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การประเมินเกิดขึ้นเมื่อใดไมมีใครทราบ แตพอสันนิษฐานไดวา คงเริ่มมีมาตั้งแตมีมนุษยอุบัติขึ้น
บนโลกนี้ สวนจะเขาใจวาการประเมินคืออะไร มีลักษณะเปนอยางไร ทําแบบไหนจึงมีคุณภาพ คงมีการ
ถกเถียงและความเขาใจที่หลากหลายแตกตางกันไปตามกาลเวลาและสถานที่ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ประเมินดังกลาว คงสืบทอด สะสมกันมาทั้งอยางเปนทางการและเปนทางการตลอดเวลา องคความรูทางการ
ประเมินที่เรารูจักกันทุกวันนี้จึงเปนผลมาจากพัฒนาการทางความคิดและประสบการณของนักปฏิบัติ นัก
ทฤษฏีการประเมินที่ชวยกันสราง สานตอและสะสมมาเปนเวลาอันยาวนาน จนเปนสิ่งที่รูจักและใชกันอยาง
กวางขวางทุกวงการในปจจุบัน
การประเมินเปนกิจกรรมที่ปฏิบัติสืบตอกันมาเปนเวลานานตั้งแตครั้งโบราณกาลจากหลักฐานที่
ปรากฏสามารถสื บ ย อ นไปได ถึ ง ประมาณสี่ พั น ป ก อ นคริ ส ต ศั ก ราช จั ก รพรรดิ ข องจี น ได ใ ช ก ารตรวจ
สมรรถภาพ ขาราชการทหารทุก 3 ป เปนหลักในการพิจารณาการเลื่อนตําแหนง ประมาณสามพันปมาแลวที่
จีนไดริเริ่มการใชขอสอบคัดเลือกบุคคลเขารับตําแหนงทางราชการ นอกจากนี้เปนที่ทราบกันมานานเชนกัน
วาปรมาจารยชาวกรีก เชน โสกราตีส ไดใชการตั้งคําถามและการประเมินคําตอบ เปนสื่อในกระบวนการ
เรียนรู เปนตน
การประเมินในลักษณะที่ปฏิบัติกันทุกวันนี้เพิ่งมีอายุไดไมถึงศตวรรษ(Guba & Lincoln,1981)
ชวงเวลาระหวางการประเมินครั้งโบราณกาล จนถึงปจจุบันการประเมินไดผานขั้นตอนของกพัฒนาการที่มี
ระบบแบบแผนมากขึ้นตลอดเวลา เชน ปลายศตวรรษที่ 19 Joseph M. Rice ไดใชแบบสอบสัมฤทธิ์ผลเก็บ
รวบรวมขอมูลจากนักเรียนเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของโรงเรียน ป ค.ศ.1904 Alfred Binet ไดสราง
เครื่องมือจําแนกเด็กที่ดอยประสิทธิภาพออกจากชั้นเรียนของเด็กปกติ ซึ่งตอมาไดกลายเปนรากฐานของแบบ
สอบทางสติปญญา ค.ศ.1930 Ralph W. Tyler ไดใชวัตถุประสงคของหลักสูตรเปนเกณฑในการประเมินผล
ทางการศึกษา จนกระทั่ง ค.ศ.1960 เปนตนมา การประเมินไดวิวัฒนทั้งในรูปแบบและแนวคิดทางทฤษฏีโดย
นักทฤษฏีการประเมินที่สําคัญ เชน Ralph W. Tyler, Lee J. Cronbach, Michael S. Scriven, Robert L.
