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บทคัดย่ อ
การสังเคราะห์งานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์คุณลักษณะของงานวิจยั ระดับ
บัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
2) สังเคราะห์งานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึ กษา และ 3) ศึกษาแนวโน้มของ
งานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่ ม ตัว อย่ า งการวิ จัย ประกอบด้ว ย วิ ท ยานิ พ นธ์ การศึ ก ษาค้น คว้า อิ ส ระ และดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ระดับ
บัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ที่
จัด พิ ม พ์ ระหว่ า งปี การศึ ก ษา 2545 ถึ ง 2556 จํา นวนทั้ง หมด 163 เรื่ อ ง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย เป็ นแบบ
สังเคราะห์งานวิจยั 1 ฉบับ และแนวการสนทนากลุ่ม รวบรวมข้อมูลจากวิทยานิ พนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ และ
ดุษฎีนิพนธ์ แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาทั้งหมด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 ถึง 2556 จากสํานักบรรณ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้ ความถี่ ร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึ กษา งานวิจยั ระดับบัณฑิตศึ กษาจําแนกตาม
เนื้อหาสาระ/ประเด็นที่ศึกษา พบว่า วิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่เป็ นการพัฒนาเครื่ องมือวัด รองลงมาได้แก่ การพัฒนาตัว
บ่งชี้ เกณฑ์ และมาตรฐานการประเมิน งานการศึกษาค้นคว้าอิสระส่ วนใหญ่เป็ นการประเมินหลักสูตร รองลงมาคือ
การประเมินโครงการ ส่ วนดุษฎี นิพนธ์เป็ นการพัฒนารู ปแบบ และการพัฒนาระบบจํานวนใกล้เคียงกัน ประเภท
ของงานวิจยั ส่ วนใหญ่เป็ นการวิจยั และพัฒนา รองลงมาเป็ นการวิจยั เชิ งประเมิน ส่ วนใหญ่ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง
การได้มาของกลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่ได้มาแบบเจาะจง สําหรับงานวิจยั ที่ใช้การสุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ใช้วิธีการสุ่ ม
แบบแบ่ งชั้น เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ใช้แบบสัมภาษณ์ มากที่ สุด รองลงมาใช้แบบสอบถาม และแบบทดสอบ
ตามลําดับ สถิติที่ใช้ในการวิจยั พบว่าส่ วนใหญ่ใช้สถิติพรรณนา และการวิเคราะห์เนื้อหา
2. ผลการสังเคราะห์งานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา พบว่า
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1) วิ ท ยานิ พ นธ์ มีท้ งั หมด 127 เรื่ อง ประเด็น/เนื้ อหาที่ ศึ กษาส่ วนใหญ่ เ ป็ นการพัฒ นานวัต กรรม
ทางการประเมินได้แก่ การพัฒนาเครื่ องมือวัด การพัฒนาตัวชี้วดั เกณฑ์ และมาตรฐาน การพัฒนาระบบสารสนเทศ
การพัฒนารู ปแบบ/ระบบ รองลงไปเป็ นการประเมินเป้ าหมายต่าง ๆ ได้แก่ การประเมินนโยบาย และโครงการ
การประเมินหลักสูตร การประเมินงาน หรื อกิจกรรมต่าง ๆ และการประกันคุณภาพการศึกษา
2) การศึ กษาค้นคว้าอิสระมีท้ งั หมด 25 เรื่ อง เป็ นงานวิจยั เชิ งประเมิน ส่ วนใหญ่ประเมินหลักสู ตร
สถานศึกษา รองลงไปเป็ นการประเมินโครงการที่ดาํ เนินงานในสถานศึกษา
3) ดุษฎีนิพนธ์มีท้ งั หมด 11 เรื่ อง เป็ นงานวิจยั และพัฒนาทุกเรื่ อง โดยเป็ นการพัฒนาระบบประเมิน/
ระบบประกันคุณภาพ และการพัฒนารู ปแบบการประเมิน/รู ปแบบการประกันคุณภาพ
3. แนวโน้มงานวิจยั ระดับบัณฑิ ตศึ กษาด้านการวัดและประเมิ นผลการศึ กษา เป็ นงานวิจยั เกี่ ยวกับ วิ ธี
วิทยาการประเมิน และการนําวิธีวิทยาการประเมินไปประยุกต์ใช้กบั ประเด็นเนื้ อหาใหม่ ๆที่เกิดขึ้นในวงการศึ กษา
โดยงานวิจยั แต่ละระดับ ได้แก่ วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์ ทําใน theme เดียวกันได้ ความ
แตกต่างของงานแต่ละกลุ่มอยูท่ ี่ ความซับซ้อน ความเป็ นนวัตกรรม และความยัง่ ยืนของงานวิจยั
คําสํ าคัญ การสังเคราะห์งานวิจยั บัณฑิตศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา ศึกษาศาสตร์
Abstract
The objectives of this synthesis of graduate research studies are (1) to analyze the characteristics of
graduate research studies in the Educational Measurement and Evaluation Program of the School of Educational
Studies, Sukhothai Thammathirat Open University (STOU); (2) to synthesize the findings of graduate research
studies in the Educational Measurement and Evaluation Program; and (3) to study the trends of graduate research
studies in the Educational Measurement and Evaluation Program.
The research samples consist of 163 dissertations, theses, and independent studies conducted during B.E.
2545 – B.E. 2556 by graduate students in the Educational Measurement and Evaluation Program of the School of
Educational Studies, STOU. The employed research instruments are research synthesis form and focus group
discussion. Data are collected from all dissertations, theses, and independent studies on educational measurement
and evaluation conducted during B.E. 2545 – B.E. 2556 and are available in the Office of Documentation and
Information of STOU. Data are analyzed by using the frequency, percentage, and content analysis.
Conclusions from research findings are as follows:
1. Analysis results of characteristics of the graduate research studies as classified by their contents and
issues of studies showed that the most prevalent contents of the majority of theses are those on development of
measuring instruments, followed by the contents on development of indicators, criteria, and evaluation standards;
the most prevalent contents of the majority of independent studies are those on curriculum evaluation, followed by
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project evaluation; while the most prevalent contents of dissertations are those on development of models and
development of systems that appeared in about equal numbers of dissertations. As for types of research studies,
the majority of them are of the research and development type, followed by those of evaluation research. The
majority of research studies obtain their data from research samples that are purposively selected. As for research
studies that employ randomized research samples, the majority of employed method of research sampling is that
of stratified random sampling. Regarding the employed research instruments, the most often employed research
instrument is the interview structure, followed by the questionnaire, and the test, respectively. As for methods of
data analysis, it is found that the majority of studies employ descriptive statistics and content analysis.
