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การประเมินโครงการ
จากที่ได้ศกึ ษาเกี่ยวกับวงจรการดาเนินโครงการ จะเห็นได้ว่าการประเมิน (Evaluation) เป็น
ส่ว นหนึ่งที่สาคั ญ ในวงจรการด าเนินโครงการ และเป็นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์เ กี่ยวข้อง
กับการติดตาม (Monitoring) ดังได้กล่าวแล้ว แม้ว่าการประเมินจะสัมพันธ์กับการติดตามอย่างไร
การประเมินก็จะมีลักษณะพิเศษทั้งด้านความหมาย ขั้นตอน วิธีการและอื่นๆ อีกหลายประการซึ่ง
แตกต่างไปจากการติดตาม
การประเมินไม่ใช่เป็นการมุ่งตรวจสอบหรือจับผิดการทางานหรือการดาเนินงานโครงการ
ใดโครงการหนึ่ง แต่การประเมินจะช่วยทาให้ข้อมูล (data) ที่มอี ยู่กลายเป็นสารสนเทศ (information)
ที่เป็นประโยชน์ตอ่ การตัดสินใจ แก่ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจตัดสินใจ เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงพัฒนา
โครงการ ขยายหรือยกเลิกโครงการ ทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับวัต ถุประสงค์ของการประเมินในแต่ละครั้ง
ว่า ต้อ งการสารสนเทศเพื่อ การตัด สิน ใจในลั ก ษณะใด ดัง นั้น การด าเนิ นงานในโครงการแต่ ล ะ
โครงการจึงจาเป็นต้องอาศัยสารสนเทศจากการประเมินเป็นข้อมูลสาคัญ ตลอดระยะเวลาใน
การดาเนินงาน
ในการประเมินโครงการใดๆ ผู้ที่ทาหน้าที่ประเมิน จาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการ
ประเมินอย่างลึกซึ้ง เพื่อจะสามารถนาแนวคิดและวิธีการต่างๆ ที่ได้ไปประยุ กต์ใช้ในงานอย่าง
เหมาะสม สาหรับเนื้อหาของการประเมินโครงการ จะเริ่มจากการทาความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
ของการประเมินโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ความหมายและความสาคัญของการประเมิน จากนั้นจะ
เป็นประเภทของการประเมินและขั้นตอนของการประเมิน
1. หลักการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการมีหลักการสาคัญอย่างไรบ้างนัน้ จาเป็นต้องพิจารณาจากความหมาย
และความสาคัญของการประเมินเป็นสาคัญ ดังนี้
1.1 ความหมายของการประเมิน
การประเมิน (Evaluation)
การประเมิน หมายถึ ง กระบวนการตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามตัวชี้วัด โดย
การเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กาหนดไว้ ดังนั้น การประเมินโครงการ จึงหมายถึง
การตัดสินคุณค่าของโครงการ โดยเก็บข้อมูลจากตัวชี้วัดที่กาหนดขึ้น และนาข้อมูลมาเปรี ยบเทียบ
กับเกณฑ์หรือมาตรฐาน เพื่อแสดงถึงความสาเร็จของโครงการ
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จากความหมายดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การประเมินจะต้องเกี่ยวข้องกับคา 3 คา คือ
ตัวชี้วัด เกณฑ์ และมาตรฐาน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน จึงขออธิบายความหมายของคา
ทั้ง 3 คาดังนี้
ตัวชี้วัด (Indicator) หมายถึงตัวประกอบ ตัวแปร หรือค่าที่สังเกตได้ซึ่งใช้บ่งบอกถึง
สถานภาพหรือสะท้อนลักษณะหรือผลของการดาเนินงาน
เกณฑ์ (Criteria) หมายถึง ระดับที่แสดงถึงความสาเร็จของการดาเนินงานหรือผลที่
ได้รับ
มาตรฐาน (Standard) หมายถึ ง ระดั บ การปฏิ บั ติ ที่ แ สดงถึ ง ความส าเร็ จ อั น เป็ น ที่
ยอมรับโดยทั่วไป
