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 ช�วงน้ีบทความท่ีผมนํามาเสนอให-กับพี่น-องเพื่อนครูน้ัน ผมได-นํารายละเอียดของบทความมาจากเอกสาร
เรื่อง “การประชุมสัมมนา การวิจัย วัดผล และประเมินผลสัมพันธ<แห�งประเทศไทย ครั้งที่ 23 : มโนทัศน<ใหม�ด-าน
การวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษาสําหรับยุคใหม�” ซ่ึงภาควิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร< 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม� เปHนเจ-าภาพในการจัดประชุมสัมมนาดังกล�าว เมื่อตอนต-นปI 2558 
 สําหรับบทความน้ีผมคิดว�าน�าจะตรงกับความสนใจของพี่น-องเพื่อนครูหลาย ๆ ท�าน เพราะเก่ียวข-องกับ
การประเมินโครงการ และวิธีการประเมินโครงการท่ีนิยมเปHนลําดับต-น ๆ ของพี่น-องครูเราน้ันก็คือ CIPP Model  
 ขออนุญาตเริ่มในตอนที่ 1 ตามช่ือบทความเลยครับ “รูปแบบการประเมินแบบ CIPP และ CIPIEST           
มโนทัศน<ท่ีคลาดเคล่ือนและการนําไปใช-” เขียนและเรียบเรียงโดย ศาสตราจารย< ดร.รัตนะ บัวสนธ< อาจารย<
ประจําภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร< มหาวิทยาลัยนเรศวร รายละเอียดท้ังหมดเปHนดังต�อไปน้ีครับ 
 

ในวงการนักประเมิน (Evaluator) ที่ทํางานเก่ียวกับการประเมินโครงการหรือแผนงานน-อยคนนักที่จะ         
ไม�รู-จัก หรือ ใช-รูปแบบการประเมิน CIPP สําหรับประเมินโครงการหรือแผนงานไมว�าจะเปHนโครงการ แผนงาน
ทางการศึกษาสังคมศาสตร<หรือแม-กระทั่งทางสาธารณสุขศาสตร<เองก็ตาม ในประเทศไทยน้ันถ-าหากหยิบรายการ
การประเมินแผนงานหรือหลักสูตรการศึกษามาอ�านสัก 100 เล�ม ก็จะพบว�าใช-รูปแบบการประเมิน CIPP ไม�ตํ่ากว�า 
90 เล�ม  

แต�อย�างไรก็ดีการใช-รูปแบบการประเมิน CIPP ในแวดวงการประเมินของไทยส�วนใหญ�จะนํามาใช-ประเมิน
ในลักษณะที่โครงการแผนงานน้ัน ๆ ส้ินสุดลงแล-วหรือประเมินท่ีเรียกว�าประเมินสรุปรวม (Summative 
Evaluation) น่ันเอง ซึ่งเปHนการใช-รูปแบบการประเมิน CIPP ที่ยังมีความเคล่ือนไหวในมโนทัศน<เก่ียวกับรูปแบบ 
CIPP อยู�มาก นอกจากน้ัน แดเนียล สตัฟเฟ_ลบีม (Daniel Stufflebeam) ผู-พัฒนารูปแบบการประเมิน CIPP ในปI 
1971 ก็ได-ปรับขยายรูปแบบ CIPP เปHน CIPIEST ในปe 2007  

ดังน้ันบทความน้ีจึงมุ�งนําเสนอสาระสําคัญเก่ียวกับรูปแบบการประเมิน CIPP หรือ CIPIEST ตามลําดับ  
1) มโนทัศน<คลาดเคล่ือนการใช-รูปแบบการประเมิน CIPP 2) รูปแบบการประเมิน CIPP และการนําไปใช- 3) 
รูปแบบการประเมิน CIPIEST และการนําไปใช- 



มโนทัศน�คลาดเคล่ือนการใช$รูปแบบการประเมิน CIPP 
 จากประสบการณ<การอ�านรายงานการประเมินโครงการ แผนงาน และหลักสูตรของผู-ประเมินส�วนใหญ�ใน
ประเทศไทย และจากการมีโอกาสพูดคุยกับสตัฟเฟ_ลบีม ด-วยตัวของผู-เขียนเองเ น่ืองจากในคราวผู-เขียน              
