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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง 

 

“การติดตาม”(Monitoring)  หมายถึง (จิรพันธ์ ไตรทิพจรัส,2549;3) การก ากับดูแลการด าเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด โดยวิธีการที่ใช้ในการติดตามได้แก่ 

1) การประชุมและให้รายงานการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการในที่ประชุม 
2) การให้เขียนรายงานผลเป็นครั้งคราว เช่น รายงานรายไตรมาส 
3) การให้กรอกแบบฟอร์มเพ่ือรายงาน 
4) การติดตามสังเกต สอบภาม โดยผู้บริหาร เป็นต้น 

 

“การประเมิน”(Evaluation) หมายถึง (พิสณุ ฟองศร,ี2551;4) กระบวนการตัดสินคุณค่าของสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดโดยน าสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

 

“การวัด”(Measurement) หมายถึง (พิสณุ ฟองศรี,2551;5-6) การก าหนดค่าเป็นตัวเลขให้กับสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดตามวิธีการหรือเครื่องมือที่ก าหนดขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณโดยตรง เช่น การนับจ านวน และความถี่ของ
สิ่งหนึ่งสิ่งใด และการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เช่นตลับเมตร เครื่องชั่งน้ าหนัก เทอร์โมมิเตอร์ วัดความสูง 
น้ าหนัก อุณหภูมิฯลฯ ไปเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหรือกลุ่มเป้าหมายให้ออกมาเป็นตัวเลข  

“เกณฑ์”(Criteria) หมายถึง (พิสณุ ฟองศรี,2551;6) ระดับที่ก าหนดไว้หรือมาตรฐานที่ควรจะเป็น 
เพ่ือใช้ตัดสินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่นระดับส่วนสูง น้ าหนักตามวัยต่างๆ รายได้ขั้นต่ าของแรงงานไร้ฝีมือ ระดับ
พฤติกรรมของนักเรียน และระดับประสิทธิภาพของสถาบันเป็นต้น ซึ่งในกระบวนการประเมินนั้นการก าหนด
เกณฑ์ถือเป็นเรื่องยุ่งยากมาก เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปยังมีน้อย โดยเฉพาะ
เกณฑ์ทางสังคมหรือการประเมินโครงการต่างๆ เมื่อก าหนดแล้วจะประสบปัญหาและข้อโต้แย้งเสมอ เพราะถ้า
ก าหนดเกณฑ์สูงเกินไปก็ยากที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายได้ ถ้าก าหนดไว้ต่ าจะประสบปัญหาเรื่องคุณภาพแม้ว่าจะ
ผ่านเกณฑ ์
 

แนวคิดในการติดตามและประเมินผล 
        ในปี  ค.ศ.  1971  สตัฟเฟิลบีมและคณะได้เขียนหนังสือทางการประเมินออกมาหนึ่งเล่ม  ชื่อ  

“Educational Evaluation and decision Making”  หนังสือเล่มนี้ได้เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในวง
การศึกษาของไทยเพราะได้ให้แนวคิดและวิธีการทางการวัดและประเมินผลการศึกษาได้อย่างน่าสนใจและ
ทันสมัยด้วย  นอกจากนั้น  สตัฟเฟิลบีมก็ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการประเมินและรูปแบบของการประเมินอีก
หลายเล่มอย่างต่อเนื่อง  จึงกล่าวได้ว่า  ท่านผู้นี้เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทฤษฎีการประเมิน  จนเป็น
ที่ยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบัน  เรียกว่า  CIPP  Model 
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รูปแบบการประเมินแบบซิป  (CIPP  Model)  เป็นการประเมนภาพรวมของโครงการ  ตั้งแต่บริบท  ปัจจัย
ป้อน  กระบวนการ  และผลผลิต  (Context,  Input,  Process  and  product)  โดยจะใช้วิธีการสร้าง
เกณฑ์และประสิทธิภาพของโครงการ  ทั้งภาพรวมหรือรายปัจจัยเป็นส าคัญ  ซึ่งพออธิบายได้ดังนี้ 

          การประเมินด้านบริบท  หรือประเมินเนื้อความ  (context Evaluation )  เป็นการศึกษา
ปัจจัยพ้ืนฐานที่น าไปสู่การพัฒนาเป้าหมายของโครงการ  ได้แก่  บริบทของสภาพแวดล้ อม  นโยบาย  
วิสัยทัศน์  ปัญหา  แหล่งทุน  สภาพความผันผวนทางด้านสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  ตลอดจน
แนวโน้มการก่อตัวของปัญหาที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการ  เป็นต้น 

          การประเมินปัจจัยป้อน  (Input Evaluation) เพ่ือต้นหาประสิทธิภาพขององค์ประกอบที่น ามาเป็น
ปัจจัยป้อน  ซึ่งในด้านการท่องเที่ยวอาจจะจ าแนกเป็นบุคคล  สิ่งอ านวยความสะดวก  เครื่องมือ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์  ศักยภาพการบริหารงาน  ซึ่งแต่ละปัจจัยก็ยังจ าแนกย่อยออกไปอีก  เช่น  บุคคล  อาจพิจารณา
เป็น  เพศ  อายุ  มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ  ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง  ทัศนคติ   ศักยภาพ  
ความสามารถ  ประสบการณ์  ความรู้  คุณวุฒิทางการศึกษา  ถิ่นที่อยู่และลักษณะกระบวนการกลุ่ม  เป็นต้น 

