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บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่ ง นาเสนอสาระความรู้ของการศึก ษาที่ สาคัญ เกี่ ยวกั บด้านการวัดผล สถิติ การวิจัย การ
ประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษา ว่าแต่ละด้านมีแนวคิดหลักอย่างไรและมี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร โดยใช้จุดเริ่มต้นวิเคราะห์จากตัวผู้เรียนต่อเนื่องตามลาดับ ทั้งนี้ เพราะผู้เรียนคือเป้าหมาย
หลักของสาระความรู้แต่ละด้านที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ซึ่ง
การวัดผลการศึกษานั้นมีจุดมุ่งหมายสาคัญเพื่อจะตรวจสอบวินิจฉัยว่าผู้เรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้หรือไม่
มากน้อยเพียงใด ในขณะที่สถิตินั้นก็เป็นเทคนิคหรือวิธีการที่จะนาตัวเลขที่ได้จากการวัดผลการศึกษามาวิเคราะห์
ศึกษา สรุปผล วิจัยทางการศึกษาเป็นวิธีการหาความรู้ ความจริง ที่ครอบคลุมเกี่ยวข้องกับการจัด การศึกษา ซึ่ง
ความรู้ความจริงทางการศึกษานั้น มีทั้งส่วนที่เป็นตัวเลข จานวน และส่ วนที่เป็นเหตุการณ์ กิจกรรม ความหมาย
ความรู้สึกนึกคิด หรือที่รู้จักกันว่าความรู้ความจริงเชิงปริมาณ และความรู้ความจริงเชิงคุณภาพ ในส่วนที่เป็นเชิง
ปริมาณก็ต้องอาศัยสถิติมาวิเคราะห์ตอบคาถามของการวิจัยด้วยเช่นกัน สาหรับการประเมินทางการศึกษา แม้ว่า
การพัฒ นาความรู้ ในระยะแรก ๆ จะแยกไม่ ออกจากการวัด ผลการศึก ษา แต่ในปัจ จุบันนั้นการประเมินทาง
การศึกษาได้พัฒนาความรู้ของตนเองแตกตัวแยกออกมาจากการวัดผลการศึกษาและการวิจัยทางการศึกษาอย่าง
ชัดเจน โดยที่ ก ารประเมิ นทางการศึก ษานั้น ก็ คือกระบวนการรวบรวมสารสนเทศเกี่ ยวกั บ สิ่ง ที่ มุ่ ง ประเมิ น
(evaluand) เพื่อตัดสินคุณค่าและคุณประโยชน์ของสิ่งที่มุ่งประเมิน ของการศึกษานั้น ซึ่ งสิ่งที่มุ่งประเมินทาง
การศึกษาก็มีขอบข่ายกว้างไปกว่าผู้เรียน (เช่น โครงการ หลักสูตร แผนงานการจัดการศึกษา การประเมินบุคลากร
ทางการศึกษา เป็นต้น) แต่กระนั้นก็ตาม กระบวนการรวบรวมสารสนเทศของสิ่งที่มุ่งประเมินนั้นก็จาเป็นต้องใช้
วิธีการวิจัย สาหรับการค้นหารวบรวมหรือกล่าวอย่างง่ายว่าการประเมินต้องอาศัยสารสนเทศจากการวิจัยเพื่อการ
ตัดสินใจตีค่านั่นเอง ในขณะที่การประกันคุณภาพการศึกษานั้นก็มีการดาเนินงานส่วนหนึ่งที่จาเป็นต้องใช้ก าร
ประเมินทางการศึกษาที่เรียกว่าการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก (internal and
external quality assessment) เป็นเครื่องมือในการดาเนินงาน และท้ายที่สุดผลที่ได้จากการประเมินคุณภาพก็
จะถูกนาไปใช้สาหรับการบริหารจัดการศึก ษาของสถาบันการศึกษานั้น ๆ โดยทุกสถาบันการศึกษาก็มุ่งเน้นไปที่
การบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน เป็นเป้าหมายสาคัญที่สุด
คาหลัก 1. วัดผลการศึกษา ( Educational Measurement)
2. สถิติสาหรับการวิจัย (Statistics for Research)
3. วิจัยทางการศึกษา (Educational Research)
4. การประเมินทางการศึกษา (Educational Evaluation)
5. ประกันคุณภาพทางการศึกษา (Educational Quality Assurance)
6. บริหารจัดการศึกษา (Educational Management)
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บทนา
การศึก ษา ตามความหมายก็ คือ ความเจริญ งอกงาม (education is growth) ถามว่าอะไรงอกงาม
คาตอบก็ ได้แก่ผู้เรียน (learner) การที่ ผู้เรียนมีความเจริญ งอกงามนั้นก็พิจารณาได้จากผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
(learning) หรือมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากที่ทาไม่ได้เป็นทาได้ จากที่ไม่รู้เป็นรู้ เป็นไปตามที่กาหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาหรือไม่ ดังนั้น สังคม ประเทศชาติทั้งหลายจึงใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความงอกงามเป็นไปตามทิศทางการจัดการศึกษาที่วางไว้ ด้วยเหตุฉะนี้เอง บางครั้งจึงมีการให้
ความหมายของการศึกษาไว้ว่า คือเครื่องมือในการถ่ายทอดมรดกทางสังคม วัฒนธรรมของประเทศหนึ่ง ๆ ทั้งนี้
องค์กรหรือสถาบันหลักที่ทาหน้าที่จัดการศึกษาของประเทศ ก็คือ สถาบันการศึกษาระดับต่าง ๆ นั่นเอง ซึ่งการจัด
การศึกษาโดยสถาบันการศึกษาเหล่านี้ก็จะเรียกกันว่า การศึกษาอย่างเป็นระบบและการศึกษานอกระบบ (formal
and non-formal education) แต่ไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาโดยสถาบันการศึกษาใด ๆ ก็ตาม ล้วนมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือเกิดการเรียนรู้ในสามด้านหลัก (three domain) เสมอ นั่นคือ ด้าน
พุ ท ธิ พิ สั ย (cognitive domain) ด้ า นทั ก ษะพิ สั ย (psychomotor domain) และด้ า นจิ ต พิ สั ย (effective
domain) ทั้งนี้จะมุ่งเน้นให้น้าหนักด้านใดด้านหนึ่งมากน้อยกว่ากันก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และเนื้อหาสาระที่จะ
จัดให้กับผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครั้นเมื่อมีการจัดการศึกษาเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดในแต่ละช่วง ก็มีความจาเป็นอยู่เองที่สังคม
ประเทศชาติ นั้น จะต้ อ งหาค าตอบมาตอบค าถามที่ ส าคั ญ ให้ไ ด้ ว่า การลงทุ น งบประมาณจัด การศึ ก ษาผ่าน
สถาบันการศึกษาในแต่ละระดับไปแล้วนั้น สถาบันการศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่คุ้มค่ากับงบประมาณทางการศึก ษาที่
จัดสรรให้หรือไม่ ซึ่งคาว่า การคุ้มค่าในการจัดการศึกษานี้ก็อาจมีตัวชี้วัด (indicator) หลายตัวให้พิจารณาแต่ที่
สาคัญ มิอาจละเลยได้ก็คือ ผู้เรียนมีการพัฒนาเจริญงอกงามเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพียงไร ทั้งนี้
