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บทคัดยอ
การวิ จั ย และการประเมิ น ผล เป น เครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ ใช ใ นการค น หาความจริ ง และตั ด สิ น คุ ณ ค า
สําหรับแวดวงวิชาการในสาขาตาง ๆ มหาวิทยาลัยบางแหงมีการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนทางดานวิจัย
และประเมินผลโดยตรงเพื่อที่จะใหมีความรูความเขาใจและการนําไปใชอยางถูกตอง เหมาะสมในสาขาวิชา
ทั้งหลาย บทความนี้ เขียนขึ้นในลักษณะการตั้งคําถาม (ปุจฉา) และการตอบ (วิสัชนา) คําถามที่สําคัญเกี่ ยวกับ
การวิจัยและประเมินผล เพื่อวัตถุประสงคตามที่กลาว
คําหลัก : วิจัย, ประเมินผล, ความจริง, และ ตัดสินคุณคา
Abstract
Research and evaluation are the instrument for inquiry reality and decision value in
the academic area. Some universities have developed Curriculum and instruction research
and evaluation for construct knowledge to correctly and propriety using in each academic
area.
The article was written in the form of important questions (Q) and answers (A) about
research and evaluation for responding the purpose to clarifying in the knowledge and
application using of research and evaluation
Keyword : Research, Evaluation, Reality, Value
บทนํา
การวิจัยและประเมิ น ผลจั ดเป น เครื่ องมื อที่ สํา คัญเพื่ อใช ในการคน หาความรู ความจริง และตัดสิ น
คุณคา ของสิ่งต า ง ๆ ไมว าจะเป นทางดา น การเมื อง สังคม สาธารณสุข เศรษฐกิจ และการศึกษา เปนตน
ดวยความสําคัญ ของการวิ จัยและประเมินผล จึงมีการเปดหลั กสู ตรและจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ วิ จั ย
และประเมินผลกันในแทบทุกสาขาวิชา ในมหาวิทยาลัยตาง ๆ ไมวาจะเปนมหาวิทยาลัยไทย และตางประเทศ
ซึ่งการเปดหลักสูตรและการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิจัยและประเมินผลในมหาวิทยาลัยของไทยนั้น ก็มักเป ด
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ในระดับ บัณ ฑิตศึกษาเปน ส วนใหญ โดยที่อาจเปดเปน รายวิชาสอดแทรกในหลั ก สูต รอื่น ๆ และเปดเป น
หลักสูตรเพื่อทําการเรียนการสอน เกี่ยวกับการวิจัยและประเมินผลโดยตรง
ดังนั้น การทําความเขาใจที่ถูกตองเพื่อจะใหมีการนําไปใชที่เหมาะสมเกี่ยวกับวิจัยและประเมินผล
สํ า หรั บ แวดวงวิ ช าชี พ ต า ง ๆ จึ ง เป น สิ่ ง สํ า คั ญ จํ า เป น เพราะเมื่ อ เกิ ด ความเข า ใจที่ ถู ก ต อ งและนํ า ไปใช
อยางเหมาะสม ก็จะทําใหไดผลวิจัยและผลประเมินที่นาเชื่อถือนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริง บทความนี้จึง
มีวัตถุประสงคดังที่กลาว โดยผูเขียนมุงนําเสนอในลักษณะการตั้งคําถามและการตอบคําถามที่สาํ คัญเกี่ยวกับ
การวิจัยและประเมินผลดังตอไปนี้

คําถาม 1 วิจัยและประเมินผลคืออะไร
คําตอบ วิจัย คือ วิธีการที่ใชแสวงหา สืบเสาะ คนพบ ความจริง ดวยวิธีการการที่เปนระบบและเชื่อถือ
ได
ประเมินผล คือ วิธีการที่ใชสําหรับตัดสินคุณคาของสิ่งที่มุงประเมิน

คําถาม 2 ความจริงและคุณคา คือ อะไร
คําตอบ ความจริง (Reality) คือ สิ่งที่เชื่อวาจริง ความจริงขึ้นอยูกับความเชื่อ การจะเชื่ออยางไร ขึ้นอยู
กับสํานักคิด (School of Thought) ทางปรัชญา เชน เชื่อวาความจริง คือ จิต (Mind) หรือ แบบ (Form) และ
คือ กาย (Body) หรือ วัตถุ (Material) ดังนั้น ความจริงที่วิจัยคนหาก็คือสิ่งที่นักวิจัยเชื่อวาจริงซึ่งความจริงแบง
ออกเปนระดับไดดังนี้
นามธรรม

