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บทคัดย่ อ
การทําการประเมินโครงการให้มีคุณภาพผูป้ ระเมินจะต้องลดความคลาดเคลื่ อนที่เกิ ดขึ้นในการประเมิน
โครงการให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่ งความคลาดเคลื่อนในการประเมินโครงการเกิดขึ้นได้ต้ งั แต่ข้ นั ตอนการวางแผนการ
ประเมิน ขั้นตอนการดําเนิ นการประเมินและขั้นตอนการเขียนรายงานการประเมิน ซึ่ งขั้นตอนการวางแผนการ
ประเมิ น มี ความคลาดเคลื่ อ นในเรื่ อ งผูป้ ระเมิ น ไม่ ได้วางแผนการประเมิ น ไว้ล่ว งหน้า ขั้นตอนการดําเนิ น การ
ประเมินมีความคลาดเคลื่อนในเรื่ องการกําหนดกลุ่มตัวอย่างหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักไม่เหมาะสม เครื่ องมือที่ใช้ในการ
ประเมินขาดคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลไม่เหมาะสมและการวิเคราะห์ขอ้ มูลไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน ขั้นตอนการเขียนรายงานการประเมินมีความคลาดเคลื่อนในเรื่ องการเขียนรายงานการประเมินไม่ครบ
ตามองค์ประกอบของรายงานการประเมินที่ดี นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผลการประเมินไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการประเมิน อภิปรายผลไม่เหมาะสม ให้ขอ้ เสนอแนะไม่อิงกับผลการประเมิน รวมทั้งเขียน
บรรณานุกรมไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง
คําสํ าคัญ การประเมินโครงการ ความคลาดเคลื่อน คุณภาพ
Abstract
In conducting a project evaluation with quality the evaluator must try to minimize errors that can occur in
the evaluation process. Evaluation errors can occur in every step of evaluation, namely, the planning step, the
operational step of evaluation, and the evaluation report writing step. Errors in the planning step can occur if the
evaluator does not plan in advance for the evaluation. Errors in the operational step can occur if the evaluator
does not properly determine the sample size or the main informants, uses evaluation instruments that lack
quality, uses improper methods of data collection, and uses data analysis methods irrelevant to evaluation
objectives. Errors in the evaluation report writing step can occur if the evaluator writes an evaluation report that
does not cover all components of a good evaluation report, presents data analysis results and evaluation
conclusions that are not relevant to evaluation objectives, presents improper discussion, provides
recommendations that are not based on evaluation results, and writes incomplete and incorrect bibliography.
Keywords: Project evaluation, Error, Quality
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บทนํา
การประเมิ น โครงการถื อ เป็ นกิ จกรรมที่ มีบทบาทสําคัญ ยิ่งในกระบวนการหาข้อมูลมาใช้ประกอบการ
ตัดสิ นใจของผูเ้ กี่ยวข้อง ทั้งนี้เพราะการประเมินก่อให้เกิดประโยชน์สาํ คัญๆ ทําให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศต่างๆ ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการกําหนดนโยบายหรื อทิศทางการดําเนิ นงานขององค์กร เป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุ ง พัฒนา
โครงการ การประเมินความก้าวหน้าและผลผลิตของโครงการทําให้ผูร้ ับผิดชอบทราบผลการดําเนิ นงาน จุดเด่น
จุดด้อย รวมทั้งปั ญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน รวมทั้งสามารถนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุ งและ
พัฒนาโครงการให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
จากประสบการณ์ตรงของผูเ้ ขียนในฐานะเป็ นผูส้ อนวิธีวิทยาการประเมินและเป็ นผูป้ ระเมินผลงานวิจยั และ
ประเมิ นทางการศึ กษาผูเ้ ขียนพบว่าผลงานประเมิ นโครงการของผูเ้ สนอขอผลงานเพื่ อเลื่ อนวิทยฐานะหรื อขอ
กําหนดตําแหน่ งทางวิชาการนั้น นักประเมิ น มักจะมี ความผิดพลาด เนื่ องจากความเข้าใจที่ คลาดเคลื่ อ นหลาย
