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พวกเราที่เป็ นนิ สิตปริ ญญาเอกสาขาวิจยั และพัฒนาหลักสู ตรแห่งสานัก มศว.ประสานมิตร จะทราบดีวา่ ขณะใดที่
ท้อแท้สิ้นหวังหรื อกาลังตกอยู่ในช่วงวิกฤติทางปั ญญาในการเรี ยนหรื อทาวิทยานิ พนธ์ จะมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่ งที่ พวกเรา
ตระหนักว่า เมื่อไปพบ พูดคุย ขอคาปรึ กษา รวมทั้งบ่นเพ้อเจ้อให้ท่านฟังแล้วพวกเราก็จะได้รับคาชี้แนะ ปลุกปลอบให้กาลังใจ
กลับมาเสมอ แม้วา่ บางครั้งหรื อลูกศิษย์บางคนจะทาให้อาจารย์นงั่ ฟังและส่งสายตาด้วยความเหนื่อยอ่อน (ระคนเหนื่อยหน่าย)
มายังลูกศิษย์คนดังกล่าว ซึ่ งตีความแห่ งสายตาได้วา่ “ทาไม๊ ทาไม จึงเข้าใจยากนักนะ” ก็ตามที แต่อาจารย์มิเคยปฏิเสธไม่ให้
ลูกศิษย์เข้าพบเลย อาจารย์มีวิธีปฏิบตั ิ ที่ถึงพร้อมด้วยพรหมวิหาร 4 อันประกอบด้วย เมตตา กรุ ณา มุทิตา และอุเบกขา เป็ นที่
รับรู ้โดยทัว่ กันของนิสิตในสาขานี้ หรื อแม้กระทัง่ จะสาเร็ จการศึกษาไปโลดแล่นในแวดวงวิชาการเนิ่ นนานสักเท่าใด เมื่อได้
พบกับอาจารย์ อาจารย์ก็จะถามไถ่สารทุกข์สุขดิบและให้คาชี้แนะอยูเ่ สมอมา เป็ นบุญของหลักสู ตรปริ ญญาเอกสาขาวิจยั และ
พัฒนาหลักสูตรแห่งสานักศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร และลูกศิษย์ทุกคนที่ได้มีโอกาสเล่าเรี ยนซึมซับรับรู ้ท้ งั เรื่ องวิชาการ
และวิชาแห่งชีวติ จากอาจารย์ท่านนี้ครับ “อาจารย์ วิชยั วงษ์ใหญ่”
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับอาจารย์ เนื่ องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
วิจยั และพัฒนาหลักสูตร
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บทคัดย่อ
บทความนี้ มุ่ ง น าเสนอขอบข่ า ยเนื้ อ หาสาระเกี่ ย วกับ การวิ จัย ทางการศึ ก ษา การวิ จัย และพัฒ นาหลัก สู ต ร
การประเมินโครงการทางการศึกษา โดยเชื่อมโยงให้เห็นถึงระดับความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างเนื้ อหาสาระ 3 ส่ วน ซึ่ งเป็ น
องค์ความรู ้สาคัญที่ผทู ้ ี่เป็ นนักการศึกษา นักวิชาการ โดยเฉพาะนิ สิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เรี ยนในหลักสู ตรระดับปริ ญญาโท
หรื อระดับปริ ญญาเอกสาขาวิชาทางด้านการวิจยั การศึกษา ประเมินผลการศึกษา และวิจยั และพัฒนาหลักสูตร หรื อสาขาวิชาที่
เกี่ ยวข้องกับการวิจยั และประเมินทางสังคมศาสตร์ จาเป็ นต้องมีความรู ้ความเข้าใจและทักษะความสามารถที่ จะนาความรู ้
ทางด้านนี้ไปใช้สาหรับการดาเนินงานในวิชาชีพของตน
จุ ด มุ่ ง หมายส าคั ญ ในการน าเสนอบทความครั้ งนี้ เพื่ อ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการแสดงมุ ทิ ตาจิ ตแด่
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ ครู ผูท้ ี่ ลูกศิ ษย์เคารพยิ่ง เนื่ องในโอกาสที่ ครู ได้รับพระราชทานปริ ญญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต
กิตติมศักดิ์สาขาวิจยั และพัฒนาหลักสูตร

บทนา
เมื่อพฤติกรรมของบุคคลในสังคมโดยเฉพาะผูท้ ี่สาเร็ จจากสถาบันการศึกษาไม่เป็ นไปตามที่สงั คมคาดหวังไว้ อาทิ
ผูท้ ี่ ส าเร็ จการศึ ก ษาไม่ มี ความรู ้ แ ละทัก ษะอย่างเหมาะสมเพี ย งพอต่ อ การเข้า สู่ โ ลกแห่ ง อาชี พ หรื อ ไม่ ส ามารถที่ จะเป็ น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าของสังคมได้ รวมไปถึงยังเป็ นส่ วนที่เพิ่มภาระสร้างปั ญหาให้กบั สังคมนอกเหนื อจากปั ญหาอื่น ๆ ที่มี
อยู่ในสังคมนั้น ๆ อีกด้วยแล้ว เมื่อนั้นเองรัฐบาลหรื อผูค้ นทั้งหลายก็จะพากันกล่าวว่าเป็ นเพราะการจัดการศึ กษาล้มเหลว
สาเหตุที่มกั จะโทษว่าเป็ นความล้มเหลวของการจัดการศึกษาก็เนื่ องมาจากโดยบทบาทและหน้าที่แล้ว รัฐบาลจะใช้การจัด
การศึ กษาเป็ นเครื่ องมือในการสร้างกาลังคนเพื่อให้เป็ นทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีคุณค่าอันจะมาช่วยพัฒนาประเทศในภาคส่ วน
ต่าง ๆ นัน่ เอง
ด้วยเหตุน้ ี เอง นักการศึ กษาจึ งต้องกลับมาพิจารณาว่าที่ ถูกกล่าวหาเช่นนั้นเป็ นจริ งหรื อไม่ และเพราะสาเหตุใด
การจัดการศึกษาจึงล้มเหลว เพื่อที่จะหาคาตอบนี้ นกั การศึกษาจึงต้องใช้วิธีการวิจยั เป็ นเครื่ องมือในการเสาะแสวงหาคาตอบ
ต่อคาถามดังกล่าวนั้น และเมื่อได้คาตอบที่เป็ นความรู ้แล้วก็จะนาความรู ้ที่ได้รับนี้ ไปใช้สาหรับการพัฒนาหลักสูตรต่อไป เหตุ
ที่ตอ้ งพัฒนาหลักสู ตรก็เนื่ องจากหลักสู ตรคือแผนหรื อแนวทางที่บ่งบอกเกี่ยวกับสาระความรู ้ รวมทั้งวิธีการจัดการถ่ายทอด
สาระความรู ้ไปสู่ผเู ้ รี ยนนัน่ เอง
แต่กระนั้นก็ดี เมื่อมีการพัฒนาและใช้หลักสูตรก็จาเป็ นอยูท่ ี่นกั การศึกษาจะใคร่ รู้คาตอบว่าหลักสูตรที่พฒั นาขึ้นมา
นั้นก่ อให้เกิ ดผลสาเร็ จเป็ นไปตามที่ คาดหวังหรื อไม่เพียงใด คาตอบต่อคาถามที่ ว่านี้ วิธีการประเมิ นทางการศึ กษาจึ งถูก
นามาใช้ในฐานะที่เป็ นเครื่ องมือหาคาตอบดังกล่าว และเพื่อจะให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันในสาระองค์ความรู ้เกี่ยวกับวิจยั ทาง
