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สารคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็ นสถาบันทีเ่ ก่าแก่ทม่ี ชี ่อื เสียงในการผลิตครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็ นผูน้ ํ าด้านการศึกษา ที่เปี่ ยมด้วยองค์ความรู้ และจิตวิญญาณของ
ความเป็ นครู จนเป็ น ที่ยอมรับ ในสัง คมไทยมาเป็ น เวลายาวนาน ซึ่ง คณะศึก ษาศาสตร์ต ระหนักถึง
ความสําคัญในการดําเนิ นการตามเจตนารมณ์ ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้ นพันธกิจต่ อสังคมในการจัด
การศึกษา และให้บริการทางวิชาการ รวมทัง้ การเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมในการสืบสานและเสริมสร้าง
ภูมปิ ญั ญาไปพร้อมกับการพัฒนาองค์ความรูท้ ่เี ป็ นรากฐานของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ส่งเสริมให้
เกิดการวิจยั และพัฒนานักวิจยั ที่มีคุ ณภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการศึก ษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเปลีย่ นแปลงการศึกษาในศตวรรษที่ 21
การจัดโครงการบริหารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 35
ในปี พ.ศ.2556
ภาควิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รบั เกียรติจากสมาคม
พัฒนาวิช าชีพ การบริห ารการศึก ษาแห่ง ประเทศไทย ให้เ ป็ นเจ้า ภาพในการจัดงาน ภายใต้ห วั ข้อ
“ การบริ หารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ” ซึง่ ถือเป็ นโอกาสของทางคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ในการเข้ามามีบทบาทเติมเต็มองค์ความรูท้ างวิชาการ ให้แก่ คณาจารย์ นักวิจยั นิสติ
นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทัวไปที
่
ม่ คี วามสนใจในงานวิชาการด้านการบริหารการศึกษา โดยงานนี้
ทางคณะได้ประสานงานและร่วมมือกับองค์การภายนอกเพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศทางวิชาการ ผ่าน
การวิจยั ของนักวิจยั เพื่อให้เกิดงานวิจยั ที่ลุ่มลึก ก้าวไกล สามารถนํ ามาใช้บูรณาการ ตลอดจนเป็ น
วัตถุดบิ ในการสร้างสรรค์งานวิจยั เพื่อไขข้อข้องใจและแก้ไขปญั หาทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอขอบคุณ หัวหน้ าภาควิชาการบริหาร
การศึกษา และสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยต่างๆ องค์การ
ภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนคณาจารย์ นักวิจยั บุคลากรสายสนับสนุ น นิสติ และผูม้ สี ว่ นร่วมในการจัด
โครงการบริหารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 35 ซึง่ แสดงถึงความร่วมมือในการพัฒนางาน
วิชาการด้านการศึกษาอันทรงคุณค่าขึน้ อีกวาระหนึ่ง
ด้วยความปรารถนาดีและขอขอบคุณ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศริ ิ สุเสารัจ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการบริ หารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 35 “ การบริ หารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ”
19 – 20 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สารหัวหน้ าภาคการบริหารการศึกษา
ภาควิช าการบริห ารการศึก ษา คณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิโ รฒ ได้ มี
การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา มาเป็ นเวลานานเกือบ 40 ปี และยังเป็ นสมาชิกของสมาคม
พัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็ นการร่วมกันทํากิจกรรมทางวิชาการและ
่
การวิจยั ของสถาบันทีเ่ ปิ ดสอนสาขาวิชาการบริหารการศึกษาทัวประเทศ
ในปี พ.ศ.2556 ภาควิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รบั เกียรติให้เป็ นเจ้าภาพในการจัดงานบริหารสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 35 ปี ภายใต้หวั ข้อ “การบริหาร
การศึกษาในศตวรรษที่ 21” ทัง้ นี้ทางภาควิชารูส้ กึ ยินดีเป็ นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้มสี ่วนร่วมในการสร้างเครือข่าย
งานวิจยั ของภาควิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ตลอดจนความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายนอก เพือ่ ถ่ายทอดและเชื่อมโยงองค์ความรูด้ า้ นการบริหารการศึกษากระบวนทัศน์ใหม่ในศตวรรษที่
21 ทัง้ นี้เวทีการประชุมวิชาการจะเปิ ดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจยั นักวิชาการ นิสติ นักศึกษา ตลอดจน
ผู้ท่สี นใจทัวไปได้
่
มโี อกาสเผยแพร่ผลงานวิจยั ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้อนั เกิดจาก
กระบวนการวิจยั ที่มปี ระสิทธิภาพ ถือเป็ นการต่อยอดความรู้เพื่อเป้าหมายในการนํ าผลการวิจยั และ
องค์ความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาใช้ในการสร้างสรรค์ประโยชน์สงู สุดต่อสังคมและประเทศชาติ
ภาควิชาการบริหารการศึกษา ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดโครงการบริหาร
การศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ทีน่ อกจากจะมีสว่ นช่วยให้นกั วิชาการการบริหารการศึกษาได้ตดิ ต่อ
สัมพันธ์กนั เชิงวิชาการแล้ว ยังสามารถพัฒนานักวิชาการที่มคี ุณภาพและงานวิจยั ที่มคี ุณค่า ปลูกฝงั
สังคมอุดมปญั ญาให้เกิดขึน้ แก่สงั คมไทยได้ในทีส่ ดุ
ขอชื่นชมและขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงานจัดโครงการฯและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการดําเนิน
โครงการนี้ทุกท่าน ถือเป็ นอีกครัง้ ที่ประชาคม คณะศึกษาศาสตร์ ตลอดจนชาว มศว ได้ร่วมกันแสดง
พลังและความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ ขอขอบคุณคณาจารย์และนิสติ สาขาการบริหารการศึกษาทีช่ ่วย
บริหารจัดการและประสานงานจนเกิดโครงการทีม่ คี ่ายิง่ โครงการนี้ขน้ึ มาอย่างสําเร็จลุล่วง ด้วยหวังเป็ น
อย่างยิง่ ว่าท่านผูเ้ ข้าร่วมโครงการจะสามารถนําองค์ความรูเ้ หล่านี้มาใช้ในการผลักดันงานวิชาการด้าน
การบริหารการศึกษาของโรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป
ด้วยความปรารถนาดีและขอขอบคุณ
ดร.สมชาย เทพแสง
หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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บรรณาธิการแถลง
สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย ได้จดั ให้มงี านบริหารสัมพันธ์ขน้ึ ทุก
ปี โดยในปี พ.ศ. 2556 นี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รบั เกียรติจากสมาคมให้เป็ นเจ้าภาพใน
การจัดงาน ซึง่ ถือเป็ นการจัดงานขึน้ เป็ นครัง้ ที่ 35 ในหัวข้อ “การบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21” เพื่อ
เปิ ด เวทีวิช าการที่ร วบรวมผลงานวิจ ัย ที่มีคุ ณ ภาพจากคณาจารย์ นั ก วิช าการ นัก วิจ ัย นิ ส ิต และ
นักศึกษา ตลอดจนผูท้ ส่ี นใจในศาสตร์วชิ าการบริหารการศึกษา ก่อให้เกิดการต่อยอดองค์ความรูท้ ล่ี กึ ซึง้
กว้างขวาง รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการให้เข้มแข็ง ตอบโจทย์และแก้ปญั หาทาง
การบริหารการศึกษาซึง่ นําไปสู่การพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ได้ใน
ทีส่ ดุ
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประสาน
ความร่ว มมือ กับ สมาคมพัฒ นาวิช าชีพ การบริห ารการศึก ษาแห่ง ประเทศไทย ภาควิช าการบริห าร
การศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆทัวประเทศ
่
ตลอดจนองค์การภายนอก เพื่อร่วมกันนํ าเสนอผลงาน
วิชาการที่มคี ุณภาพ น่ าสนใจ ตรงตามมิตทิ างการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทัง้ นี้มผี ลงานวิจยั ที่ผ่าน
การคัดเลือกทัง้ สิน้ 32 ผลงาน ซึง่ มีผทู้ รงคุณวุฒทิ งั ้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตรวจสอบคุณภาพ เพือ่ รักษามาตรฐานในการจัดงานการบริหารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
ในนามของกองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒทิ ไ่ี ด้ให้เกียรติและสละเวลาในการร่วม
ตรวจสอบคุ ณ ภาพงานวิจ ัย และให้คํ า แนะนํ า อัน มีค่ า ยิ่ง ต่ อ การจัด งาน ขอขอบคุ ณ คณะกรรมการ
การดําเนินงานทุกฝา่ ย ทีไ่ ด้ร่วมกันงานในทุกขัน้ ตอน ทําให้การจัดงานครัง้ นี้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีคุ ณภาพยิ่ง บรรลุต ามวัต ถุ ประสงค์ท่ไี ด้วางไว้ และสร้างโอกาสในการรวบรวม เผยแพร่ และ
แลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์ งานวิจยั ในสาขาการบริหารการศึกษา เพื่อเป็ นฐานคิดในการสร้างสรรค์
ผลงานวิจยั ตลอดจนข้อค้นพบทีม่ ปี ระโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาไทยและสังคมไทยได้ต่อไป

ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์
บรรณาธิการ

โครงการบริ หารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 35 “ การบริ หารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ”
19 – 20 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กําหนดการจัดงาน
โครงการบริหารสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 35
“การบริหารการศึกษาในศตวรรษที่21”
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขมุ วิท 23 กรุงเทพมหานคร
******************
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556
เวลา 12.00 – 13.00 น.

ลงทะเบียน

เวลา 13.00 – 15.30 น.

คณาจารย์ และกรรมการสมาคม ประชุมแลกเปลีย่ น ประเด็น
การจัดการเรียนการสอน และแนวทางการสร้างความร่วมมือ
และเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนและการวิจยั

เวลา 13.00 – 15.30 น.

นิสติ นักศึกษา ประชุม เพื่อรวบรวมปญั หาและข้อเสนอแนะใน
การจัด การเรีย นการสอนเพื่อ ให้เ หมาะสมกับ บริบ ท และ
ความต้องการของนิสติ นักศึกษา

เวลา 15.45-17.00 น.

คณาจารย์ และนิสติ นักศึกษา สรุปประเด็นทิศทางการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจยั สาขาบริหารการศึกษา

เวลา 18.00 -22.00 น.

งานราตรีบริหารการศึกษาสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 35
Dinner Talk : บทบาทของมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาผูบ้ ริหารการศึกษา
การแสดงจากทุกมหาวิทยาลัย
ประกวด ดาว-เดือน บริหารการศึกษา
พิธมี อบตราสัญลักษณ์งานบริหารสัมพันธ์

โครงการบริ หารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 35 “ การบริ หารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ”
19 – 20 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2556
เวลา 08.00 – 08.30 น.

ลงทะเบียน

เวลา 08.30 – 09.30 น.

