
33
ว.มรม. ปที่ 11 ฉบับที่ 1 : มกราคม-เมษายน 2560
RMU.J. 11(1) : January - April 2017

: 33-48
: 33-48

การประเมินผลนโยบายสาธารณะ : หลักการ รูปแบบ และวิธีการ

The Public Policy Evaluation : Principle Form and Method

สัญญา เคณาภูมิ

Sanya Kenaphoom
คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Corresponding author, E-mail : zumsa_17@hotmail.com

สาระสังเขป
 การประเมินเปนวิธีการศึกษาคุณคาของขอเท็จจริงในแงมุมตางๆการประเมินผลนโยบายเปนกระบวนการทบทวนตรวจสอบและ

วิเคราะหถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายวาเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไมเพียงใดรูปแบบการประเมินผล

นโยบาย ไดแก การกํากับติดตามนโยบาย การวัดประสิทธิภาพและการวัดประสิทธิผลสวนวิธีการการประเมินผลนโยบายสาธารณะ 

ประกอบดวย การประเมนิผลดวยวธีิการวจัิยและการประเมนิผลดวยระบบวเิคราะหและเกณฑในการประเมนิผลนโยบายสาธารณะนัน่

มักจะใชเกณฑดังตอไปนี้เกณฑประสิทธิภาพเกณฑประสิทธิผลเกณฑความเปนธรรมเกณฑความเสมอภาคและ เกณฑความพอใจ

 คําสําคัญ : นโยบายสาธารณะ ; การประเมินผล

SUMMARY
 The policy evaluation was the process of reviewed and analyzed the policy effectiveness and efficiency 

whether it was according to objectives defined or not. The policy evaluation formsare also including; the 

policy monitoringand control, the efficiency measurement, the effectiveness evaluation. However, the policy 

evaluation methods were the evaluation research and the analytical evaluation. Moreover, the criteria for 

evaluation of public policies usually use that following; the efficiency, the effectiveness, the equity, the equal-

ity and the satisfaction.

 Keywords : Public Policy ; Evaluation 
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บทนํา
 นโยบายสาธารณะเปนสิ่งที่รัฐบาลเลือกจะกระทําหรือไม

กระทําในสวนท่ีรัฐบาลเลอืกทีจ่ะกระทาํจะครอบคลมุกจิกรรมตาง 

ๆ ทัง้หมดของรัฐบาล ท้ังกจิกรรมทีเ่ปนกจิวัตรและกจิกรรมทีเ่กดิ

ขึ้นในบางโอกาส เชน การควบคุมความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคม

และความพยายามในการขจัดความขดัแยงกบัสงัคมอืน่ๆ เปนตน 

และมวีตัถปุระสงคใหกจิกรรมทีร่ฐับาลเลอืกทีจ่ะกระทาํบรรลเุปา

หมายดวยดี [1] สามารถจําแนกเปน 4 ลักษณะคือ กิจกรรมแหง

รัฐบาล ทางเลอืกสาํหรับการตดัสนิใจของรัฐบาล แนวทางในการก

ระทําของรัฐบาล และ กฎหมาย [2]และมีกระบวนการที่สําคัญ 4 

ขั้นตอน ไดแก การกอรูปนโยบาย การกําหนดนโยบาย การนํา

นโยบายไปปฏิบัติ และ การประเมินผลนโยบาย 

 การประเมนิเปนวิธีการศกึษาความจริงในดานคณุคาของขอ

เท็จจริงในแงตางๆภายใตบริบททางสังคมนับวามีความยาก

ลําบากยิ่งการศึกษาคุณคาของความจริงจึงนับไดวามีความสลับ

ซับซอนมากยิ่งขึ้นการประเมินจึงเปนกระบวนการท่ีไมงายและ

ทําใหไดดีไดยากเพราะตองอาศัยหลักปรัชญาวิทยาศาสตร

สังคมศาสตรมนุษยศาสตรความรอบรูในเนื้อหาและการใช

วิจารณญาณอันสมเหตุสมผลในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน

รูปแบบการประเมนิสามารถมองไดในหลายแงมมุ อยางไรกต็าม

วัตถุประสงคของการประเมิน ควรจะตอบคําถาม ประเมินไป

ทําไมและประเมินอยางไรนาจะเปนกรอบความคิดสําหรับการ

ประเมินไดเปนอยางดี [3] ดังนั้นการประเมินผลนโยบาย (Poli-

cy evaluation) เป นขั้นตอนท่ีสําคัญขั้นตอนหนึ่งของ

กระบวนการนโยบายสาธารณะ (Public policy process) ทั้งนี้

เพราะการประเมินผลนโยบายจะบอกใหทราบถึงระดับความ

สําเร็จ (Success) หรือลมเหลว (Failure) ของการนํานโยบาย

ไปปฏิบัติ และปญหาอะไรบางเกี่ยวกับเปาหมายวัตถุประสงค

ทรัพยากร กระบวนการหนวยงานที่รับผิดชอบ ผลผลิตผลลัพธ

ผลกระทบและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ [4] การประเมินผล

นโยบายสาธารณะจึงเปนเคร่ืองมือสําคัญสําหรับผูตัดสินใจ

นโยบายวาจะดําเนินนโยบายนั้นตอไปหรือทําการปรับปรุง

นโยบายเสียใหม หรือตองยกเลิกนโยบายในที่สุด

ความหมายของการประเมินผลนโยบาย

 ความหมายการประเมนิผลนโยบาย มมีติิการมองอยูหลาย

ประการ ดวยกัน คํานิยามความหมายของนักวิชาการสําคัญ ๆ 

ทีใ่หความหมายและอธิบายลกัษณะการประเมนิผลนโยบาย เชน 

Charles O. Jones [5] กลาววาเปนการกระทําที่เปนระบบและ

ตอเนือ่งเพือ่ใหบรรลถุงึผลของนโยบายใดนโยบายหนึง่ โดยการ

เปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไวและผลกระทบของการ

ดาํเนนิการตามนโยบายทีก่อใหเกดิผลดแีละผลเสยีของสงัคมซ่ึง

เปนเปาหมาย (Goal) ของนโยบายนั้นมุงแกไขการประเมิน

นโยบายนีเ้ปนกจิกรรมซ่ึงเปนหนาท่ีประจําของรัฐบาลในทุกระบบ

การเมืองเสมือนเปนเคร่ืองมือใชทบทวนตรวจตราและประเมิน

ความกาวหนาในการทาํงานของตนเอง Worthen and Sanders 

[6] ไดใหทรรศนะวาเปนการประเมนิผลคอืการใหคณุคาหรือการ

เลือกการประเมินผลนโยบายจึงเปนกิจกรรมเกี่ยวของโดยตรง

กับการเลือกโดยท่ัวไปจะเลือกทางเลือกท่ีดีที่สุดจากทางเลือกท่ี

มีอยูโดยอาศัยการรับรู (Perception) ของตนเองตราบใดท่ี

กิจกรรมการเลือกกระทําอยางเปนระบบมากที่สุดมีการนิยาม

เกณฑตางๆที่ใชพิจารณามีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับทางเลือก

ตางๆอยางถกูตองการใหคณุคาทีแ่ทจริงของทางเลอืกยอมกระทํา

ได William N. Dunn [7] ระบุวาเปนขั้นตอนที่มุงผลิตขาวสาร

ทีเ่กีย่วของกบัผลของการดาํเนนิงานตามนโยบายและแกไขปญหา

ที่เปนเปาหมายของนโยบายไดหรือไมดังนั้นการประเมินผล

นโยบายจึงมุงตอบปญหาท่ีวาหลังจากดําเนินการตามนโยบาย

แลวเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นในสังคมหรือไม E. R. House 

[8] กลาววาเปนเพียงกิจกรรมชักชวน (Acts of Persuasion) 

ซ่ึงเนนใหกลุมเปาหมายเขาใจในผลของนโยบายหรือกิจกรรมที่

ประเมินนั้น และยอมรับถึงผลของนโยบายท่ีเกิดขึ้น Rossi & 

Freeman [9] ระบุวาเปนการใชระเบียบวธีิวจิยัทางสงัคมศาสตร

อยางเปนระบบเพื่อประเมินกรอบความคิดเชิงทฤษฎีการ

ออกแบบและการนํานโยบายไปปฏิบัติและอรรถประโยชนที่เกิด

จากการนํานโยบายไปปฏิบัติจากความหมายนี้ช้ีใหเห็นวาการ

ประเมินผลนั้นตองมีการประเมินอยางเปนระบบใชระเบียบวิธี

วิจัยทางสังคมและตองประเมินโดยมีกรอบความคิดเชิงทฤษฎี

รองรับและตองสามารถจําแนกผลการประเมินไดชัดเจนวานโย

บายใดมีประสิทธิผลประสิทธิภาพประสบความสําเร็จหรือลม

เหลว Emil J. Posavac& Raymond G. Carey [10] กลาววา

เปนการใชวิธีการหลายวิธีและทักษะหลายๆดานเพื่อใหแนใจวา 

นโยบายที่กําหนดไวนั้นจําเปนหรือไมควรดําเนินการหรือไม

ดําเนินการเปนไปตามที่วางไวหรือไมชวยแกไขปญหาตาม
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วัตถุประสงคหรือไมและ James E. Anderson [11] ใหทัศนะ

ว าเป นเรื่องที่ เกี่ยวกับการประมาณการ (Estimation) 

การประเมิน (Assessment) หรือการประมาณคา (Appraisal) 

นโยบายซ่ึงรวมถึงเนื้อหาสาระการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

(Implementation) และผลกระทบ (Effects)