โลกุตระวิสัย

สูง

จริงแทปรมัตสัจจะ
: Truth
ความจริง : Reality

โลกียวิสัย

ขอเท็จจริง : Fact
รูปธรรม

ต่ํา

ภาพประกอบที่ 1 ระดับของความจริง

จากภาพประกอบที่ 1 จะเห็นวาความจริงแบงเปน 3 ระดับ หรือ 3 ประเภท เรียงลําดับจากต่ําสุด
ไปสูงสุด ความจริงในระดับต่ําสุด ตรงกับ ภาษาอังกฤษวา “Fact” ซึ่งแปลวา “ขอเท็จจริง” เหตุท่กี ลาววา
เปนความจริงในระดับต่ําสุดก็เพราะวา ความจริงระดับนี้ มีลักษณะเปนรูปธรรมและใชหรือพึ่งพาประสาท
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สัมผัสทั้ง 5 เปนตัวรับรูตัดสินความจริง ดังนั้น การจะไดรบั ความจริงมากนอยเพียงใด ก็ขึ้นอยูกับความสมบูรณ
ของประสาทสัมผัส ถาประสาทสัมผัสมีความสมบูรณ เชน ตา เปนปกติ ก็จะมองเห็นเปน “ภาพ” ตามความ
เป น จริง หรื อ ไดรับข อเท็จจริ ง แต ถา ประสาทสั ม ผัสอยางใด อย างหนึ่ งพกพร อ ง ก็จะได “ขอเท็จ ” เชน
ถาสายตาสั้น หรือ สายตายาว เมื่อไมไดใสแวนชวยในการมองเห็นก็ จะมองเห็น “ภาพ” ที่ไมเปนตามความ
จริง
สํา หรับ ความจริง ในระดับ ที่สอง ที่ตองกั บภาษาอังกฤษวา “Reality” ซึ่งก็ แปลวา “ความจริ ง ”
นั้น เปนความจริงที่ไดจากการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 อยางใดอยางหนึ่ง เปนตัวรับรูและใชปญญาหรือเหตุผล
เปนสิ่งประกอบการตัดสินใจวาสิ่งที่ไดรับรูนั้นเปนความจริง ดังนั้น ความจริงในระดับนี้จึงเหนือกวาระดับแรก
เพราะนอกจากจะใชประสาทสัมผัสในการรับรูแลวยังตองใชปญญาหรือเหตุผลประกอบการตัดสินใจอีกดวย
เพื่อความเขาใจที่ชัดเจนขึ้น ขอยกตัวอยางการมองรางรถไฟไปใหสุดสายตา เราจะเห็นวา ปลายทางสุดสายตา
นั้น รางรถไฟจะแนบติ ดกัน ถาเราพึ่งพาประสาทสัมผัสของตาอยางเดียวเราก็จะตัดสินวา รางรถไฟติด กั น
แตเรามิไดตัดสิน ใจเชนนั้น เราจะตัดสิน ใจวา รางรถไปเปนทางขนานไมแนบติดกัน เหตุที่เราตัดสินใจเชนนี้
ก็เพราะใชปญญาหรือเหตุผลประกอบการครุนคิด เพราะถารางรถไฟสุดสายตานั้นติดกันจริง เมื่อรถไฟไปถึง ณ
จุดนั้น รถไฟ ก็ตองตกจากราง แตในความเปนจริงรถไฟไมตกราง เมื่อไมตกรางก็ยอมแสดงวา รางรถไฟเปน
ทางขนานนั่นเอง
แต อย า งไรก็ ต าม แม วา ความจริ ง ในระดั บ นี้ จะใชป ญ ญาหรื อ เหตุผลประกอบการตัด สิน ใจแล ว
ก็ ยั ง แบ ง ออกเป น สองประเภทย อ ย คื อ “จริ ง ลวง” ซึ่ ง ตรงกั บ คํ า ว า “Pseudo Reality” ทั้ ง นี้
จริง ลวงก็ ห มายถึ งการที่ เ ราตั ด สิ น ใจว า สิ่ งนั้ น สิ่งนี้ เป นความจริ ง ก็ เพราะหลัก ฐาน (Evidence) ยืน ยั น
สอดคลองตองตรงกันวาเปนเชนนั้น เราจึงตัดสินใจเชื่อวา เปนความจริง ทั้ง ๆ ที่ หลักฐานนั้น เสกสรรปนแตง
ขึ้นใหสอดคลองกันเทานั้น แตในความจริงมิใชเปนเชนนั้น ขอยกตัวอยาง เชน การที่ผูพิพากษาตัดสินผูตองหา
คนหนึ่งวา กระทําความผิดเรื่องนั้นจริง เพราะหลักฐานที่ตํารวจไดสืบสวน สอบสวนมาใหนั้น ลวนสอดคลอง
เปนไปในทางเดียวกันวา ผูตองหานั้นกระทําผิด ผูพิพากษาจึงตัดสินใจโดยใหความเชื่อถือยอมรับในหลักฐาน
เหลานั้นทั้ง ๆ ที่ในความเปนจริงแลว ผูตองหารายนี้มิไดกระทําผิดตามหลักฐานนั้น ๆ เลย การตัดสินใจเชนนี้
เปนความจริงลวงและเปนการตัดสินใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนคือตัดสินใจคนถูกใหเปนมีความผิด ภาษาวิจัย
เรียกวา การตัดสินใจคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 (Type I Error) คือ การปฏิเสธสิ่งที่ถูก ในชีวิตจริงคนเรานั้นมี
โอกาสที่จะพบหรือเกิดจากยอมรับและการตัดสินใจที่เปนความจริงลวงคอนขางมาก
ในทางตรงกันขามกับอี กประเภทยอยหนึ่ง คือ “ความจริงบริสุทธิ์” ซึ่งตรงกับคําวา “Pure Reality”
ความจริงบริสุทธิ์ก็คือการที่เรายอมรับตัดสินใจวาสิ่งนั้น ๆ เปนความจริงก็เพราะหลักฐานสอดคลองตองกันวา
เปนเชนนั้น และในความเปนจริงก็เปนเชนนั้นจริง ๆ จากตัวอยางที่ผานมาผูพิพากษาตัดสินใจวา ผูตองหาคน
นั้นผิดจริง เพราะหลักฐานบงบอกสอดคลองกันวากระทําผิดจริงและในความเปนจริงผูตองหาคนดังกลา วนี้ก็
กระทําผิดจริงๆ ดังนั้นผูพิพากษาจึงตัดสินใจถูกตองเพราะไมยอมรับสิ่งผิด
จะเห็นวาความจริงทั้งระดับ ขอเท็จจริงและความจริงลวงกับความจริงบริสุทธิ์นั้นตางก็เปนความจริงที่
เกิดขึ้นตามวิสัยปกติเปนธรรมดาธรรมชาติของโลกจึงเรียกวาความจริงของโลกียวิสัย
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สําหรับความจริงในระดับ 3 ซึ่งจัดเปนความจริงในระดับสูงสุดมีความเปนนามธรรมมากขึ้นนั้นเรียกวา
"จริงแท หรือ ปรมัตสัจจะ" ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษวา "Truth" เปนความจริงที่มีลักษณะนิจนิรันดรผานการ
ทดสอบพิสูจนจนเปนความจริงที่ไมเปลี่ยนเชน "มนุษยทุกคนตองตาย" "พระอาทิตยข้ึนทางตะวันออกตกทาง
ตะวันตก" "ผลที่เกิดยอมมีมาจากเหตุ" เปนตน ความจริงระดับนี้จะเปนความจริงเหนือโลกหรือพนจากโลก
ตามปกติวิสัยจึงเรียกวาความจริงของโลกุตระวิสัย
สรุป ความจริงที่วิจัยคนหาก็คือสิ่งที่เชื่อวาจริงไมวาจะเปนความจริงของโลกียวิสัยหรือโลกุตตระวิสัยก็
ตาม
ในประเด็น คุณ คา คื อ อะไรนั้ นก็ ตอบได วา มีห ลายนั ย ความหมาย เชน ความหมายในฐานะสิ่ ง ที่ มี
ประโยชนใชสอยไดหรือความหมายในฐานะที่เปนคุณสมบัติประจําตนโดยธรรมชาติหรือความดีที่มีประจําในสิ่ง
นั้นๆ ยกตัวอยางเพชรเม็ดหนึ่งมีคุณคาในความหมาย มีคุณสมบัติประจําตนหรือความดีที่มีอยูประจําตนแตไมมี
ความหมายในฐานะสิ่งที่มีประโยชน หากผูครอบครองตกอยูในทะเลทรายและหิวกระหายน้ําอยางมาก
ดังนั้น ในการประเมินในการตัดสินคุณคาของสรรพสิ่งใดก็ตามจึงตองพิจารณาทั้งในแงการใชประโยชนไดจริง
ของสิ่งนั้นควบคูกับคุณสมบัติหรือความดีประจําตนของสิ่งดังกลาวเชนกัน
คําถาม 3 วิธีการของการวิจัยและการประเมินผลมีลักษณะอยางไร
คําตอบ 3 วิธีการของการวิจัยก็หมายถึงวิธีการที่ใชคนควาหาความจริงและจะทําใหไดความจริงที่
นาเชื่อถือซึ่งวิธีการที่จะกอใหเกิดความนาจะเชื่อถือก็เปนวิธีการที่มีการดําเนินงานอยางเปนระบบมีขั้นตอน
ตอ เนื่ องกั น ตามลํา ดั บ ตั้ง แต ขั้น ตอนแรกจนถึ ง ขั้ น ตอนสุ ด ท า ยจะข า มขั้น ตอนใดขั้ นตอนหนึ่ ง มิ ไ ดวิ ธี ก าร
ดําเนินงานอยางเปนระบบนี้เรียกกันวา "กระบวนการวิจัย" (Research process) อันประกอบดวยขั้นตอน
ดําเนินงานตามภาพประกอบที่ 2
สิ้นสุด

