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 โครงการบริหารการศึกษาสมัพนัธแ์ห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 35  

“ การบริหารการศึกษาในศตวรรษท่ี 21” 

จดัโดย ภาควชิาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ รว่มกบัสมาคม

พฒันาวชิาชพีการบรหิารการศกึษาแหง่ประเทศไทย 

ท่ีปรกึษา           
อธกิารบด ี รองอธกิารบดฝีา่ยบรหิาร    รองอธกิารบดฝีา่ยบุคคล 

รองอธกิารบดฝีา่ยวชิาการ รองอธกิารบดฝีา่ยวางแผนและพฒันา  รองอธกิารบดฝีา่ยพฒันาศกัยภาพนิสติ 

รองอธกิารบดฝีา่ยกจิการพเิศษ  รองอธกิารบดฝีา่ย มศว องครกัษ์   รองอธกิารบดฝีา่ยวเิทศสมัพนัธ ์

รองอธกิารบดฝีา่ยพฒันาระบบและประกนัคุณภาพการศกึษา    คณบดคีณะศกึษาศาสตร ์  

บรรณาธิการ            
ดร.จารวุรรณ   พลอดดวงรตัน์ 

ผูท้รงคณุวฒิุภายนอกมหาวิทยาลยั        
ศ.ดร.เสรมิศกัดิ ์ วศิาลาภรณ์     ศ.ดร.ธรีะ  รญุเจรญิ     รศ.ดร.วชิยั  วงษ์ใหญ่ 

รศ.ดร.ปรยีาพร  วงศอ์นุตรโรจน์  รศ.ดร.ศกัดิไ์ทย สรุกจิบวร    รศ.ดร.สมาน  อศัวภมู ิ

รศ.ดร.วรีะศกัดิ ์ ชมภคูาํ    รศ.ดร.มนตร ี แยม้กสกิร    รศ.ดร.กนกอร  สมปราชญ ์

ผศ.ดร.สมบรูณ์ อรยิา        ผศ.ดร.สทิธพิร นิยมศรสีมศกัดิ ์ ผศ.ดร.สงบ  ประเสรฐิพนัธุ ์   

ผศ.ดร.จณิณวตัร  ปะโคทงั      ผศ.ดร.เจรญิวชิญ ์ สมพงษ์ธรรม     ผศ.ดร.เสาวนีย ์ ตรพีทุธรตัน์   

ผศ.ดร.ศริ ิ ถอีาสนา    ผศ.นอ.ดร.สรายทุธ ์ กนัหลง  ดร.นิตย ์โรจน์รตันวาณิชย ์  

ดร.นิคม นาคอา้ย     ดร.พธิาน  พืน้ทอง   ดร.สมัฤทธิ ์ กางเพง็  

ดร. สวุด ี อุปปินใจ     ดร.เฉลมิพล  ฐตินิิรามยั      ดร.ศรพล  แสงงาม   

ดร.ประยทุธ ชสูอน      ดร.พนูชยั ยาวริาช      ดร.เทอดชาต ิชยัพงษ์ 

ดร.พรรณี สวุตัถี     ดร.พชิญาภา ยนืยาว    ดร.จตุรงค ์อนิทรร์ุง่  

ดร.เพลนิใจ พฤกษชาตริตัน์  

ผูท้รงคณุวฒิุภายในมหาวิทยาลยั 

รศ. ดร.ประพนัธศ์ริ ิสเุสารจั                อ.วฒันยั ์ โรจน์สมัฤทธิ ์   ผศ.ดร.ไพบลูย ์ อ่อนมัง่   

ผศ.ดร.พวงรตัน์ เกษรแพทย ์   ดร.อนนัต ์มาลารตัน์   ดร.จารุวรรณ  พลอยดวงรตัน์                                

ดร.สมชาย  เทพแสง                         เรอืเอก ดร.อภธิรี ์ทรงบณัฑติย ์          ดร.สรภคัสรณ์  ฉตัรกมลทศัน์                                
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สารคณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

  คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นสถาบนัทีเ่ก่าแก่ทีม่ชีื่อเสยีงในการผลติครู

และบุคลากรทางการศกึษาเพื่อเป็นผูนํ้าด้านการศึกษา ที่เป่ียมด้วยองค์ความรู้ และจติวญิญาณของ

ความเป็นครู จนเป็นที่ยอมรบัในสงัคมไทยมาเป็นเวลายาวนาน ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ตระหนักถึง

ความสําคญัในการดําเนินการตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลยัที่มุ่งเน้นพนัธกิจต่อสงัคมในการจดั

การศกึษา และใหบ้รกิารทางวชิาการ รวมทัง้การเขา้ไปมสี่วนรว่มกบัสงัคมในการสบืสานและเสรมิสรา้ง

ภูมปิญัญาไปพรอ้มกบัการพฒันาองค์ความรูท้ี่เป็นรากฐานของการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม ส่งเสรมิให้

เกิดการวิจยัและพฒันานักวิจยัที่มีคุณภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การเปลีย่นแปลงการศกึษาในศตวรรษที ่21           

  การจดัโครงการบริหารการศึกษาสมัพนัธ์แห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 35 ในปี พ.ศ.2556  

ภาควชิาการบรหิารการศกึษาคณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒไดร้บัเกยีรตจิากสมาคม

พฒันาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย  ให้เป็นเจ้าภาพในการจดังาน ภายใต้หวัข้อ  

“ การบริหารการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ” ซึง่ถอืเป็นโอกาสของทางคณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยั

ศรนีครนิทรวโิรฒ ในการเขา้มามบีทบาทเตมิเตม็องคค์วามรูท้างวชิาการ ใหแ้ก่ คณาจารย ์นกัวจิยั นิสติ 

นักศกึษา ตลอดจนประชาชนทัว่ไปทีม่คีวามสนใจในงานวชิาการดา้นการบรหิารการศกึษา โดยงานน้ี

ทางคณะได้ประสานงานและร่วมมอืกบัองค์การภายนอกเพื่อสรา้งสรรค์บรรยากาศทางวชิาการ ผ่าน 

การวิจยัของนักวิจยั เพื่อให้เกิดงานวจิยัที่ลุ่มลึก ก้าวไกล สามารถนํามาใช้บูรณาการ ตลอดจนเป็น

วตัถุดบิในการสรา้งสรรคง์านวจิยัเพื่อไขขอ้ขอ้งใจและแกไ้ขปญัหาทางการศกึษาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

ต่อไป             

 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ขอขอบคุณ หวัหน้าภาควชิาการบรหิาร

การศกึษา และสมาคมพฒันาวชิาชพีการบรหิารการศกึษาแหง่ประเทศไทย มหาวทิยาลยัต่างๆ องคก์าร

ภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนคณาจารย ์นกัวจิยั บุคลากรสายสนบัสนุน นิสติ และผูม้สีว่นรว่มในการจดั

โครงการบรหิารการศกึษาสมัพนัธแ์หง่ประเทศไทย ครัง้ที ่35 ซึง่แสดงถงึความรว่มมอืในการพฒันางาน

วชิาการดา้นการศกึษาอนัทรงคุณคา่ขึน้อกีวาระหน่ึง 

     ดว้ยความปรารถนาดแีละขอขอบคุณ 

 

          รองศาสตราจารย ์ ดร.ประพนัธศ์ริ ิ สเุสารจั     

           คณบดคีณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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    สารหวัหน้าภาคการบริหารการศึกษา 

 ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ม ี

การจดัการเรยีนการสอนระดบับณัฑติศกึษา มาเป็นเวลานานเกอืบ 40 ปี และยงัเป็นสมาชกิของสมาคม

พฒันาวชิาชพีการบรหิารการศกึษาแห่งประเทศไทย  ซึ่งเป็นการร่วมกนัทํากจิกรรมทางวชิาการและ 

การวจิยั ของสถาบนัทีเ่ปิดสอนสาขาวชิาการบรหิารการศกึษาทัว่ประเทศ       

 ในปี พ.ศ.2556 ภาควชิาการบรหิารการศกึษาคณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ได้รบัเกยีรติใหเ้ป็นเจ้าภาพในการจดังานบรหิารสมัพนัธ์ ครัง้ที่ 35 ปี  ภายใต้หวัขอ้ “การบรหิาร

การศกึษาในศตวรรษที ่21” ทัง้น้ีทางภาควชิารูส้กึยนิดเีป็นอย่างยิง่ทีไ่ดม้สี่วนร่วมในการสรา้งเครอืขา่ย

งานวจิยัของภาควชิาการบรหิารการศกึษาจากมหาวทิยาลยัต่างๆ ตลอดจนความร่วมมอืจากหน่วยงาน

ภายนอก เพือ่ถ่ายทอดและเชื่อมโยงองคค์วามรูด้า้นการบรหิารการศกึษากระบวนทศัน์ใหมใ่นศตวรรษที ่

21 ทัง้น้ีเวทกีารประชุมวชิาการจะเปิดโอกาสใหค้ณาจารย ์นกัวจิยั นกัวชิาการ นิสติ นกัศกึษา ตลอดจน

ผู้ที่สนใจทัว่ไปได้มโีอกาสเผยแพร่ผลงานวิจยัตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้อนัเกิดจาก

กระบวนการวจิยัที่มปีระสทิธิภาพ ถือเป็นการต่อยอดความรู้เพื่อเป้าหมายในการนําผลการวจิยัและ 

องคค์วามรูท้ีไ่ดร้บัมาใชใ้นการสรา้งสรรคป์ระโยชน์สงูสดุต่อสงัคมและประเทศชาต ิ   

 ภาควชิาการบรหิารการศกึษา ตระหนักและเลง็เหน็ถึงความสําคญัในการจดัโครงการบรหิาร

การศกึษาสมัพนัธแ์หง่ประเทศไทย ทีน่อกจากจะมสีว่นช่วยใหน้กัวชิาการการบรหิารการศกึษาไดต้ดิต่อ

สมัพนัธ์กนัเชงิวชิาการแล้ว ยงัสามารถพฒันานักวชิาการที่มคีุณภาพและงานวจิยัที่มคีุณค่า ปลูกฝงั

สงัคมอุดมปญัญาใหเ้กดิขึน้แก่สงัคมไทยไดใ้นทีส่ดุ       

 ขอชื่นชมและขอบคุณคณะกรรมการดาํเนินงานจดัโครงการฯและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการดาํเนิน

โครงการน้ีทุกท่าน ถอืเป็นอกีครัง้ที่ประชาคม คณะศกึษาศาสตร ์ตลอดจนชาว มศว ได้ร่วมกนัแสดง

พลงัและความร่วมมอือย่างสรา้งสรรค ์ขอขอบคุณคณาจารยแ์ละนิสติ สาขาการบรหิารการศกึษาทีช่่วย

บรหิารจดัการและประสานงานจนเกดิโครงการทีม่คี่ายิง่โครงการน้ีขึน้มาอย่างสาํเรจ็ลุล่วง ดว้ยหวงัเป็น

อย่างยิง่ว่าท่านผูเ้ขา้ร่วมโครงการจะสามารถนําองคค์วามรูเ้หล่าน้ีมาใชใ้นการผลกัดนังานวชิาการดา้น 

การบรหิารการศกึษาของโรงเรยีน ชุมชน สงัคม และประเทศชาตต่ิอไป  

     ดว้ยความปรารถนาดแีละขอขอบคุณ   

 

                                                           ดร.สมชาย  เทพแสง    

                                                 หวัหน้าภาควชิาการบรหิารการศกึษา      

                  คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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บรรณาธิการแถลง  

  สมาคมพฒันาวชิาชพีการบรหิารการศกึษาแหง่ประเทศไทย ไดจ้ดัใหม้งีานบรหิารสมัพนัธข์ึน้ทุก

ปี โดยในปี พ.ศ. 2556 น้ี มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒไดร้บัเกยีรตจิากสมาคมใหเ้ป็นเจา้ภาพใน 

การจดังาน ซึง่ถอืเป็นการจดังานขึน้เป็นครัง้ที ่35 ในหวัขอ้ “การบรหิารการศกึษาในศตวรรษที ่21” เพื่อ

เปิดเวทีวิชาการที่รวบรวมผลงานวิจัยที่มีคุณภาพจากคณาจารย์  นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต และ

นกัศกึษา ตลอดจนผูท้ีส่นใจในศาสตรว์ชิาการบรหิารการศกึษา ก่อใหเ้กดิการต่อยอดองคค์วามรูท้ีล่กึซึง้ 

กว้างขวาง รวมถึงสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืทางวิชาการให้เขม้แขง็ ตอบโจทย์และแก้ปญัหาทาง 

การบรหิารการศกึษาซึง่นําไปสู่การพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคใ์นศตวรรษที ่21 ไดใ้น

ทีส่ดุ              

  ภาควชิาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดป้ระสาน

ความร่วมมือกบัสมาคมพฒันาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย ภาควิชาการบริหาร

การศกึษาของมหาวทิยาลยัต่างๆทัว่ประเทศ ตลอดจนองค์การภายนอก เพื่อร่วมกนันําเสนอผลงาน

วชิาการที่มคีุณภาพ น่าสนใจ ตรงตามมติทิางการศกึษาในศตวรรษที่ 21 ทัง้น้ีมผีลงานวจิยัที่ผ่าน 

การคดัเลอืกทัง้สิน้  32  ผลงาน ซึง่มผีูท้รงคุณวุฒทิัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ตรวจสอบคุณภาพ เพือ่รกัษามาตรฐานในการจดังานการบรหิารการศกึษาสมัพนัธแ์หง่ประเทศไทย  

 ในนามของกองบรรณาธกิาร ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒทิีไ่ดใ้หเ้กยีรตแิละสละเวลาในการรว่ม

ตรวจสอบคุณภาพงานวิจัย และให้คําแนะนําอันมีค่ายิ่งต่อการจัดงาน ขอขอบคุณคณะกรรมการ 

การดําเนินงานทุกฝา่ย ทีไ่ดร้่วมกนังานในทุกขัน้ตอน ทาํใหก้ารจดังานครัง้น้ีเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย

และมคีุณภาพยิ่ง บรรลุตามวตัถุประสงค์ที่ได้วางไว้ และสร้างโอกาสในการรวบรวม เผยแพร่ และ

แลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ งานวจิยัในสาขาการบรหิารการศกึษา เพื่อเป็นฐานคดิในการสรา้งสรรค์

ผลงานวจิยั ตลอดจนขอ้คน้พบทีม่ปีระโยชน์ต่อการพฒันาการศกึษาไทยและสงัคมไทยไดต่้อไป 

 

 

                  ดร.จารวุรรณ  พลอยดวงรตัน์   

                                                          บรรณาธกิาร 
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กาํหนดการจดังาน 

โครงการบริหารสมัพนัธแ์ห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 35  

“การบริหารการศึกษาในศตวรรษท่ี21” 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สขุมุวิท 23  กรงุเทพมหานคร  

******************                                                                    

วนัศกุรท่ี์ 19 เมษายน 2556  

 เวลา 12.00 – 13.00 น.  ลงทะเบยีน  

 เวลา 13.00 – 15.30 น.  คณาจารย ์ และกรรมการสมาคม ประชมุแลกเปลีย่น ประเดน็ 

      การจดัการเรยีนการสอน และแนวทางการสรา้งความรว่มมอื  

      และเครอืขา่ยในการจดัการเรยีนการสอนและการวจิยั 

เวลา 13.00 – 15.30 น. นิสติ นกัศกึษา ประชุม เพื่อรวบรวมปญัหาและขอ้เสนอแนะใน

การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เหมาะสมกับบริบท และ 

ความตอ้งการของนิสตินกัศกึษา 

เวลา 15.45-17.00 น. คณาจารย ์ และนิสตินกัศกึษา สรปุประเดน็ทศิทางการจดัการ

เรยีนการสอนและการวจิยั สาขาบรหิารการศกึษา 

เวลา 18.00 -22.00 น.  งานราตรบีรหิารการศกึษาสมัพนัธ ์ครัง้ที ่35 

     Dinner Talk : บทบาทของมหาวทิยาลยัในการ 

                                                   พฒันาผูบ้รหิารการศกึษา 

     การแสดงจากทุกมหาวทิยาลยั 

     ประกวด ดาว-เดอืน บรหิารการศกึษา 

     พธิมีอบตราสญัลกัษณ์งานบรหิารสมัพนัธ ์
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วนัเสารท่ี์ 20 เมษายน  2556 

 เวลา 08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบยีน 

 เวลา 08.30 – 09.30 น.  พธิเีปิดและปาฐกถา พเิศษ เรือ่ง “ ผูบ้ริหารการศึกษาใน 

      ศตวรรษท่ี 21 ” 

 เวลา 10.30 – 10.45 น.  รบัประทานอาหารวา่ง 

 เวลา 10.45– 12.00 น.  เสวนาทางวิชาการ  เรื่อง “ การบริหารการศึกษาใน 

       ศตวรรษท่ี 21 ” 

 เวลา 12.00 – 13.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั 

 เวลา 13.00 – 15.00 น.  นําเสนอผลงานวชิาการภาคบรรยาย  

     หอ้งนําเสนอ A จรยิธรรม และจติสาํนึกต่อโลก    
       ของศตวรรษที ่21 
     หอ้งนําเสนอ B มาตรฐานและการประเมนิ ของศตวรรษที ่21 

      หอ้งนําเสนอ C การบรหิารหลกัสตูรและการสอน    
       ของศตวรรษที ่21 
      หอ้งนําเสนอ D การพฒันาวชิาชพี ของศตวรรษที ่21  

     หอ้งนําเสนอ E สภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้ของศตวรรษที ่21 
     หอ้งนําเสนอ F การบรหิารสถานศกึษาในศตวรรษที ่21 
 

******************************* 
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ภาคบรรยาย 
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วนัเสาร ์ ท่ี 20  เมษายน  2556 
ห้อง A จริยธรรม และจิตสาํนึกต่อโลก  ของศตวรรษท่ี 21 

1 13.00 - 13.20 คูม่อืการจดักจิกรรมสง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรม นกัเรยีนโรงเรยีน 

เกาะจนัทรพ์ทิยาคาร 

ยพุยง  วุน้วงษ์  พวงรตัน์  เกสรแพทย ์ อภธิรี ์ ทรงบณัฑติ   

และจารวุรรณ  พลอยดวงรตัน์ 

2 13.21 - 13.40 ศกึษาความเป็นภาวะผูนํ้าทางจรยิธรรมตามแนวพระพทุธศาสนาของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา   เขตภาษเีจรญิ  สงักดักรงุเทพมหานคร 
พระมหาวชริวชิญ ์ คามพนิิจ   และสมชาย  เทพแสง 

3 13.41 - 14.00 ยทุธศาสตรก์ารบรูณาการหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในการบรหิาร โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์30 

ภมูไิพรตัน์   อนุพนัธ ์   วรีะศกัดิ ์ ชมภคูาํ    สงบ  ประเสรฐิพนัธุ ์

และจณิณวตัร  ปะโคทงั  

4 14.01 - 14.20 การบรหิารความขดัแยง้ของโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดใหญ่ 

บนพืน้ทีส่งูจงัหวดัเชยีงราย 

ปิยะศกัดิ ์ ชนะชยั  สวุด ีอุปปินใจ   เฉลมิพล ฐตินิิรามยั    

และศรพล แสงงาม 
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วนัเสาร ์ ท่ี 20  เมษายน  2556 
ห้อง B มาตรฐานและการประเมิน ของศตวรรษท่ี 21 

1 13.00 - 13.20 การพฒันางานนิเทศภายในโรงเรยีน  สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 

กลัยา  จา้วประยรู   สวุด ี อุปปินใจ  เฉลมิพล  ฐตินิิรามยั   

และศรพล  แสงงาม 

2 13.21 - 13.40 แนวทางการดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในของโรงเรยีนขนาดเลก็ 
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 
ณชิากร เตา้ประจมิ   สวุด ี อุปปินใจ   เฉลมิพล ฐตินิิรามยั   
และศรพล  แสงงาม 

3 13.41 - 14.00 การดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 
วรพล  จา้วประยรู  สวุด ี อุปปินใจ   เฉลมิพล  ฐตินิิรามยั   
และศรพล  แสงงาม 

4 14.01 - 14.20 การศกึษาองคป์ระกอบของภาวะผูนํ้าทางวชิาการทีส่ามารถพยากรณ์ 
การดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 
ปรต ีประทุมสวุรรณ์    อภธิรี ์ทรงบณัฑติย์  และอนนัต ์มาลารตัน์ 

5 14.21 - 14.40 แนวทางพฒันาการดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในของโรงเรยีนเอกชน   
ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 4 
ภุชงค ์ พรมการ   สวุด ี อุปปินใจ   เฉลมิพล  ฐตินิิรามยั    
และศรพล  แสงงาม 
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วนัเสาร ์ ท่ี 20  เมษายน  2556 
ห้อง C การบริหารหลกัสตูรและการสอน ของศตวรรษท่ี 21 

1 13.00 - 13.20 การพฒันารปูแบบการจดัการความรูใ้นโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็ 

สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ศริลิกัษณ์  เสง็ม ี เจรญิวชิ  สมพงษ์ธรรม และมนตร ี แยม้กสกิร 

2 13.21 - 13.40 การบรหิารหลกัสตูรสถานศกึษา  ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา 
ขัน้พืน้ฐาน  พ.ศ.  2551  ของโรงเรยีนตน้แบบและโรงเรยีนพรอ้มใช ้  
ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  เขต  36 
กระจา่ง  หลกัคาํ  สวุด ีอุปปินใจ  เฉลมิพล ฐตินิิรามยั   
และศรพล แสงงาม 

3 13.41 - 14.00 การพฒันาวถิชีวีติประชาธปิไตยของนกัเรยีนโรงเรยีนในกลุ่มเครอืขา่ย
พฒันาการศกึษาเวยีงเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย  
ภพธนภตั  คาํสรุนัทร์   สวุด ี อุปปินใจ   เฉลมิพล  ฐตินิิรามยั    
และศรพล  แสงงาม 

4 14.01 - 14.20 การบรหิารจดัการพฒันาศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์ารบรหิาร 
สว่นตําบลในอาํเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย 
ธญัญรตัน์   คาํสรุนัทร์  สวุด ีอุปปินใจ  เฉลมิพล ฐตินิิรามยั   
และศรพล แสงงาม 

5 14.21 - 14.40 การศกึษาสภาพการบรหิารงานวชิาการในโรงเรยีนประถมศกึษา 
ขนาดเลก็ สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัชลบุร ี
นิลวรรณ  วฒันา  และอภธิรี ์ ทรงบณัฑติย ์ 
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วนัเสาร ์ ท่ี 20  เมษายน  2556 
ห้อง D การพฒันาวิชาชีพ ของศตวรรษท่ี 21  

1 13.00 - 13.20 ประเดน็ทา้ทายดา้นการพฒันาคุณภาพการศกึษาอยา่งต่อเน่ืองของ

โรงเรยีนมธัยมศกึษา 

สมเจษฎ ์ ศรสีมจกัร และคณะ 

2 13.21 - 13.40 การพฒันาครโูดยใชก้ระบวนการจดัการความรูใ้นโรงเรยีนประถมศกึษา 
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 1 
เฉลมิชยั วรรณสาร  พนูลช์ยั ยาวริาช   สมบรูณ์ อรยิา   
และเทอดชาต ิชยัพงษ ์

3 13.41 - 14.00 ภาวะผูนํ้าทางวชิาการของครใูนโรงเรยีนมธัยมศกึษา สหวทิยาเขต 

เบญจสริ ิ สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 

พรชยั  ธนปารมกุีล  และ สมชาย  เทพแสง 

4 14.01 - 14.20 แนวทางการพฒันาความมวีนิยัของขา้ราชการคร ูสงักดัสาํนกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 
พรสวรรค ์ ทวสีวสัดิ์   สวุด ี อุปปินใจ   เฉลมิพล  ฐตินิิรามยั   
และศรพล แสงงาม 

5 14.21 - 14.40 ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารสถานศกึษาตามความคาดหวงัของคร ูสงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3  
อนนัต ์ทานนั   พนูชยั ยาวริาช   สมบรูณ์ อรยิา    
และเทอดชาต ิชยัพงษ ์

6 14.41 - 15.00 การศกึษาคุณลกัษณะภาวะผูนํ้าเชงิอเิลก็ทรอนิกสข์องผูบ้รหิาร

ระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอา่งทอง 
ภาคภมู ิงอกงาม 

 

 

 



 
 โครงการบริหารการศึกษาสมัพนัธแ์ห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 35  “ การบริหารการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ” 

19 – 20 เมษายน 2556  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 

 

 

วนัเสาร ์ ท่ี 20  เมษายน  2556 
ห้อง E สภาพแวดล้อมการเรียนรู้  ของศตวรรษท่ี 21  

1 13.00 - 13.20 การบรหิารจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาการใชภ้าษาทีส่องสาํหรบัการสือ่สาร

ของนกัเรยีนต่างชาต ิโรงเรยีนนานาชาตเิชยีงใหม ่

วรวรรณ  นิมติพงษ์กุล  วรีะศกัดิ ์ ชมพคูาํ  เกตุมณ ี มากม ี

และสงบ  ประเสรฐิพนัธุ ์

2 13.21 - 13.40 การบรหิารจดัการพฒันาศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์ารบรหิาร 

สว่นตําบล ในอาํเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย 

ธนพรรธน์ คาํแดง   สมบรูณ์ อรยิา   พนูชยั ยาวริาช  

 และเทอดชาต ิชยัพงษ์4 

3 13.41 - 14.00 การพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการของโรงเรยีนในสงักดั 
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 36 (เชยีงราย-พะเยา) 
บุญรตัน์ พมิขาลี  พนูชยั ยาวริาช   สมบรูณ์   อรยิา   
และเทอดชาต ิชยัพงษ ์

4 14.01 - 14.20 ความสมัพนัธร์ะหวา่งวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารโรงเรยีนกบัการบรหิาร

สิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนของผูบ้รหิารโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2 

อุไรวรรณ  ไชยโย  และอภธิรี ์ ทรงบณัฑติย ์

5 14.21 - 14.40 ความสมัพนัธร์ะหวา่งบรรยากาศองคก์ารกบัการทาํงานเป็นทมีของคร ูใน
โรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 2  สหวทิยาเขตราชนครนิทร ์
พงษ์พนัธ ์ จนัทรเ์พง็  และสมชาย  เทพแสง 
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วนัเสาร ์ ท่ี 20  เมษายน  2556 
ห้อง F การบริหารสถานศึกษา ของศตวรรษท่ี 21 

1 13.00 - 13.20 การบรหิารจดัการสถานศกึษาทีม่ขีอ้จาํกดัดา้นทรพัยากรทางการศกึษาใน

บรบิทชนเผา่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 

ตณิณภพ  หลวงมณ ี

2 13.21 - 13.40 รปูแบบการบรหิารคุณภาพการศกึษาสูค่วามเป็นเลศิของโรงเรยีน 
ขนาดเลก็ 
บุณยกุล  หตัถก ี

3 13.41 - 14.00 การพฒันารปูแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธผิลของ
โรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัมธัยมศกึษา 
รุง่ชวีา สขุศร ี พรรณ ีสวุตัถ ี พชิญาภา ยนืยาว และจตุรงค ์อนิทรร์ุง่ 

4 14.01 - 14.20 การบรหิารสถานศกึษาในฐานะนิตบุิคคลของสถานศกึษา 

ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม ่เขต 3 

กญัจน์รตัน์ ประเสรฐิยิง่  เฉลมิพล ฐตินิิรมยั   พนูชยั ยาวริาช    

และศรพล แสงงาม 

5 14.21 - 14.40 การระดมทรพัยากรทางการศกึษาของโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดเลก็ 
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที ่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 36 
จกัรกฤษณ์  พทุธะ  สวุด ีอุปปินใจ  สมบรูณ์ อรยิา   
และเพลนิใจ พฤกษชาตริตัน์ 

6 14.41 - 15.00 ปจัจยัทางการบรหิารทีส่ง่ผลต่อความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานของศนูย์
พฒันาเดก็เลก็ในพืน้ทีอ่าํเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 
เพญ็นภา คาํน้อย  พนูชยั ยาวริาช   สมบรูณ์ อรยิา 

และเทอดชาต ิชยัพงษ ์
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จริยธรรม และจิตสาํนึกต่อโลก ของศตวรรษท่ี 21  
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ลาํดบัท่ี1: การพฒันารปูแบบการจดัการความรูใ้นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเลก็ 

สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน* 

THE  DEVELOPMENT OF  KNOWLEDGE MANAGEMENT  MODEL                                   

FOR  SMALL SIZE  PRIMARY SCHOOLS  UNDER THE OFFICE OF  BASIC 

EDUCATION  COMMISSION 

ศริลิกัษณ์  เสง็มี1 , เจรญิวชิญ ์ สมพงษ์ธรรม2 , มนตร ี แยม้กสกิร3 
1นิสติหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา 
2ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ผูอ้าํนวยการศนูยน์วตักรรมการบรหิารและผูนํ้าทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยับรูพา 
3รองศาสตราจารย ์ คณบดคีณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา 

บทคดัย่อ 

  การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ในโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็สงักดั

สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดว้ยวธิกีารวจิยัแบบผสม(mixed methods)ดาํเนินการวจิยั 4 ขัน้ตอน

ประกอบดว้ย 1) การวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัสภาพและปญัหาของการจดัการความรูใ้นโรงเรยีนประถมศกึษา

ขนาดเลก็ โดยการวเิคราะหเ์อกสาร (Documentary Analysis) และการสมัภาษณ์เชงิลกึกบัผูบ้รหิารและครใูนโรงเรยีน

กลุ่มตวัอย่างที่ไดม้าจากการเลอืกอย่างเจาะจงจํานวน 5 แห่ง เพื่อกําหนดกรอบแนวคดิในการร่างรูปแบบการจดัการ

ความรู ้2) การพฒันารปูแบบโดยใชเ้ทคนิคเดลฟายกบักลุ่มผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 18 คน  3) การประเมนิความเหมาะสม

ของรปูแบบโดยใชเ้ทคนิคการสนทนากลุ่ม  ( Focus  group) และ 4) การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการนํารปูแบบไปใช้

ปฏบิตัใินสถานศกึษาโดยใชแ้บบสอบถามเกบ็ขอ้มลูจากผูบ้รหิารและครใูนโรงเรยีนกลุ่มตวัอย่างจํานวน 5 โรงเรยีน 

ประกอบดว้ยผูบ้รหิารโรงเรยีนจาํนวน 5 คน และครผููส้อนจาํนวน 22 คน       

  ผลการวจิยั  พบวา่  

รปูแบบในการจดัการความรูใ้นโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็ สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน ประกอบดว้ย 7 ขัน้ตอนไดแ้ก่ 1) สรา้งวสิยัทศัน์การจดัการความรู ้ประกอบดว้ย 19 กจิกรรม 2)  ปฏบิตักิาร

จดัการความรูจ้นเป็นนิสยั ประกอบดว้ย 22กจิกรรม  3)  จดัเกบ็ความรูอ้ย่างเป็นระบบ ประกอบดว้ย 17 กจิกรรม   

4) พบปะแลกเปลีย่นความรู ้ประกอบดว้ย 19 กจิกรรม  5) นําความรูไ้ปใชใ้นการปฏบิตังิาน ประกอบดว้ย 17 กจิกรรม  

6) บนัทกึวธิปีฏบิตังิานทีเ่ป็นเลศิ ประกอบดว้ย 18 กจิกรรม  และ 7) การเผยแพร่ความรูป้ระกอบดว้ย 14 กจิกรรม  

โดยทัง้ 7 ขัน้ตอนดําเนินการใน 3 ระยะคอืระยะก่อตวั (Knowledge Management Foundation) ระยะพฒันา 

( Knowledge Management Circle) ระยะคุณภาพ(Knowledge Management Quality) ผลการประเมนิความเหมาะสม

และศกึษาความเป็นไปไดใ้นการนํารปูแบบไปใชป้ฏบิตัใินโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็ อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
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ลาํดบัท่ี2:  การบริหารหลกัสตูรสถานศึกษา  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน  พ.ศ.  2551  ของโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนพรอ้มใช้  ในสงักดัสาํนักงาน

เขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  36 

The School Curriculum Administration Based on the Basic Education Core 
Curriculum B.E. 2551 of Model Schools and Schools with Readiness under the 
Secondary Educational Service Area Office 36 
 
กระจ่าง  หลกัคาํ1, สวุด ีอุปปินใจ2, เฉลมิพล ฐตินิิรามยั3, ศรพล แสงงาม4 
Piyasak Chanachai1, Suwadee Ouppinjai2, Chalermpon Titiniramai3, Sornpon Sangngam4 
1นิสติการศกึษามหาบณัฑติ สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 
2อาจารย ์ภาควชิาการบรหิารการศกึษา คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 
3อาจารย ์ภาควชิาการบรหิารการศกึษา คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 
4อาจารย ์ภาควชิาการบรหิารการศกึษา คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 
 

บทคดัย่อ 

 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาสภาพปญัหาและแนวทางพฒันาการบรหิารหลกัสูตรสถานศกึษา  

ตามแนวทางหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พ.ศ. 2551 ของโรงเรยีนตน้แบบและโรงเรยีนพรอ้มใช ้ ในสงักดั

สาํนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา  เขต  36  จํานวน 28 โรงเรยีน ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่  ผูบ้รหิาร  

หวัหน้ากลุ่มงานวชิาการ  หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู ้ และหวัหน้างานกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  รวมจํานวน 308 คน  

ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. สภาพการบรหิารหลกัสตูรสถานศกึษา ตามแนวทางหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน      พ.ศ. 
2551 ของโรงเรยีนตน้แบบและโรงเรยีนพรอ้มใช ้ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต36  ดงัน้ี1)ดา้น
การส่งเสรมิสนับสนุนเกี่ยวกบัการพฒันาบุคลากร 2)ด้านการส่งเสรมิสนับสนุนเกี่ยวกบัการสนับสนุนงบประมาณ 
ทรพัยากร 3) ดา้นการสง่เสรมิสนบัสนุนเกีย่วกบัการดาํเนินงานแบบมสีว่นรว่ม 4) ดา้นการสง่เสรมิ  สนบัสนุนเกีย่วกบั
การสนบัสนุนทางวชิาการ 5)ดา้นการจดัทาํหลกัสตูรสถานศกึษา 6)ดา้นกํากบัดแูลคุณภาพ เกีย่วกบั การนิเทศตดิตาม
การใชห้ลกัสตูร 7) ดา้นกํากบัดแูลคุณภาพเกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพภายใน 8) ดา้นกํากบัดแูลคุณภาพ เกีย่วกบั 
การวจิยัและตดิตามผลการใชห้ลกัสตูร 9) ดา้นกาํกบัดแูลคุณภาพเกีย่วกบัสรปุ  รายงานผล/ปรบัปรุง/แกไ้ข ในภาพรวม
มกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก 
 2.  ปญัหาการบรหิารหลกัสตูรสถานศกึษา ตามแนวทางหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   พ.ศ.
2551 ของโรงเรยีนต้นแบบและโรงเรยีนพรอ้มใช้ ในสงักดัสาํนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 36  ดงัน้ี 1) 
ดา้นการส่งเสรมิ สนับสนุน เกี่ยวกบัการพฒันาบุคลากร 2)  ดา้นการส่งเสรมิ สนับสนุนเกี่ยวกบัการสนับสนุน
งบประมาณ ทรพัยากร 3) ดา้นการสง่เสรมิ  สนบัสนุน  เกีย่วกบัการดาํเนินงานแบบมสีว่นรว่ม 4)  ดา้นการสง่เสรมิ  
สนบัสนุน  เกีย่วกบัการสนบัสนุนทางวชิาการ 5) ดา้นการจดัทาํหลกัสตูรสถานศกึษา 6)  ดา้นกํากบั  ดแูลคุณภาพ 
เกี่ยวกบั การนิเทศ ติดตามการใช้หลกัสูตร 7) ด้านกํากบั ดูแลคุณภาพ เกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพภายใน  
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8)  ดา้นกาํกบั ดแูลคุณภาพ เกีย่วกบัการวจิยัและตดิตามผลการใชห้ลกัสตูร 9)  ดา้นกํากบั ดแูลคุณภาพ เกีย่วกบัสรุป/
รายงานผล/ปรบัปรงุ/แกไ้ขในภาพรวมมปีญัหาน้อย    
 3.  ผลการวเิคราะหแ์นวทางการพฒันาการบรหิารจดัการหลกัสตูรสถานศกึษา พบวา่ ตอ้งสง่เสรมิใหค้รไูดร้บั

การพฒันาด้วยวธิกีารที่หลากหลายและดําเนินการอย่างต่อเน่ือง เช่น การประชุมสมัมนา การอบรมเชงิปฏบิตัิการ 

การศกึษาดูงาน การตดิตามขอ้มูลข่าวสารผ่านสื่อเทคโนโลยต่ีางๆ  และสนับสนุนงบประมาณ ทรพัยากรใหเ้พยีงพอ

เหมาะสม นอกจากน้ียงัต้องมกีารส่งเสรมิการดําเนินงานแบบสรา้งเครอืข่ายและการมสี่วนร่วมในระดบัต่างๆ ทัง้ใน

สถานศกึษาและนอกสถานศกึษาอยา่งจรงิจงั  ตลอดจนสง่เสรมิบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูท้ ัง้การจดัการแหล่งเรยีนรู้

และการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั  

 
คาํสาํคญั: การบรหิารหลกัสตูรสถานศกึษา  หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ของโรงเรยีนตน้แบบ
และโรงเรยีนพรอ้มใช ้ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 36 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

โครงการบริหารการศึกษาสมัพนัธแ์ห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 35  “ การบริหารการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ” 
19 – 20 เมษายน 2556  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

ลาํดบัท่ี3: การพฒันาวิถีชีวิตประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนในกลุ่มเครอืข่าย

พฒันาการศึกษาเวียงเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย  

THE APPROACHES TO DEVELOP DEMOCRACY LIFESTYLE OF STUDENTS IN 

WIANG CHIANGSAEN EDUCATION DEVELOPMENT NETWORK GROUP 

CHIANGRAI PROVINCE 

ภพธนภตั  คาํสรุนัทร์1, สวุด ี อุปปินใจ2, เฉลมิพล  ฐตินิิรามยั3, ศรพล  แสงงาม4 
Phopthanathat   Kamsuran1, Suwadee  Ouppinjai  2, Chalermpon  Titiniramai3, Sornpon  Sangngarm4 
1นิสติการศกึษามหาบณัฑติ สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 
2อาจารย ์ภาควชิาการบรหิารการศกึษา คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 
3อาจารย ์ภาควชิาการบรหิารการศกึษา คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 
4อาจารย ์ภาควชิาการบรหิารการศกึษา คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 

บทคดัย่อ 

การวิจยัครัง้น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปญัหาวิถีชีวิตประชาธิปไตยของนักเรียน เพื่อหาแนวทาง 

การพฒันาวถิชีวีติประชาธปิไตยของนักเรยีนโรงเรยีนในกลุ่มเครอืขา่ยพฒันาการศกึษาเวยีงเชยีงแสนประชากรทีใ่ชใ้น

การวจิยั ได้แก่ ผู้บรหิารสถานศกึษา ครูที่รบัผดิชอบในกจิกรรมประชาธปิไตย คณะกรรมการนักเรยีน และประธาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน โรงเรยีนในกลุ่มเครอืข่ายพฒันาการศึกษาเวยีงเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 

จาํนวนทัง้สิน้ 36 คน เครื่องมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบสอบถาม วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชค้่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และแจก

แจงความถี ่นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามไปดาํเนินการสนทนากลุ่ม เพื่อหาแนวทางการพฒันาวถิชีวีติประชาธปิไตย

ของนักเรยีนโรงเรยีนในกลุ่มเครอืข่ายพฒันาการศกึษาเวยีงเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายทําการวเิคราะห์ขอ้มูลโดย 

การวเิคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis)  

ผลการวจิยัพบวา่  

1.  สภาพวถิชีวีติประชาธปิไตยของนกัเรยีนโรงเรยีนในกลุ่มเครอืขา่ยพฒันาการศกึษาเวยีงเชยีงแสน อยูใ่น

ระดบัมาก 

2.  ปญัหาเกี่ยวกบัวถิชีวีติประชาธปิไตยของนักเรยีน ดา้นคารวธรรม พบว่า พดูคุยกนัโดยใชภ้าษาไม่สภุาพ 

พูดจาส่อเสยีดและกล่าวรา้ยกนั ดา้นสามคัคธีรรม  พบว่า  ครูไม่เปิดโอกาสให้นักเรยีนได้ประเมนิผลงานของตนเอง 

กลุม่และของเพือ่นดา้นปญัญาธรรม พบวา่ คณะกรรมการนกัเรยีนมบีทบาทในการตดัสนิปญัหาน้อย 

3.  แนวทางพฒันาวถิชีวีติประชาธปิไตยของนักเรยีนมดีงัน้ี  1) ผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งใหค้วามสาํคญักบั

การพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน 2) บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี     

3)  การพฒันาวถิชีวีติประชาธปิไตยต้องดําเนินการอย่างเป็นระบบ ต่อเน่ือง 4) ครูควรจดักจิกรรมการเรยีนการสอน
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โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 5) ครูต้องฝึกฝนให้นักเรยีนได้คดิวเิคราะห์ ตดัสนิใจ และสามารถแก้ปญัหาบนพื้นฐานของ 

ความถูกต้องและมีเหตุผลสนับสนุน 6) สถานศึกษาต้องจดับรรยากาศให้เอื้อต่อการพฒันาประชาธิปไตย และ  

7) ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรยกยอ่งผูท้ีป่ฏบิตัติามวถิชีวีติประชาธปิไตย 

คาํสาํคญั:  วถิชีวีติประชาธปิไตยของนกัเรยีน  โรงเรยีนในกลุม่เครอืขา่ยพฒันาการศกึษาเวยีงเชยีงแสน 
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ลาํดบัท่ี4: การบริหารจดัการพฒันาศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลในอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย  

CHILD DEVELOPMENT CENTER ADMINISTRATION BELONG TO SUBDISTRICT 

ADMINISTRATIVE ORGANIZATION IN CHIANGSAEN DISTRICT CHIANGRAI 

PROVINCE40 

ธญัญรตัน์   คาํสรุนัทร์1, สวุด ีอุปปินใจ2, เฉลมิพล ฐตินิิรามยั3, ศรพล แสงงาม4 
Thanyarat   Kamsuran1, Suwadee Ouppinjai 2, Chalermpon Titiniramai3, Sornpon Sangngarm4 
1นิสติการศกึษามหาบณัฑติ สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 
2อาจารย ์ภาควชิาการบรหิารการศกึษา คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 
3อาจารย ์ภาควชิาการบรหิารการศกึษา คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 
4อาจารย ์ภาควชิาการบรหิารการศกึษา คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 

บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาสภาพและปญัหาการบรหิารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ และเพื่อหา

แนวทางการบริหารศูนย์พฒันาเด็กเล็กสงักดัองค์การบรหิารส่วนตําบล ในอําเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายกลุ่ม

ตวัอยา่ง ไดแ้ก่  บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์ารบรหิารสว่นตําบล ในอําเภอเชยีงแสน จงัหวดั

เชยีงราย จํานวน 128 คน และผู้ทรงคุณวุฒ ิจํานวน 5 ท่าน เครื่องมอืที่ใช้เป็นแบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้

คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และแจกแจงความถี ่และแบบสมัภาษณ์เชงิลกึ ผูท้รงคุณวุฒทิีเ่กีย่วขอ้งกบัศนูยพ์ฒันา

เดก็เล็ก เพื่อศกึษาแนวทางการบรหิารงานศูนย์พฒันาเด็กเลก็ สงักดัองค์การบรหิารส่วนตําบล ในอําเภอเชยีงแสน 

จงัหวดัเชยีงราย 

ผลการวจิยัพบว่า ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององค์การบรหิารส่วนตําบลในอําเภอเชยีงแสนจงัหวดัเชยีงราย มี

สภาพการบริหารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ด้านบุคลากรและการบริหารจดัการ  ด้านอาคารสถานที่ สิง่แวดล้อม และ 

ความปลอดภยั  ดา้นวชิาการและกจิกรรมตามหลกัสตูร และดา้นการมสีว่นรว่มและการสนบัสนุนจากชุมชน อยูใ่นระดบั

มากสว่นปญัหาในการบรหิารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ดา้นบุคลากรและการบรหิารจดัการเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคอืดา้น

อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ปญัหาด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ส่วนแนวทาง 

การพฒันาการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็กเล็ก พบว่า ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการบริหารแต่ละด้านและควรม ี

ความคดิเห็นหรอืแนวทางการดําเนินงานไปในทศิทางเดยีวกนั โดยมกีารวางแผนร่วมกนั มกีารปฏิบตัิตามแผน ม ี

การตรวจสอบประเมนิผล และมกีารปรบัปรงุพฒันาใหม้ปีระสทิธภิาพต่อไป 

คาํสาํคญั:  การพฒันา  การบรหิารจดัการ  ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
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ลาํดบัท่ี5: การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเลก็ 

สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา จงัหวดัชลบรีุ   

A STUDY OF ACADAMIC ADMINISTRATION IN THE SMALL-SIZE PRIMARY 

SCHOOL UNDER CHON BURI PROVINCIAL PRIMARY EDUCATION OFFICE 

นิลวรรณ  วฒันา1 , อภธิรี ์ ทรงบณัฑติย ์2 

Ninlawan  Wattana1, Apithee  Songbandith2 
1นิสติการศกึษามหาบณัฑติย ์สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
2อาจารย ์ภาควชิาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 

บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาสภาพการบรหิารงานวชิาการในโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็ 
สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จงัหวดัชลบุรีในขอบข่ายงาน 6 ด้าน คือ การพฒันาหลักสูตร
สถานศกึษา การพฒันากระบวนการเรยีนรู ้การวดัผลประเมนิผลและเทยีบโอนผลการเรยีนการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษา การพฒันาสื่อและนวตักรรมทางเทคโนโลยทีางการศึกษา และการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศกึษา และเพื่อเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของผูบ้รหิารโรงเรยีนและครวูชิาการทีม่ต่ีอการบรหิารงานวชิาการ ตาม
ความแตกต่างของประสบการณ์การทาํงาน  สถานภาพทางตาํแหน่ง รปูแบบการจดัชัน้เรยีนและทีต่ ัง้โรงเรยีน  
            ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ีกลุ่มตวัอย่างเป็นผูบ้รหิารโรงเรยีนและครูวชิาการในโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจงัหวดัชลบุร ีโดยม ีผูบ้รหิาร 48คน ครวูชิาการ 48 คน  เครื่องมอืทีใ่ช้
ในการรวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่ารอ้ยละ ค่าความถี ่
ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างโดยหาค่าสถติ ิt-testและสถติวิเิคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดยีว (One – Way ANOVA)  เมื่อพบความแตกต่าง จะทาํการเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่  โดยวธิกีารของเชฟเฟ ่
(Sheffe’  Methods) 
 ผลการวจิยัพบวา่ 

1. สภาพการบรหิารงานวชิาการในโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา จงัหวดัชลบุร ีมกีารปฏบิตังิานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   

2. การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของผูบ้รหิารโรงเรยีนกบัครวูชิาการในโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็ 
สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัชลบุร ีจําแนกตาม ประสบการณ์การทํางาน สถานภาพทาง
ตําแหน่ง  รูปแบบการจดัชัน้เรยีน และทีต่ ัง้โรงเรยีนพบว่าผูบ้รหิารและครูวชิาการที่มปีระสบการณ์การทํางานต่างกนั 
และ รปูแบบการจดัชัน้เรยีนต่างกนัมรีะดบัการปฏบิตังิานดา้นการบรหิารวชิาการโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิี่ระดบั .05 สาํหรบัสถานภาพทางตําแหน่งต่างกนั รูปแบบการจดัชัน้เรยีนต่างกนั มรีะดบัการปฏบิตังิาน 
การบรหิารงานวชิาการโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ
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3.ปญัหาและขอ้เสนอแนะการบรหิารงานวชิาการในโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็ สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษา  จังหวัดชลบุรี ตามความคิด เห็นของผู้บริหารโรง เรียนและครูวิชาการ  ด้าน 
การพฒันาการเรยีนรู้มปีญัหามากที่สุด   รองลงมาคอื ด้านการพฒันาหลกัสูตรสถานศกึษา และด้านการพฒันาสื่อ 
นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการจดัการศกึษา ตามลําดบั มขีอ้เสนอแนะคอื จดัอบรมใหค้วามรู ้ จดัทาํคู่มอืปฏบิตังิาน 
และนิเทศอยา่งต่อเน่ือง 
 
คาํสาํคญั: การบรหิารงานวชิาการ  โรงเรยีนขนาดเลก็ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

โครงการบริหารการศึกษาสมัพนัธแ์ห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 35  “ การบริหารการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ” 
19 – 20 เมษายน 2556  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

ลาํดบัท่ี6: การสงัเคราะหง์านวิจยัเก่ียวกบัการส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านของ

นักเรียนระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

A SYNTHESIS OF RESEARCH RESULTS ON READING BEHAVIOR PROMOTION 

OF STUDENTS IN BASIC EDUCATION 

อนันต ์เฮงสวุรรณ1, พวงรตัน์ เกษรแพทย์2 
Anan Hengsuwan, Puongrat Kesonpat 2 
1นิสติการศกึษามหาบณัฑติ สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ2ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ภาค

วชิาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

บทคดัย่อ  
 

 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อสงัเคราะหง์านวจิยัเกี่ยวกบัการส่งเสรมิพฤตกิรรมการอ่านของนักเรยีนระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในขอบเขตเน้ือหา 3 ดา้น ไดแ้ก่ การสง่เสรมิการอ่าน พฤตกิรรมการอ่าน และปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การอ่าน จากงานวจิยัระดบัวทิยานิพนธ์ ปรญิญานิพนธ์ สารนิพนธ์ การศกึษาค้นควา้อสิระ การคน้ควา้แบบอสิระ 

การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ภาคนิพนธ ์และงานวจิยัของสถาบนัอุดมศกึษา จาํนวน 30 แห่ง ซึ่งทําการวจิยัในช่วงปี 

พ.ศ. 2546-2554 จํานวน 93 เรื่อง โดยใชว้ธิกีารวเิคราะห์เน้ือหา เครื่องมอืที่ใชเ้ป็นแบบบนัทกึขอ้มูลงานวจิยั                             

ผลการสงัเคราะหง์านวจิยั สรปุไดด้งัน้ี    

   1. ด้านการส่งเสรมิการอ่าน พบว่า ผู้ที่มบีทบาทในการส่งเสรมิการอ่าน ได้แก่ ผู้บรหิารสถานศกึษา                       

มีบทบาทด้านการสนับสนุนและวางแผน ครูมีบทบาทในการจดักิจกรรม ผู้ปกครอง มีบทบาทในการส่งเสริมและ

สนับสนุน โรงเรยีนและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งมบีทบาทในการสง่เสรมิใหบุ้คลากรและชุมชนมสีว่นร่วม กจิกรรมสง่เสรมิ

การอ่านทีจ่ดัสว่นใหญ่เป็นกจิกรรมทีม่กีารปฏบิตัหิรอืแขง่ขนั ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการอ่าน ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 

ปจัจยัดา้นครอบครวั ปจัจยัดา้นวสัดุอุปกรณ์ และปจัจยัดา้นคุณลกัษณะสว่นตวั     

 2. ดา้นพฤตกิรรมการอ่าน พบว่า ระดบันิสยัรกัการอ่านและความสามารถในการอ่านของนักเรยีนอยู่ใน

ระดบัปานกลาง นกัเรยีนมวีตัถุประสงคใ์นการอ่านเพื่อความบนัเทงิ วธิทีีช่่วยพฒันาทกัษะการอ่านของนกัเรยีน ไดแ้ก่ 

รปูแบบการสอน CIRC การจดัการเรยีนรูแ้บบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา การใชส้ื่อสิง่พมิพส์ง่เสรมิการอ่าน วธิสีอน

แบบหมวกความคดิ 6 ใบ การสอนอ่านแบบ SQ3R การสอนอ่านดว้ยวธิวีทิยาศาสตร ์กจิกรรมตามแนวคดิการสรา้ง

