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 บทความที่แล&ว ผมได&นําเสนอบทความที่เก่ียวกับมโนทัศน/ที่คลาดเคล่ือนของรูปแบบการประเมินแบบ 
CIPP ซึ่งเป:นผลการเขียนและเรียบเรียงของศาสตราจารย/ ดร.รัตนะ บัวสนธ/ อาจารย/ประจําภาควิชาการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สAวนรายละเอียดของบทความในตอนที่ 2 จะนําเสนอรูปแบบการประเมินแบบ CIPP และการนําไปใช& 
เพื่อไมAให&เสียโอกาสและเวลาในการพัฒนาตนเองรAวมกัน ผมขออนุญาตเริ่มตอนที่ 2 แล&วกันครับ รายละเอียด
ทั้งหมดเป:นดังตAอไปน้ีครับ 
 
รูปแบบการประเมิน CIPP และการนําไปใช$ 
 รูปแบบการประเมิน CIPP เป:นการนําตัวอักษรตัวแรกของมิติการประเมิน 4 ด&าน มาประกอบกันได&แกA 
การประเมินบริบท (Context)  ปNจจัยนําเข&า  ( Input)  กระบวนการ (Process)  และผลผลิต (Product)                   
ซึ่งสตัฟเฟQลบีม พัฒนานําเสนอข้ึนโดยมีพื้นฐานมาจากการเรียนรู&หรือประสบการณ/การกระทําการประเมิน
โครงการทางการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาต้ังแตAกลางปS 1960 โดยต&องการที่จะแก&ไขข&อผิดพลาดหรือ
ข&อจํากัดของรูปแบบการประเมินแบบด้ังเดิม อาทิ การออกแบบ การทดลองการประเมินอิงวัตถุประสงค/ และ         
การทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

รูปแบบหรือวิธีการประเมินแบบด้ังเดิมมีข&อจํากัดในการศึกษาหาคําตอบเก่ียวกับโครงการทางการศึกษาใน
สมัยน้ัน จึงทําให&เกิดการพัฒนารูปแบบการประเมินใหมA ๆ เพื่อหาคําตอบเก่ียวกับโครงการทางการศึกษาอยAาง 
รอบด&านหลายแงAมุมมากข้ึนซึ่งรูปแบบการประเมิน CIPP ก็เป:นหน่ึงในรูปแบบการประเมินอ่ืน ๆ ท่ีนักประเมินใน
ยุคน้ันพัฒนานําเสนอไว& รูปแบบการประเมิน CIPP ปรากฏข้ึนเป:นลายลักษณ/ชัดเจนในหนังสือ Educational 
Evaluation and Decision Making ซ่ึงตีพิมพ/ในปS 1971 และปรับปรุงอีกครั้งในปS 2007 ในหนังสือ Evaluation 
Theory Models and Applications โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1.  การประเมินบริบท : Context Evaluation หมายถึง การประเมินเก่ียวกับความต&องการจําเป:น 
(Need) ปNญหา (Problem) คุณสมบัติที่มีคAา (Assets) และโอกาส (Opportunities) ท่ีเกิดข้ึนภายใต&เง่ือนไข
แวดล&อมหน่ึงที่กําหนด การประเมินบริบท 4 สAวนน้ีมีความสําคัญท่ีจะนําไปสูAการออกแบบโครงการ แผนงาน และ
การให&บริการท่ีมีความเหมาะสมเป:นไปได& ท้ังน้ีการประเมินบริบทมีวัตถุประสงค/ที่จะ 
 1)  กําหนดขอบเขตและบรรยายเก่ียวกับความต้ังใจให&บริการ 
 2)  จําแนกผู&รับผลประโยชน/ท่ีต้ังใจให&บริการ (หรือกลุAมเปlาหมาย) และประเมินความต&องการจําเป:นของ
กลุAมบุคคลดังกลAาว 
 3)  จําแนกปNญหาและอุปสรรคตAางๆ ที่เป:นบAอเกิดของความต&องการจําเป:นของกลุAมผู&รับประโยชน/หรือ
กลุAมเปlาหมายน้ัน 



