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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของบทความนี ต้ องการสังเคราะห์สรุ ปให้ เห็นภาพรวมของความก้ าวหน้ าแห่งศาสตร์
ด้ านการวิจัยและประเมินผลทางการศึกษาหรื อทางสังคมศาสตร์ ในระยะเวลา 3 ปี ทีผ่านมา จนถึงปั จจุบนั นี
(ค.ศ.2012-2009) รวมถึงคาดคะเนทิศทางความก้ าวหน้ าในอนาคตเกียวกับประเด็นเนือหา (content) และ
วิธีการ (method) ต่างๆ ว่ามุ่งเนือหาด้ านใดและพัฒนาวิธีการทีใช้ สําหรั บการวิจัยและประเมินอย่างไรบ้ าง
นันคือมุง่ สรุ ปสังเคราะห์ให้ เห็นความก้ าวหน้ าทังด้ านเนือหาสาระและวิธีการทีใช้ สงสมความรู
ั
้ ด้านการวิจยั และ
ประเมินผลการศึกษาหรื อทางสังคมศาสตร์ โดยสังเคราะห์ความรู้ ดงั กล่าวจากวารสารทางวิชาการทีเกียวข้ อง
และจากฐานข้ อมูลทีสืบค้ นในระบบอินเตอร์ เน็ต
บทนํา
สาขาวิช าแขนงใดๆก็ ต ามที จัด ว่า เป็ นศาสตร์ (Science) นัน ต้ อ งมี ส่ว นประกอบสํ า คัญ 3 ส่ว น
ทีจะขาดมิได้ คือ ส่วนทีเป็ นองค์ความรู้ (Body of knowledge) ศัพท์เฉพาะ (Technical term) และวิธีการที
สืบค้ นความรู้ (Method of inquiry knowledge) ความก้ าวหน้ าของสาขาวิชาทีมีสถานะเป็ นศาสตร์ จึงต้ อง
ก้ าวหน้ าทังในแง่มีองค์ความรู้ ใหม่ๆ เพิมเติมเสมอๆ (โดยใช้ วิธีการสืบค้ นความรู้ ) มีคําศัพท์ใหม่ๆ บัญญัติขึน
เพือใช้ เรี ยกขานสือความให้ เข้ าใจตรงกันระหว่างหมูค่ นในกลุม่ ศาสตร์ เดียวกัน และประกาศตัวตน สร้ างกําแพง
ออกจากหมู่ค นต่ างศาสตร์ รวมทังมี ก ารพัฒ นาปรั บปรุ งวิธี การที ใช้ สืบ ค้ น เสาะแสวงหาความรู้ อยู่เนื องๆ
ความก้ าวหน้ าของแต่ละสาขาวิชาแสดงออกให้ เห็ นได้ จากการตีพิมพ์ บทความทางวิชาการ บทความวิจัย
ในวารสารทางวิชาการของสาขาวิชานันๆ รวมทังจากตําราและหนังสือทีนักวิชาการในสาขาวิชาดังกล่าวเขียน
และตีพิมพ์เผยแพร่สสู่ าธารณชน
สาขาวิชาด้ านการวิจยั และประเมินผลก็มีลกั ษณะเฉกเช่นเดียวกันกับทีกล่าว นันคือความก้ าวหน้ า
ของวิช าการด้ า นการวิ จัย และประเมิน ผลการศึกษา สามารถศึก ษาตามติด ได้ จ ากบทความทางวิช าการ
บทความวิจัย ตํารา และหนังสือทีตีพิมพ์เนือหาสาระทังส่วนทีเป็ นองค์ความรู้ ศัพท์ เฉพาะ และเทคนิควิธีการ
ใหม่ๆ ทีใช้ สืบค้ นความรู้ ออกเผยแพร่ อย่างสมําเสมอ ดังนันการศึกษาและสังเคราะห์เนือหาสาระทีปรากฏใน
วารสารทางวิชาการ ตํารา หนังสือของสาขาวิจยั และประเมินผลการศึกษา จึงยังจะก่อให้ ประโยชน์สองสถานคือ
1) รู้ และก้ าวทันความก้ าวหน้ าทางวิชาการด้ านการวิจยั และประเมินผลการศึกษา และ 2) ใช้ ความรู้ ทีได้ จากข้ อ 1
เพื อเป็ นพื นฐานสํ าหรั บการศึ กษาต่ อยอดเพิ มเติ มขึ น โดยกระบวนการวิ จัยหรื อการประเมิ นผลการศึ กษา
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ซึงประโยชน์ ทังสองข้ อดัง กล่าวก็ คือ วัตถุป ระสงค์ หลักอันเป็ นที มาของบทความทางวิชาการนี โดยอาศัย
การศึกษาสังเคราะห์ความรู้ จากแหล่งต่างๆ ได้ แก่ วารสาร New Directions for Evaluation, American
Journal of Evaluation, Educational Evaluation and Policy Analysis, Review of Educational Research,
Educational Researcher และจากฐานข้ อมูลในระบบอินเตอร์ เน็ต
วัตถุประสงค์
1. เพือศึกษาสังเคราะห์ความก้ าวหน้ าทางวิชาการด้ านการวิจัยและประเมินผลการศึกษา ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี ย้ อนหลังจากปั จจุบนั (2555-2552)
2. เพือเสนอแนะประเด็นและแนวทางทีควรค่าแก่การศึกษาต่อยอดเพิมเติมความรู้ ด้านวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา
วิธีดาํ เนินการ
การดําเนินการศึกษาสังเคราะห์ความก้ าวหน้ าทางวิชาการด้ านการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
กระทําตามขันตอนตามลําดับ ได้ แก่ 1) จัดหมวดหมู่วารสารทางวิชาการจําแนกตามรายชือวารสารนัน 2) อ่าน
หัวเรื อง/หัวข้ อของบทความวิชาการหรื อบทความวิจัยทีปรากฏตีพิมพ์ในวารสารแต่ละเล่ม 3) อ่านบทคัดย่อ
หรื อบทสรุ ปของแต่ละบทความ 4) อ่านสาระในแต่ละบทความพอสังเขปตามหัวข้ อต่างๆ และ 5) ประมวล
สังเคราะห์สรุปผลการศึกษา
ผลการค้ นพบ
ผลการสังเคราะห์ความก้ าวหน้ าทางวิชาการสาขาวิจยั และประเมินผลการศึกษา แบ่งเป็ น 2 ส่วนคือ
1. ความก้ าวหน้ าด้ านการประเมินผลทางการศึกษา/สังคมศาสตร์
ความก้ าวหน้ าทางด้ านการประเมินผลในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที ผ่านมา พบประเด็นที สําคัญๆ
แสดงได้ ดงั ตารางที 1
ตารางที 1 ความก้ าวหน้ าด้ านการประเมินผลทางการศึกษา/สังคมศาสตร์
ลําดับที
ประเด็น
1. การสนับสนุนความมีคณ
ุ ค่าสูค่ วามสนใจ
ต่อสาธารณะ…การตัดสินคุณค่าในงาน
ประเมิน (Promoting Valuation in the
Public Interest...Judging value in
Evaluation) NDE, 133, 2012

