ เชน ถาใชวิธี

สอน (มิติที่ 1) และทําใหนกัเรียน (มิติที่ 2) เกิดความรู  ทักษะ  (มิติที่ 3) ตามทีต่องการหรือไม  

ดังนัน้ขอมูลในมิติที ่  1  และ  2  จึงเปนสวนที่ใหขอมูลเชิงอธิบายเกี่ยวของกับปจจัยเบื้องตน  

กระบวนการ  และสภาพทางสังคม  สวนมิติที่  3  เปนจุดมุงหมายของโครงการในการประเมนิจงึ

ตองประเมินทัง้  3 มิติเสมอ 

2.5 รูปแบบการประเมินของโพรวัส (อางใน Worthen, 1973 : 170-186) 

โพรวัส (Malcolm Provas) ไดเสนอรูปแบบการประเมินที่ใชชื่อวา การวิเคราะหความไมสอดคลอง 

(The Discrepancy Evaluation) คือ วิเคราะหความไมสอดคลองระหวางความคาดหวังกับการ
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ปฏิบัติจริงในโครงการ   ข้ันตอนตาง ๆ ในโครงการที่จะนํามาวิเคราะห  โพรวัสแนะนําวา  ควรจะ

ทําการวิเคราะหใน  5 ข้ันตอนดวยกัน  คือ 

ขั้นที่  1  การกําหนดโครงการ (Program Definition) เปนการพิจารณา

คุณภาพของสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑของโครงการ ส่ิงที่จะ

พิจารณาในขั้นนี้มี  3 ประการ คือ 1) วัตถุประสงคของโครงการ  2)  คุณลักษณะของครู  นักเรียน  

วัสดุอุปกรณ  ฯลฯ  3) กิจกรรมของนักเรียนและครูที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงค 

ขั้นที่  2  ประเมินการเอาโครงการลงในพื้นที่ (Program Installation) 
เปนการประเมินกิจกรรมตาง ๆ ที่ใชในการดําเนินโครงการ วาเหมาะสมกับมาตรฐานที่ตั้งไวเพียงใด  
การประเมินในขั้นนี้ทําใหทราบความแตกตางระหวางสิ่งที่คาดหวังในขั้นตอนที่ 1 กับส่ิงที่เปนจริง 

ขั้นที่  3  การประเมินกระบวนการในโครงการ (Program Process) 
เปนการประเมินขั้นตอน วิธีการ  ในการดําเนินงานตามโครงการ  การประเมนิในขัน้นีมุ้งหาคาํตอบ
วาโครงการไดบรรลุวัตถุประสงคยอยที่จะนําไปสูวัตถุประสงคสุดทายเพียงใด  ทั้งนี้เพื่อการนําไป
ปรับปรุงการดําเนินตอไป 

ขั้นที่  4  การประเมินผลผลิตของโครงการ (Program Product)  เปน
การประเมินผลขั้นสุดทายที่เกิดจากโครงการ เปนการประเมินที่มุงหาคําตอบที่วา โครงการไดบรรลุ
วัตถุประสงคข้ันสุดทายหรือไม 

ขั้นที่  5  การวิเคราะหคาใชจาย (Cost-Benefit Analysis) เปนการ
วิเคราะหวา  โครงการดังกลาวไดผลตอบแทนคุมคากับการลงทุนมากนอยเพียงใด  ซึ่งการประเมิน
ขอนี้อาจจะมีหรือไมมีก็ได 

ทั้ง 5 ข้ันตอนของการประเมินจะมีการเปรียบเทียบระหวางมาตรฐานกับ

การปฏิบัติจริงวา สอดคลองหรือไม ถาไมสอดคลองหรือมีความแตกตางมาก  ก็จะนําไปสูการ

ตัดสินใจ ตอไปนี้ 

(1) ดําเนินการตอไป 

(2) ดําเนินการขั้นเดิมซ้ํา จนกวาจะไดตามเกณฑมาตรฐาน 

(3) ดําเนินการเริ่มตนในขั้นที่ 1  ใหม 

(4) ส้ินสุดโครงการ  

2.6 รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) เปนการประเมินภาพรวม

ของโครงการ  ตั้งแตบริบท  ปจจัยปอน  กระบวนการ และผลผลิต (Context, Input, Process and 