ความรูนิ้ยม และการใชก้จิกรรมกลุม่           

 3. ดา้นปญัหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการอ่าน พบวา่ ปญัหาทีพ่บมากทีส่ดุคอืปญัหาในการอ่าน ไดแ้ก่ นักเรยีนไม่มี

นิสยัรกัการอ่าน และนักเรยีนไม่สนใจการอ่าน รองลงมาคือ ปญัหาในการจดักิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน ได้แก่ ครูที่

รบัผดิชอบมภีาระงานมาก และตอ้งรบัผดิชอบงานดา้นอื่นดว้ย 

 
คาํสาํคญั: การสง่เสรมิการอ่าน การวเิคราะหเ์น้ือหา  
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ลาํดบัท่ี1: ประเดน็ท้าทายด้านการพฒันาคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองของ 

โรงเรียนมธัยมศึกษา 

The challenges of educational quality development for Secondary School 

 
สมเจษฎ ์ศรีสมจกัร1, ประยทุธ ชสูอน2 , กนกอร  สมปราชญ ์3, จุลดศิ คญัทพั1,สรุวรี ์รุง่เรอืง1, จนัทรรตัน 
สทิธสิมจนิต์1, อุดมพร กนัทะใจ1, กรณุา สริกุลยวรรณ1, เจนภพ ชยัวรรณ1, อดุลยเ์ดช ฐานะ1, ชชัวาล อาราษฎร์1, 

ทยตุ เทวบุตร1, นทัธมน บุญประกอบ1, วรวฒุ ิโพธิศ์รี1, ภาวนา กติตวิมิลชยั1, พสิฐิธวฒัน์ กลิน่ไธสงค์1, อรรถกร  
เกษรแกว้1, และปกรณ์ ขนัชอ้น1  

Somjed Srisomjak1, Dr.Prayuth Chusorn2 , Dr.Kanokorn  Somprach3, Juladis Khanthap1, Suravee 

Rongraung1, Junrat Sitthisomjin1, Udomporn Kuntajai1, Karuna Srirakuljawan1, Jenphop Chaiwan1, Aduldej 

Thana1, Chadchawarn Arrard1, Tayutt Tawabut1, Nuttamon Boonprakop1, Worawuth  Phosri1, Pawana 

Kittiwimolchai1, Pisitthawat Klinthaisong1, Attakorn Kesonkaew1, and Pakorn Khanchorn1 

1นกัศกึษาหลกัสตูรดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น รุน่ที ่10  
2อาจารย ์หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติสาขาวชิาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
3รองศาสตราจารย ์หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติสาขาวชิาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์

มหาวทิยาลยัขอนแก่น   

บทคดัย่อ 

 การพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษา ต้องการทราบว่าประเด็นท้าทายด้านการพฒันา
คุณภาพการศกึษาอย่างต่อเน่ืองของโรงเรยีนมธัยมศกึษา มอีะไรบ้าง ซึ่งดําเนินการโดยสงัเคราะห์บทความจาก
ฐานขอ้มลู ScienceDirect, Education Research complete และ Emerald ตัง้แต่ปี 2008 - 2012 จาํนวน 33 บทความ 
ใชว้ธิกีารวเิคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis)  การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผูท้รงคุณวุฒดิา้นการจดั
การศกึษา และผู้มปีระสบการณ์ด้านการพฒันาคุณภาพการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา จํานวน 9 คน และศกึษาดูงาน
กรณีตวัอยา่งโรงเรยีนมธัยมศกึษาทีม่แีนวปฏบิตัทิีด่ ี(Good Practice) ดา้นการพฒันาคุณภาพการศกึษาอยา่งต่อเน่ือง 
โดยใชก้ารตรวจสอบถงึความถกูตอ้งและความน่าเชื่อถอืดา้นขอ้มลูแบบสามเสา้ (Data Triangulation) 
 ผลการศกึษา พบว่า จากการสงัเคราะห์ วเิคราะห์บทความจากวารสารวชิาการต่างประเทศมโีรงเรยีนใช้

เกณฑค์ุณภาพหรอืระบบคุณภาพไดแ้ก่ MBNQA, EFQM, Deming และ TQM ประเดน็ทา้ทายดา้นการพฒันาคุณภาพ

การศกึษาอย่างต่อเน่ืองของโรงเรยีนมธัยมศกึษาไดแ้ก่ 1) ดา้นการนําองคก์าร 2) ดา้นการมุง่เน้นนักเรยีนและตลาด 

และ 3) ดา้นการมุง่เน้นครแูละบุคลากรในโรงเรยีน  

คาํสาํคญั: การพฒันาคุณภาพการศกึษา  ประเดน็ทา้ทาย  
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ลาํดบัท่ี2:  การพฒันาครโูดยใช้กระบวนการจดัการความรูใ้นโรงเรียนประถมศึกษา 
สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1    
Teacher Development  by using  Knowledge Management  Process   
in  Chiang Rai  Primary Educational Service Area Office 1 
 
เฉลิมชยั วรรณสาร1, พนูชยั ยาวริาช2, สมบรูณ์ อรยิา3,  เทอดชาต ิชยัพงษ์4 
Chalermchai  Wannasan1, Phoonchai  Yawirach2, Somboon  Areeya3 , Therdchat  Chaiphong4 
1นกัศกึษามหาบณัฑติ สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย   
2อาจารย ์ภาควชิาการบรหิารการศกึษา คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย   
3ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย   
4รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเชยีงราย เขต 3 

บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้น้ี มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรยีบเทียบการพฒันาครู และแนวทางการพฒันาครูโดยใช้
กระบวนการจดัการความรูใ้นโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 1  ปี
การศกึษา 2555 จาํนวน 108 โรงเรยีน โดยใช ้กลุม่ตวัอยา่งเป็นผูบ้รหิารสถานศกึษาจาํนวน 86 คนประชากร ครผููส้อน
จาํนวน 297 คน รวมทัง้สิน้  383  คน  วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชก้ารหาค่าความถี ่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน ส่วนการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสอบถามแบบปลายเปิดและการสมัภาษณ์เชิงลึกนําเสนอ
ผลการวจิยัโดยการบรรยาย 
 ผลการวจิยัการพฒันาครโูดยใชก้ระบวนการจดัการความรูใ้นโรงเรยีนประถมศกึษาสงักดัสาํนักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 1 พบวา่ 
 1.  สภาพการพฒันาครโูดยใชก้ระบวนการจดัการความรูใ้นโรงเรยีนประถมศกึษา 
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 1 ทุกองคป์ระกอบอยูใ่นระดบัน้อย 
 2.  แนวทางการพฒันาครโูดยใชก้ระบวนการจดัการความรูใ้นโรงเรยีนประถมศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 1 ควรใหผู้เ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ายทัง้ภายในและนอกโรงเรยีน เขา้มามสี่วนร่วมใน 
การจดัการความรูใ้หเ้ป็นระบบ โดยใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของคร ูสว่นผูบ้รหิารโรงเรยีนควรใหก้ารสนบัสนุน และ
สง่เสรมิการแลกเปลีย่นความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ีในการจดัการเรยีนการสอนใหค้รมูกีารนําการจดัการความรูไ้ปพฒันา
กระบวนการเรยีนรู ้ในการปฏบิตังิานต่อไป 
 
คาํสาํคญั: การจดัการความรู ้,โรงเรยีน ,องคก์รแหง่การเรยีนรู ้
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ลาํดบัท่ี3: ภาวะผูนํ้าทางวิชาการของครใูนโรงเรียนมธัยมศึกษา สหวิทยาเขตเบญจสิริ  

สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 

INSTRUCTIONAL LEADERSHIP OF TEACHERS IN SECONDARY SCHOOL IN 

BENJASIRI SCHOOLS CLUSTERE UNDER THE SECONDARY EDUCATION 

SERVICE AREA OFFICE 2 
 

พรชยั  ธนปารมีกลุ1 , สมชาย  เทพแสง2  
Pornchai  Thanaparameekul1 , Somchai  Thepsaeng 2  
1นิสติการศกึษามหาบณัฑติ สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
2อาจารย ์ภาควชิาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
1,2Department of Education Administration, Faculty of Education, Srinakharinwirot University, Thailand. 

 

บทคดัย่อ 

 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบภาวะผูนํ้าทางวชิาการของครใูนโรงเรยีนมธัยมศกึษา 

สหวทิยาเขตเบญจสริ ิสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 โดยจาํแนกตาม ตําแหน่ง ประสบการณ์

ในการสอน และประสบการณ์การอบรม กลุ่มตวัอย่างที่ใชไ้ดแ้ก่ครูผูส้อนโรงเรยีนมธัยมศกึษา สหวทิยาเขตเบญจสริ ิ

สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 จาํนวน 249 คน ไดม้าโดยวธิกีารสุม่แบบแบ่งชัน้(Stratified 

Random Sampling)โดยใชต้าํแหน่งของครเูป็นชัน้ (Strata) โดยมคีรเูป็นหน่วยการสุม่ เครือ่งมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบสอบถาม

แบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั มคี่าความเชื่อมัน่  .96  สถติทิีใ่ชค้อื การวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานใชค้่ารอ้ยละ 

ค่าเฉลีย่และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุตฐิานใชก้ารทดสอบทแีบบกลุ่มตวัอย่างเป็นอสิระจากกนั 

(t-test for Independent sample) และ การวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One Way ANOVA) ผลการวจิยั

พบวา่  

1. ภาวะผูนํ้าทางวชิาการของครใูนโรงเรยีนมธัยมศกึษา สหวทิยาเขตเบญจสริ ิสงักดัสาํนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าครูมภีาวะผูนํ้าทาง

วชิาการอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  

2. เมื่อเปรยีบเทียบภาวะผู้นําทางวชิาการของครูในโรงเรยีนมธัยมศึกษา สหวทิยาเขตเบญจสริ ิ

สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 โดยจาํแนกตาม ตําแหน่ง พบวา่ ครทูีม่ตีําแหน่งต่างกนั มภีาวะ

ผูนํ้าทางวชิาการโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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3. เมื่อเปรยีบเทียบภาวะผู้นําทางวชิาการของครูในโรงเรยีนมธัยมศึกษา สหวทิยาเขตเบญจสริ ิ

สงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 โดยจําแนกตาม ประสบการณ์ในการสอน พบว่า ครูที่มี

ประสบการณ์ในการสอนต่างกนั มภีาวะผูนํ้าทางวชิาการโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .05  

4. เมื่อเปรยีบเทียบภาวะผู้นําทางวชิาการของครูในโรงเรยีนมธัยมศึกษา สหวทิยาเขตเบญจสริ ิ

สงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 2 โดยจําแนกตาม ประสบการณ์การอบรม พบว่า ครูที่มี

ประสบการณ์การอบรมต่างกนั มภีาวะผูนํ้าทางวชิาการโดยรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น

การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นดา้นอื่นไมแ่ตกต่างกนั 

 
คาํสาํคญั: ภาวะผูนํ้าทางวชิาการของคร ู  โรงเรยีนมธัยมศกึษา   
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ลาํดบัท่ี4: แนวทางการพฒันาความมีวินัยของข้าราชการคร ูสงักดัสาํนักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
 The development of government teachers Educational Personnel’s Discipline 
Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3 
 
พรสวรรค ์ ทวีสวสัด์ิ1, สวุด ี อุปปินใจ2, เฉลมิพล  ฐตินิิรามยั3,ศรพล แสงงาม4 
Pornsawan Thaweesawat1, Suwadee Ouppinjai2, Chalermpol Thitiniramai3, Sornpol Sangngam4 
1นกัศกึษาศกึษามหาบณัฑติ สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย                                    

2อาจารยภ์าควชิาการบรหิารการศกึษา คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย                                    
3อาจารยภ์าควชิาการบรหิารการศกึษา คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย                                    
4อาจารยภ์าควชิาการบรหิารการศกึษา คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย                                    

บทคดัย่อ  
 

 การศึกษาแนวทางการพัฒนาความมีวินัยของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาสภาพ ปญัหาความมวีนิัยของขา้ราชการครูและ     แนว
ทางการพฒันาความมวีนิัยของขา้ราชการครู สงักดัสาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต  3 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้น้ีได้แก่ผู้บริหารจํานวน 139 คน และข้าราชการครูจํานวน 320 คนรวม 459  คน  
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา  ไดแ้ก่  แบบสอบถามแบบปลายเปิด  ทําการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชก้ารหาค่าเฉลี่ย  และสว่น
เบีย่งเบนมาตรฐาน ( Standard   deviation )  นําเสนอในรปูตารางประกอบคาํบรรยาย  โดยใชเ้กณฑใ์นการพจิารณาแปล
ความหมายของคา่เฉลีย่ สงัเคราะหเ์น้ือหาและสรปุสาระสาํคญั 
 ผลการวิจยัพบว่า 

  1.  ผลการศกึษาสภาพความมวีนิัยของขา้ราชการคร ู สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

เชียงราย  เขต  3โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.15)  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้บรหิารหรอืข้าราชการครูใน

สถานศึกษามีคุณวุฒิตรงตามที่คุรุสภารบัรองมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ( X  4.39 ) รองลงมาคือ ผู้บริหารหรือ
ขา้ราชการครูในสถานศกึษาสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุขดว้ย

ความบรสิุทธิม์คี่าเฉลี่ยเท่ากบั ( X  4.37 ) และน้อยที่สุดคอื  ผูบ้รหิารหรอืขา้ราชการครูในสถานศกึษาของท่าน
ลอกเลยีนแบบหรอืจา้งวานใหผู้อ้ื่นทําผลงานทางวชิาการ เพื่อเสนอขอเลื่อนวทิยฐานะหรอืใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนที่สงูขึน้มี

คา่เฉลีย่เทา่กบั( X  3.73 )  
  2. ผลการศกึษาความมวีนิยัของขา้ราชการคร ู สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย  

เขต  3โดยรวมอยู่ในระดบัน้อย ( X 2.18 )  เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูบ้รหิารหรอืขา้ราชการครูในสถานศกึษาม ี
การพฒันาตนเองอยา่งสมํ่าเสมอ เช่น การประชุม อบรม/สมัมนา เป็นตน้ และพฒันาสือ่การเรยีนรูใ้หม้ปีระสทิธภิาพอยู่

เสมอมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากบั( X  2.22 ) ตามลําดบั รองลงมาคือ ผู้บริหารหรอืข้าราชการครูในสถานศึกษาปฏิบตัิ

กจิกรรมต่างๆ โดยคํานึงถงึประโยชน์ที่จะเกดิแก่ผู้เรยีนเป็นหลกั  มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั( X  2.17 )และน้อยที่สุดคอื 
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ผูบ้รหิารหรอืขา้ราชการครูในสถานศกึษาใหค้วามร่วมมอืในการปฏบิตักิจิกรรมต่างๆของเพื่อนร่วมงาน สถานศกึษา

ดว้ยความเตม็ใจมคีา่เฉลีย่เทา่กบั  ( X 1.88 ) 
  3.  ผลการศกึษาแนวทางการพฒันาความมวีนิยัของขา้ราชการคร ู สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาเชยีงราย  เขต  3 โดยจําแนกออกเป็นดา้น 4 ดา้น  คอื การปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่ ี การฝึกอบรม
ทางวนิยั  การสรา้งขวญัและกําลงัใจ  และการจูงใจใหม้เีจตคต ิจติสาํนึก  และพฤตกิรรมไปในทางทีม่วีนิยั  ผลปรากฏ
ว่า การปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างที่ดขีองผู้บรหิารและขา้ราชการครูสามารถกระทําได้ โดยผู้บรหิารสถานศกึษาหรอื
ขา้ราชการครูเข้มงวดในการสัง่สอนนักเรยีน เพื่อสร้างนิสยัที่ดีงาม  ไม่มัว่สุมอบายมุขทัง้ปวง ส่งเสรมิให้มกีารจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นพฒันานกัเรยีนทัง้ดา้นรา่งกาย อารมณ์ สงัคมและสตปิญัญา  และสนบัสนุนการเรยีน
การสอนหรอืกจิกรรมนกัเรยีนเกีย่วกบัระบบประชาธปิไตย ประพฤตตินใหเ้ป็นทีย่อมรบั  มคีวามรอบรูแ้ละทนัสมยัเสมอ  
มคีวามภาคภูมใิจในความเป็นครู  ใหก้ารดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน เพื่อนครูและชุมชนดว้ยความเตม็ใจและทํางานดว้ย
ความโปรง่ใส ไมเ่ปิดเผยความลบัทางราชการ  วางตวัเป็นกลางและทาํงานเตม็ตามเวลาราชการ  การฝึกอบรมทาง
วนิัย สถานศกึษามกีารจดัหรอืส่งเสรมิให้ขา้ราชการครูไดร้บัการฝึกอบรมทางวนิัย  คอืการอบรมปฐมนิเทศเกี่ยวกบั
วนิัยแก่ขา้ราชการครทูี่เขา้มาดํารงตําแหน่ง ครผููช้่วย ในสถานศกึษา  มกีารชีแ้จง มอบหมายงานใหค้รูทราบเกี่ยวกบั
วนิัยต่างๆจดัใหม้กีารประชาสมัพนัธ์ใหท้ราบเกี่ยวกบัระเบยีบวนิัยในการปฏบิตัริาชการเสมอ  การสรา้งขวญัและ
กําลงัใจแก่ขา้ราชการครใูนการปฏบิตัตินทางดา้นวนิยัของขา้ราชการคร ูสามารถกระทาํไดโ้ดย  สถานศกึษาอยูภ่ายใต้
กฎระเบียบเดียวกนัไม่แบ่งแยกกนัในภายองค์กร ส่งเสรมิให้องค์กรมคีวามรกัสามคัคี  ถ้าบุคลากรกระทําผิดวนิัย 
สถานศกึษามกีระบวนการช่วยเหลอืและสง่เสรมิใหบุ้คลากรประพฤตตินไปในทางทีถู่กตอ้ง  มกีารใหร้างวลัและลงโทษ
ตามสภาพความเป็นจรงิ มรีะบบการควบคุมพฤตกิรรมทางวนิัยของขา้ราชการครูและแจง้ใหค้รูทราบเพื่อการพฒันา
เช่นการสรา้งขอ้ตกลงภายในองคก์ร การจดัอบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัวนิัยขา้ราชการครเูป็นตน้  มกีารปลูกจติสาํนึกใน
การรกัษาระเบยีบวนิัยตามระเบยีบขา้ราชการครูในการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ ส่งเสรมิให้ขา้ราชการครูมโีอกาส
ไดร้บัการฝึกฝน อบรม ดงูานดา้นการรกัษาวนิยัเพือ่เพิม่พนูความรูด้า้นการปฏบิตัตินอยา่งถูกตอ้ง  มกีารชีแ้จงใหท้ราบ
เกี่ยวกบัระเบียบวินัยตามนโยบายของสถานศึกษาอย่างแจ่มแจ้งชดัเจน และการจูงใจให้มีเจตคติ จติสํานึก  และ
พฤตกิรรมไปในทางทีม่วีนิยัพบวา่  วธิกีารทีจ่ะกระตุน้  หรอืเรา้ใจใหข้า้ราชการครเูกดิความรูส้กึทีด่ ีมจีติสาํนึก และ 
การแสดงออกไปในทางที่มวีนิัย  มวีธิกีารคอืผูบ้งัคบับญัชาดูแลใหค้รูมปีจัจยัสีอ่ย่างเพยีงพอ  ครูในสถานศกึษาม ี
ความรกัใคร ่สามคัคกีนั สถานศกึษาจดัทาํวุฒบิตัรแจกแก่ผูท้ีป่ระพฤตตินเป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการรกัษาวนิยั  จดัใหม้ี
การประเมนิตนเองของขา้ราชการครูในเรื่องของการรกัษาระเบยีบวนิัย  และมกีารยกย่องเชดิชูเพื่อให้เกิด 
ความภาคภูมใิจและเป็นแบบอย่างที่ด ี นําขอ้มูลกรณีที่มขีา้ราชการครูกระทําผดิวนิัยมาเล่าให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาฟงั 
พรอ้มชีแ้จงถงึสาเหตุของความผดิและโทษทีจ่ะไดร้บัและมกีารกลา่วตกัเตอืนแก่ผูท้ีม่แีนวโน้มกระทาํผดิวนิยั 
 
คาํสาํคญั: วนิยั  วนิยัของขา้ราชการคร ู
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ลาํดบัท่ี5: ภาวะผูนํ้าของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคาดหวงัของคร ูสงักดั
สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  
The teacher’ Expectation of the Leadership Style in Chiangrai Primary             
Education Service Area office 3 
 
อนันต ์ทานัน1, พนูชยั ยาวริาช2, สมบรูณ์ อรยิา3, เทอดชาต ิชยัพงษ์4 
Anan Tanan1, Phoonchai  Yawirach2, Somboon Areeya3 ,  Therdchait Chaiphong4  
1นกัศกึษามหาบณัฑติ สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงราย 

2อาจารย ์ภาควชิาการบรหิารการศกึษา คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงราย 
3ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ภาควชิาการบรหิารการศกึษา คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงราย 
4รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเชยีงราย เขต 3  

บทคดัย่อ  
 

 การวจิยัครัง้น้ี มวีตัถุประสงค์เพื่อสาํรวจภาวะผู้นําของผู้บรหิารสถานศกึษา สงักดัสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 3 เพื่อศกึษาความคาดหวงัของครูต่อแบบภาวะผู้นําของผู้บรหิารสถานศกึษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา เชยีงราย เขต 3 เพื่อศกึษาขอ้เสนอแนะแนวทางพฒันาภาวะผูนํ้าของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัความคาดหวงัของครู สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย 

เขต 3   ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัเป็นผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย 

เขต 3 จาํนวน 132 คน และครผููส้อน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 จาํนวน 310 คน 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื การแจกแจงความถี ่

คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และคา่เบีย่งเบน ผลการวจิยั พบวา่       

 1. ภาวะผูนํ้าพืน้ฐานของผูบ้รหิารสถานศกึษา มแีบบภาวะผูนํ้ามากทีส่ดุคอื ผูนํ้าแบบมุง่สมัพนัธแ์ละมุง่งาน

ตํ่า การบรหิารงานของผูบ้รหิารตอ้งอาศยัความรว่มมอืในลกัษณะมุง่ความสมัพนัธม์ากกวา่ทีจ่ะมุง่เป้าหมายของงาน ซึง่

จะบรรลุไดก้ด็ว้ยความรว่มมอื รว่มใจของทุกคนในหน่วยงานนัน้เอง    

 2.ภาวะผู้นําของผู้บรหิารสถานศึกษาตามความคาดหวงัของครู ในสงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 ในด้านมติมิุ่งงาน พบว่า ขอ้ที่มกีารคาดหวงัการใช้ภาวะผู้นําสูงสุดคอื ผู้บรหิารแสดง

แนวทางของตนให้ผู้ร่วมงานได้รบัทราบ และในมติิมุ่งสมัพนัธ์ พบว่า ขอ้ที่มกีารคาดหวงัการใช้ภาวะผู้นําสูงสุดคือ 

ผูบ้รหิารทีม่คีวามเตม็ใจทีจ่ะใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง    

 3.ส่วนข้อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาภาวะผู้นําของผู้บรหิารสถานศึกษา พบว่า ผู้บรหิารต้องปรบั

วสิยัทศัน์ ตระหนักในการบรหิารงานอย่างเป็นระบบ มคีวามเป็นประชาธปิไตย สง่เสรมิสนับสนุนใหผู้บ้รหิาร บรหิาร

แบบมสีว่นรว่ม สง่เสรมิ สนบัสนุนใหพ้ฒันาการสือ่สารในสถานศกึษาใหเ้ป็นแบบ    Two Way Communication  

คาํสาํคญั: ภาวะผูนํ้า   ความคาดหวงั   
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ลาํดบัท่ี6:  การศึกษาคณุลกัษณะภาวะผูนํ้าเชิงอิเลก็ทรอนิกสข์องผูบ้ริหารระดบักลาง

โรงเรียนในฝันจงัหวดัอ่างทอง 

THE  STUDY  E – LEADERSHIP  OF  THE  LAB  SCHOOL  MIDDLE 

ADMINISTRATORS IN  ANGTHONG 

ภาคภมิู งอกงาม1 
Phakpoom Ngokngarm1 
1นิสติการศกึษามหาบณัฑติ สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุง่หมายเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะภาวะผูนํ้าเชงิอเิลก็ทรอนิกสข์องผูบ้รหิาร

ระดบักลางโรงเรียนในฝนัจงัหวดัอ่างทอง จําแนกตามตําแหน่งและประสบการณ์  ตามความคิดเห็นของผู้บรหิาร

ระดบักลาง จํานวน 168 คน  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถามคุณลกัษณะภาวะผูนํ้าเชงิอเิลก็ทรอนิกสข์อง

ผูบ้รหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทอง มลีกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบัมี

ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .96 สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื ค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน

มาตรฐานผลการวจิยัพบวา่ 

1. ผู้บรหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทอง  มคีุณลกัษณะภาวะผู้นําเชงิอเิลก็ทรอนิกส ์

โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากโดยใหค้วามสาํคญัดา้นความเป็นผูนํ้าและวสิยัทศัน์เป็นลาํดบัแรก  และดา้นการวดั

และประเมนิผลเป็นลาํดบัสดุทา้ย 

2. ผู้บรหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทองที่มตีําแหน่งและประสบการณ์ต่างกนั  มี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลกัษณะภาวะผู้นําเชิงอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมและรายด้าน  แตกต่างกัน  และผู้บริหาร

ระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทองที่มปีระสบการณ์น้อยกว่า 5 ปีมคีุณลกัษณะภาวะผู้นําเชิงอิเล็กทรอนิกส์

มากกวา่ประสบการณ์ 5-10 ปี  และประสบการณ์มากกวา่ 10 ปี 

 
คาํสาํคญั:  ภาวะผูนํ้าเชงิอเิลก็ทรอนิกส ์  โรงเรยีนในฝนั 
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 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้  ของศตวรรษท่ี 21 
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ลาํดบัท่ี1: การบริหารจดัการเรียนรูเ้พ่ือพฒันาการใช้ภาษาท่ีสองสาํหรบัการส่ือสาร 

ของนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ 
THE MANAGEMENT OF LEARNING ACTIVITY FOR DEVELOPING THE USAGE 
OF SECOND LANGUAGE FOR COMMUNICATIVE SKILL OF FOREIGN 
STUDENTS CHIANG MAI INTERNATIONAL SCHOOL 
 
วรวรรณ  นิมติพงษ์กุล1, วรีะศกัดิ ์ ชมภคูาํ2, เกตุมณี  มากมี3, สงบ  ประเสรฐิพนัธุ์4 

Worawan  Nimitpongkul1, Weerasak Chomphucome2; Katmanee Makmee3, Sa-ngop Prasertphan4 

1นกัศกึษาหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาผูนํ้าทางการศกึษาและการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ 
 3รองศาสตราจารย ์คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงใหม ่
4ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงใหม ่
 

บทคดัย่อ 
 
การวจิยัเรื่อง การบรหิารจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาการใชภ้าษาทีส่องสาํหรบัการสื่อสารของนกัเรยีนต่างชาต ิ

โรงเรยีนนานาชาตเิชยีงใหม่ มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาสภาพการใช้ภาษาที่สองของนักเรยีนต่างชาตใินโรงเรยีน
นานาชาติเชียงใหม่ 2) พฒันาชุดการเรยีนรู้เพื่อพฒันาการใช้ภาษาที่สองสําหรบัการสื่อสารของนักเรียนต่างชาต ิ
โรงเรยีนนานาชาติเชยีงใหม่3) ศกึษาการบรหิารจดัการเรยีนรู้เพื่อพฒันาการใช้ภาษาที่สองสําหรบัการสื่อสารของ
นักเรยีนต่างชาต ิโรงเรยีนนานาชาตเิชยีงใหม่ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นักเรยีนต่างชาตใินโรงเรยีนนานาชาติ
เชยีงใหม่ ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (Grade 9-12) ปีการศกึษา 2555 จํานวน 200 คน เครื่องมอืการวจิยัครัง้น้ี
ประกอบด้วยแบบสมัภาษณ์  ชุดการเรียนรู้เพื่อพฒันาการใช้ภาษาที่สองสําหรบัการสื่อสารของนักเรยีนต่างชาต ิ
โรงเรยีนนานาชาตเิชยีงใหมแ่บบตรวจสอบหลกัฐานแบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนและแนวทางการวพิากษ์ ขอ้มลู
ทีไ่ดนํ้ามาวเิคราะหห์าคา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และคา่ดชันีประสทิธผิล ผลการวจิยัมดีงัน้ี 

1. สภาพการใชภ้าษาทีส่องของนักเรยีนต่างชาตใินโรงเรยีนนานาชาตเิชยีงใหม่โดยรวมอยู่ในระดบัอ่อน 
และประสบปญัหาในด้านทกัษะการฟงั ทกัษะการพูด ทกัษะการอ่าน และทกัษะการเขยีน รวมถึงลกัษณะการจดั 
การเรยีนรูท้ีป่ระสบปญัหาทัง้ในดา้นเน้ือหา ดา้นกจิกรรมการเรยีนรู ้ดา้นการวดัประเมนิผล และดา้นสือ่อุปกรณ์สาํหรบั
การจดัการเรยีนรู ้

2. การพฒันาชุดการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาการใชภ้าษาทีส่องสาํหรบัการสือ่สารของนกัเรยีนต่างชาต ิโรงเรยีน
นานาชาตเิชยีงใหม ่มขี ัน้ตอนและกระบวนการทีส่าํคญั 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ตอนที ่1  การศกึษาเน้ือหาโดยใชว้ธิกีารบรู
ณาการเน้ือหาและหวัข้อ ขัน้ตอนที่ 2  การกําหนดชุดการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้ ขัน้ตอนที่ 3  การกําหนด
จุดมุง่หมายและกจิกรรมการเรยีน ขัน้ตอนที ่4  สรา้งชุดการเรยีนรู ้และขัน้ตอนที ่5 การหาประสทิธภิาพ 

3. ผลการศกึษาการบรหิารจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาการใช้ภาษาที่สองสําหรบัการสื่อสารของนักเรยีน
ต่างชาต ิโรงเรยีนนานาชาตเิชยีงใหม ่พบวา่ สามารถสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมพีฒันาการความกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้ 
รอ้ยละ 74.48 

 
คาํสาํคญั:  การบรหิารจดัการเรยีนรู ้ การใชภ้าษาทีส่อง  การสือ่สาร  นกัเรยีนต่างชาต ิ โรงเรยีนนานาชาตเิชยีงใหม ่
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ลาํดบัท่ี2:  การบริหารงานแบบมีส่วนรว่มของคณะกรรมการบริหารศนูยพ์ฒันาเดก็

เลก็สงักดัเทศบาลตาํบลในเขตอาํเภอเมืองเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย 

THE PARTICIPATIVE ADMINISTRATION OF CHILD DEVELOPENT CENTER 

COUNCIL UNDER SUB-DISTRICT MUNICIPALITY IN CHIANGRAI DISTRICT, 

CHIANGRAI PROVINCE  

ธนพรรธน์ คาํแดง1, สมบรูณ์ อรยิา2, พนูชยั ยาวริาช3, เทอดชาต ิชยัพงษ์4 

Tanapat  Khamdaeng1, Somboon Ariya2, Phoonchai Yawirach3, Therdchart Chaiphong4 

1นกัศกึษาการศกึษามหาบณัฑติ สาขาการบรหิารการศกึษา คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 
2ผูช้ว่ยศาตราจารย ์ดร. สาขาการบรหิารการศกึษา คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 
3อาจารย ์ดร. สาขาการบรหิารการศกึษา คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 
4รองผูอ้าํนวยการเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเชยีงราย เขต 3 

บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาสภาพและแนวทางการมสี่วนร่วมของคณะกรรมการบรหิารศูนย์

พฒันาเดก็เลก็สงักดัเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมอืงเชยีงราย  จงัหวดัเชยีงราย ประชากรที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ 

คณะกรรมการบรหิารศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมอืงเชยีงราย จาํนวน 126 คน เครื่องมอืที่

ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ตอน คอื ตอนที ่1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนที ่2 

สภาพการมสีว่นรว่มในการบรหิารศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ของคณะกรรมการบรหิารศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัเทศบาลตําบล

ในเขตอําเภอเมอืงเชยีงราย และตอนที ่ 3 แนวทางการมสีว่นร่วมของคณะกรรมการบรหิารศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดั

เทศบาลตาํบลในเขตอาํเภอเมอืงเชยีงรายในการบรหิารจดัการศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ การวเิคราะหข์อ้มลู โดยใชค้่ารอ้ยละ 

คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  

 ผลการวจิยัพบวา่  

 1. สภาพการมสีว่นรว่มในการบรหิารศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ของคณะกรรมการบรหิารศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดั

เทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมอืงเชยีงราย  จงัหวดัเชยีงรายโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นราย

ดา้น พบวา่ 1) ดา้นการมสีว่นรว่มในการตดัสนิ อยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น คอื ดา้นกําหนดนโยบายและแผนพฒันาศนูย์

พฒันาเดก็เลก็ และดา้นเสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็กบัชุมชนและเครอืขา่ย  2) ดา้นการมสีว่น

ร่วมในการปฏิบตัิ อยู่ในระดบัมาก 3 ด้าน คือ ด้านเสนอแนวทางและมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการด้านวชิาการ

งบประมาณ การบรหิารบุคคลและการบรหิารทัว่ไปของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ดา้นส่งเสรมิใหม้กีารระดมทรพัยากรเพื่อ

การศกึษา และดา้นเสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็กบัชุมชนและเครอืขา่ย 3) ดา้นการมสีว่นรว่มใน
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การรบัผลประโยชน์ อยู่ในระดบัมาก 1 ดา้น คอื ดา้นกําหนดนโยบายและแผนพฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ และ 4) ดา้น

การมสีว่นรว่มประเมนิผล อยูใ่นระดบัมาก 1 ดา้น คอื ดา้นกาํหนดนโยบายและแผนพฒันาศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

 2. แนวทางการมสีว่นร่วมของคณะกรรมการบรหิารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัเทศบาลตําบลในเขตอําเภอ

เมอืงเชยีงรายในแต่ละดา้น พบว่า ดา้นกําหนดนโยบายและแผนพฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ คอื ร่วมศกึษาและทํา 

ความเขา้ใจขอ้มลูเกีย่วศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็  ชุมชน และทอ้งถิน่ ดา้นสง่เสรมิและสนบัสนุนใหเ้ดก็เลก็ทุกคน ไดร้บัการ

เตรยีมความพรอ้มอย่างมคีุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานมากทีส่ดุ คอื รว่มจดัหาทีเ่รยีนใหแ้ก่เดก็ในพืน้ทีบ่รกิารไดเ้ขา้

เรยีนในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ดา้นสง่เสรมิใหม้กีารระดมทรพัยากรเพื่อการศกึษามากทีส่ดุ คอื รว่มจดัตัง้คณะกรรมการ

หรอืกลุ่มผู้ปกครองในการจดัหาทุนทรพัย์ ด้านเสนอแนวทางและมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการด้านวชิาการ

งบประมาณ การบรหิารบุคคลและการบรหิารทัว่ไปของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็มากทีส่ดุ คอื รว่มประชุมกบับุคลากรของ

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็เกีย่วกบัแนวทางการพฒันาบุคลากร  และดา้นเสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็

กบัชุมชนและเครอืขา่ยมากทีส่ดุ คอื รว่มจดักจิกรรมในลกัษณะใหน้กัเรยีนและผูป้กครองชุมชนทาํรว่มกนั 

 
คาํสาํคญั: การบรหิารงานแบบมสีว่นรว่ม คณะกรรมการบรหิารศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
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ลาํดบัท่ี3:  การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการของโรงเรียนในสงักดั 
สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 36 (เชียงราย-พะเยา) 
Development of Management Information System for School Administration in 
the Secondary Educational Service Area Office 36 (Chiangrai – Phayao) 
 
บญุรตัน์ พิมขาลี1, พนูชยั ยาวริาช2, สมบรูณ์   อรยิา3,เทอดชาต ิชยัพงษ์4 
Boonrat  Pimkalee, Phoonchai Yawirach2, Somboon Ariya3, Therdchart Chaiphong4 
1นกัศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 
2อาจารย ์สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 
3ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 
4รองผูอ้าํนวยการเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเชยีงราย เขต 3 

บทคดัย่อ 
  

 การวจิยัในครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษา 1) เปรยีบเทยีบสภาพการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร

จดัการของโรงเรยีนในสงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 36 2) ปจัจยัสู่ความสําเรจ็ในการพฒันา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการของโรงเรียนในสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 36  

3) แนวทางในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการของโรงเรยีนในสงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มธัยมศึกษา เขต 36 ประชากรได้แก่ ผู้อํานวยการสถานศึกษาและหวัหน้างานสารสนเทศของโรงเรียนในสงักัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 36 เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัได้แก่ แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( Χ )  

สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวเิคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis) ผลการวจิยัพบวา่ 

 1. สภาพการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการโรงเรยีนในสงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มธัยมศกึษา เขต 36 (เชยีงราย-พะเยา) อยูใ่นระดบัมาก 

 2. ปจัจยัสูค่วามสาํเรจ็ในการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการโรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานเขต

พื้นที่การศึกษามธัยมศกึษาเขต 36 (เชยีงราย-พะเยา) คอื การเปิดใจยอมรบัของบุคลากรในโรงเรยีน ผู้บรหิารให้

ความสาํคญั และหน่วยงานตน้สงักดัจดัทาํระบบสารสนเทศขึน้ 

 3. แนวทางในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการโรงเรยีนในสงักดัสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 36 (เชยีงราย-พะเยา) คอื พฒันาระบบขึน้มาใชเ้องในโรงเรยีน จา้งผูเ้ชีย่วชาญภายนอกมา

พฒันาระบบให ้และจดัตัง้ศนูยส์ารสนเทศในโรงเรยีน 

คาํสาํคญั: การพฒันาระบบสารสนเทศ  การบรหิารจดัการโรงเรยีน   
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ลาํดบัท่ี4: ความสมัพนัธร์ะหว่างวิสยัทศัน์ของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัการบริหาร

ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดัสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

The Relationship between Vision and the Environmental Administration of 

School Administrator in Chachoengsao Primary Educational Service Area  

Office 2 

อไุรวรรณ  ไชยโย1, อภธิรี ์ ทรงบณัฑติย์2 

Uraiwan  Chaiyo1, ApiteeSongbundit2 
1นิสติการศกึษามหาบณัฑติ สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
2อาจารย ์ภาควชิาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

บทคดัย่อ 

 การศกึษาครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษาวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารโรงเรยีน, การบรหิารสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน

ของผูบ้รหิารโรงเรยีน และศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งวสิยัทศัน์กบัการบรหิารสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2 

กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้น้ี คอื ครผููส้อนโรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ฉะเชงิเทรา เขต 2 จาํนวน 320 คน โดยกาํหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งจากตารางสาํเรจ็รปู และไดม้าโดยการสุม่แบบหลาย

ขัน้ตอน (Multi – Stage Random Sampling)  

ผลการวจิยัพบวา่ 

1.  ระดบัวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2ใน
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากและเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากดว้ยเชน่กนั โดยดา้นทีม่คีา่เฉลีย่
ของคะแนนสงูสดุ คอื ดา้นการปฏบิตัติามวสิยัทศัน์รองลงมาคอืดา้นการสรา้งวสิยัทศัน์และดา้นการสือ่สารวสิยัทศัน์ 
ตามลาํดบั 

 2. ระดับการบริหารสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบัมากและเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก
ดว้ยเชน่กนั โดยดา้นทีม่คีา่เฉลีย่ของคะแนนสงูสดุ คอื ดา้นการสง่เสรมิและพฒันาบุคคลดา้นสิง่แวดลอ้ม 
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 3. วสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารโรงเรยีนกบัการบรหิารสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนของผูบ้รหิารโรงเรยีน มคีวามสมัพนัธ์

ทางบวกอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และวสิยัทศัน์ผูบ้รหิารโรงเรยีนในแต่ละดา้นมคีวามสมัพนัธก์บัการบรหิาร

สิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนในทางบวกอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 ทุกดา้น โดยดา้นทีม่คีวามสมัพนัธส์งูสุด คอื 

ดา้นการสรา้งวสิยัทศัน์กบัดา้นนโยบาย กบัการบรหิารงานดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 
คาํสาํคญั:วสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารโรงเรยีน การบรหิารสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนของผูบ้รหิารโรงเรยีน 
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ลาํดบัท่ี5: ความสมัพนัธร์ะหว่างบรรยากาศองคก์ารกบัการทาํงานเป็นทีมของคร ูใน

โรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดัสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต  2  สหวิทยา

เขตราชนครินทร ์

RELATIONSHIPS  BETWEEN  ORGANIZATIONAL CLIMATE AND TEAMWORK OF 

TEACHER  IN  SECONDARY  SCHOOL EDUCATIONAL SERVICE  AREA  OFFICE 

2 , RATCHANAKARIN  SCHOOL-CLUSTERED 

พงษ์พนัธ ์ จนัทรเ์พง็1 , สมชาย  เทพแสง2  

Pongpun  Junpeng1 , Somchai  Thepsaeng 2  

1นิสติการศกึษามหาบณัฑติ สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2อาจารย ์ภาควชิาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

1,2Department of Education Administration, Faculty of Education, Srinakharinwirot University, Thailand.  

บทคดัย่อ  

 
การวิจยัครัง้น้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาบรรยากาศองค์การ การทํางานเป็นทีมและ

ความสมัพนัธ์ของบรรยากาศองค์การกับการทํางานเป็นทีมของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 2 สหวทิยาเขตราชนครนิทร์ บรรยากาศองค์การ
ประกอบดว้ย การสรา้งแรงจูงใจ  การจดัโครงสรา้งองค์การ  การตดัสนิใจ  การสรา้งขวญัและกําลงัใจ 
การสรา้งความไวว้างใจซึ่งกนัและกนั และองคป์ระกอบของการทํางานเป็นประกอบดว้ย การสนับสนุน  
ภาวะผู้นําทีม  การพฒันาบุคคล และการติดต่อสื่อสารในทีม กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัคือ ครูใน
โรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 สหวทิยาเขตราชนครนิทร ์ 
จาํนวน 222 คน เครื่องมอืในการวจิยัเป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่าแบบประเมนิค่า 5 ระดบั 
มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .92 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่เลขคณิต ค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน และคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หคุุณ 

 
ผลการวจิยัพบวา่ 
1.  บรรยากาศองค์การในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 2 สหวิทยาเขตราชนครินทร์  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  
การเปิดโอกาสให้ครูได้มีโอกาสในการตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นอย่างมีอิสระ และ การสร้าง 
ความตระหนกัและยอมรบัในความแตกต่างระหวา่งบุคคล อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 



 

30 
 

โครงการบริหารการศึกษาสมัพนัธแ์ห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 35  “ การบริหารการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ” 
19 – 20 เมษายน 2556  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

 2.   การทํางานเป็นทมีของครูในโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษาเขต 2 สหวทิยาเขตราชนครนิทร ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณารายขอ้พบว่า การให้
ความสาํคญัรบัฟงัความคดิเหน็ของสมาชกิในทมีอยา่งเทา่เทยีมกนั อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 

 3.  บรรยากาศองคก์ารโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการทาํงานเป็นทมีโดยรวม อยูใ่นระดบัตํ่า 
แต่เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าการรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารโดยรวม มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการมี
ภาวะผูนํ้าทมี การสรา้งแรงจูงใจและการสรา้งความไวว้างใจซึ่งกนัและกนั มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบั 
การการทํางานเป็นทีมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนั ้นการมีภาวะผู้นําทีมมี
ความสมัพนัธ์เชงิบวกกบัการสรา้งขวญัและกําลงัใจ อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ส่วน 
การพฒันาบุคคล มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการสรา้งความไวว้างใจซึง่กนัและกนั อยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถิติที่ระดบั .01 และการติดต่อสื่อสารในทีม มีความสมัพนัธ์เชิงลบกับการจัดโครงสร้างองค์การ  
การสรา้งขวญัและกําลงัใจและมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัการสรา้งความไวว้างใจซึ่งกนัและกนั อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 

คาํสาํคญั:  บรรยากาศองคก์าร  การทาํงานเป็นทมีของคร ู สหวทิยาเขตราชนครนิทร ์
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การบริหารสถานศึกษา ของศตวรรษท่ี 21 
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ลาํดบัท่ี1:  การบริหารจดัการสถานศึกษาท่ีมีข้อจาํกดัด้านทรพัยากรทางการศึกษาใน
บริบทชนเผา่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
ADMINISTRATION OF BASIC SCHOOL WITH EDUCATIONAL RESOURCE 
IMITATION WITHIN THE TRIBAL CONTEST IN THE UPPER NORTHERN OF 
THAILAND 
 
ติณณภพ หลวงมณีวรรณ์1 
1นกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก สาขา ผูนํ้าทางการศกึษาและการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม ่
 

บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัในครัง้น้ีวตัถุประสงค์ ดงัน้ีคอื1) เพื่อวเิคราะห์สภาพการบรหิารจดัการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานที่มี
ขอ้จํากดัด้านทรพัยากรทางการศกึษาในบรบิทชนเผ่าภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย2) เพื่อศกึษาปญัหาใน 
การบรหิารจดัการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานที่มขีอ้จํากดัด้านทรพัยากรทางการศกึษาในบรบิทชนเผ่าภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย 3) เพือ่กาํหนดรปูแบบการบรหิารจดัการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีม่ขีอ้จาํกดัดา้นทรพัยากรทางการศกึษาใน
บริบทชนเผ่าภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย กลุ่มเป้าหมาย คือรฐัมนตรกีระทรวงศึกษาธิการ ปลดักระทรวง
ศกึษาธกิาร เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา ศกึษานิเทศก ์
ผู้อํานวยการโรงเรียน และ ครูวิชาการ เก็บข้อมูลโดยการศึกษาเอกสารการสมัภาษณ์เชิงลึกการสงัเกตประกอบ
แบบสอบถาม การอภปิรายกลุ่มเฉพาะ SWOT Analysis และการทําวทิยาพจิารณ์ การวเิคราะหข์อ้มลูโดยการหา
คา่ความถีค่า่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐานการวเิคราะหเ์น้ือหา และการสงัเคราะหเ์น้ือหา 
 ผลการวจิยัปรากฏดงัน้ี 
 1. สภาพการบรหิารจดัการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานที่มขีอ้จํากดัดา้นทรพัยากรทางการศกึษาในบรบิทชนเผ่า
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ดา้นการบรหิารวชิาการ ดา้นการบรหิารบุคลากร ดา้นการบรหิารงบประมาณ และดา้น
บรหิารทัว่ไป มดีงัน้ี มกีารส่งเสรมิการศกึษาใหเ้กดิความเสมอภาค มกีารส่งเสรมิให้มนีโยบายเรยีนฟรเีรยีนด ี15 ปี อย่างมี
คุณภาพ มกีารทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตเิพื่อมุ่งหวงัใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนทัว่ไปประเทศ มกีารพฒันา
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาใหม้คีุณภาพชวีติและความมัน่คงในสงัคม มกีารบรหิารจดัการศกึษาให้เกดิ
ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในโอกาสทางการศกึษาแก่ประชาชนในกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส ทัง้ผูย้ากไรผู้พ้กิารหรอื
ทุพพลภาพผูอ้ยู่ในสภาวะยากลาํบาก ผูบ้กพรอ่งทางรา่งกาย และสตปิญัญาและชนต่างวฒันธรรม รวมทัง้การยกระดบั
คุณภาพการพฒันาศูนยเ์ดก็เลก็ในชุมชน ไดแ้ก่ การจดัค่าหนังสอืและอุปกรณ์การเรยีน ค่าเสือ้ผา้และวสัดุเครื่องแต่ง
กาย ค่าอาหารกลางวนั และค่าพาหนะในการเดนิทาง ค่าอาหารนักเรยีนประจําพกันอน จดัใหน้ักเรยีนที่มถีิน่ที่อยู่ไม่
สะดวก ห่างไกลกนัดารที่เป็นอุปสรรคต่อการเดนิทางไปกลบัระหว่างบ้านกบัสถานศกึษาและมกีารจดัตัง้โรงเรยีนดี
ประจาํตําบล มกีารสง่เสรมิใหเ้ขตพืน้ทีด่าํเนินการพฒันาระบบหนงัสอืราชการอเิลคทรอนิคส ์(e – office) มกีารบรหิาร
ด้านกิจการนักเรียน และกิจกรรมด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาและผลจากการศึกษาสภาพการจดัการศึกษาใน
ต่างประเทศไดแ้ก่ ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศองักฤษ ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลยี และประเทศนิวซแีลนด ์
พบว่ามผีลจากการดําเนินงานตามพระราชบญัญตัิการศึกษามหีลกัสูตรสถานศึกษา มกีารยกระดบัผลสมัฤทธิท์าง 
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การเรียนให้สูงขึ้น มีการจดัสรรงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการจากรฐับาล มีการพฒันาวิชาชีพครู มีการ
ดําเนินงานใหผู้ป้กครองและชุมชนมสี่วนร่วมในการพฒันาโรงเรยีนการประสานทรพัยากรจากหน่วยงานภายนอก ม ี
การจดัแหลง่เรยีนรูท้ ัง้ในและนอกสถานศกึษา มกีารทาํงานเป็นทมี และมเีครอืขา่ยพฒันาคุณภาพการศกึษา 
 2. ปญัหาในการบรหิารจดัการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีม่ขีอ้จาํกดัดา้นทรพัยากรทางการศกึษาในบรบิทชน
เผ่าภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ดังน้ี ด้านการบริหารวิชาการ มีปญัหาดังน้ี คือ ไม่มีการพฒันาหลักสูตร
สถานศกึษาไมม่กีารจดัทาํหลกัสตูรทอ้งถิน่ ไมม่กีารทาํแผนการสอนครบทุกสาระการเรยีนรู ้ไมม่กีารประเมนิผลการใช้
หลกัสตูรสถานศกึษาไม่มกีารทําวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษาไม่มหีอ้งสมุดที่ไม่เป็นเอกเทศ นักเรยีนไม่มนิีสยัรกั
การอ่าน ดา้นการบรหิารงานบุคลากร มปีญัหาดงัน้ี คอื ครไูมค่รบชัน้ไม่ครบกลุ่มสาระ ครมูภีาระงานมาก ครขูาดขวญั
กบักําลงัใจ การพจิารณาความดีความชอบมเีมด็เงนิไม่เพยีงพอ หลกัสูตรการจดัอบรมพฒันาครูไม่สอดคล้องตาม 
ความตอ้งการต่อการของครแูละบุคลากรทางการศกึษาอกีทัง้หน่วยงานทีจ่ดัการอบรมมกีารจดัอบรมบ่อยสง่ผลกระทบต่อ
การจดัการเรยีนการสอน และครไูมไ่ดนํ้าเอาความรูท้ีไ่ดจ้ากการพฒันามาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนอยา่งจรงิจงัดา้น
การบรหิารงบประมาณ มปีญัหาดงัน้ี คอื งบประมาณจากหมวดเงนิอุดหนุนรายหวัไม่เพยีงพอเน่ืองจากต้องใช้จ่าย
รวมทัง้ค่าสาธารณูปโภค ค่าวสัดุ ค่าพฒันาบุคลากร และกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน เป็นต้น และดา้นการบรหิารทัว่ไปมี
ปญัหา ดงัน้ีคอื สถานศกึษามคีวามขาดแคลนดา้นอาคารเรยีนและมคีวามขาด 
แคลนอาคารประกอบ 
 3. จากการศกึษาสภาพและปญัหาในการบรหิารจดัการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีม่ขีอ้จาํกดัดา้นทรพัยากร
ทางการศึกษาในบรบิทชนเผ่าภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย คือ “POLITE Model” ซึ่งให้ความสําคญักบั 
การจดัสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภคตามจรงิโดยแยกจากงบประมาณรายหวัของนกัเรยีน (Public Utilities) การใช้
คนน้อยแต่ไดป้รมิาณงานเท่าเดมิ (One – Stop Service) การตอบแทนบุคลากรแบบเหมาจ่าย(Lump – Sum 
Appropr ia t ion)การเรยีนการสอนโดยใชส้ือ่สาํเรจ็รปู (Instructional Package)  การทาํงานเป็นทมี (Team Work) 
และการใชเ้ทคโนโลยทีางการศกึษา (Technology) และการบรหิารจดัการสถานศกึษาทุกดา้นโดยใชแ้นวปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง (Economic Sufficiency) 
 
คาํสาํคญั: สภาพปญัหา รปูแบบ ในการบรหิารจดัการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีม่ขีอ้จาํกดัดา้นทรพัยากรทางการศกึษา
ในบรบิทชนเผา่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
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ลาํดบัท่ี2:  รปูแบบการบริหารคณุภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน 

ขนาดเลก็ 

A Model of EducationalQuality  Managementfor the Excellenceof 

SmallSized School 

บณุยกลุ  หตัถกี1  , สทิธพิร นิยมศรสีมศกัดิ ์2 
1นิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยับรูพา 
2ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สาขาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา  

บทคดัย่อ 

 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อ1)วเิคราะห์องค์ประกอบการบรหิารคุณภาพการศกึษาสู่ความเป็นเลศิของ

โรงเรยีนขนาดเลก็และ 2)  สรา้งรปูแบบการบรหิารคุณภาพการศกึษาสูค่วามเป็นเลศิของโรงเรยีนขนาดเลก็  กลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นผูบ้รหิารและครผููส้อนของโรงเรยีนขนาดเลก็ทัว่ประเทศจํานวน765 คนโดยใชก้ารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ

เชิงยนืยนั  ข้อค้นพบที่ได้ใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อประกอบการใช้เทคนิคเดลฟายจากผู้เชี่ยวชาญด้านการบรหิาร

การศกึษาจํานวน17 คน ในการสรา้งรูปแบบการบรหิารคุณภาพการศกึษาสู่ความเป็นเลศิของโรงเรยีนขนาดเลก็

ผลการวจิยั พบวา่   

 1.องคป์ระกอบการบรหิารคุณภาพการศกึษาสูค่วามเป็นเลศิของโรงเรยีนขนาดเลก็โดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู 

SPSSและโปรแกรมลสิเรล(LISREL Version 8.72)ในการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัประกอบดว้ย7ดา้นไดแ้ก่ดา้น

ภาวะผูนํ้าดา้นการจดัการกระบวนการดา้นการวางแผนเชงิกลยุทธ ์ ดา้นการสรา้งทมีงานดา้นการประเมนิตนเอง ดา้น

การมุง่เน้นนกัเรยีน ผูป้กครองและชุมชนและดา้นสารสนเทศและเทคโนโลย ีองคป์ระกอบดงักล่าวมคีวามสอดคลอ้งกบั

ขอ้มลูเชงิประจกัษ์ในเกณฑด์ ี มคี่าไค-สแควรเ์ท่ากบั715.24 ค่า dfเท่ากบั 258 ค่า χ 2 / dfเท่ากบั2.77 ค่า GFI เท่ากบั 

.96  คา่ CFI เทา่กบั  .99 คา่ RMSEA เทา่กบั .048 และคา่  RMR  เทา่กบั .021 

 2.รูปแบบการบรหิารคุณภาพการศกึษาสู่ความเป็นเลศิของโรงเรยีนขนาดเล็กใช้เทคนิคเดลฟายวเิคราะห์

ขอ้มลูโดยการหามธัยฐานและค่าพสิยัระหวา่งควอไทล(์Interquartile Range)ทีเ่หมาะสมกบับรบิทของสงัคมไทย พบวา่

2.1)ดา้นภาวะผูนํ้าประกอบด้วย ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ภาวะผูนํ้าทางวชิาการและการใชห้ลกัการบรหิารแบบมี

สว่นร่วม2.2)ดา้นการจดัการกระบวนการ ประกอบดว้ย การจดักระบวนการเรยีนรูร้่วมกบัชุมชนมมีาตรฐานการศกึษา

ของสถานศึกษาชดัเจนและใช้กระบวนการปฏิบตัิงานอย่างมคีุณภาพตามวงจรเดมมงิPDCA2.3)ด้านการวางแผน

เชงิกลยุทธ์ประกอบด้วยการใช้หลกัธรรมาภิบาลหลกัการบรหิารแบบมสี่วนร่วมในการบรหิารโรงเรยีนและกําหนด

วสิยัทศัน์ 2.4)ด้านการสรา้งทมีงานประกอบดว้ย การสรา้งวฒันธรรมองค์กร การสรา้งบรรยากาศในการทํางาน และ

การสง่เสรมิการพฒันาคร ู2.5)ดา้นการประเมนิตนเองประกอบดว้ย การประเมนิผลสมัฤทธิก์ระบวนการจดัการเรยีนการ

สอนการประกนัคุณภาพการศกึษาและความพงึพอใจของนักเรยีนผู้ปกครองและชุมชนในการจดัการศกึษา2.6)ด้าน 

การมุง่เน้นนักเรยีน ผูป้กครองและชุมชนประกอบดว้ยการจดัการความรูคู้่คุณธรรมและทกัษะชวีติการสรา้งบรรยากาศ
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การเรยีนรูท้ี่เอื้อต่อการพฒันาศกัยภาพของนักเรยีนและการสรา้งความผูกพนัและ2.7)ดา้นสารสนเทศและเทคโนโลย ี

ประกอบด้วยผู้บรหิารโรงเรยีนใช้เทคโนโลยบีรหิารจดัการและจดัการเรยีนการสอนการใช้เทคโนโลยจีดัเก็บขอ้มูล

สารสนเทศของโรงเรยีน และการนําเทคโนโลยมีาใหค้วามรูบ้รกิารชุมชน   

คาํสาํคญั:  รปูแบบ  การบรหิารคณุภาพการศกึษาสูค่วามเป็นเลศิ  โรงเรยีนขนาดเลก็ 
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ลาํดบัท่ี3: การพฒันารปูแบบความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตท่ีุมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียนเรียนรว่มระดบัมธัยมศึกษา  

THE DEVELOPMENT OF CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF THE SCHOOL 

EFFECTIVENESS OF INTERGRATED SECONDARY SCHOOLS.  

