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ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒนุ ุ

คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม



ี่บทที 6
ป ิ โการประเมนิผลนโยบาย



ความหมายของการประเมินผลนโยบายสาธารณะความหมายของการประเมนผลนโยบายสาธารณะ

การยติ การสืบตอการยุต การสบตอ

ผลการปฏบิัติงาน  ี่ ั ํ ิ ผลการปฏบตงานขอมูลขาวสารเกียวกบัการดําเนินการ

การรวบรวมขอมลผลการดาํเนินการตามนโยบาย การรวบรวมขอมูล

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการประมาณการณ
ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



้ ่ ่ขันตอนหนึงในกระบวนการนโยบาย ซึงจะ

ใหขอมูลข าวสารเกี่ ยวกับการดํา เนินการตาม

นโยบาย  หรือผลการดําเนินการตามนโยบายวา นโยบาย  หรอผลการดาเนนการตามนโยบายวา 

ตอบสนองความตองการ  หรือ  มีคุณคาหรือไม

เพียงใด การประเมินผลนโยบาย Anderson’s

กลาววา การประเมินผลนโยบาย หมายถึงกิจกรรมที่

เกี่ยวของกับการประมาณการณ การเปรียบเทียบผลของการ

นํานโยบายไปปฏิบัติกับสิ่งที่คาดวาจะเกิดขึ้น กิจกรรมเหลานี้

เปนกิจกรรมทีกระทําอยางตอเนื่องตลอดเวลา

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ความหมาย

การประเมินผลนโยบายสาธารณะการประเมนผลนโยบายสาธารณะ

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



โธมัส ดาย (Thomas Dye) 

การเรียนรเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากนโยบายสาธารณะความจําเปนที่ตองประเมินการเรยนรูเกยวกบผลทเกดขนเนองจากนโยบายสาธารณะความจาเปนทตองประเมน

นโยบาย เพื่อใหทราบวา แผนงาน มาตรการ และโครงการสอดรับกับวิสัยทัศน พันธกิจ 

และ ยทธศาสตรที่กําหนดไวหรือไมและ ยุทธศาสตรทกาหนดไวหรอไม

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



โรเบิรต โอเวน (Robert Owen)

กระบวนการจัดหาขอมูล เพื่อประโยชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกประเมิน

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ประเมนิผล “Evaluate”

ถูกใชเปนทางเลือกสําหรับการประเมนิ 

“วัตถุ” (Object) และวัตถุสําหรบัการประเมินอาจไดแก

นโยบาย (Policies) องคการ (Organizations) ( ) องคการ (Organizations) 

การวางแผน (Planning) 

ป (P ) ปจเจกบุคคล (Individuals)แผนงาน (Programs) 

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ทัศนะของ โอเวน (Owen, 1993) ชี้ใหเห็นคุณลักษณะ

ํ ั ป ิ ป ไ  สําคัญของการประเมินผลหลายประการ ไดแก 

ประการแรก การประเมินผลเปนกระบวนการ

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ทัศนะของ โอเวน (Owen, 1993) ชี้ใหเห็นคุณลักษณะ

ํ ั ป ิ ป ไ  สําคัญของการประเมินผลหลายประการ ไดแก 

ประการที่สอง การประเมินผลตอง                

ใชขอมลูที่เปนระบบ

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ทัศนะของ โอเวน (Owen, 1993) ชี้ใหเห็นคุณลักษณะ

ํ ั ป ิ ป ไ  สําคัญของการประเมินผลหลายประการ ไดแก 

ประการที่สาม การประเมินผลตองใชผลการวิเคราะห

 ื่ โ   โขอมูลเพือประโยชนของผูตัดสินใจนโยบาย

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ทัศนะของ โอเวน (Owen, 1993) ชี้ใหเห็นคุณลักษณะ

ํ ั ป ิ ป ไ  สําคัญของการประเมินผลหลายประการ ไดแก 

่ประการสุดทาย การประเมินผลเกียวกับการประเมิน 

การวางแผน แผนงานนโยบาย ผลผลิตและปจเจกบุคคล

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



โรสซี่ และ ฟรีแมน (Rossi and Freeman, 1993) 

