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บทคัดย่ อ
แดเนียล สตัฟเฟิ ลบีม (Daniel Stufflebeam) เป็ นนักประเมินบุคคลสําคัญในวงวิชาชีพการประเมิน
ได้พ ฒ
ั นารู ป แบบการประเมิ น อัน เป็ นที รู ้ จ ัก กัน อย่า งแพร่ ห ลายว่ า รู ป แบบการประเมิ น ซิ ป ป์ (CIPP
Evaluation Model) และได้ถูกนํามาใช้ในการประเมินโครงการต่าง ๆ เป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะ
โครงการทางการศึกษาในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ดีการใช้รูปแบบการประเมินซิ ปป์ ในวงวิชาการของ
ไทยยังมีมโนทัศน์การใช้ทีคลาดเคลือนอยูม่ ากประการหนึง กับอีกประการหนึงนันปั จจุบนั นีสตัฟเฟิ ลบีม
ได้มีการปรับพัฒนารู ปแบบการประเมิน CIPP เป็ น CIPIEST แล้ว ทังนีรู ปแบบการประเมิน CIPIEST
ทีปรับใหม่กม็ ีมโนทัศน์และแนวทางการนําไปใช้ทีแตกต่างจากรู ปแบบการประเมิน CIPP
บทนํา
ในวงการนักประเมิ น (Evaluator) ที ทํา งานเกี ยวกับการประเมิ นโครงการหรื อแผนงาน
น้อยคนนักทีจะไม่รู้จกั หรื อใช้รูปแบบการประเมิน CIPP สําหรับประเมินโครงการหรื อแผนงาน ไม่ว่าจะ
เป็ นโครงการ แผนงานทางการศึ กษา สังคมศาสตร์ หรื อแม้กระทังทางสาธารณสุ ขศาสตร์ เองก็ต าม
ในประเทศไทยนันถ้าหากหยิบรายงานการประเมิน แผนงาน หรื อหลักสู ตรการศึกษามาอ่าน สัก 100 เล่ม
ก็จะพบว่าใช้รูปแบบการประเมิน CIPP ไม่ตากว่
ํ า 90 เล่ม แต่อย่างไรก็ดีการใช้รูปแบบการประเมิน CIPP
ในแวดวงการประเมินของไทยส่ วนใหญ่จะนํามาใช้ประเมินในลักษณะทีโครงการ แผนงานนันๆ สิ นสุ ด
ลงแล้วหรื อประเมินทีเรี ยกว่าประเมินสรุ ปรวม (Summative Evaluation) นันเอง ซึ งเป็ นการใช้รูปแบบ
การประเมิ น CIPP ที ยังมี ความคลาดเคลื อนในมโนทัศน์เ กี ยวกับ รู ป แบบ CIPP อยู่มาก นอกจากนัน
แดเนียล สตัฟเฟิ ลบีม (Daniel Stufflebeam) ผูพ้ ฒั นารู ปแบบการประเมิน CIPP ในปี 1971 ก็ได้ปรับขยาย
รู ปแบบ CIPP เป็ น CIPIEST ในปี 2007 ดังนันบทความนีจึงมุ่งนําเสนอสาระสําคัญเกียวกับรู ปแบบการ
ประเมิน CIPP หรื อ CIPIEST ตามลําดับ 1) มโนทัศน์คลาดเคลือนการใช้รูปแบบการประเมิน CIPP
2) รู ปแบบการประเมิน CIPP และการนําไปใช้ 3) รู ปแบบการประเมิน CIPIEST และการนําไปใช้
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มโนทัศน์ คลาดเคลือนการใช้ รูปแบบการประเมิน CIPP
จากประสบการณ์การอ่านรายงานการประเมินโครงการ แผนงาน และหลักสู ตรของผูป้ ระเมิน
ส่ วนใหญ่ในประเทศไทย และจากการมีโอกาสพูดคุยกับสตัฟเฟิ ลบีม ด้วยตัวของผูเ้ ขียนเองเนืองในคราว
ผูเ้ ขียนเชิ ญสตัฟเฟิ ลบีม มาร่ วมงานสัมมนาทางวิชากรด้านการประเมินซึ งผูเ้ ขียนจัดขึนทีมหาวิทยาลัย
นเรศวร ในวันที 17 - 18 มกราคม 2551 เกียวกับรู ปแบบการประเมิน CIPP รวมทังการศึกษาหนังสื อเล่ม
ล่าสุ ดของ สตัฟเฟิ ลบีม ทีตีพิมพ์ในปี 2007 (Stufflebeam and Shinkfield, 2007) พบว่า การใช้รูปแบบการ
ประเมิน CIPP ในวงการประเมินของไทยมีมโนทัศน์ทีคลาดเคลือนในประเด็นหลัก ๆ ดังนี
1. ใช้ รูปแบบการประเมิน CIPP เมือสิ นสุดโครงการ
การใช้รูปแบบการประเมิน CIPP กรณี นีผูใ้ ช้นาํ รู ปแบบการประเมิน CIPP ทีแบ่งมิติ การประเมิน
ออกเป็ น 4 ด้าน คือ บริ บท (Context) ปั จจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product)
มาประเมิ นโครงการ แผนงาน หรื อ หลักสู ตรที สิ นสุ ดระยะเวลาดํา เนิ นการใช้เพือที จะสรุ ปภาพรวม
ผลการประเมินโครงการ แผนงานดังกล่าวเป็ นรายมิ ติทีทําการประเมินซึ งมีลกั ษณะเป็ นการประเมิน
ย้อนหลัง และไม่ได้ให้ขอ้ เสนอแนะสําหรับการตัดสิ นใจดําเนินงานจากผลการประเมินแต่ละด้าน
2. เครื องมือฉบับเดียวสําหรั บการประเมินทุกมิติ
การประเมินโครงการ แผนงานหรื อหลักสู ตร ทีผูป้ ระเมินแบ่งมิติการประเมินออกเป็ น 4
ด้านตามทีกล่าวนันมักใช้แบบสอบถามชนิดแบ่งเป็ นระดับความคิดเห็น (อาจเป็ น 3, 4 หรื อ 5 ระดับ) แล้ว
สร้างข้อคําถามในแต่ละด้านเท่า ๆ กันหรื ออาจไม่เท่ากัน โดยส่ วนใหญ่จะมีขอ้ คําถามในแต่ละด้าน 5-10
ข้อ เพือให้ผตู ้ อบใส่ เครื องหมาย 3 ตามระดับความคิดเห็นระดับใดๆ ในข้อคําถามนัน ๆ แล้วนําคําตอบ
ทีได้มาตรวจให้คะแนนเป็ นตัวเลขเพือนํามาวิเคราะห์ต่อไปทัง ๆทีจริ งแล้วการประเมินในแต่ละมิติหรื อ
แต่ละด้านต้องใช้เครื องมือ เทคนิควิธีการทีหลากหลายในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือนํามาวิเคราะห์ตดั สิ น
ผลการประเมินไม่ใช่ใช้เครื องมือฉบับเดียวเก็บข้อมูลทุกด้าน เปรี ยบประดุจจะเป็ นยารักษาสารพัดโรค
กระนัน
3. นิยามมิติการประเมินไม่ ถกู ต้ องครอบคลุมและ/ หรื อไม่ ได้ นิยาม
งานประเมิ นโครงการที ใช้รูปแบบ CIPP บ่ อยครั ง พบว่า มิ ติการประเมิ นทัง 4 ด้าน
ผูป้ ระเมินไม่ได้นิยามศัพท์อย่างชัดแจนว่าในแต่ละมิ ตินันมี ความหมายครอบคลุมถึงสิ งที มุ่งประเมิ น
อะไรบ้าง ยิงไปกว่านันบางงานประเมินมิได้มีการนิ ยามมิติการประเมินดังกล่าวแต่อย่างใดเลย การให้
นิยามทีไม่ชดั เจนครอบคลุมหรื อมิได้ให้นิยามมิติการประเมินทัง 4 ด้านนัน เป็ นปั ญหาต่อการเขียนข้อ
คําถามหรื อกําหนดประเด็นย่อย สําหรับการประเมินให้มีความเป็ นเอกพันธ์ (Homogeneous) ในมิติหนึงๆ
ของการประเมิน และทําให้มีความเป็ นวิวธิ พันธ์ (Heterogeneous) ระหว่างมิติของการประเมินด้วยเช่นกัน
ปั ญหาเช่นนี นําไปสู่ การเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการประเมินผิดประเด็นหรื อผิดมิติของการประเมิน
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ซึ งเมือได้ขอ้ มูลอันจะเป็ นผลจากการประเมินทีผิดมิติก็ยอ่ มไม่มีประโยชน์หรื อมีประโยชน์นอ้ ยมากต่อ
การนําผลการประเมินไปใช้
4. ปราศจากการตังคําถามการประเมินตามมิติ/ ประเด็นการประเมิน
ความผิดพลาดคลาดเคลือนจะโดยตังใจหรื อไม่ก็ตามของผูป้ ระเมินในข้อนีเป็ นผลสื บเนือง
เกียวโยงกับข้อทีผ่านมา นันคือ เมือมิได้นิยามหรื อสร้างความชัดเจน ครอบคลุมในมิติการประเมินแต่ละด้าน
ก็จะทําให้การตังคําถามเกียวกับสิ งทีมุ่งประเด็นในมิติต่างๆ กระทําไม่ได้ ทังทีจริ งแล้วคําถามการประเมิน
มีความสําคัญอย่างยิง เพราะคําถามการประเมินนันเป็ นสิ งบ่งบอกให้ผอู ้ ่านหรื อผูใ้ ช้ผลการประเมินทราบ
ว่าผูป้ ระเมินต้องการแสวงหาคําตอบอันเป็ นสารสนเทศสําคัญของการประเมินอย่างไรบ้างและผลการ
ประเมิ นที ได้จ ากคํา ถามแต่ ล ะข้อ นันมี ค วามครอบคลุ ม ให้ภ าพชัด เจนของโครงการ แผนงานหรื อ
หลักสู ตรที ถูกประเมิ นมากน้อยเพียงใด อันจะมีประโยชน์ต่อการนําสารสนเทศที ได้รับไปใช้สําหรับ
ตัดสิ นใจดําเนินการอย่างใดอย่างหนึงต่อไป
5. ใช้ ข้อมูลเชิ งปริ มาณสําหรั บการประเมินทุกมิติ
เมือใช้เครื องมือเก็บข้อมูลแต่ละมิติของการประเมินโดยเป็ นแบบสอบถามเพียงหนึ งฉบับ
ดังนันข้อมูลทีได้และนําไปวิเคราะห์จึงเป็ นข้อมูลเชิงปริ มาณทีมักแสดงออกมาในรู ปของค่าเฉลีย ( X )
และส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) รายข้อคําถาม รายด้านและภาพรวมทุกด้านของมิ ติการประเมิ น
ทังที ในความเป็ นจริ งแล้ว มิ ติการประเมิ นที ต่ างกันในแต่ ละมิ ติ จาํ เป็ นต้องใช้ขอ้ มู ลหลากหลาย มิ ใช่
สักเป็ นแต่ เพี ยงคะแนนจากแบบสอบถามเท่ านัน ข้อมูลหลากหลายที ว่านี อาจเป็ นข้อมู ลเชิ งคุ ณภาพ
ที ได้มาจากวิธี การเก็บรวบรวมโดยการสังเกต สัมภาษณ์ บุ คคลต่ า งๆ ที มี ส่วนเกี ยวข้องกับ โครงการ
แผนงานหรื อ หลัก สู ต รที ได้รั บ การประเมิ น ซึ งมัก เรี ยกกลุ่ ม บุ ค คลเหล่ า นี ว่ า ผู ้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย
(Stakeholders) หรื ออาจเป็ นข้อมูลจํานวนคน งบประมาณหรื อวัสดุอุปกรณ์ทีเก็บรวบรวมได้จากเอกสาร
ต่างๆ ก็ได้ดว้ ย เหตุฉะนีการใช้ขอ้ มูลเชิงปริ มาณเพียงอย่างเดียวจึงมิได้ให้สารสนเทศของสิ งทีได้รับอย่าง
ครอบคลุมเพียงพอต่อการนําไปใช้ประโยชน์
6. เกณฑ์ การประเมินยึดเกณฑ์ เดียวกันทุกมิติ
บ่อยครังทีพบว่าการประเมินแต่ละมิติตามรู ปแบบ CIPP ผูป้ ระเมินมักใช้เกณฑ์ค่าเฉลีย ( X )
และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) เป็ นตัวตัดสิ นคุณค่าของโครงการ แผนงานหรื อหลักสู ตรในมิตินนๆ