การหาคาตอบว่าผู้เรียนมีการพัฒนาเจริญงอกงามนั้นจะเกี่ยวข้องการอาณาบริเวณความรู้ของวัดผลการศึกษา สถิติ
สาหรับงานวิจัย วิจัยทางการศึกษา การประเมินทางการศึกษา การประกันคุณภาพทางการศึกษาและการบริห าร
จัดการศึกษา ตามลาดับ ดังนี้
การวัดผลการศึกษา (Educational Measurement)
ความหมายคาว่าการวัดผล (measurement) อย่างกระชับที่สุดก็คือ การกาหนดตัวเลขให้กับสรรพสิ่งที่
จะวัดตามกฎที่ระบุไว้ ดังนั้น การวัดผลทางการศึกษาก็หมายถึงการกาหนดตัวเลขให้กับสรรพสิง่ ทางการศึกษาตาม
กฎที่ระบุไว้ จากความหมายการวัดผลการศึกษาดังกล่าวนี้ ประเด็นที่ต้องพิจารณาก็คือ สรรพสิ่งทางการศึกษานั้น
คืออะไร ซึ่งสรรพสิ่งทางการศึกษาในที่นี้ก็หมายถึงคุณลักษณะ (attribute) ของผู้เรียนนั่นเอง ทั้งนี้คณ
ุ ลักษณะของ
ผู้เรียนที่จะกาหนดตัวเลขให้นั้นก็มีสองประเภทใหญ่ ๆ คือ คุณลักษณะทางกายภาพ (physical attribute) และ
คุณลักษณะทางจิตภาพ (psychological attribute) อันทาให้เกิดการวัดผลเกีย่ วกับผูเ้ รียนเป็นสองลักษณะตามมา
คื อ การวั ด ผลทางกายภาพ ( physical measurement) และการวั ด ผลทางจิ ต ภาพ ( psychological
measurement)
การวัดผลทางกายภาพเป็นการวัดที่มีความแม่นยาค่อนข้างสูง ชัดเจน รับรู้ได้ตรงกัน ไม่ซับซ้อน เครื่องมือ
วัดก็ มี ความตรง (validity) และความเที่ ยง (reliability) การก าหนดตัวเลขให้กั บ คุณลัก ษณะทางกายภาพมี
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ลักษณะเป็นวัตถุวิสัย (objectivity) ตัวอย่างคุณลักษณะก็ได้ แก่ ส่วนสูง น้าหนัก อัตราการเต้นของชีพจร แรงดึง
ของกล้ามเนื้อ เป็นต้น ซึ่งจะเห็นว่าคุณลักษณะเหล่านี้ เมื่อจัดการศึกษาบางเนื้อหาสาระวิชานั้น ก็มีจุดประสงค์เพือ่
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความงอกงามด้วยเช่นกัน การวัดผลทางกายภาพนั้น อาจเรียกได้ว่าเป็นการวัดโดยตรง (direct
measurement)
ในทางตรงกันข้าม การวัดผลทางจิตภาพเป็นการวัดที่มีความซับซ้อนเป็นอย่างยิ่ง การรับรู้ในคุณลักษณะที่
ต้องการวัด อาจเข้าใจไม่ตรงกันเครือ่ งมือที่ใช้วัดจะมีความตรง ความเที่ยงและเป็นวัตถุวิสัยมากน้อยเพียงไรก็ขึ้นอยู่
กับกระบวนการพัฒนาและการใช้เครื่องมือ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะคุณลักษณะทางจิตภาพนั้นไม่สามารถสังเกต
ได้โดยตรง เป็นคุณลักษณะภายในสมองหรือจิตใจ (mind) ซึ่งเป็นลักษณะแฝง (trait) ถูกสร้างและอธิบายโดย
ทฤษฎีทางจิตวิทยา (psychological theory) ว่ามีอยู่ในตัวบุคคล การจะวัดผลทางจิตภาพจึงต้องอาศัยทฤษฎีทาง
จิตวิทยาที่อธิบายคุณลักษณะแฝงนั้น ๆ มาให้ความหมายหรือนิยามคุณลักษณะนั้นแล้วสร้างเครื่องมือการวัดให้ได้
คุณลักษณะตรงตามที่นิยามหรือตามทฤษฎีดังกล่าว ซึ่งเรียกกันว่า ความตรงตามทฤษฎีหรือความตรงเชิงโครงสร้าง
(theoretical or construct validity) คุณลักษณะทางจิตภาพนี้ ในการจัดการศึกษาเกือบทุกเนื้อหาสาระวิชา ทุก
ระดับ การศึกษา มี ความต้อ งการที่จะพัฒ นาผู้เรียนเป็นอย่างมาก ตัวอย่างของคุณลัก ษณะทางจิตภา พ ได้แก่
ความสามารถทางสติปัญญา แรงจูงใจ ทัศนคติ ความสามารถหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์
ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นต้น การวัดผลทางจิตภาพนี้จะอาศัยหลักการไอโซมอร์ฟีซึ่ม (isomorphism) ในการ
กาหนดตัวเลขให้กับคุณลักษณะแฝงที่ต้องการจะวัด ซึ่งเป็นการวัดโดยอ้อมหรือการวัดภาวะสันนิษฐาน (indirect
or inference measurement)
สิ่ง ที่ ได้รับจากการวัดผลทางการศึก ษาแต่ละครั้งที่ท าการวัดเสร็จสิ้นก็ คือตัวเลขหรือคะแนน คะแนน
ดังกล่าวนี้เรียกว่าคะแนนที่สังเกตได้ (observed score) ที่เชื่อหรือยอมรับว่าเป็นตัวแทนหรือค่าของคุณลักษณะ
ทางจิตภาพที่วัด ทั้งนี้ถ้าเครื่องมือที่ใช้วัดและวิธีการวัด ดาเนินการอย่างดีคะแนนที่สังเกตได้ ควรจะเป็นคะแนน
คุณลักษณะที่แท้จริงหรือคะแนนจริง (true score) ของคุณลักษณะจิตภาพนั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว การวัดผล
ทางการศึกษาทุกครั้งจะมีความคลาดเคลื่อนของการวัด (measurement error) เสมอ ดังนั้น คะแนนที่สังเกตได้
วัดได้แต่ละครั้งจึงเป็นผลรวมของคะแนนจริงและความคลาดเคลื่อนของการวัดดังนี้
X=T+E
เมื่อ X คือ คะแนนที่สังเกตได้
T คือ คะแนนที่แท้จริง
E คือ ความคลาดเคลื่อนของการวัด
จากสมการดังกล่าวจะเห็นว่า คะแนนที่สังเกตได้จะเป็นคะแนนที่แท้จริงก็ต่อเมื่อ ไม่มีความคาดเคลื่อนใน
การวัด ด้วยเหตุนี้เองการวัดผลการศึ กษาโดยเฉพาะการวัดคุณลักษณะทางจิต ภาพ จึงต้องพยายามทาให้ ความ
คลาดเคลื่อนในการวัดมีค่าให้น้อยที่สุด หรือป้องกันและควรจะตรวจสอบความคลาดเคลื่อนจากการวัดให้ ได้มาก
ที่สุด เพื่อจะให้คะแนนที่วัดได้เป็นตัวแทนหรือค่ าที่แท้จริงของคุณลักษณะทางภาพจิต ภาพที่ ต้องการจะพัฒ นา
ผู้เรียน ทั้งนี้ก็เพราะว่าเป้าหมายสาคัญของการวัดผลทางการศึกษาก็คือการวินิจฉัยและพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษานั่นเอง
จากที่กล่าวก็เห็นได้ว่า ความคลาดเคลื่อนของการวัดจึงเป็นประเด็นปัญหาสาคั ญของการวัดผลที่นักวัดผล
พยายามแก้ไขและป้องกัน ซึ่งวิธีการที่นักวัดผลพยายามดาเนินการก็คือ สร้างเครื่องมือวัดผลให้มีคุณภาพ ที่จะ
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สามารถตรวจสอบและป้อ งกั นความคลาดเคลื่อนของการวัด โดยการพัฒ นาทฤษฎีก ารวัดและการทดสอบ
(Measurement and Testing Theory) ขึ้นมาใช้ สาหรับการสร้างเครื่องมือวัดและอธิบายผลของการวัด ดังนั้น
ไม่ ว่าจะเป็นทฤษฎีก ารวัดผลหรือ การทดสอบแบบดั้งเดิม (Classical Test Theory: CTT) ทฤษฎีส รุป อ้างอิง