5) สรุปเขียนรายงาน
4) วิเคราะหขอมูล
3) เก็บขอมูล
2) สมมุตติฐานวิจัย

เริ่มตน

1) กําหนดปญหาวิจัย

ภาพประกอบที่ 2 กระบวนการวิจัย
จากภาพวิธีก ารของการวิจั ยจะตองเริ่มตนจากการกํา หนดปญ หาการวิจั ย หรือสิ่ง ที่นัก วิจัย สงสั ย
ตองการหาคําตอบหลังจากนั้นก็ระบุวัตถุประสงค หรือความตองการที่จะหาคําตอบของการวิจัย หรืออาจ
คาดคะเนคําตอบหรือผลวิจัย วาจะเปนเชนนั้นเชนนี้ซึ่งก็คือสมมติฐาน ขั้นตอนตอไปก็ตองทําการ เก็บรวบรวม
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ขอมูลดวยเครื่องมือ เก็บขอมูลหรือวิธีการเก็บขอมูลเพื่อที่จะนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมานี้ มาทําการวิเคราะห
แลว ตอดวยการสรุปผลวิเคราะหวาเปนหรือไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวหรือไมซึ่งผลของการวิเคราะห
ขอมูลที่นํามาสรุปนี้ก็จะทําใหนักวิจัยคนพบ คําตอบที่เปนความรูความจริงและทายที่สดุ ก็จะตองทําการเขียน
รายงานการวิจัยที่ครอบคลุมตั้งแตขั้นตอนที่ 1 จนถึงขั้นตอนที่ 5 คือการสรุปผลเพื่อเผยแพรงานวิจัยสูแวดวง
วิชาการ วิชาชีพนั้นๆตอไป
สําหรับวิธีการของการประเมินผลก็เปนวิธีการที่เปนระบบเชนเดียวกันนั่นคือประกอบดวยขั้นตอน
ตางๆตั้งแตขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทายและมีความตอเนื่องในขั้นตอนการดําเนินงาน ประเมินตามลําดับ
ไดแก 1) ระบุเหตุผลการประเมินและสิ่งที่มุงประเมิน 2) กําหนดวัตถุประสงคการประเมิน
3) เลือกหรือออกแบบรูปแบบการประเมิน 4) เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่มุงประเมิน
5) วิเคราะหขอมูลและตัดสินคุณคาของสิ่งที่มงุ ประเมิน 6) นําเสนอรายงานการประเมินตอผูเกี่ยวของ และ 7)
การประเมินงานประเมิน ทั้ง 7 ขั้นตอนการประเมินผลนี้ก็คือกระบวนการประเมินผล (Evaluation process)
ซึ่งแสดงไดตามภาพประกอบที่ 3
สิ้นสุด