ั
ทังที เป็ นรายข้อของแต่ ล ะมิ ติ หรื อรายด้า นของมิ ติหนึ งๆ เช่ น ผูป้ ระเมิ นใช้เกณฑ์ X =3.50 และ
S.D. =1.50 (ในกรณี เครื องมือเก็บข้อมูลเป็ นแบบมาตรประมาณค่าชนิ ด 5 ระดับ) สําหรับตัดสิ นตีค่าว่า
โครงการแผนงานหรื อหลักสู ตร สําเร็ จ ดี เหมาะสม ทํานองนีเป็ นต้น ซึ งการใช้เกณฑ์เช่นนี ลักษณะเป็ น
เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criterion) หรื อเกณฑ์ทีกําหนดไว้ล่วงหน้าตายตัวอันเป็ นเกณฑ์เชิงปริ มาณ
การใช้เกณฑ์เดียวเช่นนีทําให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่นกั ประเมินทีทําตามๆ กัน เพราะในทางทีถูกทีควร
แล้วเกณฑ์การตัดสิ นคุณค่าของโครงการ แผนงานหรื อหลักสู ตร ตามมิติต่างๆ ในรู ปแบบการประเมิน
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CIPP ต้องมีหลายแบบโดยเป็ นทังเกณฑ์สัมบูรณ์และเกณฑ์สัมพัทธ์ (Relative Criterion) เกณฑ์ปริ มาณ
และเกณฑ์เชิงคุณภาพ (Quantitative and qualitative criterion) ทังนีควรพิจารณาให้เหมาะสมกับมิติการ
ประเมินและข้อมูลทีใช้ประกอบการประเมินแต่ละมิติ
7. ปราศจากการนําเสนอทางเลือกสําหรั บตัดสิ นใจเชิ งนโยบายหรื อการใช้ ผลการประเมิน
รายงานผลการประเมินทีใช้รูปแบการประเมิน CIPP มักจะจบลงเมือผูป้ ระเมินรายงานผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแต่ ละมิ ติ แต่ ละข้อคําถามในมิ ตินัน แต่ จะขาดส่ วนที เป็ นการสรุ ปตัดสิ นคุ ณค่าว่า
ท้ายทีสุ ดแล้วโครงการ แผนงานหรื อหลักสู ตรนันมีขอ้ ดี ข้อจํากัดในประเด็นหรื อมิติใด และข้อเสนอแนะ
ทีเป็ นแนวทางสําหรับการตัดสิ นใจปรับปรุ งหรื อป้ องกันแก้ไข ตลอดจนการขยายผลโครงการ แผนงาน
ควรทําอย่างไร ซึงส่ วนทีเป็ นข้อเสนอแนะสําหรับการตัดสิ นใจเช่นนีนับว่าเป็ นบทบาทและหน้าทีสําคัญ
ทีนักประเมินพึงดําเนินการเป็ นอย่างยิงเพราะนิยามการประเมินนันคือ “การตัดสิ นคุณค่าอย่างเป็ นระบบ
เกียวกับคุณประโยชน์หรื อคุณภาพของสิ งทีได้รับการประเมิน”(Evaluation is the systematic assessment
or the worth or merit of an object) (Stufflebeam and Shinkfield, 2007 : 9) ทังนีคําว่า worth (ประโยชน์)
นันหมายถึง โครงการ แผนงานหรื อสิ งทีได้รับการประเมิน (object of evaluand) สามารถตอบสนอง
ให้บริ การสอดคล้องกับความต้องการจําเป็ นของกลุ่มผูร้ ั บบริ การหรื อสอดคล้องตามบริ บท (Context)
ส่ วนคําว่า merit (คุณภาพ) หมายถึง โครงการหรื อสิ งทีได้รับการประเมินนันมีคุณภาพทําให้ได้ผลผลิต
เป็ นไปตามวัตถุ ป ระสงค์ทีกําหนดไว้ ดัง นันผูป้ ระเมิ นจึ ง ต้องตัดสิ นตี ค่า เกี ยวกับคุ ณประโยชน์และ
คุณภาพของโครงการ แผนงานที ประเมินนันๆ พร้ อมทังเสนอแนะแนวทางหรื อข้อเสนอสําหรับการ
ตัดสิ นใจดําเนิ นการให้แก่ผใู ้ ช้หรื อผูก้ าํ หนดนโยบายด้วยเช่นกันดังทีระบุไว้ในหลักการแนวทางสําหรับ
นักประเมิน (Guilding principle for evaluators) ทีคณะกรรมการร่ วมการประเมิน (Joint committee of
evaluation) จัดทําไว้ให้นกั ประเมินใช้เป็ นหลักยึดในการดําเนินงานประเมิน ด้วยเหตุนีถ้าหากรายงานการ
ประเมิ นปราศจากสิ งนี (การตัดสิ นตี ค่าและข้อเสนอแนวทางสําหรั บการตัดสิ นใจ)ก็ไม่ อาจนับ เป็ น
รายงานประเมินแต่ถือเสมอเป็ นรายงานการวิจยั เท่านัน
รู ปแบบการประเมิน CIPP และการนําไปใช้
รู ปแบบการประเมิน CIPP เป็ นการนําตัวอักษรตัวแรกของมิติการประเมิน 4 ด้านมาประกอบกัน
ได้แก่ การประเมินบริ บท (Context) ปั จจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product)
ซึ งสตัฟเฟิ ลบี ม พัฒนานําเสนอขึ นโดยมี พืนฐานมาจากการเรี ยนรู ้ หรื อประสบการณ์ การกระทํา การ
ประเมินโครงการทางการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริ กาตังแต่กลางปี 1960 โดยต้องการทีจะแก้ไข
ข้อผิดพลาดหรื อข้อจํากัดของรู ปแบบการประเมินแบบดังเดิม อาทิ การออกแบบการทดลองการประเมิน
อิงวัตถุประสงค์ และการทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน รู ปแบบหรื อวิธีการประเมินแบบ
ดังเดิมมีขอ้ จํากัดในการศึกษาหาคําตอบเกียวกับโครงการทางการศึกษาในสมัยนัน จึงทําให้เกิดการพัฒนา
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รู ปแบบการประเมินใหม่ๆ เพือหาคําตอบเกียวกับโครงการทางการศึกษาอย่างรอบด้านหลายแง่มุมมากขึน
ซึ งรู ปแบบการประเมิ น CIPP ก็เ ป็ นหนึ งในรู ปแบบการประเมิ นอื นๆ ที นักประเมิ นในยุคนันพัฒนา
นํา เสนอไว้ รู ป แบบการประเมิ น CIPP ปรากฏขึ นเป็ นลายลักษณ์ ชัด เจนในหนัง สื อ ชื อ Educational
Evaluation and Decision Making ซึ งตีพิมพ์ในปี 1971 และปรับปรุ งอีกครังในปี 2007 ในหนังสื อ
Evaluation Theory Models and Applications โดยมีรายละเอียด ดังนี
1. การประเมินบริบท : Context Evaluation หมายถึง การประเมินเกียวกับความต้องการ
จําเป็ น (Need) ปั ญหา (Problem) คุณสมบัติทีมีค่า (Assets) และโอกาส (Opportunities) ทีจะเกิดขึนภายใต้
เงือนไขแวดล้อมหนึ งทีกําหนด การประเมินบริ บท 4 ส่ วนนี มีความสําคัญทีจะนําไปสู่ การออกแบบ
โครงการ แผนงาน และการให้บริ การทีมีความเหมาะสมเป็ นไปได้ ทังนีการประเมินบริ บทมีวตั ถุประสงค์
ทีจะ
1) กําหนดขอบเขตและบรรยายเกียวกับความตังใจให้บริ การ
2) จํา แนกผูร้ ั บ ผลประโยชน์ที ตังใจให้บริ ก าร(หรื อ กลุ่ ม เป้ าหมาย) และประเมิ น ความ
ต้องการจําเป็ นของกลุ่มบุคคลดังกล่าว
3) จําแนกปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ทีเป็ นบ่อเกิดของความต้องการจําเป็ นของกลุ่มผูร้ ับ
ประโยชน์หรื อกลุ่มเป้ าหมายนัน
4) จํา แนกความเกี ยวข้อ งระหว่ า งคุ ณ สมบัติ ที มี ค่ า และโอกาสการได้รั บ ทุ นอุ ด หนุ น ที
สามารถนําไปใช้กาํ หนดเป้ าหมายความต้องการจําเป็ นนัน
5) จัดเตรี ยมข้อมูลพืนฐานสําหรับการกําหนดเป้ าหมายมุ่งการปรับปรุ ง
6) ประเมินความชัดเจนและความเหมาะสมเป็ นไปได้ของเป้ าหมายมุ่งการปรับปรุ ง
7) จัดเตรี ยมข้อมู ลพืนฐานสําหรั บการตัดสิ นผลลัพธ์ของเป้ าหมายมุ่ งการปรั บปรุ งหรื อ
ความพยายามในการให้บริ การ
การประเมิ น บริ บ ทอาจจะประเมิ น ได้ท ังก่ อ น ระหว่ า งหรื อ แม้ก ระทังหลัง การดํา เนิ น
โครงการ แผนงานหรื อสิ งแทรกแซง (Intervention) อืนๆ (Stufflebeam and Shinkfield, 2007 : 336) ใน
กรณี ประเมินบริ บทก่อนการดําเนิ นโครงการ องค์กรหรื อหน่วยงานจะใช้ผลจากการประเมินบริ บทเพือ
ช่วยจัดลําดับความสําคัญและกําหนดเป้ าหมายสําหรับโครงการนัน แต่ถา้ เป็ นการประเมินบริ บทระหว่าง
หรื อหลังดํา เนิ นโครงการหรื อ สิ งแทรกแซงอื นๆ องค์กรและหน่ ว ยงาน มักจะดํา เนิ น การและจัด ทํา
รายงานการประเมินบริ บทควบรวมไปกับการประเมินปั จจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต กรณี นีการ
ประเมินบริ บทจึงมีประโยชน์สาํ หรับการัดสิ นใจกําหนดป้ าหมายของโครงการและช่วยให้ผรู ้ ับบริ การได้
ประเมินว่าโครงการหรื อสิ งแทรกแซงดังกล่าวมีคุณประโยชน์ตอบสนองหรื อเป็ นไปตามความต้องการ
จําเป็ นของกลุ่มผูใ้ ช้ประโยชน์หรื อไม่เพียงไร
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เทคนิ ค วิ ธี ก ารที ใช้ ใ นการประเมิ น บริ บท ควรใช้ วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมสารสนเทศ
อย่างหลากหลายครอบคลุมสมาชิกทีเป็ นประชากรเป้ าหมายรวมทังสิ งแวดล้อมต่างๆ ของโครงการหรื อ
สิ งแทรกแซงนัน ซึ งโดยปกติ มกั เริ มจากการซักถามผูร้ ั บบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เพือช่ วยระบุ
ขอบข่ายการศึกษา หลังจากนันนักประเมินอาจจะทําการทดสอบสมมุติฐานเกียวกับความต้องการจําเป็ น
ในการรับบริ การหรื อการเปลียนแปลงทีเกิดขึนจากการให้บริ การ ซึ งอาจทําได้โดยการทบทวนเอกสาร
การวิเคราะห์ขอ้ มูลภูมิหลังและการปฏิบตั ิงานของบุคคล การจัดเวทีรับฟังจากชุมชน การทดสอบและการ
สัมภาษณ์ผรู ้ ับประโยชน์รวมทังผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยคนอืนๆ ในกรณี ทีผูร้ ับประโยชน์และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ตลอดจนผูร้ ับบริ การจากโครงการหรื อสิ งแทรกแซงเป็ นประชากรที มี จาํ นวนมาก นักประเมินอาจใช้