 นอกจากนั้น Anderson ไดจําแนกใหเห็นความแตกตาง

ระหวางการประเมินผลผลิตนโยบาย ผลลัพธนโยบาย และผลก

ระทบของนโยบายดังนี้

  1. ผลิตนโยบาย (Policy outputs) คือผลที่เกิดขึ้นจาก

การทํางานของหนวยงานใหเปนไปตามการตัดสนิใจนโยบายและ

ถอยแถลงนโยบาย แนวความคิดเกี่ยวกับผลผลิตนโยบาย จะ

มุงเนนในประเด็นเหลานี้ ไดแก จํานวนภาษีที่เก็บได ความยาว

ของถนนที่สรางได จํานวนเงินสวัสดิการที่จายไป คาปรับท่ีเก็บ

ไปจากการละเมิดกฎจราจร การสรางทาเรือนํ้าลึกเสร็จเรียบรอย

ตามงบประมาณที่ไดรับ

  2. ผลลพัธนโยบาย (Policy outcomes) คอืผลทีเ่กดิขึน้

ตอสังคมทั้งที่ตั้งใจและไมตั้งใจ ซ่ึงเกิดจากการกระทําหรือไม

กระทําของรัฐบาล เชน นโยบายสวสัดกิารสงัคม หากพจิารณาใน

ดานผลผลิตนโยบายอาจพิจารณาวาประชาชนกลุมเปาหมาย 

มีรายไดเพิ่มขึ้นแตในดานผลลัพธนโยบาย อาจพบวาประชาชน

กลุมเปาหมายขาดความกระตอืรือรนท่ีจะหางานทาํ เพือ่ใหมรีาย

ไดเพียงพอโดยไมตองพึ่งเงินสวัสดิการ เปนตน

  3. ผลกระทบของนโยบาย (Policy impacts)นอกจาก

ผลผลติและผลลพัธแลว นโยบายยงักอใหเกดิผลกระทบอกีดวย

เชน (1) กระทบตอปญหาสาธารณะตามเปาหมายของนโยบายจะ

ตองกําหนดใหชัดเจนวาประชาชนกลุมเปาหมายใดจะไดรับผลก

ระทบ เชน กลุมคนจน กลุมธุรกิจขนาดเล็ก หรือใครก็ตาม 

ผลของนโยบายที่ตองการจะใหเกิดขึ้นกับประชาชนกลุมใดตอง

ระบุใหชดัเจน ถาเปนโครงการแกไขปญหาความยากจน เปาหมาย

ของโครงการคอืการยกระดบัรายไดของคนจนนอกจากนีน้โยบาย

อาจกอใหเกิดผลกระทบท่ีตองการหรือไมตองการ หรือทั้งสอง

อยางก็ได เชน นโยบายสวัสดิการตางๆ อาจชวยใหคนจนมีราย

ไดเพิม่ขึน้ แตอาจไมสงเสริมใหคนจนสนใจหางานทํา ดงันัน้ผลก

ระทบคือรัฐบาลจะตองจัดสวัสดิการใหตลอดไป ทําใหเปนภาระ

แกผูเสียภาษี เพราะบุคคลเหลานี้ไมสามารถพึ่งพาตนเองได (2) 

กระทบตอสถานการณหรือกลุมคนนอกเหนอืจากท่ีกาํหนดไว อาจ

เรียกวา ผลกระทบที่ไมคาดหมาย (Spillover effects) หรือผลก

ระทบภายนอก (Externalities) เชน การทดลองระเบิดนวิเคลียร

ในช้ันบรรยากาศ อาจใหขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาดานอาวุธ 

แตก็จะกอใหเกิดรังสีที่เปนอันตรายตอมนุษยไดหรือโครงการ

ใหการศกึษาแกประชาชน นอกจากจะทําใหนกัศกึษามคีวามรู ยงั

ทําใหนายจางสามารถจางคนท่ีมีความรูความสามารถ ทําใหการ

ทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และทําใหชุมชนมีสมาชิกท่ีมี

คุณภาพมากขึ้นดวย แตในขณะเดียวกันนายจางจะตองจายคา

จางมากขึน้ ทําใหตนทนุสนิคาสงูขึน้ดวย อาจสงผลกระทบตอการ

แขงขนักบัคูแขงท่ีมตีนทุนคาแรงถกูกวากไ็ด (3) ผลกระทบท้ังตอ

สภาพปจจุบันและอนาคต ผลประโยชนหรือผลเสียของนโยบาย

บางประการกวาจะเห็นผลอาจใชเวลานาน เชน โครงการหรือ

นโยบายสงเสริมการศกึษาเยาวชน ซ่ึงกวาจะเหน็ผลจะตองใชเวลา

ยาวนาน หรือการสงเสริมการคนควาวิจัยทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี จะสงเสริมใหเกิดการประดิษฐคิดคนผลิตภัณฑทาง

วิทยาศาสตรในระยะยาว เปนตน หรือในกรณีท่ีนโยบายกอให

เกิดผลเสียในระยะยาว เชน การสงเสริมการทองเที่ยวโดยไมมี

การเตรียมพรอมที่ดีพอ ในระยะยาวอาจกอใหเกิดความเสียหาย

ตอสิง่แวดลอมจนยากทีจ่ะฟนฟใูหกลบัสูสภาพเดมิ หรือการฟนฟู

ตองใชเงินลงทุนสงูมาก (4) ผลกระทบตอตนทุนของนโยบายเชน 

ตนทุนในเร่ืองการปองกันมลพิษซ่ึงเปนเงินทุนจํานวนไมนอย

ความยากลําบากในการประเมินผล คือ การประเมินผลจะ

ครอบคลมุตนทุนเหลานีไ้ดอยางไร หากรัฐบาลไมใหการสนบัสนนุ 

ตนทนุเหลานีจ้ะถกูผลกัดนัไปสูผูบริโภค โดยสนิคาและบริการจะ

มีราคาสูงขึ้น ซ่ึงเปนผลกระทบที่ประชาชนไมพึงประสงค (5) 

ความยากของวดัผลประโยชนทางออมท่ีมตีอชุมชน เชน นโยบาย

สิทธิและทรัพยสินทางปญญาจะสงเสริมความคิดริเร่ิมและ

ประดิษฐคิดคน และทําใหเศรษฐกิจและสังคมกาวหนา แตจะ

วัดผลประโยชนเชิงปริมาณไดอยางไรเปนปญหาที่เกี่ยวของกับ

การประเมินผลกระทบทั้งสิ้น

 สรุปการประเมนิผลนโยบายเปนกระบวนการทบทวนตรวจ

สอบและวิเคราะหถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือสัมฤทธิ

ผลของนโยบายที่เกิดขึ้นวาเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว

หรือไมเพยีงใดตลอดจนกาํกบัตดิตามความกาวหนาและปญหา

อปุสรรคของการนาํนโยบายไปปฏบิตัซ่ึิงอาจจะสงผลกระทบตอ

การบรรลวุตัถปุระสงคของนโยบายนัน้ ๆ  นอกจากนัน้หวัใจของ
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การประเมนิผลนโยบายขึน้อยูกบัคนทีน่ยิามการประเมนิผล และ

สิ่งที่คลายกันอยางนอยที่สุดประเด็นหนึ่งคือการประเมินผล

จะเกีย่วของกบักระบวนการวดัคณุคาของผลของการดาํเนนิการ

ตามนโยบายเพื่อที่จะนํามาเปรียบเทียบกับเปาหมายหรือ

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวและขอควรสังเกตคือการประเมินผล

นั้นไมไดแยกเปนเอกเทศจากขั้นตอนของนโยบายอื่นแต

เกี่ยวของกันตลอดเวลา

องคประกอบของการประเมินผลนโยบายสาธารณะ

 การประเมินผลเปนการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริง 

(Actual results) กับผลที่คาดวาจะไดรับ (Expected results) 

ซ่ึงความหมายนี้คลายกับความหมายของดายและปุระชัยเปยม

สมบูรณซ่ึงเนนวาการประเมินผลคือการเปรียบเทียบผลท่ีเกิด

จากการดาํเนนิโครงการกบัผลทีค่าดวาจะไดรับซ่ึงปกตจิะกาํหนด

ไวในวัตถุประสงคของโครงการ มีนักวิชาการไดกลาวถึงองค

ประกอบของการประเมนิผลนโยบาย หลายทาน เชน อนงคทพิย

เอกแสงศรี [12]  การประเมินผลมีองคประกอบ ดังนี้(1) ผลการ

ปฏบิติังานท่ีตองการวดั (2) แผนงานและเปาหมายหรือผลทีค่าด

วาจะไดรับจากการปฏิบัติงาน (3) เกณฑหรือมาตรฐานในการ

ประเมนิและ (4) การเปรียบเทยีบนโยบายหรือแผนงาน (Policy/

Planning) กับการปฏิบัติงานจริง (Actual) ปุระชัย เปยม

สมบูรณ [13] ไดใหทัศนะกระบวนการที่มุงแสวงหาคําตอบวาน

โยบายแผนงานและโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงคและ

เปาประสงคที่กําหนดไวแตตนหรือไมและระดับใดหรือเปน

การวัดความสําเร็จของนโยบายโดยวัดจากผลสัมฤทธ์ิของ

โครงการเทียบกับวัตถุประสงคหรือเปาประสงคของนโยบาย 

Wongkiettirat [14] กลาววาเปนการสะทอนใหใหถงึผลของการ

ดาํเนนิงานหากบกพรองจะไดแกไขปรับปรุงมใิชบกพรองหรือผดิ

พลาดจะตองถูกลงโทษหรือตําหนิ Wiboon, Rangchaikul, 

Yoawadee. [15] ระบุวาเปนกระบวนการรวบรวมและเตรียม

ขอมลูท่ีเปนประโยชนซ่ึงจะชวยในการตัดสนิใจหรือตดัสนิคณุคา

ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งรวมทั้งกระบวนการและโครงการตาง ๆ           

Almond, Gabriel A. and Powell, Bingham G. [16] ไดให

ทัศนะวาเปนการเปรียบเทียบประสิทธิผลของโครงการตั้งแต 2 

โครงการขึน้ไปโดยมเีกณฑการประเมนิประสทิธภิาพประสทิธิผล

และผลกระทบของโครงการหรือนโยบายซ่ึงเปนการประเมินท่ี

ครอบคลุมมิไดวัดเพียงผลผลิตหรือผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจาก

โครงการเทานัน้แตจะพิจารณาทีผ่ลกระทบท้ังเชงิบวกและเชงิลบ

ดวย

 จากการใหความหมายของการประเมินผลดังกลาวจะเห็น

ไดวาการประเมินผลโดยท่ัวไปจะตองมีองคประกอบดังนี้ (1) 

มีปรากฏการณเชนนโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมหรือ

สิง่ท่ีตองการจะวดั (2) มวีตัถปุระสงคของสิง่ทีต่องการวดัและสิง่

ที่ตองการประเมิน (3) มีเกณฑหรือมาตรฐานของการวัดและ

การประเมิน (4) มีเครื่องมือวัดและวิธีวัดหรือการประเมิน (5) มี

การเปรียบเทียบผลที่วัดไดจริงกับวัตถุประสงคหรือเกณฑหรือ

มาตรฐาน และ (6) มีการสังเคราะหหลักฐานที่เปนผลจากการ

ประเมินไปสูการตัดสินใจขั้นสุดทาย 

ความสําคัญของการประเมินผลนโยบาย

 ความสําคัญในการประเมินผลนโยบายมีความแตกตางกัน

ออกไปข้ึนอยูกับผูตองการรูผลหรือนําไปใชเพื่อการใด ๆ สวน

ใหญมกัจะเปนเหตุผลทางการเมอืงท้ังนีเ้พราะนโยบายสาธารณะ

ถกูกาํหนดโดยรัฐบาลการประเมนิผลจึงเปนเคร่ืองมอืของรัฐบาล 

[17] มีจุดมุงหมายตอไปนี้ (1) เพื่อชะลอการตัดสินใจ หลายครั้ง

และหลายกรณีท่ีผูอํานาจตัดสินใจไดพยายามหาทางชะลอการ

ตดัสนิใจของตนเองโดยการตัง้คณะกรรมการขึน้มาเพือ่ประเมนิ

ผลนโยบายนั้น ๆ เพื่อยืดระยะเวลาของการตัดสินใจทั้งนี้

เนือ่งจากการประเมนิผลอาจใชเวลาดาํเนนิการนานไปกวาการตัง้

คณะกรรมการเพื่อทําการศึกษาเสียอีก (2) เพื่อเปนการ

ประชาสัมพันธ บางคร้ังการประเมินผลถูกมองวาเปนวิธีใช

ประชาสมัพนัธใหกบัโครงการหรือหนวยงานนัน้เมือ่ผูบริหารมอง

วาการดาํเนนิงานบรรลผุลการประเมนิผลกจ็ะกลายมาเปนเคร่ือง

มือประชาสัมพันธไป (3) เพื่ออนุมัติโครงการหรือพัฒนารูปแบบ 

การประเมินผลโครงการบางครั้งจัดทําขึ้นตามเงื่อนไขของหนวย

ที่อนุมัติงบประมาณโครงการนํารอง (Pilot project) หรือ

โครงการที่ทําข้ึนเพื่อพัฒนารูปแบบสวนมากจะตองการให

ประเมนิผลเมือ่โครงการสิน้สดุเพือ่เปนหลกัฐานวาการดาํเนนิงาน

ไดเสร็จสิ้นแลว (4) เพื่อใหโครงการเปนที่ยอมรับจากประชาชน

หรือเพือ่ใหการบริหารจากหนวยงานเปนทีย่อมรับจากผูมอีาํนาจ

ตดัสนิใจและ (5) เพือ่เปนดชันชีีว้ดัความสาํเร็จหรือความลมเหลว

ของนโยบายความสามารถในการดําเนินการตามนโยบายของ
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หนวยงานตางๆตลอดจนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

นโยบายตาง ๆ  ดวยนอกจากนีย้งัสามารถนาํผลการประเมนิทีไ่ด

รับมาใชปรับปรุงเปลีย่นแปลงนโยบายตอไปใหมคีวามรัดกมุและ

เปนประโยชนตอประเทศสูงสุด

 การประเมนิผลนโยบายนอกจากจะมจุีดมุงหมายทีแ่ตกตาง

หลากหลายแลวยงัมคีวามจําเปนในการประเมนิผลทีแ่ตกตางกนั

ออกไปดวย [18] กลาวคือ (1) เพ่ือสรางความยอมรับดาน

มาตรฐานของการดําเนินงานตามนโยบาย ดังจะเห็นไดจากการ

ที่สถาบันตางๆของภาครัฐตองทําการประเมินผลเปนคร้ังคราว

และรายงานตอหนวยงานในระดบัสงูขึน้ไปซ่ึงบางหนวยงานอาจ

จะทําการประเมนิผลการดาํเนนิงานตามนโยบายทุกปและจัดทํา

เปนรายงานผลการดําเนินงานประจําป (2) เพื่อตรวจสอบความ

ถูกตองซ่ึงเปนการตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสมและสัมฤ

ทธิผลของการใชจายเงินแผนดินตามแผนงานโครงการตาง ๆ 

ตอทางรัฐสภาสวนนโยบายท่ีไดรับความชวยเหลอืสนบัสนนุดาน

การเงินมาจากแหลงตางๆไมวาจะเปนรัฐบาลมูลนิธิหรืองคกร

ระหวางประเทศกม็กัจะตองทาํการประเมนิผลเพือ่แสดงผลงาน

ตอเนือ่งตอแหลงทนุดงักลาว (3) เพือ่ใหขอมลูท่ีถกูตอผูกาํหนด

นโยบายซ่ึงอาจจะนําไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบายและ

วางแผนตอไป (4) เพื่อทําการตัดสินใจโดยเฉพาะการตัดสินใจ

ในเชิงนโยบายวาควรจะทําการตอเนื่องการขยายหรือสิ้นสุดตัว

นโยบายนั้นหรือไมอยางไร (5) เพื่อทําการพัฒนาตัวนโยบาย

เนื่องจากการปฏิบัติงานตาง ๆ ตามนโยบายนั้นมักจะไมคอย

สมบูรณหรือเกิดมีปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานขึ้นและบาง

ครั้งก็อาจจะไมไดรับผลตรงตามที่ตองการและ (6) เพื่อเรียนรู

ถึงผลกระทบตางๆท่ีมิไดคาดคิดเอาไวโดยเฉพาะผลเสียขาง

เคียงของนโยบายที่เกิดขึ้นตอชุมชนและสังคมสวนรวม

 จากการประมวลความสําคัญของการประเมินนโยบาย

สาธารณะซึ่งพบวามีการในมุมมองที่แตกตางกันออกไป อยางไร

ก็ตามการประเมินผลนโยบายมีความจําเปนหลายมิติดวยกัน 

ซึ่งพอจะสรุปได ดังนี้

  1. มุมมองทางวิชาการเปนการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการ

ประเมินผลโดยมีผลงานทั้งตํารา บทความ วารสารและขอเขียน

เกี่ยวกับการประเมินผลมากมาย เผยแพรตอสาธารณชนและผู

สนใจ จนกลายเปนหัวขออภิปรายของผูตัดสินใจนักวิชาการนัก

วิชาชีพโดยเฉพาะสาธารณชนที่มีสวนไดเสียเพราะตองการท่ีจะ

ไดรับความแนใจวานโยบายตาง ๆ ที่เกิดจากการใชงบประมาณ

จากภาษีอากรของประชาชน จะกอใหเกิดประโยชนตามที่แถลง

ไวจริงหรือไม

  2. มุมมองทางการเมือง การประเมินผลนโยบาย โดย

เฉพาะการประเมินผลท่ีชี้ใหเห็นถึงความสําเร็จของนโยบายหรือ

โครงการ จะสรางความนาเชื่อถือตอสาธารณชนมากกวาการ

โฆษณาประชาสมัพนัธดวยถอยแถลงตาง ๆ  มากมาย โดยเฉพาะ

ความสําเร็จของนโยบายท่ีทําใหประชาชนกลุมเปาหมายไดรับ

ประโยชนอยางกวางขวาง จะมสีวนในการสงเสริมใหนกัการเมอืง

มีโอกาสไดรับการเลือกตั้งมากขึ้น

  3. มุมมองทางตัวขาราชการ สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับ

ตนทุนและประสิทธิผลของโครงการ หรือนโยบาย (Cost-

Effectiveness) ซ่ึงจะชวยใหการวางแผนกลยทุธมปีระสทิธิภาพ

ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังชวยสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใน

นโยบายและโครงการของรัฐ เปนประโยชนอยางยิ่งในการเปน

ขอมูลยอนกลับ (Feedback) เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ

การทํางานตอไป

  4. มมุมองทางประชาชนประชาชนจะไดรับรูหรือทราบถงึ

ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการดําเนินนโยบาย โดยเฉพาะผลลัพธ

ทั้งทางบวกและลบจากการประเมินนโยบาย เชน ผลลัพธจาก

นโยบาย 30 บาทรักษาทกุโรค เมือ่ผลการประเมนินโยบายปรากฏ

ออกมา กจ็ะทาํใหประชาชนไดรับรูความเคลือ่นไหวของนโยบาย

ที่เกี่ยวของกับตนโดยตรง เปนตน

แนวทางการประเมินผลนโยบาย 

 แนวทางและตวัแบบในการประเมนิไดรับการพฒันามาโดย

ตลอดซ่ึงมีความหลากหลายแตกตางกันท้ังในดานความหมาย

แนวความคิดเหตุผลระเบียบวิธีการและขอจํากัดดังนั้นใน

การประเมินผลนโยบาย แผนและโครงการ ผูประเมินผลไมควร

จะเลือกใชแนวทางหรือตัวแบบใดตัวแบบหนึ่ง เนื่องจากขอเท็จ

จริงทีว่า แนวทางและตวัแบบแตละชนดิตางมจุีดแข็ง (Strengths) 

และจุดออน (Weaknesses) ดวยกันทั้งสิ้น ผูประเมินผลควร

ประยุกตแนวทาง (Approach) ระเบียบวิธี (Procedure) และ

ตัวแบบให  เหมาะสมกับสภาพป ญหา คุณลักษณะและ

วตัถปุระสงคของแตละโครงการแนวทางและรูปแบบการประเมนิ
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ผลที่สําคัญ ๆ เชน

 1. การประเมินผลแบบดั้งเดิม (The traditional 

evaluation model) การประเมินผลแบบดั้งเดิม ซึ่งสวนใหญผู

ทําการประเมินผลเปนคนในองคการ จึงมีแนวโนมที่จะนําเสนอ

ผลในดานดี เพื่อใหเกิดความประทับใจแกผูบังคับบัญชาและผู

รวมงาน อาจเปนลักษณะการวิเคราะหแบบไมเปนทางการ ไมได

ใชระเบยีบการวเิคราะหวจัิยทีเ่ปนระบบ ผูประเมนิผลภายในสวน

ใหญมิใชผูเชี่ยวชาญในการประเมินผลโดยตรง นอกจากนี้อาจ

แฝงดวยอคตินาํเสนอเฉพาะผลด ีเพือ่วตัถปุระสงคในการของบ

ประมาณสนับสนุนตอไป ลักษณะการประเมินแบบนี้จึงไมคอย

ไดรับความเชื่อถือ และยังอาจมีปญหาจากผูมีสวนไดเสียหลาย

ประการที่ไมสามารถใหความกระจางชัดได

 2. ตัวแบบการวิจัยทางสังคมศาสตร (Social science 

research model) เปนรูปแบบทีผู่เชีย่วชาญดานการประเมนิผล

เปนผูประเมินดวยตนเองผูประเมินผลจะเครงครัดกับการใช

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรเพื่อกําหนดกรอบความคิดการ

ประเมนิผล กาํหนดตัวแปรทีเ่กีย่วของการเกบ็รวบรวมขอมลูและ

การวเิคราะหขอมลูโดยใชเทคนคิการวเิคราะหทางสถติทิีก่าวหนา 

ทาํใหผลการวิเคราะหมคีวามเทีย่งตรง (Validity) และเชือ่ถอืได 

(Reliability) สาํหรับการเลอืกเทคนคิในการวิเคราะห ผูประเมนิ

ผลจะพิจารณาจากความเหมาะสมเปนสําคัญ โดยอาจจะใชการ

วจัิยประเมนิผลแบบทดลอง (Randomized experiment) หรือ

การวิจัยประเมินผลแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experiment) ก็ได 

