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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
 การประเมินโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ สังกัดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี 
โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP) มีดังนี ้
 ทัศนะของครูผู้สอนและนักเรียนโดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีความเหมาะสมสูงสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านผลผลิต (Product) รองลงมา ด้าน
กระบวนการด่าเนินงาน และข้อที่มีความเหมาะสมต่่าสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านบริบท แสดงให้
เห็นว่า ความคิดเห็นด้านบริบทของโครงการตามทัศนะของครูผู้สอนและนักเรียน มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
 1. ผลการประเมินด้านบริบท (Context) ของโครงการความคิดเห็นด้านบริบทตามทัศนะ
ของครูผู้สอนและนักเรียน โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ความเหมาะสมสูงสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ โครงการส่งเสริมสหกรณ์เหมาะสมกับความต้องการของ
ครูและนักเรียน รองลงมา วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบาย/แผนพัฒนาของ
กองบัญชาการ และข้อที่มีความเหมาะสมต่่าสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การจัดโครงการสอดคล้องกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน  
 2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ของโครงการความคิดเห็นด้านบริบทตาม
ทัศนะของครูผู้สอนและนักเรียน โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อที่มีความเหมาะสมสูงสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาความต้องการการ
จัดแผนโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน รองลงมา ครูและนักเรียน สมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก
สหกรณ์โรงเรียน และ มีการส่ารวจความพร้อมเบื้องต้นของบุคลากร และข้อที่มีความเหมาะสมต่่าสุด
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของตู้เก็บเอกสารและชั้นวางสินค้า 
 3. ผลการประเมินด้านกระบวนการด่าเนินงาน (Process) ของโครงการความคิดเห็นด้าน
บริบทตามทัศนะของครูผู้สอนและนักเรียน โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีความเหมาะสมสูงสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ จัดให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
ก่าหนดการบริหารงานกิจกรรมสหกรณ์ และ มีการก่าหนดราคาสินค้าตามข้อบังคับของกิจกรรม
สหกรณ์ในโรงเรียน และข้อที่มีความเหมาะสมต่่าสุดอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การบริหารกิจกรรม
สหกรณ์เป็นไปตามหลักการและวิธีการสหกรณ์ 
  4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) ของโครงการความคิดเห็นด้านบริบทตามทัศนะ
ของครูผู้สอนและนักเรียน โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ความเหมาะสมสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ได้รับเงินปันผลเฉลี่ยคืนทุกปีการศึกษา รองลงมา 
สมาชิกสามารถด่าเนินการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน และสมาชิกรู้หลักการสหกรณ์ ส่วนข้อที่มี
ความเหมาะสมต่่าสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีผลก่าไร เงินปันผล และเฉลี่ยคืน แก่สมาชิก 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้มีการฝึกปฏิบั ติจริง
หลังจากท่ีได้เรียนรู้หลักการ อุดมการณ์และทฤษฎีของการรวมกลุ่มสหกรณ์ นอกจากนี้โรงเรียนมัธยม
เทศบาล ๔ ยังมีเจตนารมณ์ที่จะให้การด่าเนินกิจกรรมสหกรณ์ภายในโรงเรียนได้มีการพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมเป็นการจัดกิจกรรมสหกรณ์แบบครบวงจร เพ่ือเป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
สหกรณ์ อันจะน่าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและสามารถน่าไปประกอบอาชีพในอนาคต
ได ้
 ดังนั้นเพ่ือทราบผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมสหกรณ์ ผู้รับผิดชอบโครงการจึงมีความ
สนใจที่จะท่าการประเมินผลโครงการส่งเสริมสหกรณ์ของโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ในด้านบริบท 
ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการด่าเนินงาน และด้านผลผลิตของโครงการ เพ่ือให้ทราบว่า
กิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ มีสภาพการจัดกิจกรรมอย่างไร เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ นโยบาย การจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนมากน้อยเพียงไร  เกิดผลอย่างไรเพ่ือให้ได้
ข้อมูล ที่สามารถน่ามาเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนากิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ซึ่งผลการประเมิน
โครงการครั้งนี้จะได้ทราบว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่เพียงใด และส่วนใดที่ต้องปรับปรุง
แก้ไข และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบและครูผู้สอนในการปรับปรุงพัฒนาโครงการให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
 

วัตถุประสงค์กำรประเมิน 
 เพ่ือประเมินผลโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1. ด้านบริบท (Context) 
 2. ด้านปัจจัยเบื้องตน้ (Input) 
 3. ด้านกระบวนการด่าเนินงาน (Process) 
 4. ด้านผลผลิต (Product) 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 การประเมินโครงการในครั้งนี้ ท่าให้ผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบถึงสารสนเทศ
ในการที่จะส่งเสริมและพัฒนาแนวทางการด่าเนินงานโครงการมัธยมเทศบาล ๔ ดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาที่จะน่าไปใช้ในการวางแผนการด่าเนินการบริหาร
ควบคุมก่ากับและนิเทศติดตามผลการด่าเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 
 2. เป็นประโยชน์ต่อครูผู้รับผิดชอบและครูผู้สอน ในการปรับปรุง แก้ไขการด่าเนินการจัด
กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 
 3. เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในเรื่องการจัดกิจกรรมสหกรณ์และนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงใน
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 
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 4. เป็นสารสนเทศแก่ผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องในการน่าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขให้การจัดกิจกรรมสหกรณ์ในมัธยมเทศบาล ๔ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
 

ขอบเขตของกำรประเมิน 
 การประเมินโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ สังกัดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี 
ในครั้งนีม้ีขอบเขตการประเมิน ดังนี้ 
 

ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 การประเมินโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ครอบคลุมประเด็น
ดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านบริบท ได้แก่ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์กับตัวโครงการและความเหมาะสม
ของสภาพแวดล้อมทัว่ไปของการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน 
 2. ปัจจัยเบื้องตน้ ไดแ้ก่ 
  1) ความพร้อมของบุคลากร 
  2) วิธีการด่าเนินงานตามที่โครงการก่าหนด 
  3) วัสดุ อุปกรณ์ 
  4) เงินทุนงบประมาณ  
 3. ด้านกระบวนการการด่าเนินงานการจัดกิจกรรมสหกรณ์ ตามระเบียบข้อบังคับของการ
จัดกิจกรรมสหกรณ์ของแต่ละโรงเรียนภายใต้ระเบียบ และข้อบังคับของการจัด กิจกรรมสหกรณ์ใน
สถานศึกษา 
  1) การร่วมกิจกรรมของสมาชิก ได้แก่ เป็นคณะกรรมการ ผู้ช่วยผู้จัดการ  เจ้าหน้าที่
การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
และการร่วมประชุมใหญ่ 
  2) การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องสหกรณ์แก่สมาชิก ได้แก่  การประชาสัมพันธ์ 
การจัดนิทรรศการจัดป้ายนิเทศ การเชิญผู้มีความรู้เรื่องสหกรณ์มาบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิก 
  3) การด่าเนินงานการจัดกิจกรรมสหกรณ์ ตามข้อบังคับกิจกรรม สหกรณ์ร้านค้าใน
โรงเรียน 
  4) การบริหารงานโครงการ 
 4. ด้านผลผลิต 
  1) ความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมสหกรณ์ของสมาชิกในด้านการเป็นสมาชิก การถือหุ้น 
การเข้าร่วมประชุมใหญ่ การปันผล การร่วมรับผิดชอบ การมีสิทธิตามระบอบประชาธิปไตย 
  2) ความพึงพอใจต่อกิจกรรมสหกรณ์ ของ ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบ  ครูผู้สอน และ
นักเรียนที่เป็นสมาชิก 
  3) ผลจากการด่าเนินงานสหกรณ ์
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ขอบเขตด้ำนกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 ผู้ให้ข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินได้แก่ ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสหกรณ์มัธยม
เทศบาล ๔ รวม 247 คน ดังนี้  1) ครูผู้สอนในโรงเรียน จ่านวน 13 คน และ 2) นักเรียนที่เป็นสมาชิก 
จ่านวน 234 คน 
 

นิยำมค ำศัพท ์
 กำรประเมิน หมายถึง การตรวจสอบหาข้อเท็จจริง การก่ากับติดตามการด่าเนินงานว่า
เป็นไปตามแผนที่ก่าหนดไว้หรือไม่ด้วยกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ แล้วน่ามา
วิเคราะห์หาข้อสรุปเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ชัดเจน เพ่ือใช้ใ นการตัดสินคุณค่า คุณภาพ และ
ประกอบการตัดสินใจหาแนวทางเลือกท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติต่อไป 
 โครงกำร หมายถึง แผนย่อยที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณ ที่จัดท่า
ขึ้นเพ่ือหวังผลในการตอบแทน ระยะเวลา วิธีด่าเนินการ และผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
สามารถน่าไปเปน็แนวทางในการปฏิบัติได้ 
 กำรประเมินโครงกำร หมายถึง กระบวนการที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการด่าเนินงานเพื่อให้
ได้สารสนเทศที่สามารถใช้ในการพิจารณาการด่าเนินงานซึ่งจะท่าให้การด่าเนินงานเป็นไปอย่างทันที 
 กำรประเมินโครงกำรส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนมัธยมเทศบำล ๔ หมายถึง การพิจารณา
ตัดสินถึงประสิทธิภาพในการด่าเนินการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนอย่างเป็นระบบซึ่ ง
ประกอบด้วยการประเมิน 4 ด้าน คือ 
 1. ด้านบริบท หมายถึง ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์กับตัวโครงการและความเหมาะสม
ของสภาพแวดล้อมทัว่ไปของการจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนประถมศึกษา 
 2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น หมายถึง สิ่งที่ถูกน่ามาใช้ในการด่าเนินโครงการกิจกรรมสหกรณ์
เพ่ือให้โครงการด่าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 
  1) ความพร้อมของบุคลากร หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการสหกรณ์และร่วม
ด่าเนินงานโครงการในโรงเรียน 
  2) วิธีด่าเนินงานโครงการ หมายถึง การวางแผนแนวทางในการด่าเนินโครงการสหกรณ์
ในโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ เพ่ือให้โครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 
  3) วัสดุอุปกรณ์ หมายถึง ตู้โต๊ะ ชั้นวาง หรือสิ่งอ่านวยความสะดวกในการจัดเก็บหรือ
วางสินค้าเพ่ือรอจ่าหน่าย 
  4) เงินทุนงบประมาณ หมายถึง เงินทุนหมุนเวียนที่สมาชิกร่วมกันถือหุ้นในโครงการ
สหกรณ์ในโรงเรียน  
 3. ด้านกระบวนการ หมายถึง การด่าเนินงานการจัดกิจกรรมสหกรณ์ ตามข้อบังคับ
กิจกรรมสหกรณ์ ร้านค้าในโรงเรียนประถมศึกษา 
  1) การร่วมกิจกรรมของสมาชิก หมายถึง การเป็นคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่การเงิน 
เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 
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  2) การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องสหกรณ์แก่สมาชิก หมายถึง การจัดนิทรรศการ 
การจัดป้ายนิเทศ การประชาสัมพันธ์ และการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมสหกรณ์
ร้านค้าในโรงเรียน 
  3) การบริหารงานโครงการ หมายถึง การวางแผน การด่าเนินงาน การก่ากับ ติดตาม 
และการปรับปรุง พัฒนาโครงการของฝ่ายบริหารในมัธยมเทศบาล ๔ เพ่ือให้โครงการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก่าหนด 
 4. ด้านผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดจากการด่าเนินงานโครงการ ประกอบด้วย 
  1) ความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมสหกรณ์ของสมาชิกหมายถึงความเข้าใจ ในหลักการ
สหกรณ์ ได้แก่ การเป็นสมาชิก การถือหุ้น การเข้าร่วมประชุมใหญ่ การปันผล การร่วมรับผิดชอบ 
และการมีสิทธิตามระบอบประชาธิปไตย 
  2) ความพึงพอใจต่อกิจกรรมสหกรณ์ หมายถึง แนวความคิด ความรู้สึกชอบไม่ชอบ ที่มี
ต่อกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน 
  3) ผลการด่าเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ หมายถึง ผลประกอบการที่ได้จากงบทางการเงิน
ของสหกรณ์เม่ือสิ้นปีแสดงถึงรายได้ค่าใช้จ่ายและผลก่าไร ขาดทุนจากการด่าเนินงาน 
 ครูผู้รับผิดชอบโครงกำร หมายถึง ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ที่ท่าการสอนและ
ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารโรงเรียนให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริม สหกรณ์ในมัธยมเทศบาล ๔ 
 ครูผู้สอนในโรงเรียน หมายถึง ครูผู้ท่าหน้าที่สอนในโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ที่จัดกิจกรรม
สหกรณ์และเป็นสมาชิกสหกรณ์ในโรงเรียนนั้น 
 นักเรียน หมายถึง นักเรียนในโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ที่สมัครเขา้เป็นสมาชิกโดยการถือหุ้น 
ตั้งแต่ 1 หุ้นขึ้นไป เรียนอยู่ในปีการศึกษา 2561 
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บทที่ 2 
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลโครงการส่งเสริมสหกรณ์กิจกรรมใน
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ สังกัดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ได้ศึกษาประเด็นต่างๆ ครอบคลุม ทฤษฎี 
ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด่าเนินการโดยจะน่าเสนอเป็นหัวข้อ ดังนี้ 
 
โครงกำรส่งเสริมสหกรณ์ 
 ควำมเป็นมำของโครงกำรส่งเสริมสหกรณ์ 
 1. ควำมเป็นมำของโครงกำรสหกรณ์ในประเทศไทย 
  ประเทศไทยได้ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้นในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ เดิมชาวนา
ปลูกข้าวแต่พอบริโภคในครัวเรือนต่อมาขยายให้มีส่วนเหลือพอจ่าหน่ายเป็นรายได้ ต้องใช้ทุนมากจึงกู้
เงินจากพ่อค้าโดยเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงบางรายใช้วิธีตกข้าวและให้ซ้ือเชื่อสิ่งของ ชาวนาต้องเป็น
ฝ่ายเสียเปรียบอย่างมาก ความคิดจะจัดตั้งองค์การให้เงินกู้แก่ชาวนาเริ่มเมื่อปลายรัชกาลที่ห้าแต่
ขัดข้องเรื่องเงินทุนหลักประกัน และวิธีควบคุมส่งใช้หนี้คืน  
  พ.ศ. 2457 กระทรวงพระคลังมหาสมบัติได้เชิญ เซอร์ เบอร์นาร์ด ฮันเตอร์ (Sir Bernard 
Hunter) หัวหน้าธนาคารแห่งมัดราส ประเทศอินเดีย ได้แนะน่าให้จัดตั้งธนาคารให้กู้ยืมเงินแห่งชาติ
มากขึ้น ท่าการให้กู้ยืมโดยยึดถือหลักทรัพย์และที่ดินเป็นประกัน ส่วนวิธีควบคุมมิให้ชาวนาทอดทิ้ง
ที่ดินและหลบหนีนั้น พระเจ้าวรวงค์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (บิดาของสหกรณ์ในประเทศไทย) ให้
ชาวนารวมกันเป็นสมาคมและใช้ค่าว่า “สหกรณ”์  
  สหกรณ์ได้รับการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทย คือ สหกรณ์วัดจันทน์
ไม่จ่ากัดสิน ใช้อ่าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกซึ่งจดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 โดยได้กู้เงิน
จากแบงค์สยามกัมมาจล จ่ากัด (ธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน) ต่อมาจัดตั้งสหกรณ์เพ่ิมขึ้นที่จังหวัด
ลพบุรีและจังหวัดอ่ืนๆ อีก ส่วนในด้านกฎหมายนั้นได้ตราพระราชบัญญัติสมาคมเพ่ิมเติม พ.ศ. 2459 
เมื่อปรากฏว่าการจัดสหกรณ์เป็นผลดีจึงตราพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 และพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2511 ตามล่าดับส่าหรับโครงสร้างสหกรณ์ของสหกรณ์ก่อนประกาศใช้พระราชบัญญัติ 
พ.ศ. 2511 มีลักษณะเป็นแบบจากบนลงล่าง คือ รัฐ เป็นผู้หยิบยื่นการสหกรณ์ให้แก่ประชาชนบน
พ้ืนฐานแห่งความไม่เข้าใจในหลักและวิธีการสหกรณ์หลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 
2511 แล้ว อาจกล่าวได้ว่าในช่วงนี้ประชาชนมีความเข้าใจหลักและวิธีการสหกรณ์ดีขึ้นเพราะมีการ
ส่งเสริมและเผยแพร่อย่างจริงจังจึงท่าให้การบริหารสหกรณ์เป็นตามอุดมการณ์สหกรณ์มากข้ึน (ธงชัย 
วงศ์ชัยสุวรรณ, 2521 : หน้า 95) 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ใน
การจัดตั้งสหกรณ์และพัฒนาสหกรณ์ท่ีตั้งขึน้แล้วให้เจริญก้าวหน้าและมีสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทยเป็นฝ่ายให้การสนับสนุนด้านความรู้ต่างๆ อีกด้วย การจัดตั้งและการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ ตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 กลุ่มบุคคลที่จะจัดตั้งเป็นสหกรณ์ได้จะต้องประกอบไปด้วย
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สมาชิกอย่างน้อย 10 คนขึ้นไปร่วมกันลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มที่นายทะเบียนก่าหนดในการขอจด
ทะเบียนจะต้องระบุว่า เป็นสหกรณ์จ่ากัดหรือไมจ่่ากัด ด้วยเพ่ือให้ทราบถึงขอบเขตการรับผิดชอบของ
สมาชิกในหนี้สินของสหกรณ์ 
 สหกรณ์จ่ากัด หมายถึงสหกรณ์ซึ่งสมาชิกทุกคนต้องรับผิดชอบเพียงไม่เกินจ่านวนหุ้นที่ยังส่ง
ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ สหกรณ์ไม่จ่ากัด หมายถึง สหกรณ์ซึ่งสมาชิกทุกคนต้องรับผิดชอบต่อหนี้สิน
ทั้งปวงของสหกรณ์ร่วมกันโดยไม่จ่ากัด เมื่อได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 
2511 แล้วสหกรณ์มีฐานะเป็นนิติบุคคล และก่าหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกเป็นผู้ด่าเนินการและเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอัน
เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ในการนี้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์จะนัดสมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกเพ่ือ
ตั้งคณะกรรมการด่าเนินการเพ่ือด่าเนินการให้ เป็นไปตามเป้าหมายข้อบังคับของสหกรณ์
พระราชบัญญัติดังกล่าวยังห้ามบุคคลใดบุคคลหนึ่ งนอกจากสหกรณ์ที่ขอจดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัตินี้ และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยใช้ค่าว่า สหกรณ์ เป็นเชื่อหรือส่วนหนึ่งแห่ง
ชื่อในธุรกิจ (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2530 : หน้า 5) 
 2. ควำมเป็นมำของสหกรณ์ในต่ำงประเทศ 
  ระหว่างศตวรรษที่ 18-19 ได้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นในยุโรป มีการน่าเอา
เครื่องจักรมาใช้แทนแรงงานคน ซึ่งท่าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ คือเกิดภาวะการว่างงาน
และเศรษฐกิจตกต่่าทั่วไป การเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงครั้งนี้เริ่มต้นจากประเทศอังกฤษ ชาว
อังกฤษต้องประสบกับปัญหาความเดือดร้อนอย่างมากมาย จากการที่นายทุนใช้เครื่องจักรแทน
แรงงานมีการปลดคนงานออกจากโรงงาน ส่วนผู้ประกอบการรายย่อย ต้องเลิกล้มกิจการไป  สภาพ
สังคมทั่วไปมีการแบ่งชนชั้นออกเป็น 2 ฝ่าย คือฝ่ายนายทุน และทางฝ่ายกรรมการ นายทุนพยายาม
แสวงหาก่าไรจากการลงทุนมากที่สุดโดยการเอารัดเอาเปรียบฝ่ายกรรมกรทุกวิถีทาง 
  จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในครั้งนี้บรรดากรรมกรที่ถูกบีบคั้นทั้งหลายจึงเริ่ม
แสวงหาหนทางที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ยากของพวกตนประกอบกับ เวลานั้นมีนักเศรษฐศาสตร์ที่มี
ความคิดอยากให้สังคมดีขึ้นจึงได้เสนอแนวทางปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจให้เกิดความเป็นธรรมแก่
สังคมโดยการร่วมมือระหว่างผู้ที่เดือดร้อนให้รู้จักการช่วยตนเองและช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน
แนวความคิดดังกล่าวได้ก่อให้เกิดระบบสหกรณ์ขึ้นในเวลาต่อมา 
  บุคคลแรกที่สอนให้คนทั่วไปรู้จักค่าว่าสหกรณ์คือโรเบิร์ต โอเวน ชาวอังกฤษ ซึ่งถือว่า
เป็นผู้ให้ก่าเนิดการสหกรณ์ขึ้นในโลกและได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งการสหกรณ์เดิม โอเวนเป็นคนที่ยากจน
แต่ความเฉลียวฉลาดและรู้จักวิธีการท่ามาหากินจึงท่าให้เขาได้มีโอกาส เป็นผู้จัดการและมีหุ้นส่วนเป็น
เจ้าของโรงงานเขาเป็นนายจ้าง ที่มีความหวังดีต่อกรรมกรจึงได้ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ทั่วไปของ
คนงานให้ดีขึ้นหลังจากนั้น โอเวนได้หาวิธีช่วยเหลือกรรมกรอ่ืนๆ โดยให้รู้จัก สอนการช่วยตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือขจัดปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ซึ่งเป็นวิธีการของระบบสหกรณ์โอเวน
เสนอให้จัดตั้งชมรมสหกรณ์ (Co - operative Community) ให้ชมรมสหกรณ์นี้ผลิต สิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ ใช้เองโดยไม่ใช้เครื่องจักรทรัพย์สินของชมรมเป็นของส่วนรวม เพ่ือมิให้สภาพนายทุนปะปนอยู่
ในชมรม การจัดตั้งชมรมสหกรณ์นี้จะต้องใช้เงินทุน และที่ดินเป็นจ่านวนมากและโอเวนก็ได้พยายาม
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เผยแพร่แผนการจัดตั้งชมรมสหกรณ์เพ่ือให้คนทัว่ไปได้เข้าใจสหกรณ์ในฐานะสมาคมเพ่ือเศรษฐกิจ แต่
โอเวนยังไม่สามารถจัดตั้งชมรมสหกรณ์ในประเทศอังกฤษได้เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพสังคมใน
สมัยนั้น โอเวนจึงได้เดินทางไปประเทศอเมริกาและทดลองจัดตั้งชมรมสหกรณ์ขึ้นเป็นครั้งแรกที่นิวฮา
โมนี รัฐอินเดียนา สหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2368 ให้ชื่อว่า นิวฮาโมนี (New armony) แต่ได้ล้มเลิกไป
ในระยะเวลาต่อมา เนื่องจากไม่ได้คัดเลือกสมาชิกและไม่มีกิจกรรมเพียงพอให้คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย 
นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการปกครองและศาสนา อย่างไรก็ตามแนวความคิดของโอเวนก็มี
อิทธิพลต่อนักปฏิรูปทางเศรษฐกิจเขาได้ให้แนวความคิดเกี่ยวกับความร่วมมือร่วมใจระหว่างมนุษย์ ใน
อันที่จะช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือยกมาตรฐานความเป็นอยู่ให้สูงขึ้น อีกท่านหนึ่งคือ
นายแพทย์วิลเลี่ยม คิง อาศัยอยู่ในเมืองไบรตันประเทศอังกฤษ เป็นผู้นิยมให้ ความคิดทางสหกรณ์
ของโอเวนแต่เห็นว่าโครงการของโอเวนต้องใช้เงินทุนจ่านวนมากซึ่งจะท่าให้เป็นจริงได้ยาก 
  นายแพทย์คิง จึงเริ่มต้นจากการชี้แจงให้คนงานรวมทุนกันคนละเล็กละนอ้ย ต้ัง “สมาคม
การค้า” (Trading Association) ในรูปสหกรณ์ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2370 เป็นรูปร้านสหกรณ์จ่าหน่าย
สินค้า แต่มีข้อแตกต่างไปจากร้านสหกรณ์ในปัจจุบัน คือก่าไรที่เกิดจากการด่าเนินธุรกิจของร้าน
สหกรณ์นี้จะไม่น่ามาแบ่งปันกัน แต่จะเก็บสมทบไว้เป็นทุนเพ่ือใช้ขยายงานของร้านสหกรณ์ต่อไปจน
สามารถจัดตั้งชมรมสหกรณ์ตามแบบโอเวนได้ ซึ่งจากการกระท่าดังกล่าวท่าให้ร้านค้าแบบสหกรณ์ใน
รูปแบบนี้ไม่ประสบผลส่าเร็จ เนื่องจากการเก็บก่าไรทั้งหมดไว้ไม่จ่ายคืนแก่สมาชิก ท่าให้สมาชิกไม่
ศรัทธาสหกรณ์ อย่างไรก็ตามกิจการของนายแพทย์คิง ก็คล้ายกับร้านสหกรณ์ในปัจจุบัน ฉะนั้นใน
วงการร้านสหกรณ์สมัยนี้จึงให้เกียรติแก่ท่านมาก ต่อมาเมื่อมีสมาชิกเพ่ิมและธุรกิจการค้าขยายใหญ่
ขึ้นก็ได้มีการท่าธุรกิจกับบุคคลภายนอกด้วย นักสหกรณ์รอชเดล หรือที่เรียกกันว่า ผู้น่าแห่งรอชเดล 
ไดก้่าหนดหลักปฏิบัติไว้ 10 ประการ ซึ่งมีสาระส่าคัญหลายประการที่ถูกยึดถือ เป็นหลักสหกรณ์สากล
มาจนถึงปัจจุบันแม้เวลาจะล่วงเลยมาเป็นเวลานานแต่ร้านสหกรณ์รอชเดลก็ยังคงอยู่และกลายเป็น
ร้านที่มีขนาดใหญ่ ยิ่งกว่านั้นวิธีการของร้านสหกรณ์ส่าหรับผู้บริโภคแบบนี้ได้เผยแพร่หลายออกไปสู่
ประชาชนกลุ่มอ่ืนๆ  
  ปัจจุบันร้านสหกรณ์ที่ถือหลักการส่าคัญๆ อย่างเดียวกันนี้ มีอยู่ในประเทศต่างๆ เป็น
จ่านวนมาก ส่วนสหกรณ์ประเภทอ่ืนๆ เช่น สหกรณ์ที่ช่วยเหลือสมาชิกให้กู้ยืมเงินไปท่าทุน หรือ
สหกรณ์เครดิตหรือ สหกรณ์สินเชื่อก็เช่นเดียวกัน สหกรณ์เหล่านี้เกิดจากความขัดสนและความ
เดือดร้อนของเกษตรกรและกรรมกรเนื่องจากหาเงินกู้ยืมมาประกอบการท่ามาหากินได้ยาก และ
แม้ว่าจะกู้มาได้ก็ต้องเสียดอกเบี้ยแพงจนไม่สามารถหารายได้มาให้เพียงพอกับการช่าระดอกเบี้ยและ
เงินต้นได้เป็นเหตุให้มีหนี้สินมาก 
  เมื่อปี พ.ศ. 2393 นายเฮอร์มัน ชูลซ์ชาวเยอรมันผู้พิพากษาแห่งเมืองเดลิตซ์ ได้คิดจัดตั้ง
สหกรณ์ประเภทหาทุนขึ้น ในหมู่ชาวเมืองผู้เป็นช่างฝีมือและพ่อค้าขนาดเล็กโดยรวบรวมขึ้นเป็น
องค์การเพื่อจัดหาทุนให้สมาชิกกู้ยืมและในปี พ.ศ. 2405 นายฟริดริค วิลเฮล์มไรฟไฟเซน ชาวเยอรมัน 
นายกเทศมนตรีเมืองเฮดเอสดอร์ฟ ได้จัดตั้งสหกรณ์หาทุนขึ้นในหมู่ชาวชนบทซึ่งเป็นเกษตรกร โดย
จัดเป็นองค์การเพ่ือจัดหาทุนให้แก่สมาชิกกู้ยืมเช่นเดียวกันในเวลาต่อมาการรวมกันเป็นสหกรณ์ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ก็ได้แพร่หลายไปยังประเทศต่างๆ อันเป็นประโยชน์และ