2. Synthesis results of findings of graduate research studies in the Educational Measurement and
Evaluation Program are as follows:
(1) The total number of 126 theses is synthesized. The prevalent contents/issues being studied are
those on development of evaluation innovations, namely, development of measuring instruments; development of
indicators, criteria, and standards; development of information systems; development of models/systems. The next
most prevalent contents/issues are those on evaluation of targets, namely, evaluation of policies and projects,
curriculum evaluation, work or activities evaluation, and educational quality evaluation.
(2) The total number of 25 independent studies is synthesized. All of them are evaluative research.
The majority of studies are on school-based curriculum evaluation, followed by evaluation of school-based
projects.
(3) The total number of 11 dissertations is synthesized. All of them are research and development
studies with contents on development of evaluation systems/quality assurance systems, and development of
evaluation models/quality assurance models.
3. Regarding the trends of graduate research studies in the Educational Measurement and Evaluation
Program, the prevalent trend is that of conducting research on evaluation methodology and application of
evaluation methodology on new issues and contents that occur in Thai education. Research studies at each level,
i.e. thesis, independent study, and dissertation can be conducted on the same theme with different levels of
complexity, innovativeness, and sustainability of the studies.
Keywords: Synthesis of research, Graduate studies, Educational Measurement and Evaluation,
Educational studies
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ความสํ าคัญของปัญหาการวิจยั
การวิจยั เป็ นเครื่ องมือสําคัญในการพัฒนาและแก้ปัญหาการดําเนิ นงานในทุกสาขา และเป็ นพื้นฐานสําคัญ
ของการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเป็ นเครื่ องชี้ นาํ สังคม ผูท้ ี่มีประสบการณ์ในการศึกษาวิจยั จึงเป็ นกําลังสําคัญในการ
พัฒนาประเทศให้เจริ ญก้าวหน้าเที ยบเท่านานาอารยประเทศ ดังนั้น การวิจยั ทางการศึ กษาจึ งถือเป็ นเครื่ องมือที่
สํา คัญ ในการปฏิ รู ป การศึ กษา เนื่ อ งจากการวิ จัย เป็ นกระบวนการที่ จะนํา มาซึ่ งข้อค้น พบใหม่ ๆ ที่ ก่อให้เ กิ ด
ประโยชน์ ซึ่ งหากได้มีการนําผลการวิจยั ที่คน้ พบมาใช้ จะเป็ นประโยชน์ต่อวงการการศึกษาเป็ นอย่างมาก
วิทยานิ พนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระและดุษฎีนิพนธ์ เป็ นเอกสารที่เขียนโดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษา
ซึ่ งได้พ รรณนาขั้นตอน วิ ธีการ และผลการศึ กษาวิ จัย ที่ ค ้นคว้า วิ จัย มา โดยเขี ย นอย่า งเป็ นระบบ มี แ บบแผน
วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ถือเป็ นงานภาคบังคับในการสําเร็ จการศึกษา ซึ่ งปัจจุบนั มีสถาบันอุดมศึกษาที่เปิ ดสอน
ในระดับบัณฑิตศึ กษาและผลิตงานวิจยั อยู่เป็ นจํานวนมาก ด้วยเหตุน้ ี การสังเคราะห์งานวิจยั นอกจากจะช่ วยสร้าง
องค์ความรู ้ใหม่แล้วยังเป็ นประโยชน์ต่อการสรุ ปรวมรายงานการวิจยั และการวางแผนดําเนิ นการวิจยั ซึ่ งผูว้ ิจยั ต้อง
มี การทบทวนข้อค้นพบ หลักการ ทฤษฎี ที่มีอยู่แล้ว ก่ อนที่ จะสร้ างองค์ความรู ้ใหม่เพิ่ มเติ ม เพื่ อไม่ให้เกิ ดความ
ซํ้าซ้อนของการศึกษาและเพื่อนําข้อบกพร่ องของงานวิจยั ที่มีอยูแ่ ล้วมาปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้ได้งานวิจยั ที่มีคุณภาพ
แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช เปิ ด
สอนในระดับบัณฑิ ตศึ กษามาตั้งแต่ปีการศึ กษา 2544 จัดการเรี ยนการสอนโดยมี จุดมุ่งหมายเพื่ อพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีวุฒิการศึกษาสู งขึ้น เป็ นการเพิ่มพูนวิทยฐานะและความรู ้ความสามารถในวิชาการ และ
ผลิตบุคลากรทางการศึ กษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม รวมทั้งให้บริ การทางวิชาการและเผยแพร่
ความรู ้ ท างการศึ กษาแก่ ชุ มชนและสังคม ซึ่ งนับถึ งปั จจุ บันนี้ (พ.ศ. 2557) แขนงวิ ช าการวัด และประเมิ นผล
การศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช มีวิทยานิ พนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ และดุษฎี
นิ พนธ์ของบัณฑิตที่จบหลักสู ตรและตี พิมพ์เผยแพร่ แล้ว ระหว่างปี การศึกษา 2545 ถึง ปี การศึกษา 2556 จํานวน
163 เรื่ อ ง ดัง นั้น คณะผูว้ ิ จัย ในฐานะที่ เ ป็ นคณาจารย์ แขนงวิ ช าการวัด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา สาขาวิ ช า
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช จึงสนใจที่จะสังเคราะห์งานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการวัด
และประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช โดยวิเคราะห์คุณลักษณะของ
งานวิจยั และดําเนิ นการสังเคราะห์งานวิจยั ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ ๆ ในศาสตร์ ดา้ นการวัดและ
ประเมินผลทางการศึ กษา และให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นปั ญหาวิจยั ในระดับบัณฑิตศึ กษาที่ควรจะเป็ นใน
อนาคต นอกจากนี้ผลจากการวิจยั ในครั้งนี้จะทําให้ได้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการวัด
และประเมิ น ผลการศึ ก ษา สาขาวิ ช าศึ กษาศาสตร์ อันจะเป็ นประโยชน์ ต่ อคณาจารย์ แขนงวิ ช าการวัด และ
ประเมินผลการศึ กษา และผูส้ นใจนําไปใช้เป็ นแนวทางในการต่ อยอดความรู ้ดา้ นการวิจยั และเป็ นสารสนเทศ
สําหรับการค้นคว้างานวิจยั รวมทั้งเพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทางด้านการจัดการศึกษาได้นาํ องค์ความรู ้/นวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป
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วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะของงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
2. เพื่ อ สังเคราะห์ งานวิ จัย ระดับบัณ ฑิ ต ศึ กษา แขนงวิ ช าการวัด และประเมิ นผลการศึ กษา สาขาวิ ช า
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
3. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวโน้ม ของงานวิ จัย ระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา แขนงวิ ช าการวัด และประเมิ น ผลการศึ กษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ขอบเขตการวิจยั
1. การวิจยั นี้ เป็ นการสังเคราะห์วิทยานิ พนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ของนักศึกษา
ตั้งแต่รุ่นแรกที่เข้าศึกษาในปี การศึกษา 2544 ถึงภาคการศึกษาพิเศษ ปี การศึกษา 2556 ทุกคน
2. การสังเคราะห์งานวิจยั ครอบคลุมในด้านข้อมูลพื้นฐานของงานวิจยั วิธีดาํ เนิ นการวิจยั และผลการวิจยั
องค์ความรู ้/นวัตกรรมของงานวิจยั รวมทั้งแนวโน้มการวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
วิธีดาํ เนินการวิจยั
ประชากร ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คื อ งานวิจยั ระดับบัณฑิตศึ กษาแขนงวิชาการวัดและประเมิ นผล
การศึ กษา สาขาวิชาศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัย ธรรมาธิ ราช ทุ กเรื่ อง ตั้งแต่ ปีการศึ กษา 2545 ถึ ง 2556
ประกอบด้วยวิทยานิ พนธ์ 127 เรื่ อง การศึกษาค้นคว้าอิสระ 25 เรื่ อง และดุษฎีนิพนธ์ 11 เรื่ อง จํานวนรวมทั้งหมด
163 เรื่ อง
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสังเคราะห์งานวิจยั 1 ฉบับ และแนวการ
สนทนากลุ่ม แบบสังเคราะห์งานวิจยั แบ่งเป็ น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ ชื่อผูว้ ิจยั ชื่อเรื่ อง ปี ที่พิมพ์ รุ่ นปี การศึกษา กลุ่มของงานวิจยั
ตอนที่ 2 รายละเอี ยดของงานวิจยั ได้แก่ เนื้ อหาสาระ/ประเด็นที่ ศึกษา ประเภทงานวิจยั รู ปแบบการ
ประเมิน กลุ่มที่ศึกษา วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั และวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตอนที่ 3 ผลการวิจยั
แบบสังเคราะห์งานวิจยั ได้รับการตรวจสอบความสอดคล้องของรายการที่บนั ทึก กับประเด็นการวิจยั โดย
อาจารย์ดา้ นการวัดและประเมินผลการศึ กษา 3 คน และตรวจสอบความชัดเจนของแบบสังเคราะห์งานวิจยั โดย
นักวิจยั 2 คน นําไปใช้บนั ทึกข้อมูลงานวิจยั ชุดเดียวกันและได้ผลการบันทึกที่สอดคล้องกัน
แนวการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วยประเด็นคําถาม แนวโน้มและทิ ศทางการทําวิทยานิ พนธ์ การศึ กษา
ค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์ดา้ นการประเมินการศึกษา
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล ดําเนินการ ดังนี้
1. รวบรวมรายชื่ อวิทยานิ พนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์ แขนงวิชาการวัดและประเมินผล
การศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชทั้งหมด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 ถึง 2556 จาก
สํานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของงานวิจยั และกรอกข้อมูลงานวิจยั ลงในแบบสังเคราะห์งานวิจยั ตรวจสอบ
ความถูกต้องของการกรอกข้อมูลจนได้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง
3. สรุ ปข้อค้นพบที่ได้จากการวิเคราะห์งานวิจยั เพื่อนํามาแจกแจงตามประเด็นเนื้อหา
4. ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล เพื่อดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
5. จัดประชุ มสนทนากลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการวัดและประเมิ นผล ประกอบด้วยอาจารย์ และผูบ้ ริ หาร
หน่ วยงานผูใ้ ช้บ ัณ ฑิ ต เพื่ อ เสนอแนวโน้มของงานวิ จัย ระดับบัณ ฑิ ต ศึ กษา แขนงวิ ช าการวัด และประเมิ น ผล
การศึกษา
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลเชิงปริ มาณ วิเคราะห์โดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ส่ วนข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั
1. ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
งานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาจําแนกตามเนื้ อหาสาระ/ประเด็นที่ศึกษา พบว่า วิทยานิ พนธ์ส่วนใหญ่เป็ นการ
พัฒนาเครื่ องมือวัด รองลงมาได้แก่ การพัฒนาตัวชี้วดั เกณฑ์ และมาตรฐานการประเมิน งานการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ส่ วนใหญ่เป็ นการประเมินหลักสูตร รองลงมาคือการประเมินโครงการ ส่ วนดุษฎีนิพนธ์เป็ นการพัฒนารู ปแบบ และ
การพัฒนาระบบจํานวนใกล้เคียงกัน ประเภทของงานวิจยั ส่ วนใหญ่เป็ นการวิจยั และพัฒนา รองลงมาเป็ นการวิจยั
เชิ งประเมิ น ส่ วนใหญ่ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง การได้มาของกลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่ได้มาแบบเจาะจง สําหรั บ
งานวิจยั ที่ใช้การสุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ใช้วิธีการสุ่ มแบบแบ่งชั้น เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ใช้แบบสัมภาษณ์มากที่สุด
รองลงมาใช้แบบสอบถาม และแบบทดสอบตามลําดับ สถิติที่ใช้ในการวิจยั พบว่าส่ วนใหญ่ใช้สถิติพรรณนา และ
การวิเคราะห์เนื้อหา มีงานวิจยั น้อยเรื่ องที่ใช้สถิติอา้ งอิง
2. ผลการสังเคราะห์งานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
2.1 ข้อค้นพบจากวิทยานิพนธ์
(1) การพัฒนาเครื่ องมือวัด มีงานวิจยั 33 เรื่ อง เป็ น การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัย 6 เรื่ อง การพัฒนา
แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 6 เรื่ อง การพัฒนาเครื่ องมือวัดคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะที่
พึ งประสงค์ 7 เรื่ อง การพัฒนาแบบประเมิ นทักษะ 11 เรื่ อง และการพัฒนาแบบประเมิ นความสามารถในการ
จัดการเรี ยนการสอน 3 เรื่ อง การกําหนดวัตถุประสงค์การวิจยั ส่ วนใหญ่กาํ หนดวัตถุประสงค์การวิจยั เป็ น 2 ข้อ
คือ เพื่อสร้างแบบวัดหรื อแบบทดสอบ และเพื่อตรวจสอบคุณภาพแบบวัดหรื อแบบทดสอบ การตรวจสอบคุณภาพ
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ของเครื่ องมือวัด ส่ วนใหญ่ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือในด้านความตรง ความเที่ ยง ความยาก และอํานาจ
จําแนกตามประเภทของเครื่ องมือวัด
(2) การพัฒนาตัวชี้วดั เกณฑ์ และมาตรฐาน มีงานวิจยั 30 เรื่ อง จําแนกเป็ น การพัฒนาตัวชี้วดั 18 เรื่ อง
การพัฒนาเกณฑ์การประเมิน 9 เรื่ อง และการพัฒนามาตรฐานการประเมิน 3 เรื่ อง การกําหนดวัตถุประสงค์การวิจยั
ส่ วนใหญ่กาํ หนดวัตถุประสงค์การวิจยั เป็ น 2 ข้อ คือ เพื่อสร้างตัวชี้วดั เกณฑ์ และมาตรฐานการประเมิน และเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของตัวชี้ วดั เกณฑ์ และมาตรฐานการประเมิน การตรวจสอบคุณภาพของตัวชี้ วดั เกณฑ์ และ
มาตรฐานการประเมิน ส่ วนใหญ่ตรวจสอบคุณภาพในด้านความเหมาะสม ความตรง และความเที่ยง
(3) การประเมินนโยบาย และโครงการ มีงานวิจยั จํานวน 18 เรื่ อง จําแนกเป็ นการประเมินนโยบาย 2
เรื่ อง และประเมินโครงการ 16 เรื่ อง กําหนดวัตถุประสงค์การประเมิน กําหนดโดยอิงรู ปแบบประเมินเชิ งระบบ 16
เรื่ อง รู ปแบบซิ ปป์ 1 เรื่ อง และไม่อิงรู ปแบบประเมิน 1 เรื่ อง ประเด็นที่ ศึกษา ได้แก่ บริ บทของโครงการ ปั จจัย
เบื้ องต้นของโครงการ กระบวนการดําเนิ นโครงการ และผลผลิ ตของโครงการ ผลการประเมิ นนโยบาย และ
โครงการ พบว่า บริ บท ปั จจัยเบื้ องต้น กระบวนการดําเนิ นโครงการ และผลผลิตของโครงการ ส่ วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
(4) การประเมินหลักสู ตร ส่ วนใหญ่เป็ นหลักสู ตรสถานศึกษา กําหนดวัตถุประสงค์การประเมินโดย
อิงรู ปแบบประเมินเชิ งระบบ 6 เรื่ อง รู ปแบบซิ ปป์ 5 เรื่ อง และรู ปแบบการประเมินแบบเสริ มพลัง 1 เรื่ อง ประเด็น
ที่ ศึ กษา ได้แ ก่ บริ บ ทของหลักสู ต ร ปั จจัย เบื้ องต้นของหลักสู ต ร กระบวนการใช้หลักสู ต ร และ ผลผลิ ต ของ
หลักสู ตร ผลการประเมินหลักสู ตร พบว่า บริ บท ปั จจัยเบื้องต้น และกระบวนการใช้หลักสู ตร ส่ วนใหญ่มีความ
พร้อมและเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลผลิตของหลักสู ตร ผ่านเกณฑ์การประเมิน แต่บาง
หลักสูตร ผลผลิตของหลักสูตรโดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน
(5) การพัฒนาระบบสารสนเทศ มีงานวิจยั 8 เรื่ อง จําแนกเป็ น การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 5 เรื่ อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประเมินคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินการปฏิบตั ิงาน และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินทักษะชี วติ อย่าง
ละ 1 เรื่ อง ผลการวิจยั พบว่า ระบบสารสนเทศที่พฒั นาขึ้น ส่ วนใหญ่ ประกอบด้วย ด้านการนําข้อมูลเข้า ด้านการ
ประมวลผล และด้านการรายงานผลหรื อผลลัพธ์ ผลการตรวจสอบคุณภาพของระบบสารสนเทศที่พฒั นาขึ้น พบว่า
ระบบที่ พฒั นาตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ สะดวกต่อการนําเข้าข้อมูล ง่ายต่อการปรับปรุ งให้ทนั สมัย มีความ
