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Evaluation Theory and Meta Theory of Evaluation
รัตนะ บัวสนธ์ *
บทคัดย่ อ
ทฤษฎีการประเมิน คือ ชุดของความคิดทีสร้ างขึนโดยนักประเมินเพือทําหน้ าทีอธิบายเกียวกับ
วิธีการปฏิบัติในการประเมิน การให้ คุณค่าในสิงทีประเมิน การใช้ ความรู้ จากการประเมิน การสร้ าง
ความรู้ จากการประเมินและสิงทีประเมิน ทฤษฎีการประเมินประกอบด้ วยสองส่วน คือ ทฤษฎีภายใน
และทฤษฎีภายนอกของการประเมิน ทฤษฎีการประเมินทีได้ รับการนําเสนอมีอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ดังนัน
จึงมีการนําเสนอชุดของความคิดเพือจัดกลุ่มและอธิบายทฤษฎีการประเมินทังหลายว่า มีความเหมือน
หรื อแตกต่างกันในแง่มมุ ใดบ้ าง ซึงชุดความคิดทีอธิบายทฤษฎีการประเมินนี เรี ยกว่า อภิมานทฤษฎี
การประเมินหรื อทฤษฎีของทฤษฎีการประเมิน
บทนํา
ประเด็นทีนักประเมิน (evaluator) มักเผชิญเสมอเมือทํางานการประเมิน ก็คือ สิงทีประเมิน
(evaluand) คืออะไร และมีแนวทางหรื อวิธีการปฏิบตั ิเกียวกับการประเมินได้ อย่างไรหรื อกับใครบ้ าง
ประเด็นเหล่านีเป็ นคําถามทีมีคําตอบให้ หลายแง่มมุ และเป็ นคําตอบทีแปรเปลียนไปตามสถานการณ์
เงือนไขทีเกียวข้ อง ด้ วยเหตุฉะนีเองจึงมีนักทฤษฎีการประเมิน(evaluation theorist) หลายคนได้
นําเสนอชุดความคิดเกียวกับการประเมินเพือทําหน้ าทีอธิบาย ตอบประเด็นคําถามดังกล่าว ซึงชุดของ
ความคิดทีว่านีบางครังก็เรี ยกว่า รูปแบบหรื อโมเดลการประเมิน (evaluation model / approach)และ
ทฤษฎีการประเมิน(evaluation theory) โดยนักทฤษฎีการประเมินทีนําเสนอโมเดล แนวทาง หรื อ
ทฤษฎีการประเมิน ซึงเป็ นทีรู้ จักในแวดวงวิชาการด้ านการประเมินตังแต่บุคคลแรก ๆ จนถึงปั จจุบัน
ได้ แก่
คําสําคัญ