7) การประเมินงานประเมิน
6) นําเสนอรายงานประเมินตอผูเกี่ยวของ

5) วิเคราะหขอมูลและตัดสินคุณคาสิ่งที่มุงประเมิน
4) เก็บรวบรวมขอมูลสิ่งที่มุงประเมิน
3) เลือกหรือออกแบบรูปแบบการประเมิน
2) กําหนดวัตถุประสงคการประเมิน
เริ่มตน

1) ระบุเหตุผลการประเมินและสิ่งที่มุงประเมิน

ภาพประกอบที่ 3 กระบวนการประเมินผล
ภาพประกอบที่ 3 นั้น การประเมินผลจะเริ่มขั้นตอนแรกดวยการระบุเหตุผล ความเปนมาของการ
ประเมินวาเพราะอะไรจึงตองทํา การประเมินผลและสิ่งที่มุงประเมิน (Evaluand) ซึ่งอาจจะเปนโครงงาน
(Project) แผนงาน (Plan) องค การ (Organization) และบุ คคล (Person) ก็ ไ ด ต อ จากนั้ น ก็ กํ า หนด
วัตถุประสงคหรือบงบอกความตองการในการประเมินใหชัดเจนวาตองการประเมินในประเด็นหรือมิติใดของสิ่ง
ที่มุงประเมิน ทั้งนี้ประเด็นหรือมิติ (Dimension) ในการประเมินนั้นมักจะเปนไปตามรูปแบบ (Model) ของ
การประเมินที่นักประเมิน (Evaluator) เลือกหรื อ ออกแบบ (Design) มาใชกับ การประเมิ นในแตล ะครั้ ง
ทั้งนี้รูปแบบการประเมินก็คือแนวคิดหรือกรอบที่เปน ภาพรางของการประเมินที่นักทฤษฎีประเมิน เปนผูคิด
ขึ้นเพื่ออธิบ ายถึง ความเชื่อพื้ นฐานของการประเมิ น การกํ าหนดมิติ หรื อประเด็นที่จะนํา มาใชสํา หรั บ การ
ประเมิน วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการประเมินและการนําเสนอผลการประเมิน
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เมื่อกําหนดวัตถุประสงคการประเมินแลวก็จะตองดําเนินการเลือกหรือออกแบบรูปแบบการประเมิน
โดยพิจารณาให เหมาะสมกั บสิ่งที่ มุงประเมินและการใช ผลการประเมิน รูปแบบการประเมินมีหลากหลาย
อาทิรูปแบบการประเมินแบบตอบสนอง (Responsive evauluation approach) รูปแบบการประเมินซิปป
(CIPP model) รูป แบบการประเมิน แบบขั บ เคลื่อ นทฤษฎี (Driven theory of evaluation model)
รูปแบบการประเมินแบบความรวมมือ (Collaborative evaluation model) รูปแบบการประเมินแบบมีสวน
รวม (Participation evalution model) รูปแบบการประเมินนเรศวร (Naresuan evaluation model) เปน
ตน
ภายหลังจากการไดรูปแบบการประเมินแลว ขั้นตอนตอจากนี้ก็เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสิ่ง
ที่มุงประเมินตามประเด็นหรื อมิติที่กําหนดไว ทั้งนี้ในการเก็บข อมูลจะตองระบุถึงแหลงผูใหขอมูล เครื่องมือ
และวิธีการที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลโดยปกติแลวแหลงผูใหขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่มงุ ประเมินนั้นก็คือผูมีสวนไดสวน
เสีย (Stakeholders) ของสิ่งที่มุงประเมินนั่นเอง และผูมีสวนไดสวนเสียนี้ก็สามารถแบงออกเปน 3 กลุมคือ 1)
กลุมผูวาจางหรือตัวแทน (Agency) ของสิ่งที่มงุ ประเมิน 2) กลุมผูปฏิบัติ (Beniﬁcaries) ของสิ่งที่มุงประเมิน
และ 3) กลุมที่เปนเหยื่อหรือไดรับผลกระทบ (Victims) จากการประเมิน การระบุจําแนกผูใหขอมูลจะชวยให
นักประเมินสามารถเก็บขอมูลไดครอบคลุมเกี่ยวของกับประเด็นหรือมิติของการประเมินสําหรับเครื่องมือและ
วิธีการเก็บขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่มุงประเมินนั้นก็สามารถที่จะใชไดอยางหลากหลายโดยพิจารณาใหสอดคลองกับ
แหลงขอมู ลและธรรมชาติหรือชนิดของข อมูลที่ตองการจัดเก็บ รวบรวมดังนั้นจึงไมจํากัดวาจะเปนเครื่องมือ
หรือวิธีการเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพตางก็สามารถจะนํามาใชไดทั้งสิ้นขอใหไดขอมูลที่เกี่ยวของครอบคลุม
กับประเด็นการประเมินใหไดมากที่สุด
เมื่อเก็ บรวบรวมขอมูลไดมาจนครอบคลุมครบถวนแลวก็นําขอมูลมาทําการเรียบเรียงจัดกระทําและ