วิธี การสุ่ มตัวอย่า งแล้ว สร้ างแบบสอบถามหรื อ แบบสํา รวจความต้องการจํา เป็ นและทํา การทดสอบ
สมมุติฐานเปรี ยบเทียบความต้องการจําเป็ นจําแนกตามกลุ่มบุคคลทีเกียวกับโครงการหรื อสิ งแทรกแซงนัน
หรื ออาจศึกษาปั ญหาและความต้องการจําเป็ นเกียวกับการปรับปรุ งผลสัมฤทธิ หรื อประสิ ทธิ ผลทางการ
เรี ยนของนักเรี ยน ในกรณี เช่นนี นักประเมินก็อาจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนรายวิชาใดๆ
เป็ นเครื องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเพือนํามาใช้ทาํ สอบเปรี ยบเทียบก็ได้
ผลการประเมินบริ บทสามารถนํามาใช้ได้อย่างกว้างขวางยกตัวอย่างเช่น ผูบ้ ริ หารสามารถ
นําผลการประเมิ นที ได้ไปใช้สือสารกับสมาชิ กในองค์กรเพือแลกเปลี ยนระดมความคิ ดเห็ นเกี ยวกับ
จุดแข็ง จุดอ่อน ความต้องการจําเป็ น คุณสมบัติทีมีค่า โอกาส และการจัดลําดับความสําคัญของปั ญหา
ขององค์กร แต่สําหรับนักพัฒนาโครงการก็สามารถทีจะนําผลการประเมิ นบริ บทไปใช้เพือสนับสนุ น
ขอรับทุนหรื อจัดทําสัญญาต่าง ๆ เกียวกับโครงการดังกล่าว ในขณะทีองค์กรให้บริ การทางสังคมหรื อ
องค์ ก รการกุ ศ ลอาจใช้ ส ารสนเทศจากผลประเมิ น บริ บทเพื อกํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์ใ นการพัฒ นา
คณะทํางานหรื อเพือจําแนกจัดลําดับให้ความช่วยเหลือประชากรเป้ าหมาย สําหรับโรงเรี ยนนันก็อาจใช้
การประเมินบริ บทเพือให้ความช่วยเหลือนักเรี ยนและผูป้ กครองในการชี แนะและพัฒนาความก้าวหน้า
ทางการเรี ยนให้ดียิงขึน ในส่ วนของนักประเมินก็ตอ้ งใช้ผลการประเมินบริ บทเพือกําหนดวัตถุประสงค์
ได้อย่างเหมาะสมและมีความสัมพันธ์กบั แผนงานโครงการหรื อสิ งแทรกแซงนันๆ
2. การประเมินปัจจัยนําเข้ า : Input Evaluation จุดมุ่งเน้นหลักของการประเมินปั จจัยนําเข้า
ก็เพือช่ วยจัดลําดับโครงการที จะทํา ให้เกิ ดการเปลี ยนแปลงความต้องการจํา เป็ น โดยการศึ กษาและ
ตรวจสอบอย่างถีถ้วนเกี ยวกับแนวทางต่าง ๆ ที มีศกั ยภาพหรื อมี ความเป็ นไปได้มากที สุ ด ในอันที จะ
ก่อให้เกิดการเปลียนแปลงดังกล่าว การประเมิ นปั จจัยนําเข้าจะเป็ นตัวบ่งบอกล่วงหน้าถึงความสําเร็ จ
หรื อความล้มเหลวหรื อประสิ ทธิ ผลของความพยายามเปลียนแปลงใด ๆ ทีโครงการหรื อสิ งแทรกแซง
นัน ๆ ต้องการให้เกิ ด จุ ดมุ่งเน้นประการที สองของการประเมิ นปั จจัยนําเข้า ก็เพือสร้ างความเข้าใจ
ร่ ว มกัน เกี ยวกับแนวทางที เป็ นทางเลื อ กต่ าง ๆ และเพราะเหตุ ใดจึ งเลื อ กแนวทางนัน ในกรณี เ ช่ นนี
สารสนเทศที ได้จากการประเมิ นปั จจัยนําเข้าจะมี ความสําคัญเป็ นอย่างมากสําหรั บบ่ งบอกให้เห็ นถึ ง
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ความรั บผิดรั บชอบ (Accountability) ใด ๆ ของผูพ้ ฒ
ั นาโครงการที พยายามออกแบบและปรับปรุ ง
งบประมาณใด ๆ ของโครงการหรื อสิ งแทรกแซงดังกล่า ว นอกจากนี แล้วการประเมิ นปั จ จัยนํา เข้า
ก็จะช่วยจําแนกและจัดลําดับแนวทางทีเกียวข้องให้แก่ผมู ้ ีหน้าทีตัดสิ นใจได้ใช้เป็ นทางเลือกสําหรับการ
ดําเนิ นงานต่อไป โดยสรุ ปการประเมินปั จจัยนําเข้า ก็เพือช่ วยผูท้ าํ หน้าทีตัดสิ นใจเลือกกลยุทธ์ต่าง ๆ
ที จะช่ วยให้บรรลุเป้ าหมายตอบสนองความต้องการจําเป็ นให้แก่ผูร้ ับประโยชน์ ก่อให้เกิ ดแผนงานที
ปฏิ บตั ิ ได้จริ งและใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสม รวมทังการบันทึ กและสร้ างสํานึ กรั บผิดรั บชอบ
เกี ยวกับ การได้ม าซึ งทรั พยากรและวิ ธีก ารดํา เนิ นงานในแผนงานนันๆ นอกจากนี แล้วหน้า ที สํา คัญ
อี กประการหนึ งของการประเมิ นปั จจัยนําเข้าก็เพือช่ วยให้ผูน้ าํ โครงการหลีกเลียงความสู ญเปล่าใดๆ
ทีอาจจะเกิดขึนจากการใช้นวัตกรรมหรื อโครงการทีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์คุม้ ค่าถึงทรัพยากรทีจะต้อง
สู ญเสี ยไป
นักประเมินสามารถทําการประเมินปั จจัยนําเข้าได้หลายขันตอนโดยไม่จาํ เป็ นต้องกระทํา
ตามลําดับต่อเนื องกัน นักประเมินอาจเริ มจากการทบทวนปฏิบตั ิงานทีจะนําไปสู่ การบรรลุวตั ถุประสงค์
และตอบสนองความต้องการจําเป็ นทีเฉพาะเจาะจง ซึ งทําได้ตามขันตอนหรื อวิธีการต่างๆ ได้แก่ 1) การ
ทบทวนวรรณกรรมหรื อเอกสารต่าง ๆ ทีเกียวข้อง 2) การตรวจเยียมโครงการตัวอย่างหรื อโครงการทีมี
ลักษณะคล้ายกัน 3) การปรึ กษาผูเ้ ชียวชาญและตัวแทนจากรัฐบาล 4) สื บค้นสารสนเทศเกียวกับการ
ให้บริ การจากแหล่งสื บค้นทางอินเทอร์ เน็ต 5) ทบทวนเอกสารบทความเกียวกับรายงานผูบ้ ริ โภคหรื อ
เอกสารอืน ๆ ทีตีพิมพ์เรื องราวทีคล้ายคลึงกันเกียวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริ การ และ 6) การชีชวนให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานจัดทําข้อเสนอ
นักประเมินอาจจัดสารสนเทศเหล่านี อย่างเป็ นหมวดหมู่ไว้ในห้องวางแผนโดยเฉพาะและ
จัดกลุ่มทีศึกษาเฉพาะเพือทําการสื บค้นหรื อดําเนิ นการจัดทําแผนสัมมนาโดยตรงเกียวกับการวิเคราะห์
วัสดุอุปกรณ์ทีต้องใช้ในโครงการ นักประเมินต้องใช้สารสนเทศทีได้ทงหมดเพื
ั
อนําไปสู่ การได้กลยุทธ์
หรื อแนวทางการดําเนิ นงานทีมีแนวโน้มศักยภาพก่อให้เกิดการยอมรับได้ต่อการนําไปใช้ ทังนี โดยอาจ
จัดลําดับแนวทางการดําเนินงานดังกล่าวโดยอาศัยหรื อพิจารณาจากเกณฑ์ทีเกียวข้องต่อไปนี
1) ตอบสนองการบรรลุความต้องการจําเป็ นของกลุ่มผูร้ ับประโยชน์
2) ตอบสนองต่อเป้ าหมายทีเป็ นปั ญหาขององค์กร
3) ศักยภาพของประสิ ทธิผล
4) ต้นทุนทีต้องใช้
5) สอดคล้องมีอยูจ่ ริ งในทางการเมือง
6) มีความเป็ นไปได้ในการบริ หารจัดการ
7) มีศกั ยภาพเพียงพอทีจะก่อให้เกิดผลกระทบภายนอกพืนทีหนึง ๆ
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ต่อจากนันนักประเมินสามารถทีจะให้คาํ แนะนําแก่ผทู ้ าํ หน้าทีตัดสิ นใจว่าควรจะเลือกหรื อ
ค้น หาแนวทางการดํา เนิ น งานหรื อไม่ อ ย่ า งไร ในกรณี ที เป็ นการค้น หานวัต กรรมหรื อแนวทาง
การดําเนินงานใหม่ ๆ นักประเมินและผูร้ ับบริ การอาจจัดทําเกณฑ์อย่างเป็ นเอกสารชัดจนทีนวัตกรรมนัน
ต้องบรรลุและจัดลําดับข้อเสนอแนวทางต่าง ๆ ตามเกณฑ์ทีต้องการบรรลุซึงเลือกไว้แล้ว ในลําดับต่อไป
นักประเมิ นอาจจัดลําดับข้อเสนอหรื อแนวทางที มี ศกั ยภาพแก่ การยอมรั บได้และชี แนะแนวทางหรื อ
คุณลักษณะทีดีทีสุ ดให้แก่องค์กรหรื อหน่ วยงานว่าควรจะดําเนิ นการอย่างไร นอกจากนันนักประเมิ น
ก็อาจทําได้โดยการจัดให้มีการรบฟั งเพือให้ได้สารสนเทศเพิมเติ มจากผูป้ ฏิ บตั ิ หรื อผูบ้ ริ หารเกี ยวกับ
ข้อเสนอหรื อแนวทางต่างๆ ทีดีทีสุ ดสําหรับเป็ นทางเลือกการตัดสิ นใจให้แก่หน่วยงานองค์กรนันๆ
การประเมิ นปั จจัยนําเข้า นําไปประยุกต์ใช้ได้หลายกรณี อาทิ ผูบ้ ริ หารใช้สําหรั บจัดทํา
ข้อเสนอเพือขอรับเงินลงทุนสนับสนุ นการดําเนิ นงานจากคณะกรรมการกําหนดนโยบายในหน่ วยงาน
หนึ งๆ โรงเรี ยนหรื อหน่ วยงานทางการศึกษาใช้สําหรับจัดทําข้อเสนอเพือขอรับงบประมาณสนับสนุ น
แผนงาน โครงการทางการศึกษา ในขณะเดียวกันผูก้ าํ หนดนโยบายหรื อผูท้ าํ หน้าทีตัดสิ นใจทางการศึกษา
ก็ใช้สําหรั บการพิจารณาตัดสิ นใจเกี ยวกับความคุม้ ค่าหรื อประสิ ทธิ ผลที จะได้รับเมื อเปรี ยบเที ยบกับ
ต้นทุนหรื องบประมาณทีต้องจัดสรรให้กบั โครงการหรื อนวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ๆ
3. การประเมินกระบวนการ : Process Evaluation เป็ นการตรวจสอบการนําแผนงานหรื อ
โครงการไปใช้หรื อตรวจสอบการดําเนินงานการใช้แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ทีสําคัญประการหนึง
ของการประเมินกระบวนการก็คือ การให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่ผจู ้ ดั การและผูป้ ฏิบตั ิงานในโครงการนันๆ
เกียวกับการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการว่าเป็ นไปตามตารางเวลาทีกําหนดหรื อไม่ การใช้งบประมาณ
และประสิ ทธิ ภาพเป็ นอย่างไร สําหรับวัตถุประสงค์อีกประการหนึ งก็เพือชีแนะแนวทางให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
