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เนื้อหา
ในรอบหลายสิบปที่ผานมานี้ ประเทศไทยมีการพัฒนาดานอุตสาหกรรมเปนอันมาก
จากการที่ประชากรสวนใหญของประเทศมีอาชีพเปนเกษตรกรเริ่มหันมาทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมกันมากขึ้น และมีแนวโนมจะเพิ่มมากขึน้ เรื่อยๆ สิ่งที่ตองใหความสนใจตามมาคือ
ปญหาดานอาชีวอนามัย หรือการดูแลรักษาสุขภาพ และความปลอดภัยของผูใชแรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม ในปจจุบนั ผูใชแรงงานไทยยังขาดความรูด านนี้กนั มาก สวนใหญไมรูจักปองกัน
ตนเองใหปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดจากสิ่งแวดลอมตางๆ ที่เกิดขึน้ ในโรงงาน อันตรายจากสาร
มีพิษในโรงงาน แมอาจจะไมแสดงผลใหปรากฏในทันที แตจะคอยๆ ทําอันตรายทีละนิดโดยไม
รูตัวบุคคลที่เกีย่ วของในดานการสาธารณสุขของประเทศจึงใหความสนใจเรื่องนี้มาก โดยเฉพาะ
การใหความรูความเขาใจที่ถกู ตองแตผูใชแรงงานเหลานัน้
ผูเขียนไดมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในโครงการฝกอบรมดานสุขภาพและความปลอดภัย
ใหกับผูใชแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมหลายโครงการในฐานะผูมีสวนรวมในการพัฒนา
โครงการและผูประเมินโครงการ บทความนี้จะกลาวถึงประสบการณที่ไดจากการพัฒนาโครงการ
และประเมินโครงการฝกอบรม โดยเนนขัน้ ตอนและวิธกี ารพัฒนาโครงการ

* ศาสตราจารยประจําภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ 1. ผูเขียนขอระลึกถึงพระคุณ ผศ. มาลินี พงษพานิช (ถึงแกกรรม) ผูใหโอกาสได
เขารวมโครงการ จะทําใหมปี ระสบการณในการจัดทําบทความนี้
2. บทความนี้นําเสนอครั้งแรกในวารสาร “ขาวสารวิจัยการศึกษา. (2533) ปที่ 14(2) :
14 – 21. ไดรับอนุญาตจากผูเขียนใหตีพิมพเผยแพรใหมโดยการปรับปรุงเล็กนอย
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การพัฒนาโครงการ
1. การวิเคราะหความตองการ (Needs assessment)
ดูเหมือนวาโครงการฝกอบรมนี้เกิดขึน้ โดยไมจําเปนตองวิเคราะหสภาพปญหาที่เกิดขึ้น
เพราะปญหาสุขภาพและความปลอดภัยของผูใชแรงงานเปนที่ตะหนักกันดีในกลุมคนทั่วไป
ความตองการไดรับการฝกอบรมอาจจะกลาวไดวาเปน “Perceived needs” คือเปนความตองการที่
ผูเกี่ยวของสามารถรูสึกไดถึงความจําเปนที่ตองพัฒนาโครงการเพื่อแกไขปญหานี้ โดยไม
จําเปนตองไปเสาะแสวงหาหรือเก็บขอมูล (Hard data) มาสนับสนุนเพื่อชี้ถึงความจําเปนตองดําเนิน
โครงการขึ้น
2. การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ (Project objectives)
โครงการฝกอบรมที่จะกลาวถึงเปนโครงการซึ่งผูเขียนเขาไปมีสวนรวม 3 โครงการ
โดยโครงการแรกไดแก “โครงการฝกอบรมแรงงานหญิงใหเปนผูน ําดานสุขภาพและความ
ปลอดภัย” ไดรับทุนสนับสนุนจากประเทศญี่ปุนโครงการที่สอง ไดแก “โครงการฝกอบรมดาน
ความปลอดภัยและสุขภาพ อนามัยแตผใู ชแรงงาน” ไดรับทุนสนับสนุนจาก International Labour
Organization (ILO) โครงการที่สาม ไดแก “โครงการอบรมใหความรูแ กผูแรงงานและวิจัยสํารวจ