วิเคราะหดวยเทคนิควิธีการวิเคราะหที่สอดคลองกับชนิดของขอมูลและขอตกลงเบื้องตนหรือเงื่อนไขของการใช
เทคนิควิธีการวิเคราะหนั้นๆซึ่งก็เปนเชนเดียวกันกับ การเก็บรวบรวมขอมูล เทคนิควิธีการวิเคราะหสามารถ
ใชไดทั้ ง การวิเคราะหข อ มู ลเชิงปริม าณ (Quantitive data analysis) ดวยเทคนิคทางสถิ ติ (Statistical
technique) และวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative data analysis) ซึ่งก็มีเทคนิควิเคราะหหลายอยาง ครั้น
ไดผลการวิเคราะหขอมูลมาแลว นักประเมินก็ตองทําการตัดสินใจคุณคาของสิ่งที่มุงประเมินนั้นวามีคุณคาในแง
การใชประโยชนและมีคุณคาในแงมุมของคุณสมบัติหรือความดี (ไมด)ี ของสิ่งที่มุงประเมินนั้น หรือไม เพียงไร
ตอจากนั้นนักประเมินก็จําเปนตองจัดทํารายงานการประเมินผลเพื่อนําเสนอตอผูเกี่ยวของตอไปซึ่ง
การนําเสนอรายงานการประเมินผลนั้นควรพิจารณาจํา แนกวาจะนําเสนอใหกับใครและการนําเสนอแบบใด
สาเหตุที่ตองพิจารณาเชนนี้ก็เพราะวาผูใช รายงานการประเมินที่ตางกันนั้นตองการใชผลการประเมินที่ตางกัน
ดังนั้น ลักษณะของการจัดทํารายงานการประเมินจึงตางกันดวย เชน กลุมผูวาจางตองการรายงานการประเมิน
ที่ใหสารสนเทศการประเมินผลสิ่งที่มุงประเมินวามีคุณคาหรือประโยชนในการใชสอยประโยชนหรือไมเพียงไร
ในขณะที่กลุมผูปฏิบัตินั้นตองการสารสนเทศการประเมินผลเกี่ยวกับปญหาหรือขอจํากัด รวมทั้งวิธีการแก ไข
ปญหาในการนําสิ่งที่มุงประเมินไปใช หรือปญหาในการปฏิบัติงานของสิ่งที่มุงประเมิน แตนักวิชาการหรือกลุม
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คนที่เปนนักประเมิน นั้น ใหความสนใจในวิธีการดําเนินงานประเมินวาใช วิธีการที่กอใหเกิดความเชื่อถือ และ
ถูกตองในการประเมินหรือไม
ขั้นตอนสุดทายก็คือการประเมินงานประเมิน (Evalution of evalution) หรือการประเมินอภิมาน
(Meta evaluation) ซึ่ งการประเมิน อภิ มานก็ คื อการประเมิ นงานประเมินวา มีความถู กตอง (Accuracy)
เหมาะสม (Propriety) เป นไปได (Feasibility) และเปนประโยชน (Utility) หรือไมเพี ยงไรโดยมีตั วบง ชี้
(Indicator) ของแตละมิติสําหรับใชเปนเกณฑการตัดสิน มิติการประเมิน 4 มิติ และตัวบงชี้ในแตละมิติที่ใชใน
การประเมินอภิมานนี้พัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการรวมการประเมิน (The joint committee of evaluation)
เมื่อทําการประเมิน อภิมานแล วก็ ต องจัดทํา รายงานการประเมินอภิมานควบคูไปกับ การจัดทํารายงานการ
ประเมินสิ่งที่ มุงประเมินดวย ทั้งนี้การจัดทํารายงานอาจจะทําแยกกันหรือใสไวในสวนทายของรายงานการ
ประเมินผล ในแวดวงวิชาชีพการประเมินของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นการใหมีการประเมินอภิมานจะอยูใน
เงื่อนไขขอหนึ่งของสัญญาวาจางนักประเมินใหจัดทําและนําเสนอแนบทายรายงานการประเมินซึ่งนักประเมิน
อภิมาน (Meta evaluator) นี้มักจะเปนนักประเมินผล อาวุโสที่มีป ระสบการณและความเชี่ยวชาญในการ
ดําเนินการประเมินมากกวานักประเมิน ผลที่ไดรับการวาจางใหทําการประเมินสิ่งที่มุงประเมิน แตสําหรับใน
ประเทศไทยนั้น จะใช วิธีการวาจางนั กประเมินผลอาวุโสใหทํา การประเมินงานประเมิน แยกตางหากเมื่ อนั ก
ประเมิ น ผลไดจัดทํา รายงานการประเมิน สงมาให ผูวาจ างแล วดังตัวอย างการดํา เนินงานของ สํานักรับ รอง
มาตรฐานและประเมินมาตรฐานการศึกษา (สมศ.)
คําถามที่ 4 ความนาเชื่อถือของการวิจัยและการประเมินผลพิจารณาจากอะไร
คํ าตอบ ความน าเชื่อ ถื อ ของการวิจัยพิ จารณาได จากการดํา เนิ นงานวิจัยเปน ไปตามหลัก วิช าการ
ดําเนินงานในแตละขั้นตอนมีความรอบคอบมีเหตุผลอธิบายไดและผลหรือขอคนพบจากการวิจัยสามารถทํา