ประการ ซึ่ งส่ งผลทําให้ผลงานประเมินโครงการไม่ มี คุ ณ ภาพ ผูเ้ ขี ย นได้ร วบรวมความคลาดเคลื่ อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น
เป็ นประจํา ในแต่ ล ะขั้น ตอนของกระบวนการประเมินเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผทู ้ ี่จะจัดทํางานประเมินต่อไป โดย
นําเสนอความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในการประเมินโครงการในขั้นการวางแผนการประเมิน การดําเนินงานประเมิน
และการเขียนรายงานการประเมิน มีรายละเอียดดังนี้
ความคลาดเคลือ่ นในขั้นตอนการวางแผนการประเมินโครงการ
การวางแผนการประเมินเป็ นขั้นตอนที่สาํ คัญของการประเมิน เนื่องจากเป็ นขั้นตอนที่นกั ประเมินจะต้องวาง
แผนการประเมิ น ซึ่ งนักประเมิ นจะต้องมองให้ทะลุต้ งั แต่ตน้ จนจบของการประเมินโครงการโดยเริ่ มตั้งแต่การ
วิเคราะห์โครงการที่มุ่งประเมิน ความเป็ นมาและความสําคัญของการประเมิน ซึ่ งจะต้องระบุความเป็ นมาของการ
ประเมินว่ามีที่มาอย่างไร ทําไมจึงต้องทําการประเมินโครงการนี้ การประเมินครั้งนี้ มีคาํ ถามเพื่อการประเมินอย่างไร
บ้าง มีวตั ถุประสงค์ของการประเมินเพื่ออะไร มีขอบเขตของการประเมินในด้านผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญเป็ นใครบ้าง ได้มา
อย่างไร ตัวชี้วดั หรื อตัวแปรในการประเมินครั้งนี้มีเรื่ องใดบ้าง ตัวชี้วดั หรื อตัวแปรนิยามว่าอย่างไรบ้าง ประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการทําการประเมินครั้งนี้ คืออะไร รายละเอียดของวิธีดาํ เนิ นการประเมินจะทําอย่างไร การ
ออกแบบการประเมินในเรื่ องการสุ่ มตัวอย่างหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญทําอย่างไรบ้าง เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินมี
วิธีการสร้ างและหาคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื ออย่างไรบ้าง การเก็บรวบรวมข้อมูลทําอย่างไร การวิเคราะห์ ขอ้ มู ล
วิเคราะห์ อ ย่างไรบ้าง รวมทั้งแผนการดําเนิ นงานและงบประมาณที่ ใช้ในการประเมิ น ถ้านักประเมิ นสามารถ
วางแผนประเมิ นหรื อเขียนโครงการประเมิ นได้อย่างชัดเจน เป็ นการยืนยันได้ว่านักประเมิ นจะสามารถทํางาน
ประเมินครั้งนี้ ได้สําเร็ จ เพราะโครงการประเมินก็เปรี ยบเสมือนพิมพ์เขียวของการดําเนิ นงานประเมิน ความคลาด
เคลือ่ นในขั้นตอนการวางแผนการประเมินโครงการมีดงั นี้
1. นัก ประเมิน บางคนไม่ มีการวางแผนการประเมิน หรื อ ไม่ ได้ เขีย นโครงการประเมิน เพราะคิดว่าทํา
การประเมิน โดยใช้ง บประมาณของตนเอง ไม่จาํ เป็ นต้อ งวานแผนการประเมิน หรื อ เขีย นโครงการประเมิน
ดัง นั้ น การที ่น กั ประเมิน ไม่เ ขีย นโครงการประเมิน หรื อ ไม่ไ ด้ว างแผนการประเมิน ไม่ไ ด้จ ดั ทํา กรอบ
แนวทางการประเมิน นัก ประเมิน ท่า นนั้น ก็ข าดแผนการดํา เนิ น งานประเมิน ที่ช ดั เจนและละเอี ย ดมากพอ
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เพราะโครงการประเมินเปรี ยบเสมือนพิมพ์เขียวของแผนผังที่ใช้เป็นต้นแบบของการดําเนิ นการประเมินโครงการ
ในกรณี ที่นกั ประเมินขาดการวางแผนการทําการประเมินที่ชดั เจน เมื่อลงมือทําการประเมินจะทําให้พบปั ญหาและ
อุปสรรคอย่างมาก ได้แก่ ผูป้ ระเมินไม่ทราบว่าตัวชี้ วดั ความสําเร็ จของโครงการคืออะไร เครื่ องมื อที่ ใช้ในการ
ประเมินมีอะไรบ้าง เป็ นต้น เพราะไม่ได้วางแผนการดําเนินงานประเมินไว้ต้ งั แต่ตน้ นักประเมินควรวางแผนจัดทํา
กรอบแนวทางการประเมินให้ชดั เจน
2. นักประเมินบางคนเขียนโครงการประเมินแต่ เพียงหยาบ มีแต่ กรอบกว้ างๆ ไม่ ระบุรายละเอียด ดังนั้นเวลา
ดําเนินการประเมินจริ งจึงไม่ทราบว่าจะต้องทําอะไรบ้าง ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในขั้นการวางแผนการประเมิน
มีดงั นี้
2.1 ความเป็นมาและความสําคัญของการประเมิน นักประเมินไม่ได้วิเคราะห์โครงการที่มุ่งประเมินให้
ชัดเจนว่าโครงการประเมินครั้งนี้มีความเป็ นมาอย่างไร ทําไมจึงต้องทําการประเมินโครงการนี้ ขาดความเชื่อมโยง
อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล ขาดการชี้ แจงถึงผลดีของการประเมินโครงการ หรื อผลเสี ยที่อาจจะเกิดขึ้น ถ้าไม่ได้ทาํ การ
ประเมินโครงการ ขาดการระบุเหตุผลและความเป็ นมาของการประเมินโครงการว่าทําไมต้องประเมิน ประเมินเพื่อ
