ว.มรม. ปที่ 11 ฉบับที่ 1 : มกราคม-เมษายน 2560

: 33-48
: 33-48

RMU.J. 11(1) : January - April 2017

33

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 การประเมินผลดวยวิธกี ารวิจยั และการประเมินผลดวยระบบวิเคราะหและเกณฑในการประเมินผลนโยบายสาธารณะนัน่
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 equality and the satisfaction.
Keywords : Public Policy ; Evaluation
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บทนํา

นโยบายสาธารณะเปนสิ่งที่รัฐบาลเลือกจะกระทําหรือไม
กระทําในสวนทีร่ ฐั บาลเลือกทีจ่ ะกระทําจะครอบคลุมกิจกรรมตาง
ๆ ทัง้ หมดของรัฐบาล ทัง้ กิจกรรมทีเ่ ปนกิจวัตรและกิจกรรมทีเ่ กิด
ขึ้นในบางโอกาส เชน การควบคุมความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคม
และความพยายามในการขจัดความขัดแยงกับสังคมอืน่ ๆ เปนตน
และมีวตั ถุประสงคใหกจิ กรรมทีร่ ฐั บาลเลือกทีจ่ ะกระทําบรรลุเปา
หมายดวยดี [1] สามารถจําแนกเปน 4 ลักษณะคือ กิจกรรมแหง
รัฐบาล ทางเลือกสําหรับการตัดสินใจของรัฐบาล แนวทางในการก
ระทําของรัฐบาล และ กฎหมาย [2]และมีกระบวนการที่สําคัญ 4
ขั้นตอน ไดแก การกอรูปนโยบาย การกําหนดนโยบาย การนํา
นโยบายไปปฏิบัติ และ การประเมินผลนโยบาย
การประเมินเปนวิธกี ารศึกษาความจริงในดานคุณคาของขอ
เท็จจริงในแงตางๆภายใตบริบททางสังคมนับวามีความยาก
ลําบากยิ่งการศึกษาคุณคาของความจริงจึงนับไดวามีความสลับ
ซับซอนมากยิ่งขึ้นการประเมินจึงเปนกระบวนการที่ไมงายและ
ทําใหไดดีไดยากเพราะตองอาศัยหลักปรัชญาวิทยาศาสตร
สังคมศาสตรมนุษยศาสตรความรอบรูในเนื้อหาและการใช
วิจารณญาณอันสมเหตุสมผลในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน
รูปแบบการประเมินสามารถมองไดในหลายแงมมุ อยางไรก็ตาม
วัตถุประสงคของการประเมิน ควรจะตอบคําถาม ประเมินไป
ทําไมและประเมินอยางไรนาจะเปนกรอบความคิดสําหรับการ
ประเมินไดเปนอยางดี [3] ดังนั้นการประเมินผลนโยบาย (Policy evaluation) เป น ขั้ น ตอนที่ สํ า คั ญ ขั้ น ตอนหนึ่ ง ของ
กระบวนการนโยบายสาธารณะ (Public policy process) ทั้งนี้
เพราะการประเมินผลนโยบายจะบอกใหทราบถึงระดับความ
สําเร็จ (Success) หรือลมเหลว (Failure) ของการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ และปญหาอะไรบางเกี่ยวกับเปาหมายวัตถุประสงค
ทรัพยากร กระบวนการหนวยงานที่รับผิดชอบ ผลผลิตผลลัพธ
ผลกระทบและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ [4] การประเมินผล
นโยบายสาธารณะจึงเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับผูตัดสินใจ
นโยบายว า จะดํ า เนิ น นโยบายนั้ น ต อ ไปหรื อ ทํ า การปรั บ ปรุ ง
นโยบายเสียใหม หรือตองยกเลิกนโยบายในที่สุด
ความหมายของการประเมินผลนโยบาย
ความหมายการประเมินผลนโยบาย มีมติ กิ ารมองอยูห ลาย
ประการ ดวยกัน คํานิยามความหมายของนักวิชาการสําคัญ ๆ

ทีใ่ หความหมายและอธิบายลักษณะการประเมินผลนโยบาย เชน
Charles O. Jones [5] กลาววาเปนการกระทําที่เปนระบบและ
ตอเนือ่ งเพือ่ ใหบรรลุถงึ ผลของนโยบายใดนโยบายหนึง่ โดยการ
เปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไวและผลกระทบของการ
ดําเนินการตามนโยบายทีก่ อ ใหเกิดผลดีและผลเสียของสังคมซึง่
เปนเปาหมาย (Goal) ของนโยบายนั้นมุงแกไขการประเมิน
นโยบายนีเ้ ปนกิจกรรมซึง่ เปนหนาทีป่ ระจําของรัฐบาลในทุกระบบ
การเมืองเสมือนเปนเครื่องมือใชทบทวนตรวจตราและประเมิน
ความกาวหนาในการทํางานของตนเอง Worthen and Sanders
[6] ไดใหทรรศนะวาเปนการประเมินผลคือการใหคณ
ุ คาหรือการ
เลือกการประเมินผลนโยบายจึงเปนกิจกรรมเกี่ยวของโดยตรง
กับการเลือกโดยทั่วไปจะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจากทางเลือกที่
มีอยูโดยอาศัยการรับรู (Perception) ของตนเองตราบใดที่
กิจกรรมการเลือกกระทําอยางเปนระบบมากที่สุดมีการนิยาม
เกณฑตางๆที่ใชพิจารณามีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับทางเลือก
ตางๆอยางถูกตองการใหคณ
ุ คาทีแ่ ทจริงของทางเลือกยอมกระทํา
ได William N. Dunn [7] ระบุวาเปนขั้นตอนที่มุงผลิตขาวสาร
ทีเ่ กีย่ วของกับผลของการดําเนินงานตามนโยบายและแกไขปญหา
ที่เปนเปาหมายของนโยบายไดหรือไมดังนั้นการประเมินผล
นโยบายจึงมุงตอบปญหาที่วาหลังจากดําเนินการตามนโยบาย
แลวเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นในสังคมหรือไม E. R. House
[8] กลาววาเปนเพียงกิจกรรมชักชวน (Acts of Persuasion)
ซึ่งเนนใหกลุมเปาหมายเขาใจในผลของนโยบายหรือกิจกรรมที่
ประเมินนั้น และยอมรับถึงผลของนโยบายที่เกิดขึ้น Rossi &
Freeman [9] ระบุวา เปนการใชระเบียบวิธวี จิ ยั ทางสังคมศาสตร
อย า งเป น ระบบเพื่ อ ประเมิ น กรอบความคิ ด เชิ ง ทฤษฎี ก าร
ออกแบบและการนํานโยบายไปปฏิบัติและอรรถประโยชนที่เกิด
จากการนํานโยบายไปปฏิบัติจากความหมายนี้ชี้ใหเห็นวาการ
ประเมินผลนั้นตองมีการประเมินอยางเปนระบบใชระเบียบวิธี
วิจัยทางสังคมและตองประเมินโดยมีกรอบความคิดเชิงทฤษฎี
รองรับและตองสามารถจําแนกผลการประเมินไดชัดเจนวานโย
บายใดมีประสิทธิผลประสิทธิภาพประสบความสําเร็จหรือลม
เหลว Emil J. Posavac& Raymond G. Carey [10] กลาววา
เปนการใชวิธีการหลายวิธีและทักษะหลายๆดานเพื่อใหแนใจวา
นโยบายที่กําหนดไวน้ันจําเปนหรือไมควรดําเนินการหรือไม
ดํ า เนิ น การเป น ไปตามที่ ว างไว ห รื อ ไม ช  ว ยแก ไ ขป ญ หาตาม
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วัตถุประสงคหรือไมและ James E. Anderson [11] ใหทัศนะ
ว า เป น เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ การประมาณการ (Estimation)
การประเมิน (Assessment) หรือการประมาณคา (Appraisal)
นโยบายซึ่ ง รวมถึ ง เนื้ อ หาสาระการนํ า นโยบายไปปฏิ บั ติ
(Implementation) และผลกระทบ (Effects)
นอกจากนั้น Anderson ไดจําแนกใหเห็นความแตกตาง
ระหวางการประเมินผลผลิตนโยบาย ผลลัพธนโยบาย และผลก
ระทบของนโยบายดังนี้
1. ผลิตนโยบาย (Policy outputs) คือผลที่เกิดขึ้นจาก
การทํางานของหนวยงานใหเปนไปตามการตัดสินใจนโยบายและ
ถอยแถลงนโยบาย แนวความคิดเกี่ยวกับผลผลิตนโยบาย จะ
มุงเนนในประเด็นเหลานี้ ไดแก จํานวนภาษีที่เก็บได ความยาว
ของถนนที่สรางได จํานวนเงินสวัสดิการที่จายไป คาปรับที่เก็บ
ไปจากการละเมิดกฎจราจร การสรางทาเรือนํ้าลึกเสร็จเรียบรอย
ตามงบประมาณที่ไดรับ
2. ผลลัพธนโยบาย (Policy outcomes) คือผลทีเ่ กิดขึน้
ตอสังคมทั้งที่ตั้งใจและไมตั้งใจ ซึ่งเกิดจากการกระทําหรือไม
กระทําของรัฐบาล เชน นโยบายสวัสดิการสังคม หากพิจารณาใน
ดานผลผลิตนโยบายอาจพิจารณาวาประชาชนกลุมเปาหมาย
มีรายไดเพิ่มขึ้นแตในดานผลลัพธนโยบาย อาจพบวาประชาชน
กลุม เปาหมายขาดความกระตือรือรนทีจ่ ะหางานทํา เพือ่ ใหมรี าย
ไดเพียงพอโดยไมตองพึ่งเงินสวัสดิการ เปนตน
3. ผลกระทบของนโยบาย (Policy impacts)นอกจาก
ผลผลิตและผลลัพธแลว นโยบายยังกอใหเกิดผลกระทบอีกดวย
เชน (1) กระทบตอปญหาสาธารณะตามเปาหมายของนโยบายจะ
ตองกําหนดใหชัดเจนวาประชาชนกลุมเปาหมายใดจะไดรับผลก
ระทบ เชน กลุมคนจน กลุมธุรกิจขนาดเล็ก หรือใครก็ตาม
ผลของนโยบายที่ตองการจะใหเกิดขึ้นกับประชาชนกลุมใดตอง
ระบุใหชดั เจน ถาเปนโครงการแกไขปญหาความยากจน เปาหมาย
ของโครงการคือการยกระดับรายไดของคนจนนอกจากนีน้ โยบาย
อาจกอใหเกิดผลกระทบที่ตองการหรือไมตองการ หรือทั้งสอง
อยางก็ได เชน นโยบายสวัสดิการตางๆ อาจชวยใหคนจนมีราย
ไดเพิม่ ขึน้ แตอาจไมสง เสริมใหคนจนสนใจหางานทํา ดังนัน้ ผลก
ระทบคือรัฐบาลจะตองจัดสวัสดิการใหตลอดไป ทําใหเปนภาระ
แกผูเสียภาษี เพราะบุคคลเหลานี้ไมสามารถพึ่งพาตนเองได (2)
กระทบตอสถานการณหรือกลุม คนนอกเหนือจากทีก่ าํ หนดไว อาจ

