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บทคัดย่ อ
การประเมินโครงการเป็ นกระบวนการที่ช่วยให้ได้สารสนเทศเพื่อการตัดสิ นคุณภาพหรื อคุณค่าของโครงการ
ซึ่งจะนําไปสู่ การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับอนาคตของโครงการ แบ่งได้หลายประเภทขึ้นอยูก่ บั เกณฑ์ที่ใช้ กรณี
แบ่งตามลําดับเวลาการบริ หารโครงการ จําแนกได้เป็น การประเมินก่อน การประเมินระหว่าง และการประเมินหลัง
ดําเนิ นโครงการ กรณี แบ่งตามสิ่ งที่ถูกประเมิน จําแนกได้เป็ น การประเมินบริ บท การประเมินปั จจัยเบื้องต้น การ
ประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิ ต กระบวนการประเมินโครงการประกอบด้วย (1) ศึกษาวิเคราะห์
โครงการที่มุ่งประเมิน (2) ระบุหลักการและเหตุผลของการประเมิน (3) กําหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน (4)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และรู ปแบบการประเมิน (5) ออกแบบการประเมิน (6) พัฒนาเครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูล (7)
เก็บรวบรวมข้อมูล (8) วิเคราะห์ขอ้ มูล และ (9) รายงานผลการประเมิน ผูบ้ ริ หารหรื อผูเ้ กี่ ยวข้องสามารถนําผลการ
ประเมินโครงการไปใช้เพื่อ กําหนดโครงการ จัดทรัพยากรสนับสนุ นการดําเนิ นโครงการ ปรับแผน กระบวนการ
หรื อวิธีดาํ เนิ นโครงการ ตัดสิ นคุณค่าหรื อตรวจสอบประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพของโครงการ ซึ่ งจะนําไปสู่ การ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารหรื อผูเ้ กี่ยวข้องในการปรับปรุ ง พัฒนา ขยายหรื อยกเลิกโครงการ ในการนําผลการประเมิน
โครงการไปใช้ผบู ้ ริ หารควร กําหนดความต้องการใช้สารสนเทศจากการประเมิน จัดระบบการประเมิน ส่ งเสริ มและ
ใช้ผลการประเมิน สร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าของผลการประเมิน พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารงาน
เสริ มสร้างวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน ในการใช้ขอ้ มูลผลการประเมินควร พิจารณาความตรงประเด็น ความเป็ น
ปัจจุบนั คํานึงถึงความเป็ นประโยชน์ ยึดหลักความถูกต้อง และความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลด้วย
คําสํ าคัญ โครงการ กระบวนการประเมิน การประเมินโครงการ การใช้ผลการประเมิน
Abstract
Project evaluation, a process of providing information for judging quality or value of the project, helps
administrators in making decisions about the future of the project. Evaluation models are varied in nature
depending on the criterion used. In the time-based model, the project will be evaluated before, during and after it
is implemented. In a component-based evaluation model, context evaluation, input evaluation, process evaluation,
and product evaluation will be utilized. Project evaluation process includes the following: 1) analyzing the target
project 2) describing the rationale for the evaluation 3) setting the objectives of the evaluation 4) studying
approaches, theories, and models of evaluation 5) specifying the evaluation design 6) developing the instruments
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7) collecting the information 8) analyzing the data, and 9) reporting the result. Administrators and stakeholders
can use the evaluation finding to design a project, provide support, modify or terminate the project. In using the
results, administrators should identify the needs in using the information, organize the evaluation system, promote
and use the results of the evaluation, realize the value of the evaluation, develop the information management
system, promote collaborative learning culture in using the information and consider the information in terms of
its straightforwardness, timeliness, usefulness, correctness, and completeness.
Key words: project, evaluation process, project evaluation, the use of evaluation results
กล่ าวนํา
คําว่า “โครงการ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน.2546 :270) ได้ให้
ความหมายว่า เป็ นแผนหรื อเค้าโครงตามที่กาํ หนดไว้ เทียนฉาย กีระนันท์ (2537 : 1) ให้ความหมายโครงการว่า เป็ น
การกะการณ์ หรื อเตรี ยมการเพื่อกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื ออาจจะหมายถึ งแนวความคิ ดในเรื่ องหนึ่ งๆ
เพื่อหาทางปฏิบตั ิหรื อดําเนิ นการให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของเรื่ องนั้นๆ ที่แน่ ชดั และมีระบบส่ วน เยาวดี รางชัยกุล
วิบูลย์ศรี (2542 : 79) ให้ความหมายว่า โครงการหมายถึง งาน หรื อส่ วนหนึ่ งของงานที่ตอ้ งกระทําให้สําเร็ จตาม
เป้ าหมายภายในระยะเวลาและวงเงินงบประมาณที่กาํ หนดไว้ โดยให้สอดคล้องกับข้อกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
ในขณะที่ สมคิด พรมจุ ย้ (2550 : 23) ให้ความหมายของโครงการว่าหมายถึ ง หน่ วยของแผนงานหรื อกลุ่มของ
กิจกรรมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน เพื่อการบรรลุจุดมุ่งหมายที่กาํ หนดไว้ มีลกั ษณะเด่นชัด มีระยะเริ่ มต้นและ
สิ้ นสุ ดที่แน่ นอน และมักจะเป็ นงานพิเศษที่ต่างไปจากงานประจํา โครงการจะประกอบด้วย งานและกิ จกรรม
กล่าวโดยสรุ ป โครงการคือ การกําหนดแนวทางในการแก้ปัญหาหรื อพัฒนางานที่มีวตั ถุประสงค์เด่นชัด มีกิจกรรม
ที่ทาํ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างเหมาะสม มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิ ทธิ ภาพ มีเวลาเริ่ มต้น
และสิ้ นสุ ดของงาน โครงการประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กนั และมีเป้ าหมายเดียวกัน
ความหมายของการประเมินโครงการ
คําว่า“การประเมิน”ในพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546 : 664)ได้
บัญญัติว่า หมายถึง การประมาณค่าหรื อราคาเท่าที่ควรจะเป็นจริ ง การประเมินผลหมายถึง การพิจารณาและวัดค่า
ของกิจการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ อีเบลและไฟรส์ไบย์ (Ebel and Frisbie, 1986 : 13) ให้นิยามการประเมิน
ว่าเป็ นการตัดสิ นเกี่ยวกับคุณภาพหรื อคุณค่าของสิ่ งที่ตอ้ งการประเมิน ส่ วนสมหวัง พิธิยานุวฒั น์ (2553 :20-21)ให้
ความหมายว่า การประเมิน หมายถึง กระบวนการใช้ดุลย-พินิจ (judgement) และหรื อค่านิ ยมและข้อจํากัดต่างๆ
ในการพิจารณาตัดสิ นคุณค่าของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง โดยการเปรี ยบเทียบผลที่วดั ได้กบั เกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ ซึ่ งสรุ ปเป็ น
สมการได้ ดังนี้
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การประเมิน = การวัด + ดุลยพินิจ
การประเมินจึ งเป็ นกระบวนการที่ก่อให้เกิ ดสารสนเทศ (เชิ งคุณค่า) เพื่อช่ วยให้ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจได้
ตัดสิ นใจเลือกทางเลือกช่องที่มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด ดังแสดงในภาพที่ 1
การประเมิน

สารสนเทศ

ค่านิยม

ผู้มีอํานาจ
ในการตัดสินใจ

ทางเลือก ก
ทางเลือก ข
ทางเลือก ค

ข้อจํากัด

ภาพที่ 1 นิยามของการประเมินเพื่อการตัดสิ นใจ
ที่มา: สมหวัง พิธิยานุวฒั น์.(2553). วิธีวิทยาการประเมิน: ศาสตร์แห่ งคุณค่ า. พิมพ์ครั้งที่ 5.
กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 21
เมื่อพิจารณาถึงการประเมินโครงการ สตัฟเฟิ ลบีม และชิ งค์ฟิวด์ (Stufflebeam and Shinkfield, 1990: 159)
ให้ความหมายว่า การประเมิ นโครงการเป็ นกระบวนการของการแสวงหา การพรรณนา การได้ม าซึ่ ง ข้อ มู ล
ตลอดจนการเตรี ยมข้อมูลสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจและแสวงหาทางเลื อกที่เหมาะสมในการ
ดําเนินโครงการ ส่ วนรอสซิ และฟรี แมน (Rossi and Freeman, 2004: 16) ให้ความหมายโดยอิงกับแนวคิดของการ
วิจยั ทางสังคมศาสตร์ ว่า การประเมินโครงการ เป็ นการวิจยั เชิ งประยุกต์ที่มีการประยุกต์ใช้กระบวนการวิจยั ทาง
สังคมศาสตร์ อย่างเป็ นระบบเพื่อศึ กษาเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ผลของโครงการสาธารณะที่ จดั ทําขึ้นเพื่อนําไปสู่ การ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อมขององค์การและการให้บริ การสังคม ฟิ ทซ์แพททริ คแซนเดอร์ และวอร์ เธน (Fitzpatrick,
Sanders, and Worthen, 2004 : 5) ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า เป็นวิธีการสื บหาข้อมูลและพิจารณา
ตัดสิ นเกี่ ยวกับโครงการ 3 ประเด็น คือ (1) การกําหนดมาตรฐานเพื่อใช้ตดั สิ นคุณภาพโดยเทียบกับมาตรฐานที่
กําหนด (2) การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และ (3) การเปรี ยบเทียบข้อมูลสารสนเทศที่ได้
กับมาตรฐานที่กาํ หนดไว้เพื่อตัดสิ นคุณค่า คุณภาพ คุณประโยชน์ ประสิ ทธิผล หรื อความสําคัญของโครงการ ซึ่งจะ
ช่วยให้ได้ขอ้ เสนอแนะที่จะทําให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ หรื อช่ วยให้ผูเ้ กี่ ยวข้องตัดสิ นใจได้ว่าควร
ปรับปรุ ง ดําเนิ นการต่อไปหรื อขยายโครงการ สมหวัง พิธิยานุวฒั น์(2549: 117) ได้ให้ความหมายอย่างกระชับว่า
การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการที่ก่อให้เกิดสารนิ เทศในการปรับปรุ งโครงการ และสารนิ เทศในการ
ตัดสิ นผลสัมฤทธิ์ ของโครงการ สมคิด พรมจุย้ (2550: 37) ให้ความหมายที่สะท้อนถึงทั้งวัตถุประสงค์และประเภท
ของการประเมินว่า การประเมินโครงการเป็ นการตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการหรื อแผนงาน ตลอดจนการ
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พิจารณาผลสัมฤทธิ์ ของโครงการหรื อแผนงานนั้นๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด การประเมินผลเป็ นกระบวนการบ่งชี้ถึง
คุณค่าของโครงการ กล่าวคือ โครงการที่ได้ดาํ เนินการไปแล้ว ได้ผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรื อไม่ เพียงใด
สามารถทําได้ท้ งั การประเมินก่อนเริ่ มโครงการ การประเมินขณะที่โครงการกําลังดําเนินการอยู่ และการประเมินผล
โครงการหลังจากการดําเนินงานได้สิ้นสุ ดแล้ว
กล่ าวโดยสรุ ป การประเมิ นโครงการ หมายถึ งกระบวนการเชิ งระบบเพื่อการตรวจสอบ หรื อ ชี้ บ่งถึ ง
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของโครงการซึ่ งจะช่ วยให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจ
เกี่ ยวกับการบริ หารจัดการ ปรั บปรุ งและพัฒนาโครงการ จากความหมายดังกล่ าวนี้ ช้ ี ให้เห็ นลักษณะของการ
ประเมินโครงการ ดังนี้
1. การประเมินโครงการเป็นกระบวนการที่จดั ทําขึ้นอย่างเป็ นระบบเพื่อให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้
และเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารหรื อผูร้ ับผิดชอบโครงการ
2. การประเมินโครงการเป็ นกระบวนการในการจัดเตรี ยมสารสนเทศ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการ
บริ หารจัดการปรับปรุ งและพัฒนาโครงการ
3. จุ ด เน้น ที่ สํา คัญ ของการประเมิ น โครงการ อยู่ที่ก ารเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพ (Efficiency) และประสิ ทธิ ผ ล
(Effectiveness) ของการดําเนินโครงการ
ความสํ าคัญของการประเมินโครงการ
จากการพิจารณาความหมายของการประเมินโครงการชี้ให้เห็นว่าการประเมินโครงการเป็ นกิจกรรมสําคัญที่
ขาดไม่ได้ในการบริ หารจัดการโครงการเพราะการประเมิ นโครงการมี ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ หารและผูร้ ับผิดชอบโครงการ ซึ่งสรุ ปได้ดงั นี้
1. ช่ ว ยให้ไ ด้ข ้อ มู ล สารสนเทศต่ า งๆเกี่ ย วกับ โครงการที่ นํา ไปใช้ใ นการตัด สิ น ใจเกี่ ย วกับ การกํา หนด
โครงการ การตรวจสอบความพร้ อมของทรัพยากรต่างๆ ที่จาํ เป็ นต้องใช้ในการดําเนิ นโครงการ ตลอดจนความ
เป็ นไปได้ในการจัดทําโครงการ
2. ช่ วยให้ทราบข้อมูลสารสนเทศเกี่ ยวกับความก้าวหน้า ปั ญหาและอุ ปสรรคในการดําเนิ นโครงการซึ่ ง