ทราบความก้าวหน้า ทราบผลสัมฤทธิ์ ของโครงการ ปั ญหาและอุปสรรคของโครงการ ประเมินเพื่อใคร ผูด้ าํ เนิ น
โครงการหรื อผูเ้ กี่ยวข้องจะนําผลการประเมินไปใช้ได้อย่างไร นักประเมินควรระบุความเป็นมาและความสําคัญ
ของการประเมินให้ชดั เจน
2.2 วัตถุ ป ระสงค์ของการประเมิ น โครงการ ไม่ สอดคล้องกับความเป็ นมาของการประเมิ น และไม่
สอดคล้องกับคําถามการประเมิน
2.3 ขอบเขตของการประเมิน ขอบเขตของการประเมินขาดการระบุขอบเขตในเรื่ องผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญใน
การประเมิน ขาดการระบุขอบเขตของตัวชี้วดั หรื อตัวแปรที่ศึกษาว่ามีตวั ชี้วดั ใดบ้าง
2.4 นิ ยามศัพท์เฉพาะ นักประเมินไม่ได้นิยามศัพท์เฉพาะของตัวชี้ วดั ที่ใช้ในการประเมินหรื อตัวแปรที่
ศึกษา มักจะนิ ยามศัพท์แบบเขียนทับศัพท์ ซึ่ งการนิ ยามตัวชี้ วดั หรื อตัวแปรที่ศึกษาให้ชดั เจน จะช่วยให้การสร้าง
เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินมีความถูกต้องเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพราะการสร้ างเครื่ องมือเพื่อวัดค่าของตัวแปร
ต่างๆ หรื อตัวชี้วดั นักประเมินต้องรู ้วา่ ตัวชี้วดั หรื อตัวแปรเหล่านั้นหมายถึงอะไร จึงจะวัดได้อย่างถูกต้อง
2.5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างหรื อ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล หลัก นักประเมินระบุไม่ชดั เจนเช่น บางครั้งกําหนด
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลไม่เหมาะสมกับข้อมูลที่ตอ้ งการ บางโครงการประชากรมีไม่มาก แต่ก็ยงั สุ่ มกลุ่มตัวอย่างมาศึกษา อาทิ
ครู มี 15 คน สุ่ มครู มาเป็ นกลุ่มตัวอย่าง 14 คน คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษามี 15 คน สุ่ มมาเป็ นกลุ่ม
ตัวอย่าง 14 คน ในกรณี ที่ประชากรมีไม่มากควรศึกษาจากประชากรทั้งหมด
ผูป้ ระเมิน ใช้วิธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่า งไม่เ หมาะสม ไม่ศึก ษาลัก ษณะของประชากรว่ามีลกั ษณะอย่างไร
เช่ น ประชากรมี ลกั ษณะที่ ห ลากหลายและแตกต่ างกัน แต่ ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่ าย ประชากรมี ลกั ษณะ
แบ่งเป็นกลุ่มๆ ภายในกลุ่มมีลกั ษณะคล้ายกัน แต่ระหว่างกลุ่มมีลกั ษณะแตกต่างกัน นักประเมินใช้วิธีการสุ่ มกลุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย ซึ่งไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้องต้องใช้วิธีการสุ่ มแบบแบ่งชั้นจึงจะเหมาะสมกว่า เป็ นต้น
2.6 เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน ไม่ระบุให้ชดั เจนว่าเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย
สาระสําคัญอะไรบ้าง ไม่มีรายละเอียดของเครื่ องมือประเมิน บอกแต่เพียงว่าจะใช้เครื่ องมืออะไรเท่านั้น
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2.7 การสร้างเครื่ องมือ ที่ใช้ในการประเมิน ไม่ระบุรายละเอียดของขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือ ระบุ
แต่กรอบกว้างๆ เท่านั้น เช่น ขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน นักประเมินจะเขียนดังนี้
2.7.1 ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งในการพัฒ นาเครื่ อ งมื อ ไม่ ไ ด้ร ะบุ ว่ าศึ ก ษาเอกสาร
งานวิจยั และงานประเมินในเรื่ องใดบ้าง
2.7.2 กํา หนดกรอบแนวทางในการสร้ างเครื่ อ งมื อ แต่ ไ ม่ ไ ด้ร ะบุ ว่ ากรอบแนวคิ ด ในการสร้ า ง
เครื่ องมือมีลกั ษณะอย่างไร รวมทั้งขาดการนิ ยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวชี้วดั หรื อตัวแปรที่ศึกษาให้ชดั เจนว่าตัวชี้วดั
หมายถึงอะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง
2.7.3 สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินไม่ตรงกับนิยามศัพท์เฉพาะ
2.7.4 นําเครื่ องมือไปทดลองใช้ แต่ไม่ระบุว่าได้นาํ เครื่ องมือไปทดลองใช้กบั ใคร จํานวนกี่คน เพื่อ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ และไม่ ได้ระบุ รายละเอี ยดว่าตรวจสอบคุ ณภาพของเครื่ องมื อในด้านใดบ้าง
ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพอย่างไรบ้าง
2.8 การเก็บรวบรวมข้อมูล ความคลาดเคลื่อนที่เกิ ดขึ้นในขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมิน
ได้แก่ นักประเมินไม่ระบุให้เห็นชัดเจนว่าจะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรไม่มีรายละเอียดการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และขาดแนวทางการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล
2.9 การวิเคราะห์ขอ้ มูล นักประเมินไม่ระบุว่าจะวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติอะไร หรื อระบุสถิติที่ใช้ใน
ภาพรวมๆ โดยไม่ระบุวา่ วัตถุประสงค์ของการประเมินแต่ละข้อใช้สถิติอะไร รวมทั้งบางครั้งก็ใช้สถิติไม่เหมาะสม
ความคลาดเคลือ่ นในขั้นตอนการดําเนินการประเมินโครงการ
ในขั้นตอนการดําเนินการประเมินโครงการ ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นประกอบด้วย การดําเนินการสร้าง
เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่งในแต่ละขั้นมีความคลาดเคลื่อน
เกิดขึ้นดังนี้
1. ขั้นการสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการประเมิน เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินที่นิยมใช้จะเป็ นแบบสอบถาม
แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบบันทึ กข้อมูล หรื อ เหตุการณ์ อื่นๆที่ ผูป้ ระเมิ นต้องเลื อกใช้ให้
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน และประเภทของตัวชี้วดั หรื อตัวแปรที่ตอ้ งการศึกษา เครื่ องมือที่สร้าง
ขึ้นมานั้นจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ ความคลาดเคลื่ อนในขั้นตอนของการสร้ างเครื่ องมือ
มีดงั นี้
1.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินไม่สามารถวัดตัวชี้วดั หรื อตัวแปรที่ตอ้ งการประเมินได้ เช่น ผูป้ ระเมิน
ต้องการวัดความรู ้ ความเข้าใจของนักเรี ยนเกี่ ยวกับการเพิ่มผลผลิตของสถานศึกษา แต่เครื่ องมือที่ออกแบบเป็ น
แบบสอบถามความคิดเห็นโดยสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนว่านักเรี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตมาก
น้อยเพียงใด ซึ่งเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินจะออกแบบหรื อสร้างไม่ตรงกับตัวแปรที่จะวัด
1.2 ผูป้ ระเมินไม่มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ เครื่ องมือที่ใช้ไม่เหมาะสม เช่น นําเครื่ องมือที่
ผูอ้ ื่นสร้างไว้ในงานประเมินคล้ายๆ กันแต่มีบริ บทต่างกัน ผูป้ ระเมินนํามาใช้เลย โดยไม่มีการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่ องมืออีกครั้ง
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1.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินขาดคุณภาพในด้านของความตรง (Validity) บางครั้งผูป้ ระเมินสร้าง
เครื่ องมือใช้เอง เช่น สร้างแบบวัดเจตคติ แต่ขอ้ กระทงที่เขียนขึ้นมานั้นเป็นข้อกระทงประเภทข้อเท็จจริ งไม่ได้วดั
เจตคติ ผูป้ ระเมิ น ไม่ ได้ทบทวนวรรณกรรมในเรื่ องของเจตคติ และการวัดเจตคติ ทําให้เครื่ องมื อที่ ส ร้ างขาด
คุณภาพในด้านของความตรง ซึ่ งเป็นหัวใจสําคัญของการสร้างเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมิน
หรื อบางครั้งผูป้ ระเมินต้องการสร้างเครื่ องมือประเมินเพื่อวัดการบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ เช่น ประเมิน
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั ในชั้นเรี ยน วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของโครงการจะพัฒนาให้ครู สามารถ
ทําวิจยั ได้คนละ 1 เรื่ องต่อปี แต่เครื่ องมือประเมินที่ออกแบบเป็ นแบบสอบถามถามครู ว่าครู คิดว่าทํางานวิจยั ในชั้น
เรี ยนทําได้ในระดับมากน้อยเพียงใด ซึ่ งข้อมูลที่ได้ไม่ตอบคําถามการประเมินในเรื่ องการบรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้ าหมายของโครงการ ทําให้เครื่ องมือขาดความตรงตามเนื้ อหา ทําให้ได้ขอ้ มูลไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน เป็ นต้น
1.4 ผูป้ ระเมิ นสร้ างเครื่ องมื อประเมิ นโดยการคัดเลื อกเครื่ องมื อประเมิ นที่ มีอยู่ที่ทาํ เรื่ องใกล้เคียงกับ
ผูป้ ระเมิ น แล้ว นํา มาปรั บ ใช้กับ การประเมิ น โครงการของตนเอง ทํา ให้ เครื่ อ งมื อ ประเมิ น ไม่ ส อดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน ตัวชี้วดั และตัวแปรที่ศึกษาในการประเมินครั้งนี้