สารเคมีมีพิษในโรงงาน” ไดรับทุนสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาแรงงานเสรีเอเชียอเมริกัน
(Asian – American Free Labour Institue) หรือเรียกยอๆ วา AAFLI เปาหมายของทั้ง 3 โครงการ
มีความคลายคลึงกันคือ ใหความรูความเขาใจแกผูใชแรงงานในโรงงาน เพื่อใหมีความรูดานการ
ปองกันอันตรายจากการทํางานในโรงงาน และรูจักดูแลสุขภาพของตนเองอยางไรก็ตาม แตละ
โครงการจะมีเปาหมายปลีกยอยแตกตางออกไปบาง เชน โครงการที่หนึง่ จะใหการอบรมเฉพาะผูใช
แรงงานหญิง และเนนใหผูเขาอบรมเหลานี้ มีความสามารถนําความรูที่ไดจากการฝก อบรมไป
เผยแพรตอยังเพื่อนรวมงาน สวนโครงการที่สองเนนให ผูเขาอบรมไดดวยตนเอง สามารถเปน
ผูติดตอ ประสานกับแหลงทุน จัดโครงการฝกอบรมได เนนใหผูใชแรงงานรูจักตนเอง สวน
โครงการที่สามเนนที่การใหความรูกับผูใชแรงงานใหสามารถทําการสํารวจสารเคมีมีพิษในโรงงาน
ไดเปาหมายทัง้ สามโครงการ ไดรับการกําหนดขึ้นโดยการกําหนดขึน้ โดยเจาของแหลงทุน
แลวผูบริหารโครงการนํามาพัฒนาตอไป จะเห็นวาทั้งสามโครงการมีเปาหมายใหผูใชแรงงานรูจัก
ชวยเหลือตนเอง เพราะการจัดอบรมใหความรูกับผูใชแรงงานทั้งประเทศซึ่งมีเปนจํานวนมาก
ไมอาจจะทําได โครงการฝกอบรมที่จัดขึ้นจึงเนนใหผูเขาอบรมเผยแพรความรูตอๆ กันไปและ
ใหตระหนักในอันตรายที่เกิดขึ้น รูจักการปองกันดูแลรักษาสุขภาพกอนที่จะสายเกินไป
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3. การกําหนดกลุมผูทํางาน (Project team)
โครงการฝกอบรมประกอบดวยบุคคลสําคัญที่เกี่ยวของสองกลุม กลุมหนึ่ง คือ
ผูใหบริการ (Service providers) กลุมที่สองคือ ผูรับบริการ (Service receivers) ในกลุม ของ
ผูใหบริการหรือผูใหการอบรมนี้ ประกอบดวยผูใหทุนสนับสนุนการจัดโครงการ ซึ่งอาจไมยุงเกี่ยว
ในการจัดดําเนินโครงการ และกลุมผูจัดดําเนินโครงการ ซึ่งมีหนาที่บริหารใหโครงการบรรลุผล
นอกจากนี้ยังมีกลุมผูประสานงานในโครงการ ไดแกองคกรที่ขอใหมีการจัดโครงการฝกอบรมขึ้น
สวนกลุมผูรับบริการ ไดแก ผูใชแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ผูใหการอบรมนอกจากมี
เปาหมายจะใหผูเขารับการอบรมไดรับความรูแลว ยังตองการจะทราบถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของโครงการอีกดวย
การพัฒนาโครงการไมวาจะเปนโครงการใดก็ตาม สิ่งที่มคี วามสําคัญคือคณะผูทํางาน
โดยปกติผูประเมินมักเขาไปเกี่ยวของในโครงการหลังจากที่มีโครงการเรียบรอยแลว แตสําหรับ
ทั้งสามโครงการที่กลาวถึงขางตนนี้ ปรากฏวาผูจัดโครงการ (Project manager) ไดเล็งเห็น
ความสําคัญของการประเมิน และเนื่องจากเปนโครงการที่ไดรับทุนสนับสนุนจากตางประเทศ ซึ่ง
เจาของแหลงทุนตองการทราบสัมฤทธิผลของโครงการ ผูจัดการโครงการซึ่งเปนแพทยที่มีความ
ชํานาญดานอาชีวอนามัย เปนผูจัดหาทุนในการจัดโครงการและเปนวิทยากรหลักการฝกอบรมดวย
ไดขอใหผูประเมินเขาไปชวยในการออกแบบโครงการในขั้นตอนนี้ จะเห็นไดวาการติดตอสื่อสาร