ในการปรับปรุ งการใช้งบประมาณและแนวทางการดําเนินงานของโครงการให้มีความเหมาะสมยิงขึน
เพราะโดยปกติแล้วเมือมีการเริ มต้นการดําเนินงานของโครงการหรื อแผนงานผูป้ ฏิบตั ิงานย่อมไม่สามารถ
ทีจะกําหนดสิ งต่างๆ ได้ทงหมด
ั
ไม่ว่าจะเป็ นเรื องของการจัดกิจกรรม การใช้บุคลากร งบประมาณ หรื อ
อืนๆ ดังนันการได้รับสารสนเทศจากการประเมินกระบวนการ ก็สามารถนําไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจ
ปรั บ ปรุ ง สิ งต่ า งๆ ในโครงการให้ส ามารถดํา เนิ น การต่ อ ไปและมี ค วามเป็ นไปได้ที จะทํา ให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์ตามทีต้องการ ในการประเมินกระบวนการนัน ควรทําการเปรี ยบเทียบระหว่างกิจกรรมและ
ค่าใช้จ่ายจริ ง กับกิจกรรมในแผนงาน โครงการ และงบประมาณทีกําหนดไว้ว่ามีความแตกต่างกันมาก
น้อยเพียงไร รวมทังบรรยายให้เห็นถึงปั ญหาต่างๆ เกี ยวกับการนําโครงการไปใช้และท้ายที สุ ดก็ควร
จัดทํา รายงานที ผูร้ ่ ว มโครงการหรื อ ผูท้ าํ การสั ง เกตได้ต ัดสิ น คุ ณ ภาพของกระบวนการใช้โ ครงการ
แผนงานดังกล่าว
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นักประเมินกระบวนการจําเป็ นต้องดําเนิ นการค่อนข้างมากในการควบคุมกํากับและจัดทํา
เอกสารเกียวกับกิจกรรมของโครงการหรื อตัวแทรกแซง ซึ งอาจเริ มจากการทบทวนกลยุทธ์ทีเกียวข้อง
แผนการปฏิ บตั ิ งาน งบประมาณและการประเมิ นภู มิ หลังของโครงการหรื อ สิ งที แทรกแซงเพื อที จะ
พิจารณาว่ากิจกรรมอะไรทีควรต้องกํากับในโครงการหรื อสิ งแทรกแซงดังกล่าว การพิจารณาตัวอย่าง
ที เป็ นไปได้ในการให้บ ริ การกลุ่มผูร้ ั บประโยชน์ การฝึ กอบรม ให้คาํ ปรึ กษาที มผูป้ ฏิ บตั ิ งาน การจัด
ประชุมทีมผูป้ ฏิบตั ิงาน การควบคุมกํากับผังงาน (Work flow) การบํารุ งรักษาตรวจสอบเครื องอุปกรณ์
การจัดลําดับและแจกจ่ายวัสดุ การควบคุมค่าใช้จ่าย การจัดการสารสนเทศของโครงการเหล่านีเป็ นต้น
เทคนิควิธีทีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศในการประเมินกระบวนการนัน นักประเมิน
ควรใช้วิธีการทีไม่ก่อให้เกิดการรบกวน (Unobtrusive) แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานให้มากทีสุ ดเท่าทีจะเป็ นไปได้
ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งสร้างสัมพันธภาพทีดีแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานในโครงการ แผนงานหรื อสิ งแทรกแซงนัน ๆ
ด้วยเช่นกัน นักประเมินอาจพิจารณาภาพรวม ๆ ว่ากิจกรรมหรื อการดําเนินงานของโครงการดังกล่าวเป็ น
อย่างไร โดยการตรวจเยียมและสังเกตทีศูนย์ของกิจกรรมนัน การทบทวนวิเคราะห์เอกสารทีปรากฏ
(เช่น แผนปฏิบตั ิงาน งบประมาณ รายงานบัญชีและระยะเวลาการจัดประชุม) การเข้าร่ วมประชุมกับทีม
ปฏิบตั ิงานและการสัมภาษณ์บุคคลหลัก หลังจากนันนักประเมินต้องจัดทํารายงานสรุ ปเกียวกับแผนการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ข้อค้นพบและประเด็นการสังเกต นักประเมินควรแสดงให้เห็นเกียวกับปั ญหาต่าง ๆ
ของกระบวนการอย่างชัดเจนตามที ได้จากผูป้ ฏิ บตั ิงาน พร้ อมทังนําเสนอรายงานนี ในการประชุ มที ม
ผูป้ ฏิบตั ิงาน และเชือเชิญผูอ้ าํ นวยการของทีมผูป้ ฏิบตั ิงานให้เป็ นผูน้ าํ ในการอภิปรายเกียวกับข้อค้นพบ
ซึงปรากฏในรายงาน ทีมงานของโครงการอาจจะใช้รายงานเพือการตัดสิ นใจให้เหมาะกับการปฏิบตั ิงาน
ของตนต่อไป ต่อจากนันนักประเมิ นก็ควรทบทวนเกี ยวกับแผนงานการเก็บรวบรวมข้อมูลครั งต่อไป
รวมทังการจัดทํารายงานตามลําดับ โดยการสอบถามความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากทีมผูป้ ฏิบตั ิงานถึง
ช่ วงเวลาที เหมาะสมเพือที จะทํา ให้ได้สารสนเทศที มี ประโยชน์มากที สุ ด ในการจัดประชุ มนําเสนอ
รายงานให้กบั ทีมผูป้ ฏิบตั ิงานในครังต่อไป ซึ งทีมผูป้ ฏิบตั ิงานก็อาจจะให้ขอ้ เสนอแนะทีดีเกียวกับการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมิ นว่าควรจะเก็บอย่างไร เช่ น อาจใช้การสังเกต บันทึ กการปฏิ บตั ิงาน
ประจําวันของทีมผูป้ ฏิบตั ิงาน การสัมภาษณ์และการใช้แบบสอบถาม เป็ นต้น นอกจากนันนักประเมินก็
ควรจะสอบถามผูป้ ฏิบตั ิงานถึงช่วงเวลาทีเหมาะสมหรื อดีทีสุ ดสําหรับการใช้ประโยชน์จากรายงานการ
ประเมินช่วงถัดไป
นักประเมินกระบวนการควรจัดลําดับรายงานโดยพิจารณาว่าจะก่อให้เกิดผลดีทีสุ ดแก่ทีม
ผูป้ ฏิบตั ิงานในการนําไปใช้ในแผนปฏิบตั ิงานและบูรณาการเข้ากับสิ งแวดล้อมโดยรอบโครงการหรื อสิ ง
แทรกแซงนัน นักประเมินควรจะต้องบรรยายให้เห็นถึงสิ งทีเบียงเบนออกไปจากแผนงานทีกําหนดและ
ควรชีให้เห็นถึงความผันแปรเหล่านี ว่ามีลกั ษณะอย่างไรเมือพิจารณาจากความแตกต่างระหว่างบุคคล
กลุ่มบุคคลหรื อสถานทีทีแตกต่างเบียงเบนไปจากแผนงานนัน
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ผลการประเมินกระบวนการนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายกรณี ยกตัวอย่าง เช่ น สมาชิ กใน
ที ม งานใช้สํ า หรั บ ชี แนะแนวทางการดํา เนิ น กิ จ กรรม แก้ไ ขแผนงานที ผิ ด พลาดและจัด ทํา บัน ทึ ก
ความรับผิดชอบ ผูจ้ ดั การบางคนใช้ตารางหรื อปฏิ ทินสะท้อนผลกลับผลการประเมิ นกระบวนการที
จัดทําตามปกติหรื อสมําเสมอเพือทําให้ทีมผูป้ ฏิ บตั ิ งานรั กษาหน้าทีและความรับผิดชอบของตน การ
ประเมินกระบวนการยังช่วยให้บุคคลภายนอกได้เรี ยนรู ้ว่าอะไรคือสิ งสําคัญทีต้องทําและอะไรคือต้นทุน
ค่าใช้จ่ายทีต้องเสี ยในกรณี ทีพวกตนต้องการกระทําในลักษณะทีคล้าย ๆ กันนี
4. การประเมินผลผลิต : Product Evaluation วัตถุประสงค์หลักของการประเมินผลผลิตก็
เพือสอบวัด ตีความ และตัดสิ นผลสัมฤทธิ ของโครงการ แผนงานหรื อสิ งแทรกแซงว่าตอบสนองบรรลุ
ความต้องการจําเป็ นของกลุ่มผูร้ ับประโยชน์หรื อไม่ นอกจากนันการประเมินผลผลิตก็ยงั ต้องประเมินผลลัพธ์
ั ทังทีเป็ นไปในทางบวกและทางลบอีกด้วย ยิงไปกว่านันบ่อยครังที
(Outcomes) ทังทีตังใจและไม่ตงใจ
นักประเมินยังขยายขอบเขตการประเมินผลผลิตไปสู่ การประเมินในสิ งทีเรี ยกว่า ผลลัพธ์ระยะยาวอีกด้วย
การประเมินผลผลิตควรดําเนินการโดยอาศัยการรวบรวมและวิเคราะห์การตัดสิ นของกลุ่มผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสี ยทีมีต่อโครงการหรื อสิ งทีได้รับการประเมิน (Evaluand) นัน ในบางครังก็อาจทําการ
เปรี ยบเทียบผลลัพธ์ทีเกิดขึนกับโครงการหรื อสิ งทีได้รับการประเมินอืนซึงมีลกั ษณะคล้ายคลึงกันและก็มี
อยู่บ่ อ ยๆ ที ผู ้รั บ บริ ก ารจากโครงการต้อ งการจะรู ้ ว่ า โครงการดัง กล่ า วได้ผ ลสั ม ฤทธิ เป็ นไปตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ทีกํา หนดหรื อ ไม่ แ ละมี ป ระโยชน์ คุ ้ม กับ การลงทุ นดํา เนิ น การเพี ย งไร ดัง นันในทางที
เหมาะสมแล้วนักประเมินก็ควรทีวิเคราะห์ตีความให้เห็นว่าจุดอ่อนของการใช้โครงการหรื อแผนปฏิบตั ิ
งานส่ วนใดที เป็ นสาเหตุท าํ ให้ได้ผลลัพธ์อ่อนด้อยลงไปด้วย เทคนิ ควิธีการที ใช้ประเมิ นผลผลิ ตมิ ได้
กําหนดไว้อย่างเป็ นแบบแผนตายตัว แต่นกั ประเมินอาจต้องใช้วิธีการอย่างหลากหลายร่ วมกันเพือช่วยให้
เกิดความเข้าใจในการศึกษาผลลัพธ์ทงหมดของสิ
ั
งทีได้รับการประเมิน รวมทังยังช่วยในการตรวจสอบ
ข้ามกันไปมาระหว่างข้อค้นพบทีหลากหลายอีกด้วย
ในการประเมินผลการปฏิบตั ิทีเกิดขึนนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ทีกําหนดนัน นักประเมิน
จําเป็ นต้องศึกษา ค้นหาผลลัพธ์ทีมิได้คาดหมายด้วย ทังผลลัพธ์ในเชิ งบวกและเชิ งลบโดยการรับฟั ง
ความคิดเห็นหรื อสัมภาษณ์กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับสิ งที ได้รับการประเมินเพือที จะทําการทดสอบ
สมมุติฐานเกี ยวกับผลลัพธ์ให้ครอบคลุมทุก ๆ ด้าน และสื บหาข้อเท็จจริ งอย่างรอบคอบสําหรับยืนยัน
หรื อไม่ยืนยันสมมุติฐานเกียวกับผลลัพธ์ดงั กล่าว นอกจากนีแล้วนักประเมินอาจใช้วิธีการศึกษารายกรณี
โดยเลือกบุคคลทีได้รับประสบการณ์จากโครงการหรื อสิ งทีได้รับการประเมินเพือทําการสัมภาษณ์ระดับ
ลึกเกียวกับผลทีเกิดจากโครงการดังกล่าว หรื อนักประเมินอาจใช้วิธีการสํารวจความคิดเห็นทางโทรศัพท์