1.5 ผูป้ ระเมินใช้วิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือประเมินไม่เหมาะสม เช่น เครื่ องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริ งต่างๆ ซึ่ งไม่ตอ้ งหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเที่ยง แต่ผูป้ ระเมินก็หา หรื อในกรณี ที่
เครื่ องมือวัดเจตคติที่มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดรวมซึ่ งจะต้องหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเที่ ยง ผูป้ ระเมิ นกลับไม่หาค่า
ความเที่ยง สร้างเครื่ องมือเสร็ จแล้วนําไปใช้เลย นอกจากนี้ การสร้างแบบวัดเจตคติตอ้ งหาค่าอํานาจจําแนกของ
ข้อความแต่ละข้อเพื่อคัดเลือกข้อความที่จาํ แนกเจตคติได้ก่อนจึงจัดทําแบบวัดเจตคติท้ งั ฉบับ
1.6 ผูป้ ระเมินสร้ างเครื่ องมือประเมินโดยไม่มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือแต่รายงานผลว่ามี
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือประเมิน เช่น มีเครื่ องมือเก็บรวบรวม 5 ฉบับ รายงานว่าเครื่ องมือทั้ง 5 ฉบับมี
ค่าความเที่ยง .89 เท่ากันทุกฉบับ หรื อรายงานคุณภาพของแบบทดสอบจํานวน 60 ข้อ วิเคราะห์ค่าความยาก (p)
ได้อ ยู่ร ะหว่ าง .40 - .50 ค่ าอํานาจจําแนกมี ค่ าเท่ ากับ .60 และ .70 เท่ านั้น ในกรณี เช่ น นี้ อาจจะไม่ ไ ด้มี ก าร
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือจริ ง
2. ขั้นการเก็บรวบรวมข้ อมู ล ในขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นดังนี้
2.1 ผูป้ ระเมินนําเครื่ องมือประเมินไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เหมาะสม เช่น นําเครื่ องมือ
ประเภทแบบสอบถามนักเรี ยนแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับที่สร้ างขึ้นมาไปใช้เก็บข้อมูลกับนักเรี ยนทุกคนใน
โรงเรี ย นตั้ง แต่ นั ก เรี ย นระดับ อนุ บ าลจนถึ ง ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ซึ่ งการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ในครั้ งนี้
ไม่ เหมาะสมเพราะเด็กระดับอนุ บาลและประถมศึ กษาปี ที่ 1 น่ าจะมี ปัญหาในการตอบแบบสอบถาม ในกรณี
แบบสอบถามควรใช้ถามกับนักเรี ยนที่สามารถตอบแบบสอบถามได้อย่างดี
2.2 ผูป้ ระเมินนําเครื่ องมือประเมินที่สร้างขึ้นฉบับเดียวไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่ม
เช่ น ประเมิ น โครงการโรงเรี ยนในฝั น สร้ างแบบสอบถามขึ้ น มาประเมิ น โครงการ นําเครื่ องมื อที่ สร้ างไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับครู ผูบ้ ริ หาร ผูร้ ั บผิดชอบโครงการ นักเรี ยน คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้ กครอง ใน
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ลักษณะนี้กลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มไม่น่าจะตอบคําถามได้อย่างถูกต้อง ควรสร้างเครื่ องมือให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง
แต่ละกลุ่ม
2.3 ผูป้ ระเมินใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างไม่เหมาะสม ไม่ศึกษาลักษณะของประชากรว่ามีลกั ษณะอย่างไร
เช่น ประชากรมีลกั ษณะที่หลากหลายและแตกต่างกัน แต่ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย เป็ นต้น
3. ขั้น การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล หลังจากที่ ผูป้ ระเมิ น ได้เก็บ รวบรวมข้อ มู ล ได้ม าแล้ว ต้อ งนําข้อ มู ล ที่ ได้ม า
ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ความถู ก ต้อ งและความน่ าเชื่ อ ถื อ ของข้อ มู ล ก่ อ นที่ จะนําไปวิเคราะห์ ขอ้ มู ล วิธี ก าร
วิเคราะห์ขอ้ มูลอาจวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการเชิ งปริ มาณหรื อเชิ งคุณภาพ ผูป้ ระเมินต้องเลือกวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลให้
เหมาะสมกับชนิ ดของข้อมูลและวัตถุประสงค์ของการประเมิน ความคลาดเคลื่ อนที่ เกิ ดขึ้นในขั้นตอนของการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลสรุ ปได้ดงั นี้
3.1 ผูป้ ระเมินใช้สถิติวิเคราะห์ขอ้ มูลไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการประเมินและไม่เหมาะสมกับ
