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บทคดัยอ่ 

 การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์1. เพื่อประเมนิปัจจยัน าเขา้ของโครงการเปลีย่นขยะเป็นทุน  2. เพื่อประเมนิ
กระบวนการของโครงการเปลี่ยนขยะเป็นทุน 3. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการเปลี่ยนขยะเป็นทุนโดย  
มวีตัถุประสงค์ 3 ดา้น คอื 1) ดา้นปัจจยัน าเขา้ 2) ดา้นกระบวนการ 3) ดา้นผลผลติ แหล่งขอ้มูล จ านวน 154 คน 
ซึง่ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง เครื่องมอืที่ใชใ้นการศกึษา ได้แก่ แบบสมัภาษณ์ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยวเิคราะห์   
ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และวเิคราะหเ์น้ือหา ผลการศกึษาสรุปไดด้งันี้ 
  1. ดา้นปัจจยัน าเขา้ ผลการประเมนิดา้นบุคลากร ดา้นสถานที ่ดา้นวสัดุ อุปกรณ์ในภาพรวมผ่านเกณฑ์
การประเมนิ ยกเวน้ดา้นงบประมาณมไีม่เพยีงพอต่อการจดัการขยะ 
  2. ดา้นกระบวนการ มกีารวางแผนและการแต่งตัง้คณะกรรมการทีเ่หมาะสม และแต่งตัง้คณะกรรมการ
พจิารณาบรหิารจดัการทุนการศกึษา ในส่วนผลการประเมนิดา้นจดัการอบรมใหค้วามรูเ้จา้หน้าทีโ่ครงการ และดา้น
กจิกรรมการจดัการขยะ ตามความคดิเหน็ของครแูละนกัเรยีนนกัศกึษา ในภาพรวมผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 
  3. ด้านผลผลติ มีผลการประเมินนักเรียนนักศกึษามีวินัยในการจดัการขยะภาพรวมผ่านเกณฑ์ การ
ประเมนิ เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า ดา้นการคดัแยกขยะ ดา้นการใชซ้ ้า ดา้นการน ากลบัมาใชใ้หม่ ผ่านเกณฑก์าร
ประเมนิ ยกเวน้ ดา้นการลดการใช ้ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ ผลการประเมนินกัเรยีนนกัศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจ
ในการจดัการขยะตามหลกั 3R ภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมนิ คดิเป็นรอ้ยละ 78.00 ผลการประเมนิจ านวนเงนิ
ทุนการศกึษา การจดัสรรจ านวนทุนการศกึษาไม่สอดคลอ้งเหมาะสมตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 
 
ค ำส ำคญั :  ประเมนิโครงการ จดัการขยะตามหลกั 1B3 R 
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Abstract 
 Objective of this study: 1. To assess the inputs of the waste to capital conversion project. 2. To 
assess the process of the waste to capital conversion project. 3. To assess the productivity of the waste to 
capital conversion project by there are 3 objectives: 1) inputs, 2) processes, 3) productivity, data sources 
of 154 people, which were obtained by a specific selection. The tools used in the study were interviews, 
data analysis by analysis, percentage, mean, standard deviation and analyze the content. The study 
results were summarized as follows: 
  1. The inputs revealed the personal, place and materials passed the criteria for overall 
assessment. Except the budget is not enough qualified. 
  2. The process planned and appointed the appropriate committees and appointed the 
management committees for the scholarships. The evaluation of short training course for project official 
and waste management, the overall teachers and students opinions meet the evaluation criteria. 
  3. The products included evaluated students' self-discipline of waste management, overall meet 
the evaluation criteria. Specifically, waste separation and reuse meet the criteria for overall assessment, 
excepted reduce do not meet the criteria for overall assessment. Students with knowledge and 
understanding about waste management under 3R theory, overall meet the evaluation criteria at 78.00%. 
The evaluation of scholarships do not meet the objectives of the project.  
 
Keyword:  Project Evaluation, waste management under 1B3R theory  
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1. บทน ำ 
 ในปัจจุบันเป็นยุคแห่งความเจริญทางด้าน
วตัถุนิยมท าใหก้ระบวนการผลติเพื่อให้เกดิการจูงใจ
ผู้บริโภคการบรรจุภัณฑ์ต้องดึงดูดความสนใจสสีนั