หรื อทางจดหมายของกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเพือให้ตดั สิ นใจเกียวกับการได้รับบริ การตามมุมมองของแต่
ละคนทังทีเป็ นภาพบวกและภาพลบ ยิงไปกว่านันนักประเมินก็อาจจะให้ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการหรื อสิ งที
ได้รับการประเมิน เขียนเสนอตัวอย่างทีเป็ นรู ปธรรมเกียวกับการได้รับบริ การและก่อให้เกิดผลดีต่อการ
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ปฏิ บตั ิ งานของตน เช่ น ผลผลิตของงานที เพิมขึน หรื อตําแหน่ งหน้าที การงานใหม่ทีได้รับมอบหมาย
รวมทังนัก ประเมิ น อาจใช้ก ารสั ง เกตเพื อจํา แนกและเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ ของกลุ่ ม บุ ค คลโดย
เปรี ยบเที ยบตามรายการตรวจสอบผลลัพธ์กบั โครงการให้บริ การอื น ๆ ที มี ลกั ษณะคล้ายคลึงกันกับ
โครงการทีได้รับการประเมิน
การจัดทํา รายงานข้อ ค้น พบจากการประเมิ นผลผลิ ต อาจทํา ให้แ ตกต่ า งกันตามขันตอน
กล่าวคือ นักประเมินอาจจัดทํารายงานผลผลิตทีเกิดขึนในแต่ละวงรอบของโครงการ รายงานดังกล่าวนี
ควรจะแสดงให้เห็นว่าโครงการหรื อสิ งแทรกแซงนันๆ ได้บรรลุเป้ าหมายความต้องการจําเป็ นเพียงไร
ในขณะทีรายงานเมือสิ นสุ ดวงรอบทังหมดของโครงการ ควรเป็ นรายงานทีนําเสนอให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ
สรุ ปรวมทังหมดของโครงการดังกล่าว ดังนันรายงานผลการประเมินผลผลิต จึงต้องเป็ นการสรุ ปตีความ
ให้เห็นถึงผลทีชัดเจนในการตอบสนองความต้องการจําเป็ น ต้นทุนทีใช้ดาํ เนินการและผลตอบแทนหรื อ
ผลการปฏิ บตั ิ ทงหมดที
ั
ได้รับในแผนงาน โครงการนันๆ นักประเมิ นยังต้องจัดทํารายงานการศึ กษา
ติดตามเพือแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ระยะยาวทีเกิดขึนอีกด้วย นอกจากนันบางกรณี อาจต้องจัดทํารายงาน
วิเคราะห์และบูรณาการผลทีได้รับทังหมดเข้าด้วยกันเพือเสนอต่อกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละบุคคล
ผลการประเมินผลผลิตนัน ประชาชนทัวไปนํามาใช้เพือประกอบการตัดสิ นใจว่าโครงการ
แผนงาน หรื อสิ งแทรกแซงนันมี คุณประโยชน์เพียงพอต่ อการนําไปดําเนิ นการต่ อเนื องต่ อไป หรื อควร
ดําเนินการซําอีกหรื อควรขยายขอบเขตการนําไปใช้ในสถานการณ์หรื อสถานทีอืนๆ ต่อไป ในขณะเดียวกัน
สถาบันและหน่ ว ยงานก็ ย งั ใช้สํา หรั บ ปรั บ เปลี ยนหรื อ แทนที แผนการปฏิ บ ัติ ใ นการที จะทํา ให้เ กิ ด
ประสิ ทธิ ผลได้มากกว่าเมือเปรี ยบเทียบกับต้นทุนและตอบความต้องการจําเป็ นของสมาชิกทังหมดทีเน้น
ประชากรเป้ าหมาย ผลจากการประเมินผลผลิตมีความสําคัญในทางจิตวิทยาเป็ นอย่างมาก เมือผลจาก
การประเมินแสดงให้เห็นถึงความงอกงามทีเกิดขึนจากแนวทางทีชาญฉลาดในการดําเนิ นโครงการ ผล
การประเมิ นเช่ นนี นับเป็ นสิ งเสริ มแรงที ดี สํา หรั บทังที ม ปฏิ บตั ิ ง านในโครงการและผูร้ ั บบริ การจาก
โครงการหรื ออาจจะเป็ นสิ งทีทําลาย ลดทอนแรงจูงใจก็ได้ ถ้าหากผลทีได้จากการประเมินผลผลิตนัน
มีความอ่อนด้อยหรื อไม่แสดงถึงความงอกงามใด ๆ ทีจะพึงได้รับจากโครงการนัน ๆ เลย
ประเด็นสําคัญสุ ดท้ายทีต้องพึงระวังในการจัดทํารายงานการประเมินผลผลิต ก็คือ นักประเมิน
ไม่ควรเร่ งรี บประเมินผลผลิตและจัดทํารายงานสู่ สาธารณะอย่างทันทีทนั ใด เพราะเหตุว่าการดําเนินโครงการ
ต้องการระยะเวลาพอสมควรทีจะทําให้เกิ ดผลสัมฤทธิ บรรลุตามความรับผิดรับชอบ (Accountability)
ทีระบุไว้ การจัดทํารายงานการประเมินผลผลิตทียังไม่มีวุฒิภาวะสุ กงอม (Premature) อย่างเพียงพอ อาจ
นําไปสู่ ความไม่สามารถตัดสิ นใจได้เกียวกับความต่อเนืองของโครงการเพราะเหตุว่าทําให้ไม่พบผลลัพธ์
ใดๆ เกิดขึนเลย ทังนีเนืองจากผลลัพธ์ของโครงการต้องใช้ระยะเวลายาวพอสมควรในการศึกษาติดตาม
ดังนันถ้าหากการจัดทํารายงานการประเมินผลผลิตสู่ สาธารณะได้มีการหน่วงเวลาอย่างสมเหตุสมผลแล้ว
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นัก ประเมิ น อาจจะพบผลลัพธ์ ที เกิ ดขึ นภายหลัง และมี ค วามสํา คัญ อย่า งยิงสํา หรั บ ใช้สนับ สนุ นการ
ดําเนินงานโครงการอย่างต่อเนืองต่อไป
แต่อย่างไรก็ตามนักประเมิ นก็สามารถจะตอบสนองข้อเรี ยกร้ องของที มผูป้ ฏิ บตั ิ งานใน
โครงการได้อ ย่า งเหมาะสมเกี ยวกับ การแสดงผลข้อค้น พบหรื อ ผลการประเมิ น ผลผลิ ต เป็ นระยะๆ
(Formative Product Evaluation) เพือช่วยให้บรรลุความสําเร็ จในการปฏิบตั ิงานตามโครงการ โดยการ
แลกเปลี ยน ข้อค้นพบให้แก่ สมาชิ กผูป้ ฏิ บตั ิ งานในโครงการนันโดยตรง กฎกําปั นหลัก (Rules of
Thumb) สําหรับนักประเมินนันคือ ควรลดความสําคัญในการประเมินผลผลิตของโครงการในระยะแรกๆ
และไม่ควรเร่ งรี บจัดทํารายงานสู่ สาธารณะควรเสนอข้อค้นพบจากการประเมินผลผลิตเป็ นระยะๆ ให้แก่
ทีมผูป้ ฏิบตั ิงานได้แลกเปลียนเรี ยนรู ้เท่านัน นักประเมินควรแจกจ่ายข้อค้นพบจากการประเมินผลผลิต
ให้กบั ผูม้ ี สิทธิ รั บรู ้ ภายหลังจากโครงการนันมี ระยะเวลาพอสมควรและมี วุฒิภาวะสุ กงอมที จะทําให้
เกิ ด ผลลัพ ธ์ แ ล้ว หรื อ กล่ า วอย่า งถึ ง ที สุ ด ได้ว่ า จํา เป็ นต้อ งแสดงให้เ ห็ น ถึ ง มี ค วามเป็ นมื อ อาชี พ ใน
การตัดสิ นใจเกี ยวกับการดําเนิ นการจัดทํารายงานข้อค้นพบการประเมิ นผลผลิต สารสนเทศทีได้จาก
การประเมินผลผลิตเป็ นองค์ประกอบทีสําคัญอย่างยิงทีแสดงถึงรายงานความรับผิดรับชอบของสถาบัน
หรื อหน่วยงานทีดําเนินโครงการ แผนงานหรื อสิ งแทรกแซงใดๆ เมือใดก็ตามทีรายงานนันแสดงให้เห็น
ความมี นัย สํา คัญ ของผลสัม ฤทธิ อย่า งเด่ นชัด ก็จ ะถู ก นํา ไปใช้โ น้ม น้า วชุ ม ชนและหน่ ว ยงานให้ทุ น
สนับสนุ นเพือให้เพิมเติมงบประมาณและขอรับการสนับสนุ นทางการเมืองได้เป็ นอย่างดี แต่ถา้ หากผูม้ ี
อํานาจตัดสิ นใจรู ้ว่าสิ งแทรกแซงหรื อโครงการนันๆ ไม่ทาํ ให้ได้ผลตอบแทนทีมีความสําคัญอืนใดเลยก็
จะทําให้ยกเลิกการลงทุนดําเนินการอีกต่อไป
จากมิติการประเมิน 4 ด้านของรู ปแบบการประเมิน CIPP สรุ ปสาระสําคัญของรู ปแบบได้
4 ประเด็น ดังต่อไปนี
1) องค์ประกอบด้านคุณค่าของรู ปแบบ หมายถึง รู ปแบบการประเมิน CIPP มีคุณค่าต่อการ
ประเมินอะไรบ้างและเป็ นการประเมินทีสัมพันธ์กบั มิติใดของรู ปแบบ ซึงแสดงได้ตามภาพประกอบที 1
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ภาพประกอบที 1 องค์ประกอบหลักของรู ปแบบการประเมิน CIPP และความสัมพันธ์กบั โครงการ
(ปรับจาก Stufflebeam and Shinkfield, 2007 : 333)
จากภาพประกอบที 1 แสดงให้เห็นวงกลมสําคัญ 3 วง วงในสุ ดเป็ นส่ วนทีแสดงถึงคุณค่า
ร่ วมกันของการประเมิ นในการนําไปใช้กาํ หนดส่ วนต่างๆ ในวงกลมที สองซึ งเป็ นส่ วนประกอบของ
โครงการ ได้แก่ เป้ าหมาย แผนงานหรื อแผนการปฏิบตั ิงาน การปฏิบตั ิหรื อการกระทําตามแผนงานและ
ผลลัพธ์ ทีได้ ใน 4 ส่ วนประกอบของโครงการก็จะสัมพันธ์กบั มิติการประเมินทัง 4 ด้าน ของรู ปแบบการ
ประเมิน CIPP ซึงเป็ นวงกลมนอกสุ ด นันคือ การประเมินเพือนํามาใช้กาํ หนดเป้ าหมายของโครงการก็คือ
การประเมินบริ บท การประเมินปั จจัยนําเข้า ก็ใช้สาํ หรับจัดทําแผนปฏิบตั ิงาน แต่การปฏิบตั ิงานหรื อการ
กระทําตามแผนก็ตอ้ งอาศัยการประเมินกระบวนการและท้ายทีสุ ดหากจะประเมินผลลัพธ์ทงหมดของ
ั
โครงการก็ตอ้ งทําการประเมินผลผลิตนันเอง
2. บทบาทการประเมินเป็ นระยะๆ และการประเมินสรุ ปรวม เนืองจากรู ปแบบการประเมิน
CIPP สามารถนํามาใช้ได้ทงเป็
ั นการประเมินเป็ นระยะๆ (Formative Evaluation) และการประเมินสรุ ปรวม
(Summative Evaluation) ดังนันวัตถุประสงค์และการใช้ผลการประเมินในมิติ 4 ด้านของรู ปแบบ
การประเมินจึงแตกต่างกัน ซึงสรุ ปให้เห็นตามตารางที 1
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ตารางที 1 ความสัมพันธ์ของมิติทงั 4 ด้าน ในรู ปแบบการประเมิน CIPP กับบทบาทการประเมิน
เป็ นระยะๆ และการประเมินสรุ ปรวม
บทบาทการประเมิน
Evaluation Roles
การประเมินเป็ นระยะ ๆ
: มุ่งใช้สารสนเทศทีได้
จาก CIPP เพือมองมุ่ง
ไปข้างหน้าช่วยสําหรับ
การตัดสิ นใจและ
ประกันคุณภาพของ
โครงการ แผนงานหรื อ
สิ งแทรกแซง