ตัวอย่าง เช่น การประเมินผลผลิตของโครงการโดยตรง (Output Evaluation) ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึน้ โดยตรง
ทันทีจากโครงการ สามารถพิจารณาการบรรลุผลเบือ้ งต้น ได้จากตัวชีว้ ัดเรื่องเวลา ในด้าน
เวลา งบประมาณที่ใช้และสัดส่วนของงานที่ทาเสร็จ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
ตัวชี้วัด
เกณฑ์
การบ รรลุ ผ ล เบื้ อ งต้ น ขอ ง 1. เวลาที่เสร็จ
งานเสร็จก่อนเวลาหรือทันเวลา
โครงการ
ที่กาหนด
2. งบประมาณที่ใช้
งบประมาณที่ ใ ช้ จ ริ ง น้ อ ยกว่ า
หรือเท่ากับงบประมาณที่ได้รับ
3. สัดส่วนของงานที่ทาเสร็จ
งานเสร็จ 100% ตามเป้าหมาย
4. สัดส่วนพืน้ ที่ที่ได้รับผล
พื้ น ที่ เ ป้ า ห ม า ย ไ ด้ รั บ ผ ล
อย่างน้อย 90%
ดังนั้น การกาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ /มาตรฐาน ที่เหมาะสม จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ผล
การประเมินเป็นที่น่าเชื่อถือ และยอมรับ ได้อย่างแท้จริง ซึ่งวิธีก ารก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ที่
เหมาะสมจะได้กล่าวในเนือ้ หาของขัน้ ตอนการประเมินแต่ละขั้นต่อไป
1.2 ความสาคัญของการประเมิน
ในการดาเนินงานโครงการ จาเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการจะต้องทราบถึง
ความเป็นไปได้ ความพร้อม ความก้าวหน้า และความสาเร็จของโครงการ ดังนั้นข้อมูลที่ได้จากการ
ประเมิน จะช่วยตอบคาถามต่างๆ ได้ ถ้าการดาเนินงานปราศจากการประเมิน ผู้ปฏิบัติจะไม่ทราบ
ถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ความพร้อม ความเหมาะสมของการดาเนินงานและเมื่อสิ้นสุดการ
ดาเนินงาน ก็ จะไม่ทราบว่าผลการดาเนินงานเป็นอย่างไรบ้าง ควรยกเลิ ก หรือปรับ หรือขยาย
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โครงการหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้เพราะไม่มีสารสนเทศ จากการประเมินมาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
นั่นเอง
ดังนั้นสารสนเทศที่ได้จากการประเมินจึงเป็นสารสนเทศที่มีความสาคัญต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจในการตัดสินใจ ผู้ประเมินจึงมีบทบาทสาคั ญในการนาเสนอผลการ
ประเมินในลักษณะที่เหมาะสมกับผูใ้ ช้ผลการประเมินแต่ละกลุ่ม
ผูท้ ี่ทาหน้าที่ประเมินสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
1) ผู้ประเมินภายใน (Internal Evaluator) ได้แก่ ผู้ป ระเมินที่เ ป็นบุคคลที่ป ฏิบัติงานใน
โครงการนั้น ซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อโครงการนั้นโดยตรง
2) ผู้ประเมินภายนอก (External Evaluator) ได้แก่ ผู้ประเมินที่เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ได้
ปฏิบัติงานในโครงการและไม่มีส่วนในการดาเนินการของโครงการนั้นโดยตรง ซึ่งอาจเป็นบุคคลจาก
หน่วยงานอื่นภายใต้สังกัดเดียวกัน แต่อยู่นอกโครงการ หรืออาจเป็นบุคคลจากสังกัดอื่นภายนอกก็ได้
กรณี ที่ ผู้ ป ระเมิ น เป็ น บุ ค คลภายนอก ผู้ ป ระเมิ น จะต้ อ งพยายามสร้ า งความเข้ า ใจแก่
ผู้ป ฏิบั ติง านในโครงการว่า การประเมิ น ไม่ ใ ช่ ก ารจับ ผิ ด แต่ เ ป็น การน าเสนอข้ อมู ลเพื่ อให้เ กิ ด
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานของโครงการ โดยเฉพาะถ้านาเสนอต่อผู้บริหารหรือผู้มี อานาจในการ