สาระโดยสังเขป
เป็ นเรื องเกียวกับงานประเมินโครงการทางสาธารณะ
ทีมักได้ รับการเพิกเฉย ไม่เห็นคุณค่าจากผู้เกียวข้ อง
ซึงสามารถแก้ ไขได้ โดยการสร้ างคุณค่าในงานประเมิน
และสนับสนุนความมีคณ
ุ ค่าดังกล่าวของงานประเมิน
ต่างๆ ให้ สาธารณชนและผู้เกียวข้ องรับรู้ให้ ความสําคัญ
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ตารางที 1 (ต่อ)
ลําดับที
ประเด็น
2. การประเมินภายใน ในศตวรรษ 21
(Internal Evaluation in the 21st Century)
NDE, 132, 2011
3. การเพิมความตรงในการประเมินผลลัพธ์
(Advancing Validity in Outcome
Evaluation) NDE, 130, 2011
4. การประเมินพหุพืนที (Multisite
Evaluation) NDE, 129, 2011
5.

6.

7.

8.

สาระโดยสังเขป
เป็ นเรื องเกียวกับบทบาทและการทําหน้ าทีของผู้ประเมิน
ภายในว่าควรมีลกั ษณะอย่างไร และมีความสําคัญ
ในการพัฒนาองค์กร สถาบันนันอย่างไร
เป็ นเรื องการเพิมความถูกต้ องแม่นยําในการประเมิน
ผลลัพธ์ของโครงการ แผนงาน และสิงแทรกซ้ อนต่าง ๆ
เพือให้ เกิดความน่าเชือถือแก่ผ้ นู ําผลการประเมินไปใช้
เป็ นเรื องการประเมินโครงการลักษณะเดียวกัน แต่
นําไปใช้ ต่างพืนทีกัน เทคนิควิธีการเก็บข้ อมูล วิเคราะห์
และสรุปตีความผลการประเมินทีได้ จากแต่ละพืนที
กลยุทธ์การประเมินและ
เป็ นเรื องการกําหนดกลยุทธ์ตา่ ง ๆ สําหรับประเมินสิงที
การประเมินกลยุทธ์ (Evaluating Strategy) ได้ รับการประเมิน และการประเมินกลยุทธ์ทีกําหนดไว้
NDE, 128, 2010
ทฤษฎีวพิ ากษ์ วธิ ีทางสังคมและการ
เป็ นเรื องเกียวกับการใช้ ทฤษฎีวพิ ากษ์ วิธีทางสังคม
ปฏิบตั ิการประเมิน (Critical Social Theory ในการดําเนินงานประเมินสิงทีได้ รับการประเมิน และ
and Evaluation Practice) NDE, 127,
ใช้ ประเมินงานประเมิน
2010
การเตรี ยมความพร้ อมรับภัยพิบตั ิทีเพิมขึน เป็ นเรื องเกียวกับการประเมินผลทีเกิดขึนจากภัยพิบตั ิ
โดยอาศัยการประเมินสําหรับการทบทวน ต่างๆ ในธรรมชาติ และภาวการณ์ขาดแคลนอาหาร
และตอบสนอง (Enhancing Disaster and รวมทังการประเมินโครงการให้ ความช่วยเหลือ เพือนํา
Emergency Preparedness, Response, สารสนเทศทีได้ จากการประเมินไปสร้ างการเตรี ยมความ
and Recovery Through Evaluation)
พร้ อมรองรับภัยพิบตั ินนๆ
ั
NDE, 126, 2010
การคัดกรองและการประเมินอย่างเป็ น
เป็ นเรื องเกียวกับการตรวจสอบคุณค่าของนวัตกรรมที
ระบบ : การค้ นพบการประเมินคุณค่าของ พัฒนาขึน โดยอาศัยเทคนิควิธีการทีเรี ยกว่าการคัดกรอง
นวัตกรรม (The Systematic Screening และการประเมินอย่างเป็ นระบบ ซึงจะทําให้ พบว่า
and Assessment Method : Finding
นวัตกรรมนันๆ มีคณ
ุ ค่าในการนําไปใช้ เพียงไร และ
นวัตกรรมดังกล่าว เป็ นนวัตกรรมทีก่อให้ เกิดนวัตกรรม
Innovations Worth Evaluating) NDE,
การประเมินหรื อไม่ รวมถึงการประเมินความสามารถ
125, 2010
ในการประเมินของนักประเมิน
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ตารางที 1 (ต่อ)
ลําดับที
ประเด็น
9. การใช้ ประโยชน์จากความรู้ การเผยแพร่
การนําไปใช้ การถ่ายโยง และการแปล
ความ : ความต่อเนืองเชือมโยงจากการ
ประเมิน (Knowledge Utilization
Diffusion, Implementation, Transfer and
Translation : Implications for Evaluation)
NDE, 124, 2009
10. การประเมินนโยบายและโครงการทาง
สิงแวดล้ อม : ข้ อเสนอประเด็นท้ าทายทาง
ระเบียบวิธี (Environmental Program and
Policy Evaluation : Addressing
Methodological Challenges) NDE, 122,
2009
11. การจัดการ การประเมินโครงการผ่านการ
ค้ นพบจากการปฏิบตั ทิ างวิชาชีพ
(Managing Program Evaluation :
Towards Explicating a Professional
Practice) NDE. 121, 2009
12. ตัวแปรพยากรณ์ความคงทนของโครงการ
ทางสังคม (Predictors of Sustainability of
Social Programs) AJE, 33 (1), 2012,
p:26:43