สดใสและผู้คนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมนิยมบริโภค
สนิค้าที่บรรจุหบีห่อที่สวยงามน่าใช้เมื่อนิยมสนิค้าที่
บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่สดใสจึงท าให้ปรมิาณมูลฝอย
เพิม่มากขึน้ซึง่มลูฝอยทีม่าจากหบีห่อการบรรจุภณัฑ์
ส่วนใหญ่จะเป็นกระดาษ พลาสติกและโลหะสิ่ง
เหล่านี้สามารถน ากลบัมาใช้ซ ้าหรอืแปรรูปได้ท าให้
เกิดมูลค่าเป็นเงนิลดการใช้ทรพัยากรธรรมชาติลงได ้
(กรมควบคุมมลพิษ, 2548 : 3) ปัญหาขยะมูลฝอยเป็น
ปัญหาทีทุ่กฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งไดใ้หค้วามส าคญัและต้อง
ร่วมมอืแก้ไขกนัอย่างเต็มความสามารถ เพราะเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน
และนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  ทั ้งนี้
เนื่องจากความเจรญิเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การ
เพิม่ขึน้ของจ านวนประชากรตลอดจนพฤตกิรรมการ
อุปโภคบรโิภคของคนเราเริม่เปลีย่นไปท าใหเ้กดิขยะ
มูลฝอยสูงขึน้ตามไปด้วยซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหา
ดา้นสิง่แวดลอ้มมากขึน้ (Tyler, R. W, 1969) 
 โรงเรียนบ้านแคน (วนัครู 2530) ส านักงาน
เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 2 เอง
กเ็ช่นกนัไดต้ระหนกัถงึความส าคญัของปรมิาณขยะที่
เพิ่มขึ้น ในแต่ละวัน ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมของ
นักเรยีนและบุคลากรในโรงเรยีน ไม่ว่าจะเป็นขยะที่
เกดิจากการอุปโภค บรโิภค ขยะในส านักงานที่เป็น
เอกสารต่างๆ ทีท่ิง้โดยเปล่าประโยชน์ จงึมแีนวคดิใน
การก าจดัขยะทีม่คีุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อนกัเรยีน 
อกีทัง้ยงัส่งผลต่อสภาพแวดล้อมภายในโรงเรยีน จงึ
ได้จดัท าโครงการเปลี่ยนขยะเป็นทุนขึน้ เพื่อน าขยะที่
ได้จากการทิ้งในแต่ละวนัมาเพิ่มมูลค่า โดยการคัด
แยกขยะเพื่อน าไปจ าหน่าย และน าเงนิที่ได้จากการ
จดัการขยะนัน้มาเป็นทุนศกึษาใหแ้ก่นกัเรยีน ทีเ่รยีน
ดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์ของ
โครงการ เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีน มีวนิัยในการจดัการ
ขยะ และการน าหลกัการแยกขยะไปใชง้านได้ และเพื่อ
น าขยะที่ คั ดแยกไปจ าห น่ ายและน าเงิน เป็ น
ทุนการศกึษา ในส่วนของกจิกรรมโครงการได้ มกีาร

วางแผนการด าเนินงาน แต่งตัง้คณะกรรมการในการ
จดักจิกรรมในโครงการ จดัอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบั
หลักการจัดการขยะตามหลัก 1B3 R (Believe in 
Reduce Reuse Recycle) ใ น ก า ร ด า เนิ น ง า น
โครงการมคีรูทีป่รกึษาและนักเรยีนทีเ่ป็นเจา้หน้าทีท่ี่
ด าเนินโครงการ ซึ่งโรงเรียนได้ด าเนินโครงการ
เปลีย่นขยะเป็นทุน มาตัง้แต่ปีการศกึษา 2557 จนถงึ
ปัจจุบัน แต่ยังมีผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ อนัได้แก่ 
ผูบ้รหิาร คร ูและนักเรยีน มคีวามต้องการที่จะทราบ
ถึงการด าเนินงานโครงการเปลี่ยนขยะเป็นทุน ของ
โรงเรยีนบ้านแคน (วนัครู 2503) ซึ่งการด าเนินการ
ใดๆ  ก็ต าม  ค ว รมีก ารป ระเมิน เพื่ อ รวบ รวม
สารสนเทศมาพฒันาปรบัปรุงโครงการใหด้ขีึน้ 
 ในการประเมินโครงการนั ้นสามารถที่จะ
ประเมินตามจุดมุ่งหมายหลักของโครงการ และ
ประเมนิโครงการโดยยดึรูปแบบของการประเมนิเขา้
มาช่วยในการประเมนิ (Cronbach, 1963) ผูป้ระเมนิ
จงึสนใจในการประเมินโครงการเปลี่ยนขยะเป็นทุน
ดงักล่าว โดยน าการประเมินแบบองิผู้มีส่วนได้ส่วน
เสยีมาใช้ในการประเมนิ (พสิณุ ฟองศรี, 2550 : 73) 
รูปแบบการประเมินแบบอิงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้
ความส าคัญและเน้นการตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มต่างๆ (Multiple Satkeholder Groups) เช่น ผู้สนใจ
และเกี่ยวข้องกับการประเมิน กลุ่มนี้จะมีส่วนร่วมใน
ขัน้ตอนต่างๆ ของการประเมนิแบบองิผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Stakeholder-Based Evaluation: SBE) เป็ นการ
ประเมินที่ เปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่สนใจ ที่มีความ
แตกต่างหลากหลายเกี่ยวกับสิ่งที่จะประเมินได้เข้า
มาร่วมให้ขอ้เสนอแนะแลว้น าขอ้เสนอทีไ่ด้ จากกลุ่ม
ผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีไปใช้เพื่อการวางแผนด าเนินการ
ประเมิน  และการจัดท าราย งานการประเมิน 