(Generalizability Theory) และทฤษฎีก ารตอบสนองข้อทดสอบ (Item Response Theory: IRT) ต่างก็ เ ป็น
ทฤษฎีที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้แก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนของการวัด จะทาให้ได้คะแนนที่สังเกตได้มีค่าใกล้เคียง
หรือเป็นคะแนนที่แสดงคุณลักษณะที่แท้จริงของผู้เรียนด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งนี้การแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนของการ
วัดตามแนวคิดของทฤษฎีดังกล่าวโดยอาศัยวิธีการทางสถิติสาหรับประมาณค่าต่าง ๆ อาทิ ค่าความเที่ยงของการ
ทดสอบ ค่าพารามิเตอร์ของค่าอานาจจาแนก ค่าความยากและค่าการเดา ทั้งนี้วิธีการทางสถิติที่ใช้สาหรับประมาณ
ค่าเหล่านี้ก็คือ วิธีไชโคเมตริกส์ (Psychometrics)
สถิติสาหรับการวิจัย (Statistics for Research)
สถิติสาหรับการวิจัย คือเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (ที่เป็นค่าจากการวัดตัวแปร) เพื่อสรุปผล
ตอบคาถามหรือวัตถุประสงค์การวิจัย ในการวิจัยเชิงปริมาณนั้น ผลการวิจัยมุ่งศึกษาหาคาตอบเกี่ยวกับ
ตัวแปรในสองลักษณะใหญ่ คือ ลักษณะหนึ่งมุ่งศึกษาว่าตัวแปรมีการแปรผันค่าอย่างไร ลักษณะที่สองมุ่งศึกษาว่า
ตัวแปรมีการแปรผันค่ารวมกันหรือไม่
การหาคาตอบเกี่ยวกั บตัวแปรในลักษณะที่หนึ่งนั้น จัดเป็นวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)
ยกตัวอย่างเช่น การวิจัยต้องการศึกษาว่า โรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพิษณุโลกมี
จานวนทั้งสิ้นกี่โรงเรียน มีจานวนนักเรียนแต่ละโรงเรียนกี่คน เป็นเพศชายหญิงกี่คน น้าหนัก ส่วนสูง ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนแต่ละคนเป็นอย่างไร จานวนครูแต่ละโรงเรียนมีเท่าไร มีประสบการณ์สอนคนละกี่ปี
เป็นต้น จะเห็นว่าที่ยกตัวอย่างมานั้นล้วนแต่เป็นตัวแปรและสามารถวัดกาหนดค่าเป็นตัวเลขได้ทั้งสิ้น และเป็น
การศึกษามุ่งหาคาตอบเป็นรายตัวแปร
แต่ก ารหาคาตอบเกี่ ยวกั บ ตัวแปรในลัก ษณะที่ ส องนั้น จัดเป็น งานวิจัยในเชิง อธิบ าย (explanation
research) กล่าวคือ มุ่งอธิบายว่าค่าของตัวแปรหนึ่งเกี่ยวข้องกับการแปรผันค่าของอีกตัวแปรหนึ่งหรือไม่ หรือมุ่ง
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอย่างน้อยสองตัวแปรขึ้นไป ยกตัวอย่างเช่น นักวิจัยต้องการศึกษาว่า นักเรียน
เพศชายหญิงของเขตพื้นที่การศึ กษาจังหวัดพิษณุโลก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการทดสอบระดับชาติต่างกัน
หรือไม่ ส่วนสูงและน้าหนักของนักเรียนสัมพันธ์กันหรือไม่ หรือประสบการณ์การสอนของครูมีส่วนทาให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนต่างกันเพียงใด เป็นต้น จะเห็นว่าจากตัวอย่างที่ยกมาเป็นวิจัยที่ มุ่ง ศึก ษาหาค าตอบ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนั้นเอง
สถิติสาหรับการวิจัยนั้น นามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยมีเป้าหมายสองประการคือ สรุปผลข้อมูล
หนึ่งชุดที่ได้จากการวัดค่าตัวแปรนั้น ๆ และใช้เพื่อทดสอบสรุปอ้างอิงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างไปสู่
สถิติที่ใช้ตามเป้าหมายแรกคือ สถิติภาคบรรยาย (descriptive statistics) ในขณะที่สถิติที่ใช้ตามเป้าหมายที่สองก็
คือสถิติอ้างอิง (inferential statistics) ซึ่งสถิติสองกลุ่มต่างก็ยังแบ่งเป็นกลุ่มและเทคนิคย่อย ๆ ได้อีกมาก ทั้งนี้
หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่นามาใช้วิเคราะห์ก็มีรายละเอียดแยกย่อยซับซ้อนต่างกัน
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แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นสถิติกลุ่มใด พื้นฐานสาคัญที่สุดของสถิติที่นามาใช้ในการวิจัยก็คือ ต้องใช้เพื่อ
ตอบคาถามหรือวัตถุประสงค์การวิจัย นั่นคือสถิติสาหรับการวิจัยนั้ นเป็นสิ่งที่เกิดทีหลังคาถามหรือวัตถุประสงค์
วิจัยนักวิจัยต้องไม่ใช้สถิติเป็นตัวนาคาถามหรือวัตถุประสงค์การวิจัย (ยกเว้นวิจัยในทางสถิติ)
สถิติสาหรับการวิจัยมีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการวัดค่าตัวแปรที่สาคัญของตัวแปรดังภาพประกอบ 1
ภาพประกอบ 1
แผนภูมิแสดงความแปรปรวนแต่ละประเภท

𝑉𝑒𝑎

𝑉𝑡𝑎

𝑉𝑡𝑏

𝑉𝑎

𝑉𝑏

𝑉𝑒𝑏

𝑉𝑎𝑏
เมื่อ

𝑉𝑡𝑎 และ 𝑉𝑡𝑏 คือ ความแปรปรวนทั้งหมดของตัวแปร a และ b
𝑉𝑒𝑎 และ 𝑉𝑒𝑏 คือ ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปร a และ b
𝑉𝑎 และ 𝑉𝑏 คือ ความแปรปรวนเฉพาะของตัวแปร a และ b
𝑉𝑎𝑏 คือ ความแปรปรวนรวมกันระหว่างตัวแปร a และ b

จากภาพดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าในการวัดค่าตัวแปร a ตัวแปร b มาจานวนครั้งนั้น เมื่อนามาวิเคราะห์
หาค่ า สถิ ติ พื้ น ฐานค่ า เฉลี่ ย แล้ ว ก็ ส ามารถจะหาค่ า ความแปรปรวนได้ ซึ่ ง ค่ า ความแปรปรวนที่ ห าได้ นี้ก็ จ ะ
ประกอบด้วย ค่าความแปรปรวนทั้งหมด (𝑉𝑡 ) ของตัวแปรนั้น โดยที่มีความแปรปรวนทั้งหมดของแต่ละตัวแปรก็
ประกอบด้วย ความแปรปรวนเฉพาะของตัวแปรนั้น (𝑉𝑎 และ 𝑉𝑏 ) และความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน
ของการวัดตัวแปรนั้น (𝑉𝑒𝑎 และ 𝑉𝑒𝑏 ) นอกจากนั้นถ้าหากตัวแปรทั้งสองมีการผันแปรค่ารวมกันก็จะแสดงให้
เห็นหรือหาค่าความแปรปรวนร่วมของตัวแปร a และตัวแปร b ได้ (𝑉𝑎𝑏 ) ซึ่งก็คือการหาคาตอบเกี่ยวกับตัวแปร
ในลัก ษณะที่ ส องตามที่ กล่าวมานั้นเอง มี ค่าความแปรปรวนร่วมกั นของตัวแปรตั้ง แต่ส องขึ้นไป ก็ นาไปสู่ การ
วิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ ส าหรั บ การวิ จั ย ประเภทที่ เ รี ย กว่ า การวิ เ คราะห์ สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ( Correlation
