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การวิ จั ย เชิ ง ประเมิ น เป น การประยุ ก ต ใ ช แ นวคิ ด การวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร เพื่ อ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
โครงการ แผนงาน หรือกิจกรรมใดๆ โดยมุงศึกษาเกี่ยวกับความเปนไปได การกํากับติดตาม ประสิทธิผล
ประสิทธิภาพและผลกระทบของโครงการ แผนงานหรือกิจกรรมดังกลาว ทั้งนี้การศึกษาประสิทธิผลของ
โครงการ แผนงานใดๆก็ตามจะใชแนวคิดการวิจัยเชิงทดลองในการออกแบบ การทดลองใชโครงการ
แผนงาน โดยโครงการแผนงาน จัดเปนเงื่อนไขในการทดลองหรือตัวแปรสาเหตุ สวนผลที่เกิดจากการ
ดําเนินโครงการ แผนงานก็คือตัวแปรตาม หรือตัวแปรผล
คําหลัก วิจัยเชิงประเมิน วิจัยสังคมศาสตร การศึกษาความเปนไปได การกํากับติดตาม ประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ ผลกระทบ
Abstract
Evaluation research is an application a conception of social science research to study
the project, plan or activities which focus on feasibility, monitoring, effectiveness, efficiency and
the impact. On study the effectiveness of project or plan, the researcher apply a conception of
experimental research to design for using project or plan as a treatment condition or cause
variable while the results from using the project or plan are dependent or effect variable
Key word Evaluation research, Social science research, Feasibility study, Monitoring,
Effectiveness, Efficiency, Impact
บทนํา
การดําเนินงานทางสังคมและทางการศึกษาที่มีกลุมเปาหมายผูรับบริการจากการดําเนินงาน คือ
บุคคล ไมวาจะเปนประชาชนหรือนักเรียน นักศึกษานั้นลวนมีวัตถุประสงคของการดําเนินงานเพื่อมุงใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในกลุมเปาหมายผูรับบริการในทางใดทางหนึ่งเสมอ ทั้งนี้การดําเนินงานทางสังคมหรือทาง
การศึกษาที่กลาวก็มักจะกระทําในลักษณะของโครงการ แผนงานหรือกิจกรรมตางๆ ดังนั้นเพื่อที่จะ
เอกสารประกอบการบรรยายที่คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน17 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00-16.30 น. หอง 1447 ชั้น 4
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เปนการตรวจสอบวาโครงการ แผนงาน กิจกรรมเหลานี้ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุประสงค
หรื อ ไม เ พี ย งไร จึ งจํ า เป น ต อ งมี ก ารวิจั ย เชิ ง ประเมิ น เพื่ อ หาคํ า ตอบว า ผลจากการดํา เนิ น งานโครงการ
แผนงาน หรือกิจกรรมที่วานั้นเกิดขึ้นหรือไม เปนไปในระดับและมีลักษณะอยางไร ดวยเหตุนี้ การวิจัยเชิง
ประเมินจึงมีความสําคัญในแงของวิธีการที่จะทําใหไดมาซึ่งคําตอบดังกลาว ซึ่งบทความนี้จะไดกลาวถึงวิจัย