สาระโดยสังเขป
เป็ นเรื องเกียวกับการนําความรู้ทีได้ จากผลการประเมิน
ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ การเผยแพร่ ผลการประเมิน
การนําผลการประเมินไปใช้ การถ่ายโยงผลการประเมิน
และการแปลความผลการประเมิน กล่าวถึงทฤษฎี
แนวคิด และเทคนิควิธีดําเนินการ

เป็ นเรื องเกียวกับการนําเสนอเทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบจํากัด และการเพิมความตรง ความถูกต้ อง
ความน่าเชือถือของข้ อมูล ทีนํามาใช้ ประเมินนโยบาย
และโครงการทางสิงแวดล้ อมต่างๆ รวมถึง
การประเมินผลกระทบจากโครงการดังกล่าว
เป็ นเรื องเกียวกับการจัดการ การประเมินโครงการ
โดยนําเสนอขึนจากประสบการณ์การปฏิบตั ิของ
นักประเมินทีประเมินโครงการต่างๆ ในประเด็นเกียวกับ
การใช้ วรรณกรรมการประเมิน ทักษะการจัดการ
บทบาทนักประเมิน และการสร้ างสมรรถภาพนักประเมิน
เป็ นงานวิจยั ค้ นพบเกียวกับตัวแปรพยากรณ์ความคงทน
ของโครงการทางสังคม ซึงความคงทนของโครงการ
พิจารณาจาก 3 ตัวแปรย่อย คือ ความต่อเนือง
(Continuity) ความเป็ นสถาบันหรื อเป็ นทางการ
(Institutionalization) และช่วงระยะเวลา (Duration)
ส่วนตัวแปรพยากรณ์ประกอบด้ วย 4 กลุม่ ตัวแปร คือ
1) ตัวแปรทีสัมพันธ์กบั โครงการ ประกอบด้ วย 7 ตัวแปร
ย่อย 2) ตัวแปรทีสัมพันธ์กบั ลักษณะองค์กรประกอบ 5
ตัวแปรย่อย 3) ตัวแปรทีสัมพันธ์กบั ลักษณะชุมชน
ประกอบด้ วย 3 ตัวแปรย่อย และ 4) ตัวแปรทีสัมพันธ์กบั
แหล่งให้ ทนุ หลักประกอบด้ วย 2 ตัวแปรย่อย วิเคราะห์

5
ตารางที 1 (ต่อ)
ลําดับที
12. (ต่อ)

13.

14.

15.

ประเด็น

สาระโดยสังเขป
โดยใช้ การทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติก (Logistic regression) ผลพบว่ามีความ
แตกต่างและมีอํานาจพยากรณ์ของตัวแปรพยากรณ์ทีมี
ต่อความคงทนของโครงการทางสังคมในแต่ละด้ าน
แตกต่างกันออกไป
อิทธิพลทีมีตอ่ คุณภาพการประเมิน
กล่าวถึง 3 องค์ประกอบหลัก ทีมีตอ่ คุณภาพการ
(Influences on Evaluation Quality) AJE, ประเมิน ได้ แก่ องค์ประกอบเกียวกับ สมรรถภาพของ
33(1), 2012, p: 79-87
นักประเมิน (ประกอบด้ วย 10 ด้ าน) สิงแวดล้ อมทาง
การประเมิน และ การได้ รับการสนับสนุนจากชุมชน
การประเมิน
การบุกเบิก ค้ นหาเงือนไขทีจําเป็ นของ
เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพเพือศึกษาเงือนไขสําคัญทีมีต่อ
การใช้ การประเมินเพือเปลียนแปลง
การใช้ การประเมินในการเปลียนแปลงโครงสร้ าง โดยใช้
โครงการ (Exploring the Necessary
เทคนิคการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบเชิงคุณภาพ (QCA:
Conditions for Evaluation Use in
Qualitative Comparative Analysis) ซึงพบว่า
Program Change),AJE, 33(2), 2012,
ประกอบด้ วยเงือนไขสําคัญหลายเงือนไขภายใต้ บริ บท
ทีซับซ้ อนต่างกัน
p:159-178.
การใช้ ผลลัพธ์เป้าหมายของโครงการใน
กล่าวถึงเทคนิคผลลัพธ์เป้าหมายของโครงการ
ฐานะทีเป็ นตัวกําหนดกรอบความคิดของ (Targeting Outcomes of Program : TOP) ซึงเป็ น
ภาพเหตุการณ์เป้าหมายในโครงการทาง รูปแบบของโครงการทีประกอบด้ วย 7 ขันตอน เรี ยง
การศึกษานอกระบบ (Using Targeting
ตามลําดับลดหลันกัน แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนทีเป็ น
Outcomes of Progress as a Framework การพัฒนาโครงการ และ การปฏิบตั ิของโครงการทังสอง
to Target Photographic Events in Non- ส่วนเปรี ยบเสมือนกระจกทีสะท้ อน ซึงกันและกัน
formal Educational Program), AJE, 33 ตามลําดับทัง 7 ขัน เทคนิค TOP ได้ นําไปใช้ เป็ นกรอบ
ความคิดในการพัฒนาและสร้ างภาพเหตุการณ์ของ
(2), 2012, p:179-194
โครงการทางการศึกษานอกระบบ
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16. การทดสอบกรอบความคิดการ
ออกแบบประเมินโครงการทีไม่ใช่
การทดลอง โดยใช้ รูปแบบสมการ
โครงการ (Testing Conceptual
Frameworks of Nonexperimental Program
Evaluation Designs Using
Structural Equation Modeling)
AJE. 32(4) 2011, p:480-493

17.

18.