Coefficient Analysis) ซึ่งการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ก็เป็นพื้นฐานสาหรับการวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูง
หรือสถิติการวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณ (Multivariate Statistics) ทั้งหลายนั่นเอง ดังนั้นสาหรับนักวิจัยเชิงปริม าณ
จึงกล่าวได้อย่างกระชับที่สุดว่า การวิจัยก็คือการหาคาตอบเกี่ยวกับความแปรปรวนของตัวแปร ด้วยเหตุฉะนี้การใช้
สถิติสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลตอบคาถามของการวิจัย พื้นฐานของการวิเคราะห์จึงมีสองกลุ่มคือการวิเ คราะห์
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กลุ่ม (ตระกูล) ความแปรปรวน และการวิเคราะห์กลุ่ม (ตระกูล) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ซึ่งถ้าพิจารณาจากจุด
แรกเริ่มของพื้นฐานแนวคิดก็มีเพียงกลุ่มเดียวคือ ความแปรปรวน ดังที่กล่าวว่า การวิจัยคือการหาคาตอบเกี่ยวกับ
ความแปรปรวนของตัวแปร เพราะถ้าไม่มีความแปรปรวนก็หาค่าความแปรปรวนร่วมไม่ได้ เมื่อไม่มีความแปรปรวน
ร่วมระหว่างตัวแปรสองตัวขึ้นไปก็หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไม่ได้นั่นเอง
จากพื้นฐานที่มาของแนวคิดสถิติสาหรับการวิจัยที่กล่าวนี้ภายหลังวิธีการทางสถิติสาหรับการวิจัยได้รับ
การพัฒนาทางเทคนิควิธีวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล
ทางคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเทคนิควิธีวิเคราะห์เกี่ยวกับพารามิเตอร์ที่อาศัยหลักการประมาณค่าสาคัญ 3 หลัก คือ
1) การประมาณค่าแบบ Least Square Method 2) การประมาณค่าแบบ Baysian และ 3) การประมาณค่าแบบ
Maximum Likelihood ที่ทาให้เกิดเทคนิควิเ คราะห์หลายเทคนิค ซึ่งแต่ละเทคนิควิธีก ารก็มี ข้อตกลงเบื้องต้น
(basic assumption) ของการใช้แตกต่างกันจนกระทั่งบางครั้งทาให้เกิด มิจฉาทิฐิท างสถิติส าหรับการวิจั ยของ
นักวิจัยบางกลุ่มว่า ถ้าหากงานวิจัยนั้นใช้สถิติลึกซึ้งหรือสถิติขั้นสูงแล้วก็จัดเป็นงานวิจัยล้าค่า เลยเถิดไปถึงอาจารย์
ผู้สอนทางสาขานี้เมื่อเขียนตาราเกี่ยวกับวิธีการทางสถิติสาหรับการวิจัยก็เป็นการเขียนในลักษณะการเอาตัวอย่าง
โปรแกรมการวิเคราะห์หรือก๊อปปี้หน้าตัวอย่างผลการวิเคราะห์จากจอคอมพิวเตอร์มาใส่ในตารา โดยมิได้กล่าวถึง
อธิบายรากฐานที่มาของสถิติสาหรับการวิจัยนั้น เป็นการเขียนแบบผู้ใช้ สถิติสาหรับการวิจัย (user statistics for
research) มากกว่าที่จะเป็นนักสถิติสาหรับการวิจัย (statistician for research) ซึ่งทาให้ขาดความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ถึงรากฐานที่มา (foundation) ของสถิติสาหรับการวิจัยไปในท้ายที่สุด
วิจัยทางการศึกษา (Education Research)
วิจัยทางการศึกษา คือ การแสวงหาความรู้ ความจริงเกี่ยวกับตัวแปรหรือปรากฏการณ์ทางการศึก ษา
เพื่อที่จะพรรณนา (description) อธิบาย (explanation) ทานาย (prediction) และควบคุม (control) ตัวแปร
หรือปรากฏการณ์ทางการศึกษานั้น ทั้งนี้ตัวแปรหรือปรากฏการณ์ทางการศึกษาก็เป็นตัวแปรหรือปรากฏการณ์ที่
เกี่ ยวกั บ ตัวผู้เรียน ผู้ส อน ผู้บ ริหารสถานศึก ษา ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึก ษาและสัง คมหรือชุมชนที่
แวดล้อมสถานศึกษานั้น ๆ รวมทั้งตัวแปรหรือปรากฏการณ์ที่เป็นปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลต่าง ๆ ที่กล่าว เช่น การ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือสถานศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษา ความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ระหว่างผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและสังคมชุมชนที่แวดล้อมสถานศึกษา เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งตัวแปรหรือ
ปรากฏการณ์ทางการศึกษาที่กล่าวทั้งหมดนี้เป็นได้ทั้งตัวแปรเชิงคุณภาพหรือคุณลักษณะและตัวแปรเชิงปริมาณที่
สามารถกาหนดค่าการวัดเป็นจานวนตัวเลขได้อย่างชัดเจน
สาหรับเป้าหมายของการวิจัยทางการศึกษา ที่มุ่งพรรณนาก็หมายถึงการวิจัยเพื่อที่จะตอบคาถามว่า
ตัวแปรหรือปรากฏการณ์ทางการศึกษานั้นเป็นตัวแปรหรือปรากฏการณ์เกี่ยวกับใคร (Who) ทาอะไร (What)
ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) และอย่างไร (How) ในขณะที่การอธิบายก็คือการหาคาตอบว่า ทาไม (Why)
ตัวแปรหรือปรากฏการณ์ทางการศึกษานั้นจึงเกิดขึ้น ส่วนการทานายก็คือการคาดคะเนว่า ถ้า (If) พบตัวแปรหรือ
ปรากฏการณ์ทางการศึกษาเช่นนี้แล้ว (Then) จะเกิดตัวแปรหรือปรากฏการณ์ทางการศึกษาใด ๆ ตามมาบ้าง และ
ท้ายที่สุดก็นาไปสู่การทาให้เกิดหรือไม่เกิดตัวแปรหรือปรากฏการณ์ทางการศึกษาตามที่นักการศึกษาพึงประสงค์
ซึ่งจัดเป็นเป้าหมายที่สาคัญยิ่งของการวิจัยทางการศึกษานั้นคือ การควบคุมตัวแปรหรือปรากฏการณ์ทางการศึกษา
ให้เป็นไปตามทิศทางหรือแผนพัฒนาการศึกษาที่กาหนดไว้
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การวิจัยทางการศึกษาจัดเป็นการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (social science research) เพราะปรากฏการณ์
ทางการศึก ษาเป็นปรากฏการณ์ท างสัง คม เพราะเป็นปรากฏการณ์ที่ บุคคลในสถานการจัดการศึก ษาต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ (interaction) ซึ่งกันและกัน และมีเป้าหมายของการมาอยู่ร่วมมีปฏิสัมพันธ์กัน ดังนั้นปรากฏการณ์
ทางการศึก ษาจึงเป็น ทั้งปรากฏการณ์เ ชิง คุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่ง ต้องอาศัย วิธีการวิจัย ทั้งเชิงคุณภาพ เชิง
ปริมาณและเชิงผสมผสาน (qualitative, quantitative and mixed method research) สาหรับการศึกษาหา