Stake, Daniel L. Stufflebeam เปนตน จึงทําใหการประเมินมีความมั่นคงเปนปกแผนในลักษณะวิชาชีพ
แขนงใหมซึ่งมีความแตกตางที่เดนชัดยิ่งขึ้นจากศาสตรแหงการวัดผลและการทดสอบ และมีคุณลักษณะ
สําคัญที่แตกตางจากการวิจัย
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1. รากฐานและปรัชญา
การประเมินเปนวิธีการศึกษาความจริงในดานคุณคา หรือคาของขอเท็จจริงในแงตางๆภายใตบริบท
ทางสังคม การศึกษาความเปนจริงโดยตรงนับวามีความยากลําบากอยูแลว ยิ่งการศึกษา “คา” หรือ “คุณคา”
ของความจริง จึงนับไดวามีความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นการประเมินจึงเปนกระบวนการที่ไมงายและทําให
ไดดีไดยาก เพราะตองอาศัยหลักปรัชญา วิทยาศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ความรอบรูในเนื้อหา และ
การใชวิจารณญาณอันสมเหตุสมผลในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน
วิธีหนึ่งที่จะทําความเขาใจธรรมชาติสําคัญของคําวา “การประเมิน” คือ การวิเคราะหหาคําตอบวา
“การประเมินมีรากฐานมาจากอะไร?” ตลอดจนการศึกษาวิเคราะหปรัชญาที่อยูเบื้องหลังการประเมินตาม
แนวคิดของนักทฤษฏีการประเมินคนสําคัญๆที่ใชกันเปนแบบอยางของการประเมินในทุกวันนี้ ปรัชญาที่นัก
ทฤษฏีการประเมินยึดเปนหลักในการสรางรูปแบบการประเมินสามารถมองไดในหลายแงมุม มุมหนึ่งของ
การมองอาจวิเคราะหไดจากการตอบคําถามเชิงปรัชญาของการประเมินวา “เราทําการประเมินไปทําไม?”
และ “เราควรทําการประเมินอยางไร?” ผลการวิเคราะหเชิงปรัชญาที่ไดจากคําถามดังกลาว นาจะเปนกรอบ
ความคิดสําหรับการออกแบบและการทําประเมินที่มีคุณภาพไดเปนอยางดี
1.1 รากฐานของการประเมิน
จากการศึกษาพัฒนาการของความหมายของการประเมิน และพัฒนาการของกระบวนทัศน
ทางการประเมิน (ศิริชัย กาญจนวาสี,2536) การประเมินมีวิวัฒนาการของความหมายผานเสนทางดังนี้
1) การวัด (Measurement) 2) การวิจัยประยุกต (Applied Research) 3) การตรวจสอบความสอดคลองกับ
วัตถุประสงค (Determining congruence) 4) การชวยผูบริหารตัดสินใจ(Assist decision making) 5) การ
บรรยายอยางลุมลึก (Description or Portrayal) และ 6) การตัดสินคุณคา (Determing of worth or value)
รวมทั้งการติดตามพัฒนาการของกระบวนทัศนทางการประเมิน ซึ่งสามารถจัดชวงพัฒนาการของแนวคิด
การประเมินไดดังนี้ 1) ยุครุงอรุณแหงความเรืองปญญา(วิทยาศาสตร) (ค.ศ.1600-1800) 2) ยุคสรางแนวคิด
การวัดและการประเมิน (ค.ศ.1801-1900) 3) ยุคการวัดและประเมินประสิทธิภาพ (ค.ศ. 1901-1930) 4) ยุค
การประเมินอิงวัตถุประสงค (ค.ศ.19301-1945) 5) ยุคการประเมินโดใยใชแบบสอบมาตรฐาน (ค.ศ.19461957) 6) ยุคการขายตัวของทฤษฏีการประเมิน (ค.ศ.1958-1972) และ7) ยุคพัฒนาสูการเปนวิชาชีพ (ค.ศ.