นํามาใช้ในการตัดสิ นใจเพื่อการปรั บปรุ ง หรื อเปลี่ ยนแปลงแก้ไขการดําเนิ นโครงการให้เป็ นไปตามทิ ศทางที่
ต้องการ
3. ช่วยให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสําเร็ จและความล้มเหลวของโครงการที่นาํ มาใช้ในการตัดสิ นใจ
และวินิจฉัยว่าจะดําเนินโครงการในช่วงต่อไปอย่างไร ยกเลิกหรื อปรับขยายการดําเนินโครงการต่อไปอีก
4. ช่วยให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศที่บ่งบอกถึงประสิ ทธิ ภาพของโครงการว่าเป็ นอย่างไร คุม้ ค่ากับการลงทุน
หรื อไม่
5. ช่วยให้เกิดการเสริ มแรง สร้างพลังจูงใจให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานในโครงการเมื่อทราบผลสําเร็ จ จุดเด่น หรื อจุด
ด้อยของโครงการโดยจะมุ่งมัน่ ปรับปรุ ง และพัฒนาการดําเนินโครงการให้มีคุณภาพและมาตรฐานสู งขึ้นซึ่ งจะเกิด
คุณค่าและประโยชน์สูงสุ ดต่อผูร้ ับบริ การหรื อองค์กร
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ประเภทของการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการแบ่งได้หลายประเภท ขึ้นอยูก่ บั เกณฑ์ที่ใช้เป็ นหลัก ในครั้งนี้นาํ เสนอประเภทของการ
ประเมินใน 4 ลักษณะ คือ แบ่งโดยจําแนกตามลําดับเวลา วัตถุประสงค์ของการประเมิน สิ่ งที่ถูกประเมิน และหลัก
ยึดในการประเมิน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. แบ่ งตามลําดับเวลาการบริหารโครงการ จําแนกการประเมินเป็ น 3 ประเภท คือ
1.1 การประเมินก่อนเริ่ มโครงการหรื อก่อนนําโครงการไปปฏิบตั ิ (Intrinsic evaluation) เป็ นการประเมิน
ที่อยู่ในขั้นตอนของการวางแผนโครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ก่ อนลงมือดําเนิ นการ
จัดทําโครงการ ซึ่ งอาจทําได้ใน 2 ลักษณะคือ 1) การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ โดยอาจใช้เทคนิคของการ
สํา รวจความต้อ งการ (Needs Assessment) หรื อ อาจจะใช้เ ทคนิ ค ของการศึ ก ษาความเป็ นไปได้ข องโครงการ
(Feasibility Study) ที่จะทําให้มีความเป็ นไปได้ในการปฏิบตั ิจริ ง 2) การวิ เคราะห์ โครงการหรื อการประเมิ นร่ าง
โครงการ (Project Appraisal or Analysis) เป็ นการพิจารณาเอกสารโครงการเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของสิ่ งที่
กําหนดความสอดคล้องระหว่างหัวข้อต่างๆ ตั้งแต่ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย วิธีดาํ เนินการ ฯลฯ
เพื่อให้โครงการที่เสนอมีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
1.2 การประเมินขณะดําเนิ นงาน (On going evaluation) เป็ นการประเมินที่จดั ทําในระหว่างการดําเนิ น
โครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาความก้าวหน้าของโครงการเป็ นช่วงๆ และเพื่อดูวา่ การดําเนินโครงการได้
เป็ นไปตามแผนที่ ก ํา หนดไว้ห รื อ ไม่ มี ปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคอย่า งไรในแต่ ล ะช่ ว งของการดํา เนิ น งาน ข้อ มู ล
สารสนเทศที่จะได้นาํ มาใช้เพื่อการปรับปรุ งการดําเนิ นโครงการเพื่อให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นในช่ วงระยะ
ต่อไป การประเมินขณะดําเนินงานนี้ตอ้ งอาศัยกลไกของระบบการกํากับติดตามงานมาช่วย จึงจะทําให้การประเมิน
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.3 การประเมิ นหลังการดําเนิ นงาน (Pay-off evaluation) เป็ นการประเมิ นที่ จดั ทําขึ้นเมื่ อการดําเนิ น
โครงการเสร็ จสิ้ นลงแล้ว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการตรวจสอบดูว่า เมื่ อได้ดาํ เนิ นโครงการจนสิ้ นสุ ดแล้วได้รับ
ความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้มากน้อยเพียงใด ตลอดจนการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
หรื อผลข้างเคียงว่ามีอะไรเกิดขึ้นตามมาอีกบ้าง ถ้ากล่าวโดยสรุ ป การประเมินหลังการดําเนินงาน มีจุดเน้น 1) เป็น
การประเมินผลที่เกิ ดขึ้น (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของโครงการและ 2) เป็ นการประเมินผลรวมสรุ ป
ของโครงการทั้งหมด (Summative evaluation)
2. แบ่ งตามวัตถุประสงค์ ของการประเมิน จําแนกการประเมินเป็ น 2ประเภท คือ
2.1 การประเมินความก้าวหน้าของโครงการ (Formative evaluation) เป็ นการประเมินขณะที่โครงการ
กําลังดําเนิ นการอยู่ โดยมุ่งตรวจสอบ ควบคุม กํากับดูแลการดําเนิ นงาน ตลอดจนการศึกษาความก้าวหน้า ปั ญหา
อุปสรรค และข้อบกพร่ องต่างๆ ในระหว่างการดําเนินโครงการ เพื่อนําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุ งแก้ไข
การดําเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของโครงการ
2.2 การประเมินผลรวมสรุ ป (Summative evaluation) เป็ นการประเมินหลังจากเสร็ จสิ้ นโครงการแล้ว
เป็ นการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของโครงการเพื่อมุ่งตรวจสอบว่าโครงการประสบผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์หรื อ
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เป้ าหมายตามที่กาํ หนดไว้หรื อไม่ เพียงใด ผลการประเมินจะเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจว่าควรยุติโครงการ
ดําเนินโครงการต่อไปหรื อปรับขยายโครงการในช่วงระยะต่อไป
3. แบ่ งตามสิ่ งทีถ่ ูกประเมิน จําแนกการประเมินเป็ น 4 ประเภท คือ
3.1 การประเมิ นบริ บทหรื อสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เป็ นการประเมิ นเกี่ ยวกับนโยบาย
เป้ าหมาย สภาพเศรษฐกิจและสังคม ปั ญหาและความต้องการของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการว่ามี
ความสอดคล้องเอื้อต่อการจัดทําโครงการหรื อไม่ ตลอดจนทรัพยากรและข้อจํากัดต่างๆ ในการดําเนิ นโครงการ
สารสนเทศที่ได้นาํ มาใช้ประกอบการตัดสิ นใจเพื่อกําหนดวัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายของโครงการให้มีความ
สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานระดับสู งกว่าและบริ บทหรื อสภาพขององค์กรที่จะจัดทําโครงการ
3.2 การประเมินปั จจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) เป็ นการประเมินความพร้ อมทั้งในเชิ งคุณภาพและ
ความพอเพี ย งของทรั พ ยากรต่ า งๆ ก่ อ นเริ่ ม โครงการว่ า มี ท รั พ ยากรพร้ อ มที่ จ ะดํา เนิ น โครงการได้ห รื อ ไม่
สารสนเทศที่ได้นาํ มาใช้ในการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับวิธีการของการใช้ทรั พยากรต่างๆ เพื่อให้การดําเนิ นโครงการ
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้
3.3 การประเมิ น กระบวนการ (Process Evaluation) เป็ นการประเมิ น ขณะดํา เนิ น งานหรื อ ประเมิ น
ความก้าวหน้าของโครงการ สารสนเทศที่ได้นาํ มาใช้ในการตัดสิ นใจเพื่อการปรับปรุ งการดําเนินโครงการ
3.4 การประเมินผลผลิตหรื อผลงาน (Product Evaluation) เป็นการประเมินหลังจากการดําเนินโครงการ
สิ้ น สุ ด แล้ว ประกอบด้ว ยการประเมิ น ผลลัพธ์ (Output Evaluation) โดยพิจ ารณาจากปริ ม าณและคุ ณภาพของ
ผลผลิตเปรี ยบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการและการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) โดยเปรี ยบเทียบ
กับวัตถุประสงค์ของแผนงานหรื อองค์การ สารสนเทศที่ได้นาํ มาใช้ในการตัดสิ นคุณค่าของผลผลิตของโครงการทั้ง
ในด้านปริ มาณและคุณภาพเพื่อการตัดสิ นใจว่า ควรจะคงโครงการไว้ ปรับขยายหรื อยกเลิกโครงการ
4. แบ่ งตามหลักยึดในการประเมิน จําแนกการประเมินเป็ น 2 ประเภท คือ
4.1 การประเมินที่อิงวัตถุประสงค์/เป้ าหมายของโครงการหรื องานเป็ นเกณฑ์ (Goal Based Evaluation)
เป็ นการประเมินที่ตดั สิ นคุณค่าของโครงการจากการเปรี ยบเทียบผลของโครงการกับผลที่คาดหวังตามวัตถุประสงค์
หรื อเป้ าหมายของโครงการ
4.2 การประเมินที่ไม่อิงวัตถุประสงค์/เป้ าหมายของโครงการ (Goal-free Evaluation) เป็ นการประเมินที่
ไม่จาํ เป็ นต้องกําหนดเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ของการประเมินให้สอดคล้องกับเป้ าหมาย หรื อวัตถุประสงค์ของ
โครงการ กล่าวคือ การตัดสิ นคุณค่าของโครงการควรเน้นที่การตีค่าของผลทั้งหมดที่เกิ ดขึ้น (Actual Outcomes)
จากโครงการ ซึ่ งประกอบด้วยการประเมินผลที่คาดหวังตามเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ของโครงการและผลที่มิได้
คาดหวัง
กระบวนการประเมินโครงการ
กระบวนการประเมินโครงการในที่น้ ี หมายถึง ภาระงานหรื อกิจกรรมต่างๆ ของการประเมินโครงการที่นกั
ประเมินต้องคิด เตรี ยมการหรื อวางแผนกําหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อปฏิบตั ิการประเมินโครงการให้บรรลุเป้ าหมาย ซึ่งมี
ขั้นตอนการประเมินโครงการ ดังนี้
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ขั้นที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์ โครงการที่ม่ ุงประเมิน โดยผูป้ ระเมินศึกษาสาระสําคัญของโครงการที่จะประเมิน ซึ่ ง
จะช่ วยให้ผูป้ ระเมินระบุรายละเอี ยดของสิ่ งที่จะประเมินได้อย่างชัดเจน ดังนั้นบทบาทสําคัญของผูป้ ระเมินใน
ช่วงแรกก็คือ จะต้องศึกษา วิเคราะห์ ทําความรู ้จกั และบรรยายโครงการที่มุ่งประเมินให้ชดั เจน โดยศึกษาวิเคราะห์
เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครอบคลุมครบถ้วนเกี่ยวกับโครงการที่มุ่งประเมิน
ขั้นที่ 2 ระบุหลักการและเหตุผลของการประเมิน ขั้นนี้ถือว่าเป็ นจุดเริ่ มต้นของแนวคิดที่จะให้มีการประเมิน