เชิงประเมินในประเด็นตางๆตามลําดับตอไปนี้
ความหมายและลักษณะ
การวิจัยเชิงประเมิน หมายถึง การประยุกตใชวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตรเพื่อการดําเนินงานและ
ตรวจสอบติ ด ตามโครงการ แผนงาน หรื อ กิ จ กรรมต า งๆที่ จั ด ขึ้ น สํ าหรั บ กลุ ม เป า หมายผู รั บ บริ ก ารว า
โครงการ แผนงาน หรือกิจกรรมเหลานั้นมีความเหมาะสมเปนไปไดในการดําเนินงานเพียงไร ดําเนินงาน
เปนไปตามกิจกรรมและทรัพยากรที่กําหนดไวหรือไม และผลของการดําเนินงานดังกลาวนี้กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงกับกลุมเปาหมายหรือไมมากนอยเพียงไร รวมทั้งกอใหเกิดผลกระทบอื่นๆ ตามมาอีกหรือไม
โดยเฉพาะการประยุกตใชแนวคิดการวิจัยเชิงทดลองสําหรับตรวจสอบประสิทธิผลของโครงการ แผนงาน
ซึ่งมักกําหนดใหโครงการหรือแผนงานเปนตัวแปรตนและผลจากโครงการ แผนงานดังกลาว คือ ตัวแปร
ตาม และดําเนินการออกแบบวิจัย (Research design) เชิงทดลองเพื่อควบคุมความคลาดเคลื่อนตางๆ อัน
จะชวยใหการสรุปวาตัวแปรตามนี้เปนผลมาจากโครงการ แผนงานนั้นๆ โดยตรง มีความถูกตอง แมนยํา
ยิ่งขึ้น จากความหมายและลักษณะที่กลาวมาก็จะเห็นวาการวิจัยเชิงประเมินแทที่จริง ก็คือ แนวคิดเดียวกับ
การประเมินโครงการ (Project evaluation) นั่นเอง
วัตถุประสงค
วิจัยเชิงประเมินมีวัตถุประสงคสําคัญๆ 4 ประการไดแก
1. เพื่อศึกษาความเปนไปไดของโครงการ แผนงาน
2. เพื่อกํากับติดตามการดําเนินของโครงการ แผนงาน
3. เพื่อประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ แผนงาน
4. เพื่อศึกษาผลกระทบของโครงการ แผนงาน
ในวัตถุประสงคประการแรกนั้น เปนการศึกษาหาขอมูลวาโครงการ แผนงานตางๆที่จะจัดใหมีขึ้น
นั้น มีความเปนไปไดที่จะกระทํามากนอยเพียงไร เมื่อพิจารณาจากบริบทตางๆ ที่เกี่ยวของไมวาจะเปนเรื่อง
ความตองการจําเปนของสังคม กลุมเปาหมาย ตลอดจนกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) อื่นๆ และ
ทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการดําเนินงาน
วัตถุประสงคประการที่สอง เปนการศึกษาหาขอมูลวาเมื่อโครงการ แผนงาน ไดเริ่มดําเนินงานหรือ
มีการดําเนินงานอยูนั้น การดําเนินกิจกรรมหรืองานยอยๆนั้น สามารถเปนไปตามกําหนดระยะเวลา ขั้นตอน
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และทรั พ ยากร อื่ น ๆที่ ต อ งใช ม ากน อ ยเพี ย งไร ซึ่ ง เมื่ อ ได ข อ มู ล มาแล ว ก็ จ ะนํ า ไปใช เ พื่ อ การวางแผน
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมและทรัพยากรดําเนินงานใหเหมาะสมตอไป
วัตถุประสงคประการที่สามนั้น เปนการศึกษาหาขอมูลวาเมื่อโครงการ แผนงาน หรือกิจกรรมตางๆ
ไดดําเนินการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กําหนดแลวไดผลเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ แผนงาน