การทดสอบพิสูจนซ้ําไดสวนความนาเชื่อถือของการประเมินผลนั้นจะใชวิ ธีการประเมินงานประเมินหรือการ
ประเมินอภิมานโดยพิจารณาตัดสินเปนไปตามมิติและตัวบงชี้การประเมินที่ไดรับ
คําถามที่ 5 ผลการวิจัยและผลการประเมินนําไปใชเพื่อประโยชนอันใด
คําตอบ ผลการวิจัยนําไปใชตามเปาหมายของการวิจัย (Aim of research) คือ 1) การพรรณนา 2)
การอธิบาย 3) การทํานายและ 4) การควบคุม ปรากฏการณ เรียงตามลําดับจากเปาหมายสูเปาหมายทายสุด
ดังที่ทราบวา วิจัย คือ การหาความจริงความรู เมื่อวิจัยสําเร็จแตละครั้งก็ยอมไดความจริงความรูในเรื่ องนั้น
(สวนจะจริงมากจริงนอยก็ขึ้นอยูกับการดําเนินงานวิจัยที่เปนไปอยางถูกตองรอบคอบตามหลักวิชา) ความจริง
ความรูที่ไ ดรั บ นั้น ก็ จ ะสามารถนํ าไปใช ตามเป า หมายของการวิ จั ย ใน 4 เปาหมายนั้น แตอยางไรก็ ดีมิ ไ ด
หมายความวาวิจัยสําเร็จแตละครั้งจะตองไดตามเปาหมายทั้ง 4 เปาหมายเสมอไปขึ้นอยูกับวาการวิจัยครั้งนั้นๆ
เปนการวิจัยประเภทใดเชนถาเปนการวิจัยเชิงบรรยายหรือเชิงพรรณนา (Descriptive research) ก็จะไดความ
จริงความรูเพื่อการพรรณนา แตถาเปนการวิจัยเชิงประวัติศาสตร (History research) หรือการวิจัยเชิงยอน
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รอย ขอเท็จจริง (Ex-post facto research) ก็จะไดความรูจริงเพื่อการอธิบายและถาเปนการวิจัยเชิงทดลอง
(Eperimental research) ก็จะไดความจริงความรู เพื่อการทํานายและการควบคุม
การพรรณนา (Description) หมายถึงเลาเรื่องหรือเลาเหตุการณตางๆเพื่อใหรูวาใคร (Who) ทําอะไร
(What) ที่ไหน (Where) เมื่อไหร (When) อยางไร (How) ดังนั้นการวิจัยที่ไดความจริงความรูเพื่อนําไปใชใน
การพรรณนาก็คือการบอกเลาปรากฏการณที่ทําการศึกษาหาคําตอบนั้นเองสําหรับการอธิบาย (Explanation)
นั้นก็คือการบอกถึงสาเหตุ (Cause) ที่ทําใหเกิดผล (Effect) นั้นหรือการบอกใหรูถึงผลเกิดขึ้นเพราะวาเหตุใด
นั่นก็ คือการตอบคํา ถามทํา ไม (Why) เช น ทําไมฝนจึงตก ทํา ไมผลการเรียนของนักเรียนจึงต่ํากวาเกณฑที่
กําหนด ทํ าไมจึ งเกิดการปฏิ วัติรั ฐประหารบ อยครั้งในประเทศไทย เปนตน ในขณะที่การทํานายก็ คื อ การ
คาดคะเนหรือคาดเดาผลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ทราบหรื อ สั ง เกตเห็ น สาเหตุ ที่ป รากฏยกตัว อยา งเชน ขณะนี้ เ กิ ด
ปรากฏการณอากาศรอนอบอาวเมฆสีเทาเริ่มกอตัวเราก็จะคาดเดาวาอีกไมนานฝนก็จะตกหรือพบวามีนักเรียน
คนหนึ่งขาดเรียนบอยไมสนใจเรียนก็คาดเดาไดวาผลการสอบจะไดคะแนนต่ําการทํานายจะแสดงใหเห็นในรูป
ของประโยค “ถา (If) (เกิดปรากฏการณที่เปนสาเหตุ) แลว (Then) จะเกิดปรากฏการณที่เปนผล” ตามมา
สําหรับการควบคุม (Control) ก็คือการกําหนดมิใหเกิดหรือใหเกิดผลโดยการระงับหรือสรางสาเหตุเชนถาเรา
ทราบวาการมีเพศสัมพันธโดยการไมใสถุงยางอนามัยทําใหเกิดโรคเอดสดังนั้นถาไมตองการใหเกิดโรคเอดสก็
ตองมีเพศสัมพันธโดยการใส ถุง ยางอนามัยหรื อหลี กเลี่ ยงไมมี เพศสัม พั นธ ดังนั้นการควบคุมก็คือการระงั บ
ปรากฏการณสาเหตุ เพื่อมิ ให เกิดปรากฏการณที่เปนผลหรือการสรา งปรากฏการณที่เปนสาเหตุเพื่อให เกิด
ปรากฏการณที่เปนผลเปนไปตามที่ตองการ
การบรรลุเปาหมายทั้ง 4 เปาหมาย นี้มีความสัมพันธตอเนื่องกันโดยที่ถางานวิจัยนั้นไดผลการวิจัยที่
บรรลุเ ป า หมายการควบคุ ม ก็ จ ะสามารถบรรลุ เ ป า หมายการทํ า นาย การอธิ บ ายและการพรรณนาได
เชนเดียวกั น ถ าบรรลุเปา หมายการทํานายก็ จะสามารถบรรลุ เป าหมาย การอธิบ ายและพรรณนาได แ ตถ า
ผลงานวิ จัยนั้น ให ความจริ ง ความรู แค การพรรณนาหรื อบอกเล าปรากฏการณ ก็ไ มสามารถที่ จ ะอธิ บ าย