1) ทฤษฎีการประเมิน
2) อภิมานทฤษฎีการประเมิน
3) ทฤษฎีภายในของการประเมิน 4) ทฤษฎีภายนอกของการประเมิน
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นักทฤษฎีการประเมินเหล่านีพยายามนําเสนอแนวคิดเกียวกับการประเมินในแง่มมุ ต่าง ๆ ซึง
อาจจะมีบางส่วนคล้ ายคลึงกันและแตกต่างกันทังนีขึนอยูก่ บั ปรัชญาพืนฐานหรื อความเชือเบืองหลังของ
การกําหนดหรื อการให้ คุณค่า (value) ในสิงทีประเมิน ทีมาหรื อคําถามในการประเมิน วิธีเข้ าถึงซึง
ข้ อมูลของสิงทีประเมิน กลุ่มผู้ใช้ ผลการประเมินทีตังใจให้ ใช้ เป็ นต้ น โมเดล แนวทาง หรื อทฤษฎีการ
ประเมินทีได้ รับการพัฒนา นําเสนอโดยนักทฤษฎีการประเมินทีกล่าวนันต่างก็มีจดุ ดีและจุดด้ อยด้ วยกัน
ทังสิน จนอาจกล่าวได้ ว่า “ไม่มีโมเดลหรื อทฤษฎีการประเมินใดทีมีความสมบูรณ์ ถูกต้ อง เหมาะสม
ทีสุดในการใช้ จะมีก็แต่โมเดลหรื อทฤษฎีการประเมินทีดีเหมาะสมสําหรับแต่ละเงือนไข สถานการณ์
หนึงๆ ของการประเมินเท่านัน”
เพือที จะก่อให้ เกิดความเข้ าใจและเลือกใช้ โมเดล แนวทาง หรื อทฤษฎีการประเมินได้ ง่ายขึน
ผู้เขียนจึงได้ นําเสนอแนวคิดเกียวกับคําอธิบายทฤษฎีการประเมินหรื ออาจจะเรี ยกว่าอภิมานทฤษฎีการ
ประเมิน (Meta – Evaluation Theory ) ขึน โดยมีสาระตามลําดับต่อไปนี
ทฤษฎีการประเมิน
ทฤษฎีการประเมิน(Evaluation Theory or Theory of Evaluation)หมายถึง ชุดของข้ อความที
ทําหน้ าทีอธิบายเกียวกับการประเมิน ซึงในวงวิชาการด้ านการประเมินนอกจากจะเรี ยกว่าทฤษฎีการ
ประเมินแล้ วก็ยงั มีการใช้ คําอืน ๆ ทีมีความหมายเทียบเคียงทดแทนกันได้ เช่น ใช้ คําว่ารู ปแบบการ
ประเมิน (Evaluation Model or Model of Evaluation)ซึงในภาษาไทยบางทีก็ใช้ ทบั ศัพท์ เรี ยกว่า
โมเดลการประเมิน หรื อใช้ คําว่า แนวทางการประเมิน (Evaluation Approach or Approach of
Evaluation) ดังนันในข้ อเขียนนีผู้เขียนจึงใช้ ทงสามคํ
ั
าไปพร้ อม ๆ กัน เพือง่ายต่อความเข้ าใจ แม้ ว่าโดย
ความหมายอย่างแท้ จริ งแล้ วทังสามคํานี มีระดับความลึกและครอบคลุมของความหมายทับซ้ อนไม่
เท่ากันก็ตาม
โดยทัวไปแล้ วทฤษฎีการประเมินซึงเป็ นชุดของข้ อความทีอธิบายเกียวกับการประเมินดังทีกล่าว
นัน Scriven(2003:15) กล่าวว่า ประกอบด้ วยสองส่วน คือทฤษฎีปทัสถาน (Normative Theories )
และทฤษฎีพรรณนา (Descriptive Theories ) ทฤษฎีปทัสถานของทฤษฎีการประเมินก็คือส่วนที
อธิ บ ายหรื อ บอกเกี ยวกับ การประเมิ น ว่ า ควรจะทํ า อย่ า งไรหรื อ ควรเป็ นอย่ า งไรนันคื อ เป็ นการให้
ความหมายหรื อบอกคุณลักษณะของการประเมิน ในขณะทีทฤษฎีพรรณนาของทฤษฎีการประเมินก็คือ
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ส่วนทีบอกให้ ทราบว่าการประเมินมีกีชนิดอะไรบ้ าง การประเมินทีแท้ จริ งนันทําอะไรและทําไมจึงต้ องทํา
เช่นนัน แต่สําหรับ Shadish (1998: 1-19)ได้ แสดงให้ เห็นถึงเนือหาสาระทีทฤษฎีการประเมินควรอธิบาย
หรื อกล่าวถึงโดย Shadish เสนอเป็ นแผนภูมิไว้ ตามภาพประกอบที 1