การศึกษา วิจยั และพัฒนาหลักสูตร และการประเมินทางการศึกษา ผูเ้ ขียนขอนาเสนอสาระโดยละเอียดตามลาดับต่อไปนี้

วิจัยทางการศึกษา : Research in Education
วิจยั ทางการศึ กษา คือ การเสาะแสวงหาความรู ้เกี่ ยวกับปรากฏการณ์ทางการศึกษา ด้วยวิธีการที่ เป็ นระบบ และ
เชื่อถือได้
จากนิ ยามที่ ผูเ้ ขียนให้ไว้ดังกล่าวมีคาสาคัญอยู่ 3 คา ที่ พึงจักต้องอธิ บายเพิ่มเติมคือ คาว่า 1) ปรากฏการณ์ทาง
การศึกษา 2) วิธีการที่เป็ นระบบ และ 3) เชื่อถือได้ คาแรกที่เรี ยกว่าปรากฏการณ์ทางการศึกษา หรื อ Educational Phenomena
นั่นก็คือ ปรากฏการณ์ที่เป็ นการแสดงออกถึงแบบแผนความสัมพันธ์ทางพฤติกรรมของบุคคลหลาย ๆ ฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องกับ
การจัดการศึ กษาของสถานศึ กษานั้น ๆ เช่ น ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา คณะครู นักเรี ยน นักการภารโรง ผูป้ กครอง กรรมการ
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สถานศึ ก ษา ท านองนี้ เป็ นต้น (ผู ้เ ขี ย นมุ่ ง เน้น อธิ บ ายปรากฏการณ์ ท างการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาในสั ง กัด ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน: สพฐ. เป็ นหลัก สาหรับสถานศึกษาประเภทและระดับอื่น ๆ ก็อาจอธิ บายได้ในทานอง
เดียวกันนี้ ) ดังนั้นการเสาะแสวงหาความรู ้จึงเป็ นการเสาะแสวงหาความรู ้เกี่ยวกับแบบแผนความสัมพันธ์ทางพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา คณะครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง และกรรมการสถานศึ กษานั่นเอง ซึ่ งก็อาจจะศึ กษาเฉพาะแบบแผนทาง
พฤติกรรมของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาว่ามีลกั ษณะอย่างไร ใช้เทคนิ ควิธีการบริ หารสถานศึ กษาอย่างไร มีภาวะผูน้ ามากน้อย
เพียงไร เป็ นที่ ชื่นชอบของคณะครู หรื อไม่ ตลอดจนศึ กษาว่าแบบแผนทางพฤติ กรรมของผูบ้ ริ หารส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผล
การจัดการเรี ยนการสอนของครู และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนว่าจะมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์เป็ นไปตามที่
กาหนดไว้ในหลักสู ตรหรื อไม่ ถ้าทาการศึ กษาไปในทางที่ กล่าวนี้ ก็มกั เป็ นประเด็นปั ญหาของการวิจัยทางสาขาบริ หาร
การศึกษา
แต่ ถ ้า ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ แบบแผนทางพฤติ ก รรมของคณะครู ว่า ครู มี พ ฤติ ก รรมการสอนและปฏิ บัติ งานอย่างไร
พฤติ ก รรมการสอนของครู ที่เ ป็ นเช่ น นี้ เป็ นเพราะสาเหตุ ใด และส่ ง ผลต่อ ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนัก เรี ยนหรื อไม่
การศึกษาหาคาตอบในคาถามที่ว่านี้ ก็มกั เป็ นประเด็นการวิจยั ทางด้านหลักสู ตรและการสอน ในทานองคล้าย ๆ กันนี้ หาก
ศึ กษาเกี่ ยวกับแบบแผนพฤติกรรมการเรี ยนหรื อพฤติกรรมในชั้นเรี ยนและโรงเรี ยนของนักเรี ยนรวมทั้งหาสาเหตุ เงื่ อนไข
ปั จจัยต่าง ๆ ที่ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ก็มกั เป็ นประเด็นการวิจัยทางด้านจิ ตวิท ยาการศึ กษาหรื อ
สังคมวิทยาการศึกษา (Sociology in Education) เป็ นต้น
สาหรับคาที่ 2 ที่วา่ “วิธีการที่เป็ นระบบ” หรื อ Systematic Method นั้น ก็หมายถึงวิธีการที่มีลกั ษณะเป็ นขั้นตอนมี
ความสัมพันธ์ต่อเนื่ องกันตามลาดับ มีจุดเริ่ มต้นที่เป็ นขั้นแรกและมีข้ นั ตอนสุ ดท้ายที่เป็ นจุดจบ ยกตัวอย่าง เช่น ระบบย่อย
อาหาร ก็จะเห็นว่ามีจุดเริ่ มต้นที่เป็ นขั้นตอนแรกคือ อาหารเข้าทางปาก ผ่านหลอดอาหาร ลงสู่ กระเพาะอาหาร ต่อเนื่ องไปยัง
ลาไส้เล็กและลาไส้ใหญ่ จนกระทัง่ สิ้ นสุ ดที่ปลายลาไส้ใหญ่คือทวารหนัก เช่นเดียวกันกับวิธีการที่เป็ นระบบของการวิจยั ที่มี
จุดเริ่ มต้นขั้นแรกคือ การระบุปัญหาหรื อคาถามที่ตอ้ งการหาคาตอบ ตามด้วยการกาหนดวัตถุประสงค์ และ/ หรื อ สมมติฐาน
หลังจากนั้นจึงไปสู่ ข้ นั ตอนการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุ ปเขียนรายงาน ทั้งนี้ จากขั้นตอนต่าง ๆ เป็ นที่รู้จกั กันใน
คาว่า “กระบวนการวิจยั ” (Research Process) นัน่ เอง ซึ่ งบ่งบอกว่าหากมิได้ดาเนินการเป็ นไปตามขั้นตอนแต่ละขั้นตอนอย่าง
ต่อเนื่ อง มีการข้ามขั้นตอน เช่น จากขั้นแรกการระบุปัญหา ข้ามไปที่ข้ นั ตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุ ปผล ก็มิอาจเรี ยกว่า
เป็ นกระบวนการวิจยั
คาสุดท้าย “เชื่อถือได้” หรื อ Believable ก็หมายถึงว่าสิ่ งนั้น ๆ มีความคงเส้นคงวา (Consistency) ในการเกิดขึ้นและ
เป็ นที่รับรู ้ได้โดยทัว่ กันในกลุ่มคนที่พบเห็น
ความหมายของคาสาคัญ 3 คา จะเห็นว่าวิจยั ทางการศึกษาจึงเป็ นการมุ่งหาคาตอบเกี่ยวกับ “ปรากฏการณ์ทางการ
ศึกษา” ได้หลากหลายแง่มุม และเมื่อมีแง่มุมการศึกษาที่ต่างกันจึงอาจแยกเป็ นแง่มุมประเด็นปัญหาการศึกษาตามสาขาย่อยต่าง
ๆ ทางการศึกษา นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาที่ความหมายของคาว่า “วิธีการที่เป็ นระบบ” ก็จะเห็นอีกเช่นกันว่าวิธีการที่ใช้ศึกษา