ปรากฏการณไดแตการจะอธิบายไดนั้นก็ตองอาศัยการพรรณนา ปรากฏการณนั้นๆ ซ้ําซ้ํามากอน เชนเดียวกัน
กับการที่จะทํานายปรากฏการณได ก็ตองผานการอธิบายถึงเงื่อนไขปรากฏการณสาเหตุของปรากฏการณที่
เป น ผลเสี ย ก อ นนั่ น คื อ ถ า ผลวิ จั ยบรรลุ เป า หมายขั้ นสู ง กว า ก็ จ ะบรรลุ เปา หมายขั้ นต่ํ า กว า ได โดยปริ ย าย
การบรรลุเปาหมายต่ํากวานี้ไดบรรลุเปาหมายที่สูงกวาแตกระนั้นก็ดีเมื่อบรรลุเปาหมายที่ต่ํากวาก็จะชวยให
บรรลุเปาหมายในขั้นที่สูงกวากลาวคือเมื่อนักวิจัยศึกษาปรากฏการณ ใดปรากฏการณหนึ่งชาๆก็จะพรรณนา
ปรากฏการณ นั้ น เมื่ อพรรณนาได ก็จ ะเห็ น กระสวน (pattern) ของปรากฎการณ หลัง จากนั้น ก็ จะอธิ บ าย
ความสัมพัน ธของปรากฏการณสาเหตุและปรากฏการณผลได เมื่ออธิ บายได ครั้นเห็นปรากฏการณสาเหตุ
ก็จะทํานายปรากฏการณผลที่จะเกิดขึ้นตามมา และเมื่อไมตองการใหเกิดปรากฏการณผลนักวิจัยก็จะทําการ
ควบคุ ม มิ ใ ห มี ป รากฏการณ ที่ เ ป น สาเหตุ ลั ก ษณะเช น นี้ สามารถใช ไ ด กั บ ปรากฏการณ ท างสั ง คมหรื อ
ปรากฏการณทางธรรมชาติแทบทั้งสิ้น แตก็ยกเวนปรากฏการณทางธรรมชาติบางอยางที่แมวานักวิจัยจะไดผล
วิ จั ย ถึ ง ขั้ น พรรณนาอธิ บ ายและทํ า นายแต ก็ มิ ส ามารถจะควบคุ ม ปรากฏการณ นั้ น ได เ ช น ปรากฏการณ
แผนดินไหวภู เขาไฟระเบิ ดสึน ามิ เป น ตน ปรากฏการณ ตามตัวอยางนี้เรามีความรูที่จะพัฒนาอธิบ ายและ
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ทํานายไดวามีลักษณะการการเกิดอยางไรทําไมจึงเกิดและจะเกิดอีกเมื่อไร แตเราก็ควบคุมมิใหเกิดแผนดินไหว
ภูเขาไฟระเบิด และสึนามิถลมไดแตอยางใด
ตอคําถามที่วาผลการประเมินนําไปใชเพื่อประโยชนอันใดก็ตอบไดวาขึ้นอยูกับสิ่งที่มุงประเด็นคืออะไร
เชนถาสิ่ง ที่มุงประเมิน คือบุคคลหรื อ เปน การประเมินบุ คคล (Personal evalution) ผลการประเมิ น ก็ มั ก
นําไปใชเพื่อ การจัดวาง (Placement) ใหเหมาะสมกับตําแหนงและใชเพื่อพัฒนาบุคคล แตถาสิ่งที่มุงประเมิน
คือหลักสูตร (Curriculum) โครงการ (Project) แผนงาน (Plan) ผลการประเมินก็จะนํามาใชเพื่ อตัดสิ น
คุณคาวา หลักสูตร โครงการ แผนงานดังกลาวนั้นมีสวนใดที่ตองปรับปรุงแกไข ตองการจะใหมีอยูตอไปหรือใช
สําหรับการตัดสินใจวา จะยุติหรือระงับหลักสูตร โครงการ แผนงานนั้นๆ เพราะถาหากใหมีอยูตอไปจะเกิด
ผลเสี ยมากกว า ผลดี ดั ง นั้ น จึ ง กล า วได ว า ผลการประเมิ น จะใช เพื่ อ การตั ดสิน ใจ ตี ค า ของสิ่ ง ที่ มุง ประเมิ น
การปรับปรุงพัฒนาหรือยุติลมเลิกการดําเนินงาน ของสิ่งที่มุงประเมิน
คําถามที่ 6 การไดขอมูลในการวิจัยและประเมินผลไดมาอยางไร
คําตอบ ขอมูลสํา หรับการวิจัยและประเมิ นผลนั้นแบงเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ ขอมูลเชิงปริมาณ
(Quantitative data) และขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) ขอมูลเชิงปริมาณก็คือขอมูลเกี่ยวกับตัวแปร
(Variable) ปรากฏการณ (Phenomina) หรือประเด็น (Issue) ที่นักวิจัยและนักประเมินตองการเก็บรวบรวม
ซึ่งขอมูลเกี่ยวกับสิ่งดังกลาวสามารถที่จะกําหนดคา ใหเปนตัวเลขหรือจํานวนที่มีความหมายได ในขณะที่ขอมูล
เชิ ง คุณ ภาพนั้ น ก็ คือ ข อ มู ลเกี่ ย วกั บ สิ่ ง นั้ น เช น กั น แตมิสามารถกํ า หนดคา ให เปนตัว เลขหรื อ จํา นวนแล วมี
ความหมายทดแทนกันได ตัวอยางของขอมูลเชิงปริมาณไดแก สวนสูง น้ําหนัก รายได อุณหภูมิ ฯลฯ ในขณะที่
ขอมูลเชิงคุณภาพ ก็ไดแก ความสวยงาม ความไพเราะ อารมณ ความรูสึก ความซาบซึ้ง เหตุการณ กิจกรรม
ตางๆเปนตน