35
เรียกวา ผลกระทบที่ไมคาดหมาย (Spillover effects) หรือผลก
ระทบภายนอก (Externalities) เชน การทดลองระเบิดนิวเคลียร
ในชั้นบรรยากาศ อาจใหขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาดานอาวุธ
แตก็จะกอใหเกิดรังสีที่เปนอันตรายตอมนุษยไดหรือโครงการ
ใหการศึกษาแกประชาชน นอกจากจะทําใหนกั ศึกษามีความรู ยัง
ทําใหนายจางสามารถจางคนที่มีความรูความสามารถ ทําใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทําใหชุมชนมีสมาชิกที่มี
คุณภาพมากขึ้นดวย แตในขณะเดียวกันนายจางจะตองจายคา
จางมากขึน้ ทําใหตน ทุนสินคาสูงขึน้ ดวย อาจสงผลกระทบตอการ
แขงขันกับคูแ ขงทีม่ ตี น ทุนคาแรงถูกกวาก็ได (3) ผลกระทบทัง้ ตอ
สภาพปจจุบันและอนาคต ผลประโยชนหรือผลเสียของนโยบาย
บางประการกวาจะเห็นผลอาจใชเวลานาน เชน โครงการหรือ
นโยบายสงเสริมการศึกษาเยาวชน ซึง่ กวาจะเห็นผลจะตองใชเวลา
ยาวนาน หรือการสงเสริมการคนควาวิจัยทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จะสงเสริมใหเกิดการประดิษฐคิดคนผลิตภัณฑทาง
วิทยาศาสตรในระยะยาว เปนตน หรือในกรณีที่นโยบายกอให
เกิดผลเสียในระยะยาว เชน การสงเสริมการทองเที่ยวโดยไมมี
การเตรียมพรอมที่ดีพอ ในระยะยาวอาจกอใหเกิดความเสียหาย
ตอสิง่ แวดลอมจนยากทีจ่ ะฟน ฟูใหกลับสูส ภาพเดิม หรือการฟน ฟู
ตองใชเงินลงทุนสูงมาก (4) ผลกระทบตอตนทุนของนโยบายเชน
ตนทุนในเรื่องการปองกันมลพิษซึ่งเปนเงินทุนจํานวนไมนอย
ความยากลําบากในการประเมินผล คือ การประเมินผลจะ
ครอบคลุมตนทุนเหลานีไ้ ดอยางไร หากรัฐบาลไมใหการสนับสนุน
ตนทุนเหลานีจ้ ะถูกผลักดันไปสูผ บู ริโภค โดยสินคาและบริการจะ
มีราคาสูงขึ้น ซึ่งเปนผลกระทบที่ประชาชนไมพึงประสงค (5)
ความยากของวัดผลประโยชนทางออมทีม่ ตี อ ชุมชน เชน นโยบาย
สิ ท ธิ แ ละทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาจะส ง เสริ ม ความคิ ด ริ เ ริ่ ม และ
ประดิษฐคิดคน และทําใหเศรษฐกิจและสังคมกาวหนา แตจะ
วัดผลประโยชนเชิงปริมาณไดอยางไรเปนปญหาที่เกี่ยวของกับ
การประเมินผลกระทบทั้งสิ้น
สรุปการประเมินผลนโยบายเปนกระบวนการทบทวนตรวจ
สอบและวิเคราะหถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือสัมฤทธิ
ผลของนโยบายที่เกิดขึ้นวาเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
หรือไมเพียงใดตลอดจนกํากับติดตามความกาวหนาและปญหา
อุปสรรคของการนํานโยบายไปปฏิบตั ซิ งึ่ อาจจะสงผลกระทบตอ
การบรรลุวตั ถุประสงคของนโยบายนัน้ ๆ นอกจากนัน้ หัวใจของ