(Stufflebeam et al, 1972) หรอืมสีว่นร่วมในการวาง
แผนการก าหนดประเด็นการประเมนิและการจดัท า
รายงานสรุปการประเมนิ ซึ่งการประเมินแบบองิผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย มี 5 ขัน้ตอน ดังนี้  1) ก าหนดและ
คดัเลือกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีเกี่ยวกับสิง่ที่จะท า
การประเมิน 2) ติดต่อ พูดคุย กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียที่คัดเลือก 3) น าข้อเสนอแนะที่ได้รบัจาก
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวางแผนด าเนินการเก็บ
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รวบรวมขอ้มลู และท าการประเมนิ 4) ใหก้ลุ่มผูม้สีว่น
ได้ส่วนเสีย ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท า
รายงานการประเมินโครงการและการใช้ประโยชน์ 
จากผลการประเมนิ 5) จดัท ารายงานเผยแพร่ต่อกลุ่ม
ผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยี ทัง้นี้เพราะการประเมนิโดยองิผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสยีเป็นการประเมนิทีผู่ม้สี่วนได้ส่วนเสยี
และผูป้ระเมนิร่วมกนัก าหนดสิง่ทีมุ่่งประเมนิ เพื่อให้
ได้สารสนเทศ ที่จะน าไปสู่ผลการประเมินที่เป็น
แนวทางในการพฒันาและปรบัปรุงโครงการเปลี่ยน
ขยะเป็นทุน นอกจากแนวคิดตามรูปแบบดังกล่าว
แล้ว ในการประเมินโครงการเพื่อให้ได้สารสนเทศ
จากกระบวนการและผลผลติที่เกิดขึน้จากโครงการ  
มีรูปแบบการประเมินที่หลากหลาย (Stake, 1967)  
ผูป้ระเมนิได้ยดึรูปแบบการประเมนิเชงิระบบ (พสิณุ 
ฟองศรี, 2550 : 9) ที่เน้นวิธีเชิงระบบด้วยการวาง
แผนการด าเนินงานอย่างชัด เจน ใช้ เครื่องมือ
มาตรฐานในการรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล และ
สรุปผลตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ (Scriven, 
1967) เป็นองค์ประกอบในการก าหนดกรอบการ
ประเมินโครงการ เพื่อช่วยในการประเมินโครงการ 
กระบวนการด าเนินงานตัง้แต่ต้นจนสิน้สุดโครงการ 
ซึง่สามารถอธบิายหรอืแสดงความคดิเหน็สิง่ทีเ่กดิขึน้
หรือปฏิบัติอยู่ และปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากระบบ 
ท าใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โดย
องค์ประกอบในระบบ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้  
1) ปัจจัยน า (Input) ได้แก่ งบประมาณ ทรัพยากร 
วสัดุ อุปกรณ์ 2) กระบวนการ (Process) ไดแ้ก่ ขัน้ตอน
การด าเนินงานต่างๆ 3) ผลผลิต (Product) เป็นผล
การด าเนินงานตามวตัถุประสงค์หรอืเป้าหมายของ
โครงการ ผู้ประเมนิจงึเหน็ว่าควรมกีารประยุกต์การ
ประเมินแบบอิงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาใช้ในการ
ประเมนิโครงการเปลีย่นขยะเป็นทุน โดยประยุกต์ใช้
รปูแบบนี้ในขัน้ตอนแรก ซึง่เป็นการร่วมมอืระหว่างผู้
ประเมินกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการวางแผนการ
ประเมินและก าหนดขอบเขตการประเมิน และ 
ขัน้สดุทา้ยคอืร่วมกนัเขยีนรายงานการประเมนิเพราะ
ทัง้สองขัน้ถอืเป็นหวัใจของการประเมนิรปูแบบองิผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสยี เพื่อให้ทราบถึงระดบัผลการด าเนิน
โครงการ ปัจจยัในการด าเนินโครงการ รวมทัง้ปัญหา

และอุปสรรคที่เกดิขึน้ในระหว่างการด าเนินโครงการ 
เพื่อน าผลการประเมนิไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผน
ปรบัปรุงการด าเนินโครงการเปลี่ยนขยะเป็นทุนให้
เหมาะสมและเกดิประสทิธผิล ผูป้ระเมนิจงึสนใจทีจ่ะ
ประเมินโครงการเปลี่ยนขยะเป็นทุน กรณีศึกษา
โรงเรยีนบา้นแคน (วนัครู 2503) โดยประยุกต์ใชก้าร
ประเมินแบบอิงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และได้น า
องค์ประกอบการประเมินเชิงระบบมาใช้ในการ
ก าหนดวตัถุประสงค์ของการประเมินโครงการและ
ก าหนดขอบเขตการประเมินโครงการเปลี่ยนขยะ 
เป็นทุน ในครัง้นี้ 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 การประเมินโครงการเปลี่ยนขยะเป็นทุน 
กรณี ศึกษ าโรงเรียนบ้ านแคน  (วันครู  2503 )  
ผูป้ระเมนิไดป้ระยุกต์ใชก้ารประเมนิแบบองิ ผู้มสี่วน
ได้ส่วน เสีย  และน าองค์ป ระกอบการประเมิน  
เชิงระบบมาใช้ในการก าหนดวตัถุประสงค์ของการ
ประเมนิโครงการ ดงันี้ 
  1. เพื่อประเมนิปัจจยัน าเขา้ของโครงการ
เปลีย่นขยะเป็นทุน 
  2. เพื่อประเมนิกระบวนการของโครงการ
