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บทคัดย่อ
บทความทางวิช าการนี้ มี วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสารงานวิจัย งาน
วิช าการ เกี่ย วกับ การวิจั ย ทางการศึ กษา การวัดและประเมินผลการศึก ษาและน าผลที่ไ ด้ จากการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์มาประมวลสรุปนาเสนอเป็นทิศทางประเด็นขอบข่ายหัวข้อสาหรับการวิจัยทาง
การศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2560 ซึ่งสรุปผลทิศทางการวิจัยแยก
เป็นสองส่วน คือ ทิศทางการวิจัย ทางการศึกษา มีขอบข่ายประเด็นส าคัญๆ ที่ควรมุ่งวิจัย จานวน
5 ประเด็นใหญ่ๆ ซึ่งในแต่ละประเด็นใหญ่ก็แตกเป็นประเด็นย่อยๆ สาหรับการวิจัยทางการศึกษา รวม
ทั้งสิ้น 26 ประเด็นย่อย ทั้งนี้ มุ่งเน้นการใช้ระเบียบวิธีวิจัยต่างๆ ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมหรือแบบอิงฐานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิจัยเชิงคุณภาพแบบ
อิงฐานเชิงพื้นที่และการวิจัยเชิงผสมผสาน สาหรับส่วนที่สอง ทิศทางการวิจัยทางการวัดและประเมินผล
การศึกษา มีขอบข่ายประเด็นสาคัญๆ ที่ควรมุ่งวิจัย จานวน 5 ประเด็น และประกอบด้วยประเด็นย่อยๆ
จานวนหนึ่งเช่นกัน โดยมุ่งเน้นรูปแบบการประเมินแบบอิงฐานผู้มีส่วนร่วม การประเมินความร่วมมือ
การประเมินเสริมพลัง การประเมินมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ การประเมินเชิงสร้างสรรค์ หรือเชิงคุณภาพ
และการประเมิน เชิงผสมผสาน ประเด็นเหล่ านี้เป็นประเด็นที่ควรมุ่งทาวิจัย ทางการศึ กษาวั ด และ
ประเมินผลการศึกษา เพื่อการใช้ประโยชน์ได้จริงและต่อยอดเติมเต็มองค์ความรู้ของศาสตร์ ด้านวิจัย
วัดและประเมินผลการศึกษาโดยตรง
บทนา
การวิจัยทางการศึกษาสามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ เช่น แบ่งตามสาขาวิชา หรือแบ่ง
ตามกลุ่มเนื้อหาประเด็นที่จะทาการวิจัย ผลงานวิจัยทางการศึกษามีความสาคัญอย่างยิ่ง ทั้งในแง่การนา
ผลมาใช้กาหนดเป็นทิศทางพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศและเป็นการตรวจสอบ ประเมินผลการ
จัดการศึกษาที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (สวช.) สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) จึงได้มีการกาหนดขอบข่ายทิศทาง ประเด็นการวิจัยทางการศึกษาของประเทศไว้เป็นระยะๆ
เพื่อให้นักวิจัยทางการศึกษาและหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยทางการศึ กษาใช้เป็นแนวทางดาเนินการ
*
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วิจัยได้สอดคล้ องกับ ทิศทางการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ภาพสรุปรวมของ
แนวโน้มการวิจัยทางการศึกษา และกอปรกับผู้เขียนทาหน้าที่เป็นผู้สอนในสาขาวิจัย วัดและประเมินผล
การศึ ก ษาจึ ง ได้ ท าการส ารวจวารสารทางวิ ช าการในสาขาดั ง กล่ าว เพื่ อ ให้ ไ ด้ ทิ ศ ทางการวิ จั ย ทาง
การศึกษา การวัดและประเมิน ผลทางการศึกษาตามขอบข่ายประเด็นเนื้อหาที่ส าคัญๆ อันจะเป็น
ประโยชน์สาหรับการดาเนินงานวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ต่อไป
วิธีดาเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร
การวิเคราะห์เอกสารเพื่อนามาสังเคราะห์สรุปรวบรวมถึ งทิศทางการวิจัยนั้น ผู้เขียนกาหนด
ขอบข่ายการวิเคราะห์ สังเคราะห์ออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ คือ
1. การวิเคราะห์ สั งเคราะห์ ทิศทางการวิจัย ทางการศึ ก ษา ซึ่งการวิเคราะห์ ส่ ว นนี้ อ าศั ย
การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ ได้แก่
1.1 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)
1.2 รายงานผลการประชุมวิช าการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11 ของส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
1.3 เอกสารประกอบการนาเสนอ เรื่อง กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของ
ประเทศ (พ.ศ. 2555-2558) ของหน่วยงานเดียวกันกับข้างต้น