สาระโดยสังเขป
กล่าวถึงแนวทางการประเมินแบบขับเคลือนทางทฤษฏี (Theory
– Driven Evaluation : TDE) ทีมีจดุ มุง่ เน้ นเกียวกับการพัฒนา
และการทดลองเชิงประจักษ์ ของโมเดลเชิงสมมติฐานเพือทํา
ความเข้ าใจในกระบวนการและกลไกทีทําให้ โครงการบรรลุ
เป้าหมายทีกําหนดไว้ ซึงการนํา TDE ไปประยุกต์ใช้ นนั
มักมีข้อจํากัดเป็ นอย่างมาก ถ้ าหากใช้ วิธีการเชิงทดลอง หรื อ
กึงทดลอง เพือตรวจสอบผลของโครงการตามแนวทางนี
เมือมีกลุม่ เป้าหมายจํานวนมาก หรื อพืนทีการใช้ โครงการขนาด
ใหญ่มาก ดังนันจึงประยุกต์หรื อใช้ SEM เพือสร้ างโมเดลเชิง
สมมติฐาน และทดสอบผลของโครงการโดยไม่ใช้ การทดลอง และ
พบว่าตัวแปรหรื อปั จจัยในโมเดลเชิงสมมติฐานสําหรับทดสอบผล
ของโครงการทียกมาเป็ นกรณีตวั อย่างส่งผลแตกต่างกัน
การประเมินอิงฐานผู้มีสว่ นได้
นําเสนอรูปแบบการประเมินอิงฐานผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียและทฤษฏี
ส่วนเสียและทฤษฏี (Theory –
(TSE model of evaluation) ได้ กล่าวถึงข้ อจํากัดของรูปแบบ
Based Stakeholder Evaluation) การประเมินขับเคลือนทางทฤษฏี (TDE) ทีมักละเลย ผู้มีสว่ นได้
AJE, 31(3) , 2010 ,p : 295 : 313. ส่วนเสีย และข้ อจํากัด (SBE : Stakeholder Base Evaluation)
ทีมักใช้ ประเมินตามความสนใจของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียเป็ นหลัก
จนอาจทําให้ ขาดการประเมินในประเด็นสําคัญ ๆ ไป ผู้นําเสนอ
ได้ อธิบายและแสดงแผนภูมขิ นตอนการประเมิ
ั
นของ TSE โดย
ละเอียด
พืนฐานการประเมินทางวัฒนธรรม อธิบายถึงความสําคัญของวัฒนธรรมในแต่ละพืนทีทีมีผลต่อการ
(Grounding Evaluation in
ทํางานประเมิน และกล่าวถึงการประเมินอิงฐานโรงเรี ยน (School
Culture) AJE, 32(2) ,2011, p : – Base Evaluation) ซึงวัฒนธรรมมีส่วนสําคัญเป็ นอย่างมากต่อ
183 – 198.
การจัดการศึกษาของโรงเรี ยนซึงมีทีตังอยูใ่ นชุมชนแต่ละที ทีมี
ความแตกต่างทังวัฒนธรรม เชือชาติ ฯ ดังนัน การประเมิน
โรงเรี ยนจึงต้ องตระหนักในบริ บททางวัฒนธรรมเหล่านีด้ วย
ซึงผู้เขียนได้ นําเสนอแนวคิดการประเมินทีเรี ยกว่า การศึกษา
เชิงประชาธิปไตยทีมีสมั พันธ์ทางวัฒนธรรม (Culturally
Relevant Democratic Inquiry : CDI)
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ตารางที 1 (ต่อ)
ลําดับที
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19. การทบทวนและสังเคราะห์งานวิจยั
ในปั จจุบนั ทีเกียวกับการประเมิน
ข้ ามวัฒนธรรม (A Review and
Synthesis of Current Research on
Cross – Cultural Evaluation) AJE,
30(4), 2009, p : 457 – 494.

20.

การใช้ แบบแผนเชิงผสมผสานและ
การสังเคราะห์เครื อข่ายเพือสอบวัด
พัฒนาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน (Using Mixed – Method
Design and Network Analysis to
Measure Development of
interagency Collaboration) AJE,
30(3), 2009, p : 319 – 329.

21.

ความตรงของการประเมินอย่าง
ครอบคลุม เพือใช้ ในสภาวการณ์พหุ
พืนที (The Validation of the
Evaluation Involvement Scale for
Use in Multisite Settings) AJE,
30(3) , 2009, p : 349 – 362.

สาระโดยสังเขป
กล่าวถึงปั ญหาช่องว่างทางความรู้ในการบูรณาการบริ บททาง
วัฒนธรรมเข้ าสูท่ ฤษฎีการประเมินบทความวิจยั นีมี
วัตถุประสงค์นําเสนอผลการสังเคราะห์วิจยั ในปั จจุบนั ที
เกียวกับการประเมินข้ ามวัตถุประสงค์นําเสนอผลการประเมิน
ข้ ามวัฒนธรรม ซึงผลก็พบว่าการประเมินโครงการทีมีบริ บททาง
วัฒนธรรมต่างกันมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างนักประเมินและ
กลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ก็จะทําให้ ผลการประเมินโครงการขาด
ความน่าเชือถือตามไปด้ วย
กล่าวถึงความสําคัญของความร่วมมือซึงกันและกันในการ
ปรับปรุงชุมชน, สิงแวดล้ อม, การสาธรณสุขและผลลัพธ์
ทางการศึกษาให้ ดีขนึ ผู้เขียนใช้ แบบแผนการวิจยั เชิงผสมผสาน
และการสังเคราะห์เครื อข่าย ทําการศึกษาตรวจสอบการพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างบุคคล ทีมงาน ภายในโครงการย่อยๆ ที
ได้ รับทุนนีมีการพัฒนาการขันสูงสุดในระยะกลางๆ ของการ
ได้ รับทุนสําหรับโรงเรี ยนปลอดภัย นักเรี ยนสุขภาพดี
ผลการวิจยั พบว่า ความร่ วมมือระหว่างบุคคล ทีมงาน ภายใน
โครงการย่อยๆ ทีได้ รับทุนนี และค่อยๆ ลดลงในมีสดุ ท้ ายของ
ทุน แต่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานยังมีความต่อเนืองในปี
สุดท้ ายของทุน
เป็ นงานวิจยั ทีมีวตั ถุประสงค์เพือตรวจสอบความตรงของ
การประเมินอย่างครอบคลุม (ซึงเป็ นการประเมินทีให้ ผ้ ทู ีมี
ส่วนได้ สว่ นเสียร่วมวางแผนและดําเนินงานประเมินทีใช้
ประเมินพหุพนที
ื ระหว่างปี 2006 – 2007) ผู้วจิ ยั เก็บรวบรวม
ข้ อมูลจากนักประเมินและหัวหน้ าทีมงานประเมินโครงการ 4
โครงการของมูลนิธิวทิ ยาศาสตร์ แห่งชาติ โดยใช้ การสํารวจทาง
อิเล็กทรอนิคส์และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และใช้ กรอบความคิด
ความตรง Messick’ s unitary ทฤษฎีความตรง ความตรงทาง
สถิติ และเชิงเหตุผลสําหรับสอบวัดความครอบคลุมของผู้มีสว่ น
ได้ สว่ นเสียในการประเมินพหุพืนทีทัง 4 ทีกล่าว
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22. งานวิจยั เกียวกับการใช้ การประเมิน :
การทบทวนงานเชิงประจักษ์ ช่วงปี
1986 – 2005 (Research on
Evaluation Use : A Review of the
Empirical Literature From 1986 –
2005) AJE, 30(3), 2009 , p: 377 –
410.