เชิญสตัฟเฟ_ลบีม มาร�วมงานสัมมนาทางวิชาการด-านการประเมินซึ่งผู-เขียนจัดข้ึนท่ีมหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันท่ี 
17 – 18 มกราคม 2551 เก่ียวกับรูปแบบการประเมิน CIPP รวมท้ังการศึกษาหนังสือเล�มล�าสุดของสตัฟเฟ_ลบีม             
ที่ตีพิมพ<ในปI 2007 (Stufflebeam and Shinkfield , 2007) พบว�า การใช-รูปแบบการประเมิน CIPP ในวงการ
ประเมินของไทยมีมโนทัศน<ท่ีคลาดเคล่ือนในประเด็นหลักๆ ดังน้ี 
 1.  ใช-รูปแบบการประเมิน CIPP เมื่อส้ินสุดโครงการ 
      การใช-รูปแบบการประเมิน CIPP กรณีน้ีผู-ใช-นํารูปแบบการประเมิน CIPP ท่ีแบ�งมิติ การประเมิน
ออกเปHน 4 ด-าน คือ บริบท (Context) ปlจจัยนําเข-า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product)             
มาประเมินโครงการแผนงาน หรือหลักสูตรท่ีส้ินสุดระยะเวลาดําเนินการใช-เพื่อท่ีจะสรุปภาพรวมผลการประเมิน
โครงการ แผนงานดังกล�าวเปHนรายมิติท่ีทําการประเมินซึ่งมีลักษณะเปHนการประเมินย-อนหลัง และไม�ได-ให-
ข-อเสนอแนะสําหรับการตัดสินใจดําเนินงานจากผลการประเมินแต�ละด-าน 
 2.  เครื่องมือฉบับเดียวสําหรับการประเมินทุกมิติ 
      การประเมินโครงการ แผนงานหรือหลักสูตร ท่ีผู-ประเมินแบ�งมิติการประเมินออกเปHน 4 ด-านตามท่ี
กล�าวน้ันมักใช-แบบสอบถามชนิดแบ�งเปHนระดับความคิดเห็น (อาจเปHน 3 , 4 หรือ 5 ระดับ) แล-วสร-างข-อคําถามใน
แต�ละด-านเท�า ๆ กันหรืออาจไม�เท�ากัน โดยส�วนใหญ�จะมีข-อคําถามในแต�ละด-าน 5 – 10 ข-อเพื่อให-ผู-ตอบ                 
ใส�เคร่ืองหมาย � ตามระดับความคิดเห็นระดับใด ๆ ในข-อคําถามน้ัน ๆ แล-วนําคําตอบที่ได-มาตรวจให-คะแนน
เปHนตัวเลขเพื่อนํามาวิเคราะห<ต�อไป ท้ัง ๆ ท่ีจริงแล-วการประเมินในแต�ละมิติหรือแต�ละด-านต-องใช-เครื่องมือ 
เทคนิควิธีการท่ีหลายหลายในการเก็บรวมรวมข-อมูลเพื่อนํามาวิเคราะห<ตัดสินผลการประเมินไม�ใช�ใช-เครื่องมือฉบับ
เดียวเก็บข-อมูลทุกด-าน เปรียบประดุจจะเปHนยารักษาสารพัดโรคกระน้ัน 
 3.  นิยามมิติการประเมินไม�ถูกต-องครอบคลุมและหรือไม�นิยาม 
     งานประเมินโครงการที่ใช-ในรูปแบบ CIPP บ�อยคร้ัง พบว�า มิติการประเมินท้ัง 4 ด-าน ผู-ประเมินไม�ได-
นิยามศัพท<อย�างชัดเจนว�าในแต�ละมิติน้ันมีความหมายครอบคลุมถึงส่ิงท่ีประเมินอะไรบ-าง ย่ิงไปกว�าน้ันบางงาน
ประเมินมิได-มีการนิยามมิติการประเมินดังกล�าวแต�อย�างใดเลย การให-นิยามท่ีไม�ชัดเจนครอบคลุมหรือมิได-ให-นิยาม
มิติการประเมินท้ัง 4 ด-านน้ัน เปHนปlญหาต�อการเขียนข-อคําถามหรือกําหนดประเด็นย�อย สําหรับการประเมินให-มี
ความเปHนเอกพันธ<  (Homogeneous)  ในมิ ติห น่ึง ๆ ของการประเมิน และทําให-มีความเปHนวิ วิธพันธ< 
(Heterogeneous) ระหว�างมิติของการประเมินด-วยเช�นกัน  ปlญหาเช�นน้ีนําไปสู�การเก็บรวบรวมข-อมูลสําหรับ 