เปลีย่นขยะเป็นทุน 
  3. เพื่ อประเมินผลผลิตของโครงการ
เปลีย่นขยะเป็นทุน 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั  
3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การประเมินโครงการเปลี่ยนขยะเป็นทุน 
กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านแคน (วันครู 2503) โดย
ประยุกต์ใช้การประเมินแบบอิงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ผู้ประเมินได้ด าเนินการโดยประยุกต์ใช้การประเมิน
แบบอิงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ด้าน
แหล่งขอ้มูล ในการประเมนิโครงการเปลีย่นขยะเป็น
ทุนในครัง้นี้ ผูป้ระเมนิและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีจากการ
ประเมนิโครงการ ไดร้่วมกนัก าหนดแหล่งขอ้มลู ดงันี้ 
 1) แหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคล ได้แก่ ผู้บริหาร
โครงการ (ผู้บริหารโรงเรียน) จ านวน 1 คน ครูที่
ปรึกษาโครงการ จ านวน 4 คน (หัวหน้าสายชัน้
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อนุบาล หวัหน้าสายชัน้ ป.1-3 หวัหน้าสายชัน้ ป.4-6 
หวัหน้าสายชัน้ ม.1-3) ครูประจ าชัน้ จ านวน 19 คน 
เจ้าหน้าที่ในโครงการ (คณะกรรมการนักเรียนที่
ร ับผิดชอบโครงการ) จ านวน 10 คน นักเรียน 
จ านวน 120 คน รวมแหล่งขอ้มูลบุคคล จ านวน 154 
คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  
 2) แหล่งขอ้มูลที่เป็นเอกสาร ไดแ้ก่ หลกัฐาน
การใช้งบประมาณ การวางแผนและการด าเนินงาน
โครงการ สมุดบญัชรีายรบัจากการจ าหน่ายขยะ 
3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั   
 1. แบบสัมภาษณ์การประเมินโครงการ
เปลี่ยนขยะเป็นทุน กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านแคน  
(วนัครู 2503) มวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิ ดา้นปัจจยั
น าเข้าของโครงการ ด้านกระบวนการของโครงการ 
และดา้นผลผลติของโครงการ  
 2. แบบสอบถามการประเมนิโครงการเปลีย่น
ขยะเป็นทุน  โรงเรียนบ้านแคน (วันครู  2503)  
มีวัต ถุประสงค์ เพื่ อประเมิน  ด้านปัจจัยน าเข้า  
ในประเด็นความเหมาะสมของบุคลากร ความ
เหมาะสมของสถานที่  ความเหมาะสมของวัสดุ 
อุปกรณ์ และด้านกระบวนการ ในประเด็นความ
เหมาะสมการด าเนินกิจกรรมจดัการขยะตามหลัก 
1B3 R ความเหมาะสมการอบรมใหค้วามรู ้ 
 3. แบบประเมนิตนเอง โครงการเปลี่ยนขยะ
เป็ น ทุ น  โร ง เรีย น บ้ าน แ ค น  (วัน ค รู  2 5 0 3 ) 
มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินด้านผลผลิต ในประเด็น
เกีย่วกบัวนิยัในการจดัการขยะของนกัเรยีน    
3.3 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั  
 ตอนที่ 1 ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า 
(Input) เกีย่วกบัความเพยีงพอของงบประมาณความ
เหมาะสมของบุคลากร สถานที ่และวสัดุ อุปกรณ์ 
 1. ดา้นงบประมาณ  
  ดา้นงบประมาณ มไีม่เพยีงพอ จากหลกัฐาน
การใช้งบประมาณมีการใช้งบประมาณเกนิกว่าที่ตัง้ไว้

ในโครงการ อนัเนื่องมาจากราคาค่าวสัดุอุปกรณ์ในการ
สรา้งทีเ่กบ็ขยะมกีารปรบัราคาขึน้ตามราคาตลาด จงึมี
การของบประมาณในการด าเนินงานเพิม่เตมิ 
 2. ด้านบุคลากร ด้านสถานที่ และด้านวสัดุ 
อุปกรณ์  
  ด้านบุคลากร ตามความคิดเห็นของคร ู
และนักเรยีน พบว่าอยู่ในระดบัมาก ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน เพราะได้มีการพิจารณานักเรียน  จาก
บุ ค ลิ ก ภ าพ  แ ล ะค ว าม ส าม ารถ เข้ า ม า เป็ น
คณะกรรมการหรอืเจา้หน้าทีโ่ครงการ  
  ด้านสถานที่ และวสัดุอุปกรณ์ มีการวาง
ต า แ ห น่ งที่ เก็ บ ร ว บ ร ว ม ข ย ะ ได้ เห ม า ะ ส ม  
โดยวางทีเ่กบ็รวบรวมขยะในบรเิวณทีม่อีากาศถ่ายเท
ไดส้ะดวก มดิชดิ  
 3. ความเพยีงพอของวสัดุ อุปกรณ์ 
  ดา้นวสัดุอุปกรณ์ มคีวามเพยีงพอ เพราะ
ในโครงการวางแผนสร้างที่เก็บขยะไว้จุดเดียวคือ
บริเวณโรงอาหาร ส่วนตามอาคารเรียนต่างๆ น า
กล่องกระดาษมาใชเ้ป็นทีเ่กบ็ขยะชัว่คราว 
 ตอนที่  2 ผลการประเมินด้านกระบวนการ 
(Process) เกี่ยวกับความเหมาะสมการวางแผนการ
ด าเนินงาน การแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินกจิกรรม 
การอบรมให้ความรูเ้จ้าหน้าที่ (นักเรยีน นักศกึษาที่
รบัผดิชอบโครงการ) การด าเนินกจิกรรมจดัการขยะ
ต า ม ห ลั ก  1 B3R (Believe in Reduce Reuse 
Recycle)  