1973-ปจจุบัน) ตลอกจนการศึกษางานเขียนของ Marvin C. Alkin (2004) ที่แกะรอยรากฐาน แนวคิดและ
อิทธิพลทางความคิดของนักประเมินคนสําคัญทําใหวิเคราะหไดวา ภาพความเจริญกาวหนาของการประเมิน
ในปจจุบันในดานเปาหมาย บทบาท กระบวนทัศน และรูปแบบการประเมินตั้งอยูบนรากฐานของหลักการ
สองประการ คือ หลักการสืบเสาะแสวงหาความจริงทางสังคม เพื่อตัดสินคุณคาของสิ่งตางๆตามบริบทของ

สังคมนั้นๆ อยางนาเชื่อถือ และหลักความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อติดตาม กํากับ และพัฒนาสูเปาหมายที่พึง
ประสงค
หลักการสืบเสาะแสกงหาความจริงทางสังคม เพื่อตัดสินคุณคาของสิ่งตางๆ ตามบริบทของสังคม
นั้น จําเปนตองใชวิธีการศึกษาที่สังคมยอมรับและใหความเชื่อถือ การประเมินจึงเปนวิธีการที่ตั้งอยูบน
พื้นฐานของการบูรณาการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร สําหรับแสวงหาความจริง และกระบวนการทาง
สังคม (ปรัชญา จิตวิทยา สังคมศาสตร มนุษยศาสตร) สําหรับทําความเขาใจคุณคาและการตัดสินคุณคาใน
มิติตางๆ ทางสังคม
หลักความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อตดตาม กํากับและพัฒนาสูเปาหมายที่พึงประสงคนั้นจําเปนตอง
มีกระบวนการติดตามตรวจสอบที่โปรงใสและยุติธรรม การประเมินจึงเปนกลไกที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของการ
ติดตาม กํากับ และสงเสริมการใชสารสนเทศใหเกิดประโยชนตอการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาสู
เปาหมายที่พึงประสงค
1.2 ปรัชญาการประเมิน
1.2.1 เราทําการประเมินไปทําไม?
นักทฤษฏีการประเมินมีความเชื่อรวมกันอยางหนึ่งวา การประเมินเปนกิจกรรมที่
อยู บ นพื้ น ฐานของปรั ช ญาการเมื อ งแบบเสรี นิ ย ม (liberalism) เพราะยึ ด หลั ก การเปลี่ ย นแหลงในเชิ ง
สรางสรรคที่วา ทุกสิ่งทุกอยาง (ถาใชแนวทางที่เหมาะสม)สามารถแตกตอง สัมผัส และพัฒนาได หรือกลาว
ไดอีกนัยวา การประเมินเปนสิ่งทีวิวัฒนมาจากมโนทัศนเสรี ประชาธิปไตย (liberal democracy) เราจึงกลาว
ไดวาการประเมินวาเปนกระบวนการสรางสรรคสังคมที่สอดคลองกับแนวทางประชาธิปไตย
แมวานักทฤษฏีการประเมินสวนใหญจะยึดแนวทางเสรีนิยมรวมกัน แตความเชื่อ
ใน “เปาหมาย” ของการประเมินยังมีความแตกตางกัน ขึ้นกับขอตกลงเบื้องตนของการประเมินวานักทฤษฏี
เหลานั้นยึดถือในแนวไหน ซึ่งอาจจําแนกเปนประเภทใหญๆไดดังนี้
1) ประโยชนนิยม (Utilitarianism) นักทฤษฏีในแนวนี้เชื่อวาเปาหมายของการ
ประเมิน คือการสรางประโยชนสุขแกสังคม การประเมินจะมีคุณคาก็ตอเมื่อการประเมินนั้นเปนประโยชน
หรือทําใหเกิดความผาสุกแกมนุษยและสังคม การประเมินจะมีคุณคาสูงสุดเมื่อสามารถนําผลที่ไดไปพัฒนา
ใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับผูเกี่ยวของจํานวนมากที่สุด นักทฤษฏีในแนวนี้จึงเนนการประเมินที่สามารถ
เสนอสารสนเทศ ที่เปนประโยชนตอระบบการบริหารงาน การวางแผน การดําเนินโครงการ และการ