1.4 บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์ แนวโน้ม ทิศทาง และประเด็นการวิจัยของ
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ช่วงปี พ.ศ. 2550-2554 ของ อวยพร เรืองตระกูล และคณะ
2. การวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ทิ ศ ทางการวิ จั ย ทางการวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา การ
วิเคราะห์ส่วนนี้อาศัยการศึกษาติดตามความก้าวหน้าของบทความวิจัยทางการประเมิ นผลการศึกษาที่
ตีพิมพ์ใน American Journal of Evaluation ช่วงปี ค.ศ. 2009-2014 ซึ่งเป็นการติดตามในลักษณะ
หัวเรื่อง หรือประเด็นที่นักประเมินผลการศึกษามุ่งเน้นให้ความสนใจทาการศึกษาตามช่วงเวลาดังกล่าว
ผลจากการศึกษาวิเคราะห์เอกสารทั้งสองส่วน ผู้เขียนได้นามาสังเคราะห์ประมวลสรุปเข้า
ด้วยกันกับประสบการณ์การทางานวิจัยและสอนในสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา แล้วฉายภาพ
ออกมาให้เห็นถึงขอบข่ายประเด็นต่างๆ ที่เป็นทิศทาง แนวโน้มสาคัญๆ สาหรับการทาวิจัยทางการศึกษา
วัดและประเมินผลการศึกษาของไทยในช่วงปี พ.ศ. 2558-2560 ต่อไป
ขอบข่าย ประเด็นสาคัญสาหรับการวิจัยทางการศึกษา
ขอบข่าย ประเด็นที่สาคัญๆ สาหรับการดาเนินงานวิจัยทางการศึกษา ในช่วงปี พ.ศ. 25582560 ที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสารและมุมมองตามประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียน ได้แก่
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ประเด็นที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ การ
เรียนการสอน ทั้งในและนอกระบบการศึกษา การวิจัยในขอบข่ายตามประเด็นที่ 1 อาจแตกแขนงเป็น
ประเด็นย่อยๆ สาหรับดาเนินงานวิจัย ได้ดังนี้
1.1 การปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียน/สถานศึกษาทั้งระบบครบวงจร
1.2 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.3 การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร และกระบวนการเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด (คิ ด
วิจารณญาณ คิดริเริ่มสร้างสรรค์) ของผู้เรียน
1.4 การวิจัยและพัฒนารูปแบบส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
1.5 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน
1.6 การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ประเด็นที่ 2 การสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา การวิจัยในขอบข่ายของประเด็น
ที่ 2 อาจเป็นตามประเด็นย่อยๆ ดังนี้
2.1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กด้อยโอกาสทาง
การศึกษา เช่น เด็กเร่รอน เด็กย้ายถิ่นตามการประกอบกาชีพของผู้ปกครอง เด็กอพยพตามชายขอบ
พื้นที่ของประเทศ
2.2 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนสาหรับเด็กพิการที่สามารถเรียนได้
2.3 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ใหญ่ที่พลาดโอกาสทางการศึกษาในระบบ
2.4 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาหรับบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ชายแดน
ห่างไกลและเสี่ยงภัย
ประเด็นที่ 3 การปฏิรูปการผลิตครูและครูประจาการ การวิจัยในประเด็นที่ 3 นี้ อาจจะ
แตกประเด็นย่อยๆ เพื่อการวิจัยโดยพิจารณาตั้งแต่การผลิตครู การพัฒนาครู และการรักษาคงไว้ซึ่งครูที่
มีความสามารถ มีชื่อเสียง ได้ดังนี้
3.1 การวิจัยกรอบอัตรากาลังครูในสาขาวิชาต่างๆ ที่ต้องจัดเตรียมเพื่อการผลิตทดแทน
3.2 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพครู
3.3 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างครูเก่ง ครูดี
3.4 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และประเมินคุณภาพครูที่เหมาะสม
มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา
3.5 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิทยฐานะวิชาชีพครูที่สอดคล้อง สะท้อนกับความ
จริงเชิงประจักษ์
3.6 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิทยฐานะวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและครู ที่