Product) โดยจะใชวิธีการสรางเกณฑและประสิทธิภาพของโครงการ  ทั้งภาพรวมหรือรายปจจัย

เปนสําคัญ   ซึ่งพออธิบายไดดังนี้ 
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2.6.1 การประเมินดานบริบท  หรือประเมินเนื้อความ  (Context 

Evaluation) เปนการศึกษาปจจัยพื้นฐานที่นําไปสูการพัฒนาเปาหมายของโครงการ  ไดแก บริบท

ของสภาพแวดลอม  นโยบาย วิสัยทัศน  ปญหา  แหลงทุน สภาพความผันผวนทางดานสังคม  

เศรษฐกิจ และการเมือง  ตลอดจนแนวโนมการกอตัวของปญหาที่อาจจะเปนอุปสรรคตอการ

ดําเนินโครงการ เปนตน 

2.6.2 การประเมินปจจัยปอน   เพื่ อคนหาประสิทธิภาพของ

องคประกอบที่นํามาเปนปจจัยปอน  ซึ่งในดานการทองเที่ยวอาจจะจําแนกเปนบุคคล  ส่ิงอํานวย-

ความสะดวก  เครื่องมือ  อุปกรณ  ครุภัณฑ  ศักยภาพการบริหารงาน  ซึ่งแตละปจจัยก็ยังจําแนก

ยอยออกไปอีก เชน บุคคล อาจพิจารณาเปน เพศ อายุ  มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 

ความพึงพอใจ ความคาดหวัง ทัศนคติ  ศักยภาพ  ความสามารถ  ประสบการณ  ความรู  คุณวุฒิ

ทางการศึกษา ถิ่นที่อยู และลักษณะกระบวนการกลุม  เปนตน 

2.6.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการศึกษา

ตอจากการประเมินบริบทและปจจัยปอนวา กระบวนการเปนไปตามแผนที่วางไว เปนการศึกษา

คนหาขอบกพรอง จุดออน  หรือจุดแข็งของกระบวนการบริหารจัดการโครงการที่จะนําโครงการ

บรรลุวัตถุประสงคที่วางไววามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด 

2.6.4 การประเมินผลิตผล (Product Evaluation) เปนการตรวจสอบ

ประสิทธิผลของโครงการ  โดยเฉพาะความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับผลลัพธที่ไดแลวนํา

เกณฑที่กําหนดไวไปตัดสิน  เกณฑมาตรฐานนั้นอาจจะกําหนดขึ้นเองหรืออาศัยเกณฑที่บุคคล

หรือหนวยงานอื่นกําหนดไวก็ได  ซึ่งในที่นี้ผูเขียนจะกลาวในตอนตอไป 

 
3. มาตรฐานการประเมินโครงการ 

มาตรฐานการประเมินแผนงานโครงการและวัสดุครุภัณฑของ The Joint Committee 

on Standards for Educational Evaluation (1981) แหงประเทศสหรัฐอเมริกา   ซึ่งกําหนดไว

อยางนอย  5 ประเด็นใหญ  และแตละประเด็นยังมีประเด็นยอยและตัวชี้วัดระบุไวอีก   พอสรุปได

ดังนี้ 

3.1 มาตรฐานการใชประโยชนทั่วไป (Utility Standards) ที่รวมถึงการจําแนก

กลุมเปาหมาย การใหความเชื่อถือแกผูประเมิน  การเลือก และกําหนดกรอบ

ขอมูลการประเมิน  การแปลความดวยคุณคา  ความชัดเจนของรายงาน  การ

เผยแพรผลการประเมิน  การกําหนดหวงเวลาการประเมินและผลกระทบของ

การประเมิน  โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดจากการประเมินโครงการ  เปนตน 
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3.2 มาตรฐานความเปนไปได (Feasibility  Standards) ดวยกระบวนการใน

เชิงปฏิบัติ  คุณคาและความนาเชื่อถือเชิงการเมือง  และการคุมคาในการดําเนินงาน (Cost  

effectiveness)  