ยืดหยุน่ ประมวลผลถูกต้อง รวดเร็ วและแม่นยํา
(6) การประกันคุ ณภาพการศึ กษา มี งานวิจยั 5 เรื่ อง เป็ นการประเมิ นการประกันคุ ณ ภาพภายใน
สถานศึ กษา 4 เรื่ อง และการพัฒนาระบบการประกันคุ ณภาพภายใน 1 เรื่ อง การกําหนดวัตถุประสงค์การวิจยั
กําหนดโดยอิงรู ปแบบประเมินเชิงระบบ 4 เรื่ อง และเป็ นการวิจยั และพัฒนา 1 เรื่ อง ประเด็น ตัวชี้ วดั หรื อตัวแปรที่
ศึ ก ษา ได้แ ก่ ปั จ จัย เบื้ อ งต้น กระบวนการดํา เนิ น งาน และ ผลผลิ ต ผลการประเมิ น พบว่ า ปั จ จัย เบื้ อ งต้น
กระบวนการดําเนินงาน และผลผลิต ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
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(7) การพัฒนารู ปแบบ/ระบบ มีงานวิจยั 5 เรื่ อง จําแนกเป็ น การพัฒนารู ปแบบประเมิน 1 เรื่ อง การ
พัฒนาระบบประเมิน 2 เรื่ อง การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ 1 เรื่ อง การพัฒนาระบบคลังข้อสอบ 1 เรื่ อง การ
กําหนดวัตถุประสงค์การวิจยั ส่ วนใหญ่กาํ หนดเป็ น 2 ข้อ คือ เพื่อสร้างรู ปแบบ/ระบบ และเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ของรู ปแบบ/ระบบ การตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบ/ระบบ ส่ วนใหญ่ตรวจสอบคุณภาพในด้านความเหมาะสม
ความตรง ความเป็ นไปได้ ความถูกต้อง และความเป็ นประโยชน์
2.2 ข้อค้นพบจากการศึ กษาค้นคว้าอิสระ จากการศึ กษาค้นคว้าอิสระทั้งหมด 25 เรื่ อง เป็ นงานวิจยั เชิ ง
ประเมิน โดยประเมินหลักสูตร 15 เรื่ อง ประเมินโครงการ 8 เรื่ อง และติดตามผลผูส้ าํ เร็ จการศึกษา 2 เรื่ อง ข้อค้นพบ
จากการศึกษามีดงั นี้
(1) การประเมิ นหลักสู ตร รวม 15 เรื่ อง ส่ วนใหญ่ ได้แก่ หลักสู ตรสถานศึ กษา ทั้งระดับปฐมวัย
ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย วัตถุประสงค์การประเมิน กําหนดโดยอิง
รู ปแบบเชิ งระบบ 9 เรื่ อง และรู ปแบบซิ ปป์ 1 เรื่ อง และไม่อิงรู ปแบบประเมิน 5 เรื่ อง ประเด็นหรื อตัวแปรที่ศึกษา
ได้แก่บริ บทของหลักสูตร ปั จจัยเบื้องต้น กระบวนการดําเนิ นงาน ผลผลิต และ ปั ญหาอุปสรรค วิธีการสรุ ปผลการ
ประเมิน สรุ ปโดยระบุระดับของการประเมิน สรุ ปว่าผ่านหรื อไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน และสรุ ปรวมทั้งระดับและ
การผ่านหรื อไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิ น ผลการประเมิ นหลักสู ตร พบว่า บริ บท ปั จจัยเบื้ องต้น และกระบวนการใช้
หลักสูตร ส่ วนใหญ่ อยูใ่ นระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
(2) การประเมิ น โครงการ โครงการที่ ป ระเมิ น รวม 8 โครงการ เป็ นโครงการที่ ด ํา เนิ น งานใน
สถานศึ กษา วัตถุประสงค์การประเมิ น กําหนดโดยอิ งรู ปแบบประเมิ น เชิ งระบบทั้ง 6 เรื่ อง และไม่อิงรู ปแบบ
ประเมิน 2 เรื่ อง ประเด็นหรื อตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ปั จจัยเบื้ องต้น กระบวนการดําเนิ นงาน และ ผลผลิต วิธีการ
สรุ ปผลการประเมิน สรุ ปโดยระบุระดับของการประเมิน สรุ ปว่าผ่านหรื อไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน และสรุ ปรวมทั้ง
ระดับและการผ่านหรื อไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ผลการประเมิน พบว่า ปั จจัยเบื้องต้น กระบวนการดําเนิ นโครงการ
และผลผลิตของโครงการอยูใ่ นระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
2.3 ข้อค้นพบจากดุษฎีนิพนธ์ จากดุษฎีนิพนธ์แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาทั้งหมด 11 เรื่ อง
เป็ นงานวิจยั และพัฒนาทุกเรื่ อง โดยเป็ นการพัฒนาระบบประเมิน/ระบบประกันคุณภาพ 5 เรื่ อง และเป็ นการพัฒนา
รู ปแบบการประเมิน/รู ปแบบการประกันคุณภาพ 6 เรื่ อง
(1) ผลการวิจยั ได้ระบบและรู ปแบบการประเมิน 11 ระบบ/รู ปแบบ ดังนี้ ระบบประเมิน 3 ระบบ
ระบบประกันคุ ณภาพภายใน 2 ระบบ รู ปแบบการประเมิ น 5 รู ปแบบ รู ปแบบการประกันคุ ณภาพ 1 รู ปแบบ
รู ปแบบประเมินที่พฒั นา ประกอบด้วย องค์ประกอบ 5 – 7 องค์ประกอบ โดยส่ วนใหญ่ ได้รูปแบบที่ประกอบด้วย
5 องค์ประกอบ ได้แก่ เป้ าหมาย/วัตถุประสงค์ของการประเมิ น สิ่ งที่ มุ่งประเมิน ตัวชี้ วดั และเกณฑ์การประเมิ น
วิ ธี ก ารประเมิ น การรายงานผลการประเมิ น /ให้ ข ้อ มู ล ย้อ นกลับ ส่ ว นระบบประเมิ น ที่ พ ัฒ นาส่ ว นใหญ่ มี
องค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ประกอบด้วย ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ และ ผลลัพธ์
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(2) ผลการตรวจสอบคุณภาพระบบ/รู ปแบบที่พฒั นา การตรวจสอบคุณภาพระบบ/รู ปแบบที่พฒั นา
ตรวจสอบใน 4 ด้า น ได้แ ก่ ความถูกต้อ ง ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ ผลการ
ตรวจสอบ พบว่า ระบบ/รู ปแบบ ที่พฒั นาทุกระบบ/รู ปแบบ มีคุณภาพทั้ง 4 ด้าน
3. แนวโน้มของการวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา เป็ นดังนี้
3.1 ลักษณะงานวิจยั แต่ละระดับ งานที่ จะศึ กษาเป็ นการศึ กษาค้นคว้าอิสระ วิทยานิ พนธ์หรื อดุษฎี
นิ พ นธ์ มี theme เดี ย วกัน ความแตกต่ า งอยู่ที่ ความซับซ้อน ความเป็ นนวัต กรรม และความยัง่ ยื นของสิ่ งที่ ทาํ