ตัดสินใจ ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นทางเลือกสาคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจต่อการดาเนินการของ
โครงการว่ า จะปรั บ ขยาย เปลี่ ย นแปลงโครงการในลั ก ษณะใดจึ ง จะเหมาะสม ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้
ผู้ปฏิบัติงานในโครงการเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการประเมินและยอมรับการประเมินว่าเป็นกิจกรรม
สร้างสรรค์ไม่ใช่ทาลาย ซึ่งจะส่งผลต่อการให้ความร่วมมือในการเก็ บและรวบรวมข้อมูลของผู้
ประเมิน
ดังนัน้ บุคคลที่จะเป็นนักประเมินที่ดี ควรจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1) เข้าใจในสิ่งที่ต้องการประเมินอย่างชัดเจน เพื่อนาไปสู่ก ารวางแผนและดาเนินการ
ประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ควรเป็น นัก วิ จัย ที่ ดีด้ว ย เพราะข้ อมูล ที่ใ ช้ ใ นการประเมิน เกิด จากกระบวนการวิจั ย
ดังนั้นการประเมินจะมีคุณภาพก็ต่อเมื่อเริ่มจากการได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ ความแตกต่างของการ
วิจัยและการประเมินอยู่ที่ การวิจัย เน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ สนใจความจริง (Fact) ของสิ่ง
ต่างๆ แต่การประเมิน เน้นการตัดสินคุณค่า มุง่ ผลในทางปฏิบัติการนาไปใช้ประโยชน์ การประเมิน
จึงมีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากกว่า
3) ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเชิงปรัชญา กล่าวคือ นอกจากที่นักประเมินจะมีความรู้ใน
ทฤษฎี ก ารประเมิ น และรู ป แบบต่ า งๆ แล้ ว นั ก ประเมิ น จ าเป็ น ต้ อ งรู้ จั ก พิ จ ารณาเบื้ อ งหลั ง
แนวความคิดของการสร้างทฤษฎีการประเมินแต่ละทฤษฎีด้วย เพราะนักประเมินจะต้องทาหน้าที่
ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13

เป็ น ผู้ ตั ด สิ น คุ ณ ค่ า ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งมี ค วามสามารถในการตั ด สิ น ใจเลื อ กรู ป แบบการประเมิ น ที่
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์
4) ต้องรู้จักประนีประนอม เพราะนักประเมินจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ได้แก่
คณะผู้ประเมินเอง ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติการในโครงการ ผู้สนับสนุนด้านการเงิน ผู้รับผลจากโครงการ
ฯลฯ จึ งต้ อ งรู้ จั ก การประสานประโยชน์ บ นพื้ น ฐานของความยุ ติ ธ รรม ให้ เ กิด แก่ ทุ ก ฝ่า ยอย่ า ง
เหมาะสม
2. ประเภทของการประเมิน
การประเมินมีอยู่ด้วยกันหลายลักษณะ ซึ่งถ้าพิจารณาจัดประเภทของการประเมินแล้ว
สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
2.1 แบ่งตามวัตถุประสงค์การประเมิน แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
1) การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) เป็นการประเมินระหว่างการ
ดาเนินโครงการ เพื่อพิจารณาความก้าวหน้าของโครงการ ว่าจาเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ส่วนใด เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพของการดาเนินงานมากขึ้น
2) การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) เป็นการประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ
เพื่อตัดสินความสาเร็จของโครงการว่ าบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดหรือบรรลุเป้าหมายที่
ควรจะเป็นเพียงใด
2.2 แบ่งตามช่วงเวลาของการประเมิน แบ่งได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้
1) การประเมินความต้องการจาเป็น (Needs Assessment) เป็นการประเมินความ
ต้องการจาเป็นของโครงการในเบื้องต้น ก่อนที่จะจัดทาโครงการใดๆ เป็นการประเมินที่มีประโยชน์
ต่อการวางนโยบายและการวางแผน เพื่อให้ได้แนวคิดของการจัดโครงการที่สามารถสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้
2) การประเมินความเป็นไปได้ (Feasibility Study) เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาความ
เป็นไปได้ของโครงการที่จะดาเนินการศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัย /เงื่อนไขที่จาเป็นต่อความสาเร็จของ
โครงการ มักจะประเมินในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหาร
3) การประเมิ นปัจ จัย น าเข้า (Input Evaluation) เป็น การประเมิ นสิ่ง ที่ ป้ อนเข้า สู่
โครงการว่ามีความเหมาะสมเพียงใดก่อนที่จะเริ่มโครงการ สิ่งที่ป้อนเข้าเช่น คน วัตถุดิบ อุปกรณ์
เครื่องมือ งบประมาณ เป็นต้น
4) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินกระบวนการ
ดาเนินการตามที่ก าหนด ท าการประเมินในขณะที่โ ครงการก าลังดาเนินการอยู่ เพื่อใช้ผลการ
ปรั บ ปรุ ง หรื อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น งาน ซึ่ ง มี ลั ก ษณะครอบคลุ ม การประเมิ น
ความก้าวหน้า (Formative Evaluation) ของโครงการ
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5) การประเมินผลผลิต (Output / Product Evaluation) เป็นการประเมินผลที่ได้จาก
โครงการโดยตรง และเป็นผลที่คาดหวังจากโครงการ ว่าผลที่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ /เป้าหมาย
ของโครงการมากน้อยเพียงใด
6) การประเมินผลกระทบ (Outcome / Impact Evaluation) เป็นการประเมินผลที่ได้
จากผลของโครงการทั้งที่คาดหวังและไม่ได้คาดหวัง ซึ่งเป็นผลทางบวกและทางลบ เพื่อนาผลไป
ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ เช่น การยกเลิก หรือดาเนินโครงการดังกล่าวต่อไป
7) การประเมินงานประเมิน (Meta Evaluation) เป็นการประเมินผลของการประเมิน
อีก ครั้งหนึ่ง เพื่อ ศึก ษาความถู ก ต้อ งและความเหมาะสมของการประเมิน และผลการประเมิ น
วิธีการนี้ยังไม่แพร่หลายมากนัก
3. ขั้นตอนการประเมิน
ในการประเมิ น แต่ ล ะครั้ ง ผู้ ป ระเมิ น จ าเป็ น ต้ อ งด าเนิ น ตามขั้ น ตอนของการประเมิ น
ดังต่อไปนี้
1) การวิเคราะห์โครงการที่จะประเมิน
2) การศึกษารูปแบบการประเมิน (Model)
3) การกาหนดประเด็นของการประเมิน
4) การพัฒนาตัวชี้วัดและกาหนดเกณฑ์
5) การออกแบบการประเมิน
6) การเก็บรวบรวมข้อมูล
7) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
8) การวิเคราะห์ข้อมูล
9) การตัดสินผล สรุปผล และอภิปรายผลการประเมิน
10) การเขียนรายงานการประเมิน
สาหรับรายละเอียดแต่ละขัน้ ตอนมีดังนี้
1) การวิเคราะห์โครงการที่จะประเมิน
เป็นการศึกษารายละเอียดต่างๆ ของโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ ของ
โครงการที่จะประเมิน เพื่อให้ผู้ประเมินเกิดความรู้ความเข้าใจโครงการอย่างลึกซึ้ง ตั้งแต่หลักการ