หรือกิจกรรมหรือไม นั่นคือนําผลที่ไดมาพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคถาไดตามวัตถุประสงค ก็คือ
เกิดประสิทธิผล (Effectiveness) ขณะเดียวกันก็ยังศึกษาวาการดําเนินงานของโครงการหรือแผนงานที่
กลาวนี้ใชทรัพยากร (คน เงิน เวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ) อยางประหยัดและกอใหเกิดประโยชนคุมคา
เพียงไรเมื่อเปรียบเทียบกับผลที่ไดรับกลับคืนมาซึ่งก็คือประสิทธิภาพ (Efficiency) ของโครงการ แผนงาน
นั้นๆ นั้นเอง
วัตถุประสงคประการสุดทาย เปนการศึกษาหาขอมูลวาการดําเนินโครงการแผนงานหรือกิจกรรม
ตางๆนั้น กอนใหผลอยางอื่นติดตามมานอกเหนือจากที่กําหนดไวในวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนความ
ตอเนื่องจากผลที่เกิดตามวัตถุประสงคของโครงการหรือแผนงานดังกลาว ผลที่เกิดขึ้นตามที่กลาวนี้ก็คือ
ผลกระทบ (Impact) นั่นเอง ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดก็อาจจะเปนไปไดทั้งผลกระทบทางตรงหรือทางออมและ
ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ
เทคนิควิธีการวิจัยเชิงประเมิน
การวิจัยเชิงประเมินมีเทคนิควิธีการหลากหลาย ไดแก
1. การศึกษาความเปนไปได (Feasibility study) เปนเทคนิควิธีการดําเนินงานเพื่อใหไดคําตอบ
วัตถุประสงคประการแรกของการวิจัยเชิงประเมินที่กลาวผานมาซึ่งในการศึกษาความเปนไปไดนี้อาจใช
แนวคิดการวิเคราะหอัตราสวนระหวางผลตอบแทนและการลงทุน (B/C analysis) ทั้งที่คิดเปนเม็ดเงินได
ชัดเจน (tangible) และคิดไดไมชัดเจน (intangible) รวมทั้งทําการศึกษาหรือประเมินความตองการจําเปน
(need assessment) ของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด ผลจากการศึกษาเหลานี้ จะนํามาใชเพื่อเปน
สารสนเทศที่สําคัญตอการสรุปตัดสินใจวาโครงการ แผนงาน หรือกิจกรรมที่จะจัดใหมีขึ้นนั้นมีความ
เปนไปไดในทางปฏิบัติหรือไม คุมคาตอการทุมเทงบประมาณ ทรัพยากรอื่นๆ เพื่อดําเนินการเพียงไร และ
จะไดรับการยอมรับตอบสนองจากผูมีสวนเกี่ยวของอยางไร
2. การกํากับติดตาม (Monitoring) เปนเทคนิควิธีท่ใี ชเพื่อตรวจสอบวาการดําเนินงานของโครงการ
แผนงานหรือกิจกรรมเปนตามขั้นตอน สอดคลองกับกลุมเปาหมายที่แทจริง และใชทรัพยากรอยางถูกตอง
มากนอยเพียงไร ซึ่งในการกํากับติดตามนี้อาจใชเทคนิคการทบทวนงานการดําเนินงานโดยพิจารณาจากเวลา
ที่กําหนดไว ไดแก เทคนิค PERT (Program Evaluation and Review Technique) เทคนิค CPM (Critical
Part Model) และใชรูปแบบการประเมิน CIPP (Context, Input, Process, interim Products) เปนตน
evaluation)
ซึ่งเทคนิควิธีก ารเหล านี้ แ ทจ ริงก็คือ การประเมินความกาวหน าเป นระยะ (formative
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ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการปรับปรุงทรัพยากร และกิจกรรมการดําเนินงานของโครงการ แผนงานใหเปนไป
ตามที่ไดกําหนดวางแผนไวนั่นเอง