การสร้ างความรู้

การให้ คณ
ุ ค่า

การปฏิบตั ิ

การใช้

สิงทีประเมิน

ภาพประกอบที 1 เนือหาสาระของทฤษฎีการประเมินตามแนวคิดของ Shadish (1998 : 2)
จากภาพจะเห็นว่าทฤษฎีการประเมิน ประกอบด้ วยเนือหาสองส่วนคือส่วนทีอยู่ตรงกลางและ
ส่วนทีอยู่รอบนอก ส่วนทีอยู่ตรงกลางคือส่วนทีบ่งบอกเกียวกับวิธีการปฏิบตั ิในการประเมินหรื อกล่าว
ง่ายๆ ก็คือการอธิบายถึงวิธีดําเนินการประเมินนันเองว่าควรจะทําอย่างไร ส่วนทีอยู่รอบนอกถ้ าอธิบาย
ตามเข็มนาฬิกาโดยเริ มจากส่วนแรกคือ สิงทีประเมิน(Evaluand) ส่วนนีก็คือการบ่งบอกว่าสิงทีประเมิน
คืออะไรมี กีประเภท ส่วนต่อไปคื อการให้ คุณ ค่าของสิงที ประเมิ น เป็ นการอธิ บ ายว่าจะให้ คุณค่าได้
อย่างไรโดยใครและใช้ หลักเกณฑ์ ใด ส่วนทีสามคือการสร้ างความรู้ จากการประเมิน ส่วนนี เป็ นการ
อธิ บายถึงผลทีได้ รับจากการดําเนินการประเมินนันก่อให้ เกิดความรู้ ใดๆ สําหรั บการประเมินหรื อไม่
อะไรบ้ าง และส่วนสุดท้ ายคือเรื องการใช้ ผลการประเมินให้ เกิดประโยชน์เป็ นการอธิบายเกียวกับการนํา
ผลการประเมินไปใช้ สําหรับกลุม่ บุคคลต่างๆทีเกียวข้ องกับสิงทีประเมินหรื อดําเนินงานประเมิน
จากแนวคิดของ Scriven และ Shadish ทีกล่าวถึงทฤษฎีการประเมินจึงอาจสรุ ปได้ ว่าทฤษฎี
การประเมิน(หรื อโมเดลและแนวทางการประเมิน)ใดๆ ก็ตามควรเป็ นชุดคําอธิบายเกียวกับวิธีการปฏิบตั ิ
หรื อการดําเนินงานประเมิน สิงทีประเมิน การให้ คุณค่า การสร้ างความรู้ จากการประเมินและการใช้
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ประโยชน์ จากผลการประเมินหรื อถ้ าสรุ ปอย่างสันที สุดทฤษฎีการประเมินก็คือ ชุ ดของข้ อความที
อธิบายเกียวกับวิธีการประเมิน สิงทีประเมินและการใช้ ผลจากการประเมินนันเอง ทังนี ชุด
ข้ อความทีอธิบายจะมีลกั ษณะอย่างไรก็ขึนอยู่กับปรัชญาหรื อความเชือเบืองหลังเกียวกับการประเมิน
เพราะปรัชญาหรื อความเชือเบืองหลังทีกล่าวนีจะเป็ นตัวกําหนดการกระทําเกียวกับการประเมินในทีสุด
ดังทีผู้เขียนพัฒนาทฤษฎีการประเมินนเรศวร ในปี พ.ศ.2548
อภิมานทฤษฎีการประเมิน
อภิมานทฤษฎีการประเมิน หรื อ ทฤษฎีของทฤษฎีการประเมิน (Meta -Theory of Evaluation
or Theory of Evaluation Theory) คือชุดของข้ อความทีเป็ นแนวคิดเพือใช้ สําหรับอธิบายเกียวกับทฤษฎี
การประเมินว่าแต่ละทฤษฎีมีลกั ษณะอย่างไร เนืองจากมีทฤษฎีการประเมินเป็ นจํานวนมาก การสร้ าง
คํ า อธิ บ ายทฤษฎี ก ารประเมิ น มี ป ระโยชน์ ใ นแง่ ก ารจั ด กลุ่ ม ทฤษฎี ก ารประเมิ น ไว้ ด้ วยกั น ตาม
คุณลักษณะบางอย่างทีมีร่วมกัน ซึงทําให้ สะดวกต่อการนําทฤษฎีการประเมินไปใช้ ประเมินสิงทีประเมิน
ได้ ตรงตามปรัชญา วัตถุประสงค์และวิธีการปฏิบตั ิในการประเมิน ของทฤษฎีการประเมินนันๆ
ทังนีทฤษฎีของทฤษฎีการประเมิน ได้ มีความพยายามของนักทฤษฎีการประเมินจํานวนหนึง
นําเสนอแนวคิดไว้ ได้ แก่
Stake(1974) เขียนบทความทางวิชาการชือ แนวทางทัง 9 ของการประเมินทางการศึกษา(Nine
approaches to educational evaluation) โดยเขียนเป็ นตารางจําแนกประเภทแนวทางการประเมินทาง
การศึกษาไว้ ว่ามีทงสิ
ั น 9 แนวทาง แต่เอกสารดังกล่าวมิได้ เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการใดๆ เป็ นการ
นํ า เสนอในการเรี ย นการสอนที ศู น ย์ ก ารวิ จั ย และประเมิ น ทางการเรี ย นการสอนและหลั ก สู ต ร