ตัดสินใจในเชิงบริหาร โดยนักประเมินมีบทบาทเปนผูปอนสารสนเทศที่เปนประโยชนไมควรเขาไปมี
บทบาทในการตัดสินคุณคาของสิ่งที่ทําการประเมินดวยตนเอง แตใหเปนดุลยพินิจของผูใชสารสนเทศนั้นๆ
เปนผูชี้ขาดคุณคาของสิ่งที่ทําการประเมิน นักทฤษฏีการประเมินที่สามารถจัดไดวามีแนวคิดแบบประโยชน

นิยม เชน Tyler (1950), Provus (1971), Stufflebeam และคณะ (1971), Stake (1975), Patton (1980,1987),
Alkin (1972), Fetterman (1994), King (1998) เปนตน
2) พหุนิยม (Pluralism) นักทฤษฏีในแนวนี้เชื่อวาเปาหมายของการประเมิน มิใช
เพียงหนึ่งเดียว หรือเพื่อประโยชนสุขแกสังคมเพียงอยางเดียว อาจสนองเปาหมายอื่นๆควบคูไปดวย เชน ทํา
การประเมินเพื่อแสดงกลไกแหงอํานาจในการติดตาม/ควบคุม /ดูแลการดําเนินงานตางๆ การประเมินเพื่อ
ตัดสินคุณคาที่แทจริงของสิ่งที่ทําการประเมินตามความรูและประสบการณความเชื่อของนักประเมินซึ่ง
อาจจะตรงหรือไมตรงกับความตองการของผูใชสารสนเทศก็ได เปนตน นักทฤษฏีในแนวนี้สวนใหญไดรับ
อิทธิพลจากแนวคิดของอัชณัตติกญาณนิยม (intuitionism) ซึ่งเชื่อวานักประเมินคือ ผูเชี่ยวชาญที่อุดมดวย
ความรูและประสบการณ ดังนั้นเปาหมายของการประเมินที่สําคัญคือการตัดสินคุณคา ของสิ่งของหรือ
เหตุการณที่ทําการประเมิน การประเมินจะเสร็จสิ้นลงอยางสมบูรณก็ตอเมื่อนักประเมินไดตัดสินคุณคาของ
สิ่งที่มุงประเมินแลวตามความรู ประสบการณและความเชี่ยวชาญของตน สวนผลที่ไดจะนําไปใชประโยชน
หรือไม? ใชประโยชนไดเพียงใด? นั้นถือวาเปนปจจัยรอง นักทฤษฏีกลุมนี้จึงเนนการประเมินที่มีการเก็บ
รวบรวมขอมูลตามความเชื่อ และประสบการณของผูประเมินเพื่อตัดสินคุณคาของสิ่งที่ มุงประเมิน ตาม
ความเชี่ยวชาญของตน ในขณะเดียวกันก็พยายามสรางศรัทธาและความเชื่อถือเพื่อใหผลเปนที่ยอมรับของ
ผูใชสารสนเทศ นักทฤษฏีการประเมินที่สามารถจัดไดวามีแนวความคิดแบบพหุนิยม เชน Scriven (1967),
Worthen และ Sanders (1973) , Eisner (1975-1979) , Guba และ Lincoln (1981) , House (1991)
1.2.2 เราควรทําการประเมินอยางไร?
นักทฤษฏีการประเมินคอนขางมีความเห็นสอดคลองกันวา การประเมินควรใชวิธี
ที่นาเชื่อถือและมีหลักฐานอางอิงได แต “วิธีการ” ที่จะนําไปสูความจริงและกําหนดคุณคาของความจริง ยังมี
ความหลากหลายอันเนื่องมาจากนักทฤษฏีการประเมินมีปรัชญาความเชื่อถือเกี่ยวกับความจริง และการ
กําหนดคุณคาที่แตกตางกัน จึงทําใหเสนอวิธีการประเมินที่แตกตางกันไป ซึ่งขอจําแนกเปนวิธีการใหญๆ ได
ดังนี้
1) อัตนัยนิยม (Subjectivism) นักทฤษฏีการประเมินในแนวนี้มีความเชื่อวาจิตไม
สามารถหยั่งรูไดอยางแทจริงวาอะไรจริงหรือเท็จ มีคุณคาหรือไมมีคุณคา การตัดสินวาอะไรจริงหรือเท็จ/มี
คุณคาหรือไม เปนเรื่องของแตละบุคคลขึ้นอยูกับจิตของผูนั้นวาจะมองความจริงหรือคุณคาอยางไร จึงไมมี