ชนิ ดของข้อ มูล เช่ น ข้อ มูลที่ เก็บรวบรวมมาได้เป็ นข้อมูล ประเภท นามบัญ ญัติ (Nominal data) หรื อประเภท
เรี ยงลําดับ (Ordinal data) ซึ่ งในทางสถิติขอ้ มูลประเภทนี้นาํ มาหาค่าเฉลี่ยไม่ได้ แต่ผปู ้ ระเมินนํามาหาค่าเฉลี่ย เช่น
ผูป้ ระเมินศึกษาสภาพการดําเนิ นงานของครู ในการจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา ผูป้ ระเมินรวบรวมข้อมูล
สถานภาพของครู ในด้าน เพศ สถานภาพ ศาสนา ผูป้ ระเมิ น นําเสนอผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล ด้วยค่ าเฉลี่ ยและ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละรายการ ซึ่ งไม่ถูก ต้องเพราะข้อมูลเป็ นแบบนามบัญ ญัติ เป็ นความถี่ตอ้ งนํามา
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยร้อยละเท่านั้น
3.2 ผูป้ ระเมินเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร ซึ่ งไม่ตอ้ งใช้สถิติอา้ งอิง เนื่องจากค่าที่สรุ ปผลได้จาก
การประเมินนั้นเป็ นค่าพารามิเตอร์ (Parameter) อยูแ่ ล้ว แต่ผปู ้ ระเมินได้ใช้สถิติอา้ งอิงในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เช่ น
ผูป้ ระเมินเก็บข้อมูลจากประชากรแต่ใช้การทดสอบที (t-test) สําหรับเปรี ยบเทียบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่มีความ
เกี่ยวข้องกัน เป็ นต้น
3.3 ผูป้ ระเมินเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและมีคาํ ถามปลายเปิ ดด้วย แต่ผปู ้ ระเมินรายงาน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเฉพาะคําถามปลายปิ ด ส่ วนคําถามปลายเปิ ดไม่ได้นาํ มาวิเคราะห์ขอ้ มูล ทําให้วิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้ไม่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน ผูป้ ระเมินจะต้องนําข้อมูลจากคําถามปลายเปิ ดมาวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
3.4 ผูป้ ระเมินวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยนําเสนอข้อมูลในเรื่ องของค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่านั้น
ขาดการกําหนดเกณฑ์ในการตัดสิ นผลการประเมิน ทําให้การประเมินไม่สามารถตอบคําถามการประเมินได้ว่าการ
ประเมิ นครั้ งนี้ โครงการดําเนิ นงานได้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ของโครงการมากน้อยเพี ยงใด ดังนั้น ผูป้ ระเมิ น ต้อ ง
กําหนดเกณฑ์ในการตัดสิ นผลการประเมินให้ชดั เจนด้วย
3.5 ผูป้ ระเมินวิเคราะห์ขอ้ มูลไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน
ความคลาดเคลือ่ นในขั้นตอนการเขียนรายงานการประเมิน
การเขียนรายงานการประเมินมีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดทําเป็ นเอกสารหลักฐานการดําเนิ นการประเมิน ซึ่ งผู ้
ประเมิ น จะต้อ งเรี ย บเรี ย งผลงานที่ ไ ด้จ ากการประเมิ น ให้ ผู ้ส นใจ ผู ้เกี่ ย วข้อ งได้ท ราบข้อ มู ล ตั้ง แต่ ชื่ อ เรื่ อ ง
ความเป็ นมาและความสําคัญของการประเมิน วัตถุประสงค์ของการประเมิน ขอบเขตของการประเมิน นิยามศัพท์
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เฉพาะ วรรณกรรมที่เกี่ ยวข้อง วิธีดาํ เนิ นการประเมิน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปผลการประเมิน อภิปรายผล
ข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก ซึ่ งการเขียนรายงานการประเมินมีท้ งั การเขียนรายงานการประเมิน
ฉบับสมบูรณ์ และการเขียนบทความลงในวารสารวิชาการ ความคลาดเคลื่ อนที่เกิ ดขึ้นในขั้นตอนของการเขียน
รายงานการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. การเขียนบทคัดย่อ (Abstract) หรื อบทสรุ ปสําหรับผูบ้ ริ หาร ผูป้ ระเมินไม่ได้นาํ ประเด็นที่สาํ คัญมาเขียน
ในบทคัดย่อหรื อบทสรุ ปสําหรับผูบ้ ริ หาร วัตถุประสงค์ของการประเมิน และสรุ ปผลการประเมินไม่สอดคล้องกัน
เช่น วัตถุประสงค์ของการประเมินมี 4 ข้อ แต่สรุ ปผลการประเมินมีเพียง 3 ข้อ และการเขียน Abstract แปลจาก
ภาษาไทยแบบคําต่อคําไม่เขียนในบริ บทของภาษาอังกฤษทําให้อ่านไม่รู้เรื่ อง
2. การเขียนรายงานประเมินในบทที่ 1 บทนํา ผูป้ ระเมินเขียนขอบเขตของการประเมินโดยไม่ได้ระบุว่า