โครงการ โดยมุ่งตอบคําถามว่าทําไมจึงต้องประเมินโครงการนี้โดยกล่าวถึงหลักการและเหตุผล ความจําเป็ นที่ตอ้ ง
ประเมินโครงการนี้
ขั้นที่ 3 กําหนดวัตถุประสงค์ ของการประเมิน วัตถุประสงค์ของการประเมินเป็นสิ่ งที่กาํ หนดทิศทางในการ
ประเมินทําให้ผปู ้ ระเมินรู ้ว่า จะประเมินโครงการนั้นเพื่อมุ่งตอบคําถามเรื่ องอะไร จึงต้องวิเคราะห์ความต้องการผล
การประเมินเพื่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อนําไปสู่ การกําหนดวัตถุประสงค์ของ
การประเมินที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการมีลกั ษณะดังนี้
3.1 เป็ นกรอบหรื อทิศทางในการตรวจสอบหรื อประเมินโครงการว่า มุ่งศึกษาตรวจสอบหรื อประเมิน
อะไรบ้าง
3.2 เป็ นลักษณะหนึ่ งของวัตถุ ประสงค์ของการวิจัย (The Research Goal) ที่ มุ่งค้นหาคําตอบเกี่ ยวกับ
โครงการที่มุ่งประเมิน
3.3 เป็ นวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบหรื อค้นหาคําตอบในสิ่ งที่ผปู ้ ระเมินอยากรู ้ ต้องทราบเกี่ ยวกับ
โครงการที่มุ่งประเมิน
3.4 คําสําคัญในการเขี ยน มักขึ้นต้นด้วย คําว่า เพื่อศึ กษา...... เพื่อประเมิ น....... เพื่อตรวจสอบ......
เพื่อวิเคราะห์........หรื อเพื่อเปรี ยบเทียบ......
ขั้นที่ 4 ศึ กษาแนวคิด ทฤษฎี และรู ปแบบการประเมิน การศึกษาในขั้นตอนนี้ จะทําให้นกั ประเมินมีฐาน
ความคิดและมองเห็นแนวทางการประเมินโครงการได้ชดั เจนมากขึ้น สามารถออกแบบและวางแผนการประเมิน
ได้ครอบคลุม และเป็นประโยชน์ต่อการใช้ผลการประเมินได้มากขึ้น โดยเฉพาะรู ปแบบการประเมินจะเป็ นกรอบ
แนวความคิดในการประเมินที่บ่งบอกให้ทราบว่า ในการประเมินโครงการนั้น ควรพิจารณาประเมินอะไรบ้าง
(What) ในบางรู ปแบบการประเมินอาจเสนอแนะถึงวิธีการประเมิน ตรวจสอบด้วยว่าควรทําอย่างไร (How) ดัง
ตัวอย่าง รู ปแบบการประเมินซิ ป (CIPP Model) ของสตัฟเฟิ ลบีมได้เสนอแนะให้ประเมินโครงการใน 4 ประเด็น
คือ 1) การประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context evaluation) 2) การประเมินทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ
(Input evaluation) 3) การประเมินกระบวนการดําเนิ นโครงการ (Process evaluation) และ 4) การประเมินผลผลิต
ของโครงการ (Product evaluation) การศึ ก ษาเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกับรู ป แบบการประเมิ นต่ า งๆ จะช่ ว ยให้นัก ประเมิ น
สามารถออกแบบและวางแผนการประเมิ นได้อ ย่า งสมเหตุ ส มผล มี ค วามเชื่ อ มัน่ ในการดํา เนิ น การประเมิ น
โครงการให้บรรลุผลสําเร็ จได้
ขั้นที่ 5 การออกแบบการประเมิน การออกแบบการประเมินโครงการเป็ นการวางแผนการประเมินเพื่อ
กําหนดรู ปแบบ ขอบเขตและแนวทางการประเมินเพื่อให้ได้สารสนเทศเกี่ยวกับโครงการที่มุ่งประเมิน ซึ่ งจะเน้น
ประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจปรับปรุ งและพัฒนาโครงการต่อไปการออกแบบการประเมินที่มีประสิ ทธิภาพที่จะให้ได้
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คําตอบตรงตามวัตถุประสงค์ของการประเมินหรื อได้ขอ้ มูลสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจ จะต้องมี
องค์ประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) การออกแบบการวัดตัวแปร (Measurement Design) เป็ นการวางแผนเพื่อ
กําหนดว่า ในการประเมิ นโครงการครั้ งนี้ มุ่งศึ กษาประเด็นการประเมิ นตัวแปรหรื อตัวบ่งชี้ ใดบ้าง และจะใช้
เครื่ องมือและเทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดใดบ้าง 2) การออกแบบการสุ่มตัวอย่ าง (Sampling Design) หรื อ
การเลือกผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key Informants) เป็ นการวางแผนเพื่อกําหนดว่า จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
หรื อกลุ่ มตัว อย่างใดหรื อใครจะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้อ ย่างชัดเจน ถู กต้อง และตรงประเด็น 3) การออกแบบการ
วิเคราะห์ ข้อมูล (Analysis Design) เป็ นการวางแผนเพื่อกําหนดว่า ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้น้ นั จะวิเคราะห์ขอ้ มูล
อย่างไร หรื อวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติชนิดใด
ขั้นที่ 6 พัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้ อมูล ในขั้นตอนนี้ เป็ นการตรวจสอบว่า เครื่ องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ระบุไว้น้ นั มีหรื อยัง จะใช้เครื่ องมือที่มีผูอ้ ื่นสร้ างไว้แล้วหรื อจะต้องสร้ างขึ้นมาใหม่ เครื่ องมือที่ใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลจะต้องวัดได้ตรง สอดคล้อง และครอบคลุมประเด็นการประเมินหรื อตัวแปรที่ศึกษา หากเครื่ องมือที่