มหาวิทยาลัยอิลินอยส์ เมืองเออร์ บาน่า-แชมเปญจ์(CIRCE, University of Illinois , Urbana –
Champaign)เท่านัน
House (1978,1980 และ 1983)ทําการวิเคราะห์จดั กลุ่มรู ปแบบการประเมินทังหลายโดยใช้
หลักของอภิปรั ชญาและจริ ยศาสตร์ (หรื อการให้ คุณค่า)ของตนเองเป็ นเกณฑ์การจัดกลุ่มรู ปแบบการ
ประเมิน
Stufflebeam (2001) นําเสนอแนวคิดการจัดการกลุ่มรู ปแบบแนวทางและทฤษฎีการประเมิน
ออกเป็ น 4 กลุ่มใหญ่ ได้ แก่ 1) กลุ่มแนวทางการประเมินมุ่งเสนอข้ อค้ นพบทีขาดความเทียงตรงหรื อ
ความสมบูรณ์(Promote invalid or incomplete findings) 2)แนวทางการประเมินทีมุ่งเน้ นคําถามหรื อ
เทคนิควิธีการ(Questions and/or methods oriented approaches) 3)แนวทางการประเมินทีมุ่งเน้ น
การปรับปรุงหรื อการประเมินทีมุ่งตรวจสอบได้ (Improvement or account ability approaches) 4)แนว
ทางการประเมินทีมุ่งเน้ นข้ อเสนอหรื อการสนับสนุนทางสังคม(Social Agenda or advocacy
approaches) โดยแต่ละกลุ่มก็ประกอบด้ วย รูปแบบ วิธีการประเมินต่าง ๆ การจัดกลุ่มอธิบายทฤษฎี
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หรื อโมเดลการประเมินเหล่านี Stufflebeam อาศัยประสบการณ์ส่วนตัว(Stufflebeam,2001:12) ทําการ
ประเมินคุณค่าของทฤษฎีหรื อโมเดลการประเมินต่างๆจํ านวน 22 โมเดล ตามเกณฑ์ มาตรฐานการ
ประเมินโครงการ(Program Evaluation Standards)ของคณะกรรมการร่ วมการประเมิน(Joint
Committee of evaluation ) ผลการประเมินของ Stufflebeamปรากฏออกมาในลักษณะทีแสดงให้ เห็น
ถึงจุดดีจดุ ด้ อยของแต่ละโมเดลหรื อทฤษฎีการประเมินนันๆ
Scriven (2003 : 15-30) เป็ นอีกบุคคลหนึงทีเสนอแนวคิดการจัดกลุ่มจําแนกทฤษฎี โมเดลหรื อ
แนวทางการประเมิน ไว้ โดยพิจารณาจากบทบาทของนักประเมินตามทีทฤษฎีหรื อโมเดลการประเมิน
นันๆอธิ บ ายไว้ ซึ ง Scriven จํ า แนกออกเป็ น 8 กลุ่ ม โมเดลได้ แ ก่ 1)โมเดลกึ งการประเมิ น (QuasiEvaluation)2)โมเดลการประเมินเป้าหมายผลสัมฤทธิ(Goal – Achievement Evaluation) 3)โมเดลการ
ประเมินอิงพืนฐานผลลัพธ์ (Outcome-Base Evaluation) 4)โมเดลการประเมินมุ่งเน้ นผู้รับบริ การ
(Consumer – Oriented Evaluation) 5)โมเดลการประเมินเฉพาะเป็ นระยะๆ(Formative –Only Model)
6)รู ปแบบการมีสว่ นร่วมหรื อบทบาทแบบผสมผสาน(Participatory or Role –Mixing Approaches) 7)
โมเดลการประเมินขับเคลือนทฤษฎี(Theory-Driven Evaluation)และ 8)โมเดลเชิงพลัง(Power Models)
ในปี 2004 AlkinและChristie ( Alkin and Christie, 2004: 12-54) นําเสนอแนวคิดเพือจัดกลุ่ม
อธิบายทฤษฎี โมเดลหรื อแนวทางการประเมินออกเป็ นแผนภูมิต้นไม้ โดยใช้ ชือว่า ต้ นไม้ ทฤษฎีการ
ประเมิน (An Evaluation Theory Tree) ประกอบด้ วยสามกิง (Tree Branches) ใหญ่ หรื อสามกลุ่ม
คือ กิง(กลุ่ม)ทีหนึง เน้ นด้ านการใช้ ผลการประเมิน กิง(กลุ่ม)ทีสอง เน้ นด้ านวิธีการทีใช้ ประเมินกิง
(กลุ่ม)ทีสาม เน้ นด้ านการให้ คุณค่าของสิงทีประเมิน โดยมีแนวคิดการประเมินเพือตรวจสอบความ
รับผิดชอบและการควบคุม (accountability and control) และการสืบค้ นทางสังคม (social inquiry)
เป็ นรากฐาน (หรื อรากแก้ ว) ของต้ นไม้ การประเมิน ทังนี ในแต่ละกิง(กลุ่ม) ของต้ น ไม้ การประเมิ น