และเหตุผลของโครงการ วัตถุประสงค์ วิธีดาเนินการ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลจนถึงผล
ของโครงการ การวิเคราะห์โครงการอย่างละเอียดรอบคอบ จะเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้ผู้ประเมินเกิด
แนวคิดต่างๆ ที่จะนาไปสู่การก าหนดประเด็นการประเมินได้ ดังนั้นการวิเคราะห์โครงการที่จะ
ประเมินจึงเป็นขั้นตอนการประเมินที่สาคัญอย่างยิ่งขั้นตอนแรกของการประเมิน
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2) การกาหนดประเด็นของการประเมิน (Model)
ผู้ ป ระเมิ น จ าเป็ น ต้ อ งมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ รู ป แบบของการประเมิ น แบบต่ า งๆ อย่ า ง
กว้างขวาง รูป แบบของการประเมิ นแต่ละแบบ จะได้มาจากแนวความคิดที่แตกต่ างกั นไปของ
เจ้าของรูปแบบแต่ละท่าน การศึกษารูปแบบของการประเมินหลายๆ แบบ จะทาให้ผู้ประเมินได้เห็น
ทางเลือกที่หลากหลายที่จะนาไปสู่การเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสมที่สุดกับโครงการที่จะประเมิน แต่
โดยส่วนใหญ่ โครงการแต่ละโครงการไม่สามารถประเมินโดยใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอย่างเดียว
เสมอไป ผู้ประเมินจึงใช้การผสมผสานหลายๆ รูปแบบการประเมิน เพื่อให้ผลการประเมินสมบูรณ์
ที่สุดเท่าที่จะทาได้
3) การกาหนดประเด็นของการประเมิน
ผูป้ ระเมินจาเป็นต้องกาหนดประเด็นของการประเมินอย่างเหมาะสม เพื่อจะนาไปสู่การ
กาหนดรายละเอีย ดในขั้นตอนต่อๆ ไป อย่างสมบูรณ์ตามประเด็นที่กาหนด ผู้ป ระเมินสามารถ
ก าหนดประเด็ น ของการประเมิ น ได้ จ ากการวิ เ คราะห์ โ ครงการที่ จ ะประเมิ น ในขั้ น ตอนที่
1) ผสมผสานกับการศึกษารูปแบบของการประเมินในขั้นตอนที่ 2) ทั้งนี้ผู้ประเมินจะต้องคานึงถึง
ความต้องการของผูใ้ ช้ผลการประเมิน ซึ่งอาจจะเป็นผู้ให้ทุน ผู้บริหาร ผู้มีอานาจตัดสินใจ เจ้าหน้าที่
ระดับปฏิบัติการ ฯลฯ เพื่อให้ผลจากการประเมินเป็นประโยชน์ตอ่ บุคคลต่างๆ อย่างแท้จริง
4) การพัฒนาตัวชี้วัดและกาหนดเกณฑ์
ในการประเมิ น ใดๆ สิ่ ง ส าคั ญ ที่ จ ะท าให้ เ กิ ด ความเชื่ อ ถื อ ในผลการประเมิ น ได้
ย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของตัวชี้วัด (Indicator) และเกณฑ์ (Criteria) ดังนั้น ขั้นตอนสาคัญของการ
ประเมินอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือ การพัฒนาตัวชี้วัด และการกาหนดเกณฑ์ที่เหมาะสม ตัวชี้วัดแต่ละตัว
จะได้มาจากประเด็นของการประเมินที่ผปู้ ระเมินได้กาหนดไว้ในขั้นตอนที่ 3) ผู้ประเมินต้องพยายาม
ค้นหาตัวชี้วัดที่สามารถแสดงประสิทธิภาพของแต่ละประเด็นได้ชัดเจนที่สุด ซึ่งสามารถสังเกตหรือ
วัดได้และเมื่อได้ตัวชีว้ ัดที่เหมาะสมแล้ว ผู้ประเมินจาเป็นต้องกาหนดเกณฑ์ที่เหมาะสมให้กับตัวชี้วัด
แต่ละตัวดังกล่าว เพื่อเป็นเกณฑ์ตัดสินได้ว่าผลการดาเนินงานของโครงการที่พิจารณาจากตัวชี้วัด
แต่ละตัวนัน้ ประสบความสาเร็จเป็นไปตามเกณฑ์มากน้อยเพียงใด
5) การออกแบบการประเมิน
หลังจากที่ผู้ประเมิ นกาหนดประเด็นของการประเมิน และพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์ที่
เหมาะสมได้แล้ว ผู้ประเมินสามารถเริ่มออกแบบการประเมินได้ เริ่มตั้งแต่การผสมผสานความคิด
ทั้งหมด เป็นรูปแบบการประเมินที่เลือกใช้ให้เหมาะสมกับโครงการที่จะประเมิน การกาหนดวิธีการ