 1. ดา้นการวางแผนการด าเนินงาน ดา้นการ
แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนิน  
  ดา้นการวางแผนการด าเนินงาน และการ
แต่งตั ้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม ในส่วนนี้
ผู้ร ับผิดชอบโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการได้มีการประชุมวางแผนแบ่งงานออกเป็น
ฝ่ าย ต่ างๆ  และแ ต่ งตั ้งคณ ะกรรมการในการ
ด า เนิ น งานต าม โค รงก าร ซึ่ งคณ ะกรรม การ 
แต่ละฝ่ายให้มีนักเรยีน เข้ามามีส่วนร่วมในการท า
ห น้ า ที่ โ ด ย พิ จ า รณ า จ า ก บุ ค ลิ ก ภ าพ  แ ล ะ
ความสามารถของนกัเรยีนทีเ่หมาะสมกบังาน  
 2. ด้ าน ก ารอบ รม ให้ ค ว าม รู้ เจ้ าห น้ าที่ 
(นักเรยีนที่รบัผดิชอบโครงการ) และดา้นการด าเนิน
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กจิกรรมการจดัการขยะตามหลกั 1B3R (Believe in 
Reduce Reuse Recycle) 
  ด้านการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ และ
ดา้นการด าเนินกจิกรรมการจดัการขยะตามหลกั 3 R  
ตามความคดิเหน็ของครู และนักเรยีน นักศกึษา พบว่า
อยู่ในระดบัมาก ซึง่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 
 3. ดา้นการบรหิารจดัการทุนการศกึษา  
  ในด้านการบริห ารจัดการทุ นศึกษ า 
ผู้รบัผิดชอบโครงการได้มอบเงินที่ได้จากการขาย
ขยะในโครงการให้กบังานแนะแนวเพื่อด าเนินการ
ต่อไป ส าหรับงานแนะแนวเมื่ อได้รับบริจาคเงิน
ทุนการศกึษาแล้ว จะมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการเขา้มา
บริหารจัดการทุนการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการมาจาก
ตวัแทนครูแต่ละแผนกวชิา โดยให้คณะกรรมการมสี่วน
ร่วมในการพิจารณาจ านวนทุนการศึกษา และ
คุณสมบัติของนักเรียน ที่มีความประสงค์ขอรับ
ทุนการศกึษา  
 ตอนที่ 3 ผลการประเมนิด้านผลผลติ (Product) 
เกี่ยวกบั วนิัยในการจดัการขยะ ความรู้ความเข้าใจใน
การจดัการขยะตามหลกั 1B3R (Believe in Reduce 
Reuse Recycle) จ านวนเงนิทุนการศกึษา 
 1. ด้านวินัย ในการจัดการขยะจากการ
ประเมนิตนเองของนกัเรยีน   
  ในด้านวนิัยในการจดัการขยะ ประเมนิจาก
พฤติกรรมของนักเรียน ผลการประเมินวินัยในการ
จัดการขยะภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อ
พจิารณารายขอ้ พบว่า ทุกขอ้ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 
ด้านการลดการใช้  ภาพรวมไม่ผ่ านเกณฑ์การ
ประเมิน เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้อผ่าน
เกณฑ์การประเมนิ ยกเวน้นักเรยีน หลกีเลีย่งการใช้
กล่องโฟมเป็นภาชนะใส่อาหาร และนักเรยีนใช้แก้ว
น ้าส่วนตวั หลกีเลีย่งการใชแ้กว้ที่ใชค้รัง้เดยีวแลว้ทิ้ง 
ดา้นการใช้ซ ้า ภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมนิ เมื่อ
พจิารณารายขอ้ พบว่า ทุกขอ้ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 
ยกเว้น  นักเรียนได้น าหนังสือพิมพ์  หรือกล่อง
กระดาษทีเ่หลอืภายในโรงเรยีนน ามาเป็นวสัดุตกแต่ง
ภายในห้องเรียน ด้านการน ากลับมาใช้ใหม่  ใน
ภาพรวมผ่านเกณฑก์ารประเมนิ เมื่อพจิารณารายขอ้ 
พบว่า ทุกขอ้ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ   

 2. ความรู้ความเขา้ใจในการจดัการขยะตาม
หลกั 1B3R (Believe in Reduce Reuse Recycle) 
  ในดา้นความรูค้วามเขา้ใจในการจดัการขยะ
ตามหลัก 1B3R ผลการประเมินนักเรียน มีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการขยะตามหลัก 1B3 R 
(Believe in Reduce Reuse Recycle) มี ค ะ แ น น
เฉลี่ยภาพรวมคดิเป็นร้อยละ 78.00 ซึ่งใกล้เคียงกบั
เป้าหมายของโครงการ เมื่อพิจารณาตามระดบัชัน้ 
พบว่า ยงัมนีักเรยีนระดบัชัน้ ระดบัชัน้ประถมศกึษา 
ปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลการประเมินต ่า
กว่าเป้าหมายทีก่ าหนด  
 3. ดา้นจ านวนเงนิทุนการศกึษา 
  ในส่ วนด้านจ านวนเงินทุ นการศึกษา 
ผู้รบัผิดชอบโครงการได้มอบเงนิที่ได้จากการขายขยะ
ในโครงการใหก้บังานแนะแนว ส่วนงานแนะแนวนัน้
ได้มีการจัดสรรจ านวนเงินทุนการศึกษาจ านวน 1 
ทุนการศกึษา เป็นเงนิ 3,000 บาท เพื่อมอบใหน้กัเรยีน 
นักศกึษาในวนัไหวค้รู ซึ่งจ านวนเงนิทุนการศกึษาไม่
สอดคล้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
ทีต่ัง้ไวจ้ านวน 1 ทุนการศกึษา เป็นเงนิ 1,000 บาท  
 
5. อภิปรำยผลกำรประเมิน 