36
การประเมินผลนโยบายขึน้ อยูก บั คนทีน่ ยิ ามการประเมินผล และ
สิ่งที่คลายกันอยางนอยที่สุดประเด็นหนึ่งคือการประเมินผล
จะเกีย่ วของกับกระบวนการวัดคุณคาของผลของการดําเนินการ
ตามนโยบายเพื่ อ ที่ จ ะนํ า มาเปรี ย บเที ย บกั บ เป า หมายหรื อ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวและขอควรสังเกตคือการประเมินผล
นั้ น ไม ไ ด แ ยกเป น เอกเทศจากขั้ น ตอนของนโยบายอื่ น แต
เกี่ยวของกันตลอดเวลา
องคประกอบของการประเมินผลนโยบายสาธารณะ
การประเมินผลเปนการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริง
(Actual results) กับผลที่คาดวาจะไดรับ (Expected results)
ซึ่งความหมายนี้คลายกับความหมายของดายและปุระชัยเปยม
สมบูรณซึ่งเนนวาการประเมินผลคือการเปรียบเทียบผลที่เกิด
จากการดําเนินโครงการกับผลทีค่ าดวาจะไดรบั ซึง่ ปกติจะกําหนด
ไวในวัตถุประสงคของโครงการ มีนักวิชาการไดกลาวถึงองค
ประกอบของการประเมินผลนโยบาย หลายทาน เชน อนงคทพิ ย
เอกแสงศรี [12] การประเมินผลมีองคประกอบ ดังนี้(1) ผลการ
ปฏิบตั งิ านทีต่ อ งการวัด (2) แผนงานและเปาหมายหรือผลทีค่ าด
วาจะไดรับจากการปฏิบัติงาน (3) เกณฑหรือมาตรฐานในการ
ประเมินและ (4) การเปรียบเทียบนโยบายหรือแผนงาน (Policy/
Planning) กับการปฏิบัติงานจริง (Actual) ปุระชัย เปยม
สมบูรณ [13] ไดใหทัศนะกระบวนการที่มุงแสวงหาคําตอบวาน
โยบายแผนงานและโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงคและ
เปาประสงคที่กําหนดไวแตตนหรือไมและระดับใดหรือเปน
การวั ด ความสํ า เร็ จ ของนโยบายโดยวั ด จากผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
โครงการเทียบกับวัตถุประสงคหรือเปาประสงคของนโยบาย
Wongkiettirat [14] กลาววาเปนการสะทอนใหใหถงึ ผลของการ
ดําเนินงานหากบกพรองจะไดแกไขปรับปรุงมิใชบกพรองหรือผิด
พลาดจะตองถูกลงโทษหรือตําหนิ Wiboon, Rangchaikul,
Yoawadee. [15] ระบุวาเปนกระบวนการรวบรวมและเตรียม
ขอมูลทีเ่ ปนประโยชนซงึ่ จะชวยในการตัดสินใจหรือตัดสินคุณคา
ของสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง รวมทั้ ง กระบวนการและโครงการต า ง ๆ
Almond, Gabriel A. and Powell, Bingham G. [16] ไดให
ทัศนะวาเปนการเปรียบเทียบประสิทธิผลของโครงการตั้งแต 2
โครงการขึน้ ไปโดยมีเกณฑการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล
และผลกระทบของโครงการหรือนโยบายซึ่งเปนการประเมินที่
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ครอบคลุ ม มิ ไ ด วั ด เพี ย งผลผลิ ต หรื อ ผลลั พ ธ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
โครงการเทานัน้ แตจะพิจารณาทีผ่ ลกระทบทัง้ เชิงบวกและเชิงลบ
ดวย
จากการใหความหมายของการประเมินผลดังกลาวจะเห็น
ไดวาการประเมินผลโดยทั่วไปจะตองมีองคประกอบดังนี้ (1)
มีปรากฏการณเชนนโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมหรือ
สิง่ ทีต่ อ งการจะวัด (2) มีวตั ถุประสงคของสิง่ ทีต่ อ งการวัดและสิง่
ที่ตองการประเมิน (3) มีเกณฑหรือมาตรฐานของการวัดและ
การประเมิน (4) มีเครื่องมือวัดและวิธีวัดหรือการประเมิน (5) มี
การเปรียบเทียบผลที่วัดไดจริงกับวัตถุประสงคหรือเกณฑหรือ
มาตรฐาน และ (6) มีการสังเคราะหหลักฐานที่เปนผลจากการ
ประเมินไปสูการตัดสินใจขั้นสุดทาย
ความสําคัญของการประเมินผลนโยบาย
ความสําคัญในการประเมินผลนโยบายมีความแตกตางกัน
ออกไปขึ้นอยูกับผูตองการรูผลหรือนําไปใชเพื่อการใด ๆ สวน
ใหญมกั จะเปนเหตุผลทางการเมืองทัง้ นีเ้ พราะนโยบายสาธารณะ
ถูกกําหนดโดยรัฐบาลการประเมินผลจึงเปนเครือ่ งมือของรัฐบาล
[17] มีจุดมุงหมายตอไปนี้ (1) เพื่อชะลอการตัดสินใจ หลายครั้ง
และหลายกรณีที่ผูอํานาจตัดสินใจไดพยายามหาทางชะลอการ
ตัดสินใจของตนเองโดยการตัง้ คณะกรรมการขึน้ มาเพือ่ ประเมิน
ผลนโยบายนั้ น ๆ เพื่ อ ยื ด ระยะเวลาของการตั ด สิ น ใจทั้ ง นี้
เนือ่ งจากการประเมินผลอาจใชเวลาดําเนินการนานไปกวาการตัง้
คณะกรรมการเพื่ อ ทํ า การศึ ก ษาเสี ย อี ก (2) เพื่ อ เป น การ
ประชาสัมพันธ บางครั้งการประเมินผลถูกมองวาเปนวิธีใช
ประชาสัมพันธใหกบั โครงการหรือหนวยงานนัน้ เมือ่ ผูบ ริหารมอง
วาการดําเนินงานบรรลุผลการประเมินผลก็จะกลายมาเปนเครือ่ ง
มือประชาสัมพันธไป (3) เพื่ออนุมัติโครงการหรือพัฒนารูปแบบ
การประเมินผลโครงการบางครั้งจัดทําขึ้นตามเงื่อนไขของหนวย
ที่อนุมัติงบประมาณโครงการนํารอง (Pilot project) หรือ
โครงการที่ ทํ า ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบส ว นมากจะต อ งการให
ประเมินผลเมือ่ โครงการสิน้ สุดเพือ่ เปนหลักฐานวาการดําเนินงาน
ไดเสร็จสิ้นแลว (4) เพื่อใหโครงการเปนที่ยอมรับจากประชาชน
หรือเพือ่ ใหการบริหารจากหนวยงานเปนทีย่ อมรับจากผูม อี าํ นาจ
ตัดสินใจและ (5) เพือ่ เปนดัชนีชวี้ ดั ความสําเร็จหรือความลมเหลว
ของนโยบายความสามารถในการดําเนินการตามนโยบายของ
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หนวยงานตางๆตลอดจนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
นโยบายตาง ๆ ดวยนอกจากนีย้ งั สามารถนําผลการประเมินทีไ่ ด
รับมาใชปรับปรุงเปลีย่ นแปลงนโยบายตอไปใหมคี วามรัดกุมและ
เปนประโยชนตอประเทศสูงสุด
การประเมินผลนโยบายนอกจากจะมีจดุ มุง หมายทีแ่ ตกตาง
หลากหลายแลวยังมีความจําเปนในการประเมินผลทีแ่ ตกตางกัน
ออกไปดวย [18] กลาวคือ (1) เพื่อสรางความยอมรับดาน
มาตรฐานของการดําเนินงานตามนโยบาย ดังจะเห็นไดจากการ
ที่สถาบันตางๆของภาครัฐตองทําการประเมินผลเปนครั้งคราว
และรายงานตอหนวยงานในระดับสูงขึน้ ไปซึง่ บางหนวยงานอาจ
จะทําการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายทุกปและจัดทํา
เปนรายงานผลการดําเนินงานประจําป (2) เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองซึ่งเปนการตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสมและสัมฤ
ทธิผลของการใชจายเงินแผนดินตามแผนงานโครงการตาง ๆ
ตอทางรัฐสภาสวนนโยบายทีไ่ ดรบั ความชวยเหลือสนับสนุนดาน
การเงินมาจากแหลงตางๆไมวาจะเปนรัฐบาลมูลนิธิหรืองคกร
ระหวางประเทศก็มกั จะตองทําการประเมินผลเพือ่ แสดงผลงาน
ตอเนือ่ งตอแหลงทุนดังกลาว (3) เพือ่ ใหขอ มูลทีถ่ กู ตอผูก าํ หนด
นโยบายซึ่งอาจจะนําไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบายและ
วางแผนตอไป (4) เพื่อทําการตัดสินใจโดยเฉพาะการตัดสินใจ
ในเชิงนโยบายวาควรจะทําการตอเนื่องการขยายหรือสิ้นสุดตัว
นโยบายนั้นหรือไมอยางไร (5) เพื่อทําการพัฒนาตัวนโยบาย
เนื่องจากการปฏิบัติงานตาง ๆ ตามนโยบายนั้นมักจะไมคอย
สมบูรณหรือเกิดมีปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานขึ้นและบาง
ครั้งก็อาจจะไมไดรับผลตรงตามที่ตองการและ (6) เพื่อเรียนรู
ถึงผลกระทบตางๆที่มิไดคาดคิดเอาไวโดยเฉพาะผลเสียขาง
เคียงของนโยบายที่เกิดขึ้นตอชุมชนและสังคมสวนรวม
จากการประมวลความสําคัญของการประเมินนโยบาย
สาธารณะซึ่งพบวามีการในมุมมองที่แตกตางกันออกไป อยางไร
ก็ตามการประเมินผลนโยบายมีความจําเปนหลายมิติดวยกัน
ซึ่งพอจะสรุปได ดังนี้
1. มุมมองทางวิชาการเปนการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการ
ประเมินผลโดยมีผลงานทั้งตํารา บทความ วารสารและขอเขียน
เกี่ยวกับการประเมินผลมากมาย เผยแพรตอสาธารณชนและผู
สนใจ จนกลายเปนหัวขออภิปรายของผูตัดสินใจนักวิชาการนัก
วิชาชีพโดยเฉพาะสาธารณชนที่มีสวนไดเสียเพราะตองการที่จะ
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ไดรับความแนใจวานโยบายตาง ๆ ที่เกิดจากการใชงบประมาณ
จากภาษีอากรของประชาชน จะกอใหเกิดประโยชนตามที่แถลง
ไวจริงหรือไม
2. มุมมองทางการเมือง การประเมินผลนโยบาย โดย
เฉพาะการประเมินผลที่ช้ีใหเห็นถึงความสําเร็จของนโยบายหรือ
โครงการ จะสรางความนาเชื่อถือตอสาธารณชนมากกวาการ
โฆษณาประชาสัมพันธดว ยถอยแถลงตาง ๆ มากมาย โดยเฉพาะ
ความสําเร็จของนโยบายที่ทําใหประชาชนกลุมเปาหมายไดรับ
ประโยชนอยางกวางขวาง จะมีสว นในการสงเสริมใหนกั การเมือง
มีโอกาสไดรับการเลือกตั้งมากขึ้น
3. มุมมองทางตัวขาราชการ สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับ
ตนทุนและประสิทธิผลของโครงการ หรือนโยบาย (CostEffectiveness) ซึง่ จะชวยใหการวางแผนกลยุทธมปี ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังชวยสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใน
นโยบายและโครงการของรัฐ เปนประโยชนอยางยิ่งในการเปน
ขอมูลยอนกลับ (Feedback) เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทํางานตอไป
4. มุมมองทางประชาชนประชาชนจะไดรบั รูห รือทราบถึง
ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการดําเนินนโยบาย โดยเฉพาะผลลัพธ
ทั้งทางบวกและลบจากการประเมินนโยบาย เชน ผลลัพธจาก
นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค เมือ่ ผลการประเมินนโยบายปรากฏ
ออกมา ก็จะทําใหประชาชนไดรบั รูค วามเคลือ่ นไหวของนโยบาย
ที่เกี่ยวของกับตนโดยตรง เปนตน
แนวทางการประเมินผลนโยบาย
แนวทางและตัวแบบในการประเมินไดรบั การพัฒนามาโดย
ตลอดซึ่งมีความหลากหลายแตกตางกันทั้งในดานความหมาย
แนวความคิ ด เหตุ ผ ลระเบี ย บวิ ธี ก ารและข อ จํ า กั ด ดั ง นั้ น ใน
การประเมินผลนโยบาย แผนและโครงการ ผูประเมินผลไมควร
จะเลือกใชแนวทางหรือตัวแบบใดตัวแบบหนึ่ง เนื่องจากขอเท็จ
จริงทีว่ า แนวทางและตัวแบบแตละชนิดตางมีจดุ แข็ง (Strengths)
และจุดออน (Weaknesses) ดวยกันทั้งสิ้น ผูประเมินผลควร
ประยุกตแนวทาง (Approach) ระเบียบวิธี (Procedure) และ
ตั ว แบบให เ หมาะสมกั บ สภาพป ญ หา คุ ณ ลั ก ษณะและ
วัตถุประสงคของแตละโครงการแนวทางและรูปแบบการประเมิน
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ผลที่สําคัญ ๆ เชน
1. การประเมิ น ผลแบบดั้ ง เดิ ม (The traditional
evaluation model) การประเมินผลแบบดั้งเดิม ซึ่งสวนใหญผู
ทําการประเมินผลเปนคนในองคการ จึงมีแนวโนมที่จะนําเสนอ
ผลในดานดี เพื่อใหเกิดความประทับใจแกผูบังคับบัญชาและผู
รวมงาน อาจเปนลักษณะการวิเคราะหแบบไมเปนทางการ ไมได
ใชระเบียบการวิเคราะหวจิ ยั ทีเ่ ปนระบบ ผูป ระเมินผลภายในสวน
ใหญมิใชผูเชี่ยวชาญในการประเมินผลโดยตรง นอกจากนี้อาจ
แฝงดวยอคตินาํ เสนอเฉพาะผลดี เพือ่ วัตถุประสงคในการของบ
ประมาณสนับสนุนตอไป ลักษณะการประเมินแบบนี้จึงไมคอย
ไดรับความเชื่อถือ และยังอาจมีปญหาจากผูมีสวนไดเสียหลาย
ประการที่ไมสามารถใหความกระจางชัดได
2. ตัวแบบการวิจัยทางสังคมศาสตร (Social science
research model) เปนรูปแบบทีผ่ เู ชีย่ วชาญดานการประเมินผล
เปนผูประเมินดวยตนเองผูประเมินผลจะเครงครัดกับการใช
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรเพื่อกําหนดกรอบความคิดการ
ประเมินผล กําหนดตัวแปรทีเ่ กีย่ วของการเก็บรวบรวมขอมูลและ
การวิเคราะหขอ มูลโดยใชเทคนิคการวิเคราะหทางสถิตทิ กี่ า วหนา
ทําใหผลการวิเคราะหมคี วามเทีย่ งตรง (Validity) และเชือ่ ถือได
(Reliability) สําหรับการเลือกเทคนิคในการวิเคราะห ผูป ระเมิน
ผลจะพิจารณาจากความเหมาะสมเปนสําคัญ โดยอาจจะใชการ
วิจยั ประเมินผลแบบทดลอง (Randomized experiment) หรือ
การวิจัยประเมินผลแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experiment) ก็ได
ลักษณะทีเ่ ปนจุดเดนของการประเมินผลตามตัวแบบนีค้ อื ความ
เทีย่ งตรงของผลการประเมินทีส่ ามารถตรวจสอบความนาเชือ่ ถือ
เพื่อยืนยันผลการประเมินไดตลอดเวลา
3. การประเมินผลงบประมาณประจําป (Fiscal evaluation)
การประเมินผลตามแนวทางที่จะพิจารณาจากการตัดสินใจของ
รัฐบาล ในการจัดสรรงบประมาณประจําปในโครงการสาธารณะ
ตาง ๆ วาสอดคลองกับการใชเงินงบประมาณหรือไม โดยเปรียบ
เทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับจํานวนเงินที่ไดลงทุนไป
รูปแบบการประเมินผลนี้ เหมือนกับการวิเคราะหตนทุนและผล
ประโยชนของโครงการ ซึ่งเปนการวัดผลตอบแทนในรูปของ
เงินตรา [10]
4. การประเมินผลโดยมุงเนนการตรวจสอบประโยชนที่
ประชาชนไดรับ (Accountability or Audit model) จะไมเนน
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การตรวจสอบเกีย่ วกับตนทุนและผลประโยชนของโครงการทัว่ ไป
ในทางเศรษฐกิจ แตจะใหความสนใจวาประชาชนไดรบั ประโยชน
จากโครงการดั ง กล า วคุ  ม ค า หรื อ ไม การบริ ห ารโครงการมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพียงใด การลงทุนของรัฐบาลบรรลุ
วัตถุประสงคที่กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนตามที่กําหนดไว
เพียงใด
5. การประเมิ น ผลเชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative or
Naturalistic evaluation) มุง ใชการประเมินแบบธรรมชาติวทิ ยา
หรือการประเมินผลเชิงคุณภาพ ผูป ระเมินผลจะมุง สํารวจขอมูล
จากโครงการทีเ่ กิดขึน้ จริง โดยมิไดกาํ หนดฐานคติในการประเมิน
ผลไวลวงหนา และมุงสํารวจสภาพของโครงการที่เปนอยูวามี
ตัวแปรทีเ่ กีย่ วของอะไรบางมีลกั ษณะอยางไรมีความสัมพันธกบั
ตัวแปรอื่นหรือไมอยางไรเพื่อทําความเขาใจกับสภาพที่เปนจริง
ของโครงการและผู  มี ส  ว นได เ สี ย ให ชั ด เจน การรายงานผล
การประเมินจะครอบคลุมรายละเอียดอยางครบถวน [19]
6. การวิจัยประเมินผล (Evaluation research) ใหความ
สนใจค า นิ ย มพื้ น ฐานและคุ ณ ลั ก ษณะของการกระจายผล
ประโยชนของโครงการมากกวาการวัดผลประโยชนสทุ ธิของกลุม
ที่เกี่ยวของ โดยการอธิบายผลกระทบ การจําแนกสาเหตุและผล
และการประมวลประสิทธิผลโดยใชขอมูลการวิเคราะหที่เปน
ระบบและระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร เ ป น เกณฑ
เพื่อแสวงหาขอสรุปที่สามารถใชเปนหลักการทั่วไป [9]
7. การประเมินผลโดยมุงอรรถประโยชน (Utilization
oriented evaluation) การประเมินผลควรมุงอรรถประโยชน
จากขอคนพบใหมากที่สุดทั้งโดยผูมีสวนไดเสียและผูใชเริ่มจาก
การจําแนกสิ่งที่ผูใชตั้งใจจะใชผลจากการประเมินกําหนดเปา
หมายของการประเมินผลกําหนดเกณฑสําหรับการสังเกตการณ
จุดมุงหมายของการประเมินผล คือการตอบคําถามของผูมีสวน
ไดเสียวาเขาจะไดรับผลประโยชนตามเปาหมายที่กําหนดไวมาก
นอยเพียงใด
รูปแบบการประเมินผลนโยบาย
การประเมินผลนโยบายอาจจะทําไดหลายรูปแบบขึ้นกับ
วัตถุประสงควา ตองการทราบขอมูลเกีย่ วกับนโยบายในลักษณะใด
ดังนั้นรูปแบบการประเมินผลนโยบายจึงแบงได 3 รูปแบบใหญ ๆ
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ดังนี้