ลกัษณะท่ีเปนจุดเดนของการประเมนิผลตามตัวแบบนีค้อื ความ

เทีย่งตรงของผลการประเมนิท่ีสามารถตรวจสอบความนาเชือ่ถอื

เพื่อยืนยันผลการประเมินไดตลอดเวลา

 3. การประเมนิผลงบประมาณประจําป (Fiscal evaluation) 

การประเมินผลตามแนวทางที่จะพิจารณาจากการตัดสินใจของ

รัฐบาล ในการจัดสรรงบประมาณประจําปในโครงการสาธารณะ

ตาง ๆ  วาสอดคลองกบัการใชเงินงบประมาณหรือไม โดยเปรียบ

เทียบการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับจํานวนเงินท่ีไดลงทุนไป 

รูปแบบการประเมินผลนี้ เหมือนกับการวิเคราะหตนทุนและผล

ประโยชนของโครงการ ซ่ึงเปนการวัดผลตอบแทนในรูปของ

เงินตรา [10]

 4. การประเมินผลโดยมุงเนนการตรวจสอบประโยชนท่ี

ประชาชนไดรับ (Accountability or Audit model) จะไมเนน

การตรวจสอบเกีย่วกบัตนทุนและผลประโยชนของโครงการทัว่ไป

ในทางเศรษฐกจิ แตจะใหความสนใจวาประชาชนไดรับประโยชน

จากโครงการดังกลาวคุ มคาหรือไม การบริหารโครงการมี

ประสทิธิผลและประสทิธิภาพเพยีงใด การลงทุนของรัฐบาลบรรลุ

วัตถุประสงคที่กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนตามที่กําหนดไว

เพียงใด

 5. การประเมินผลเชิงคุณภาพ (Qualitative or 

Naturalistic evaluation) มุงใชการประเมนิแบบธรรมชาติวทิยา 

หรือการประเมนิผลเชงิคณุภาพ ผูประเมนิผลจะมุงสาํรวจขอมลู

จากโครงการทีเ่กดิขึน้จริง โดยมไิดกาํหนดฐานคติในการประเมนิ

ผลไวลวงหนา และมุงสํารวจสภาพของโครงการท่ีเปนอยูวามี

ตวัแปรทีเ่กีย่วของอะไรบางมลีกัษณะอยางไรมคีวามสมัพนัธกบั

ตัวแปรอื่นหรือไมอยางไรเพื่อทําความเขาใจกับสภาพที่เปนจริง

ของโครงการและผูมีสวนไดเสียใหชัดเจน การรายงานผล

การประเมินจะครอบคลุมรายละเอียดอยางครบถวน [19]

 6. การวิจัยประเมินผล (Evaluation research) ใหความ

สนใจคานิยมพื้นฐานและคุณลักษณะของการกระจายผล

ประโยชนของโครงการมากกวาการวัดผลประโยชนสทุธิของกลุม

ที่เกี่ยวของ โดยการอธิบายผลกระทบ การจําแนกสาเหตุและผล 

และการประมวลประสิทธิผลโดยใชขอมูลการวิเคราะหที่เปน

ระบบและระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตรเปนเกณฑ 

เพื่อแสวงหาขอสรุปที่สามารถใชเปนหลักการทั่วไป [9]

 7. การประเมินผลโดยมุงอรรถประโยชน (Utilization 

oriented evaluation) การประเมินผลควรมุงอรรถประโยชน

จากขอคนพบใหมากที่สุดท้ังโดยผูมีสวนไดเสียและผูใชเร่ิมจาก

การจําแนกสิ่งท่ีผูใชตั้งใจจะใชผลจากการประเมินกําหนดเปา

หมายของการประเมินผลกําหนดเกณฑสําหรับการสังเกตการณ

จุดมุงหมายของการประเมินผล คือการตอบคําถามของผูมีสวน

ไดเสียวาเขาจะไดรับผลประโยชนตามเปาหมายที่กําหนดไวมาก

นอยเพียงใด

รูปแบบการประเมินผลนโยบาย

 การประเมินผลนโยบายอาจจะทําไดหลายรูปแบบขึ้นกับ

วตัถปุระสงควา ตองการทราบขอมลูเกีย่วกบันโยบายในลกัษณะใด

ดังนั้นรูปแบบการประเมินผลนโยบายจึงแบงได 3 รูปแบบใหญ ๆ 
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ดังนี้

 1. การกํากับติดตามนโยบาย(Policy monitoringand 

control) เปนการประเมนิผลในขณะท่ีกาํลงัมกีารดาํเนนิงานหรือ

ปฏิบัติตามนโยบายอยู ซ่ึงจะชวยทําใหรับทราบขอมูลเกี่ยวกับ

การใชทรัพยากร การดําเนินกิจกรรมตามเงื่อนไขเวลา ผลผลิต

ที่ไดรับออกมาจากการดําเนินงาน ตลอดจนความกาวหนาและ

ปญหาอุปสรรคตางๆกลาวคือ การกํากับติดตามนโยบายนี้อาจ

จะครอบคลุมถึงประเด็นตาง ๆ ดังนี้

  1.1 การกํากับติดตามการใชประโยชนทรัพยากร (Input 

monitoring) เปนการตรวจสอบถึงการนําเอาทรัพยากรตาง ๆ 

เชน เงินงบประมาณ วัสดุอุปกรณ บุคลากร เปนตน มาใช

ประโยชนอยางครบถวนตามแผนงานและโครงการหรือไม 

อยางไร มปีญหาอปุสรรคเกีย่วกบัการจัดการการเบิกจาย การจัด

ซื้อจัดจาง ฯลฯ

  1.2 การกํากับติดตามการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวน

งาน (Activityand process monitoring) เปนการตรวจสอบ

การดาํเนนิกจิกรรมวาเปนไปตามเง่ือนไข เวลา ในแผนการดาํเนนิ

งานและผังเสนทางของงาน (Work flow) หรือไม มีกิจกรรมใด

เกิดความลาชาและแตกตางไปจากท่ีกําหนดขึ้นไวดวยเหตุผล

อะไร

  1.3 การกํากับติดตามผลผลิต (Output monitoring) 

เป นการตรวจสอบผลการดํา เนินงานว  าได  รับผลผลิต 

ซึ่งแสดงออกมาในรูปของหนวยวัดตาง ๆ วาตรงตามเปาหมาย

ที่กําหนดไวหรือไม มีปญหาอุปสรรคอยางไร โดยปกติอาจจะ

ทําได 2 ลักษณะ ไดแก (1) ระบบการรายงาน โดยการออกแบบ

ตารางเอกสารใหมกีารกรอกขอมลูตาง ๆ  ท่ีตองการ ซ่ึงมขีอดใีน

แงของการทําใหไดรับทราบขอมูลตาง ๆ อยางรวดเร็วและเสีย

ตนทุนคาใชจายตํ่าและ (2) ระบบการตรวจงาน โดยการสงเจา

หนาท่ีผูตรวจการออกไปยังภาคสนามเพื่อทําการตรวจสอบใน

ประเดน็ตาง ๆ  ท่ีตองการ ซ่ึงมขีอดใีนแงของความถกูตองชดัเจน

และรับทราบขอมูลรายละเอียดตาง ๆ แตมักจะสิ้นเปลืองคาใช

จายคอนขางสูง

 2. การวัดประสิทธิภาพ (Efficiency measurement) 

เปนการประเมินผลที่มุงเนนในการเปรียบเทียบตนทุนคาใชจาย

และผลผลิตท่ีไดรับ โดยคํานวณออกมาเปนสัดสวนในรูปของ

ตนทนุตอหนวย ในบางกรณกีอ็าจจะเปนในแงของการวดัผลติผล 

โดยจะคาํนวณออกมาเปนสดัสวนทีเ่ปรียบเทยีบระหวางผลผลติ

และปจจัยนําเขาเชน จํานวนลูกคาผูรับบริการตอจํานวนชั่วโมง

การทํางาน เปนตนนอกจากนี้การประเมินผลนโยบายยังอาจจะ

ทํ า ไ ด  ใ นลั กษณะของก า ร วั ดคว ามคุ  มค  า ก า รล ง ทุน 

(Cost-benefit) โดยการเปรียบเทียบระหวางตนทุนคาใชจาย

ทั้งหมดกับผลประโยชนตอบแทน รวมถึงท่ีเกิดขึ้นจริงหรือ

ผลลพัธรวมของตวันโยบายวา สดัสวนของผลประโยชนตอบแทน

ตอตนทุนคาใชจายดังกลาวมีคามากกวาหรือไม

 3. การวัดประสิทธิผล (Effectiveness evaluation) 

เปนการตรวจสอบวา นโยบายไดกอใหเกิดผลลัพธตรงตาม

วตัถปุระสงคท่ีวางไวหรือไม เกดิผลขางเคยีงหรือผลกระทบท่ีไม

ตั้งใจหรือไม อยางไร โดยปกติมักจะมีการดําเนินการ เมื่อ

นโยบายนั้นสิ้นสุดลงหรือดําเนินการผานไประยะหนึ่งแลว ซึ่งจะ

แตกตางไปจากการประเมนิกอนทีจ่ะมกีารกาํหนดนโยบายทีเ่รียก

วา การศึกษาความเปนไปได (Feasibility study) สําหรับการ

วัดประสิทธิผลประกอบไปดวยวิธีการแบบตาง ๆ ไดแก 

  3.1 แบบวิธีที่มิใชการทดลอง (Non-experimentation) 