ประเด็นปั ญหาแห่ งปรากฏการณ์ทางการศึกษา จึงสามารถที่จะใช้ได้ท้ งั วิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) หรื อวิธีการ
เชิงปริ มาณ (Quantitative Methods) หรื อวิธีการเชิงผสมผสาน (Mixed Method) ก็ได้อีกด้วย ขึ้นอยูก่ บั ว่าประเด็นปั ญหาแห่ ง
ปรากฏการณ์ทางการศึกษาที่จะศึกษาหาคาตอบนั้นเป็ นประเด็นใดก็ตอ้ งเลือกใช้วิธีการให้สอดคล้องกันไป เพราะไม่วา่ จะใช้
วิธีการใดก็ตาม ท้ายที่สุดผลที่คน้ พบอันเป็ นคาตอบต่อประเด็นปั ญหานั้นก็จะสามารถที่จะทดสอบ พิสูจน์ให้เห็นได้ตรงกัน
หรื อ “เชื่อถือได้” เพราะปรากฏการณ์ทางการศึกษาดังกล่าวมีความสม่าเสมอในการเกิดขึ้น
อนึ่งท้ายที่สุดแล้ว ผลหรื อคาตอบเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางการศึกษาที่คน้ พบจากวิธีการวิจยั นั้น ถ้ามุ่งหวังแค่เพียง
ให้ได้คาตอบที่เป็ นความรู ้ ก็จดั เป็ นวิจยั ทางการศึกษาเชิงบริ สุทธิ์ (Pure Research in Education) แต่ถา้ มุ่งหวังนาคาตอบที่ได้รับ
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ไปใช้วางแผน ปรั บปรุ ง พัฒนาปรากฏการณ์ ทางการศึ กษา ก็จัดเป็ นวิจยั ทางการศึ กษาเชิ งประยุกต์ (Applied Research in
Education) นัน่ เอง
ด้วยเหตุน้ ีแล้วจึงสรุ ปได้วา่ วิจยั ทางการศึกษาจึงอาจเป็ นวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพหรื อเชิงปริ มาณหรื อเชิงผสมผสาน
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้คาตอบเป็ นไปตามลักษณะการวิจยั เชิงบริ สุทธิ์หรื อการวิจยั เชิงประยุกต์ก็ได้โดยแท้

วิจัยและพัฒนาหลักสู ตร : Curriculum Research and Development
วิจยั และพัฒนาหลักสู ตร หมายถึง การพัฒนาหลักสู ตรโดยใช้วิธีการวิจยั ในการพัฒนาและประเมินหลักสู ตร จาก
ความหมายดังกล่าวนี้ จาเป็ นต้องอธิ บายคาสาคัญ 3 คาคือ 1) การพัฒนา 2) หลักสู ตร และ 3) ประเมิน คาแรก “การพัฒนา” ที่
ตรงกับคาว่า “Development” หรื อ “Develop” หมายถึง ทาให้ดีข้ ึน การปรับปรุ ง และความเจริ ญเติบโต ส่วนคาว่า “หลักสูตร”
ที่แปลมาจากคาว่า “Curriculum” มีความหมายหลากหลายมาก ขึ้นอยูก่ บั ผูพ้ ูดว่าจะใช้ในบริ บทใด ความหมายจึงมีต้ งั แต่กว้าง
สุ ดคือ “มวลประสบการณ์เรี ยนรู ้ที่จดั เตรี ยมไว้สาหรับผูเ้ รี ยน” จนกระทัง่ ความหมายแคบที่สุดคือ “รายวิชาหรื อแผนการเรี ยน
รายวิชาหนึ่ง ๆ” แต่ไม่วา่ จะให้ความหมายอย่างไร ลักษณะร่ วมกันของสิ่ งที่เรี ยกว่าหลักสู ตรก็คือ สิ่ งที่ใช้เป็ นแนวทางสาหรับ
การจัดการเรี ยนการสอน ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วหลักสู ตรมักประกอบด้วยส่ วนประกอบที่สาคัญอย่างน้อย 5 ส่ วนคือ 1) ปรัชญา
หรื อหลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหาสาระ 4) แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน และ 5) วิธีการวัดและประเมินผล
การเรี ยน ทั้ง 5 ส่วนประกอบนี้ นักการศึกษามักจะเรี ยกกันง่าย ๆ ว่า ตัวหลักสูตร ซึ่งเมื่อจะนาไปใช้ก็จะมีคู่มือการใช้หลักสูตร
และมักเรี ยกว่าเอกสารประกอบหลักสูตร ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรจึงต้องคานึงถึงการทาให้มีองค์ประกอบอย่างครบถ้วน
รวมทั้งเอกสารประกอบการใช้หลักสูตรด้วยเช่นกัน
สุ ดท้ายคือ “ประเมิน” หรื อ “Evaluation” หมายความถึง การรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสิ น ตี ค่า
คุณค่าของสิ่ งที่มุ่งประเมิน (Evaluand) ดังนั้นในการประเมินจึงต้องมีสิ่งที่มุ่งประเมิน ซึ่ งสิ่ งที่มุ่งประเมินอาจเป็ นคน สิ่ งของ
โครงการ แผนงาน หรื อหลักสูตรก็ได้
จากการขยายอธิ บายความหมายของคาที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร ก็จะเห็นว่าการพัฒนาหลักสูตร
นั้นต้องอาศัยวิธีการวิจยั และวิธีการประเมินเป็ นเครื่ องมื อสาคัญในการดาเนิ นงานพัฒนา ทั้งนี้ วงจรการดาเนิ นงานพัฒนา
หลักสูตรมีอยู่ 3 งานใหญ่ ๆ ต่อเนื่องกัน ดังภาพประกอบที่ 1
การออกแบบ
หลักสูตร

การประเมิน
หลักสูตร

การใช้หลักสูตร

ภาพประกอบที่ 1 วงจรการดาเนินงานพัฒนาหลักสูตร
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จากภาพประกอบที่ 1 การด าเนิ น งานพัฒ นาหลัก สู ต ร ประกอบด้ว ย 3 งาน คื อ 1) การออกแบบหลัก สู ต ร
2) การใช้หลักสูตร และ 3) การประเมินหลักสูตร ซึ่งแต่ละงานมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้
1) การออกแบบหลักสู ตร : Curriculum Design คือ การสร้างหลักสู ตรเพื่อใช้เป็ นแนวทางสาหรับจัดการเรี ยน
การสอน ในการออกแบบหลักสู ตรจาเป็ นต้องมีขอ้ มูลสารสนเทศที่ สาคัญ ๆ มาใช้ประกอบการตัดสิ นใจสร้างหลักสู ตร ซึ่ ง
ประกอบด้วย ข้อมูลสารสนเทศที่ เป็ นบริ บทต่อหลักสู ตร (ได้แก่ ทิ ศทางนโยบายการพัฒนาประเทศ การเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และเทคโนโลยีต่าง ๆ) ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการจาเป็ น (Need) ของกลุ่มเป้ าหมายที่
ถูกใช้หลักสู ตร และผูเ้ กี่ยวข้องกับการใช้หลักสู ตร รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร (Resource) ที่สาคัญจาเป็ นต้องมีไว้ใช้ใน