การประเมินผลใชระเบียบวธิีวิจัยทางสังคมศาสตรในการพิจารณาตัดสิน และปรับปรงการประเมนผลใชระเบยบวธวจยทางสงคมศาสตรในการพจารณาตดสน และปรบปรุง

แนวทางของนโยบาย หรือโครงการที่ดําเนินอยู จากจุดเริ่มตนของโครงการจนถงึ

ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ และการนําโครงการไปปฏบิัติฏ

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



โรสซี่ และ ฟรีแมน (Rossi and Freeman, 1993)

ในเวลาที่ตางกันผกําหนดนโยบายองคการที่ใหการสนับสนนเงินทน นักในเวลาทตางกนผูกาหนดนโยบายองคการทใหการสนบสนุนเงนทุน นก

วางแผนและผูปฏิบัติงานในโครงการตองการที่จะจําแนกโครงการที่กอใหเกิดประโยชน

ในปจจบันออกจากโครงการที่ไมมีผลในทางปฏิบัติ ในปจจุบนออกจากโครงการทไมมผลในทางปฏบต 

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ื่ ใ  ี่ ึ ป   ิ  ิ่ เพอใหบรรลุผลทพงประสงคแกสมาชกของชุมชน และสงแวดลอมการ

บรรลุผลดังกลาวผูที่เกี่ยวของอาจจําเปนตองตอบคําถามดังตอไปนี้
ประการแรก ปร การแรก 

ประการที่สอง 

ประการที่สาม 

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



เพื่อใหบรรลผลที่พึงประสงคแกสมาชกิของชมชน และสิ่งแวดลอมการเพอใหบรรลุผลทพงประสงคแกสมาชกของชุมชน และสงแวดลอมการ

บรรลุผลดังกลาวผูที่เกี่ยวของอาจจําเปนตองตอบคําถามดังตอไปนี้
ประการที่สี่ 

ประชากรกลุมเปาหมาย ไดรับประโยชนตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม

โ ํ ไปป ิ ั ิ ี่ ํ ไ  ื ไ 

ประการที่หา 

โครงการถูกนําไปปฏิบัติตามแนวทางทีกําหนดไวหรือไม

ประการที่หก 

โครงการมีประสิทธิผลหรือไม

ประการทหก 

โ ใ   ไ

ประการที่เจ็ด 

โครงการใชตนทุนเทาไร

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



การตอบคําถาม ดังกลาวคือบทบาทและหนาที่สําคัญของผูที่ทําหนาที่ใน

การประเมินผลทศันะของ โรสซี่ และ ฟรีแมน (Rossi and Freeman, 

1993) เกี่ยวกับการประเมินผลระบุอยางชัดเจนวา

ประการสุดทาย การประเมินผลสามารถจําแนกโครงการที่มี

ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ออกจากโครงการที่ไมประสทธผล และประสทธภาพ ออกจากโครงการทไม

ประสบความสําเรจ็ได

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



เจมส แอนเดอรสัน (Anderson, 1994) ใหทศันะวา

การประเมินผลนโยบายเปนเรื่องที่เกี่ยว

การประมาณการ (Estimation) 

การประเมิน (Assessment) 

การประมาณคา (Appraisal) ( pp )

เนื้อหาสาระ (Content) เนอหาสาระ (Content) 

ํ โ ไปป ิ ั ิ ( )การนํานโยบายไปปฏิบติ (Implementation)

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



เจมส แอนเดอรสัน (Anderson, 1994) ใหทศันะวา

การประเมินผลนโยบายเปนเรื่องที่เกี่ยว

ผลกระทบ (Effects)  

ในฐานะที่เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับหนาที่ (Functional activity)ฐ ( y)

การประเมินผลเกิดขึ้นตลอดกระบวนการของนโยบาย (P li  )การประเมนผลเกดขนตลอดกระบวนการของนโยบาย (Policy process)