การประเมินผิดประเด็นหรือผิดมิติของการประเมิน ซ่ึงเมื่อได-ข-อมูลอันจะเปHนผลจากจากการประเมินท่ีผิดมิติก็ย�อม
ไม�มีประโยชน<น-อยมากต�อการนําผลการประเมินไปใช- 
 4.  ปราศจากการต้ังคําถามการประเมินตามมิติ/ประเด็นการประเมิน 
     ความผิดพลาดคลาดเคล่ือนจะโดยต้ังใจหรือไม�ก็ตามของผู-ประเมินในข-อน้ีเปHนผลสืบเน่ืองเก่ียวโยงกับ
ข-อที่ผ�านมา น่ันคือ เม่ือมิได-นิยามหรือสร-างความชัดเจน ครอบคลุมในมิติการประเมินแต�ละด-านก็จะทําให-             
การต้ังคําถามเก่ียวกับส่ิงท่ีมุ�งประเด็นมิติต�าง ๆ กระทําไม�ได- ทั้งท่ีจริงแล-วคําถามการประเมินมีความสําคัญอย�างย่ิง 
เพราะคําถามการประเมินน้ันเปHนส่ิงท่ีบ�งบอกให-ผู-อ�านหรือผู-ใช-ผลการประเมินทราบว�าผู-ประเมินต-องการแสวงหา
คําตอบอันเปHนสารสนเทศสําคัญของการประเมินอย�างไรบ-างและผลการประเมินท่ีได-จากคําตอบแต�ละข-อน้ันมี



ความครอบคลุมให-ภาพชัดเจน ของโครงการ แผนงานหรือหลักสูตรที่ถูกประเมินมากน-อยเพียงใด อันจะมี
ประโยชน<ต�อการนําสารสนเทศที่ได-รับไปใช-สําหรับตัดสินใจดําเนินการอย�างใดอย�างหน่ึงต�อไป 
 5.  ใช-ข-อมูลเชิงปริมาณสําหรับการประเมินทุกมิติ 
      เมื่อใช-เครื่องมือเก็บข-อมูลแต�ละมิติของการประเมินโดยเปHนแบบสอบถามเพียงหน่ึงฉบับ ดังน้ันข-อมูล
ที่ได-และนําไปวิเคราะห<จึงเปHนข-อมูลเชิงปริมาณท่ีมักแสดงออกมาในรูปของค�าเฉล่ีย ( x ) และส�วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) รายข-อคําถาม รายด-าน และภาพรวมทุกด-านของมิติการประเมิน ทั้งที่ในความเปHนจริงแล-วมิติ
การประเมินท่ีต�างกันในแต�ละมิติจําเปHนต-องใช-ข-อมูลหลากหลาย มิใช�สักเปHนเพียงคะแนนจากแบบสอบถามเท�าน้ัน 
ข-อมูลหลากหลายที่ว�าน้ีอาจเปHนข-อมูลเชิงคุณภาพท่ีได-มาจากวิธีการเก็บรวบรวมโดยการสังเกต สัมภาษณ<บุคคล
ต�าง ๆ ที่มีส�วนเก่ียวข-องกับโครงการ แผนงาน หรือหลักสูตรท่ีได-รับการประเมิน ซึ่งมักเรียกกลุ�มบุคคลเหล�าน้ีว�า              
ผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย (Stakeholders) หรืออาจเปHนข-อมูลจํานวนคน งบประมาณหรือวัสดุอุปกรณ<ที่เก็บรวบรวมได-
จากเอกสารต�าง ๆ ก็ได-ด-วย เหตุฉะน้ีการใช-ข-อมูลเชิงปริมาณเพียงอย�างเดียวจึงมิได-สร-างสารสนเทศของส่ิงท่ีได-รับ
อย�างครอบคลุมเพียงพอต�อการนําไปใช-ประโยชน< 
 6.  เกณฑ<การประเมินยึดเกณฑ<เดียวกันทุกมิติ 
      บ�อยครั้งที่พบว�าการประเมินแต�ละมิติตามรูปแบบ CIPP ผู-ประเมินมักใช-เกณฑ<ค�าเฉล่ีย ( x ) และ              
ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปHนตัวตัดสินคุณค�าของโครงการ แผนงานหรือหลักสูตรในมิติน้ันๆ ทั้งท่ีเปHนรายข-อ
ของแต�ละมิติหรือรายด-านของมิติหน่ึง ๆ เช�น ผู-ประเมินใช-เกณฑ< x = 3.50 และ S.D. = 1.50 (ในกรณีเครื่องมือ