สาระโดยสังเขป
เป็ นงานวิจยั เชิงสังเคราะห์งานประเมินตังแต่ช่วงปี 1986 –
2005 เพือศึกษาเกียวกับการใช้ การประเมินโดยใช้ กรอบ
ความคิดของ Cousins และ Leithwood สําหรับจําแนกงาน
ประเมินจํานวน 41 เรื องทีเป็ นไปตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพขันตํา
ภายหลังการจัดกลุม่ งานประเมินตามกรอบความคิดข้ างต้ น
เป็ น 2 กลุม่ และ 12 คุณลักษณะงานประเมินก็พบว่า มีกลุม่
ใหม่และคุณลักษณะใหม่เพิมขึน 1 กลุม่ 1 คุณลักษณะ จาก
กรอบความคิดของ Cousins กลุม่ ใหม่ของงานประเมิน คือ
ความครอบคลุมผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียและ 1 คุณลักษณะใหม่ คือ
เรื องสมรรถนะของนักประเมิน

จากตารางที 1 ประเด็นทีเป็ นความก้ าวหน้ าของศาสตร์ ด้านการประเมินผลโครงการทางการศึกษา/
สังคมศาสตร์ จํานวนทีคัดสรรมามีทงสิ
ั น 20 ประเด็น ทังนีใน 20 ประเด็นอาจมีบางประเด็นทีมีเนือหาซําซ้ อน
กันบ้ าง เช่น เป็ นเรื องความตรงในการประเมิน 2 เรื อง (เรื องที 3 และ 19) การประเมินอิงผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 3
เรื อง คุณค่าของการประเมิน 2 เรื อง (เรื องที 1 และ 7) เป็ นต้ น แต่แม้ ดเู สมือนเนือหาจะซํากว่าวิธีดําเนินการ
ต่างกัน ประเด็นทังสิน 20 ประเด็นนีนับว่าเป็ นประเด็นร่วมสมัยอยู่ในความสนใจศึกษาหาคําตอบและพัฒนา
ให้ ก้าวหน้ ายิงขึนของวงการวิชาชีพด้ านการประเมินผลการศึกษา
2. ประเด็น /แนวทางทีควรค่ า แก่ ก ารศึ ก ษาต่ อ ยอดเพิมเติ มความรู้ ด้ า นการประเมิ น ผล
การศึกษา/สังคมศาสตร์
จากตารางที 1 ผ่านมามีประเด็นทีน่าสนใจสําหรับการศึกษาต่อยอดเพิมเติมความรู้ ดังนี
ประเด็นทีหนึง บทบาทของนักประเมินภายในทีมีต่อประสิทธิผลขององค์ กร/สถาบันที
ตนสังกัด ประเด็นทีหนึงนีใช้ ม่งุ หาคําตอบเกียวกับบทบาทของนักประเมินภายในทีจะทําให้ องค์กร หน่วยงาน
ของตนมีการปฏิบตั ิงานตอบสนองความต้ องการจําเป็ นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้ ตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้
ว่าบทบาทดังกล่าวมีลกั ษณะอย่างไร และแต่ละบทบาทนันส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กรอย่างไร ไม่ว่าจะ
เป็ นการส่งผลทางตรง หรื อส่งผลทางอ้ อม ทังนีประสิทธิผลขององค์กรควรจําแนกเป็ นตัวแปรย่อยๆ การศึกษา
หาคํ าตอบเช่น นี อาจทํ าได้ ใ นเชิ ง ปริ ม าณเดี ยวๆ โดยใช้ การวิ เ คราะห์ สมการโครงสร้ างหรื อ การวิ เ คราะห์
สหสัมพันธ์ คาโนนิคอล หรื อการวิเคราะห์ ถดถอยพหุคูณแบบโลจิสติก ขึนอยู่กับลักษณะการวัดค่าตัวแปร
ปั จจัยต่างๆ หรื ออาจศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยเลือกกรณีศึกษาองค์กรใดองค์กรหนึงหรื อมากกว่าหนึงองค์กร
หนึงพืนทีทีมีประสิทธิผลในการจัดการแล้ วศึกษาว่าองค์กรนันๆ นักประเมินภายในได้ มีบทบาทเกียวข้ องกับ
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การศึกษาในเชิ งคุณภาพอาจใช้ แบบแผนการศึกษารายกรณี พหุกรณี พหุพืนที หรื อพหุกรณี พหุพืนที ก็ได้
นอกจากนันอาจใช้ วิธีการเชิงผสมผสานทําการศึกษา ถ้ ามีความเหมาะสมยิงขึน โดยใช้ แบบแผนสามเส้ า
(Triangulation design) หรื อแบบแผนรองรับภายใน (Embedded design) ขึนอยู่กบั วัตถุประสงค์การวิจยั ว่า
จะให้ นําหนักความสําคัญของวิธีการทังสอง (เชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ) ต่างกันหรื อไม่
ประเด็นทีสอง การประเมินพหุพืนทีและการตรวจสอบความตรงของการประเมินอย่ าง
ครอบคลุม ประเด็นนีควรมีการศึกษาหาคําตอบว่า โครงการหรื อสิงแทรกแซงเดียวกัน เมือมีการนําไปใช้ ใน
หลายพืนทีแล้ วประสิทธิผลประสิทธิภาพและผลกระทบของโครงการดังกล่าวเป็ นอย่างไร ทังนีควรใช้ รูปแบบ
การประเมินอิงฐานผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholder-Base Evaluation) และตรวจสอบผลการประเมินทีได้ ว่า
มีความตรงอย่างครอบคลุมหรื อไม่
ประเด็นทีสาม การประยุกต์ ใช้ รูปแบบการประเมินอิงฐานผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและทฤษฎี
(TSE-Evaluation model) สําหรับประเมินโครงการสิงแวดล้ อมหรื อโครงการทางการศึกษา โครงการทาง
สาธารณสุข ในประเด็นนีเป็ นการประยุกต์ใช้ TSE เพือประเมินโครงการทางการศึกษาหรื อโครงการอืนๆ โดย
ต้ องศึกษาแนวคิดการประเมินองค์การขับเคลือนทางทฤษฎี (Theory–Driven Evaluation : TDE) และแนวคิด
การประเมินอิงฐานผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholder – Base Evaluation : SBE) ในการกําหนดประเด็นการ
ประเมินเทคนิควิธีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ทังนีผู้วิจยั ต้ องแสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่าส่วนใดได้ จาก TDE
และได้ จาก SBE
ประเด็นทีสี กลยุทธ์ การประเมินและการประเมินกลยุทธ์ ควรมีการศึกษาว่างานประเมิน
โครงการ แผนงาน หรื อองค์กร เท่าทีมีอยู่ในประเทศไทย (อาจกําหนดช่วงเวลาสําหรับงานประเมินทีจะศึกษา)
หลังจากนัน ว่านักประเมินใช้ หรื อออกแบบกลยุทธ์ การประเมิน อย่างไรบ้ าง โดยอาจใช้ วิธีการสํารวจทาง
อิเล็คทรอนิคส์ การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรื อเทคนิคอืนๆ ทีคิดว่าเหมาะสมเป็ นไปได้ หลังจากได้ คําตอบแล้ ว
ก็ควรศึกษาต่อว่า กลยุทธ์ทีนักประเมินนันๆ ใช้ มีความถูกต้ อง เหมาะสมเป็ นไปได้ ตามมาตรฐานการประเมิน
เพียงไร ก่อให้ เกิดผลการประเมินทีมีคณ
ุ ค่าต่อการนําไปใช้ หรื อไม่
ประเด็นทีห้ า การตรวจสอบอิทธิพลของปั จจัยทีส่ งผลต่ อประสิทธิผลของโครงการโดย
ใช้ การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิงเส้ น ในประเด็นนีเป็ นการประยุกต์ใช้ LISREL เพือตรวจสอบ
ปั จจัยต่างๆ ทีส่งผลทังทางตรงและทางอ้ อมต่อประสิทธิผลของโครงการทางการศึกษาหนึงๆ ทังนีการคัดเลือก
ปั จจัย (ไม่ว่าจะเป็ น ปั จจัยแฝงหรื อปั จจัยสังเกตได้ ) ควรใช้ เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบจํากัด (Limited
Factor Analysis) แนวคิด การประเมินองค์การขับเคลือนทางทฤษฎี (TDE) หรื อโมเดลเชิงตรรก (Logical
Model of Evaluation) สําหรับช่วยคัดกรองเลือกสรรปั จจัยในโมเดลเชิงสมมุติฐาน
ประเด็นทีหก ความคงทนของโครงการทางการศึกษาหรื อทางสังคม ประเด็นนีมีแนวทาง
การศึกษาหาคําตอบคล้ ายๆ กันกับประเด็นที กล่าวมา หากแต่ต่างกันตรงนี มุ่งศึกษาตัวแปรเกณฑ์เกียวกับ
ความคงทน (Sustainability) ของโครงการทางการศึกษาหรื อทางสังคม อนึงการค้ นหาตัวแปรหรื อปั จจัย
เชิงพยากรณ์ ตลอดจนการวัดค่าตัวแปรทังเชิงพยากรณ์ และตัวแปรเกณฑ์ก็ควรใช้ ให้ เหมาะสมกับลักษณะ
ตัวแปรนัน ๆ สําหรับการสงเคราะห์หาคําตอบก็ควรพิจารณาเลือกใช้ วิธีการทางสถิติพหุคูณทีสอดคล้ องกับ
ลักษณะตัวแปรและการวัดค่าตัวแปร นอกจากนันอาจใช้ วธิ ีการเชิงผสมผสานทําการศึกษาก็ได้ เช่นกัน
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ประเด็นทีเจ็ด การใช้ ประโยชน์ การประเมินการศึกษาเรื องการใช้ ประโยชน์ การประเมิน
(Using Evaluation) สามารถศึกษาได้ หลายแง่มมุ ได้ แก่ 1) การพัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชีการใช้ ประโยชน์
การประเมิน แล้ วนํามาตรฐานตัวบ่งชีทีพัฒนาได้ ไปตรวจสอบความตรง (Validation) กับสถานศึกษาระดับ
ต่ า งๆ 2) การค้ น หาตัว พยากรณ์ ที ดี ต่ อ การใช้ ป ระโยชน์ ก ารประเมิ น 3) กระบวนการเปลี ยนแปลงการ
ปฏิบตั ิงานในโครงการจากการใช้ ประโยชน์การประเมินหรื อการใช้ ประโยชน์การประเมินเพือสร้ างความร่ วมมือ
ปรั บเปลียนการปฏิบัติงานในโครงการ 4) รู ปแบบหรื อแนวทางการเผยแพร่ สร้ างความสนใจยอมรั บผลการ
ประเมินเพือใช้ ประโยชน์ในชุมชน องค์กรหนึงๆ
ประเด็นทีแปด การตัดสินคุณค่ างานประเมินของกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับสิงทีได้ รับ
การประเมิน ประเด็นนีควรทําการศึกษาเพือหาคําตอบว่า กลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับสิงทีได้ รับการประเมิน
แต่ละกลุ่มนันมีหลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรื อตัวบ่งชีสําหรับการตัดสินคุณค่างานประเมินอย่างไร แตกต่างกัน
หรื อไม่ ด้ วยเหตุผลใด
3. ความก้ าวหน้ าด้ านการวิจัยทางการศึกษา/สังคมศาสตร์
ความก้ าวหน้ าทางด้ านการวิจยั ทางการศึกษา/สังคมศาสตร์ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ทีผ่านมาพบ
ประเด็นทีสําคัญ ๆ ดังตารางที 2
ตารางที 2 ความก้ าวหน้ าด้ านการวิจยั ทางการศึกษา/สังคมศาสตร์
ลําดับที
ประเด็น
1. การรับรู้เงือนไขการทํางานของครู :
ทํานายการกระทําและแผนงานของครู
ได้ อย่างไร (Teacher’s Perceptions
of Their Working Conditions : How
Predictive of Planned and Actual
Teacher Movement ?) EEPA, 33(2),
2011. p : 235-261.