การขับเคลื่อนหลักสู ตร (อาทิ ความพร้อม ความรู ้ความเข้าใจของผูบ้ ริ หารและครู ในการใช้หลั กสู ตร งบประมาณสาหรับ
จัดซื้อจัดหา วัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือประกอบการเรี ยน ระยะเวลาการใช้หลักสูตร และอาคารสถานที่ประกอบการใช้หลักสู ตร)
นัน่ คือในขั้นตอนการออกแบบหลักสูตรนี้ ก็จะต้องใช้วิธีการวิจยั ต่าง ๆ เพื่อค้นหาข้อมูลสารสนเทศที่จาเป็ นต่อการนามาสร้าง
หลักสูตร เช่น อาจใช้การวิจยั เชิงสังเคราะห์เอกสารรายงาน การวิจยั เชิงสารวจ หรื อการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาข้อมูลระดับ
ลึกเกี่ยวกับความต้องการของผูป้ กครอง หรื อผูเ้ กี่ยวข้องอื่น ๆ
เมื่ อได้ขอ้ มูลสารสนเทศที่ กล่าวมาแล้ว ก็จะนามาเติมเต็มในส่ วนประกอบสาคัญ ๆ 5 ส่ วน ของหลักสู ตร (ซึ่ ง
บางครั้ งก็เรี ยกว่าการยกร่ างหลักสู ตร) หลังจากนั้นก็นาหลักสู ตรที่ ยกร่ างนี้ เข้าสู่ วิธีการประเมิ นความถูกต้อง (Accuracy)
ความเป็ นไปได้ (Feasibility) และความเหมาะสม (Propriety) ซึ่ งการประเมิ นอาจใช้เทคนิ ควิธีการสัมมนาอิ งผูเ้ ชี่ ยวชาญ
(Connoisseurship) การประยุกต์เทคนิ คเดลฟาย (Applied Delphi Technique) การจัดประชุมระดมสมองรับฟั งความคิดเห็ น
ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (Stakeholders) เป็ นต้น เมื่อผ่านการประเมินแล้วก็นาสารสนเทศ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้มาทา
การปรับปรุ งหลักสูตรจนแล้วเสร็ จ ไปสู่การดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรในขั้นตอนต่อไป
2) การใช้ หลักสู ตร : Curriculum Implementation เป็ นการนาหลักสู ตรไปใช้ให้บงั เกิดผล จัดเป็ นขั้นตอนสาคัญ
ยิง่ ที่จะบ่งบอกว่าหลักสูตรที่ออกแบบสร้างขึ้นมานั้นเมื่อนาไปใช้จดั การเรี ยนการสอนแล้วจะสามารถดาเนินการเป็ นไปอย่างดี
มีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่ ในขั้นตอนนี้ก็จะมีกิจกรรมดาเนินงานที่สาคัญ ๆ คือ จัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการ
นาหลักสู ตรไปใช้ ได้แก่ ศึ กษานิ เทศก์ ผูบ้ ริ หาร และครู การจัดประชุมอาจทาทั้งที่ เป็ นกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อยแยกตามลาดับ
หลังจากนั้นก็นาหลักสูตรไปใช้จดั การเรี ยนการสอนในสถานศึกษา ซึ่งเมื่อหลักสูตรมาถึงในสถานศึกษาแล้วก็เป็ นหน้าที่ของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่จะต้องมีการมอบหมายภาระงานสอนตามกลุ่มสาระรายวิชา หรื อระดับชั้นเรี ยน ตลอดจนการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์การเรี ยนการสอน การเอื้ออานวยความสะดวกเรื่ องอาคารสถานที่ต่าง ๆ สิ่ งเหล่านี้ลว้ นแต่เป็ นภารกิจของฝ่ ายบริ หารที่
จะต้องใส่ ใจอย่างจริ งจัง นอกจากนั้นแล้วศึกษานิ เทศก์และผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาเองก็ยงั จาเป็ นต้องมีการวางแผนดาเนิ นการ
ก ากับ ติ ด ตามให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เอื้ อ อ านวยความสะดวกให้ แ ก่ ค รู เพื่ อ ให้ ค รู จัด กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนและท า
การวัดประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนได้อย่างถูกวิธีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนการสอนของกลุ่มสาระรายวิชานั้น ๆ
การจัด ประชุ ม เพื่ อ สะท้อ นกลับ (Reflect) เกี่ ย วกับ ปั ญ หาและอุ ป สรรคการใช้ห ลัก สู ต รของคณะครู ร่ ว มกับ ฝ่ ายบริ หาร
ผูป้ กครอง และศึ ก ษานิ เ ทศก์ เป็ นกระบวนการท างานที่ ส าคัญ ยิ่ง ซึ่ ง การท าเช่ น นี้ แท้ที่ จ ริ ง แล้ว ก็ คื อ การก ากับ ติ ด ตาม
(Monitoring) และการประเมินเป็ นระยะ ๆ หรื อการประเมินขณะดาเนินงาน (Formative or Process or On Going Evaluation)
เกี่ ยวกับการใช้หลักสู ตรนัน่ เอง เหตุที่ตอ้ งมีการกากับติดตามหรื อประเมินในขณะดาเนิ นการ ก็เนื่ องจากต้องการได้ขอ้ มูล
สารสนเทศเพื่อนาไปใช้ปรับปรุ งกิจกรรมการดาเนิ นงานบริ หารหลักสู ตร และการจัดการเรี ยนการสอนให้หลักสู ตรสามารถ
นาไปใช้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
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3) การประเมิน หลักสู ต ร : Curriculum Evaluation ในขั้น ตอนนี้ ก็ คือ การรวบรวมข้อมู ล สารสนเทศทั้งปวง
เกี่ ยวกับการใช้หลักสู ตรที่ ครบรอบระยะเวลา เพื่อนาข้อมูลสารสนเทศที่ ได้มาตัดสิ นคุณค่าของหลักสู ตรว่ามีประสิ ทธิ ผล
ประสิ ทธิภาพ และผลกระทบเพียงไร ซึ่งเป็ นการประเมินสรุ ป (Summative Evaluation) นัน่ เอง ผลของการประเมินจะนาไปสู่
การตัด สิ น ใจปรั บ ปรุ ง ออกแบบหลัก สู ต รขึ้ น ใหม่ เพื่ อ ให้มี ค วามสอดคล้อ งกับ ผลการประเมิ น ที่ ไ ด้รั บ รวมทั้ง บริ บทที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งเป็ นการเข้าสู่ วงจรเริ่ มต้นของงานพัฒนาหลักสู ตรต่อไป ในการประเมินหลักสู ตรนี้ นักการศึกษาหรื อนัก
ประเมิ น สามารถที่ จ ะเลื อ กใช้โ มเดล (Model) หรื อ แนวทางการประเมิ น (Approach) แบบต่ า ง ๆ ตามความเหมาะสมที่