เก็บข-อมูลเปHนแบบมาตรประมาณค�าชนิด 5 ระดับ) สําหรับตัดสินตีค�าว�าโครงการแผนงานหรือหลักสูตร สําเร็จ ดี 
เหมาะสมทํานองน้ี เปHนต-น ซ่ึงการใช-เกณฑ<เช�นน้ี ลักษณะเปHนเกณฑ<สัมบูรณ< (Absolute Criterion) หรือเกณฑ<ท่ี
กําหนดไว-ล�วงหน-าตายตัวเปHนเกณฑ<เชิงปริมาณ การใช-เกณฑ<เดียวเช�นน้ีทําให-เกิดความเข-าใจผิดในหมู�นักประเมินท่ี
ทําตาม ๆ กันเพราะในทางท่ีถูกท่ีควรแล-วเกณฑ<การตัดสินคุณค�าของโครงการ แผนงานหรือหลักสูตรตามมิติต�าง ๆ 
ในรูปแบบการประเมิน CIPP ต-องมีหลายแบบโดยเปHนท้ังเกณฑ<สัมบูรณ<และเกณฑ<สัมพันธ< (Relative Criterion) 
เกณฑ<ปริมาณและเกณฑ<เชิงคุณภาพ (Quantitative and Qualitative criterion) ท้ังน้ีควรพิจารณาให-เหมาะสม
กับมิติการประเมินและข-อมูลท่ีใช-ประกอบการประเมินแต�ละมิติ 
 7.  ปราศจากการนําเสนอทางเลือกสําหรับตัดสินใจเชิงนโยบายหรือการใช-ผลการประเมิน 
      รายงานผลการประเมินที่ใช-ในรูปแบบการประเมิน CIPP มักจะจบลงเมื่อผู-ประเมินรายงานผลการ
วิเคราะห<ข-อมูลแต�ละมิติ แต�ละข-อคําถามในมิติน้ัน แต�จะขาดส�วนที่เปHนการสรุปตัดสินคุณค�าว�าท-ายท่ีสุดแล-ว
โครงการ แผนงาน หรือหลักสูตรน้ันมีข-อดี ข-อจํากัดในประเด็นหรือมิติใด และข-อเสนอแนะที่เปHนแนวทางสําหรับ
การตัดสินใจปรับปรุงหรือปwองกันแก-ไข ตลอดจนการขยายผลโครงการ แผนงานควรทําอย�างไร ซึ่งส�วนท่ีเปHน
ข-อเสนอแนะสําหรับการตัดสินใจเช�นน้ีนับวาเปHนบทบาทและหน-าท่ีสําคัญที่นักประเมินพึงดําเนินการเปHนอย�างย่ิง
เพราะนิยามการประเมินน้ันคือ “การตัดสินคุณค�าอย�างเปHนระบบเก่ียวกับคุณประโยชน<หรือคุณภาพของส่ิงท่ีได-รับ
การประเมิน” (Evaluation is the systematic assessment or the worth or ment of an object) 
(Stufflebeam and Shinkfiele , 2007 : 9) ทั้งน้ีคําว�า Worth (ประโยชน<) น้ันหมายถึง โครงการ แผนงานหรือ
ส่ิงท่ีได-รับการประเมิน (object of evaluation) สามารถตอบสนองให-บริการสอดคล-องกับความต-องการจําเปHน
ของกลุ�มผู-รับบริการหรือสอดคล-องตามบริบท (Context) ส�วนคําว�า ment (คุณภาพ) หมายถึงโครงการหรือส่ิงท่ี
ได-รับการประเมินน้ันมีคุณภาพทําให-ได-ผลผลิตเปHนไปตามวัตถุประสงค<ที่กําหนดไว- ดังน้ันผู-ประเมินจึงต-องตัดสิน          
ตีค�าเก่ียวกับคุณประโยชน<และคุณภาพของโครงการ แผนงานที่ประเมินน้ัน ๆ พร-อมทั้งเสนอแนวทางหรือข-อเสนอ



สําหรับการตัดสินใจดําเนินการให-แก�ผู-ใช-หรือผู-กําหนดนโยบายด-วยเช�นกันดังท่ีระบุ (Joint committee of 
evaluation) จัดทําไว-ให-นักประเมินใช-เปHนหลักยึดในการดเนินงานประเมิน ด-วยเหตุน้ีถ-าหากรายงานการประเมิน
ปราศจากส่ิงน้ี (การตัดสินตีค�าและข-อเสนอแนวทางสําหรับการตัดสินใจ) ก็ไม�อาจนับเปHนรายงานประเมินแต�ถือ
เสมอเปHนรายงานการวิจัยเท�าน้ัน 
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