12 
 
เป็นตัวอย่างในการจัดตั้งสหกรณ์แก่ชาวบ้านและชาวเมืองมาจนถึงปัจจุบัน (กรมส่งเสริมสหกรณ์,  
2526 : หน้า 3-5) 
 3. ควำมหมำยของโครงกำรส่งเสริมสหกรณ์ 
  การที่จะหาค่านิยามซึ่งจ่ากัดความหมายเป็นที่แน่นอนของค่าว่า สหกรณ์ เพียง
ความหมายเดียวนั้นกระท่าไม่ได้ ง่ายนัก เนื่องจากมีนักสหกรณ์มากมายได้มองการสหกรณ์ในแง่มุม
ต่างกัน เช่น นักวิชาการภาษา นักกฎหมาย นักเศรษฐศาสตร์หรือนักสังคมศาสตร์ ซ่ึงสรุปไดดั้งนี้ 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าฯ พระราชทานความหมายของ
สหกรณ์ไว้ว่า สหกรณ์ แปลว่า การท่าด้วยกัน หมายถึง การผนึกก่าลังเกี่ยวข้องกัน การกระท่าซื่อสัตย์
สุจริต ด้วยความเมตตา หวังดีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และกัน ด้วยจึงจะเป็นสหกรณ์ที่แท้จริง ซึ่งมีความ
เจริญก้าวหน้าและอ่านวยประโยชน์ที่พึงประสงค์แต่ฝ่ายเดียว (ธ่ารง  อุดมไพจิตรกุล, 2527 : หน้า 2) 
  ฮิวเบอร์ต คัลเวอร์ต (Hubert Calvert , กรมส่งเสริมสหกรณ์,2530 : หน้า 3) ได้ให้
ค ว ามหมาย ไ ว้ ว่ า  Cooperation is a form of organization where in persons voluntary 
associate together as human being, on the basis of equality , for the promotion of 
economic interests of themselves. ซึ่งกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาของการสหกรณ์ใน
ประเทศไทยได้ประทานค่าแปลได้ดังนี้ สหกรณ์เป็นวิธีการจัดการแบบหนึ่งซึ่งบุคคลหลายคนเข้า
รวมกันโดยความสมัครใจของตนเอง ในฐานะที่เป็นมนุษย์เท่านั้นและโดยความมีสิทธิเสมอหน้ากัน 
หมด เพื่อจะบ่ารุงตัวเองให้เกิดความเจริญในทางทรัพย์ 
  ส่านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2528 : 1) ในแง่ของภาษาค่าว่า
สหกรณ์ มาจากค่าภาษาสันสกฤต 2 ค่าคือ สห แปลว่า ร่วมกันและ กรณ์ แปลว่า การกระท่า เมื่อน่า 
2  นี้มารวมกันเข้า แปลว่า การกระท่างานร่วมกันหรือการท่างานร่วมกัน หรือตรงกับภาษาอังกฤษว่า 
Cooperative 
  ราชบัณฑิตยสถาน (2525 : 783) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้
ความหมายไว้ว่า สหกรณ์ หมายถึง งานร่วมมือกัน เช่น ทางธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมเพ่ือหาก่าไรหรือ
เพ่ือประโยชน์อื่นๆ ในงานนั้นๆ ร่วมกัน วิธีการอย่างหนึ่งที่บุคคลพอใจร่วมมือกันเพื่อบ่ารุงความเจริญ
ในทางเศรษฐกิจโดยแบ่งก่าไรเสมอกัน  
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ (2530 : 6) ในทางกฎหมายพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2521 ได้
ก่าหนดไว้ว่า สหกรณ์ หมายความว่าคณะบุคคลซึ่งร่วมกันด่าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติจะเห็นได้ว่าในทางกฎหมายจะให้ความหมายเพ่ือความสะดวก
กะทดัรัดของบทบัญญัติทางกฎหมายมากกว่าความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ 
  อิสราเอล แพคเคล (Israel Packel, 1956 : p. 2) ได้ให้ความหมายในทางเศรษฐกิจของ
สหกรณ์ไว้ว่า สหกรณ์เป็นสมาคมที่ให้บริการทางเศรษฐกิจโดยไม่คิดก่าไรสมาชิกสหกรณ์ในฐานะ
ผู้ประกอบการและผู้รับบริการของสมาคมต่างก็เป็นเจ้าของและผู้ควบคุมกิจการโดยเท่าเทียมกัน 
  วัทกินส์ (Watkins อ้างถึงใน กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2530 : 3) ได้ให้ความหมายในทาง
สังคมของสหกรณ์ไว้ว่า สหกรณ์เป็นระบบองค์การทางสังคมอย่างหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความ
สามัคคีเศรษฐกิจประชาธิปไตย ความเป็นธรรม และเสรีภาพในทางเศรษฐกิจและสังคม 
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  ชาร์ส (Schaars, 1973 : p. 123) ได้ให้ค่าจ่ากัดความเกี่ยวกับสหกรณ์ว่า สหกรณ์เป็น
ธุรกิจที่เกิดขึ้นโดยความสมัครใจ ซึ่งสมาชิกเป็นทั้งเจ้าของ ผู้อุดหนุน และผู้ควบคุมการด่าเนินงานใน
ลักษณะที่ไม่ได้มุ่งหวังก่าไร หรือเพ่ือบริการในราคาทุน 
  รอย (Roy, 1969 : p. 1)ได้อธิบายความหมายของสหกรณ์ว่าสหกรณ์คือองค์การธุรกิจที่
จัดตั้งขึ้นโดยความสมัครใจ ด่าเนินการในราคาต้นทุน (ไม่แสวงหาก่าไร) สมาชิกอุดหนุนต่างก็เป็น
เจ้าของ เป็นผู้ลงทุนและควบคุมกิจการ มีส่วนในการเลี่ยงภัยและได้รับส่วนแบ่งก่าไรตามส่วนธุรกิจที่
ท่ากับสหกรณ ์
  เพย์ (Fay, 1948 : p. 5) ได้ให้ค่าจ่ากัดความไว้โดยกล่าวถึง วิธีการในแง่เศรษฐกิจและ
สังคมว่า สหกรณ์เป็นสมาคมที่ก่อตั้งขึ้นในกลุ่มคนที่อ่อนแอ เพ่ือความมุ่งหมายในการค้าร่วมกันและ
ด่าเนินการด้วยความไม่เห็นแก่ตัว โดยมีข้อก่าหนดว่าทุกคนพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกมีส่วน
ในผลตอบแทนตามอัตราส่วนของการใช้ผลประโยชน์จากสมาคมของตน 
  เฮล์ม (Halm, 1968 : p. 5) ได้อธิบายว่า สหกรณ์ หมายถึง องค์การแห่งความสมัครใจ
ของหน่วยงานเศรษฐกิจต่างๆ ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานความเท่าเทียมกันและด่าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์
ทีส่หกรณ์ก่าหนดไว้ โดยลักษณะของมันเอง มิใช่องค์การทุนนิยมหรือ สังคมนิยมแต่เป็นทางสายกลาง
ที่สามารถสนองต่อความมุ่งหมายและระบบเศรษฐกิจต่างๆ 
  เกรียงศักดิ์  ปัทมเรขา (2530 : หน้า 20) ได้กล่าวถึงความหมายของสหกรณ์ซึ่งพอสรุป
ได้ว่าสหกรณ์เป็นการร่วมมือกันอย่างหนึ่งแต่การร่วมมือกันนั้นไม่จ่าเป็นจะต้องเป็นสหกรณ์เสมอไป
เพราะการร่วมมือกัน เป็นการปฏิบัติที่มีลักษณะไม่เป็นทางการและเป็นการปฏิบัติในช่วงระยะสั้น วิธี
ปฏิบัติไม่มีรูปแบบ และหลักการที่แน่นอนขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมที่ได้กระท่า จากความหมาย
ที่ได้เสนอมานั้น พอสรุปได้ว่า สหกรณ์หมายถึงการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายอย่าง
เดียวกัน ด้วยความสมัครใจร่วมกันรับผิดชอบและด่าเนินกิจการเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้โดยยึด
หลักประชาธิปไตยไม่หวังผลก่าไรและแบ่งปันผลประโยชน์ด้วยความยุติธรรม  
  สรุปความหมายของสหกรณ์ได้ว่า เป็นการจัดตั้งกลุ่มร่วมมือกันกระท่าอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพ่ือให้เกิดความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และด่าเนินกิจการให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการด่าเนิน
กิจการไม่หวังผลก่าไรมากนักและได้แบ่งปันผลก่าไรคืนแก่สมาชิกทุกคน 
 4. วัตถุประสงค์ของโครงกำรส่งเสริมสหกรณ์ 
  การสหกรณ์จะมีผลต่อการพัฒนาประเทศย่อมจะต้องอาศัยสมาชิกท่ีมีความรู้ความเข้าใจ 
มีศรัทธาต่ออุดมการณ์ของสหกรณ์และมีความเต็มใจที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมสหกรณ์ 
  ส่านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2528 : หน้า 28) โรงเรียนประถม 
ศึกษาเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชนทุกคนตามกฎหมายและเป็นหน่วยงานของรัฐ
ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดจึงถือเป็นแหล่งส่าคัญที่จะเผยแพร่แนวความคิดและอุดมการณ์
สหกรณ์สู่ประชาชน การจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนประถมศึกษาและเผยแพร่แนว ความคิดของ
สหกรณ์ไปสู่ชุมชน การจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนประถมศึกษาจึงมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1. เพ่ือส่งเสริมความรู้และทักษะในการเรียนรู้ระบบสหกรณ์โดยวิธีปฏิบัติจริง 
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  2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
โดยอาศัยวิธีการของสหกรณ์ 
  3. ส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกโดยวิธีการจัดกิจกรรมสหกรณ์ 
  4. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกิจกรรมสหกรณ์ของสถานศึกษาต่างๆ และสถาบันที่
เกี่ยวกับสหกรณ์ในอนัที่จะเก้ือกลูซึ่งกันและกัน 
 5. ประเภทของสหกรณ์ 
  กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ได้ออกกฎกระทรวง เพ่ือแบ่งประเภทของสหกรณ์ 
ออกเป็น 6 ประเภท คือ (กรมส่งเสริมสหกรณ์ กองส่งเสริมและเผยแพร่, 2535 : หน้า 37-47) 
  5.1 สหกรณ์การเกษตรคือ สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ผู้มีอาชีพทางการเกษตรรวมกันจัดตั้ง
ขึ้นและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สมาชิกด่าเนิน
กิจการร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของสมาชิก
และช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น 
   1) ความเป็นมา สหกรณ์การเกษตรแห่งแรกได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2459 ชื่อว่า 
สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จ่ากัดสินใช้ในจังหวัดพิษณุโลก เป็นสหกรณ์การเกษตรชนิดไม่จ่ากัดมีขนาดเล็กใน
ระดบั หมู่บ้านต้ังขึ้นในหมู่เกษตรกรที่มีรายได้ต่่า และมีหนี้สินมากมีสมาชิกแรกต้ัง จ่านวน 16 คน ทุน
ด่าเนินงาน จ่านวน 3,080 บาท เป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้า จ่านวน 80 บาท และเป็นทุนจากการกู้
แบงก์สยามกัมมาจล (ธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน) จ่านวน 3,000 บาท 
   2) วัตถุประสงค์สหกรณ์การเกษตรด่าเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้
สมาชิกด่าเนินธุรกิจร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือส่วนรวมโดยใช้ หลักคุณธรรม 
จริยธรรมอันดีงามตามพ้ืนฐานของมนุษย์เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและส่วนรวมให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมตามท่ีก่าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ 
   3) ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ ท่าให้สมาชิกมีปัจจัยการผลิตเพ่ิมขึ้นจากการกู้เงิน
สหกรณ์ในอัตราดอกเบี้ยต่่ามาประกอบอาชีพ ท่าให้มีที่ดินท่ากินเป็นของตนเองหรือมีที่ดินท่ากิน
มากกว่าเดิม ทั้งในรับความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการผลิต ตั้งแต่การใช้พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ การ
ใช้ปุ๋ย การใช้ยางปราบศัตรูพืช การเก็บรักษาผลผลิตอย่างมีคุณภาพผลิตผลที่ได้จึงเป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดส่งผลให้สหกรณ์และบุคคลในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทาง ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การศึกษา และการอนามัย 
  5.2 สหกรณ์ประมงคือ สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ชาวประมง เพ่ือแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคในการประกอบอาชีพ ซึ่งชาวประมงแต่ละคนไม่สามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ตามล่าพัง บุคคล
เหล่านี้จึงรวมกันโดยยึดหลักการช่วยตนเองและ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
   1) ความเป็นมาสหกรณ์ประมงแห่งแรกได้จัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2492 ชื่อว่าสหกรณ์
ประมงพิษณุโลกจ่ากัดในท้องที่ล่าคลองกระบังโป่งนก อ่าเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลก เป็น
สหกรณ์ประมงประเภทน้่าจืด มีสมาชิกแรกตั้งจ่านวน 54 คน ด่าเนินการจัดสรรที่ท่ากิน การจ่าหน่าย 
การแปรรูป และขออนุญาตสัมปทานให้สมาชิกจับสัตว์น้่าไดโ้ดยสะดวก 
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   2) วัตถุประสงค์สหกรณ์ประสงด่าเนินการให้ความรู้ทางด้านวิชาการในเรื่องการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม และมีคุณภาพในการเพาะเลี้ยง การเก็บรักษาและการแปรรูปสัตว์น้่า
แก่สมาชิก รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางด้านธุรกิจการประมง คือการจัดหาเงินทุนให้สมาชิกกู้ไป
ลงทุนประกอบอาชีพ การจัดหาวัสดุการประมงมาจ่าหน่าย การจัดจ่าหน่ายสัตว์น้่า และผลิตภัณฑ์
สัตว์น้่า การรับฝากเงินและสงเคราะห์สมาชิกเมื่อประสบภัยพิบัติ 
   3) ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ ท่าให้สมาชิกมีแหล่งเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่่ามา
ลงทุนประกอบอาชีพ ซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของจ่าเป็นที่สหกรณ์น่ามาจ่าหน่ายในราคาที่เป็นธรรม  
เมื่อมีผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์สหกรณ์จะรวบรวมขายให้ในราคาที่สูงขึ้น บริการรับฝากเงินเพ่ือความ
สะดวก ปลอดภัยให้แก่สมาชิก และสมาชิกจะได้รับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการ
ประมงตามหลักวิชาการแผนใหม่ให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปริมาณตรงกับความต้องการ
ของตลาด รวมถึงสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคนตามหลักการและวิธีการสหกรณ์ 
  5.3 สหกรณ์นิคม คือสหกรณ์การเกษตรในรูปแบบหนึ่งที่มีการด่าเนินการจัดสรรที่ดินท่า
กินให้ราษฎร์ การจัดสร้างปัจจัยพ้ืนฐานและสิ่งอ่านวยความสะดวกให้ผู้ที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการ
ด่าเนินการจัดหาสินเชื่อปัจจัยการผลิต และสิ่งของที่จ่าเป็นการแปรรูปการเกษตรการส่งเสริมอาชีพ 
รวมทั้งกิจการให้บริการสาธารณูปโภคแก่สมาชิก 
   1) ความเป็นมาได้เริ่มด่าเนินงานเป็นแห่งแรกที่อ่าเภอล่าลูกกา จังหวัดปทุมธานี
เมื่อปี พ.ศ. 2478 โดยด่าเนินการจัดซื้อที่นาราชพัสดุจากกระทรวงการคลัง เนื้อที่ 4,109 ไร่เศษ มา
จัดสรรให้สมาชิก 69 ครอบครัว ในรูปของสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดิน ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 ได้จัดตั้ง
นิคมสหกรณ์ในอ่าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 7,913 ไร่ และได้จัดสหกรณ์การเช่าที่ดินใน
เขตปา่สงวนแห่งชาติที่เสื่อมสภาพแล้วที่อ่าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปี พ.ศ. 2518 
   2) วัตถุประสงค์ 
    (1) เพ่ือการจัดนิคม คือ การจัดหาที่ดินมาจัดสรรให้แก่ราษฎรประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร ตลอดจนจัดบริการด้านสาธารณูปโภคแก่สมาชิก 
    (2) เพ่ือการจัดสหกรณ์ คือการรวบรวมราษฎรที่ได้รับจัดสรรที่ดินจัดตั้งขึ้นเป็น
สหกรณ ์
   3) ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ 
   ท่าให้สมาชิกสหกรณ์มีสหกรณ์เป็นสถาบันที่เป็นสื่อกลางในการขอรับบริการต่ างๆ 
จากรัฐบาลและเป็นสถาบันที่อ่านวยความสะดวกในด้านการจัดหาสินเชื่อการรวมกัน ซ้ือรวมกันขาย
การนส่งเสริมการเกษตรและการฝึกอบรม ซึ่งเป็นการเสริมสร้างให้เกิดระบบที่ดีในการจัดหาการผลิต
และการตลาดโดยสมาชิกเพ่ือสมาชิกในการประกอบอาชีพอย่างมัน่คงจนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
  5.4 สหกรณ์ร้านค้า คือ สหกรณ์ที่มีผู้บริโภครวมกันจัดตั้งขึ้นเพ่ือจัดหาสินค้า เครื่อง
อุปโภคบริโภคมาจ่าหน่ายแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป โดยจดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์ในประเภท
สหกรณ์ร้านค้ามีสภาพเป็นนิติบุคคลซึ่งสมาชิกผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นเจ้าของ สมาชิกลงทุนร่วมกันใน
สหกรณ์ด้วยความสมัครใจ เพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนในการซ้ือเครื่องอุปโภคบริโภค และเพ่ือผดุงฐานะ
ทางเศรษฐกิจของตนและหมู่คณะ 
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   1) ความเป็นมาสหกรณ์ร้านค้าจัดตั้งขึ้นโดยชาวชนบทอ่าเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในปี พ.ศ. 2480 และได้เลิกล้มไป ต่อมารัฐบาลได้ช่วยหรือมีนโยบายที่จะ
ช่วยเหลือด้านการครองชีพให้กับประชาชน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสหกรณ์
ร้านค้าขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งสหกรณ์ร้านค้าที่ตั้งขึ้นในเมืองที่
ประชาชนหนาแน่นจะประสบความส่าเร็จมากกว่าสหกรณ์ร้านค้าทีต้ั่งในชนบท 
   2) วัตถุประสงค์สหกรณ์ร้านค้า จะจัดหาสิ่งของและบริการที่สมาชิกมีความ
ต้องการมาจ่าหน่ายช่วยจ่าหน่ายผลิตผล ผลิตภัณฑ์ของสมาชิก ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
สหกรณ์ และด้านการค้าให้แก่สมาชิกสหกรณ์ปลุกจิตส่านึกให้สมาชิกรู้จักประหยัด ช่วยตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันร่วมมือและประสานงานกับ สหกรณ์และหน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและนอก
ประเทศในอนัที่จะเก้ือกลูกันและกัน 
   3) ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ ท่าให้สมาชิกมีสถานที่ซื้อขายสินคา้จ่าเป็นตามราคา
ตลาดในชุมชน ซึ่งเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพ เที่ยงตรงในการชั่ง ตวง วัด ตามความต้องการของสมาชิก
เมื่อสิ้นปีสหกรณ์มีก่าไรสุทธิประจ่าปี สมาชิกจะได้รับเงินปันผลตามหุ้นและเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนที่ได้
ท่าธุรกิจกับสหกรณ์การซื้อขายด้วยเงินสด สินค้าจะมีราคาที่ถูกกว่าเงินผ่อนท่าให้สมาชิกมีความ
รอบคอบในการจัดหาสินค้าราคาถูกมาจ่าหน่ายเพ่ือประโยชน์ ของสมาชิก 
  5.5 สหกรณ์ออมทรัพย์คือ สถาบันการเงินแบบหนึ่งที่มีสมาชิกเป็นบุคคลซึ่งมีอาชีพอย่าง
เดียวกันหรือที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ และ
ให้กู้ยืมเมื่อเกิดความจ่าเป็นหรือเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยและได้รับการจดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ สามารถกู้ยืมเงินได้เมื่อเกิดความจ่าเป็นตามหลักการช่วยตนเอง และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
   1) ความเป็นมา สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทยจัดตั้ งขึ้นในหมู่
ข้าราชการสหกรณ์และพนักงานธนาคารเพ่ือการสหกรณ์ จดทะเบียนเมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2492  
คือ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์จ่ากัดสินใช้และได้แพร่หลายไปในหน่วยงานของรัฐและเอกชนทั่ว
ประเทศส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์ในชุมชนแห่งแรก คือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่มูลจ่ากัด จดทะเบียน
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522 
   2) วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการออมทรัพย์โดยการับฝากเงินและให้ผลตอบแทน
ในรูปของดอกเบี้ยอัตราเดียวกับธนาคารพาณิชย์ และโดยการถือหุ้นหัก ณ ที่จ่ายเป็นรายเดือน แต่ไม่
เกิน 1 ใน 5 ของหุ้นทั้งหมด เมื่อสิ้นปีทางบัญชีต้องจ่ายเงินปันผลค่าหุ้นให้แก่สมาชิกในอัตราที่
กฎหมายก่าหนด รวมทั้งให้บริการดา้นเงินกูแ้ก่สมาชิกตามความจ่าเป็น 
   3) ประโยชน์ที่สมาชิกจะไดรับ เป็นแหล่งเงินฝากและเงินกู้ของสมาชิกท่าให้สมาชิก
รู้จักเก็บออมเงินและไม่ต้องไปกูเ้งินนอกระบบ ท่าให้สถาบนัครอบครัวมีความม่ันคงขึ้น 
  5.6 สหกรณ์บริการ คือ สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์โดยมีประชาชน
ไม่น้อยกว่า 10 คน ที่มีอาชีพอย่างเดียวกันได้รับความเดือดร้อนในเรื่องเดียวกันรวมตัวกันโดยยึด
หลักการประหยัดการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริมให้
เกิดความม่ันคงในอาชีพต่อไป 
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   1) ความเป็นมาสหกรณ์บริการแห่งแรกจัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2484 เป็นการรวมตัวกัน
ในกลุ่มผู้มีอาชีพท่าร่ม ชื่อสหกรณ์ผู้ท่าร่มบ่อสร้าง จ่ากัดสินใช้ อยู่ที่ต่าบลต้นเปา อ่าเภอสันก่าแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2496 ได้มีการจัดตั้งสหกรณ์บริการไฟฟ้าหนองแขมจ่ากัด อ่าเภอ
หนองแขม กรุงเทพมหานคร เป็นสหกรณ์ที่ให้บริการด้านสาธารณูปโภค และในปี พ.ศ. 2497 จัดตั้ง
สหกรณ์มีดอรัญญิกจ่ากัด ที่ต่าบลทุ่งช้าง อ่าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีสหกรณ์
บริการอีกหลายแบบตามมา เช่น สหกรณ์เคหสถาน สหกรณ์แท็กซี่ สหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ 
สหกรณ์บริการน้่าประปา สหกรณ์ผู้จัดหางานแห่งประเทศไทย ฯลฯ 
   2) วัตถุประสงค์เพ่ือด่าเนินธุรกิจด้านการบริการตามรูปแบบของสหกรณ์ส่งเสริม
สวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัวส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่
สมาชิก ร่วมมือกับสหกรณ์อ่ืนและหน่วยงานอื่นเพ่ือความก้าวหน้าของกิจการสหกรณ์ 
   3) ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ สมาชิกมีสหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาฝีมือ
การผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด มีแหล่งรวมซื้อรวมขาย
ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ ช่วยให้สมาชิกสหกรณ์ประกอบอาชีพได้ถูกต้องตาม
กฎหมายเมื่อสิ้นปีทางบัญชี ถ้าสหกรณ์มีก่าไรสุทธิประจ่าปีสมาชิกสหกรณ์จะได้รับเงินปันผลตามหุ้น
และเงิน เฉลี่ยคืนตามส่วนที่ท่าธุรกิจกับสหกรณ์ 
 6. หลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์ 
  หลักการสหกรณ์คือแนวทางส่าหรับสหกรณ์ที่เชื่อมั่นในอุดมการณ์ สหกรณ์ยึดถือเป็น
หลักในการปฏิบัติหลักการสหกรณ์ที่ยึดถือในปัจจุบันนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากหลักสหกรณ์ของผู้น่า 
แห่งเมืองรอชเดล ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้ที่ก่อตั้งร้านสหกรณ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2387 ซึ่งนับได้ว่าเป็น
ร้านสหกรณ์แห่งแรกของโลกที่ด่าเนินงานประสบความส่าเร็จ ทั้งนี้ก็เพราะยึดหลักในการปฏิบัติ 10 
ประการคือ (อุดม  เชียกวงศ์ และ นคร จิโรจน์พันธ์, 2525 : หน้า 3) 
  1. เปิดรับสมัครสมาชิกทัว่ไป 
  2. การออกเสียงหนึ่งคนหนึ่งเสียง 
  3. การค้าด้วยเงินสด 
  4. การให้การศึกษาแก่สมาชิก 
  5. ความเป็นกลางทางการเมืองและศาสนา 
  6. ไม่เสี่ยงภัยจนเกินไป 
  7. จ่ากัดเงินปันผลแก่ทุนเรือนหุ้น 
  8. การขายสินค้าตามราคาตลาด 
  9. จ่ากัดจ่านวนหุ้นที่สมาชิกถือ 
  10. การแบ่งเงินส่วนเกินตามส่วนแห่งธุรกิจ  
  จากหลักการสหกรณ์ของรอชเดล นั้น สหกรณ์ต่างๆ ได้น้่าไปปฏิบัติและพัฒนาเรื่อยมา
จนกระทั่งได้มีการประชุมองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ International Co -
operative Alliance หรือ ICA) ครั้งที ่23 เมื่อเดือนกันยายน 2509 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
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ที่ประชุมนักการสหกรณ์ ได้น่าเอาหลักการสหกรณ์ท่ีใช้กันอยู่มาพิจารณาและก่าหนดให้เป็นหลักการ
สหกรณ์ท่ัวไปเป็นซึ่งสากล ใช้ไดส้่าหรับสหกรณ์ทุกประเภทโดยก่าหนดไว้ 6 ประการ คือ 
  1. การเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจและไม่กีดกันการเข้าเป็นสมาชิก เปิดโอกาสให้ทุก
คนเข้ามาใช้ประโยชน์จากการบริการของสหกรณ์ได้โดยไม่น่าเอาข้อจ่ากัดทางสังคม การเมือง เชื้อ
ชาติ ศาสนาเขา้มาเก่ียวข้อง 
  2. การควบคุมตามหลักประชาธิปไตย คือสมาชิกหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงและด่าเนินการโดย
อิสระ 
  3. การจ่ากัดดอกเบี้ยให้แก่เงินทุนเรือนหุ้นถ้าหากมีการแบ่งปันผล เพ่ือป้องกันมิให้คน
กลุ่มน้อยที่มีเงินเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์และอ่านาจจากสหกรณ์ 
  4. การจัดสรรผลทางเศรษฐกิจโดยยุติธรรม คือ รายได้สุทธิ (ก่าไร) อันเกิดจากการ
ด่าเนินธุรกิจของสหกรณ์ย่อมเป็นของสมาชิกสหกรณ์นั้น การจัดสรรปันส่วนจะต้องเป็นไปโดยวิธีการ
ที่ยุติธรรมหลีกเลี่ยงวิธีการที่จะท่าให้สมาชิกผู้หนึ่งผู้ใดได้หรือเสียผลประโยชน์ที่ประชุมใหญ่อาจ
พิจารณาจัดสรรผลก่าไร ไดดั้งนี้ 
   4.1 จัดไว้เพื่อพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ 
   4.2 จัดไว้เพื่อบริการส่วนร่วม 
   4.3 แบ่งปันระหว่างสมาชิกตามส่วนแห่งธุรกิจซึ่งสมาชิกได้ท่าไว้กับสหกรณ์ 
  5. การส่งเสริมการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ คือ สหกรณ์ทุกสหกรณ์ควรจัด ให้มี
การศึกษาอบรมส่าหรับสมาชิกเจ้าหน้าที่พนักงานของสหกรณ์และประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความ
เขา้ใจในเรื่องหลักและวิธีการของสหกรณ์ทั้งด้านเศรษฐกิจและประชาธิปไตย 
  6. การร่วมมือระหว่างสหกรณ์จากหลายระดับ เพ่ืออ่านวยประโยชน์แก่สมาชิกและ
ชุมชนอย่างดีที่สุด องค์การสหกรณท์ั้งปวงควรร่วมมือกัน 
  วิธีการสหกรณ์ คือ การน่าหลักการสหกรณ์มาใช้ในการปฏิบัติ ซึ่งสหกรณ์แต่ละประเภท
ก็มีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันไป เช่น ในการจัดตั้งการระดมทุน การบริหารงาน การด่าเนินธุรกิจการ
ส่งเสริมประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสมาชิก โดยก่าหนดวิธีไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์  
 7. อุดมกำรณ์สหกรณ์ 
  อุดมการณ์ คือระบบความเชื่อที่มีแบบแผนซึ่งก่อให้เกิดการจูงใจให้กลุ่มชนในสังคม
ยึดถือน่ามาใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับการด่าเนินชีวิตในสังคม เพ่ือให้บรรลุถึง
ความเป็นอยู่ที่ด ี
  อุดมการณ์สหกรณ์ คือ แนวความคิดที่เชื่อว่าจะแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมให้มี
ความกินดีอยู่ดีและมีสันติสุข โดยการประหยัด ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งการและกัน  (กรม
ส่งเสริมสหกรณ,์ 2531 : หน้า 5) 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ (2526 : หน้า 21-22) ได้กล่าวว่า การสหกรณ์ได้ถือก่าเนิดมาจาก
ความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์ สืบเนื่องมาจากการไร้การศึกษาและไม่มีทุนในการ
ประกอบอาชีพตลอดจนถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง และถูกบีบรัดด้วยสภาวะเลวร้ายต่างๆ 
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ฉะนั้น จึงมีผู้คิดหาวิธีและแก้ปัญหาต่างๆ ดังกล่าวให้หมดสิ้นไปและในที่สุดก็ค้น พบว่าการเป็น
สหกรณ ์วิธีที่ดีที่สุดจะแก้ปัญหาโดยมีอุดมการณ์ดังนี้ 
  1. การช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
  2. การอ่านวยประโยชน์และการให้บริการแก่สมาชิก 
  3. ไม่แสวงหาก่าไร 
  4. ไม่กีดกันบุคคลภายนอก 
  5. ด่าเนินการตามหลักประชาธิปไตย 
  6. การส่งเสริมการศึกษา 
  7. กระบวนการด่าเนินงานตามข้ันตอนของโครงการส่งเสริมสหกรณ์แบบครบวงจร ใน
การด่าเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ที่จะให้ครบวงจรและเอ้ือต่อกิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมทั้งเน้น
กิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนากลุ่มประสบการณ์อ่ืนให้มีโอกาสปฏิบัติจริงนั้นเป็นสิ่งที่ส่านักงาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติได้ ต้ังความมุ่งหวังไว้ว่าหากโรงเรียนให้สามารถความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการวิธีการสหกรณ์ที่ถูกต้อง และนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงจะเป็นการปูพ้ืนฐานทาง
จิตใจรู้จักช่วยตนเองช่วยเหลือซึ่งกันและกันรับผิดชอบร่วมกัน นั่นคือการเกิดอุดมการณ์ในนักเรียน 
ซึ่งจะเติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสหกรณ์ในอนาคตด้วย 
 