สอดคล้อ งกับวัต ถุป ระสงค์ของการประเมิ นและการใช้ผลการประเมิ น ทั้ง นี้ สาระความรู ้ เกี่ ยวกับโมเดล หรื อ แนวทาง
การประเมิน (Evaluation Model or Approach) แบบต่าง ๆ นั้น เป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์ความรู ้เรื่ องการประเมินทางการศึกษาที่
จะกล่าวในหัวข้อต่อไป
ตามที่ กล่าวมาทั้งหมดเกี่ ยวกับการวิจัยและพัฒนาหลักสู ตร ก็เห็ นได้ว่าเป็ นการวิจยั ทางการศึ กษาด้วยเช่นกัน
หากแต่เป็ นการวิจยั เชิงประยุกต์ นอกจากนั้นแล้วในแต่ละขั้นตอนของงานพัฒนาหลักสู ตรล้วนต้องอาศัยเทคนิ ควิธีการวิจยั
และวิธีการประเมิน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศสาหรั บการสร้างและปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีความเหมาะสม เป็ นไปได้ และ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผใู ้ ช้และผูถ้ ูกใช้หลักสูตรได้อย่างดี และมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด

การประเมินโครงการทางการศึกษา : Project Evaluation in Education
การประเมินโครงการทางการศึ กษา ก็คือ การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ ยวกับโครงการทางการศึ กษาเพื่อใช้
ตัดสิ นคุณค่าของโครงการนั้น โครงการทางการศึกษาจัดเป็ นโครงการทางสังคม (Social Project) ประเภทหนึ่ง ซึ่งรัฐบาลหรื อ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งจัดให้มี ข้ ึ น ในฐานะเป็ นสิ่ ง ที่ แทรกแซง (Intervention) ที่ จ ะก่ อ ให้เกิ ด การเปลี่ ยนในกลุ่ ม เป้ า หมาย
ผูร้ ับบริ การจากโครงการดังกล่าว ไม่ต่างจากโครงการทางสาธารณสุ ข (Health Project) ที่มุ่งให้กลุ่มเป้ าหมายผูร้ ับบริ การจาก
โครงการมีสุขภาพอนามัยดีข้ ึน
โครงการทางการศึกษามีหลายประเภทขึ้นอยูก่ บั นโยบายแผนและพัฒนาการศึกษาแห่งชาติในแต่ชุด ซึ่ งโครงการ
ทางการศึกษาถูกจัดให้มีข้ ึนในฐานะเป็ นกลไกที่จะทาให้นโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติประสบความสาเร็ จ เพราะ
ในโครงการทางการศึ ก ษาจะระบุ ถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ ข องชุ ด กิ จ กรรมการด าเนิ น งาน และทรั พ ยากรที่ ต ้ อ งใช้ ใ น
การดาเนิ นงานเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ โครงการทางการศึกษาจึงมีลกั ษณะคล้ายกันกับโครงการทางด้านต่าง ๆ ดังนั้นใน
การประเมินโครงการทางการศึกษาจึ งสามารถที่จะใช้แนวคิดเกี่ ยวกับการประเมินโครงการมาดาเนิ นการประเมินได้ ทั้งนี้
แนวคิดหลัก ๆ เกี่ยวกับการประเมินโครงการ ประกอบด้วย ประเภทการประเมิน ทฤษฎี โมเดล และแนวทางการประเมิน และ
การประเมินอภิมาน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ประเภทการประเมินโครงการ การประเมินโครงการแบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ ประเมินก่อนดาเนินโครงการ (PreProject Evaluation) ประเมินขณะดาเนินโครงการ (On-going Project Evaluation) และประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ (Summary
or Post Project Evaluation) การประเมินแต่ละประเภทมีวตั ถุประสงค์การประเมิน ข้อมูลสารสนเทศที่ สาคัญจาเป็ นต้องใช้
สาหรับการตัดสิ นใจต่างกัน ดังจะขออธิบายสาระโดยสังเขป ดังนี้
การประเมินก่อนดาเนินโครงการ มีวตั ถุประสงค์สาคัญคือการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ สาหรับการตัดสิ นใจว่า
ควรจะจัดให้มีโครงการหรื อไม่ หรื อถ้าจาเป็ นต้องมีจะต้องกาหนดวัตถุประสงค์อย่างไร และกิจกรรมตลอดจนทรัพยากรที่
จาเป็ นต้องใช้ควรเป็ นอย่างไร ข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญ ๆ สาหรับใช้ตดั สิ นใจ ได้แก่ ความต้องการจาเป็ นของกลุ่มเป้ าหมาย
และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้จากการประเมินความต้องการจาเป็ น (Need Assessment) การศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility Study)
และรวมถึ งการวิเคราะห์ผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย (Cost/ Benefit Analysis) การศึ กษาผลกระทบ (Impact Study) ที่ อาจจะ
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เกิดขึ้นเหล่านี้ เป็ นต้น ทั้งนี้ วิธีการค้นหาข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวสามารถใช้ได้อย่างหลากหลาย ทั้งการเยี่ยมสถานที่ (Site
Visiting) การสัม ภาษณ์ ก ลุ่ ม (Group Interview) การประชุ ม ระดมสมอง (Brainstorming) การสนทนากลุ่ ม (Focus Group
Discussion) การสารวจความคิดเห็น เป็ นต้น
การประเมิ นขณะดาเนิ นโครงการ มี วตั ถุประสงค์เพื่อกากับติ ดตามโครงการ โดยรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับการดาเนิ นกิจกรรมของโครงการว่ามีปัญหาอุปสรรคใด ๆ หรื อไม่ อย่างไร เพื่อที่จะนาข้อมูลสารสนเทศที่ได้น้ ีไปใช้
ตัดสิ นใจ ปรับปรุ งการดาเนินกิจกรรมของโครงการ หรื อแก้ไขปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ เช่น อาจเป็ น
ปั ญหาเกี่ ยวกับการขาดแคลนไม่เพียงพอของทรัพยากรที่ ใช้ดาเนิ นงาน กลุ่มเป้ าหมายขาดหายไป หรื อการดาเนิ นกิ จกรรม
