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การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมิน
หลังจากที่ผู้ประเมินได้สร้าง เครื่องมือ สาหรับการประเมินเรียบร้อยแล้ว งานขั้นต่อไป คือ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้ประเมินจาเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเครื่อ งมือที่จะใช้ประเภทและแหล่ง
ของข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล ในหัวข้อนี้ จะกล่าวถึง
เฉพาะเรื่องข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูล ส่วนเรื่องเครื่องมือและการวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
นาเสนอในหัวข้อได้นาเสนอในหัวข้อก่อนหน้านีแ้ ล้ว
การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เป็ นขั้ น ตอนที่มี ค วามส าคั ญ มากต่อ ความเชื่อ ถื อ ได้ ผลของการ
ประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่รัดกุมดีพอ ข้อมูลที่ได้รับย่อมไม่น่าเชื่อถือ แม้ว่าจะออกแบบการ
ประเมินและการวิเคราะห์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพเพียงใดก็ตาม เหมือนกับว่านาขยะเข้าไป วิเคราะห์
ก็ย่อมได้ขยะออกมา (garbage in garbage out) ดังนั้น ผู้ประเมินที่ดีจะต้องพิถีพิถันในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง
1. ความหมายของข้อมูล
“ข้อมูล” โดยทั่วไป หมายถึง ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทั้งที่เป็นตัวเลขและไม่เป็นตัวเลข เช่น
 นายวิเชียรเข้าร่วมโครงการต่อต้านยาบ้า
 หมูบ่ ้านกระสังไม่มีแหล่งน้าสาหรับอุปโภคบริโภค
 มีประชาชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาหมูบ่ ้าน 150 คน
ส่วนข้อมูลเพื่อการประเมิน จะมีความหมายเฉพาะกว่าข้อมูลทั่ว ๆ ไป คือ หมายถึง ข่าวสาร
ข้อเท็จจริง ที่มวี ัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อใช้ในการประเมิน อันแสดงถึงคุณภาพหรือคุณลักษณะของตัว
แปรและตัว ชี้วัด ต่าง ๆ ที่ส นใจ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลส่วนตัว เช่น อายุ อาชีพ เพศ ชุมชน หรือข้อมูล
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม เช่น วิถีชีวิตของชาวบ้าน ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน หรือข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรม เช่น วิถี ชีวิตชาวบ้าน ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน หรือข้อมูลเกี่ย วกับพฤติกรรม เช่น
ความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต่ อ การท าไร่น าสวนผสม สภาพการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ าหน้ า ที่ ใ น
โครงการ เป็นต้น
2. ลักษณะของข้อมูล
จากความหมายของข้ อ มู ล และตั ว อย่ า งข้ า งต้น จะเห็ น ได้ ว่า เราสามารถจ าแนกข้ อ มู ล
ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ
1) ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นตัวเลขแสดงปริมาณของสิ่งที่สนใจ ซึ่งอาจ
อยู่ในรูปจานวน ปริมาตร พื้นที่ สัดส่วน ร้อยละ ก็ได้ ข้อมูลเชิงปริมาณนี้ แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
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ข้อมูลต่อเนื่อง และข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่อง ข้อมูลต่อเนื่องจะเป็นตัวเลขที่มีหน่วยของการชั่ง ตวง วัด