 4)  จําแนกความเก่ียวข&องระหวAางคุณสมบัติท่ีมีคAาและโอกาสการได&รับทุนอุดหนุนที่สามารถนําไปใช&
กําหนดเปlาหมายความต&องการจําเป:นน้ัน 
 5)  จัดเตรียมข&อมูลพื้นฐานสําหรับการกําหนดเปlาหมายมุAงการปรับปรุง 
 6)  ประเมินความชัดเจนและความเหมาะสมเป:นไปได&ของกลุAมเปlาหมายมุAงการปรับปรุง 
 7)  จัดเตรียมข&อมูลพื้นฐานสําหรับการตัดสินผลลัพธ/ของเปlาหมายมุAงการปรับปรุงหรือความพยายามใน
การให&บริการ 
 การประเมินบริบทอาจจะประเมินได&ทั้งกAอน ระหวAางหรือแม&กระท่ังหลังการดําเนินโครงการ แผนงานหรือ
ส่ิงแทรกแซง (Intervention) อ่ืนๆ (Stufflebeam and Shinkfield , 2007 : 336) ในกรณีประเมินบริบทกAอน
การดําเนินโครงการองค/กรหรือหนAวยงานจะใช&ผลจากการประเมินบริบทเพื่อชAวยจัดลําดับความสําคัญและกําหนด
เปlาหมายสําหรับโครงการน้ัน แตAถ&าเป:นการประเมินบริบทระหวAางหรือหลังดําเนินโครงการหรือส่ิงแทรกแซงอ่ืน ๆ 
องค/กรและหนAวยงาน มักจะดําเนินการและจัดทํารายงานการประเมินบริบทควบรวมไปกับการประเมินปNจจัย
นําเข&า กระบวนการ และผลผลิต กรณีน้ีการประเมินบริบทจึงมีประโยชน/สําหรับการตัดสินใจกําหนดเปlาหมายของ
โครงการและชAวยให&ผู&รับบริการได&ประเมินวAาโครงการหรือ ส่ิงแทรกแซงดังกลAาวมีคุณประโยชน/ตอบสนองหรือ
เป:นไปตามความต&องการจําเป:นของกลุAมผู&ใช&ประโยชน/หรือไมAเพียงไร 
 เทคนิควิธีการท่ีใช&ในการประเมินบริบท ควรใช&วิธีการเก็บรวบรวมสารสนเทศอยAางหลากหลาย ครอบคลุม 
สมาชิกที่เป:นประชากรเปlาหมายรวมทั้งส่ิงแวดล&อมตAาง ๆ ของโครงการหรือส่ิงแทรกแซงน้ัน ซึ่งโดยปกติมักเร่ิม
จากการซักถามผู&รับบริการและผู&มีสAวนได&สAวนเสีย เพื่อชAวยระบุขอบขAายการศึกษา หลังจากน้ันนักประเมินอาจจะ
ทําการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความต&องการจําเป:นในการรับบริการหรือการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนจากการ
ให&บริการซึ่งอาจทําได&โดยการทบทวนเอกสาร การวิเคราะห/ข&อมูลภูมิหลังและการปฏิบัติงานของบุคคล การจัดเวที
รับฟNงจากชุมชน การทดสอบและการสัมภาษณ/ผู&รับประโยชน/รวมท้ังผู&มีสAวนได&สAวนเสียคนอ่ืน ๆ ในกรณีท่ีผู&รับ
ประโยชน/และผู&มีสAวนได&สAวนเสียตลอดจนผู&รับบริการจากโครงการหรือส่ิงแทรกแซงเป:นประชากรท่ีมีจํานวนมาก 
นักประเมินอาจใช&วิธีการสุAมตัวอยAางแล&วสร&างแบบสอบถามหรือแบบสํารวจความต&องการจําเป:นและทําการ
ทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความต&องการจําเป:นจําแนกตามกลุAมบุคคลที่เก่ียวกับโครงการหรือส่ิงแทรกแซงน้ัน
หรืออาจศึกษาปNญหาและความต&องจําเป:นเก่ียวกับการปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิ หรือประสิทธิผลทางการเรียนของ
นักเรียนในกรณีเชAนน้ี นักประเมินก็อาจเป:นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาใด ๆ เป:นเครื่องมือเก็บ
รวบรวมข&อมูลเพื่อนํามาใช&ทําสอบเปรียบเทียบก็ได& 
 ผลการประเมินบริบทสามารถนํามาใช&ได&อยAางกว&างขวางยกตัวอยAางเชAน ผู&บริหารสามารถนําผลการ
ประเมินท่ีได&ไปใช& ส่ือสารกับสมาชิกในองค/กรเพื่อแลกเปล่ียนระดมความคิดเห็นเก่ียวกับจุดแข็ง จุดอAอน                
ความต&องการจําเป:นคุณสมบัติที่มีคAา โอกาส และการจัดลําดับความสําคัญของปNญหาขององค/กรแตAสําหรับ
นักพัฒนาโครงการก็สามารถท่ีจะนําผลการประเมินบริบทไปใช&เพื่อสนับสนุนขอรับทุนหรือจัดทําสัญญาตAาง ๆ 
เก่ียวกับโครงการดังกลAาว ในขณะที่องค/กรให&บริการทางสังคมหรือองค/กรการกุศลอาจใช&สารสนเทศจาก           
ผลประเมินบริบทเพื่อกําหนดวัตถุประสงค/ในการพัฒนาคณะทํางานหรือเพื่อจําแนกจัดลําดับให&ความชAวยเหลือ
ประชากรเปlาหมาย สําหรับโรงเรียนน้ันอาจใช&การประเมินบริบทเพื่อให&ความชAวยเหลือนักเรียนและผู&ปกครองใน
การช้ีแนะและพัฒนาความก&าวหน&าทางการเรียนให&ดีย่ิงข้ึน ในสAวนของนักประเมินก็ต&องใช&ผลการประเมินบริบท
เพื่อกําหนดวัตถุประสงค/ได&อยAางเหมาะสมและมีความสัมพันธ/กับแผนงานโครงการหรือสิงแทรกแซงน้ันๆ 