(Communication) ระหวางนักประเมินและผูบริหารโครงการมีความสําคัญมาก ทั้งสองฝายตองมี
ความเขาใจตรงกันถึงเปาหมายของโครงการ การพัฒนาโครงการในสวนนี้ตองอาศัยการผสมผสาน
ความคิดและประสบการณของทุกคนที่เกีย่ วของ สําหรับโครงการนี้โดยธรรมชาติแลวมีเนื้อหา
ที่เกี่ยวของกับอาชีวอนามัย เปนเรื่องของสุขภาพ และความปลอดภัยของผูใชแรงงานในโรงงาน
ซึ่งนักประเมินอาจจะไมมีความรูในเนื้อหาที่ใหการอบรม อยางไรก็ตาม จากลักษณะโครงการจะ
เห็นวา สวนหนึ่งเปนการใหความรู และมีกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดขึ้นจึงจําเปนตองอาศัย
บุคคลที่มีความรูในดานนี้ชว ยพัฒนากิจกรรมการฝกอบรมใหมีความสนใจ และมีประสิทธิภาพ
โครงการนี้จึงไดรับการพัฒนาขึ้นจากความคิดของกลุมผูทํางานที่มีความชํานาญในสาขาวิชา
ดานสุขภาพและความปลอดภัยในโรงงาน นักการศึกษา และนักประเมิน (ซึ่งตองเผชิญบุคคลใน
สองสาขาที่กลาวถึงเปนบุคคลเดียวกัน) บุคคลกลุมหลังควรเปนผูมีความชํานาญดานวิธีการ
จัดกิจกรรมและการประเมินผลโครงการ
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4. การออกแบบโครงการฝกอบรม (Program design)
เจาของโครงการมีบทบาทสําคัญในการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการโดยคราวๆ
จากวัตถุประสงคดังกลาวผูจดั การโครงการตองนํามาพิจารณา และระบุใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
เพื่อเปนฐานสําหรับในการกําหนดกิจกรรมการฝกอบรมตอไป ผูเกี่ยวของในการพัฒนาโครงการ
จะชวยกันวางแผนในเรื่องตอไปนี้
4.1 การกําหนดกลุมเปาหมายและขนาดของกลุมผูเขารับการอบรม
4.2 การกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกผูรับการอบรม
4.3 ยุทธวิธีการไดผูเขาอบรมตามเกณฑทกี่ ําหนด
4.4 การพัฒนาหลักสูตรการอบรม
4.5 การเตรียมความพรอมดานวิทยากรและสถานที่ฝกอบรม
4.6 การประเมินผลการฝกอบรม
การวางแผนในเรื่องนี้ ตองคํานึงถึงขนาดของเงินทุนที่ไดรับและทรัพยากรอื่นๆ
ที่เกี่ยวของในการจัดฝกอบรมโดยเฉพาะกําลังความสามารถของบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดอบรม
นั่นคือ จํานวนผูเขาอบรม ระยะเวลาการฝกอบรมมากหรือนอย สวนหนึ่งขึ้นอยูกับ ขนาดของ
งบประมาณทีไ่ ดรับ การที่ผูประเมินไดมีสวนรวมในขั้นตอนนี้ถือเปนขอไดเปรียบ เพราะทําให
การวางแผนการประเมินโครงการมีความเปนไปไดมีทิศทาง และเหมาะสมกกวาโครงการที่
นักประเมินไมไดมีสวนรวมในขั้นตอนนี้
4.1 การกําหนดกลุมเปาหมายและขนาดของผูเขาอบรม กลุมเปาหมายของทั้ง 3 โครงการ
ที่กลาวถึงขางตนคือ ผูใชแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมในแตละโครงการจะมีเปาหมายทีแ่ นชัดวา
การจัดอบรมครั้งนี้เนนการทํางานในโรงงานประเภทใด เชน โครงการที่สามจะรับเฉพาะผูใชแรงงาน
จากโรงงานสารเคมีมีพิษเทานั้น โรงงานประเภทอื่นจะไมรับ เปนตน ขนาดของผูเขาอบรม
มีโครงการละประมาณ 20 – 30 คน (ตามกําลังทรัพยากรที่ไดรับ)