รุ่งชีวา สขุศรี1  พรรณี สวุตัถี2 พชิญาภา ยนืยาว3  จตุรงค ์อนิทรร์ุง่4  
Roongcheewa Sooksri1   Pannee Shuwatthi2   Pitchayapa Yuenyaw3   Chaturong Intrararoong4  
1นิสติการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาสหวทิยาการเพือ่การพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม  
2อาจารย ์สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม  
3อาจารย ์สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม  
4ผูอ้านวยการโรงเรยีนศรวีชิยัวทิยา สานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 9  
 

บทคดัย่อ 
 

  การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1 ) ศกึษาองคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีน
เรยีนรว่มระดบัมธัยมศกึษา 2 ) ศกึษารปูแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธผิลของ
โรงเรยีนเรยีนร่วมระดบัมธัยมศกึษา 3 ) ตรวจสอบรปูแบบความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุทีม่อีทิธพิลต่อ
ประสทิธผิลของโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัมธัยมศกึษากบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั
คอืผูบ้รหิาร ครผููส้อนเดก็พกิาร และผูป้กครองเดก็พกิาร ในโรงเรยีนแกนนาจดัการเรยีนรว่ม จาํนวน 
666 คน ไดม้าโดยการสุม่แบบหลายขัน้ตอน ( Multi – Stage Random Sampling ) เกบ็รวบรวมขอ้มลู
โดยการสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒดิา้นการจดัการเรยีนรว่ม 8 ท่าน และใชแ้บบสอบถามสาหรบัผูบ้รหิาร 
ครผููส้อนเดก็พกิาร และผูป้กครองเดก็พกิาร ซึง่มคีา่ดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหว่าง .67 ถงึ 1.00 และค่า
ความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.99 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถี ่ ค่ารอ้ยละ( percentage ) 
ค่าเฉลีย่ ( mean ) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard deviation ) การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั  
( confirmatory factor analysis ) และการวเิคราะหเ์สน้ทาง ( path analysis ) ดว้ยโปรแกรมสาํเรจ็รปู   
  ผลการวจิยัพบวา่          
   1 ) องคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนเรยีนร่วมระดบัมธัยมศกึษา 
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ คุณลกัษณะผูนํ้าของผูบ้รหิาร พฤตกิรรมผูนํ้าของผูบ้รหิาร 
บรรยากาศองคก์าร และการวางแผนกลยทุธ ์ 
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  2) ผลการศกึษารปูแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีน
เรยีนรว่มระดบัมธัยมศกึษา พบว่าตวัแปรสงัเกตไดใ้นแต่ละตวัของโมเดลการวจิยัถอืเป็นองคป์ระกอบที่
แทจ้รงิและสอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัสอง องคป์ระกอบทีม่อีทิธพิล
ทางตรงต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนเรยีนร่วมระดบัมธัยมศกึษาพบว่าม ี 3 องคป์ระกอบทีม่อีทิธพิล
ทางตรง ไดแ้ก่ บรรยากาศองคก์าร การวางแผนกลยทุธ ์และพฤตกิรรมการบรหิารของผูบ้รหิารมอีทิธพิล
ทางตรงต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนเรยีนร่วมระดบัมธัยมศกึษาอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ส่วนองคป์ระกอบที่มอีทิธพิลทางออ้ม พบว่าคุณลกัษณะผูน้าของผูบ้รหิาร มอีทิธพิลทางออ้มต่อ
ประสทิธผิลของโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัมธัยมศกึษาโดยผา่น พฤตกิรรมการบรหิาร บรรยากาศองคก์าร 
และการวางแผนกลยทุธ ์อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
   3 ) ผลการวเิคราะหแ์ละตรวจสอบความกลมกลนืของรปูแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุ 
พบว่า รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุที่มอีิทธิพลต่อประสทิธิผลของโรงเรยีนเรียนร่วมระดบั

มธัยมศกึษาทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ (X2= 93.49, df = 91, p-Value = 
0.41 , RMSEA = 0.01 ) องคป์ระกอบทัง้หมดอธบิายประสทิธผิลโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัมะยมศกึษาได้
รอ้ยละ 79  
 

คาํสาํคญั:   การเรยีนรว่ม ประสทิธผิลของโรงเรยีนเรยีนรว่ม 
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ลาํดบัท่ี4: การบริหารสถานศึกษาในฐานะนิติบคุคลของสถานศึกษาในสงักดั

สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

Educational  Administration  as  legal  entity  of  Education  Institutions in  

Chiang  Mai  Primary  Education  Service  Area  Office 3 

กญัจน์รตัน์ ประเสริฐย่ิง1, เฉลมิพล ฐตินิิรมยั2, พนูชยั ยาวริาช3, ศรพล แสงงาม4 

Kancharat Prasoetying1, Chalermpol  Thitiniramai2, Poonchai  Yavirat 3, Sonpon Sangngam4 
1นิสติการศกึษามหาบณับณัฑติ สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 

2อาจารย ์ภาควชิาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 

3อาจารย ์ภาควชิาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 

4อาจารย ์ภาควชิาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 

บทคดัย่อ 

 การวจิยัครัง้น้ี  มวีตัถุประสงคเ์พื่อ  1)เพื่อศกึษาสภาพปจัจุบนัของการบรหิารสถานศกึษาในฐานะนิตบุิคคล

ของสถานศกึษาในสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหมเ่ขต3  2)  เพื่อศกึษาปญัหาความเป็นอสิระใน 

การบรหิารงานสถานศกึษาในฐานะนิตบุิคคลของสถานศกึษาในสาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม่

เขต 3 3)  เพื่อหาแนวทางแกไ้ขและพฒันาการบรหิารสถานศกึษาในฐานะนิตบุิคคลของสถานศกึษาในสาํนักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหมเ่ขต3  ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื ผูบ้รหิารสถานศกึษาในสงักดัสาํนกังานเขต

พืน้ที่การศกึษาเชยีงใหม่ เขต 3 จํานวน 153 โรงเรยีน รวม 153 คน เครื่องมอืที่ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  คอื 

แบบสอบถาม และการสมัภาษณ์ วเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์สําเร็จรูป หาความถี่ ร้อยละ 

คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 ผลการศกึษาพบว่า  สภาพการบรหิารและการจดัการการศกึษาโรงเรยีนในฐานะนิติบุคคลของผู้บรหิาร

สถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม ่เขต 3 พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อแยก

พจิารณาตามสภาพการบรหิารโรงเรยีนใน 4 ด้าน พบว่า การดําเนินงานด้านการบรหิารทัว่ไป อยู่ในระดบัมาก 

รองลงมาคอืดา้นการบรหิารวชิาการ อยูใ่นระดบัมาก การบรหิารงบประมาณ อยูใ่นระดบัมาก และงานบรหิารงานบุคคล 

อยูใ่นระดบัปานกลาง  

 ปญัหาการบริหารโรงเรียนในฐานะนิติบุคคลพบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาขาดความเป็นอิสระในด้าน 

การบรหิารบุคลากรโรงเรยีนในฐานะเป็นนิตบุิคคล  มากทีส่ดุ รองลงมา คอื ผูบ้รหิารสถานศกึษาขาดความเป็นอสิระใน

ดา้นบรหิารงบประมาณโรงเรยีนในฐานะเป็นนิตบุิคคล) น้อยที่สุดคอื ผูบ้รหิารสถานศกึษาขาดความเป็นอสิระในดา้น

การบรหิารวชิาการโรงเรยีนในฐานะเป็นนิตบุิคคล และผูบ้รหิารสถานศกึษาขาดความเป็นอสิระในดา้นการบรหิารทัว่ไป

โรงเรยีนในฐานะเป็นนิตบุิคคล  
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 แนวทางการแก้ไขปญัหาการบริหารโรงเรียนในฐานะนิติบุคคลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาเชยีงใหม ่เขต 3 พบวา่แนวทางการแกไ้ขการบรหิารโดยผูบ้รหิารสถานศกึษาสว่นใหญ่คดิเหน็วา่การ ควร

มกีารแก้กฎหมายที่บญัญตัิให้อํานาจนิติบุคคลของสถานศกึษา องค์กรของรฐัควรให้อสิระแก่สถานศกึษาได้เป็นนิติ

บุคคลโดยมกีฎหมายรองรบั ปรบักฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัโรงเรยีนนิติบุคคล รองลงมาคอื ควรมกีารจดัอบรมเชงิ

ปฏบิตักิารผูบ้รหิาร เพื่อทบทวนความรูเ้กี่ยวกบัการบรหิารจดัการศกึษา สถานศกึษาในฐานะนิตบุิคคล และควรให้

สถานศกึษาไดม้กีารสอบคดัเลอืกบุคลากร ตามความตอ้งการของสถานศกึษา   

คาํสาํคญั: การบรหิารสถานศกึษา, สถานศกึษาทีม่ฐีานะเป็นนิตบุิคคล 
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ลาํดบัท่ี5: การระดมทรพัยากรทางการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเลก็ 

สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ท่ี การศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 

THE EDUCATIONAL RESOURCE MOBILIZATION OF THE SMALL 

SIZE SECDONDARY SCHOOLS UNDER THE SECONDARY EDUCATION 

SERVICE AREA OFFICE 36 

จกัรกฤษณ์  พทุธะ1, สวุด ีอุปปินใจ2, สมบรูณ์ อรยิา3, เพลนิใจ พฤกษชาตริตัน์4 
Jakkrit Putta1, Suwadee Ouppinjai2, Somboon Ariya 3, Plearnjai Pruengsachattirut

4 
1นิสติการศกึษามหาบณัฑติ สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 
2อาจารย ์ภาควชิาการบรหิารการศกึษา คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 
3ผูช้ว่ยศาตราจารย.์ สาขาการบรหิารการศกึษา คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 
4รองผูอ้าํนวยการสถานศกึษา โรงเรยีนจุนวทิยาคม จงัหวดัพะเยา 

บทคดัย่อ 
 

 การศกึษาวจิยัเรื่อง การระดมทรพัยากรทางการศกึษาของโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดเลก็ สงักดัสาํนักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 36 วตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาสภาพการระดมทรพัยากรทางการศกึษาของโรงเรยีน
มธัยมศกึษาขนาดเลก็ สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 36   เพื่อศกึษาแนวทางการระดมทรพัยากร
ทางการศึกษาของโรงเรยีนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก สงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต36   โดยมี
ประชากร ไดแ้ก่ โรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดเลก็ สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที ่จาํนวน15 แห่ง ในปีการศกึษา 2555 โดยมี
การดําเนินการวจิยัเป็นสองระยะคือ ระยะแรกเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปรมิาณ เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัใน
ระยะแรกคอื แบบสอบถาม วเิคราะหข์อ้มลูโดยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํเรจ็รปู เพื่อหาค่าสถติบิรรยายไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่สอง เป็นการสมัภาษณ์เชงิลกึ  เพื่อหาแนวทางในการระดมทรพัยากรทาง
การศึกษาเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก  จากนั ้นนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เ น้ือหา และนํา 
เสนอเป็นความเรยีง 
 ผลการวิจยัมีดงัน้ี 

 1. สภาพการระดมทรพัยากรทางการศึกษาของโรงเรยีนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก โดยภาพรวมอยู่ในระดบั 

ปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการระดมทรพัยากรดา้นการจดัการอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด และน้อยทีสุ่ด

คอืดา้นทรพัยากรดา้นงบประมาณ 

 2. ปญัหาการระดมทรพัยากรทางการศกึษาเพือ่การบรหิารจดัการโรงเรยีนขนาดเลก็ ภาพรวมอยูใ่นระดบัปาน

กลาง เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ปญัหาทีพ่บมากทีส่ดุคอื ดา้นการระดมทรพัยากรวสัดุ และดา้นทีพ่บน้อยทีส่ดุคอื

ดา้นทรพัยากรบุคคล 
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3. แนวทางในการระดมทรพัยากรทางการศกึษาเพื่อการบรหิารจดัการสถานศกึษาขนาดเลก็ดา้นทรพัยากร

งบประมาณ ดา้นทรพัยากรบุคคล ดา้นวสัดุอุปกรณ์และดา้นการจดัการมดีงัน้ีคอื 1) โรงเรยีนควรมกีารประชุมวางแผน

รว่มกบัชุมชนและคณะกรรมการสถานศกึษาในการระดมทรพัยากรทางการศกึษา 2) โรงเรยีนควรมกีารจดัทาํโครงการ

รว่มกบัชุมชนและคณะกรรมการสถานศกึษาในการระดมทรพัยากรทางการศกึษา 3) โรงเรยีนควรสรา้งภาคเีครอืขา่ย

เพื่อเป็นแหล่งช่วยสนับสนุนในการระดมทรพัยากรทางการศึกษา 4) โรงเรยีนควรมกีารขอความร่วมมอื และ

ประชาสมัพนัธใ์หชุ้มชนและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทัง้ภาครฐัและเอกชนไดร้บัทราบอย่างทัง่ถงึ ในการระดมทรพัยากร

ทางการศกึษา    5)โรงเรยีนควรมกีจิกรรมหรอืวธิกีารทีห่ลากหลายในการขอความรว่มมอืจากหน่วยงานรฐับาล บุคคล 

ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา และสถานประกอบการในการระดมทรพัยากรทาง

การศกึษา 6) โรงเรยีนควรมกีารประชาสมัพนัธ์ผลงานของครูและนักเรยีนและควรมสี่วนร่วมในการทํากจิกรรมของ

ชุมชนเพือ่สรา้งความศรทัธาและความสมัพนัธท์ีด่ใีหก้บัชุมชน 

คาํสาํคญั: การระดมทรพัยากรทางการศกึษา   โรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดเลก็ขนาดเลก็ 
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ลาํดบัท่ี6: ปัจจยัทางการบริหารท่ีส่งผลต่อความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานของศนูย์

พฒันาเดก็เลก็ในพืน้ท่ีอาํเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 

Education Administrational Factors Effected the Success of Child Care Centers’ 

Operation in the Area of Muang Chiangrai District, Chiangrai Province 

เพญ็นภา คาํน้อย1, พนูชยั ยาวริาช2, สมบรูณ์ อรยิา3, เทอดชาต ิชยัพงษ์ภ 
Pennapa Khamnoi1, Phoonchai Yawirach2, Somboon Areeya3, Therschart Chaiphong4 
1นกัศกึษาครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 
2อาจารย ์ดร.ภาควชิาการบรหิารการศกึษา คณะศรศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 
3ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ภาควชิาการบรหิารการศกึษา คณะศรศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 
4รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเชยีงราย เขต 3  

บทคดัย่อ  
 

 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศกึษาสภาพการบรหิารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ในพืน้ที่อําเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 2) เพื่อศกึษาปจัจยัทางการบรหิารทีส่่งผลต่อ

ความสาํเรจ็ในการดําเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ที่อําเภอเมอืงเชยีงราย  

จงัหวดัเชยีงราย และ 3) เพื่อศกึษาขอ้เสนอแนะแนวทางการบรหิารงานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์รปกครองสว่น

ท้องถิน่ในพื้นที่อําเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัคอืผู้อํานวยการกองการศกึษา / 

หวัหน้าสว่นการศกึษา, นกัวชิาการศกึษา, ครผููด้แูลเดก็, หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็, ผูดู้แลเดก็และคณะกรรมการใน

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ในเขตอําเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ในปีการศกึษา 2555 จาํนวน 255 คน ซึ่งไดม้าจาก

การใชว้ธิคีํานวณจากสตูรของ Taro Yamane ณ ระดบัความเชื่อมัน่ 95%  และการสุ่มแบบแบ่งชัน้ตามสดัส่วน 

เครื่องมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบสอบถาม ซึง่มคี่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.67 ถงึ 1.00 และค่าความเชื่อมัน่อยูร่ะหวา่ง 

.9335 และ .9505 สถติทิี่ใชค้อื ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลว้นําเสนอในรปูแบบของตาราง

ประกอบการบรรยาย มกีารรายงานผลเป็นความเรยีง โดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู ผลการวจิยัพบวา่ 

 1. สภาพการดาํเนินงานบรหิารจดัการศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีอ่ําเภอ

เมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ตามมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อ

พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่  

  1.1 ดา้นการบรหิารจดัการศูนย์พฒันาเดก็เลก็ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 

พบวา่ ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็เปิดภาคเรยีนรวมกนัไมน้่อยกวา่ 230 วนั มคีา่เฉลีย่มากเป็นอนัดบัแรก 

  1.2 ดา้นบุคลากร ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ หวัหน้าศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็

ดูแลการดําเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย แผนงานและ

วตัถุประสงคข์องศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ มคีา่เฉลีย่มากเป็นอนัดบัแรก  
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  1.3 ดา้นอาคาร สถานที ่สิง่แวดลอ้ม และความปลอดภยั ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็น 

รายข้อ พบว่า สถานที่ตัง้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในพื้นที่ที่มีขนาดเหมาะสม และไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอันตราย                     

มคีา่เฉลีย่มากเป็นอนัดบัแรก  

  1.4 ดา้นวชิาการ และกจิกรรมตามหลกัสตูร ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 

เดก็ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มรี่างกายเจรญิเตบิโตตามวยั มสีุขนิสยัที่ด ีสุขภาพจติด ีและมคีวามสุข มคี่าเฉลี่ยมากเป็น

อนัดบัแรก  

  1.5 ดา้นการมสีว่นรว่มและสนบัสนุนจากทุกภาคสว่น ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นราย

ขอ้ พบว่า ศูนย์พฒันาเดก็เล็กได้รบัการช่วยเหลอืด้านการพฒันาปรบัปรุงอาคารสถานที่และสิง่แวดล้อมภายในและ

ภายนอกอาคารพรอ้มทัง้การเฝ้าระวงัดแูลความปลอดภยัและทรพัยส์นิภายในอาคารศนูย ์มคีา่เฉลีย่มากเป็นอนัดบัแรก  

  1.6  ดา้นสง่เสรมิเครอืขา่ยการพฒันาเดก็ปฐมวยั ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสรมิสนับสนุนการจดัประชุมบุคลากรในศูนย์พฒันาเด็กเล็กเพื่อกําหนดแผน 

ความรว่มมอืในการดาํเนินงานของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ มคีา่เฉลีย่มากเป็นอนัดบัแรก  

 2.ปจัจยัทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสงักัดองค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีอ่ําเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น 

พบวา่  

  2.1 ดา้นบุคลากร ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ครผููดู้แลเดก็ มวีุฒทิาง

การศกึษาปฐมวยั หรอืผา่นการอบรมดา้นการศกึษาปฐมวยั มคีา่เฉลีย่มากเป็นอนัดบัแรก  

  2.2 ดา้นงบประมาณ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ การจดัสรรงบประมาณ

เพือ่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ มคีวามเพยีงพอ เหมาะสม มคีา่เฉลีย่มากเป็นอนัดบัแรก  

  2.3 ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า จดัใหม้มีุมต่างๆ 

ภายในหอ้งเรยีน เชน่ มมุบลอ็ก มมุบา้น มมุหนงัสอื มมุศลิปะ มมุหมอ มมุวทิยาศาสตร ์มคีา่เฉลีย่มากเป็นอนัดบัแรก 

  2.4 ดา้นการบรหิาร ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ครผููด้แูลเดก็ทุกคน               

มสีว่นรว่มในการดาํเนินงานของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ทุกขัน้ตอน มคีา่เฉลีย่มากเป็นอนัดบัแรก  

 3. แนวทางการบรหิารงานศูนย์พฒันาเด็กเล็กสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อําเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เป็นรายดา้น พบวา่ มแีนวทางการบรหิาร ดงัน้ี  

  3.1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                       

ควรประเมินผลการทํางานของบุคลากรด้วยความเป็นธรรม  รองลงมา  คอื  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                       

ควรสนบัสนุนบุคลากรใหศ้กึษาต่อดา้นการศกึษาปฐมวยั เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการดแูลเดก็และองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ควรจดัหาบุคลากรใหเ้พยีงพอ เป็นไปตามสดัสว่นคร:ูนกัเรยีนเป็น 1:20 ตามลาํดบั   
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  3.2 ด้านบุคลากร พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ควรสนับสนุนงบประมาณด้านบุคลากร สื่อ 

หนังสอื วสัดุอุปกรณ์ใหแ้ก่ศูนยพ์ฒันาเดก็ใหม้ากขึน้ รองลงมา คอื องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ควรรบับุคลากรทีม่วีุฒิ

การศึกษาปฐมวยั เพื่อให้มคีวามรู้ความเข้าใจในการดูแลเด็กและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรรบัผู้ดูแลเด็กที่มี

บุคลกิภาพทีด่ ีมมีนุษยสมัพนัธด์ ีนิสยัด ีเน่ืองจากตอ้งอยูก่บัเดก็ เดก็จะไดม้แีบบอยา่งทีด่ตีามลาํดบั   

   3.3 ดา้นอาคารสถานที ่สิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั พบวา่ ควรปรบัปรุงหอ้งน้ําใหเ้หมาะสมกบัวยั       

ของเดก็ รองลงมา คอื ควรปรบัปรุงขนาดของหอ้งเรยีนใหเ้หมาะสมกบัเดก็และควรส่งเสรมิใหค้รมูคีวามรู ้ทกัษะ ใน

การจดัการเรยีนการสอน กจิกรรมเสรมิตามลาํดบั 

   3.4 ดา้นวชิาการและกจิกรรมตามหลกัสตูร พบว่า เดก็นักเรยีนควรไดร้บัการส่งเสรมิ ดา้นการออก

กําลงักายใหม้สีุขภาพแขง็แรงอยู่เสมอ ควรใหเ้ดก็ไดท้ํากจิกรรมการออกกําลงักายทุกวนั รองลงมา คอื เดก็นักเรยีน

ควรไดร้บัการสง่เสรมิใหม้พีฒันาการดา้นรา่งกาย อารมณ์ สงัคมและสตปิญัญา ใหเ้หมาะสมกบัวยัและองคป์กครองสว่น

ท้องถิน่ควรสนับสนุนด้านอุปกรณ์เทคโนโลย ีเช่น คอมพวิเตอร์ ให้ศูนย์พฒันาเดก็เพื่อนํามาทําเอกสารสื่อการสอน

ตามลาํดบั 

   3.5 ดา้นสง่เสรมิเครอืขา่ยการพฒันาเดก็ปฐมวยั พบวา่ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ควรนําผูด้แูลเดก็

ไปดูศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต้นแบบ ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ดเีด่น เพื่อผูดู้แลเดก็จะไดนํ้าความรูท้ี่ไดร้บัมาพฒันาศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็กของตนเอง ให้ดียิ่งขึ้นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีคณะกรรมการเครือข่ายในการวางแผนการ

ดาํเนินงาน และประชาสมัพนัธก์จิกรรมของทางศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ใหม้คีวามกา้วหน้าต่อไปตามลาํดบั  

   3.6 ด้านการมสี่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน พบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ควรส่งเสรมิให้

ผู้บรหิาร หวัหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็กเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน เพื่อสร้างสมัพนัธภาพที่ด ีเป็นการเปิด

โอกาสใหป้ระชาชนไดเ้สนอขอ้คดิเหน็ในการดาํเนินงานของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ตลอดจนสรา้งเครอืขา่ยทางการศกึษา

กับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมี

คณะกรรมการเครอืข่ายในการวางแผนการดําเนินงาน และประชาสมัพนัธ์กจิกรรมของทางศูนย์พฒันาเดก็เลก็ให้มี

ความกา้วหน้าต่อไปตามลาํดบั 

 
คาํสาํคญั: ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ การดาํเนินงานของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ปจัจยัดา้น 
การบรหิาร ความสาํเรจ็ในการดาํเนินงาน 
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โครงการบริหารการศึกษาสมัพนัธแ์ห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี35 

การสรา้งกรอบแนวคิดและทิศทางใหม่ 

ในการทาํวิทยานิพนธท์างการบริหารการศึกษา 

สารบญั 

เร่ือง                 หน้า 
ความสาํเรจ็ในการทาํวิทยานิพนธ ์       49 
ศ.ดร.ธรีะ  รญุเจรญิ 

แนวการเขียนโครงร่างสาํหรบัการวิจยั      57 

รศ.ดร. อุทยั บุญประเสรฐิ 

เส้นทางสู่ความสาํเรจ็ในการทาํวิทยานิพนธข์องนักศึกษา    69 
รศ. ดร. สมาน อศัวภมู ิ 
 
เทคนิคการทาํวิทยานิพนธอ์ย่างมีคณุภาพ      79 
ดร.วเิศษ  ภมูวิชิยั 
 
จดุอ่อนและข้อบกพร่องท่ีมกัจะพบบอ่ยในงานวิจยัวิทยานิพนธ ์   86 

รศ.ดร.อุทยั บุญประเสรฐิ 

เทคนิคการเขียนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง     92 
ดร.จารวุรรณ  พลอยดวงรตัน์ 

การนําเสนอผลงานวิจยัในท่ีประชมุวิชาการ      98 

ดร. วรยัพร  แสงนภาบวร 

ศาสตรแ์ละศิลป์สู่การเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธท่ี์ดี    107 

ดร.พรรณ ีสวุตัถ ี
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ความสาํเรจ็ในการทาํวิทยานิพนธ ์

ศ.ดร.ธรีะ  รญุเจรญิ 

1. ความนํา 

 บทความน้ีเรยีบเรยีงจากความรูแ้ละประสบการณ์ของผูเ้ขยีนในฐานะผูท้ี่มปีระสบการณ์ตรงใน

การทําวิทยานิพนธ์เพื่อเป็นไปตามเกณฑ์การศึกษาระดบัปรญิญาโทและระดบัปรญิญาเอกทัง้ในและ

ต่างประเทศและในฐานะผูส้อนระดบับณัฑติศกึษาและผูเ้ป็นที่ปรกึษาการทําวทิยานิพนธ์ เริม่ตัง้แต่ปี

การศกึษา 2523 เป็นตน้มาทัง้ระดบัปรญิญาโทและระดบัปรญิญาเอกอยา่งไรกด็เีน้ือหาสาระในบทความ

อาจจะไมถู่กตอ้งนกั  

 จากความรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกบัการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า 

การทําวทิยานิพนธ์เป็นกจิกรรมที่สรา้งและพฒันาความรูท้ี่สําคญัยิง่ในการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 

มากกว่าความรูจ้ากหลกัการ ทฤษฎ ีจากตําราและการสอนของคณาจารยม์าก เพราะเป็นกจิกรรมทีต่อ้งอาศยั

สมรรถนะดา้นความคดิ ดา้นบูรณาการองคค์วามรูต่้างๆ และดา้นความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่ในยุคโลกาภวิตัน์น้ีและต่อไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดา้นองค์ความรู ้และวธิกีารทีจ่ะนํามาใชเ้ป็นอย่าง

รวดเรว็ โดยเฉพาะความก้าวหน้าของสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ ทําให้แนวทางการสร้างองค์ความรู้

เป็นไปในรปูแบบใหม่ๆ  

วทิยานิพนธเ์ป็นกจิกรรมสรา้งองคค์วามรูค้วามเขา้ใจเพื่อพฒันาความคดิ แสวงหาคําตอบอยา่ง

เป็นระบบ พฒันาความคิดสร้างสรรค์และสร้างความนักเป็นวิชาการ อันจะนําไปสู่การแก้ปญัหา  

การแสวงหาคําตอบ การพฒันา และการสรา้งอาชพี และการดําเนินการเพื่อใหค้รบกบัเกณฑก์ารศกึษา 

โดยเฉพาะในระดบับณัฑติศกึษาและการสรา้งอาชพีและการดําเนินการเพื่อใหค้รบกบัเกณฑก์ารศกึษา 

โดยเฉพาะในระดบับณัฑติศกึษา  

ในการทําวิทยานิพนธ์จะประสบความสําเร็จจําเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ 

องคป์ระกอบทีน่่าจะตอ้งมหีลกัๆประกอบดว้ยคอื  

  (1)  ฐานความคดิพืน้ฐานของผูท้าํวทิยานิพนธ ์

  (2) สมรรถนะในการวจิยัทัง้ดา้นความรูแ้ละระเบยีบวธิวีจิยั 

  (3) หลกัสตูรการสอนเกือ้หนุนและหลกัเกณฑเ์หมาะสม 

  (4) สิง่แวดลอ้มในการศกึษาคน้ควา้ 

  (5) สมรรถนะการใชส้ือ่เทคโนโลยสีารสารเทศ 
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2. การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

การจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทีจ่ะนําไปสูคุ่ณภาพ จาํตอ้งอาศยัมาตรฐานบณัฑติศกึษา

หลายประการ เชน่ 

(1) มาตรฐานหลกัสตูร 
(2) มาตรฐานคณาจารย ์
(3) มาตรฐานการเรยีนการสอนและการวจิยั 
(4) มาตรฐานการวดัและประเมนิผล 
(5) มาตรฐานสถาบนัการผลติ 
(6) มาตรฐานวชิาชพี 

 
เกณฑก์ารทาํวิทยานิพนธ ์

ในการทําวิทยานิพนธ์จําเป็นต้องอาศยัเกณฑ์ในการดําเนินการหลายอย่าง จึงจะสอดคล้อง

เหมาะสมและนําไปสู่คุณภาพ ตามมาตรฐานขา้งต้น ซึ่งแต่ละสาขาวชิาอาจจะใช้เกณฑ์คล้ายกนัและ

แตกต่างกนับา้ง สาํหรบัในสาขาวชิาการบรหิารการศกึษาน่าจะครอบคลุมเกณฑต่์อไปน้ี 

(1) สอดคลอ้งกบัสาขาวชิาการบรหิารการศกึษา 
(2) สอดคลอ้ง สมบรูณ์ ตอบหรอืแกป้ญัหา  
(3) มคีุณคา่ต่อการพฒันาศาสตรก์ารบรหิารการศกึษา 
(4) มปีระโยชน์ต่อการนําไปใชใ้นการดาํเนินการและพฒันาวชิาชพีการบรหิาร 
(5) มคีวามทนัสมยั และเหมาะกบัการใชต่้อไป 
(6) มรีะเบยีบวธิทีีเ่ป็นทีย่อมรบัทัง้ระดบัชาตแิละระดบัสากล เทีย่งตรง เชื่อถอืไดแ้ละสอดคลอ้ง

กบัวธิวีจิยัของสาขาวชิา กอปรทัง้มกีารตรวจสอบทุกขัน้ตอน 
(7) มกีารกาํหนดบทบาทหน้าทีข่องผูท้าํและทีป่รกึษา 
(8) มรีะบบประเมนิและรบัรองผลวทิยานิพนธ ์

3. ผูท้าํวิทยานิพนธ ์
ผูท้ําวทิยานิพนธห์รอืผูว้จิยัเป็นองคป์ระกอบหลกัทีจ่ะนําไปสู่ความสาํเรจ็ ซึง่จําตอ้งมฐีานความคดิ

พืน้ฐานเบื้องต้นในตนเอง ต้องมสีมรรถนะในศาสตรท์ีจ่ะศกึษาวจิยั ต้องมสีมรรถนะในระเบยีบวธิวีจิยัและ
ตอ้งคุณลกัษณะทีเ่อือ้ต่อการทาํวทิยานิพนธ ์เป็นตน้ 

3.1 ฐานสมรรถนะพืน้ฐาน 
สมรรถนะพื้นฐานเป็นสิง่จําเป็นเบื้องต้นในการที่จะนําไปสู่ความสําเรจ็ในการทําวทิยานิพนธ ์

สมรรถนะพืน้ฐานดงักล่าวครอบคลุมหลายประการดงัน้ี 
(1) การมสีมรรถนะดา้นความคดิ ผูท้ําวทิยานิพนธ์จะตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถในการคดิ

ใหม ่(inquiry mind) อยา่งนกัคดิทีป่ระสบความสาํเรจ็หลายคน หลายสถาบนั เชน่  
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- Steve Jobbs : Stay hungry and stay foolish  
- Marc (Facebook) : ซุกซนทางความคดิ 
- Sing pore : Thinking school (Do beyond the best)  

(2) การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning person) กล่าวคือ เป็นผู้สนใจ และ
กระตอืรอืรน้ในการแสวงหาองคค์วามรูใ้หม่ๆ  โดยอย่างน้อยมวีนิยัแห่งการเรยีนรูต้ามแนวคดิของ Peter 
Senge นัน่คอื เรยีนรูด้ว้ยตนเองคดิอยา่งเป็นระบบ แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งกนัและกนั เรยีนรูเ้ป็นกลุ่ม
เป็นทมี เป็นตน้  

นัน่คอื ลกัษณะการเป็นบุคคลแหง่การเรยีนรูป้ระกอบดว้ย  
- การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
- ความสนใจใฝรู่ ้
- การมอีสิระในการคดิและการทาํ 
- การมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
- การชอบการเรยีนรูโ้ดยยดึปญัหาเป็นศนูยก์ลาง 
- การมทีกัษะในการใชส้ือ่เทคโนโลยเีพือ่การเรยีนรู ้(ธรีะ  รญุเจรญิ,2554) 

(3) การมสีมรรถนะในการจดัการความรู ้(Knowledge management) ความสามารถใน 
การจัดการความรู้เป็นฐานหลักที่สําคัญอีกอย่างหน่ึง กล่าวคือ ผู้ทําวิทยานิพนธ์ต้องมีความรู ้
ความสามารถในการจดัการเรยีนรู ้ซึง่ไดแ้ก่ 

- การจดัหาความรูจ้ากแหล่งต่างๆ 
- การจดัเกบ็เพือ่สบืคน้การเรยีนรู ้
- การประยกุตใ์ชค้วามรู ้
- การถ่ายทอด กระจาย และแบ่งปนัความรู ้
- การสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่

(4) การมคีุณลกัษณะทีเ่อือ้ เชน่ 
- ความกลา้เสีย่งไมต่ดิกรอบ 
- ความรบัผดิชอบ 
- ความต่อเน่ืองในการดาํเนินการ 
- ความวริยิะ อุสาหะ อดทน ไมย่อมแพ ้
- การมจีติมุง่สูผ่ลสมัฤทธิ ์(achievement-oriented)  

(5) การมคีวามรู ้ความสามารถ และความเขา้ใจในการจดัการศกึษายุคน้ี และต่อไปภาย
หน้าและสามารถปรบัใชไ้ดส้อดคลอ้งกบับรบิทแวดลอ้ม เชน่ 

- การบรหิารฐานทีต่ ัง้ (SBM)  
- การสอนโดยยดึผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
- การสรา้งความเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้

    ฯลฯ 
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3.2 ปัญหาท่ีควรแก้ไข 

 ผู้ทําวิทยานิพนธ์มีปญัหาหลายประการที่ทําให้การทําวิทยานิพนธ์ไม่ประสบ

ความสาํเรจ็ หรอืไมป่ระสบความสาํเรจ็อยา่งมคีุณภาพ ปญัหาทีค่วรปรบัปรงุไขไดแ้ก่ 

(1) การขาดความรบัผดิชอบในการศกึษาคน้ควา้ 
(2) การไมม่คีวามสนใจใฝรู่ ้และการกระตอืรอืรน้ 
(3) การไมต่่อเน่ืองของการศกึษาคน้ควา้ 
(4) การไมค่อ่ยมคีวามรเิริม่ สรา้งสรรค ์และตดิกรอบเดมิๆ 
(5) การไมม่คีวามสามารถประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
(6) การยดึระเบยีบตดิรอบเดมิๆไมก่ลา้เสีย่ง 
(7) การขาดทกัษะในการเขยีน 
(8) การขาดความคดิในการแสวงหาคาํตอบใหม่ๆ  
(9) การไมม่นิีสยัรกัการอา่นเพือ่ศกึษาคน้ควา้ 

3.3 สมรรถนะหลกัในการทาํวิทยานิพนธ ์
นักศกึษาที่ทําวทิยานิพนธ์เป็นบุคคลหลกัที่สําคญัยิง่ นอกจากมสีมรรถนะพื้นฐานแล้ว 

จาํตอ้งมสีมรรถนะหลกัในการทาํวทิยานิพนธ ์2 ประการคอื 
ประการท่ี 1 เป็นสมรรถนะดา้นความรู ้ความเขา้ใจในศาสตรก์ารบรหิารจดัการศกึษา 
ประการท่ี 2 เป็นสมรรถนะดา้นระเบยีบวธิวีจิยัรวมทัง้สถติทิีเ่กีย่วขอ้ง 
 

3.3.1 ศาสตรก์ารบริหารจดัการศึกษา 
นกัศกึษาตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในศาสตรก์ารบรหิารโดยทัว่ไป เป็นฐาน

เบือ้งตน้ เชน่ 
- ภาวะผูนํ้าในการบรหิาร 
- การพฒันาความเป็นองคก์รแหง่เรยีนรู ้
- การบรหิารฐานโรงเรยีน 
- การจดัการความรู ้
- ธรรมาภบิาลในการบรหิาร 
- ความเป็นมอือาชพีการบรหิาร 
 ฯลฯ 

อย่างไรก็ตาม ศาสตร์เฉพาะที่ใช้ในการทําวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องมีความรู ้

ความเขา้ใจอยา่งลกึซึง้ เพราะในวงการจะถอืว่า เราทําวทิยานิพนธเ์รื่องใด เราจะตอ้งมคีวามเชีย่วชาญ

ในองคค์วามรูน้ัน้อยา่งละเอยีดลกึซึง้คอืเป็นเอกะทคัคะในเรือ่งนัน่ 

3.3.2 ศาสตรใ์นวิทยาการวิจยั 
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สมรรถนะในศาสตรน้ี์เป็นสมรรถนะหลกัคู่กบัศาสตรเ์น้ือหาสาระตามขอ้ 
3.3.1 นัน่คอืผูท้าํวทิยานิพนธจ์ะตอ้งดาํเนินการดงัน้ี 

(1) การแสวงหาหวัขอ้ในการทาํวทิยานิพนธท์ีส่อดคลอ้งกบัเกณฑก์ารทํา
วทิยานิพนธข์า้งตน้ ซึง่ตอ้งเหมาะสมกบัระดบัวทิยานิพนธ ์เช่น ระดบัปรญิญาตร ีระดบัปรญิญาโท และ
ระดบัปรญิญาเอก 

(2) การจดัทําเคา้โครงวทิยานิพนธ์ตามหลกัเกณฑท์ี่กําหนด ปกตจิะเริม่
จากการจดั Concept paper (การเสนอหวัขอ้วทิยานิพนธ์) เสนอต่อคณาจารย์ผูท้รงคุณวุฒ ิเพื่อ
วพิากษ์วจิารณ์ ความเป็นไปได้ หรอืเหมาะสมเบื้องต้นซึ่งทัว่ไปในขัน้น้ีจะเรยีกว่า เสนอหวัขอ้ round 
table เพื่อประเมนิว่าควรดาํเนินการไดต่้อไปหรอืไม ่ในลําดบัต่อไปกจ็ดัทาํรายละเอยีดเคา้โครงวทิยานิพนธ ์
(ซึ่งมกัจะเรยีกว่าทํา 3 บท คอื บทนํา บทวรรณกรรม และการวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง และบทวธิดีําเนินการวจิยั) 
และสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ ์(บางสถาบนัอาจมอบหมายใหเ้ป็นหน้าทีข่องทีป่รกึษาวทิยานิพนธ)์ 

(3) การดําเนินการตามเค้าโครงที่กําหนด เป็นการสร้างและพัฒนา
เครือ่งมอื การตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอืและเกบ็ขอ้มลู วเิคราะหแ์ละการจดัทาํรายงานฉบบัสมบรูณ์ 

(4) การสอบป้องกนัหรอืการสอบปากเปล่าวทิยานิพนธ์ที่ทําเสรจ็แล้ว 
แล้วปรับปรุงแก้ไขให้เป็นฉบับสมบูรณ์แล้วสู่การอนุมัติปริญญา ต่อไป  การที่จะดําเนินการทํา
วทิยานิพนธ์ขา้งต้นไดด้ผีูท้ําวทิยานิพนธ์จะต้องมคีวามรู ้ความเขา้ใจในวธิวีจิยัทางสงัคมศาสตร ์ซึ่งมี
เป้าหมายเพื่อบรรยาย อธิบาย พยากรณ์ หรือควบคุมปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นการสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรเหตุไปสู่ตวัแปรผล หรอืมตีวัแปรผลแล้วไปแสวงหาตวัแปรเหตุ ซึ่งมกัจะ
เป็นลกัษณะความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรทัง้สองกลุ่มดงักล่าว ซึ่งอาจจะใชว้ธิวีเิคราะห ์(เฉพาะวจิยัเชงิ
ปรมิาณ) ดงัน้ี 

(1) Simple correlation 
(2) Stepwise Multiple Regression 
(3) LISREL (Linear Structure Relationship Model) ซึง่เป็นการสงัเคราะห ์
- Factor Analysis  
- Path Analysis  
- การประมาณคา่ Parameter ในการวเิคราะห ์Regression  

ซึ่งการดําเนินการวิจยัดงักล่าวข้างต้น อาจจะเป็นลักษณะการวิจยัสหสาขาวิชา (Interdisciplinary 

research) ซึ่งจะทําให้ได้องค์ความรู้เชิงบูรณาการที่สมบูรณ์ขึ้น ทัง้น้ีอยู่กับประเด็นปญัหาและ

วตัถุประสงคข์องการวจิยัหรอืของวทิยานิพนธ ์

4. หลกัสตูรและการสอน 

 หลกัสตูรและการสอนเป็นองคป์ระกอบในความสาํเรจ็ในการทาํวทิยานิพนธ ์เพราะเป็นสิง่กําหนด 

กตกิา การเรยีนการสอน 
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 เทา่ทีเ่ป็นอยูห่ลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาจะเป็นรปูแบบโครงสรา้งเดมิ จะกําหนดหน่วยกติขัน้ตํ่า

เกนิมาตรฐานบณัฑติศกึษาทีส่าํนกังานคณะกรรมการอุดมศกึษากําหนด เช่นระดบัปรญิญาเอก จากขัน้ตํ่า 48 

หน่วยกติ จะเพิม่เป็น 60- 72 หน่วยกติ คอืจะเน้นการเพิม่รายวชิามากขึน้ไปและหลกัสูตรจะมเีน้ือหา

แบบเดมิๆ ไมป่รบัเปลีย่นรายวชิา และชื่อรายวชิามากนกั แมก้ระทัง่จะปรบัปรุงหลกัสตูรทีเ่น้น TQF อยู่

ในปจัจุบนั 

 แนวโน้มในปจัจุบนัจะมรีายวชิาอุบตัใิหม่อยู่เสมอ (Emerging science) ซึ่งมลีกัษณะวชิา

ใหม่ๆ เป็นวชิาเชงิบูรณาการ ซึง่จะมาสามารถนําไปประยุกต์ใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการทําวทิยานิพนธ์

มาก 

 เท่าที่ผูเ้ขยีนเกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา

ของหลายมหาวทิยาลยั หลกัสตูรดุษฎบีณัฑติสาขาวชิาการบรหิารการศกึษาของมหาวทิยาลยัเทพสตร ีจะเป็น

หลกัสูตรที่สอดคล้องกบัแนวโน้มของการจดัการศกึษาในปจัจุบนัและอนาคตมาก โดยเฉพาะการกําหนด

รายวชิาใหม่ๆ  เชงิบูรณาการ แมก้ระนัน้กต็ามจาํนวนหน่วยกติหลกัสตูรยงัมากอยู่คอื 69 หน่วยกติ หลงั

ปรญิญาโท เพราะต้ององิมาตรฐานวชิาชพีของคุรุสภากําหนด (ซึ่งน่าจะผดิอํานาจหน้าที่ เพราะเป็น

หน่วยงานควบคุมมาตรฐานวชิาชพี ไมใ่ชม่อีาํนาจหน้าทีก่าํหนดมาตรฐานหลกัสตูรบณัฑติศกึษา) 

สําหรบัสภาพการจดัการศึกษาระดบับณัฑติศึกษาส่วนใหญ่จะยงัเน้นการนําองค์ความรู้จาก

หนงัสอืตํารามาถ่ายทอดใหน้กัศกึษาจดจาํ และทาํความเขา้ใจซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัการออกแบบการสอนไว้

ว่า การสอนให้เน้นผูเ้รยีนเป็นสําคญั เพราะนักศกึษาจะไม่ค่อยสามารถนํามาใช้ในการทําวทิยานิพนธ์

ไดม้ากนกั ทัง้ๆทีไ่ดร้บัการศกึษามามากมาย นักศกึษามกีจิกรรมการปฏบิตัดิว้ยตนเองน้อย ซึง่ไมค่่อยเกดิ

สมรรถนะเชงิปฏบิตัไิดจ้รงิ (ผดิหลกัทฤษฎ ีCone of Experience for learning ของ Edgar Dale) 

คณาจารยไ์มค่่อยเน้นการสอนเชงิบูรณาการหรอืเชงิประยุกตใ์นสถานการณ์จรงิมากนัก พอมา

ปฏบิตัใินการทําวทิยานิพนธ์จงึไม่ค่อยมสีมรรถนะ ถ้าเป็นลกัษณะ Problem-based learning น่าจะ

ก่อให้เกิดสมรรถนะในการทําวิทยานิพนธ์ได้มากขึ้น นอกจากนัน้ การสอนมกัอยู่แต่ในกรอบทฤษฎ ี

ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ ซึ่งเป็นสมรรถนะที่ถึงปรารถนาในปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคต การเรยีนรูโ้ดย 

การพึง่คนอื่นเป็นการเรยีนรูอ้ยูใ่นวงจาํกดัมาก 

การจดัระบบการทําวทิยานิพนธ์และการให้คําปรกึษาเป็นส่วนสําคญัในความสําเรจ็ของการทํา

วทิยานิพนธ ์ถา้ในทุกๆวชิาทีเ่ปิดสอนใหม้กีารคดิประเดน็ปญัหาในการทําวทิยานิพนธ ์มกีารวพิากษ์วจิารณ์

ซึ่งกนัและกนัก็จะช่วยให้การกําหนดหวัข้อวิทยานิพนธ์ได้ดีขึ้น และนักศึกษากบัคณาจารย์เรยีนรู้ไป