3.3 มาตรฐานความถูกตอง ทั้งพฤตินัย ความเปนเหตุเปนผลและขวัญ 

(Propriety Standards) ไดแก การยอมรับผลการประเมินอยางเปนทางการ  การพิจารณาประเด็น

ความขัดแยงเกี่ยวกับผลประโยชน การปดการประเมินอยางสมบูรณ  และตรงไปตรงมา  สิทธิของ

การรับรูของสาธารณชน  ประเด็นสิทธิมนุษยชน   การรายงานที่เที่ยงตรง  และความรับผิดชอบ

ทางดานการเงิน 

3.3.1 มาตรฐานความเที่ยงตรง (Accuracy Standards) จําแนกเปนการ

มีอํานาจจําแนกวัตถุประสงคการประเมิน    การวิเคราะหบริบท   หรือสภาพแวดลอมของโครงการ  

การวิเคราะหบริบท  หรือสภาพแวดลอมของโครงการ  ความสามารถในการอธิบายขั้นตอน และ

กระบวนการบริหารจัดการของโครงการ  การชี้แจงถึงแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือได การวัดผลที่ชัดเจน

และนาเชื่อถือ  การควบคุมระบบการจัดเก็บขอมูลได การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

การสรุปผลอยางมีเหตุมีผล และการรายงานผลการประเมินที่สัมพันธกับวัตถุประสงคการประเมิน  

เปนตน 

อยางไรก็ตาม  ผูเขียนมิไดหมายความวาจะนําเอามาตรฐานการประเมินของ

ตางประเทศมาใชในการประเมินโครงการการทองเที่ยวของประเทศไทย แตอาจจําเปนตองสราง

เกณฑการประเมิน และมาตรฐานการประเมินที่ประยุกตใหเหมาะสมภายใตบริบทของสังคมไทย 

และการทองเที่ยวไทย แตที่สําคัญคือ  คงตองยึดมั่นกับความคงเสนคงวา  ความเทีย่งตรง  ความมี

เหตุมีผล  การตรวจสอบได โปรงใส  ความสรางสรรค  และยุติธรรม 

 
4. กรอบแนวคิดในการประเมิน 

 

 กรอบแนวคิดเปนเสมือนใตสองทางใหนักประเมินผลใชเปนแนวทางในการดําเนินการ

ประเมินผลโครงการ แผนงาน หรือกิจกรรม หรือแมแตประเมินนโยบาย โดยพิจารณาจุดเนน และ

ตัวแปรที่เปนปจจัยเชื่อมโยงตอกันอยางเปนเหตุเปนผล ซึ่งกรอบแนวคิดในการประเมินอาจ

ปรับเปลี่ยนไดตามบริบท และวัตถุประสงคที่จะประเมิน 
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ตัวอยางหนึ่ง ของการประเมินโครงการ ประเมินผลการอนุรักษและพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (พ.ศ. 2537 – 2544) ที่ผูประเมินอาจจะประยุกต

รูปแบบการประเมินของ CIPP Model (Stufflebeam, 1971) มาใชเปนกรอบแนวคิด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Context  (นโยบาย และสภาพแวดลอมโครงการ 

• จําแนกประเภทโครงการ 

• ภาพรวมการดําเนินของกลุมโครงการ 

• การเชื่อมโยงของโครงการเดียวกับกลุมโครงการและ    

ภาพรวมการอนุรักษและพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

ความเหมาะสม 
ปจจัยปอน 

• บุคคล 

• ปจจัยการบริหาร
โครงการ 

• สวนผสมการตลาด 

ประสิทธิภาพของ 
กระบวนการ 

• การบริหารจัดการ 
• การมีสวนรวม 

• การพัฒนา 

 

ประสิทธิผลของ 
ผลผลิต 

• วัตถุประสงค
ของโครงการ 

 

ปญหา  อุปสรรค         
ขอจํากัด  และความเสี่ยง 

ผลกระทบ 

 

แนวทางการบริหารจัดการในระดับทองถิ่นและมหภาพ 

 
 กรอบแนวคดิในการประเมิน 
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