4.2 การกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกผูรับการอบรม โครงการทั้ง 3 โครงการนี้
คอนขางเข็มงวดกับการกําหนดเกณฑการคัดเลือกผูเขาอบรมโครงการไมตองการเห็นผูเขาอบรม
ที่ไมมีความตั้งใจจริงในการเขาอบรม ดังนั้นการคัดเลือกจึงใหความสําคัญกับความตัง้ ใจที่เขาอบรม
ของผูเขาอบรมเปนอันมาก นอกจากนี้ผูเขาอบรมตองมีประสบการณในการทํางานมาพอควรควรมี
อายุอยางนอย 25 ป และมีความสามารถในการอานออกเขียนได คุณวุฒิทางการศึกษาตองจบ
การศึกษาภาคบังคับเปนอยางนอย และมีบคุ ลิกภาพที่คอนขางเปนผูนํา กลาแสดงออก
เนื่องจากเปาหมายสําคัญของโครงการตองการใหบุคคลเหลานี้นําความรูไปเผยแพรตอ ไป
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4.3 ยุทธวิธีการไดผูเขาอบรมตามเกณฑทกี่ ําหนด โดยธรรมชาติของโครงการ
แตกตางไปจากโครงการฝกอบรมอื่นๆ กลาวคือ ระดับการศึกษาของผูเขาอบรมไมคอยสูงนัก
ความจําเปนทีต่ องการกําหนดความสามารถในการอานออกเขียนได เนือ่ งจากโครงการตองการ
ผูเขาอบรมที่สามารถนําความรูไปถายทอดตอไป (ถาเปนไปได) ดังกลาวแลวขางตน ดังนั้น เพียงแต
ความสนใจ ความตั้งใจจริงที่จะเขาอบรมเทานั้นไมเพียงพอ แตจะตองพิจารณาความสามารถ
ดานอื่นประกอบดวย ไดแก ลักษณะความเปนผูนําที่ตองมีพอควร การไดบุคคลเหลานี้มาฝกอบรม
มิใชทําไดงาย เนื่องจากมีปญหาดานเศรษฐกิจเขามาเกี่ยวของดวย การลานามมาฝกอบรมทําให
ผูเขาอบรมบางคนตองสูญเสียรายไดและวันลาเนื่องจากสวนใหญเปนลูกจางรายวัน
เปนที่นาสังเกตวาโครงการฝกอบรมที่จัดขึ้นจะมีองคกรแรงงานเปนตัวเชื่อมระหวางผูจัดอบรม
และผูเขาอบรม ผูจัดกับตัวแทนองคกรตองสื่อสารใหเขาใจตรงกันถึงลักษณะของผูเขาอบรม
ที่ตองการ ในกรณีนี้ผูจดั โครงการจะไมมขี อมูลเกี่ยวกับผูเขาอบรมเลย จึงตองมอบหมายใหตัวแทน
เหลานั้นเปนผูคัดเลือกตามเกณฑที่กําหนดขึ้น และที่สําคัญโครงการมักตองเตรียมงบประมาณ
สวนหนึ่งเปนเบี้ยเลี้ยงหรือคาเดินทางใหกบั ผูเขาอบรมดวยเพราะบุคคลเหลานั้นสูญเสียรายไดใน
การเขารับการอบรม
4.4 การพัฒนาหลักสูตรการอบรม หลักสูตรการฝกอบรมตองประกอบดวยเนื้อหา
ซึ่งผูชํานาญดานสุขภาพและความปลอดภัยในโรงงานเปนผูกําหนดโดยคํานึงถึงระยะเวลา
การฝกอบรม เนื้อหาที่ใหตองไมยากเกินกวาคามเขาใจ และตองเกี่ยวของกับลักษณะงาน
ที่ผูเขาอบรมปฏิบัติอยู นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตองเราความสนใจ
ของผูเขาอบรมเตรียมเอกสารที่ใชประกอบในการอบรมใหเหมาะสมกับระดับความสามารถ
ของผูเขาอบรม ในขั้นตอนนี้ตองกําหนดวิธีการวัดผลความรูของผูเขาอบรมดวย
4.5 การเตรียมความพรอมดานวิทยากรและสถานที่ฝกอบรม วิทยากรสําหรับโครงการ
ฝกอบรมนี้มีความสําคัญมาก ตองเขาใจธรรมชาติของโรงงานอุตสาหกรรมและผูเขาอบรม
มีความสามารถในการถายทอด มีประสบการณดานอาชีวอนามัย เปนทีน่ าสังเกตวาวิทยากรดานนี้
ยังมีไมมากนัก คอนขางหายากในเมืองไทย โครงการที่จัดสวนใหญใชเวลาประมาณ 3-5 วัน
มีทั้งโครงการที่จัดในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด
4.6 การประเมินผลการฝกอบรม ในการพัฒนาโครงการโดยเฉพาะโครงการที่ไดรับ
เงินทุนสนับสนุนจากตางประเทศตองใหความสําคัญกับกิจกรรมการประเมินผลการฝกอบรม
อาจกลาววาเปนกิจกรรมที่ตองการจะละเวนมิได วิธีการประเมินผลจะใหความสําคัญกับการติดตาม
ผลระยะยาวดวย และพยายามดึงบุคคลที่เขาอบรมใหมีปฏิสัมพันธอันตอเนื่องกับผูจดั ในการพัฒนา

สักทอง : วารสารการวิจัย

6

การประเมินโครงการ
1. การออกแบบการประเมิน (Evaluation design)
1.1 การกําหนดวัตถุประสงคของการประเมิน เปาหมายของการประเมินโครงการนี้
มีทั้งสวนที่เปนการประเมินความกาวหนาและการประเมินผลสรุป โดยในแบบแผนการประเมิน
ที่กําหนดขึ้นนี้ ประกอบดวยวัตถุประสงคซึ่งแยกเปน 2 สวนใหญๆ คือ สวนที่แสดงถึงสิ่งที่ตอง
ปฏิบัติ เพื่อใหโครงการบรรลุผล (Facilitating objectives) ขอมูลสวนนีช้ วยในการประเมิน
ความกาวหนาของโครงการ และสวนทีแ่ สดงถึงผลที่ไดรับ (Performance objectives)
ซึ่งถือเปนการประเมินผลสรุป
1.2 การกําหนดตัวบงชีใ้ นการประเมิน ขั้นตอนที่สําคัญในการวางแผนการประเมิน
คือ การกําหนดตัวบงชี้ (Indicators) ความสําเร็จของโครงการ จากวัตถุประสงคที่แยกเปน 2 สวน
คือ สวนที่ตองดําเนินงานเพือ่ ใหโครงการบรรลุผล และสวนที่แสดงผลผลิตสุดทายที่พึงประสงค
ผูประเมินตองกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของวัตถุประสงคทั้งสองสวน ตัวอยางการกําหนด
วัตถุประสงคทั้งสองแบบไดแก
Facilitating objectives
- เพื่อประเมินดูวากลุมผูเขาอบรมมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดไวหรือไมตัวบงชี้ ไดแก
อายุ บุคลิกภาพ ความสามารถดานภาษาของผูเขาอบรม ความตั้งใจจะเขาอบรมของผูเขาอบรม ฯลฯ
- เพื่อประเมินดูวาหลักสูตรการฝกอบรมมีความเหมาะสมไวหรือไม ตัวบงชี้ ไดแก
ความครอบคลุมของเนื้อหา ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการสอน (ขอมูลเหลานี้อาจ
สอบถามความคิดเห็นของผูเ ขาอบรม)
Performance objectives
- เพื่อประเมินดูวาโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม (สมมุติวา
โครงการฝกอบรมตองใหผูเขาอบรมตองการใหผูเขาใชแรงงานมีความรูความสามารถนําไป
ถายทอดได) ตัวบงชี้ ไดแก ความรูของผูเขาอบรมความสามารถในการถายทอด ฯลฯ โครงการ
ฝกอบรมที่กลาวขางตนมีตวั บงชี้หลายตัว เชน ระดับความตั้งใจของผูเขาอบรมความตองการ
ของผูเขาอบรมเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะไดรับ ความรูดานสุขภาพ และการรักษาความปลอดภัย
ของผูเขาอบรม ทัศนคติตอโครงการฝกอบรม บุคลิกภาพของผูเขาอบรม ฯลฯ
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1.3 การกําหนดวิธีการประเมิน ในสวนนีผ้ ูประเมินตองวางแผนในเรือ่ งตอไปนี้
1.3.1 เครื่องมือที่ใช เชน แบบวัดความตั้งใจ / ความสามารถในการเขาอบรม
แบบทดสอบแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอนของวิทยากรและผูเขาอบรม แบบวัด
ภาคปฏิบัติ (การนําเสนอผลงานของผูเขาอบรม ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการวัดบุคลิกภาพในการ
แสดงออก และความสามารถในการถายทอดความรู) ผลงานของผูเขาอบรม เชน การเขียนโครงการ
การเก็บขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพของเพื่อนรวมงาน ซึ่งไดจากการสังเกต ฯลฯ เปนที่นาสังเกตวาการนํา
เทคนิคการทําสังคมมิติมาใชในโครงการฝกอบรมนี้พบวาไดผลเปนที่นา พอใจทําใหไดขอมูลเสริม
เกี่ยวกับบุคลิกภาพของผูเขาอบรมที่มีความสามารถหรือลักษณะเดน อันเปนเปาหมายหนึ่งของ
การฝกอบรมที่ตองการใหความรูกับผูใชแรงงานที่มีความสามารถเปนผูนําได นอกจากนี้ยังสราง
แรงจูงใจใหกบั ผูอบรม ในการพัฒนาตนเองใหเปนที่ยอมรับของกลุมมากขึ้น
1.3.2 แหลงผูใหขอมูล เชน ผูสังเกต (นักประเมิน) ผูเขาอบรม ฯลฯ ทั้งขอ 1.3.1
และ 1.3.2 จะขึ้นอยูกับตัวบงชี้ที่กําหนด
1.3.3 เกณฑการตัดสิน เชน ผูเ ขาอบรมทุกคนตองมีอายุอยางนอย 25 ปและมี
ความสามารถในการอานออกเขียนได ผูเขาอบรมรอยละ 80 ตองสามารถเก็บขอมูลเกี่ยวกับสภาพ
โรงงานไดอยางสมบูรณ เปนตน
การกําหนดวิธกี ารประเมินตองสอดคลองกับตัวบงชี้ซึ่งเปนผลมาจากวัตถุประสงคที่วาง
ไวแตละขอ ในขั้นตอนของการออกแบบการประเมินนีเ้ พื่อใหงายตอการดําเนินการ ผูประเมินมัก
สรางตารางซึ่งเรียกวา แผนการประเมิน (Evaluation plan) ซึ่งในแผนการประเมินนี้จะประกอบดวย
วัตถุประสงคยอ ยแตละขอ ตัวบงชี้ วิธีการประเมิน เกณฑการตัดสินดังรายละเอียดทีก่ ลาวขางตน
2. การดําเนินการประเมินผล
2.1 การสรางเครื่องมือ ในขั้นตอนนี้ตองมีการเตรียมเครือ่ งมือที่ใชในการประเมินใน
โครงการฝกอบรมที่ยกตัวอยางนี้ผูประเมินจะรับผิดชอบในการเตรียมเครื่องมือทุกประเภททีใ่ ช
ยกเวนเครื่องมือเปนแบบทดสอบ ผูประเมินตองขอใหวทิ ยากรเปนผูสราง อยางไรก็ตาม แมวาจะ
ไมไดสรางแบบทดสอบเอง แตผูประเมินตองทําการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชเฉพาะ
การพิจารณาความครอบคลุมของเนื้อหาทีท่ ดสอบซึ่งตองสอดคลองและมีสัดสวนพอเหมาะกับ
เนื้อหาที่สอน การตรวจขอสอบก็เปนเรื่องสําคัญ หากสามารถใชขอสอบปรนัยไดก็จะเปนการดี
ในโครงการนีใ้ ชขอสอบปรนัย เนื่องจากเนื้อหาที่สอนเนนใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ ซึ่ง
คอนขางเนนความจําเปนสวนใหญ การวัดใหมีระดับขั้นการวิเคราะห การสังเคราะห และ
ประเมินผลไดนั้นไมใชเปาหมายหลักของการทดสอบในเนื้อหาครั้งนี้
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2.2 การเก็บขอมูล เนื่องจากโครงการนี้ มีเปาหมายของการประเมิน 2 แบบ คือ
ประเมินความกาวหนา และการประเมินผลสรุป ดังนั้นการเก็บขอมูลจึงเกิดขึ้นตลอดชวงเวลา
ที่โครงการเก็บขอมูลจึงเกิดขึ้นตลอดชวงเวลาที่โครงการดําเนินอยู จากประสบการณพบวา
การวางแผนเก็บขอมูลที่มีมากเกินไปมีผลกระทบตอโครงการฝกอบรมบาง คือทําใหตองจัดเวลา
สวนหนึ่ง เพื่อเก็บขอมูลประเมินผล แทนทีจ่ ะใชเวลาสวนนั้นในการใหเนื้อหา นอกจากนีก้ ารเก็บ
ขอมูลที่นานเกินไปทําใหผูเขาอบรมเบื่อ เพราะตองตอบคําถามที่อาจยาวเกินไป ปญหานี้พบวา