 2.  การประเมินป*จจัยนําเข$า : Input Evaluation จุดมุAงเน&นหลักของการประเมินปNจจัยนําเข&าก็เพื่อชAวย
จัดลําดับโครงการที่จะทําให&เกิดการเปล่ียนแปลงความต&องการจําเป:น โดยการศึกษาและตรวจสอบอยAางถ่ีถ&วน
เก่ียวกับแนวทางตAาง ๆ ท่ีมีศักยภาพหรือมีความเป:นไปได&มากท่ีสุด ในอันที่จะกAอให&เกิดการเปล่ียนแปลงดังกลAาว 
การประเมินปNจจัยนําเข&าจะเป:นตัวบอกลAวงหน&าถึงความสําเร็จหรือความล&มเหลวหรือประสิทธิผลของความ
พยายามเปล่ียนแปลงใด ๆ ที่โครงการ หรือส่ิงแทรกแซงน้ัน ๆ ต&องการให&เกิด จุดมุAงเน&นประการที่สองของการ
ประเมินปNจจัยนําเข&าก็เพื่อสร&างความเข&าใจรAวมกันเก่ียวกับแนวทางที่เป:นทางเลือกตAาง ๆ และเพราะเหตุใดจึง
เลือกแนวทางน้ัน ในกรณีเชAนน้ีสารสนเทศที่ได&จากการประเมินปNจจัยนําเข&าจะมีความสําคัญเป:นอยAางมากสําหรับ
บAงบอกให&เห็นถึงความรับผิดชอบ (Accountability) ใด ๆ ของผู&พัฒนาโครงการที่พยายามออกแบบและปรับปรุง
งบประมาณใด ๆ ของโครงการหรือสิงท่ีแทรกแซงดังกลAาว  

นอกจากน้ีแล&ว การประเมินปNจจัยนําเข&าก็จะชAวยจําแนกและจัดลําดับแนวทางท่ีเก่ียวข&องให&แกAผู&มีหน&าท่ี
ตัดสินได&ใช&เป:นทางเลือกสําหรับการดําเนินงานตAอไป โดยสรุปการประเมินปNจจัยนําเข&า ก็เพื่อชAวยผู&ทําหน&าท่ี
ตัดสินใจเลือกกลยุทธ/ตAาง ๆ ที่จะชAวยให&บรรลุเปlาหมายตอบสนองความต&องการจําเป:นให&แกAผู&รับประโยชน/ 
กAอให&เกิดแผนงานท่ีปฏิบัติได&จริงและใช&งบประมาณได& อยAางเหมาะสม รวมทั้งการบันทึกและสร&างสํานึกรับผิดชอบ
เก่ียวกับการได&มาซึ่งทรัพยากรและวิธีการดําเนินงาน ในแผนงานน้ัน ๆ นอกจากน้ีแล&วหน&าท่ีสําคัญอีกประการหน่ึง
ของการประเมินปNจจัยนําเข&าก็เพื่อชAวยให&ผู&นําโครงการหลีกเล่ียงความสูญเปลAาใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการใช&
นวัตกรรมหรือโครงการท่ีไมAกAอให&เกิดประโยชน/คุ&มคAาถึงทรัพยากรท่ีจะต&องสูญเสียไป 