ความรู้ความจริง
ปัญหาหรือประเด็นสาหรับการวิจัยทางการศึกษามีอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาหรือประเด็น
เกี่ยวกับตัวผู้เรียนโดยตรงหรือเกี่ ยวกับผู้สอน ผู้บริหารการศึกษา และปัญหาหรือประเด็นเกี่ยวกับวิธีการสอน
วิธีการควบคุมชั้นเรียนและวิธีการบริหารจัดการสถานศึกษา เป็นต้น จึงนาไปสู่การวิจัยในชั้นเรียน (classroom
research) การวิจัยสถานศึกษาหรือโรงเรียน (school research) การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรี ย นการสอน (research and development in curriculum and instruction) การวิ จั ย ปรั บ พฤติ ก รรม
(behavior modification) ของนักเรียน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยลักษณะใดในประเด็นปัญหา
ใด ท้ายที่สุดแล้วทุกลักษณะ ประเด็นปัญหาของการวิจัยทางการศึกษาล้วนมุ่งไปสู่เป้าหมายสุดท้ายที่เดียวกัน คือ
การได้ความรู้ ความจริง เพื่อที่จนามาใช้พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความเจริญงอกงามเป็นไปตามทิศทางที่พึงประสงค์
นั่นเอง
ข้อเท็จจริงอีกประการหนึ่งของตัวแปรหรือปรากฏการณ์ทางการศึกษาสาหรับการดาเนินการวิจัยนั้น ส่วน
หนึ่ ง เป็ น ตั ว แปรหรือ ปรากฏการณ์ ที่ ค่ อ นข้ า งซับ ซ้อ นต่ า งระดั บ และส่ง ผลต่ อ เนื่ อ งกั น ระหว่ า งตั ว แปรหรือ
ปรากฏการณ์ เช่น ตัวแปรหรือปรากฏการณ์ในระดับสังคมชุมชนส่ง ผลต่อตัวแปรหรือปรากฏการณ์ในระดับ
สถานศึกษา และตัวแปรหรือปรากฏการณ์ในระดับสถานศึกษาส่งผลต่อตัวแปรหรือปรากฏการณ์ระดับชั้นเรียน
และนักเรียน เป็นต้น ความซับซ้อนส่งผลกระทบกันของตัวแปรหรือปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ จึงต้องหาคือวิธีการ
วิจัยและการวัดค่าตัวแปร ตลอดจนการวิเคราะห์ทางสถิติหรือการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพของปรากฏการณ์และการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพอย่างลึกซึ้งซับซ้อนตามไปด้วยเช่นกัน เนื่องด้วยการวิจัยทางการศึกษานั้นมีลักษณะเป็นการ
วิจัยเชิงพหุวิทยาการ (multi-disciplinary research) ที่ต้องอาศัยความรู้ทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์ทางการศึกษา
จิตวิทยาการศึกษา ปรัชญาการศึกษาและสังคมวิทยาการศึกษา เป็นพื้นฐานมุมมองในการวิจัยไม่มากก็น้อยนั่นเอง
ประเมินทางการศึกษา (Educational Evaluation)
ประเมินทางการศึกษา หมายถึง กระบวนการรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับสิ่งที่มุ่งประเมินทางการศึกษา
เพื่อที่จะตัดสินคุณค่าและคุณประโยชน์ของสิ่งที่มุ่งประเมินนั้น ทั้งนี้ สิ่งที่มุ่งประเมินทางการศึกษา ได้แก่ โครงการ
แผนงานทางการศึกษา หลักสูตรการจัดการศึกษาและสถานศึกษา เป็นต้น สาหรับความหมายคุณค่า (merit) และ
คุณประโยชน์ (worth) ของสิ่งที่มุ่งประเมินนั้นต่างกัน คุณค่าพิจารณาจากความถูกต้องของวิธีการที่ใช้ประเมิน ผล
ที่ได้จากการประเมินสิ่งที่มุ่งประเมิน แต่คุณประโยชน์พิจารณาจากการที่สิ่งที่มุ่งประเมินสามารถนาไปใช้หรือทาให้
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการจากสิ่งที่มงุ่ ประเมินได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ดังนั้น เมื่อทาการประเมินทางการศึกษา
แล้ว สารสนเทศที่ได้จากการดาเนินงานประเมินต้องแสดงให้เห็นว่า สิ่งที่มุ่งประเมินนั้นมีคุณค่าและคุณประโยชน์
มากน้อยเพียงใด เพราะบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่า สิ่งที่มุ่งประเมินทางการศึกษาอาจมีคุณค่าและไม่มีคุณประโยชน์
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สารสนเทศที่ครบถ้วนรอบด้านเกี่ยวกับสิ่งที่มุ่งประเมินจึงมีความจาเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการเก็บรวบรวมอย่าง
หลากหลายให้สอดคล้องกับประเด็นที่มุ่งประเมิน
ในการประเมินทางการศึกษานั้น นักการศึกษาหรือนักประเมินจะอาศัยทฤษฎี (theory) โมเดล (model)
หรื อแนวทาง (approach) การประเมิ นเป็นกรอบการดาเนินงานประเมิ น ซึ่ง ทฤษฎี โมเดลหรือแนวทางการ
ประเมินนี้ก็มีนักประเมินหลายคนได้นาเสนอไว้ อาทิ CIPP [ or CIPIEST] Model โดย Stufflelbeam [2007]
Responsive Approach and Countenance Approach โ ด ย Stake [ 1967, 1975] Mixed Method
Evaluation Approach โ ด ย Greene [ 1989] Collaborative Evaluation Approach โ ด ย Rita [ 2004]
Utilization-Focused Evaluation โ ด ย Patton [ 2008] Theory Driven Evaluation โ ด ย Chen [ 1990]
Empowerment Evaluation Model โ ด ย Fetterman [ 1994] Deliberative Democratic Evaluation
Approach โดย House and Howe [1998] และ Naresuan Evaluation Model โดย Buosonte [2005]
เป็นต้น ทั้งนี้ทฤษฎีโมเดลหรือแนวทางการประเมินทั้งหลายนั้ นจะเป็นกรอบอธิบายว่า มุ่งประเมิ นไปเพื่ออะไร
(Why evaluation?) ประเมินอะไร (What evaluation?) ประเมินอย่างไร (How evaluation?) และนาเสนอผล
หรือสารสนเทศการประเมินอย่างไร (How to present evaluation finding?) เนื่องจากทฤษฎีโมเดลหรือแนว
ทางการประเมินมีนักประเมินนาเสนอไว้อย่างหลากหลายจึงมีนักประเมินจานวนหนึ่งพยายามจัดกลุ่มหรือสร้าง
ทฤษฎีของทฤษฎีการประเมิน (Theory of Evaluation Theory) หรือบางครั้งก็เรียกว่า อภิทฤษฎีการประเมิน
(Meta-Theory of Evaluation) ขึ้น โดยพิจารณาจากลักษณะร่วมกันของพื้นฐานหลักคิดของทฤษฎีโมเดลหรือ
แนวทางการประเมิ นต่าง ๆ เช่น Alkin [2004] ได้นาเสนอการจัดกลุ่มไว้เ รียกว่า Evaluation Theory Tree,
Stufflebeam [2001] วิเ คราะห์จัดกลุ่มทฤษฎีโมเดลหรื อแนวทางการประเมินไว้เป็นกลุ่ม ศิริชัย กาญจนวาสี