ก็ประกอบด้ วยทฤษฎี โมเดลหรื อแนวทางการประเมินทีนําเสนอโดยนักทฤษฎีการประเมินแต่ละคน
สํ าหรั บประเทศไทยนันนักประเมินที นํ าเสนอแนวคิ ดจัดกลุ่มทฤษฎีโมเดลหรื อแนวทางการ
ประเมินไว้ อย่างเป็ นระบบก็คือ ศิริชยั กาญจนวาสี(2545 : 103-129) โดยใช้ ชือว่าทฤษฎีรูปแบบการ
ประเมิน(A Theory of Evaluation Model) ทังนี ศิริชยั กาญจนวาสี ใช้ เกณฑ์การจัดกลุ่มรู ปแบบการ
ประเมินเป็ น 2 มิติ คือ 1)มิติด้านวัตถุประสงค์ประกอบด้ วยวัตถุประสงค์ม่งุ เน้ นการตัดสินใจและมุ่งเน้ น
การตัดสินคุณค่าเกียวกับสิงที ประเมิน2)มิติด้านวิธีการประกอบด้ วย การใช้ วิธีเชิ งระบบและการใช้
วิธีการเชิงธรรมชาติ ในการเข้ าถึงคุณค่าของสิงประเมิน ผลการใช้ มิติดังกล่าวเมือจัดเป็ นตารางไขว้
2 × 2 ก็จะทําให้ ได้ กลุ่มรู ปแบบการประเมินออกเป็ น 4 กลุ่มใหญ่คือ 1)กลุ่มทีใช้ วิธีการเชิงระบบและ
มุ่งเน้ นการตัดสินใจ(Systematic-Decision Oriented) 2)กลุ่มทีใช้ วิธีการเชิงธรรมชาติและมุ่งเน้ นการ
ตัดสินใจ (Naturalistic- Decision Oriented) 3)กลุม่ ทีใช้ วิธีการเชิงระบบและมุ่งเน้ นการตัดสินคุณค่า
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(Systematic-Value Oriented) และ 4)กลุ่มที ใช้ วิธีการเชิงธรรมชาติและมุ่งเน้ นการตัดสินคุณค่า
(Naturalistic-Value Oriented) ในแต่ละกลุ่มก็ประกอบด้ วยรู ปแบบทีนักประเมินทังหลายพัฒนา
นําเสนอไว้
จะเห็นว่าการนําเสนอทฤษฎีของทฤษฎีการประเมินโดยนักทฤษฎีประเมินทีกล่าวมานันแต่ละ
คนจะใช้ หลักเกณฑ์การจัดกลุ่มจําแนกอธิ บายทฤษฎีการประเมินต่างกันและมักอาศัยประสบการณ์
ความคิดเห็นส่วนตัวในการจัดทฤษฎีโมเดล(รูปแบบ)หรื อแนวทางการประเมินลงในแต่ละกลุม่ ด้ วยเหตุนี
จึงเป็ นไปได้ ว่าเมือใช้ หลักเกณฑ์จําแนกอธิบายต่างกันทฤษฎีโมเดล(รู ปแบบ)หรื อแนวทางการประเมิน
หนึงๆ จึงอาจอยูใ่ นหลายกลุม่ ขึนอยูก่ บั ว่าจะใช้ เกณฑ์อะไรจําแนก
อภิมานทฤษฎีของทฤษฎีการประเมินหรื อทฤษฎีของทฤษฎีการประเมิน ทีผู้เขียนทําเสนอครังนี
ใช้ หลักเกณฑ์จําแนก อธิบายทฤษฎีการประเมินตามเกณฑ์ตอ่ ไปนี
1) มิติด้านเกณฑ์ หมายถึง ลักษณะของเกณฑ์ทีใช้ ตดั สินเกียวกับสิงทีประเมิน แบ่งเป็ น ความ
เป็ นปรนัยนิยม และอัตนัยนิยม (objectivism และ subjectivism )
2) มิตดิ ้ านวัตถุประสงค์การตัดสิน หมายถึง จุดมุ่งเน้ นหรื อความต้ องการเกียวกับการตัดสินสิงที
ประเมินแบ่งเป็ น มุง่ เน้ นการตัดสินใจและ ตัดสินคุณค่า(decision และ value)
3) มิติด้านวิธีการ หมายถึง วิธีการหรื อแนวทางสําหรับการค้ นหาเข้ าถึงคุณค่าของสิงทีประเมิน
แบ่งเป็ น วิธีการเชิงระบบและวิธีการเชิงธรรมชาติ(systematic และ naturalistic)
4) มิติ ด้านบทบาทนักประเมิ น หมายถึง ลักษณะการทํ างานของนักประเมิน ในการทํ างาน
ประเมินสิงประเมินแบ่งเป็ นนักประเมินเป็ นผู้เชียวชาญและนักประเมินเป็ นผู้ร่วมงานหรื อมีลกั ษณะเท่า
เทียมกับบุคคลอืนๆในการดําเนินงานประเมิน(expert และ co-ordinator)
จากการจําแนกทฤษฎีการประเมินตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงสามารถจัดกลุ่มอธิ บายทฤษฎี
ั นจํานวน
โมเดล(รู ปแบบ)หรื อแนวทางการประเมินของนักทฤษฎีการประเมินออกเป็ นกลุ่มใหญ่ๆได้ ทงสิ
16 กลุม่ ดังตารางที 1
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Co.