กล่าวคือ
ความซับซ้อน (Complicity) การศึกษาค้นคว้าอิสระศึกษาประเด็นง่ายๆ วิทยานิพนธ์ศึกษาประเด็นที่
ยากขึ้น ส่ วนดุษฎีนิพนธ์ เน้นความคมของวิชาต้องสร้างองค์ความรู ้
ความเป็ นนวัตกรรม (Innovation) การศึกษาค้นคว้าอิสระไม่เน้นนวัตกรรม อาจทําตามความต้องการ
ของหน่ ว ยงาน วิ ท ยานิ พ นธ์ เ น้น นวัต กรรมมากขึ้ น ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ เ น้น ความแปลกใหม่ ความเป็ นต้น แบบของ
นวัตกรรม
ความยัง่ ยืน (Sustainability) นวัตกรรมที่สร้างขึ้นควรมีความยัง่ ยืน สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
3.2 ประเด็นเนื้ อหาที่ ควรวิจยั แบ่งได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ วิธีวิทยาการประเมิน และการประยุกต์ใช้การ
ประเมิน
วิธีวิทยาการประเมิน ประเด็นเนื้อหาที่สามารถทําวิจยั ในอนาคต ได้แก่ การสร้างเครื่ องมือวัด ทั้งด้าน
ความรู ้ (Knowledge) ความรู ้สึก (Affective) และการปฏิบตั ิ (Performance) โดยเฉพาะเครื่ องมือวัดด้านความรู ้สึก
และการปฏิบตั ิ การพัฒนาตัวชี้วดั เกณฑ์ และมาตรฐานการประเมิน ตามประเด็นเนื้ อหาใหม่ๆ การพัฒนาระบบ/
รู ปแบบ การพัฒ นาบุ ค ลากรด้า นการวัด และประเมิ นผล การพัฒ นาระบบสารสนเทศ/การพัฒ นาโปรแกรม
ฐานข้อมูลงานวิจยั ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
การประยุกต์ใช้การประเมิน เป็ นการนําวิธีวิทยาการประเมินไปประยุกต์ใช้ในการประเมินเป้ าหมาย
ต่าง ๆ ได้แก่ การประเมิน นโยบาย แผนงาน โครงการ โดยเฉพาะประเด็นใหม่ ๆ การติดตามประเมินครู (Teacher
Assessment) การติ ดตามผลการนํางานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ การประเมินความพร้อมในการกระจายอํานาจทาง
การศึกษาให้ทอ้ งถิ่น การประเมินองค์กรหรื อการประเมินหน่วยงาน และการประกันคุณภาพการศึกษา
อภิปรายผล
ข้อ ค้นพบจากการสังเคราะห์ งานวิ จัยระดับ บัณฑิ ต ศึ กษา แขนงวิ ช าการวัดและประเมิ นผลการศึ กษา
มีประเด็นสําคัญที่นาํ มาอภิปราย ดังนี้
1. คุณลักษณะงานวิจยั งานวิจยั แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ วิทยานิ พนธ์ (127 เรื่ อง) การศึ กษาค้นคว้าอิสระ
(25 เรื่ อง) และดุษฎีนิพนธ์ (11 เรื่ อง) วิทยานิ พนธ์ส่วนใหญ่ ประมาณ 2 ใน 3 ของทั้งหมดเป็ นการพัฒนาเครื่ องมือ
วัด พัฒนาตัวชี้ วดั เกณฑ์และมาตรฐานการประเมิ น รวมทั้งการพัฒนารู ปแบบประเมิ น ซึ่ งเป็ นงานวิจยั ที่ พ ฒ
ั นา
นวัตกรรม วิทยานิพนธ์ส่วนที่เหลือ เป็ นการประเมินเป้ าหมายต่าง ๆ ได้แก่ นโยบาย โครงการ หลักสูตร และอื่น ๆ
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สําหรับการศึกษาค้นคว้าอิสระ งานวิจยั ทั้งหมดเป็ นการประเมิน โดยประเมินหลักสูตรสถานศึกษาเป็ นส่ วนใหญ่ (2
ใน 3 ของงานวิจยั ทั้งหมด) และที่ เหลือเป็ นการประเมินโครงการ ส่ วนดุษฎี นิพนธ์เป็ นการพัฒนาระบบประเมิน
และงานพัฒนารู ปแบบประเมินจํานวนพอ ๆ กัน เมื่อเปรี ยบเทียบลักษณะของงานวิจยั ทั้ง 3 กลุ่มในแง่ความซับซ้อน
ความเป็ นนวัตกรรม และความยัง่ ยืน สรุ ปได้วา่
กลุ่มงาน
ความซับซ้อน

ลักษณะงานวิจยั
ความเป็ นนวัตกรรม
ไม่มีนวัตกรรม เป็ นการ
ประยุกต์ใช้ศาสตร์ดา้ นการ
ประเมิน

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ไม่ซบั ซ้อน

วิทยานิพนธ์

ส่ วนใหญ่ซบั ซ้อน

ส่ วนใหญ่ได้นวัตกรรม

ดุษฎีนิพนธ์

ซับซ้อน

ได้นวัตกรรมทุกเรื่ อง

ความยัง่ ยืน
ผลการวิจยั ค่อนข้างเจาะจง
เฉพาะกลุ่ม
ผลวิจยั มีความยัง่ ยืนเป็ นส่ วน
ใหญ่
ผลการวิจยั นําไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างยัง่ ยืน

ลักษณะของงานวิ จัย ที่ ผ่านมาสอดคล้อ งกับผลการสนทนากลุ่ มประเด็นแนวโน้มของงานวิ จัยระดับ
บัณฑิตศึ กษา โดยผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการวัดและประเมินผล ที่ เห็นว่างานวิจยั ของนักศึ กษาไม่ว่าระดับใดมี theme
เดียวกัน แต่ความแตกต่างของงานอยู่ที่ความซับซ้อนของงาน ความเป็ นนวัตกรรม และความยัง่ ยืนของสิ่ งที่ศึกษา
โดยประเด็นของความซับซ้อน การศึกษาค้นคว้าอิสระศึกษาประเด็นง่าย ๆ วิทยานิพนธ์ศึกษาประเด็นที่ซบั ซ้อนขึ้น
และดุษฎีนิพนธ์ ต้องสร้างองค์ความรู ้ เน้นความคมของวิชา
เมื่ อ พิ จ ารณาในแง่ ค วามเป็ นนวัต กรรม การศึ ก ษาค้น คว้า อิ ส ระไม่ เ น้น นวัต กรรม วิ ท ยานิ พ นธ์ เ น้น
นวัตกรรมมากขึ้ น ดุษฎี นิพนธ์เน้นความแปลกใหม่ของนวัตกรรม ซึ่ งจะเห็นว่าการศึ กษาค้นคว้าอิ สระเป็ นงาน
ประเมินงานในหน่วยงานของผูว้ ิจยั ทั้งประเมินหลักสูตรสถานศึกษา และประเมินโครงการที่สถานศึกษาดําเนินการ
วิทยานิพนธ์มีการพัฒนางานที่เป็ นนวัตกรรมเป็ นส่ วนใหญ่ ได้แก่เครื่ องมือวัด ตัวชี้วดั เกณฑ์ มาตรฐานการประเมิน
และระบบสารสนเทศเพื่อการประเมิน ส่ วนดุษฎีนิพนธ์เป็ นการพัฒนานวัตกรรมทุกเรื่ อง
ในประเด็ น ของความยัง่ ยื น ผลงานจากการศึ ก ษาค้น คว้า อิ ส ระ ไม่ มี น วัต กรรม ผลการวิ จัย มี ค วาม
เฉพาะเจาะจงกลุ่มที่ทาํ ในช่วงเวลาที่วจิ ยั วิทยานิพนธ์ได้ผลงานที่เป็ นนวัตกรรม ใช้ได้ยงั่ ยืน รวมทั้งดุษฎีนิพนธ์ ซึ่ ง