[2545] นาเสนอแนวคิด 4 มิติของกลุ่มการประเมิน และ รัตนะ บัวสนธ์ [2560] นาเสนอแนวคิดการจัดกลุ่มทฤษฎี
โมเดลและแนวทางการประเมินไว้ทั้งสิ้น จานวน 16 กลุ่ม การประเมินทางการศึกษาหรือการประเมินทางสาขาใด
ก็ตามจะมีขอบข่ายการประเมินอยู่ทั้งสิ้นจานวน 6 ด้านใหญ่ หรือที่เรียกว่า Big 6 of Evaluation ได้แก่ 1) การ
ประเมินโครงการหรือแผนงาน (Projector Plan Evaluation) 2) การประเมินบุคคล (Personal Evaluation)
3) การประเมิ น องค์ ก รหรื อ สถานศึ ก ษา (Organize or School Evaluation) 4) การประเมิ น หลั ก สู ต ร
(Curriculum Evaluation) 5) การประเมินความต้องการจาเป็น (Need Assessment) และ 6) การอภิมานการ
ประเมิน (Meta-Evaluation)
สาหรับการอภิมานการประเมินนั้นหลายครั้ง ก็เรียกว่า การประเมินของการประเมิน (Evaluation of
Evaluation) หรือการประเมินลาดับขั้นที่สอง (Second Order Evaluation) หมายถึง การประเมินงานประเมิน
เพื่อที่จะรับประกันได้ว่างานประเมินได้กระทาหรือดาเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานหลักของคณะกรรมการร่วมของ
การประเมิน (Joint Committee of Evaluation) ที่กาหนดไว้เป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านการเป็นประโยชน์ (Utility)
2) ด้านความเหมาะสม (Propriety) 3) ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) และ 4) ด้านความถูก ต้องแม่ นยา
(Accuracy) หรือไม่ โดยแต่ละด้านก็มีตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ มาตรฐานและตัวบ่งชี้
การประเมิ นที่ ก ล่าวก็ มี ก ารปรับเปลี่ยนให้ส อดคล้องกั บ บริบ ททางสัง คม วัฒ นธรรม และความก้ าวหน้าของ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องตามลาดับ นอกจากนั้นมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินเมื่อทาการ
ประเมินงานประเมินแต่ละด้านก็มีจุดมุ่งเน้นให้น้าหนักต่างกัน อาทิถ้าเป็นการประเมินโครงการหรือแผนงานนั้นก็
มุ่งประเมินว่างานประเมินนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ (utility) ของการนาผลประเมินไปใช้เป็นอันดับแรก ส่วนการ
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ประเมินบุคคลนั้นมุ่งประเมินว่างานประเมินบุคคลดังกล่าวดาเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยา (accuracy) เป็น
ลาดับแรก เป็นต้น
การประคุณภาพทางการศึกษา (Education Quality Assurance)
การประกันคุณภาพทางการศึกษา เป็นการดาเนินงานเพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจกับผู้ใช้บริการทางการ
ศึกษาว่า สถานศึกษาได้มีการปฏิบัติหน้าที่เต็มตามภารกิจเป็นไปอย่างมีคุณภาพ คุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรเพื่อการจัดการศึกษา
การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาจะมีงานสาคัญ ๆ สามงาน คือ การควบคุมคุณภาพ (quality
control) การรับรองคุณภาพ (quality auditing) และการประเมินคุณภาพ (quality assessing or evaluation)
ทั้ ง สามงานนี้มีลัก ษณะเกี่ยวข้องกันกล่าวคือ การควบคุมคุณภาพนั้นเป็นการดาเนินงานในส่วนของการกากับ
ติดตามและอานวยการ การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามภารกิจที่กาหนดไว้ทั้งที่เป็นไปตามกฎหมาย
และแผนงานนโยบายที่สถานศึกษาร่วมกันกาหนดขึ้นเอง งานส่วนนี้จะเป็ นงานในเชิงบริหารจัดการสถานศึกษา
ส่วนการรับรองคุณภาพนั้นเป็นการดาเนินงานของหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาที่มีบทบาทในการตรวจสอบและ
ให้การรับรองว่าสถานศึกษานั้น ๆ ได้มีการดาเนินงานจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพเป็ นไปตามมาตรฐานการจัด
การศึกษาของชาติที่กาหนดไว้ม ากน้อ ยเพียงไร ถ้าเป็นไปตามมาตรฐานก็จะออกใบรับรองหรือเอกสารรับ รอง
คุณภาพ แต่ถ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานก็จะมีการจัดทารายงานข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
ในขณะที่ ก ารดาเนินงานประเมิ นคุณ ภาพนั้น แบ่ง เป็น 2 งานย่อย คือ การประเมิ นคุณภาพภายใน
(internal quality assessing) และการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก (external quality assessing) โดยที่ ก าร
ประเมินคุณภาพภายในนั้น เป็ นภาระหน้าที่ของสถานศึก ษานั้น ๆ ที่ จ ะดาเนินงานด้วยตนเอง ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของตนเองว่าบรรลุตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่กาหนดมาโดยหน่วยงานระดับบนหรือหน่วยงานกลาง
ของรัฐบาลหรือไม่ และรวมทั้งมาตรฐานและตัวบ่งขี้ที่กาหนดเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษานั้น
โดยสถานศึกษาเป็นผู้กาหนดขึ้นเอง การดาเนินงานประเมินคุณภาพภายในนั้นอุปมาดังการส่องกระจกเพื่อดูตนเอง
ว่าหน้าตาการแต่งตัวดูดีพอที่จะโชว์ให้คนอื่นดูได้แล้วหรือไม่ แต่การดาเนินงานประเมินภายนอกนั้น จะกระทาโดย
หน่วยงานหรือบริษัทที่ได้รับการว่าจ้างจากรัฐบาล ซึ่งในบริษัทหรือหน่วยงานนั้น ๆ ก็จะต้องมีนักประเมินที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนรายชื่อไว้ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอที่จะเป็นนักประเมินได้ ให้ทาการประเมินสถานศึกษานั้น
ๆ การประเมินคุณภาพภายนอก เป็นการให้บุคคลภายนอกเข้ามาตรวจสอบว่าสถานศึก ษามีการปฏิบัติห น้าที่
อย่างไร ก็เปรียบเสมือนคนอื่นมาดูการแต่งตัวของตัวเรา หลังจากที่ตัวเราส่องกระจกดูแลตนเองแล้วนั่นเอง ผลของ
การประเมินคุณภาพภายนอกโดยบริษัทหน่วยงานนี้ก็จะถูกจัดทาเป็นรายงานนาเสนอ หน่วยงานกลางของรัฐบาล
ที่ทาหน้าที่นี้โดยตรงซึ่งก็คือ สานักงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ (สมศ.) และเมื่อ สมศ.