การประเมินสรุ ปรวม
: มุ่งใช้สารสนเทศทีได้
จาก CIPP เพือมอง
ย้อนกลับ สรุ ปเกียวกับ
คุณภาพ คุณประโยชน์
ความซือสัตย์แม่นยํา
และความมีนยั สําคัญ
ของโครงการ

บริบท
Context
ชีแนะสําหรับการ
จําแนกความ
ต้องการจําเป็ นของ
สิ งแทรกแซงและ
เลือกจัดลําดับ
เป้ าหมาย (บน
พืนฐานการ
ประเมินความ
ต้องการจําเป็ น
ปั ญหา คุณสมบัติที
มีค่าและโอกาสที
จะเกิดขึน)

ปัจจัยนําเข้ า
Input
ชีแนะสําหรับการ
เลือกแผนปฏิบตั ิ
งานหรื อกลยุทธ์
อืน ๆ (บนพืนฐาน
ของการประเมิน
ทางเลือกกลยุทธ์
และทรัพยากรทีจัด
ให้สาํ หรับ
โครงการ แผนงาน
หรื อสิ งแทรกแซง)
รวมทังการ
ตรวจสอบ
แผนปฏิบตั ิงาน
เปรี ยบเทียบ
เปรี ยบเทียบการ
กลยุทธ์ การ
ประเมินความ
ออกแบบและ
ต้องการจําเป็ น
ปั ญหา คุณสมบัติที งบประมาณของ
มีค่าและโอกาสกับ โครงการกับความ
เป้ าหมายและการ ต้องการจําเป็ นของ
จัดลําดับ
กลุ่มเป้ าหมายและ
ความสําคัญ
ผูร้ ับประโยชน์ของ
โครงการนัน