ดว้ยกนั 
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นอกจากน้ีถา้ในการลงทะเบยีนวทิยานิพนธม์กีารกําหนดใหม้กีารกลบัมามกีจิกรรมร่วมกนั เพื่อ

รายงานความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรยีนรูซ้ึ่งกนัและกนั กจ็ะสามารถสรา้งความกา้วหน้าในการทํา

วทิยานิพนธ์ได้อย่างเป็นระบบ และทัง้กระบวนการน้ีจดัใหค้ณาจารย์ผู้เป็นที่ปรกึษามาร่วมกจิกรรม 

ทุกกจิกรรม ใหค้าํปรกึษาไปพรอ้มเชงิ Clinical thesis กจ็ะสรา้งความกา้วหน้าไดด้ยีิง่ขึน้ 

5. ส่ิงแวดล้อมและส่ือเทคโนโลยี 

สิง่แวดล้อมและสื่อเทคโนโลยเีป็นองค์ประกอบสําคญัที่เอื้อต่อความสําเร็จในการน้ีการจดั

บรรยากาศเกีย่วกบัการศกึษาเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมจะเป็นลกัษณะเอือ้ต่อระบบการศกึษาเรยีนรู ้อาจจะเป็นการจดั

เชงิ symposium ทัง้ภายในสถาบนัเองหรอืจดัเพื่อร่วมกบัมหาวทิยาลยัภายนอก หรอืจดันิทศัการการวจิยั 

เพือ่เป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั 

สามรรถนะในการใชส้ื่อเทคโนโลยใีนการศกึษาคน้ควา้มคีวามสาํคญัต่อการทําวทิยานิพนธ์

มากในปจัจุบนั เพราะจะทําให้เรื่องที่ทําทนัสมยัและเกิดความใหม่ได้ดขีึ้น มหาวิทยาลยัควรจดัให้มกีาร

ฝึกอบรมใหน้ักศกึษาไดใ้ช ้internet ในระบบต่างๆ เพื่อการคน้ควา้เน้ือหาสาระทีเ่กี่ยวขอ้ง  กอปรทัง้

จดัหาคอมพวิเตอรห์รอืส่งเสรมิใหน้ักศกึษาม ีnotebook ประจําตวั กจ็ะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการทํา

วทิยานิพนธม์ากขึน้ 

 

 

สรปุ 

การทําวิทยานิพนธ์จะประสบความสําเร็จได้ดีและมีประสิทธิภาพจําเป็นต้องอาศัย

องคป์ระกอบหลายอยา่ง ซึง่พอสรปุไดด้งัน้ี 

1. นักศกึษาต้องตัง้ใน มมีานะ อดทน และใฝ่เรยีนรูเ้องเป็นสําคญั มคีวามเป็นบุคคลแห่ง 

การเรยีนรู ้มคีวามรู ้ความเขา้ใจและความสามารถทัง้ศาสตรก์ารบรหิารการศกึษาและศาสตรว์ทิยาการ

วจิยั 

2. หลกัสูตรการศึกษาและการจดัการเรยีนการสอนมีความทนัสมยั และเอื้อต่อการทํา

วทิยานิพนธ ์เน้นกจิกรรมเชงิ problem-based learning และเน้นการประยกุตห์รอืบรูณาการเน้ือหาสาระ

ทีใ่ชส้อน และถอืวา่นกัศกึษาและคณาจารยเ์รยีนรูไ้ปดว้ยกนั 
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3. มหาวทิยาลยัจดัระบบการทําวทิยานิพนธ์เป็นขัน้ๆ ตามกจิกรรมที่เหมาะสม จดัหาสื่อ

เทคโนโลยีที่ทุกคนจะได้ใช้ที่ทันสมัย  ให้เ ป็นอุปกรณ์ในการศึกษา  ทัง้ น้ีจํ า เ ป็นต้องอาศัย 

การยดืหยุน่พอสมควร นอกจากนัน้ จะตอ้งจดัใหม้กีจิกรรมเผยแพรห่รอืเสนอผลงานเป็นระยะๆ ซึง่เป็น

การสรา้งบรรยากาศทีด่ ี

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอให้โชคดี 

ธีระ  รญุเจริญ 
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แนวการเขียนโครงรา่งสาํหรบัการวิจยั 

                                          รศ.ดร. อุทยั บุญประเสรฐิ 

บทนํา 

 การวิจยั เป็นกระบวนการศกึษา ค้นหาความรู ้ขอ้เท็จจรงิ ด้วยวธิกีารที่มรีะบบระเบยีบ มี

กฎเกณฑใ์นการแสวงหาคําตอบ ในการรวบรวมขอ้มลูความรูส้าํหรบัตอบคําถามหรอืประเดน็การศกึษา

ทีไ่ดต้ัง้ไวอ้ยา่งเป็นระบบ เป็นการศกึษา คน้ควา้ หาขอ้ความรู ้ดว้ยกระบวนการทีเ่ป็นทีย่อมรบักนัในแต่

ละสาขาวชิา ซึง่ส่วนใหญ่นิยมใชก้ระบวนการเชงิวทิยาศาสตร ์ถอืกนัว่า เป็นวธิทีีเ่ป็นระบบระเบยีบ ให้

ขอ้ความรูจ้ากการคน้ควา้ทีถู่กตอ้ง แมน่ยาํ มคีวามน่าเชื่อถอืไดม้ากทีส่ดุ 

 ในการวจิยัแต่ละเรื่อง นกัวจิยั ผูท้ีจ่ะดาํเนินการหรอืผูท้ีจ่ะทาํการวจิยั จะตอ้งวางแผนเรื่องทีจ่ะ

ทําการวจิยัเป็นการล่วงหน้า คอื มกีารคดิเกี่ยวกบัการวจิยัอย่างเป็นระบบ และเขยีนโครงร่างการวิจยั 

หรอืเสนอเป็น Research proposal ทีแ่สดงภาพรวมของการวจิยั สาระและรายละเอยีดทีส่าํคญัๆ แสดง

ใหเ้หน็ถงึขัน้ตอนและรายละเอยีดในแต่ละขัน้ตอนของการวจิยั  

 โครงร่างการวจิยั มคีวามสําคญัยิง่สําหรบัการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา ที่มงีานวจิยัในรูป

วทิยานิพนธ ์สาระนิพนธ ์หรอืดุษฎนิีพนธ ์ซึง่เป็นส่วนสาํคญัยิง่ของการศกึษา เป็นสิง่ทีจ่ําเป็นจะตอ้งใช้

เป็นเครื่องมอื สาํหรบัการพจิารณาเสนอขออนุมตัใิหจ้ดัทําการวจิยัได ้หรอืพจิารณาสาํหรบักรณีทีม่กีาร

ขอทุนสําหรบัการทําวจิยั เพื่อใหผู้พ้จิารณาเหน็ภาพรวม (Overview) ของการวจิยั เหน็สาระและ

รายละเอยีดทีส่าํคญั เหน็ถงึระเบยีบวธิวีจิยัทีด่ ีทีม่คีวามเป็นไปไดใ้นการทาํวจิยัไดจ้นสาํเรจ็ผล และเหน็

ประโยชน์ที่จะเกิดจากการวิจัยเรื่องนัน้ สมควรได้ร ับการอนุมัติให้ทําการวิจัยได้หรือสมควรให ้

การสนบัสนุน 

  ในโครงร่างการวจิยัที่ด ีจะช่วยใหท้ราบว่า จะทําวจิยัเรื่องอะไร มวีตัถุประสงค์อะไร จะวจิยั

อย่างไร จะใชร้ะเบยีบวธิกีารวจิยัอย่างไร เป็นระบบระเบยีบสมเหตุสมผลด้วยวธิวีทิยาการการวจิยัที่

เหมาะสมกบัเรือ่งหรอืไม ่และงานวจิยันัน้มปีระโยชน์อะไรบา้ง ซึง่หากผูท้ีท่าํวจิยัมคีวามรู ้มคีวามชดัเจน

ในเรือ่งเหล่าน้ีแลว้ กจ็ะไมย่ากทีจ่ะเขยีนโครงรา่งการวจิยัทีด่ไีด ้
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องคป์ระกอบของโครงรา่งการวิจยั 

 ในโครงรา่งการวจิยัโดยทัว่ไปแสดงถงึสาระในองคป์ระกอบพืน้ฐานทีส่าํคญัดงัต่อไปน้ี 

  1. ชื่อเรือ่ง 

  2. ความสาํคญัและทีม่าของปญัหาการวจิยั 

  3. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

  4. คาํถามสาํหรบัการวจิยั 

  5. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

  6. สมมตฐิาน และ กรอบแนวคดิในการวจิยั 

  7. ขอบเขตของการวจิยั 

  8. คาํนิยามเชงิปฏบิตัทิีจ่ะใชใ้นการวจิยั 

  9. ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บัจากการวจิยั (เมือ่วจิยัเสรจ็) 

  10. ระเบยีบวธิวีจิยั/วธิดีาํเนินการวจิยั 

  11. ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

  12. งบประมาณคา่ใชจ้า่ยในการวจิยั 

  13. บรรณานุกรม 

  14. ภาคผนวก 

  15. ประวตัขิองผูด้าํเนินการวจิยั 

  1. ช่ือเรื่อง (the title) 

  ชื่อเรือ่งทีว่จิยัเป็นสิง่ทีส่าํคญัมาก ทีบ่อกใหรู้ว้่ากําลงัจะศกึษาคน้หาคาํตอบเกีย่วกบัอะไร แสดง

ใหเ้หน็หรอืเป็นทีม่าของคําสําคญั (Key Words) ทีเ่กี่ยวขอ้ง และเป็นหลกัสําหรบัการวจิยัเรื่องนัน้

โดยตรง ชื่อเรือ่งทีว่จิยัควรมคีวามหมายชดัเจน  ควรเป็นขอ้ความทีส่ ัน้ กะทดัรดัและชดัเจน ระบุถงึเรื่อง
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ทีจ่ะทําการศกึษาวจิยั ว่าทําอะไร เรื่องอะไร กบัใคร ทีไ่หน อย่างไร เมื่อใด หรอืต้องการคน้หาคําตอบ

อะไร แสวงหาผลอะไรจากการวจิยัเรือ่งทีร่ะบุนัน้  

  ชื่อเรื่องสําหรบัการวจิยัเป็นจุดเริม่ต้นทีส่ําคญั การเลอืกหวัเรื่องของการวจิยั อาจไดม้าจาก 

ความสนใจของผู้วจิยั ในสิง่ที่ผูว้จิยัสนใจมากที่สุด จะสะท้อนให้เหน็ได้ว่า เป็นเรื่องที่ มอีะไรน่ารู ้น่า

ศกึษา ที่ท้าทายความสามารถในการวจิยั เป็นเรื่องที่สามารถจะทําวจิยัได้  อยู่ในวสิยัที่จะทําวจิยัได ้

หรือไม่เกินความสามารถของผู้วิจัย แสดงให้เห็นว่า เรื่องที่เสนอวิจยันัน้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญ  

โดยเฉพาะจะมปีระโยชน์ใดบ้างที่จะได้รบัจากการวจิยัและผลของการวจิยั จะเป็นการก่อให้เกิดองค์

ความรูใ้หมห่รอืสรา้งแนวความคดิใหม ่นวตักรรมใหมใ่ดๆไดบ้า้ง   

  ทีส่าํคญัมากสาํหรบัการศกึษาระดบัสงู ระดบับณัฑติศกึษา (Graduate Study) คอื ชื่องานวจิยั 

เรื่องที่วจิยั ต้องเป็นเรื่องที่ไม่ซํ้าซ้อนกบังานวจิยัอื่นที่ทํามาแล้ว  เรื่องความซํ้าซ้อนในประเดน็ต่างๆ

ต่อไปน้ี เป็นสิง่ทีพ่งึตอ้งพจิารณา ไดแ้ก่ ชื่อเรื่องและปญัหาการวจิยั สถานทีท่ีท่าํการวจิยั ช่วงระยะเวลา

ทีท่ําการวจิยั วธิกีารหรอืระเบยีบวธิขีองการวจิยั เป็นหน้าทีแ่ละจรยิธรรมทางวชิาการของผูว้จิยัเอง ที่

ตอ้งรบัผดิชอบในประเดน็ความซํ้าซอ้นเหล่าน้ี   

  2. ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา (background and rationale) 

  เรือ่งน้ีสาํหรบับางสถาบนั อาจมชีื่อเรยีกแตกต่างกนัไดใ้นบางทีบ่างแหง่ เช่น เรยีกว่า หลกัการ

และเหตุผล ความเป็นมาและความสําคญัของการวจิยั  ความสําคญัและความจําเป็นของการวจิยั ภูมิ

หลงัของการวจิยั หรอืความสาํคญัของการวจิยั ฯลฯ ในสว่นน้ีจะระบุถงึเหตุผลทีม่าของการวจิยั ปญัหาที่

ปรากฏ ความสาํคญัของเรื่องทีเ่สนอวจิยั ระบุถงึความสาํคญัหรอืความจาํเป็น คุณค่า และประโยชน์ทีจ่ะ

ไดจ้ากการวจิยัในเรือ่งนัน้  

  ผูว้จิยัจะแสดงใหเ้หน็ถงึทีม่าของเรื่องทีว่จิยั ปญัหาและการวเิคราะหป์ญัหา ประเดน็ปญัหาที่

ผูว้จิยัหยบิยกมาศกึษา ตอ้งระบุใหเ้หน็ว่า ปญัหาการวจิยัคอือะไร มคีวามเป็นมาหรอืภูมหิลงัอย่างไร มี

การศกึษาเกี่ยวกบัเรื่องทีว่จิยัมาแลว้หรอืยงั มทีีใ่ดบา้ง และการวจิยัทีเ่สนอน้ีจะช่วยใหไ้ดค้ําตอบใด ได้

องคค์วามรูใ้หมใ่ดเพิม่ขึน้ จะมคีุณคา่ต่องานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีว่จิยัไดอ้ยา่งไร 

  สิง่ทีส่าํคญัคอื ตอ้งแสดงใหเ้หน็ไดช้ดัเจนวา่ ปญัหาการวจิยัคอือะไร  มภีมูหิลงั มคีวามเป็นมา

หรอืมบีรบิทอยา่งไร และการวจิยัทีเ่สนอน้ีจะชว่ยใหไ้ดค้าํตอบทีม่คีณุคา่ใดเพิม่ขึน้ 
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   3. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั (objectives) 

  การตัง้วตัถุประสงค ์อาจเสนอไดเ้ป็น 2 ชนิด คอื 

  วตัถปุระสงคท์ัว่ไป (General Objective) มกัจะกล่าวถงึสิง่ทีค่าดหวงั (implication) หรอืสิง่ที่

คาดวา่จะเกดิขึน้จากการวจิยัในเรือ่งทีเ่สนอ แสดงเกีย่วกบัจุดมุง่หมายในระดบักวา้งๆ แต่ตอ้งครอบคลุม

งานวจิยัทีจ่ะทําทัง้หมด เช่นเพื่อศกึษาถงึแบบแผนของสงัคมสมัพนัธแ์ละพฤตกิรรมปฏสิมัพนัธร์ะหว่าง

ผูบ้รหิารและคณะครใูนโรงเรยีนและชุมชน 

  วตัถปุระสงคเ์ฉพาะ (Specific Objective) จะระบุถงึสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ ทีเ่ป็นผลจากการวจิยัครัง้

น้ีโดยเฉพาะเจาะจง ที่ได้จากงานวิจยัครัง้น้ีโดยตรง เช่น เพื่อศึกษาถึงปญัหาและความต้องการใน

สวสัดกิารดา้นต่างๆ ตามความตอ้งการของครแูละบุคลากรในสถานศกึษา 

  4. คาํถามสาํหรบัการวิจยั (research question) 

  คําถามสําหรบัการวจิยั เป็นสิง่สําคญัซึ่งจะช่วยใหผู้้วจิยัดําเนินการวจิยัได้ถูกต้อง ไม่สบัสน 

ผู้วิจยัต้องการกําหนดและให้นิยามปญัหานัน้ให้ชดัเจน จะช่วยให้สามารถกําหนดวตัถุประสงค์ของ 

การวิจยัได้ชดัเจน จะช่วยให้สามารถตัง้สมมติฐาน (ถ้าม)ี ได้อย่างเหมาะสม  การให้นิยามตัวแปร 

ตลอดจนกําหนดการวดัตวัแปรเหล่านัน้ได้ดแีละเป็นการจําเพาะเจาะจง สําหรบัการวจิยัเรื่องที่เสนอ

โดยเฉพาะ 

  คาํถามของการวจิยัตอ้งสมัพนัธก์บัเรื่องทีจ่ะศกึษาวจิยั โดยอาจมไีดท้ัง้คําถามหลกัและคาํถาม

รอง หรอืจะมแีต่เพยีงอยา่งหน่ึงอยา่งใดกไ็ด ้ซึง่คาํถามสาํหรบัการวจิยัน้ี จะเป็นคาํถามทีต่อ้งการคาํตอบ

จากการวจิยั เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการวจิยัโดยตรง  

  5. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง (review of related literatures) 

  ส่วนน้ีในหลายที่อาจเรยีกว่า การทบทวนวรรณกรรม เป็นส่วนที่ผู้วจิยัเขยีนถึงผลที่ได้จาก

การศกึษาคน้ควา้ทบทวนจากตํารา จากเอกสารต่างๆ ทัง้เชงิทฤษฎ ีหลกัการ และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

เป็นผลมาจากการศกึษาทบทวน วเิคราะห์ สงัเคราะห์ขอ้ความรูท้ี่เกี่ยวขอ้งและที่นํามาใชก้บัการวจิยั

เรื่องที่เสนอโดยตรง  ส่วนใหญ่ได้แก่ข้อความรู้ ทฤษฎี หลักการ ข้อเท็จจริงต่างๆ แนวคิดของผู้รู้

ผูเ้ชีย่วชาญ และผลงานวจิยัต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหาทีว่จิยั แนวทางและวธิวีทิยาการในการดาํเนินการ

วจิยัทีอ่าจเกีย่วขอ้ง หรอือาจนํามาประยกุตใ์ชใ้นเรือ่งทีเ่สนอวจิยัครัง้นัน้เกีย่วขอ้ง ตวัแปรทีศ่กึษา  
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  แต่ละหวัขอ้เน้ือเรือ่งทีท่บทวน วเิคราะห ์สงัเคราะห ์ใหจ้ดันําเสนอเรยีงตามลําดบั เพื่อใหผู้อ้่าน

ไดเ้หน็พฒันาการต่างๆ ในขอ้ความรู ้ (State of the Arts) ทีเ่กีย่วกบัปญัหาทีว่จิยั ทีม่คีวามสมบูรณ์ทัง้

เน้ือหา ภาษา และความต่อเน่ือง เชื่อมโยงปญัหาทีศ่กึษา กบัปญัหาวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ไดเ้คยมผีูศ้กึษา

มาก่อนแลว้  ครอบคลุมเอกสารทีส่ําคญัๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปญัหาทีศ่กึษาครบถ้วน  โดยเรยีบเรยีงอา้งองิ

แหล่งเอกสารปฐมภูม ิหรอืต้นฉบบัใหม้ากที่สุด  ครอบคลุมเอกสารที่สําคญั  ครอบคลุมเอกสารใหม่ๆ

อย่างต่อเน่ืองสมบูรณ์ ไม่เป็นแต่เพยีงสรุปผลการศึกษาที่ทํามาแล้วเท่านัน้ แต่เป็นการเรยีบเรยีงใน

ลกัษณะทีเ่ชื่อมโยง และชีใ้หเ้หน็ถงึความกา้วหน้าเชื่อมโยงกบัปญัหาทีจ่ะศกึษาวจิยั หรอืประโยชน์ใน

การกําหนดแนวคิดในการวิจยั ซึ่งจะต้องมกีารเชื่อมโยงปญัหาที่ศึกษากบักรอบทฤษฎี หรือ กรอบ

แนวคดิ มกีารเชื่อมโยงกรอบทฤษฎีกบัปญัหาที่ศึกษาที่เหมาะสม เป็นกรอบแนวคดิอย่างมเีหตุมผีล

อยา่งเดน่ชดั และสามารถใชเ้ป็นกรอบของการออกแบบกาํหนดวธิดีาํเนินการวจิยัได ้

  6. สมมติฐาน (Hypothesis) และกรอบแนวคิดในการวิจยั (conceptual framework) 

  การตัง้สมมตฐิาน เป็นการคาดคะเนหรอืการทํานายคําตอบดว้ยวธิกีารทีม่เีหตุผล เน้นการตัง้

ขอ้สนันิษฐานหรอืสมมตฐิานอย่างมเีหตุผล มหีลกัวชิา ในลกัษณะทีแ่สดงความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร

อสิระหรอืตวัแปรต้น (independent variables) และตวัแปรตาม (dependent variable)  

การตัง้สมมตฐิานเป็นสิง่ทีไ่ม่จําเป็นเสมอไป ทีต่อ้งมใีนทุกงานวจิยั แต่เมื่อใดทีม่กีารกําหนดสมมตฐิาน 

จะช่วยให้การกําหนดกรอบการวิจัยมีความจํากัด ชัดเจน มีความจําเพาะเจาะจงยิ่งขึ้น แต่ 

การตัง้สมมตฐิานตอ้งมหีลกัเกณฑ ์มคีวามเป็นเหตุผล มหีลกัวชิารองรบั และสมัพนัธก์บัการวจิยัโดยตรง 

เพราะตวัสมมตฐิานจะทําหน้าทีเ่สมอืนเป็นทศิทางหรอืแนวทางในการวจิยั จะช่วยใหแ้นวทางการเกบ็

รวบรวมขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู สามารถทดสอบได ้วดัได ้และทีส่าํคญัคอืจะตอบวตัถูประสงคข์อง

การวจิยัไดต้รงและครบถ้วน   สมมตฐิานต่างๆทีก่ําหนดขึน้นัน้ หากนํามาเชื่อมโยงหรอืรวมกนัใหเ้ป็น

ระบบ จะมลีกัษณะรวมทีเ่ป็นกรอบแนวความคดิของการวจิยัครัง้นัน้ทัง้เรือ่ง   

  แต่ในการวจิยัในแต่ละเรื่องนัน้ ผูว้จิยัอาจกําหนดกรอบแนวความคดิในการวจิยั(conceptual 

framework) โดยระบุว่า การวจิยัครัง้นัน้มตีวัแปรอะไรบา้งทีส่าํคญั และตวัแปรเหล่านัน้มคีวามสมัพนัธ์

กนัอย่างไร นําไปสู่คําตอบที่เป็นวตัถุประสงค์ของการวิจยัอย่างไร หรอืกําหนดสมมติฐานที่ระบุถึง

ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรในลกัษณะทีเ่ป็นขอ้ๆเฉพาะกไ็ด ้

   7. ขอบเขตของการวิจยั 

   ขอบเขตของการวิจยั เป็นการระบุใหท้ราบว่า การวจิยัทีเ่สนอนัน้ จะมขีอบเขตของการวจิยั

ครอบคลุมอะไรบา้ง กวา้งขวางเพยีงใด หรอืจาํกดัอยู่ในประเดน็ ตวัแปร หรอืลกัษณะความสมัพนัธข์อง
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ตวัแปรใดบา้ง หรอืดว้ยเงื่อนไขใดบา้ง ซึง่ในขอบเขตของการวจิยั จะตอ้งกําหนดขอบเขตใหแ้น่นอน ว่า

จะครอบคลุมอะไรบ้าง ในบางประเดน็อาจทําโดยการกําหนดขอบเขตของเรื่องหรอืเน้ือหาสาระ กลุ่ม

ประชากร สถานที่ พื้นที่หรอืแหล่งที่วจิยั หรอืในช่วงระยะเวลาใด โดยขอบเขตการวจิยัต้องระบุ ให้

แน่นอนชดัเจน และเหมาะสมกบัเรือ่งทีว่จิยั 

  8. การให้คาํนิยามเชิงปฏิบติัการท่ีจะใช้ในการวิจยั (operational definition) 

  ในการวจิยัทุกครัง้ จะมตีวัแปร (variables) หรอืคาํศพัทเ์ฉพาะต่างๆ  (terms) ทีจ่าํเป็นตอ้งให้

คําจํากดัความเฉพาะ สําหรบัการวจิยัครัง้นัน้ไวอ้ย่างชดัเจน ช่วยใหไ้ม่สบัสนกบัขอ้ความรูห้รอืการวจิยั

อื่น ทีใ่ชต้วัแปรหรอืคาํศพัทเ์ฉพาะทีเ่หมอืนกนัหรอืใกลเ้คยีงกนั คาํศพัทเ์ฉพาะทีใ่ชใ้นแต่ละงานวจิยั จะมี

ลกัษณะนิยามเชงิปฏิบตัิการ หรอื Operational Definition เป็นนิยามในรูปที่สามารถสงัเกต 

(observation) ไดห้รอืวดั (measurement) ไดโ้ดยตรง สําหรบัการวจิยัเรื่องทีเ่สนอ ช่วยใหเ้ขา้ใจ

ตรงกนั ไม่แปลความหมายเป็นอย่างอื่น หรอืสามารถแปลความหมายไปไดห้ลายทาง ช่วยใหส้ามารถ

กาํหนดเครือ่งมอืวจิยัไดเ้หมาะสม 

  คํานิยามเชงิปฏบิตักิารทีจ่ะใชใ้นการวจิยั (operational definition) นัน้เป็นคํานิยามเฉพาะ

สาํหรบัการวจิยัในเรื่องทีเ่สนอนัน้เป็นหลกัสาํคญั ทีจ่ะเหน็ไดช้ดัไดแ้ก่ คาํสาํคญั (Key words) จากหวั

เรือ่งทีว่จิยั คาํศพัทเ์ฉพาะของตวัแปร (variables) ทีใ่ชใ้นการวจิยั 

9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบัจากการวิจยั(expected benefits and application) 
  ในส่วนน้ีจะเป็นขอ้ความทีแ่สดงถงึผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั เมื่อการวจิยัเสรจ็สิน้แลว้อธบิายถงึ

ประโยชน์ทีจ่ะไดเ้มือ่ไดนํ้าผลหรอืนําสิง่ทีไ่ดจ้ากการวจิยัไปใชจ้รงิต่อไป เช่น จะเป็นการคน้พบขอ้ความรู้

ใหม่ๆ  ไดต้วัแบบหรอืรปูแบบ (Model) สาํหรบัการปฏบิตักิารในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยัครัง้นัน้ใน 

แนวใหม ่ ไดข้อ้ความรูท้ีอ่าจใชพ้สิจูน์ขอ้ผดิพลาด บกพร่อง หรอืการเปลีย่นแปลงจากขอ้ความรูเ้ก่า ได้

ขอ้ความรูท้ีส่นับสนุนหรอืคดัคา้นทฤษฎีเดมิ หลกัการเดมิ  และประโยชน์ในเชงิประยุกต์ เช่น ผลของ

การวจิยัอาจนําไปสู่การปฏบิตักิารใหม่ทีม่ปีระสทิธผิลประสทิธภิาพยิง่ขึน้กว่าเดมิ  นําไปใชป้ระกอบใน 

การวางแผนและกาํหนดนโยบายต่างๆ หรอืเพือ่หาแนวทางพฒันางานเดมิใหด้ยีิง่ขึน้  ผลจากการวจิยัจะ

มสีว่นสง่ผลกระทบ (impact) ต่อเรือ่งหน่ึงเรือ่งใด ในทางตรง หรอืทางออ้มอยา่งไร เป็นตน้ 

  10. ระเบียบวิธีวิจยั (research methodology) 

  เป็นการใหร้ายละเอยีดเกี่ยวกบัขัน้ตอนที่สําคญัในการดําเนินการวจิยัว่า แต่ละขัน้ตอนจะทํา

อะไร อยา่งไร  โดยทัว่ไปเป็นการใหร้ายละเอยีดในเรือ่งต่อไปน้ี คอื 
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  วิธีวิจยั จะเลอืกใชว้ธิวีจิยัแบบใด เช่น จะใชก้ารวจิยัเอกสาร การวจิยัเชงิประวตัศิาสตร ์การ

วจิยัเชงิบรรยาย การวจิยัแบบทดลอง การวจิยัเชงิคุณภาพ หรอืใชห้ลายวธิแีบบผสมผสานรวมกนั ซึง่ก็

ตอ้งระบุใหช้ดัเจนวา่จะใชว้ธิอีะไรบา้ง 

  ขัน้ตอนสาํคญัของการดาํเนินการวิจยั ระบุใหเ้หน็ว่า กจิกรรมการวจิยัแบ่งเป็นกี่ข ัน้ตอน 

แต่ละขัน้ตอนเรยีกว่าอะไร จะทาํอะไร และแสดงรายละเอยีดต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง เช่น แหล่งขอ้มลู 

จะเกบ็ขอ้มูลจากแหล่งใดบ้าง เช่น จะเกบ็ขอ้มูลทุตยิภูม ิจากทะเบยีนราษฎร ์สมุดสถติริายปี สํามะโน

ประชากรและเคหะ ฯลฯ หรือจะเป็นข้อมูลปฐมภูมิ จากการสํารวจ การสนทนากลุ่ม การสังเกต  

การสมัภาษณ์ระดบัลกึ ฯลฯ เป็นตน้ 

  ประชากร ประชากรที่จะศึกษา ระบุให้ชัดเจนถึงประชากรที่ใช้ในการศึกษา กําหนด

คุณลกัษณะของประชากรทีจ่ะศกึษาใหช้ดัเจน เช่น เพศ อายุ สถานภาพเชงิเศรษฐกจิสงัคม สถานภาพ

การสมรส ศาสนา เขตทีอ่ยู่อาศยั บางครัง้ประชากรทีต่้องการศกึษาอาจเป็นครวัเรอืน หมู่บา้น อําเภอ 

จงัหวดั ฯลฯ กไ็ด ้

  กลุ่มตวัอย่างและวิธีการเลือก การสุ่มตวัอย่าง ควรอธบิายว่าจะใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบ

ใด ขนาดตวัอยา่งมจีํานวนเท่าใด เน้นทีค่วามเป็นตวัแทนทีแ่ทจ้รงิ ทีม่คีุณลกัษณะทีถู่กตอ้งและมขีนาด

หรอืจาํนวนทีเ่พยีงพอสาํหรบัการเป็นตวัแทน   

  วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล ระบุเครื่องมอืและวธิกีารทดสอบความแม่นยาํ ความน่าเชื่อถอืได้

ของเครื่องมอืว่าเป็นอย่างไร ทําอย่างไร ระบุวธิกีารทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูใหช้ดัว่า เกบ็ขอ้มูลจากทีไ่หน 

และจะเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างหรือแหล่งข้อมูลได้อย่างไร เช่น วิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์ 

การสมัภาษณ์  การสาํรวจ การสงัเกต การทดสอบ หรอืการสนทนากลุ่ม เป็นตน้ 

  การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล ระบุการประมวลผลขอ้มูลใหเ้หน็ว่า ทําอะไร ทํา

อย่างไร จะวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร ใช้เครื่องมืออะไรในการประมวลผลและในการวิเคราะห์ข้อมูล  

การทดสอบสมมตฐิาน(ถ้าม)ีจะทําอย่างไร จะใชส้ถติอิะไรในการวเิคราะห ์เพื่อใหส้ามารถตอบคําถาม

ของการวจิยัทีต่อ้งการได ้

  11. ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

  ผูว้จิยัต้องระบุถงึระยะเวลาที่จะใชใ้นการดําเนินงานวจิยัทัง้หมดว่าจะใชเ้วลานานเท่าใด และ

ตอ้งระบุระยะเวลาทีใ่ชส้าํหรบัแต่ละขัน้ตอนของการวจิยั วธิเีสนอรายละเอยีดในเรือ่งระยะเวลาในหวัขอ้น้ี

อาจทาํได ้2 แบบ คอื แบบแรก แบบแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาตามลาํดบั ดงัตวัอยา่ง การวจิยัใช้
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เวลาดาํเนินการ 12 เดอืน แบ่งเป็นขัน้ตอนตามลําดบัคอื ก.)   ขัน้การเตรียมการ (3 เดอืน) - 1. ศกึษา

เอกสารและรายงานการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 2. ตดิต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง (ขออนุมตัดิาํเนินการ ตดิต่อผูนํ้า

ชุมชน เตรยีมชุมชน) และรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ขัน้ต้นที่จําเป็น 3. สรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  4. 

จดัหาและฝึกอบรมผูช้่วยนักวจิยั  5. ทดสอบและแกไ้ขเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  ข.)   ขัน้การเกบ็

รวบรวมข้อมลู (2 เดอืน) -  6. เลอืกประชากรตวัอย่าง 7. สมัภาษณ์ประชากรตวัอยา่ง ค.)  ขัน้ 

การประมวลผลและการวิเคราะหข้์อมูล (3 เดอืน) - 8. ลงรหสั ตรวจสอบรหสั นําขอ้มลูเขา้เครื่อง 

และทําการบรรณาธกิารดว้ยเครื่องคอมพวิเตอร ์9. เขยีนโปรแกรมเพื่อทําการวเิคราะหข์อ้มูล โดยใช้

สถติต่ิางๆ ตามทีก่ําหนดไวร้วมทัง้แปลผลขอ้มลู ง.)   การจดัทาํรายงาน และการเผยแพร่ผลงาน (4 

เดอืน) - 10.เขยีนรายงานการวจิยั 3 เดอืน 11.จดัพมิพ ์1 เดอืน  สว่นแบบท่ีสอง แบบแสดงกิจกรรม

และช่วงระยะเวลาตามลาํดบั แบบตารางกําหนดการปฏบิตังิาน หรอื Gantts Chart ดงัตวัอย่าง 

(แสดงเฉพาะบางสว่น ม.ค.-ม.ิย.) ดงัน้ี 

กิจกรรม 
เดือน มกราคม-มิถนุายน-ธนัวาคม 

      

ก. การเตรียมการ 

 1.การศกึษาเอกสารและงานวจิยัที่

เกีย่วขอ้ง 

 2.การตดิต่อหน่วยงานและรวบรวม 

ขอ้มลูทีจ่าํเป็น 

 3.สรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 4.จดัหาและฝึกอบรมผูช้ว่ยนกัวจิยั 

 5.ทดสอบและแกไ้ขเครือ่งมอืทีใ่ชใ้น 

    การวจิยั 
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   12. งบประมาณค่าใช้จ่าย (budget) 

  การกําหนดงบประมาณค่าใชจ้่ายเพื่อการวจิยั ควรแบ่งเป็นหมวดค่าใชจ้่ายแต่ละหมวด แสดง

ใหเ้หน็ว่า จะใช้ค่าใช้จ่ายใด กําหนดวงเงนิงบประมาณเท่าใด การแบ่งหมวดค่าใช้จ่ายทําได้หลายวธิ ี

ตวัอยา่งหน่ึงของการแบ่งหมวดทีนิ่ยมใชก้นัทัว่ไป คอื แบ่งเป็น 8 หมวดใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 1.) ค่าตอบแทน

บุคลากร 2.) ค่าใชจ้่ายสาํหรบังานภาคสนาม 3.) ค่าใชจ้่ายสาํนักงาน 4.) ค่าครุภณัฑ ์(ถา้ม)ี 5.) ค่า

ประมวลผลขอ้มลู 6.) คา่จดัพมิพร์ายงาน 7.) คา่จดัประชุมวชิาการ เพื่อปรกึษาเรื่องการดาํเนินงาน หรอื

เพือ่ตรวจสอบผลงาน  และ 8) คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ 

   ในกรณีที่เกี่ยวกบัเรื่องงบประมาณค่าใชจ้่ายน้ี แหล่งทุนวจิยัที่ใหก้ารสนับสนุนการวจิยัแต่ละ

แห่ง  อาจกําหนดแบบแผนและรายละเอยีดทีเ่ป็นการเขยีนเสนองบประมาณในแบบทีแ่ตกต่างกนั  ผูท้ี่

จะขอทุนวจิยัควรศกึษาวธิกีารเขยีนเสนอของบประมาณจากแต่ละแหล่งทุนทีข่อการสนับสนุน และควร

ทราบถงึยอดเงนิงบประมาณสูงสุดต่อโครงการที่แหล่งทุนนัน้ๆ จะใหก้ารสนับสนุนดว้ย  เน่ืองจากถ้า

ผูว้จิยัตัง้งบประมาณไวส้งูเกนิไป โอกาสทีจ่ะไดร้บัการสนบัสนุนกจ็ะมน้ีอยมาก 

 ในกรณทีีไ่มไ่ดข้องบอุดหนุนจากแหล่งทุนวจิยัใดๆ ผูว้จิยักค็วรกําหนดงบประมาณค่าใชจ้่ายใน

หมวดต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม กํากับค่าใช้จ่ายในการเตรียมทุน และใน 

การดาํเนินงานวจิยัของตนเอง 

  13. เอกสารอ้างอิง (references) หรือ บรรณานุกรม (bibliography) 

  ตอนท้ายของโครงร่างการวจิยั  จะต้องมรีายการเอกสารอ้างองิหรอืรายการอา้งองิ อนัไดแ้ก่ 

รายชื่อหนังสือ สิ่งพิมพ์อื่น รายการโสตทัศนวัสดุ เวปไซต์ ประกอบการวิจัย การเสนอเอกสาร

ประกอบการวจิยันัน้ รายการอา้งองิจะอยู่ต่อจากส่วนเน้ือเรื่อง และก่อนภาคผนวก โดยรปูแบบทีใ่ชค้วร

เป็นไปตามสากลนิยม เช่น Vancouver Style หรอื APA (American Psychological Association) style 

หรอื ตามคูม่อืการพมิพง์านวจิยัเฉพาะของแต่ละสถาบนั ตามทีก่าํหนดบงัคบัใช ้

  14. ภาคผนวก (appendix) 

  สิง่ทีนิ่ยมบรรจุไวใ้นภาคผนวกของแต่ละงานวจิยั เชน่ แบบสอบถาม แบบฟอรม์ในการเกบ็หรอื

บนัทกึขอ้มลู เมื่อภาคผนวกมหีลายภาคผนวกได ้ปกตใิหใ้ชเ้ป็น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ฯลฯ แต่ละ

ภาคผนวก ใหข้ึน้หน้าใหม ่ 
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  หลกัสําคญัสําหรบัการเลือกเรื่องบรรจุในภาคผนวก คือให้เลือกบรรจุแต่ที่ให้ประโยชน์ใน 

การขยายความสาํหรบังานวจิยัเรือ่งนัน้ เทา่นัน้เป็นหลกัสาํคญั 

  15. ประวติัของผูด้าํเนินการวิจยั (biography) 

  ประวตัิของผู้วจิยั เป็นขอ้มูลที่ผูใ้ห้ทุนวจิยัมกัจะใช้ประกอบการพจิารณาใหทุ้นวจิยั ซึ่งถ้ามี

ผูว้จิยัหลายคน ก็ต้องมปีระวตัิของผูว้จิยัที่อยู่ในตําแหน่งสําคญัๆทุกคน ซึ่งต้องระบุหวัหน้าโครงการ  

ผูร้ว่มโครงการในตําแหน่งใด และทีป่รกึษาโครงการ(ถา้ม)ี 

  ประวตัผิูว้จิยั ควรประกอบดว้ยประวตัสิว่นตวั (เช่น อายุ เพศ การศกึษา) ประวตักิารทาํงานใน

สาระสรุป และผลงานทางวชิาการต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยัเรื่องนัน้เป็นสาํหลกั  และส่วนใหญ่มกัจะ

กาํหนดใหเ้สนอเป็นแบบความเรยีง เฉพาะสาระทีส่าํคญัๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัผูว้จิยัและการวจิยั 

บทสรปุ 

 สาระที่กล่าวถึงในแนวการเขยีนโครงร่างสําหรบัการวจิยัดงักล่าวน้ี ปกตแิล้วเป็นที่รูก้นัเป็น

อย่างดีสําหรับผู้ที่ผ่านการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและสําหรับผู้ที่เคยทําวิทยานิพนธ์(thesis)  

ดุษฎนิีพนธ(์dissertation) สารนิพนธ(์thematic paper) และการศกึษาอสิระ(independent study) มาแลว้

ทัง้สิ้น บทความน้ีจึงเป็นเพียงส่วนของการนําเสนอเพื่อการทบทวน เพื่อใช้ตรวจเตือนในสาระ

รายละเอยีดในสว่นต่างๆดว้ยตนเอง ทีเ่กีย่วกบัการวจิยั ซึง่ไดพ้บวา่ยงัมชีอ่งวา่ง มขีอ้บกพรอ่งปรากฏให้

เหน็อยู่เสมอๆในงานวจิยัในที่ต่างๆ โดยเฉพาะผู้ที่กําลงัทําวจิยั วทิยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และสาระ

นิพนธ์ และในงานวิจยับางเรื่องที่ละเลยสาระสําคญัที่สะท้อนถึงความเป็นงานวิจยัที่มีคุณภาพ ได้

มาตรฐาน 

 ขอ้เสนอแนะสาํหรบัผูท้ีศ่กึษาในระดบับณัฑติศกึษา ไมว่่าจะศกึษาทีใ่ด แหล่งไหน สถาบนัใดก็

ตาม แต่ละแหล่งแต่ละสถาบนั จะมคีู่มอืกําหนดไว้อย่างชดัเจน ในรูปคู่มอื แนวปฏิบตัิ ระเบยีบ หรอื

ขอ้บงัคบัว่าดว้ยการจดัทําวทิยานิพนธ์ การนําเสนอเคา้โครงการวจิยั การจดัพมิพง์านทีเ่ป็นมาตรฐาน

ทางวิชาการ  ทัง้ในระดบัดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ที่เป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละ

มหาวทิยาลยั ซึ่งแตกต่างจากมหาวทิยาลยัอื่นอย่างชดัเจน เป็นสิง่ที่นักศกึษาจะต้องใช้และปฏบิตัิให้

ถูกต้อง ในฐานะผู้ที่ผ่านการศึกษาระดบัสูง ระดบัผู้รู้ผู้ทรงคุณวุฒ ิเป็นผู้ที่สามารถผลิตผลงานทาง

วิชาการที่มมีาตรฐานทางวิชาการ มคีุณค่าทางวิชาการ มคีุณภาพและมคีวามน่าเชื่อถือ ที่สามารถ

เผยแพรสู่ส่าธารณะต่อไปได ้โดยทีไ่มน่่าจะตอ้งเสยีคา่ตรวจรปูแบบตน้ฉบบัใหส้ิน้เปลอืงโดยไมจ่าํเป็น 
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เส้นทางสู่ความสาํเรจ็ในการทาํวิทยานิพนธข์องนักศึกษา 
รองศาสตราจารย ์ดร. สมาน อศัวภมู ิ 

 
บทคดัย่อ 

แม้ว่าจุดหมายการศึกษาทีถู่กต้องคือ “ความเจริญงอกงาม” แต่บ่อยครัง้การจัด
การศกึษาในประเทศไทยคอื “ขมุนรก”  ขอ้เทจ็จรงิน้ีชดัยิง่ในการทาํวทิยานิพนธซ์ึง่เป็นสว่นหนึง่ของการ
สาํเรจ็การศกึษาชัน้สูงของไทย จนทําใหผู้ส้าํเรจ็การศกึษาจํานวนไม่น้อยเขด็หลาบในการทําวจิยั ทัง้ๆ  
ทีก่ารวจิยัเป็นกุญแจสาํคญัในการเรยีนรูข้องมวลมนุษยชาต ิทาํไมจงึเป็นเช่นนัน้เป็นทีม่าของบทความน้ี
และทางออกทีนํ่าเสนอ โดยฐานคดิทีว่่า “วทิยานิพนธ์เป็นเพยีงส่วนหนึง่ ไม่ใช่ทัง้หมดของการสําเรจ็
การศกึษา” และการทาํวทิยานิพนธอ์าจจะเป็นประสบการณ์ครัง้แรกในการทาํวจิยัของนกัศกึษาจงึจาํเป็น
อย่างยิง่ทีผู่เ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ายต้องร่วมกนัสรา้งนักวจิยัรุ่นใหม่ใหร้กัการแสวงหาความรูด้้วยวธิกีารวจิยั 
และเรยีนรูว้ธิกีารวจิยัไปพรอ้มกนัการความสาํเรจ็ในการวจิยัชิ้นแรกของเขา แมจ้ะไมใ่ช่งานวจิยัชัน้เยีย่ม
กต็าม  
 

Abstract 
  Although education was generally defined as “growth”  But often education in 
Thailand context looked more like  “hell”.  This fact was more specular on the part of doing  
theses as a partial fulfillment of graduation in Thai higher education which led to dreadful 
research experience of many students although research was a crucial learning key of 
human beings. The underlined cause of this was this articlemotive, and its solutions. The 
assumption was that “a thesis was only a partial fulfillment, not the whole of what counted as 
graduation”. Moreover, thesis might be the first time research experience of such a student. 
Therefore all of whom to be involved should together nourish a research novice to love 
knowledge seeking through research methods while learning how to do a successful research of 
his very first piece of research, though, it might not be the masterpiece.           
 