2. หลักกำร แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับกำรประเมินโครงกำร 
 การประเมินโครงการเป็นขั้นตอนที่มีความส่าคัญอีกอย่างหนึ่งในการด่าเนินโครงการ ทั้งนี้
เพ่ือเป็นการประเมินคุณค่าของงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการที่ใช้ใน
วงการอ่ืนทั่วไปหรือกิจกรรมอ่ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้นๆ ทั้งนี้เพ่ือให้ไดข้อมูล
ส่าหรับประกอบการตัดสินใจ การเลือกทางเลือกที่เหมาะสมในการปรับปรุง พัฒนา แก้ไขงาน
โครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ให้เจริญกา้วหน้า  
 ในการประเมินโครงการนั้น ปัญหาประการหนึ่งที่มกัพบเสมอ คือ การสื่อความหมายของการ
ประเมินโครงการไม่เหมือนกันท่าให้สื่อความหมายไปคนละทาง ทั้งนี้เพ่ือหลีกเลี่ยงการถกเถียงอันเกิด
จากความเข้าใจความหมายของการประเมินโครงการไม่ตรงกันในภายหลัง ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการ
ประเมินโครงการอย่างมาก จึงขอเสนอแนวคิดและหลักการของ สุรชัย วงค์ค่า (2543 : 11) ในการ
ประเมินโครงการ ดังนี้ 
 2.1 ควำมหมำยของกำรประเมินโครงกำร 
  ค่าว่า “การประเมิน”ได้มีผู้ให้ความหมายไว้มากมาย ในที่นี้จะได้กล่าวถึงความหมายของ
การประเมินที่สอดคล้องกับรูปแบบการประเมินที่ใช้ในครั้งนี้ บางครั้งใช้ค่าว่าการประเมินค่าหรือการ
ประเมินผล ซึ่งตรงกับค่าในภาษาอังกฤษว่า Evaluation ซ่ึงมีผู้ใหค้วามหมายไว้ดังนี้ 
  ราชบัณฑิตยสถาน (2542 : 502) ให้ความหมายของการประเมินผลว่า หมายถึงการ
ประเมินค่าหรือราคาเท่าที่ควรจะเป็นเช่นการประเมินผลการศึกษาการประเมินการประชุมสัมมนา 
  สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2528 : 95) ได้สรุปความหมายของการประเมินว่าในการประเมิน
ค่าสิ่งใดๆ ก็ตามจะต้องประกอบด้วยส่วนประกอบที่ได้จากการวัดกับการตัดสินใจคุณค่าของส่วน
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ประกอบการนั้น โดยการเปรียบเทียบส่วนประกอบที่ได้จากการวัดกับเกณฑก์ารประเมินองค์ประกอบ
ของการประเมินค่า เขียนในรูปสมการได้ดังนี้ 
  การประเมิน = การวัด + การตัดสินใจ 
  ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ (2529 : 11) สรุปความหมายของการประเมินไว้ว่า หมายถึงการ
วิจัยประยุกต์ ซึ่งได้น่าระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อ 
  1. ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผล ระหว่างนโยบาย แผนงาน โครงการกับ
ผลลัพธ์และผลกระทบทั้งที่พึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนา 
  2. ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์และผลกระทบที่พึงปรารถนากับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 
  3. เพ่ือสังเกตและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์และผลกระทบข้างเคียงที่อาจไม่เคย
คาดคิดไว้ล่วงหน้า 
  4. เพ่ือติดตามและประเมินกระบวนการขั้น ตอนต่างๆ ระหว่างการด่าเนินการให้
เป็นไปตามแนวทางหรือแผนที่วางไว้ล่วงหน้า 
  ส่านักงานทดสอบการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2540 : 1) ได้ให้ความหมายของการ
ประเมินไว้ว่า หมายถึงกระบวนการตรวจสอบการท่างาน ทั้งในช่วงขณะที่ก่าลังท่างานและในเวลา
ขณะที่ท่างานเสร็จสิ้นแล้ว เพ่ือหาข้อสรุปว่างานที่ท่านั้นได้รับความส่าเร็จตามความคาดหวังหรือไม่ มี
ปัญหาหรืออุปสรรคใดเกิดขึ้นอันเป็นผลให้งานไม่ส่าเร็จตามความคาดหวัง และจะมีทางแก้ไขอย่างไร 
  จากการศึกษาความหมายของ “การประเมิน” สรุปได้ว่าการประเมินนั้น เป็นการ
ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงการก่ากับ ติดตามการด่าเนินงานว่าเป็นตามแผนที่ก่าหนดไว้หรือไม่ด้วย
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ แล้วน่ามาวิเคราะห์หาข้อสรุปเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่
ชัดเจน เพ่ือใช้ในการตัดสินคุณค่า คุณภาพและประกอบการตัดสินใจหาแนวทางเลือกที่เหมาะสมใน
การปฏิบัติต่อไป ในส่วนค่าว่า “โครงการ” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Program และ Project ส่วนใหญ่
จะใช้ทดแทนกันเสมอ ซ่ึงมีความหมายของโครงการดังนี้ 
  ณัฐพล  ขันธชัย (2524 : 16) ให้ความหมายไว้ว่า โครงการคือ ระบบการจัดกิจกรรมหรือ
งานที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรหรือการลงทุนเพ่ือหวังผลประโยชน์ตอบแทนโดยมีการก่าหนด
วัตถุประสงค์งบประมาณ แหล่งที่ตั้งของโครงการการลงทุน ผลตอบแทน ระยะเวลาในการด่าเนินงาน 
และผู้รับผิดชอบด่าเนินการต่างๆ ไว้ชัดเจน 
  นิศา  ชูโต (2527 : 6) ให้ความหมายของโครงการไว้ว่า หมายถึงความคิด แนวทาง
กิจกรรมหรือผลรวมที่เกิดจากกิจกรรมที่ได้จัดวางไว้ในโครงการนั้นๆ แนวคิดหรือกลุ่มของกิจกรรมที่
ด่าเนินการอย่างมีระบบ ระเบียบ มีงบประมาณ และระยะเวลาการด่าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่
ก่าหนด สรุปได้ว่าโครงการเป็นแผนย่อมที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการที่จัดท่าขึ้น เพ่ือหวังผลใน
การตอบแทน ระยะเวลา วิธีด่าเนินการ และผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถน่าไป
เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ ส่วนค่าว่า “การประเมินโครงการ” ซ่ึงเป็นการน่าค่าสองค่ามารวมกันนั้น 
นักวิชาการการได้พยายามให้ความหมายไว้ในลักษณะที่สอดคล้องกัน และจากความหมายเหล่านี้ได้
ถูกน่าไปพัฒนาเป็นวิธีการประเมินที่แตกต่างกันออกไป 
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  นิศา  ชูโต (2538 : 8) ให้ความหมายของค่าว่าการประเมินโครงการหมายถึง การใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือการใช้เทคนิคการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ เพ่ือหาข้อมูลที่เป็นจริง
และเชื่อถือได้เกี่ยวกับโครงการ เพ่ือให้การตัดสินใจว่าโครงการดังกล่าวดีหรือไม่อย่างไร 
  สตัฟเฟิ ลบีม Stufflebeam (จ่าเนียน สุขหลาย และคนอ่ืน , 2528 : 136)ได้ให้
ความหมายของการประเมินว่าเป็นกระบวน การรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และรายงานผลข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการตัดสินใจหาทางเลือกท่ีมีอยู่ 
  สเต็ก (Stake) (ขนิษฐา วิทยาอนุมาศ และณัฐฎา สรรพศรี , 2528 : 156) การประเมิน
หมายถึง การบรรยายปละการตัดสินคุณค่าโปรแกรมการศึกษา ซึ่งเป็นการบรรยายสิ่งที่ถูกประเมิน
โดยอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ 
  อัลคิน (Alkin) (ส่าราญ มีแจ้ง และ พงศ์ศรี ส่าลี, 2528 : 136)ได้ให้ความหมายของการ
ประเมินว่าคือขบวนการที่จะไดม้าซึ่งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินในการเลือกเน้นข่าวสารที่เหมาะสม
การรวมรวมและวิเคราะห์ข่าวสารเพ่ือรายงานข้อมูลสรุปเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ท่าการตัดสินใจการเลือก
หนทางต่างๆที่เป็นไปได ้
  วิรัตน์  สุขยิ่ง (2523 : 11-12) กล่าวว่า การประเมินโครงการเป็นการวิเคราะห์กิจกรรม
ต่างๆของโครงการทั้งทางด้านผลที่เกิดขึ้น (Effects) และผลกระทบของโครงการ (Impacts) ทั้งนี้
เพ่ือที่จะได้น่าไปเปรียบเทียบกับผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือเพ่ือจะเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ
โครงการ การประเมินโครงการท่าได้ทั้งกรณีโครงการอยู่ในระหว่างการด่าเนินงาน และกรณีโครงการ
ไดส้ิ้นสุดลงแล้ว 
  เสนีย์  พิพักษ์อรรณพ (2534 : 23) ให้ความหมายการประเมินโครงการว่าเป็น 
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ เพ่ือน่ามา
วิเคราะห์และสรุปผลให้ผู้บริหารหรือผู้วินิจฉัยสั่งการเลือกด่าเนินงานให้เหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์
กล่าวได้ว่าการประเมินโครงการเพ่ือวางแผนการตัดสินใจการพัฒนา และความเหมาะสมของโครงการ
โดยพิจารณาถึงจุดหมายและการปฏิบัติงานว่าได้ผลตามจุดหมายหรือไม่ มีอุปสรรคอย่างไร 
  ภราดร  บุญส่ง (2548 : 17) ดังนั้น การประเมินโครงการจึงควรเป็นกระบวนการที่
เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการด่าเนินงาน เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่สามารถใช้ในการพิจารณาการ
ด่าเนินงานซึ่งจะท่าให้การด่าเนินงานเป็นไปอย่างทันท่วงที ในทางตรงกันข้ามผลของการประเมินจะ
ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร หากผลนั้นไม่สามารถใช้ได้ในเวลาที่เหมาะสม และสิ่งที่ส่าคัญอีกประการ
หนึ่งคือ ลักษณะของข้อมูลที่รวบรวมมาต้องมีความชัดเจน น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ ซึ่งจะต้อง
อาศัยกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
  สรุปได้ว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการที่เกิดขึ้นในทุกขั้น ตอนของการ
ด่าเนินงานเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่สามารถใช้ในการพิจารณาการด่าเนินงานซ่ึงจะท่าให้การด่าเนินงาน
เป็นไปอย่างทันท ี
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 2.2 ควำมส ำคัญกำรประเมินโครงกำร 
  ในการประเมินโครงการ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดก็ตาม ย่อมจะต้องประกอบด้วยขั้น 
ตอนที่ส่าคัญ 3 ขั้น ตอน คือการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การประเมินโครงการ ซึ่งแสดงได้ตาม
ภาพประกอบที่ 1 

 
ภาพประกอบที่ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ของขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ 

ที่มา : สุขแก้ว ค่าสอน (2540 : 58) 
 
  สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2525 : บทน่า) กล่าวถึง การประเมินโครงการว่า การบริหาร
โครงการด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมืองการปกครองก็ตาม
โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้นั้นจ่าเป็นต้องอาศัยการประเมินโครงการที่เป็นระบบและมีความ
เป็นปรนัย จะท่าให้ผู้บริหารโครงการได้ทราบถึงจุดเด่นและจุดด้อยของโครงการ เพ่ือการปรับปรุง 
แก้ไขได้ทันท่วงที เป็นประโยชน์คุ้มค่าและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยสรุปการ
ประเมินโครงการย่อมน่าไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงส่วนประกอบของโครงการ ในขณะที่
โครงการนั้นก่าลังด่าเนินการอยู่ซึ่งย่อมน่าไปสู่ผลส่าเร็จของโครงการในท่ีสุด 
  ประชุม รอดประเสริฐ (2530 : 40) ได้กล่าวถึงความส่าคัญและความมุ่งหมายที่ส่าคัญ
ของการประเมินโครงการไว้ดังนี้ 
  1. การประเมินโครงการจะช่วยท่าให้การก่าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการ
ด่าเนินการมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
  2. การประเมินโครงการช่วยให้การใช้ทรัพยากรของโครงการเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือ
เกิดประโยชน์เต็มที ่
  3. การประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์และการด่าเนินงานเป็นไป
ด้วยดี 
  4. การประเมินโครงการช่วยแก้ไขปัญหาอันเกิดจากผลกระทบของโครงการและท่าให้
โครงการมีข้อทีท่่าให้เกิดความเสียหายลดน้อยลง 
  5. การประเมินโครงการช่วยควบคุมคุณภาพของโครงการ 
  6. การประเมินโครงการชวยสร้างขวัญก่าลังใจและสร้างความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในโครงการ 
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  7. การประเมินโครงการช่วยตัดสินใจในการบริหารโครงการเป็นข้อมูลอย่างส่าคัญใน
การวางแผนหรือก่าหนดนโยบายของผู้บริหารโครงการ 
 2.3 ปรัชญำของกำรประเมินโครงกำร 
  สุรชัย วงศ์ค่า (2543 : 14) กล่าวว่า แนวความคิดและปรัชญาการประเมินโครงการ
หมายถึงการได้รับการเพ่งเล็ง ตรวจสอบ จับผิด เกี่ยวกับการด่าเนินงานในโครงการต่างๆ อยู่เสมอ แต่
ปัจจุบันแนวคิดนี้ได้เปลี่ยนไปเป็นปรัชญาที่ยอมรับโดยทั่วไป ว่าการประเมินโครงการคือการประเมิน
เพ่ือการปรับปรุงงาน มิใช่การประเมินเพ่ือพิสูจน์ จับผิด จากปรัชญานี้มีส่วนที่ท่าให้นักประเมินผลได้
ตระหนักในบทบาทของตนเอง เมื่อต้องรับผิดชอบในการประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
  นอกจากนี้ก็ยังช่วยให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในมุมมองหรือในความคิดของผู้บริหารหรือ
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานองค์กรใดๆ ก็ตามที่ได้รับการประเมินโดยผู้ประเมิน ซึ่งจะน่าไปสู่ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องและความร่วมมือที่ดีในการให้ข้อมูลต่างๆ ในสิ่งที่ได้รับการประเมิน 
  ปรัชญาการประเมินโครงการดังกล่าว พอสรุปได้ว่า เป็นการประเมินเพื่อปรับปรุง พัฒนา
เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 
 2.4 เป้ำหมำยกำรประเมินโครงกำร 
  รัตนะ บัวสนธ์ (2540 : 17) ให้ความหมายของเป้าหมายการประเมินโครงการหมายถึง
ความต้องการของความคาดหวังที่เก่ียวกับการด่าเนิน งานประเมินโครงการนั่นคือ ความพยายามตอบ
ค่าถามที่ว่าเราประเมินโครงการไปท่าไม ทั้งนี้ค่าตอบดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นนามธรรมกล่าวไว้อย่าง
กว้างๆ โดยมีลักษณะค่อนข้างจะอุดมคติซึ่งมีอยู่ 2 แนวค่าตอบหรือ 2 เป้าหมาย ได้แก่ 
  เป้าหมายที่หนึ่งการประเมินโครงการเป็นไปเพ่ือสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ซึ่งหมายถึง
ผู้ท่าการประเมินโครงการและผู้มีให้การประเมินโครงการน่าผลการประเมินไปใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนา
สังคมและกลุ่มคนจ่านวนมากตลอดจนการใช้ผลการประเมินโครงการเพ่ือการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มี
อยู่  
  เป้าหมายที่สอง การประเมินโครงการเป็นไปเพ่ือการตัดสินคุณค่าของโครงการและเพ่ือ
การติดตาม ควบคุม ก่ากับ การด่าเนินงานของโครงการ โดยอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้
ประเมินเป็นเกณฑ์ในการตัดสินคุณค่าของโครงการ ส่วนการที่จะน่าผลการประเมินไปใช้หรือไม่นั้น
เป็นเป้าหมายรองลงไป 
  จะเห็นว่าเป้าหมายในการประเมินโครงการทั้งสองเป้าหมายดังที่กล่าวมาแล้วนี้ สะท้อน
ให้เห็นถึงบทบาทของผู้ประเมินได้แตกต่างกัน กล่าวคือในเป้าหมายแรกนั้น นักประเมินโครงการจะมี
บทบาทเป็นผู้น่าเสนอข้อมูลหรือสารสนเทศที่ได้จากการประเมินให้กับผู้ใช้ท่าการตัดสินใจใช้ข้อมูล 
สารสนเทศดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ในขณะที่เป้าหมายที่สองนั้นเน้นบทบาทของผู้
ประเมินในฐานะผู้มีอ่านาจในการตัดสินใจ โดยอาศัยความรู้ความช่านาญเป็นตัวก่าหนด นั่นคือใน
เป้าหมายที่สองนั้นค่อนข้างจะแอบความไว้วางใจหรือให้อ่านาจกับนักประเมินโครงการไว้มาก 
 2.5 วัตถุประสงค์กำรประเมินโครงกำร 
  วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ หรือบางครั้งก็เรียกว่าจุดประสงค์ของการ
ประเมินโครงการ (รัตนะ  บัวสนธ์, 2540 : 18) กล่าวไว้ว่ามี 6 ประการ ได้แก่ 
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  2.5.1 ประการที่หนึ่ง เพ่ือช่วยในการตัดสินใจน่าโครงการไปใช้ ซึ่งได้แก่การประเมินว่า
โครงการที่จัดท่าขึ้นนั้น มีความจ่าเป็นมากน้อยหรือมีความสมเหตุสมผลหรือไม่มีความเป็นไปได้หรือ
คุ้มค่ากับเงินทุน ค่าใช้จ่ายเพียงไร โครงการเป็นที่ต้องการส่าหรับกลุ่มเป้ าหมายหรือจะได้รับการ
สนับสนุนแค่ไหน รวมทั้งขนาดและขอบเขตการน่าโครงการไปใช้กว้างหรือแคบ เป็นต้น ข้อมูลจาก
การประเมินเหล่านี้จะช่วยในการนา มาประมวลสรุปตัดสินใจ ส่าหรับผู้บริหารหรือแหล่งทุนที่จะ
ตัดสินใจอนุมัติการน่าโครงการดังกล่าวไปด่าเนินการใช้ต่อไป 
  2.5.2 ประการที่สอง เพ่ือช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการด่าเนินโครงการโดยต่อเนื่อง
ต่อไป หรือการขยายโครงการ และการรับรองโครงการ ซึ่งได้แก่ การประเมินภายหลังจากโครงการได้
ด่าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วตามระยะเวลาที่ก่าหนดไว้เป็นการประเมินเพ่ือที่จะรู้ว่าโครงการดังกล่าวยัง
มีความจา เป็นต้องจัดให้มีอยู่อีกต่อไป หรือไม่ผลที่ได้จากการด่าเนินการไปนั้นก่อให้เกิดผลข้างเคียง 
(Side Effects) ทั้งทางบวกและทางลบหรือไม่ 
  2.5.3 ประการที่สาม เพ่ือช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงการซึ่งเป็นการ
ประเมินเมื่อโครงการได้มีการน่าไปด่าเนินการในระยะหนึ่ง หรือเป็นการประเมินในการช่วยการด่าเนิน
โครงการทั้งนี้โดยการท่าการประเมนิเพื่อที่จะปรับปรุงส่วนต่างๆ ของโครงการ อันได้แก ่
   1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือที่จะรู้ว่าวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก่าหนดไว้
นั้น เมื่อมีการด่าเนินโครงการไปชั่วขณะหนึ่ง มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหรือไม่หรือได้รับการ
ยอมรับสนับสนุนร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายในการด่าเนินงานเพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงใด 
   2) เนื้อหาของโครงการเป็นการพิจารณาว่าเนื้อหาสาระหรือกิจกรรมต่างๆ ที่
ก่าหนดไว้ในโครงการมีความครอบคลุมเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์โครงการหรือไม่ ล่า ดับขั้นตอนของ
กิจกรรมเป็นไปตามล่าดับที่จะเอ้ือต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเพียงไร นอกจากนั้นก็ยัง
พิจารณาอีกว่าเนื้อหาสาระของโครงการดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับภูมิหลังหรือพ้ืนเพเดิมของ
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการจากโครงการมากน้อยเพียงไร 
   3) วิธีการด่าเนินโครงการโดยพิจารณาว่าโครงการที่ก่าลังด่าเนินการอยู่นั้นมี
กลุ่มเป้าหมายร่วมโครงการเป็นจ่านวนเท่าไร ครบหรือไม่ครบตามที่ก่าหนดไว้ โครงการมีผู้ร่วมงาน
เพียงพอหรือไม่ เท่าไร โครงการมีการด่าเนินงานหรือด่าเนินกิจกรรมเป็นอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย ผู้ร่วม
โครงการได้รับการเสริมแรงหรือการสร้างแรงจูงใจอย่างไร 
   4) สภาวะแวดล้อมของโครงการ หมายถึง การพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายทาง
การเมืองหรือทางการบริหารของผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด่าเนินโครงการว่า ให้การสนับสนุน
การด่าเนินโครงการหรือไม่อย่างไร สัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงานในโครงการมีลักษณะเป็นเช่นไร 
ขัดแย้งกันหรือไม่ เป็นอุปสรรคต่อการที่จะด่าเนินการต่อไปเพียงใดทรัพยากรสนับสนุนอ่ืนๆ จ่าเป็น
ต่อการด่าเนินโครงการมีเพียงพอมากน้อยเพียงใด ตลอดจนกระทั่งการยอมรับหรือให้การสนับสนุน
และการต่อต้านของสาธารณะที่มีต่อโครงการเป็นไปในทิศทางใด 
  2.5.4 ประการที่สี่ เพ่ือที่จะได้รับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการให้ความสนับสนุนโครงการจาก
แหล่งต่างๆ ซึ่งได้แก่ การพิจารณาความสนับสนุนโครงการสาธารณชนการเมือง แหล่งเงินทุนรวมทั้ง
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นักวิชาชีพอ่ืนๆ โดยต้องการรู้แหล่งดังกล่าวนี้มีแหล่งใดบ้างให้การสนับสนุนโครงการอย่างแท้จริงเมื่อ
มีการด่าเนินโครงการอยู่ในขณะนั้นๆ 
  2.5.5 ประการที่ห้า เพ่ือที่จะได้รับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขัดขวางต่อต้านโครงการจาก
แหล่งต่างๆในทางตรงกันข้ามกับวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการในข้อที่สี่  นอกจากเราจะ
ต้องการถึงแหล่งให้การสนับสนุนโครงการแล้ว ในการด่าเนินโครงการใดๆ ก็ตาม บางครั้งโอกาส
ดังกล่าวนั้นก็จะได้รับการขัดขวางต่อต้านท่าให้การด่าเนินโครงการไม่อาจเป็นไปได้โดยสะดวกและ
วัตถุประสงค์ของโครงการที่ก่าหนดไว้อาจจะไม่ได้รับการตอบสนอง ดังนั้นการรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ เพ่ือพิจารณาว่าแหล่งใดบ้างที่ขัดขวางโครงการจึงเป็นสิ่งจ่าเป็น ทั้งนี้เพ่ือจะได้หาทาง
แก้ไขปรับปรุงให้ด่าเนินโครงการให้มีความเป็นไปได้โดยสะดวกต่อไป  
  2.5.6 ประการที่หก เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการพ้ืนฐานด้านต่างๆ ซึ่งหมายถึง
การได้รับความรู้ความเข้าใจในพ้ืนฐานอ่ืน ที่นอกเหนือจากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการที่ท่า
การประเมิน แต่ทว่ามีผลต่อโครงการ ได้แก่ พ้ืนฐานด้านการศึกษา ด้านจิตวิทยา ด้านสังคมวิทยา 
และด้านเศรษฐกิจเป็นต้น 
  จากความหมายของวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการพอจะสรุปได้ว่า เพ่ือตัดสินใจ 
ปรับปรุง ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่และวัตถุประสงค์ของ
โครงการเหมาะสมหรือไม่ 
 2.6 กำรก ำหนดจุดมุง่หมำยของกำรประเมินโครงกำร 
  ภราดร บุญส่ง (2548 : 22-23) จุดมุ่งหมายทั่วไปของการประเมินจะต้องชัดเจน 
เพ่ือที่จะพิจารณาผู้ประเมินผลวิธีการได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น จึงมีความจ่าเป็นต้องรู้ว่าท่าไมต้องมี
การประเมิน ประเมินไปเพ่ือค้นหาปัญหา เพ่ือแก้ปัญหา เพ่ือหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ ก่าลัง
ด่าเนินการอยู่ หรือเพ่ือตัดสินผลส่าเร็จของโครงการ การที่เราทราบเหตุผลจะท่าให้เราสามารถหา
ยุทธวิธีในการประเมินได้อย่างถูกต้อง 
  การตัดสินใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการประเมินนั้น นับว่าเป็นสิ่งส่าคัญ ประการแรก 
ในการประเมินเพราะจากการที่เราก่าหนดจุดมุ่งหมายนั้น จะท่าให้เราทราบถึงวู้ต้องการใช้ผลการ
ประเมินนั้น มีใครบ้าง และแต่ละคนต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศอะไรในการประเมิน เพราะผู้ใช้ผล
การประเมินที่แตกต่างกันอาจต้องการใช้ข้อมูลจากการประเมินไม่เหมือนกันก็ได้ 
  จุดมุ่งหมายหรือข้อมูล เบื้องต้น ต่างๆที่ยังไม่เป็นที่เข้าใจตรงกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องกัน มี
ความจ่าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องขจดัให้หมดไป ซ่ึงอาจจะท่าได้ดังนี้ 
  1. ระบุจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน 
  2. พยายามหาว่ามีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์อ่ืนอีกหรือไม่ 
  3. ล่าดับความส่าคัญของจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค ์
  4. ค้นหาว่ามีทรัพยากรที่สนับสนุนในแต่ละจุดมุ่งหมายหรือไม่ ถ้ามีมีอะไรบ้าง 
  เกณฑใ์นการพิจารณาจุดมุ่งหมายของการประเมินมีดังนี้ 
  1. ชัดเจน สามารถเข้าใจได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้ใช้ผลการประเมินทีส่่าคัญ 
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  2. มีประโยชน์มีความเกี่ยวกันกับ สิ่งที่จะประเมินข้อมูล ที่ไดจ้ะต้องเกิดประโยชน์ต่อ
โครงการส่งผลทางบวกต่อโครงการ จุดมุ่งหมายของการประเมินจะต้องเชื่อถือได้และสามารถน่าไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างจริงจังและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้เกี่ยวข้อง 
  3. เข้ากันได้กับจุดมุ่งหมายหลักของโครงการกับโปรแกรมผู้ร่วมงานและเป้าหมายของผู้
ที่จะใช้ผลประเมินคุ้มค่ากับการลงทุน  
 2.7 องค์ประกอบและคุณภำพกำรประเมิน 
  สุวิมล  ติรกานันท์ (2544 : 10) ได้กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบของการประเมินแบ่งได้เป็น 
4 องคป์ระกอบ ดังนี้ 
  1. สิ่งที่จะประเมิน ได้แก่ นโยบาย แผนงาน โครงการ องค์กร วัสดุอุปกรณ์ 
  2. ผู้ใช้ผลการประเมิน ได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ด่าเนินโครงการ เจ้าของเงินทุนว่า
ต้องการทราบอะไรจากการประเมิน 
  3. ผู้ประเมิน ซึ่งอาจเป็นบุคคลหรือคณะบุคคล ที่อยู่ในโครงการหรืออยู่นอกโครงการ 
  4. วิธีด่าเนินการประเมิน หรือกระบวนการประเมิน 
  คุณภาพของการประเมินขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆ ดังนี้ 
  1. ผู้ประเมิน โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ท่าการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติที่ส่าคัญ คือ 
จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์  
นอกจากนี้จะต้องมีความเข้าใจต่อโครงการหรือสิ่งที่ถูกประเมินอย่างแท้จริง มีความยุติธรรมและ
ซื่อตรงในการรายงานผลที่เกิดขึ้น 
  2. วิธีการที่น่ามาใช้ในการประเมินต้องมีความชัดเจน มีความเป็นปรนัย (Objectivity) 
มีความเหมาะสมกับโครงการหรือสิ่งที่ถูกประเมิน ดังนั้นการเลือกใช้วิธีการประเมินต้องเลือกวิธีการที่
มีประสิทธิภาพ และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้มีการตรวจสอบ
ความถกูต้องของข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง 
  เนื่องจากความส่าคัญของความชัดเจนและความถูกต้องของการประเมิน เป็นจุดเน้นที่
ส่าคัญ จึงมีความพยายามหาแนวทางช่วยนักประเมินให้จัดท่าโครงการประเมินที่มีคุณภาพ โดยในปี 
1981 ได้มีการประชุมของ The Joint Committee on Standard for Educational Evaluation 
เพ่ือจัดสร้างมาตรฐานการประเมินขึ้นเรียกว่า“Standard for Evaluation”หรือ มาตรฐานการ
ประเมินโดยเจตนาในเบื้องต้น เพ่ือน่ามาตรฐานนี้ใช้ในการประเมินโครงการทางการศึกษา ซึ่งช่วยให้
การประเมินเกิดการผิดพลาดน้อยที่สุด 
  มาตรฐานการประเมินนี้ไม่เป็นเพียงเครื่องมือแต่จะนา หลักการ ประกอบด้วยข้องควร
ระวังและค่าเตือนในสิ่งที่นักประเมินมกัผิดพลาด ประกอบด้วย 4 มาตรฐานย่อย คือ 
  1. Utility Standard เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงเงื่อนไขท่ีท่าให้การประเมินเกิดประโยชน์
เป็นแนวทางที่บอกถึงประเด็นและสิ่งที่ผู้ประเมินควรให้ความสนใจ นับตั้งแต่ผู้ใช้การพิจารณาผลการ
ประเมิน (Audience) การเลือกใช้ข้อมูลและตลอดจนไปจนถึงการรายงานผลการประเมิน 
ประกอบด้วยประเด็นที่เก่ียวกับ 
   1.1 ความต้องการของผู้ใช้ผลการประเมิน 
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   1.2 ความน่าเชื่อถือของผู้ประเมิน 
   1.3 ขอบเขตและการเลือกใช้ข้อมูล 
   1.4 ความชัดเจนของการแปลผล 
   1.5 ความชัดเจนของการเขียนรายงาน 
   1.6 การเผยแพร่รายงาน 
   1.7 การรายงานผลการประเมินตามระยะเวลาที่ก่าหนด 
   1.8 ผลกระทบจาการประเมิน 
  2. Feasibility Standard เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการที่จะด่าเนิน
โครงการประเมินเป็นการพิจารณานับตั้งแต่เทคนิค วิธีการที่ใช้ไปจนถึงค่าใช้จ่ายในการประเมิน 
ประกอบด้วยประเด็นเกี่ยวกับ 
   2.1 กระบวนการ/เทคนิคที่ใช้ในการปฏิบัติ 
   2.2 บรรยากาศการเมืองในองค์กร 
   2.3 ประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย 
  3. Propriety Standard เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับด้านจริยธรรม เนื่องจากผลการ
ประเมินมีผลต่อบุคคลในหลายๆ ทางไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ใช้ข้อมูลหรือกลุ่มที่ให้ข้อมูล ดังนั้นจะต้องมี
การเคารพในสิทธิ และการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ให้ข้อมูล โดยค่านึงถึงสวัสดิภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การประเมินเท่าๆ กับต้องค่านึงถึงบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการประเมินด้วย ประกอบด้วยประเด็น
ที่เก่ียวกับ 
   3.1 การชี้แจงความรับผิดชอบของผู้มีส่วนร่วมในการประเมิน 
   3.2 การตอบสนองความขัดแย้งของกลุ่มบุคคล 
   3.3 การเสนอข้อมูลอย่างเป็นธรรม 
   3.4 การเปดิเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 
   3.5 การคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูล 
   3.6 การเคารพสิทธิส่วนบุคคล 
   3.7 การเสนอข้อมูล ทั้งที่เป็นข้อ ดีและข้อเสียอย่างเท่าเทียมกัน 
   3.8 ความรับผิดชอบต่อกฎระเบียบ 
  4.  Accuracy Standard เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับความถูกต้อง เป็นการกล่าวถึงวิธีการ
ประเมินในแต่ละขั้นตอนที่จะท่าให้มั่นใจว่าการประเมินมีความแม่นย่า ถูกต้อง ประกอบด้วยประเด็น
ที่เก่ียวกับ 
   4.1 การอธิบายถึงสิ่งที่ถูกประเมิน 
   4.2 การวิเคราะห์บริบท 
   4.3 อธิบายวัตถุประสงค์และวิธีด่าเนินการ 
   4.4 การอธิบายแหล่งขอ้มูล 
   4.5 ความตรง (Validity) ของการวัด 
   4.6 ความเที่ยง (Reliability) ของการวัด 
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   4.7 การเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
   4.8 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
   4.9 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
   4.10 การสรุปผลอย่างมีหลักการ 
   4.11 ความชัดเจนในการรายงานผล 
   มาตรฐานการประเมินนี้จัดท่าขึ้นเพ่ือช่วยเป็นแนวทางในการปฏิบัติของผู้ประเมินซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อผู้ประเมินในการด่าเนินงาน ท่าให้ผู้ประเมินมีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของการ
ประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 2.8 ขั้นตอนกำรประเมินโครงกำร 
  สุวิมล ติรกานันท์ (2544 : 13) ในการประเมิน ขั้นตอนของการประเมินโดยละเอียดจะ
ขึ้นอยู่กับสิ่งที่จะประเมิน แต่โดยทั่วไปสามารถแบ่งคร่าวๆ ดังแสดงในภาพประกอบที่ 2 
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ภาพประกอบที่ 2 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการประเมิน 