3. การทดลอง (Experimental) เปนเทคนิควิธีที่ใชเพื่อศึกษาวาโครงการ แผนงาน กิจกรรมตางๆ
เมื่ อนําไปใชกับกลุ มเปาหมายแลว กอ ใหเ กิด ผลเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวห รือไม และการ
ดําเนินงานของโครงการ แผนงานดังกลาวนั้น ใชทรัพยากรดําเนินงานอยางประหยัดและเกิดประโยชนคุมคา
หรือไม ในการใชเทคนิควิธีการทดลองนี้จะเกี่ยวของกับการออกแบบการทดลอง (Design of experiment)
ซึ่งจะมีแบบแผนการทดลองตางๆนานา ตั้งแตแบบแผนการทดลองที่ไมซับซอนจนกระทั่งซับซอนมาก
ความซั บ ซ อ นหรื อ ไม ซั บ ซ อ นของแผนการทดลองก็ เ ป น เรื่ อ งของการควบคุ ม ตั ว แปรแทรกซ อ น
(extraneous variable) ตางๆ เพื่อไมใหมีผลตอผลที่เกิดจากการดําเนินโครงการหรือแผนงาน การออกแบบ
การทดลองนี้ โครงการหรือแผนงานจะมีสถานภาพเปนเงื่อนไขการทดลอง (treatment) หรือบางครั้ง
เรียกวา intervention เปนตัวแปรสาเหตุ (cause variable) และประสิทธิผลหรือผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนิน
โครงการ แผนงาน ก็คือ ตัวแปรผล หรือตัวแปรตาม (effect or dependent variable)
4. การศึกษาภาคสนามหรือการเยี่ยมสถานที่ (field study or site visiting) เปนการศึกษาการ
ดําเนินงานของโครงการ แผนงาน หรือกิจกรรมใดๆ ที่กําลังดําเนินอยูกับกลุมเปาหมายหนึ่งๆ ในสถานที่
แหงใดแหงหนึ่ง เพื่อทําใหไดรับขอมูลจริงจากพื้นที่จากการสัมผัสรับรูไดโดยตรงของผูประเมินซึ่งเทคนิค
วิธีการศึกษาภาคสนามหรือการเยี่ยมสถานที่นี้จัดเปนเทคนิควิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)
นั่นเอง ทั้งนี้มักจะใชการสังเกต (observation) และการสัมภาษณ (interview) กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
สําหรับเก็บรวบรวมขอมูล
5. การศึกษาผลกระทบ (Impact study) เปนการศึกษาวาการดําเนินโครงการ แผนงาน กิจกรรม
นั้น กอใหเกิดผลอื่นๆ สืบเนื่องตามมานอกเหนือจากที่กําหนดไวในวัตถุประสงคหรือไม ผลอื่นๆที่กลาวนี้
ก็คือผลกระทบซึ่งอาจเกิดขึ้นในลักษณะเปนผลกระทบทางตรงหรือทางออม และผลกระทบทางบวกหรือ
ทางลบก็ได ดังตาราง
ผลกระทบ
ทางบวก
ทางลบ

ทางตรง
ทางตรงทางบวก
ทางตรงทางลบ

ทางออม
ทางออมทางบวก
ทางออมทางลบ

ผลกระทบทางตรงในทางบวก (Positive direct impact) หมายถึง การดําเนินโครงการ แผนงาน
หรือกิจกรรม กอใหเกิดผลอื่นๆกับกลุมเปาหมายผูรับบริการ นอกเหนือจากที่กําหนดไวในวัตถุประสงคแต
ผลที่เกิดนอกเหนือหรือตอเนื่องตามมาจากผลที่เกิดตามวัตถุประสงคนี้เปนไปในทางที่ดีหรือพึงปรารถนา
ยกตัวอยางเชน โครงการสรางเขื่อนกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตรตองการใหมีน้ําสําหรับการเพาะปลูก ทํานาของ
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เกษตรซึ่งเปนกลุมเปาหมายอาศัยอยูในบริเวณพื้นที่ใตเขื่อน เมื่อสรางเขื่อนเสร็จแลวก็สามารถระบายสงน้ํา