วิทยานิพนธ:์ จดุเป็นและจดุตายในการสาํเรจ็การศึกษา 
 
 ผูเ้ขยีนไดนํ้าเสนอแนวคดิที่อยากเหน็การทําวทิยานิพนธ์ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการศกึษาระดบั
ปรญิญาโทและปรญิญาเอกนัน้เป็น “ส่วนหน่ึง” ของการศกึษาตามหลกัสูตรจรงิๆ ไม่ใช่ “ทัง้หมด” ของ
การศกึษา จนกลายเป็น “จุดเป็นหรอืจุดตาย คอืสําเรจ็หรอืไม่สําเรจ็การศกึษา” ของนักศกึษาในหลาย
สถาบนั (สมาน อศัวภูม ิ2554, สมาน อศัวภูม ิ2555, และสมาน อศัวภูม ิ2556)  และทีพ่ยายามพดูถงึ
เรือ่งน้ีทุกครัง้ทีม่โีอกาสนัน้ มไิดห้มายความวา่ผูเ้ขยีนไมอ่ยากไดว้ทิยานิพนธท์ีม่คีุณภาพ ตรงกนัขา้มคอื 
ผู้เขยีนเห็นว่าระบบ กระบวนการ และสภาพการทําวิทยานิพนธ์ที่เป็นอยู่ในปจัจุบนัเป็นอุปสรรคต่อ 
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ความเจรญิงอกงามของการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา และสกดักัน้การพฒันาศาสตรใ์นสาขาทีน่ักศกึษา
ทําวิทยานิพนธ์ต่างหาก ดงัคํากล่าวที่เรามกัจะได้ยนิจนไม่ต้องหาหลกัฐานอ้างองิ เช่นคํากล่าวที่ว่า  
“วทิยานิพนธ์และงานวจิยัของไทยทําไวเ้พื่อขึน้หิง้” หรอื “งานวจิยัส่วนใหญ่เหมอืนกนัเกอืบทัง้นัน้ คอื
ลอกต่อๆ กนัมา ทัง้วธิกีารวจิยั วรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้ง และผลการศกึษา” เป็นต้น ไม่ทําอย่างน้ีกต็าย 
เพราะคณะกรรมการพจิารณาเอาตายเลย แต่ถา้ทําคลา้ยคนอื่นทีเ่คยไดร้บัอนุมตัใิหส้าํเรจ็การศกึษาไป
แลว้ กรรมการไมอ่นุมตัใิหส้าํเรจ็การศกึษาแลว้ก ็“เจอกนัทีศ่าลปกครอง” ครบั จงึทาํใหง้านวทิยานิพนธ์
หลายแห่งออกมาพมิพเ์ดยีวกนัหมด งานไหนแหวกแนวหน่อย ต้องเหน่ือยทัง้นักศกึษาและอาจารยท์ี่
ปรกึษา ดไีมด่ตีอ้งรดน้ํามนตห์ลายวดั กวา่จะสาํเรจ็การศกึษา   
 กระบวนการบอนไซด์ดงักล่าวส่งผลต่อการวจิยัในวงวชิาการไม่น้อย หลายคนที่จบการศกึษา
มาแลว้ไม่ทําวจิยัอกีเลยเพราะความคดิสรา้งสรรคแ์ละขวญักําลงัใจทางวชิาการถูกทําลายหมดสิน้ตัง้แต่
ตอนทําวทิยานิพนธ์แล้ว งานวจิยัที่ทําๆ กนัอยู่ในปจัจุบนัแมว้่าจํานวนหน่ึงจะเป็นงานวจิยัเพื่อใชง้าน 
โดยเฉพาะงานวจิยัในทางธุรกิจ แต่งานที่วจิยัอื่น ไม่ว่าจะเป็นงานวจิยัประกอบผลงานวชิาการ หรอื
งานวจิยัตามเงื่อนไขทุนทัง้หลายกต็าม ส่วนใหญ่กย็งัเป็นแบบทําตาม “แบบ และทําดว้ยความจําเป็น” 
คล้ายกบัที่ทําเป็นส่วนหน่ึงของการสําเร็จการศึกษา ที่บอกว่าทําด้วยความจําเป็น (จรงิๆ คือจําใจ) 
เพราะหากไมท่าํกไ็มเ่ป็นไปตามเงือ่นไขของตําแหน่งวชิาการนัน้ๆ ทีก่ําหนด หลายคนทาํไปบ่นไป กลุม้
ไป แต่ถา้ไม่ทํากไ็ม่ไดเ้ลื่อนตําแหน่ง เพราะคนบางคนมกีึน๋น้อยกว่าเรา แต่ต่อมจรยิธรรมน้อยกว่าเราก็
ไดเ้ลื่อนตําแหน่งจากผลงานที่จา้งคนอื่นทําให ้ และงานวจิยัประเภทใหทุ้นกม็อีาการใกลเ้คยีงกนั ดูได้
จากว่าเจ้าแม่ของกองทุนนัน้เป็นใครและตระกูลไหน  นักวจิยัตระกูลอื่นไม่มทีางได้ผุดได้เกดิ ยกเว้น
เปลีย่นจุดยนื ดัง้นัน้งานวจิยักจ็ะออกมาพมิพเ์ดยีวกนัหมด น่ีคอือาการทีป่รากฏในวงการวจิยัและการทาํ
วทิยานิพนธข์องไทย อนัเน่ืองมาจากระบบ กระบวนการ และคตทิางวชิาการทีค่บัแคบและคลาดเคลื่อน
ของคณาจารยแ์ละผูเ้กีย่วขอ้งกบัการจดับณัฑติศกึษาของไทย  ผูส้นใจหาอ่านและศกึษาเพิม่เตมิไดจ้าก
รายการอ้างองิท้ายบท แต่ที่ยกประเดน็น้ีมาเสนออกีครัง้เพราะเหน็ว่าสิง่น้ีคอื “จุดเป็นหรอืจุดตายใน
ความสําเรจ็ในการทําวทิยานิพนธ์ของนักศึกษา อย่างไรก็ตามความสําเรจ็ในการทําวทิยานิพนธ์นัน้
นอกจากเงอืนไขหลกัทีส่าํคญัดงักล่าวมาขา้งตน้ยงัม ี
 
นักศึกษา: จดุเร่ิมต้นสาํคญัของความสาํเรจ็ในการทาํวิทยานิพนธ ์
 
 แมว้่าวทิยานิพนธ์เป็นเพยีงส่วนหน่ึงของการศกึษาตามหลกัสูตร แต่วทิยานิพนธ์กเ็ป็นตวัตน
ของผูส้ําเรจ็การศกึษาพอสมควร ดัง้นัน้นักศกึษาหรอืผูเ้รยีนจงึเป็นจุดเริม่ต้นสําคญัของความสําเรจ็ใน
การทาํวทิยานิพนธเ์ป็นอยา่งยิง่  
 Phillips (1999) แนะนําไวใ้นหนังสอืเขาว่านักศกึษาระดบัปรญิญาเอกตอ้งตระหนกัว่าการเขา้
ศึกษาในระดบัน้ีย่อมมจุีดหมายคอืการเรยีนรู้ที่เขม้ขน้และการเป็นนักวชิาการที่ใฝ่รู้ใฝ่เรยีน สําหรบั
นักศึกษาที่จะมีความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์นัน้ต้องเรียนรู้ระเบียบข้อบงัคบัและมาตรฐานที่
เกี่ยวขอ้งในการทําวทิยานิพนธ์ เพราะสถาบนัแต่ละแห่งมขีอ้กําหนดแตกต่างกนั ซึ่งผูเ้ขยีนเหน็ด้วย
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อยา่งยิง่ เพราะจากประสบการณ์พบว่านักศกึษาจาํนวนไมน้่อยไมค่่อยอ่านคู่มอืการทาํวทิยานิพนธ ์เคย
เขยีนงานวชิาการมาอยา่งไรกท็าํเหมอืนเดมิ พออาจารยท์ีป่รกึษาใหแ้กไ้ขกม็กัราํคราญ แต่นกัศกึษาอา่น
กตกิาและทาํตามตัง้แต่ตน้กไ็มต่อ้งแกไ้ขบ่อย  
 ความใฝ่รูใ้ฝ่เรยีนเป็นคุณสมบตัสิําคญัในการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ซึง่ความจรงิแลว้สําคญั
กบัทุกระดบั แต่ในระดบับณัฑติศกึษานัน้ การใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนเป็นคุณสมบตัสิาํคญัอย่างยิง่ เพราะคุณกําลงั
เตรยีมตวัเขา้สูส่งัคมวชิาการ  เป็นสงัคมแหง่การเรยีนรูท้ีไ่มม่วีนัจบสิน้ เรยีนรูเ้พื่อตนเอง เพื่อครอบครวั 
เพือ่สงัคม และมวลมนุษยชาตโิดยรวม การเรยีนรูม้ตี ัง้แต่เรือ่งเลก็ๆ ใกลต้วั ไปถงึหลายสิง่อยา่งทีย่งัไมม่ี
ใครพบมาก่อน น่ีคอืคุณสมบตัพิืน้ฐานที่สําคญัของนักวชิาวชิาการ แต่เท่าทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนัน้ี พบว่า
นกัศกึษาของไทยทุกระดบั รวมทัง้ระบบบณัฑติศกึษาน้ีดว้ย  ขาดลกัษณะนิสยัใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน  และหากคุณ
มลีกัษณะนิสยัดงักล่าวน้ีย่อมเป็นอุปสรรคในการทําวทิยานิพนธ์อย่างยิง่  เพราะกว่าจะ “นิพนธ์” ได ้ก็
ตอ้งศกึษาวจิยัพอสมควร ขอ้แนะนําเบือ้งตน้คอื คุณคงตอ้งรกัการอา่นมากขึน้ และมกีารเรยีนรูอ้ยา่งเป็น
ระบบ เป็นคนชอบสงัเกต ตัง้คาํถาม สนุกอยูก่บัการคดิวเิคราะห ์การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ไมเ่บื่อทีจ่ะเสนอ
ความคดิ การได้รบัมอบหมายใหศ้กึษาเพิม่เตมิเป็นโอกาสในการแสวงหาความรูใ้หม่ อ่านอะไร หรอื
ค้นพบอะไรใหม่ก็อยากนําเสนอ ทัง้การพูดและการเขยีน สิ่งที่ผู้เขยีนลําบากใจมากที่สุดในการให้
คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กบันักศึกษาคือ การเห็นความเบื่อหน่ายและรําคราญของนักศึกษาเวลา
มอบหมายใหอ้า่นงานเพิม่ และทีเ่จบ็ปวดทีส่ดุคอื การมาพบโดยไมม่อีะไรคบืหน้า มคีวามรูส้กึเหมอืนไป
เกบ็เบด็แลว้ไมม่ปีลาตดิเบด็ มนัเศรา้และโหรงเหรงอย่างไรชอบกลครบั แต่กอ็กีนัน่แหละคอื “มาพบยงั
ดกีวา่ไมม่า” แต่ถา้มาแลว้มอีะไรกา้วหน้าทุกครัง้จะเป็นสญัญาณทีด่มีาก  
 Hart (2005) กล่าวถึงทกัษะคาดหวงัที่นักศกึษาระดบับณัฑติศกึษาควรมคีอื ทกัษะใน 
การรวบรวมและเรยีนเรยีงงานวชิาการ ทกัษะในการออกแบบสาระเน้ือหาทีนํ่าเสนอ ทกัษะในการศกึษา
คน้ความ ทกัษะในการสื่อสาร ทกัษะในการบรหิารเวลาและทํางานเสรจ็ตรงเวลา ทกัษะในการต่อรอง
และทาํงานเป็นทมี ทกัษะทางคณติศาสตรแ์ละสถติ ิทกัษะในการเขยีนเอกสารวชิาการ และทกัษะในการ
ใชเ้ทคโนโลย ีผูเ้ขยีนเหน็ดว้ยในทุกทกัษะ และอยากเพิม่ทกัษะชวีติเขา้ไปอกีหน่ึงทกัษะ เพราะผูเ้ขยีน
พบวา่การเรยีนรูท้ ัง้มวลน้ีเป็นไปเพือ่ชวีติทีด่ขี ึน้ทัง้สิน้ คอื ทัง้ชวีติเราเอง ชวีติคนใกลช้ดิ ชวีติผูเ้กีย่วขอ้ง 
และชวีติสรรพสิง่ในโลก โดยสรุปกค็อืทกัษะวชิาการแบบมหาบณัฑติหรอืดุษฎบีณัฑติ กบัทกัษะชวีติสม
ฐานะแห่งการเรียนรู้ นักศึกษาต้องเรียนรู้และพัฒนาให้ตนเองเป็นนักวิชาการชัน้สูงให้ได้ และ
ขณะเดยีวกนักส็ามารถใชส้ิง่ที่เรยีน และปรญิญาที่ไดใ้หเ้กดิประโยชน์สูงสุดกบัชวีติ ครอบครวั ชุมชน 
สงัคม และสรรพสิง่โดยรวมต่อไป  
 จากประสบการณ์และความเหน็สว่นตวัของผูเ้ขยีนเหน็ว่าเพื่อความสาํเรจ็ในการทาํวทิยานิพนธ ์
และการเป็นนกัวชิาการชัน้สงูทีม่คีุณภาพ นกัศกึษาควรตรวจสอบตนเองว่ามลีกัษณะดงักล่าวมาขา้งตน้
มากน้อยเพียงใด  ถ้ารักที่จะเป็นสมาชิกประชาคมชาววิชาการแล้วก็ต้องเรียนรู้และพัฒนาสิ่งที่
นักวชิาการส่วนใหญ่เขาเป็น ทําได้มากเท่าใดความขบัข้องใจในการก้าวสู่วงวชิาการก็จะลดลงมาก
เท่านัน้ และความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพอย่างมีความสุขก็เป็นไปได้มากเท่านัน้  
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(ต่อบรบิททางวชิาการของไทยต้องเปลีย่นไปตามแนวทีนํ่าเสนอไปขา้งต้น) สาํหรบัขอ้เสนอแนะในเชงิ
ปฏบิตักิค็อื 

1. หลงัจากนักศกึษามคีวามชดัเจนแลว้ว่าตนเองจะทําวจิยัเรื่องใด หรอือย่างน้อยในขอบข่าย 
(area) ไหน ดว้ยวธิกีารวจิยัใดแลว้ ใหว้เิคราะหง์านทีต่อ้งดาํเนินการทัง้หมดจากปจัจุบนัถงึ
การสอบป้องกนัวทิยานิพนธ ์  

2. นําเสนองาน และแผนปฏบิตักิารในการทาํงานแต่ละสว่นต่ออาจารยท์ีป่รกึษา เมื่ออาจารยท์ี่
ปรึกษาเห็นชอบแล้ว ให้นักศึกษาใช้แผนปฏิบตัิการดงักล่าวเป็นเครื่องมือในการกํากบั 
การทาํงานของตน และการปรกึษางานของตนกบัอาจารยท์ีป่รกึษา 

3. ทํางานตามแผนปฏิบัติการให้มากที่สุด นําแผนดงักล่าวมาด้วยทุกครัง้ที่พบอาจารย์ที่
ปรกึษา เพือ่เป็นจุดเริม่ตน้ในการพบกนัทุกครัง้วา่ตอนน้ีอยูข่ ัน้ตอนใดตามแผนดงักล่าว และ
เมือ่พบอาจารยท์ีป่รกึษาคราวทีแ่ลว้ มงีานทีต่อ้งทาํคอือะไร ผลเป็นอยา่งไร การพบอาจารย์
ที่ปรกึษาวนัน้ีจะปรกึษาเรื่องอะไร อยู่ในขัน้ตอนใดของแผนปฏบิตักิารดงักล่าว นักศกึษา
ต้องเป็นผู้บนัทึกการวิทยานิพนธ์ของตน และนําเสนออาจารย์ที่ปรกึษาทุกครัง้ที่พบกนั 
อย่างไปคาดหวงัว่าอาจารยท์ี่ปรกึษาจะจําไดว้่า “คุณทําวจิยัเรื่องอะไร และตอนน้ีกําลงัทํา
อะไรอยู”่ เพราะน่ีคอืงานวจิยัของนกัศกึษา 

4. การมาพบอาจารยท์ีป่รกึษาแต่ละครัง้ควรมกีารนัดหมายล่วงหน้าเสมอ ยกเวน้กรณีจําเป็น
จรงิๆ ซึ่งก็ไม่ควรเกิดบ่อย  ผู้เขยีนบอกนักศกึษาในความดูแลเสมอว่า “โปรดอย่ามาพบ
อาจารยท์ี่ปรกึษาแบบไปหาเหด็”  คอืเดนิไปเรื่อยๆ เหน็เมื่อไหร่กพ็บ เหมอืนชาวบ้านไป
เกบ็เหด็ เพราะทุกคนต่างกม็ตีารางเวลาของตนเอง  

5. ตอ้งพยายามจดัเวลาทํางานใหต้ายตวัและสมํ่าเสมอ เช่น ทุกวนั เวลา สองทุ่มถงึสีทุ่่ม เป็น
ตน้ และถงึเวลานัน้ต้องทําอะไรสกัอย่างเกี่ยวกบัวทิยานิพนธ์ หรอือย่างน้อยกท็บทวนงาน
และแผนการดําเนินงานเพื่อให้การดําเนินงานต่อเน่ือง เพราะงานวิชาการต้องการ 
ความต่อเน่ืองเพื่อไม่ใหข้าดตอนความคดิและมคีวามคบืหน้าในแต่ละวนั ยกเวน้มภีารกจิ
แทรกทีจ่าํเป็นจรงิๆ  

6. ประการสุดทา้ย ใหน้ักศกึษาเกบ็เอกสารที่เกี่ยวขอ้งใหเ้ป็นระบบ และไม่มกีารเคลื่อนยา้ย 
หรอืทําลายจนกว่าโครงการจะสิน้สุด เพราะงานบางอย่าง หรอืเอกสารอา้งองิบางชิน้ หาก
หาไม่เจอ หรอืหายไประหว่างงานทีย่งัไม่เสรจ็อาจจะทําใหน้ักศกึษาเสรจ็เอง คอื ทํางานต่อ
ไม่ได้ และสําคญัที่สุดคือ ควรเก็บสําเนาแฟ้มงานไว้หลายสําเนา ถ้าเป็นคอมพวิเตอร์ก็
สาํเนาไวห้ลายไฟล ์และหลายแหล่ง  ถา้พมิพง์านในคอมพวิเตอรเ์ป็นหลกั ใหพ้มิพช์ิน้งานที่
ทาํเสรจ็แลว้ทุกครัง้ก่อนปิดเครือ่ง เพราะหากเกดิปญัหาขึน้คุณกย็งัมตีน้ฉบบัทีพ่มิพไ์ว ้ครบั  
 
น้ีคอืเสนอแนะทีเ่ป็นจุดเริม่ตน้สาํคญัสูค่วามสาํเรจ็ในการทาํวทิยานิพนธค์รบั Wisker  

(2008) แนะนําว่านักศกึษาควรจดัความสมดุลของชวีติใหด้รีะหว่าง “การทํางานปกต ิ ชวีติครอบครวั 
และการทําวทิยานิพนธ”์ ซึง่กต็รงกนักบัทีผู่เ้ขยีนแนะนําลูกศษิยเ์สมอว่า ยิง่เรยีนสงูชวีติการทํางานตอ้ง
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ดกีวา่ และอยา่ใหก้ารเรยีนปรญิญาโท ปรญิญาเอกทาํใหเ้สยีครอบครวั ในทางตรงกนัขา้มยิง่เรยีนสงูชวีติ
ครอบครวัยิง่ตอ้งดขีึน้ตามลําดบั อย่าทําใหภ้รรยาหรอืสามตีอ้งเตอืนว่า “คุณจะเอาวทิยานิพนธ ์หรอืจะ
เอาเมยี (ผวั)” นะครบั จะบอกให ้  
  
อาจารยท่ี์ปรึกษาและมหาวิทยาลยั: จดุเป็นและจดุตายท่ีสาํคญั 
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทําหน้าที่อย่างน้อยสองส่วนในการได้รบัมอบหมายให้เป็นที่
ปรกึษาวทิยานิพนธ ์ประการแรกคอื “เป็นผูร้บัผดิชอบใหค้ําปรกึษาแก่นักศกึษาในการทําวทิยานิพนธ์” 
และประการที่สองคือ เป็นคณะกรรมการร่วมประเมินและรบัรองงานนิพนธ์ของนักศึกษาในฐานะ
คณะกรรมการสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์  ส่วนคณะกรรมการจะมอีงคป์ระกอบอย่างไร และเป็นใครบา้ง
เป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละสถาบนั (2005)  ดว้ยอาจารยท์ีป่รกึษาเป็นทัง้เพื่อนร่วมรบกบันักศกึษา และ
เป็นผู้ร่วมตดัสินผลการปฏิบตัิงานในการรบของนักศึกษาในวนัสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องแยกบทบาทของตนเองให้ออก ซึ่งจะขอแยกกล่าวถึงเป็นสองส่วนแยกกนั 
เฉพาะในสว่นน้ีจะกล่าวถงึเฉพาะในสว่นเป็นเพือ่นรว่มรบในฐานะเป็นทีป่รกึษาใหน้กัศกึษาปลอดภยัจาก
สนามเป็นสาํคญั ดงัจะไดนํ้าเสนอต่อไป  
  สว่นแรกขอนําเสนอแนวคดิของ Phillips (1999) ทีค่วามคาดหวงัของนกัศกึษาทีม่ต่ีอทีป่รกึษา 
และทีป่รกึษาคาดหวงัจากนกัศกึษาไวด้งัน้ี 
 สิง่ทีน่กัศกึษาสว่นใหญ่คาดหวงัจากทีป่รกึษาคอื  

1. อยากไดร้บัคาํปรกึษาแนะนําจากอาจารยท์ีป่รกึษา 
2. อยากใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาอา่นงานเขาอยา่งจรงิจงัและถว้นทัว่ 
3. อยากใหอ้าจารยท์ีป่รกึษามเีวลาใหเ้มือ่เขาตอ้งการความชว่ยเหลอื 
4. อยากเหน็อาจารยท์ีป่รกึษาเป็นคนทีเ่ขา้พบสะดวก และเปิดใจรบัฟงัเขา 
5. อยากเหน็อาจารยท์ีป่รกึษาวพิากษว์จิารณ์งานอยา่งสรา้งสรรค ์
6. อยากเหน็อาจารยท์ีป่รกึษามคีวามรูเ้รือ่งทีเ่ขาวจิยัเป็นอยา่งด ี
7. อยากเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาทีม่กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระเดน็ต่างๆ ได ้
8. อยากเหน็อาจารยท์ีป่รกึษามคีวามสนใจและใสใ่จในงานวจิยัของเขา 
9. อยากเหน็อาจารยท์ีป่รกึษามสีว่นรว่มในความสาํเรจ็ของเขาดว้ย  
สว่นความคาดหวงัของอาจารยท์ีป่รกึษามต่ีอนกัศกึษาในความดแูลมดีงัน้ี 
1. อยากเหน็นกัศกึษาเป็นคนทีพ่ึง่พาตนเองได ้ไมใ่ชร่อรบัจากอาจารยอ์ยา่งเดยีว 
2. อยากเหน็นกัศกึษาเขยีนงานอยา่งมคีุณภาพก่อนสง่ใหอ้า่น ไมใ่ชต่ดัต่อ หรอืเพิง่รา่งเป็น

ตน้ฉบบัแรก (first draft) 
3. อยากเหน็นกัศกึษามาพบอยา่งสมํ่าเสมอ 
4. อยากเหน็นกัศกึษาซื่อสตัยใ์นการนําเสนองาน 
5. อยากเหน็นกัศกึษาใสใ่จในคาํปรกึษาแนะนําทีใ่ห ้โดยเฉพาะสิง่ทีน่กัศกึษามาขอคาํแนะนํา 
6. อยากเหน็นกัศกึษาใสใ่จและตื่นเตน้ในงานทีต่นเองทาํ ซึง่จะสนุกในการใหค้าํปรกึษา 
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น่ีคอืมมุมองโดยรวมของทัง้สองฝา่ย สาํหรบัอาจารยท์ีป่รกึษาจะนําขอ้มลูเหล่าน้ีไปใช ้
อย่างไร กค็งเป็นเอกสทิธิข์องแต่ละท่าน สําหรบัผูเ้ขยีนแล้วเหน็ว่า ความสําเรจ็ในการทําวทิยานิพนธ์
ของนักศึกษาขึ้นอยู่กบักระบวนการให้คําปรกึษาวิทยานิพนธ์ และความร่วมมอืของทัง้สองฝ่าย คือ
นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา หากอาจารย์ที่ปรกึษาคาดหวงัอย่างไรจากนักศึกษา และนักศึกษา
คาดหวงัอะไรจากการรบัคําปรึกษา ก็ควรได้ปรึกษาหารือและตกลงกันเสียแต่ต้น และใช้ข้อตกลง
เหล่านัน้เป็นบรรทดัฐานในการทํางานร่วมกนั เป็นรายกรณี อย่างไรก็ตามปญัหาการทํางานร่วมกนั
ระหวา่งนกัศกึษากบัอาจารยท์ีป่รกึษาในบรบิทการศกึษาไทยในปจัจุบนัคอ่นขา้งจะเป็นไปในเชงิบวก แต่
ตวัทีท่าํใหเ้กดิปญัหาอยูใ่นปจัจุบนักค็อืระบบและกระบวนการทาํวทิยานิพนธข์องไทยดงัไดก้ล่าวมาแลว้
ในบทนําและในหลายบทความทีผู่เ้ขยีนเคยนําเสนอไว ้ดงัตวัอย่างในรายการอา้งองิทา้ยเล่ม ความไม่
แน่ใจในการตดัสนิใจทางวชิาการทําใหก้ารคําปรกึษาเป็นไปอย่างคลุมเครอื และนําไปสู่ความเครยีดทัง้
สองฝา่ย ยิง่ถา้มทีีป่รกึษาตัง้แต่สองคนขึน้ไป และท่านเหล่าน้ีไมค่่อยคุยกนัแลว้ก ็ตําบลกระสุนตกจงึอยู่
ทีน่กัศกึษาเป็นผูร้บัเคราะหก์รรมไป แลว้ทางออกของเรือ่งนัน้ผูเ้ขยีนมคีวามเหน็ดงัน้ี 
 ประการแรกระบบและกระบวนการในการทาํวทิยานิพนธต์อ้งไดร้บัการแกไ้ข ซึง่จะนําเสนอเพื่อ
การพจิารณาในตอนต่อไป 
 ประการที่สอง มหาวิทยาลัยต้องกําหนดนโยบาย มาตรฐาน และความคาดหวงัในการจัด
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของตนเองใหช้ดัเจน ควบคุมกํากบัโดยระบบ ไมใ่ช่บุคคล หรอืคณะบุคคล 
ส่วนการปฏบิตัิใหเ้ป็นหน้าที่ของหน่วยปฏบิตัิ และผูป้ฏบิตัิ เขาจะไดม้อีํานาจและความเป็นอสิระทาง
วชิาการในการตดัสนิใจ ความคลุมเครอืและความเครยีดจะไดล้ดลง หรอืขจดัไป  
 ประการทีส่าม คณะกรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์และนกัศกึษาตอ้งปรกึษาหารอืแนวทางและ
กตกิาในการดูแลใหค้าํปรกึษาวทิยานิพนธเ์ป็นรายกรณีตัง้แต่เริม่ตน้ และใชแ้นวทางนัน้เป็นแผนแม่บท
ในการทํางานร่วมกัน หากมีปญัหาใดๆ เกิดขึ้นต้องแก้ปญัหาโดยการประชุมทวิภาคี คือ ระหว่าง
นกัศกึษา และคณะกรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ไมใ่ชป่ล่อยใหน้กัศกึษาแกป้ญัหาตามยถากรรม  
 ประการสุดทา้ย สาขาวชิาทีร่บัผดิชอบในการจดัการศกึษาหลกัสตูรนัน้ตอ้งออกแบบงานธุรการ
ให้เอื้อต่อการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ให้นักศึกษาปวดหวัเฉพาะเรื่องงานวิชาการที่เขาทํา
วทิยานิพนธ ์และอยา่ใหง้านธุรการเป็นปญัหาเสยีเอง  
 เรื่องน้ีโดยทัว่ไปกจ็ะเป็นไปประมาณน้ีซึ่งทําใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาเป็น “จุดเป็นมากกว่าจุดตาย” 
ในการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และเชื่อว่านักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาจะกล้าสร้างผลงาน
วชิาการใหม่ๆ และดีๆ  มากขึน้ และกระบวนการทําวทิยานิพนธ์จะเป็นเบา้หลอมและสรา้งนักวจิยัและ
นกัวชิาการรุน่ใหมท่ีม่ขีวญักาํลงัใจ และมคีวามกลา้หาญทางวชิาการมากขึน้แน่นอน  
 
ระบบงานและกระบวนการท่ีเก่ียวข้อง: คาํตอบอยู่ท่ีฐานคิดและการออกแบบระบบ 
 
 ระบบงานและกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํวทิยานิพนธข์องนกัศกึษาโดยทัว่ไปจะมอียูส่าม
สว่นใหญ่คอื สว่นทีเ่กีย่วกบัการจดับณัฑติศกึษาโดยรวมของมหาวทิยาลยั สว่นทีเ่ป็นหน่วยกาํกบัการจดั
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บณัฑติศกึษา และสว่นทีเ่ป็นหน่วยปฏบิตักิารในการจดับณัฑติศกึษา ซึง่จากการศกึษาหนงัสอืหลายเล่ม
พบขอ้สรปุตรงกนัวา่สว่นใหญ่จะมรีปูแบบและวธิกีารแตกต่างกนัไปแลว้แต่สถาบนัและประเทศ (Phillips 
1999, Pearce 2005, Levin 2005, และ Wisker 2008) และจากประสบการณ์ของผูเ้ขยีนทีเ่คยไปศกึษา
ระบบงานและกระบวนการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาและทําวทิยานิพนธ์ของมหาวทิยาลยัหลายแห่งใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิาพบวา่แต่ละแหง่เลอืกระบบและกระบวนการแตกต่างกนั แต่สว่นใหญ่จะเบด็เสรจ็ที่
สาขาวชิา สําหรบัหน่วยกํากบัการจดับณัฑติศกึษามกัจะเป็นเรื่องของคณะที่เปิดสอนสาขาวชิานัน้ๆ 
หลายแห่งยกเลิกบณัฑติวิทยาลยั และหลายแห่งมอบงานระดบับณัฑติศึกษาให้บณัฑติวทิยาลยัทํา
หน้าที่แทนหน่วยนโยบายและมาตรฐานการจดับณัฑติศกึษาแทนหน่วยงานระดบัมหาวทิยาลยั ส่วน
มหาวทิยาลยัจะเป็นผูก้ําหนดนโยบายและทศิทางการจดัการศกึษาโดยรวมทัง้สถาบนั รวมทัง้การจดั
บณัฑติศกึษาดว้ย ส่วนกรณีของประเทศไทยนัน้ส่วนใหญ่ยงัคงหน่วยงานไวท้ัง้สามระดบั และควบคุม
กํากับการจดับัณฑิตศึกษาแบบบังคบับัญชา และล้วงลูกวิชาการในทุกเรื่องและทุกโอกาส (สมาน  
อศัวภมู ิ2555) 
 จรงิแล้วงานการจดัการศกึษาทุกระดบัและทุกสถาบนัน่าจะมสีามส่วนใหญ่ๆ คอื งานนโยบาย
และมาตรฐาน งานกํากบัตดิตามนโยบายและมาตรฐาน และงานปฏบิตักิารจดัการศกึษาตามหลกัสูตร 
นโยบายและมาตรฐานที่กําหนดไว้ ถ้าจะมีหน่วยงานรบัผดิชอบงานแต่ละส่วนในสามเรื่องโดยสาม
หน่วยงานกไ็ม่น่าจะมปีญัหาใดๆ  โดยหน่วยงานระดบัมหาวทิยาลยัรบัผดิชอบการกําหนดนโยบายและ
มาตรฐานการจดัการศกึษา หน่วยงานระดบับณัฑติวทิยาลยัรบัผดิชอบการกํากบัตดิตามการดาํเนินงาน
ตามนโยบายและมาตรฐานการจัดการศึกษา และให้สาขาวิชาซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยในคณะเป็น
ผูร้บัผดิชอบการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ส่วนคณะรบัผดิชอบการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรี
ไป เป็นตน้  สาํหรบัมหาวทิยาลยัทีไ่มม่บีณัฑติวทิยาลยักจ็ะมหีน่วยงานระดบัมหาวทิยาลยัรบัผดิชอบใน
การกาํหนดนโยบายและมาตรฐานการจดับณัฑติศกึษา สว่นการจดัการเป็นเรือ่งของคณะ โดยหน่วยงาน
ระดบัคณะเป็นผูก้ํากบันโยบายและมาตรฐาน (แทนบณัฑติวทิยาลยั) และใหส้าขาวชิาเป็นผูร้บัผดิชอบ
ในการปฏบิตักิารจดับณัฑติศกึษา อยา่งไรกต็ามอาจจะมมีหาวทิยาลยับางแหง่มทีัง้บณัฑติวทิยาลยัและ
คณะต้นสงักดัทีจ่ดับณัฑติศกึษา และไดเ้ปลี่ยนบทบาทใหบ้ณัฑติวทิยาลยัทําหน้าทีเ่ป็นหน่วยนโยบาย
และมาตรฐานแทนหน่วยงานระดบัมหาวทิยาลยัที่กล่าวถงึในระบบทีส่อง  โดยสรุปแล้วบทบาทหน้าที่
การจดับณัฑติศกึษามสีองแบบคอื แบบทีม่สีามหน่วยงานเพื่อรบัผดิชอบงานสามส่วน หรอืแบบทีม่สีอง
หน่วยงานแต่รบัผดิชอบงานทัง้สามสว่นทีก่ล่าวมาตอนตน้  

ประเดน็สาํคญัอกีประการหน่ึงทีผู่เ้ขยีนนําเสนอมาขา้งตน้คอื ผูเ้ขยีนกล่าวถงึงานสามงาน และ
หน่วยงานของมหาวทิยาลยัสามหน่วย หรอืสองหน่วยเพื่อรบัผดิชอบงานดงักล่าว แต่ผูเ้ขยีนไมไ่ดพ้ดูถงึ
คณะกรรมการระดับคณะ กรรมการระดับบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการวิชาการ หรือกรรมการ 
สภามหาวทิยาลยัแต่ประการใด ทัง้น้ีผูเ้ขยีนเหน็ว่าคณะกรรมการต่างๆ เหล่านัน้ไม่ใช่หน่วยงาน แต่
เป็นเพียงองคค์ณะบคุคลท่ีกาํหนดไว้ให้มีส่วนร่วมในการบริหารมหาวิทยาลยัเท่านัน้ แต่ในบรบิท 
การบรหิารหน่วยงานราชการของประเทศไทย คณะกรรมการเหล่าน้ีต่างทําหน้าที่ประหน่ึงเป็นคณะ
กรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั ลว้งลูกไดทุ้กเรื่อง ซึง่ผดิหลกัการบรหิารทีม่ปีระสทิธภิาพ คอื “one man 
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one master” ดว้ยความเขา้ใจและปฏบิตัทิีค่ลาดเคลื่อนการบรหิารงานในประเทศไทยจงึมอีาการแบบ 
.”back seat’s drivers” ใหเ้หน็กนัอยูท่ ัว่ไป  แต่พอเกดิอุบตัเิหตุมาคนทีจ่ะเขา้คุกคอืคนขบั (ผูบ้รหิาร) 
สว่น “back seat’s drivers”  (กรรมการทัง้หลาย)  กล็อยนวลกนัต่อไป  ดงันัน้เราตอ้งออกแบบกนัใหด้ ี
และกําหนดบทบาทหน้าที ่ตลอดจนความรบัผดิรบัชอบ (ยํ้า รบัผดิรบัชอบ) ใหช้ดัเจน แต่คงไมส่ามารถ
ลงรายละเอยีดในบทความน้ีไดด้ว้ยขอ้จาํกดัของเรือ่ง ซึง่คงตอ้งเขยีนอกีบทความครบั 

เรื่องที่อยากจะกล่าวถงึเรื่องต่อไปคอื “คณะกรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์และคณะกรรมการ
สอบป้องกนัวทิยานิพนธข์องนกัศกึษา”  ประเดน็แรกคอืคณะกรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธใ์นฐานะผูร้บั
ผดิและรบัชอบ (เพราะมชีื่อปรากฏในงานวจิยัของนักศกึษา) มหีน้าที่อะไร อย่างไร ดงัไดก้ล่าวไปแล้ว
ตอนต้น แต่ในส่วนน้ีอยากชีใ้หเ้หน็ว่าคณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์นัน้เปรยีบเสมอืนผูร้บัผดิชอบ
การสอนรายบุคคลในรายวชิา “วทิยานิพนธ”์ ซึง่เป็นสว่นหน่ึงของรายวชิาในหลกัสตูร และเขยีนไวอ้ยา่ง
ชดัเจนในปกวทิยานิพนธว์่า “เป็นส่วนหน่ึงในการศกึษาตามหลกัสตูร” (ขอยํ้า ไม่ใช่ทัง้หมด)  นอกจาก
รับผิดชอบในการควบคุมดูแลตลอดการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแล้ว ยังเป็นส่วนหน่ึงของ
คณะกรรมการสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ของนักศกึษา ร่วมกบัคณะกรรมการนอก (กรรมการทีป่รกึษา) 
ทัง้ในและนอกมหาวทิยาลยัอกีอยา่งน้อยสองคน รว่มเป็นสีค่น เป็นคณะพจิารณาวทิยานิพนธ ์ สอบแลว้ 
รบัรองแลว้ยงัตอ้งผา่นการตรวจทัง้บทคดัยอ่ภาษาไทย บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ และคณะกรรมการตรวจ
มาตรฐานวทิยานิพนธ์อกีชุดหน่ึง ก่อนนําเสนอบณัฑติวทิยาลยั เพื่อนําเขา้พจิารณาในคณะกรรมการ
บณัฑิตศึกษา จึงจะถือว่าการสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์สมบูรณ์ และถือเป็นส่วนหน่ึงของการสําเร็จ
การศกึษาได ้ซึง่น่าจะเพยีงพอในรบัรองผลการเรยีนในรายวชิาวทิยานิพนธ ์ เพราะมหาวทิยาลยัต่างๆ 
โดยทัว่ไปก็มีระบบและกระบวนการทําและตรวจสอบวิทยานิพนธ์กันประมาณน้ีครบั ดงัข้อสรุปที ่
Pearce (2005) ประมวลไว ้และสอดคล้องกนัประสบการณ์ที่ผูเ้ขยีนไดจ้ากการศกึษาระบบและ
กระบวนการวทิยานิพนธใ์นหลายมหาวทิยาลยัในประเทศสหรฐัอเมรกิาดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ทีส่าํคญั
คอืเป็นไปตามประกาศของกระทรวงศกึษาธกิารว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษา 
พ.ศ. 2548 (กระทรวงศกึษาธกิาร 2548) ทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 13 เกณฑก์ารสาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา
โทที่ศกึษาในแผน ก แบบ ก 1 ความ ตอนหน่ึงว่า “เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขัน้สุดท้ายโดยคณะกรรมการท่ีสถานบนัอุดมศึกษานัน้แต่ตัง้”  (มกีรรมการภายนอกร่วม
หรือไม่ร่วมก็ไม่ได้กล่าวถึง) และระดบัปริญญาเอก แบบ 1 ว่า “เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน 
การสอบปากเปล่าขัน้สุดท้ายโดยคณะกรรมการซ่ึงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกสถาบนั” ซึง่น่าจะมคีวามหมายตามนยัทีนํ่าเสนอมาแลว้ขา้งตน้  

เรื่องสุดทา้ยคอืระบบงานธุรการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการทําวทิยานิพนธ์   ซึ่งหลายแห่งเป็นอุปสรรค
ในความสาํเรจ็ในการทาํวทิยานิพนธข์องนกัศกึษา ทัง้ธุรการในระดบัสาขาวชิา  ระดบัคณะ ระดบับณัฑติ
วิทยาลัย (ถ้ายงัมีบณัฑิตวิทยาลยั) และระดบัสถาบนั สิ่งที่มหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควร
ดาํเนินการคอื การออกแบบระบบและกระบวนการทางธุรการไม่เป็นอุปสรรคในการสาํเรจ็ของนกัศกึษา 
เพราะแคป่วดหวักบัการทาํวทิยานิพนธก์แ็ยจ่ะตายอยูแ่ลว้ ยงัตอ้งมาเจอปญัหาทางธุรการอกีแลว้ ชาตน้ีิ
คงไมอ่ยากวจิยัอกีเลยครบั หรอืผูอ้า่นจะวา่อยา่งไร  
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บทสรปุสดุท้ายเร่ือง:  ความพอดีของทุกอย่างคือคาํตอบสดุท้าย   
 ทา้ยสุดน้ีผูเ้ขยีนอยากบอกว่า “ผมอายุมากแลว้นะ และไมต่อ้งทําวทิยานิพนธ ์หรอืงานวจิยัเพื่อ
ความก้าวหน้าในวชิาชพีอกีแล้วนะ” แต่ก็ยงัเชื่อและชอบการเรยีนรูโ้ดยวธิกีารวจิยั และยงัอยากเหน็ 
การวจิยัในประเทศไทยสรา้งคุณค่าและพฒันางานวชิาการมากขึน้ อยากเหน็การทําวทิยานิพนธ์เป็น
สนามฝึกนักวชิาการมอืใหม่หดัขบัที่ด ีมคีุณภาพระดบัหน่ึง และที่สําคญัคอืมขีวญักําลงัใจในการเป็น
เรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมีวิธีการศึกษาค้นคว้าที่เชื่อถือได้เป็นเครื่องมือ และเป็นกําลงัสําคญัในสงัคม
วชิาการของประเทศต่อไป 
 ประเดน็ทีผู่เ้ขยีนตอ้งการจะนําเสนอและเชญิชวนใหผู้อ้่านและผูส้นใจช่วยกนัคดิและหาทางออก
ดว้ยกนักค็อื การจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของไทยจดัขึน้เพื่อการสรา้งนกัวชิาการและนักวจิยัรุ่น
ใหมใ่ช่หรอืไม ่ถา้ใช่ระบบงานและกระบวนการทีท่าํอยูใ่นปจัจุบนัตอบโจทยข์อ้น้ีหรอืไม ่ซึง่ในทศันะของ
ผูเ้ขยีนเหน็ว่าเป็นการบรอนไซดม์ากกว่าสรา้งเสรมิ ส่วนแนวทางใหม่จะเป็นอย่างไร คงตอ้งร่วมกนัคดิ
ใหต้กผลกึมากว่าน้ี สว่นความเหน็และขอ้คดิทีนํ่าเสนอไปขา้งตน้เป็นเพยีงขอ้สงัเกตทีน่่าจะเป็นทางออก
หน่ึงเทา่นัน้  
 ประเดน็ทีส่องผูเ้ขยีนเหน็ว่าความสาํเรจ็ในการทําวยิานิพนธข์องนักศกึษามหีลายองคป์ระกอบ 
แต่หลกัๆ น่าจะมสีามสว่นคอื สว่นทีเ่ป็นความรบัผดิชอบของนกัศกึษาเอง สว่นทีเ่ป็นหน้าทีข่องอาจารย์
ที่ปรกึษา และส่วนที่เป็นความรบัผดิชอบของมหาวทิยาลยั ผูเ้ขยีนเชื่อว่าถ้าระบบและกระบวนการที่
เกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัยดําเนินการโดยระบบบริหาร  ให้ความเป็นอิสระทางวิชาการแก่
ผูร้บัผดิชอบ และกํากบัคุณภาพโดยระบบ ไม่ใช่รายบุคคล แลว้จะส่งผลสําคญัต่อคุณภาพวทิยานิพนธ์
และคุณภาพการศกึษาโดยรวมต่อไป  
 ดว้ยความรกัในการเรยีนรู ้และประสบการณ์ในการเป็นนักเรยีนการเรยีนรูต้ลอดชวีติทีผ่่านมา 
พบว่าการเรยีนรู้ในระบบเปิด มบีรรยากาศที่ปราศจากความกลวั และมอีสิระในการเรยีนรู้จะนําไปสู ่
การเรยีนรูท้ีต่รงใจผูเ้รยีน และความรกัในการเรยีนรูต้ลอดชวีติได ้ในระบบและบรรยากาศทีต่รงกนัขา้มก็
จะไมต่่างกบัการปลกูตน้ไมแ้ละรดดว้ยน้ํารอ้นครบั จะเป็นอยา่งไรนัน้ เชื่อวา่แมวกย็งัสรปุไดค้รบั  
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          เทคนิคการทาํวิทยานิพนธอ์ย่างมีคณุภาพ 
                                                                            ดร.วเิศษ  ภมูวิชิยั 

 
ความหมายของวิทยานิพนธ ์

          วทิยานิพนธ ์ในความหมายตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน 2542 ( 2542 ) อธบิายว่า 
วทิยานิพนธค์อืบทนิพนธท์ีผู่เ้รยีบเรยีงยกเอาหวัขอ้เรื่องใดเรื่องหน่ึงขึน้วจิยัหรอืพรรณนาขยายความ โดย
นบัเป็นสว่นหน่ึงของการศกึษาเพือ่เสนอรบัปรญิญา สาํหรบัในคาํศพัทว์ทิยานิพนธภ์าษาองักฤษเราคุน้เคย
กบัคาํสองคาํคอื Thesis  กบั  Dissertation คาํว่าThesis ตามความหมายใน Encyclopedic Edition ( 1993  ) 
อธบิายว่า Thesis  “ a proposition // a reasoned argument, esp. in a written dissertation on a 
theme connected with the specialty by a candidate for any of certain academic degrees”  สว่น
คาํว่า Dissertation ตามความหมายใน Encyclopedic Edition ( 1993 ) อธบิายว่า Dissertation “ a formal 
discourse, written or spoken // a treatise, esp. an original piece of research written for a 
doctorate”   บุญชม ศรสีะอาด (2546 ) อธบิายว่า วทิยานิพนธ ์(Thesis  or  Dissertation ) เป็นเอกสาร
วจิยัทีใ่ชเ้ป็นส่วนประกอบในการศกึษาเพื่อรบัปรญิญาบตัร สว่นวนัวสิาข ์แกว้สมบูรณ์ (2554  ) เหน็ว่า 
วทิยานิพนธ์เป็นดชันีบ่งชี้ถงึคุณภาพการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ก่อใหเ้กดิความรูใ้หม่ที่เอื้ออํานวย
ประโยชน์ในทางวิชาการหรือสามารถประยุกต์ใช้ในสงัคม จากความหมายดังกล่าวมาแล้วจะเห็นว่า
วทิยานิพนธเ์ป็นผลงานทีต่อ้งอาศยัพลงัความคดิ  ใชพ้ลงัสตปิญัญาเพื่อประมวลขอ้มลูทางวชิาการสะทอ้น
เป็นองค์ความรู ้โดยอาศยัแรงกายบวกกบัความรูค้วามสามารถ รวมเป็นพลงัในการทํางานดว้ยความ
รอบคอบ มคีวามขยนั ความอดทน อยา่งต่อเน่ืองในการทาํงานอยา่งสรา้งสรรค ์

             การทาํวทิยานิพนธ ์ นิสติ  นกัศกึษาตอ้งมกีารศกึษาคน้ควา้ขอ้มลู คน้หาความรูจ้ากแหล่ง
ต่างๆทัง้ในตวับุคคล เอกสารที่เป็นทฤษฎี หลกัการและผลงานวิจยัต่างๆ เพื่อสร้างแบบจําลองทาง
ความคดินําไปสู่การพสิจูน์ใหเ้กดิความน่าเชื่อถอื  ซึง่การทําวทิยานิพนธเ์ป็นส่วนหน่ึงของการเรยีนใน
ระดบับณัฑติศกึษาทัง้ระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกในสถาบนัการศกึษา   ปกตแิลว้การเรยีนระดบั
บณัฑติศกึษาจะประกอบดว้ย สองส่วน คอื ส่วนแรก เป็นการเรยีนตามรายวชิาหรอืที ่เรยีกว่า Course 
Work และสว่นทีส่องคอืการทําวทิยานิพนธจ์ะเป็นส่วนสาํคญัและเป็นเงื่อนไขของการสาํเรจ็การศกึษา 
การเขยีนวทิยานิพนธจ์งึเป็นเรือ่งจาํเป็น  ดงันัน้การทีจ่ะสามารถบรรลุผลดงักล่าวไดน้ัน้  นิสติ นกัศกึษา
ตอ้งมคีวามรูใ้นเรื่องทีท่ํา  มรีะบบการคดิทีด่ ีในการทํางานตอ้งอาศยัทัง้ความรู ้ ความสามารถ จงึจะ
ช่วยใหว้ทิยานิพนธม์คีุณภาพ  ส่งผลใหส้ําเรจ็ตามระยะเวลาของหลกัสตูรทีก่ําหนดไวด้ว้ย โดยทัว่ไป
แล้วการทําวิทยานิพนธ์จะมกีารศึกษาในระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก โดยเฉพาะการศึกษาใน
หลกัสตูรระปรญิญาเอกจะตอ้งลงหน่วยกติการเรยีนเพื่อทาํวทิยานิพนธด์ว้ย ปจัจุบนัมมีหาวทิยาลยัหลาย
แห่งทัง้ภาครฐัและเอกชนเปิดสอนหลกัสตูรการศกึษาในระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก ในหลกัสตูรระดบั
ปรญิญาโทของมหาวทิยาลยับางแห่งได้อนุญาตให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าอสิระ (Independent 
study)ในการทําเอกสารภาคนิพนธ์โดยไม่มีอาจารย์ควบคุม แต่ก็ยงัมีอีกหลายมหาวิทยาลยัที่ยงัใช้
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หลกัสูตรใหน้ักศกึษาเรยีน แบบมกีารเรยีนรายวชิาคดิเป็นหน่วยกติในกาทําวทิยานิพนธ ์ ส่วนหลกัสตูร
ระดบัปรญิญาเอก ตอ้งลงทะเบยีนทาํวทิยานิพนธ ์ คดิเป็นหน่วยกติ 

 การเตรียมตวัในการทาํวิทยานิพนธอ์ย่างมีคณุภาพ 
       วิทยานิพนธ์เป็นผลงานทางวิชาการซึ่งถือว่าเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงคุณภาพการศึกษาระดับ

บณัฑติศกึษาการที่นิสตินักศกึษาสามารถสรา้งผลงานวทิยานิพนธ์ที่มคีุณภาพ ก่อให้เกดิความรูใ้หม่ที่
เอื้ออํานวยประโยชน์ในทางวชิาการหรอืสามารถประยุกต์ใชใ้นการปฏบิตังิาน  มกีารตพีมิพเ์ผยแพร่ใน
วารสารวชิาการหรอืการประชุมสมัมนาทัง้ในระดบัประเทศหรอืนานาชาต ิกจ็ะสง่ผลใหก้ารจดัการศกึษาใน
หลกัสูตรสาขาวิชานัน้ ๆ ได้รบัการยอมรบัในแวดวงวิชาการมากขึ้น  โดยทัว่ไปแล้วการศึกษาระดบั
บณัฑติศกึษามจุีดมุ่งหมายที่จะใหผู้ส้ําเรจ็การศกึษามคีวามรูค้วามสามารถระดบัสูงในสาขาวชิาต่าง ๆ 
เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์งานวิชาการ แสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ ได้องค์ความรู้ใหม่มี
ความกา้วหน้าทางวชิาการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  รวมทัง้สามารถวเิคราะหแ์ละแกไ้ขปญัหาตามหลกัวชิาการได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม  ผลงานวทิยานิพนธ ์จงึเป็นหลกัฐานสําคญัทีบ่่งชี ้ความรอบรูแ้ละ ความสามารถ
ทางวชิาการในสาขาต่างๆตลอดจน ความวริยิะ  อุตสาหะ ของนิสติ นกัศกึษาจนประสบผลสาํเรจ็นํามาซึง่
เกยีรตยิศ ชื่อเสยีงและความภาคภมูใิจ 
          บุญชม ศรสีะอาด ( 2546 : 11-15 ) ไดเ้สนอแนะแนวทางการทําวทิยานิพนธ์ใหป้ระสบ
ความสําเรจ็และมคีุณภาพสูงไวด้งัน้ีคอื (1)จะต้องทําดว้ยตนเองทุกขัน้ตอน  ตัง้แต่การเลอืกเรื่องหรอื 
การหาชื่อเรื่อง  การเขยีนเคา้โครงวทิยานิพนธ ์ การสรา้งเครื่องมอืรวบรวมขอ้มลู   การเกบ็รวบรวม
ขอ้มูล  การวเิคราะหข์อ้มูลและแปลผล  และการเขยีนรายงานการวจิยั   ในบางกรณีอาจขอ 
ความช่วยเหลอืจากคนอื่นได ้ เช่น  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู   (2)นิสติ นกัศกึษาทีท่าํวทิยานิพนธ ์ตอ้งเป็น
ผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องทีศ่กึษาคน้ควา้ดทีีสุ่ด  สามารถตอบคาํถามหรอืขอ้สงสยัไดอ้ยา่งกระจ่างชดั
แสดงใหเ้หน็ถงึการเป็นผูม้คีวามรอบรู ้และรูล้ะเอยีดลกึซึง้อยา่แทจ้รงิ  นิสติ นกัศกึษาจะตอ้งศกึษาคน้ควา้
ใหม้ากๆ ทัง้หลกัการ แนวความคดิทฤษฎ ีงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัเรื่องทีจ่ะทาํวทิยานิพนธ ์ (3)นิสติ นกัศกึษา
จะต้องใชค้วามพยายาม มคีวามอดทน ทุ่มเทเวลาในการศกึษาคน้ควา้ตามกระบวนการของการวจิยั ทํา
ดว้ยใจรกั เพื่อมุ่งใหไ้ด้ผลงานที่มคีุณค่า ผลงานที่ภาคภูมใิจ  เป็นผลงานดา้นวชิาการอย่างหน่ึงที่ดี
ทีส่ดุ  ในชวีติของตนเอง  (4)  ใหย้ดึหลกักาลามสตูร ไมว่่าเรื่องนัน้จะมาจากการฟงัตามกนัมา  การเล่าลอื 
การอา้งองิตําราหรอืคมัภรี ์ การใชต้รรกะ  การอนุมานเอง  การคดิตามแนวเหตุผล  เป็นเรื่องทีเ่ขา้ไดก้บั
ทฤษฎขีองตน  มองเหน็รปูลกัษณ์น่าเชื่อถอืเป็นคาํพดูของอาจารย ์ แต่จะเชื่อต่อเมือ่ไดไ้ตรต่รองพจิารณา
ดว้ยปญัญาทุกแง่มุมและจากหลกัฐานต่างๆแลว้ ( 5) ยดึจรรยาบรรณนักวจิยั รวมทัง้การเคารพ 
ความคดิเหน็ทางวชิาการของผูอ้ื่นและพงึมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมทุกระดบั 6) ทาํการปกป้อง เคา้โครง
วทิยานิพนธ์  โดยนิสติ นักศึกษาต้องจดัทําเค้าโครงให้ดีที่สุด มกีารศึกษาค้นคว้าทัง้ในด้านสาระ
ความรู ้หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎแีละผลการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งมาอยา่งละเอยีดรอบคอบ  หากมผีูก้ล่าวโจมตี
วจิารณ์หรอืเสนอแนะใหใ้ชว้ธิกีารอื่น  .ใชเ้ครือ่งมอือยา่งอื่น  นิสติ  นกัศกึษาจะตอ้งทาํการอธบิายชีแ้จงให้
เขา้ใจ อธบิายอย่างมเีหตุผล  หากจะมกีารเปลี่ยนแปลงตอ้งแกไ้ขเคา้โครงใหม่ต้องเป็นสิง่ทีค่ดัสรรแลว้
ดว้ยตวัเอง  (7)  พฒันาเจตคตต่ิอการทาํวทิยานิพนธ ์ ถอืวา่การทาํวทิยานิพนธเ์ป็นประสบการณ์ทีด่ยีิง่ใน
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การพฒันาตนเองให้มีความรอบรู้ มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้และนวตักรรม  และ  
( 8) การปรกึษาอาจารยค์วบคุมวทิยานิพนธห์รอือาจารยท์ีป่รกึษาไม่ว่าจะเป็นการพบโดยตรงหรอืใชว้ธิี
โทรศพัทต์ดิต่อกต็าม  จะตอ้งเตรยีมการใหด้ยีดึหลกัว่าพบน้อยทีสุ่ดแต่ไดส้าระมากทีสุ่ด  ดว้ยการเตรยีม
คําถามต่างๆ  คดิหาทางเลอืกทีเ่ป็นไปไดไ้วห้ลายทางเลอืก  เพื่อขอคําปรกึษาแสดงใหเ้หน็ว่าไดค้ดิ
ไตรต่รองรอบคอบทุกมติทิุกประเดน็  