มีอยู่ไม่เหมาะสมที่จะนํามาใช้ นักประเมินจะต้องสร้ างเครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูลขึ้นมาใหม่ โดยจะต้องมีการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือวัด เช่น ความเป็นปรนัย (Objectivity) ความยาก (Difficulty) ความตรง (Validity)
ความเที่ยง (Reliability) เป็ นต้น
ขั้นที่ 7 เก็บรวบรวมข้ อมูล เป็นการดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจริ ง โดยใช้เครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
แต่ละชนิ ดซึ่ งจะต้องมีการวางแผน ประสานงานกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก กําหนดช่ วงระยะเวลา วิธีการดําเนิ นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลให้ชดั เจน เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลมีความถูกต้องและสมบูรณ์ครบถ้วนมากที่สุด
ขั้นที่ 8 วิเคราะห์ ข้อมูล เป็ นขั้นของการวิเคราะห์ขอ้ มูลและแปลความหมายของข้อมูลเพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ป
คํา ตอบตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องการประเมิ น โครงการตามที่ ก ํา หนดไว้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ต้อ งพิ จ ารณาให้
สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ โดยทัว่ ไปการวิเคราะห์ขอ้ มูลมี 2 ลักษณะคือถ้ าเป็ นข้ อมูลเชิ ง
ปริ มาณ การวิเคราะห์จะใช้สถิ ติเป็ นเครื่ องมื อช่ วย ได้แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
นัยสําคัญทางสถิติดว้ ย t–test F–test เป็ นต้นถ้ าเป็ นข้ อมูลเชิ งคุณลักษณะหรื อเชิ งคุณภาพ ได้แก่ ข้อมูลที่ไม่ได้วดั
ออกมาเป็ นตัวเลขแต่อาจจะอยูใ่ นรู ปการบรรยายสถานการณ์ ความรู ้สึก ความคิดเห็นหรื อคุณลักษณะของสิ่ งต่างๆ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลประเภทนี้ ส่ วนมากใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ขั้นที่ 9 รายงานผลการประเมิน เป้ าหมายสําคัญของการประเมินโครงการก็เพื่อนําข้อมูลผลการประเมินไป
ใช้ประกอบการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการปรั บปรุ งและพัฒนาโครงการให้เกิ ดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้ าหมายหรื อการ
บริ หารโครงการ การรายงานผลการประเมินจึ งเป็ นขั้นตอนที่มีความสําคัญอย่างยิ่งที่นักประเมินจะต้องจัดทํา
รายงานผลการประเมินเพื่อนําเสนอต่อผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับโครงการสิ่ งที่นกั ประเมิน
ต้องพิจารณาในการนําเสนอผลการประเมินโครงการ มีดงั นี้
1) ผูใ้ ช้ผลการประเมินเป็ นใครและต้องการสารสนเทศจากการประเมินไปใช้ทาํ อะไร เมื่อไร
2) รู ปแบบการนําเสนอผลการประเมินในลักษณะใด จึงจะเหมาะสมมากที่สุด เช่น จัดทําเป็ นรายงานเชิง
การบริ หาร หรื อบทสรุ ปสําหรั บผูบ้ ริ หาร ใช้วิธีการบรรยายสรุ ปเสนอต่อที่ประชุ มคณะกรรมการหรื อบุคคลที่
เกี่ยวข้องหรื อจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ เป็ นต้น
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3) การเสนอผลการประเมิน ควรยึดหลักสําคัญคือ มีความถูกต้อง ความชัดเจน ความสมบูรณ์ครบถ้วน
ความมีเหตุผลและความเป็ นปัจจุบนั ทันต่อการใช้
การนําผลการประเมินโครงการไปใช้
ความหมายของการนําผลการประเมินโครงการไปใช้ ตามแนวคิดของศิริชยั กาญจนวาสี (2552 : 157) สรุ ป
ได้ 2 ลักษณะ คือ
1. การนําผลการประเมินโครงการไปใช้ในเชิงปฏิบตั ิการ (instrumental use) หมายถึง การนําผลการประเมิน
ไปใช้อย่างเป็ นรู ปธรรมที่สามารถสังเกตได้ สารสนเทศจากการประเมินเสมือนเป็ นเครื่ องมือการเปลี่ยนแปลงซึ่ งมี
ผลโดยตรงต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับแผนงานหรื อโครงการที่จะทําต่อไป เช่น ผลการประเมินทําให้เกิด
การตัดสิ นใจเปลี่ยนแปลงนโยบาย ปรับเปลี่ยนวิธีดาํ เนิ นงาน ยุติหรื อยกเลิกโครงการ พัฒนาโครงการขึ้นมาใหม่
ตามข้อเสนอแนะ เป็ นต้น หลักฐานที่แสดงถึงการใช้ผลการประเมินในลักษณะนี้ สังเกตได้จากรายงานผลการ
ตัดสิ นใจ และการสัง่ การให้ดาํ เนินการอันเป็ นผลมาจากการประเมิน
2. การนําผลการประเมินโครงการไปใช้ในเชิงความคิด (conceptual use) หมายถึง ผลการประเมินให้ขอ้ มูล
ข่าวสาร ให้แสงสว่างทางปั ญญาที่มีอิทธิ พลต่อความคิดของผูบ้ ริ หารหรื อผูเ้ กี่ยวข้อง แต่ไม่ได้นาํ ไปสู่ การตัดสิ นใจ
โดยตรงต่อแผนงานหรื อโครงการ ผูบ้ ริ หารได้ประโยชน์จากการประเมินโดยทําให้รู้ขอ้ มูลการปฏิบตั ิงาน รู ้สภาพ