พัฒนานวัตกรรมทุกเรื่ อง สามารถนําไปใช้ได้โดยมีความยัง่ ยืนมากขึ้น
2. ประเด็นเนื้อหาที่วิจยั เมื่อพิจารณาจําแนกตามกลุ่มงานวิจยั พบว่า วิทยานิพนธ์ มีการวิจยั ในประเด็นการ
พัฒนาเครื่ องมือวัดมากที่ สุด รองลงไปคื อการพัฒนาตัวชี้ วดั เกณฑ์ และมาตรฐานการประเมิน และการประเมิน
นโยบาย โครงการ หลักสู ตร ตามลําดับ โดยมีการวิจยั ประเด็นอื่น ๆ บ้างแต่ไม่มากนัก สําหรับการศึ กษาค้นคว้า
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อิสระ เป็ นการประเมินหลักสู ตรประมาณ 2 ใน 3 ของงานทั้งหมด โดยมีการประเมินโครงการ ประมาณ 1 ใน 3
ของงานทั้งหมด ส่ วนดุษฎีนิพนธ์เป็ นการพัฒนารู ปแบบประเมิน และการพัฒนาระบบประเมินในจํานวนใกล้เคี ยง
กัน เมื่อพิจารณางานวิจยั ทุกกลุ่ม สามารถจําแนกประเด็นเนื้อหาที่วิจยั ได้ 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ วิธีวิทยาการประเมิน
และการประยุกต์ใช้วิธีวิทยาการประเมิน กล่าวคือ การศึกษาค้นคว้าอิสระเป็ นการประยุกต์ใช้วิธีการประเมินในการ
ประเมินเป้ าหมายต่าง ๆ ได้แก่ หลักสู ตร นโยบาย และโครงการ วิทยานิ พนธ์ดา้ นวิธีวิทยาการประเมิน ได้แก่ การ
พัฒนาเครื่ องมื อวัด การพัฒนาตัวชี้ วดั เกณฑ์และมาตรฐานการประเมิ น ซึ่ งมี จาํ นวนมากที่ สุด และประยุกต์ใช้
วิธีการประเมินในการประเมินหลักสูตร นโยบายและโครงการ ส่ วนดุษฎีนิพนธ์เป็ นการใช้วิธีวิทยาการประเมินใน
การพัฒนาระบบประเมินรวมทั้งรู ปแบบประเมิน กล่าวโดยสรุ ปได้ว่างานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาแขนงวิชาการวัด
และประเมิ นผลการศึ กษาที่ เป็ นการศึ กษาค้นคว้าอิ สระเป็ นงานที่ นาํ วิธีวิทยาการประเมิ นไปประยุกต์ใช้ในการ
ประเมิ นเป้ าหมายต่ าง ๆ ในหน่ วยงานทุ กเรื่ อง วิทยานิ พนธ์มีการนําวิธีวิทยาการประเมิ นไปประยุกต์ใช้ในการ
ประเมินบางส่ วน แต่ส่วนใหญ่เป็ นการใช้วิธีวิทยาการประเมินในการพัฒนานวัตกรรม เช่น เครื่ องมือวัด ตัวชี้ วดั
เกณฑ์ และมาตรฐานการประเมิน สําหรับดุษฎีนิพนธ์เป็ นการนําวิธีวิทยาการประเมินไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรม
ที่เป็ นรู ปแบบประเมิน และระบบประเมินทางการศึกษา
จากการสังเคราะห์งานวิจยั ระดับบัณฑิตศึ กษา แขนงวิชาการวัดและประเมิ นผลการศึ กษา วิชาเอกการ
ประเมินการศึกษา พบว่า งานวิจยั ทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ วิทยานิ พนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์ มีประเด็น
เรื่ องที่ทาํ วิจยั ประเด็นเดียวกัน คือ การประเมินทางการศึกษา ทั้งในด้านการพัฒนานวัตกรรมที่จะใช้ในการประเมิน
ทางการศึ กษา และการประยุกต์วิธีวิทยาทางการประเมิ นไปใช้ใ นการประเมิ นเป้ าหมายต่ าง ๆ ทั้งนี้ เนื่ องจาก
หลักสู ตรที่เปิ ดสอน เป็ นหลักสู ตรการประเมินการศึกษา ชุดวิชาพื้นฐานที่กาํ หนดให้นกั ศึกษาเรี ยน คือ ชุดวิชาการ
วิจยั และสถิติทางการศึกษา ชุดวิชาอื่น ๆ ได้แก่ การประเมินและการจัดการโครงการประเมิน (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็ น
วิธีวิทยาการประเมินทางการศึกษา) การพัฒนาเครื่ องมือสําหรับการประเมินทางการศึกษา และชุดวิชาเลือก ได้แก่
การประเมิ นนโยบาย แผนงานและโครงการ และชุ ดวิชาการประเมิ นหลักสู ตรและการเรี ย นการสอน ดังนั้น
นักศึกษาจึงมีความรู ้ ความสามารถ และทักษะในการพัฒนาเครื่ องมือวัด การพัฒนาตัวชี้ วดั มาตรฐาน และเกณฑ์
การประเมิ นสิ่ งที่ มุ่งประเมิ นใหม่ ๆ ตามหลักสู ตร และนโยบายทางการศึ กษาซึ่ งมี การปรั บเปลี่ ยน รวมทั้งการ
ประเมินเป้ าหมายต่าง ๆ ทางการศึกษา นอกจากนี้ ในการจัดการเรี ยนการสอน คณาจารย์ประจําหลักสู ตรส่ งเสริ ม
และให้แนวทางการทําวิจยั โดยให้ทาํ วิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับหน้าที่ การงาน งานวิจยั ระดับบัณฑิตศึ กษาที่ ทาํ จึ งทําใน
ประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าว ประกอบกับนักศึ กษาในหลักสู ตรส่ วนใหญ่เป็ นครู และบุคลากรทางการศึกษาจึ งมีความ
สนใจทําวิจยั เกี่ยวกับการประเมินทางการศึกษา เนื่องจากนักศึกษามีความเข้าใจสิ่ งที่มุ่งประเมิน สามารถดําเนินการ
ประเมิ นได้อย่างครอบคลุมและผลงานวิจยั ที่ ได้ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อหน่ วยงาน และวงการศึ กษาได้
กว้างขวาง
เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับผลการสังเคราะห์วิทยานิ พนธ์ ด้านการวัดและประเมินผล ของมหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิ ราช (บุญศรี พรหมมาพันธุ์ และคณะ 2554) พบว่าประเด็นของวิทยานิ พนธ์ สอดคล้องกัน ทั้งนี้
เนื่ อ งจากมหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมมาธิ ร าช เปิ ดสอนสาขาวิ ช าการประเมิ น การศึ ก ษา ประเด็ น ของการทํา
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วิทยานิ พนธ์จึงเน้นไปในการพัฒนาเครื่ องมือ หรื อวิธีการที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการประเมิน รวมทั้งทํา
วิทยานิพนธ์ในประเด็นการประเมินเป้ าหมายต่าง ๆ ทางการศึกษา ส่ วนการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย
อื่นเปิ ดสอนสาขาที่แตกต่างไป เช่น การวัดและประเมินผลการศึกษา (ฉัตรศิริ ปิ ยะพิมลสิ ทธ์ 2549) และสาขาการ
วิจยั และประเมินทางการศึกษา (รุ่ งทิพย์ ศักดิ์สุปรี ชา 2554) ประเด็นที่ศึกษาจึงแตกต่างกันไป แต่ท้ งั นี้การสังเคราะห์
งานวิทยานิพนธ์ลว้ นมุ่งศึกษาวิธีวิทยาด้านการวัดผล หรื อการวิจยั หรื อการประเมินที่สงั เคราะห์ได้จากวิทยานิพนธ์
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 งานวิจยั ระดับบัณฑิ ตศึ กษา แขนงวิชาการวัดและประเมิ นผลการศึ กษาได้มีการพัฒ นานวัต กรรม
ทางการประเมินการศึกษาจํานวนมาก ทั้งเครื่ องมือวัดที่เป็ นเครื่ องมือมาตรฐาน ตัวชี้วดั เกณฑ์ และมาตรฐานการ
ประเมิน ระบบสารสนเทศ รู ปแบบ/ระบบการประเมิ น นวัตกรรมเหล่านี้ ได้รับการพัฒนาและตรวจสอบจนมี
คุณภาพดี จึงควรมีการนําไปใช้ประโยชน์ กล่าวคือ
1.1.1 นวัตกรรมประเภทเครื่ องมือวัด ได้แก่ แบบประเมินทักษะ แบบประเมินความสามารถในการ
อ่านคิ ดวิเคราะห์และเขี ยน แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และแบบทดสอบวินิจฉัย เครื่ องมือวัดดังกล่าว
พัฒนาในลักษณะของเครื่ องมือมาตรฐาน มีการตรวจสอบคุณภาพและพัฒนาจนมีคุณภาพดีตามเกณฑ์ เครื่ องมือวัด
เหล่านี้ สร้ างขึ้ นเพื่ อวัดตัวชี้ วดั สําคัญของหลักสู ตรการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน และตัวชี้ วดั ในการประเมิ นคุ ณภาพ
การศึ กษา ดังนั้น สถานศึ กษาสามารถนําเครื่ องมือวัดดังกล่าวไปใช้วดั และประเมิ นความสามารถของนักเรี ยน
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลไปใช้ในการพัฒนานักเรี ยนให้มีความสามารถ คุณลักษณะ หรื อทักษะ ตามที่พึงประสงค์
1.1.2 นวัตกรรมประเภทตัวชี้วดั เกณฑ์ และมาตรฐาน เป็ นตัวชี้วดั เกณฑ์ หรื อมาตรฐานที่สาํ คัญของ
หลักสูตรการศึกษา สามารถนําไปใช้ในการประเมิน เพื่อทําให้การประเมินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
1.1.3 นวัตกรรมประเภทระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมิน
รู ปแบบการประเมิน ระบบประเมินคุณภาพ สามารถนําไปใช้หรื อประยุกต์ใช้ให้เป็ นประโยชน์ในการประเมิน
1.2 งานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็ นการประเมินเป้ าหมายต่างๆ ทางการศึกษา ได้แก่ หลักสูตร นโยบาย
โครงการ รวมทั้งกิ จกรรมต่ างๆ ผูเ้ กี่ ยวข้องกับการประเมิ นดังกล่าว สามารถนําผลการประเมิ นไปใช้เป็ นแนว
ทางการปรับปรุ ง/พัฒนางานให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น
2. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1 การสังเคราะห์งานวิจยั ระดับบัณฑิตศึ กษา แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึ กษาครั้งนี้ ศึ กษา
เฉพาะงานวิ จัยของมหาวิทยาลัยสุ โขทัย ธรรมาธิ ราช ในโอกาสต่ อไปควรสังเคราะห์ งานวิ จัย ด้า นการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาแห่ งอื่นด้วย เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึ กษาด้าน
การวัดและประเมินผลการศึกษาในภาพรวมของประเทศ
2.2 การสังเคราะห์ งานวิ จัยระดับบัณฑิ ต ศึ กษาในครั้ งนี้ มุ่งสังเคราะห์ งานวิ จัย ด้านข้อมูลทั่วไป และ
คุณลักษณะของงานวิจยั ผลการสังเคราะห์ได้ขอ้ ค้นพบกว้างๆ เกี่ยวกับงานวิจยั ที่มหาบัณฑิต และดุษฎีบณ
ั ฑิตทํา
ปี ที่ 8 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2558 | 69

การสังเคราะห์งานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

ดังนั้นเพื่อให้ได้องค์ความรู ้ในประเด็นที่เฉพาะเจาะจง ควรสังเคราะห์งานวิจยั ในประเด็นเนื้ อหาต่างๆ เช่น การ
สังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับการประเมินโครงการ การสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ
เครื่ องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล เป็ นต้น
2.3 ควรมีการทําวิจยั พัฒนานวัตกรรม ทั้งการพัฒนาเครื่ องมือวัด การพัฒนาระบบสารสนเทศในการ
ประเมิน/ประกันคุณภาพ การจัดทําฐานข้อมูลเพื่อการประเมิ น/ประกัน สอดคล้องกับสมรรถนะ หรื อตัวชี้ วดั
ใหม่ๆ ตามหลักสูตรการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หรื อสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่ใช้ได้
สะดวก และประมวลผลได้รวดเร็ ว
2.4 ควรมี การพัฒ นาเครื่ องมื อวัด สมรรถนะ หรื อ ตัว ชี้ วดั ใหม่ ๆ ตามหลักสู ต รการศึ กษาที่ ใ ช้ร ะบบ
อิ เล็กทรอนิ กส์ เช่ นพัฒนาแบบวัดทักษะในศตวรรษที่ 21 แบบวัดค่ านิ ยมของคนไทย และการวัดในระบบ
ออนไลน์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายและประมวลผลได้สะดวก รวดเร็ วยิ่งขึ้น
2.5 ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ หรื อฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน/การประกันคุณภาพ เพื่อให้มี
ข้อมูลซึ่ งสามารถใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการบริ หารงานได้อย่างรวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพ
2.6 ควรมีการติดตามประเมินผลการดําเนิ นงานตามนโยบายใหม่ๆ ทางด้านการศึกษาเพื่อนําผลมาใช้เป็ น
แนวทางการพัฒนางานในระยะต่อๆ ไป
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