 ขอ้เสนอแนะของวนัวสิาข ์แกว้สมบรูณ์ (2554 ) ในการทาํวทิยานิพนธใ์หป้ระสบความสาํเรจ็นัน้ม ี
10 ประการ คอื  (1) ต้องทําดว้ยตนเองทุกขัน้ตอน  มบีางขัน้ตอนที่อาจขอความร่วมมอืหรอื 
ความช่วยเหลอืจากคนอื่นได ้ เช่น การเกบ็รวบรวมขอ้มลูแต่ผูท้ําวทิยานิพนธจ์ะตอ้งชีแ้จงวธิดีําเนินการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูอยา่งละเอยีด รวมทัง้อาจขอความช่วยเหลอืจากบุคคลอื่นในการวเิคราะหข์อ้มลูใหด้ว้ย 
( 2) มคีวามตระหนกัว่านิสติ นกัศกึษาทีท่าํวทิยานิพนธเ์ป็นผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องทีศ่กึษาคน้ควา้ดี
ทีส่ดุจะตอ้งสามารถอธบิายใหค้นอื่นเขา้ใจในเรือ่งทีศ่กึษาคน้ควา้สามารถตอบคาํถามหรอืขอ้สงสยัไดอ้ยา่ง
กระจ่างชดัแสดงใหเ้หน็ถงึความเป็นผูร้อบรูอ้ย่างแทจ้รงิ ( 3) มคีวามพยายามสงูในการศกึษาคน้ควา้ตาม
กระบวนการของการวจิยั ทําดว้ยใจรกัเพื่อมุ่งใหไ้ดผ้ลงานทีม่คีุณค่าผลงานทีภ่าคภูมใิจ เป็นผลงานดา้น
วชิาการทีด่ทีีสุ่ด (4) อย่าเชื่อเรื่องใดเรื่องหน่ึงทนัททีีท่ราบ ไม่ว่าเรื่องนัน้จะมาจากแหล่งใด แต่จะเชื่อ
ต่อเมื่อไดไ้ตรต่รองพจิารณาดว้ยปญัญาทุกแงมุ่ม  และจากหลกัฐานต่าง ๆ แลว้ ( 5) ยดึหลกัจรรยาบรรณ
นกัวจิยั  เป็นแนวทางสาํหรบันกัวจิยัยดึถอืปฏบิตัเิพือ่ใหก้ารดาํเนินงานวจิยัตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของจรยิธรรม
และหลกัวชิาการทีเ่หมาะสม  ตลอดจนประกนัมาตรฐานของการศกึษาคน้ควา้ใหเ้ป็นไปอย่างสมศกัดิศ์รี
และเกยีรตภิูมขิองนกัวจิยั (6) เตรยีมการป้องกนั เคา้โครงวทิยานิพนธ ์โดยจดัทาํเคา้โครงใหด้ทีีสุ่ด ผา่น
การศกึษาคน้ควา้ทัง้ดา้นสาระความรู ้แนวคดิ ทฤษฎแีละผลการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เมื่อมผีูก้ล่าวโจมตวีจิารณ์
หรอืเสนอใหใ้ชว้ธิกีารอื่น  เครื่องมอือย่างอื่น  นิสติจะตอ้งทําการอธบิายชีแ้จงใหเ้ขา้ใจอย่างมเีหตุผล  
( 7)พฒันาเจตคตทิีด่ใีนเชงิบวกต่อการทําวทิยานิพนธโ์ดยถอืว่าการทาํวทิยานิพนธเ์ป็นประสบการณ์ทีด่ี
ยิง่ในการพฒันาตนเองใหม้คีวามรอบรู ้มคีวามสามารถในการสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่(8) การปรกึษาอาจารย์
ควบคุมวทิยานิพนธ์หรอือาจารย์ที่ปรกึษาอย่างสมํ่าเสมอ มกีารเตรยีมคําถามต่างๆคิดหาทางเลือกที่
เป็นไปไดห้ลายทาง คดิไตร่ตรองรอบคอบทุกมติทิุกประเดน็ มคีวามชดัเจนในสิง่ทีจ่ะศกึษา วธิกีารศกึษา
คน้ควา้  พจิารณาความเป็นไปไดทุ้กแงมุ่มโดยละเอยีดแลว้  และในคาํถามทีถ่ามนัน้ไดค้ดิคาํตอบแลว้ แต่
เป็นการถามเพื่อความแน่ใจ  ( 9) เตรยีมตวัใหพ้รอ้มสาํหรบัการสอบปากเปล่าวทิยานิพนธ ์ก่อนสอบปาก
เปล่าวทิยานิพนธ์ นิสติควรสรุปสาระสําคญั ลงในแผ่นกระดาษแผ่นเดยีว ใหค้รอบคลุมสาระสําคญัของ 
การวจิยัทัง้หมด จะเป็นประโยชน์ช่วยใหเ้ขา้ใจเรื่องทีว่จิยัอยา่งชดัเจนและนิสติควรมาถงึหอ้งสอบล่วงหน้า
อยา่งน้อย30 นาท ีเพื่อตรวจดคูวามเรยีบรอ้ยต่างๆ (10) คน้หาแหล่งตพีมิพเ์ผยแพรผ่ลงานวทิยานิพนธ์
เพือ่เผยแพรผ่ลงานวทิยานิพนธใ์นวารสารวชิาการ หรอืนําเสนอในทีป่ระชุมวชิาการทีม่รีายงานการประชุม
ก่อนจงึจะสําเรจ็การศกึษาได ้ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยยนืยนัถงึคุณภาพของวทิยานิพนธ์ฉบบันัน้  โดยเฉพาะ
อย่างยิง่หากนิสติไดต้พีมิพเ์ผยแพร่ผลงานหรอืนําเสนอในทีป่ระชุมวชิาระดบัชาตหิรอืนานาชาตนิอกจาก
จะเป็นผลดกีบันิสติเองแลว้ยงัเป็นตวัสะทอ้นถงึความมคีุณภาพของมหาวทิยาลยัดว้ย  
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บทสรปุในการทาํวิทยานิพนธใ์ห้สาํเรจ็และมีคณุภาพ  
 

ด้วยเหตุที่การทําวทิยานิพนธ์ของนิสตินักศกึษาเป็นก้าวสําคญัในการเรยีนระดบับณัฑติศกึษา 
เพราะวทิยานิพนธจ์ะเป็นสิง่พสิจูน์ความนักวชิาการของผูเ้รยีน เน่ืองจากวทิยานิพนธก์ค็อืผลงานการวจิยั
ทีจ่ะทําใหไ้ดม้าซึง่องคค์วามรูใ้หม่เพื่อตอบโจทยป์ญัหาต่างๆไดด้ว้ยกระบวนการทีน่่าเชื่อถอืทางการวจิยั 
การทําวทิยานิพนธ์จงึอาศยัทัง้ความรอบรู ้คอืรูก้ว้าง รูล้ึก ใช้สติปญัญาสบืเสาะหาองค์วามรูต่้างๆจาก
เอกสารทางวชิาการ รวมทัง้การสบืคน้จากตวับุคคลทีเ่ป็นผูท้รงคุณวุฒ ิผูเ้ชีย่วชาญ ใหไ้ดม้าซึ่งหลกัการ 
แนวคดิ ทฤษฎ ีผลงานวจิยั เพื่อมาวเิคราะห ์สงัเคราะหส์รา้งสรรคเ์ป็นผลงานของตวัเอง ดว้ย  ความขยนั 
ความอดทนอย่างต่อเน่ือง ฉะนัน้ในการทําวทิยานิพนธ์ใหม้คีุณภาพนัน้ นิสตินักศกึษาควรตัง้คําถามกบั
ตวัเองเพือ่เตรยีมตวัในการทาํวทิยานิพนธใ์นประเดน็ต่อไปน้ี   

ประเดน็แรก ท่านพรอ้มทีจ่ะทําวทิยานิพนธด์ว้ยตวัท่านเองหรอืยงั นิสตินักศกึษาจะตอ้งประเมนิ
ตวัเองดว้ยว่ามคีวามรูใ้นเรอืงของการวจิยัมากน้องเพยีงใด กระบวนการต่างๆในการทําวจิยัแต่ละขัน้ตอน
มคีวามสําคญัทุกขัน้ตอน นิสตินักศกึษาจะต้องจตินาการมองภาพอนาคตในการทําแต่ละขัน้ตอนเอาไว้
เพราะทุกขัน้ตอนจะเชื่อมโยงกนัไปหมด เมื่อเกิดปญัหาขึ้นที่ข ัน้ใดขัน้ตอนหน่ึงก็จะส่งต่อขัน้ตอนอื่นๆ
อย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้เรามกัจะเคยไดย้นิอยูเ่สมอว่านิสตินักศกึษาบางคนสอบผ่านเคา้โครงแลว้พอไปเกบ็
ข้อมูลก็พบปญัหาใหม่ต้องเปลี่ยนสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล หรอืปรบัปรุงหวัข้อใหม่ซึ่งอาจส่งผลต่อ 
การกาํหนดตวัแปรในการวจิยั เป็นตน้ ปญัหาเหล่าน้ีจะทาํใหเ้สยีเวลาอาจทาํใหนิ้สตินกัศกึษาหมดกําลงัใจ
ได ้

ประเด็นที่สอง ท่านมองเห็นคุณค่าของวิทยานิพนธ์มากน้อยในระดบัใด นิสิต นักศึกษาควร
ตระหนักถึงความสําคญัของวิทยานิพนธ์ว่าเป็นผลงานที่สําคญัของนิสิตนักศึกษา เป็นผลงานที่เรา
ภาคภูมใิจทีเ่ราทําไดใ้นในขณะทีค่นอกีหลายลา้นคนทําไม่ได ้ส่วนใหญ่จะเป็นการทําวจิยัครัง้แรกในชวีติ
ยกเวน้ผูท้ีศ่กึษาในระดบัปรญิญาเอก จะตอ้งทาํความรูส้กึใหไ้ดว้่าวทิยานิพนธเ์ป็นสิง่ทีอ่ยูใ่กลต้วั จบัตอ้ง
ไดเ้สมอไมใ่ช่สิง่ทีเ่ป็นนามธรรม ความรูต่้างๆทีจ่ะนํามาเป็นวตัถุดบิมอียู่ทัว่ไป โดยเฉพาะในยุคปจัจุบนัที่
เป็นสงัคมออนไลน์ ความรูต่้างๆตามเขา้ไปเฝ้ารออยูถ่งึทีน่อนตื่นขึน้มาใชม้อืกดปุ่มคอมพวิเตอรเ์รากอ็าจ
พบกบัสิง่ทีเ่ราตอ้งการไดเ้สมอ จงึควรพฒันาเจตคตเิชงิบวกต่อวทิยานิพนธ ์

ประเดน็ทีส่าม ท่านมคีวามขยนั อดทนอย่างต่อเน่ืองเพยีงพอหรอืยงั ควรฝึกนิสยัใหท้ํางานทาง
วชิาการอยา่งต่อเน่ือง คดิเสมอวา่เวลาสว่นหน่ึงของชวีติเราคอืการทาํงานเกีย่วขอ้งกบัเอกสารทางวชิาการ 
คนที่มาเรยีนระดบับณัฑติศกึษาคงไม่ใช่กรรมกรแบกหาม ถึงแมว้่าไม่ได้มอีาชพีที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดั
การศกึษา หรอืงานวชิาการโดยตรงแต่ในชวีติจรงิของการประกอบอาชพีใดๆ แมแ้ต่ผูใ้ชแ้รงงาน กต็อ้งพงึ
พาความรูท้างวชิาการในแต่ละสาขาวชิาชพีอยู่แลว้รวมทัง้ใฝเ่รยีนใฝรู่อ้ย่างต่อเน่ืองจงึจะประสบผลสาํเรจ็ 
ในการทําวทิยานิพนธ์จะต้องทําอย่างต่อเน่ือง ถ้าไม่มเีหตุจําเป็นควรใหเ้วลากบัการทํางานวทิยานิพนธ์
ทุกๆวนัอย่างน้อยวนัละ 2 ชัว่โมง เพื่อใหเ้กดิความต่อเน่ืองในการวเิคราะห ์สงัเคราะหเ์อกสารเชื่อมโยง
งานเก่าที่ทําไว้แล้วกับข้อมูลใหม่ที่ได้มาเพิ่มเติม การละทิ้งงานวิทยานิพนธ์ไว้นานเกินไปจะทําให ้
การเชื่อมโยงขอ้มลูเก่ากบัขอ้มลูใหมไ่มร่าบรืน่ อาจตอ้งเสยีเวลาในการคน้หาหรอือา่นทบทวนมากขึน้ 
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ประเดน็ทีส่ ี ่ทา่นมคีวามรูใ้นเรื่องหรอืหวัขอ้ทีท่่านจะทาํวทิยานิพนธใ์นระดบัใด นิสตินกัศกึษาตอ้ง
คดิเสมอว่าไม่มใีครรูเ้รื่องทีเ่รากําลงัทําวทิยานิพนธม์ากไปกว่าเรา จะตอ้งตอบคําถามทุกอย่างทีเ่ราทําให้
ได ้อาจารยท์ีป่รกึษาเป็นผูใ้หค้าํปรกึษาในสิง่ทีเ่ราอยากจะทาํ ไมไ่ดเ้ป็นผูท้ําวทิยานิพนธใ์หนิ้สตินักศกึษา 
ความรู้ทัง้หลายที่จะนํามาวเิคราะห์ สงัเคราะห์เป็นวทิยานิพนธ์ ต้องสบืเสาะแสวงหามาด้วยตวัเองทัง้ 
ทฤษฎ ีหลกัการ แนวคดิรวมทัง้ผลงานวจิยั จากแหล่งต่างๆ ทัง้เอกสาร เวบ็ไซดร์วมทัง้การสมัภาษณ์ผูรู้้
ท ัง้หลาย เพราะเราเทา่นัน้ทีรู่ว้า่เราตอ้งการอะไร การพบอาจารยท์ีป่รกึษาเป็นเพยีงการแจง้ความประสงค์
ว่าต้องการจะทําอะไร ควรทําอย่างไร ควรจะสบืเสาะหาอะไรมาประกอบบ้าง เป็นการบอกทศิทางเพื่อ
ไมใ่หเ้สยีเวลาเหมอืนไปงมเขม็ในมหาสมทุร 

ประเดน็ทีห่า้ ทา่นมคีวามเขา้ใจคาํวา่ “จรรยาบรรณนกัวจิยั” ดพีอหรอืยงั จรรยาบรรณของนกัวจิยั
เป็นเรือ่งทีต่อ้งปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงัยา่งเครง่ครดั ซึง่สภาวจิยัแหง่ชาตไิดก้าํหนดไว ้กล่าวคอืนกัวจิยั
ต้องมีความซื่อสตัย์ และมีคุณธรรมในทางวิชาการ มีความตระหนักถึงพนัธกรณีในการทําวิจยัตาม
ข้อตกลงกับหน่วยงานและต้นสังกัด ต้องมีความรู้ในสาขาที่ทําการวิจัย มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่
ศกึษาวจิยัทัง้สิง่ทีม่ชีวีติหรอืไมม่ชีวีติ ตอ้งเคารพศกัดิศ์ร ีและสทิธิข์องมนุษยท์ีใ่ชเ้ป็นตวัอยา่งในการวจิยั มี
อสิระทางความคดิโดยปราศจากอคตใินการทาํวจิยัทุกขัน้ตอน นําผลการวจิยัไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในทาง
ทีช่อบ เคารพความคดิเหน็ทางวชิาการของผูอ้ื่นและพงึมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมทุกระดบั  

ประเดน็ที่หก ท่านต้องทําความเขา้ใจกบัคําว่า “วทิยานิพนธ์ที่มคีุณภาพ” โดยทัว่ไปแล้ว
วิทยานิพนธ์ที่ถือว่าเป็นวิทยานิพนธ์ที่ดีมคีุณภาพนัน้ จะต้องมคีวามชดัเจนของปญัหาการวิจยัและ
เหตุผลทีต่อ้งทําการวจิยั  ความเกีย่วขอ้งของปญัหาการวจิยักบัสภาพปจัจุบนัและสาขาวชิาทีศ่กึษา  มี
ความชดัเจนของวตัถุประสงค์ของการวิจยัและความสอดคล้องของวตัถุประสงค์กบัปญัหาการวิจยั    
การเขยีนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งไดค้รอบคลุมแนวคดิ ทฤษฎแีละมคีวามเชื่อมโยงกบัหวัขอ้การวจิยัและ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง    เลอืกวธิกีารวจิยัและขัน้ตอนการวจิยัไดอ้ย่างเหมาะสม   จดัทําเครื่องมอืวจิยั 
เทคนิคการวจิยัพรอ้มทัง้การเลอืกประชากรและกลุ่มตวัอยา่งไดอ้ยา่งสอดคลอ้งลงตวั   ทาํการวเิคราะห์
ขอ้มูลได้อย่างละเอียดครอบคลุมวตัถปุระสงค์และสมมติฐานของการวิจยัและเลือกใช้วิธีการ
ทางสถิติได้อย่างเหมาะสม   มีความเหมาะสมของลําดับขัน้ตอนในการเสนอผลการวิจัย   
ความสามารถในการเสนอผลการวจิยั เช่น การใชก้ราฟ ตาราง  รปูภาพทีเ่หมาะสม    มคีวามสอดคลอ้ง
ของผลการวจิยักบัวตัถุประสงค์  ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะการนําผลงานวจิยัไปประยุกต์ใช้
และการวจิยัทีค่วรทําต่อไปในอนาคต   คุณภาพและความชดัเจนในการเขยีนบทคดัย่อ  ความถูกตอ้ง
ของการอา้งองิและบรรณานุกรมตามรูปแบบทีก่ําหนด  ความถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ของภาษาทีใ่ช้
ในการเขยีน 

ประเดน็ทีเ่จด็ ท่านจะวางระบบในการจดัเกบ็รวบและรวมเอกสาร เพื่อมาวเิคราะห ์สงัเคราะหใ์น
การทําวทิยานิพนธ์อย่างไร หลายครัง้ทีน่ักวจิยัมอืใหม่ต้องอารมณ์เสยีและเสยีเวลาในการคน้หาเอกสาร
ของตนเองที่หาด้วยความเหน่ือยยากเน่ืองจาก ถ่ายเอกสารมาไม่ครบ ไม่มแีหล่งอา้งองิ เกบ็มาเฉพาะ
เน้ือหาขา้งในลมืชื่อเรื่อง ชื่อหนัง ชื่อผูแ้ต่ง เก็บมาจากเอกสารสิง่ตีพมิพ์แต่ไม่ไดบ้นัทกึจดจําว่ามาจาก
ฉบบัใด ตพีมิพเ์มื่อไร? มนิีสติ นกัศกึษาหลายคนทีเ่ตรยีมงานไวอ้ยา่งดเีพื่อจะไปพบอาจารยท์ีป่รกึษา แต่
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นําเอางานเก่าทีย่งัไม่ไดแ้กไ้ขมาพบอาจารยท์ีป่รกึษาหลงลมื หาไมพ่บดว้ยเหตุทีก่ารจดัเกบ็ไม่เป็นระบบ 
ฉะนัน้ นิสตินักศกึษาจะต้องระมดัระวงัระลกึเสมอว่าสิง่ที่เราสบืคน้หามาไดม้คี่ามากที่สุด วางระบบการ
จดัเกบ็ใหด้ ีสะดวกแก่การคน้หาไม่ว่าจะเป็นเอกสาร หรอืเกบ็โดยคอมพวิเตอร์ ก็ควรจดัระบบการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลไว้อย่างดแีละควรมทีี่เก็บสํารองไว้ด้วย เช่น ส่งเก็บไว้ใน E-mail ส่วนตวั เน่ืองจาก
คอมพวิเตอรอ์าจสญูหายหรอืเสยีหายได ้ 

ประเดน็ที่แปด ท่านมกีารเตรยีมการเพื่อขออาจารยเ์ป็นทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์อย่างไร? นับเป็น
ขัน้ตอนทีส่าํคญั ก่อนทีนิ่สติ นักศกึษาจะขอความกรุณาอาจารยท์่านใดเป็นทีป่รกึษา ควรจะสาํรวจตวัเอง
ก่อนวา่เราสนใจเรือ่งอะไร หรอืพบปญัหาใดเป็นพเิศษทีค่าดว่าจะพฒันาไปเป็นหวัขอ้วทิยานิพนธไ์ดแ้ละที่
สาํคญัตอ้งเริม่ศกึษาเรื่องนัน้ๆใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึใหม้ากทีสุ่ด การขออาจารยท์ีเ่ราคุน้เคยรูจ้กัอุปนิสยัของ
ท่านเป็นอย่างดีให้เป็นอาจารย์ที่ปรกึษาก็จะทําให้สะดวกในการปรบัตัวของนิสติ นักศึกษา แต่ควรดู
องคป์ระกอบอื่นๆเช่น เรื่องทีเ่ราสนใจจะศกึษา ความคาดหวงัเรื่องเวลาทีจ่ะใหค้ําปรกึษาวทิยานิพนธเ์ป็น
ต้น นอกจากน้ี การไปพบขอคําปรกึษาในแต่ละครัง้ต้องเตรยีมเอกสารและข้อมูลต่างๆไปให้พร้อม มี
คําถาม และคําตอบพรอ้มที่จะตอบเพื่อมาประมวลเป็นขอ้สรุปหลงัจากท่านใหค้ําปรกึษาแล้ว การไปขอ
คาํปรกึษาเพือ่เลอืกหวัขอ้วทิยานิพนธค์วรมหีวัขอ้สาํรองไวด้ว้ยเพือ่เป็นทางเลอืกและไมเ่ป็นการเสยีเวลา  

ประเดน็ทีเ่กา้ ทา่นจะมวีธิกีารนดัพบอาจารยท์ีป่รกึษาอยา่งไร? การพบอาจารยท์ีป่รกึษาเป็นเรื่อง
สําคญัมาก ขอ้ควรระวงัคอือย่าใหอ้าจารย์ที่ปรกึษามานัง่รอเราจะเป็นการสมควร หากมเีหตุสุดวสิยัให้
หาทางติดต่อให้ท่านทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยก็คอืนัดหมายอาจารย์ที่
ปรึกษาแล้วไม่ไปตามนัด รวมทัง้การนัดหมายผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน 
สถานทีน่ัดหมายควรเป็นสถานทีเ่หมาะสมโดยยดึหลกัการอํานวยความสะดวกใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาเพราะ
อาจารย์ส่วนใหญ่จะมเีวลาจํากดั การมสีถานที่นัดหมายที่สะดวกในการเดินทางของอาจารย์ไม่ทําให้
เสยีเวลาจะทาํใหนิ้สติ นักศกึษามเีวลาเพิม่ขึน้  ใหเ้รามคีวามตระหนักไวเ้สมอว่าตอ้งมงีานพรอ้มมขีอ้มลู
ใหมท่ีม่กีารแกไ้ขแลว้ และความกา้วหน้าไปนําเสนอทุกครัง้ 

ประเดน็สุดทา้ย ท่านเตรยีมตวัพรอ้มในการป้องกนั (Defense) เคา้โครงวทิยานิพนธ์ดเีพยีงพอ
หรอืยงั การเตรยีมตวัป้องกนัวทิยานิพนธ์อย่างชาญฉลาด มเีหตุผล อธบิายตอบโต้โดยมหีลกัอา้งองิทาง
วชิาการอย่าใชค้วามรูส้กึ เช่นการตอบคําถามในการเลอืกหวัขอ้วทิยานิพนธ์ ต้องตอบใหไ้ดว้่าท่านเลอืก
หวัขอ้วทิยานิพนธ์น้ีจะเกดิประโยชน์อะไร นําไปสู่การแกป้ญัหาไดจ้รงิหรอืไม่ วตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไวท้ําได้
จรงิหรอื สมมตฐิานการวจิยัสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รอืไม่ มหีลกัการ แนวคดิ ทฤษฎหีรอืผลการวจิยั
อะไรมาอา้งองิสนับสนุนในการตัง้สมมตฐิาน(เป็นการเดาอย่างมเีหตุผล) ทําไมจงึเลอืกประชากรน้ีใน 
การวจิยั มวีธิกีารสุ่มกลุ่มตวัอย่าง อย่างไรพรอ้มเหตุผลทัง้ว่าทําไมจงึเลอืกสุ่มกลุ่มตวัอย่างดว้ยวธิน้ีี หรอื
จะศึกษาจากประชากรโดยไม่ใช้กลุ่มตวัอย่างได้หรอืไม่ กรณีที่เลือกกลุ่มตวัแบบเฉพาะเจาะจงต้องมี
คาํอธบิายอยา่งชดัเจน ยงัมคีาํถามอกีมากมายทีต่อ้งเตรยีมตวัในการป้องกนัวทิยานิพนธ ์  ในการเตรยีม
ตวัสอบปากเปล่าวทิยานิพนธ์กม็ลีกัษณะคล้ายกนั การเตรยีม PowerPoint ในการนําเสนอต้องลําดบั
ขัน้ตอนใหก้ระชบั อา่นงา่ย เขา้ใจงา่ย ผูว้จิยัควรทาํสรปุสาระสาํคญัเพิม่เตมิไวอ้กีสว่นหน่ึงสาํเพื่อสาํรองให้
คนอื่นทีม่ารว่มสงัเกตการณ์ดว้ย  
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ถ้านิสตินักศกึษาถามและตอบตนเองทัง้สบิเรื่องดงักล่าวน้ีได้ชดัเจน และทําได้ตามนัน้ ท่านทํา
วทิยานิพนธ์สําเรจ็ทนัเวลาแน่นอน  นอกจากนัน้ผูเ้ขยีนเชื่อว่าจะเป็นวทิยานิพนธ์ทีม่คีุณภาพดว้ย ขอ้
สาํคญัจะถาม ตอบ และทาํไดต้ามน้ีมากน้อยเพยีงใด ขอใหโ้ชคดคีรบั  
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จดุอ่อนและข้อบกพร่องท่ีมกัจะพบบอ่ยในงานวิจยัวิทยานิพนธ ์

รศ.ดร.อุทยั บุญประเสรฐิ 

1. จดุอ่อนและข้อบกพร่องท่ีมกัจะพบบอ่ย 
บทท่ี 1 (บทแรก หรือ บทนํา) 

            1. ความไมค่รอบคลุมหวัขอ้ยอ่ยทีพ่งึแสดงใหค้รบ จงึไมส่ะทอ้นใหเ้หน็ภาพรวมของงานวจิยัที่

เสนอ ในแบบ Overview ซึง่เป็นการเหน็ภาพโดยรวมในแบบสาระสรุปโดยภาพรวมของงานวจิยันัน้ทัง้

เรื่อง โดยยงัไม่จาํเป็นตอ้งเหน็สาระในรายละเอยีด (โดยปกตแิลว้ บทที ่1 จะแสดงใหเ้หน็ถงึชื่องานวจิยั 

แสดงมูลเหตุที่มาของเรื่องที่วจิยั แสดงถงึสถานการณ์-แนวโน้ม-ส่วนที่วกิฤติ-ความรุนแรงของปญัหา

ความสาํคญัของปญัหาทีท่าํใหต้อ้งวจิยั  สาํหรบังานวจิยัระดบัปรญิญาเอก มกัจะแสดงถงึความเป็นเรื่อง

ทีใ่หม่ ทีท่า้ทาย ที่มนีวภาพ เป็นการรเิริม่ สรา้งสรรค์ หรอืแสดงถงึการพฒันานวตักรรม ที่เป็นการใช้

ความรูข้ ัน้สูงเพื่อประโยชน์ทางดา้นการบรหิารจดัการทางการศกึษาอย่างใดอย่างหน่ึง แสดงถงึคุณค่า

ของการวจิยัในเชงิวชิาการ-เชงิประยุกต์-การแกป้ญัหา-หรอื เชงิการพฒันา แสดงปญัหาสาํหรบัการวจิยั

และประเด็นการวิจยั แสดงถึงผลที่จะได้จากการวิจยั-วตัถุประสงค์ของการวิจยัที่ชดัเจนพอสมควร  

สะทอ้นสิง่ทีจ่ะปรากฏในรายงานการวจิยั   

ในบทที่ 1 หรือ บทนํา เ น้ือหาสาระทัง้หมด ปกติจะครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี บทนํา 

ความเป็นมา/ความสําคญัของการวจิยั   คําถาม(นํา)สําหรบัการวจิยั(ถ้าม)ี  วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

ขอบเขตของการวจิยั  กรอบแนวคดิในการวจิยั  นิยามศพัท์ที่ใช้ในการวจิยั ประโยชน์ที่จะได้รบัจาก 

การวจิยั  ขัน้ตอน/วธิดีาํเนินการวจิยั-โดยสรปุ) 

2. สาระทีเ่ขยีนหรอืทีเ่สนอในหวัขอ้ความเป็นมาของการวจิยั หรอืความสาํคญัของปญัหาทีว่จิยั 

ไมต่รงประเดน็ ไมช่ดัเจน เยิน่เยอ้ สบัสน  ไมร่ะบุชดัถงึเหตุผล-ความจาํเป็นอยา่งมน้ํีาหนกัทีต่อ้งการทาํ

วจิยั มกีารอา้งองิ หรอืคดัลอก หรอืนําสาระและขอ้มลูมาจากหลายเรือ่ง จากหลายแหล่ง นํามาบรรจุแบบ

ปะติดปะต่อกนัโดยไม่จําเป็น แทนที่จะเขยีนด้วยลลีาภาษาของตนเอง ใหส้ะทอ้นหรอืแสดงถึงบรบิท 

มลูเหตุ หรอืทีม่าของเรื่องทีว่จิยั  เขยีนดว้ยวธิกีารทีไ่มก่ระชบั ทีไ่มก่ะทดัรดัชดัเจน ขอ้ความในแต่ละยอ่

หน้าขาดความชดัเจน ขาดศูนยร์วมของความคดิรวบยอดของแต่ละยอ่หน้า ขาดจุดศูนยร์วมของสาระใน

แต่ละย่อหน้า แสดงสาระสบัสน และมกัจะขาดความเชื่อมโยง หรอืขาดความเป็นเหตุผลทีส่อดคลอ้งกนั 

หรอืสนบัสนุนต่อกนัจากแต่ละยอ่หน้า 
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3. คําถาม(นํา)สําหรบัการวจิยัทีต่ ัง้ขึน้ในแบบทีจ่ดัตามคนอื่น คดัลอกกนัมา จดัทําแบบจดัใหม้ี

เหมอืนทีผู่อ้ ื่นม ี หรอืตัง้ไวต้ามฟอรม์ การตัง้คําถามนําสาํหรบัการวจิยั(ถา้ม)ีนัน้ ตอ้งแยกใหช้ดัใหไ้ดว้่า  

เป็นคําถามสาํหรบัการวจิยั ซึ่งจําเป็นต้องหาคําตอบใหไ้ดจ้ากการวจิยันัน้  หรอืเป็นคําถามนําเพื่อช่วย

ใหเ้หน็แนวทางการดาํเนินงานในกระบวนการวจิยั หรอืในการออกแบบการวจิยัเพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยง

ไปสูว่ตุัประสงคข์องการวจิยัทีเ่สนอครัง้นัน้ การตัง้คาํถามนําสาํหรบัการวจิยั(ถา้ม)ี ควรสะทอ้นใหเ้หน็ว่า 

จะเกีย่วขอ้งกบักระบวนการวจิยั หรอืกบัผลการวจิยัอยา่งไร    

4. วตัถุประสงค์ของการวจิยัไม่ชดั ไม่เป็นรูปธรรม ไม่ผูกกบัหวัขอ้เรื่องที่วจิยัโดยตรง ไม่

เชื่อมโยงกบัสภาพ ปญัหา บริบทที่แสดงในในหวัข้อความเป็นมาและความสําคญัของการวิจยั ไม่

เชื่อมโยงกบัคําถาม(นํา)สําหรบัการวจิยั ไม่สะทอ้นถงึรายละเอยีด ทีจ่ะแสดงใหเ้หน็เป็นรูปธรรมในผล

ของการวจิยั ในรายงานการวจิยั  วตัถุประสงคข์องการวจิยัมจีาํนวนขอ้มากเกนิไป เกนิความจาํเป็นและ

ไม่สมัพนัธก์นั และไม่สมัพนัธก์บักระบวนการวจิยั อ่านจากขอ้ความทีแ่สดงวตัถุประสงคแ์ลว้ ไม่อาจจะ

คาดคะเนไดช้ดัถงึสิง่ทีจ่ะปรากฏในผลการวจิยั และในรายงานการวจิยั 

5.  ไมม่ขีอบเขตของการวจิยั  หรอืมขีอบเขตของการวจิยัแต่ไมช่ดั ไมค่รอบคลุมประเดน็ทีพ่งึ

ระบุใหช้ดั หรอืมสีาระเรือ่งอื่นเขา้มาปะปน ไมช่ว่ยใหเ้ขา้ใจไดช้ดัวา่ การวจิยัทีเ่สนอครัง้นัน้ ครอบคลุม

ประเดน็ใด แคไ่หน เพยีงใด    

6.  กรอบแนวคิดในการวิจยัไม่ชดั สบัสน ปนกับกระบวนการและขัน้ตอนในการวิจยัที่ได้

ออกแบบไว ้ หรอืใชว้ธิอีา้งถงึแบบครอบจกัรวาล รวมทุกตวัแปร ทุกหวัขอ้ทุกเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งไวด้ว้ยกนั 

คลา้ยๆกบัจะแสดงว่า ไดศ้กึษาทบทวนมาอย่างมากและครอบคลุม  แต่แยกประเดน็ไม่ชดั แยกไม่ออก 

ในกรณทีีใ่ชท้ฤษฎใีดทฤษฎหีน่ึงเป็นหลกั มกักาํหนดประเดน็ในแนวคดิเชงิทฤษฎทีีใ่ชเ้ป็นหลกัไมช่ดั ไม่

ถูกตอ้ง(เมือ่ใช)้  ไมเ่หน็แน่ชดัวา่สาํหรบัการวจิยัครัง้น้ีจะใชอ้ะไรกนัแน่  

ในกรณีที่ใช้วิธีสงัเคราะห์ทฤษฎี หรอืหลกัการและแนวปฏิบตัิในเรื่องใดเรื่องหน่ึงเทคนิคใด

เทคนิคหน่ึง  มกัจะเลอืกตามใจ ตามชอบ ตามถนัด มากกว่าการสงัเคราะหด์ว้ยหลกัการและเหตุผลเชงิ

วชิาการ 

7. นิยามศพัท์ที่ใช้ในการวจิยัไม่เหมาะสม ไม่เป็นในแนวนิยามเชงิปฏิบตัิการ ไม่มปีระโยชน์

โดยตรงกบัการวจิยัครัง้นัน้ ไม่มลีกัษณะจําเพาะสาํหรบัการวจิยัทีเ่สนอ ไม่แสดงใหเ้หน็ตัง้แต่ในตอนตน้

ของการวจิยั ทาํใหผู้อ้า่นตอ้งตคีวามเอาเอง ไมผ่กูกบัคาํสาํคญัในหวัขอ้เรือ่งทีว่จิยั ไมส่ะทอ้นสาระสาํคญั

ในเครื่องมอืสาํหรบัการวจิยั   ในบางที ่ใชค้าํนิยามทัว่ไปทัง้ ๆทีไ่มจ่าํเป็นตอ้งใช ้ นิยามศพัทใ์นบางทีม่ี

มากเกนิความจาํเป็น หรอืมไีวใ้หม้าก จนดสูบัสน  
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8.  เขยีนแสดงประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการวจิยัในแบบทีไ่มถู่กตอ้ง คอืไมไ่ดแ้สดงใหเ้หน็ว่า เมื่อ

วจิยัเสรจ็แลว้ เมื่อไดผ้ลตามวตัถุประสงคจ์ากการวจิยัครัง้นัน้แล้ว จะไดร้บัผลไดอ้ะไรอกีบา้ง ทีจ่ะเป็น

ประโยชน์ หรอืการวจิยัครัง้นัน้จะก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ใดตามมาอกีบา้ง สิง่ทีผ่ดิพลาด บกพร่องกค็อื 

ในหลายทีห่ลายแหล่งไดนํ้าวตัถุประสงคข์องการวจิยัมาระบุซํ้า  ซึง่เป็นการกระทาํทีไ่มถู่กตอ้ง  

9. ไม่แสดงขัน้ตอน/วธิดีําเนินการวจิยัโดยสรุปใหป้รากฏไว ้ทําใหไ้ม่เหน็ภาพรวมของขัน้ตอน

การวิจยัโดยตลอด  ไม่เห็นความสมัพนัธ์ของขัน้ตอนต่างๆในการดําเนินการวิจัย  ไม่สามารถใช้

ตรวจสอบการออกแบบการวจิยัได้  ไม่อาจตรวจสอบความคงเสน้คงวากบัรายละเอยีดในบทที่แสดง

ระเบยีบวธิวีจิยัได ้ไมอ่าจเหน็ภาพรวมโดยสรุป และขัน้ตอนทีส่าํคญัต่าง ๆ ของงานวจิยัแบบต่อเน่ืองทัง้

เรือ่งได ้

บทท่ี 2 (การทบทวนเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง) 

1. เน้ือหาทีค่น้ควา้ประกอบและการเขยีนไมส่อดคลอ้งกบัหวัขอ้เรือ่งทีว่จิยั หรอืแสดงหวัขอ้เรือ่ง
เฉพาะสาระเพยีงบางสว่นเทา่นัน้    

2. การอา้งองิมน้ีอย และเมือ่อา้งองิไมร่ะบุเลขหน้า (ตามระบบ นาม-ปี-หน้า  / ซึง่ใชส้าํหรบัผูท้ี่
ยงัคงเป็นนกัศกึษาอยู ่) ทาํใหต้รวจสอบไมไ่ดส้ะดวก และปรากฏวา่สว่นใหญ่มกัจะคดัลอกผูอ้ื่นมา 

3. วธิเีขยีนยงัแยกเป็นสว่นๆ ไมเ่ชื่อมโยงหรอืบรูณาการ ขาดความกลมกลนืและเอกลกัษณ์ของ
เรือ่ง ขาดการสรปุใหเ้ป็นสาระทีเ่กีย่วขอ้ง เชื่อมโยงหรอืทีต่อ้งใชก้บัการวจิยัครัง้นัน้  

4. การ review ไมล่งลกึ  ขาดทศิทางหรอืขาดกรอบการเขยีน  การเขยีนไมค่รบถว้น และ
บางสว่นไมถ่กูตอ้ง  ทาํแบบงา่ย ๆ ไมเ่หมาะกบัระดบัทีศ่กึษา 

5. การ review ยงัไมด่พีอ บางเรือ่งไมอ่าจสรปุสาระหลกัทีส่าํคญัของเรือ่งนัน้ๆใหช้ดัหรอื
ถูกตอ้ง 

6. สรปุผดิหรอืเลอืกสรปุตามใจ ขาดน้ําหนกัทีเ่หมาะสมกบัสาระทางวชิาการ และระดบัของ
การศกึษา 

7. การอา้ง การสรปุ และการเรยีบเรยีงในแต่ละตอน ไมส่มเหตุผลและไมส่อดคลอ้งกนั ไม่
สะทอ้นระบบความคดิทีม่กีารจดัระบบความคดิ(Organization of thought) ทีม่เีหตุผล และการนําเสนอที่
เหมาะสมในภาพรวมของบททบทวน 

8. สาระสาํคญัในบางสว่นไมค่รบถว้น บางสว่นไมถู่กตอ้ง บางสว่นไมส่มัพนัธก์บัเรือ่งทีท่าํวจิยั 
9. เน้ือหาทีเ่ขยีนมกีารอา้งองิทีม่าน้อย  ไมน่่าเชื่อถอื  อา้งองิแบบอา้งต่อ ๆ กนัมา คดัลอกจาก

งานของผูอ้ื่นต่อกนัมา  ไมไ่ดม้าจาก Primary Sources เมือ่ควรจะมาจาก Primary Sources  หรอื
เอกสารทีอ่า้งคอ่นขา้งเก่า เอกสารทีล่า้สมยั 
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10.    ในกรณทีีใ่ชแ้ผนภมู ิหรอืภาพประกอบ ภาพทีนํ่าเสนอขาดการเชื่อมโยง  ขาดคาํอธบิาย 

บางภาพทีใ่ชป้ระกอบไมช่ดัเจน ไมร่ะบุแหล่งทีม่าใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิา  อาจทาํใหผู้อ้า่นไมเ่ขา้ใจชดัวา่ 

ผูว้จิยัตอ้งการนําเสนออะไร สาระใดแน่ 

11.   เน้ือหาในบทที ่2 และสาระจากการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง สว่นใหญ่ไมส่อดคลอ้งกนั 

12. นิยามศพัทก์บัเน้ือหาในบทที ่ 2 ไมส่มัพนัธก์นั  และ มกัจะไมช่ดัเจนสาํหรบัการวจิยั 

นอกจากจะไมต่รงกนั แลว้ ยงัไมเ่ป็น operational definition  ทีม่ฐีานมาจากการทบทวนเอกสาร 

วรรณกรรมและการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืมาจากกรอบแนวคดิ/กรอบทฤษฎใีนการวจิยั ในบางแหง่มี

ลกัษณะเป็นเพยีง  general definition ทีไ่มถู่กตอ้ง หรอืเหมาะสมกบัเรือ่งทีว่จิยัมากนกั 

13.   สาระทีเ่สนอในงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งสว่นใหญ่ไมเ่กีย่วขอ้ง ไมส่ะทอ้นความเกีย่วขอ้งกบัเรือ่ง

ทีว่จิยั 

14.  ทบทวนน้อยและแคบ สะทอ้นขาดการรูล้กึ และความรูร้อบทีเ่หมาะสมกบัระดบัการวจิยั 

บทท่ี 3 (ระเบียบวิธีวิจยั / วิธีดาํเนินการวิจยั) 

1. ขาดขัน้ตอนหรอืกระบวนการวจิยัทีช่ดัเจน ต่อเน่ือง ทีต่อบสนองต่อวตัถุประสงคแ์ละคาํถาม
วจิยั 

2.  ลกัษณะเครือ่งมอืทีเ่ลอืกใชแ้ละวธิกีารสรา้งเครือ่งมอืไมช่ดั ไมส่มบรูณ์ 
3. ไมอ่ธบิายวธิหีาหรอืพฒันาคุณภาพเครือ่งมอืวจิยั  
4. สบัสนปนเปกบัการตรวจสอบความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู และทีม่าของขอ้มลูไมช่ดัเจน 
5. ขาดรายละเอยีดในวธิกีารเกบ็ขอ้มลู 
6. ขาดรายละเอยีดในวธิวีเิคราะหข์อ้มลู ไมม่เีกณฑก์ารวเิคราะห/์ประเมนิ 

 

2 ส่วนท่ีสะท้อนภาพการวิจยั 

บทท่ี 1 :  Research Overview 

แสดงภาพรวมของการวจิยัทัง้หมด แสดงในแบบสาระสัน้ ใหเ้หน็สาระสําคญัของการวจิยัโดย

ภาพรวม ทีเ่รยีกว่า Research Overview อ่านแลว้ เหน็ภาพการวิจยัแบบทะลุ โดยยงัไม่ต้องแสดง

รายละเอียด รูว้่าวจิยัอะไร ทําไมตอ้งวจิยั จะคน้หาอะไรทีเ่ป็นสาระทางวชิาการทีต่อ้งใชว้ธิวีทิยาการ

วจิยัระดบัสงู ใชว้ธิวีจิยัอะไร-อยา่งไร ดว้ยหลกัสาํคญัอะไรบา้ง มขีอ้จาํกดัใดบา้งทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้ง จะมี

การทดสอบสมมตฐิานหรอืไม ่ถา้ม ีจะทดสอบอะไร อยา่งไร วจิยัแลว้จะไดเ้หน็อะไร   
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บทท่ี 2 :  Theoretical Background and Research Framework 

แสดงสาระความรู ้แนวคดิ หลกัการ ทฤษฎ ี แนวปฏบิตัทิีส่าํคญั ทีเ่ป็นพืน้ฐานเชงิวชิาการของ

การวจิยัในเรื่องทีก่ําลงัจะดําเนินการ ทฤษฎหีลกัมหีรอืไม่ ถ้าม ีคอือะไร สาระสาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

การวจิยัน้ีคอือะไร ระวงัเป็นแบบสาระตดั-ต่อ ระมดัระวงัวธิอีา้งองิใหถู้กวธิตีามมาตรฐานการอา้งองิ ตอ้ง

ใหถู้กวธิไีวก่้อน อยา่เผลอ และใหร้ะวงัเรื่องการละเมดิจรยิธรรมหรอืจรรยาบรรณทางวชิาการ ในแบบที่

สะทอ้นการไมรู่จ้กัการใหเ้กยีรตเิจา้ของความรู-้ความคดิ การกล่าวเทจ็และการลกัขโมยทางวชิาการ  

บทน้ีจะสะทอ้นใหเ้หน็ไดโ้ดยงา่ยว่า ผู้วิจยัรู้จริงแค่ใหน รอบรู้เพียงใด ในสาระความรูท้ีเ่ป็น

พืน้ฐานและเกีย่วขอ้งกบัการวจิยันัน้ ไดม้าจากการอ่านการทบทวนทีท่บทวนครอบคลุม ผูว้จิยัรูร้อบและ

ลกึหรอืไม่ แอบลอกงานวจิยัของผูอ้ื่นมาเพยีงใด บางส่วนหรอืทัง้หมด ส่วนน้ีเมื่อผ่านไปแลว้ ทําเสรจ็

แลว้จะไม่มโีอกาสแกไ้ขไดอ้กี จะขึน้หิง้เขา้ทําเนียบทางวชิาการ ในหอ้งสมุดใหผู้อ้ื่นตรวจ ไดส้อบทาน 

ทบทวน ค้นคว้าต่อ ต่อไปจะไปปรากฏใน E-library ซึ่งทุกคนจะมโีอกาสเขา้ถึงได้ ดูได้ ใช้เป็น

ฐานความรูต่้อไปได ้และจะกลายเป็นหลกัฐานฟ้องหรอืยกย่องผลงาน ตวัผูว้จิยัและเครดติทางวชิาการ

ของตวัผูว้จิยัโดยอตัโนมตั ิไดต้ลอดไป    

ลงทา้ยของบทน้ีในงานวจิยัทีก่า้วหน้านัน้ จะแสดงใหเ้หน็สิง่ทีเ่รยีกว่า Research Framework 

แสดงใหเ้หน็ความสมัพนัธ์ของตวัแปรในการวจิยั แสดงใหเ้หน็ว่า เมื่อศกึษาคน้ควา้ในขัน้ตน้มาแลว้ จะ

นําเอาขอ้ความรู ้หลกัการอะไรไปใชใ้นการวจิยัของเรา จะครอบคลุมอะไรบา้ง อะไรจะเชื่อมโยงกบัอะไร 

หรือจะแสดงให้เห็นอะไร จะมีธรรมชาติคล้ายๆการสร้างกระบวนทัศน์ของเราขึ้น สําหรับใช้ใน 

การดาํเนินการศกึษาหาความรูถ้งึความจรงิในการวจิยัของเรา สว่นน้ี จะแสดงถงึการตกผลกึทางวชิาการ

ทีเ่ป็นผลมาจากการทบทวนตรวจสอบความรูข้องผูว้จิยัในเรือ่งนัน้ 

บทท่ี 3 :  Research Methodology and Design 

 บทน้ีจะแสดงกระบวนการวจิยัและรายละเอยีดวธิกีารวจิยั ทีส่ะทอ้นขัน้ตอนการดาํเนินการในแต่

ละสว่น แต่ละขัน้ตอนว่าเป็นไปอยา่งเป็นระบบระเบยีบ  แสดงวธิวีทิยาการวจิยัอยา่งเป็นระบบหรอืไม ่มี

ความเหมาะสมในศาสตรแ์ละวธิกีารแสวงหาความจรงิ(Inquiry) ทีพ่สิจูน์ไดว้่าไดร้ะวงัใหค้ลาดเคลื่อนได้

น้อยที่สุด อ่านแล้วน่าเชื่อว่า ด้วยกระบวนการวิจัยที่ออกแบบมานัน้ น่าจะได้ข้อมูล สาระความรู ้

ความจรงิในแต่ละส่วน และการประมวลผล วิเคราะห์ผล ที่น่าจะให้ข้อความรู้ตามวตัถุประสงค์ของ 

การวจิยั ทีน่่าเชื่อถอืเชงิวชิาการไดด้เีหมาะสมทีสุ่ด ตามเงื่อนไขการวจิยันัน้ หลกัสาํคญัคอื ส่วนน้ีจะ

แสดงสาระเกีย่วกบัการออกแบบการวจิยั (Research Design) นัน่เอง 
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3 บทสรปุ 

บทท่ี 1   

ใหภ้าพรวม เหน็ภาพงานวจิยัตลอด เหน็แบบเหน็ภาพรวมทะลุตัง้แต่ตน้จนจบ 

บทท่ี 2   

ให้ความรู้หรือองค์ความรู้ ความรู้และทฤษฎีเบื้องหลงัการวิจยั กบักรอบของแนวความคิด  

ทีจ่ะนําไปใชใ้นการวจิยั หรอืสาํหรบัการดาํเนินวจิยันัน้ 

บทท่ี 3   

ให้ภาพรวม ขัน้ตอนกระบวนการดําเนินการวิจยั ด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่น่าเชื่อถือ แสดง 

การออกแบบการวจิยัเพือ่ตอบคาํถามวจิยัและวตัถุประสงคข์องการวจิยันัน้   
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เทคนิคการเขียนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ดร.จารวุรรณ  พลอยดวงรตัน์ 

บทนํา 

การทบทวนเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเป็นขัน้ตอนทีส่าํคญัขัน้หน่ึงของ การวจิยั ซึง่ใชเ้ป็น
เครือ่งชีใ้หเ้หน็ถงึระดบัคุณภาพของงานวจิยัในเรือ่งนัน้ๆได ้เป็นอยา่งด ีการทบทวนเอกสารและงานวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้ง ชว่ยทาํใหผู้ว้จิยัทราบขอ้มลูมากมายในเรือ่งทีจ่ะทาํวจิยัตัง้แต่ขัน้เริม่ ตน้จนถงึขัน้สดุทา้ยของ
การวจิยั      
  การเขยีนอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในการวจิยั มเีทคนิควธิกีารที ่ มไีมอ่ยาก สามารถทาํได้
อยา่งเป็นระบบ  เทคนิควธิกีารทีส่ามารถนัน้ในบทความน้ี จะรวบรวมจากสาระทีน่่าสนใจในประเดน็น้ี ที่
นกัวชิาการ อาจารยท์ีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในเรื่องน้ีไดนํ้าเสนอแนวทางไว ้  จะไดนํ้าไปใชป้ระโยชน์
ในการเขยีนรายงานเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ยา่งมคีุณภาพ   
 ศาสตราจารย ์ดร.นงลกัษณ์  วริชัชยัและคณะ  (2535, หน้า 57) ไดส้รุปเกีย่วกบัการเขยีน
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ไวว้่า ส่วนน้ีมคีวามสาํคญัมาก เป็นเครื่องบ่งชีม้าตรฐาน และคุณภาพ
ของโครงการวจิยัว่า โครงการวจิยัน้ีดมีากน้อยเพยีงไร การทีจ่ะเขยีนหวัขอ้งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งและ
เอกสารอา้งองิใหม้คีุณภาพนัน้  นักวจิยัตอ้งอ่านมาก ศกึษามาก คน้ควา้มากและคดิสงัเคราะหส์ิง่ที่
ศกึษาอยา่งมาก ก่อนจะลงมอืเขยีน วธิกีารศกึษาควรเริม่ตน้จากการศกึษาความรูแ้ละทฤษฎพีืน้ฐานที่
เกี่ยวข้องกับปญัหาวิจัยทัง้หมดให้เห็นภาพกว้างๆเสียก่อนจากนัน้จึงศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
สงัเคราะหใ์หเ้หน็ภาพรวมของเรือ่งทีจ่ะทาํวจิยั การศกึษางานวจิยัเดมิตอ้งเกบ็รายละเอยีดใหท้ราบวา่แต่
ละเรื่องนัน้เป็นการวจิยัเรื่องอะไร ทําเมื่อไร ทาํทีไ่หน ศกึษากบัประชากรกลุ่มใด ใชว้ธิกีารวจิยัอยา่งไร 
ไดผ้ลการวจิยัอยา่งไรและมจุีดบกพรอ่ง หรอืขอ้จาํกดัอยา่งไร ขอ้มลูทีไ่ดม้าทัง้หมดเมื่อนํามาสงัเคราะห์
เขา้ดว้ยกนัจะทาํใหน้กัวจิยัตอบคาํถามไดว้่า เรื่องทีจ่ะทาํวจิยันัน้มกีารศกึษาถงึขัน้ไหนควรจะทําต่อใน
แนวใดหรอืมผีูท้าํการวจิยัไวม้ากเพยีงพอแลว้ไมค่วรจะตอ้งทาํการวจิยัต่อไปอกี ในกรณีทีย่งัทาํการวจิยั
ต่อไปไดผ้ลการสงัเคราะหจ์ะชว่ยใหน้กัวจิยัทราบว่า งานวจิยัเดมิมขีอ้จาํกดัอยา่งไร ควรจะปรบัปรุง และ
นําแนวคดิใหม่ๆ มาดาํเนินการวจิยัไดอ้ยา่งไร รวมทัง้ขอ้มลูทีจ่ะนํามาสรา้งสมมตฐิานการวจิยัดว้ย   

หลกัการเขียนหวัข้อเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

1. ผูว้จิยัตอ้งจดัลําดบัเน้ือหาเริม่จากภาพรวมกวา้งๆค่อยๆนําเขา้มาสูป่ญัหาวจิยั โดยอาจแบ่ง
เน้ือหาเป็นหวัขอ้ตามความเหมาะสม แต่ละหวัขอ้มสีว่นการเสนอรายงาน และการอภปิราย
ใหเ้หน็ความเชื่อมโยงของเน้ือหาแต่ละตอน และความเกีย่วขอ้งกบัปญัหาวจิยัอยา่งชดัเจน 
มกีารสรุปแต่ละหวัขอ้และการสรุปรวม สาระสาํคญัขอการสรุปควรนําไปสูต่วัแปรสาํคญัของ
โครงการวจิยั และโครงสรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร ซึ่งเป็นทีม่าของการกําหนด
สมมตุฐิานวจิยั    
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2.  ผูว้จิยัควรใหเ้วลากบัการวางแผนในการนําเสนอและเรยีบเรยีงเน้ือหาสาระทีจ่ะนําเสนอโดย
ใชถ้้อยคําของผูว้จิยัเอง มใิช่การตดัต่อสาระจากผลการบนัทกึทีส่ะสมไวเ้ป็นจํานวนมาก 
หรอืมใิชก่ารตดัต่อสาระจากเอกสารทีถ่่ายจากตน้ฉบบัของผูอ้ื่น เพราะจะทาํใหภ้าษาทีใ่ชไ้ม่
เป็นลกัษณะเดยีวกนัโดยตลอด มคีวามซํ้าซอ้นทีส่าํคญั คอื การละเมดิลขิสทิธิ ์หากผูว้จิยัตดั
ต่อจะเขา้ลกัษณะทีว่่า “เขยีนเป็นขนมชัน้” หมายถงึ สาระทีนํ่าเสนอไม่ไดเ้รยีงรอ้ยเขา้
ดว้ยกนั ยงัเหน็ลกัษณะแยกเป็นส่วนๆทําใหอ้่านแลว้ไม่เกดิภาพทางความคดิหรอืยากต่อ
การทาํความเขา้ใจ   