ตัวชี้วดั หรื อตัวแปรที่ศึกษาในการประเมินครั้งนี้ มีเรื่ องใดบ้าง ทําให้การประเมินขาดความชัดเจน รวมทั้งการเขียน
นิยามศัพท์เฉพาะ ผูป้ ระเมินไม่ได้ให้ความหมายของตัวชี้วดั หรื อตัวแปรที่ศึกษาทําให้ผปู ้ ระเมินขาดความชัดเจนใน
การที่จะนํามาวัดตัวแปรที่ศึกษา
3. การเขี ยนรายงานประเมิ น ในบทที่ 2 วรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้อง ผูป้ ระเมิ นขาดการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับตัวชี้ วดั หรื อตัวแปรที่ศึกษาทําให้ขาดความเข้าใจในตัวแปรที่ศึกษา รวมทั้งผูป้ ระเมินขาดการทบทวน
โครงการที่ มุ่ งประเมิ น อย่างละเอี ยดในเรื่ องความเป็ นมา วัต ถุ ป ระสงค์ของโครงการ วิธีด าํ เนิ น งาน ตัวชี้ วดั
ความสําเร็ จของโครงการ รวมทั้งขาดการทบทวนงานวิจ ยั และประเมิน ที่เ กี่ ย วข้อ งทํา ให้ผู ป้ ระเมิน ไม่เ ห็ น
ตัวอย่า งหรื อ แนวทางการประเมินจากรายงานการวิจยั และรายงานการประเมินที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ตนเองกําลัง
ประเมินอยู่ ผูป้ ระเมินบางคนอ้างอิงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องค่อนข้างเก่ามาก และไม่ทนั สมัย
4. การเขี ยนรายงานการประเมิ น บทที่ 3 วิธีด าํ เนิ น การประเมิ น ผูป้ ระเมิ น นํามาจากโครงการประเมิ น
ทั้งหมดมาใส่ ในบทที่ 3 วิธีดาํ เนินการประเมินโดยไม่ปรับปรุ งให้เหมาะสม เช่น ไม่ได้เขียนรายละเอียดขั้นตอนการ
พัฒนาเครื่ องมือที่ชดั เจน เป็ นต้น เครื่ องมือที่ผปู ้ ระเมินพัฒนาขึ้นไม่สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะที่นิยามไว้ในบท
นําและไม่รายงานการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ บางกรณี ผปู ้ ระเมินพัฒนาเครื่ องมือประเมินและตรวจสอบ
ความตรงเชิ งเนื้ อหาของเครื่ องมือโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญแต่ไม่ได้รายงานผลว่าผลการตรวจสอบคุณภาพแล้วมีคุณภาพ
ระดับใด รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือในด้านความเที่ยงก็ไม่ได้รายงานผลว่านําเครื่ องมือไปทดลอง
ใช้กบั ใคร จํานวนกี่คน ทดลองใช้แล้วได้ค่าความเที่ยงเท่าไรก็ไม่ได้รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
5. การเขียนรายงานการประเมิน บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูป้ ระเมินนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ไม่ครบถ้วนและตรงตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน บางคนนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามผูใ้ ห้ขอ้ มูล เช่น
นําเสนอผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลตามเครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามผลการตอบของผูบ้ ริ ห าร ครู
นักเรี ยน ผูป้ กครอง เป็ นต้น ผูป้ ระเมินบางคนนําเสนอข้อมูลเยิ่นเย้อ ผูป้ ระเมินบางคนแปลความหมายผลการ
ประเมินไม่ถูกต้อง เช่น ค่า X = 3.25 แปลความหมายเป็ น “ระดับมาก” เป็ นต้น ที่ถูกต้องต้องแปลความหมายเป็ น
“ระดับปานกลาง” ผูป้ ระเมินบางคนนําข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์มารายงานไม่ถูกต้อง
6. การเขีย นสรุ ป ผลการประเมิน ผูป้ ระเมิน นํา เสนอผลการประเมิน ไม่ต รงตามวัตถุ ประสงค์ของการ
ประเมิ น เช่ น การประเมิ นโครงการส่ งเสริ มคุ ณธรรมจริ ยธรรมและคุ ณ ลักษณะที่ พึ งประสงค์ของนักเรี ยนตาม
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แนวทางโรงเรี ยนวิถีพุทธ ผูป้ ระเมินต้องการประเมินผลผลิตของโครงการว่าโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ของโครงการมากน้อยเพียงใด แต่ปรากฏว่าสรุ ปผลการประเมินยังไม่มีขอ้ มูลที่สะท้อนผลตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการที่กาํ หนดไว้ เช่น โครงการเขียนวัตถุประสงค์ไว้ 3 ข้อ คือ
(1) เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรี ยน
(2) เพื่อดําเนินการแก้ปัญหาด้านคุณธรรมจริ ยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรี ยน
(3) เพื่อส่ งเสริ มให้ครู นาํ มาใช้ในการดํารงชีวิตและจัดการเรี ยนการสอนแก่นกั เรี ยน