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทั้งในโรงเรียน/สถานศึกษา
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3.7 การพัฒนารูปแบบการสรรหา จัดจ้างครูผู้เกษียณอายุราชการที่มีความสามารถให้ปฏิบัติ
หน้าที่ต่อ
3.8 การวิจัยถอดองค์ความรู้ หรือเทคนิควิธีสอนจากครูที่มีชื่อเสียงหรือปราชญ์ชาวบ้าน
ประเด็นที่ 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ขอบข่ายการวิจัยตามประเด็นที่
4 นี้ กาหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องรองรับกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นไปอย่าง
รวดเร็วในอัตราเร่งของทุกๆ ปี ดังนั้น จึงต้องมีการวิจัยทางการศึกษา ตามประเด็นย่อยๆ ดังนี้
4.1 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับการจัดการเรียนการสอน
ของครู เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้เว็บเพจเพื่อการเรียนรู้ เป็นต้น
4.2 การวิจัยสารวจความต้องการพัฒนาทักษะความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของครูและนักเรียน
4.3 การวิจัยและพัฒนารูปแบบหรือระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการบริหาร
โรงเรียน สถานศึกษา
4.4 การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เพื่อ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ประเด็นที่ 5 การจัดการศึกษาอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแร่งงาน
ทั้งในประเทศและประเทศในกลุ่มอาเซียน การวิจัยในขอบข่ายประเด็นนี้มุ่งเน้นไปที่การจัดการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาเพื่อผลิตกาลังคนเข้าสู่ตลาดการจ้างงาน หรือการประกอบอาชีพ
อิสระที่สอดคล้องกับความต้องการในประเทศและประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน ดังนั้น ประเด็นย่อยๆ
สาหรับการวิจัยอาจได้แก่
5.1 การสารวจความต้องการการจ้างงาน กาลังคนของสถานประกอบการ และหน่วยงาน
ต่างๆ ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน
5.2 การวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม และ/หรือ หลักสูตรระยะกลาง ระยะยาว เพื่อ
จัดการฝึกอบรมเร่งด่วนสาหรับป้อนกาลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานในสาขาขาดแคลน และหลักสูต รระยะ
กลาง หรือระยะยาว สาหรับผลิตกาลังคนเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต
5.3 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบสหกิจ หรือแบบอิงฐานความร่วมมือ
การมีส่วนร่วมจากภาคธุรกิจ หรือสถานประกอบการ
5.4 การวิ จั ย และพั ฒ นารู ป แบบหรื อ หลั ก สู ต รการจัด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารหรือทาธุรกิจการค้าของผู้เรียน ทั้งที่เป็นผู้เรียนในระบบการศึกษา
ตามปกติ และผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น เจ้าของสถานประกอบการ หรือ บริษัท องค์กร
ทางธุรกิจการค้าที่มีความต้องการขยายการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
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ทั้งนี้ การวิจัยตามประเด็นหลักๆ ทั้ง 5 ประเด็นนั้น มุ่นเน้นระเบียบวิธีการวิจัยแบบการวิจัย
และพัฒนา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หรือการวิจัยแบบอิงฐานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย การวิจัยเชิงคุณภาพแบบอิงฐานเชิงพื้นที่ และการวิจัยเชิงผสมผสาน
ขอบข่ายประเด็นสาคัญ สาหรับการวิจัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
ประเด็นสาคัญๆ สาหรับการวิจัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา ทั้งที่เป็นการวิจัยที่
มุ่งเน้ น การใช้ป ระโยชน์ หรื อน าไปสู่ การปฏิบัติงานทางการจัดการศึ กษาของไทย และการวิจัยที่มี
ลักษณะการติดตามความก้าวหน้าของศาสตร์ ทางการประเมินผลการศึกษาที่ได้จากวารสารทางวิชาการ
ต่างประเทศ สามารถจาแนกตามขอบข่ายประเด็นเนื้อหาสาระได้ ดังต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1 การประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาและเขตพื้ น ที่