3. การจดัหมวดหมูใ่นการนําเสนอนัน้  รตันะ  บวัสนธ ์(2552, หน้า 239) ไดใ้หแ้นวทางใน 
การนําเสนอเน้ือหาบทที ่2 มเีน้ือหาทีจ่ะตอ้งเขยีนนําเสนอเป็นสองสว่น ไดแ้ก่  แนวคดิ
ทฤษฎีทีเ่กี่ยวขอ้ง และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง หลงัจากทีน่ักวจิยัไดศ้กึษาคน้ควา้ไวแ้ลว้ ก็
จะตอ้งนํามาสงัเคราะหจ์ดัเป็นหมวดหมูเ่ขยีนเรยีบเรยีงไวต้ามลําดบั  ในสว่นของงานวจิยัที่
เกี่ยวขอ้งที่มกีารศกึษา ปญัหาที่เกี่ยวขอ้งกบัปญัหาวจิยัของผูว้จิยัทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ แลว้นําขอ้คน้พบทีไ่ดจ้าการอ่านงานวจิยัเหล่านัน้มาเขยีนเรยีบเรยีงนําเสนอ
ตามลําดบัพฒันาการของการศกึษาหาคําตอบในเรื่องดงักล่าว ทัง้น้ี ในการเขยีนส่วนน้ี 
นกัวจิยัจะตอ้งใชภ้าษาเรยีบเรยีงใหเ้หน็ความเชื่อมโยงตามลําดบัของพฒันาทางความรูข้อง
เรือ่งนัน้ รวมทัง้การสรปุใหเ้หน็ถงึผลการวจิยัเหล่านัน้ว่า สนบัสนุนหรอืขดัแยง้ซึง่กนัและกนั
หรอืไม ่ 

เทคนิคอย่างง่ายในการเรียบเรียงเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 ในการวจิยัเรื่องใดกต็าม เมื่อผูว้จิยัมขีอ้สงสยัหรอืกําหนดประเดน็ปญัหาในการวจิยัแลว้ ผูว้จิยั 
ควรคน้ควา้ เกี่ยวกบัเรื่องนัน้ ๆ ใหม้ากทีสุ่ด เท่าทีจ่ะมากได ้ มเีทคนิควธิ ีในการอย่างง่ายในการเรยีบ
เรยีง  แต่เหนือสิง่อื่นใด ควรคน้ควา้ และอา่น แลว้จงึนํามาเรยีบเรยีง  ยกตวัอยา่งเชน่เป็นขัน้ตอนดงัน้ี 

1.  กาํหนดประเดน็การวิจยั  ผูว้จิยั สนใจ ทีจ่ะทําวจิยัในประเดน็ การจดัการความรูข้องคร ู
ก็จะต้องสืบค้น ตัง้แต่ ความหมายความสําคัญ องค์ประกอบ  ของการจัดการความรู ้ 
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการปฏบิตัทิีด่ขีองการจดัการความรู ้

2. ค้นคว้า จนเพียงพอ กาํหนด เป็นหวัข้อการวิจยั เชน่ การวจิยัเรือ่ง “ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
ความสาํเรจ็ในการจดัการความรูข้องครใูนสาํนกังานเขตพืน้ทีม่ธัยมศกึษา เขต 1”  

3. วางแผนการเ ขียน   โดยกํ าหนดเ ป็นหัวข้อ  ให้ครอบคลุมตามเชื่ อ เ รื่ อ งดัง น้ี 
1)  บรบิทของโรงเรยีนใน สงักดั สํานักงานเขตพื้นทีม่ธัยมศกึษา เขต 1  บรบิทและ 
การดําเนินงานการจดัการความรูข้องครู ในโรงเรยีนสงักดัสํานักงานเขตพื้นทีม่ธัยมศกึษา 
เขต 1   
2)  แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการจดัการความรู ้
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  3)  ความสาํเรจ็สาํเรจ็ของการจดัการความรู ้ (ซึง่เป็นตวัแปรสาํคญัของการวจิยั) อาจจะแบ่ง  
  ออกเป็น ดา้นผูบ้รหิาร  ดา้นคร ูและ ดา้นนกัเรยีน 
  4) แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการความรู ้(เป็นตวัแปร 
  สาํคญัอกีตวัแปรหนึง่)  อาจจะแบ่งไดเ้ป็น 

  4.1 ภาวะผูนํ้าองคก์าร 
     4.2 การทาํงานเป็นทมี 

4.3 บรรยากาศองคก์าร 
4.4กระบวนการจดัการความรู ้
4.5 เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 5) งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ในประเทศ และต่างประเทศ  (หวัขอ้น้ี อาจจะมหีรอื ไมม่กีไ็ด ้ผูว้จิยั 
   อาจจะเขยีนแบบบรูณาการ และอา้งองิงานวจิยั ใน 1)-4)  

   4. ใส่รายละเอียด ในแต่ละหวัข้อ  ในการเขยีนแต่ละประเดน็หวัขอ้ ตอ้งใหส้อดคลอ้งกบั
ชื่อเรื่อง บริบท ของกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา  และครอบคลุมทุกตัวแปรที่ศึกษา  จาก 
การยกตวัอย่างขา้งต้น ใน ขอ้ 3) จะเหน็ไดว้่า ไดเ้สนอทุกคําสําคญัในชื่อเรื่อง เพื่อแสดง
ความเกีย่วขอ้งของเอกสาร      บุญธรรม กจิปีดาบรสิุทธิ(์2551, หน้า 134-135) ไดใ้ห้
เทคนิคในการเขยีน  เป็นหลกัการเขยีนเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง ไว ้9 ขอ้ คอื 
เลยีนแบบ ขยาย ย่อ ปรบั  เรยีบเรยีงใหม่ กลบัสลบักนั แกไ้ขดดัแปลง จดัโครงสรา้งใหม ่
และแทน ดงัน้ี    
 1)  เลยีนแบบ(Adapting) ดตูวัอยา่งของผูอ้ื่นแลว้เขยีนเลยีนแบบ สาํนวนลลีา หลกัการและ
แนวคดิดว้ยภาษาของเราเอง                                                          
2)  ขยาย (Maximizing) นําเน้ือหาของผูอ้ื่นมาขยาย เพิม่เตมิ ยกตวัอย่างประกอบใหใ้ย
ละเอยีดและทาํใหช้ดัเจนยิง่ขึน้         
3) ยอ่(minimizing)สรปุยอ่เน้ือหาดว้ยสาํนวน ภาษาของเราเอง     
4)  ปรบั(Modifying) ปรบัเน้ือหาสาระใหต้รง หรอืหรอืสอดคลอ้งกบัประเดน็ปญัหาทีเ่รา
ตอ้งการศกึษา            
5) เรยีบเรยีงใหม่(Rearranging) นําเน้ือหามาเขยีนเรยีบเรยีงใหม่ดว้ยสาํนวน ภาษา ลลีา
ของเราเอง             
6) กลบัสลบักนั(Reversing)นําเน้ือหามาเขยีนกลบั สลบัทีก่นั แต่ตอ้งเขยีนเรยีบเรยีงใหมใ่ห้
ผสมกลมกลนืกนั           
7)  แกไ้ข ดดัแปลง(Revising)นําแนวคดิ หลกัการและเน้ือหาสาระมาแกไ้ข ดดัแปลงใหเ้ป็น
แนวคดิ หลกัการและเน้ือหาใหม ่        
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8) จดัโครงสรา้งใหม(่Re-Organizing)เรยีบเรยีงเน้ือหาใหมด่ว้ยการจดัโครงสรา้ง เรยีงลําดบั
เน้ือหาใหต่้างจากเดมิ        
9) แทน(Substituting)ใชค้าํอื่นมาแทนทาํใหไ้ดเ้น้ือหาสาระใหม ่

  5. หวัใจสาํคญั การเขยีนเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง จะตอ้งมคีวามสมัพนัธ ์กบันิยาม
ศพัทเ์ฉพาะ ในบทที ่1 และมคีวามสมัพนัธเ์ชื่อมโยงในการไปสรา้งเครือ่งมอืในการวจิยั ซึง่จะ
ทําให้แน่ใจได้ว่า เมื่อได้ข้อค้นพบแล้ว จะสามารถนําเอกสารที่ค้นคว้า ไปประกอบการ
อภปิรายผลการวจิยัได ้ ซึ่งจะแสดงถงึ  ทีม่า และทีไ่ปของงานวจิยั  อนัจะนําไปสู่การเขยีน
ขอ้เสนอแนะ เพื่อการนําไปใช ้และการวจิยัต่อไปได ้  ศาสตาราจารย ์ดร. นงลกัษณ์ วริชัชยั 
ไดเ้สนอ    เกณฑท์ี่จะใชเ้ป็นแนวทางการตรวจสอบการเขยีนเอกสารงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งที่
สามารถตรวจสอบงานเขียนส่วนน้ีได้ด้วยตนเองและปรบัปรุงแก้ไขได้อย่างมีคุณภาพ  
นงลกัษณ์  วริชัชยั(2548, หน้า 59) ไดใ้หแ้นวทางการตรวจสอบการเขยีนเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการวจิยั เพื่อวนิิจฉัยว่า ขอ้เขยีนของท่านมลีกัษณะครบถว้นตามเกณฑต่์อไปน้ีหรอืไม ่
หากขาดลกัษณะขอ้ใดใหท้่านปรบัปรุงใหเ้หมาะสม เป็นหลกัการสําหรบัการเขยีนรายงาน
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และหลกัการสําหรบัการวจิารณ์ และปรบัปรุงการเขยีน
รายงานเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยั มดีงัต่อไปน้ี 

   1) ขอ้เขยีนทกุตอนมคีวามเกีย่วขอ้งกบัปญัหาวจิยั       
   2) ขอ้เขยีนแต่ละตอนมจุีดมุง่หมายวา่จะใชป้ระโยชน์อยา่งไร มใิชเ่พยีงเสนอใหผู้อ้า่นมี

ความรู ้
3) ขอ้เขยีนเสนอภาพรวมกวา้งๆตะล่อมไปสูก่ารสรา้งกรอบความคดิการวจิยั   
4) แต่ละตอนมกีารสรปุดว้ยถอ้ยคาํหรอืความคดิของนกัวจิยัเอง     
5) สว่นทีเ่ป็นรายงานการวจิยั มกีารสรปุยอ่ รายงานการวจิยัแต่ละเรือ่ง นําเสนอทัง้ปญัหา 
วตัถุประสงค ์กรอบแนวคดิ วธิดีาํเนินการวจิยั และขอ้คน้พบ และตอ้งมกีารสงัเคราะห์
งานวจิยัทุกเรือ่งทีนํ่าเสนอ ในแต่ละตอน มใิชนํ่าเสนอเฉพาะแต่สรปุสาระงานงานวจิยัแต่ละ
เรือ่ง      
6) มกีารวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบจุดเดน่ จุดดอ้ยของเอกสาร แลว้นําแนวคดิทีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์            
7) การเสนอรายงานทัง้หมดมใีจความถกูตอ้ง ตรงตามตน้ฉบบั ไมล่าํเอยีง และมใิชก่ารลอก
ขอ้ความ แต่เป็นการเสนอขอ้ความทีคู่ข่นาน หรอืการถอดความ(paraphrase)     
8) มหีลกัฐานอา้งองิสนบัสนุนกรอบความคดิ และสมมตฐิานการวจิยั     
9) มกีารสรปุแนวคดิ วธิกีารใหม่ๆ จากรายงานมาใชใ้นโครงการวจิยั     
10) แสดงความเกีย่วขอ้งระหวา่งโครงการวจิยักบังานวจิยัในอดตี     
11) รปูแบบการนําเสนอถูกตอ้งตามหลกัภาษาและหลกัการเขยีนเอกสารวชิาการ 
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ข้อผิดพลาด ทีม่กัจะพบเสมอในการเขยีน  

  ขอ้ผดิพลาดทีพ่บในการเขยีนเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งของจากการเขยีนเคา้โครงวจิยัของ
นิสติมอียูห่ลายประการ   ชศูร ี วงศร์ตันะ(2549, หน้า 57) ไดส้รุปขอ้ผดิพลาดทีพ่บจากงานเขยีน 
เคา้โครงวจิยัของนิสตินกัศกึษา มดีงัน้ี        
 1. บุคคลทีใ่ชอ้า้งองิ "ความหมายของคาํสาํคญั” ตอ้งเป็นผูรู้ใ้นสาขานัน้ๆ อา้งองิไมใ่ช่อา้งองิจาก
นิสติทีท่าํวจิยักาํลงัคน้ควา้            
 2. เอกสารทีนํ่ามาอา้งองิ ควรเป็นเอกสารทีม่าจากแหล่งปฐมภูม ิ เช่น จะอา้งองิ t-test  ผูว้จิยัก็
ควรจะศกึษาจากหนังสอืเทคนิคการวจิยัโดยตรง และควรอา้งองิจากเล่มทีพ่มิพใ์นปีใหมท่ีสุ่ด ไมใ่ช่ไป
คดัลอกมาจากบทที ่3 ของสารนิพนธท์ีผ่่านมา จะทําใหไ้ดส้าระขอ้ความทีถู่กตอ้ง ในบางกรณีทีส่าร
นิพนธเ์ล่มทีผู่ว้จิยัศกึษา พมิพส์ตูรผดิ กจ็ะทําใหผู้ว้จิยัอา้งองิสตูรผดิดว้ย กรณีทีเ่อกสารทีใ่ชเ้ป็นแหล่ง
ทุตยิภมู ิ ผูว้จิยักต็อ้งใชว้ธิอีา้งองิใหผู้อ้า่นทราบวา่เป็นแหล่งทุตยิภมูดิว้ย    
 3. ความทนัสมยั   ไมว่่าจะเป็นการศกึษาเอกสาร หรอืงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ผูว้จิยัควรพยายาม
คน้ควา้จากเอกสารและงานวจิยัทีเ่ป็นปจัจุบนั หรอืไมล่า้สมยัเกนิไป  การอา้งองิกม็จุีดมุง่หมายเพื่อมา
สนบัสนุนงานทีก่าํลงัจะวจิยั ถา้ลา้สมยัเกนิไปกจ็ะไมเ่กดิประโยชน์     
 4. ความเกีย่วขอ้ง    เอกสารทีนํ่ามาอา้งองิ ตอ้งมคีวามเกีย่วขอ้งกบังานทีผู่ว้จิยักําลงัจะทาํวจิยั 
ความเกี่ยวขอ้งพจิารณาไดจ้ากตวัแปรหลกัที่ผูว้จิยัที่ผูว้จิยัต้องการศกึษา และลกัษณะประชากรที่
ตอ้งการศกึษา โดยงานวจิยัทีนํ่ามาอา้งองิตอ้งพจิารณาประกอบทัง้ตวัแปรและประชากร ไมใ่ช่เกีย่วขอ้ง
เฉพาะประชากร กนํ็ามาอา้งองิเลย 

     จากขอ้ผดิพลาดต่างๆดงักล่าว อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์จะเป็นผูด้แูลเพื่อใหนิ้สตินกัศกึษา
สามารถนําเสนอสาระจากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัไดอ้ยา่งมคีุณภาพ ในเรื่องน้ี สุวมิล  ว่องวานิช 
และ นงลกัษณ์ วริชัชยั(2546, หน้า 58-59) ไดก้ล่าวถงึขัน้ตอนการพฒันากรอบแนวคดิของการวจิยั ไว้
ว่า ในขัน้ตอนของการพฒันารายงานแนวคดิในการวจิยั(concept paper) ซึง่มรีายละเอยีดของเน้ือหา
สาระทีป่ระกอบดว้ย การสงัเคราะหเ์อกสารทีเ่กีย่วขอ้งทัง้แนวคดิเชงิทฤษฎ ี รายงานผลการวจิยัและ
ประเดน็ทีผู่ว้จิยัสรุปไดจ้ากการสงัเคราะหเ์อกสาร  อาจารยท์ีป่รกึษาต้องชี้แนะแนวทางการคน้ควา้
เอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการวจิยั ตรวจสอบผลการสงัเคราะหเ์อกสารที่เกี่ยวขอ้ง การจดัลําดบัเสนอ
ความคดิ การแสดงเหตุผลเชื่อมโยงเพื่อนําเขา้สูก่ารกําหนดประเดน็วจิยั และการกําหนดกรอบความคดิ
ของการวจิยัทีส่มเหตุสมผล 
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การนําเสนอผลงานวิจยัในท่ีประชุมวิชาการ 

ดร. วรยัพร  แสงนภาบวร 

ในฐานะกรรมการคนหน่ึงของสมาคมพฒันาวชิาชพีการบรหิารการศกึษาแห่งประเทศ (สพบท.)  

และอดตีขา้ราชการสาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา  ผูเ้ขยีนตระหนกัในความสาํคญัของงานวจิยัและ

การนําเสนอผลงานวจิยั  รวมทัง้ไดเ้หน็ปญัหาทีเ่กดิขึน้  เมือ่ไดร้บัมอบหมายใหเ้ขยีนเรือ่ง  “การนําเสนอ

ผลงานวจิยัในที่ประชุมวชิาการ”  จงึมคีวามยนิดอีย่างยิง่ที่จะชี้ใหเ้หน็ถึงจุดอ่อนที่เป็นปญัหามาอย่าง

ยาวนานของการส่งเสรมิให้ครูและบุคลากรทางการศกึษาทําวจิยั  ปจัจุบนัน้ีครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาใหค้วามสนใจศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกมากขึน้  มกีารทําวจิยัมากกว่ายุคก่อน  

แต่วฒันธรรมวจิยัและวฒันธรรมคุณภาพทีเ่ป็นความมุง่หวงัของการปฏริปูการศกึษาไทยกย็งัไมบ่รรลุผล  

เพราะขาดพื้นที่ในการนําเสนอผลงานวิจยั  ซึ่งถ้าครูและบุคลากรทางการศึกษามโีอกาสและเวทไีด้

นําเสนอผลงานวจิยัอย่างทัว่ถงึ  จะเป็น “จุดเปลี่ยน” ที่สําคญัอกีเรื่องหน่ึงในวงวชิาการการศกึษาของ

ไทย  

1. การนําเสนอผลงานวิจยัเป็นหน้าท่ีของนักวิจยั 
ศาสตราจารยก์ติตคิุณ ดร. นงลกัษณ์  วริชัชยั  กล่าวไวใ้น “เทคนิคการนําเสนอผลงานวิจยั” 

ว่า การนําเสนอผลงานวจิยัเป็นพนัธกจิทีส่ําคญัอย่างหนึง่ทีน่ักวจิยัทุกคนควรต้องทํา เมือ่เสรจ็สิ้น 

การวจิยั และจดัทาํรายงานวจิยัเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ นกัวจิยัควรถอืวา่การนําเสนอผลงานวจิยัเป็นหน้าที ่ 

ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ทัง้หลาย  เชน่  ญีปุ่น่  ออสเตรเลยี สวเีดน มสีมาคมวชิาการมากมาย  เพื่อ

เป็นเวทใีหส้มาชกินําผลงานวจิยัมานําเสนอและช่วยกนัวพิากษ์วจิารณ์เพื่อปรบัปรุงใหด้ขีึน้  นักวจิยัถอื

เป็นหน้าทีท่ีจ่ะตอ้งเขา้ประชุมประจาํปีตามกําหนดเพื่อนําเสนอผลงานวจิยัของตนใหส้มาชกิไดร้บัทราบ  

ขณะเดยีวกนักแ็ลกเปลีย่นขอ้มลูซึง่กนัและกนั  เกดิการเรยีนรู ้ สัง่สมประสบการณ์และความเชีย่วชาญ  

นําไปสู่การสรา้งนวตักรรมและองคค์วามรูใ้หม่ ๆ ในแต่ละวชิาชพีใหก้บัประเทศ  ทําใหม้ทีรพัยส์นิทาง

ปญัญาเกดิขึน้หลากหลาย เป็นเกยีรตภิูมแิละศกัดิศ์รขีองประเทศ  และเป็นประโยชน์ต่อประเทศอื่น ๆ 

ทัว่โลกในการนําไปศกึษาและอา้งองิต่อไป 

2. การนําเสนอผลงานวิจยัเป็นเง่ือนไขความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
การนําเสนอผลงานวจิยัเป็นเงื่อนไขความก้าวหน้าในวชิาชพีของอาจารย์ระดบัอุดมศกึษามา

นานแล้ว  อีกทัง้สถาบันอุดมศึกษาก็จัดให้มีการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับ

บณัฑติศกึษาจนเป็นธรรมเนียมปฏบิตัทิุกแหง่  แต่เรื่องน้ีกย็งันบัว่าเป็นเรื่องใหมส่าํหรบัครแูละบุคลากร

ทางการศกึษาในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   ซึ่งพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตกิไ็ดก้ําหนดใหค้รู
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ต้องทําวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนการสอน  ปจัจุบนัการทําวจิยัจงึเป็นเงื่อนไขสําคญัประการหน่ึงสําหรบั

ความกา้วหน้าในวชิาชพีหรอืการเลื่อนวทิยฐานะครแูละผูบ้รหิารสถานศกึษา  และเป็นตวับ่งชีท้ีส่าํคญัใน

การประเมนิคุณภาพภายนอกของสาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.)  แต่

ในทางปฏิบตัิ  การนําเสนอผลงานวิจยัโดยขาดขัน้ตอนการนําเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการก็เป็น

ชอ่งวา่งประการหน่ึงทีท่าํใหเ้กดิปญัหาการจา้งทาํผลงานและการลอกผลงาน  และไมเ่กดิประโยชน์อยา่ง

แท้จริงสําหรับผู้วิจัยและผู้บริโภคงานวิจัย  ปญัหาที่เรื้อรังเกี่ยวกับการวิจัยตลอดมาก็คือ  เป็น

ผลงานวจิยัที่ขึน้หิ้ง  ไม่มผีูร้บัรูแ้ละไม่ได้นําไปใช้ประโยชน์  ขอ้อ่อนด้อยยิง่กว่านัน้ก็คอื เมื่อเรยีนจบ

ปรญิญาโทและปรญิญาเอกแลว้กไ็ม่ค่อยมกีารทําวจิยัอกี  ซึง่ต่างจากประเทศทีพ่ฒันาแลว้ทีท่ําวจิยักนั

อยา่งต่อเน่ือง 

3. ครแูละบคุลากรทางการศึกษายงัต้องพฒันาศกัยภาพในการนําเสนอผลงานวิจยั 
หน่วยงานที่ส่งเสรมิวจิยัระดบัชาต ิเช่น  สภาวจิยัแห่งชาต ิ (วช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวจิยั (สกว.)  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนทุนวจิยั  มบีทบาทอย่างสําคญัในการส่งเสรมิการวจิยั  

โดยจัดให้มีการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยประจําปี  เปิดโอกาสให้นักวิจัยนําผลงานวิจัยที่ได้ร ับ 

การคดัเลือกมานําเสนอ  มผีูส้นใจเขา้ฟงัอย่างคบัคัง่  นับเป็นตลาดทางวชิาการวจิยัที่ก่อให้เกิดการ

ตื่นตวัในการสรา้งองค์ความรูแ้ละนวตักรรมที่ยิง่ใหญ่ระดบัชาต ิ แต่นัน่ก็เป็นเพยีงเวทรีะดบัชาต ิ ผูม้ี

โอกาสไดนํ้าเสนอผลงานวจิยัคอืเจา้ของผลงานทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกแลว้เทา่นัน้ 

   ทางดา้นการศกึษานัน้  สํานักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา ซึ่งเป็นหน่วยงานวจิยัและพฒันา

นโยบายการศกึษาของชาต ิ ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมทางวชิาการการวจิยัทางการศกึษา (The National 

Symposium on Educational Research)  เป็นประจําอย่างต่อเน่ือง    และมกีารประชุมงานวจิยั

นานาชาติ  เช่น  การประชุมวิจยัการศึกษาไทย-มาเลเซีย เป็นต้น  เพื่อส่งเสรมิให้ครูและบุคลากร

ทางการศกึษาไดนํ้าผลงานวจิยัดา้นการศกึษามานําเสนอและแลกเปลีย่นกนั  รวมทัง้มกีารประเมนิและ

ทบทวนเพื่อพฒันางานวจิยัใหม้คีุณภาพดขีึน้  จากการประมวลขอ้ค้นพบจากการดําเนินงาน  พบว่า

นอกจากปญัหาทางเทคนิคเกีย่วกบัวธิดีาํเนินการวจิยัแลว้  ปญัหาทีเ่กดิจากการนําเสนอผลงานวจิยัยงัมี

อีกมากมาย  เช่น  การควบคุมเวลาในการนําเสนอ  การกําหนดประเด็นที่จะนําเสนอ  การใช้สื่อ

ประกอบการนําเสนอ  ฯลฯ  ซึ่งเป็นเพราะการขาดโอกาส  ขาดการฝึกซ้อม  ขาดพื้นที่  ขาดเวทใีน 

การนําเสนอผลงานวจิยั  และในสว่นของการประชุมวจิยันานาชาตนิัน้ครแูละบุคลากรทางการศกึษาของ

ไทยยงัขาดทกัษะและความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศ  ซึง่จะเป็นอุปสรรคและความอ่อนดอ้ย

อย่างมากในการประชุมแลกเปลี่ยนขอ้มูลงานวจิยักบัครูและบุคลากรทางการศกึษาของประเทศเพื่อน

บา้นทีม่ทีกัษะการใชภ้าษาองักฤษไดด้กีวา่  
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4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือเปิดพืน้ท่ีในการนําเสนอผลงานวิจยั 
ศูนย์พฒันาการศกึษาระหว่างประเทศ  สํานักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา จงึมขีอ้เสนอเชงิ

นโยบายใหค้รแูละบุคลากรทางการศกึษาของไทยมโีอกาสในการนําเสนอผลงานวจิยัตามลําดบัขัน้ตอน  

เช่น  การนําเสนอผลงานวจิยัในทีป่ระชุมกลุ่มสาระวชิา  ในทีป่ระชุมโรงเรยีน  ในทีป่ระชุมกลุ่มโรงเรยีน  

ในที่ประชุมระดบัเขตพื้นที่การศกึษา  และในที่ประชุมวชิาการระดบัภาค  ก่อนที่จะมาถึงการประชุม

นําเสนอผลงานวจิยัระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ ซึง่จะช่วยในการเปิดพืน้ทีห่รอืเวทใีหค้รแูละบุคลากร

ทางการศกึษาไดม้โีอกาสฝึกความเชี่ยวชาญทางการวจิยั  และจะช่วยใหก้ารเรยีนในระดบัปรญิญาโท

หรอืปรญิญาเอกของครูและบุคลากรทางการศกึษามกีารบูรณาการกบัการทําผลงานวจิยัดงักล่าวดขีึน้ 

เป็นการวจิยัทีม่าจากการปฏบิตัจิรงิในชัน้เรยีนและในโรงเรยีน   โดยผ่านกระบวนการกลัน่กรองอย่างมี

ลาํดบัขัน้ตอน 

วิธีนําเสนอผลงานวิจยัในการประชมุทางวิชาการ 

ปจัจุบนัผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้เขยีนบทความวชิาการให้คําแนะนําเรื่องวิธีการนําเสนอ

ผลงานวจิยัในการประชุมทางวชิาการไวอ้ย่างมากมาย  ในทีน้ี่ผูเ้ขยีนขอสรุปจากขอ้เขยีนของนักวจิยัที่

ไดร้บัการยอมรบัอย่างสงูในวงวชิาการ คอื ศาสตราจารยก์ติตคิุณ ดร. นงลกัษณ์  วริชัชยั  ทีไ่ดเ้ขยีนไว้

แลว้ทัง้เทคนิคและรปูแบบการนําเสนอผลงานวจิยั  ตลอดจนการเตรยีมตวัของผูนํ้าเสนอผลงานดว้ย  ซึง่

ผูส้นใจสามารถสบืคน้และศกึษาไดด้ว้ยตนเอง  จะทาํใหไ้ดค้วามรูเ้ชงิเทคนิคในรายละเอยีดมากขึน้ 

ในทีน้ี่  ขอสรปุวา่การนําเสนอผลงานวจิยัในการประชุมทางวชิาการนัน้ อาจทาํได ้2 รปูแบบ คอื  

การนําเสนอดว้ยวาจาและการนําเสนอโปสเตอร ์ 

1. การนําเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) 

นักวจิยัต้องทําหน้าที่เสนอผลงานต่อหน้าผูเ้ขา้ร่วมประชุม  ภายในเวลาที่จํากดั  ส่วนใหญ่ใช้

เวลาประมาณ 15-20 นาท ี ในการนําเสนอสาระสรุปของผลงานวจิยั และอกี 10-15 นาท ี สาํหรบั 

การซกัถามและใหข้อ้เสนอแนะ  

สิง่ทีน่กัวจิยัตอ้งเตรยีมใหพ้รอ้มในการนําเสนอผลงานวจิยัดว้ยวาจา คอื 1) รายงานวจิยัในรปู

บทความวจิยัทีม่คีวามยาวและรปูแบบการพมิพต์ามขอ้กาํหนดของการประชุมทางวชิาการ 2) สไลดห์รอื 

power point พรอ้มสาํเนา  และ/หรอื 3) สือ่วดิทีศัน์สาํหรบัใชป้ระกอบการนําเสนอ  

1)  รายงานวิจยัในรปูบทความวิจยั  เน้ือหาสาระประกอบดว้ยสว่นสาํคญั 6 สว่น คอื   
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ก. บทคดัย่อ (Abstract) 

เป็นเน้ือหาสาระสว่นทีนํ่าเสนอวตัถุประสงคก์ารวจิยั วธิกีารวจิยั และผลการวจิยัโดยสรุป เพื่อให้

ผูอ้่านเหน็ภาพรวมของงานวจิยัทัง้เรื่อง เน้ือหาสาระในส่วนน้ีเป็นขอ้ความทีม่คีําสาํคญั (keywords) 

ทัง้หมดในบทความวจิยั และเป็นขอ้ความสัน้ กะทดัรดั ไมเ่ยิน่เยอ้ 

ข. ส่วนนํา (Introduction) 

สว่นนําของบทความวจิยัประกอบดว้ยสว่นสาํคญั 4 สว่น สว่นแรกบรรยายใหเ้หน็ว่าบทความ

วจิยัน้ีพฒันามาจากผลงานวจิยัที่มมีาก่อนอย่างไร  มปีญัหาอะไรที่จําเป็นต้องทําวจิยัต่อ  และนํามาสู่

ปญัหาวจิยัอยา่งไร  สว่นทีส่อง  กล่าวถงึปญัหาวจิยัและวตัถุประสงคก์ารวจิยั  สว่นทีส่าม คอื รายงาน

เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยัเฉพาะส่วนทีเ่ป็นทฤษฎแีละงานวจิยัทีส่ําคญั ซึง่นําไปสู่การสรา้งกรอบ

แนวคดิสาํหรบัการวจิยั  รวมทัง้สมมตุฐิานการวจิยั สว่นทีส่ี ่ ระบุเหตุผลพรอ้มเอกสารอา้งองิในการเลอืก

วธิดีาํเนินการวจิยัทีใ่ชใ้นบทความวจิยัน้ี   

ค. วิธีการ (Methods) 

เป็นการใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัวธิดีําเนินการวจิยั ถา้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณจะประกอบดว้ย

การบรรยายลกัษณะของประชากร กลุ่มตวัอยา่งและวธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง นิยามตวัแปร เครื่องมอื

วจิยัและคุณภาพเครื่องมอื วธิกีารรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล และขอ้สงัเกตที่สําคญัเกี่ยวกบั

วธิดีําเนินการวจิยั ถ้าเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพจะประกอบดว้ยการบรรยายสนาม (field) ทีศ่กึษา  

การเลอืกและลกัษณะของกรณี (case) ทีศ่กึษา ขอบข่ายของขอ้มลู วธิกีารและเครื่องมอืทีใ่ชใ้น 

การรวบรวมขอ้มลู และการวเิคราะหข์อ้มลู 

ง. ผลการวิเคราะหข้์อมลู (Analysis Results) 

เป็นการนําเสนอผลการวเิคราะหพ์รอ้มทัง้การตคีวาม ในส่วนน้ีอาจมกีารนําเสนอตารางและ

ภาพประกอบเทา่ทีจ่าํเป็น  โดยตอ้งมกีารบรรยายในสว่นทีเ่ป็นขอ้ความดว้ย  

จ. การอภิปรายและ/หรือการสรปุ (Discussion and/or Conclusion) 

เป็นการบรรยายสรุปข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยประกอบกับการอธิบายว่าข้อค้นพบม ี

ความขดัแยง้/สอดคลอ้งกบัสมมุตฐิานวจิยั และผลงานวจิยัในอดตี หรอืไมแ่ละอยา่งไร พรอ้มทัง้เหตุผลที่

เป็นเช่นนัน้ รวมทัง้อภปิรายขอ้จาํกดั หรอืขอ้บกพรอ่ง ขอ้ดเีด่น ซึง่นําไปสูข่อ้เสนอแนะในทางปฏบิตั ิ

และขอ้เสนอแนะในการวจิยัต่อไป 
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ฉ. ส่วนอ้างอิงและผนวก (References and Appendix) 

ส่วนอา้งองิประกอบดว้ยบรรณานุกรมและเชงิอรรถ ตลอดจนบนัทกึหรอืหมายเหตุของผูว้จิยั 

ส่วนที่เป็นผนวกคอืส่วนที่ผู้วจิยันําเสนอสาระที่ผู้อ่านควรได้รบัรู้เพิม่เติมนอกเหนือจากที่นําเสนอใน

บทความ เชน่ ตวัอยา่งเครือ่งมอืวจิยั เป็นตน้   

2)  สไลด ์หรือ power point ทีใ่ชป้ระกอบการนําเสนอผลงานวจิยัดว้ยวาจา ไมค่วรมจีาํนวน

มากเกนิไป โดยมากประมาณไมเ่กนิ 8 แผน่  ประกอบดว้ย  1) ชื่อผลงานและชื่อนกัวจิยั  2) ปญัหาวจิยั 

และความสาํคญั/ประโยชน์ของผลงานวจิยั 3) ความเกีย่วขอ้งระหว่างงานวจิยัและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง   

4) กรอบแนวคดิและสมมุตฐิานวจิยั  5) แบบแผนวจิยั ตวัแปร เครื่องมอืวดัและคุณภาพเครื่องมอื  

(การเลอืกพืน้ทีแ่ละผูใ้หข้อ้มลู ในกรณวีจิยัเชงิคุณภาพ) การรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู 6) ผลการวจิยัที่

สาํคญั  7) สรปุผลงานวจิยั  8) ขอ้เสนอเชงินโยบาย (ถา้ม)ี  

ปญัหาทีพ่บบ่อย ๆ ในการนําเสนอดว้ยสไลด ์power point คอื  มขีอ้ความแน่นเกนิไป  ใชข้นาด

ตวัอกัษรเลก็จนมองไมเ่หน็  สตีวัอกัษรกบัสพีืน้หลงัเป็นโทนเดยีวกนัทาํใหเ้หน็ไมช่ดัเจน  หรอืใชลู้กเล่น

มากเกนิไป   

ในการเตรยีมสไลด์ประกอบการนําเสนอผลงานวจิยัด้วยวาจา  นักวจิยัต้องหาขอ้มูลเกี่ยวกบั

สถานทีท่ีนํ่าเสนอ ขนาดของหอ้งและเวท ี ตําแหน่งเครื่องฉาย ขนาดจอ  ขอ้กําหนดในการนําเสนอ  

ลกัษณะและจํานวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม เพื่อใชใ้นการวางแผนการนําเสนอสไลด์ประกอบการนําเสนอ

ผลงานวจิยั  ทัง้น้ี  ผูว้จิยัควรนําสง่ไฟลใ์หผู้จ้ดัล่วงหน้าเพื่อตรวจดูความเรยีบรอ้ย  จะไดไ้มม่ปีญัหา

เกีย่วกบั font  และควรมเีวลาทดสอบการใช ้power point ดว้ยตนเอง  มกีารตรวจทานการสะกดคาํใน

สไลดท์ุกแผน่  และเตรยีมไฟลส์ไลดส์าํรองกรณฉุีกเฉินไวด้ว้ย 

 3) สื่อวดิทีศัน์สําหรบัใชป้ระกอบการนําเสนอดว้ยวาจา  หากนักวจิยัมภีาพเคลื่อนไหว เช่น   

การเรยีนการสอนในห้องเรยีน  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็นสภาพที่เป็นจรงิ  ก็ต้องส่งมอบคลิป

วดิทีศัน์ใหผู้จ้ดัทราบล่วงหน้าเพือ่จะไดจ้ดัเตรยีมอุปกรณ์ใหส้อดคลอ้งกนั 

2. การนําเสนอด้วยโปสเตอร ์(Poster Presentation) 

โปสเตอรเ์ป็นสื่อนําเสนอผลงานวจิยัรปูแบบหน่ึง  เดมิทําดว้ยกระดาษแขง็บนกรอบไม ้ แต่

ปจัจุบนัมกัใชพ้มิพด์ว้ยคอมพวิเตอรบ์นแผน่ไวนิล  ขนาดประมาณ 1 X .50 ตารางเมตร  โดยโปสเตอร์

จะทําหน้าที่นําเสนอเรื่องราวของผลงานวิจยัให้ผู้ชมเข้าใจด้วยตนเอง  ดงันัน้  ในเน้ือที่ดงักล่าวจึง
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ประกอบดว้ย  ขอ้เขยีนสรุป/บทคดัยอ่ ภาพ/ตาราง/แผนภูมปิระกอบสารทีนํ่าเสนอ  นกัวจิยัมหีน้าทีค่อย

ตอบคาํถามหรอืใหค้าํอธบิายเพิม่เตมิแก่ผูช้ม  

รปูแบบโปสเตอรผ์ลงานวจิยั ทีน่กัวจิยันําเสนอผลงานวจิยัดว้ยโปสเตอร ์มอีงคป์ระกอบ 5 สว่น 

ดงัน้ี 

1) ช่ือเรื่อง (title)  ระบุวตัถุประสงคห์ลกัของการวจิยั ตวัแปรในการวจิยั และบรบิทของงานวจิยั 

2) บทคดัย่อ (Summary)  ระบุวตัถุประสงคก์ารวจิยั  วธิกีารวจิยั และผลการวจิยั เพือ่ใหผู้อ้า่น

เหน็ภาพรวมของงานวจิยัทัง้เรือ่ง 

3) บทนําและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (Introduction and related literature)  เป็นขอ้ความที่

อธบิายถงึความเป็นมาของปญัหาวจิยั  ความสาํคญัของงานวจิยั ทฤษฎแีละผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่

นกัวจิยัสงัเคราะหส์รปุสรา้งเป็นกรอบแนวคดิ และสมมตุฐิานวจิยั 

4) วิธีดาํเนินการวิจยั (Research methods)  กรณีการวจิยัเชงิปรมิาณ ประกอบดว้ยสาระ

เรื่อง ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ตวัแปรและเครื่องมอืวจิยั วธิกีารรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู กรณ ี

การวจิยัเชงิคุณภาพ ประกอบดว้ยสาระเรื่อง การบรรยายสนาม (field) ทีศ่กึษา การเลอืกและลกัษณะ

ของกรณี (case) ทีศ่กึษา ขอบขา่ยของขอ้มลู วธิกีาร  และเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลู และ 

การวเิคราะหข์อ้มลู 

5) ผลการวิจยั (Research results)  เป็นการเสนอสาระส่วนทีเ่ป็น สรุปผลการวจิยั และ 

การอภปิรายผลการวจิยั รวมทัง้ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย และขอ้เสนอแนะในการวจิยัต่อไป 

ในการออกแบบโปสเตอร์เพื่อนําเสนอผลงานวิจัย  นักวิจัยต้องพิจารณาคัดสรรเฉพาะ

สาระสาํคญัทีสุ่ดไปจดัทําโปสเตอร ์ โดยคํานึงถงึประโยชน์ทีผู่ช้มจะไดร้บั  ใชข้อ้ความสัน้  มภีาพและ

แผนภูมปิระกอบทีท่ําใหเ้ขา้ใจง่าย  ออกแบบใหน่้าสนใจ  ใชส้พีอเหมาะ และพงึระวงัว่าอย่าใหข้นาด

ตวัอกัษรเลก็เกนิไป  จะทาํใหอ้า่นยากและไมน่่าสนใจ 

 สาํหรบัแนวทางการเตรยีมตวัเป็นผูเ้สนอผลงานวจิยันัน้  ศาสตราจารยก์ติตคิุณ ดร. นงลกัษณ์ 

วริชัชยั กล่าววา่  การเตรยีมตวัเสนอผลงานวจิยัไมว่า่จะเป็นการนําเสนอโปสเตอร ์หรอืการนําเสนอดว้ย

วาจา ม ี3 ชว่ง คอื ชว่งก่อนนําเสนอ ชว่งระหวา่งการนําเสนอ และชว่งหลงัการนําเสนอ  

ช่วงก่อนนําเสนอผลงาน นกัวจิยัควรซอ้มการนําเสนอผลงาน จบัเวลาในการนําเสนอใหอ้ยูใ่น

กรอบเวลาทีก่าํหนด ควรฝึกทา่ทางการนําเสนอหน้ากระจกเงา หรอืใหเ้พือ่นชว่ยวพิากษ์แกไ้ข
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จุดบกพรอ่ง ฝึกการเสนอทีเ่ป็นธรรมชาตมิใิชก่ารอา่นจากบนัทกึหรอืสไลด ์ฝึกการสบตาผูฟ้งั และฝึก

ทา่ทางใหเ้รยีบรอ้ยและสงา่งาม นอกจากน้ี  นกัวจิยัควรเตรยีมเรือ่งเสือ้ผา้ เครือ่งแต่งกายใหเ้หมาะสม

กาละเทศะ และหากสามารถทาํไดค้วรหาโอกาสไปดสูถานทีก่่อนการเสนอผลงาน  รวมทัง้ควรพกัผอ่น

ใหเ้ตม็ที ่

ช่วงนําเสนอผลงาน ควรมสีต ิ และสรา้งความมัน่ใจ ปรบัอารมณ์ใหเ้ยน็และมัน่คง ไมเ่ครยีด

และสรา้งความกดดนัใหต้วัเอง ไมค่วรคดิหวงัผลเลศิทีเ่ป็นไปไดย้ากในการเสนอลงาน หากรูส้กึตื่นเตน้ 

การหายใจเขา้ออกยาวๆ ช่วยใหผ้อ่นคลายไดม้าก ตลอดเวลาการนําเสนอผลงาน ควรรวบรวมสมาธจิด

จอ่กบัผูฟ้งั พดูชา้ๆ ชดัเจน อยา่พดูเรว็มากเกนิไป อยา่อา่นจากขอ้ความ อาจเหลอืบดบูนัทกึไดบ้า้ง และ

ควรสบตามองหน้าผูฟ้งัเพื่อดกูารตอบสนองจากผูฟ้งั  หากมผีูฟ้งัแสดงท่าทางว่าไม่เขา้ใจ ควรอธบิาย

เพิม่เตมิ เมื่อเสรจ็สิน้การเสนอผลงาน มกีารซกัถาม ควรตัง้ใจฟงัและตอบคาํถามใหต้รงประเดน็ หากไม่

เขา้ใจควรถามซํ้าอยา่เสีย่งตอบไปคนละเรือ่ง เมือ่จบการเสนอผลงาน ควรกล่าวขอบคุณ 

ช่วงหลงัการเสนอผลงาน ควรแสดงความขอบคุณผูด้าํเนินรายการ ผูป้ระสานงาน อาจมผีูฟ้งั

บางคนสนใจซกัถามต่อเน่ือง ควรใหเ้วลาและตอบคาํถามดว้ยความสภุาพ 

นอกจากน้ี  รองศาสตราจารย ์ ดร.ภาวณิี ศรสีุขวฒันานนัท ์ ไดใ้หค้วามรูเ้รื่อง  “การนําเสนอ

ผลงานวิจยัอย่างมีประสิทธิภาพ”  ไวว้่า  การฝึกฝนอยูเ่สมอเป็นเรื่องจาํเป็นสาํหรบันกัวจิยัมอืใหมทุ่ก

คน และการซกัซอ้มเตรยีมการนําเสนอแต่ละครัง้กเ็ป็นเรื่องจาํเป็นมากสาํหรบันกัวจิยัทุกคนไมว่่าจะเป็น

มอืใหมห่รอืมอืเก่า ทัง้น้ี เพราะสิง่ทีนํ่าเสนอคอืการคน้พบความรูใ้หม ่ หรอืวธิใีหม ่ หรอืการประยุกต์

ความรูใ้นสถานการณ์ใหม ่ และเหนือสิง่อื่นใด คอื กลุ่มคนฟงัเป็นกลุ่มใหม ่ นกัวจิยัจงึไมค่วรมองขา้ม

ความจําเป็นของการเตรียมพร้อมเพื่อให้การนําเสนอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยในส่วนของ 

การนําเสนอบนเวทไีว ้ 3 หวัขอ้ คอื การเตรยีมการนําเสนอ  การนําเสนอ  และการประเมนิเพื่อ

พฒันาการนําเสนออยา่งมปีระสทิธภิาพ  โดยนกัวจิยัมกัจะประเมนิดว้ยการสงัเกตตนเอง และปฏกิรยิา

ของผูฟ้งั และบรรยากาศโดยรอบในหอ้งประชุม โดยฝา่ยจดัการมกัมกีารประเมนิอยา่งเป็นระบบเพื่อให้

ขอ้มลูสะทอ้นกลบัทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูนํ้าเสนอทีจ่ะนําไปพจิารณาปรบัปรงุการนําเสนอครัง้ต่อไป  

สรปุ 

 การเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนจะทําใหค้รูและบุคลากรทางการศกึษาต้องประชุมวชิาการมากขึน้  

จะมีการประชุมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนผลงานวิจยัของครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่าง

ประเทศสมาชกิในประชาคมอาเซยีน  จงึจําเป็นต้องเตรยีมครูและบุคลากรทางการศกึษาของไทยให้

พร้อม  และเป็นหน้าที่ของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  สถาบนัอุดมศึกษา  ต้องร่วมกบัเขตพื้นที่
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การศกึษา สมาคมพฒันาวชิาชพีครูแห่งประเทศไทย  และสมาคมพฒันาวชิาชพีการบรหิารการศกึษา

แห่งประเทศไทย (สพบท.)  ในการส่งเสรมิการวจิยัของครแูละบุคลากรทางการศกึษา  ทัง้ผูท้ีเ่รยีนและ

ยงัไมเ่รยีนในระดบับณัฑติศกึษา 

หากนําขอ้เสนอเชงินโยบายของศูนย์พฒันาการศกึษาระหว่างประเทศ  สํานักงานเลขาธกิาร

สภาการศึกษามาพิจารณา  จะเห็นว่าจําเป็นที่ทุกหน่วยงานดังกล่าวมาข้างต้นจะต้องร่วมมือกัน  

ส่งเสรมิใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษามโีอกาสในการนําเสนอผลงานวจิยัตามลําดบัขัน้ตอน  เช่น   

การนําเสนอผลงานวจิยัในทีป่ระชุมกลุ่มสาระวชิา  ในทีป่ระชุมโรงเรยีน  ในทีป่ระชุมกลุ่มโรงเรยีน  ในที่

ประชุมระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  และในทีป่ระชุมวชิาการระดบัภาค  ก่อนทีจ่ะมาถงึการประชุมนําเสนอ

ผลงานวจิยัระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ ซึง่จะช่วยในการเปิดพืน้ทีห่รอืเวทใีหค้รแูละบุคลากรทางการ

ศกึษาทุกคนได้มโีอกาสฝึกความเชี่ยวชาญทางการวจิยัอย่างทัว่ถึง  และจะช่วยใหก้ารเรยีนในระดบั

ปรญิญาโทหรอืปรญิญาเอกของครูและบุคลากรทางการศกึษามกีารบูรณาการกบัการทําผลงานวจิยั

ดงักล่าวดีขึ้น เป็นการวิจยัที่มาจากการปฏิบัติจริงในชัน้เรียนและโรงเรียน  และผ่านกระบวนการ

กลัน่กรองอย่างมลีําดบัขัน้ตอน  โดยสมาคมพฒันาวชิาชพีการบรหิารการศกึษาแห่งประเทศไทย และ

คณะครุศกึษาศาสตร/์ศกึษาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  ตอ้งทําหน้าทีพ่ีเ่ลีย้งในการช่วยเหลอืทางวชิาการ

แก่ครูและบุคลากรทางการศกึษา  และในทีสุ่ดวงการศกึษาไทยจะมคีวามเขม้แขง็ทางวชิาการขึน้อย่าง

มาก   

การขบัเคลื่อนในเรื่องน้ีอาจทาํทนัททีัง้ประเทศไมไ่ด ้ ขึน้อยูก่บัความพรอ้มและบรบิทของแต่ละ

แห่ง  ซึ่งสามารถดําเนินการได้ในกลุ่มเล็ก ๆ ที่ทุกฝ่ายสนใจจะดําเนินการร่วมกนั ใครทําก่อนก็จะมี

ประสบการณ์มากกวา่ สามารถเป็นตน้แบบในการขยายผลแก่กลุ่มอื่น ๆ ต่อไปได ้

การส่งเสรมิใหม้เีวทนํีาเสนอผลงานวจิยัอาจดูเป็นฟนัเฟืองเลก็ ๆ ในระบบใหญ่ของการศกึษา

ไทย  แต่จะมีพลังอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้และพฒันาตนเองของครูและ

บุคลากรทางการศกึษา  
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ศาสตรแ์ละศิลป์สู่การเป็นอาจารยท่ี์ปรกึษาวิทยานิพนธท่ี์ดี 

ดร.พรรณ ีสวุตัถ ี 

 การจดัการเรยีนการสอนระดบับณัฑติศกึษา หลกัสตูรปรญิญาโทและปรญิญาเอก ตามประกาศ

กระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548 มุ่งให้มี

ความสมัพนัธ์สอดคล้องกบัแผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษาของชาต ิปรชัญาของการอุดมศกึษา 

ปรชัญาของสถาบนัอุดมศกึษาและมาตรฐานวชิาการและวชิาชพีทีเ่ป็นสากล เน้นการพฒันานักวชิาการ

และนกัวชิาชพีทีม่คีวามรู ้ความสามารถระดบัสงูในสาขาวชิาต่างๆ โดยกระบวนการวจิยัเพื่อใหส้ามารถ

บุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระ รวมทัง้มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงตาม

ความกา้วหน้าทางวชิาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรท์ีต่นเชีย่วชาญกบัศาสตรอ์ื่นไดอ้ย่างต่อเน่ือง 

มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ (สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 

สาํนกังานคณะกรรมการอุดมศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร , 2549 : 21)  

ดงันัน้ อาจารยใ์นมหาวทิยาลยั หรอืสถาบนัอุดมศกึษาทัง้ของไทยและต่างประเทศทีจ่ดัการเรยีน 

การสอนระดบับณัฑติศกึษา จงึต้องมภีารกจิที่สําคญัประการหน่ึง คอื การสอน และการใหค้ําปรกึษา 

หรอื ควบคุมการทาํวทิยานิพนธ ์และการสอบวทิยานิพนธ ์ของนิสติ/นกัศกึษาซึง่ตามประกาศกระทรวงฯ 

ดงักล่าวไดก้ําหนดใหว้ทิยานิพนธเ์ป็นรายวชิาหน่ึงในโครงสรา้งของหลกัสตูร ระดบัปรญิญาโท จดัไวใ้น