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



การประเมินผลนโยบายนั้น เจมส แอนเดอรสัน (James Anderson, 

1994) ไดจําแนกใหเห็นความแตกตางระหวางการประเมินผลผลิต1994) ไดจาแนกใหเหนความแตกตางระหวางการประเมนผลผลต

นโยบาย (policy outputs) ผลลัพธนโยบาย (Policy outcomes) 

และผลกระทบของนโยบาย (Policy impacts) ดังนี้และผลกระทบของนโยบาย (Policy impacts) ดงน

ิ โผลผลิตนโยบาย (Policy outputs) ผลลัพธนโยบาย (Policy outcomes)ประการที่สอง 

ผลกระทบของนโยบาย 
ประการแรก ประการที่สาม 

(Policy impacts)ประการแรก ประการทสาม 

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ป
คือผลที่เกิดขึ้นจากการทํางานของหนวยงานให

ประการแรก เปนไปตามการตัดสินใจนโยบาย และถอยแถลง

นโยบายแนวความคิดเกี่ยวกับผลผลิตนโยบาย 

่ ่เสมือนสิ่งที่ศาสตราจารย Wiliam T. Gormley Jr. เรียกวา “การ

นับเมล็ดถั่ว” (Bean counting) หนวยงานที่ไดรับความกดดันจากฝาย

่นิติบัญญัติหรือกลุมผลประโยชนอาจเนนเรื่อง “ผลผลิต” มากกวา 

“ผลลัพธ” เพื่อใหเห็นสถิติตัวเลข ซึ่งเปนการสรางภาพลวงตาเกี่ยวกับ

ความสําเร็จหรือความกาวหนาของโครงการ (Gormley, 1989)

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ประการที่สอง คือผลที่เกิดขึ้นตอสังคมทั้งที่ตั้งใจ และไมตั้งใจ 

ซึ่งเกิดจากการกระทํา หรือไมกระทําของรัฐบาล

ิ  ั   โ ั
ประการที่สาม 

นอกจากผลผลต  และผลลพธแลวนโยบายยง

กอใหเกิดผลกระทบอีกดวย ซึ่งจะไดกลาวโดยสรุปดังนี้

นโยบายสงผลกระทบตอปญหาสาธารณะตามเปาหมายของนโยบายจะตองกําหนดใหชัดเจน

วาประชาชนกลุมเปาหมายใดจะไดรับผลกระทบ ุ

นโยบายอาจสงผลกระทบตอสถานการณ หรือกลุมคนนอกเหนอืจากที่กําหนดไว อาจเรียกวา

่ผลกระทบทีไมคาดหมาย (Spillover effects) หรือผลกระทบภายนอก (Externalities) 

โ  ั้  ป ั ป โ  ื ีนโยบายสงผลกระทบทังตอสภาพปจจุบัน และอนาคต ผลประโยชน หรือผลเสียของ

นโยบายบางประการกวาจะเห็นผลอาจใชเวลานาน 



ประการที่สาม 
นอกจากผลผลิต  และผลลัพธแลวนโยบายยั ง

 ใ   ึ่ ไ   โ ้กอใหเกิดผลกระทบอีกดวย ซึงจะไดกลาวโดยสรุปดังนี

ตนทุนของนโยบายคือปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งของการประเมินผล 

นโยบายสิทธิและทรัพยสินทางปญญาจะสงเสริมความคิดริเริ่มและการประดิษฐ

คิดคนและทําใหเศรษฐกิจและสังคมกาวหนาปญหาที่เกี่ยวของกับการประเมินผล

กระทบ จะวัดผลประโยชนเชิงปริมาณไดอยาไร หรือนโยบายสวัสดิการสังคมอาจ

ชวยใหคนจนมีความเปนอยูดีขึ้น แตจะวัดเปนตัวเลขไดอยางไร เปนตน

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



นโยบายปรากฏในรปูสญัลักษณ สิ่งที่ไมมีคาในตัวเอง (Intangible) 