มาตรการที่แนนอนในการกําหนดคุณคาของสิ่งตางๆในทางปฏิบัติ นักประเมินจึงควรกําหนดมาตรฐาน หรือ
เกณฑ ใ นการตั ด สิ น คุ ณ ค า ขึ้ น มาเอง ด ว ยเหตุ ผ ล ส ว นจะเป น ที่ ย อมรั บ หรื อ ไม ก็ ขึ้ น อยู กั บ ความรอบรู
ประสบการณและความสามารถในการปลูกฝงศรัทธาในตัวผูใชสารสนเทศไดเพียงใด นักทฤษฏีกลุมนี้จึง
นิยมทําการประเมินโดยเนน วิธีการเชิงธรรมชาติ (naturalistic approach) ซึ่งอยูบนหลักการของวิธีการ
ดําเนินการที่ยืดหยุน รวบรวมขอมูลอยางรอบดานตามสภาพธรรมชาติและใชความรูความเชี่ยวชาญเปน

เกณฑในการสรุปผล นักทฤษฏีการประเมินที่สามารถจัดไดวานิยมวีประเมินแบบอัตนัยนิยม เชน Stake
(1975), Eisner (1975, 1979), Guba และ Lincoln (1981), Patton (1980, 1987) เปนตน
2) ปรนัยนิยม (Objectivism) นักทฤษฏีการประเมินในแนวนี้มีความเชื่อวามนุษย
เราสามารถรูวาอะไรจริงหรือเท็จ มีคุณคาหรือไมมีคุณคา การตัดสินวาอะไรจริงหรือเท็จ /มีคุณคาหรือไม
เปนสิ่งที่สามารถกําหนดเปนมาตรการสากลไดเพราะความจริงเปนสิ่งสากล ถานักประเมินมีความรอบรู
ประสบการณ และมี ก ารฝก ฝนจนถึ ง ขั้ น มาตรฐานแล ว จะต อ งเห็น ความจริง และคุ ณ ค า ของความจริ ง
เหมือนกันหมด แตที่ผลออกมามีความหลากหลายเนื่องจากนักประเมินบางทานยังไมสามารถสรางเครื่องมือ
ที่มีคุณภาพและเขาไมถึงศาสตรอยางแทจริง นักทฤษฏีในกลุมนี้จึงทําการประเมินโดยเนนวิธีการเชิงระบบ
(systematic approach) มีการวางแผนการดําเนินงานอยางแนชัด ใชเครื่องมือมาตรฐานในการเก็บรวบรวม
ข อ มู ล พยายามควบคุ ม ตั ว แปรแทรกซ อ นให ม ากที่ สุ ด ทํ า การวิ เ คราะห ข อ มู ล และสรุ ป ผลตามเกณฑ
มาตรฐานที่ประกาศไวลวงหนา นักทฤษฏีการประเมินที่สามารถจัดไดวานิยมวิธีประเมินแบบปรนัยนิยม
เชน Tyler (1950), Cronbach (1963,1980,1982) ,Rossi , Freeman และ Wright (1979) , Levin (1983)
Chen (1990) , Sanders & Horn (1994) เปนตน
2. ลําตนของการประเมิน : กระบวนการประเมิน
จากแนวคิดรากฐานนําสูกระบวนการประเมิน พัฒนาการที่สําคัญของแนวคิดเชิงกระบวนการ
ประเมิน ซึ่งมีอิทธิพลและใหทิศทางตอแนวทางการประเมินและรูปแบบของการประเมินในระยะเวลาตอมา
มีหลายกรอบแนวคิด ที่สําคัญมีดังนี้
2.1 การประเมินแบบอิงวัตถุประสงค (Goal – Based Evaluation)
Tyler (1940) เปนผูนําคนสําคัญของการประเมินอยางเปนระบบ ไดริเริ่มคําวา “การประเมินทาง
การศึกษา “ หมายถึง กระบวนการวัดคุณคาของผลสําเร็จตามวัตถุประสงคอันเกิดจากการเรียนการสอน
Tyler ชี้ใหเห็นความแตกตางระหวาง “การวัด” และ “การประเมิน” โดยการประเมินเปนการตรวจสอบความ
สอดคลองระหวางผลที่เกิดกับวัตถุประสงคหรื อผลลัพธที่คาดหมาย หรือเรียกวา การประเมินแบบอิง
วัตถุประสงค (GBE) ซึ่งนาจะเปนแนวคิดที่มีอิทธิพลสูงสุดตอแนวทางการประเมินที่อยูในปจจุบัน จาก
แนวคิดดังกลาวมีการพัฒนาสู การวัดแบบอิงวัตถุประสงค (Goal – Based Evaluation) การประเมินแบบอิง