พิธเี ปิดและปาฐกถา พิเศษ เรือ่ ง “ ผูบ้ ริ หารการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ”

เวลา 10.30 – 10.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45– 12.00 น.

เสวนาทางวิ ช าการ เรื่ อ ง “ การบริ หารการศึ ก ษาใน
ศตวรรษที่ 21 ”

เวลา 12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 15.00 น.

นําเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย
ห้องนําเสนอ A จริยธรรม และจิตสํานึกต่อโลก
ของศตวรรษที่ 21
ห้องนําเสนอ B มาตรฐานและการประเมิน ของศตวรรษที่ 21
ห้องนําเสนอ C การบริหารหลักสูตรและการสอน
ของศตวรรษที่ 21
ห้องนําเสนอ D การพัฒนาวิชาชีพ ของศตวรรษที่ 21
ห้องนําเสนอ E สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ของศตวรรษที่ 21
ห้องนําเสนอ F การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

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

โครงการบริ หารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 35 “ การบริ หารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ”
19 – 20 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการบริ หารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 35 “ การบริ หารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ”
19 – 20 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาคบรรยาย

โครงการบริ หารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 35 “ การบริ หารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ”
19 – 20 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการบริ หารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 35 “ การบริ หารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ”
19 – 20 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันเสาร์ ที่ 20 เมษายน 2556
ห้อง A จริ ยธรรม และจิ ตสํานึ กต่อโลก ของศตวรรษที่ 21
1
13.00 - 13.20 คูม่ อื การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนโรงเรียน
เกาะจันทร์พทิ ยาคาร
ยุพยง วุน้ วงษ์ พวงรัตน์ เกสรแพทย์ อภิธรี ์ ทรงบัณฑิต
และจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์
2

13.21 - 13.40

3

13.41 - 14.00

4

14.01 - 14.20

ศึกษาความเป็ นภาวะผูน้ ําทางจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา เขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร
พระมหาวชิรวิชญ์ คามพินิจ และสมชาย เทพแสง
ยุทธศาสตร์การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหาร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ภูมไิ พรัตน์ อนุ พนั ธ์ วีระศักดิ์ ชมภูคาํ สงบ ประเสริฐพันธุ์
และจิณณวัตร ปะโคทัง
การบริหารความขัดแย้งของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่
บนพืน้ ทีส่ งู จังหวัดเชียงราย
ปิ ยะศักดิ์ ชนะชัย สุวดี อุปปินใจ เฉลิมพล ฐิตนิ ิรามัย
และศรพล แสงงาม

โครงการบริ หารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 35 “ การบริ หารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ”
19 – 20 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันเสาร์ ที่ 20 เมษายน 2556
ห้อง B มาตรฐานและการประเมิ น ของศตวรรษที่ 21
1
13.00 - 13.20 การพัฒนางานนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กัลยา จ้าวประยูร สุวดี อุปปิ นใจ เฉลิมพล ฐิตนิ ิรามัย
และศรพล แสงงาม
2

13.21 - 13.40

3

13.41 - 14.00

4

14.01 - 14.20

5

14.21 - 14.40

แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ณิชากร เต้าประจิม สุวดี อุปปิ นใจ เฉลิมพล ฐิตนิ ิรามัย
และศรพล แสงงาม
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
วรพล จ้าวประยูร สุวดี อุปปินใจ เฉลิมพล ฐิตนิ ิรามัย
และศรพล แสงงาม
การศึกษาองค์ประกอบของภาวะผูน้ ําทางวิชาการทีส่ ามารถพยากรณ์
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ปรตี ประทุมสุวรรณ์ อภิธรี ์ ทรงบัณฑิตย์ และอนันต์ มาลารัตน์
แนวทางพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชน
ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ภุชงค์ พรมการ สุวดี อุปปิ นใจ เฉลิมพล ฐิตนิ ิรามัย
และศรพล แสงงาม

โครงการบริ หารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 35 “ การบริ หารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ”
19 – 20 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันเสาร์ ที่ 20 เมษายน 2556
ห้อง C การบริ หารหลักสูตรและการสอน ของศตวรรษที่ 21
1
13.00 - 13.20 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูใ้ นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ศิรลิ กั ษณ์ เส็งมี เจริญวิช สมพงษ์ธรรม และมนตรี แย้มกสิกร
2

13.21 - 13.40

3

13.41 - 14.00

4

14.01 - 14.20

5

14.21 - 14.40

การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 ของโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนพร้อมใช้
ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
กระจ่าง หลักคํา สุวดี อุปปินใจ เฉลิมพล ฐิตนิ ิรามัย
และศรพล แสงงาม
การพัฒนาวิถชี วี ติ ประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ภพธนภัต คําสุรนั ทร์ สุวดี อุปปินใจ เฉลิมพล ฐิตนิ ิรามัย
และศรพล แสงงาม
การบริหารจัดการพัฒนาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลในอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ธัญญรัตน์ คําสุรนั ทร์ สุวดี อุปปินใจ เฉลิมพล ฐิตนิ ิรามัย
และศรพล แสงงาม
การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี
นิลวรรณ วัฒนา และอภิธรี ์ ทรงบัณฑิตย์
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วันเสาร์ ที่ 20 เมษายน 2556
ห้อง D การพัฒนาวิ ชาชีพ ของศตวรรษที่ 21
1
13.00 - 13.20 ประเด็นท้าทายด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
สมเจษฎ์ ศรีสมจักร และคณะ
2