1. การกํากับติดตามนโยบาย(Policy monitoringand
control) เปนการประเมินผลในขณะทีก่ าํ ลังมีการดําเนินงานหรือ
ปฏิบัติตามนโยบายอยู ซึ่งจะชวยทําใหรับทราบขอมูลเกี่ยวกับ
การใชทรัพยากร การดําเนินกิจกรรมตามเงื่อนไขเวลา ผลผลิต
ที่ไดรับออกมาจากการดําเนินงาน ตลอดจนความกาวหนาและ
ปญหาอุปสรรคตางๆกลาวคือ การกํากับติดตามนโยบายนี้อาจ
จะครอบคลุมถึงประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1.1 การกํากับติดตามการใชประโยชนทรัพยากร (Input
monitoring) เปนการตรวจสอบถึงการนําเอาทรัพยากรตาง ๆ
เชน เงินงบประมาณ วัสดุอุปกรณ บุคลากร เปนตน มาใช
ประโยชน อ ย า งครบถ ว นตามแผนงานและโครงการหรื อ ไม
อยางไร มีปญ
 หาอุปสรรคเกีย่ วกับการจัดการการเบิกจาย การจัด
ซื้อจัดจาง ฯลฯ
1.2 การกํากับติดตามการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวน
งาน (Activityand process monitoring) เปนการตรวจสอบ
การดําเนินกิจกรรมวาเปนไปตามเงือ่ นไข เวลา ในแผนการดําเนิน
งานและผังเสนทางของงาน (Work flow) หรือไม มีกิจกรรมใด
เกิดความลาชาและแตกตางไปจากที่กําหนดขึ้นไวดวยเหตุผล
อะไร
1.3 การกํากับติดตามผลผลิต (Output monitoring)
เป น การตรวจสอบผลการดํ า เนิ น งานว า ได รั บ ผลผลิ ต
ซึ่งแสดงออกมาในรูปของหนวยวัดตาง ๆ วาตรงตามเปาหมาย
ที่กําหนดไวหรือไม มีปญหาอุปสรรคอยางไร โดยปกติอาจจะ
ทําได 2 ลักษณะ ไดแก (1) ระบบการรายงาน โดยการออกแบบ
ตารางเอกสารใหมกี ารกรอกขอมูลตาง ๆ ทีต่ อ งการ ซึง่ มีขอ ดีใน
แงของการทําใหไดรับทราบขอมูลตาง ๆ อยางรวดเร็วและเสีย
ตนทุนคาใชจายตํ่าและ (2) ระบบการตรวจงาน โดยการสงเจา
หนาที่ผูตรวจการออกไปยังภาคสนามเพื่อทําการตรวจสอบใน
ประเด็นตาง ๆ ทีต่ อ งการ ซึง่ มีขอ ดีในแงของความถูกตองชัดเจน
และรับทราบขอมูลรายละเอียดตาง ๆ แตมักจะสิ้นเปลืองคาใช
จายคอนขางสูง
2. การวัดประสิทธิภาพ (Efficiency measurement)
เปนการประเมินผลที่มุงเนนในการเปรียบเทียบตนทุนคาใชจาย
และผลผลิตที่ไดรับ โดยคํานวณออกมาเปนสัดสวนในรูปของ
ตนทุนตอหนวย ในบางกรณีกอ็ าจจะเปนในแงของการวัดผลิตผล
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โดยจะคํานวณออกมาเปนสัดสวนทีเ่ ปรียบเทียบระหวางผลผลิต
และปจจัยนําเขาเชน จํานวนลูกคาผูรับบริการตอจํานวนชั่วโมง
การทํางาน เปนตนนอกจากนี้การประเมินผลนโยบายยังอาจจะ
ทํ า ได ใ นลั ก ษณะของการวั ด ความคุ  ม ค า การลงทุ น
(Cost-benefit) โดยการเปรียบเทียบระหวางตนทุนคาใชจาย
ทั้งหมดกับผลประโยชนตอบแทน รวมถึงที่เกิดขึ้นจริงหรือ
ผลลัพธรวมของตัวนโยบายวา สัดสวนของผลประโยชนตอบแทน
ตอตนทุนคาใชจายดังกลาวมีคามากกวาหรือไม
3. การวัดประสิทธิผล (Effectiveness evaluation)
เปนการตรวจสอบวา นโยบายไดกอใหเกิดผลลัพธตรงตาม
วัตถุประสงคทวี่ างไวหรือไม เกิดผลขางเคียงหรือผลกระทบทีไ่ ม
ตั้งใจหรือไม อยางไร โดยปกติมักจะมีการดําเนินการ เมื่อ
นโยบายนั้นสิ้นสุดลงหรือดําเนินการผานไประยะหนึ่งแลว ซึ่งจะ
แตกตางไปจากการประเมินกอนทีจ่ ะมีการกําหนดนโยบายทีเ่ รียก
วา การศึกษาความเปนไปได (Feasibility study) สําหรับการ
วัดประสิทธิผลประกอบไปดวยวิธีการแบบตาง ๆ ไดแก
3.1 แบบวิธีที่มิใชการทดลอง (Non-experimentation)
เปนวิธีการที่คอนขางจะงายและไมสลับซับซอน แตอาจจะไม
สามารถอธิบายความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางตัวนโยบาย และ
ผลลัพธทเี่ กิดขึน้ ไดอยางเทีย่ งตรงแมนยํามากนัก เชน (1) วิธกี าร
ประเมินภายหลังแตเพียงอยางเดียว (Posttest only)เชน
การประเมินผลนโยบายการรณรงคใหรกั ษาระเบียบวินยั เกีย่ วกับ
การจราจร โดยการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนภายหลัง
ทีก่ ารรณรงคสนิ้ สุดลงวาประชาชนมีความเขาใจ และจิตสํานึกตอ
การรักษาระเบียบวินยั มากขึน้ หรือไม เปนตน (2) วิธกี ารประเมิน
ผลกอน-หลัง (Pretest-posttest) เชนการประเมินผลนโยบาย
การส ง เสริ ม ให ค วามรู  แ ก ป ระชาชนเกี่ ย วกั บ การโภชนาการ
โดยนําการทดสอบระดับความรูค วามเขาใจของประชาชนกลุม เปา
หมายในชวงเวลากอนและหลัง เพื่อตรวจสอบความแตกตางที่
เกิดขึ้นในชวงเวลาดังกลาว เปนตน
3.2 แบบวิ ธีกึ่ ง ทดลอง(Quasi-experimentation)
เปนวิธีการที่พยายามแกไขปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับความเที่ยง
ตรงแมนยําภายในของวิธีการที่มิใชการทดลอง โดยการหากลุม
เปรียบเทียบและ/หรือ ทําการเพิ่มชวงเวลาของการสังเกตการณ
ใหมากขึ้น เชน (1) วิธีการจับคู (Matching) เชน การประเมิน
ผลนโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอม โดยทําการตรวจ
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วัดขีดความสามารถและการเพิ่มผลผลิต การขยายกิจการและ
การลงทุนเพิ่มเติมในชวงเวลากอนและหลังมีนโยบายดังกลาว
ดวยการเปรียบเทียบในเขตพื้นที่ภาคเหนือซึ่งเปนเขตพื้นที่เปา
หมายและเขตพืน้ ทีภ่ าคใตซงึ่ เปนเขตพืน้ ทีท่ ยี่ งั ไมไดมกี ารดําเนินการ
เพื่อตรวจสอบความแตกตางที่เกิดขึ้นระหวางเขตพื้นที่ทั้งสอง
เป น ต น (2) วิ ธี อ นุ ก รมเวลา (Time - Series) เช น
การประเมินผลนโยบายการใหผขู บั ขีร่ ถจักรยานสวมหมวกนิรภัย
โดยการเปรียบเทียบสถิติจํานวนผูประสบอุบัติเหตุการตายจาก
การขับขี่รถจักรยานยนต ในชวงระยะเวลากอนและหลังการ
ประกาศใชนโยบายดังกลาววา มีความแตกตางเกิดขึ้นหรือไม
อยางไรเปนตน (3) วิธีอนุกรมเวลาพรอมกับกลุมเปรียบเทียบ
(Time - Series with comparison group) การประเมินผล