เกณฑ (Criterion - Referenced Evaluation) เปนตน

2.2 การประเมินแบบไมอิงวัตถุประสงค (Goal – Free Evaluation)
Scriven (1973) นักปราชญทางการประเมิน ไดเสนอแนวคิดของการประเมินที่เรียกวา การ
ประเมินแบบไมอิงวัตถุประสงค (GFE) ซึ่งเปนรูปแบบที่พยามยามลดความลําเอียงของการประเมินที่เนน
การประเมินผลที่เกิดขึ้นจริง (actual effects) หรือผลทั้งหมดของโครงการทั้งในแงผลที่คาดหมาย และผลที่
มิไดคาดหมาย เชน ผลขางเคียง ซึ่งอาจเปนไปไดทั้งทางบวกและทางลบ เปนตน Scriven เสนอใหมีการ
ประเมินความตองการจําเปน (Need Assessment) เพื่อเปนเปนเกณฑหนึ่งในการตัดสินคุณคาของโครงการ
การประเมินโครงการแบบไมอิงวัตถุประสงคของโครงการมีจุดมุงหมายเพื่อทราบผลทั้งหมดของโครงการ
เปรียบเทียบการดําเนินโครงการกับโครงการอื่นๆเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการดําเนินงาน วิเคราะห
คาใชจายเพื่อศึกษาอัตราสวนของคาใชจายกับประสิทธิผล จากนั้นจึงสรุปผลการประเมินบุคลากร การ
ดําเนินงาน และคุณคาของสรุปของโครงการ
2.3 การปฏิรูปการประเมิน
Cronbach และคณะ (1981) นักวิธีวิทยาทางจิตวิทยาคนสําคัญ ผูพัฒนาสูตรการคํานวณคาความ
เที่ยงดวยสัมประสิทธิ์ α และทฤษฏีการสรุปอางอิงความเที่ยง (G - Theory) ไดตั้งอาศรมความคิดทางการ
ประเมินที่มหาวิทยาลัย Stanford ในชวงป ค.ศ. 1974 โดยระดมความคิดของคณาจารยสาขาวิชาตางๆและ
นักศึกษา ไดขอสรุปวา การประเมินในยุคที่ผานมา มีการตั้งโจทยที่ไมสอดคลองกับความจริงถูกใชเปน
เครื่องมือของการตรวจสอบที่กระจายอํานาจ ใชเทคนิคการประเมินที่เปนอุดมคติขาดการศึกษาเชื่อมโยงกับ
นโยบาย ผลการประเมินขาดการวิพากษกลั่นกรองและขาดความเปนเหตุเปนผล Cronbach และคณะ ได
เสนอแนวคิดของการปฏิรูปการประเมินวา การประเมินจะไรน้ําหนัก ถาการประเมินสนใจเพียงการบรรลุ
จุดมุงหมายเปนเพียงสวนหนึ่งของคําหรูที่มักใชทางการเมือง แตความเปนจริงทางสังคมมีจุดมุงหมายที่
กวางขวางกวา คําถามการประเมินที่ดี อาจมีคําตอบที่แตกตางกันหลายแนวทาง การเก็บรวบรวมโดยตรงที่
เขมงวดเกินไป อาจไดภาพที่บิดเบือน ควรเก็บทั้งขอเท็จจริงและคําวิพากษ ผูประเมินยอมหนีไมพนการ
ไดรับอิทธิพลทางการเมือง ผูประเมินจึงตองเขาใจบริบท สรางความสมานฉันทกับทุกฝายที่เกี่ยวของ และรู
วิธีเปดเผยความจริง ขอสรุปของผูประเมินมิใชเปนการชี้ถูก/ผิด ทางการเมือง เนื่องจากสภาพธรรมชาติของ
สังคมที่เกี่ยวของกับคุณคาพหุมิติ การประเมินจะชวยใหไดสารสนเทศที่สนับสนุนการเจรจาตอรองมากกวา
การชี้ถูก/ผิด การประเมินโครงการจึงเปนกระบวนการที่ชวยใหสังคมเรียนรูตัวเอง ชวยใหทางเลือกสําหรับ
กําหนดแผนการดําเนินงาน ชวยใหเห็นวิวัฒนาการของปญหาสังคม และการปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ Stufflebeam และคณะ (1971) ยังไดเสนอประโยคที่เปนอมตะทางการประเมินไววา
The Purpose of Evaluation is Not to Prove but to Improve.