สาระโดยสังเขป
เป็ นงานวิจยั เชิงปริมาณ เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
รับรู้เงือนไขการทํางานกับการวางแผนและปฏิบตั ิงาน (จริ งที
ปรากฏ) ของครู โดยเก็บข้ อมูลจากครูทงหมดในรั
ั
ฐนอร์ ทคา
โรไลนา ทัง 3 ระดับการศึกษา (ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และ มัธยมปลาย) ตัวแปรเกณฑ์ คือ การวางแผนการทํางาน
และการปฏิบตั ิจริ ง ส่วนทีเป็ นตัวแปรพยากรณ์ ประกอบด้ วย
ตัวแปรจํานวนมาก วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ สหสัมพันธ์พหุคณ
ู
ผลพบว่า ตัวแปรพยากรณ์ตา่ ง ๆ สามารถพยากรณ์เงือนไข
ประเภทการทํางานของครู การวางแผนและการปฏิบตั ิงานจริ ง
ของครูแตกต่างกันออกไป
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ตารางที 2 (ต่อ)
ลําดับที
ประเด็น
2. การวิงเข้ าสูส่ ถานที : นักเรี ยนทีมีรายได้ ตํา
กับพลวัตรของการแบ่งชนชันของการ
อุดมศึกษา (Running in Place : LowIncome Students and The Dynamics
of Higher Education Stratification)
EEPA, 33(3) 2011, p : 318 - 339

3.

สาระโดยสังเขป
งานวิจยั เชิงปริ มาณมุง่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฐานะ
ทางเศรษฐกิจของนักเรี ยนกับการเลือกเข้ าเรี ยนในถาบัน
อุดมศึกษา ผู้วิจยั ใช้ การศึกษาต้ องตามแบบ Cohorts
ช่วงปี 1972-2004 ศึกษาการเลือกเข้ าเรี ยนใน
สถาบันอุดมศึกษาของนักเรี ยนชันมัธยมปลาย และใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ Binomial logistic regression
การวิจยั พบว่า นักเรี ยนทีมีฐานะทางเศรษฐกิจสูง จะมี
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนสูง และเลือกเข้ าสถาบันอุดมศึกษา
ทีสอดคล้ องกับฐานะทางเศรษฐกิจของตน แต่นกั เรี ยนทีมี
ฐานะทางเศรษฐกิจตํา จะมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนตํา
หรื อแม้ วา่ บางส่วนจะมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนสูง แต่ก็มิได้
เลือกเข้ าสถาบันอุดมศึกษาทีดี เหมาะสมกับผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนแต่อย่างใด
การประเมินอิทธิพลความรู้ ในการอ่านของ เป็ นงานทีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในการอ่าน
ครู ทีมีตอ่ ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของ
ของครู กับผลสัมฤทธิทางการอ่านของนักเรี ยน ซึงความรู้
นักเรี ยนโดยใช้ เทคนิค Multilevel
ในการอ่านของครูวดั ได้ จากความรู้ ของครูทีมีอยูโ่ ดยตรง
และยังจําแนกครูออกตามลักษณะภูมิหลังของทางโรงเรี ยน
Propensity Score Stratification
(Assessing the Effects of Teacher’s ทีแตกต่างกันด้ วย ผู้วจิ ยั พัฒนาเทคนิค MPS เพือ
เปรี ยบเทียบครูทีมีภมู ิหลังทางโรงเรี ยนต่างกัน และมี
Reading Knowledge on student’s
ความรู้ในการอ่านต่างกันทีมีต่อผลสัมฤทธิทางการอ่านของ
Achievement Using Multilevel
ื มิหลังต่างกัน และมี
Propensity Score Stratification) EEPA, นักเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า ครูทีมีพนภู
ความรู้ในการอ่านต่างกันไม่ทําให้ ผลสัมฤทธิทางการอ่าน
33(4) 2011, p : 458-482.
ของนักเรี ยนต่างกัน แต่อย่างไรก็ดีเมือควบคุมตัวแปร
พืนภูมิหลังของทางโรงเรี ยนให้ เหมือนกันและความรู้ ใน
การอ่านระดับเดียวกันของครูกลับพบว่า ทําให้ ผลสัมฤทธิ
ทางการอ่านของนักเรี ยนต่างกัน
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ตารางที 2 (ต่อ)
ลําดับที
ประเด็น
4. ผลกระทบของโครงการแนะนําและชีแนะ
สําหรับครูใหม่ : การทบทวนอย่างมี
วิจารณญาณงานวิจยั (The Impact of
Induction and Mentoring Programs for
Beginning Teachers : A critical
Review of The Research) RER, 81(2),
2011, p: 201-233.
5. งานวิจยั 40 ปี บอกอะไรบ้ างเกียวกับ
ผลกระทบของเทคโนโลยีทีมีตอ่ การเรี ยนรู้
: การวิเคราะห์อภิมานลําดับขันทีสองและ
การศึกษาความตรง (What Forty years
of Research Says About the Impact of
Technology on Learning A Second –
Order Meta - Analysis and Validation
Study.) RER. 81(1). 2011, p : 4-28.

สาระโดยสังเขป
เป็ นการสังเคราะห์งานวิจยั จํานวน 15 เรื องทีวิจยั ในช่วง
กลางปี 1980 เป็ นต้ นมา ผลการสังเคราะห์พบว่า โครงการ
แนะนําและชีแนะสําหรับครูใหม่ ส่งผลกระทบทางบวกต่อ
การปฏิบตั ิงานของครูทกุ ๆ ด้ าน ไม่วา่ จะเป็ นด้ านการ
ปฏิบตั งิ านตามพันธกิจ พฤติกรรมการสอนในชันเรี ยน การ
เอาใจใส่ตอ่ นักเรี ยน การสร้ างบรรยากาศในชันเรี ยนและ
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนเป็ นต้ น
ผู้วจิ ยั ใช้ เทคนิคการวิเคราะห์อภิมานลําดับทีสองเพือได้
ศึกษาอิทธิพลทีเป็ นผลกระทบจากการใช้ เทคโนโลยีทีมี คือ
การเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนโดยเปรี ยบเทียบกับการเรี ยนแบบ
เผชิญหน้ าระหว่างครู - นักเรี ยน ผลการวิเคราะห์พบว่ายังมี
ความแตกต่างของค่าอิทธิพลเป็ นอย่างมากในโมเดลสุม่
และโมเดลคงที ทังนีการใช้ เทคโนโลยียงั คงต้ องพิจารณา
อย่างรอบคอบต่อไป