การศึกษา ประเด็นย่อยๆ ที่ควรวิจัยในขอบข่ายเนื้อหาสาระของประเด็นที่ 1 ได้แก่
1.1 การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา โดย
ประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด การประเมิ น อิ ง ฐานผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กั บ การประเมิ น (Stakeholder-Base
Evaluation Model)
1.2 การพัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและเขตพื้นที่
การศึกษา โดยสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา/เขตพื้นที่การศึกษา
1.3 การวิจัยและพัฒนาเทคนิควิธีการประเมินผลอย่างหลากหลายสาหรับประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่สะท้อนความสามารถตามสภาพจริง
ประเด็นที่ 2 การประเมิ น เชิ ง พหุ พื้ น ที่ งานวิจัยและประเมิน ผลในขอบข่ ายประเด็ น นี้
หมายถึง การประเมินโครงการหรือแผนงานเดียวกัน แต่มีการนาไปปฏิบัติใช้ต่างพื้นที่กัน เพื่อพิจารณา
เกี่ย วกับ ปั ญหาของโครงการหรื อแผนงานในเชิงพื้นที่ว่าส่ งผลต่อประสิ ทธิภ าพของการใช้โ ครงการ
แผนงานนั้นๆ เพียงไร เช่น
2.1 การประเมินโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาต่างๆ
2.2 การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้าน
2.3 การประเมินโรงเรียนดีประจาตาบล
2.4 การประเมินโครงการโรงเรียนในฝัน
ฯลฯ
ประเด็นที่ 3 การประยุกต์รูปแบบการวิเคราะห์พหุระดับ สาหรับประเมินประสิทธิผลของ
โครงการ เป็นการนาเทคนิควิธีการวิเคราะห์ทางสถิติที่เรียกกว่าการวิเคราะห์พหุระดับ (Multilevel
Analysis) มาวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้โครงการระยะยาวและข้อมูลผลลัพธ์ของโครงการนั้น
สามารถจาแนกได้ตามระดับ เช่น ระดับตัวบุคคล ระดับครัวเรือน และระดับหมู่บ้าน ตาบล เป็นต้น
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ประเด็นที่ 4 การสร้างสมรรถภาพการประเมินและกระบวนการใช้ประโยชน์จากการ
ประเมิน เป็นการวิจัยหรือการศึกษาเร่งติดตามเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสมรรถภาพการประเมินและ
การใช้ประโยชน์ จากการประเมิน ของผู้ มีส่วนร่วมในการประเมินโครงการระยะยาว ว่าผู้มีส่วนร่ว ม
ดังกล่าวมีการพัฒนาสมรรถภาพของตนเองทางด้านการประเมินหรือไม่อย่างไร และใช้ประโยชน์การ
ประเมินไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางานในโครงการประจาหรือในการประเมินโครงการ
ดังกล่าวหรือไม่เพียงไร
ประเด็นที่ 5 การประยุกต์ใช้แบบแผนเชิงทดลองต่างๆ สาหรับการนาโครงการหรือสิ่ง
แทรกแซง (Intervention) ทางสังคมไปใช้เป็นการประเมินผลการใช้โครงการ โดยนาแบบแผนการ
ทดลองแบบต่างๆ มาใช้ในการคัดเลื อกกลุ่ มเป้าหมายการให้ เงื่อนไขการแทรกแซง และการศึกษา
เปรียบเทียบประสิทธิผล/ประสิทธิภาพของโครงการที่เกิดกับกลุ่มเป้าหมาย และ/หรือ กลุ่มเปรียบเทียบ
รวมทั้งการศึกษาความตรงภายในและภายนอกของการประยุกต์ใช้แบบแผนเชิงทดลองนั้นๆ ด้วย
ทั้งนี้ ระเบียบวิธีการประเมินที่มุ่งเน้นนามาใช้สาหรับการประเมินในระดับต่างๆ นั้น ได้แก่
รูปแบบการประเมิน แบบอิงฐานผู้ มีส่ว นร่วม การประเมินแบบความร่วมมือ การประเมินเสริ ม พลั ง
การประเมิน มุ่งเน้ น การใช้ป ระโยชน์ การประเมินเชิงสร้างสรรค์หรือเชิงคุณภาพ และการประเมิน
เชิงผสมผสาน
สรุป
การด าเนิ น งานวิ จั ย ทางการศึ ก ษา การวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา ควรด าเนิ น การให้
สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของประเทศ และให้ก้าวติดตามทันความก้าวหน้าทางวิชาการทางด้านวิจัย
การศึกษา วัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อให้ผลการวิจัยมีการนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง คุ้มค่า
กับงบประมาณที่ต้องสูญเสียไป และยังช่วยเพิ่มเติมสร้างความก้าวหน้า สั่งสม เพิ่มพูนองค์ความรู้ของ
ศาสตร์ด้านการวิจัย วัดและประเมินผลการศึกษาด้วยอีกทางหนึ่ง
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