แหล่ งทีมา : Stufflebeam and Shinkfield (2007 : 329)

กระบวนการ
Process
ชีแนะสําหรับการ
นําแผนปฏิบตั ิงาน
ไปใช้ (บนพืนฐาน
ของการกํากับ
ควบคุมและการ
ตัดสิ นกิจกรรมใน
แผนงานนัน)

ผลผลิต
Product
ชีแนะสําหรับการ
ดําเนินงานต่อเนืองการ
ปรับเปลียนการ
ดัดแปลงหรื อ
แม้กระทังการยุติหรื อ
ระงับความพยายาม
ใดๆ ของโครงการ
แผนงานหรื อสิ ง
แทรกแซงนัน (บน
พืนฐานของการ
ประเมิน ผลลัพธ์และ
ผลข้างเคียงทีคาดว่าจะ
เกิดขึน)
การบรรยายอย่าง เปรี ยบเทียบผลลัพธ์
ครอบคลุมเกียวกับ และผลข้างเคียง
กระบวนการและ ทังหมดของโครงการ
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน กับความต้องการ
จําเป็ นของ
จริ งโดยการ
กลุ่มเป้ าหมายและ
เปรี ยบเทียบกับ
เปรี ยบเทียบกับผลที
กิจกรรมใน
เกิดขึนจากโครงการที
แผนงานที
มีลกั ษณะคล้ายๆกัน
ออกแบบไว้
ตีความผลทีได้รับโดย
พิจารณาร่ วมกับผลการ
ประเมินบริ บทปั จจัย
นําเข้าและ
กระบวนการ
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จากสาระสรุ ปในตารางที 1 จะเห็นว่าถ้าเป็ นการนํารู ปแบบการประเมิน CIPP มาใช้ในการ
ประเมินเป็ นระยะๆ ตามมิ ติการประเมิ น 4 ด้านนัน เป็ นการประเมินทีมุ่งพิจารณาไปข้างหน้าหรื อ
คาดคะเนถึงสิ งทีจะเกิดขึนและนําผลทีได้ในแต่ละมิติไปใช้เพือการชี แนะแนวทางการตัดสิ นใจสําหรับ
ดําเนิ นการในแต่ละเรื อง ทังนี เพือก่อให้เกิดความมันใจได้ว่าโครงการ แผนงาน หรื อสิ งแทรกแซงนันๆ
จะมีประสิ ทธิ ผล ประสิ ทธิ ภาพคุม้ ค่ากับทรัพยากรทีต้องสู ญเสี ยไป ตอบสนองความต้องการจําเป็ นของ
กลุ่มเป้ าหมายและสามารถแก้ปัญหาทีเกิดขึนได้ ในขณะทีถ้านํารู ปแบบการประเมิน CIPP มาใช้ประเมิน
สรุ ปรวมตามมิติการประเมินทัง 4 ด้าน ก็เป็ นการประเมินทีมุ่งพิจารณาย้อนหลังสิ งทีเกิดขึนแล้ว และนํา
ผลการประเมินในแต่ละมิติทีเกิดขึนแล้วนีไปเปรี ยบเทียบกับทีออกแบบกําหนดไว้ ทังนี เพือสรุ ปให้เห็น
ภาพรวมว่าโครงการ แผนงานหรื อสิ งแทรกแซงนันๆ มี คุณภาพ คุณประโยชน์ มีความแม่นยํา และมี
นัยสําคัญเพียงไร
3. ลักษณะสําคัญของการประเมินมิติ 4 ด้านของรู ปแบบการประเมิน CIPP
การประเมินมิติ 4 ด้านของรู ปแบบการประเมิน CIPP มีลกั ษณะสําคัญแตกต่างกัน
ออกไปทังในแง่วตั ถุประสงค์และวิธีการประเมินรวมทัง ความสัมพันธ์ของการตัดสิ นใจในกระบวนการ
เปลียนแปลง ซึงสรุ ปได้ดงั ตารางที 2
ตารางที 2 ลักษณะสําคัญของการประเมิน 4 มิติ ตามรู ปแบบการประเมิน CIPP
ลักษณะสํ าคัญ
วัตถุประสงค์

การประเมินบริบท
1.เพือนิยามบริ บทที
เกียวข้อง
2.เพือจําแนกประชากร
เป้ าหมายและ
ประเมินความ
ต้องการจําเป็ นของ
ประชากรดังกล่าว
3.เพือจําแนกโอกาส
สําหรับกําหนดความ
ต้องการจําเป็ น
4.เพือวินิจฉัยปั ญหา
บนพืนฐานความ
ต้องการจําเป็ น
5.เพือตัดสิ นใจว่า
เป้ าหมายของ

การประเมินปัจจัยนําเข้ า การประเมินกระบวนการ การประเมินผลผลิต
1.เพือจําแนกและ
1.เพือค้นหาและคาดคะเน 1.เพือค้นหาการ
ประเมินสมรรถวิสยั
บรรยายและ
ข้อจํากัดหรื อ
ของระบบการทํางาน
ตัดสิ นใจเกียวกับ
ข้อบกพร่ องเกียวกับ
หรื อกิจกรรมต่าง ๆ
ผลลัพธ์ของ
แนวทางการดําเนิน
2.เพือกําหนดกลยุทธ์
โครงการโดย
กิจกรรมหรื อการนํา
ทางเลือกของโครงการ โครงการไปใช้
พิจารณาจาก
3.เพือกําหนดออกแบบ 2.เพือจัดหาสารสนเทศ
ความสัมพันธ์กบั
แนวทางการนํา
สารสนเทศของ
สําหรับการตัดสิ นใจ
โครงการไปใช้
วัตถุประสงค์
เกียวกับกิจกรรมหรื อ
4.เพือกําหนดแนว
บริ บท ปัจจัย
เหตุการณ์ทีเกิดขึนจาก
ทางการใช้งบประมาณ แนวทางการดําเนินงาน นําเข้าและ
ของโครงการ
และตาราง (ปฏิทิน)
กระบวนการ
การปฏิบตั ิงาน
2.ตีความเกียวกับ
คุณภาพ
คุณประโยชน์
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วิธีการ

ความสัมพันธ์กบั
การตัดสิ นใน
กระบวนการ
เปลียนแปลง

การประเมินบริบท
โครงการตอบสนอง
ความต้องการจําเป็ น
ของกลุ่มเป้ าหมาย
ได้อย่างเพียงพอ
หรื อไม่
การใช้วิธีการต่าง ๆ
เช่น การวิเคราะห์
ระบบ การสํารวจ การ
ทบทวนเอกสาร การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทุติยภูมิ
การรับฟังความคิดเห็น
การสัมภาษณ์
แบบทดสอบวินิจฉัย
และเทคนิคเดลไฟ

สําหรับตัดสิ นใจ
กําหนดสิ งต่าง ๆ ได้แก่
ความสัมพันธ์ของ
เป้ าหมายกับความ
ต้องการจําเป็ นทีจะ
ได้รับการบริ การหรื อ
การได้รับโอกาส การ
จัดลําดับความสําคัญ
เกียวกับระยะเวลาการ
ใช้งบประมาณและ
ทรัพยากร
ความสัมพันธ์ของ
วัตถุประสงค์กบั การ

การประเมินปัจจัยนําเข้ า การประเมินกระบวนการ การประเมินผลผลิต
ความมีนยั สําคัญ
และความถูกต้อง
แม่นยําของ
โครงการแผนงาน
หรื อสิ งแทรกแซง
สํารวจและวิเคราะห์การ ควบคุมกํากับกิจกรรม
นิยามเชิงปฏิบตั ิการ
มีอยูข่ องบุคคลและวัสดุ ต่างๆและกระตุน้ เตือน
และวัดผลลัพธ์ตาม
อุปกรณ์กลยุทธ์การแก้ไข เกียวกับการไม่ได้เข้าร่ วม เกณฑ์ รวบรวมการ
ปั ญหาและแนวทางอืนที โครงการของบุคคลใดๆ ตัดสิ นใจเกียวกับ
เกียวข้อง ความเป็ นไปได้ บรรยายกระบวนการจริ งที ผลลัพธ์ของผูม้ ีส่วน
ต้นทุน และภาวะทาง
เกิดขึนสร้างปฏิสัมพันธ์ ได้ส่วยเสี ยกับ
เศรษฐกิจ ใช้วิธีการ
โครงการหรื อสิ ง
และทําการสังเกตอย่าง
บางอย่างได้แก่ การ
แทรกแซงนันๆโดย
ต่อเนืองเกียวข้องกับ
ค้นหาเอกสาร ตรวจเยียม กิจกรรมต่างๆของทีม
ใช้การวิเคราะห์เชิง
โครงการตัวอย่าง การ ปฏิบตั ิงานในโครงการ
ปริ มาณและเชิง
โน้มน้าวทีมงานและการ และผูม้ ีส่วนได้ส่วยเสี ย คุณภาพ รวมทัง
อืนๆ
ทดลองนําร่ อง
เปรี ยบเทียบผลลัพธ์
ทังหมดกับความ
ต้องการจําเป็ นใน
การได้รับการ
ตอบสนองของ
กลุ่มเป้ าหมาย
สําหรับเลือกแหล่งให้การ สําหรับการใช้และปรับ สําหรับการตัดสิ นใจ
เกียวกับความ
สนับสนุน กลยุทธ์การ การออกแบบโครงการ
ต่อเนือง การยุติ การ
แก้ปัญหาและการ
ควบคุมผลทีจะเกิดจาก
ออกแบบแนวทางกา
กระบวนการ ควบคุมผลที ปรับแต่งหรื อ
ดําเนินงานโครงการ การ อาจจะเกิดจาก
เปลียนแปลงจุดเน้น
ตัดสิ นใจปรับเปลียน
กระบวนการและจัดเตรี ยม ของกิจกรรมและ
กิจกรรม งบประมาณและ คําอธิบายกระบวนการที นําเสนอบันทึก
ตารางเวลาการดําเนิน
เกิดขึนจริ งเพือใช้ตีความ รายงานทีชัดเจนของ
กิจกรรม เป็ นการจัดหา ผลลัพธ์ทีจะเกิดขึนใน
ผลทีเกิดขึนทังหมด
ตอนท้าย
สารสนเทศเพือเป็ น
จากกิจกรรมต่างๆ
พืนฐานการตัดสิ นใจนํา
(ทังทีตังใจและไม่
ตังใจทังเชิงบวกและ
โครงการไปใช้
เชิงลบ) เปรี ยบเทียบ
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การประเมินบริบท การประเมินปัจจัยนําเข้ า การประเมินกระบวนการ
แก้ไขปั ญหา การจัดทํา
แผนเปลียนแปลงความ
ต้องการจําเป็ นและ
จัดเตรี ยมสารสนเทศ
พืนฐานสําหรับการ
ตัดสิ นผลลัพธ์