ใหเกษตรกลุมเปาหมายใชทํานาไดอยางเพียงพอ เชนนี้แลวก็แสดงวาไดผลตามวัตถุประสงคของโครงการ
หรือมีประสิทธิผล ครั้นชาวนาเกษตรกรกลุมนี้ ทํานาอยางไดผลก็สามารถขายขาวและมีเงิน ใชสอย จึงทําให
คุณภาพชีวิตดีขึ้น ดังนี้แลวก็แสดงวาเปนผลกระทบทางตรงเปนไปในทางบวก
ผลกระทบทางตรงในทางลบ (Negative direct impact) ก็หมายถึง การดําเนินโครงการแผนงาน
หรือกิจกรรม กอใหเกิดผลกับกลุมเปาหมายผูรับบริการนอกเหนือจากที่กําหนดไวในวัตถุประสงคและ
เปนไปในทางที่ไมดีหรือไมพึงปรารถนา จากตัวอยางเดียวกันกับที่อธิบายผานมา ถาหากกลุมเปาหมาย
เกษตรกรที่อาศัยอยูพื้นที่ใตเขื่อนตองสูญเสียที่นาไปจํานวนหนึ่งอันเนื่องมาจากมีการเวนคืนที่ดินหรือการ
กวานซื้อที่นาจากบุคคลบางกลุมบางพวก เชนนี้ก็คือผลกระทบทางตรงที่เปนไปในทางลบ
ผลกระทบทางออมที่เปนไปในทางบวก (Positive indirect impact) หมายถึง การดําเนินโครงการ
แผนงาน หรือกิจกรรมกอใหเกิดผลกับกลุมบุคคลอื่นๆที่มิใชกลุมเปาหมายผูรับบริการจากโครงการตามที่
กําหนดไวแตผลนั้นเปนไปในทางที่ดีหรือที่พึงปรารถนา จากตัวอยางเดียวกันกับที่ยกมา ถาหากบริเวณกัก
เก็บน้ําเหนือเขื่อนเปนที่เพาะพันธุปลา ทําใหมีชาวบานเหนือเขื่อนประกอบอาชีพมีรายไดจากการจับปลา
ขายหรือเพาะเลี้ยงปลาในกระชังในอางเก็บน้ําเหนือเขื่อน ลักษณะดังนี้ก็คือผลกระทบทางออมที่เปนไปใน
ทางบวก
ผลกระทบทางออมที่เปนไปในทางลบ (Negative indirect impact) หมายถึง การดําเนินโครงการ
แผนงาน หรือกิจกรรมกอใหเกิดผลกับกลุมบุคคลอื่นๆที่มิใชกลุมเปาหมายผูรับบริการจากโครงการตามที่
กําหนดไวแตผลนั้นเปนไปในทางไมดีหรือไมพึงปรารถนา จากตัวอยางเดิม ถาหากพื้นที่ของชาวนาบริเวณ
เหนือเขื่อนตองสูญเสียไปเพราะน้ําจากอางเก็บน้ําเออทวม ปาไม สัตวปาบางสวนสูญเสียไปดวย ลักษณะ
ทํานองนี้ก็คือ ผลกระทบทางออมที่เปนไปในทางลบ
ขั้นตอนการวิจยั เชิงประเมิน
การดําเนินงานวิจัยเชิงปริมาณ มีขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้
ขั้นที่ 1 กําหนดวัตถุประสงคของโครงการหรือแผนงานใหชัดเจนพอที่จะวัดคาและเก็บขอมูลได
เพราะการวิจัยเชิงประเมินนั้น คําตอบที่สําคัญ คือ มุงศึกษาผลการดําเนินงานของโครงการหรือแผนงาน
ตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคหรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ มุงประเมินประสิทธิผลของโครงการ แผนงาน
นั้นๆ ดังนั้นถาหากโครงการแผนงานใดๆ มิไดระบุวัตถุระสงคไวอยางชัดเจนก็เปนหนาที่ของนักวิจัยที่จัก
ต อ งกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค ข องโครงการ แผนงานนั้น ๆ ซึ่ง สามารถกระทํ า ไดโ ดยการสอบถามเจ า ของ
โครงการ แผนงานดังกลาววาดําเนินโครงการ แผนงานไปเพื่อใหเกิดผลอะไร
ขั้นที่ 2 ระบุ ตัวบงชี้ และเกณฑ สําหรับเปรียบเทียบตัดสินคุณคาความสําเร็จของโครงการ แผนงาน