การไดขอมูลเชิงปริมาณในงานวิจัยและประเมินผลนั้นมักไดมาโดยการใชเครื่องมือ (Instrument)
ที่ไดรับการสรางหรือพัฒนาขึ้นอยางมีคณ
ุ ภาพที่ยอมรับได อาทิ มีความตรง (Validity) ความเที่ยง (Reliability)
ไปเก็บรวบรวมมาจากแหลงผูใหขอมูล ตัวอยางเครื่องมือสําหรับเก็บขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก เครื่องชั่งน้ําหนัก
เครื่องวัดสวนสูง แบบทดสอบ แบบสอบถามความคิดเห็น แตสําหรับการไดขอมูลเชิงคุณภาพ ในงานวิจัยและ
ประเมินผลนั้นนิยมใช เทคนิ ควิ ธีการ (Techniques or methods) เพื่อไปเก็บ รวบรวมจากแหลงผูใหขอมูล
โดยตรงดวยตัวนักวิจัย (Researcher) หรือนักประเมิน (Evaluator) อาทิ การสังเกต (Observation) และการ
สัมภาษณ (Interview)
คําถามที่ 7 ขอมูลของการวิจัยและประเมินผลวิเคราะหและนําเสนอผลวิเคราะหอยางไร
คําตอบ การวิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยและประเมินผลมีความแตกตาง
กันตามธรรมชาติ หรื อประเภทของข อมูล กลาวคือ ถาเปนข อมูลเชิงปริม าณก็จะใชวิธีการสถิติ (Statistical
method) ทําการวิเคราะหซึ่งวิธีการทางสถิติ ก็แบงออกเปน 2 กลุมใหญๆคือ สถิติเชิงพรรณนา (Disciptive
statistic) และสถิติเชิงอางอิง (Inferential statistic) สถิติทั้ง 2 กลุมนี้ก็ยังมีเทคนิคยอยๆอีกหลายตัวซึ่งสถิติ
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และตัวก็มี เงื่อนไขข อตกลงเบื้องตน (Assumption) และจุ ดประสงคในการนํามาใชแตกตางกัน แตถาเปน
ขอมูลเชิงคุณภาพก็ใชวิธีการสรุปเรียบเรียงพรรณนา (Descriptive method) ซึ่งก็มีวิธีการแยกยอยออกไปอีก
อาทิวิธีการสรุป อุ ปนัย (Analytic induction) วิธีการเปรียบเที ยบเหตุการณ (Constant comparative)
และวิธีการวิ เคราะหสวนประกอบ (Component analysis) เปนตน ไมวาจะเปนวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิ ง
ปริ มาณหรื อวิ เคราะห ข อ มูล เชิ งคุ ณภาพ ถ า จะใช วิธี การใดๆ จํ า เป นต องทราบวัต ถุป ระสงค และเงื่ อนไข
ขอตกลงการใชใหถองแทจึงจะสามารถนําไปใชไดอยางรัดกุมถูกตอง
ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณทั้งของงานวิจัยและงานประเมินผลนั้น นิยมนําเสนอ
เปนคาสถิติในลั กษณะของตาราง แผนภูมิ และกราฟ แตถาเปนการเสนอผลวิเคราะหขอ มูลเชิงคุ ณภาพ
ก็ นํ า เสนอในลัก ษณะเป น ความเรี ยงโดยอาจยกข อ ความคํา พู ด และภาพประกอบมาสอดแทรกเปน ระยะ
ในทํานองใชภาษาพรรณนาใหเกิดภาพในใจของผูอานหรือผูใชผลการวิจัยและประเมินผล
คําถามสุดทาย วิธีการวิจัยและรูปแบบประเมินผลที่ดีที่สุด คือ วิธีการใดหรือรูปแบบใด
คําตอบ ไมสามารถบอกไดวา วิธีการวิจัยวิธีใดที่ดีที่สดุ และรูปแบบการประเมินผลรูปแบบใดที่ดที ี่สุด
เพราะวิธีการวิจัยที่ดีที่สุดก็คือวิธีการวิจัยที่ตอบปญหาหรือคําถามการวิจัยไดตรงที่สุด นั่นคือวิธีการวิจัยที่ดีที่สุด
ขึ้นอยูกับปญหา คําถามการวิจัยจะเปนตัวกําหนด เชนเดียวกันกับรูปแบบการประเมินผลที่ดีที่สุดก็คือรูปแบบ
การประเมินผลที่จะทําใหไดสารสนเทศหรือผลการประเมินที่สอดคลองตอบสนองกับการใชประโยชนของผูที่มี
สวนไดสวนเสียในสิ่งที่มุงประเมินนั้น
สรุป
คําถามและคําตอบของการวิจัยและประเมินผลที่ผานมานั้นไดชี้ใหเห็นวาลวนมีความหมายเกี่ยวของ
กันนับตั้งแตความหมาย ลักษณะ เปาหมายเทคนิควิธีการดําเนิน การใชผลและการนําเสนอผลซึ่งนักวิจัยและ
นักประเมินตลอดจนผูที่เกี่ ยวของในแวดวงการวิจัยและประเมินผลจําเปนตองมองเห็นความสัมพันธเชื่อมโยง
ดังกลาวเพื่อจะใชเปนกรอบความคิดในการดําเนินงานวิจัยและประเมินผลใหบรรลุตามคุณลักษณะของคําตอบ
ที่ใหกับคําถามที่ผานมา
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