ย่อย ๆ ไม่เป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ รวมทั้งผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนิ นกิจกรรมในโครงการที่ผา่ น
มา ถ้าหากไม่ได้รับการแก้ไขให้ทนั ท่วงทีก็อาจส่ งผลให้โครงการไม่สามารถดาเนิ นการต่อไปได้ การประเมินขณะดาเนิ น
โครงการก็อาจใช้เทคนิ ควิธีการต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ เช่ น การตรวจเยี่ยมสถานที่ (Site Visiting)
การประชุมพูดคุยของที มงาน (Staff Discussion) การสัมภาษณ์ (Interview) ทั้งทางโทรศัพท์และเผชิ ญหน้า และการสังเกต
(Observation) เป็ นต้น
การประเมิ นเมื่อสิ้ นสุ ดโครงการ มี วตั ถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทั้งหมดเกี่ ยวกับโครงการที่ ได้
ด าเนิ น การมาครบตามระยะเวลาที่ ก าหนดแล้ว ใช้ข ้อ มู ล สารสนเทศส าหรั บ การตัด สิ น ใจว่า โครงการมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
(Effectiveness) (หรื อบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้) มีประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) (ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และเกิด
ประโยชน์คุม้ ค่า) ก่อให้เกิดผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) หรื อไม่ มากน้อยเพียงไร ผลจากการตัดสิ นคุณค่าของ
โครงการตามแง่มุมดังกล่าวนี้อาจนาไปสู่ การปรับขยายผลนาโครงการไปใช้ต่อไป หรื อเพิม่ พื้นที่กลุ่มเป้ าหมายผูร้ ับบริ การให้
มากขึ้น ในทานองกลับกันผลการตัดสิ นคุณค่าก็อาจนาไปสู่การยุติระหว่างโครงการ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อมูลสารสนเทศที่รวบรวม
ได้จากผูใ้ ห้ขอ้ มูล อย่างทั่วถึ งรอบด้าน ซึ่ งเทคนิ ควิธีการเพื่อให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศก็สามารถใช้หลาย ๆ เทคนิ ควิธีการ
ประกอบกันไม่วา่ จะเป็ น การใช้แบบสอบถาม แบบสารวจรายการ การทดสอบ การสัมภาษณ์ การเยี่ยมสถานที่ การประชุม
สะท้อนกลับของทีมงานและผูเ้ กี่ยวข้องกับโครงการ และการวิเคราะห์เอกสารร่ องรอยการดาเนินโครงการ เป็ นต้น
2) ทฤษฎี โมเดล และแนวทางการประเมิน คาว่าทฤษฎี การประเมิ น (Evaluation Theory) โมเดลการประเมิ น
(Evaluation Model) และแนวทางการประเมิน (Evaluation Approach) เป็ นคา 3 คาที่ ในกลุ่มนักประเมิน (Evaluators) หรื อ
แม้ก ระทั่ง สมาคมการประเมิ น แห่ ง อเมริ กัน (AEA : American Evaluation Association) เอง ก็ ย งั ใช้สับ สนทดแทนกันอยู่
เสมอ ๆ ดังปรากฏให้เห็ นได้จากหนังสื อที่ เขียนเกี่ ยวกับการประเมิ นโดยนักประเมิ นที่ มีชื่อเสี ยงหลายคน อาทิ แดเนี ยล
สตัฟเฟิ ลบี ม (Daniel Stufflbeam) โรเบิ ร์ต สเตค (Robert Stake) มาร์ วิน อัลคิ น (Marvin Alkin) และวอร์ เธนและแซนเดอร์
(Worthen and Sander) ซึ่ งนักประเมิ นเหล่านี้ นับเป็ นนักประเมิ นรุ่ นแรก ๆ ที่ บุกเบิ กขยายพรหมแดนองค์ความรู ้ ในเรื่ อง
การประเมินไปอย่างแพร่ หลายทัว่ โลก แต่กระนั้นก็ดีก็ได้มีความพยายามที่จะจาแนกให้เห็นถึงความแตกต่างในความหมาย
และระดับการนาไปใช้ของคาทั้ง 3 คา ในวงการประเมินกล่าวคือ ทฤษฎีการประเมิน (Evaluation Theory) หมายถึง ชุดของ
คาอธิ บายเกี่ ยวกับวิธีการปฏิ บตั ิ ในการประเมิ นและการใช้ผลการประเมิ น แต่โมเดลการประเมิ น (Evaluation Model) จะ
หมายถึง แผนภาพหรื อตัวแบบที่ย่อส่ วนมาจากทฤษฎี การประเมิน และแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กนั ของส่ วนประกอบ
ต่าง ๆ ในการประเมิน (เช่น วัตถุประสงค์การประเมิน มิติการประเมิน การตัดสิ นใจ และการใช้ผลการประเมิน) เพื่อสร้าง
ความเข้าใจให้ง่ายขึ้นในทฤษฎีการประเมินนั้น ๆ ส่วนแนวทางการประเมิน (Evaluation Approach) นั้นหมายถึง รายละเอียดที่
อธิ บายขั้นตอนวิธีการประเมินสิ่ งที่มุ่งประเมิน ซึ่ งแนวทางการประเมินจะเขียนในลักษณะการใช้ภาษาอธิ บายลาดับขั้นตอน
การประเมิ น จากความหมายของทั้ง 3 ค า จะเห็ น ว่า มี ค วามสัม พัน ธ์ กัน ตามล าดับ จากกว้า งไปแคบหรื อ เฉพาะเจาะจง
ดังภาพประกอบที่ 2
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กว้าง มีความเป็นนัยทั่วไป

แคบ เฉพาะเจาะจง

ภาพประกอบที่ 2 แสดงความสัมพันธ์กนั ตามลาดับของทฤษฎี โมเดล และแนวทางการประเมิน
จากภาพประกอบที่ 2 ในการดาเนินงานประเมินสิ่ งที่ม่งุ ประเมินนักประเมินจะต้องตัดสิ นใจเลือกใช้ทฤษฎี โมเดล
หรื อแนวทางการประเมินอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อใช้หลาย ๆ อย่างประกอบกันก็ได้ ทั้งนี้นกั ทฤษฎีการประเมินได้มีการจัดกลุ่ม
ทฤษฎี โมเดล และแนวทางการประเมินออกเป็ นกลุ่ม ๆ โดยอาศัยพื้นฐานความเชื่ อหรื อปรัชญาการประเมินที่อยูเ่ บื้องหลัง
ทฤษฎี โมเดล หรื อแนวทางการประเมิ นนั้น ๆ เป็ นหลักในการจัดกลุ่ม เช่ น สตัฟเฟิ ลบี ม และซิ งค์ฟิลด์ (Stufflbeam and
Shinkfield, 2007) อัลคิน (Alkin, 2013) สเตค (Stake, 1974) ศิริชยั กาญจนวาสี (2548) และรัตนะ บัวสนธ์ (2561) ทั้งนี้ ในแต่