Natu

Exp.

Co.

Sys.

Exp.

ตารางที 1 กลุ่มทฤษฎีโมเดล(รู ปแบบ)หรื อแนวทางการประเมินของนักทฤษฎีการประเมิน
Obj.
Sub.
Dec.
Val.
Dec.
Val.
Owing(1973) Patton(1978,1986) Scriven(1967)
Tyler(1950)
Cronbach(1963)
Wolf(1975)
Scriven(1973)
Stake(1967)
Provus (1971)
Chen (1990)
Kirkpatrick(1978)
Stufflebeam(1971) Bickman(1990)
Sander and
Horn(1994)
Webster(1995)
Tymms(1995)
Patton
Greene and
other (1989,1997) (1980,1987)
Rippey(1973)
Stake(1975)
House and Howe
Parlett and
(1998)
Hamilton(1976)
Alkin(1979)
Stufflebeam and
Shinkfield (2007)

Fetterman (1994)

Greene and
other (1989,1997)

Linclon and Guba
Stake(1995)
Buosonte (2005)
(1985)
Fetterman (1994) Eisner(1975,1979)
McDonald(1975) O’ Sullivan (2004)
Cousin (1996)
Shapiro(1988)

จากตารางที 1 เมือพิจารณากลุม่ ทฤษฎีโมเดลการประเมินจากซ้ ายไปขวาจะทําให้ ได้ ดงั นี
กลุม่ ที 1 ODSE เป็ นกลุม่ ทฤษฎีโมเดลหรื อแนวทางการประเมินทีเกณฑ์ใช้ สําหรับการตัดสินมี
ลักษณะชัด เจนรั บรู้ ได้ ต รงกัน (หรื อมี ค วามเป็ นปรนัย) เป็ นการประเมินที มุ่งตัด สิน ใจเกี ยวกับสิงที
ประเมิน โดยใช้ วิธีการอย่างเป็ นระบบในการศึกษาข้ อมูลหลักฐานต่างๆเกียวกับสิงทีประเมิน และนัก
ประเมินมีบทบาทเป็ นผู้เชียวชาญ เป็ นผู้มีอํานาจในการประเมิน นักทฤษฎีการประเมินที นํ าเสนอ
ทฤษฎีโมเดลหรื อแนวทางประเมินจัดอยู่ในกลุ่มนี ได้ แก่ Tyler(1950) Cronbach(1963) Provus(1971)
Stuffllebeamและคณะ(1971) Rossi, Freeman และ Wright(1979)
กลุม่ ที 2 OVSE เป็ นกลุม่ ทฤษฎีโมเดลหรื อแนวทางการประเมินทีเกณฑ์ใช้ สําหรับตัดสินมีความ
ชัดเจนเป็ นปรนัย มุ่งเน้ นการตัดสินคุณค่าสิงทีประเมิน โดยใช้ วิธีการอย่างเป็ นระบบในการศึกษาข้ อมูล
และนักประเมินมีบทบาทเป็ นผู้เชียวชาญในการประเมิน นักทฤษฎีการประเมินทีนําเสนอทฤษฎีโมเดล
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หรื อแนวทางการประเมินจัดอยู่ในกลุ่มนีได้ แก่ Chen(1990) และ Bickman(1990) Owen(1973) Wolf
(1975,1979)
กลุ่มที 3 SDSE เป็ นกลุ่มทฤษฎีหรื อโมเดลการประเมินทีเกณฑ์ใช้ สําหรับตัดสินมีลกั ษณะ
ขึนอยู่กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (stakeholders)จึงมีได้ หลายเกณฑ์และอาจรับรู้ ไม่ตรงกัน นันคือมีความ
เป็ นอัตนัย เป็ นการประเมินทีมุ่งเน้ นเป็ นการตัดสินใจ โดยใช้ วิธีการอย่างเป็ นระบบในการศึกษาข้ อมูล
และนักประเมินมีบทบาทเป็ นผู้เชียวชาญในการประเมิน นักทฤษฎีการประเมินทีนําเสนอ ทฤษฎีหรื อ
โมเดลการประเมินในกลุม่ นีได้ แก่ Patton(1978,1986)Stake(1967)
กลุม่ ที 4 SVSE เป็ นกลุ่มทฤษฎีหรื อโมเดลการประเมินทีเกณฑ์ใช้ สําหรับตัดสินมีลกั ษณะเป็ น
อัตนัยขึนอยูก่ บั การรับรู้ตีคา่ ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย มุง่ เน้ นการประเมินเพือตัดสินคุณค่าของสิงทีประเมิน
โดยใช้ วิธีการอย่างเป็ นระบบในการดําเนินงานประเมินและผู้ประเมินมีบทบาทเป็ นผู้เชียวชาญสําหรับ
การประเมิ น นั ก ทฤษฎี ก ารประเมิ น ที นํ า เสนอทฤษฎี ห รื อโมเดลการประเมิ น ในกลุ่ ม นี ได้ แก่
Scriven(1967 และ 1973) และ Kirkpatrick(1978)