 จากผลการประเมนิโครงการเปลี่ยนขยะเป็น
ทุนในโรงเรยีนบ้านแคน (วนัครู 2503) มปีระเด็นที่
ควรน ามาอภปิราย ดงันี้ 
 
 1. ผลการประเมนิดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input)  
  1.1 ด้ านงบประมาณ  งบประมาณไม่
เพียงพอ เนื่ องจากมีการใช้งบประมาณเกินกว่ า
งบประมาณที่ตัง้ไวใ้นโครงการ สาเหตุมาจากราคาค่า
วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการสรา้งทีเ่กบ็รวบรวมขยะมกีาร
ปรบัราคาสงูขึน้ อนัเนื่องมาจากในปัจจุบนัมกีารปรบั
ค่าครองชีพให้สูงขึ้นจึงส่งผลกระทบให้ราคาสินค้า
ต่างๆ รวมถงึราคาวสัดุอุปกรณ์ปรบัเพิม่สงูขึน้ไปดว้ย 
  1.2 ด้านบุคลากร ตามความคิดเห็นของ
ครู และนักเรยีน พบว่า อยู่ในระดบัมาก ผ่านเกณฑ์
การประเมิน เพราะได้มีการพิจารณานัก เรีย น
นักศึกษาจากบุคลกิภาพ และความรู้ความสามารถ
เข้ามาเป็นคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่โครงการ 
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เพื่อให้รบัผดิชอบหน้าทีท่ี่ได้รบัมอบหมายเหมาะสม
กบัความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจัยของดิศักดิ  ์ม ะโนผาบ  (2548 : 52) ใน
การศึกษาการประเมินโครงการการจัดการขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาลเมืองล าพูน  พบว่าในด้าน
บุคลากรมีการจัดสรรบุคลากรในการท างานที่มี
ความรู้และความสามารถเหมาะสมกับงานและ
ส าม า ร ถ ท า ง าน ร่ ว ม กั บ ชุ ม ช น ได้  (Doroin, 
Christiane, 1992) 
  1.3 ด้านสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ มีการ
วางต าแหน่งทีเ่กบ็รวบรวมขยะไดเ้หมาะสม ซึง่การวาง
ที่เก็บรวบรวมขยะในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้
สะดวก มิดชิด ไม่ส่งกลิ่นรบกวน และวางไว้ใน
บรเิวณที่ไม่กีดขวางทางเดนิ เพื่อสะดวกต่อการทิ้ง
ขยะของนัก เรียน  และวัสดุอุปกรณ์ มีเพียงพอ 
เน่ืองจากในโครงการไดว้างแผนตัง้จุดรองรบัขยะไวท้ี่
จุดเดียวคือบริเวณโรงอาหาร ส่วนบริเวณอาคาร
ต่างๆ มีการใช้กล่องกระดาษท าเป็นที่รองรบัขยะ
ชัว่คราว เพื่อใช้รองรับขยะตามอาคารเรียน แล้ว
น ามารวมไวท้ีจุ่ดเดยีวกนัเพื่อการจ าหน่ายต่อไป 
 2. ผ ลก ารป ระ เมิ น ด้ า น ก ระบ วน ก า ร 
(Process)  
  2.1 ด้านการวางแผนการด าเนินงาน ด้าน
การแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน  
   ในด้านการวางแผนการด าเนินงาน 
และดา้นการแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน พบว่า 
มีการวางแผนการด าเนินงานเหมาะสม เพราะ
ผู้ร ับผิดชอบโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการได้มีการประชุมวางแผนแบ่งงานออกเป็น
ฝ่ าย ต่ างๆ  และแ ต่ งตั ้งคณ ะกรรมการในการ
ด าเนินงานตามโครงการ ซึง่คณะกรรมการแต่ละฝ่าย
ให้มีนักเรยีน  เขา้มามสี่วนร่วมในการท าหน้าที่โดย
พิจารณาจากบุคลิกภาพ และความรู้ความสามารถ
ของนักเรียนที่เหมาะสมกับงาน เพื่อให้โครงการ
ด าเนินไปได้อย่างมีประสทิธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ 
พิ ส ณุ  ฟ องศ รี (2550 : 62-63) ได้ก ล่ าวว่ าการ
วางแผนและตดิตามโครงการอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่โครงการมีปริมาณและศักยภาพ

เพยีงพอ และมกีารบรหิารโครงการแบบมสี่วนร่วมจะ
สง่ผลใหโ้ครงการประสบความส าเรจ็ 
  2.2  ด้านการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่
(นักเรียนที่รบัผิดชอบโครงการ) และด้านการด าเนิน
กิจกรรมการจดัการขยะตามหลกั 1B3 R (Believe in 
Reduce Reuse Recycle) ตามความคิดเห็นของคร ู
และนักเรียน พบว่าอยู่ในระดบัมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์
การประเมิน เนื่องจากมีการจัดนักเรยีน ในการท า
ห น้ าที่ ให้ เห มาะสมกับ งาน  โดย เจ้ าห น้ าที่ ได้
ปฏิบตัิงานตามที่ได้รบัมอบหมายในแต่ละฝ่ายด้วย
ความรบัผดิชอบ จงึส่งผลให้การด าเนินกจิกรรมตาม
โครงการราบรื่นเหมาะสม  
  2.3  ด้านการบริหารจัดการทุนการศึกษา  
ในส่วนด้านการบริหารจัดการทุนศึกษาผู้รบัผิดชอบ
โครงการไดม้อบเงนิที่ไดจ้ากการขายขยะในโครงการ
ให้กบังานแนะแนวเพื่อด าเนินการต่อไป ส าหรบังาน
แนะแนวเมื่อได้รบับรจิาคเงนิทุนการศกึษาแลว้ จะมี
การแต่งตัง้คณะกรรมการเข้ามาบริหารจัดการ
ทุนการศกึษา ซึง่คณะกรรมการมาจากตวัแทนครูแต่
ละแผนกวชิา โดยใหค้ณะกรรมการมสี่วนร่วมในการ
พิจารณาจ านวนเงินทุนการศึกษา และพิจารณา