ในการวิจัยเชิงประเมินโครงการ แผนงาน จําเปนตองระบุ มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการตัดสินคุณคาของ
โครงการ แผนงานนั้นๆ ถาปราศจากสิ่งเหลานี้จะทําใหการเก็บขอมูลเกี่ยวกับโครงการ แผนงานเปนไปอยาง
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สะเปะสะปะและตัดสินคุณคาอยางไมนาเชื่อถือ ซึ่งทั้งมาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑตัดสินคุณคา ทั้งสามสิ่ง
ลวนมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมิได โดยแตละสิ่งมีความหมายและลักษณะดังนี้
คําวา มาตรฐาน (Standard) นั้น หมายถึง เงื่อนไขหรือระดับคุณภาพที่ควรจะเปนของ
สรรพสิ่ง ซึ่งเปนที่ยอมรับโดยทั่วกันของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียหรือกลุมคนในวงวิชาชีพนั้นๆ มาตรฐาน
ของสิ่งใดๆ ก็ตามมักจะระบุเปนขอความที่มีลักษณะเปนนามธรรมมีความหมายคอนขางกวางยากแกการวัด
คาเก็บขอมูล เชน มาตรฐานความเปนครู ประกอบดวย 1) มีคุณธรรม จริยธรรม 2) เชี่ยวชาญในการถายทอด
ความรู และ 3)
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกลูกศิษย หรือมาตรฐานการประเมินโครงการ ซึ่ง
ประกอบดวย 1) ความเปนประโยชน 2) ความถูกตองแมนยํา 3) ความเปนไปไดและความเหมาะสม 4)
ความถูกตองแมนยํา ทํานองนี้เปนตน
หมายถึง ตัวแปร หรือตัวประกอบที่ มี
สวนคําวา ตัวบงชี้ หรือตัวชี้วัด (Indicator)
คุณลักษณะเปนคาสังเกตไดทําหนาที่บงบอกหรือสะทอนถึงสิ่งที่เปนนามธรรมที่สังเกตไมไดโดยตรง จาก
ความหมายของตัวบงชี้ดังกลาวจะเห็นวา มีความสัมพันธกับมาตรฐานในแงที่วาตัวบงชี้คือ สิ่งที่สะทอน
มาตรฐานนั้นๆ และสามารถระบุวัดคาสังเกตไดโดยตรง ดังนั้น มาตรฐานหนึ่งๆ ของสรรพสิ่งจึงจําเปนตอง
มีตัวบงชี้สะทอนมาตรฐานนั้น ซึ่งจะชวยใหวัดคามาตรฐานนั้นไดโดยออมจากการวัดคาตัวบงชี้นั่นเอง เชน
มาตรฐานความเปนครู ดานมีคุณธรรม จริยธรรม อาจวัดไดจากตัวบงชี้ 1) ไมหมกมุนอบายมุข ไดแก
ดื่มเหลา เลนการพนัน เที่ยวเตร มีชูสาว 2) รักษาความลับของลูกศิษย และ 3) ตั้งใจสอนศิษย ไมละทิ้งการ
สอน เปนตน จากตัวอยางที่ยกมานี้จะเห็นวามาตรฐานหนึ่งๆ อาจมีตัวบงชี้หลายตัว
สําหรับคําวา “เกณฑ” (Criterion) ก็หมายถึงหลักที่ใชสําหรับตัดสินใจตีคาบงบอกระดับ
คุณภาพความสําเร็จ ความถูกตองดีงาม ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความหมายของเกณฑเชนนี้ แสดงถึงความสัมพันธ
กั บ มาตรฐาน และตั ว บ ง ชี้ ใ นแง ที่ ว า ถ า จะตั ด สิ น ใจตี ค า ว า สรรพสิ่ ง ที่ ไ ด รั บ การประเมิ น มี คุ ณ ภาพ
ในมาตรฐานนั้นๆ หรือไม ก็จําเปนตองมีเกณฑที่ใชสําหรับตัดสินคุณภาพตามมาตรฐานแตละดาน และ
โดยรวมทุกดานวาควรจะเปนอยางไร การตัดสินคุณภาพตามมาตรฐานก็ตองพิจารณาจากตัวบงชี้ในแตละ
มาตรฐานวาควรจะตัดสินตัวบงชี้อยางไรเสียกอน นั่นคือ เมื่อมีเกณฑตัดสินตัวบงชี้แลว จากเกณฑการ
ตัดสินตัวบงชี้ก็จะนําไปสูเกณฑตัดสินมาตรฐานนั้น ยกตัวอยาง สมมติวา มาตรฐานดานความเปนประโยชน