ผลกระทบของ

การประเมินผลนโยบายจะยิ่งมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น อาทิเชน 

นโยบายสงเสริมคานิยมประชาธิปไตย 

มีผลตอความเชื่อและทัศนคติของประชาชน

ซึ่งมีลักษณะไมมีคาเปนตัวเลขในตัวเอง จะทําใหการประเมนิผลมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ั    ั  (A d  1994) 

เกี่ยวกับการประเมินผลนโยบายชี้ใหเห็นวา

ทศนะของ เจมส แอนเดอรสน (Anderson, 1994) 

้ ้

ประการแรก 

การประเมินผลนโยบาย เปนการประเมินทั้งเนื้อหาสาระของ

นโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติและผลกระทบของนโยบาย 

ป ิ โ ิ ึ้ โ

ประการสอง 

การประเมินผลนโยบายเกดิขึนตลอดกระบวนการนโยบาย

ป โ ึ้ โ

ประการสาม

การประเมินผลนโยบายเกดิขึนตลอดกระบวนการนโยบาย

 ั  ิ โ
ผลกระทบของนโยบายอาจเปนผลทางบวกหรือทางลบ หรือเปนทั้ง 2 

ประการสี่

ความแตกตางกันระหวางผลผลิตนโยบาย (Policy outputs) 

ผลลัพธนโยบาย (Policy outcomes)

ทางก็ได หรืออาจเปนผลกระทบที่ไมคาดหมาย (Spillover effects)

ผลกระทบภายนอก (Externalities) อาจมีทั้ง
ประการหา

ผลกระทบนโยบาย (Policy impacts)ทางบวกและทางลบดวยเชนกนั

การประเมินผลนโยบายจะยิ่งมีความสลับซับซอนมากขึ้น

่ 

ประการสุดทาย

เมือผลกระทบของนโยบายปรากฏในรปูสัญลกัษณ

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



โธมัส ดาย (Dye, 1981) 

ใหทัศนะไววา การประเมินผล หมายถึง 

 
การประเมินโครงการของรัฐที่ดําเนนิอยูทั้งหมดวาเปนไป                                         

ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม

การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness) ของ 2 โครงการหรอืมากกวา

2 โครงการมีสวนในการบรรลุวัตถุประสงครวมกันหรือไม 

การประเมินผลนโยบายควรเนนเรื่องการประเมินผลของ                                          

เปาประสงค (G l ) ของโครงการหรอืนโยบายเปาประสงค (Goals) ของโครงการหรอนโยบาย

ผูประเมนิไมทราบเปาประสงคของนโยบาย ผูประเมนิควรประเมินผลกระทบของ

โนโยบาย (Policy impacts)

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



เกี่ยวกับการประเมินผลนโยบายชี้ใหเห็นวา

ทศันะของ โธมัส ดาย (Dye, 1981) 

ประการแรก 

การประเมินผลนโยบาย คือการประเมินผลโครงการของรัฐที่

ดําเนินอยูวาเปนไปตามวัตถุประสงคเพียงใด
ประการสอง 

การประเมินผลมุงเปรียบเทียบประสิทธผิล                                   

ของโครงการตั้งแต 2 โครงการขึ้นไป ประการสาม

การประเมินผลควรมุงประเมินที่เปาประสงค                             

ของนโยบายหรอืโครงการ ประการสี่

ถาไมทราบเปาประสงคของโครงการหรอืนโยบายให

ประเมินผลกระทบของโครงการหรอืนโยบาย

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



เนเกิล (Stuart S. Nagel, 1994)

ใหทศันะไววา การประเมินผล หมายถงึ 

 สวนหนึง่ของการวิเคราะหนโยบาย ซึ่งเกี่ยวของกับนโยบายของรฐั 

การตัดสินใจที่มงเพื่อการบรรลชดของเปาประสงคระหวาง                         

ฐ

การตดสนใจทมุงเพอการบรรลชุุดของเปาประสงคระหวาง                         

ทางเลือกนโยบายตางๆ ที่มีความสัมพันธกัน

รวมทั้งขอจํากดัและเงื่อนไขตางๆที่จะทําใหนโยบาย                               

บรรลเปาประสงคในการใหบริการแกประชาชนบรรลุเปาประสงคในการใหบรการแกประชาชน

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



เกี่ยวกับการประเมินผลนโยบายชี้ใหเห็นวา

ทศันะของ เนเกิล (Stuart S. Nagel, 1994)