ละกลุ่มหลักของทฤษฎี โมเดล หรื อแนวทางการประเมิน ก็จะมีทฤษฎี โมเดล หรื อแนวทางการประเมินย่อยที่ได้รับการจัดไว้
ดังนั้นเมื่อทาการประเมินสิ่ งที่มุ่งประเมินใด ๆ นักประเมินจึงจาเป็ นต้องศึกษาทฤษฎี โมเดล และแนวทางการประเมินเหล่านั้น
ให้ถ่องแท้ ในบทความนี้ ผเู ้ ขียนขอเว้นที่จะกล่าวถึงทฤษฎี โมเดล และแนวทางการประเมินทั้งหลายเพราะมีอยูม่ ากเกินที่จะ
กล่าวได้ในพื้นที่อนั จากัด แต่กระนั้นก็ดีหากสนใจก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารอ้างอิงท้ายบทความนี้
3) ประเมินอภิมาน (Meta Evaluation) คาว่า Meta Evaluation ซึ่งแปลเป็ นภาษาไทยว่าการประเมินอภิมาน เป็ นคา
ที่ สคริ ปเวน (Scriven, 1969) คิดขึ้น หมายถึงการประเมินของการประเมิน (Evaluation of Evaluation) หรื อการประเมินขั้น
สอง (Second Order of Evaluation) วัตถุประสงค์ของการประเมินอภิมานก็เพื่อที่จะประเมินว่างานประเมินที่ทาการประเมิน
นั้นมีความน่าเชื่อถือหรื อไม่เพียงไร ซึ่ งต่อมา สตัฟเฟิ ลบีม (Stufflbeam, 2001) ได้พฒั นามาตรฐานและตัวบ่งชี้เพื่อใช้สาหรับ
ตัดสิ นคุ ณภาพงานประเมินโครงการ ภายหลังมาตรฐานและตัวบ่งชี้ การประเมินเหล่านี้ ได้รับการยอมรั บผลักดันให้เป็ น
มาตรฐานสาหรับวิชาชี พนักประเมินโดยสมาคมการประเมินแห่ งอเมริ กนั (AEA : American Evaluation Association) ซึ่ งก็
ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง กลายเป็ นมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพื่อใช้สาหรับตัดสิ นคุณภาพงานประเมินของแวดวงวิชาชีพ
การประเมิ นทั่วโลก มาตรฐานและตัวบ่ งชี้ ของการประเมิ นโครงการนี้ ได้รับการทบทวนปรั บปรุ งอย่างต่ อเนื่ องเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับบริ บททางสังคมที่เปลี่ยนไป ในปั จจุบนั นี้ มาตรฐานการประเมินโครงการ (JCSEE, 2018) มีท้ งั สิ้ น 5 ด้าน และ
แต่ละด้านประกอบด้วยจานวนตัวบ่งชี้ ดังนี้
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1) ด้านมาตรฐานความเป็ นประโยชน์ (Utility Standards) เป็ นมาตรฐานที่จะช่วยทาให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเกี่ยวกับ
โครงการพบว่ากระบวนการประเมินและผลการประเมินโครงการดังกล่าวมีคุณค่าตามที่ตอ้ งการจะใช้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 8
ตัวบ่งชี้ ได้แก่
U1: Evaluator Credibility
U2: Attention to Stakeholders
U3: Negotiated Purposes
U4: Explicit Values
U5: Relevant Information
U6: Meaningful Processes and Products
U7: Timely and Appropriate Communicating and Reporting
U8: Concern for Consequences and Influence
2) ด้า นมาตรฐานความเป็ นไปได้ (Feasibility Standards) เป็ นมาตรฐานที่ มุ่ ง เน้ น ช่ ว ยให้ ง านประเมิ น เพิ่ ม
ประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
F1: Project Management
F2: Practical Procedures
F3: Contextual Viability
F4: Resource Use
3) ด้านมาตรฐานความเหมาะสม (Propriety Standards) เป็ นมาตรฐานที่จะสนับสนุนส่ งเสริ มให้เกิดความยุติธรรม
ถูกต้องตามกฎหมายในการประเมิน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 7 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
P1: Responsive and Inclusive Orientation
P2: Formal Agreements
P3: Human Rights and Respect
P4: Clarity and Fairness
P5: Transparency and Disclosure
P6: Conflicts of Interests
P7: Fiscal Responsibility
4) ด้านมาตรฐานความถูกต้องแม่นยา (Accuracy Standards) เป็ นมาตรฐานที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญที่จะทาให้การ
ประเมินมีความเป็ นอิสระ เพิม่ ความน่าเชื่อถือ ช่วยสนับสนุนในการตีความตัดสิ นคุณค่าของการประเมิน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้
8 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
A1: Justified Conclusions and Decisions
A2: Valid Information
A3: Reliable Information
A4: Explicit Program and Context Descriptions
A5: Information Management
A6: Sound Designs and Analyses
A7: Explicit Evaluation Reasoning
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A8: Communication and Reporting
5) มาตรฐานความรั บ ผิด รั บ ชอบของการประเมิ น (Evaluation Accountability Standards) เป็ นมาตรฐานที่ ช่วย
กระตุ ้น ให้รายงานการประเมิ นกระทาอย่า งเหมาะสม ให้เ ป็ นไปตามมุม มองของการประเมิ น อภิ ม าน โดยมุ่ ง เน้นไปที่
การปรับปรุ งและรับผิดชอบ (หรื อพร้อมรับการตรวจสอบ) เกี่ยวกับกระบวนการและผลการประเมินที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
E1: Evaluation Documentation
E2: Internal Metaevaluation
E3: External Metaevaluation
โดยสรุ ปมาตรฐานการประเมินโครงการที่จดั ทาขึ้นล่าสุ ดโดยคณะกรรมการร่ วมด้านมาตรฐานการประเมินทาง
การศึ กษา (JCSEE: Joint Committee on Standards for Educational Evaluation) นั้นประกอบด้วย 5 มาตรฐาน 30 ตัวบ่งชี้ ทั้ง