ของโครงการ ประกอบดวย 7 ตัวบงชี้ เชน ตัวบงชี้ที่ 1 มีการระบุจําแนกผูมีสวนไดสวนเสียในการประเมิน
ก็จะตองมีการเก็บขอมูลของงานประเมินวาในการประเมินนั้น ผูประเมินไดระบุที่มาของกลุมคนเหลานี้
หรือไมอยางไร หากตรวจสอบแลวพบวาไมมีการระบุก็แสดงวาตัวบงชี้นี้ไมผาน ในทํานองเดียวกันตัวบงชี้
อื่นๆของมาตรฐานนี้ก็ทําการพิจารณาเชนนี้เมื่อพิจารณาทุกตัวบงชี้แลวก็ทําการพิจารณาในภาพรวมของ
มาตรฐานจากการผา นหรื อ ไม ผ าน ตัว บ งชี้แ ตละตัว ว า มาตรฐานดั ง กล า วสมควรจะตัด สิ น ใจวา เชน ไร
โดยอาศัยสารสนเทศจากการวัดวิเคราะหคาตัวบงชี้ทั้งหมดภายไดมาตรฐานนั้น ทั้งนี้เกณฑที่ใชสําหรับ
ตัดสินใจตีคาสรรพสิ่งนั้นแบงไดเปนสองประเภท คือ เกณฑสัมบูรณ (Absolute criterion) และเกณฑ
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สัมพัทธ (Relative criterion) โดยที่เกณฑสัมบูรณจะมีลักษณะเปนการกําหนดคาการตัดสินใจไวลวงหนา
ตายตัว แตเกณฑสัมพัทธเปนการตัดสินใจโดยนําสรรพสิ่งมาเปรียบเทียบกันแลวจึงตัดสินตีคาไปตามผลการ
เปรียบเทียบ
จากที่กลาวมาทั้งหมดในขั้นตอนนี้ จะเห็นวาเมื่อจะทําการวิจัยเชิงประเมินโครงการ หรือ
แผนงาน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองระบุมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑที่ใชสําหรับตัดสินใจประเมินโครงการ
แผนงานดังกลาวอยางชัดเจนเสียกอน
ขั้นที่ 3 วางแผนออกแบบการวิจัยเชิงประเมิน โดยการระบุจัดเตรียมเกี่ยวกับแหลงขอมูลที่จะเก็บ
รวบรวม เครื่องมือและเทคนิควิธีการเก็บขอมูล การเดินทางเขาถึงเพื่อเก็บขอมูลตามมาตรฐานตัวบงชี้ตางๆ
ขั้นที่ 4 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยพิจารณาวาขอมูลที่จะเก็บรวบรวมนั้นเปนขอมูลเชิง
ปริมาณหรือขอมูลเชิงคุณภาพ หลังจากนั้นจึงใชเครื่องมือ เทคนิควิธีการตางๆ ที่จัดเตรียมไวทําการเก็บ
ขอมูลจากแหลงขอมูลนั้นๆ
ขั้นที่ 5 วิเคราะหขอมูล โดยเลือกเทคนิควิธีวิเคราะหใหสอดคลองกับลักษณะขอมูลนั้นๆ ถาเปน
ขอมูลเชิงคุณภาพก็ใชเทคนิควิเคราะหเชิงคุณภาพ แตถาเปนขอมูลเชิงปริมาณก็ทําการวิเคราะหโดยใช
วิธีการทางสถิติตางๆ
ขั้นที่ 6 แปลผลสรุปผลการวิเคราะหและเขียนรายงานผลการวิจัยเชิงประเมิน
ขั้นที่ 7 เสนอแนะการใชประโยชนจากผลการวิจัยเชิงประเมินเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ
แผนงานนั้นๆ
การประยุกตใชการวิจัยเชิงประเมินทางการศึกษา
การจัดการศึกษาไมวาจะเปนระดับใดของหนวยงานสถาบันการศึกษาใดๆก็ตามยอมตองมีโครงการ
แผนงานตลอดจนกิจกรรมทางการศึกษาอยางหลากหลาย แบงแยกยอยออกไปตามภารกิจ การจัดการ
ศึกษา อาทิ ดานการรับเขานักศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอน ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร เหลานี้เปนตน
ดังนั้นการนําแนวคิดการวิจัยเชิงประเมินมาใชทางการศึกษาจึงมีความจําเปนและสามารถที่จะกระทําได