นักประเมินสามารถทําการประเมินปNจจัยนําเข&าได&หลายข้ันตอนโดยไมAจําเป:นต&องการทําตามลําดับ
ตAอเน่ืองกัน นักประเมินอาจเริ่มจากการทบทวนปฏิบัติงานที่จะนําไปสูAการบรรลุวัตถุประสงค/และตอบสนองความ
ต&องการจําเป:นท่ีเฉพาะเจาะจง ซึ่งทําได&ตามข้ันตอนหรือวิธีการตAาง ๆ ได&แกA 1) การทบทวนวรรณกรรมหรือ
เอกสารตAางๆ ท่ีเก่ียวข&อง 2) การตรวจเย่ียมโครงการตัวอยAางหรือโครงการท่ีมีลักษณะคล&ายกัน 3) การปรึกษา
ผู&เช่ียวชาญและตัวแทนจากรัฐบาล 4) สืบค&นสารสนเทศเก่ียวกับการให&บริการจากแหลAงสืบค&นทางอินเทอร/เน็ต               
5) ทบทวนเอกสารบทความเก่ียวกับรายงานผู&บริโภคหรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่ตีพิมพ/เรื่องราวที่คล&ายคลึงกันเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ/และการให&บริการ และ 6) การช้ีชวนให&ผู&ปฏิบัติงานจัดทําข&อเสนอ 
 นักประเมินอาจจัดสารสนเทศเหลAาน้ีอยAางเป:นหมวดหมูAไว&ในห&องวางแผนโดยเฉพาะและจัดกลุAมที่ศึกษา
เฉพาะเพื่อทําการสืบค&นหรือดําเนินการจัดทําแผนสัมมนาโดยตรงเก่ียวกับการวิเคราะห/ วัสดุอุปกรณ/ที่ต&องใช&ใน
โครงการนักประเมินต&องใช&สารสนเทศที่ได&ทั้งหมดเพื่อนําไปสูAการได&กลยุทธ/หรือแนวทางการดําเนินงานที่มี
แนวโน&มศักยภาพกAอให&เกิดการยอมรับได&ตAอการนําไปใช& ทั้งน้ีโดยอาจจัดลําดับแนวทางการดําเนินงานดังกลAาว 
โดยอาศัยหรือพิจารณาจากเกณฑ/ท่ีเก่ียวข&องตAอไปน้ี 
 1)  ตอบสนองการบรรลุความต&องการจําเป:นของกลุAมผู&รับประโยชน/ 
 2)  ตอบสนองตAอเปlาหมายท่ีเป:นปNญหาขององค/กร 
 3)  ศักยภาพของประสิทธิผล 
 4)  ต&นทุนท่ีต&องใช& 
 5) สอดคล&องมีอยูAจริงในทางการเมือง 
 6)  มีความเป:นไปได&ในการบริหารจัดการ 
 7)  มีศักยภาพเพียงพอที่จะกAอให&เกิดผลกระทบภายนอกพื้นท่ีหน่ึงๆ 



 ตAอจากน้ันนักประเมินสามารถท่ีจะให&คําแนะนําแกAผู&ทําหน&าท่ีตัดสินใจวAาควรจะเลือกค&นหาแนวทางการ
ดําเนินงานหรือไมAอยAางไร ในกรณีท่ีเป:นการค&นหานวัตกรรมน้ันต&องบรรลุและจัดลําดับข&อเสนอแนวทางตAาง ๆ 
ตามเกณฑ/ท่ีต&องการบรรลุซึ่งเลือกไว&แล&ว ในลําดับตAอไป นักประเมินอาจจัดลําดับข&อเสนอหรือแนวทางที่มี
ศักยภาพแกAการยอมรับได&และช้ีแนะแนวทางหรือคุณลักษณะท่ีดีท่ีสุดให&แกAองค/กรหรือหนAวยงานวAาควรจะ
ดําเนินการอยAางไรนอกจากน้ันนักประเมินก็อาจทําได&โดยการจัดให&มีการรับฟNงเพื่อให&ได&สารสนเทศเพิ่มเติมจาก            
ผู&ปฏิบัติหรือผู&บริหารเก่ียวกับข&อเสนอหรือแนวทางตAาง ๆ ที่ดีที่ สุดสําหรับเป:นทางเลือกการตัดสินใจให&แกA
หนAวยงานองค/กรน้ันๆ 
 การประเมินปNจจัยนําเข&า นําไปประยุกต/ใช&หลายกรณี อาทิ ผู&บริหารใช&สําหรับจัดทําข&อเสนอเพื่อขอรับ
เงินทุนสนับสนุนการดําเนินงานจากคณะกรรมการกําหนดนโยบายในหนAวยงานหน่ึง ๆ โรงเรียนหรือหนAวยงานทาง
การศึกษาใช& สําหรับจัดทําข&อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนแผนงาน โครงการทางการศึกษา ใน
ขณะเดียวกันกําหนดนโยบายหรือผู&ทําหน&าที่ตัดสินใจทางการศึกษาก็ใช&สําหรับการพิจารณาตัดสินใจเก่ียวกับความ
คุ&มคAาหรือประสิทธิผลที่จะได&รับเมื่อเปรียบเทียบกับต&นทุนหรืองบประมาณท่ีต&องการจัดสรรให&กับโครงการหรือ
นวัตกรรมทางการศึกษาใหมA ๆ 
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