สามารถแกไขไดโดยการนําผลประเมินมารายงานใหผูเขาอบรมทราบทุกครั้งและพยายามนําเสนอ
ขอมูลใหเสมือนเปนกิจกรรมหนึ่งของการฝกอบรม
2.3 การวิเคราะห สรุป และแปลผลขอมูล ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวม ตองรีบ
นํามาวิเคราะหแลวสรุป แปลผลเพื่อใชในการปรับปรุงโครงการ โดยเฉพาะขอมูลเพื่อวัดตัวบงชี้
เมื่อตัวบงชี้เกิดจากวัตถุประสงคที่เปนแบบ (Facilitation objectives)
3. การนําเสนอผลการประเมินไปใช ในการเขียนรายงานผลการประเมินนั้น อาจจะไมมี
รูปแบบตายตัวแนนอนเหมือนการเขียนรายงานการวิจยั เพราะจุดเนนของการเขียนอยูที่การตอบ
คําถามประเมินใหตรงเปา มีความกระชับ ตอบคําถามการประเมินทุกขออยางสั้นๆ แตไดใจความ
ที่เปนเชนนีเ้ พราะบุคคลที่อานรายงานการวิจัยมักเปนผูบริหารซึ่งเกี่ยวของกับการตัดสินใจ เวลา
ของบุคคลเหลานี้มีไมมากพอที่จะอานรายงานยาวๆ
สิ่งที่นักประเมินตองระวังใหมากที่สุดในการเขียนรายงาน คืออคติที่อาจเกิดขึ้น
เปนที่ทราบกันดีวา การประเมินมักมีเรื่องของการเมืองเขามาเกี่ยวของ เพราะการประเมินให
ขาวสาร (Information) ที่ผูบริหารเอาไปใชในการตัดสินใจ การมีขอมูลมากๆ ทําใหเกิดกําลังอํานาจ
(Power) ซึ่งสามารถนําไปใชในการตอรองได ผูประเมินตองสํานึกในจรรยาบรรณของนักประเมิน
อยูเสมอวาจะตองไมบิดเบือนผลการประเมินหรือแปลความไปในทางที่ผิดไปจากขอมูลที่ได
โดยตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากการประเมินเกีย่ วของกับการตัดสินที่เปนอัตวิสัย
(Subjective judgement) ดังนัน้ วิธีการประเมินที่ใชจะตองออกแบบอยางรัดกุม ผานกระบวนการ
ที่ถูกตองเหมาะสม เพื่อใหตวั โครงการประเมินเองสามารถปกปองตนเองไดจากขอครหาหรือ
ขอโตแยงทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้นได
ประเด็นหนึ่งที่อาจจะมีความคิดแยกออกเปน 2 กลุม คือ บทบาทหนาที่ของนักประเมิน
มีขอบเขตอยูแคไหน นักประเมินสามารถตัดสินใจไดหรือไมเกี่ยวกับโครงการที่ประเมินวา ควรยุติ
หรือคงไว หรือขยายพัฒนาตอไป หรือจะมีบทบาทเพียงแคผูนําเสนอขอมูลในสวนอนาคตที่
เปนจุดดีจุดดอยของโครงการ แลวปลอยใหผูบริหารตัดสินใจเอาเองในเรื่องนี้คงตองขึ้นอยูกับ
ดุลพินิจของนักประเมินแตละทานเองวา ควรจะทําหนาทีถ่ ึงขั้นตอนใด แตโดยทัว่ ไปแลวสิ่งที่

สักทอง : วารสารการวิจัย

9

นักประเมินตองทําแนๆ คือ แสวงหา เก็บและวิเคราะหขอ มูล แลวนําเสนอใหอยูใ นรูปของขาวสาร
ที่มีความถูกตองเที่ยงตรง ปราศจากอคติใดๆ การไดรับความไววางใจถึงขั้นใหเปนผูต ัดสินใจได
ดวยนั้น ในบางโครงการอาจทําให แตบางโครงการอาจทําไมได เพราะเปนเรื่องที่มคี วามซับซอน
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขหลายประการ
สิ่งที่ตองคํานึงถึงอีกประการหนึ่งคือ การรายงานผลการประเมินซึ่งจะตองใหตรงเวลาทัน
ใช ผลการประเมินที่ลาชามากๆ จะไมคอยเกิดประโยชนหรือเกิดประโยชนนอย ผูประเมินจึงตอง
เปนบุคคลที่ตองทํางานใหตรงตอเวลา
4. การนําเสนอผลการประเมินไปใช ปจจุบันนี้ผูที่เกีย่ วของในวงการประเมินใหความ