นักประเมินสรุ ปผลการประเมินด้านการประเมินผลผลิตไม่มีขอ้ มูลที่สะท้อนว่าได้ดาํ เนิ นงานบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการทั้ง 3 ข้อ มีแต่นาํ เสนอความพึงพอใจของผูบ้ ริ หาร ครู กรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครอง
และนักเรี ยน ซึ่งเป็ นการสรุ ปผลการประเมินที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน เป็ นต้น
7. การเขียนอภิปรายผลการประเมิน ผูป้ ระเมินอภิปรายผลการประเมินไม่เป็ น การอภิปรายผลโดยการ
นําผลการประเมิ นมาเขียนซํ้า ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของข้อมูลพื้ นฐานหรื อข้อมูลที่ ได้จากการตรวจเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 มาประกอบการอภิปรายผลการประเมินว่า ที่พบว่าผลการประเมินบรรลุตามเกณฑ์ที่
กําหนด เป็ นเพราะเหตุใด มีใครทําการประเมินในลักษณะของตนบ้าง หรื อมีเอกสารที่เกี่ยวข้องสนับสนุ นเรื่ องนี้
อย่างไรบ้าง
8. การเขียนข้อเสนอแนะ ผูป้ ระเมินเขียนข้อเสนอแนะโดยไม่ใช่ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นผลสื บเนื่องจากผลการ
ประเมิน เป็ นการเขียนข้อเสนอแนะโดยไม่ได้ใช้ผลของการประเมิน เสนอแนะตามหลักทฤษฎี ซึ่งไม่จาํ เป็ นต้องทํา
การประเมิ น ก็สามารถเสนอแนะได้ การเขียนข้อเสนอแนะในการนําผลการประเมิ นไปใช้ควรเสนอแนะโดย
พิจารณาจากผลการประเมินเมื่อประเมินโครงการแล้วพบว่ามีเรื่ องใดบ้างที่ยงั ทําได้ต่าํ กว่าเกณฑ์ก็ควรเสนอแนะว่า
ควรจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้างเพื่อให้การดําเนินงานโครงการทําได้ดีข้ ึนกว่าเดิม
9. การเขียนบรรณานุ กรม ผูป้ ระเมินมักจะเขียนบรรณานุ กรมไม่ครบถ้วน เช่ น มีการอ้างอิงเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในบทนํา เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง แล้วไม่ได้นาํ มาเขียนในบรรณานุ กรม บางคนเขียน
บรรณานุ กรมโดยมีรูปแบบการเขียนหลายรู ปแบบในเล่มเดียวกัน เช่น ในงานประเมินเรื่ องเดียวกันบรรณานุ กรม
บางเล่ มระบุ ปีหลังชื่ อ ผูแ้ ต่ ง บางเล่ ม ก็ระบุ ปี พ.ศ.ไว้ท ้ายสุ ด บางเล่ มเขี ยนไม่ เป็ นไปตามแบบสากล ดังนั้น ผู ้
ประเมินควรเขียนบรรณานุกรมให้เป็ นรู ปแบบเดียวกันตลอด และให้เป็ นไปตามหลักสากลที่มีการอ้างอิงกัน
กล่ าวโดยสรุป ความคลาดเคลื่อนของการประเมินส่ วนมากมาจากผูป้ ระเมินที่ยงั ขาดองค์ความรู ้เกี่ยวกับการ
ประเมินโครงการและเรี ยนรู ้ในการประเมินโครงการน้อย จึงทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการประเมิน ดังนั้นเพื่อ
ลดความคลาดเคลื่อนในการประเมินโครงการ ผูป้ ระเมินจึงควรศึกษาเรี ยนรู ้ ร่ วมสัมมนา สอบถามผูร้ ู ้ และดูกรณี
ตัวอย่างงานประเมินโครงการให้มากขึ้น การประเมินโครงการให้มีคุณภาพผูป้ ระเมินจะต้องลดความคลาดเคลื่อน
ของการประเมินโครงการให้เหลือน้อยที่สุด ความคลาดเคลื่อนของการประเมินเกิดขึ้นได้ต้ งั แต่ข้นั ตอนการวาง
แผนการประเมิน ขั้นตอนการดําเนินการประเมิน และขั้นตอนการเขียนรายงานการประเมิน ดังนั้นผูป้ ระเมิน
จะต้องลดความคลาดเคลื่อนของการประเมินโดยการจัดการวางแผนการประเมินให้ชดั เจนก่อนดําเนินการประเมิน
จากนั้นดําเนินการประเมินตามแผนที่วางไว้โดยการกําหนดกลุ่มตัวอย่างหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักที่เหมาะสม สร้าง
เครื่ องมือประเมินหรื อเลือกใช้เครื่ องมือประเมินที่มีคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลให้เหมาะสม การวิเคราะห์ขอ้ มูล
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ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน เขียนรายงานการประเมินให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบของรายงาน
ที่ดี นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผลการประเมินให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน อภิปรายผล
ให้เหมาะสมโดยนําเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการอภิปรายผล ให้ขอ้ เสนอแนะที่อิงกับผลการ
ประเมิน รวมทั้งเขียนบรรณานุกรมให้ครบถ้วนและถูกต้อง ถ้าผูป้ ระเมินลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการ
ประเมินจะทําให้การประเมินโครงการมีคุณภาพยิง่ ขึ้น
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