หลายแบบดังตอไปนี้
1. การวิจัยเชิงประเมินโครงการทางการศึกษา โครงการทางการศึกษาตางๆ อาทิ โครงการอาหาร
กลางวัน โครงการเรียนฟรีใกลบาน โครงการจิตสํานึกรักบานเกิด โครงการสงเสริมการหารายไดระหวาง
เรียน ฯลฯ เหลานี้ สามารถใชแนวคิดการวิจัยเชิงประเมิน ทําการประเมินไดตั้งแตการศึกษาความเปนไปได
การกํากับติดตาม การออกแบบการทดลอง การศึกษาผลกระทบของโครงการ ผลจากการวิจัยเชิงประเมินจะ
ชวยใหผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุมสามารถนําไปใชตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการดังกลาว ทั้งที่เปนการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงการดําเนินโครงการ การยุติหรือชะลอโครงการ และการขยายการดําเนิน
โครงการอยางตอเนื่อง เปนตน

8
2. การวิจัยเชิงประเมินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรายวิชาตางๆ การจัดการเรียนการ
สอนของสถาบันการศึกษาแตละระดับยอมตองอาศัยหลักสูตรเปนเครื่องมือ หรือแนวทางดําเนินการดวยกัน
ทั้งสิ้น ดังนั้นการวิจัยเชิงประเมินหลักสูตรตั้งแตมีการศึกษาความเปนไปไดของการเปดหลักสูตร การกํากับ
ติดตาม การใชหลักสูตร (หรือการจัดการเรียนการสอน) การศึกษาประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ตลอดจน
ผลกระทบจากการใชหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนจึงเปนสิ่งที่สถาบันการศึกษาและหนวยงาน
ทางการศึกษาตองดําเนินการเพื่อใหไดมา ซึ่งขอมูลที่จะนํามาใชในการวางแผนจัดการศึกษาการผลิตบัณฑิต
ใหสอดคลองเหมาะสมกับความตองการของตลาดการจางงาน หรือการใชกําลังคนในภาคการผลิตตางๆ ทั้ง
ในหนวยงานของภาครัฐและเอกชน
3. การวิจัยเชิงประเมินโครงการพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ไดแก โครงการฝกอบรม
ขาราชการครู โครงการศึกษาดูงาน ซึ่งมีลักษณะเปนโครงการที่มุงพัฒนาขาราชการครู หรือบุคลากร ทาง
การศึกษาใหไดรับความรูและทักษะใหมๆ ที่ทันสมัย สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของสังคม
โลกและสังคมไทย การจัดใหมีโครงการทํานองนี้จําเปนตองมีการศึกษาประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และ
ผลกระทบของโครงการวา ทําใหครูหรือบุคลกรทางการศึกษา ไดมีความรู ทักษะใหมๆ หรือและนําความรูที่
ไดจากการดําเนินโครงการไปใชในงานประจําหรือทําใหผลการปฏิบัติงานประจําดีขึ้น ตามไปดวยหรือไม
กลาวโดยสรุป แนวคิดการวิจัยเชิงประเมินผลนั้น สามารถนําไปใชสําหรับการศึกษาโครงการ
แผนงานของหนวยงาน องคการ สถาบัน ตลอดจนมูลนิธิตางๆ ไดทั้งหมด แมวาโครงการ แผนงาน จะมี
ความแตกตางกันออกไปตามภารกิจและธรรมชาติของหนวยงานองคกร สถาบัน และมูลนิธินั้นๆ แตทวา ใน
แงมุมทางหลักวิชาและการประยุกตใชแลวหาไดเปนอุปสรรคแตอยางใดไม
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