จากการติดตามความก้ าวหน้ าด้ านการวิจัยการศึกษา ซึงได้ จากวารสารทางวิชาการที เกี ยวข้ อง
ดังแสดงผลในตารางที 2 พบว่า ส่วนใหญ่ทําการศึกษาเกียวกับการสอนและการปฏิบตั ิหน้ าทีของครู ทีส่งผลต่อ
การเรี ยนของนักเรี ยน รวมทังตัวแปรหรื อปั จจัยอืนๆ ทีเกียวข้ อง ดังนันอาจกล่าวได้ ว่าด้ านเนือหาสาระทีเน้ น
องค์ความรู้ ยงั เป็ นเรื องเกียวกับการเรี ยนการสอน แต่ถ้าจะพิจารณาความก้ าวหน้ าทางด้ านวิธีการหรื อเทคนิค
วิ จั ย ก็ พ บว่ า มี ก ารใช้ การวิ เ คราะห์ อ ภิ ม านลํ า ดับ ขั นที สองการทบทวนงานวิ จั ย อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
ทําการศึกษาหาคําตอบด้ วยเช่นกัน
4. ประเด็นหรื อแนวทางทีควรวิจัยศึกษาต่ อยอดเพิมเติม
จากประเด็นและสาระสังเขปของงานวิจยั เท่าทีสํารวจสังเคราะห์อย่างเร่ งรัดในเวลาอันจํากัดของ
การเขียนบทความอย่างเร่งรี บ (rapidly writing article) จึงขอเสนอประเด็นหัวข้ อหรื อแนวทางทีควรวิจยั ดังนี
ประเด็นทีหนึง คุณลักษณะของครู และสิงแวดล้ อมของสถานศึกษาทีมีต่อคุณภาพการเรี ยน
ของนั กเรี ยน การศึกษาในหัวข้ อนีสามารถดําเนินการได้ อย่างกว้ างขวางทุกระดับการศึกษาทุกสาขาวิชา
และสามารถใช้ เทคนิควิธีวิจยั ทังเชิงปริ มาณหรื อเชิงคุณภาพหรื อทังสองร่ วมกัน ในการศึกษาหาคําตอบสําหรับ
วิธีเชิงปริ มาณก็อาจใช้ เทคนิคการวิเคราะห์พหุระดับหรื อสมการโครงสร้ างก็ได้
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ประเด็นทีสอง การวิเคราะห์ อภิมานและวิเคราะห์ อภิมานขันทีสองเกียวกับความสัมพันธ์
ของสือเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิคส์ ทีมีต่อประสิทธิผลการเรี ยนการสอนในระดับการศึกษาต่ างๆ
การศึกษาแนวทางนีเป็ นการสังเคราะห์เชิงปริ มาณงานวิจยั ขันทีหนึงและขันทีสอง รายงานวิจัยและรายงาน
การวิเคราะห์ อภิมานจัดเป็ นหน่วยการศึกษา สําหรับการวิเคราะห์อภิมานและการวิเคราะห์อภิมานขันทีสอง
ตามลําดับ
ประเด็นทีสาม การศึกษาติดตามระยะยาวการปฏิบัติหน้ าทีของครู บรรจุใหม่ การวิจยั กรณีนี
เป็ นการใช้ เทคนิควิจยั แบบติดตามระยะยาว เพือศึกษาพฤติกรรมการสอนและการปฏิบตั ิหน้ าทีของครู บรรจุใหม่
หรื ออาจศึกษากับกลุ่มครู พนั ธุ์ใหม่ว่าพฤติกรรมการสอนการปฏิบตั ิงานดังกล่าวแตกต่างจากครู พนั ธุ์เก่าอย่างไร
มีความสามารถความรู้ความเข้ าใจต่างกันหรื อไม่ ผลกระทบต่อการเรี ยนของนักเรี ยนเป็ นอย่างไร
ประเด็นทีสี การประเมิน/ศึกษาผลกระทบการใช้ หลักสูตรสถานศึกษา การวิจยั เรื องนีต้ องการ
หาคําตอบเกียวกับผลกระทบการใช้ หลักสูตรสถานศึกษาทีมีต่อชุมชน ต่อตัวนักเรี ยน และต่อกระบวนการบริ หาร
จัดการศึกษาของโรงเรี ยนว่า มีผลกระทบทางบวก ทางลบอย่างไร ได้ รับการยอมรับหรื อไม่
ประเด็นทีห้ า คุณลักษณะของนักเรี ยนและโรงเรี ยนกับการศึกษาต่ อในสถาบันอุดมศึกษา
งานวิจัยในประเด็ นนี ควรมุ่ง หาคํ าตอบว่า นักเรี ยนที จบมัธยมปลายเลื อกศึกษาต่อ ในสถาบันอุด มศึกษา
สาขาวิชาต่างๆ มีคุณลักษณะส่วนตัวแตกต่างกันหรื อไม่ ซึงคุณลักษณะส่วนตัวดังกล่าวสามารถจําแนกเป็ น
ตัวแปรต่างๆ สําหรับคุณลักษณะของโรงเรี ยนก็เช่นเดียวกัน ควรจําแนกเป็ นตัวแปรหลายๆ ตัว จากนันวิเคราะห์
หาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนตัวของนักเรี ยนและโรงเรี ยนกับการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
สาขาต่างๆ หรื อสถาบันต่างๆ ด้ วย
ประเด็นทีหก คุณลักษณะทีพึงประสงค์ ของนิสิตเปรี ยบเทียบระหว่ างนิสิตทีรั บเข้ าศึกษา
ต่ อด้ วยวิ ธี การต่ างกั นของสถาบั นอุ ดมศึ ก ษา งานวิ จัยเช่ นนี ควรศึ กษาติ ดตามระยะยาว เปรี ยบเที ยบ
คุณลักษณะที พึงประสงค์ (ด้ านพุทธิ พิสัย จิ ตพิสัย และทักษะพิสัย) ของนิ สิตที รั บเข้ าศึกษาต่อต่างวิธี และ
เปรี ยบเทียบระหว่างชันปี ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ รวมทังอาจศึกษาปั จจัยทีเกียวข้ องทีมีผลต่อคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์นนๆ
ั ด้ วย และควรเลือกใช้ วิธีการศึกษาทีเหมาะสมกับตัวแปรการวัดค่าตัวแปร ดังกล่าว