คุณสมบตัิของนักเรยีน นักศึกษาที่มีความประสงค์
ขอรับทุนการศึกษา ซึ่งพิจารณาจากผลการเรียน 
ของนกัเรยีนและฐานะหรอืรายไดข้องผูป้กครอง 
 3. ผลการประเมนิดา้นผลผลติ (Product)  
  3.1 ด้านวินัยในการจัดการขยะ จากการ
ประเมนิตนเองในด้านพฤติกรรมของนักเรยีนเกี่ยวกบั
การมวีนิัยในการจดัการขยะ ผลการประเมินวนิัยใน
การจดัการขยะภาพรวมผ่านเกณฑก์ารประเมนิ เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้นทุกดา้นผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 
ยกเว้น ด้านการลดการใช้ ผลการประเมินต ่ ากว่า
เกณฑ์ เนื่ องจากในสถานศึกษายังมีร้านค้าที่ใช้
ภาชนะใส่อาหารจากกล่องโฟม และแกว้น ้าพลาสตกิ
แบบใช้ครัง้เดยีวแล้วทิ้ง จงึท าให้นักเรยีน นักศกึษา
หลกีเลีย่งการลดการใชภ้าชนะเหล่านี้ไม่ได้สอดคลอ้ง
กบัปรยีาภรณ์ หงษ์โต (2553) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง การ
ประเมินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน
สงักดัเทศบาลเมอืงนครพนม พบว่า ดา้นผลผลติโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� =3.74) เมื่อพิจารณา
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รายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมาก ทุกขอ้ ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่
สงูสุด ได้แก่ ขอ้ 2 โครงการธนาคารขยะรไีซเคลิท า
ให้ โรงเรียนมีบรรยากาศที่ดี เอื้อ ต่อการเรียนรู ้ 
(𝑥 =4.09) 
  3.2  ความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะ
ต า ม ห ลั ก  1 B3R (Believe in Reduce Reuse 
Recycle) ในด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
ขยะตามหลกั 1B3R ผลการประเมนินกัเรยีนมคีวามรู้
ความเข้าใจในการจัดการขยะตามหลัก 1B3R 
(Believe in Reduce Reuse Recycle) มี ค ะ แ น น
เฉลี่ยภาพรวมคดิเป็นร้อยละ 78.00 ซึ่งใกล้เคียงกบั
เป้าหมายของโครงการ เมื่อพิจารณาตามระดบัชัน้ 
พบว่า ยงัมนีกัเรยีนระดบัชัน้ ระดบัชัน้ประถมศกึษาปี
ที ่1 และประถมศกึษาปีที ่2 มผีลการประเมนิต ่ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนด เนื่องจากโครงการเปลี่ยนขยะ
เป็นทุนได้ด าเนินงานมาตัง้แต่ปีการศกึษา 2561 แต่
นักเรียนระดับชัน้ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 และ
ประถมศกึษาปีที ่2 มาเรยีนในปีการศกึษา 2562 ซึ่ง
ไม่มคีวามรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการจดัการขยะตาม
หลัก  1B3R จึงส่ งผลให้มีค ะแนน เฉลี่ยต ่ ากว่ า
เป้าหมายที่ก าหนด ส่วนนักเรยีนระดับชัน้ ระดบัชัน้
ประถมศึกษาปีที่  1 และประถมศึกษาปีที่ 2 นั ้น 
สาเหตุเกิดจากมี บางส่วนขาดการอบรมการให้
ความรู้เกี่ยวกบัการจดัการขยะ จึงส่งผลให้คะแนน
เฉลีย่ต ่ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด แต่ต ่ากว่าเป้าหมาย
ทีก่ าหนดไม่มากนัก สอดคลอ้งกบั Legault. (1999 : 
206-A) ไดท้ าวจิยัเรื่องผลกระทบสิง่แวดลอ้มศกึษาที่
มีต่อความรู้ เจตคติ แรงจูงใจ และพฤติกรรมของ
นักเรยีน และผู้ปกครอง โดยมแีนวคดิว่าการพฒันา
ของระบบการศึกษาในควีเบค ช่วยให้สามารถ
ประเมินผลกระทบของโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา
ใหม่ต่อเดก็ทีไ่ดเ้รยีนเป็นครัง้แรก (กลุ่มทดลอง) โดย
หลกัสูตรเป็นแบบในระบบและกิจกรรมสิง่แวดล้อม
ผนวกไว้ ใน วิช าวิท ยาศาสตร์ธรรมชาติ  ซึ่ งมี
วตัถุประสงคอ์ยู่ 3 ขอ้ คอื (1) เพื่อประเมนิผลกระทบ
ของโครงการที่มีต่อ ความรู้ เจตคติ แรงจูงใจ และ
พฤตกิรรมของนกัเรยีนและผูป้กครอง  (2) เพื่อศกึษา
ว่ารูปแบบแรงจูงใจของพฤติกรรมเชิงนิ เวศที่
สงัเกตเหน็ในประชากรผูใ้หญ่ สามารถสะทอ้นในเดก็

หรือไม่  ซึ่ งส่วนหนึ่ งของวัต ถุประสงค์ข้อ 2 ยัง
เปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหเ์สน้ทางตามเงื่อนไขของ
การทดลอง ซึ่งเป็นอิสระจากกันส าหรับเด็กและ
ผู้ใหญ่ และ (3) เพื่อศึกษาว่าคุณลักษณะของเด็ก
อะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อเจตติและแรงจูงใจ ด้าน
สิง่แวดลอ้มของผูป้กครอง ในวตัถุประสงคข์อ้ทีส่ามนี้ 
ยงัมีการศึกษาข้อแตกต่างที่อาจเป็นไปได้เกี่ยวกับ
ความเข้มของความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรในการ
วเิคราะห์เสน้ทาง ซึง่กระท าในกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุมของผู้ปกครอง ผลของการวจิยัเสนอแนะว่า 