ได้รับรายงานมาแล้วก็จะจัดตั้งคณะผู้ประเมินขึ้นมาอีกคณะหนึ่งเพื่อทาหน้าที่ประเมินรายงานการประเมินที่บริษทั
หน่วยงานนั้น ๆ ส่งเข้ามา (ซึ่งเรียกคณะผู้ประเมินนี้ว่า meta-evaluator) ว่ารายงานการประเมินดังกล่าวมีความ
ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และก่อให้เกิดประโยชน์หรือไม่เพียงไร หลังจากนั้นทาง สมศ. ก็จัดส่งผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองโดย สมศ. แล้ว มายังสถานศึกษานั้น ๆ ต่อไปดั งจะเห็นว่า สมศ. ซึ่งเป็น
หน่วยงานกลางของรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นนี้จะมีบทบาทสาคัญยิ่งในการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา
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ของสถานศึกษา โดยการให้การรับรองคุณภาพและการประเมินคุณภาพภายนอก รวมทั้งการกาหนดมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับ การดาเนินงานประกันคุณภาพเป็นความรับผิดชอบทั้ง
โดยสถานศึกษาเองต้องดาเนินงานให้เป็นไปตามภารกิจที่กาหนดและ สมศ. เป็นผู้ดาเนินงานตรวจสอบให้การ
รับรองผลการดาเนินงานของสถานศึกษานั้น โดยอาศัยกลไกและกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นหลัก
ทั้งนี้มาตรฐานและตัวบ่งชี้สาคัญที่จะต้องประเมินในทุกระดับสถานศึกษาก็คือ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนมีการพัฒนางอกงามหรือไม่อย่างไร ในแต่ละรอบของ
การดาเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษา
การบริหารจัดการศึกษา (Educational Management)
การบริหารจัดการศึกษา คือ การดาเนินการใช้ทรัพยากร ทั้งที่ได้รับการจัดสรรและมิได้รับการจัดสรร
เพื่อให้สถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ทรัพยากรที่กล่าวหมายถึง งบประมาณ บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ อาคารสถานที่ และระยะเวลา ในขณะที่ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาก็พิจารณาได้อย่างการทีผ่ ู้เรียน
มี พัฒ นาการทางการเรียนรู้เ ป็นไปตามที่ ห ลัก สูตรแผนการจัดการศึก ษาก าหนดไว้ และพิจ ารณาจากการใช้
ทรัพยากรที่กล่าวอย่างประหยัดคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
ในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทนั้นจะมีขอบข่ายงานบริหารอย่างไร ก็
ขึ้นอยู่กับภารกิจที่กาหนดไว้ตามระเบียบการบริหารงานของหน่วยงาน เช่น ในระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐานกาหนด
ภารกิจการบริหารงานออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงานการเงิน 3) การบริหารงาน
บุคลากร 4) การบริการงานทั่วไป ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีภารกิจ 4 ด้าน คือ 1) การผลิตบัณฑิต 2)
การวิจัย 3) การบริการวิชาการสู่สังคม และ 4) การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น
แต่สาหรับองค์ความรู้ของสาขาวิชาทางด้านบริหารจัดการศึกษานั้น ก็จะทาการศึกษาหรือจัดการเรียนการ
สอนครอบคลุมเกี่ยวกับ 1) การบริหารองค์กร 2) การบริหารบุคคล 3) การบริหารการเงินและงบประมาณ 4)
ทฤษฎีการบริหาร 5) ภาวะผู้นา 6) กฎหมายการศึกษา เป็นต้น ซึ่งองค์ความรู้ที่กล่าวจัดเป็นความรู้พื้นฐานสาหรับ
นักบริหารจัดการศึกษาพึงรูแ้ ละปฏิบัติได้ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการศึก ษาของสถานศึกษาได้ดีนั้นนอกจาก
จะขึ้นอยู่กั บ ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึ กษาที่จ ะต้องมีความสามารถในการนาพาให้บุคคลหรือทุ กส่วนใน
องคาพยพของสถานศึกษาร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาสถานศึกษาแล้ว ก็จาเป็ นต้องรู้หรือ
สามารถใช้ความรู้ที่ได้จากจากการวัดผล สถิติ วิจัย การประเมินและประกันคุณภาพทางการศึกษามาใช้ประโยชน์
ประกอบการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มากที่สุด เพราะความรู้หรือการดาเนินงานแต่ละด้านที่กล่าวนั้นต่างมุ่ง ไปสู่
การพัฒนาผู้เรียนและหรือสถานศึกษาด้วยทั้งหมดทั้งสิ้น ดังจะพอยกตัวอย่างการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบตามลาดับ ได้แก่
1) การบริหารงานวิชาการ จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดผู้สอน การจัดชั้นเรียน การนาหลักสูตรไปใช้
และการวัดผลการศึกษาหรือการประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียน (learning assessment) รวมทั้งการใช้ผลที่ได้จาก
การวัดและประเมินการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
2) การบริหารงานการเงิน เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการจัดหาและการใช้งบประมาณทางการศึกษา ทั้งที่เป็น
งบประมาณที่ รัฐจัดสรรให้และงบประมาณที่ เ รี ยกเก็ บ โดยสถานศึก ษาในการให้บ ริก ารทางการศึก ษา เช่น
งบประมาณที่ได้จากค่าเล่าเรียน ค่าบารุงการศึกษาที่เรียกเก็บจากผู้เรียน ซึ่งการบริหารการเงินนั้นก็ต้องปฏิบัติให้
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เป็นไปตามระเบียบการเงินการคลังที่กาหนดโดยรัฐหรือที่กาหนดขึ้นโดยสถานศึกษาเองเพื่อประโยชน์สุดท้า ยสูงสุด
คือ พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ
3) การบริหารบุคลากร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามตาแหน่ง
หน้าที่ต่าง ๆ ทั้งนี้ในการบริหารงานบุคลากรจาเป็นต้องอาศัยการสร้างขวัญกาลังใจ การส่งเสริมและการลงโทษ
บุคลากรโดยอาศัยทั้งที่มีตามระเบียบกฎหมายหรือการใช้อานาจ (Authority) การบริหารและการใช้ภาวะผู้นาหรือ
เสน่ห์ (Charisma) หรือการใช้บารมี (Power) ในการบริหารจัดการควบคู่กันไป การบริหารบุคลากรที่ดีสะท้อน
ความมีภาวะผู้นา ผู้บริหารสถานศึกษานั้นต้องได้ทั้งคน (หรือใจ) มาก่อนและได้งานตามมา
4) การบริหารงานทั่วไป (ความสัมพันธ์กับชุมชนและอาคารสถานที่) เน้นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์
กั บ ชุม ชน เพื่อ ระดมทรัพยากรและสรรพก าลังในชุมชนให้เข้ามามี ส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษาใน
ลักษณะต่าง ๆ เช่น การเป็นคณะกรมการทางานชุดต่าง ๆ ของสถานศึกษา การร่วมระดมทุนเรื่องงบประมาณทาง
การศึกษาและการระดมแรงงานเพื่อ ช่วยพัฒนาสถานศึกษา ส่วนด้านอาคารสถานที่จะเกี่ยวข้องกับการจัดสร้าง
การใช้อาคารหรือสถานที่สาหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรืออื่น ๆ และการซ่อมบารุงรักษาให้อยู่ใน
สภาพที่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ ตลอดการรื้อถอนเมื่ออาคารสถานที่อยู่ในสภาพชารุดทรุดโทรมเกินกว่าจะ
ซ่อมบารุงรักษาได้
จากที่ ก ล่าวมาทั้ ง หมดจะเห็นว่าอาณาบริเ วณความรู้ตั้ง แต่ ด้านวัดผลการศึก ษาจนถึง การบริห ารจัด
การศึกษา ล้วนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงด้วยกันทั้งหมดและมีจุดหมายปลายทางที่เดียวกัน คือ มุ่งพัฒนาการศึกษา
โดยเฉพาะมุ่งเน้นทั้งการพัฒนาผู้เรียน ดังแสดงได้ตามภาพประกอบที่ 2
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ภาพประกอบที่ 2
แสดงความสัมพันธ์ของอาณาบริเวณความรู้ด้านวัดผลการศึกษา สถิติสาหรับการวิจัย การวิจัยทางกรศึกษา
การประเมินทางการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการศึกษา

การบริหารจัดการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประเมินการศึกษา
วิจัยการศึกษา
สถิติสาหรับการวิจัย
การวัดผลการศึกษา

ผู้เรียน
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สรุป
การพัฒนาผู้เรียนคือเป้าหมายหลักที่สาคัญของการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยการพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนา
ให้ เ กิ ด ความงอกงามหรื อ เกิ ด การเรี ย นรู้ 3 ด้ า น คื อ ด้ า นพุ ท ธิ พิ สั ย ด้ า นจิ ต พิ สั ย และด้ า นทั ก ษะพิ สั ย
ซึ่งการให้น้าหนักความสาคัญแต่ละด้านอาจไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับธรรมชาติและเป้าหมายของเนื้อหาสาระวิชานั้น
การวัดผลการศึกษามีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบวินิจฉัยว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะทั้งด้านกายภาพและจิตภาพ
พัฒนาไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษามากน้อยเพียงใด เพื่อจะนาผลที่ได้จากการวัดมาพัฒนาผู้เรียนให้
เจริญงอกงามต่อไป
สถิติสาหรับการวิจัย เน้นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ วัดค่าของตัวแปรคุณลัก ษณะของ
บุคคลหรือของผู้เรียน เพื่อที่จะสรุปผลของของข้อมูลที่ได้มาว่ามีลักษณะอย่างไรและตอบคาถามหรือวัตถุประสงค์
การวิจัยที่กาหนดไว้
การวิจัยทางการศึกษา เน้นการดาเนินงานเพื่อแสวงหาความรู้ความจริงเกี่ยวกับปรากฏการณ์หรือตัวแปร
ที่ เ กี่ ยวข้องทางการศึก ษา ทั้ ง นี้เ พื่ อที่ จะพรรณนา อธิบ าย ท านาย และควบคุม ปรากฏการณ์หรือตัวแปรทาง
การศึกษานั้น ๆ
การประเมิ นทางการศึก ษา เป็นกระบวนการรวบรวมสารสนเทศของสิ่ง ที่ มุ่ งประเมิ นทางการศึกษา
เพื่อที่จะตัดสินคุณค่าและคุณประโยชน์ของสิ่งที่มุ่งประเมินนั้น
การประกันคุณภาพการศึกษา คือกระบวนการดาเนินงานเพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการทาง
การศึก ษาของสถานศึก ษาว่าสถานศึกษานั้นได้ป ฏิบัติหน้าที่เต็มตามภารกิจและก่ อให้เกิ ดคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่กาหนดไว้
การบริหารจัดการศึกษา เป็นการดาเนินการใช้ทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

14

เอกสารอ้างอิง
รัตนะ บัวสนธ์. (2555). ทิศทางและอาณาบริเวณการประเมิน. พิมพ์ครั้งที่ 3. นครสวรรค์ : ห้างหุ้นส่วน จากัด
ริมปิงการพิมพ์.
________. (2560). ปรัชญาวิจัย. พิมพ์ครัง้ ที่ 4. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
________. (2560). ทฤษฎีการประเมินและอภิมานทฤษฎีการประเมิน. [ออนไลน์]. แหล่งทีม่ า :
www.rattanabb.com (page 2) สืบค้นวันที่ 23 สิงหาคม 2562.
ศิริชัย กาญจนวาสี. (2545). ทฤษฎีการประเมิน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
Alkin, M. and Christie, C.A. (2004). “An Evaluation Theory Three” in M.C. Alkin (ed.)
Evaluation Roots Tracing Theorists, Views and Influences. CA : Sage.
Buosonte, R. (2005). Naresuan Evaluation Theory AEA – CES (American Evaluation Association
and Canadian Evaluation Society) Toronto. Canada, 25-30 October 2005.
Chen,Hey – tsyh. (1990). Theory Driven Evaluation, Newbury Park, CA : Sage Publication.
Fetterman, D.M. (1994). “Empowerment Evaluation” Evaluation Practice. 15(1) 1 – 15.
Greene, J.C. Caracelli, V.J and Graaham, W.F. (1989). “Toward a conceptual framework for
mixed. Method Evaluation Design” Education Evaluation and Policy Analysis. 21 (3)
255 – 274.
Hambleton, R.K. Swaminathan, H, and Roger, H.J. (1991). Fundamentals of Item Response
Theory. USA : Sage Publication.
House, E.R, and Howe, K.R (1998). Deliberative Democratic Evaluation in Practice. Boulder :
University of Colorado.
O’Sullivan, R.G. (2004). Practicing Evaluation : A Collaborative Approach. Thousand Oaks,
Sage Publication.
Patton, M.Q. (2008). Utilization – Focused Evaluation. (4 th edition) SAGE. Publication.
Stake, R.E. (1967). The Countenance of Educational Evaluation. Unplublished Chart. Illinois
Center for Instructional Research and Curriculum Evaluation. University of Illinois.
Stak, R.E. (1975). Evaluating the Art in Education : A Responsive Approach. Columbus Ohio :
Charles, E Merrill Publishing Company.
Stufflebeam, D.L. and Shinkfield, A.J. (2001). “Evaluation Models” New Direction for
Evaluation. San Francisco : Jossey – Bass (89) 8 -98.
Stufflebeam, D.L. and Shinkfield, A.J. (2007). Evaluation Theory Model and Applications. San
Francisco, CA : Jhon Wiley and Sons. Inc.