นโยบายสาธารณสุขเกีย่ วกับการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โดย
ทําการเปรียบเทียบอัตราการปวยเปนโรคขาดสารไอโอดีน ความ
รูค วามเขาใจและพฤติกรรมของประชาชนตอการควบคุมปองกัน
โรคขาดสารไอโอดีน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวาง
หมูบานที่มีโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน และหมูบานที่
โครงการยังเขาไปไมถึงพื้นที่ ในชวงระยะเวลากอนและหลังการ
ดําเนินงานตามนโยบายดังกลาววามีความแตกตางเกิดขึน้ หรือไม
อยางไร เปนตน
3.3 แบบวิธีการทดลอง (Experimentation) เปนวิธีการ
ที่ ค  อ นข า งจะสมบู ร ณ ม ากที่ สุ ด ในการตรวจสอบผลลั พ ธ ข อง
นโยบาย โดยทําการสุม (Randomization) เพือ่ แยกหนวยวิเคราะห
เชน กลุม บุคคลหรือชุมชน ฯลฯ ออกเปนสองกลุม คือ กลุม ทดลอง
ทีไ่ ดรบั ผลลัพธจากนโยบายและกลุม ควบคุมทีไ่ มไดรบั ผลใดๆ จาก
นโยบายที่กําหนดขึ้น เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสอง
กลุม ทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ ความแตกตางทีเ่ กิดขึน้ นีส้ ามารถอธิบายไดวา เปน
ผลที่เกิดขึ้นจากการกําหนดนโยบายดังกลาว กลาวอีกนัยหนึ่ง
นโยบายเปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดความแตกตางขึ้นระหวางทั้ง
สองกลุมนั่นเอง อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติคอนขางที่จะลําบากใน
การใชการประเมินผลแบบวิธกี ารทดลอง เนือ่ งจากอาจจะกอใหเกิด
ความไมเปนธรรมขึ้นระหวางกลุมทั้งสองได
วิธีการการประเมินผลนโยบายสาธารณะ
การประเมินผลนโยบายเปนกระบวนการทีส่ าํ คัญและจําเปน
สําหรับการศึกษา เพราะจะชวยใหผศู กึ ษาเขาใจถึงวิธกี ารประเมิน
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ผล ทั้งดานบวกและลบ หรือ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเปรียบเทียบกับเปา
หมายหรื อ วั ต ถุ ป ระสงค ที่ น โยบายกํ า หนดไว โ ดยทั่ ว ไปการ
ประเมินผลนโยบายสาธารณะมีวิธกี ารศึกษาทีน่ ิยมปฏิบตั กิ ันอยู
2 วิธี [20] ไดแก
1. การประเมินผลดวยวิธกี ารวิจยั (Evaluation research)
เปนการนําเอาระเบียบวิธีวิจัยมาใชในการประเมินผลที่เรียก
วาการวิจัยประเมินผลซึ่งทําใหการประเมินผลมีหลักเกณฑและ
เปนระบบมากขึน้ แตการประเมินผลชนิดนีป้ ฏิบตั ไิ ดชา กวาวิธอี นื่
และตองอาศัยบุคคลทีม่ คี วามรูเ รือ่ งการประเมินผลใชทรัพยากร
และงบประมาณมากใชระยะเวลาในการประเมินมากพอสมควร
ตลอดจนมี ค วามยุ  ง ยากในการประเมิ น หากจะประเมิ น ให
ครอบคลุมแตมีขอดีคือผลการประเมินจะมีความแมนตรงและ
เชื่อถือไดมากกวาการประเมินผลโดยวิธีอื่นๆ
2. การประเมินผลดวยระบบวิเคราะห (Analytical
evaluation) เปนการประเมินผลซึง่ รวมถึงการวิเคราะหปจ จัยนํา
เขา (Inputs) กระบวนการ (Process) ของการเปลีย่ นแปลงปจจัย
นําเขาออกไปเปนผลผลิต (Outputs) และไดผลผลิตออกมาการ
ประเมินผลระบบนี้ไดนําเอาหลักการวิจัยมาดัดแปลงใหงายเขา
เพื่อมิใหเสียเวลางบประมาณและแรงงานมากจนเกินไปการเก็บ
ขอมูลไมละเอียดเทากับการประเมินผลดวยวิธวี จิ ยั แตกส็ ามารถ
จะใหขอมูลเพียงพอที่ผูประเมินจะเห็นสภาพที่แทจริงตามที่
ตองการไดโดยปกติแลว
เกณฑในการประเมินผลนโยบายสาธารณะ
โดยทั่วไปเมื่อกลาวถึงเกณฑมักจะหมายถึงลักษณะหรือ
ระดับของการวัดที่ถือวามีคุณภาพอันจะบงชี้ถึงความสําเร็จใน
การดําเนินงานซึ่งเกณฑในการประเมินผลนโยบายนั้น Dunn,
William N. [7] ไดแบงเกณฑออกหลายเกณฑดวยกันซึ่งราย
ละเอียดแตละเกณฑเปนดังนี้
1. เกณฑประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิภาพหมายถึง
จํานวนการใชทรัพยากรในการทําใหเกิดผลผลิตตอหนวยตํา่ [21] การ
สรางผลผลิตหรือผลลัพธโดยใชความพยายามหรือคาใชจา ยในอัตรา
ทีต่ าํ่ ทีส่ ดุ [22] ความสามารถของบุคลากรองคการเครือ่ งอํานวยความ
สะดวกการปฏิบตั แิ ละกิจกรรมซึง่ มุง เปรียบเทียบระหวางผลลัพธกบั
ความพยายามที่ลงทุนไปกอนนั้น [23] ดังนั้น ประสิทธิภาพจึงหมาย
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ถึง อัตราสวนความสัมพันธระหวางผลลัพธหรือปจจัยนําออก (Output) ของนโยบายแผนงานโครงการกับความพยายามหรือปจจัยนํา
เขา (Input) สูนโยบายแผนงานโครงการโดยมุงที่การเพิ่มผลลัพธใน
ระดับสูงสุดตอหนึ่งหนวยการลงทุน การประเมินโดยใชเกณฑ
ประสิทธิภาพนั้นจะใชเทคนิคการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชน
(Cost - Benefit analysis) ดังสูตร
ประสิทธิภาพ = ผลลัพธ (เนนประโยชนที่เปนตัวเงิน)
ปจจัยนําเขา (Input)
2. เกณฑประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิผล
หมายถึง ระดับการบรรลุเปาหมายหรือบรรลุวัตถุประสงค [21]
เป น ขอบเขตของนโยบายที่จ ะไดรับผลประโยชนตางๆตาม
วัตถุประสงคของนโยบาย รวมทั้งผลประโยชนขางเคียงที่มิได
คาดหวังไว หรือ เปนการเปรียบเทียบระดับความสําเร็จของ
นโยบายที่ถูกนําไปปฏิบัติแลวกับวัตถุประสงคที่กําหนดไวตอน
แรก [23] โดยปกติการประเมินนโยบายที่ใชเกณฑประสิทธิผล
จะไม ส ามารถวั ด ผลประโยชน ต อบแทนที่ เ ป น ตั ว เงิ น ได
(Intangible benefit) ซึง่ จะวัดไดเฉพาะ ผลลัพธกบั วัตถุประสงค
หรื อ เกณฑ ห รื อ มาตรฐานที่ กํ า หนดไว แ ละโดยทั่ ว ไปจะเป น
นโยบายที่ไมใชดานโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) เชน
นโยบายสงเสริมการศึกษา นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา
นโยบายปราบปรามอาชญากรรมเปนตนดังสูตร
ประสิทธิผล