กลุม่ ที 5 ODSC เป็ นกลุม่ ทฤษฎีหรื อโมเดลการประเมินทีเกณฑ์ใช้ สําหรับตัดสิน(สิงทีประเมิน)มี
ลักษณะชัดเจนรั บรู้ ได้ ตรงกัน(หรื อมีความเป็ นปรนัย) มุ่งเน้ นการประเมิ นเพือตัด สินใจเกี ยวกับสิงที
ประเมินโดยใช้ วิธีการอย่างเป็ นระบบในการดําเนินงานประเมินและผู้ประเมินมีบทบาทเป็ นผู้ร่วมงาน
ในการประเมิ น นั ก ทฤษฎี ก ารประเมิ น ที นํ า เสนอทฤษฏี ห รื อ โมเดลการประเมิ น ในกลุ่ ม นี ได้ แก่
Stufflebeam and Shinkfield (2007) และAlkin(1979)
กลุม่ ที 6 OVSC เป็ นกลุม่ ทฤษฎีหรื อโมเดลการประเมินทีเกณฑ์ใช้ สําหรับตัดสิน(สิงทีประเมิน)มี
ลักษณะชัดเจนรั บรู้ ได้ ตรงกัน(มีความเป็ นปรนัย) มุ่งเน้ นการประเมินเพื อตัดสินคุณค่าเกียวกับสิงที
ประเมิน โดยใช้ วิธีการประเมินอย่างเป็ นระบบและผู้ประเมินมีบทบาทเป็ นผู้ร่วมงานในการประเมินนัก
ทฤษฎีทีนํ าเสนอทฤษฎีหรื อโมเดลการประเมินในกลุ่มนี ได้ แก่ Sander and Horn(1994)
Webster(1995) และ Tymms(1995)
กลุ่มที 7 SDSC เป็ นกลุ่มทฤษฎีหรื อโมเดลการประเมินทีเกณฑ์ใช้ สําหรับตัดสิน(สิงทีประเมิน)
มีลกั ษณะเป็ นอัตนัยมุ่งเน้ นการประเมินเพือตัดสินใจเกียวกับสิงทีประเมินโดยใช้ วิธีการประเมินอย่าง
เป็ นระบบและผู้ประเมินมีบ ทบาทเป็ นผู้ร่วมงานในการดํ าเนินงานประเมิ นนักทฤษฎี การประเมิน ที
นําเสนอทฤษฎีหรื อโมเดลการประเมินในกลุม่ นีได้ แก่ Fetterman(1994)
กลุ่มที 8 SVSC เป็ นกลุ่มทฤษฎีหรื อโมเดลการประเมินทีเกณฑ์ใช้ สําหรับตัดสิน(สิงทีประเมิน)
มีลักษณะเป็ นอัตนัยมุ่งเน้ นการประเมินเพือตัดสินคุณค่าเกียวกับสิงทีประเมินโดยใช้ วิธีการประเมิน
อย่างเป็ นระบบและผู้ประเมินมีบทบาทเป็ นผู้ร่วมงานในการดําเนินงานประเมินนักทฤษฎีการประเมินที
นําเสนอทฤษฎีหรื อโมเดลการประเมินได้ แก่ Greene and other(1989,1997)
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กลุม่ ที 9 ODNE เป็ นกลุม่ ทฤษฎีหรื อโมเดลการประเมินทีเกณฑ์ใช้ สําหรับตัดสิน(สิงทีประเมิน)มี
ลัก ษณะเป็ นปรนัยมุ่ง เป็ นการประเมิ น เพือตัด สินใจเกี ยวกับ สิงที ประเมิน โดยใช้ วิธี การประเมิน เชิ ง
ธรรมชาติและผู้ประเมินมีบทบาทเป็ นผู้เชียวชาญในการดําเนินงานประเมิน นักทฤษฎีการประเมินที
นํ าเสนอทฤษฎีหรื อโมเดลการประเมินในกลุ่มนี ได้ แก่ Greene and other(1989,1997)และ
Rippey(1973)
กลุ่ม ที 10 OVNE เป็ นกลุ่ม ทฤษฎี ห รื อ โมเดลการประเมิ น ที เกณฑ์ ใ ช้ สํ า หรั บ ตัด สิ น (สิ งที
ประเมิน)มีลกั ษณะเป็ นปรนัย มุ่งเน้ นการประเมินเพือตัดสินคุณค่าเกียวกับสิงทีประเมินโดยใช้ วิธีการ
ประเมินเชิงธรรมชาติและผู้ประเมินมีบทบาทเป็ นผู้เชียวชาญในการดําเนินงานประเมิน นักทฤษฎีการ
ประเมิน ทีนําเสนอทฤษฎีหรื อโมเดลการประเมินในกลุ่มนีได้ แก่ Patton (1980,1987) และ Stake
(1975)
กลุม่ ที 11 SDNE เป็ นกลุม่ ทฤษฎีหรื อโมเดลการประเมินทีเกณฑ์ใช้ สําหรับตัดสิน(สิงทีประเมิน)
มีลักษณะเป็ นอัตนัยมุ่งเน้ นการประเมินเพือตัดสินใจเกี ยวกับสิงทีประเมินโดยใช้ วิธีการประเมินเชิ ง
ธรรมชาติและผู้ประเมินมีบทบาทเป็ นผู้เชียวชาญในการดําเนินงานประเมิน นักทฤษฎีการประเมินที
นําเสนอทฤษฎีหรื อโมเดลการประเมินในกลุ่มนีได้ แก่ Stake(1995) Fetterman (1994) และ
Buosonte(2005)