กากับอยู่ ค่าที่แท้จริงจะประกอบด้วยทศนิยมหลายตาแหน่งต่อเนื่องกันไป เช่น ข้อมูลคะแนนเจตคติ
ต่อประชาธิ ป ไตย น้ าหนั ก เด็ ก แรกเกิ ด อายุ เ ฉลี่ย ของประชาชนในพื้นที่ เป็ นต้ น ส่ วนข้ อมูล ที่ไ ม่
ต่อเนื่องจะเป็นตัวเลขที่ใช้เป็น ตัวแทนของสิ่งที่สนใจ เช่น บ้านเลขที่ ทะเบียนรถ หรือตัวเลขที่บอก
ลาดับของสิ่งที่สนใจ เช่น ลาดับที่ได้จากการประกวดหมู่บ้านดีเด่น ระดับความรุนแรงของปัญหาการ
ขาดสารอาหาร เป็นต้น
2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข แต่แสดงถึงคุณลักษณะของสิ่งที่สนใจ เช่ น
เพศ การนับถือศาสนา สถานภาพสมรส เป็นต้น
3. ลักษณะของข้อมูลที่ดี
ข้อมูลในการประเมินที่ดี ควรเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความต้องการ ทันสมัย
และชัดเจน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) มีความถูกต้อง (Accuracy) หมายถึง ข้อมูลที่รวบรวมได้ตรงกับข้อเท็จจริง ปราศจากอคติ
หรือความลาเอียง
2) มีความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) หมายถึง ข้อมูลนั้นมีความครบถ้วนตามที่
ต้องการ
3) ตรงตามความต้องการ (Relavancy) หมายถึง ข้อมูลนั้นสอดคล้องถึงความต้องการของผู้
ประเมิน และอยู่ภายในขอบเขตของการประเมิน
4) ทันสมัย (Timeliness) หมายถึง ข้อมูลนั้นรวบรวมมาได้อย่างทันเวลา หรือเรียกว่ามีความ
ทันสมัยเป็นปัจจุบัน
5) มีความชัดเจน (Objective) หมายถึง ข้อมูลนั้นชัดเจน กะทัดรัด เป็นรูปธรรม สามารถ
เข้าใจได้ตรงกัน
4. ประเภทของข้อมูล
การจัดประเภทของข้อมูลทาได้หลายวิธี วิธีหนึ่งที่นิยมกันมาก ได้แก่ การจัดแบ่งตามที่มา
ของข้อมูล ซึ่งแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ
1) ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยเก็บมาจากแหล่งข้อมูลโดยตรง จากภาคสนาม หรือ
การทดลอง เช่น การที่ ผู้วิ จั ย ไปเก็ บ ข้ อมู ล โดยการสอบถาม หรือ สัม ภาษณ์เ ยาวชนในหมู่บ้ า น
โดยตรง
ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อดี คือ เป็นข้อมูลที่สามารถเก็บรวบรวมได้ตามที่ต้องการให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน ผู้วิจัย สามารถควบคุมคุณภาพของข้อมูลได้ แต่มีข้อจากั ด คือ
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สิ้นเปลื้องเวลาและงบประมาณ หรือถ้าผู้ประเมินขาดประสบการณ์ ข้อมูลที่เก็บได้ก็ อาจขาดความ
น่าเชื่อถือได้
2) ข้อมูล ทุติยภู มิ เป็นข้อมูลที่ได้ก ารรวบรวมไว้แล้วอย่างเป็นระบบ โดยหน่วยงานหรือ
บุค คลใดบุคคลหนึ่ง หรือจัดท าเผยแพร่ในลักษณะต่าง ๆ เช่น จุล สาร วารสาร บทความ รายงาน
ประจาปี ทะเบียนราษฎร์
ข้อมูลทุติยภูมินี้สะดวกในการจัดเก็บ ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูล
มากนัก และยังสามารถศึกษาย้อนหลังได้เท่าที่เอกสารหรือข้อมูลจะอานวย แต่ก็อาจมีปัญหาเรื่อง
ความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ตรงกับความต้องการของผู้ประเมินเสียทีเดียว และยังอาจมีปัญหา
เรื่องก่ อนใช้ข้อมูล ประเภทนี้ จึงควรตรวจสอบอย่างรอบคอบเสียก่อน ด้วยการตรวจสอบความ
ถูกต้อง และความทันสมัยของข้อมูล
5. แหล่งข้อมูลของการประเมิน
แหล่งข้อมูลหลัก ๆ ที่ผู้ประเมินสามารถใช้เก็บรวบรวมสาหรับการประเมินทั่ว ๆ ไปมีอยู่ 6