=

ผลลัพธ
วัตถุประสงคหรือมาตรฐานที่กําหนดไว

2. เกณฑความพอเพียง (Adequacy) ความพอเพียง
หมายถึ ง ความพึ ง พอใจที่ น โยบายสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนโดยสวนรวมความพอเพียงเปนการเปรียบ
เที ย บอั ต ราส ว นระหว า งผลลั พ ธ ข องนโยบายแผนงานและ
โครงการกับความตองการรวมทั้งหมดของประชาชนหรือสังคม
[13] ดังสูตร

ความพอเพียง

=
ผลลัพธ
ความตองการรวมทั้งหมดของสังคม

การประเมินโดยยึดเกณฑความพอเพียงจะพิจารณาไดจาก
ผลลัพธ (Outcomes) เปรียบเทียบกับความตองการรวมทั้งหมด
ของสังคมถาผลลัพธของนโยบายมีนอ ยแตความตองการรวมสังคม
มีมากแสดงวานโยบายนั้นยังไมบรรลุตามเกณฑความพอเพียง
3. เกณฑความเปนธรรม (Equity)ความเปนธรรมหมายถึง
การประเมินผลนโยบายสาธารณะตองประเมินผลวานโยบาย
สาธารณะนัน้ เกิดประโยชนแกคนสวนใหญทเี่ สียเปรียบในสังคม
เพียงใดถานโยบายนั้นประโยชนตกอยูกับคนสวนใหญที่เสีย
เปรียบเชนคนยากจนคนพิการเด็กคนชราฯลฯก็แสดงวานโยบาย
สาธารณะนั้ น สร า งความเป น ธรรมในสั ง คมเพราะนโยบาย
สาธารณะเปนนโยบายเพื่อคนสวนใหญโดยเฉพาะคนสวนใหญ
ที่เสียเปรียบหรือดอยโอกาสยิ่งกวาคนที่ไดเปรียบหรือคนที่มี
โอกาส
4. เกณฑความเสมอภาค (Equality) ความเสมอภาคคือ
โอกาสที่ทุกคนมีความเทาเทียมกันไมวาจะเปนคนรวยหรือคนจน
ก็จะไดรับบริการสาธารณะของรัฐอยางเทาเทียมกัน การประเมิน
ผลนโยบายสาธารณะที่ใชเกณฑความเสมอภาคทําไดยากทั้งนี้ถา
หากการจัดสินคาและบริการสําหรับทุกคนไดรับเทาเทียมกันแลว
คนที่มีฐานะรวยจะไดเปรียบ เนื่องจากคนรวยสามารถพึ่งตนเอง
ไดมากกวาดังนั้นคนยากจนดอยโอกาสรัฐบาลควรจะดูแลและให
บริการมากกวาจึงจะเปนธรรม ความเสมอภาคจะเกิดขึ้นชัดเจน
เมือ่ ประชาชนมีฐานะใกลเคียงกันฉะนัน้ วิธกี ารสรางความเปนธรรม
ในสังคม จึงควรดําเนินการเพื่อยกฐานะคนยากจนหรือคนดอย
โอกาสใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเพื่อลดชองวางทางฐานะในสังคม
6. เกณฑความพอใจ (Satisfaction) ความพอใจหมายถึง
อัตราสวนระหวางความคาดหวังกับความเปนจริงเชนหากคาด
หวังจะไดรับประโยชนจากนโยบายสาธารณะ 50 สวนเมื่อนํา
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติแลว ปรากฏวาประโยชนเกินกวา 50
สวน พลเมืองก็จะเกิดความพึงพอใจนโยบายสาธารณะนัน้ เพราะ
สามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายได
อยางไรก็ตามการใชเกณฑประเมินผลนโยบายนั้นมิได
จํากัดวาจะตองใชเกณฑทกุ เกณฑใหครบถวนทัง้ นีใ้ นทางปฏิบตั มิ กั
ใชเกณฑใดเกณฑหนึ่งเปนหลัก เพื่อแสดงใหจุดเนนวานโยบาย
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สาธารณะนั้นใหความสําคัญกับสิ่งใดหรือเรื่องใด หากสามารถใช
เกณฑการประเมินไดทุกเกณฑก็ยอมแสดงวานโยบายสาธารณะ
นัน้ มีคณ
ุ คายิง่ เพราะการประเมินโดยใชเกณฑหลายเกณฑเราเรียก
วาการประเมินผลแบบรวบยอดซึ่งเหมาะสําหรับการประเมิน
นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวกับประชาชนสวนใหญของประเทศ
กระบวนการประเมินผลนโยบายสาธารณะ
ตามทรรศนะของ Jones [5] ไดกลาวถึงกระบวนการหรือ
ขั้นตอนการประเมินผลนโยบายไวดังนี้
1. การกําหนดรายละเอียด (Specification) วาจะทําการ
ประเมินอะไรบางเนื่องจากเปาหมายบางนโยบายมีความชัดเจน
เชนนโยบายสรางโครงสรางพืน้ ฐาน สามารถทราบแนชดั วาเพิม่ ป
ละเทาไรดังนั้นการกําหนดรายละเอียดของสิ่งที่ตองการประเมิน
จะทําใหนักประเมินผลสามารถทราบประเด็นปญหาที่เกี่ยวของ
กับการประเมินนโยบายและสามารถกําหนดวัตถุประสงคใน
การประเมินผลนโยบายนั้น ๆ ไดชัดเจน
2. การวัดผล (Measurement) เมื่อกําหนดรายละเอียด
วาจะประเมินอะไรไดแลวจากนัน้ ตองทําการวัดผลการวัดผลตอง
อาศัยการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จะทําการประเมินเก็บ
รวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ จนกระทั้งเปนขอมูลเชิงคุณภาพ
ทีเ่ ก็บจากความรูส กึ หรือความประทับใจทีต่ า งกันออกไป อยางไร
ก็ตามการวัดผลจะตองเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. การวิเคราะห (Analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะหขอมูลที่
เก็ บ รวบรวมมา เริ่ ม ตั้ ง แต ก ารวิ เ คราะห เ ชิ ง ปริ ม าณ เช น
การวิเคราะหตนทุน ผลประโยชนไปจนกระทั่งการใชความ
ประทับใจหรือการใชประสบการณวตั ถุประสงคของการวิเคราะห
คือความสามารถจัดทําขอสรุปไดวา ประสิทธิผลของนโยบายเปน
อยางไรอันจะนําไปสูการตัดสินคุณคาของนโยบาย
นอกจากนั้นการประเมินผลนโยบายตามทรรศนะของ
Kerdkeaw, Sunthon. [13] ไดวเิ คราะหกระบวนการวิจยั ประเมิน
ผลนโยบายสาธารณะ ประกอบดวย 6 ขัน้ ตอนคือ (1) การกําหนด
เปาประสงคและวัตถุประสงคของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ (2)
การสรางแบบจําลองผลกระทบเชิงสาเหตุและผล (3) การพัฒนา
รูปแบบการวิจยั ประเมินผลทีเ่ หมาะสม (4) การสรางมาตรวัดดัชนี
ตางๆสําหรับการวัดคาตัวแปร (5) การเก็บรวบรวมขอมูลและ (6)
การวิเคราะหขอมูลและการตีความสิ่งที่คนพบ
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ตัวอยางรูปแบบการประเมินผลนโยบายดวยแบบจําลอง CIPP
Model
แบบจําลอง (Model) เปนรูปแบบวิธีการสื่อสารทางความ
คิด ความเขาใจ ตลอดจนจินตนาการที่มีตอปรากฏการณให
ปรากฏในลักษณะตาง ๆ เชน แผนภูมิ แผนภาพ แผนผัง ระบบ
สมการ หรือ รูปแบบอื่น เปนตนใหเขาใจไดงายอยางมีระบบ
การประเมินผลนโยบายหรือโครงการนัน้ มีเทคนิคและวิธกี ารทีใ่ ช
สําหรับการประเมินหลายอยาง การใชโมเดลการประเมินแบบ
ซิปป หรือ CIPP model ของ (Stufflebeam, Daniel) [24]
เปนแนวคิดทีน่ า สนใจ เนือ่ งจากเปนโมเดลทีไ่ ดรบั ความนิยมหรือ
เปนที่ยอมรับกันทั่วไป
1. รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model เปนแนวคิดการ
ประเมินของ Stufflebeam ในป ค.ศ. 1971 ซึ่งเขาและคณะ
ไดเขียนหนังสือเกี่ยวกับการประเมินชื่อ “Educational evaluation and decision making” และไดรับการยอมรับกันอยาง
กวางขวาง เพราะเปนแนวคิดและวิธีการที่นาสนใจและทันสมัย
ดวยรูปแบบการประเมิน CIPP Model เปนการประเมินทุก
กระบวนการตอเนื่องใชควบคูกับการบริหารโครงการเพื่อหา
ขอมูลประกอบการตัดสินใจอยางตอเนื่องเนนการแบงแยก
บทบาทของการทํางานระหวาง ฝายประเมินกับฝายบริหารออก
จากกันอยางเดนชัด กลาวคือฝายประเมินมีหนาทีร่ ะบุ จัดหา และ
นําเสนอสารสนเทศใหกับฝายบริหาร สวนฝายบริหารมีหนาที่
เรียกหาขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ เขาไดแบงประเด็นการ
ประเมินผลออกเปน 4 ประเภท ไดแก
1.1 การประเมิ น ด า นบริ บ ทหรื อ สภาวะแวดล อ ม
(Context Evaluation : C) เปนการประเมินเพื่อกําหนด
วัตถุประสงคและความเปนไปไดของโครงการตรวจสอบวา
โครงการที่จะทําสนองปญหาหรือความตองการจําเปนที่แทจริง
หรือไม วัตถุประสงคของโครงการชัดเจน เหมาะสม สอดคลอง
กับนโยบายขององคการหรือไม โอกาสความเปนไปไดที่จะไดรับ
การสนับสนุนจากองคกรตาง ๆ หรือไม เปนตนกลาวไดวาการ
ประเมินผลโครงการกอนการดําเนินงาน (Pre-Evaluation)
ประเมินความจําเปนและความเปนไปไดวาจะใหมีโครงการหรือ
แผนงานนั้นหรือไม บางครั้งเรียกวา การศึกษาความเปนไปได
(Feasibility study) หรือการประเมินความตองการที่จําเปน
(Need assessment)
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1.2 การประเมินปจจัยเบื้องตนหรือปจจัยปอน(Input
Evaluation : I) เปนการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะ
สมและความพอเพี ย งของทรั พ ยากรที่ จ ะใช ใ นการดํ า เนิ น
โครงการเชนงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณเวลา รวมทั้ง
เทคโนโลยีและแผนการดําเนินงานเปนตนวิธีการประเมินจะใช
เอกสารหรืองานวิจัยที่มีผูทําไวแลว หรือวิธีการวิจัยนํารองเชิง
ทดลอง (Pilot experimental project) หรือ ใหผูเชี่ยวชาญมา
ทํางานให โดยจําเปนตองสํารวจสิ่งที่มีอยูเดิมกอนวามีอะไรบาง
และตัดสินใจวาจะใชวิธีการใด แผนการดําเนินงานแบบไหน ใช
ทรัพยากรเทาไหรอะไรบาง การประเมินรูปแบบนี้เปนการ
ประเมินผลโครงการขณะดําเนินงาน (On-Going evaluation)
เพือ่ ติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน (Monitoring) และ
การใชทรัพยากรตาง ๆ
1.3 การประเมินกระบวนการ (Process evaluation : P)
เป น การประเมิ น ระหว า งการดํ า เนิ น งานโครงการเพื่ อ หาข อ
บกพรองของการดําเนินโครงการที่จะใชเปนขอมูลในการพัฒนา
แกไข ปรับปรุง ใหการดําเนินการชวงตอไปมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เชน การตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรภาวะผูนํา
การมีสวนรวมของประชาชนซึ่งจะเปนประโยชนในการคนหาจุด
แข็ง (Strengths) และจุดดอย (Weakness) ของนโยบาย/แผน
งาน/โครงการเปนการใหขอมูลยอนกลับเปนระยะ ๆ เพื่อการ
ตรวจสอบการดําเนินของโครงการเกี่ยวกับ การหาขอบกพรอง
ของโครงการในระหวางปฏิบัติการหาขอมูลเพื่อใชตัดสินใจเกี่ยว
กับการดําเนินงานการเก็บขอมูลที่ไดจากการดําเนินงานของ
โครงการ เปนตน ถือไดวา เปนการประเมินผลโครงการเมือ่ สิน้ สุด
การดําเนินงาน (Post - Evaluation) ผลของการดําเนินงานนั้น
เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการที่วางไวหรือไม
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1.4 การประเมินผลผลิต (Product evaluation : P)
เป น การประเมิ น เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลผลิ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
วัตถุประสงคของโครงการหรือเปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้ง
การพิจารณาเรื่อง การยุบ เลิก ขยาย ปรับเปลี่ยนโครงการผลก
ระทบ (Impact) ผลลัพธ (Outcomes) โดยอาศัยขอมูลจาก
การประเมินสภาวะแวดลอม ปจจัยเบือ้ งตนและกระบวนการรวม
ดวยสรุปไดวาเปนการประเมินผลกระทบจาการดําเนินโครงการ
(Impact Evaluation)เปนการประเมินผลโครงการ ภายหลังจาก
การสิ้นสุดการดําเนิน โครงการหรือแผนงาน โดยมีวัตถุประสงค
เพือ่ ตรวจสอบผลการดําเนินงานทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ อาจจะไดรบั อิทธิพล
จากการมีโครงการหรือปจจัยอื่น ๆ
นอกจากนี้ สตัฟเฟลบีม ไดนําเสนอรูปแบบการตัดสินใจ
เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับประเด็นที่ประเมินผลดังนี้ (1)
การตัดสินใจเพื่อการวางแผน (Planning decisions) เปนการ
ตัดสินใจที่ใชขอมูลจากการประเมินสภาพแวดลอมที่ไดนําไปใช
ในการกําหนดจุดประสงคของโครงการ ใหสอดคลองกับแผนการ
ดําเนินงาน (2) การตัดสินใจเพื่อกําหนดโครงสรางของโครงการ
(Structuring decisions) เปนการตัดสินใจทีใ่ ชขอ มูลจากปจจัย
นําเขาที่ไดนําไปใชในการกําหนดโครงสรางของแผนงาน และขั้น
ตอนของการดําเนินการของโครงการ (3) การตัดสินใจเพื่อนํา
โครงการไปปฏิบัติ (Implementation decisions) เปนการ
ตัดสินใจที่ใชขอมูลจากการประเมินกระบวนการ เพื่อพิจารณา
ควบคุมการดําเนินการใหเปนไปตามแผนและปรับปรุงแกไข
การดําเนินการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดและ (4) การตัดสินใจ
เพื่อทบทวนโครงการ (Recycling decisions) เปนการตัดสิน
ใจเพื่อใชขอมูลจากการประเมินผลผลิต (Output) เพื่อพิจารณา
การยุติหรือลมเลิกหรือขยายโครงการที่จะนําไปใชในโอกาส
ตอไป
จากข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประเด็ น การประเมิ น แบบ CIPP
Model ทั้ง 4 ประการ และรูปแบบการตัดสินใจ สามารถสรุป
เขียนเปนกรอบแนวคิดเชิงความสัมพันธกันระหวางตัวแปรและ
เชิงกระบวนการ [25] ดังแผนภูมิ
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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)