แผนการศกึษา ทีเ่น้นการทําวจิยัโดยตอ้งมกีารทําวทิยานิพนธ ์แผน ก. (แบบ ก.1 และ แบบ ก.2) สว่น

แผน ข เป็นการคน้ควา้อสิระ ส่วนระดบัปรญิญาเอกถูกจดัไวใ้นแผนการศกึษา แบบ 1 และ แบบ 2 ที่

เน้นการวจิยัเพือ่พฒันานกัวชิาการและนกัวชิาชพีชัน้สงู 

ในการทําหน้าทีเ่ป็นอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธใ์หด้แีละมคีุณภาพนัน้ จําเป็นตอ้งมทีัง้ศาสตร์

และศลิป์ของการเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์ ซึ่งในบทความน้ี จะนําเสนอสาระสําคญัตามลําดบั

หวัขอ้ต่อไปน้ี   

1. คุณสมบตัแิละคุณลกัษณะทีส่าํคญัของอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์

2. บทบาทและหน้าทีข่องอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์

3. แนวทางการปฏบิตัสิาํหรบัอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์

4. สะทอ้นบทเรยีนจากประสบการณ์การเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์

 

 

 



 

108 
 

โครงการบริหารการศึกษาสมัพนัธแ์ห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 35  “ การบริหารการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ” 
19 – 20 เมษายน 2556  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

1.  คณุสมบติั และคณุลกัษณะท่ีสาํคญัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

สุวมิล ว่องวาณิช และนงลกัษณ์ วริชัชยั (2546 : 22) ไดเ้สนอแนะคุณลกัษณะของอาจารยท์ีป่รกึษา

วทิยานิพนธว์า่ม ี3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นคุณลกัษณะ 2) ดา้นคุณสมบตัเิฉพาะตําแหน่ง และ 3) ดา้นทกัษะ

ทีจ่าํเป็น ซึง่ผูเ้ขยีนขอสรปุสาระสาํคญัดงัน้ี 

1.1 คุณสมบตัทิัว่ไป 

ตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 

2548 (สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

กระทรวงศกึษาธกิาร, 2549: 25 – 27) ไดก้าํหนดไวด้งัน้ี 

ระดบัปริญญาโท  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

  1) อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ต้องเป็นอาจารยป์ระจํามคีุณวุฒปิรญิญาเอก

หรอืเทยีบเทา่ หรอืเป็นผูด้าํรงตําแหน่งทางวชิาการไมต่ํ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้หรอืสาขา

ทีส่มัพนัธก์นั และตอ้งมปีระสบการณ์ในการทาํวจิยัทีม่ใิชส่ว่นหน่ึงของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา 

 2) อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมอีาจารยป์ระจําหรอืผูท้รงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบนั มคีุณวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่าหรอืเป็นผูด้ํารงตําแหน่งทางวชิาการไม่ตํากว่ารอง

ศาสตราจารยใ์นสาขานัน้หรอืสาขาที่สมัพนัธ์กนั และต้องมปีระสบการณ์ในการทําวจิยัที่มใิช่ส่วนหน่ึง

ของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา 

สําหรบัอาจารย์ผูส้อบวทิยานิพนธ์  ต้องประกอบด้วยอาจารยป์ระจําและผูท้รงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดงักล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทยีบเทา่ หรอืเป็นผูด้าํรงตําเหน่งทางวชิาการไมต่ํ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาที่

สมัพนัธก์นัและตอ้งมปีระสบการณ์ในการทาํวจิยัทีม่ใิชส่ว่นหน่ึงของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา 

ระดบัปริญญาเอก อาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 

  1) อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ต้องเป็นอาจารยป์ระจํามคีุณวุฒปิรญิญาเอก

หรอืเทยีบเทา่ หรอืเป็นผูด้าํรงตําแหน่งทางวชิาการไมต่ํ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้หรอืสาขา

ทีส่มัพนัธก์นั และตอ้งมปีระสบการณ์ในการทาํวจิยัทีม่ใิชส่ว่นหน่ึงของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา 

 2) อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมอีาจารยป์ระจําหรอืผูท้รงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบนั มคีุณวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่าหรอืเป็นผูด้ํารงตําแหน่งทางวชิาการไม่ตํากว่ารอง
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ศาสตราจารยใ์นสาขานัน้หรอืสาขาที่สมัพนัธ์กนั และต้องมปีระสบการณ์ในการทําวจิยัที่มใิช่ส่วนหน่ึง

ของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา 

สาํหรบัอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์  ในระดบัปรญิญาเอกนัน้ต้องประกอบดว้ยอาจารย์

ประจาํและผูท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบนั อาจารยป์ระจาํและผูท้รงคุณวุฒภิายนอกดงักล่าวตอ้งมคีุณวุฒิ

ปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอืเป็นผูด้ํารงตําเหน่งทางวชิาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิา

นัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธ์กนัและต้องมปีระสบการณ์ในการทําวจิยัทีม่ใิช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อรบั

ปรญิญา 

ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระ 

  1) อาจารยป์ระจาํ 1 คนใหเ้ป็นอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธอ์งนกัศกึษาปรญิญาโทและ

ปรญิญาเอกไดไ้ม่เกนิ 5 คน หากหลกัสตูรใดมอีาจารยป์ระจําทีม่ศีกัยภาพพรอ้มทีจ่ะดูแลนักศกึษาได้

มากกวา่ 5 คน ใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจองสถาบนัอุดมศกึษานัน้ แต่ทัง้น้ีตอ้งไมเ่กนิ 10 คน 

  2) อาจารยป์ระจาํ 1 คนใหเ้ป็นอาจารยท์ีป่รกึษาการคน้ควา้อสิระของนกัศกึษาปรญิญา

โทไดไ้มเ่กนิ 15 คน หากเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาทัง้วทิยานิพนธแ์ละการคน้ควา้อสิระ ใหค้ดิสดัสว่นจาํนวน

นักศกึษาทีท่ําวทิยานิพนธ์ 1 คน เทยีบไดก้บัจํานวนนักศกึษาทีค่น้ควา้อสิระ 3 คน ทัง้น้ี ใหน้ับรวม

นกัศกึษาทีย่งัไมส่าํเรจ็การศกึษาทัง้หมดในเวลาเดยีวกนั 

  3) อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตรต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์และ/หรอื

อาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ ์และ/หรอือาจารยผ์ูส้อนในหลกัสตูรนัน้ดว้ย 

อน่ึงตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง แนวทางการบรหิารเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร

ระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2548 ขอ้ 7 (7.5 และ 7.6 ) ไดร้ะบุคุณสมบตัเิฉพาะของอาจารยท์ีป่รกึษา

วทิยานิพนธ์และผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะกล่าว คอื อาจารย์ที่ปรกึษานิพนธ์หลกัต้องเป็นอาจารย์ประจําใน

สถาบนัอุดมศกึษาทีเ่ปิดสอนหลกัสตูรนัน้ ส่วนอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธร์่วมอาจเป็นอาจารยป์ระจํา

หรอืผูท้รงคุณวุฒภิายนอกกไ็ด ้ในกรณีทีม่คีวามจําเป็นอย่างยิง่ เป็นสาขาวชิาทีข่าดแคลนผูท้รงคุณวุฒ ิ

อาจแต่งตัง้ผูคุ้ณทรงวุฒภิายนอกสถาบนัทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ร่วมใหท้ําหน้าที่เป็น

อาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธ์หลกัไดโ้ดยอนุโลมอน่ึง อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์หลกัและอาจารยท์ี่

ปรกึษาวทิยานิพนธร์ว่มอาจเป็นกรรมการสอบวทิยานิพนธไ์ด ้แต่ตอ้งไม่เป็นประธานกรรมการและตอ้ง

เขา้สอบวทิยานิพนธด์ว้ยทุกครัง้ 
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    สําหรบัผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถงึ บุคลากรทีม่คีวามรูค้วามเชี่ยวชาญในสาขาวชิาที่

เปิดสอนเป็นอยา่งด ีซึง่อาจเป็นบุลากรทีไ่มอ่ยูใ่นสายวชิาการหรอืเป็นผูท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบนั โดย

ไม่ต้องพจิารณาด้านคุณวุฒแิละตําแหน่งทางวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรกึษา

วทิยานิพนธห์ลกัตอ้งเป็นบุคลากรประจาํในสถาบนัเทา่นัน้ สว่นผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นทีจ่ะเป็นอาจารยท์ี่

ปรกึษาวทิยานิพนธร์่วม อาจเป็นบุคลากรประจาํในสถาบนัหรอืผูท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบนัทีม่คีวามรู้

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวชิาชพีนัน้ๆ เป็นที่ยอมรบัในระดบัหน่วยงานหรอืระดบั

กระทรวงหรอืวงการวชิาชพีดา้นนัน้ๆ เทยีบไดไ้ม่ตํ่ากว่าตําแหน่งระดบั 9 ขึน้ไปตามหลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารทีส่าํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด 

1.2 คุณสมบตัเิฉพาะ 

 อาจารยท์ีป่รกึษาหรอือาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ นอกจากจะมคีุณสมบตัทิัว่ไปตาม

เกณฑท์ีก่ระทรวงศกึษาธกิารกาํหนดแลว้ ยงัตอ้งมคีุณสมบตัเิฉพาะรวม 5 ดา้น ดงัน้ี 

 1) มคีวามรูท้างวชิาการทีท่นัสมยัในสาขาทีนิ่สยั/นกัศกึษาตอ้งการทําวทิยานิพนธ ์หรอื

โครงการวจิยั ทัง้ภาคทฤษฏแีละการประยุกต์สามารถชีแ้นะแหล่งคน้ควา้ เสนอแนะแนวทางการคน้ควา้ 

และอภปิรายผลการศกึษาวจิยัไดอ้ยา่งกวา้งขวางลกึซึง้ 

2) มคีวามรู้เรื่องวธิีวทิยาการวจิยั และมทีกัษะการวจิยัเพยีงพอที่จะให้คําปรกึษาแก่

นิสติ/นักศกึษาได ้รวมทัง้รอบรูเ้รื่องแนวปฏบิตัใินการทําวทิยานิพนธ์และระเบยีบต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

การทาํวทิยานิพนธข์องนิสตินกัศกึษา 

3) มคีวามรู้ทนัความเปลี่ยนแปลงของสงัคม เขา้ใจความต้องการของสงัคม สามารถ

บูรณาการ ความรูท้างวชิาการกบัความตอ้งการทางสงัคมใหไ้ดแ้นวทางการวจิยัทีเ่ป็นประโยชน์สาํหรบั

นิสติ/นกัศกึษา 

4) มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนิสิต/

นักศกึษาทัง้แบบเป็นกลุ่ม และแบบรายบุคคล มคีวามอดทนและใจกวา้งรบัฟงัและเปิดโอกาสใหนิ้สติ/

นักศึกษาได้ฝึกฝนใช้ความคิดและเสดงออก มีความอดทนในการแก้ไขความเข้าใจผิดของอนิสิต

นกัศกึษา รวมทัง้สามารถสรา้งสมัพนัธภาพอนัดกีบันิสติ/นกัศกึษา 

5) มีความรู้ความสามารถในการฝึกและการสอนให้นิสิต/นักศึกษาสามารถเขียน

วทิยานิพนธท์ีไ่ดม้าตรฐานรบัชาต ิและ/หรอืระดบันานาชาตไิด ้ 
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นอกจากน้ี วนิสนั และ พอลโคสนิค ( Winson and Polkosnik,1984 อา้งถงึในสุวมิล ว่อง

วาณิช และนงลกัษณ์ วริชิชยั, 2546: 28 - 29) ไดเ้สนอแนะบทบาทหน้าทีข่องอาจารยท์ีป่รกึษาไว ้5 

ประการ ดงัน้ี 

  1) บทบาทหน้าท่ีในการศึกษาค้นคว้า สามารถเป็นแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได ้อาจารยท์ี่

ปรกึษาตอ้งรูก้ฏระเบยีบ นโยบายของภาควชิาหรอืหน่วยงานและสามารถใหค้าํแนะนําทีถู่กตอ้งแก่นิสติ/

นกัศกึษาทีอ่ยูใ่นความดแูลได ้

  2) บทบาทในด้านปฏิสมัพนัธ์กบันิสิต/นักศึกษา อาจารย์ที่ปรกึษาควรสร้าง

ความสมัพนัธท์ีด่กีบันิสติ/นกัศกึษา ทาํใหนิ้สติ/นกัศกึษามคีวามคุน้เคยกบัหน่วยงาน สามารถปรบัตวัเขา้

กบัสงัคมของเพือ่นนิสติ/นกัศกึษาและอาจารย ์

3) บทบาทในการสนับสนุน อาจารยท์ีป่รกึษาควรใหก้ารสนบัสนุนนิสติ/นกัศกึษาทีอ่ยู่

ในความดแูลอยา่งด ีไมว่า่บรรยากาศภายในหน่วยงานจะเป็นเช่นใด นิสติ/นกัศกึษาควรเกดิความรูส้กึว่า

อาจารยท์ีป่รกึษาของตนเองจะเป็นผูท้ีเ่ขา้ใจและใหก้ารสนบัสนุนตนเองเสมอ 

4) บทบาทในการเป็นแบบอย่าง อาจารยท์ีป่รกึษาควรสามารถทาํตวัเป็นแบบอยา่งที่

ดแีก่นิสติ/นกัศกึษาทีอ่ยูใ่นความดแูลได ้ไมว่า่จะเป็นบทบาทของการสอนหรอืวจิยั 

5) บทบาทในการพฒันาอาชีพของนิสิตนักศึกษา อาจารยท์ีป่รกึษาควรเป็นผูท้ําให้

เกดิการกระบวนการทางสงัคมทีนํ่าไปสูก่ารพฒันาอาชพีสาํหรบันิสติ/นกัศกึษา โดยเริม่ตัง้แต่การพฒันา

ความสนใจของนิสติ/นักศกึษา การทําใหนิ้สตินักศกึษาเกดิความคดิและเหน็คุณค่าของในวชิาชพีที่

ตนเองจะทําในอนาคตขา้งหน้า การสรา้งแรงขบัหรอืแรงจูงใจภายในใหเ้กดิขึน้ในตวันิสติ/นักศกึษาใน

การประกอบอาชพี และการส่งเสรมิสนับสนุนใหก้ารรบัรองถงึความสามารถของนิสติ/นกัศกึษาเพื่อใหม้ี

โอกาสไดท้าํงานตําแหน่งทีเ่หมาะสม นอกเหนือจากบทบาททีก่ล่าวมาแลว้ อาจารยท์ีป่รกึษายงัตอ้งเป็น

ทัง้เพือ่นและพีเ่ลีย้งใหก้บันิสติ/นกัศกึษาดว้ย 

ในระหว่างการทําวทิยานิพนธ์นัน้ อาจารย์ที่ปรกึษาต้องพฒันานิสติ/นักศกึษาใหม้พีื้นฐานที่ดี

สําหรบัการเป็นนักวิจยั นักวิชาการ และผู้ที่มีความสามารถในวิชาชีพของตน สําหรบับทบาทของ 

การเป็นผู้ช่วยเหลอืในการหางานทําอนาคตนัน้ อาจารย์ที่ปรกึษาต้องให้โอกาสแก่นิสติ/นักศกึษาใน 

การวางแผนอาชพีของตนเองในอนาคต มสี่วนช่วยในการปรบัเปลีย่นสภาพจาก “นิสติ/นักศกึษา” ไป

เป็นผู้ที่ต้องรบัผิดชอบวิชาชีพของตนเองอย่างเต็มตัว นิสิต/นักศึกษาในความดูแลอาจคาดหวงัให้

อาจารยท์ีป่รกึษาสนบัสนุนการหางานทาํของตนเองได ้แต่ไมค่วรมุง่หวงัใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาหางานให ้
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จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้ควบคุม

วทิยานิพนธ ์ตอ้งแสดงบทบาทหลายแบบซึง่ สุวมิล ว่องวาณิช และนงลกัษณ์ วริชัชยั (2546 : 30 -31) 

ไดส้รปุบทบาทของอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธไ์ว ้9 บทบาท ดงัน้ี 

1) บทบาทในฐานะนักวิชาการและเป็นนักวิจยัท่ีทนัสมยั อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธต์อ้ง

เป็นผูท้ีแ่สวงหาความรูแ้ละพฒันาตนเองโดยใชก้ระบวนการวจิยัอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ เพื่อใหม้คีวามรู้

ทนัสมยั กา้วทนัต่อความกา้วหน้าในศาสตรข์องตนเอง 

2) บทบาทในฐานะคร ูอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์ต้องมจีติวญิญาณของความเป็นครู เป็น 

ผู้ที่มุ่งมัน่ชี้แนะ อบรม สัง่สอน เละถ่ายทอดความรู้รวมทัง้ชี้นําให้นิสตินักศึกษาแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง จนนิสติ/นกัศกึษาสามารถทาํวทิยานิพนธท์ีม่คีุณภาพไดส้าํเรจ็ตามศกัยภาพ 

3) บทบาทในฐานะต้นแบบ อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์เป็นบุคคลเพียงคนเดียวที่นิสิต

นักศึกษาได้ร่วมงานอย่างใกล้ชิดเป็นระยะเวลานานเกือบตลอดหลักสูตร ดงันัน้อาจารย์ที่ปรึกษา

วทิยานิพนธค์วรมบุีคลกิลกัษณะโลกทศัน์ และพฤตกิรรมเป็นแบบอยา่งทีด่ใีหย้ดึถอืหรอืเลยีนแบบได ้

4) บทบาทในฐานะท่ีปรึกษา อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์ต้องสามารถคดิวเิคราะห ์คดิเชงิ

วพิากษ์ สามารถใหข้อ้คดิเหน็ ใหข้อ้มลูป้อนกลบั ชีแ้นะแนวทางในการทําวทิยานิพนธท์ีถู่กตอ้งใหนิ้สติ/

นกัศกึษาได ้โดยไมท่าํใหนิ้สติ/นกัศกึษาหลงทางหรอืหลงประเดน็ รวมทัง้ตอ้งเป็นผูม้ศีาสตรแ์ละศลิป์ใน

การใหค้าํปรกึษาเป็นอยา่งด ี

5) บทบาทในฐานะผู้มีความพร้อมในการเป็นท่ีปรึกษา อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธต์อ้งมี

ความพรอ้มใน 3 ดา้น ด้านแรก มคีวามพรอ้มดา้นเวลาในการดูแลนิสติ/นักศกึษาอย่างใกลช้ดิและ

ต่อเน่ืองทัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน และใหเ้วลาแก่นิสติ/นักศกึษาอย่างเพยีงพอ ด้านท่ีสอง มี

ความพรอ้มทางวชิาการในเรื่องนิสติ/นักศกึษาทําวทิยานิพนธ์ สามารถใหค้วามรูห้รอืเป็นแหล่งความรู้

ทางวชิาการ เป็นทีพ่ึง่ของนิสติ/นกัศกึษาในการทาํวทิยานิพนธไ์ดด้ ีด้านท่ีสาม มคีวามพรอ้มทางจติใจ 

ที่จะให้การดูแลนิสิต/นักศึกษาในความดูแลด้วยความเข้าใจ เห็นใจ ใส่ใจและปรารถนาดีต่อนิสิต/

นกัศกึษา ใหค้วามสนิทสนมและมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกบันิสติ/นกัศกึษาเหมอืนเป็นเพือ่นรว่มงาน 

6) บทบาทในฐานะผู้รอบรู้แหล่งข้อมูล อาจารยท์ีป่รกึษาต้องเป็นผูม้คีวามรูก้วา้งและลกึทัง้

องคค์วามรูแ้ละแหล่งความรูท้างดา้นวชิาการพรอ้มที่จะใหค้ําแนะนําทีด่ ีรอบรูท้ ัง้กฎระเบยีบ นโยบาย

ของภาควชิา คณะ หรอื มหาวทิยาลยั กาํหนดการ/เงือ่นไขการสอบ เกณฑก์ารวดัและประเมนิผล พรอ้ม

ทีจ่ะชว่ยใหนิ้สตินกัศกึษาวางแผนงานไดเ้หมาะสม 
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7) บทบาทในฐานะผู้บริหารจดัการ อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ต้องมคีวามสามารถใน 

การบรหิารจดัการโครงการวจิยั สามารถใหค้ําแนะนํานิสติ/นักศกึษาเกี่ยวกบัการบรหิารโครงการวจิยั

หรือการทําวิทยานิพนธ์ได้เป็นอย่างดี รวมทัง้สามารถบริหารเวลาของตนเอง และบริหารตัวนิสิต/

นกัศกึษาได ้

8) บทบาทในฐานะนักประเมิน อาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ต้องมศีกัยภาพในการประเมนิ

คุณภาพวทิยานิพนธ ์และการประเมนิความสามารถของนิสติ/นกัศกึษา รวมทัง้มคีวามสามารถวเิคราะห์

ประเมนิความรนุแรงของปญัหาการทาํวทิยานิพนธ ์และสามารถแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้อยา่งไดผ้ล 

9) บทบาทในฐานะผู้ร่วมงาน อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์โดยเฉพาะอาจารยท์ีป่รกึษาของ

นิสติ/นักศกึษาระดบัปรญิญาดุษฎบีณัฑติ ตอ้งใหเ้กยีรตนิิสติ/นักศกึษาเหมอืนเป็นเพื่อนร่วมงาน เมื่อมี

การผลติผลงานวจิยัรว่มกนั 

เมื่อประมวลแนวคิดเกี่ยวกบับทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์แล้วจะเห็นว่า

อาจารยท์ีป่รกึษามบีทบาทหน้าทีห่ลกั 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) การเป็นผูพ้ฒันานิสติ/นกัศกึษาใหม้ศีกัยภาพ

เต็มตามความสามารถของตนเอง 2) การเป็นผูร้บัรู ้มสี่วนร่วมและแก้ไขในปญัหาของนิสติ/นักศกึษา 

และ 3) การเป็นผูส้นับสนุนส่งเสรมิใหนิ้สตินักศกึษาของตนเองไดม้โีอกาสกา้วหน้าในวชิาชพีของตนเอง ดงั

แผนภาพที ่1 

บทบาทในฐานะผูพ้ฒันาศกัยภาพ 

 

 

 

 

 

 

 เจมส ์รชิารด์ และ บอลวนิ กานิลล ์( Richard James and Gabrille Baldwin, 1999 

อา้งถงึในสมหวงั พธิยิานุวุฒน์, 2547) ไดส้รปุบญัญตั ิ11 ประการในการทาํหน้าทีอ่าจารยท์ีป่รกึษา 

 

 

บทบาทในฐานะผูแ้กปั้ญหา            บทบาทในฐานะผูส้นบัสนุนส่งเสริมดา้นวิชาชีพ 

 

นิสิต 

นกัศึกษา 

แผนภาพที ่1 บทบาทของอาจารยท์ีป่รกึษาตามแนวคดิของสวุมิล วอ่งวาณชิ และนงลกัษณ์ วริชัชยั 
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วทิยานิพนธไ์วด้งัน้ี  

  เจมส ์รชิารด์ และบอลวนิ กานิลล ์(Richard James and Gabrille Baldwin, 1999 อา้งถงึใน
สมหวงั พธิยิานุวฒัน์ม, 2547) ไดส้รุปบญัญตั ิ11 ประการในการทาํหน้าทีอ่าจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์
ไวด้งัน้ี  

1. อาจารยท์ี่ปรกึษามบีทบาทเป็นหุน้ส่วนทางวชิาการกบันิสติ/นักศกึษา มคีวามสนใจหวัขอ้

ตรงกนัและมบุีคคลกิทีไ่ปกนัได ้

2. อาจารย์ที่ปรกึษาต้องเรยีนรูต้วัตนแทจ้รงิของนิสติรูจุ้ดแขง็จุดอ่อนของนิสติ/นักศกึษา ทัง้

ดา้นวชิาการและสว่นตวั 

3. อาจารยท์ีป่รกึษาตอ้งรว่มกาํหนดกรอบแนวคดิและวางแผนวจิยักบันิสติ/นกัศกึษา 

4. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องกําหนหดความคาดหวังและเป้าหมายการทํางานร่วมกับนิสิต/

นกัศกึษา รวมทัง้รปูแบบการใหค้าํปรกึษาทีจ่ะใชร้ว่มกนั 

5. อาจารย์ที่ปรกึษาต้องฝึกใหเ้ขยีนรายงาน ใหเ้สนอรายงานบ่อยครัง้เพื่อพฒันาทกัษะการ

เขยีน 

6. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเป็นผู้เริ่มกําหนดความถี่ของการให้คําปรึกษา และการให้ข้อมูล

ป้อนกลบัทีม่คีุณภาพสงู 

7. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องให้นิสิต/นักศึกษา มีส่วนร่วมกิจกรรมทางวิชาการและวิจัยของ

ภาควชิา/สาขาวชิา 

8. อาจารย์ที่ปรกึษาต้องเป็นผู้ใหก้ําลงัใจ สรา้งแรงบนัดาลใจ และจูงใจไม่ให้นิสติ/นักศกึษา 

กา้วถอยหรอืเบื่องานทีท่าํ 

9. อาจารยท์ีป่รกึษาตอ้งใหค้วามชว่ยเหลอืแกป้ญัหาวชิาการและสนใจปญัหาสว่นตวั 

10. อาจารยท์ีป่รกึษาตอ้งใหค้วามสนใจอาชพีทีนิ่สติ/นกัศกึษา จะทาํหลงัสาํเรจ็การศกึษา 

11. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องดูแลการทํารายงานการวิจยัและนําเสนอรายงานฉบบัสมบูรณ์ให้

เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษาและ

จรยิธรรมของนกัวจิยั 

นอกจากน้ี สมหวงั พธิยิานุวฒัน์ (2547) ไดส้รุปบทบาทอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์
ไว ้ดงัแผนภาพที ่2 ต่อไปน้ี 
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ขัน้ตอนในการทาํวิทยานิพนธ ์ บทบาทอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
1. หาหวัขอ้ กลัยาณมติร (ชีแ้นะใหก้าํลงัใจ 

 ใหค้าํปรกึษา) 
2. เตรยีมโครงรา่งวทิยานิพนธ ์ ผูส้อน  (ชีแ้นะใหก้าํลงัใจ ใหค้าํปรกึษา) 
3. สอบโครงรา่งวทิยานิพนธ ์(3 บท) ผูป้ระเมนิ (ผูต้ดัสนิ) 
4. ทาํวทิยานิพนธ ์ ผูส้อน (ชีแ้นะใหก้าํลงัใจ ใหค้าํปรกึษา) 
5. สอบวทิยานิพนธ ์(5 บท) ผูป้ระเมนิ (ผูต้ดัสนิ) 
6. จดัทาํวทิยานิพนธฉ์บบัสมบรูณ์ ผูส้อน (ชีแ้นะใหค้าํปรกึษา ชว่ยตรวจสอบ) 

 

แผนภาพที่ 2 บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามแนวคิดของสมหวงั พิธิยานุวฒัน์ 

(2547) 

3. แนวทางการปฏิบติัสาํหรบัอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

 หัวใจสําคัญของการทําหน้าที่ให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ การดําเนินงานตาม

กระบวนการใหค้าํปรกึษาวทิยานิพนธ ์ 4 ขัน้ตอนไดแ้ก่ 1) การกาํกบัหรอืควบคุมการทาํวทิยานิพนธ ์ 2) 

การประเมนิวทิยานิพนธ ์ 3) การใหค้าํปรกึษาเพื่อพมิพเ์ผยแพรว่ทิยานิพนธ ์ และ 4) การประเมนิผล

การใหค้ําปรกึษาวทิยานิพนธ์ ทัง้น้ี สุวมิล ว่องวาณิช (2546 : 42) ไดส้รุปหลกัปฏบิตัขิองอาจารยท์ี่

ปรกึษาวทิยานิพนธแ์ละหลกัการเขยีนวทิยานิพนธห์รอืโครงการวจิยั ทีเ่รยีกรวมเป็นหลกัการว่า “7 ซ”ี 

หรอื “7 ความ” (Seven’sc) ดงัน้ี  

หลกัปฏิบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

1) ความเชื่อถอืไวว้างใจได ้( Creditability) 

2) ความมสีมาธ ิ(Concentration) 

3) ความผกูพนั ( Commitment) 

4) ความรว่มมอืรวมพลงั ( Collaboration) 

5) ความหว่งใย ( Concern) 

6) ความเขา้ใจผูอ้ื่น ( Consideration) 

7) ความเปลีย่นแปลง ( Change) 

 

 



 

116 
 

โครงการบริหารการศึกษาสมัพนัธแ์ห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 35  “ การบริหารการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ” 
19 – 20 เมษายน 2556  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

หลกัเกณฑท่ี์เป็นเป้าหมายของการเขียนวิทยานิพนธ/์รายงานวิจยัท่ีดี 

1) ความถูกตอ้ง ( Correctnees) 

2) ความมเีหตุผลมัน่คง ( Cogency) 

3) ความชดัเจนแจม่แจง้ ( Clarity) 

4) ความสมบรูณ์ ( Completeness) 

5) ความกะทดัรดั ( Concision) 

6) ความคงที ่หรอืความคงเสน้คงวา ( Consistency) 

7) ความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงสอดคลอ้ง ( Correspondency) 

3.1 วธิกีารใหค้าํปรกึษาวทิยานิพนธ ์
 การใหค้าํปรกึษา หรกืารถ่ายทอดความรูข้องอาจารยท์ีป่รกึษาสูนิ่สติ/นักศกึษาสามารถ

ทําได้หลายวธิี วธิีการที่สําคญัที่ใช้กนัมามอียู่ 2 วธิี คอื วธิีการให้คําปรกึษาทางวาจา และวธิใีห้
คาํปรกึษาโดยการเขยีนหรอืการตรวจเอกสารรายงาน แกไ้ขรายงาน และใหข้อ้เสนอแนะ สาระแต่ละวธิมีี
ดงัน้ี 

 3.1.1 การใหค้าํปรกึษาทางวาจา 
           ในช่วงแรกของการใหค้ําปรกึษา การใหค้ําปรกึษาส่วนใหญ่มกัใชว้ธิกีารพบปะ

พดูคุยปรกึษาหรอืทางวาจา อาจารยท์ีป่รกึษาควรยดึถอืเป็นแนวปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 
1) ต้องใช้ภาษาที่สื่อสารเขา้ใจง่ายและต้องมกีารสงัเกตสหีน้าของนิสติ/นักศึกษาว่า

เขา้ใจเน้ือหาสาระที่กําลงัสื่อสารเพยีงใด ปรบัเปลี่ยนคําอธิบายใหม่ หากเหน็ว่า

นิสติ/นกัศกึษายงัไมเ่ขา้ใจ 

2) ภาษาที่ใช้ต้องไม่วกวน อยู่กบัร่องกบัรอย และตรวจสอบความเข้าใจของนิสิต/

นกัศกึษาโดยการตัง้คาํถามเป็นระยะๆ 

3) ใหโ้อกาสนิสติ/นกัศกึษาในการตอบคาํถาม รูจ้กัคอยคาํตอบของนิสติ/นกัศกึษาดว้ย

ความใจเยน็ 

4) อธบิายหรอืขยายความในประเดน็ทีเ่ป็นปญัหา อธบิายเพิม่เตมิยกตวัอย่างงานวจิยั
อื่นประกอบ แนะนําแหล่งคน้ควา้เพิม่เตมิ อาจตอ้งชีแ้นะคาํทีใ่ชใ้นการคน้ควา้ หรอื

ชื่อแหล่งเอกสาร 

5) ในชว่งแรกควรอา่นเอกสารทีนิ่สติ/นกัศกึษาคน้ควา้มาพรอ้มกบันิสติ/นกัศกึษา เพือ่ 

 ตรวจสอบความถูกตอ้ง  

3.1.2 การให้คําปรกึษาโดยการตรวจแก้ไขงาน (วิทยานิพนธ์) ของนักศึกษามี
ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

   1)    อาจารยท์ีป่รกึษาตอ้งใหเ้วลากบัการตรวจงานของนิสติ/นักศกึษา ใหม้าก ตอ้งทํา      
       อยา่งตัง้ใจและรอบคอบ  
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  2)    หากใชส้ญัลกัษณ์ในการตรวจ ตอ้งทาํความเขา้ใจใหต้รงกบันิสติ/นกัศกึษาก่อนใน  
       ความหมายของสญัลกัษณ์เหล่านัน้ เช่น สญัลกัษณ์การเวน้วรรค การขึน้ย่อหน้า 
   ใหม ่เป็นตน้          
3)  การตรวจงานที่ดตี้องให้ขอ้มูลที่ช่วยให้นิสติ/นักศึกษาสามารถปรบัปรุงแก้ไขได ้ 
  ถูกต้อง และทําใหนิ้สติ/นักศกึษารูส้กึว่าคุ้มค่ากบัเวลาที่รอคอยผลการตรวจสอบ 
  จากอาจารยท์ีป่รกึษา  

  4)   การใชเ้ครื่องหมายวงกลม หรอืสญัลกัษณ์ “?” แล้วไม่มคีําอธบิายใดๆประกอบ 
  อาจจะไมช่ว่ยในการสือ่สารใหนิ้สติ/นกัศกึษาเขา้ใจและจะไมเ่กดิการเรยีนรูใ้ดๆ 

   5)   เขยีนตัง้คําถามในขอ้ความที่คลุมเครอื ทําใหเ้กดิขอ้สงสยั หรอืมลีกัษณะขดัแยง้   
  เพื่อใหนิ้สติ/นักศกึษาชีแ้จงเพิม่เตมิ หรอืขยายความซึ่งในช่วงแรกของการพฒันา  
  อาจจาํเป็นตอ้งเขยีนใหนิ้สติ/นกัศกึษาดเูป็นตวัอยา่ง เพือ่ใหเ้ลยีนแบบหรอืปรบัปรุง 
6)   เขยีนแนะนําแนวทางการปรบัปรุงดว้ยขอ้ความทีส่รา้งสรรคโ์ดย ตอ้งเขา้ใจว่านิสติ/  
  นักศกึษากําลงัอยู่ระหว่างการเรยีนรู ้ขอ้บกพร่องที่พบอาจเกดิจากความไม่รู ้ไม ่
  ควรใช้ภาษาที่บัน่ทอนกําลงัใจ การให้ขอ้มูลป้อนกลบัต้องช่วยใหนิ้สติ/นักศกึษา 
  ศกึษาทาํงานไดด้ขีึน้ การเขยีนแต่ขอ้ความสัน้ๆว่า “ดแีลว้” “OK” “ใชไ้มไ่ด”้ “ไมรู่ ้
  เรื่อง” “ ไม่เข้าใจ” จะไม่ช่วยให้นิสติ/นักศึกษาเรยีนรู้เท่าใดนัก 
7)   ไม่ควรตัง้ความหวงัผลจากนิสติ/นักศกึษาสงูเกนิไป การตัง้มาตรฐานสงูเกนิ จะทํา 
  ใหนิ้สติ/นกัศกึษาเกดิความบัน่ทอน และยกเลกิการทาํวจิยักลางคนั หรอืตวัอาจารย ์
  ทีป่รกึษาเองอาจจะหมดความอดทนในการแกไ้ขงานของนิสติ/นักศกึษา ซึง่จะเหน็ 
  วา่ไมเ่กดิผลดทีัง้สองฝา่ย 

     3.2 การสรา้งเงือ่นไขขอ้ตกลงในการทาํงาน 
  อาจารยท์ีป่รกึษาและนิสติ/นักศกึษาจะทํางานร่วมกนัไดน้ัน้ทัง้สองฝา่ยควรมกีารตกลง

รว่มกนัถงึวธิกีารทาํงาน โดยตอ้งมคีวามเคารพในความคดิซึง่กนัและกนั และรบัรูถ้งึวธิกีารทีต่อ้งปฏบิตั ิ

เพื่อใหก้ารดําเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น อาจารยท์ีป่รกึษาอาจสอนหรอืชีแ้นะใหนิ้สติ/นักศกึษาปฏบิตัิ

ดงัต่อไปน้ี 

  1. ควรมกีารนัดหมายวนั – เวลาและสถานทีเ่พื่อพบปะกนัอย่างสมํ่าเสมอโดยรกัษา

คาํมัน่สญัญาตรงต่อเวลา สง่งานตามทีม่อบหมาย 

  2. ควรเตรยีมตวัใหพ้รอ้มก่อนพบอาจารยท์ีป่รกึษา ไดแ้ก่ ประเดน็ทีจ่ะซกัถาม รวมทัง้

การเตรยีมรายงานความกา้วหน้าของงานทีท่าํไปแลว้ 

  3. ต้องคดิอยู่เสมอว่างานทุกอย่างต้องพึ่งตนเองก่อน ไม่หวงัพึ่งแต่อาจารย์ที่ปรกึษา

อยา่งเดยีว 
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  4. กรณีที่มปีญัหาด้านการสื่อสาร ปญัหาด้านทกัษะการเขยีนอาจต้องให้เพื่อนนิสติ/

นกัศกึษาดว้ยกนัเองช่วยอ่านก่อนขัน้ตน้ เพื่อเรยีบเรยีงภาษาใหม ่ก่อนทีส่ง่ใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาอ่าน ใน

กรณีจําเป็น ระหว่างการใหค้าํปรกึษา อาจขอใหเ้พื่อนๆของนิสติ/นักศกึษาผูน้ัน่ฟงัดว้ย และจดประเดน็

เพื่อให้มีการขยายความต่อ การสื่อสารด้วยกนัระหว่างนิสิต/นักศึกษา บางครัง้จะเข้าใจได้ง่ายกว่า

ระหวา่งอาจารยท์ีป่รกึษากบันิสติ/นกัศกึษา 

  5. รูจ้กักาลเทศะในการเขา้พบอาจารย ์(รอจงัหวะทีอ่าจารยว์่างอยู่ในสภาพทีพ่รอ้มให้

เขา้พบ) 

  6. รบัฟงัความเหน็ของอาจารย์ โดยต้องคดิก่อน ที่จะโต้แย้งด้วยเหตุผล โดยใช้ท่าที

สภุาพ 

  7. การสือ่สารผา่นบนัทกึตอ้งรูจ้กัใชภ้าษา (การเขยีนโน๊ต) ทีเ่หมาะสม 

  8.  เชื่อมัน่ใหค้าํแนะนําของอาจารยท์ีป่รกึษา โดยไมจ่าํเป็นตอ้งไปตรวจสอบกบัอาจารย์

ทา่นอื่นหากไมไ่ดร้บัอนุญาตก่อนมฉิะนัน้อาจสรา้งความสบัสนระหวา่งอาจารยด์ว้ยกนัเอง 

  9. ไม่ควรกล่าวอ้างรูปแบบการทําวทิยานิพนธ์ของสถาบนัอื่นหรอืของรุ่นพี่เพื่อนํามา

เปรยีบเทยีบและยนืยนัความเขา้ใจของตนเอง 

 3.3 เทคนิคในการตรวจงานวทิยานิพนธใ์หม้คีุณภาพ มดีงัต่อไปน้ี 

  1.  ขอให้นิสติ/นักศึกษาส่งงานครัง้ก่อนแนบมาทุกครัง้ เพื่อตรวจสอบการแก้ไขตาม

ขอ้เสนอแนะจากครัง้ทีแ่ลว้ 

  2. กรณีทีนิ่สติ/นักศกึษาบางคนมกีารแกไ้ขนอกเหนือจากทีอ่าจารยท์ีป่รกึษาเสนอตอ้ง

อา่นซํ้า โดยอาจเปรยีบเทยีบขอ้ความจาํนวนหน้าต่อหน้า หรอืสุม่ยอ่หน้าและบอกใหนิ้สติ/นกัศกึษาพมิพ์

ตวัเอน ขดีเสน้ใตห้รอืทาํไฮไลทใ์นสว่นทีท่าํเพิม่เตมิ 

  3. ตรวจสอบความถูกต้องของการอา้งองิ โดยการขอเอกสารตวัจรงิที่ใช้ในการศกึษา

คน้ควา้ 

  4. กรณีที่นิสิต/นักศึกษาที่เรียนรู้ช้า จับประเด็นไม่เก่ง อาจอนุญาตให้บันทึกเทป

ประเดน็ทีอ่าจารยท์ีป่รกึษาใหข้อ้เสนอแนะ 
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  5. ควรให้นิสิต /นักศึกษาจดบันทึกเขียนข้อรายการกับความผิดพลาด สะเพร่า 

ตรวจบรูฟ๊ไมด่ขีองตนเอง เพือ่ตรวจสอบผลงานของตนเองก่อนสง่ 

  6. ควรสอนวธิกีารใชห้อ้งสมุดหรอืแหล่งคน้ควา้ในการสบืคน้ และใหจ้ดประเดน็ทีเ่รยีนรู ้

ทุกครัง้ กรณทีีนิ่สติ/นกัศกึษาไมส่ามารถทาํการคน้ควา้ไดด้ว้ยตนเอง 

  7.  หาก นิสิต /นักศึกษาที่ อ่ านหนั ง สือ ไม่ แตก  อ่ าน ไม่ เ ข้า ใ จ  มีป ัญหาด้ าน

ภาษาต่างประเทศ อาจารยท์ีป่รกึษาควรใชเ้วลาในการอ่านไปพรอ้มกนั แลว้สอนวธิแีปลและจบัประเดน็

โดยทาํใหด้เูป็นตวัอยา่ง 

  8. ควรทําไฮไลท์ในประเดน็หรอืขอ้ความทีเ่ป็นจุดเน้นใหนิ้สติ/นักศกึษาเขา้ใจไดอ้ย่าง

รวดเรว็ 

4. สะท้อนบทเรียนจากประสบการณ์การเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

 จากการทีผู่เ้ขยีนไดนํ้าเสนอแนวคดิและหลกัการทีเ่ป็นทัง้ศาสตรแ์ละศลิป์ของการเป็นอาจารยท์ี่

ปรกึษาวทิยานิพนธเ์กีย่วกบัคุณสมบตั ิคุณลกัษณะ บทบทหน้าทีแ่ละแนวทางการปฏบิตัสิาํหรบัอาจารย์

ทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์ตามแนวคดิของนักวชิาการต่างๆมาแลว้นัน้ สําหรบัขัน้ตอนสุดทา้ยของบทความ

เรื่องน้ี ผูเ้ขยีนจะสะทอ้นบทเรยีนจากประสบการณ์การไดท้ําหน้าทีเ่ป็นอาจารยท์ปีรกึษาวทิยานิพนธม์า

เป็นเวลามากกวา่ 15 ปี ดงัน้ี 

 รูปแบบของการใหค้ําปรกึษาวทิยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรกึษาแต่ละคน แต่ละสถาบนัที่ผลติ

บัณฑิตศึกษาทัง้ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ไม่มีหลักสูตรสําเร็จที่สามารถนําไปปฏิบัติได้

เหมอืนกนัแต่การให้คําปรกึษาจะมคีวามเป็นเอกภาพในหลกัการและความหลากหลายในการปฏบิตั ิ

กล่าวคอื การพฒันานิสิต/นักศึกษาให้บรรลถึุงจดุหมายทีต้่องการด้วยกระบวนการหล่อหลอมทีมี่

หลกัการเดียวกนัโดย 1) ดึงศกัยภาพของนิสิต/นักศึกษาออกมาให้มากทีสุ่ด 2) ลดจุดอ่อนของ

นิสิต/นักศึกษาให้เหลือน้อยทีสุ่ดท่าทีจ่ะทาํได้ และ 3) พฒันาและสนับสนุนนิสิต/นักศึกษาให้ถึง

ระดบัทีดี่ทีส่ดุเท่าทีอ่าจารยที์ป่รึกษาจะกระทาํได้โดยไม่มีเพดาน 

 ในฐานะที่ผู้เขียนมีประสบการณ์ทัง้ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบ

วทิยานิพนธ ์(ประธานสอบ – ผูท้รงคุณวุฒเิละเลขานุการ) มาเป็นเวลามากกว่า 15 ปี ขอเสนอแนะแนว

ปฏบิตัทิี่ดใีนการเป็นอาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ดว้ยบทบญัญตัสิ ัน้ๆ 3 ประการ คอื 1) เอาใจใส ่

(Concernly) 2) เขา้ใจกนั (Understandly) และ 3) เป็นแบบอยา่งทีด่ ี(Modelly) ซึง่มสีาระดงัต่อไปน้ี 
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1. เอาใจใส่ (Concernly) อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธท์ีด่คีวรมแีนวปฏบิตัดิงัน้ี 

 1.1 ควรมคีวามเมตตา ห่วงใยลูกศษิย์ โดยคดิอยู่เสมอว่าเราคอืครู ผูม้กีลัยาณมติรที่ต้อง

ถ่ายทอดวชิาความรูใ้หก้บัศษิย ์ตอ้งเขา้ใจว่านิสติ/นกัศกึษา คอื นกัวจิยัฝึกหดั หรอื นักวจิยัมอืใหมท่ีย่งั

ไมม่ปีระสบการณ์ในการทาํวจิยั 

 1.2 คอยตดิตามความกา้วหน้าของการทําวทิยานิพนธข์องนิสติ/นกัศกึษา เป็นระยะๆโดยอาจ

เรยีกพบเพือ่รายงานผลดว้ยการใชส้มดุบนัทกึหรอืวธิอีื่นๆทีเ่หมาะสม 

 1.3 ควรแบ่งเวลาใหนิ้สติ/นกัศกึษา ไดเ้ขา้พบตามวนั – เวลาทีน่ดัหมาย โดยอาจมปีฏทินิการ

นดัหมายทีช่ดัเจนไมเ่ปลีย่นแปลงบ่อยเกนิไป 

 1.4 ไม่ควรปล่อยให้นิสติ/นักศึกษา เคว้งคว้าง ไม่รู้ว่าจะเริม่ต้นอย่างไรโดยทําหน้าที่ให้

คาํปรกึษาเมือ่นิสติ/นกัศกึษา มปีญัหาและสง่ผลต่อการทาํงานวจิยั 

2. เข้าใจกนั (Understandly) อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธท์ีด่คีวรมแีนวปฏบิตัดิงัน้ี 

 2.1 ตอ้งเขา้ใจว่านกัศกึษาคอื นกัวจิยัฝึกหดั หรอืนกัวจิยัมอืใหม่หดัทาํ ซึง่ยงัไมม่ปีระสบการณ์

และความชาํนาญและความชาํนาญเพยีงพอในการทาํวทิยานิพนธ ์

 2.2 ไมค่วรมองว่านิสติ/นักศกึษา ซึง่เป็นลูกศษิยไ์ม่มคีวามสามารถทีจ่ะทําวจิยัได ้ตัง้แต่ยงัไม่

เริม่ลงมอื 

 2.3 ตอ้งอดทนต่อความไมรู่ ้ความดือ้ร ัน้และความมทีฐิขิองนิสติ/นกัศกึษา โดยตอ้งใหอ้ภยัและ

หาวธิพีดูคุยเสมอืนพอ่ – แมก่บัลกูเพือ่ใหเ้ขาเกดิการเรยีนรูท้ีส่ามารถพฒันาขึน้มาได ้

 2.4 ไมค่วรตดัความราํคาญ โดยเอามาทาํเองเมื่อนิสติ/นกัศกึษา ทาํผดิควรตอ้งอธบิายและบอก

วธิแีกไ้ข 

 2.5 ตอ้งเปิดใจกวา้งรบัฟงัความคดิเหน็ของนิสติ/นกัศกึษา โดยไมม่ทีฐิ ิยดึมัน่ ถอืมัน่ว่ามคีวามรู้

มากกวา่ หรอืเก่งกวา่ 

 2.6 ตอ้งรบัรูถ้งึศกัยภาพ ขอบเขตความสามารถของนิสติ/นกัศกึษา แต่ละคนทีไ่มเ่หมอืนกนัและ

ไม่เท่ากนั โดยทําความรูจ้กัลกัษณะนิสยัส่วนบุคคลของนักศกึษาใหด้ ีและหาวธิแีกไ้ขหรอืใหค้ําแนะนํา 

ใหนิ้สติ/นกัศกึษาไดเ้รยีนรูใ้นสิง่ทีย่งัไมม่คีวามสามารถเพยีงพอ 
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 2.7 ปจัจุบนัมทีางเลอืกหลายทางในการตดิต่อสื่อสารผา่นโลกออนไลน์ อาท ิE-mail, Facebook 

, Skite หรอืทางโทรศพัทม์อืถอื เป็นตน้ อาจารยท์ีป่รกึษาและนิสติ/นกัศกึษา ควรหาวธิกีารตดิต่อซึง่กนั

และกนัอยา่งเหมาะสมตามความจาํเป็นแต่วิธีการท่ีดีท่ีสดุ ควรได้พบกนัแบบ face to face จะทาํให้

การพฒันางาน (วิทยานิพนธ)์ มีประสิทธิภาพได้ดีกว่า 

3. เป็นแบบอย่างท่ีดี (Modelly) อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธท์ีด่คีวรมแีนวปฏบิตัดิงัน้ี 

 3.1 ทาํตวัเป็นแบบอยา่งทีด่โีดยเป็นผูนํ้าทางวชิาการอยูเ่สมอโดยเฉพาะการศกึษาคน้ควา้ขอ้มลู

เกีย่วกบัประเดน็งานวจิยัทีเ่กีย่วเน่ืองกบังานวจิยัของนิสติ/นกัศกึษาในความดแูล ทัง้น้ีเพื่อใหก้า้วทนักบั

องคค์วามรูแ้ละระเบยีบวธิวีจิยัทีถู่กตอ้งและทนัสมยั 

 3.2 รบัผดิชอบในการใหค้าํปรกึษา แกไ้ขงาน ตดิตามงาน เพื่อใหนิ้สติ/นกัศกึษา มคีวามมัน่ใจ 

สามารถทาํวจิยัไดส้าํเรจ็ มผีลงานตพีมิพต์ามระเบยีบขอ้บงัคบัของแต่ละสถาบนั 

 3.3 ควรมงีานวิจยัเป็นผลงานทางวิชาการอย่างต่อเน่ืองหรอือาจทําวิจยัควบคู่ไปกบัการทํา

หน้าทีเ่ป็นอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์

 3.4 ใหค้วามรว่มมอืกบัสาํนกังานบณัฑติศกึษา หรอื บณัฑติวทิยาลยัโดยไมม่คีวามขดัแยง้ใดๆ 

เพือ่ใหก้ารบรหิารงานการควบคุมวทิยานิพนธ ์บรรลุตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร 

 3.5 ปฏบิตัติามจรรยาบรรณสาํหรบันกัวจิยัอยา่งเครง่ครดั ซึง่มอียู ่9 ประการ ตามประกาศของ

สาํนกังานเลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาตเิมือ่วนัที ่21 เมษายน พ.ศ. 2541  

 กล่าวโดยสรุป ข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติที่ดีในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตาม

บทบญัญตั ิ3 ประการของผูเ้ขยีน ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธท์ุกคนจงึตอ้งมี

ความพรอ้มทีจ่ะใหค้วามช่วยเหลอืแนะนํานิสติ/นักศกึษาไดอ้ย่างมคีุณภาพ โดยการปรบับทบาทการให้

คาํปรกึษาใหเ้ป็นลกัษณะของการทาํงานรว่มกนั ระหว่างอาจารยก์บัลูกศษิยม์ากขึน้ มคีวามเคารพความ

คดิเหน็ซึ่งกนัและกนั มกีารพฒันาองคค์วามรูข้องตนเองอย่างต่อเน่ืองทัง้ดา้นวชิาการและดา้นกลยุทธ์

การพฒันาผูเ้รยีน มจีรรยาบรรณของความเป็นคร ู 

มคีวามมัน่คงทางอารมณ์ มคีวามหนักแน่น และมคีวามเขา้ใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง เต็มใจและ

พรอ้มทีจ่ะรว่มมอืกบันิสติ/นกัศกึษาทีต่นเองรบัผดิชอบดว้ยความตัง้ใจจรงิผา่นกระบวนการใหค้าํปรกึษา

ทีเ่ป็นทัง้ศาสตรแ์ละศลิป์ของอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธท์ัง้น้ีนิสติ/นกัศกึษาอาจกล่าวไดอ้ยา่งมัน่ใจว่า 

“วิทยานิพนธไ์ม่ยากอย่างทีคิ่ด ถ้าใกล้ชิดทีป่รึกษา 
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