2.4 การประเมินยุคที่ 4 (Fourth Generation Evaluation)
Guba และ Lincoln (1989) ไดเสนอการจัดยุคของการประเมินไวดังนี้ 1) ยุคการประเมินที่เนน
กระบวนการวัด (Measurement - Oriented) 2) ยุคการประเมินที่เนนการบรรยายความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค (Objective - Oriented) 3) ยุคการประเมินที่เนนการตัดสิน (Judgment - Oriented) และ 4) ยุค
การประเมินที่เนนการเจรจาตอรอง (Negotiation - Oriented) ในยุคที่ 4 นี้ การประเมินเปนกระบวนการ
สนองตอบตอขอเรียกรอง / ความวิตกหวงใยของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย โดยการสรางการรับรูความจริง
รวมกัน และสรางการยอมรับผลการประเมินที่พิจารณาคุณคาหลายดานรวมกัน ผูประเมินจึงทีบทบาทเปน
ผูนําในการอํานวยความสะดวกและประสานการเจรจาผูที่เกี่ยวของทั้งการเตรียมประเด็นการเจรจา การเก็บ
รวบรวมขอมูล และการวิเคราะห การจัดทํารายงานแบบกรณีศึกษาที่ผูเกี่ยวของสรางผลการประเมินรวมกัน

3. กิ่งกานสาขาของการประเมิน : กลุมรูปแบบของการประเมิน
จากแนวคิดรากฐานของการประเมิน ผานแนวทางการประเมินสูการสรางโมเดล /รูปแบบของการ
ประเมิน นักทฤษฏีการประเมินมักมีปรัชญาการประเมินที่แตกตางกัน พื้นฐานความแตกตางที่สําคัญอยูที่
ขอตกลงเบื้องตนของการประเมิน กับมาตรการเขาถึงคุณคาของสิ่งที่ประเมินยังผลใหมีการสรางโมเดล /
รูปแบบของการประเมินหรือแนวทางการประเมินในลักษณะที่แตกตางกันกัน
ขอตกลงเบื้องตนของการประเมินที่สําคัญ ไดแก ขอตกลงเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการประเมิน
หรื อ “ประเมิ น ทํ า ไม?” โดยสามารถจั ด เป น แนวคิ ด ที่ สํ าคั ญ 2 ขั้ว คื อ การประเมิ น ที่ เ น น การตัด สิน ใจ
(Decision – oriented Evaluation) กับการประเมินที่เนนการตัดสินคุณคา (Value – oriented Evaluation) ซึ่ง
มีความแตกตางกันทางดานนิยมของการประเมิน บทบาทของนักประเมิน และผูรับผิดชอบในการตัดสิน
คุณคา สําหรับมาตรการเขาถึงคุณคาของสิ่งที่ประเมินที่สําคัญไดแก วิธีการประเมิน หรือ “ประเมินอยางไร?”