 
3. รูปแบบกำรประเมินโครงกำร 
 3.1 CIPP Model : รูปแบบกำรประเมินโครงกำร 
  สมพิศ สุขแสน (2545 : บทน่า) กล่าวว่าในการด่าเนินงานตามโครงการหรือการบริหาร
โครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนก็ตาม จะต้องมีการวางแผนโครงการโดย
ก่าหนดเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้เพ่ือคาดหวังผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นภายหลังเมื่อวางแผน
โครงการ และมีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ตลอดจนการออกแบบโครงการเป็นอย่างดี
แล้ว ผู้ที่มีอ่านาจก็จะท่าการคัดเลือกโครงการและอนุมัติโครงการต่อไป ต่อจากนั้นก็จะมีองค์การน่า
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โครงการไปปฏิบัติหรือที่เรียกว่า “การบริหารโครงการ” (Project Management) บุคคลทั่วไปมักจะ
คุน้เคยกับค่ากล่าวที่ว่า ถ้าวางแผนโครงการดีก็เท่ากับงานส่าเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง แต่ความเป็นจริงแล้ว
การวางแผนโครงการที่ดี แค่จะช่วยเพ่ิมโอกาสส่าหรับความส่าเร็จเท่านั้น แต่ก็มิใช่เป็นหลักประกัน
ความส่าเร็จของนโยบาย/แผนงาน/โครงการสาธารณะทั้งหมด ทั้งนี้เพราะความส่าเร็จหรือความ
ล้มเหลวของนโยบาย/แผนงานโครงการต่างๆ จะต้องผ่านกระบวนการต่างๆ อีกมาก โดยเฉพาะ
กระบวนการ/บริหารโครงการ และการประเมินผลโครงการ ถ้าจะกล่าวให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ           
ก า ร ว า ง แ ผ น  (Planning) เ ป็ น เ รื่ อ ง ข อ ง ก า ร คิ ด ก า ร ด่ า เ นิ น ก า ร ห รื อ ก า ร บ ริ ห า ร 
(Implementation/Operation) เป็นเรื่องของการ “กระท่า” ส่วนการประเมินผล (Evaluation)      
ก็คือ “การเทียบ”ระหว่างการคิดกับการกระท่านั่นเอง 
  การประเมินผลจึงเป็นขั้น สุดท้ายที่จะท่าให้ทราบว่าการปฏิบัติงานตามโครงการนั้น
บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่เพียงใด มีการเบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่คิดไว้หรือไม่ ถ้าเบี่ยงเบนจะได้หาวิธี
ปรับปรุงแก้ไขความคาดหวังกับการปฏิบัติจริงนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันให้ได้ โดยเฉพาะในปัจจุบัน
การบริหารการพัฒนาประเทศมิได้ประเมินเฉพาะผลส่าเร็จของโครงการจากผลผลิต (Out put) ที่ได้
จากการด่าเนินโครงการเท่านั้นแต่ความส่าเร็จของโครงการจะต้องพิจารณาทั้งผลผลิต (Out put)
ผลลัพธ์ (Out come) และผลกระทบ (Impact) ด้วย ซึ่งเราเรียกว่า “การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์” 
(Result Base Management) ดังนั้น การที่จะทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่างๆ ได้นั้นจ่าเป็น
จะต้องอาศยักระบวนการการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบ 
  1. ควำมหมำยของกำรประเมินผลโครงกำร 
   1.1 การประเมินผลโครงการ หมายถึง กระบวนการที่มุ่งแสวงหาค่าตอบว่านโยบาย/
แผนงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก่าหนดไว้หรือไม่เพียงใด โดยมีมาตรฐาน
และเครื่องมือในการวัดที่แม่นตรงและเชื่อถือได้ การประเมินผลจึงคล้ายกับการหาใครสักคนหนึ่งเอา
กระจกมาส่องให้เราเห็นหน้าตาตัวเองว่าสวยงามดีแล้วหรือยัง มีข้อบกพร่องอะไรบ้างจะได้ปรับปรุง
แก้ไขตนเอง 
  2. จุดมุ่งหมำยของกำรประเมินผลโครงกำร 
   มักจะมีค่าถามอยู่ตลอดเวลาว่า ประเมินผลเพ่ืออะไร หรือประเมินผลไปท่าไม
ปฏิบัติงานตามโครงการแล้วไม่มีการประเมินผลไม่ได้หรือตอบได้เลยว่าการบริหารแนวใหม่หรือการ
บริหารในระบบเปิด (Open System) นั้นถือว่าการประเมินผลเป็นขั้นตอนที่ส่าคัญ มาซ่ึงจุดมุ่งหมาย
ของการประเมินผลโครงการมีดังนี้ 
   2.1 เพ่ือสนับสนุนหรือยกเลิก การประเมินผลโครงการจะเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ
ว่าควรยกเลิกโครงการหรือสนับสนุนให้มีการขยายผลต่อไป โดยเฉพาะการมีโครงการใหม่ๆ  ยังมิได้
จัดท่าในรูปแบบของโครงการทดลอง (Experimental) ซึ่งมีโอกาสจะผิดพลาดหรือล้มเหลวได้ง่าย 
ความล้มเหลวของโครงการจึงมิใช่ความล้มเหลวของผู้บริหารเสมอไป ดังนั้นถ้าเราประเมินผลแล้ว
โครงการนั้นส่าเร็จตามท่ีก่าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายไว้ก็ควรด่าเนินการต่อไป แต่ถ้าประเมินผล
แล้วโครงการนั้นมีปัญหาหรือมีผลกระทบเชิงลบมากกว่า เราก็ควรเลิกไป 
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   2.2 เพ่ือทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามโครงการ ว่าเป็นไปตามที่
ก่าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือกฎเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่ก่าหนดไว้เพียงใด 
   2.3 เพ่ือปรับปรุงงาน ถ้าเราน่าโครงการไปปฏิบัติแล้ว พบว่าบางโครงการไม่ได้ เสีย
ทั้งหมดแต่ก็ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก่าหนดไว้ทุกข้อ เราควรน่าโครงการนั้นมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
โดยพิจารณาว่าโครงการนั้น บกพร่องในเรื่องใด เช่น ขาดความร่วมมือของประชาชน ขัดต่อค่านิยม
ของประชาชน ขาดการประชาสัมพันธ์ หรือสมรรถนะขององค์การที่รับผิดชอบต่่า เมื่อเราทราบผล
ของการประเมินผล เราก็ได้ปรับปรุงแก้ไขให้ตรงประเด็น 
   2.4 เพ่ือศึกษาทางเลือก (Alternative) โดยปกติในการนา โครงการไปปฏิบัตินั้น
ผู้บริหารโครงการจะพยายามแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุด จากทางเลือกอย่างน้อย 2 ทางเลือก ดังนั้น
การประเมินผลจะเป็นการเปรียบเทียบทางเลือก ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกทางใดปฏิบัติ ทั้งนี้เพ่ือลด
ความเสี่ยงให้น้อยลง 
   2.5 เพ่ือขยายผล ในการน่าโครางการไปปฏิบัติ ถ้าเราไม่มีการติดตามและ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เราอาจจะไม่ทราบถึงความส่าเร็จของโครงการ แต่ถ้าเราประเมินผล
โครงการเป็นระยะสม่่าเสมอผลปรากฏว่าโครางการนั้น บรรลุผลส่าเร็จตามทีก่่าหนดวัตถุประสงค์เราก็
ควรจะขยายผลโครงการนั้นต่อไป แต่การขยายผลนั้น มิได้หมายความว่าจะขยายไปได้ทุกพ้ืนที่การ
ขยายผลต้องค่านึงถึงมิติของประชากร เวลา สถานที่ สถานการณ์ต่างๆ 
   อาลัย หงษ์ทอง (2535 : บทคัดย่อ) ได้ประเมินโครงการสนับสนุนประชาธิปไตยใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส่านักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้รูปแบบ CIPP Model 
พบว่า 1. ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้นและด้านผลผลิตต่อ
โครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2. ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน ด้านบริบท ด้าน
ปัจจัยเบื้องต้นด้านกระบวนการพบว่า อยู่ในระดับมาก และด้านกระบวนการจากชุมชน พบว่า การ
ท่างานเกี่ยวกับกระบวนการยังไม่ชัดเจน แต่บุคลากรในหน่วยงานมองเห็นชัดเจนว่า การมีส่วนร่วม
ของนักเรียนด้านกระบวนการถูกครอบง่าจากอิทธิพลจากครูค่อนข้างสูง 3. ผู้บริหารครูผู้สอนและ
นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 3.1 ด้านบริบทของโรงเรียนไม่แตกต่างกัน 3.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้นของ
โครงการแตกต่างกัน 3.3 ด้านกระบวนการของโครงการแตกต่างกัน และ 4. ผู้บริหารและครูผู้สอนมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิตของโครงการไม่แตกต่างกัน 
   วรานนท์  ปุ่มประโคน (2538 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยการประเมินผลโครงการ
เร่งรัดพัฒนาสาธารณสุขเพ่ือบรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้าปี 2536-2537 อ่าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
ตามรูปแบบ CIPP Model กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ หัวหน้าครอบครัว 366 คน ประธาน
กรรมการหมู่บ้าน 33 คน อาสาสมัครสาธารณสุข 99 คน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 คน ผลการวิจัย
พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ในด้านการรับรู้ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและด้านฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับการบรรลุเป้าหมายของโครงการเช่นเดียวกัน และจาก
การวิเคราะห์กระบวนการด่าเนินงานตามแนวทางการบริหารของคูนน์ (Koontz : POSDE) พบว่าไม่มี
ความสัมพันธ์กับการบรรลุเป้าหมายของโครงการ การวิจัยประเมินผลครั้งนี้สรุปได้ว่าโครงการเร่งรัด
พัฒนาสาธารณสุขเพ่ือบรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้า 2536-2537 ของอ่าเภอสูงเนินยังไม่บรรลุเป้าหมาย
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ควรมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด่าเนินงาน โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพขององค์กร
ชุมชน การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้น่าชุมชน และประชาชน 
   กมล วาจ่าง (2541 : บทคัดย่อ) ได้ท่าการวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการฝึกอบรม
ข้าราชการครูสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมาเพ่ือเลื่อนระดับให้สูงขึ้น โดยใช้รูปแบบ CIPP 
Model ในการประเมิน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการฝึกอบรมข้าราชการครู
สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมาเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นต่อโครงการ
อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลการวิจัยไดดั้งนี้ 
   1. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการฝึกอบรมข้าราชการครู เห็นด้วยกับโครงการใน
ระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่่า คือ ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อมด้านกระบวนการด้าน
ผลผลิต และปัจจัยสนับสนุนหรือปัจจัยเบื้องต้น 
   2. ครู อาจารย์ที่เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากรประจ่ากลุ่มและคณะกรรมการ
ด่าเนินโครงการ มีความคิดเห็นด้วยกับโครงการในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่่า คือด้าน
บริบทหรือสภาวะแวดล้อม ด้านกระบวรการ ด้านผลผลิต และปัจจัยสนับสนุน 
   วิศร์  อัครสันตติกุล (2539 : 106-107) ได้ท่าการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการ
ฝึกอบรมเ พ่ือพัฒนาผู้ บ ริหารสถานศึกษาสั งกั ด ส่ านั กงานประถมศึกษาจั งหวัด ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้รูปแบบ CIPP Model ในการประเมินด้านบริบท ปัจจัยเบื้องต้น 
กระบวนการและผลผลิตสรุปผลการวิจัยไดดั้งนี้ 
   1. ผู้อ่านวยการประถมศึกษาจังหวัด ผู้ช่วยผู้อ่านวยการประถมศึกษาจังหวัด 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคคล หัวหน้างานฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและวิทยากรทุกกลุ่ม เห็นว่าประสบ
ผลส่าเร็จในระดับมากเช่นเดียวกันเรียงค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่่าคือ ด้านกระบวนการด้านบริบท ด้าน
ผลผลิต และปัจจัยน่าเข้า 
   2. แยกพิจารณาตามสภาพต่าแหน่ง พบว่าทุกกลุ่มเห็นว่าประสบผลส่าเร็จในระดับ
มาก เรียงค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่่าคือด้านกระบวนการ ด้านบริบท ด้านผลผลิต และปัจจัยน่าเข้า
ยกเว้นกลุ่มผู้ช่วยผู้อ่านวยการประถมศึกษาจังหวัด ที่มีความเห็นแตกต่าง โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากสูงไป
หาต่่าคือด้านบริบท ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และปัจจัยน่าเข้า 
  3. รูปแบบกำรประเมินผลแบบ CIPP 
   เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี  (2542 : 27) ค่าว่า “รูปแบบ” หรือแบบจ่าลอง 
ภาษาอังกฤษใช้ค่าว่า (Model) ซึ่งหมายถึง วิธีการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ถ่ายทอดความคิด ความ
เข้าใจ ตลอดจนจินตนาการที่มีต่อปรากฏการณ์หรือเรื่องราวใดๆ ให้ปรากฏโดยใช้การสื่อสารใน
ลักษณะต่างๆ เพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายและสามารถน่าเรื่องราวได้อย่างมีระบบ ในการประเมินผลโครงการ
นั้น มีแนวคิดและโมเดลหลายอย่างแต่ในที่นี้ใคร่ขอเสนอแนวคิดและโมเดลการประเมินแบบซิปป์หรือ 
CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) เพราะเป็นโมเดลที่ได้รับการยอมรับกันทั่วไป ใน
ปัจจุบันแนวความคิดส่าหรับการประเมินรูปแบบจ่าลองของซิปป์ เป็นการประเมินที่ไม่เพียงแต่
ประเมินว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่เท่านั้นแต่เป็นการประเมินเพ่ือให้ได้รายละเอียดต่างๆ เพื่อช่วยใน
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การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการซึ่งมีลักษณะเป็นการประเมินความก้าวหน้าเพ่ือบ่งชี้จุดด้อยของ
โครงการเพื่อน่าผลไปปรับปรุงกิจกรรมได้ทันท่วงที ซึ่งประเมินด้านต่างๆ ดังนี้ 
   1. การประเมินบริบท (Context Evaluation) คือ การประเมินสภาพแวดล้อม 
และความต้องการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงการ ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินจะช่วยในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับงานวางแผน งานนโยบาย เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการอ่ืนๆ 
   2.  การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) คือ การประเมินทรัพยากรที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือท่าให้เกิดวิธีที่จะน่ามาปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการการ
ประเมินในส่วนนี้เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจว่าระบบโครงการต่างๆ ของโครงการ รวมวิธีการและ
ระบบการบริหารงานของโครงการมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรใช้วิธีการใดที่เหมาะสมซึ่งมักจะ
ประเมินด้านต่างๆ ดังนี้ 
    2.1 ความสามารถของหน่วยงานหรือตัวแทนในการจัดโครงการ 
    2.2 ยุทธวิธีที่ใช้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
    2.3 การได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ที่จะช่วยให้โครงการด่าเนินไปได ้เช่น 
เวลา เงินทุน อาคาร สถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือ 
   3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) คือ การประเมินวิธีด่าเนิน
โครงการการปฏิบัติการนิเทศ ตลอดจนการควบคุมการด่าเนินการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ
ด่าเนินการปฏิบัติตามวิธีที่ได้ก่าหนดไว้แล้ว 
   4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) คือการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดจาก
โครงการการประเมินผลในส่วนนี้เพ่ือช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อบกพร่องของการวาง
แผนการบริหารโครงการว่าจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างและเมื่อด่าเนินการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงแล้วจะต้องท่าการประเมินในการกระบวนการเดิมเช่นนี้อีกการประเมินตามแนวความคิด
นี้จะต้องทา การประเมินเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกัน เพ่ือก่อให้เกิดความสอดคล้องและผู้ประเมิน
จะต้องเสนอแนวทางเลือกหลายๆ วิธีเพ่ือเป็นการสะดวกแก่ผู้ที่ตัดสินใจ ในการประเมินผ ล
ความก้าวหน้าของโครงการ  
   สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam 1991, 34) ได้เสนอรูปแบบการประเมินเพ่ือการ
ตัดสินใจ เรียกว่า CIPP model ซึ่งเน้นว่าการประเมินเป็นขบวนการต่อเนื่องในการหาข้อมูล และ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการเพ่ือหาทางเลือกที่เป็นประโยชน์เสนอเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหาร 
Model นี้จุดเด่นอยู่ที่เป็น Management model ประเมินไปพร้อมกับการปรับปรุงการด่าเนินงาน
ตามโครงการ ไม่ใช่โครงการด่าเนินเสร็จแล้วจึงประเมิน ซึ่งไม่เกิดประโยชน์ในการจัดการโครงการ 
รูปแบบการประเมินของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) นี้ประกอบด้วยการประเมิน 4 ด้าน คือ 
   1. การประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อมของโครงการ (Context evaluation) 
เป็นการศึกษาสภาพปัญหาและสิ่งต่างๆ เพ่ือใช้ในการก่าหนดวางแผนเกี่ยวกับโครงการ 
   2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input evaluation) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปร
ต่างๆ ทีน่่ามาใช้ในการด่าเนินงานเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 
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   3. การประเมินกระบวนการ (Process evaluation) เป็นการประเมินเรื่องราว
หรือกิจกรรมต่างๆ ในขั้นการปฏิบัติงาน 
   4. การประเมินผลผลิต (Product evaluation) เป็นการศึกษาผลของโครงการว่า
ได้ผลตามความมุ่งหมายหรือไม่ เป็นการด่าเนินการเพ่ือที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับการเริ่มวงจรใหม่ ใน
รูปแบบนี้ผู้ประเมินจะต้องค่านึงถึงเกณฑ์ต่างๆ หลายประการของการไดม้าซึ่งข้อมูลทั้งด้านความถูก 
ต้องและเชื่อถือได้ควรต้องมีการประเมินอย่างต่อเนื่อง และเสนอแนวทางเลือกหลายวิธีเพ่ือความ
สะดวกส่าหรับผู้มีหน้าที่ตัดสินใจ 
   สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2525 : 194) นอกจากนี้สตัฟเฟิลบีมได้น่าเสนอประเภทการ
ตัดสินใจที่สอดคล้องกับ ประเด็นที่ประเมินดังนี้ 
   1. การตัดสินใจเพ่ือการวางแผน (Planning Decisions) เป็นการตัดสินใจที่ใช้
ข้อมูลจากการประเมินสภาพแวดล้อมที่ได้น่าไปใช้ในการก่าหนดจุดประสงค์ของโครงการให้สอดคล้อง
กับแผนการด่าเนินงาน 
   2. การตัดสินใจเพ่ือก่าหนดโครงสร้างของโครงการ (Structuring Decision) เป็น
การตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลจากปัจจัยน่าเขา้ที่ได้น่าไปใช้ในการก่าหนดโครงสร้างของแผนงาน และขั้นตอน
ของการด่าเนินโครงการ 
   3. การตัดสินใจเพ่ือน่าโครงการไปปฏิบัติ (Implementation Decision) เป็นการ
ตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลจากการประเมินกระบวนการ เพ่ือพิจารณาควบคุมการด่าเนินการให้เป็นไปตาม
แผนและปรับปรุงแก้ไขการด่าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
   4. การตัดสินใจเพ่ือทบทวนโครงการ (Recycling Decision) เป็นการตัดสินใจเพ่ือ
ใช้ข้อมูลจากการประเมินผลผลิต (Output) ที่เกิดขึ้น เพ่ือพิจารณาการยุติ/ล้มเลิก หรือขยายโครงการ
ที่จะน่าไปใช้ในโอกาสต่อไป 
   จากข้อมูลที่เก่ียวกับประเด็นการประเมินแบบ CIPP ทั้ง 4 ประการและประเภทของ
การตัดสินใจ พอจะสรุปความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของการประเมินกับการตัดสินใจ ดังนี้ 

 
ภาพประกอบที่ 3 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินกับการตัดสินใจ 
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   อย่างไรก็ตาม รูปแบบการประเมินซิปป์ ภายหลังได้มีนักประเมินผลโครงการปรับ
ประยุกต์น่าเอาการประเมินผลกระทบโครงการ Impact Evaluation) ( เข้ามาร่วมด้วยจึงกลายเป็น
รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP) 
   การประเมินผลกระทบของโครงการ  ( Impact Evaluation) หมายถึง  การ
ประเมินผลที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากผลผลิตของโครงการ หรือผลผลิตของโครงการก่อให้ เกิดผลอ่ืนๆ 
ตามมาซึ่งผลอ่ืนๆ เรามิได้ก่าหนดหรือระบุในวัตถุประสงค์ของโครงการผลกระทบโครงการอาจเป็นได้
ทั้งทางบวกและทางลบ จากแนวคิดการประเมินที่สตัฟเฟิลบีมและคณะได้น่าเสนอไว้ และได้สร้าง
รูปแบบการประเมิน CIPP ทั้งระบบ ดังภาพประกอบที่ 4 

 
ภาพประกอบที่ 4 แผนภูมิแสดงรูปแบบการประเมินซิปป์ 

ที่มา :รัตนะ บัวสนธ์ (2540 : 114) 
 
   ในภาพประกอบที่ 4 เป็นรูปแบบการประเมินแบบซิปป์นั้นแสดงให้เห็นว่าการ
ประเมินผลโครงการเป็นกระบวนการที่ต้องกระท่าอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ซึ่งการประเมินในแต่ละ
ส่วนก็มีวัตถุประสงค์การประเมินต่างกันและก่อให้เกิดกิจกรรมสืบเนื่องจากการประเมินต่างกันตามไป
ด้วย 
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 3.2 เกณฑ์และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
  วรเดช  จันทรศร และไพโรจน์  ภัทรนรากุล (2541 : 44) การประเมินผลโครงการนั้น
ต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัด (Indicator) ระดับความส่าเร็จของโครงการให้ทราบ ซึ่งโดยทั่วแล้วเกณฑ์ท่ีใช้
ไปในการประเมินผลโครงการมีดังนี้ 
  1. เกณฑ์ประสิทธิภาพ ( Efficiency) มีตัวชี้วัดเช่น สัดส่วนของผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย 
ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา ผลิตภาพต่อก่าลังคน ระยะเวลาในการให้บริการผู้ป่วย 
  2. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) มีตัวชี้วัดเช่น ระดับการบรรลุเป้าหมายระดับ
การบรรลุตามเกณฑ์มาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วม 
  3. เกณฑ์ความพอเพียง (Adequacy) มีตัวชี้วัดเช่น ระดับความพอเพียงของทรัพยากร 
  4. เกณฑ์ความพึงพอใจ (Satisfaction) มีตัวชี้วัดเช่น ระดับความพึงพอใจ 
  5. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) มีตัวชี้วัด เช่น การให้โอกาสผู้ด้อยโอกาส ความเป็น
ธรรมระหว่างเพศ ระหว่างกลุ่มอาชีพ 
  6. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) มีตัวชี้วัด เช่น ผลผลิตเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
รวมกิจกรรมทีท่่าแล้วเสร็จ ทรัพยากรและเวลาที่ใช้ 
  7. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) ตัวชี้วัด เช่น ความอยู่รอดของโครงกานด้าน
เศรษฐกิจ สมรรถนะด้านสถาบัน 
  8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) มีตัวชี้วัด เช่น ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านเศรษฐกิจผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม 
   ส่าหรับตัวชี้วัด (Indicator) ความส่าเร็จของโครงการนั้น หมายถึงข้อความที่แสดง
หรือระบุประเด็นที่ต้องการจะวัดหรือประเมิน หรือตัวแปรที่ต้องการจะศึกษา โดยจะมีการ ระบุ
ลักษณะที่ค่อนขา้งเป็นรูปธรรม ทั้งส่วนที่มลีักษณะเชิงปริมาณ และส่วนที่แสดงลักษณะเชิงคุณภาพ 
 3.3 รูปแบบกำรประเมิน 
  นักวิชาการทางด้านการประเมินได้เสนอกรอบแนวคิดให้นักประเมินได้เลือกใช้หลาย
แบบ สรุปไดดั้งนี้ (สมคิด พรมจุ้ย, 2542 : หน้า 40) 
  1. รูปแบบการประเมินที่ยึดจุดมุ่งหมาย (Objective based model) ในกลุ่มนี้มุ่งให้
ความสนใจเปรียบเทียบผลที่ได้รับกับวัตถุประสงค์ นักวิชาการกลุ่มนี้ ได้แก่ รูปแบบการประเมินของ
ไทเลอร์ (Ralph W.Tyler, 1943) เคริกแพตทริค (Kirkpatirck) และครอนบาค Cronbach, (1973) 
  2. รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่า (Judmental evaluation model)กลุ่ม
ที่สองนี้ให้ความสนใจกับการตัดสินคุณค่าของสองที่ถูกประเมิน นักวิชาการกลุ่มนี้ได้แก่รูปแบบการ
ประเมินของสเตค (Stake, 1967) สคริฟเวน (Scrivcen, 1967) และโพรวัส (Provus)  
  3. รูปแบบการประเมินที่ เน้นการตัดสินใจ Decision ( -oriented evaluation 
model) กลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่มุ่งผลผลิตสารสนเทศ ให้ได้มาซ่ึงข่าวสารเพ่ือการตัดสินใจ นักวิชาการ
กลุ่มนี้ ได้แก่  สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam : CIPP, 1968) และอัลคิน  (Alkin, 1967)  ส่าหรับ
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รายละเอียดของรูปแบบการประเมินที่ส่าคัญ มีดังนี้ (พิตร  ทองชั้น, 2541 อ้างถึงใน สุภารัตต์  จันทร์
สว่าง, 2547 : 17-30) 
  3.3.1 รูปแบบกำรประเมินของครอนบัค 
    ครอนบั ค  ( Lee J. Cronbach, 1968 )  แห่ ง มห า วิ ท ย าลั ย  Standford 
สหรัฐอเมริกาได้เสนอแนวคิดเรื่องการประเมิน โดยเรียกแนวคิดนี้ว่าการประเมินเป็นยุทธศาสตร์ของ
การตัดสินใจถึงแม้ว่าแนวคิดของครอนบัค จะไม่ได้ให้รายละเอียดที่ชัดเจนและเป็นระบบมากนัก แต่ก็
เป็นความคิดที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งในการพัฒนารูปแบบการประเมินของสคริฟเวน และสเตค ในเวลา
ต่อมาเพราะบุคคลทั้งสองนี้ได้น่า แนวคิดของครอนบัคมาขยายเพ่ิมเติมและสร้างเป็นรูปแบบการ
ประเมินขึ้นอีก 2 รูปแบบด้วยกัน แนวคิดการประเมินของครอนบัค มุ่งเน้นการประเมินเพ่ือตัดสิน 
ครอนบัค ได้เสนอว่าการประเมินที่น่าไปสู่ การตัดสินมี 3 กรณี คือ 
    1) การปรับปรุงหลักสูตรรายวิชา เพ่ือช่วยตัดสินว่า วัสดุอุปกรณ์การสอนและ
วิธีการสอนที่ใช้อยู่เป็นที่น่าพอใจเพียงใด มีส่วนใดบ้างที่ควรปรับปรุง 
    2) พิจารณาตัวบุคคลเพ่ือช่วยตัดสินว่าจะวางแผนการสอนอย่างไรจึงจะ
สอดคล้องกับความต้องการด้านต่างๆ ของผู้เรียน 
    3) การจัดระบบบริหารเพ่ือช่วยตัดสินว่าควรจะจัดระบบบริหารอย่างไรจึงจะ
เหมาะสม 
    ครอนบัคได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับการประเมินเกี่ยวกับการเรียนการสอนไว้ 4 วิธี 
คือ 
    1) การศึกษากระบวนการ เป็นการศึกษาขั้นตอนต่างๆ ในระหว่างการ
ด่าเนินการเรียนการสอน เน้นการปฏิบัติการของครู 
    2) การวัดความสามารถของผู้เรียน ซึ่งจะวัดความสามารถในหลายด้านไม่
เฉพาะแต่ตามวัตถุประสงค์ หลักสูตร เท่านั้น ขึ้นอยู่กับผู้ประเมินและใช้วิธีการหลายวิธีการในการวัด 
แตต่้องเหมาะสมกับจุดมุ่งหมายที่จะวัด ทีส่่าคัญต้องมีความเชื่อมั่นได ้
    3) การเจตคติ เขาเชื่อว่าเจตคติเป็นความเชื่อของบุคคล ถ้าผู้ เรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียน ผู้เรียนจะมีความสนใจในกิจกรรมการเรียน การวัดอาจใช้วิธีการ สัมภาษณ์ การใช้
แบบสอบถามหรือวิธีอ่ืนๆ 
    4) การติดตามผล เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาติดตามผลผู้ส่าเร็จตามหลักสูตรโดย
มุ่งผลหลักสูตรหรือรายวิชาในภาพรวมไม่เน้นการเปรียบเทียบหลักสูตรซึ่งมีความเบี่ยงเบนได้ง่าย  
    ข้อจ่ากัดในการประเมินของครอนบัค 
    1) เน้นการประเมินรวมมากกว่าผลย่อย 
    2) เกณฑ์การตัดสินเป็นเกณฑ์สัมพันธ์กับกลุ่ม 
    3) การประเมินกระบวนการ เน้นที่กระบวนการเรียน การสอนเท่านั้น 
    ในขณะที่องค์ประกอบอ่ืนให้ความส่าคัญน้อย 
    การประเมินของครอนบัค มุ่งเน้นเพ่ือการตัดสินใจ ไม่ได้รายละเอียดมากนักไม่
ชัดเจนและไม่เป็นระบบ เน้นการปฏิบัติ 
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  3.3.2 รูปแบบกำรประเมินของสคริฟเวน 
    สคริฟเวน (Scrivcen, 1967 : 39-83) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโดย
น่าแนวคิดของครอนบัค มาขยายให้กว้างขวางออกไปอีก สคริฟเวนเน้นการประเมิน 4 ลักษณะ คือ 
    1) การประเมินย่อย (Formative evaluation) เป็นการประเมินที่อยู่ระหว่าง
การด่าเนินโครงการหรือการด่าเนินหลักสูตร เป็นการประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนโดยใช้
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
    2) การประเมินรวมหรือการประเมินรวมยอด (Summative evaluation) 
เป็นการประเมินสรุปผลของหลักสูตร ซึ่งการประเมินลักษณะนี้จะด่าเนินการเมื่อสิ้นสุดการใช้
หลักสูตรแล้ว เพ่ือเป็นการตัดสินคุณค่าของการใช้หลักสูตรตลอดจนหาจุดเด่น จุดบกพร่องของการใช้
หลักสูตร 
    3) การประเมินภายนอก (Intrinsic evaluation) เป็นการประเมินคุณค่าของ
สิ่งต่างๆ ภายในตัวมันเอง เช่น การประเมินเนื้อหา จุดมุ่งหมาย กระบวนการให้คะแนน เจตคติของครู 
    4) การประเมินความส่าเร็จ (Pay-off evaluation) เป็นการประเมินที่เกิดจาก
สิ่งต่างๆ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ใช้ในการด่าเนินหลักสูตร เช่น การประเมินผลการสอนของครูที่มีต่อนักเรียน
หรือผลที่เกิดขึ้นกับครูเกิดกับผู้ปกครอง เป็นต้น 
    สคริฟเวน เน้นความส่าคัญของการประเมินจุดมุ่งหมายว่า ควรจะด่าเนินการ
เพราะถ้าจุดมุ่งหมายมีความไม่เหมาะสมจะได้ด่าเนินการปรับปรุงแก้ไขก่อนโดยใช้ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
    ข้อจ่ากัดในรูปแบบการประเมินของสคริฟเวน 
    1) สคริฟเวนมิได้เสนอแนะวิธีการประเมินองค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตรว่า
จะท่าอย่างไรเพียงแต่บรรยายแนวคิดรวบยอดในลักษณะกว้างๆ ซึ่งเป็นปัญหาในการปฏิบัติ 
    2) การบรรยายความคิดรวบยอดบางอย่างค่อนข้างคาบเกี่ยวกันอยู่ เช่น
อธิบายบทบาทของการประเมินว่าเป็นอย่างไรและอธิบายเกี่ยวกับการประเมินย่อย การประเมินรวม
การประเมินภายใน การประเมินผลส่าเร็จ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วการประเมินทั้ง 4 ลักษณะ คือบทบาท
ของการประเมินนั้นเอง 
    การประเมินของสคริฟเวน เป็นการรวบรวมข้อมูลการตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือ 
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลการตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูลและก่าหนดเกณฑ์ประกอบการ
ประเมินโครงการ เป็นเป้ าหมายส่าคัญเพ่ือตัดสินคุณค่า 
  3.3.3 แนวควำมคิดของสเตค 
    แนวความคิดของ โรเบิร์ต สเตค (Robert E. Stake) นั้นค่านึงถึงความต้องการ
สารสนเทศที่แตกต่างกันของบุคคลหลายๆ ฝ่าย ที่เกี่ยวข้องกับโครงการในการประเมินโครงการ
ผู้เกี่ยวข้องคนหนึ่งอาจต้องการทราบเกี่ยวกับความแน่นอนและสอดคล้องในการวัด เพ่ือการประเมิน
นั้นๆ ในขณะที่ผู้เกี่ยวข้องคนอื่นอาจต้องการทราบทิศทางการด่าเนินงานของโครงการหรือผู้ใช้ผลผลิต
ของโครงการอาจมีความต้องการอีกรูปหนึ่ง ส่าหรับนักวิจัยอาจต้องการสารสนเทศที่แตกต่างไปจาก
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ผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เพราะการประเมินนั้น เพ่ือที่จะรู้เรื่องราวต่างๆ ของโครงการอย่างละเอียดลึกซึ้งเพ่ือ
น่ามาประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ 
    ดังนั้นการประเมินโครงการจึงต้องมีการบรรยายเกี่ยวกับโครงการอย่างละเอียด
เพ่ือให้ครอบคลุมถึงสารสนเทศท่ีจะตองสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจะน่าไปสู่การตัดสินใจ
เกี่ยวกับโครงการนั้น จึงเสนอรูปแบบของการประเมินโครงการอย่างมีระบบ โดยการบรรยายและ
ตัดสินคุณค่าเก่ียวกับโครงการตามหลักการของโครงการนั้นๆ 
    สเตค ได้ตั้งชื่อแบบจ่าลองในการประเมินผลของเขาว่า แบบจ่าลองการ
สนับสนุน (Countenance model) ดังแสดงในภาพประกอบข้างล่างนี้ 
    สเตคแสดงได้ดังภาพประกอบที่ 5 (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2544: 193-198 และ 
Robert E. Stake, 1967 : 523-540) 