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ท้ งั หมดจัดทาขึ้นเพื่อเป็ นการรับประกันคุณภาพของการประเมินโครงการนัน่ เอง

ความสั มพันธ์ ระหว่ างวิจัยและพัฒนาหลักสู ตร วิจัยทางการศึกษา และการประเมินโครงการทางการศึกษา
จากที่กล่าวมาตามลาดับ หากจัดระดับความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร วิจยั ทางการศึกษา
และการประเมินโครงการทางการศึกษา จะเห็ นได้ว่าในการพัฒนาหลักสู ตรจะต้องอาศัยความรู ้ทกั ษะเกี่ ยวกับการวิจยั ทาง
การศึกษาและการประเมินโครงการทางการศึกษา กล่าวคือถ้าหลักสู ตรเปรี ยบเสมือนสิ่ งแทรกแซง (Intervention) ที่รัฐหรื อ
หน่ วยงานทางการศึ กษาจัดให้มีข้ ึนเพื่อใช้เป็ นแนวทางการจัดการเรี ยนการสอน โดยมีเป้ าหมายสาคัญคือทาให้ผูเ้ รี ยนเป็ น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าแก่สังคมแล้ว ดังนั้นหลักสู ตรจาเป็ นที่จกั ต้องได้รับการประเมินเช่นเดียวกันกับโครงการทางการศึกษา
อื่น ๆ การนาแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการทางการศึกษาไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของประเภทการประเมิน โมเดลการประเมิน
หรื อแนวทางการประเมิน ตลอดจนการประเมินอภิมานของการประเมินมาใช้ประเมินหลักสูตรจึงสามารถปรับประยุกต์ใช้ได้
ทานองเดียวกันนี้ การพัฒนาหลักสู ตรตามวงจรการพัฒนาที่นาเสนอผ่านมาก็ตอ้ งใช้วิจยั ทางการศึกษาเป็ นเครื่ องมือสาหรับ
ค้นหาข้อมูลอันเป็ นความรู ้ที่จะนามาใช้ในการพัฒนาหลักสู ตรด้วยเช่นกัน กล่าวอย่างง่ายที่สุด การวิจยั และพัฒนาหลักสูตรก็
เป็ นส่วนหนึ่งของการวิจยั ทางการศึกษานั้นเอง แต่เป็ นการวิจยั เชิงประยุกต์
สาหรับการวิจยั ทางการศึกษาและการประเมินโครงการทางการศึกษานั้น ก็เป็ นที่ทราบกันดีอยูแ่ ล้วว่าการประเมิน
ต้องอาศัยวิธีการวิจยั ในการค้นหาข้อมูลสารสนเทศอันเป็ นความรู ้ขอ้ ค้นพบ เมื่อได้มาแล้วจึ งตัดสิ น ตีค่าคุณค่าของข้อมูล
สารสนเทศที่ได้มาจากวิธีการวิจยั นัน่ คือ นาผลที่ได้จากการวิจยั ทางการศึกษามาใช้ตดั สิ นคุณค่านัน่ เอง ดังจะเห็นว่าในตารา
การประเมิ น โครงการหลายเล่ มที่ นัก วิช าการเขี ย นในเนื้ อ หาที่ เกี่ ย วกับวิว ฒ
ั นาการของการประเมิ นนั้น ในระยะแรก ๆ
การประเมินก็เป็ นสิ่ งเดียวกันกับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ (Social Science Research) นัน่ เอง เช่น ตาราของ รอสซี่และฟรี เเมน
(Rossi and Freeman, 1985) ที่ใช้คาว่าวิจยั เชิงประเมิน (Evaluation Research) อย่างชัดเจน การประเมินเริ่ มแยกตัวเป็ นศาสตร์
(Science) เฉพาะตัว ก็ต่อเมื่อมีองค์ความรู ้ (Body of Knowledge) มีศพั ท์เฉพาะ (Technical Term) และมีวิธีการสั่งสมความรู ้
(Method of Inquiry Knowledge) รวมทั้ง มี ส มาคมวิ ช าชี พ การประเมิ น ที่ ผ ลิ ต วารสาร (Journal) เพื่ อ เผยแพร่ ค วามรู ้ ท าง
การประเมินอย่างต่อเนื่องในภายหลังจนกระทัง่ ปั จจุบนั
ระดับความสัมพันธ์ระหว่างวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร วิจยั ทางการศึกษา และการประเมินโครงการทางการศึกษา
แสดงได้ดงั ภาพประกอบที่ 3
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ภาพประกอบที่ 3 ระดับความสัมพันธ์ระหว่างการวิจยั และพัฒนาหลักสูตร การวิจยั ทางการศึกษา
และการประเมินโครงการทางการศึกษา

สรุ ป
หลัก สู ต รเปรี ยบเสมื อ นโครงการทางการศึ ก ษาประเภทหนึ่ งท าหน้ า ที่ เ ป็ นสิ่ ง แทรกแซงเพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเปลี่ ย นแปลงต่ อ กลุ่ ม เป้ า หมายผู ้รั บ บริ การ ก็ คื อ ผู ้เ รี ยน งานพัฒ นาหลัก สู ต รประกอบไปด้ว ย 3 งานหลัก คื อ
การออกแบบหลักสู ตร การนาหลักสู ตรไปใช้ และการประเมินหลักสู ตร จาเป็ นต้องอาศัยความรู ้และทักษะด้านการวิจยั ทาง
การศึกษา และการประเมินโครงการทางการศึกษามาใช้ดาเนิ นการในทุกขั้นตอนของงานพัฒนาหลักสู ตร นัน่ คือในขั้นตอน
การออกแบบหลักสูตรต้องใช้การประเมินความต้องการจาเป็ น การวิจยั เอกสาร ซึ่งนามาสู่การตัดสิ นใจที่เรี ยกว่า การประเมิน
ก่ อ นด าเนิ น โครงการ เมื่ อ หลัก สู ต รเริ่ ม ใช้ก็ ต ้อ งอาศัย ความรู ้ เ กี่ ย วกับ การออกแบบการทดลอง (Experimental Design)
การสารวจปั ญหาอุปสรรคการใช้หลักสู ตร รวมทั้งการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่ งก็เป็ นความรู ้ทกั ษะเกี่ยวกับการวิจยั และ
การประเมินขณะดาเนินโครงการ ภายหลังเมื่อหลักสูตรดาเนินการใช้ครบตามระยะเวลาที่กาหนดก็จะต้องทาการประเมินสรุ ป
รวมเพื่อพิจารณาว่าหลักสู ตรมีประสิ ทธิ ผล ประสิ ทธิ ภาพ และผลกระทบอย่างไร โดยต้องใช้ทฤษฎี โมเดล หรื อแนวทาง
การประเมิ นแบบใดแบบหนึ่ งหรื อหลายแบบมาประกอบกันใช้ประเมิ นภาพสรุ ปรวมของหลักสู ตร ตลอดจนอาจต้อ งมี
การประเมินงาน ประเมินหลักสูตรว่างานประเมินหลักสูตรที่ดาเนินการนั้นมีคุณภาพหรื อมาตรฐานเชื่อถือได้มากน้อยเพียงไร
สิ่ งที่กล่าวก็เป็ นความรู ้ และทักษะของการประเมินโครงการทางการศึกษาโดยแท้
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