แผนภาพที่ 1 ความสัมพันธการตัดสินใจ และประเภทการประเมินแบบ CIPP Model
ที่มา : Suksean, Sompit. [26]
2. เกณฑและตัวชี้วัดความสําเร็จการประเมินผลนั้น
จําเปนตองมีเกณฑและตัวชี้วัด (Indicator) ระดับความสําเร็จ
ของนโยบายหรือโครงการอยางชัดเจน หมายถึง ตัวชี้วัดที่แสดง
หรือระบุประเด็นที่ตองการจะวัดหรือประเมิน หรือตัวแปรทาง
เศรษฐกิจและสังคม ทีต่ อ งทําการศึกษา โดยจะมีการระบุลกั ษณะ
ที่คอนขางเปนรูปธรรม ทั้งสวนที่มีลักษณะเชิงปริมาณ และ
ลักษณะเชิงคุณภาพโดยปกติแลวเกณฑของการประเมินผล
มีดังนี้ [27] (1) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เชน สัดสวนของ
ผลผลิตตอคาใชจาย ผลิตภาพตอหนวยเวลา ผลิตภาพตอกําลัง

คน ระยะเวลาในการใหบริการตอผูบริการ (2) ประสิทธิผล (Effectiveness)เชน ระดับการบรรลุเปาหมาย ระดับการบรรลุตาม
เกณฑมาตรฐาน ระดับการมีสวนรวม ระดับความเสี่ยงของ
โครงการ (3) ความพอเพียง (Adequacy) เชน ระดับความพอ
เพียงของทรัพยากรการขาดแคลนปจจัยการผลิต และปจจัยอื่น
เปนตน (4) ความพึงพอใจ (Satisfaction) เชน ระดับความพึง
พอใจของโครงการ และผูม สี ว นไดสว นเสียของโครงการ เปนตน
(5) ความเปนธรรม (Equity) เชน การใหโอกาสกับผูดอยโอกาส
ความเป น ธรรมระหว า งเพศ ระหว า งกลุ  ม อาชี พ ฯลฯ (6)
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ความกาวหนา (Progress) เชน ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
รวมกิจกรรมที่ทําแลวเสร็จ ทรัพยากร และเวลาที่ใชไปมีความ
เหมาะสมเพียงใด เปนตน (7) ความยัง่ ยืน (Sustainability) เชน
ความอยูรอดของโครงการดานเศรษฐกิจสมรรถนะดานสถาบัน
ความเปนไปไดในดานการขยายผลของโครงการ (8) ความเสีย
หายของโครงการ (Externalities) เชน ผลกระทบดานสิ่ง
แวดลอม ผลกระทบดานเศรษฐกิจ ผลกระทบดานสังคมและ
วัฒนธรรม เปนตน
3. เครื่องชี้วัดของการประเมินผลนโยบายการประเมินผล
นโยบายหรือโครงการเปนการเปรียบเทียบระหวางผลการปฏิบัติ
งานจริง (Actual results) กับผลที่คาดวาจะไดรับ (Expected
results) โดยจะชี้ใหเห็นวาปฏิบัติงานจริงเกิดขึ้นตรงกับเปาหมาย
ทีก่ าํ หนดไวหรือไม โดยทัว่ ไปแลวตัวชีว้ ดั จะมีองคประกอบสําคัญ
3 ประการ ไดแก (1) ตัวชี้วัดอาจจะมีทั้งตัวชี้วัดเชิงปริมาณหรือ
คุณภาพ แตอยางไรก็ตามจะตองสามารถใหคา หรือบงบอกลักษณะ
ทีช่ ดั เจนของสิง่ ทีจ่ ะทําการวัดวามีปริมาณหรือคุณลักษณะอยางไร
(2) การกําหนดเกณฑมาตรฐาน การเปรียบเทียบการเปลีย่ นแปลง
เคลือ่ นไหวในตัวชีว้ ดั ถึงแมตวั ชีว้ ดั จะมีความชัดเจนในการกําหนด
คาแตยังไมสามารถนําไปวิเคราะหหาขอสรุปในการประเมินได
จนกวาจะไดมีการเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานหรือเปาหมาย
การดําเนินงานที่กําหนดไว (3) เงื่อนไขดานเวลาและสถานที่
การประเมินคาของตัวชีว้ ดั ยังขึน้ อยูก บั เงือ่ นไขทัง้ ในดานเวลาและ
สถานที่ ตัวชี้วัดจะบงบอกสถานภาพของสิ่งที่จะวัดเฉพาะในชวง
เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือในขอบเขต บริเวณสถานที่หรือพื้นที่ ที่ได
ระบุไวในการประเมินหรือตรวจสอบเทานั้น
4. ตัวชี้วัดผลงานมีอยูสองประการกลาว คือ (1) วัตถุสิ่งของ
คุณลักษณะที่สามารถสังเกตเห็น วัดไดในเชิงปริมาณ (2) ผลงาน
หรื อ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการนํ า เอาทรั พ ยากร (Input) มาใช ใ น
การดํ า เนิ น กิ จ กรรม (Process) KPI (Key Performance
Indicator) หรือ OVI (Objectively Verifiable Indicator)
ซึ่งเปรียบเสมือนสิ่งที่ใหเขาใจถึงความสําเร็จซึ่งสามารถตรวจสอบ
ได สังเกตไดหรือสอบวัดได ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยอาจเปน
ลักษณะเฉพาะในเชิงปริมาณ และ/หรือ คุณภาพที่จะสามารถ
อธิบายถึงความสําเร็จไดครบถวนบริบูรณหรืออยางนอยจะตอง
อธิบายไดไมนอยกวารอยละ 70 ในรูปของขอความ อัตราสวน
สัดสวน รอยละ หรือความสัมพันธระหวางขอมูลในลักษณะตาง ๆ
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มีหลักฐานที่มีรองรอยแสดงวามีการดําเนินงานจริง และมิใช
ความคิดเห็น หรือคําบอกกลาว
นอกจากนั้นยังมีตัวชี้วัดทางสังคม (Social indicators)
ซึ่งเปนสิ่งที่แสดงออกเปนตัวเลขที่ใชวัดแงมุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับแนวคิดทางสังคม ในลักษณะนามธรรมใหเปนตัวแปรเชิงรูป
ธรรมทีส่ ามารถจัดไดภายใตระบบสารสนเทศอันหนึง่ อันเดียวกัน
เพื่อใชประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร
6. คาของตัวชี้วัดโดยทั่วไปจะแสดงออกในรูปของตัวเลข
เปนรูปแบบของตัวเลขทางสถิติ ซึง่ ตัวเลขเหลานีเ้ ปนทีน่ ยิ มกันใน
การนําเสนอขอมูลตาง ๆ ดังนี้เชน จํานวน (Number) รอยละ
(Percentage) อัตราสวน (Ratio)สัดสวน (Proportion)อัตรา
(Rate)คาเฉลี่ย (Average Mean) เปนตน
ประโยชนของการประเมินผลนโยบาย
การประเมินผลนโยบายนัน้ มีประโยชนมากมาย โดยเฉพาะ
ประโยชนที่เกิดขึ้นกับประเทศหรือองคกรที่ใหความสําคัญกับ
การนําผลการประเมินมาพิจารณาและใชใหถูกตองและคุมคา
มิใชการประเมินผลเสร็จก็จดั ทําเอกสารเอาไวในตูเ ก็บเอกสารไว
เฉย ๆ ดังเชนทีห่ ลายหนวยงานกระทํากัน ประโยชนทเี่ กิดขึน้ จาก
การประเมินผลอาจสรุปไดดังนี้
1. เพื่ อ เป น การสร า งความยอมรั บ ด า นมาตรฐานของ
การดําเนินงานตามนโยบายตาง ๆ ดังจะเห็นไดจากการที่สถาบัน
ตาง ๆ เชนสถาบันศึกษา ศูนยวิจัยและสถานพยาบาล ตองทําการ
ประเมินผลเปนครั้งคราวและรายงานตอสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวของ
เพื่อใหไดรับการยอมรับวาไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว
2. เพื่อเปนการตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม และ
สัมฤทธิผ์ ลของการใชจา ยเงินแผนดินตามแผนงาน โครงการ/งาน
ตาง ๆ ตอทางรัฐสภา สวนนโยบายที่ไดรับความชวยเหลือ
สนับสนุนดานการเงินมาจากแหลงตาง ๆ ไมวาจะเปนรัฐบาล
มูลนิธิ หรือองคการระหวางประเทศก็มักจะตองทําการประเมิน
ผล เพื่อแสดงผลงานตอแหลงเงินทุนดังกลาวเชนกัน
3. เพื่ อ เป น การให ข  อ มู ล ที่ ถู ก ขอจากผู  กํ า หนดนโยบาย
ซึง่ อาจจะนําไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบายและวางแผนตอไป
4. เพื่อทําการตัดสินใจ โดยเฉพาะการตัดสินใจในเชิง
นโยบายวาควรจะทําการตอเนือ่ งการขยาย หรือสิน้ สุดตัวนโยบาย
นั้นหรือไม อยางไร
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6. เพื่อทําการพัฒนาตัวนโยบาย ทั้งนี้เนื่องจากการปฏิบัติ
งานตาง ๆ ตามนโยบายนั้น มักจะไมคอยสมบูรณหรือเกิดมี
ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานขึ้น และบางครั้งก็อาจจะไมได
รับผลตรงตามที่ตองการ
7. เพื่อเรียนรูถึงผลกระทบตาง ๆ ที่มิไดคาดคิดเอาไว
โดยเฉพาะผลเสียขางเคียงของนโยบายที่เกิดขึ้นตอชุมชนและ
สังคมสวนรวม
ปญหาและอุปสรรคในการประเมินผลนโยบาย
สาเหตุในการขัดขวางและมีสวนทําใหการประเมินผลมี
ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ มีมากมาย ที่กลาวไวในลักษณะการ
ประเมิ น ผลก็ เ ป น ป ญ หาอย า งหนึ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศไทย
การประเมินผลนโยบายหรือโครงการหากมีปญหาและอุปสรรค
มาก ความจําเปนที่จะตองมีความรูความเขาใจ ประสบการณ
ความเชี่ ย วชาญในการประเมิ น ผลก็ ย  อ มมี ม ากตามไปด ว ย
มิ ฉ ะนั้ น จะเกิ ด ความเบี่ ย งเบนหรื อ ความผิ ด พลาดขึ้ น ได กั บ
การประเมินผลนโยบาย หากจะสรุปปญหาและอุปสรรคใน
การประเมินผลนโยบาย ก็พอสรุปไดดังนี้
1. มีความผูกพันตอตัวนโยบายคอนขางสูง ทําใหเกิดความ
เชือ่ มัน่ วานโยบายจะตองประสบความสําเร็จตามทีค่ าดหวังไว จน
ทําใหการประเมินผลมีแนวโนมไปทางหาคําตอบทีต่ นคาดหวังไว
แลวนั้นเอง จนไมอาจแยกแยะความสําเร็จหรือความลมเหลว
หรือใชหลักการประเมินผลไดอยางถูกตอง หากจะเปรียบเชนคน
ก็เปนไปในลักษณะการประเมินผลตนเอง ยอมยากที่จะบอกถึง
ขอดีขอเสียตนเองไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะขอเสียที่ตนมองไม
เห็น จนนําไปสูค วามผิดพลาดในการใชชวี ติ หรือการทํางาน เพราะ
นั้นคือการผูกพันตอตนเองหรืออยูกับตนเองตลอดเวลานั่นเอง
ความผูกพันตอโครงการหรือนโยบายก็เชนกัน ยิง่ ถาเปนนโยบาย
ที่ตนผลักดันหรือคาดหวังเอาไวมาก ปญหาและอุปสรรคก็เกิด
ขึ้นเมื่อตองมีการประเมินผล
2. กลัวผลของการประเมินผล คือ ความหวาดระแวง หรือ
เกรงตอผลที่จะเกิดขึ้นอาจนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ โดย
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เฉพาะผลการประเมินที่จะออกมาในทางลบ เชน การยกเลิก
ยุตินโยบาย อันเนื่องมาจากผลที่ปรากฏออกมาวาไมสามารถ
ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคตาง ๆ ที่วางเอาไวได สิ่งที่ทําให
เกิดปญหาขึ้นเมื่อตองมีการประเมินผลนโยบายเชนเดียวกัน
3. กลัววาขอมูลบางอยางที่ไดรับจากการประเมินผล เชน
จุดบกพรองตาง ๆ ของการปฏิบตั งิ าน ความไมโปรงใส ความผิด
พลาดของตน เปนตน ก็อาจจะทําใหถูกบิดเบือนและปรุงแตง
ตลอดจนถูกนําไปใชในการจับผิดหรือลงโทษหนวยงานที่รับผิด
ชอบหรือเจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของ
4. กลัววาการประเมินผลนโยบายจะเปนการสิน้ เปลือง และ
เปนการแยงชิง หรือดึงเอางบประมาณบางสวนออกไป แทนที่จะ
ไดมีการใชงบประมาณดังกลาวในการปฏิบัติงานโดยตรง ทั้งนี้
เปนเพราะตนทุนในการประเมินผลมักจะมีคาใชจายคอนขางสูง
โดยเฉพาะนโยบายทีม่ ขี อบเขตกวางขวางทัง้ ในแงของกลุม บุคคล
เป า หมายและพื้ น ที่ ดํ า เนิ น การ เช น กรณี ก ารสร า งเขื่ อ น
สรางสนามบิน โครงการใหญ ๆ เปนตน
5. คิดวาการประเมินผลเปนสิง่ ทีไ่ มจาํ เปนและไมมปี ระโยชน
เนื่องจากตัวผูกําหนดนโยบายและบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของไมได
ใหความสนใจในการนําเอาผลทีไ่ ดรบั มาใชประโยชนอยางจริงจัง
6. เกิดการตอตานการประเมินผลจากบุคคล หนวยงาน
หรือผูท เี่ กีย่ วของจากฝายตางๆ เนือ่ งจากความเสียหาย ผลทีเ่ กิด
ขึน้ อาจสรางผลกระทบกับตน หรือการสูญเสียประโยชน หากผล
ปรากฏวานโยบายนั้นไมบรรลุผลตามที่กําหนดไว และอาจจะ
ทําใหบุคคล หนวยงาน องคการหลายฝายเกิดการวิตกกังวลใน
ผลทีเ่ กิดขึน้ โดยเฉพาะผลนัน้ นํามาซึง่ การสูญเสียตาง ๆ เชน ชือ่
เสียง หนาที่การงาน การยุติหรือยกเลิกการสนับสนุน ตลอดจน
การยกเลิกนโยบายและโครงการนั้นไป
อยางไรก็ตามการประเมินผลตาง ๆ จึงจําเปนตองอาศัยผู
เชี่ยวชาญ ความชํานาญ และบุคคลหรือองคกรที่นาเชื่อถือและ
ไดรับการยอมรับวามีความเที่ยงตรง ไมมีสวนไดเสียกับเรื่องที่
ประเมินผล เพื่อเปนการปองกันและแกไขปญหาอุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้นจากการประเมินผลนโยบาย
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