 
ภาพประกอบที่ 5 แผนภูมิแสดงโครงสร้างแบบจ่าลองเคาน์ทิแนนซ์ของสเตค 

ที่มา : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2544: 193-198) 
 

    จากแผนภูมิข้างต้นจะเห็นได้ว่า Stake ได้เน้นว่าการประเมินโครงการจะต้องมี 
2 ส่วน คือ การบรรยาย (Descriptive) และการตัดสินคุณค่า (Judgment) ในภาคการบรรยายนั้น 
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประเมินจะต้องหาข้อมูล ที่เก่ียวข้องกับโครงการให้ได้มากที่สุด ประกอบด้วย 2 ส่วน 
คือ 
    1) เป้าหมายหรือความคาดหวัง (Goals or Intents) เป้าหมายที่ครอบคลุม
นโยบายทั้งหมด ส่าหรับการประเมินการศึกษาไม่ควรจะสนใจเป้าหมายเฉพาะในแง่พฤติกรรมของ
ผู้เรียนเพียงอย่างเดียวต้องค่านึงถึงองคป์ระกอบอื่นๆ ด้วยความคาดหวังนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
     (1) สิ่งนา (Antecedence) เป็นสภาพที่มีอยู่ก่อน ซึ่งอาจจะเกี่ยวพันกับผล
ของการเรียนการสอน 
     (2) ปฏิบัติการ (Transactions) เป็นผลส่าเร็จของการจัดกระท่างานเป็น
องค์ประกอบของขบวนการเรียนการสอน 
     (3) ผลลัพธ์ (Outcomes) เป็นผลของโปรแกรมทางการศึกษา 



40 
 
    2) สิ่งที่เป็นจริงหรือสังเกตได้ (Observations) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสภาพ
ความเป็นจริง มีส่วนประกอบ 3 ส่วน เช่นกัน คือ สิ่งน่า ปฏิบัติการ และผลลัพธ์ 
     ความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เป็นจริงมิได้เป็นตัวบ่งชี้ว่า
ข้อมูลที่เราได้มีความเที่ยงหรือความตรง แต่เป็นเพียงสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ตั้งใจไว้ได้เกิดขึ้นจริง
เท่านั้น 
     ในภาคการตัดสินคุณค่าเป็นส่วนที่จะตัดสินว่า โครงการประสบความส่าเร็จ
หรือไม่เพียงใด นักประเมินต้องพยายามศึกษาดูว่า มาตรฐานอะไรบ้างที่เหมาะสมในการที่จะน่ามา
เปรียบเทียบเพ่ือช่วยในการตัดสินใจโดยทั่วๆ ไป เกณฑ์ทีใ่ช้มี 2 ชนิด คือ 
     1. เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute criterion) เป็นเกณฑ์ที่ เราตั้งไว้อาจจะ
เกิดขึ้นก่อนโดยมีความเป็นอิสระจากพฤติกรรมของกลุ่ม 
     2. เกณฑ์สัมพัทธ์ (Relative criterion) เป็นเกณฑ์ที่ได้มาจากพฤติกรรม
ของกลุ่ม 
     ถ้าผู้ประเมินไม่สามารถหามาตรฐานที่จะน่ามาเปรียบเทียบได้ ก็ต้อง
พยายามหาโครงการอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน มาเปรียบเทียบเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ แบบจ่าลอง
นี้มุ่งเน้นความสอดคล้อง และความสมเหตุสมผลของเมตริกบรรยายและเมตริกตัดสินคุณค่า ส่าหรับ 
ความสอดคล้องนั้นมี 2 ลักษณะ คือ 
     1. Contingence เ ป็ น ค ว ามสอดคล้ อ ง เ ชิ ง เ หตุ ผล  จ ะ พิ จ า รณา
ความสัมพันธ์ในแนวต้ังตามของสเตค 
     2. Congruence เป็นความสอดคล้องที่ปรากฏขึ้นจริง หรือเป็นความ
สอดคล้องในเชิงประจักษ์ (Empirical) พิจารณาความสัมพันธ์ในแนวนอนตาม ของสเตค 
     ข้อดีส่าหรับรูปแบบของการประเมินของสเตค คือ เสนอวิธีการประเมินเป็น
ระบบ เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลเชิงบรรยาย และตัดสินคุณค่า มีมาตรฐานในการประเมินปรากฏชัดเจน แต่
มีข้อจ่ากัดคือ เซลล์บางเซลล์ของเมตริกมีความคาบเก่ียวกัน และความแตกต่างระหว่างเซลล์ไม่ชัดเจน
ซึ่งอาจจะท่าให้เกิดความขัดแย้งภายในโครงการได้ 
     การประเมินของสเตคแตกต่างไม่จากแนวคิดของคนอ่ืน มีความชัดเจนใน
การประเมินซึ่งดูถึงองค์ประกอบอื่นๆ ในโครงการ 
  3.3.4 รูปแบบกำรประเมินของอัลคิน 
    อัลคิน (Alkin, 1969) ผู้อ่านวยการศูนย์การศึกษาด้านการประเมินผลของ
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เขาได้เสนอทฤษฏีของการประเมินในบทความEvaluation theory 
development เมื่อ พ.ศ.1969 จุดเน้นของทฤษฏีนี้คือ การประเมินเพ่ือการตัดสินใจในขอบเขตของ
ข้อสนเทศที่สมบูรณ์ในเรื่องของข้อมูล แหล่งข้อมูลและการเก็บรวบรวม ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์ 
ข้อมูลเพ่ือไปสู่การสรุปที่ถูกต้อง ซึ่งจะก่อให้เกิดการตัดสินใจโครงการนั้นว่าจะด่าเนินการอย่างไร
รูปแบบการประเมินนี้บางที่เรียกว่า CSE Model ซึ่งเป็นรูปแบบของ Center for the study of 
evaluation ซึ่งอัลคิน เป็นผู้อ่านวยการศูนย์ 
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    วิธีการประเมิน อัลคิน ได้วางแนวการประเมินโครงการในด้านต่างๆ 5 วิธีการ
คือ 
    1. การศึกษาระบบ (System assessment) เป็นการศึกษาระบบของโครงการ 
ช่วยท่าให้มองเห็น เข้าใจในขอบเขตและจุดมุ่งหมายได้อย่างดี ท่าให้สามารถมองเห็นแนวทางในการ
ประเมินได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้การศึกษาถึงความต้องการของนักเรียนของชุมชนในสภาวะการนั้น 
เพ่ือจะเปรียบเทียบความต้องการของด้านต่างๆ ของนักเรียน โรงเรียนและชุมชนท่าให้เกิดการหล่อ
หลอมและสร้างความสัมพันธ์ให้ผสมกลมกลืนอย่างดีที่สุด บางที่เรียกขั้นตอนนี้ว่าท่าการส่ารวจความ
ต้องการ (Need assessment) เพ่ือท่าการตดัสินใจในการเลือกปัญหาของโครงการนั้น 
    2. การวางแผนโครงการ (Program planning) เป็นส่วนที่จะประเมินในการ
วางแผนของโครงการว่าได้ด่าเนินการตามแผนเป็นอย่างไร เลือกกระบวนการที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับระบบดังกล่าวมาแล้วอย่างไร หมายถึงการที่จะท่าให้ความต้องการของนักเรียน โรงเรียน 
และชุมชนได้บรรลุเป้าหมายที่ก่าหนดไว้ ฉะนั้นในการวางแผนของโครงการจะต้องประเมินให้
ครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ เทคนิคที่ใช้ในการประเมินอาจใช้เกณฑ์ภายใน ได้แก่การประเมิน
ในด้านโครงการสร้างระบบและความเป็นไปได้ทางปฏิบัติ ส่วนการใช้เกณฑ์ภายนอกอาจใช้
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ หรือจะใช้วิธี Delphi ก็ได้การตดัสินใจตอนนี้คือการเลือกโครงการนั่นเอง 
    3. การปฏิบัติตามโครงการ ( Program implementation) เป็นการประเมิน
การน่าไปใช้หรือการปฏิบัติ เป็นการตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามแผนที่ก่าหนดไว้มากน้อยเพียงใดหรือ
เป็นการประเมินความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่ก่าหนดให้กับสิ่งที่ปฏิบัติจริงนั่นเองการประเมินใน
ระหว่างปฏิบัติการนี้จะช่วยท่าให้มองเห็นภาพการท่างานเป็นระยะไป เป็นการประเมินที่เรียกว่า 
Formative evaluation ซึ่งถือว่าเป็นการประเมินเพ่ือช่วยให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาในระหว่าง
การด่าเนินการได้เป็นอย่างดี การตดัสินใจขั้นนี้คือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการ 
    4. ปรับปรุงโครงการ (Program improvement)ได้แก่การประเมินสรุปผล
การจัดโครงการในขั้นนี้จะน่าข้อมูล ทั้งหลายมาท่าการวิเคราะห์โดยแยกเป็นปัญหาแต่ละด้านไปแล้ว
สรุปเป็นภาพรวมเพ่ือเสนอให้ผู้รับผิดชอบในโครงการได้ตัดสินใจ ข้อมูลที่ได้นอกจากจะเป็นผลิตผล
โดยตรงจากโครงการแล้วอาจจะมีข้อมูลที่มาหรือเป็นผลกระทบของโครงการ ซึ่งอัลคินเสนอแนะว่า
ผลกระทบก็ถือเป็นผลของโครงการที่มีความส่าคัญ เช่นเดียวกับผลผลิตของโครงการโดยตรง 
    5. การให้สัตยาบันโครงการ (Program certification) เป็นการให้การรับรอง
ร่วมกันในโครงการหลังได้รับข้อมูลในด้านต่างๆ จากนักประเมินอย่างเพียงพอ ผลการให้การรับรองว่า
โครงการนี้จะรับหรือไม่รับ หรือจะให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรขั้น ตอนนี้เป็นการตัดสินใจในการจะ
ยุติหรือรับรองโครงการ 
    จุดอ่อนของรูปแบบการประเมินโครงการของอัลคิน คือไม่ได้ก่าหนดหน้าที่ของผู้
ประเมินให้ชัดเจน กระบวนการตัดสินใจไม่สมบูรณ์วิธีการประเมินใช้ค่าใช้จ่ายสูงกิจกรรมการประเมิน
บางประการไม่ชัดเจน แต่ถ้าสามารถท่าได้ก็จะเกิดประโยชน์เพราะการประเมินโครงการ ทาง
การศึกษาจะต้องประเมินทั้งระบบของโครงการ ตั้งแต่ก่อนการปฏิบัติโครงการจนถึงการประเมินผล
กระทบ 



42 
 
    การประเมินของอัลคิน เป็นการประเมินเพ่ือการตัดสินใจ เป็นการเลือกข้อมูล
ข่าวสารที่เหมาะสม การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน่าไปสู่การจัดท่ารายงานสรุป
ให้ผู้ที่มีอ่านาจในการตัดสินใจในการเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมกับการด่าเนินงานของโครงการ 
  3.3.5 รูปแบบกำรประเมินของไทเลอร์ 
     ไทเลอร์  (Tyler, 1969 : 110-125) ได้ เสนอรูปแบบการประเมินที่ยึด
จุดมุ่งหมายเป็นหลักแนวความคิดของเขาได้รับการต้อนรับอย่างกว้างขวางในระหว่างปี ค.ศ.1950 -
1960 เขาได้วางขั้น ตอนการประเมินไว้ ดังนี้ 
    1) ก่าหนดจุดมุ่งหมาย (Goal or objectives)ได้แก่ การก่าหนดจุดมุ่งหมายที่
ต้องการใหเ้กิดโครงการ ได้แก่ พฤติกรรมของผู้เรียนให้ชัดเจนว่าคาดหวังให้เกดิขึ้นมากน้อยเพียงใด 
    2) ก่าหนดเนื้อหาหรือประสบการณ์ในหลักสูตร ขั้นนี้ได้แก่ การเลือกเนื้อหา
หรือประสบการณ์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย เพ่ือให้ได้พฤติกรรมที่ต้องการ ขั้นนี้จะคลอบคลุม
ถึงกิจกรรมและสถานการณ์ที่ใช้จัดการเรียนการสอนเพ่ือน่าไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการ 
    3) ก่าหนดเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ขั้นนี้เป็นการระบุถึงเครื่องมือต่างๆ ที่
เลือกมาใช้ในโครงการ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ และการทดสอบ เป็นต้น เกณฑ์ที่ใช้ในการ
พิจารณาคุณภาพของเครื่องมือหรือเทคนิคในการเก็บข้อมูล ได้แก่ ความเที่ยง (Validity) ความเชื่อมั่น 
(Reliability) และความเป็นปรนัย (Objectivity) เป็นต้น 
    4) การปรับปรุงแก้ไข เป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากน่าข้อมูลต่างๆ ที่ไดม้า
วิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ และสรุปรวบรวมเพ่ือน่าไปปรับปรุงแก้ไข ในการด่าเนินการจัดต่อไปในการ
ประเมินหลักสูตรในโครงการต่างๆ ส่วนใหญ่ไม่ถึงกับยกเลิก หากพบข้อบกพร่องในส่วนใดก็ปรับปรุง
ในส่วนนั้นก็สามารถด่าเนินโครงการต่อไปได ้
    การประเมินของไทเลอร์ เน้นการก่าหนดวัตถุประสงค์ให้อยู่ในรูปวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมข้อความที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจงเลือกวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมเมื่อจบบทเรียน
แล้วจึงประเมินผลโครงการ โดยทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3.3.6  รูปแบบกำรประเมินของแฮมมอนด์ 
    แฮมมอนด์ (Hammond, 1969 : 1-17) เป็นนักศึกษาเขามีความคิดในเรื่องการ
ประเมินทางการศึกษาโดยเฉพาะการประเมินหลักสูตรเขาเน้นการประเมินระดับท้องถิ่น ระบบ
การศึกษาที่ดีจะต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้น โรงเรียนหรือการศึกษาจะต้องมี
การจดัโครงการใหม่ๆ เพื่อพัฒนากลไกองค์กรให้ดีขึ้นตลอดเวลา แฮมมอนด์ เน้นการประเมินโครงการ
อยู่ 2 ประเด็น คือ การประเมินกระบวนการ และการประเมินกระบวนการที่ดีควรจะประเมินทุก
ขั้นตอนของโครงการ การประเมินหลักสูตรควรเน้น 3 ประการ กล่าวคือ 
    1. การสอน ไดแ้ก่ การจัดชั้นเรียน เนื้อหา วิธีการ และค่าใช้จ่าย 
    2. พฤติกรรม ได้แก่ ทางด้านความรู้ เจตคติ ทักษะ 
    3. สถาบัน ได้แก่ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนแวดล้อม 
    วิธีการประเมิน การประเมินโครงการตามแนวของแฮมมอนด์ ด่าเนินการเป็น
ขั้นตอนดังนี้ 
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    1. น่าโครงการหรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง มาท่าความเข้าใจและก่าหนดสิ่งที่
ต้องการพัฒนา เช่น จากหลักสูตรที่อยู่หรือวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่ต้องพัฒนา 
เช่น การแนะแนว การบริหารห้องสมุด หรือการจัดการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของนักเรียน 
    2. ก่าหนดสิ่งที่ต้องการประเมิน นิยาม และลักษณะตัวแปรต่างๆ ที่ต้องการ
พัฒนาให้ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจโดยทัว่ไป 
    3. ก่าหนดวัตถุประสงค์ พฤติกรรมต่างๆ ที่ต้องการเป็นวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม 
    4. จักด่าเนินการเก็บข้อมูล ได้แก่ เก็บข้อมูลและน่ามาประเมินด้วยเทคนิค
และวิธีการต่างๆ ของข้อมูล 
    5. การสรุปผลการประเมิน ได้แก่ การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตั ว
แปรต่างๆ ในแต่ละองค์ประกอบ จะได้ทราบถึงเหตุผลของความสัมพันธ์เหล่านั้นจะช่วยให้การ
ตัดสินใจปรับเปลี่ยนโครงการหรือกิจกรรมในทิศทางที่ถูกต้องเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
    การประเมินโครงการของแฮมมอนด์ เน้นการประเมินจากหน่วยเล็ก คือ ท้องถิ่น
ก่อนและควรประเมินตนเอง 
  3.3.7  รูปแบบกำรประเมินของโพรวัส 
    โพรวัส (Provus, 1971 : p. 170-174) เสนอรูปแบบการประเมินเพ่ือตัดสินใจ
ว่าจะท่าต่อหรือยกเลิกโครงการ เขาเน้นความแตกต่างหรือความไม่สอดคล้อง (Discrepancy model) 
เป็นการเปรียบเทียบ Actual performance กับ Desired performance หรือ Standard โดยเขา
เชื่อว่าการประเมินเป็นกระบวนการที่เน้นหาสาระส่าคัญ ดังนี้ 
    1) ความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่เกิดจากโครงการกับ มาตรฐานหรือเกณฑ์ที่
ก่าหนดไว้ (Standard or criteria) 
    2) ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เกิดกับโครงการมาตรฐานที่ก่าหนดไว้ 
    การประเมินโครงการเป็นการค้นหาข้อบกพร่องจากการสอดคล้อง และความ
แตกต่างจากสิ่งที่เกิดจากโครงการกับมาตรฐานที่ก่าหนดไว้ โพรวัส ได้วางแนวการประเมินโครงการ
เป็นล่าดับขั้นเพ่ือการตัดสินใจ 4 แนวทาง คือ 
    1. ควรด่าเนินการต่อไปเพราะประสบความส่าเร็จ 
    2. ควรยุติเพราะโครงการล้มเหลว 
    3. ควรปรับปรุงสภาพที่บกพร่องแล้วปรับปรุงใหม่ 
    วิธีการประเมินมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
    ขั้นนิยามโครงการ (Program definition) เป็นขั้นตอนเข้าใจในโครงการให้
กระจ่าง ได้แก่ ทางด้านวัตถุประสงค์ กิจกรรม บุคลากรพร้อมด้วยทรัพยากรอ่ืนๆ และขณะเดียวกัน ก็
ให้ก่าหนดสิ่งที่เป็นมาตรฐานหรือเกณฑ์เพ่ือไว้เปรียบเทียบ 
    ขั้นเตรียมโครงการ (Program installation) เป็นการเตรียมการประเมิน
กิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการสอนของครูความรู้ความสามารถของนักเรียนหรือกิจกรรม
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อ่ืนๆ ที่อยู่ในโครงการว่าได้มาตรฐานที่ก่าหนดไว้หรือไม่มีความสอดคล้องหรือมีความแตกต่างกันมาก
น้อยเพียงไร 
    ขั้นเตรียมการตามโครงสร้าง (Program process) ได้แก่ การตรวจสอบว่า
กระบวนการต่างๆ ที่ด่าเนินไปตามหน่วยต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่ก่าหนด ได้บรรลุเป้าหมายมากน้อย
เพียงไรขั้นนี้เน้นวิธีการท่างาน การประสานงาน การสั่งการ เป็นต้น 
    ผลิตผลโครงการ (Program product) ได้แก่ การพิจารณาเป็นภาพรวมว่า
ผลิตผลจากโครงการได้บรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงไร โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ในแต่ละข้อ แต่ละ
ระดับไดผ้ลเขา้กับ มาตรฐานที่ต้ังไวจ้นพอจะยอมรับได้หรือไม่ 
    การวิเคราะห์ขาดทุนก่าไร (Cost-Benefit analysis) ในขั้นนี้เป็นการวิเคราะห์
สิ่งที่ด่าเนินการไปคุ้มกับการลงทุนหรือไม่จะท่าให้ทราบประสิทธิภาพ (Efficiency) ของโครงการแต่
ขั้นนี้ โพรวัสไม่เน้นมาก 
    การประเมินโครงการของโพรวัสต้องท่าโดยผู้ประเมินคณะหนึ่งที่ ได้วาง
มาตรฐานตามความคาดหวังของโครงการเอาไว้ ด่าเนินการโดยหาข้อมูลใหม่แล้วท่าการตัดสินใจโดย
ใช้มาตรฐานที่วางเอาไว้เป็นเกณฑ์ 
  โครงการส่งเสริมสหกรณ์กิจกรรมในโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ สังกัดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี 
จุดหมายส่าคัญ คือ การพัฒนาการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้า และได้ฝึกให้
นักเรียนมีประสบการณ์โดยตรงในการจัดกิจกรรม และได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ดังข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการประเมินควรจะเป็นข้อมูลที่ให้
รายละเอียดที่สามารถน่าไปใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องของวัตถุประสงค์
นโยบาย การจัดกิจกรรมสหกรณ์กับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ของการด่าเนินกิจกรรมสหกรณ์ และผล
การจัดกิจกรรมสหกรณ์ซึ่งการประเมินตามรูปแบบซิปป์ จะสามารถให้ข้อมูลในด้านต่างๆ อันเป็น
พ้ืนฐานที่จะน่าไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมสหกรณ์ ดังนั้น การประเมินรูปแบบจ่าลองซิปป์จึงมีความ
เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะน่ามาใช้ในการประเมินผลโครงการส่งเสริมสหกรณ์กิจกรรมในโรงเรียนมัธยม
เทศบาล ๔ สังกัดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี 
 
งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในประเทศ 
 วชิราวัลย์ จักรทอง (2522 : บทคัดย่อ) ได้ท่าการวิจัยเรื่องปัญหาในการจัดตั้งและด่าเนินการ
สหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครผลการศึกษา พบว่า ปัญหาเกี่ยว กับ 
สหกรณ์ที่พบมากที่สุดคือ ความร่วมมือจากบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้มีสมาชิกขาดความรู้
ความเข้าใจในหลักการและวิธีการสหกรณ์ บุคลากรขาดความช่านาญในการด่าเนินงาน และไม่มีทุน
มากพอที่จะด่าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ปัญหาในการเก็บสต็อกและเช็คสต็อกสินค้า 
 วินัย วงค์ทองดี (2525 : หน้า 59 - 60) ได้ศึกษาเรื่องการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส่านักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี พบว่า โรงเรียนมีนโยบายในการจัด
กิจกรรมสหกรณ์ เพ่ือส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสหกรณ์แก่สังคม และเพ่ือจัดหาราย ได้
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เขา้โรงเรียน ด้วยวิธีการด่าเนินการนั้น การเข้าเป็นสมาชิกเป็นโดยความสมัครใจผู้ด่าเนินการมีครูและ
นักเรียน ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการได้ทุนจากการจ่าหน่ายสินค้าให้กับสมาชิกมีการประชุม
ใหญ่ปีละครั้ง สมาชิกมีสิทธิออกเสียงได้คนละ 1 เสียงเท่านั้นใช้เสียงส่วนมาก เป็นเกณฑ์ในการ
เปลี่ยนแปลงข้อบังคับมีคณะกรรมการด่าเนิน การสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและมีการจัดสรร
รายได้โดยปันผลตามหุ้น สมาชิกเข้าร่วมโดยการถือหุ้นเข้าร่วมประชุมใหญ่ได้รับประโยชน์จาก
กิจกรรมสหกรณ์ในด้านการรู้จักสหกรณ์ส่งเสริมช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เงินปันผลตามหุ้น และซื้อ
สินค้าในราคาถูกส่วนด้านปัญหาและอุปสรรค พบว่า มีปัญหาด้านการเงิน ด้านการด่าเนิน การด้าน
ระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ ความซื่อสัตย์ของสมาชิก ปัญหาร้านค้ารอบ ๆ บริเวณ โรงเรียนและ
ปัญหาที่สมาชิกไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสหกรณ์  
 ฉลาด เสริมปัญญา (2526 : 82 - 83)ได้ท่าการวิจัยเรื่องการศึกษาความรู้และทัศนคติของ
ผู้บริหารโรงเรียนและครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น 
สรุปผลการวิจัยไดดั้งนี้ 1. ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ของผู้บริหารโรงเรียนและครูยังน้อย 2. เปรียบเทียบ
ความรู้เรื่องสหกรณ์ของผู้บริหาร และครูในโรงเรียนขนาดต่างกันมีความรู้ไม่แตกต่างกัน  3. การ
เปรียบเทียบความรู้เรื่องสหกรณ์ของผู้บริหารโรงเรียนและครูที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะมีความรู้
ต่างกันกลุ่มอนุปริญญามีความรู้มากกว่ากลุ่มต่่ากว่าอนุปริญญา แต่กลุ่มอนุปริญญาและกลุ่มปริญญา
ตรีขึ้นไปมีความรู้ไม่แตกต่างกัน 4. ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสหกรณ์ของผู้บริหารโรงเรียนและ
ครูพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีทัศนคติที่ดีต่อสหกรณ์แทบทุกคน 5. การเปรียบเทียบทัศนคติ
เกี่ยวกับกิจกรรมสหกรณ์ ของผู้บริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน พบว่า ทัศนคติ
เกี่ยวกับการจัดกิจรรม ไม่มีความสัมพันธ์กับขนาดของโรงเรียน 6. การเปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมสหกรณ์ของผู้บริหารโรงเรียนและครูที่มีระดับต่่ากว่าอนุปริญญา อนุปริญญาและ
ปริญญาตรีเป็นต้นไป พบว่า ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสหกรณ์ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับ
การศึกษาอย่างนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการวิจัยพอสรุปได้ว่า ผู้บริหารและครูมีความส่าคัญ
ต่อการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนประถมศึกษาถ้าหากว่าบุคลากรเหล่านั้นมีความรู้และทัศนคติที่
ดีต่อการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนประถมศึกษาแล้ว การจัดกิจกรรมสหกรณ์ก็จะด่าเนินการไป
ด้วยดี 
 ทองพิทักษ์ แสนทวีสุข (2528 : 71) ได้ท่าการวิจัยเรื่อง เปรียบเทียบเจตคติและความเข้าใจที่
มีต่อกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ระหว่างบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 10  ที่จัด
กิจกรรมสหกรณ์ได้ก่าไรสุทธิสูงกับได้ก่าไรสุทธิต่่าผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ที่จัดกิจกรรมสหกรณ์ได้ก่าไรสุทธิสูงกับได้ก่าไรสุทธิต่่า มีเจตคติต่อกิจกรรมสหกรณ์ใน
โรงเรียนไม่แตกต่างกัน 2. ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดกิจกรรมสหกรณ์ได้ก่าไรสุทธิสูงกับได้ก่าไร
สุทธิต่่า มีเจตคติต่อกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนไม่แตกต่างกัน 3. นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัด
กิจกรรมสหกรณ์ได้ก่าไรสุทธิสูงกับได้ก่าไรสุทธิต่่า มีเจตคติต่อกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนไม่แตกต่าง
กัน 4. คณะกรรมการด่าเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดกิจกรรมสหกรณ์ได้ก่าไร
สุทธิสูงกับได้ก่าไรสุทธิต่่ามีเจตคติต่อกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนไม่แตกต่างกัน 5. ผู้บริหารโรงเรียน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดกิจกรรมสหกรณ์ได้ก่าไรสุทธิสูงกับได้ก่าไรสุทธิต่่า มีความรู้ความเข้าใจใน
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กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนไม่แตกต่างกัน 6. นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดกิจกรรมสหกรณ์ได้
ก่าไรสุทธิสูงกับไดก้่าไรสุทธิต่่า มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนไม่แตกต่างกัน 
 ประสาร รุ่งเรืองวงศ์ (2530 : ก) ได้ศึกษาสภาพปัญหาและความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 
ครูและนักเรียน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยท่าการศึกษาจากผู้บริหาร 112 ราย ครูผู้สอน 112ราย นักเรียนชั้น ประถมศึกษา 112 ราย จาก
การวิจัย พบว่า ประชากรตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 62.82 คะแนนจากคะแนนเต็ม  95 คะแนน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 71.40 และมีคะแนนสภาพปัญหาของกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนอยู่ในระดับปาน
กลางเท่ากับ 75.89 จากคะแนนเต็ม 140 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 53.64 
 วรรณี ไทยานันท์ (2531 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และ นักเรียน
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส่านักงานการประถมศึกษา จังหวัด
สุพรรณบุรีและเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและนักเรียนในโรงเรียนที่จัดกิจกรรมดีเด่นกับครู
และนักเรียนในโรงเรียนที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมดีเด่น ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นด้านวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมสหกรณ์ และวิธี ด่าเนินงาน
กิจกรรมสหกรณ์สอดคล้องกับแนวการจัดกิจกรรมสหกรณ์ ของส่านักงานคณะกรรมการประถมศึกษา
แห่งชาติ ส่วนด้านความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียนในระดับมาก และได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ น้อยในด้านประโยชน์ในระดับ มากในเรื่องซ้ือสินคา้คุณภาพดีในราคาย
ตุ  ิธรรมและซื้อสินค้าได้สะดวกรวดเร็วโดยไม่ต้องเดินทางไกล ส่วนด้านปัญหาในการจัดกิจกรรม
สหกรณ์การท่าบัญชีความรู้ด้านธุรกิจสหกรณ์และสินค้าไม่ถูกใจผู้ซ้ือเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น 
พบว่าความคิดเห็นของครูทั้ง2 กลุ่มในด้านความ ร่วมมือที่ควรได้รับแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญที่
ระดับ .05 และความคิดเห็นของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม ในด้านประโยชน์ที่ควรได้รับแตกต่างกันอย่างมี
นัยส่าคัญที่ระดับ .05 ส่วนความคิดเห็นด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกันที่ระดับความมีนัยส่าคัญ .05 
 อรทัย หอมทรัพย์ (2537 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องการประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรม
สหกรณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส่านักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีการวิจัยครั้งนี้
มีความมุ่งหมายเพ่ือประเมินผลโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส่านักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีในด้านต่างๆ คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวน การ
ด่าเนินงานและด้านการผลิต เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารของโรงเรียนครู
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูผู้สอนในโรงเรียนและนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการสหกรณ์ในโรงเรียน
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า  1. การด่าเนินการจัด
กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส่านักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนครูผู้รับผิดชอบโครงการครูผู้สอนในโรงเรียนและนักเรียนที่เป็น
คณะกรรมการด่าเนินงานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน พบว่าโดยส่วนรวมคณะกรรมการด่าเนินการจัด
กิจกรรมสหกรณ์สามารถปฏิบัติได้ใน ระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามขนาดของโรงเรียนและจ่าแนก
เป็นรายต้น พบว่า 1.1 โรงเรียนขนาดใหญ่ การด่าเนินการจัดกิจกรรมสหกรณ์สามารถด่าเนินการ
ปฏิบัติได้ระดับมากในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านบุคลากร ด้านการด่าเนินงานกิจกรรม
ร้านค้า ด้านการจัดท่าเอกสารและระบบบัญชี ด้านอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 1.2 โรงเรียนขนาด
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เล็ก การด่าเนินการจัดกิจกรรมสหกรณ์สามารถด่าเนินการปฏิบัติได้ระดับมาก ด้านการบริหาร ด้าน
การด่าเนินงานกิจกรรมร้านค้า และด้านอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ การด่าเนินการจัดกิจกรรม
สหกรณ์สามารถปฏิบัติได้ในระดับกลาง 2. ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ครูผู้สอน
โรงเรียน และนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด่าเนินการจัดกิจกรรมสหกรณ์
ในโรงเรียนประถมศึกษาโดยส่วนรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน  3. ในด้านการด่าเนินการจัด
กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนรวมทั้งสองขนาดการด่าเนินการจัดกิจกรรม สามารถด่าเนินการได้ผลดีใน
ด้านการค้าแต่ได้ผลต่่ากว่าเกณฑ์ในการด้านการศึกษา คือ สมาชิกกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน มีความรู้ 
ความเข้าใจ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ต่่ากว่าเกณฑ ์
 ภราดร บุญส่ง (2548 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องการประเมินโครงการกิจกรรมสหกรณ์ ใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่สังกัดส่านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม เขต 1 การวิจัยครั้งนี้มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือประเมินโครงการกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส่านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม เขต 1 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ประยุกต์ (CIPP Model) ซึ่ง
ประกอบด้วยปัจจัย กระบวนการ และการผลิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมี จ่านวน 338 คน 
ประกอบด้วย ผู้บริหาร 20 คน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 20 คน คณะกรรมการด่าเนินการ 72 คนและ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ่านวน 226 คน ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส่านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม เขต 1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิด
ตรวจสอบรายการ และแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าอ่านาจจ่าแนกระหว่าง 0.32 -0.86 และมีค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.96 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้โปรแกรมส่าเร็จรูป SPSS for Windows version 11.0 ผลการวิจัยพบว่า 
การด่าเนินงานโครงการกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่สังกัดส่านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครพนม เขต 1 ในด้านปัจจัยและด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู
ผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการด่าเนินการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านผลิต ตาม
ความคิดเห็นของคณะกรรมการด่าเนินการและนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 1. ด้านปัจจัย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เกี่ยวกับบุคลากรและวิธีการด่าเนินงานตามที่โครงการก่าหนด อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนวัสดุอุปกรณ์และเงินทุนงบประมาณ อยู่ในระดับปานกลาง  2. ด้านกระบวนการ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมของสมาชิก 
การบริหารโครงการ และการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องสหกรณ์แก่สมาชิก อยู่ในระดับปานกลาง 
3. ด้านผลผลิต ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า เกี่ยวกับความ
คิดเห็นต่อหลักการสหกรณ์ และผลการด่าเนินงานของสหกรณ์ อยู่ในระดับมาก ส่วนความรู้ความ
เข้าใจในกิจกรรมสหกรณ์ และทักษะในการท่างานเป็นกลุ่ม อยู่ในระดับปานกลาง 
 ทองหล่อ สิงห์ทอง (2537 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องการประเมินโครงการกิจกรรมสหกรณ์ใน
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส่านักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย
ประการที่ 1 คือเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการครูผู้สอนที่มีต่อ
โครงการกิจกรรมสหกรณ์ในด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต โดย
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ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้นและด้านกระบวนการประการที่ 2 เพ่ือ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ครูผู้สอนและนักเรียนในด้าน
บริบท ด้าน ปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนครู
ผู้รับผิดชอบโครงการและครูผู้สอนในด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ผู้บริหารโรงเรียน 
267 คน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 258 คน ครูผู้สอน 266 คน และ นักเรียน 262 คน โดยสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) รวมตัวอย่าง 1,053 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวม
ข้อมูล คือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามรูปแบบการประเมินของ CIPP Model จ่านวน 2 ชุด ชุด
ที่ 1 ส่าหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนครูผู้รับผิดชอบและครูผู้สอน มี 60 ข้อ มีค่าความ
เชื่อมั่น ด้านบริบท .86 ด้านปัจจัยเบื้องต้น .84 และด้านกระบวนการ .92 สถิติที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-way 
Analysis of variance) ผลการวิจัยพบว่า 1. ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ ครูผู้สอนและนักเรียน ด้านบริบทอยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัยเบื้องต้นและด้านกระบวนการ
อยู่ในระดับปานกลาง 2. ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ครูผู้สอน  ด้าน
ผลผลิตอยู่ในระดับมาก  3. ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ครูผู้สอน และนักเรียน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ 3.1 ด้านบริบทของโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติระดับต่่ากว่า .01 
โดยครูผู้รับผิดชอบโครงการและครูผู้สอนมีความคิดเห็นด้านบริบทสูงกว่านักเรียน ส่วนผู้บริหารมี
ความคิดเห็นสูงกว่า ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ครูผู้สอนและนักเรียน 3.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้นของ
โครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญ ทางสถิติที่ระดับต่่ากว่า .01 โดยครูผู้สอนมีความคิดเห็นด้าน
ปัจจัยเบื้องต้น สูงกว่าครูผู้รับผิดชอบโครงการผู้บริหารมีความคิดเห็นสูงกว่าครูผู้สอนและครู
ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่วนนักเรียนมีความคิดเห็นสูงกว่าผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และครู
ผู้รับผิดชอบโครงการ 3.3 ด้านกระบวนการของโครงการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ
ต่่ากว่า .01 โดยนักเรียนมีความคิดเห็นด้านกระบวนการสูงกว่าครูผู้สอนและครูผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นสูงกว่านักเรียนครูผู้สอนและครูผู้รับผิดชอบโครงการ 4. ผู้บริหาร
โรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และครูผู้สอนมีความคิดเห็นด้ านผลผลิต แตกต่างกันอย่างมี
นัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับต่่ากว่า .01 โดยผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นสูงกว่าครูผู้รับผิ ดชอบ
โครงการและครูผู้สอน 
 ภาสินี  เปี่ยมพงศ์สานต์, วรินทรา วัชรสิงห์ และ กรรณิกา อุ่นแจ่ม (2537 : บทคัดย่อ) ได้
วิจัยเรื่องการประเมินโครงการกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) การประเมิน
โครงการกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ประเมิน
โครงการในด้านการจัดตั้ง โครงการการบริหารการจัดการสหกรณ์การให้บริการแก่สมาชิกและผู้ ซ้ือ
สินค้า 2. ประเมินประสิทธิผลของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในด้านปริมาณของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับสหกรณ์ ความพอใจของครูเจ้าหน้าที่และผู้ปกครอง
เกี่ยวกับโครงการและประโยชน์อ่ืนๆ ที่นักเรียนได้รับ ผลการวิจัย 1. การประเมินการด่าเนินงาน
โครงการกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ร้านค้าได้จัดตั้งขึ้นโดยสถานที่จ่าหน่ายคือ ห้องจ่าหน่าย
อุปกรณ์การเรียนเดิมของโรงเรียน มีสินค้าจ่าหน่าย 5 แผนกและต่อมาเมื่อกิจการได้ขยายขึ้น จึงได้
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ย้ายสถานที่จ่าหน่ายใหม่เป็นห้องเล่นปิงปองการบริหารในระยะแรกมีคณะกรรมการชั่วคราวก่อน 
ต่อมาได้ ต้ังกรรมการด่าเนินงาน ชุดครูเจ้าหน้าที่และกรรมการด่าเนินงานชุดนักเรียน โดย
คณะกรรมการแต่ละชุดได้มีการประชุมวางแผนงานและร่วมกันแก้ไขปัญหาเพ่ือพัฒนากิจการสหกรณ์
ให้ด่าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยการให้บริการแก่สมาชิกได้จ่าหน่ายสินค้าในราคายุติธรรม บริการ
รับฝากขายสินค้าแก่สมาชิกและการให้ผลประโยชน์แก่สมาชิกในด้านเศรษฐกิจ 2. การประเมิน
ประสิทธิผลของโครงการกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า ปริมาณของประชากรในการวิจัยที่เข้าร่วมกิจกรรม
มากที่สุด คือนักเรียนมีจ่านวนร้อยละ 96.75 รองลงมาเป็นครูและเจ้าหน้าที่ร้อยละ 1.89 และ
ผู้ปกครอง ร้อยละ 1.36 นักเรียนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ดีกว่า
นักเรียนที่ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ กิจกรรมที่นักเรียน ครูเจ้าหน้าที่และผู้ปกครองส่วนใหญ่เข้าร่วม
โครงการมากที่สุด คือการซื้อสินค้าในร้านส่วนความพอใจและประโยชน์อ่ืนที่นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่
และผู้ปกครองได้รับมีดังนี้รายการ สินค้าที่ชอบมากที่สุด คือ เครื่องเขียน ประสบการณ์ที่ได้รับจาก
สหกรณ์มาก คือสหกรณ์สอนให้มีระเบียบวินัยและการรวมกลุ่ม ประโยชน์ที่ได้รับจากสหกรณ์มากคือ 
สหกรณ์สอนให้มีระเบียบวินัยและการรวมกลุ่ม ประโยชน์ที่ ได้รับมากที่สุดคือได้ซ้ือสินค้าในราคา
ยุติธรรม ส่วนประโยชน์อ่ืนที่ได้รับจากโครงการคือรายได้ที่เกิดจากการร่วมกิจกรรมโครงการ ซึ่งมีเงิน
ปันผลของสมาชิก การจ่ายเงินเฉลี่ยคืนตามยอดซื้อรายได้จากการฝากขายสินค้าและรายได้จากการ
สมัครเป็นพนักงานขายสินค้าในสหกรณ์นอกจากนั้น ยังพบว่านักเรียน ครูเจ้าหน้าที่และผู้ปกครองมี
ความเห็นพ้องกันว่าควรจะด่าเนินกิจกรรมร้านค้าต่อไปในปีการศึกษาหน้า โดยมีการปรับปรุงแก้ไขใน
ด้านเวลา การเปิด-ปิด สหกรณ์การเพ่ิมชนิดของสินค้า การให้บริการในด้านจ่าหน่ายสินค้าให้มีความ
รวดเร็วและคล่องตวัยิ่งขึ้น 
 
 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในต่ำงประเทศ 
 คาราบิโก (Corapico, 1984 : 289 - 290) ศึกษาในเรื่อง “The Political Economic of 
Self-Help : Development Cooperatives in Yemen Arab Republic” โดยการศึกษาเอกสาร
และการสัมภาษณ์มีจุดประสงค์ เพ่ือพิสูจน์ให้เห็นว่าประเทศที่ได้รับการพัฒนาน้อยสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้โดยระบบสหกรณ์ เช่น ในเมืองเยเมนเหนือ (North Yemen) ระบบสหกรณ์ขยายความ
เจริญด้านต่างๆ เช่น มีสนามบิน การศึกษา ไฟฟ้า การประปา จากการศึกษาประวัติศาสตร์ พบว่า 
เยเมน เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่่าอย่างหนัก ตั้งแต่ปีค.ศ. 1962 จึงเกิดการปฏิวัติ เรียกร้องให้มี
สวัสดิการ การช่วยเหลือด้านทรัพยากร เปิดการค้ากับต่างประเทศ คือ ซาอุดิอาระเบีย เงินช่วยหลาย
ล้านดอลล่าห์ถูกระงับไปคนงานในประเทศซาอุดิอาระเบียหมดสัญญาจ้างโดยกะทันหัน ถูกส่งกลับ
ประเทศ ภาวการณ์เงินต่่า เก็บภาษีไม่ได้ ระบบธนาคารล้มเหลวจึงเกิดความเคลื่อนไหวทางด้านการ
สหกรณ์ขึ้นรายงานของสมาคมแสดงให้เห็นว่า ถนนสายส่าคัญๆ ในชนบทหลายสาย โรงเรียนและ
โครงการอ่ืนๆ อีกมากมายที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากสมาคมสหกรณ์ ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าความเจริญ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองหลวง หัวเมืองและชนบทถิ่นทุรกันดาร มีส่วนจากการสหกรณ์ทั้งสิ้นซึ่งเป็น
การประกาศให้ประชาชาติในประเทศด้อยพัฒนาได้ทราบถึงความส่าคัญของสหกรณ์ 
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 บราวน์  (Brown, 1979 :  3700 -  A) ได้ศึ กษาเรื่ อง  The Role of Cooperation in 
Alleviating Longterm Rural Poverty : A Case Study in Hancock Country Georgia กา ร
ส่ารวจท่าโดยแจกแบบสอบถามและสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ในชนบท 181 คน ทดสอบสมมุติฐาน โดยหา
ความสัมพันธ์ระหว่างความยากจนในชนบทกับนโยบายการช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์และการสหกรณ์ 
หลักการเปรียบเทียบ 2 สิ่งนี้พบว่า การสหกรณ์มีส่วนมากที่สุดที่ช่วยพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่บางส่วนมาจากนโยบายช่วยและการมีกรรมสิทธิ์ ในที่ดินและบางส่วนมาจาก
นโยบายช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ สรุปว่า ผลการวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมสหกรณ์
โรงเรียนต่ารวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเลย สังกัดกองก่ากับการต่ารวจตระเวนชายแดนที่ 24 มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน 1. ด้านบริบท 2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น 3. ด้านกระบวนการ 4. ด้านผลผลิต 
ผลการวิจัย พบว่า 1. ความคิดเห็น ด้านบริบท (Context) ตามทัศนะของผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบ 
ครูผู้สอนและนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โดยรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบาย/แผนพัฒนาของ
กองบัญชาการ 2. ความคิดเห็นด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ตามทัศนะของผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบ 
ครูผู้สอนและนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โดยรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ สมาชิกและคณะกรรมการให้ความส่าคัญ ความร่วมมือ ความสนใจ
ในการจัดกิจกรรม 3. ความคิดเห็นด้านกระบวนการด่าเนินงาน (Process) ตามทัศนะของผู้บริหารครู
ผู้รับผิดชอบครูผู้สอน และนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก 4. ความคิดเห็นด้านผลผลิต (Product) ตามทัศนะของผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบครูผู้สอน และนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โดยรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ผลการด่าเนินกิจกรรมสหกรณ์เป็นที่พึงพอใจของสมาชิก 
และมีผลก่าไรเงินปันผลและเฉลี่ยคืน แก่สมาชิก 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่านเกณฑ์ 49 คน โดยผ่านเกณฑ์ในระดับ พอใช้ จ่านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.31 รองลงมา ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดี จ่านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 24.56 และผ่านเกณฑ์ใน
ระดับดีมากและปานกลางจ่านวนเท่ากัน คือ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 17.54 นักเรียนที่มีคะแนนความรู้
ต่่ากว่าเกณฑ์ จ่านวน 8 คนคิดเป็นร้อยละ 14.04 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำร 

 
 การประเมินครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือประเมินโครงการส่งเสริมสหกรณ์โรงเรียนมัธยม
เทศบาล ๔ สังกัดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ได้ด่าเนินการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการประเมิน
โครงการ โดยครอบคลุมใน 4 ด้าน คือ การประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ
ด่าเนินงาน และด้านผลผลิต จึงใช้รูปแบบจ่าลองซิปป์ของสติฟเฟิลบีม เป็นแนวทางในการประเมิน
โดยมีขั้นตอนในการด่าเนินการดังนี้ 
 

1. ผู้ให้ข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน 
2. รูปแบบหรือตารางออกแบบการประเมิน 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1.  ผู้ให้ข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลที่ใช้ในกำรประเมิน 
 แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล ที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ประกอบด้วย ครูผู้สอนและนักเรียนที่
เป็นสมาชิก จ่านวน 247 คน โดยการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของเครจซี่และมอร์แกน 
(Krejcie and Mogan) (อ้างถึงใน ศักดิ์ชัย สุรกิจบวร , 2549, หนา 88 - 89) ก่าหนดความคลาด
เคลื่อนที่ยอมให้เกิดข้ึนได้เท่ากับ .05 กลุ่มตัวอย่างจ่านวน 247 คน ดังตาราง 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงผู้ให้ข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม 

ผู้ให้ข้อมูล 
ครูผู้สอน/นักเรียน (คน) 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
ครูผู้สอน 13 12 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 22 21 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 21 20 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 30 28 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 28 26 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 35 32 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 36 32 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 37 34 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 24 23 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 20 19 

รวม 266 247 
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2. รูปแบบหรือตำรำงออกแบบกำรประเมิน 
 ในการประเมินครั้งนี้ได้ประยุกต์รูปแบบจ่าลองซิปป์ในการประเมินและมิติที่มุ่งประเมินใน
ครั้งนี้ม ี4 ด้าน แต่ละด้านได้รวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ วิธีการประเมินและเกณฑ์การตัดสิน 
3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การประเมินครั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด่าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับแล้วคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์ 
 2) หาค่าเฉลี่ย (X̅) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของข้อมูลแต่ละข้อแล้วน่าไปเทียบ
กับเกณฑ ์ดังนี้ (ภัทราพร เกษสังข์, 2548, หน้า 151, 163) 
  เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน 
  คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ระดับมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ระดับน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
5. สถิตทีใ่ช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 5.1 ค่าร้อยละของประชากรใช้สูตรดังนี้ 

    P =  
𝑓

𝑛
 X 100 

  เมื่อ 
  P    แทน ค่าร้อยละ 
  f    แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ 
  n    แทน จ่านวนความถี่ทั้งหมด 
 
 5.2 ค่าเฉลี่ยใช้สูตรดังนี้ 
    X̅ =  

∑ X

N
   

  เมื่อ 
  X̅   แทน ค่าเฉลี่ย 
  ∑ X   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
  N    แทน จ่านวนข้อมูลหมด 
 
 5.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สูตรดังนี้ 

    S. D. =  √
n ∑ fX2−(∑ fx)2

n(n−1)
 

  เมื่อ 
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  S.D.   แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
  ∑ 𝑓𝑥2  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก่าลังสอง 
  ∑ 𝑓𝑥  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
  n    แทน จ่านวนข้อมูลทั้งหมด 
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บทที่ 4 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
 การประเมินผลโครงการส่งเสริมสหกรณ์กิจกรรมในโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ สังกัดเทศบาล
เมืองสิงห์บุรี น่าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของโครงการตามทัศนะของ 
ครูผู้สอนและนักเรียนโดยรวม  

ด้ำน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล 
1. ด้านบริบท (Context) 4.26 45.92 มาก 
2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) 4.27 67.54 มาก 
3. ด้านกระบวนการด่าเนินงาน (Process) 4.32 78.11 มาก 
4. ด้านผลผลิต (Product) 4.43 60.16 มาก 