เปนวิธีการที่คอนขางจะงายและไมสลับซับซอน แตอาจจะไม

สามารถอธิบายความสมัพนัธเชงิเหตุผลระหวางตัวนโยบาย และ

ผลลพัธท่ีเกดิข้ึนไดอยางเทีย่งตรงแมนยาํมากนกั เชน (1) วธีิการ

ประเมินภายหลังแตเพียงอยางเดียว (Posttest only)เชน 

การประเมนิผลนโยบายการรณรงคใหรักษาระเบียบวนิยัเกีย่วกบั

การจราจร โดยการสอบถามความคดิเหน็ของประชาชนภายหลงั

ทีก่ารรณรงคสิน้สดุลงวาประชาชนมคีวามเขาใจ และจิตสาํนกึตอ

การรักษาระเบยีบวินยัมากขึน้ หรือไม เปนตน (2) วธีิการประเมนิ

ผลกอน-หลัง (Pretest-posttest) เชนการประเมินผลนโยบาย

การสงเสริมใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการโภชนาการ 

โดยนาํการทดสอบระดบัความรูความเขาใจของประชาชนกลุมเปา

หมายในชวงเวลากอนและหลัง เพ่ือตรวจสอบความแตกตางที่

เกิดขึ้นในชวงเวลาดังกลาว เปนตน

  3.2 แบบวิธีกึ่งทดลอง(Quasi-experimentation) 

เปนวิธีการที่พยายามแกไขปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับความเที่ยง

ตรงแมนยําภายในของวิธีการที่มิใชการทดลอง โดยการหากลุม

เปรียบเทียบและ/หรือ ทําการเพิ่มชวงเวลาของการสังเกตการณ

ใหมากขึ้น เชน (1) วิธีการจับคู (Matching) เชน การประเมิน

ผลนโยบายการสงเสริมอตุสาหกรรมขนาดยอม โดยทําการตรวจ
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วัดขีดความสามารถและการเพิ่มผลผลิต การขยายกิจการและ

การลงทุนเพิ่มเติมในชวงเวลากอนและหลังมีนโยบายดังกลาว

ดวยการเปรียบเทียบในเขตพื้นที่ภาคเหนือซ่ึงเปนเขตพื้นที่เปา

หมายและเขตพืน้ทีภ่าคใตซ่ึงเปนเขตพืน้ทีท่ีย่งัไมไดมกีารดาํเนนิการ 

เพื่อตรวจสอบความแตกตางที่เกิดขึ้นระหวางเขตพื้นที่ทั้งสอง 

เป นต น (2) วิ ธีอนุกรมเวลา (Time - Series) เช น 

การประเมนิผลนโยบายการใหผูขบัขีร่ถจักรยานสวมหมวกนริภยั 

โดยการเปรียบเทียบสถิติจํานวนผูประสบอุบัติเหตุการตายจาก

การขับขี่รถจักรยานยนต ในชวงระยะเวลากอนและหลังการ

ประกาศใชนโยบายดังกลาววา มีความแตกตางเกิดขึ้นหรือไม 

อยางไรเปนตน (3) วิธีอนุกรมเวลาพรอมกับกลุมเปรียบเทียบ 

(Time - Series with comparison group) การประเมินผล

นโยบายสาธารณสขุเกีย่วกบัการควบคมุโรคขาดสารไอโอดนี โดย

ทาํการเปรียบเทยีบอตัราการปวยเปนโรคขาดสารไอโอดนี ความ

รูความเขาใจและพฤติกรรมของประชาชนตอการควบคมุปองกนั

โรคขาดสารไอโอดีน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวาง

หมูบานท่ีมีโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน และหมูบานที่

โครงการยังเขาไปไมถึงพื้นที่ ในชวงระยะเวลากอนและหลังการ

ดาํเนนิงานตามนโยบายดงักลาววามคีวามแตกตางเกดิขึน้หรือไม 

อยางไร เปนตน

  3.3 แบบวิธีการทดลอง (Experimentation) เปนวิธีการ

ที่คอนขางจะสมบูรณมากที่สุดในการตรวจสอบผลลัพธของ

นโยบาย โดยทาํการสุม (Randomization) เพือ่แยกหนวยวเิคราะห 

เชน กลุมบุคคลหรือชมุชน ฯลฯ ออกเปนสองกลุม คอื กลุมทดลอง

ทีไ่ดรับผลลพัธจากนโยบายและกลุมควบคมุทีไ่มไดรับผลใดๆ จาก

นโยบายท่ีกําหนดขึ้น เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสอง

กลุมทีเ่กดิขึน้ ซ่ึงความแตกตางทีเ่กดิขึน้นีส้ามารถอธบิายไดวาเปน

ผลที่เกิดขึ้นจากการกําหนดนโยบายดังกลาว กลาวอีกนัยหนึ่ง 

นโยบายเปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดความแตกตางขึ้นระหวางทั้ง

สองกลุมนั่นเอง อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติคอนขางที่จะลําบากใน

การใชการประเมนิผลแบบวิธีการทดลอง เนือ่งจากอาจจะกอใหเกดิ

ความไมเปนธรรมขึ้นระหวางกลุมทั้งสองได

วิธีการการประเมินผลนโยบายสาธารณะ

 การประเมนิผลนโยบายเปนกระบวนการท่ีสาํคญัและจําเปน

สาํหรับการศกึษา เพราะจะชวยใหผูศกึษาเขาใจถงึวธิกีารประเมนิ

ผล ทั้งดานบวกและลบ หรือ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเปรียบเทียบกับเปา

หมายหรือวัตถุประสงคท่ีนโยบายกําหนดไวโดยทั่วไปการ

ประเมินผลนโยบายสาธารณะมีวิธกีารศกึษาทีน่ิยมปฏิบตักิันอยู 

2 วิธี [20] ไดแก 

 1. การประเมนิผลดวยวิธีการวจัิย (Evaluation research)

เปนการนําเอาระเบียบวิธีวิจัยมาใชในการประเมินผลท่ีเรียก

วาการวิจัยประเมินผลซ่ึงทําใหการประเมินผลมีหลักเกณฑและ

เปนระบบมากขึน้แตการประเมนิผลชนดินีป้ฏบิติัไดชากวาวธีิอืน่

และตองอาศยับคุคลทีม่คีวามรูเร่ืองการประเมนิผลใชทรัพยากร

และงบประมาณมากใชระยะเวลาในการประเมินมากพอสมควร

ตลอดจนมีความยุ งยากในการประเมินหากจะประเมินให

ครอบคลุมแตมีขอดีคือผลการประเมินจะมีความแมนตรงและ

เชื่อถือไดมากกวาการประเมินผลโดยวิธีอื่นๆ

  2. การประเมินผลดวยระบบวิเคราะห (Analytical 

evaluation) เปนการประเมนิผลซ่ึงรวมถงึการวเิคราะหปจจัยนาํ

เขา (Inputs) กระบวนการ (Process) ของการเปลีย่นแปลงปจจัย

นาํเขาออกไปเปนผลผลติ (Outputs) และไดผลผลติออกมาการ

ประเมินผลระบบนี้ไดนําเอาหลักการวิจัยมาดัดแปลงใหงายเขา

เพื่อมิใหเสียเวลางบประมาณและแรงงานมากจนเกินไปการเก็บ

ขอมลูไมละเอยีดเทากบัการประเมนิผลดวยวธีิวจิยัแตกส็ามารถ

จะใหขอมูลเพียงพอท่ีผูประเมินจะเห็นสภาพที่แทจริงตามท่ี

ตองการไดโดยปกติแลว

 

เกณฑในการประเมินผลนโยบายสาธารณะ

 โดยท่ัวไปเมื่อกลาวถึงเกณฑมักจะหมายถึงลักษณะหรือ

ระดับของการวัดท่ีถือวามีคุณภาพอันจะบงชี้ถึงความสําเร็จใน  

การดําเนินงานซ่ึงเกณฑในการประเมินผลนโยบายนั้น Dunn,          

William N. [7] ไดแบงเกณฑออกหลายเกณฑดวยกันซ่ึงราย

ละเอียดแตละเกณฑเปนดังนี้ 

 1. เกณฑประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิภาพหมายถึง

จํานวนการใชทรัพยากรในการทาํใหเกดิผลผลติตอหนวยตํา่ [21] การ

สรางผลผลติหรือผลลพัธโดยใชความพยายามหรือคาใชจายในอตัรา

ท่ีต่ําท่ีสดุ [22] ความสามารถของบุคลากรองคการเคร่ืองอาํนวยความ

สะดวกการปฏบัิติและกจิกรรมซ่ึงมุงเปรียบเทียบระหวางผลลพัธกบั

ความพยายามที่ลงทุนไปกอนนั้น [23] ดังนั้น ประสิทธิภาพจึงหมาย
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ถึง อัตราสวนความสัมพันธระหวางผลลัพธหรือปจจัยนําออก (Out-

put) ของนโยบายแผนงานโครงการกับความพยายามหรือปจจัยนํา

เขา (Input) สูนโยบายแผนงานโครงการโดยมุงที่การเพิ่มผลลัพธใน

ระดับสูงสุดตอหนึ่งหนวยการลงทุน การประเมินโดยใชเกณฑ

ประสิทธิภาพนั้นจะใชเทคนิคการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชน 

(Cost - Benefit analysis) ดังสูตร

ประสิทธิภาพ  = ผลลัพธ (เนนประโยชนที่เปนตัวเงิน)

               ปจจัยนําเขา (Input) 

  2. เกณฑประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิผล 

หมายถึง ระดับการบรรลุเปาหมายหรือบรรลุวัตถุประสงค [21] 

เปนขอบเขตของนโยบายที่จะไดรับผลประโยชนตางๆตาม

วัตถุประสงคของนโยบาย รวมทั้งผลประโยชนขางเคียงท่ีมิได

คาดหวังไว หรือ เปนการเปรียบเทียบระดับความสําเร็จของ

นโยบายที่ถูกนําไปปฏิบัติแลวกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวตอน

แรก [23] โดยปกติการประเมินนโยบายที่ใชเกณฑประสิทธิผล 

จะไม สามารถวัดผลประโยชนตอบแทนที่ เป นตัวเงินได  

(Intangible benefit) ซ่ึงจะวดัไดเฉพาะ ผลลพัธกบัวตัถปุระสงค

หรือเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไวและโดยทั่วไปจะเปน

นโยบายที่ไมใชดานโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) เชน 

นโยบายสงเสริมการศกึษา นโยบายหลกัประกนัสขุภาพถวนหนา

นโยบายปราบปรามอาชญากรรมเปนตนดังสูตร

ประสิทธิผล     =                    ผลลัพธ 

                  วัตถุประสงคหรือมาตรฐานที่กําหนดไว 

  2. เกณฑความพอเพียง (Adequacy) ความพอเพียง

หมายถึงความพึงพอใจท่ีนโยบายสามารถตอบสนองความ

ตองการของประชาชนโดยสวนรวมความพอเพยีงเปนการเปรียบ

เทียบอัตราสวนระหวางผลลัพธของนโยบายแผนงานและ

โครงการกับความตองการรวมท้ังหมดของประชาชนหรือสังคม

[13] ดังสูตร

ความพอเพียง     =              ผลลัพธ 

              ความตองการรวมทั้งหมดของสังคม 

 การประเมินโดยยึดเกณฑความพอเพียงจะพิจารณาไดจาก

ผลลัพธ (Outcomes) เปรียบเทียบกับความตองการรวมทั้งหมด

ของสงัคมถาผลลพัธของนโยบายมนีอยแตความตองการรวมสงัคม

มีมากแสดงวานโยบายนั้นยังไมบรรลุตามเกณฑความพอเพียง

 3. เกณฑความเปนธรรม (Equity)ความเปนธรรมหมายถงึ

การประเมินผลนโยบายสาธารณะตองประเมินผลวานโยบาย

สาธารณะนัน้เกดิประโยชนแกคนสวนใหญทีเ่สยีเปรียบในสงัคม

เพียงใดถานโยบายนั้นประโยชนตกอยูกับคนสวนใหญที่เสีย

เปรียบเชนคนยากจนคนพิการเดก็คนชราฯลฯกแ็สดงวานโยบาย

สาธารณะนั้นสรางความเปนธรรมในสังคมเพราะนโยบาย

สาธารณะเปนนโยบายเพื่อคนสวนใหญโดยเฉพาะคนสวนใหญ

ที่เสียเปรียบหรือดอยโอกาสยิ่งกวาคนท่ีไดเปรียบหรือคนที่มี

โอกาส

 4. เกณฑความเสมอภาค (Equality) ความเสมอภาคคือ

โอกาสที่ทุกคนมีความเทาเทียมกันไมวาจะเปนคนรวยหรือคนจน

ก็จะไดรับบริการสาธารณะของรัฐอยางเทาเทียมกัน การประเมิน

ผลนโยบายสาธารณะที่ใชเกณฑความเสมอภาคทําไดยากทั้งนี้ถา

หากการจัดสินคาและบริการสําหรับทุกคนไดรับเทาเทียมกันแลว 

คนท่ีมีฐานะรวยจะไดเปรียบ เนื่องจากคนรวยสามารถพึ่งตนเอง

ไดมากกวาดังนั้นคนยากจนดอยโอกาสรัฐบาลควรจะดูแลและให

บริการมากกวาจึงจะเปนธรรม ความเสมอภาคจะเกิดข้ึนชัดเจน

เมือ่ประชาชนมฐีานะใกลเคยีงกนัฉะนัน้วธีิการสรางความเปนธรรม

ในสังคม จึงควรดําเนินการเพื่อยกฐานะคนยากจนหรือคนดอย

โอกาสใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเพื่อลดชองวางทางฐานะในสังคม

 6. เกณฑความพอใจ (Satisfaction) ความพอใจหมายถึง 

อัตราสวนระหวางความคาดหวังกับความเปนจริงเชนหากคาด

หวังจะไดรับประโยชนจากนโยบายสาธารณะ 50 สวนเมื่อนํา

นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติแลว ปรากฏวาประโยชนเกินกวา 50 

สวน พลเมอืงกจ็ะเกดิความพงึพอใจนโยบายสาธารณะนัน้เพราะ

สามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายได

  อยางไรก็ตามการใชเกณฑประเมินผลนโยบายนั้นมิได

จํากดัวาจะตองใชเกณฑทกุเกณฑใหครบถวนทัง้นีใ้นทางปฏบิติัมกั

ใชเกณฑใดเกณฑหนึ่งเปนหลัก เพื่อแสดงใหจุดเนนวานโยบาย
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สาธารณะนั้นใหความสําคัญกับสิ่งใดหรือเร่ืองใด หากสามารถใช

เกณฑการประเมินไดทุกเกณฑก็ยอมแสดงวานโยบายสาธารณะ

นัน้มคีณุคายิง่เพราะการประเมนิโดยใชเกณฑหลายเกณฑเราเรียก

วาการประเมินผลแบบรวบยอดซ่ึงเหมาะสําหรับการประเมิน

นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวกับประชาชนสวนใหญของประเทศ

กระบวนการประเมินผลนโยบายสาธารณะ

 ตามทรรศนะของ Jones [5] ไดกลาวถึงกระบวนการหรือ

ขั้นตอนการประเมินผลนโยบายไวดังนี้

  1. การกาํหนดรายละเอยีด (Specification) วาจะทาํการ

ประเมินอะไรบางเนื่องจากเปาหมายบางนโยบายมีความชัดเจน

เชนนโยบายสรางโครงสรางพืน้ฐาน สามารถทราบแนชดัวาเพิม่ป

ละเทาไรดังนั้นการกําหนดรายละเอียดของสิ่งที่ตองการประเมิน

จะทําใหนักประเมินผลสามารถทราบประเด็นปญหาที่เกี่ยวของ

กับการประเมินนโยบายและสามารถกําหนดวัตถุประสงคใน

การประเมินผลนโยบายนั้น ๆ ไดชัดเจน

  2. การวัดผล (Measurement) เมื่อกําหนดรายละเอียด

วาจะประเมนิอะไรไดแลวจากนัน้ตองทําการวัดผลการวดัผลตอง

อาศัยการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จะทําการประเมินเก็บ

รวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ จนกระทั้งเปนขอมูลเชิงคุณภาพ

ทีเ่กบ็จากความรูสกึหรือความประทับใจทีต่างกนัออกไป อยางไร

ก็ตามการวัดผลจะตองเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

  3. การวิเคราะห (Analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะหขอมูลที่

เก็บรวบรวมมา เร่ิมตั้งแตการวิเคราะหเชิงปริมาณ เชน 

การวิเคราะหตนทุน ผลประโยชนไปจนกระท่ังการใชความ

ประทบัใจหรือการใชประสบการณวตัถปุระสงคของการวเิคราะห

คอืความสามารถจดัทาํขอสรุปไดวาประสทิธผิลของนโยบายเปน

อยางไรอันจะนําไปสูการตัดสินคุณคาของนโยบาย 

  นอกจากนั้นการประเมินผลนโยบายตามทรรศนะของ     

Kerdkeaw, Sunthon. [13] ไดวเิคราะหกระบวนการวิจัยประเมนิ

ผลนโยบายสาธารณะ ประกอบดวย 6 ขัน้ตอนคอื (1) การกาํหนด

เปาประสงคและวตัถปุระสงคของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ (2) 

การสรางแบบจําลองผลกระทบเชิงสาเหตุและผล (3) การพัฒนา

รูปแบบการวจัิยประเมนิผลทีเ่หมาะสม (4) การสรางมาตรวัดดชันี

ตางๆสําหรับการวัดคาตัวแปร (5) การเก็บรวบรวมขอมูลและ (6) 

การวิเคราะหขอมูลและการตีความสิ่งที่คนพบ

ตัวอยางรูปแบบการประเมินผลนโยบายดวยแบบจําลอง CIPP 

Model

 แบบจําลอง (Model) เปนรูปแบบวิธีการสื่อสารทางความ

คิด ความเขาใจ ตลอดจนจินตนาการที่มีตอปรากฏการณให

ปรากฏในลักษณะตาง ๆ  เชน แผนภูมิ แผนภาพ แผนผัง ระบบ

สมการ หรือ รูปแบบอื่น เปนตนใหเขาใจไดงายอยางมีระบบ

การประเมนิผลนโยบายหรือโครงการนัน้มเีทคนคิและวธีิการท่ีใช

สําหรับการประเมินหลายอยาง การใชโมเดลการประเมินแบบ 

ซิปป หรือ CIPP model ของ (Stufflebeam, Daniel) [24] 

เปนแนวคดิท่ีนาสนใจ เนือ่งจากเปนโมเดลทีไ่ดรับความนยิมหรือ

เปนที่ยอมรับกันทั่วไป

 1. รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model เปนแนวคิดการ

ประเมินของ Stufflebeam ในป ค.ศ. 1971 ซ่ึงเขาและคณะ 

ไดเขียนหนังสือเกี่ยวกับการประเมินชื่อ “Educational evalu-

ation and decision making” และไดรับการยอมรับกันอยาง

กวางขวาง เพราะเปนแนวคิดและวิธีการที่นาสนใจและทันสมัย

ดวยรูปแบบการประเมิน CIPP Model เปนการประเมินทุก

กระบวนการตอเนื่องใชควบคูกับการบริหารโครงการเพื่อหา

ขอมูลประกอบการตัดสินใจอยางตอเนื่องเนนการแบงแยก

บทบาทของการทํางานระหวาง ฝายประเมินกับฝายบริหารออก

จากกนัอยางเดนชัด กลาวคอืฝายประเมนิมหีนาทีร่ะบ ุจัดหา และ

นําเสนอสารสนเทศใหกับฝายบริหาร สวนฝายบริหารมีหนาท่ี

เรียกหาขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ เขาไดแบงประเด็นการ

ประเมินผลออกเปน 4 ประเภท ไดแก 

  1.1 การประเมินด านบริบทหรือสภาวะแวดลอม 

(Context Evaluation : C) เปนการประเมินเพื่อกําหนด

วัตถุประสงคและความเปนไปไดของโครงการตรวจสอบวา

โครงการท่ีจะทําสนองปญหาหรือความตองการจําเปนที่แทจริง

หรือไม วัตถุประสงคของโครงการชัดเจน เหมาะสม สอดคลอง

กับนโยบายขององคการหรือไม โอกาสความเปนไปไดที่จะไดรับ

การสนับสนุนจากองคกรตาง ๆ หรือไม เปนตนกลาวไดวาการ

ประเมินผลโครงการกอนการดําเนินงาน (Pre-Evaluation)

ประเมินความจําเปนและความเปนไปไดวาจะใหมีโครงการหรือ

แผนงานนั้นหรือไม บางคร้ังเรียกวา การศึกษาความเปนไปได 

(Feasibility study) หรือการประเมินความตองการที่จําเปน 

(Need assessment)
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  1.2 การประเมินปจจัยเบื้องตนหรือปจจัยปอน(Input 