โดยสามารถจัดเปนแนวคิดที่สําคัญ 2 ขั้ว คือ วิธีเชิงระบบ (Systematic Approach) กับวิธีเชิงธรรมชาติ
(Naturalistic
Approach) ซึ่งมีความแตกตางกันอยางสําคัญทางดานที่มารของวิธีการ การมองคุณคา
เครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล
จากเปาหมายและวิธีการประเมินที่แตกตางกันของรูปแบบการประเมินตางๆสามารถจัดเปนกลุม
รูปแบบการประเมิน หรือกระบวนทัศนไดเปน 4 กลุม ดังนี้
3.1 A : Systematic Decision - Oriented Evaluation (SD Paradigm)
การประเมินประเภทนี้เนนการใชวิธีเชิงระบบเพื่อการเสนอสารสนเทศที่เปนประโยชนตอ
ผูเกี่ยวของสําหรับการตัดสินใจในเชิงบริหาร เชน โมเดล
• Planning, Programming and Budgeting System (PPBS) (กระทรวงกลาโหมของสหรัฐ,
1965)
• Cost - Related Analysis (Levin, 1983)
• Program Evaluation and Review Techniques (PERT) (Cook, 1966)
• Discrepancy Approach (Provus, 1971)
• CIPP Model (Stufflebeam et. al., 1971)
• CSE Model (Alkin, 1979)

3.2 B : Systematic Value - Oriented Evaluation (SV Paradigm)
การประเมินประเภทนี้เนนการใชวิธีเชิงระบบเพื่อใหนักประเมินทําการตัดสินคุณคาของสิ่งที่มุง
ประเมิน เชน โมเดล
• Consumer - Oriented Approach (Scriven, 1967)
• Judicial (Adversarial) Approach (Owens, 1973)
• Accreditation (Professional Review)Approach
• Theory - Driven Approach (Chen, 1990)
• Value – Added Approach (Sander & Horn, 1994)
3.3 C : Naturalistic Value – Oriented Evaluation (NV Paradigm)
การประเมินประเภทนี้เนนการใชวิธีการเชิงธรรมชาติเพื่อใหนักประเมินทําการตัดสินคุณคาของ
สิ่งที่มุงประเมิน เชน โมเดล
• Criticism Approach (Eisner, 1975)
• Authentic Approach (Cradler, 1997)
• Constructivist Approach (Lincoln & Guba, 1985)
• Empowerment Approach (Felterman, 1994)
3.3 D : Naturalistic Decision – Oriented Evaluation (ND Paradigm)
การประเมินประเภทนี้เนนการใชวิธีธรรมชาติเพื่อการเสนอสารสนเทศที่เปนประโยชนตอ
ผูเกี่ยวของสําหรับการตัดสินใจในเชิงบริหาร เชน โมเดล
• Utilization - Focused Approach (Pation,1978)
• Stakeholder - Based Approach (Bryk,1983)
• Responsive Approach (Stake, 1978)
• Democratic Approach (Mc Donald , 1975)
ถานักประเมินตองการเลือกโมเดล/รูปแบบการประเมินไปใชไดอยางเหมาะสม เพื่ อใหเกิ ด
ประโยชนสูงสุดแลว นักประเมินอาจไมจําเปนตองยึดติดกับโมเดลใดโมเดลหนึ่ง (Model – Free Approach)
ดวยการใชแนวคิดเชิงบูรณาการสรางโมเดลใหมขึ้นมา โดยนักประเมินจะตองมีความสามารถในการพัฒนา
เกณฑการตัดสินความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคของโมเดล กับประเด็นปญหาที่ตองการประเมิน เพื่อ
ตัดสินใจเลือกแนวทางการประเมินแบบ Goal – Based หรือในการสรางโมเดล/รูปแบบของการประเมินที่
อยูในขายจะเลือกมาใช เพื่อออกแบบการประเมินที่แกไขจุดออนของโมเดลเหลานั้น

4. สรุป
การประเมินตั้งอยูบนรากฐานของสองหลักการที่สําคัญ ไดแก หลักการสืบเสาะแสวงหาความจริง
ทางสังคมที่นาเชื่อถือ เพื่อตัดสินคุณคาของสิ่งตางๆตามบริบทของสังคมนั้น และหลักความรับผิดชอบตอ
สังคม เพื่อติตามกํากับ และพัฒนาสังคม
การประเมิ น จึ ง เป น กระบวนการสร า งสรรค สั ง คมที่ ส อดคล อ งกั บ วิ ถี ท างประชาธิ ป ไตยโดยมี
เปาหมายของการใชกระบวนการตัดสินคุณคาที่โปรงใส ยุติธรรมและใชสารสนเทศใหเกิดประโยชนตอการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาสูเปาหมายที่พึงประสงค
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