แหล่ง ได้แก่ ข้อมูลบันทึกของโครงการ ผู้ร่วมโครงการ บุคลากรผู้ปฏิบัติ บุค คลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ คณะวิทยากรในโครงการ และดัชนีทางสังคม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ข้อมูลบันทึกของโครงการ
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากระเบียนหรือแฟ้มข้อมูลโครงการ จะทาให้ได้ข้อมูลที่มีความ
เที่ ย ง เสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยน้ อ ย ข้ อ มู ล ลั ก ษณะนี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ใ นการประเมิ น โครงการที่ ต้ อ งการ
ตรวจสอบคุณลักษณะของผู้รับบริการ บทบาทหน้าที่และภารกิจของบุคลากรในโครงการ ประเภท
ของการให้บริการ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลบันทึกจากเอกสารนี้มักมีความเป็นปรนัย เช่น จานวนผู้เข้ารับ
บริการ ประเภทของการให้บริการ เป็นต้น
การใช้ข้อมูลจากเอกสารโครงการ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่กระทบผู้ร่วมโครงการ
อย่างไรก็ดี ผูป้ ระเมินจะต้องรักษาจรรยาบรรณ ไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบอันเนื่องจากข้อมูล
ถูกเปิดเผย เป็นต้นว่า ไม่ระบุชื่อบุคคล แต่ใช้รหัสแทน เป็นต้น
2) ผู้ร่วมโครงการ
ในที่นี้ “ผู้ร่วมโครงการ” ครอบคลุมไปถึงผู้รับบริการจากโครงการด้วย การเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล จากผู้ ร่ ว มโครงการ โดยเฉพาะผู้ รั บ บริ ก ารจากโครงการ เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ แหล่ ง หนึ่ ง
เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้มีประสบการณ์ตรงกับโครงการ จึงทราบสภาพของโครงการทั้งด้านบวกและ
ด้านลบเป็นอย่างดี การเก็บข้อมูลจากบุคคลกลุ่มนี้ทาได้ง่ายและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายค่อนข้างน้อย
เมื่อเทียบกับวิธีอื่น อย่างไรก็ดี ผูร้ ่วมโครงการบางคนอาจไม่สามารถให้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง
สาหรับใช้ในการประเมินได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกั บความรู้ความสามารถของแพทย์ผู้ให้การรักษาใน
โครงการ ซึ่งผู้รั บ บริก ารอาจไม่ มีค วามรู้เ พีย งพอที่จะให้ข้อมูลได้ แต่จากการประเมินโครงการ
ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

112

โดยทั่วไป พบว่า ผู้รว่ มโครงการส่วนมากเต็มใจร่วมแสดงความรู้สกึ ที่แท้จริง ถ้าคนเหล่านั้นตระหนัก
ว่าตนได้มีสว่ นร่วมในการปรับปรุงการให้บริการ
3) บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงการ
บุค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติ งานในโครงการเป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ลที่ ส าคั ญ แหล่ ง หนึ่ง ในการประเมิ น
เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานย่อมทราบดีว่า โครงการนั้น ๆ ได้ดาเนินไปตามแผนหรือไม่ มีการจัดการเป็น
อย่างไร มีข้อดีและข้อบกพร่องอย่างไรบ้าง แต่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในโครงการจะกังวลในเรื่องที่ตน
จะถูกประเมินจึงมักไม่เต็มใจให้ข้อมูล แนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดการต่อต้านและเป็นประโยชน์ต่อ
ตัวผู้ปฏิบัติงานในโครงการ คือ การจัดสัมมนาเชิงประเมินขึ้น รวมทั้งช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดี
กับผู้ประเมิน ตลอดจนเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการประเมินอันจะนามาซึ่งความร่วมมือที่ดีในการ
ให้ข้อมูลสาหรับการประเมินด้วย
4) บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
กลุ่มบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น คนในครอบครัวของผู้ร่วมโครงการจะเป็นผู้ที่
รับรู้ผลของโครงการ โดยเฉพาะในส่วนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับบริการ บุคคลกลุ่มนี้
มองเห็นการให้บริการของโครงการได้ตามความจริง หรือสามารถบอกสภาพที่เป็นจริงของโครงการ
ได้ดี เมื่อเทีย บกั บ บุค ลากรในโครงการ ที่อาจมองเห็นผลของโครงการเพียงผิวเผิน เช่น สังเกต
พฤติกรรมของผูร้ ับบริการในช่วงของการดาเนินโครงการเท่านั้น ในขณะที่สมาชิกในครอบครัวของผู้
ร่วมโครงการจะมีโอกาสได้สังเกตผลของการให้บริการในระยะยาว รวมทั้ง มองเห็นผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นได้ด้วย อย่างไรก็ดี การให้ข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการในบางสถานการณ์อาจมีความ
ลาเอียง นัก ประเมินต้องมีการตรวจสอบความถู กต้องอยู่ตลอดเวลา เช่น อาจใช้เทคนิคการเก็ บ
ข้อมูล 3 เส้า (Triangulation) ที่สาคัญ คือ นักประเมินต้องมีจรรยาบรรณที่จะไม่ทาให้ข้ อมูลส่งผล
กระทบต่อผู้ให้ขอ้ มูล
5) วิทยากรในโครงการ
วิทยากรในโครงการ ได้แก่ กลุ่มบุคคลที่ฝึกอบรมถ่ายทอดด้านความรู้และเทคนิคต่าง ๆ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการประชาสัมพันธ์ หรือ ทักษะการ
ให้บริการ วิทยากรกลุ่มนี้ จะเป็นผู้ให้ข้อมูลในการประเมินที่ดี เนื่องจากบุคคลดังกล่าวมักให้ข้อมูลที่
ปราศจากความลาเอียง เพราะไม่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง และมักมีความคาดหวังที่จะติดตาม
โครงการเพื่อปรับปรุงให้ดีข้ึน
6) ดัชนีทางสังคม
โครงการพัฒนาหลาย ๆ โครงการ มีเป้าหมายเพื่อการพั ฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในท้องถิ่น ในการประเมินความสาเร็จของโครงการจึงมีการตรวจสอบกับดัชนีทางสังคมที่เกี่ยวข้อง
กั บ โครงการด้ว ย เช่ น โครงการป้อ งกั น อาชญากรรมในหมู่ บ้า น ก็ มั ก ประเมิ นความส าเร็ จของ
โครงการจากจานวนของคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้น หรือโครงการรณรงค์การใช้ สิทธิออกเสียงเป็น
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ตัว ชี้วั ด ความส าเร็จของโครงการ ดั ชนีท างสังคมจึงเป็นแหล่งข้อมูลเชิงประจัก ษ์ที่สาคัญ ในการ
ประเมินโครงการ แต่ผปู้ ระเมินต้องตระหนักว่าอาจมีตัวแปรอื่น ๆ อีกหลายตัวที่ส่งผลกระทบต่อดัชนี
ทางสังคมที่นักประเมินคาดว่าจะเป็นผลจากโครงการที่ประเมิน เช่น จานวนคดีอาชญากรรมที่ลดลง
อาจเป็ น ผลมาจากโครงการสร้ า งงานในชนบท หรื อโครงการไร่ นาสวนผสม นอกเหนื อ ไปจาก
โครงการป้ อ งกั น อาชญากรรมในหมู่ บ้ า นก็ ไ ด้ ถ้ า นั ก ประเมิ น ใช้ แ ต่ ดั ช นี ท างสั ง คมเป็ น ตั ว บ่ ง ชี้
ความสาเร็จของโครงการเพียงอย่างเดียว อาจทาให้ผลการประเมินไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้
6. การเลือกใช้แหล่งข้อมูลการประเมิน
การเลื อ กใช้ แ หล่ ง ข้ อ มู ล เป็ น ทั ก ษะส าคั ญ ในการรวบรวมข้ อ มู ล ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง
ตามปกติแล้ว นั ก ประเมินต้อ งเข้าใจธรรมชาติ เป้าหมาย วัต ถุ ป ระสงค์ ลั ก ษณะของการดาเนิ น
โครงการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเสียก่อนที่จะวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเลือกใช้แหล่งข้อมูลต้องพิจารณาถึงเป้าหมายของการตัดสินใจในการประเมินโครงการ
ขนาดของโครงการ ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูล ถ้าจะให้ดีที่สุด ผู้ประเมินต้อง
พยายามใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งมาประกอบการพิจารณา และเลือกข้ อมูลที่คิดว่ามีความลาเอียง
น้อยที่สุ ด ผู้ป ระเมินต้องไวต่อแหล่งข้อมูลและหลีก เลี่ย งข้อมูลที่สรุป จากวงแคบ ซึ่งอาจนาไปสู่
ข้อสรุปที่ผิดพลาดได้ ดังนั้น ถ้าเป็นไปได้ผู้ประเมินควรออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมิน
ให้มคี ุณภาพทัดเทียมกับการออกแบบการวิจัย ให้มากที่สุด
7. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามต้องคานึงถึงลักษณะของข้อมูลที่ต้องการ และลักษณะของ
แหล่งข้อมูล เช่น กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่อ่านหนังสือออกกับอ่านหนังสือไม่ออก ก็ต้องเก็บข้อมูลด้วยวิธีที่
ต่างกัน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์กับข้อมูลความคิดเห็น ก็ใช้วธิ ีเก็บข้อมูลที่ตา่ งกัน โดยทั่วไปวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามที่นยิ มใช้ ดังนี้
1) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
2) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
3) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต
4) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบ
รายละเอียดของแต่ละวิธีมีดังนี้
1) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ (INTERVIEW)
การสัมภาษณ์ เป็นการสนทนาซักถามระหว่างผู้สัมภาษณ์กับผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งเป็นการ
สื่อสารแบบสองทาง ที่สามารถได้ยินเสียงและซักถามกันได้อย่างใกล้ชิด การสัมภาษณ์แบ่งเป็น 2
ลักษณะ คือ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง (unstructured interview)
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1.1 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์ที่กาหนดรายละเอียดของ
คาถามที่แน่นอน เพื่อให้ผู้สัมภาษณ์ใช้เป็นคู่มือในการสัมภาษณ์ที่จะถามทุก ประเด็นคาถามและ
บันทึกคาตอบลงในแบบสัมภาษณ์นนั้
1.2 การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์ที่ไม่ได้กาหนดข้อคาถามไว้
อย่างละเอียดตายตัว เป็นการกาหนดเฉพาะประเด็นหลักสาคัญที่จะใช้เป็นแนวทางการสัมภาษณ์ ผู้
สัมภาษณ์ดัดแปลงคาถามได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งต้องอาศัยความชานาญในการ
สัมภาษณ์ค่อนข้างสูง และผูส้ ัมภาษณ์ตอ้ งรูเ้ กี่ยวกับเรื่องที่จะสัมภาษณ์เป็นอย่างดี
2) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (QUESTIONNAIRE)
ข้อมูล ที่จะเก็ บ ด้ว ยการใช้แบบสอบถาม ควรเป็นข้ อมูล ข้อเท็จจริง ที่ไ ม่ซับ ซ้อน ไม่ มี
คาศัพท์หรือคาจากัดความที่ต้องการคาอธิบาย อ่านเข้าใจง่าย จานวนข้ อคาถามไม่มากเกินไป ซึ่ง
อาจเก็บด้วยการส่งไปและส่งกลับทางไปรษณีย์ก็ได้ในบางกรณี ข้อดีของการเก็บข้อมูลด้วยวิธีนี้ คือ
เสียค่าใช้จ่ายน้อย แต่มีขอ้ จากัด คือใช้ได้กับกลุ่มตัวอย่างที่เขียนอ่านหนังสือได้คล่องเท่านั้น
3) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต (OBSERVATION)
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต เป็นเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีศักยภาพสูง
เพราะสามารถขจัดปัญหาความเชื่อถือได้ของแหล่งข้อมูลไปได้สว่ นหนึ่ง การสังเกตที่ดีต้องทาให้ผู้ถูก
สังเกตหรือสถานการณ์ที่สังเกตดาเนินไปตามความเป็นจริง แต่มัก พบว่า ผู้ร่วมโครงการหรือผู้
ดาเนินโครงการมักไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ผู้ประเมินเข้าสังเกตพฤติกรรมโดยตรงตามความต้องการ
ของผู้ ป ระเมิ น นั ก ประเมิ น จึ ง ควรหาโอกาสไปเยี่ ย มโครงการอย่ า งสม่ าเสมอ และคอยสั ง เกต
พฤติกรรมของผู้ร่วมโครงการ ผู้ที่เกี่ย วข้องกับโครงการ ตลอดจนชุมชนในพื้นที่ที่โครงการกาลัง
ดาเนินงานอยู่ ซึ่งวิธีการสังเกตอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการ
สังเกตแบบไม่มสี ่วนร่วม
3.1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นการสังเกตที่ผู้สังเกต
เข้าไปมีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือสถานการณ์ที่จะสังเกต เช่ น ร่วมกิจกรรมการทางาน
พัฒนาชุมชนของชาวบ้าน พร้อมกับสังเกตพฤติกรรมการทางานพัฒนาชุมชนของชาวบ้านไปด้วย
หรือสังเกตพฤติกรรมการสอนของนักวิชาการเกษตร โดยเข้าไปนั่งอบรมร่วมกับชาวบ้านด้วย
3.2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) เป็นการสังเกต
โดยผู้สั งเกตไม่ไ ด้เข้าไปร่ว มในเหตุก ารณ์ หรือกิ จกรรมนั้น ๆ เช่น การสังเกตการให้บริก ารของ
บรรณารักษ์ห้องสมุดประจาหมู่บ้าน ผู้สังเกตอาจนั่งอยู่มุมหนึ่งของห้อง โดยบรรณารักษ์อาจ
รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้
4) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบ (Test)
การประเมินโครงการที่เกี่ยวกับโครงการทางการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทาง
ความรู้ และสติปัญญา เช่น โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้หรือทักษะต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการ
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เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบ ซึ่งผู้ประเมินต้องใช้แบบสอบที่มีคุณภาพ และถ้าเป็นไปได้ควรใช้
แบบสอบที่สร้างขึ้น สาหรับการประเมินโครงการนั้น ๆ โดยเฉพาะ ทั้งนี้ นักประเมินอาจขอความ
ร่วมมือกับวิทยากรผู้ให้การอบรมให้ช่วยออกข้อสอบ เพื่อตรวจสอบว่า หลังเสร็จสิ้นโครงการแล้ว
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีความรูค้ วามสามารถตามจุดประสงค์ของโครงการหรือไม่

สรุป
การออกแบบการเก็บรวบรวมข้อ มูลที่ดีต้องคานึงถึงธรรมชาติของข้อมูลที่จะเก็บรวบรวม
แหล่งของข้อมูลการประเมิน ซึ่งมี 6 แหล่งใหญ่ ๆ คือ ข้อมูลบันทึกของโครงการ ผู้ร่วมโครงการ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงการ บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ วิทยากรในโครงการและดัชนีทาง
สั ง คม จากนั้ น จึ งเลื อกวิ ธี ก ารในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ให้เ หมาะสม ซึ่ ง ก็ มี ห ลายวิ ธี อาทิ การ
สัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม การสังเกต และการสอบ เป็นต้น

ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