Evaluation : I) เปนการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะ

สมและความพอเพียงของทรัพยากรท่ีจะใชในการดําเนิน

โครงการเชนงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณเวลา รวมทั้ง

เทคโนโลยีและแผนการดําเนินงานเปนตนวิธีการประเมินจะใช

เอกสารหรืองานวิจัยท่ีมีผูทําไวแลว หรือวิธีการวิจัยนํารองเชิง

ทดลอง (Pilot experimental project) หรือ ใหผูเชี่ยวชาญมา

ทํางานให โดยจําเปนตองสํารวจสิ่งที่มีอยูเดิมกอนวามีอะไรบาง 

และตัดสินใจวาจะใชวิธีการใด แผนการดําเนินงานแบบไหน ใช

ทรัพยากรเทาไหรอะไรบาง การประเมินรูปแบบนี้เปนการ

ประเมินผลโครงการขณะดําเนินงาน (On-Going evaluation)

เพือ่ตดิตามความกาวหนาของการดาํเนนิงาน (Monitoring) และ

การใชทรัพยากรตาง ๆ

  1.3 การประเมินกระบวนการ (Process evaluation : P) 

เปนการประเมินระหวางการดําเนินงานโครงการเพื่อหาขอ

บกพรองของการดําเนินโครงการท่ีจะใชเปนขอมูลในการพัฒนา 

แกไข ปรับปรุง ใหการดําเนินการชวงตอไปมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น เชน การตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรภาวะผูนํา 

การมีสวนรวมของประชาชนซ่ึงจะเปนประโยชนในการคนหาจุด

แข็ง (Strengths) และจุดดอย (Weakness) ของนโยบาย/แผน

งาน/โครงการเปนการใหขอมูลยอนกลับเปนระยะ ๆ เพื่อการ

ตรวจสอบการดําเนินของโครงการเกี่ยวกับ การหาขอบกพรอง

ของโครงการในระหวางปฏิบัติการหาขอมูลเพื่อใชตัดสินใจเกี่ยว

กับการดําเนินงานการเก็บขอมูลที่ไดจากการดําเนินงานของ

โครงการ เปนตน ถอืไดวาเปนการประเมนิผลโครงการเมือ่สิน้สดุ

การดําเนินงาน (Post - Evaluation) ผลของการดําเนินงานนั้น 

เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการที่วางไวหรือไม

  1.4 การประเมินผลผลิต (Product evaluation : P)

เป นการประเมินเพื่ อ เป รียบเทียบผลผลิต ท่ี เกิดขึ้นกับ

วัตถุประสงคของโครงการหรือเปาหมายท่ีกําหนดไว รวมทั้ง

การพิจารณาเรื่อง การยุบ เลิก ขยาย ปรับเปลี่ยนโครงการผลก

ระทบ (Impact) ผลลัพธ (Outcomes) โดยอาศัยขอมูลจาก

การประเมนิสภาวะแวดลอม ปจจัยเบือ้งตนและกระบวนการรวม

ดวยสรุปไดวาเปนการประเมินผลกระทบจาการดําเนินโครงการ 

(Impact Evaluation)เปนการประเมนิผลโครงการ ภายหลงัจาก

การสิ้นสุดการดําเนิน โครงการหรือแผนงาน โดยมีวัตถุประสงค 

เพือ่ตรวจสอบผลการดาํเนนิงานทีเ่กดิขึน้ ซ่ึงอาจจะไดรับอทิธพิล

จากการมีโครงการหรือปจจัยอื่น ๆ

  นอกจากนี้ สตัฟเฟลบีม ไดนําเสนอรูปแบบการตัดสินใจ 

เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับประเด็นที่ประเมินผลดังนี้ (1) 

การตัดสินใจเพื่อการวางแผน (Planning decisions) เปนการ

ตัดสินใจที่ใชขอมูลจากการประเมินสภาพแวดลอมท่ีไดนําไปใช

ในการกาํหนดจุดประสงคของโครงการ ใหสอดคลองกบัแผนการ

ดําเนินงาน (2) การตัดสินใจเพื่อกําหนดโครงสรางของโครงการ 

(Structuring decisions) เปนการตัดสนิใจทีใ่ชขอมลูจากปจจัย

นําเขาที่ไดนําไปใชในการกําหนดโครงสรางของแผนงาน และขั้น

ตอนของการดําเนินการของโครงการ (3) การตัดสินใจเพื่อนํา

โครงการไปปฏิบัติ (Implementation decisions) เปนการ

ตัดสินใจท่ีใชขอมูลจากการประเมินกระบวนการ เพื่อพิจารณา

ควบคุมการดําเนินการใหเปนไปตามแผนและปรับปรุงแกไข

การดําเนินการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดและ (4) การตัดสินใจ

เพื่อทบทวนโครงการ (Recycling decisions) เปนการตัดสิน

ใจเพื่อใชขอมูลจากการประเมินผลผลิต (Output) เพื่อพิจารณา

การยุติหรือลมเลิกหรือขยายโครงการที่จะนําไปใชในโอกาส

ตอไป

  จากขอมูลเกี่ยวกับประเด็นการประเมินแบบ CIPP 

Model ทั้ง 4 ประการ และรูปแบบการตัดสินใจ สามารถสรุป

เขียนเปนกรอบแนวคิดเชิงความสัมพันธกันระหวางตัวแปรและ

เชิงกระบวนการ [25] ดังแผนภูมิ
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แผนภาพที่ 1 ความสัมพันธการตัดสินใจ และประเภทการประเมินแบบ CIPP Model

                                        ที่มา : Suksean, Sompit. [26]

  2. เกณฑและตัวชี้วัดความสําเร็จการประเมินผลนั้น

จําเปนตองมีเกณฑและตัวชี้วัด (Indicator) ระดับความสําเร็จ

ของนโยบายหรือโครงการอยางชัดเจน หมายถึง ตัวชี้วัดที่แสดง

หรือระบุประเด็นท่ีตองการจะวัดหรือประเมิน หรือตัวแปรทาง

เศรษฐกจิและสงัคม ท่ีตองทําการศกึษา โดยจะมกีารระบลุกัษณะ

ที่คอนขางเปนรูปธรรม ท้ังสวนท่ีมีลักษณะเชิงปริมาณ และ

ลักษณะเชิงคุณภาพโดยปกติแลวเกณฑของการประเมินผล 

มีดังนี้ [27] (1) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เชน สัดสวนของ

ผลผลิตตอคาใชจาย ผลิตภาพตอหนวยเวลา ผลิตภาพตอกําลัง

รูปแบบการประเมิน รูปแบบการตัดสินใจ

การประเมินสภาพแวดลอม

(Context Evaluation)

การตัดสินใจเพื่อการวางแผน 

(Planning Decisions)

การประเมินปจจัยเบื้องตน

(Input Evaluation)

การตัดสินใจเพื่อกําหนดโครงสรางของโครงการ

 (Structuring Decisions)

การประเมินกระบวนการ

(Process Evaluation)

การตัดสินใจเพื่อนําโครงการไปปฏิบัติ

(Implementation Decisions)

การประเมินผลผลิต

(Product Evaluation)

การตัดสินใจเพื่อนําโครงการไปปฏิบัติ 

(Implementation Decisions)

คน ระยะเวลาในการใหบริการตอผูบริการ (2) ประสิทธิผล (Ef-

fectiveness)เชน ระดบัการบรรลเุปาหมาย ระดบัการบรรลตุาม

เกณฑมาตรฐาน ระดับการมีสวนรวม ระดับความเสี่ยงของ

โครงการ (3) ความพอเพียง (Adequacy) เชน ระดับความพอ

เพียงของทรัพยากรการขาดแคลนปจจัยการผลิต และปจจัยอื่น 

เปนตน (4) ความพึงพอใจ (Satisfaction) เชน ระดับความพึง

พอใจของโครงการ และผูมสีวนไดสวนเสยีของโครงการ เปนตน 

(5) ความเปนธรรม (Equity) เชน การใหโอกาสกับผูดอยโอกาส 

ความเปนธรรมระหวางเพศ ระหวางกลุ มอาชีพ ฯลฯ (6) 
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มีหลักฐานท่ีมีรองรอยแสดงวามีการดําเนินงานจริง และมิใช 

ความคิดเห็น หรือคําบอกกลาว

 นอกจากนั้นยังมีตัวชี้วัดทางสังคม (Social indicators) 

ซึ่งเปนสิ่งที่แสดงออกเปนตัวเลขที่ใชวัดแงมุมตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ

กับแนวคิดทางสังคม ในลักษณะนามธรรมใหเปนตัวแปรเชิงรูป

ธรรมทีส่ามารถจัดไดภายใตระบบสารสนเทศอนัหนึง่อนัเดยีวกนั

เพื่อใชประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร

 6. คาของตัวช้ีวัดโดยท่ัวไปจะแสดงออกในรูปของตัวเลข

เปนรูปแบบของตวัเลขทางสถติิ ซ่ึงตัวเลขเหลานีเ้ปนทีน่ยิมกนัใน

การนําเสนอขอมูลตาง ๆ ดังนี้เชน จํานวน (Number) รอยละ 

(Percentage) อัตราสวน (Ratio)สัดสวน (Proportion)อัตรา 

(Rate)คาเฉลี่ย (Average Mean) เปนตน

ประโยชนของการประเมินผลนโยบาย

 การประเมนิผลนโยบายนัน้มปีระโยชนมากมาย โดยเฉพาะ

ประโยชนที่เกิดขึ้นกับประเทศหรือองคกรท่ีใหความสําคัญกับ

การนําผลการประเมินมาพิจารณาและใชใหถูกตองและคุมคา 

มใิชการประเมนิผลเสร็จกจั็ดทาํเอกสารเอาไวในตูเกบ็เอกสารไว

เฉย ๆ  ดงัเชนทีห่ลายหนวยงานกระทาํกนั ประโยชนทีเ่กดิขึน้จาก

การประเมินผลอาจสรุปไดดังนี้

 1. เพื่อเป นการสร างความยอมรับดานมาตรฐานของ

การดําเนินงานตามนโยบายตาง ๆ ดังจะเห็นไดจากการท่ีสถาบัน

ตาง ๆ เชนสถาบันศึกษา ศูนยวิจัยและสถานพยาบาล ตองทําการ

ประเมินผลเปนคร้ังคราวและรายงานตอสมาคมวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ 

เพื่อใหไดรับการยอมรับวาไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว

 2. เพื่อเปนการตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม และ

สมัฤทธ์ิผลของการใชจายเงินแผนดนิตามแผนงาน โครงการ/งาน

ตาง ๆ ตอทางรัฐสภา สวนนโยบายที่ไดรับความชวยเหลือ

สนับสนุนดานการเงินมาจากแหลงตาง ๆ ไมวาจะเปนรัฐบาล 

มูลนิธิ หรือองคการระหวางประเทศก็มักจะตองทําการประเมิน

ผล เพื่อแสดงผลงานตอแหลงเงินทุนดังกลาวเชนกัน

 3. เพื่อเป นการใหข อมูลที่ถูกขอจากผู กําหนดนโยบาย 

ซ่ึงอาจจะนาํไปใชประโยชนในการกาํหนดนโยบายและวางแผนตอไป

 4. เพื่อทําการตัดสินใจ โดยเฉพาะการตัดสินใจในเชิง

นโยบายวาควรจะทําการตอเนือ่งการขยาย หรือสิน้สดุตัวนโยบาย

นั้นหรือไม อยางไร

ความกาวหนา (Progress) เชน ผลผลติเปรียบเทยีบกบัเปาหมาย

รวมกิจกรรมท่ีทําแลวเสร็จ ทรัพยากร และเวลาที่ใชไปมีความ

เหมาะสมเพยีงใด เปนตน (7) ความยัง่ยนื (Sustainability) เชน 

ความอยูรอดของโครงการดานเศรษฐกิจสมรรถนะดานสถาบัน 

ความเปนไปไดในดานการขยายผลของโครงการ (8) ความเสีย

หายของโครงการ (Externalities) เชน ผลกระทบดานสิ่ง

แวดลอม ผลกระทบดานเศรษฐกิจ ผลกระทบดานสังคมและ

วัฒนธรรม เปนตน

 3. เคร่ืองชี้วัดของการประเมินผลนโยบายการประเมินผล

นโยบายหรือโครงการเปนการเปรียบเทียบระหวางผลการปฏิบัติ

งานจริง (Actual results) กับผลที่คาดวาจะไดรับ (Expected 

results) โดยจะชี้ใหเห็นวาปฏิบัติงานจริงเกิดขึ้นตรงกับเปาหมาย

ทีก่าํหนดไวหรือไม โดยท่ัวไปแลวตัวชีว้ดัจะมอีงคประกอบสาํคญั 

3 ประการ ไดแก (1) ตัวชี้วัดอาจจะมีทั้งตัวชี้วัดเชิงปริมาณหรือ

คณุภาพ แตอยางไรกต็ามจะตองสามารถใหคาหรือบงบอกลกัษณะ

ทีช่ดัเจนของสิง่ท่ีจะทาํการวดัวามปีริมาณหรือคณุลกัษณะอยางไร 

(2) การกาํหนดเกณฑมาตรฐาน การเปรียบเทียบการเปลีย่นแปลง

เคลือ่นไหวในตวัชีว้ดัถงึแมตัวชีว้ดัจะมคีวามชดัเจนในการกาํหนด

คาแตยังไมสามารถนําไปวิเคราะหหาขอสรุปในการประเมินได 

จนกวาจะไดมีการเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานหรือเปาหมาย

การดําเนินงานที่กําหนดไว (3) เง่ือนไขดานเวลาและสถานที่ 

การประเมนิคาของตัวช้ีวดัยงัขึน้อยูกบัเง่ือนไขท้ังในดานเวลาและ

สถานที่ ตัวชี้วัดจะบงบอกสถานภาพของสิ่งที่จะวัดเฉพาะในชวง

เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือในขอบเขต บริเวณสถานที่หรือพื้นที่ ที่ได

ระบุไวในการประเมินหรือตรวจสอบเทานั้น

 4. ตัวชี้วัดผลงานมีอยูสองประการกลาว คือ (1) วัตถุสิ่งของ

คุณลักษณะที่สามารถสังเกตเห็น วัดไดในเชิงปริมาณ (2) ผลงาน

หรือสิ่งท่ีเกิดขึ้นจากการนําเอาทรัพยากร (Input) มาใชใน

การดําเนินกิจกรรม (Process) KPI (Key Performance 

Indicator) หรือ OVI (Objectively Verifiable Indicator) 

ซ่ึงเปรียบเสมือนสิ่งที่ใหเขาใจถึงความสําเร็จซ่ึงสามารถตรวจสอบ

ได สังเกตไดหรือสอบวัดได ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยอาจเปน

ลักษณะเฉพาะในเชิงปริมาณ และ/หรือ คุณภาพท่ีจะสามารถ

อธิบายถึงความสําเร็จไดครบถวนบริบูรณหรืออยางนอยจะตอง

อธิบายไดไมนอยกวารอยละ 70 ในรูปของขอความ อัตราสวน 

สดัสวน รอยละ หรอืความสมัพนัธระหวางขอมลูในลกัษณะตาง ๆ  
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 6. เพื่อทําการพัฒนาตัวนโยบาย ทั้งนี้เนื่องจากการปฏิบัติ

งานตาง ๆ ตามนโยบายนั้น มักจะไมคอยสมบูรณหรือเกิดมี

ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานขึ้น และบางคร้ังก็อาจจะไมได

รับผลตรงตามที่ตองการ

 7. เพื่อเรียนรูถึงผลกระทบตาง ๆ ที่มิไดคาดคิดเอาไว 

โดยเฉพาะผลเสียขางเคียงของนโยบายที่เกิดขึ้นตอชุมชนและ

สังคมสวนรวม

ปญหาและอุปสรรคในการประเมินผลนโยบาย

 สาเหตุในการขัดขวางและมีสวนทําใหการประเมินผลมี

ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ มีมากมาย ที่กลาวไวในลักษณะการ

ประเมินผลก็เปนปญหาอยางหนึ่งท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย 

การประเมินผลนโยบายหรือโครงการหากมีปญหาและอุปสรรค

มาก ความจําเปนที่จะตองมีความรูความเขาใจ ประสบการณ 

ความเชี่ยวชาญในการประเมินผลก็ยอมมีมากตามไปดวย 

มิฉะนั้นจะเกิดความเบ่ียงเบนหรือความผิดพลาดขึ้นไดกับ

การประเมินผลนโยบาย หากจะสรุปปญหาและอุปสรรคใน

การประเมินผลนโยบาย ก็พอสรุปไดดังนี้

 1. มคีวามผูกพนัตอตวันโยบายคอนขางสงู ทําใหเกดิความ

เชือ่มัน่วานโยบายจะตองประสบความสาํเร็จตามท่ีคาดหวงัไว จน

ทาํใหการประเมนิผลมแีนวโนมไปทางหาคาํตอบท่ีตนคาดหวงัไว

แลวนั้นเอง จนไมอาจแยกแยะความสําเร็จหรือความลมเหลว 

หรือใชหลกัการประเมนิผลไดอยางถกูตอง หากจะเปรียบเชนคน 

ก็เปนไปในลักษณะการประเมินผลตนเอง ยอมยากที่จะบอกถึง

ขอดีขอเสียตนเองไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะขอเสียที่ตนมองไม

เห็น จนนาํไปสูความผดิพลาดในการใชชวีติหรือการทาํงาน เพราะ

นั้นคือการผูกพันตอตนเองหรืออยูกับตนเองตลอดเวลานั่นเอง 

ความผกูพนัตอโครงการหรือนโยบายกเ็ชนกนั ยิง่ถาเปนนโยบาย

ที่ตนผลักดันหรือคาดหวังเอาไวมาก ปญหาและอุปสรรคก็เกิด

ขึ้นเมื่อตองมีการประเมินผล

 2. กลัวผลของการประเมินผล คือ ความหวาดระแวง หรือ

เกรงตอผลที่จะเกิดขึ้นอาจนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ โดย

เฉพาะผลการประเมินท่ีจะออกมาในทางลบ เชน การยกเลิก 

ยุตินโยบาย อันเนื่องมาจากผลท่ีปรากฏออกมาวาไมสามารถ

ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคตาง ๆ  ที่วางเอาไวได สิ่งที่ทําให

เกิดปญหาขึ้นเมื่อตองมีการประเมินผลนโยบายเชนเดียวกัน

 3. กลัววาขอมูลบางอยางท่ีไดรับจากการประเมินผล เชน 

จุดบกพรองตาง ๆ  ของการปฏบิตังิาน ความไมโปรงใส ความผดิ

พลาดของตน เปนตน ก็อาจจะทําใหถูกบิดเบือนและปรุงแตง 

ตลอดจนถูกนําไปใชในการจับผิดหรือลงโทษหนวยงานท่ีรับผิด

ชอบหรือเจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของ

 4. กลวัวาการประเมนิผลนโยบายจะเปนการสิน้เปลอืง และ

เปนการแยงชิง หรือดึงเอางบประมาณบางสวนออกไป แทนที่จะ

ไดมีการใชงบประมาณดังกลาวในการปฏิบัติงานโดยตรง ทั้งนี้

เปนเพราะตนทุนในการประเมินผลมักจะมีคาใชจายคอนขางสูง 

โดยเฉพาะนโยบายท่ีมขีอบเขตกวางขวางท้ังในแงของกลุมบคุคล

เปาหมายและพื้นที่ดําเนินการ เช น กรณีการสรางเขื่อน 

สรางสนามบิน โครงการใหญ ๆ เปนตน

 5. คดิวาการประเมนิผลเปนสิง่ทีไ่มจําเปนและไมมปีระโยชน 

เนื่องจากตัวผูกําหนดนโยบายและบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของไมได

ใหความสนใจในการนาํเอาผลทีไ่ดรับมาใชประโยชนอยางจริงจัง

 6. เกิดการตอตานการประเมินผลจากบุคคล หนวยงาน 

หรือผูทีเ่กีย่วของจากฝายตางๆ เนือ่งจากความเสยีหาย ผลท่ีเกดิ

ขึน้อาจสรางผลกระทบกบัตน หรือการสญูเสยีประโยชน หากผล

ปรากฏวานโยบายนั้นไมบรรลุผลตามที่กําหนดไว และอาจจะ

ทําใหบุคคล หนวยงาน องคการหลายฝายเกิดการวิตกกังวลใน

ผลทีเ่กดิขึน้ โดยเฉพาะผลนัน้นาํมาซ่ึงการสญูเสยีตาง ๆ  เชน ชือ่

เสียง หนาที่การงาน การยุติหรือยกเลิกการสนับสนุน ตลอดจน

การยกเลิกนโยบายและโครงการนั้นไป

 อยางไรก็ตามการประเมินผลตาง ๆ จึงจําเปนตองอาศัยผู

เชี่ยวชาญ ความชํานาญ และบุคคลหรือองคกรที่นาเชื่อถือและ

ไดรับการยอมรับวามีความเที่ยงตรง ไมมีสวนไดเสียกับเร่ืองท่ี

ประเมินผล เพื่อเปนการปองกันและแกไขปญหาอุปสรรคที่อาจ

เกิดขึ้นจากการประเมินผลนโยบาย
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