สนใจและใหความสําคัญกับการนําผลการประเมินไปใชเปนอยางมาก (Utilization of evaluation)
เพราะการประเมินจะไมมีประโยชนถาไมมกี ารนําผลไปใชประโยชน สิง่ ที่ตองทําความตกลงกัน
ในเรื่องการนําผลการประเมินไปใช คือ การใชผลการประเมินหลายระดับบางครั้งผลที่ไดรับอาจ
ไมมีผลกระทบตอการตัดสินใจโดยตรง กลาวคือ ไมกอใหเกิดการเปลีย่ นแปลงไปจากสภาพ
ที่เปนอยูเดิม สําหรับนักประเมินบางคนอาจจะมองวาเปนความไมประสบความสําเร็จของการ
ประเมินครั้งนัน้ อยางไรก็ตาม ผูที่ไดศึกษาในเรื่องการนําผลการประเมินไปใชไดแสดงแนวความคิด
ใหเห็นวา จริงๆ แลวผลการประเมินอาจถูกนําไปใชแลว โดยสอดแทรกเขาไปในความคิดของ
ผูบริหาร เปนการใชแบบที่เรียกวาเปน Conceptual use คือ ไมไดมีการกลาวอางเปนลายลักษณ
อักษรวาไดนําผลการประเมินไปใชในการตัดสินใจในปญหาตางๆ สวนการใชอีกระดับหนึ่งอาจใช
ในลักษณะเปนเครื่องมือของการตัดสินใจ โดยแสดงเปนเอกสารอางอิง การใชแบบนี้เรียกวา
เปนแบบ Instrumental use การใชระดับสุดทายที่จะกลาวถึงคือ การใชแบบชวนเชื่อ Persuasive use
โดยพยายามนําผลการประเมินเปนหลักฐานเชิญชวนใหผูอานเชื่อคลอยตามความคิดของตน
เพื่อหวังผลประโยชนสว นตน
ผูประเมินตองเขาใจธรรมชาติของระดับการใชเหลานี้ ซึ่งจะเห็นวาเปนโอกาสที่เปนไป
ไดที่ผลการประเมินจะถูกนําไปใชเพื่อประโยชนทางการเมือง ดังนั้น ผูป ระเมินตองไมทําตัว
ใหตกเปนเครือ่ งมือของบุคคลหนึ่งบุคคลใดในการแสวงหาผลประโยชน สิ่งที่ตองคํานึงตอไป
คือ ทําอยางไรใหผลการประเมินถูกนําไปใชจริง จากโครงการฝกอบรมที่กลาวขางตน ผูประเมิน
อาศัยการติดตอประสานงานอยางใกลชิดระหวางผูรับผิดชอบโครงการฝกอบรมตลอดเวลา
โดยตรวจสอบขอมูลที่ผูใชผลการประเมินตองการทราบ ทั้งนี้ปจจัยที่มอี ิทธิพลอยางมากคือ
การติดตอสื่อสารและความเกี่ยวของสัมพันธของขอมูลที่ผูใชตองการ ประการสําคัญคือ
ความเชื่อถือไดของผลการประเมิน ซึ่งไดกลาวแลวขางตนวา ตองผานกระบวนการทีอ่ อกแบบ
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และดําเนินการอยางดี ประการสุดทาย ความพยายามใหผทู ี่จะใชผลการประเมินไดเขามาเกี่ยวของ
ในกระบวนการประเมินโดยใหรับทราบสิ่งที่ผูประเมินปฏิบัติเปาหมายของกิจกรรมทีด่ ําเนินการ
ประโยชนของขาวสารที่จะไดรับ
การพัฒนาโครงการควรกระทําควบคูกับการประเมินโครงการ โดยทั้งสองโครงการ
มีจุดสําคัญที่เหมือนกัน คือการออกแบบโครงการใหมีความสอดคลองกับเปาหมายของโครงการ
โครงการจะประสบผลสําเร็จดีหรือไม สวนหนึ่งขึ้นอยูกบั การทํางานของคณะทํางาน ซึ่งตองทํางาน
ประสานสัมพันธกันตลอดโครงการ สิ่งที่ตองใหความสนใจในการพัฒนาโครงการ อยูที่การกําหนด
กิจกรรมใหเหมาะสมกับเปาหมายของโครงการ สวนในการประเมินโครงการนั้นความสําคัญอยูที่
การกําหนดตัวบงชี้ที่ใชวัดเพือ่ ตรวจสอบวาโครงการบรรลุตามเปาหมายที่วางไวหรือไม ประเด็น
สุดทายที่ตองใหความสําคัญคือ ทําอยางไรที่จะใหมีการนําผลการประเมินไปใชใหมากที่สุด ซึ่ง
รายละเอียดในเรื่องนี้ไดกลาวถึงขางตนแลว