กลุม่ ที 12 SVNE เป็ นกลุม่ ทฤษฎีหรื อโมเดลการประเมินทีเกณฑ์ใช้ สําหรับตัดสิน(สิงทีประเมิน)
มีลกั ษณะเป็ นอัตนัยมุ่งเน้ นการประเมินเพือตัดสินคุณค่าเกียวกับสิงทีประเมินโดยใช้ วิธีการประเมินเชิง
ธรรมชาติและผู้ประเมินมีบทบาทเป็ นผู้เชียวชาญในการดําเนินงานประเมิน นักทฤษฎีการประเมินที
นําเสนอทฤษฏีหรื อโมเดลการประเมินในกลุ่มนีได้ แก่ Lincoln and Guba (1985) และ Eisner
(1975,1979)
กลุม่ ที 13 ODNC เป็ นกลุม่ ทฤษฎีหรื อโมเดลการประเมินทีเกณฑ์ใช้ สําหรับตัดสิน(สิงทีประเมิน)
มีลกั ษณะเป็ นปรนัย มุ่งเน้ นการประเมินเพือตัดสินใจเกียวกับสิงทีประเมิน โดยใช้ วิธีการประเมินเชิง
ธรรมชาติ และผู้ประเมินมีบทบาทเป็ นผู้ร่วมงานในการดําเนิ นงานประเมิน นักทฤษฎีการประเมินที
นําเสนอทฤษฎีหรื อโมเดลการประเมินในกลุม่ นีได้ แก่ House and Howe (1998)
กลุม่ ที 14 OVNC เป็ นกลุม่ ทฤษฎีหรื อโมเดลการประเมินทีเกณฑ์ใช้ สําหรับตัดสิน(สิงทีประเมิน)
มีลกั ษณะเป็ นปรนัยมุ่งเน้ นการประเมินเพือตัดสินคุณค่าเกียวกับสิงทีประเมิน โดยใช้ วิธีการประเมินเชิง
ธรรมชาติ และผู้ประเมินมีบทบาทเป็ นผู้ร่วมงานในการดําเนิ นงานประเมิน นักทฤษฎีการประเมินที
นําเสนอทฤษฎีหรื อโมเดลการประเมินในกลุม่ นีได้ แก่ McDonald (1975)
กลุม่ ที 16 SVNC เป็ นกลุม่ ทฤษฎีหรื อโมเดลการประเมินทีเกณฑ์ใช้ สําหรับตัดสิน(สิงทีประเมิน)
มีลกั ษณะเป็ นอัตนัยมุ่งเน้ นการประเมินเพือตัดสินคุณค่าเกียวกับสิงทีประเมิน โดยใช้ วิธีการประเมินเชิง
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ธรรมชาติและผู้ประเมินมีบทบาทเป็ นผู้ร่วมงานในการดําเนินงานประเมิน นักทฤษฎีประเมินทีนําเสนอ
ทฤษฎีหรื อโมเดลการประเมินในกลุม่ นีได้ แก่ Shapiro (1988) Cousin (1996) O’Sullivan (2004)
ทฤษฎีหรื อโมเดล การประเมินทีจัดไว้ ในแต่ละกลุ่มนัน พิจารณาจากจุดเด่นของแต่ละทฤษฎี
หรื อโมเดลทีนักทฤษฎีการประเมินแต่ละคนมุ่งเน้ นนําเสนอเป็ นสําคัญ แต่กระนันก็ตามจะเห็นว่าทฤษฎี
หรื อโมเดลการประเมินทีนําเสนอโดยนักทฤษฎีการประเมิน บางคนอาจจัดอยู่ได้ มากกว่าหนึงกลุ่มทังนี
เป็ นเพราะทฤษฎีหรื อโมเดลการประเมินนันๆมีจดุ มุ่งเน้ นมากกว่าหนึงอย่าง
สรุ ป
อภิมานทฤษฎีการประเมิน หรื อทฤษฎีของทฤษฎีการประเมินทีผู้เขียนสร้ างขึน พิจารณาจากมิติ
ทัง 4 ด้ านเป็ นเกณฑ์การจัดกลุม่ ซึงทําให้ ได้ กลุม่ ทฤษฎีหรื อโมเดลการประเมินทังสิน 16 กลุ่ม ผลจาก
อภิมานทฤษฎีการประเมินดังกล่าว จะช่วยให้ นกั ประเมินเลือกใช้ ทฤษฎีหรื อโมเดลการประเมินทีเสนอ
โดยนักทฤษฎีการประเมินทังหลายได้ ตรงกับวัตถุประสงค์การประเมิน เพือประเมินสิงทีประเมินได้ ตามที
ต้ องการยิงขึน แต่อย่างไรก็ดีพึงตระหนักอยู่เสมอว่า ไม่มีทฤษฎีหรื อโมเดลการประเมินใดทีดีทีสุดหรื อ
สมบูรณ์แบบทีสุด ทีจะสามารถนํามาใช้ ประเมินสิงทีประเมินทุกกรณี เป็ นภารกิจของนักประเมินทีพึง
เลื อกทฤษฎี ห รื อโมเดลการประเมิ น ที เหมาะสมที สุดกับ สิงที ประเมิน ในขณะนันภายใต้ เ งื อนไขของ
ทรัพยากร(คน เงิน เวลา วัสดุอปุ กรณ์ และ สถานที) การประเมินทีมีอยู่เพือทีจะทําให้ ผลการประเมินมี
ความถูกต้ องแม่นยํา เหมาะสม เป็ นไปได้ และนําไปใช้ ประโยชน์ ได้ มากทีสุด
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