ปั ญหาดีข้ ึน ทําให้เกิดความเข้าใจในสิ่ งที่ประเมิน ซึ่ งสามารถสะสมสําหรับนําไปใช้ในการตัดสิ นใจเชิงนโยบายที่
เกี่ยวข้องได้ ผลการประเมินจะทําให้เกิดผลในเชิงความคิด สร้างความคิดใหม่ เมื่อสะสมมากๆ เข้าอาจนําไปสู่ ผล
ในเชิงปฏิบตั ิ (instrumental use) เกี่ยวกับแผนงานหรื อโครงการได้
ลักษณะของการนําผลการประเมินโครงการไปใช้
ในการนําผลการประเมินโครงการไปใช้เพื่อประกอบการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารหรื อผูเ้ กี่ยวข้องในการเลือก
ทางเลือกในการดําเนินโครงการสามารถนําไปใช้ในลักษณะต่าง ๆ กัน ได้ดงั นี้
1. การนําผลการประเมินไปใช้เพื่อกําหนดโครงการ เพื่อให้องค์กรได้ดาํ เนิ นการตามภารกิ จ มีทิศทางที่
ชัดเจน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยจากองค์กร ก่อนการบริ หารหรื อดําเนินการ
ใดๆ องค์กรจึงต้องมีการกําหนดนโยบายเป็ นกรอบทิศทางในการบริ หารหรื อการดําเนิ นงาน จากนโยบายก็จดั ทํา
แผนงาน และโครงการไปสู่ การปฏิบตั ิ โดยผูบ้ ริ หารหรื อผูเ้ กี่ยวข้องจะต้องแสวงหาสารสนเทศให้ครบถ้วน เพียงพอ
ต่ อ การกํา หนดโครงการซึ่ ง จะต้อ งมี การประเมิ น ความต้อ งการจําเป็ นหรื อ การประเมิ น สภาวะแวดล้อ มของ
โครงการ เพื่อให้มีเหตุผลเพียงพอและเกิดความมัน่ ใจต่อการกําหนดโครงการ
2. การนํา ผลการประเมิ นไปใช้เ พื่ อ จัด ทรั พ ยากรสนับ สนุ น การดํา เนิ น โครงการ ก่ อ นดํา เนิ น โครงการ
ผูบ้ ริ หารจะต้องจัดปั จจัยหรื อทรัพยากรในการดําเนิ นโครงการให้มีความเหมาะสม ความพอเพียง และความพร้อม
รวมทั้งความมีคุณภาพของปั จจัยเพื่อให้การดําเนินโครงการมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ด้วยเหตุน้ ี ผูบ้ ริ หารจึง
ต้อ งมี ก ารประเมิ น ปั จ จัย ในการดํา เนิ น งานและใช้ข ้อ มู ล ผลการประเมิ น นี้ ประกอบการตัด สิ น ใจในการจัด
ปรับเปลี่ยนปัจจัยให้เอื้ออํานวยต่อการดําเนินงานและมีประสิ ทธิภาพที่สุดในการดําเนินโครงการ
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3. การนําผลการประเมินไปใช้เพื่อการปรับแผน กระบวนการหรื อวิธีดาํ เนินโครงการ ในระหว่างการดําเนิน
โครงการ ผูบ้ ริ หารจะต้องมีสารสนเทศเกี่ ยวกับสภาพการดําเนิ นโครงการ ปั ญหา อุปสรรค จุดเด่น จุ ดด้อยของ
กระบวนการหรื อวิธีการดําเนิ นงาน จึงต้องมีการประเมินกระบวนการ ศึกษาความก้าวหน้าหรื อปั ญหาอุปสรรคใน
การดําเนิ นงานและใช้ขอ้ มูลผลการประเมินดังกล่าวนี้ เพื่อประกอบการตัดสิ นใจปรับแผน กระบวนการ วิธีการ
ดําเนินงานหรื อกิจกรรมให้มีความเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
4. การนําผลการประเมินไปใช้เพื่อตัดสิ นประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพของโครงการหลังจากที่ผบู ้ ริ หาร
หรื อผูเ้ กี่ ยวข้องได้ดาํ เนิ นโครงการสิ้ นสุ ดตามระยะเวลาที่กาํ หนดไว้แล้ว ก็จะต้องมีการประเมิ นผลการดําเนิ น
โครงการและใช้ขอ้ มูลผลการประเมินนี้ตดั สิ นคุณค่าหรื อตรวจสอบประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพของโครงการ ซึ่ ง
จะนําไปสู่ การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารหรื อผูเ้ กี่ยวข้องในการปรับปรุ ง พัฒนา ขยายหรื อยกเลิกโครงการ
แนวปฏิบตั ใิ นการนําผลการประเมินโครงการไปใช้
ผูบ้ ริ ห ารเป็ นผูม้ ี บ ทบาทสํา คัญ ในการตัด สิ น ใจเกี่ ย วกับ โครงการขององค์ก ร การตัด สิ น ใจที่ ถื อ ว่ า จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดก็คือ การตัดสิ นใจนั้นจะต้องมีเหตุผล มีความรอบคอบ ไม่เกิดข้อผิดพลาด แต่ตอ้ งเกิ ด
ประโยชน์ต่อส่ วนรวมมากที่สุด ซึ่ งผูบ้ ริ หารจําเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลผลการประเมินโครงการประกอบการตัดสิ นใจ ซึ่ ง
มีแนวปฏิบตั ิในการนําข้อมูลผลการประเมินโครงการไปใช้ ดังนี้
1. จัดระบบการประเมินและใช้ขอ้ มูลผลการประเมิน โดยควรมีการวางแผนการประเมินโครงการล่วงหน้า
ควบคู่กบั การวางแผนโครงการ มีกระบวนการหรื อกิจกรรมที่ผลักดันส่ งเสริ มให้เกิดการประเมินโครงการและใช้
ผลการประเมินอย่างต่อเนื่องที่รวดเร็ วและคล่องตัว
2. กําหนดความต้องการการใช้สารสนเทศ โดยกําหนดแผนและปฏิ ทินความต้องการสารสนเทศของ
องค์กรหรื อหน่ วยงานเพื่อ กํากับ (monitoring) การประเมิ นโครงการ และการนําข้อมูลสารสนเทศจากผลการ
ประเมิ น ไปใช้ ป ระกอบการตัด สิ น ใจของผู ้บ ริ หารหรื อผู ้มี อ ํา นาจในการตัด สิ น ใจเกี่ ย วกับ โครงการให้ มี
ประสิ ทธิภาพ
3. จัดระบบการส่ งเสริ มการใช้ขอ้ มูลผลการประเมิน โดยจัดระบบหรื อกลไกในการส่ งเสริ มการใช้ขอ้ มูล
ผลการประเมินเกี่ ยวกับโครงการและการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลผลการประเมินทั้งภายในและภายนอก