การประเมินผลผลิต
ผลการประเมินความ
ต้องการจําเป็ นที
ได้รับการตอบสนอง
กับวัตถุประสงค์ที
กําหนดไว้

แหล่ งทีมา : Stufflebeam and Shinkfield (2007 : 335)
4. รู ปแบบการประเมิน CIPP มีลกั ษณะเป็ นกลยุทธ์เชิงระบบสําหรับการปรับปรุ งเนืองจาก
รู ปแบบการประเมิ น CIPP ในแต่ละมิติของการประเมินจะมี ความต่อเนื องส่ งผลต่อกันสําหรับการ
ตัดสิ นใจเปลียนแปลง ปรับแต่งส่ วนต่างๆ ของโครงการหรื อกล่าวอิกนัยหนึ งได้ว่ารู ปแบบการประเมิน
CIPP สามารถนํา มาใช้ใ นฐานะกลยุท ธ์ เ ชิ ง ระบบสํา หรั บ การปรั บ ปรุ ง โครงการ แผนงานหรื อ สิ ง
แทรกแซง ดังแสดงให้เห็นได้ตามภาพประกอบที 2
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ปฏิบัตกิ าร
ระบบทัวไป

กําหนดแนวทาง
แก้ ปัญหา

ไม่

การประเมิน
บริบท
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ความ
ต้ องการจําเป็ น
เปลียนแปลง

ใช่

ใช่
นิยามขอบเขต
และ
วัตถุประสงค์

แนวทาง
แก้ ปัญหา
ทีปรากฏ

ไม่
ไม่

การประเมิน
ปั จจัยนําเข้ า

ไม่

ค้ นพบ
กลยุทธ์ ทจะ
ี
ดําเนินการ

ใช่

ความ
ต้ องการจําเป็ น
ในการพัฒนาและ
ทดสอบ

ใช่
พัฒนาและทดสอบ
ภาคสนามเกียวกับกลยุทธ์

การประเมิน
กระบวนการและผลผลิต

ยุต/ิ
ล้ มเลิก

ไม่

ความมี
ประโยชน์ ของ
กลยุทธ์ ทจะดํ
ี าเนิน
ต่ อไป

ไม่

ความ
พึงพอใจ
ในการปฏิบัติ

ใช่
ใช่

ยังคงมี
ความต้ องการ
จําเป็ นแก้ ปัญหา

ไม่
ภาพประกอบที 2 ผังไหลของรู ปแบบการประเมินในฐานะทีเป็ นตัวกระตุน้ การปรับปรุ งเชิงระบบ
(ดัดแปลงจาก Stufflebeam and Shinkfield, 2007 : 348)
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จากภาพประกอบที 2 จะเห็นว่าผลจากการประเมินมิติ 4 ด้านตามรู ปแบบการประเมิน CIPP
จะนํามาใช้สําหรับการปรั บปรุ งการดําเนิ นงานในขันตอนต่อๆ ไปตามลําดับ รวมทังยังใช้สําหรับการ
ประเมินในมิติต่อๆ ไปอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่นผลจากการประเมินบริ บททําให้พบความต้องการจําเป็ น
สํา หรั บการเปลี ยนแปลงหรื อปรั บปรุ งวัตถุ ป ระสงค์แ ละแนวทางแก้ปั ญหา หลัง จากนันก็จ ะทํา การ
ประเมินปั จจัยนําเข้าซึงจะทําให้ได้กลยุทธ์ทีจะใช้ดาํ เนินการแก้ปัญหาและนําไปสู่ การพัฒนาและทดสอบ
ภาคสนามเกี ยวกับ กลยุท ธ์ ด ัง กล่ า ว โดยการประเมิ น กระบวนการและผลผลิ ต ถ้า หากการประเมิ น
กระบวนการและผลผลิตก่อให้เกิดความพึงพอใจผลการปฏิบตั ิหรื อดําเนิ นโครงการทีผ่านมา ก็นาํ ไปสู่
การพิจารณาเกียวกับความต้องการจําเป็ นในการแก้ปัญหาต่อไปตามลําดับวัฏจักรเดิม แต่ถา้ ผลการปฏิบตั ิ
ของโครงการไม่ก่อให้เกิดความพึงพอใจหรื อแม้ว่าพึงพอใจแต่ความต้องการจําเป็ นในการแก้ปัญหาไม่
เป็ นทีต้องการอีกต่อไปก็จะนําไปสู่ การยุติ ล้มเลิก การดําเนินการในทีสุ ด
รู ปแบบการประเมิน CIPIEST และการนําไปใช้
รู ปแบบการประเมิน CIPIEST คือ ส่ วนปรับขยายของรู ปแบบการประเมิน CIPP โดยปรับ
ขยายการประเมินผลผลิต (Product Evaluation ) ออกเป็ นการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
การประเมินประสิ ทธิผล (Effectiveness Evaluation) การประเมินความยังยืน (Sustainability Evaluation)
และการประเมินการถ่ายทอดส่ งต่อ (Transportability Evaluation) ของสิ งทีได้รับการประเมิน ซึ งมัก
ได้แก่ โครงการ แผนงานหรื อสิ งแทรกแซงต่างๆ โดยที ส่ วนขยายของมิ ติการประเมิ นที เพิมขึ นนี มี
ความหมายครอบคลุมรวมถึงการประเมินผลผลิตเดิมและการประเมินผลลัพธ์นนเอง
ั ทังนีความหมายของ
มิติการประเมินทีเพิมขึน พิจารณาได้จากการตังคําถามการประเมิน (Evaluation Questions) แต่ละมิติดงั นี
(Stufflebeam, Gulickson and Wingate, 2002 : 66 ; Stufflebeam and Shinkfield, 2007 : 327)
การประเมิ นผลกระทบ เป็ นการประเมิ นโดยตังคํา ถามว่ า สิ งที ผูร้ ั บผลประโยชน์ (จาก
โครงการหรื อสิ งแทรกแซง) ได้รับเกิ นไปกว่าเป้ าหมายความต้องการทีจะได้รับตอบสนองตามความ
ต้องการจําเป็ นนันคืออะไรบ้าง คําถามนีชีให้เห็นว่าไม่ว่าสิ งทีได้รับเกินไปกว่าทีกําหนดไว้นนจะเป็
ั
นไป
ในทางบวกหรื อทางลบก็ลว้ นแต่เป็ นผลกระทบทังสิ น
การประเมิ นประสิ ทธิ ผล เป็ นการประเมิ นโดยตังคําถามว่า โครงการหรื อสิ งแทรกแซง
บรรลุตอบสนองความต้องการจําเป็ นของกลุ่มผูร้ ับประโยชน์ได้อย่างครอบคลุมหรื อไม่
การประเมิ นความยังยืน เป็ นการประเมิ นโดยตังคําถามว่า แนวทางการปฏิ บตั ิอย่างเป็ น
ระบบหรื อเป็ นทางการเกี ยวกับการนําโครงการไปใช้ให้ประสบผลสําเร็ จอย่างยังยืนคืออะไร คําถาม
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ดังกล่าวมุ่งพิจารณาประเมินความคงอยู่หรื อความต่อเนื องในการทําโครงการทีประสบผลสําเร็ จไปใช้
รวมถึง วิธีการในการรักษาไว้ซึงความสําเร็ จของโครงการดังกล่าว
การประเมินการถ่ายทอดส่ งต่อ เป็ นการประเมินโดยตังคําถามว่า มีการนําโครงการหรื อ
สิ งแทรกแซงทีประสบความสําเร็ จไปประยุกต์หรื อปรับปรุ งใช้ในทีอืน ๆ หรื อไม่
จะเห็นว่ามิติการประเมินทีเพิมขึนทัง 4 ด้าน จากการขยายการประเมินผลผลิต ตามรู ปแบบ
การประเมิ น CIPP เดิ มนัน แท้ที จริ งก็คือ การประเมิ นในส่ ว นที สตัฟ เฟิ ลบี ม เรี ยกว่า “ผลลัพธ์ ”
(Outcomes) ของโครงการนันเอง เพียงแต่เป็ นการจําแนกและตังคําถามการประเมิ นให้ชัดเจนยิงขึน
ดังนันวิธีการนํารู ปแบบการประเมิน CIPIEST ไปใช้จึงยังคงมีลกั ษณะเช่นเดียวกับการใช้รูปแบบการ
ประเมิ น CIPP ที กล่ า วผ่า นมาไม่ ว่า จะเป็ นเรื องเกี ยวกับคุ ณค่ า ของรู ป แบบการประเมิ นทังที เป็ นการ
ประเมินเป็ นระยะๆ และการประเมินสรุ ปรวม เหล่านีเป็ นต้น
สรุ ป
รู ปแบบการประเมิน CIPP และ CIPIEST ทีนํามาใช้ในการประเมินสิ งทีได้รับการประเมิน
ควรใช้ป ระเมิ น เป็ นระยะๆ และประเมิ น สรุ ป รวม โดยใช้เ ทคนิ ค วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล อย่ า ง
หลากหลายสอดคล้องกับประเด็นย่อยๆ ทีต้องการประเมินในแต่ละมิติ รวมทังใช้ขอ้ มูลทังเชิ งปริ มาณ
และเชิ ง คุ ณภาพสําหรั บนํามาวิเคราะห์สรุ ปตี ความผลการประเมิ น ทังนี แหล่ งที มาของข้อมูลในการ
ประเมินก็ตอ้ งเก็บรวบรวมหรื อได้มาอย่างหลากหลาย ครอบคลุมผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทังหมด ทังทีเป็ นทีม
ผูป้ ฏิบตั ิงานในโครงการ ผูร้ ับผลประโยชน์จากโครงการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูเ้ ป็ นเจ้าของโครงการ รวมทัง
ข้อมูลจากเอกสาร บันทึกต่าง ๆ ประกอบด้วยเช่นกัน
*******************************************************************

เอกสารอ้ างอิง
Stufflebeam, Gulickson and Wingate. (2002). The Spirit of Consuelo: An Evaluation of Ke Aka
H o&o& na. The Evaluation Center, Western Michigan University.
Stufflebeam and Shinkfield. (2007). Evaluation Theory, Models and Applications. John Wiley
and Son, Ine.