เดก็ในกลุ่มทดลองทีม่กัขอขอ้มูลทางระบบนิเวศจาก
ครูและผู้ปกครอง และแสดงให้เห็นแรงจูงใจที่ตน
ตดัสนิใจเองมากกว่าเดก็ในกลุ่มควบคุม 
  3.3  ดา้นจ านวนเงนิทุนการศกึษา ในส่วน
ด้านจ านวนเงนิทุนการศกึษา ผู้รบัผดิชอบโครงการ
ได้มอบเงินที่ได้จากการขายขยะในโครงการให้กับ
งานแนะแนว ในส่วนงานแนะแนวนัน้ไดม้กีารจดัสรร
จ านวนเงินทุนการศึกษาจ านวน 1 ทุนการศึกษา  
เป็นเงนิ 3,000 บาท เพื่อมอบใหน้ักเรยีน ในวนัไหว้
ครู  ซึ่ งจ านวนเงินทุ นการศึกษ าไม่ สอดคล้อง
เหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องโครงการทีต่ัง้ไวจ้ านวน 
1 ทุนการศกึษา เป็นเงนิ 1,000 บาท ซึง่งานแนะแนว
พิ จ ารณ าแล้ว เห็ น ว่ าจ าน วน เงิน  1,000 บ าท  
ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพของนักเรียน ในภาวะ
เศรษฐกจิปัจจุบนัทีส่ง่ผลใหค้่าครองชพีสงูขึน้ จงึไดม้ี
การปรับเพิ่มจ านวนเงินทุนการศึกษาเป็น 3,000 
บาท  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการประเมินไปใช้ 
 1. ผลการประเมิน ปัจจัยน า เข้า ในด้าน
งบประมาณมีไม่เพียงพอ มีการใช้งบประมาณเกิน
กว่างบประมาณที่ตัง้ไว้ในโครงการ จึงควรมีการ
ส ารวจราคาวัสดุ อุปกรณ์ ให้ เป็นราคาปัจจุบัน 
เพื่อน าไปใช้ในการบรหิารงบประมาณในการด าเนิน
โ ค ร ง ก า ร  แ ล ะ มี ก า ร จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ 
เพียงครัง้เดียว แต่โครงการยังมีการด าเนินงาน
ต่อเนื่ องทุกปี  ดังนั ้นผู้ร ับผิดชอบโครงการและ 
ผู้ มี ส่ วน เกี่ ย วข้องกับ โครงก าร ค วรมีก ารขอ
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งบประมาณสนับสนุนจากภายในสถานศึกษา  
หรือภายนอกสถานศึกษา เพื่อให้การด าเนินงาน
โครงการมปีระสทิธผิลทีด่ขี ึน้ 
 2. ผลการประเมินผลผลิต ในการประเมิน
พฤตกิรรมของนักเรยีนในดา้นวนิัยในการจดัการขยะ
นั ้น มีด้านการลดการใช้ต ่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
เนื่องจากในสถานศึกษายังมีร้านค้าที่ใช้ภาชนะใส่
อาหารจากกล่องโฟม และแก้วน ้าพลาสติกแบบใช้
ครัง้เดียวแล้วทิ้ง ด้วยเหตุนี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการจงึควรใหร้า้นคา้ต่างๆ ในสถานศกึษาเขา้มา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ  เพื่ อให้การ
ด าเนินงานโครงการมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลดี
ยิง่ขึน้ และปลกูฝังนกัเรยีน นกัศกึษาใหห้ลกีเลีย่งการ
ใช้ภาชนะดังกล่าวเพื่ อเป็นการลดปริมาณขยะ 
ที่เป็นอนัตรายต่อสิง่แวดล้อม  ส่วนด้านจ านวนเงิน
ทุนการศกึษา งานแนะแนวนัน้ไดม้กีารจดัสรรจ านวน
เงินทุนการศึกษาจ านวน 1 ทุนการศึกษา เป็นเงิน 
3,000 บ าท  ซึ่ ง ไ ม่ ส อ ด ค ล้ อ ง เห ม า ะ ส ม กั บ
วัต ถุ ป ร ะ ส งค์ ข อ ง โค ร งก า รที่ ตั ้ ง ไ ว้ จ า น ว น  
1 ทุนการศึกษา เป็นเงิน 1,000 บาท จากเหตุผล
ดงักล่าวผู้รบัผิดชอบโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง
กับ โค รงก ารควรมี ก ารวางแผนป รับ เป ลี่ ย น

วัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับภาวะ
เศรษฐกจิในปัจจุบนั เพื่อน าไปด าเนินงานโครงการใน
ปีต่อไป 
6.2 ข้อเสนอแนะในการประเมินครัง้ต่อไป 
 1. แนวทางการประเมนิโครงการแบบองิผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสยี ท าให้ได้ทราบความคิดเห็นของผู้มี
สว่นไดส้่วนเสยีหลายฝ่ายทีไ่ดเ้ขา้มาร่วมกนัวางแผน 
ท าให้ผลการประเมนิสามารถตอบสนองสิง่ทีผู่้มสี่วน
ได้ส่วนเสยีอยากรู ้ดงันัน้ควรมกีารน าแนวคดินี้ไปใช้
เป็นแนวทางในการประเมนิโครงการต่างๆ ในสถาบนั 
เพื่อใหผ้ลตรงกบัความตอ้งการทีจ่ะน าไปใช ้
 2. ในการประเมินแบบอิงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ไ ด้ ป ร ะ เมิ น โค ร ง ก า ร จ า ก ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้ผลการประเมินตาม
ความต้องการส่วนหนึ่ ง แต่ยังไม่ ได้ติดตามว่า 
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีในโครงการได้น าผลการประเมิน
ไปใช้ประโยชน์หรือไม่ อย่างไร ดังนัน้ควรน าแนว
ทางการประเมินแบบเน้นการใช้ประโยชน์มาใช้ใน
การประเมนิ เพื่อใหก้ารประเมนิด าเนินการครบวงจร
จนถึงขัน้การน าผลไปใช้ในการปรงัปรุงและพัฒนา
โครงการต่อไป 
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