          การประเมินกระบวนการ  (Process Evaluation)  เป็นการศึกษาต่อจากการประเมินบริบทและ
ปัจจัยป้อนว่า  กระบวนการเป็นไปตามแผนที่วางไว้  เป็นการศึกษาค้นหาข้อบกพร่อง  จุดอ่อน  หรือจุดแข็ง
ของกระบวนการบริหารจัดการโครงการที่จะน าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใด 

          การประเมินผลิตผล  (Product Evaluation)  เป็นการตรวจสอบประสิทธิผลของโครงการ  
โดยเฉพาะความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ที่ได้แล้วน าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ไปตัดสิน   เกณฑ์
มาตรฐานนั้นอาจจะก าหนดขึ้นเองหรืออาศัยเกณฑ์ที่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นก าหนดไว้  ก็ได้   
   การติดตามและประเมินผลในปัจจุบันนั้น ตามแนวคิดของ  Robert  S. Kaplan และ David  P. 
Norton(อัญชนา ณ ระนอง, ออนไลน์)) ได้เสนอแนวคิด Balanced Scorecard เพ่ือใช้ในการวัดผลของ
กิจการที่จะท าให้ผู้บริหารระดับสูงเห็นภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจนขึ้น ให้ได้ภาพรวมขององค์กรอย่างสมดุล
ขึ้น โดยการวัดผลนอกจากการวัดทางด้านการเงินที่เป็นผลของการด าเนินงานที่เกิดขึ้นมาแล้ว  ต้องมีการวัดผล
ด้านกระบวนการบริหารงาน การสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า ตลอดจนสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ให้แก่
องค์กรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างอนาคตให้แก่องค์กรด้วย ด้วยแนวคิดนี้ผู้บริหาร
สามารถประเมินศักยภาพโดยรวมขององค์กรและความสามารถในการแข่งขันและอนาคตขององค์กรนั้นๆได้

การประเมินสภาวะแวดล้อม 
(Context  Evaluation) 

การประเมินปัจจัยเบื้องต้น/ตัวป้อน 
(Input  Evaluation) 

การประเมินกระบวนการ 
(Process  Evaluation) 

การประเมินผลผลิต 
(Product  Evaluation) 
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ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยขอบเขตหรือองค์ประกอบในการวัดผลตามแนวคิดของBalanced Scorecard ภายใต้มุมมอง
แต่ละด้านนั้นจะประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ได้แก่ 

(1)  วัตถุประสงค์ (objective) เพ่ือเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละมุมมองที่ต้องการจะชี้วัด 
(2) ตัวชี้วัด (Performance Indication) คือ ตัวชี้วัดนั้นจะแสดงให้เห็นว่าองค์กรได้บรรลุถึง

วัตถุประสงค์ในแต่ละด้านหรือไม่ 
(3)  เป้าหมาย (Target ) คือ เป้าหมายหรือค่าตัวเลขท่ีตั้งไว้ เพ่ือให้องค์กรบรรลุถึงค่านั้นๆ 
(4)  แผนงาน โครงการที่ตั้งใจ (Initiatives) คือ แผนการปฏิบัติงานที่มีการล าดับเป็นขั้นๆ ในการ

จัดท ากิจกรรม 
ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าว สามารถน า มาก าหนดเป็นตัวแบบเพ่ืออธิบายกระบวนการบริหารจัดการ

องค์กรในภาพรวม ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ , วัดผลตามแนวคิด
ของ Balanced Scorecard ภายใต้ตัวแบบของทฤษฎีระบบได้ดังนี้ 

 

ตัวแบบแสดงกระบวนการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวมตามแนวคิดทฤษฎีระบบ 

 
จากแผนภาพข้างต้น แสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการบริหารจัดการองค์กรโดยจะเริ่มตั้งแต่ปัจจัย

น าเข้า (Input) อันประกอบด้วยความต้องการหรือข้อเรียกร้อง(Demand) และแรงสนับสนุน (Support) ที่เป็น
เสมือนแรงผลักดันหรือแรงกระตุ้นให้องค์กรเริ่มกระบวนการในการบริหารจัดการ  (Internal Process) เพ่ือ
ก่อให้เกิดผลผลิต (Output)หรือผลลัพธ์ (Outcome) ที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการหรือการสนับสนุน
ต่างๆ ซึ่งผลผลิตหรือผลลัพธ์ดังกล่าวนี้ จะเป็นผลสะท้อน (Feed Back) กลับมาเป็นปัจจัยน าเข้าอีกครั้งหนึ่ง 
โดยมีกระบวนการควบคุมและประเมินผลเป็นอีกปัจจัยในการช่วยสะท้อนผลการด าเนินงาน  ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของผลลัพธ์และผลผลิต กลับไปสู่กระบวนการบริหารจัดการ เพ่ือปรับปรุงกลยุทธ์ พัฒนา
กระบวนการ ปรับปรุง หรือขยายผลการด าเนินการต่อไป 