ประเมิน การสุ่มตัวอย่าง ตัว ชี้วัดและเกณฑ์ที่จะใช้ แหล่งข้อมูลที่ต้องการ เครื่องมือที่ใช้ และการ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การออกแบบการประเมิ น จึ ง เป็ น เสมื อ นแนวทางการประเมิ น ที่ ผู้ ป ระเมิ น ได้
เตรียมการออกแบบไว้สาหรับแต่ละโครงการ
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6) การเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจากที่ผู้ประเมินได้ออกแบบการประเมินไว้ แล้ว ผู้ประเมินต้องลงมือเก็บรวบรวม
ข้อมูลตามที่ต้องการ โดยอาจจะใช้วิธีการหลายๆ อย่าง เช่น การสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์
การสอบถาม ซึ่งการเลือกใช้วธิ ีการใดย่อมขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการประเมินและลักษณะข้อมูลที่
ต้องการเป็นสาคัญ
7) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนนี้จะสอดคล้องกับขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล กล่าวคือ ถ้าผู้ประเมินเลือก
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีใด เครื่องมือที่ใช้ก็ต้องสอดคล้องกับวิธีการนั้น เช่น ถ้าใช้วิธีการสอบ
เครื่องมือที่ใช้ก็คือ แบบสอบ ถ้าใช้วิธีการสอบถาม เครื่องมือที่ใช้ก็ คื อ แบบสอบถาม นั่นเอง ผู้
ประเมิน จ าเป็น ต้ องมีค วามรู้ใ นเรื่ องการสร้ างเครื่ องมือ แต่ ล ะชนิด ให้มี คุณ ภาพ เพราะผลการ
ประเมินจะเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด ย่อมขึน้ กับเครื่องมือที่มคี ุณภาพเป็นสาคัญ
8) การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการได้แล้ว ผู้ประเมินต้องทาการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้วิธีการทางสถิตทิ ี่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลออกมาตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน
9) การตัดสินผล สรุปผล และอภิปรายผลการประเมิน
หลั ง จากได้ ผ ลการวิ เ คราะห์ ค่ า สถิ ติ ผู้ ป ระเมิ น จ าเป็ น ต้ อ งตั ด สิ น ผลว่ า โครงการ
ดังกล่าวดาเนินการอย่างมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาทั้งผลผลิต (Output/Product)
และผลลัพธ์ (Outcome / Impact) จากนั้นผู้ประเมินต้องสรุปผลการประเมินให้เห็นภาพรวมทั้งหมด
และเพื่อให้เกิดแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ ผู้ประเมินจาเป็นต้องอภิปรายผลการประเมินด้วย เพื่อ
จะได้ทราบเหตุผลต่างๆ ที่ทาให้เกิดผลการประเมินดังเช่นที่ปรากฏ
10) การเขียนรายงานการประเมิน
เมื่ อ การประเมิ น ได้ เ สร็ จ สิ้ น ผู้ ป ระเมิ น ต้ องเขี ย นรายงานการประเมิ น โดยเป็ น การ
นาเสนอการดาเนินการประเมินโครงการทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้อื่นได้รับทราบและเข้าใจการประเมิน
ในครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารและผู้มีอานาจในการตัดสินใจ เทคนิคการเขียนรายงานการ
ประเมินจึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งในขั้นตอนนี้
จากขั้นตอนการประเมินทั้งหมด 10 ขั้นตอน จะทาให้ผู้ประเมินเริ่มเห็นแนวทางการทางาน
ในลักษณะการประเมินอย่างเป็นระบบมากขึ้น สาหรับรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนจะได้นาเสนอใน
ลาดับต่อไป
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