องค์การ รวมทั้งส่ งเสริ มสนับสนุนการใช้สารสนเทศจากการประเมินเพื่อการบริ หารโครงการ
4. สร้ า งความตระหนัก ให้ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข้อ มู ล ผลการป ร ะ เ มิ น ข้อ มู ล ผลการป ร ะ เ มิ น โ ค ร ง ก า ร มี
ความสํา คัญ ต่ อ ผู ้บ ริ หารในการตั ด สิ นใจเกี่ ย วกั บ โครงการจึงควรสร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าของ
ข้อมูลผลการประเมิ น โดยจะต้องมีกลไกหรื อกิ จกรรมสร้ างความตระหนักให้เห็ นคุณค่าการใช้ขอ้ มูลผลการ
ประเมินประกอบการตัดสิ นใจแก่ผบู ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้องกับโครงการ
5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารงาน โดยการจัดทําฐานข้อมูลเกี่ ยวกับโครงการและผลการ
ประเมินโครงการต่าง ๆ ให้เป็ นระบบที่มีความครอบคลุม รวดเร็ วต่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับโครงการ

10 | ปี ที่ 7 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2557

แนวคิดและกระบวนการประเมินโครงการ

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

6. เสริ มสร้างวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ร่วมกัน โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการเรี ยนรู ้ร่วมกัน การทํางาน
แบบมีส่วนร่ วมและการร่ วมคิดร่ วมทํา (participation & collaboration) โดยการร่ วมคิด ร่ วมวางแผน ร่ วมตัดสิ นใจ
ร่ วมดําเนินงาน ร่ วมประเมิน ร่ วมใช้ขอ้ มูลผลการประเมินเพื่อการปรับปรุ งและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
7. ให้พิจารณาความตรงประเด็น (relevancy) ข้อมูลผลการประเมินที่จะนํามาใช้จะต้องตรงกับประเด็นหรื อ
เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่จะนําไปใช้ในการตัดสิ นใจ เช่น ข้อมูลผลการประเมินปั จจัยเบื้องต้นหรื อทรัพยากร จะนําไปใช้
ประกอบการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการจัด ปรับปั จจัยหรื อทรัพยากรให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อการใช้สาํ หรับดําเนิ น
โครงการ ในขณะที่ขอ้ มูลผลการประเมินกระบวนการดําเนิ นโครงการ จะนําไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
การแก้ไข ปั ญหา อุปสรรค ปรับปรุ งกระบวนการ กิจกรรมและวิธีการดําเนิ นงานเพื่อให้สามารถดําเนิ นโครงการ
ต่อไปได้จนบรรลุเป้ าหมายของโครงการ
8. ให้ความคํา นึ ง ถึ ง ความเป็ นประโยชน์ (utility) ข้อ มูล ผลการประเมิ น นั้น จะต้อ งมี ประโยขน์ต่ อ การ
ตัดสิ นใจ ทําให้ผูบ้ ริ หารเชื่ อมัน่ ต่อการตัดสิ นใจว่าจะไม่มีความผิดพลาด และก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยจากโครงการ และสังคมโดยรวม
9. ให้ยึดหลักความถู กต้อ ง (correctnessหรื อ accuracy) ข้อมูลผลการประเมิ นนั้นจะต้องมี ความถู กต้อง
น่าเชื่อถือ มีความชัดเจน สื่ อความหมายได้ดี และเข้าใจได้ง่าย
10. ให้พิจารณาความสมบูรณ์ครบถ้วน (completeness) ข้อมูลผลการประเมินนั้นจะต้องมี ความสมบูรณ์
ครบถ้วน ครอบคลุม เพียงพอต่อการตัดสิ นใจ ช่วยให้ผบู ้ ริ หารตัดสิ นใจได้อย่างมัน่ ใจว่าถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรและผูเ้ กี่ยวข้อง
11. ให้ใช้ขอ้ มูลผลการประเมินที่เป็ นปัจจุบนั ข้อมูลผลการประเมินที่จะนําไปใช้น้ นั ต้องมีความเป็ นปัจจุบนั
ทันสมัย และจะต้องทันเวลา (timely) หรื อทันเหตุการณ์ที่จะไม่ก่อให้เกิดผลเสี ยหายต่อองค์กรและผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยจากโครงการนั้น ดังนั้นเมื่อมีการประเมินโครงการแล้วผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ ยวข้องกับโครงการ ต้องนําผลการ
ประเมินมาใช้เพื่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับโครงการให้ทนั เวลาหรื อทันต่อเหตุการณ์
โดยที่การประเมินเป็ นกระบวนการที่ก่อให้เกิ ดสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจ ซึ่ งกว่าจะได้สารสนเทศมา
จะต้องลงทุนทั้งกําลังสมอง สติปัญญา กําลังใจ เวลาและงบประมาณ ผูบ้ ริ หารหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับโครงการจึงควร
นําข้อมูลผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุ ง แก้ไขปั ญหาในการดําเนินโครงการในช่วงระยะเวลาที่เหลือ หรื อให้
สามารถตัดสิ นใจเกี่ยวกับโครงการในช่วงของการดําเนิ นงานต่อไปด้วย รวมทั้งใช้ขอ้ มูลผลการประเมินให้คุม้ ค่า
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยจากโครงการให้มากที่สุด
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