สรุป 4.32 127.81 มำก 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ความคิดเห็นด้านบริบทตามทัศนะของครูผู้สอนและนักเรียน โดยรวม 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความเหมาะสมสูงสุดอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ ข้อ 4. ด้านผลผลิต (Product) (X̅ = 4.49) รองลงมา ข้อ 3. ด้านกระบวนการ
ด่าเนินงาน (Process) (X̅ = 4.32) และข้อที่มีความเหมาะสมต่่าสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อ 1. ด้าน
บริบท (Context) (X̅ = 4.26) แสดงให้เห็นว่า ความคิดเห็นด้านบริบทของโครงการตามทัศนะของ
ครูผู้สอนและนักเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 
 
ตำรำงท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านบริบท (Context) ของความคิดเห็นของ

โครงการตามทัศนะของ ครูผู้สอนและนักเรียนโดยรวมและรายข้อ 

ด้ำนบริบท (Context) 
ระดับควำมพึงพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล 
1. โครงการส่งเสริมสหกรณ์เหมาะสมกับความต้องการของ

ครูและนักเรียน 
4.41 22.68 มาก 

2. การจัดโครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของนักเรียน 

4.15 20.48 มาก 

3. ห้องท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.19 19.51 มาก 
4. สภาพพ้ืนที่ของอาคารในการจัดกิจกรรมมีความ

เหมาะสม 
4.28 20.51 มาก 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบาย / 
แผนพัฒนาของกองบัญชาการ 

4.29 20.52 มาก 

สรุป 4.26 45.92 มาก 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า ความคิดเห็นด้านบริบทตามทัศนะของครูผู้สอนและนักเรียน โดยรวม 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความเหมาะสมสูงสุดอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ ข้อ 1. โครงการส่งเสริมสหกรณ์เหมาะสมกับความต้องการของครูและนักเรียน (X̅ 
= 4.41) รองลงมา ข้อ 5. วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบาย / แผนพัฒนาของ
กองบัญชาการ (X̅ = 4.29) และข้อที่มีความเหมาะสมต่่าสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อ 2. การจัด
โครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน (X̅ = 4.15) แสดงให้เห็นว่า ความ
คิดเห็นด้านบริบทของโครงการตามทัศนะของครูผู้สอนและนักเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 
 

ตำรำงท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ของความคิดเห็นของ
โครงการตามทัศนะของ ครูผู้สอนและนักเรียนโดยรวมและรายข้อ 

ด้ำนปัจจัยเบื้องต้น (Input) 
ระดับควำมพึงพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล 
1. จัดบุคลากรเหมาะสมและเพียงพอในการรับผิดชอบ

โครงการ 
4.23 20.62 มาก 

2. สมาชิกและคณะกรรมการให้ความส่าคัญ ความร่วมมือ 
ความสนใจในการจัดกิจกรรม 

4.31 20.79 มาก 

3. ครูและนักเรียน สมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์
โรงเรียน 

4.34 21.21 มาก 

4. มีการส่ารวจความพร้อมเบื้องต้นของบุคลากร 4.34 21.55 มาก 
5. ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาความต้องการการจัด

แผนโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน 
4.48 22.68 มาก 

6. ครูศึกษาคู่มือและนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน 

4.28 20.54 มาก 

7. ก่าหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารงานกิจกรรมสหกรณ์
ได้ชัดเจน 

4.17 19.50 มาก 

8. มีการใช้มติในที่ประชุมใหญ่ออกกฎระเบียบข้อบังคับ
เพ่ือประโยชน์ของกิจกรรมสหกรณ์ 

4.28 20.24 มาก 

9. มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด่าเนินงานตามระเบียบ
กิจกรรมสหกรณ์ 

4.19 19.55 มาก 

10. ความเหมาะสมของอาคารสหกรณ์ร้านค้า 4.28 20.51 มาก 
11. ความเพียงพอของตู้เก็บเอกสารและชั้นวางสินค้า 4.05 18.42 มาก 

สรุป 4.27 67.54 มาก 
 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ความคิดเห็นด้านบริบทตามทัศนะของครูผู้สอนและนักเรียน โดยรวม 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความเหมาะสมสูงสุดอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ ข้อ 5. ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาความต้องการการจัดแผนโครงการส่งเสริม
สหกรณ์ในโรงเรียน (X̅ = 4.48) รองลงมา ข้อ 3. ครูและนักเรียน สมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์
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โรงเรียน (X̅ = 3.34) และข้อ 4 มีการส่ารวจความพร้อมเบื้องต้นของบุคลากร (X̅ = 3.34) และข้อที่มี
ความเหมาะสมต่่าสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อ 11. ความเพียงพอของตู้เก็บเอกสารและชั้นวางสินค้า 
(X̅ = 4.05) แสดงให้เห็นว่า ความคิดเห็นด้านบริบทของโครงการตามทัศนะของครูผู้สอนและนักเรียน 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 
 

ตำรำงท่ี 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านกระบวนการด่าเนินงาน (Process) ของความ
คิดเห็นของโครงการตามทัศนะของ ครูผู้สอนและนักเรียนโดยรวมและรายข้อ 

ด้ำนกระบวนกำรด ำเนินงำน (Process) 
ระดับควำมพึงพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล 
1. การบริหารกิจกรรมสหกรณ์เป็นไปตามหลักการและ

วิธีการสหกรณ์ 
3.00 16.25 ปานกลาง 

2. มีการประชุมใหญ่แก่สมาชิก 4.17 19.14 มาก 
3. มีการประชุมคณะกรรมการด่าเนิน งานกิจกรรม

สหกรณ์ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
4.34 20.89 มาก 

4. จัดให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการก่าหนดการบริหารงาน
กิจกรรมสหกรณ์ 

4.39 21.56 มาก 

5. ผู้บริหารติดตาม ควบคุม ก่ากับ การจัดกิจกรรมสหกรณ์ 4.34 20.89 มาก 
6. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้สมาชิกรู้เกี่ยวกับกิจกรรม

ส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน 
4.31 20.74 มาก 

7. มีการจัดท่าเอกสาร และบัญชีต่างๆ ของกิจกรรม
สหกรณ์ร้านค้า 

4.36 21.32 มาก 

8. มีการก่าหนดราคาสินค้าตามข้อบังคับของกิจกรรม
สหกรณ์ในโรงเรียน 

4.39 21.94 มาก 

9. มีการส่งเสริมความรู้ ทักษะในการด่าเนินงานของ
คณะกรรมการในการจัดกิจกรรมสหกรณ์ 

4.34 21.86 มาก 

10. มีการจัดสรรเงินปันผลและเฉลี่ยคืนจากผลก่าไร 4.28 21.15 มาก 
11. มีการวางแผนการบริหารโครงการ 4.36 21.47 มาก 
12. มีการติดตามผลและปรับปรุงโครงการของฝ่ายบริหาร 4.36 21.71 มาก 
13. มีการสรุปผลและการจัดท่ารายงานประจ่าวันเดือน ปี 

ต่อประชุมใหญ่ 
4.30 20.66 มาก 

14. การรายงานผลการด่าเนินงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการด่าเนินงานประจ่าเดือน 

4.32 21.12 มาก 

สรุป 4.32 78.11 มาก 
 

 จากตารางที่ 5 พบว่า ความคิดเห็นด้านบริบทตามทัศนะของครูผู้สอนและนักเรียน โดยรวม 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความเหมาะสมสูงสุดอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ ข้อ 4 จัดให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการก่าหนดการบริหารงานกิจกรรมสหกรณ์ และ
ข้อ 8 มีการก่าหนดราคาสินค้าตามข้อบังคับของกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน (X̅ = 4.39) และข้อที่มี
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ความเหมาะสมต่่าสุดอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ข้อ 1. การบริหารกิจกรรมสหกรณ์เป็นไปตาม
หลักการและวิธีการสหกรณ์ (X̅ = 3.00) แสดงให้เห็นว่า ความคิดเห็นด้านบริบทของโครงการตาม
ทัศนะของครูผู้สอนและนักเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 
 

ตำรำงท่ี 6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านผลผลิต (Product) ของความคิดเห็นของ
โครงการตามทัศนะของ ครูผู้สอนและนักเรียนโดยรวมและรายข้อ 

ด้ำนผลผลิต (Product) 
ระดับควำมพึงพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล 
1. สมาชิกสามารถด่าเนินการจัดกิจกรรมสหกรณ์ใน

โรงเรียน 
4.50 23.51 มากที่สุด 

2. ได้รับเงินปันผลเฉลี่ยคืนทุกปีการศึกษา 4.56 25.24 มากที่สุด 
3. สมาชิกมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมสหกรณ์ใน

โรงเรียน 
4.47 23.63 มาก 

4. สมาชิกรู้หลักการสหกรณ์ 4.50 24.38 มากที่สุด 
5. สมาชิกให้รว่มมือเข้าร่วมประชุมใหญ่ทุกครั้ง 4.39 22.73 มาก 
6. ผลการด่าเนินกิจกรรมสหกรณ์เป็นที่พึงพอใจของ

สมาชิก 
4.45 22.99 มาก 

7. มีผลก่าไร เงินปันผล และเฉลี่ยคืน แก่สมาชิก 4.11 18.77 มาก 
สรุป 4.43 60.16 มาก 

 

 จากตารางที่ 6 พบว่า ความคิดเห็นด้านบริบทตามทัศนะของครูผู้สอนและนักเรียน โดยรวม 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความเหมาะสมสูงสุดอยู่
ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ข้อ 2. ได้รับเงินปันผลเฉลี่ยคืนทุกปีการศึกษา (X̅ = 4.56) รองลงมา ข้อ 1. 
สมาชิกสามารถด่าเนินการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน (X̅ = 3.50) และข้อ 4 สมาชิกรู้หลักการ
สหกรณ์ (X̅ = 3.50) ส่วนข้อที่มีความเหมาะสมต่่าสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อ 7. มีผลก่าไร เงินปัน
ผล และเฉลี่ยคืน แก่สมาชิก (X̅ = 3.75) แสดงให้เห็นว่า ความคิดเห็นด้านบริบทของโครงการตาม
ทัศนะของครูผู้สอนและนักเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรุป 
 สรุปผลการประเมินโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ สังกัดเทศบาลเมือง
สิงห์บุรี โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP) มีดงันี้ 
 ผลการศึกษาการประเมินโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ สังกัด
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP) ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและ
นักเรียน สามารถสรุปผลการประเมินไดด้ังนี้ 
 1. ผลการประเมินด้านบริบท (Context) ของโครงการ 
  ความคิดเห็นด้านบริบท (Context) ของโครงการ ความคิดเห็นด้านบริบทตามทัศนะของ
ครูผู้สอนและนักเรียน โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความ
เหมาะสมสูงสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ โครงการส่งเสริมสหกรณ์เหมาะสมกับความต้องการของครูและ
นักเรียน รองลงมา วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบาย / แผนพัฒนาของกองบัญชาการ 
และข้อที่มีความเหมาะสมต่่าสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การจัดโครงการสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียน  
 2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องตน้ (Input) ของโครงการ 
  ความคิดเห็นด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ของโครงการ ความคิดเห็นด้านบริบทตาม
ทัศนะของครูผู้สอนและนักเรียน โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อที่มีความเหมาะสมสูงสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาความต้องการการ
จัดแผนโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน รองลงมา ครูและนักเรียน สมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก
สหกรณ์โรงเรียน และ มีการส่ารวจความพร้อมเบื้องต้นของบุคลากร และข้อที่มีความเหมาะสมต่่าสุด
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของตู้เก็บเอกสารและชั้นวางสินค้า 
 3. ผลการประเมินด้านกระบวนการด่าเนินงาน (Process) ของโครงการ 
  ความคิดเห็นด้านกระบวนการด่าเนินงาน (Process) ของโครงการ ความคิดเห็นด้าน
บริบทตามทัศนะของครูผู้สอนและนักเรียน โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีความเหมาะสมสูงสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ จัดให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
ก่าหนดการบริหารงานกิจกรรมสหกรณ์ และ มีการก่าหนดราคาสินค้าตามข้อบังคับของกิจกรรม
สหกรณ์ในโรงเรียน และข้อที่มีความเหมาะสมต่่าสุดอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การบริหารกิจกรรม
สหกรณ์เป็นไปตามหลักการและวิธีการสหกรณ์ 
  4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) ของโครงการ 
  ความคิดเห็นด้านผลผลิต (Product) ตามทัศนะของผู้บริหาร ความคิดเห็นด้านบริบท
ตามทัศนะของครูผู้สอนและนักเรียน โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีความเหมาะสมสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ได้รับเงินปันผลเฉลี่ยคืนทุกปีการศึกษา 
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รองลงมา สมาชิกสามารถด่าเนินการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน และสมาชิกรู้หลักการสหกรณ์ 
ส่วนข้อที่มีความเหมาะสมต่่าสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีผลก่าไร เงินปันผล และเฉลี่ยคืน แก่สมาชิก 
 
อภิปรำยผล 
 จาการประเมินการประเมินผลโครงการส่งเสริมสหกรณ์กิจกรรมในโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 
สังกัดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP) มีประเด็นที่ควรนา มาอภิปรายผล
ดังนี้ 
 1. การด่าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ สังกัดเทศบาลเมือง
สิงห์บุรี ตามความคิดเห็นด้านบริบทตามทัศนะของครูผู้สอนและนักเรียน โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่าการด่าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ส่วน
ใหญ่สามารถด่าเนินงานการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
ประสาร รุ่งเรืองวงศ์ (2530 : บทคัดย่อ) ที่พบว่า การจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนประถมศึกษา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก และโครงการส่งเสริมสหกรณ์มีความเหมาะสมกับความ
ต้องการของครูและนักเรียน เพราะเป็นโครงการที่ต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนให้
สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรทัย หอมทรัพย์  
(2537 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องการประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดส่านกังานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ
ประเมินผลโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส่านักงานการประถมศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี ในดา้นต่างๆ คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบ้้อง ตน้ ด้านกระบวน การดา เนินงานและด้าน
การผลิตเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารของโรงเรียนครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
ครูผู้สอนในโรงเรียนและนักเรียนที่เป็ นคณะกรรมการสหกรณ์ในโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
สหกรณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา 
 2. การด่าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ สังกัดเทศบาลเมือง
สิงห์บุรี ตามความคิดเห็นด้านปัจจัยพ้ืนฐานตามทัศนะของครูผู้สอนและนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เนื่องจากมีการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาความต้องการการจัดแผนโครงการส่งเสริมสหกรณ์
ในโรงเรียน แต่ยังพบปัญหาคือความไม่เพียงพอของตู้เก็บเอกสารและชั้นวางสินค้า สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อมรรัตน์ สุคนิชย์ (2525 : บทคัดย่อ) พบว่า สหกรณ์ร้านค้าในสถานศึกษามีปัญหา คือ
สถานที่คับแคบอุปกรณ์ไม่เพียงพอ และยังสอดคล้องกับการศึกษาของส่านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ 2529 : 29) (ที่กล่าวว่าสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียนประถมศึกษา  ขาดวัสดุ
ครุภัณฑ์ที่จ่าเป็นในการด่าเนินงาน นอกจากนี้การรายงานผลการนิเทศติดตามผลของส่านักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด (2531 : 88) พบว่า การจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนประถมศึกษายัง
ขาดครุภัณฑ์ในการด่าเนินการ ตู้เก็บเอกสารและสถานที่ไม่เพียงพอ 
 3. การด่าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ สังกัดเทศบาลเมือง
สิงห์บุรี ตามความคิดเห็นด้านกระบวนการด่าเนินงาน (Process) ตามทศันะของครูผู้สอนและนักเรียน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เป็นผลมาจากการที่สมาชิกมีส่วนร่วมในการก่าหนดการบริหารงานกิจกรรม
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สหกรณ์ และ มีการก่าหนดราคาสินค้าตามข้อบังคับของกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน บ่งชี้ให้เห็นว่า 
ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ส่วนใหญ่ในการลงบันทึกบัญชีจะเป็นนักเรียนปฏิบัติครู
ผู้รับผิดชอบเป็นผู้นิเทศติดตาม สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ทองหล่อ สิงห์ทอง (2537 : บทคัดย่อ) 
เรื่องการประเมินโครงการกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส่านักงานการประถมศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายประการที่ 1 คือเพ่ิมศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร
โรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ครูผู้สอนที่มีต่อโครงการกิจกรรมสหกรณ์ในด้านบริบท ด้านปัจจัย
เบื้องต้น ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต โดยศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนด้านบริบท ด้านปัจจัย
เบื้องต้นและด้านกระบวนการ ประการที่2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครผูู้สอน และนักเรียน ในด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และครูผู้สอนในด้านผลผลิต 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ผู้บริหารโรงเรียน 267 คน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 258 คน 
ครูผู้สอน 266 คน และ นักเรียน 262 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi -Stage 
Sampling) รวมตัวอย่าง 1,053 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมข้อมูล คือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นตามรูปแบบการประเมินของ CIPP Model จ่านวน 2 ชุด ชุดที่ 1 ส่าหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ผู้บริหารโรงเรียนครูผู้รับผิดชอบและครูผู้สอน มี 60 ข้อมีค่าความเชื่อมั่น ด้านบริบท .86 ด้านปัจจัย
เบื้องต้น .84 และด้านกระบวนการ .92 สถิติที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of variance) ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นด้านกระบวนการสูงกว่าครูผู้สอน และครูผู้รับผิดชอบโครงการ  ส่วน
ผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นสูงกว่านักเรียนครูผู้สอนและครูผู้รับผิดชอบโครงการ และโครงการ
ส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ เน้นการจัดกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าซึ่งมีก่าไรจากการ
จ่าหน่ายสินค้าน่ามาปันผลและเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ภาสินี เปี่ยมพงศ์
สานต์, วรินทรา วัชรสิงห์, กรรณิกา อุ่นแจ่ม (2537 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การประเมินโครงการ
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) การประเมินโครงการกิจกรรมสหกรณ์
ร้านค้าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) ผลการวิจัย 1. การประเมินการด่าเนินงานโครงการกิจกรรม
สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ร้านค้าได้จัดตั้งขึ้นโดยสถานที่จ่าหน่ายคือ ห้องจ่าหน่ายอุปกรณ์การเรียนเดิม
ของโรงเรียน มีสินค้าจ่าหน่าย 5 แผนกและต่อมาเมื่อกิจการได้ขยายขึ้น จึงได้ย้ายสถานที่จ่าหน่าย
ใหม่เป็นห้องเล่นปิงปองการบริหารในระยะแรกมีคณะกรรมการชั่ วคราวก่อน ต่อมาได้ต้ังกรรมการ
ด่าเนินงาน ชุดเจ้าหน้าที่ครู และกรรมการด่าเนินงานชุดนักเรียนขึ้น โดยคณะกรรมการแต่ละชุดได้มี
การประชุมวางแผนงานและร่วมกันแก้ไขปัญหาเพ่ือพัฒนากิจการสหกรณ์ให้ด่าเนินงานไปด้วยความ
เรียบร้อย การให้บริการแก่สมาชิกได้จ่าหน่ายสินค้าในราคายุติธรรม บริการรับฝากขายสินค้าแก่
สมาชิก และการให้ผลประโยชน์แก่สมาชิกในด้านเศรษฐกิจ 2. การประเมินประสิทธิผลของโครงการ
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าปริมาณของประชากรในการวิจัยที่เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด คือ นักเรียน
จ่านวนร้อยละ 96.75 รองลงมาเป็นครูและเจ้าหน้าที่ร้อยละ 1.89 และผู้ปกครอง ร้อยละ 1.36 
นักเรียนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสหกรณ์ดีกว่านักเรียนที่ไม่เป็นสมาชิก
สหกรณ์ กิจกรรมที่นักเรียน ครูเจ้าหน้าที่และผู้ปกครองส่วนใหญ่เข้าร่วมโครงการมากที่สุด คือการซื้อ
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สินค้าในร้านส่วนความและพอใจประโยชน์อ่ืนที่นักเรียน ครูเจ้าหน้าที่และผู้ปกครองได้รับมีดังนี้
รายการสินค้าที่ชอบมากท่ีสุด คือ เครื่องเขียน ประสบการณ์ที่ได้รับจากสหกรณ์มาก คือ สหกรณ์สอน
ให้มีระเบียบวินัยและการรวมกลุ่ม ประโยชน์ที่ได้รับจากสหกรณ์มากคือ สหกรณ์สอนให้มีระเบียบ
วินัยและการรวมกลุ่ม ประโยชน์ที่ได้รับมากที่สุด คือได้ซ้ือสินค้าในราคายุติธรรม ส่วนประโยชน์อ่ืนที่
ไดร้บัจากโครงการคือรายได้ที่เกิดจากการร่วมกิจกรรมโครงการ ซึ่งมีเงินปันผลของสมาชิกการจ่ายเงิน
เฉลี่ยคืนตามยอดซื้อ รายได้จากการฝากขายสินค้าและรายได้จากการสมัครเป็นพนักงานขายสินค้าใน
สหกรณ์ นอกจากนั้นยังพบว่า นักเรียน ครูเจ้าหน้าที่และผู้ปกครองมีความเห็นพ้องกันว่าควรจะ
ด่าเนินกิจกรรมร้านค้าต่อไปในปีการศึกษาหน้า โดยมีการปรับปรุงแก้ไข ในด้านเวลา การเปิด-ปิด
สหกรณ์การเพ่ิมชนิดของสินค้าการให้บริการ ในด้านจ่าหน่ายสินค้าให้มีความรวดเร็วและคล่องตัว
ยิ่งขึ้น 
 4. การด่าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ สังกัดเทศบาลเมือง
สิงห์บุรี ตามความคิดเห็นด้านผลผลิต (Product) ตามทัศนะของครูผู้สอนและนักเรียน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ได้แก่ ได้รับเงินปันผลเฉลี่ยคืนทุกปีการศึกษา รองลงมา สมาชิกสามารถด่าเนินการจัด
กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน และสมาชิกรู้หลักการสหกรณ์ สมาชิกทุกคนมีความพึงพอใจ ในด่าเนิน
กิจกรรมสหกรณ์ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภราดร บุญส่ง (2548 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องการ
ประเมินโครงการกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส่านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครพนม เขต 1 ที่พบว่า ด้านผลผลิต ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อหลักการสหกรณ์และผลการด่าเนินงานของสหกรณ์ อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมสหกรณ์ และทักษะในการท่างานเป็นกลุ่ม อยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่วนที่พบปัญหาคือ สมาชิกบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมสหกรณ์
อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการ สหกรณ์ ปรากฏว่า โรงเรียนยังไม่ได้เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในวิชาสหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อรทัย หอมทรัพย์ (2537 : บทคัดย่อ) ในด้านการ
ด่าเนินการจัดกิจกรรม สหกรณ์ในโรงเรียนรวมทั้งสองขนาด การด่า เนินการจัดกิจกรรมสามารถ
ด่าเนินการได้ผลดีในด้านการค้าแต่ ได้ผลต่่ากว่าเกณฑ์ในการด้านการศึกษา คือสมาชิกกิจกรรม
สหกรณ์โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ต่่ากว่าเกณฑ์  
 อนึ่งในการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน โรงเรียนควรค่านึงถึงสาระส่าคัญ ดังต่อไปนี้คือ
การจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนนั้นจะต้องพยายามจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามหลักการและวิธีการ
สหกรณ์ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองมากที่สุด และมีความมั่นคงก้าวหน้า สามารถควบคุม
ตรวจสอบได้ เหตุที่กล่าวเช่นนี้เพราะว่าสมาชิกสหกรณ์ของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรม 
อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ต่่ากว่าเกณฑ ์
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรประเมินไปใช ้
 ในการด่าเนินการจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ดังกล่าว ถึงแม้ว่าจะจัด
กิจกรรมได้ผลอยู่ในระดับมากแต่ก็ยังไม่ประสบผลส่าเร็จเท่าที่ควรในด้านการศึกษา ดังนั้น เพ่ือให้การ
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จัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษาประสบผลส่าเร็จและเกิดประโยชน์อย่ างแท้จริงจึงควรมีการ
ปรับปรุงดังนี้ 
 1. ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนนั้น ซึ่งโดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์
ที่พอใช้นั้น ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบและครูผู้สอน ตลอดจนหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ด่าเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ควรหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึน้ 
  1) จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนแก่นักเรียน 
โดยเชิญบุคลากรจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการสหกรณ์มาให้การ
บรรยาย 
  2) ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ จัดท่าป้ายนิเทศ เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ให้
นักเรียนได้อ่านและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
  3) ควรจัดท่าเอกสารเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน 
อาจจะท่าเปน็หนังสือเล่มเล็กเอาไว้อ่านในห้องสมุด 
  4) ควรใช้มิติในที่ประชุมใหญ่ออกกฎระเบียบข้อบังคับของกิจกรรมสหกรณ์ 
 2. การส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ควรจัดกิจกรรมสหกรณ์โดยมุ่งถึงประโยชน์ทาง
การศึกษาเป็นประการส่าคัญ และให้ครูผู้สอนบูรณาการกิจกรรมการสหกรณ์กับการเรียนการสอนใน
กลุ่มสาระการเรียนอื่นๆ 
 3. ควรมีการเตรียมส่ารวจความพร้อมเบื้องต้นของบุคลากรและความเพียงพอของตู้เก็บ
เอกสารและชั้นวางสินค้า 
ข้อเสนอแนะในกำรประเมินครั้งต่อไป 
 1. ควรมีท่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการส่งเสริม
สหกรณ์ในโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 
 2. ควรได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครอง ที่เกี่ยวกับการด่าเนินงานการจัดกิจกรรม
สหกรณ์ในโรงเรียน 
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