ประการแรก 

การประเมินผลนโยบายเปนสวนหนึ่งของการ

วิเคราะหนโยบาย
ประการสอง 

การประเมินผลนโยบายใหความสําคัญตอการบรรลุ

เปาประสงคของนโยบาย ประการสาม

การประเมินผลใหความสนใจตอความสัมพันธระหวาง

ทางเลือกนโยบาย ขอจํากัดและเงื่อนไขตางๆ ที่จะทําใหๆ

บรรลุเปาประสงคของนโยบาย

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ํ ั ป ิ โความสําคัญของการประเมินผลนโยบายสาธารณะ

การติดตามและประเมินผลแผนงาน  การตดตามและประเมนผลแผนงาน  

โครงการอยางตอเนื่อง เปนกจิกรรม

่ ่สําคัญที่เกี่ยวของกับการนํานโยบายไป

ปฏิบัติที่สัมฤทธผิลปฏบตทสมฤทธผล

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ํ ั ป ิ โความสําคัญของการประเมินผลนโยบายสาธารณะ

การประเมินผลนโยบายสาธารณะ

ป ี่ ี่ เปนกิจกรรมสําคัญทีเกียวของกับ

การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับนโยบายการแกไขปญหาทเกดขนกบนโยบาย

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ขั้นตอนของการคัดสรรทางเลือกและออกแบบแผนงาน  โครงการควร

เปนชวงเวลาที่มีการเตรียมกําหนดรปแบบการวิจัยประเมนิผลนโยบาย เปนชวงเวลาทมการเตรยมกาหนดรปูแบบการวจยประเมนผลนโยบาย 

ระบลักษณะของขอมลที่ผสนับสนนนโยบาย  ผบริหาร ผนําระบุลกษณะของขอมูลทผูสนบสนุนนโยบาย  ผูบรหาร ผูนา

นโยบายไปปฏิบัติตองการนําไปใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับแผนงาน 

โครงการที่กําลังดําเนินงานอยูหรือเสร็จสิ้นไปแลว  และควร

กําหนดเกณฑอันใดอันหนึ่งสําหรับนํามาใชในการประเมิน

ในการวิจัยประเมินผลนโยบาย  ควรจะใหความสําคัญกับการนําผลการประเมนิ

ไปใชประโยชน นอกเหนือจากรูปแบบการประเมินผลนโยบายที่ถูกตองเหมาะสม

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



จุดประสงคของการประเมินผลนโยบาย

่ ่ ่

ุ

เพื่อขยายองคความรูเกี่ยวกับ

การประเมินผล 

เพื่อทดสอบสมมติฐานทาง

สังคมอยางใดอยางหนึ่ง 

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
ื่ ป ั ป

ุ

การจัดการ และการบริหาร
เพือการปรับปรุงแผนงาน 

เพื่อประเมินความเหมาะสมของการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



จุดประสงคของการประเมินผลนโยบายุ

เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุง

มาตรการที่จะนําไปใชใหเหมาะสม 
เพื่อความกระจางชดัของแผนงาน 

ื่ ั
เพื่อตอบสนองความตองการของ

เพือการพัฒนาแผนงาน 
ผูใหการสนับสนุนทางการเงิน 

เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไข

ปญหาของชุมชน ญ ุ

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



จุดประสงคของการประเมินผลนโยบายุ

เพื่อการตัดสินใจที่จะขยาย

โครงการ หรือยติโครงการ โครงการ หรอยตุโครงการ 

เพื่อเปนสัญลักษณของ ความมีเหตุผล 

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)