13.21 - 13.40

3

13.41 - 14.00

4

14.01 - 14.20

5

14.21 - 14.40

6

14.41 - 15.00

การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการจัดการความรูใ้ นโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
เฉลิมชัย วรรณสาร พูนล์ชยั ยาวิราช สมบูรณ์ อริยา
และเทอดชาติ ชัยพงษ์
ภาวะผูน้ ําทางวิชาการของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขต
เบญจสิริ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
พรชัย ธนปารมีกุล และ สมชาย เทพแสง
แนวทางการพัฒนาความมีวนิ ยั ของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
พรสวรรค์ ทวีสวัสดิ์ สุวดี อุปปินใจ เฉลิมพล ฐิตนิ ิรามัย
และศรพล แสงงาม
ภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารสถานศึกษาตามความคาดหวังของครู สังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
อนันต์ ทานัน พูนชัย ยาวิราช สมบูรณ์ อริยา
และเทอดชาติ ชัยพงษ์
การศึกษาคุณลักษณะภาวะผูน้ ําเชิงอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริหาร
ระดับกลางโรงเรียนในฝนั จังหวัดอ่างทอง
ภาคภูม ิ งอกงาม
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วันเสาร์ ที่ 20 เมษายน 2556
ห้อง E สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ของศตวรรษที่ 21
1
13.00 - 13.20 การบริหารจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาการใช้ภาษาทีส่ องสําหรับการสือ่ สาร
ของนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่
วรวรรณ นิมติ พงษ์กุล วีระศักดิ์ ชมพูคาํ เกตุมณี มากมี
และสงบ ประเสริฐพันธุ์
2

13.21 - 13.40

การบริหารจัดการพัฒนาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ในอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ธนพรรธน์ คําแดง สมบูรณ์ อริยา พูนชัย ยาวิราช
และเทอดชาติ ชัยพงษ์4

3

13.41 - 14.00

4

14.01 - 14.20

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
บุญรัตน์ พิมขาลี พูนชัย ยาวิราช สมบูรณ์ อริยา
และเทอดชาติ ชัยพงษ์
ความสัมพันธ์ระหว่างวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารโรงเรียนกับการบริหาร
สิง่ แวดล้อมในโรงเรียนของผูบ้ ริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
อุไรวรรณ ไชยโย และอภิธรี ์ ทรงบัณฑิตย์

5

14.21 - 14.40

ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับการทํางานเป็ นทีมของครู ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 สหวิทยาเขตราชนครินทร์
พงษ์พนั ธ์ จันทร์เพ็ง และสมชาย เทพแสง
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วันเสาร์ ที่ 20 เมษายน 2556
ห้อง F การบริ หารสถานศึกษา ของศตวรรษที่ 21
1
13.00 - 13.20 การบริหารจัดการสถานศึกษาทีม่ ขี อ้ จํากัดด้านทรัพยากรทางการศึกษาใน
บริบทชนเผ่าภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ติณณภพ หลวงมณี
2

13.21 - 13.40

3

13.41 - 14.00

4

14.01 - 14.20

5

14.21 - 14.40

6

14.41 - 15.00

รูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสูค่ วามเป็ นเลิศของโรงเรียน
ขนาดเล็ก
บุณยกุล หัตถกี
การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา
รุง่ ชีวา สุขศรี พรรณี สุวตั ถี พิชญาภา ยืนยาว และจตุรงค์ อินทร์รงุ่
การบริหารสถานศึกษาในฐานะนิตบิ ุคคลของสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กัญจน์รตั น์ ประเสริฐยิง่ เฉลิมพล ฐิตนิ ิรมัย พูนชัย ยาวิราช
และศรพล แสงงาม
การระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จักรกฤษณ์ พุทธะ สุวดี อุปปินใจ สมบูรณ์ อริยา
และเพลินใจ พฤกษชาติรตั น์
ปจั จัยทางการบริหารทีส่ ง่ ผลต่อความสําเร็จในการดําเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในพืน้ ทีอ่ าํ เภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
เพ็ญนภา คําน้อย พูนชัย ยาวิราช สมบูรณ์ อริยา
และเทอดชาติ ชัยพงษ์
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จริยธรรม และจิตสํานึ กต่อโลก ของศตวรรษที่ 21
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ลําดับที่1: การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูใ้ นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน*
THE DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE MANAGEMENT MODEL
FOR SMALL SIZE PRIMARY SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF BASIC
EDUCATION COMMISSION
ศิรลิ กั ษณ์ เส็งมี1 , เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม2 , มนตรี แย้มกสิกร3
1

นิสติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ผูอ้ าํ นวยการศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผูน้ ําทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
รองศาสตราจารย์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ด้วยวิธกี ารวิจยั แบบผสม(mixed methods)ดําเนินการวิจยั 4 ขัน้ ตอน
ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับสภาพและปญั หาของการจัดการความรูใ้ นโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก โดยการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูบ้ ริหารและครูในโรงเรียน
กลุ่มตัวอย่างที่ได้มาจากการเลือกอย่างเจาะจงจํานวน 5 แห่ง เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการร่างรูปแบบการจัดการ
ความรู้ 2) การพัฒนารูปแบบโดยใช้เทคนิคเดลฟายกับกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญจํานวน 18 คน 3) การประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบโดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม ( Focus group) และ 4) การศึกษาความเป็ นไปได้ในการนํารูปแบบไปใช้
ปฏิบตั ใิ นสถานศึกษาโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผูบ้ ริหารและครูในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างจํานวน 5 โรงเรียน
ประกอบด้วยผูบ้ ริหารโรงเรียนจํานวน 5 คน และครูผสู้ อนจํานวน 22 คน
ผลการวิจยั พบว่า
รูปแบบในการจัดการความรูใ้ นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน ประกอบด้วย 7 ขัน้ ตอนได้แก่ 1) สร้างวิสยั ทัศน์การจัดการความรู้ ประกอบด้วย 19 กิจกรรม 2) ปฏิบตั กิ าร
จัดการความรูจ้ นเป็ นนิสยั ประกอบด้วย 22กิจกรรม 3) จัดเก็บความรูอ้ ย่างเป็ นระบบ ประกอบด้วย 17 กิจกรรม
4) พบปะแลกเปลีย่ นความรู้ ประกอบด้วย 19 กิจกรรม 5) นําความรูไ้ ปใช้ในการปฏิบตั งิ าน ประกอบด้วย 17 กิจกรรม
6) บันทึกวิธปี ฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นเลิศ ประกอบด้วย 18 กิจกรรม และ 7) การเผยแพร่ความรูป้ ระกอบด้วย 14 กิจกรรม
โดยทัง้ 7 ขัน้ ตอนดําเนินการใน 3 ระยะคือระยะก่อตัว (Knowledge Management Foundation) ระยะพัฒนา
( Knowledge Management Circle) ระยะคุณภาพ(Knowledge Management Quality) ผลการประเมินความเหมาะสม
และศึกษาความเป็ นไปได้ในการนํารูปแบบไปใช้ปฏิบตั ใิ นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ

1
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ลําดับที่2: การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 ของโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนพร้อมใช้ ในสังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา 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 หลักคํา1, สุวดี อุปปินใจ2, เฉลิมพล ฐิตนิ ิรามัย3, ศรพล แสงงาม4
Piyasak Chanachai1, Suwadee Ouppinjai2, Chalermpon Titiniramai3, Sornpon Sangngam4
1
นิสติ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2
อาจารย์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3
อาจารย์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปญั หาและแนวทางพัฒนาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 ของโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนพร้อมใช้ ในสังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จํานวน 28 โรงเรียน ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริหาร
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน รวมจํานวน 308 คน
ผลการวิจยั พบว่า
1. สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.
2551 ของโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนพร้อมใช้ ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต36 ดังนี้1)ด้าน
การส่งเสริมสนับสนุ นเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 2)ด้านการส่งเสริมสนับสนุ นเกี่ยวกับการสนับสนุ นงบประมาณ
ทรัพยากร 3) ด้านการส่งเสริมสนับสนุ นเกีย่ วกับการดําเนินงานแบบมีสว่ นร่วม 4) ด้านการส่งเสริม สนับสนุ นเกีย่ วกับ
การสนับสนุ นทางวิชาการ 5)ด้านการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 6)ด้านกํากับดูแลคุณภาพ เกีย่ วกับ การนิเทศติดตาม
การใช้หลักสูตร 7) ด้านกํากับดูแลคุณภาพเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน 8) ด้านกํากับดูแลคุณภาพ เกีย่ วกับ
การวิจยั และติดตามผลการใช้หลักสูตร 9) ด้านกํากับดูแลคุณภาพเกีย่ วกับสรุป รายงานผล/ปรับปรุง/แก้ไข ในภาพรวม
มีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก
2. ปญั หาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.
2551 ของโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนพร้อมใช้ ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ดังนี้ 1)
ด้านการส่งเสริม สนับสนุ น เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 2)
ด้านการส่งเสริม สนับสนุ นเกี่ยวกับการสนับสนุ น
งบประมาณ ทรัพยากร 3) ด้านการส่งเสริม สนับสนุ น เกีย่ วกับการดําเนินงานแบบมีสว่ นร่วม 4) ด้านการส่งเสริม
สนับสนุ น เกีย่ วกับการสนับสนุ นทางวิชาการ 5) ด้านการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 6) ด้านกํากับ ดูแลคุณภาพ
เกี่ยวกับ การนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตร 7)
ด้านกํากับ ดูแลคุณภาพ เกี่ยวกับการประกัน คุณภาพภายใน
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8) ด้านกํากับ ดูแลคุณภาพ เกีย่ วกับการวิจยั และติดตามผลการใช้หลักสูตร 9) ด้านกํากับ ดูแลคุณภาพ เกีย่ วกับสรุป/
รายงานผล/ปรับปรุง/แก้ไขในภาพรวมมีปญั หาน้อย
3. ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า ต้องส่งเสริมให้ครูได้รบั
การพัฒนาด้วยวิธกี ารที่หลากหลายและดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุมสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
การศึกษาดูงาน การติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อเทคโนโลยีต่างๆ และสนับสนุ นงบประมาณ ทรัพยากรให้เพียงพอ
เหมาะสม นอกจากนี้ยงั ต้องมีการส่งเสริมการดําเนินงานแบบสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในระดับต่างๆ ทัง้ ใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษาอย่างจริงจัง ตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูท้ งั ้ การจัดการแหล่งเรียนรู้
และการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน
คําสําคัญ: การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.2551 ของโรงเรียนต้นแบบ
และโรงเรียนพร้อมใช้ ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
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ลําดับที่3: การพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
THE APPROACHES TO DEVELOP DEMOCRACY LIFESTYLE OF STUDENTS IN
WIANG CHIANGSAEN EDUCATION DEVELOPMENT NETWORK GROUP
CHIANGRAI PROVINCE
ภพธนภัต คําสุรนั ทร์1, สุวดี อุปปินใจ2, เฉลิมพล ฐิตนิ ิรามัย3, ศรพล แสงงาม4
Phopthanathat Kamsuran1, Suwadee Ouppinjai 2, Chalermpon Titiniramai3, Sornpon Sangngarm4
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บทคัดย่อ
ั หาวิถีชีวิต ประชาธิป ไตยของนักเรียน เพื่อ หาแนวทาง
การวิจ ยั ครัง้ นี้ ม ีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อศึกษาสภาพป ญ
การพัฒนาวิถชี วี ติ ประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงเชียงแสนประชากรทีใ่ ช้ใน
การวิจยั ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูท่รี บั ผิดชอบในกิจกรรมประชาธิปไตย คณะกรรมการนักเรียน และประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
จํานวนทัง้ สิน้ 36 คน เครื่องมือทีใ่ ช้เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และแจก
แจงความถี่ นําข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถามไปดําเนินการสนทนากลุ่ม เพื่อหาแนวทางการพัฒนาวิถชี วี ติ ประชาธิปไตย
ของนักเรียนโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงรายทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า
1. สภาพวิถชี วี ติ ประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงเชียงแสน อยูใ่ น
ระดับมาก
2. ปญั หาเกี่ยวกับวิถชี วี ติ ประชาธิปไตยของนักเรียน ด้านคารวธรรม พบว่า พูดคุยกันโดยใช้ภาษาไม่สภุ าพ
พูดจาส่อเสียดและกล่าวร้ายกัน ด้านสามัคคีธรรม พบว่า ครูไม่เปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้ประเมินผลงานของตนเอง
กลุม่ และของเพือ่ นด้านปญั ญาธรรม พบว่า คณะกรรมการนักเรียนมีบทบาทในการตัดสินปญั หาน้อย
3. แนวทางพัฒนาวิถชี วี ติ ประชาธิปไตยของนักเรียนมีดงั นี้ 1) ผูบ้ ริหารสถานศึกษาต้องให้ความสําคัญกับ
การพัฒ นาวิถีชีวิต ประชาธิป ไตยในโรงเรีย น 2) บุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยที่เ กี่ย วข้อ งต้ อ งปฏิบ ัติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ดี
3) การพัฒนาวิถชี วี ติ ประชาธิปไตยต้องดําเนินการอย่างเป็ นระบบ ต่อเนื่อง 4) ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 5) ครูต้องฝึ กฝนให้นักเรียนได้คดิ วิเคราะห์ ตัดสินใจ และสามารถแก้ปญั หาบนพื้นฐานของ
ความถู ก ต้อ งและมีเ หตุ ผ ลสนับ สนุ น 6) สถานศึก ษาต้อ งจัด บรรยากาศให้เ อื้อ ต่ อ การพัฒ นาประชาธิป ไตย และ
7) ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรยกย่องผูท้ ป่ี ฏิบตั ติ ามวิถชี วี ติ ประชาธิปไตย
คําสําคัญ: วิถชี วี ติ ประชาธิปไตยของนักเรียน โรงเรียนในกลุม่ เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงเชียงแสน
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ลําดับที่4: การบริหารจัดการพัฒนาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลในอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
CHILD DEVELOPMENT CENTER ADMINISTRATION BELONG TO SUBDISTRICT
ADMINISTRATIVE ORGANIZATION IN CHIANGSAEN DISTRICT CHIANGRAI
PROVINCE40
ธัญญรัตน์ คําสุรนั ทร์1, สุวดี อุปปินใจ2, เฉลิมพล ฐิตนิ ิรามัย3, ศรพล แสงงาม4
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปญั หาการบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และเพื่อหา
แนวทางการบริหารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตํา บล ในอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายกลุ่ม
ั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอเชียงแสน จังหวัด
ตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับศูนย์พฒ
เชียงราย จํานวน 128 คน และผู้ทรงคุณวุฒ ิ จํานวน 5 ท่าน เครื่องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
ั นา
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และแจกแจงความถี่ และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผูท้ รงคุณวุฒทิ เ่ี กีย่ วข้องกับศูนย์พฒ
เด็กเล็ก เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย
ั นาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย มี
ผลการวิจยั พบว่า ศูนย์พฒ
สภาพการบริห ารศูน ย์พฒ
ั นาเด็ก เล็ก ด้า นบุ ค ลากรและการบริห ารจัด การ ด้า นอาคารสถานที่ สิง่ แวดล้อม และ
ความปลอดภัย ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และด้านการมีสว่ นร่วมและการสนับสนุ นจากชุมชน อยูใ่ นระดับ
มากส่วนปญั หาในการบริหารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือด้าน
ั หาด้ า นวิช าการและกิจ กรรมตามหลัก สูต ร ส่ ว นแนวทาง
อาคารสถานที่ สิ่ง แวดล้อ มและความปลอดภัย ป ญ
การพัฒ นาการบริห ารจัด การศู น ย์พ ฒ
ั นาเด็ก เล็ก พบว่ า ทุ ก ฝ่า ยที่เ กี่ย วข้อ งในการบริห ารแต่ ล ะด้า นและควรมี
ความคิดเห็นหรือแนวทางการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการวางแผนร่วมกัน มีการปฏิบตั ิตามแผน มี
การตรวจสอบประเมินผล และมีการปรับปรุงพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพต่อไป
คําสําคัญ: การพัฒนา การบริหารจัดการ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
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ลําดับที่5: การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี
A STUDY OF ACADAMIC ADMINISTRATION IN THE SMALL-SIZE PRIMARY
SCHOOL UNDER CHON BURI PROVINCIAL PRIMARY EDUCATION OFFICE
นิ ลวรรณ วัฒนา1 , อภิธรี ์ ทรงบัณฑิตย์ 2
Ninlawan Wattana1, Apithee Songbandith2
1
นิสติ การศึกษามหาบัณฑิตย์ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
อาจารย์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มคี วามมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา จัง หวัด ชลบุ ร ีใ นขอบข่า ยงาน 6 ด้า น คือ การพัฒ นาหลัก สูต ร
สถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทางการศึกษา และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริหารโรงเรียนและครูวชิ าการทีม่ ตี ่อการบริหารงานวิชาการ ตาม
ความแตกต่างของประสบการณ์การทํางาน สถานภาพทางตําแหน่ง รูปแบบการจัดชัน้ เรียนและทีต่ งั ้ โรงเรียน
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูบ้ ริหารโรงเรียนและครูวชิ าการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชลบุร ี โดยมี ผูบ้ ริหาร 48คน ครูวชิ าการ 48 คน เครื่องมือทีใ่ ช้
ในการรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าความถี่
ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างโดยหาค่าสถิติ t-testและสถิตวิ เิ คราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One – Way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่าง จะทําการเปรียบเทียบเป็ นรายคู่ โดยวิธกี ารของเชฟเฟ่
(Sheffe’ Methods)
ผลการวิจยั พบว่า
1. สภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดชลบุร ี มีการปฏิบตั งิ านโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริหารโรงเรียนกับครูวชิ าการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุร ี จําแนกตาม ประสบการณ์การทํางาน สถานภาพทาง
ตําแหน่ ง รูปแบบการจัดชัน้ เรียน และทีต่ งั ้ โรงเรียนพบว่าผูบ้ ริหารและครูวชิ าการที่มปี ระสบการณ์การทํางานต่างกัน
และ รูปแบบการจัดชัน้ เรียนต่างกันมีระดับการปฏิบตั งิ านด้านการบริหารวิชาการโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 สําหรับสถานภาพทางตําแหน่ งต่างกัน รูปแบบการจัดชัน้ เรียนต่างกัน มีระดับการปฏิบตั งิ าน
การบริหารงานวิชาการโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
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3.ปญั หาและข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา จั ง หวั ด ชลบุ ร ี ตามความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นและครู วิ ช าการ ด้ า น
การพัฒนาการเรียนรู้มปี ญั หามากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และด้านการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการจัดการศึกษา ตามลําดับ มีขอ้ เสนอแนะคือ จัดอบรมให้ความรู้ จัดทําคู่มอื ปฏิบตั งิ าน
และนิเทศอย่างต่อเนื่อง
คําสําคัญ: การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก

8

โครงการบริ หารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 35 “ การบริ หารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ”
19 – 20 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลําดับที่6: การสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับการส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านของ
นักเรียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
A SYNTHESIS OF RESEARCH RESULTS ON READING BEHAVIOR PROMOTION
OF STUDENTS IN BASIC EDUCATION
อนันต์ เฮงสุวรรณ1, พวงรัตน์ เกษรแพทย์2
Anan Hengsuwan, Puongrat Kesonpat 2
1
นิสติ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ภาค
วิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับการส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในขอบเขตเนื้อหา 3 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมการอ่าน พฤติกรรมการอ่าน และปญั หาทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การอ่าน จากงานวิจยั ระดับวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ การค้นคว้าแบบอิสระ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ภาคนิพนธ์ และงานวิจยั ของสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 30 แห่ง ซึ่งทําการวิจยั ในช่วงปี
พ.ศ. 2546-2554 จํานวน 93 เรื่อง โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนื้อหา เครื่องมือที่ใช้เป็ นแบบบันทึกข้อมูลงานวิจยั
ผลการสังเคราะห์งานวิจยั สรุปได้ดงั นี้
1. ด้านการส่งเสริมการอ่าน พบว่า ผู้ท่มี บี ทบาทในการส่งเสริมการอ่าน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
มีบทบาทด้านการสนับสนุ นและวางแผน ครูม ีบทบาทในการจัดกิจกรรม ผู้ป กครอง มีบทบาทในการส่งเสริมและ
สนับสนุ น โรงเรียนและหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องมีบทบาทในการส่งเสริมให้บุคลากรและชุมชนมีสว่ นร่วม กิจกรรมส่งเสริม
การอ่านทีจ่ ดั ส่วนใหญ่เป็ นกิจกรรมทีม่ กี ารปฏิบตั หิ รือแข่งขัน ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อการอ่าน ได้แก่ ปจั จัยด้านสภาพแวดล้อม
ปจั จัยด้านครอบครัว ปจั จัยด้านวัสดุอุปกรณ์ และปจั จัยด้านคุณลักษณะส่วนตัว
2. ด้านพฤติกรรมการอ่าน พบว่า ระดับนิสยั รักการอ่านและความสามารถในการอ่านของนักเรียนอยู่ใน
ระดับปานกลาง นักเรียนมีวตั ถุประสงค์ในการอ่านเพื่อความบันเทิง วิธที ช่ี ่วยพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน ได้แก่
รูปแบบการสอน CIRC การจัดการเรียนรูแ้ บบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา การใช้ส่อื สิง่ พิมพ์สง่ เสริมการอ่าน วิธสี อน
แบบหมวกความคิด 6 ใบ การสอนอ่านแบบ SQ3R การสอนอ่านด้วยวิธวี ทิ ยาศาสตร์ กิจกรรมตามแนวคิดการสร้าง
ความรูน้ ิยม และการใช้กจิ กรรมกลุม่
3. ด้านปญั หาทีเ่ กี่ยวข้องกับการอ่าน พบว่า ปญั หาทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือปญั หาในการอ่าน ได้แก่ นักเรียนไม่ม ี
นิ สยั รักการอ่าน และนักเรียนไม่สนใจการอ่าน รองลงมาคือ ปญั หาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ได้แก่ ครูท่ี
รับผิดชอบมีภาระงานมาก และต้องรับผิดชอบงานด้านอื่นด้วย
คําสําคัญ: การส่งเสริมการอ่าน การวิเคราะห์เนื้อหา
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การพัฒนาวิชาชีพ ของศตวรรษที่ 21
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ลําดับที่1: ประเด็นท้าทายด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ องของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
The challenges of educational quality development for Secondary School
สมเจษฎ์ ศรีสมจักร1, ประยุทธ ชูสอน2 , กนกอร สมปราชญ์ 3, จุลดิศ คัญทัพ1,สุรวีร์ รุง่ เรือง1, จันทรรัตน
สิทธิสมจินต์1, อุดมพร กันทะใจ1, กรุณา สิรกุลยวรรณ1, เจนภพ ชัยวรรณ1, อดุลย์เดช ฐานะ1, ชัชวาล อาราษฎร์1,
ทยุต เทวบุตร1, นัทธมน บุญประกอบ1, วรวุฒ ิ โพธิ ์ศรี1, ภาวนา กิตติวมิ ลชัย1, พิสฐิ ธวัฒน์ กลิน่ ไธสงค์1, อรรถกร
เกษรแก้ว1, และปกรณ์ ขันช้อน1
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
1

นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุน่ ที่ 10
2
อาจารย์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
รองศาสตราจารย์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธ ยมศึก ษา ต้องการทราบว่าประเด็น ท้า ทายด้านการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องของโรงเรียนมัธยมศึกษา มีอะไรบ้าง ซึ่งดําเนินการโดยสังเคราะห์บทความจาก
ฐานข้อมูล ScienceDirect, Education Research complete และ Emerald ตัง้ แต่ปี 2008 - 2012 จํานวน 33 บทความ
ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการจัด
การศึกษา และผู้มปี ระสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 9 คน และศึกษาดูงาน
กรณีตวั อย่างโรงเรียนมัธยมศึกษาทีม่ แี นวปฏิบตั ทิ ด่ี ี (Good Practice) ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้การตรวจสอบถึงความถูกต้องและความน่าเชื่อถือด้านข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation)
ผลการศึกษา พบว่า จากการสังเคราะห์ วิเคราะห์บทความจากวารสารวิชาการต่างประเทศมีโรงเรียนใช้
เกณฑ์คุณภาพหรือระบบคุณภาพได้แก่ MBNQA, EFQM, Deming และ TQM ประเด็นท้าทายด้านการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องของโรงเรียนมัธยมศึกษาได้แก่ 1) ด้านการนําองค์การ 2) ด้านการมุง่ เน้นนักเรียนและตลาด
และ 3) ด้านการมุง่ เน้นครูและบุคลากรในโรงเรียน
คําสําคัญ: การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประเด็นท้าทาย
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ลําดับที่2: การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการจัดการความรูใ้ นโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
Teacher Development by using Knowledge Management Process
in Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 1
เฉลิ มชัย วรรณสาร1, พูนชัย ยาวิราช2, สมบูรณ์ อริยา3, เทอดชาติ ชัยพงษ์4
Chalermchai Wannasan1, Phoonchai Yawirach2, Somboon Areeya3 , Therdchat Chaiphong4
1
นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2
อาจารย์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4
รองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเชียงราย เขต 3

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาครู และแนวทางการพัฒนาครูโดยใช้
กระบวนการจัดการความรูใ้ นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ปี
การศึกษา 2555 จํานวน 108 โรงเรียน โดยใช้ กลุม่ ตัวอย่างเป็ นผูบ้ ริหารสถานศึกษาจํานวน 86 คนประชากร ครูผสู้ อน
จํานวน 297 คน รวมทัง้ สิน้ 383 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสอบถามแบบปลายเปิ ดและการสัมภาษณ์ เชิงลึก นํ าเสนอ
ผลการวิจยั โดยการบรรยาย
ผลการวิจยั การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการจัดการความรูใ้ นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พบว่า
1. สภาพการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการจัดการความรูใ้ นโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ทุกองค์ประกอบอยูใ่ นระดับน้อย
2. แนวทางการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการจัดการความรูใ้ นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ควรให้ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ายทัง้ ภายในและนอกโรงเรียน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการความรูใ้ ห้เป็ นระบบ โดยให้เป็ นไปตามความต้องการของครู ส่วนผูบ้ ริหารโรงเรียนควรให้การสนับสนุ น และ
ส่งเสริมการแลกเปลีย่ นความรู้ การใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนให้ครูมกี ารนําการจัดการความรูไ้ ปพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ในการปฏิบตั งิ านต่อไป
คําสําคัญ: การจัดการความรู้ ,โรงเรียน ,องค์กรแห่งการเรียนรู้
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ลําดับที่3: ภาวะผูน้ ําทางวิชาการของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเบญจสิริ
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
INSTRUCTIONAL LEADERSHIP OF TEACHERS IN SECONDARY SCHOOL IN
BENJASIRI SCHOOLS CLUSTERE UNDER THE SECONDARY EDUCATION
SERVICE AREA OFFICE 2
พรชัย ธนปารมีกลุ 1 , สมชาย เทพแสง2
Pornchai Thanaparameekul1 , Somchai Thepsaeng 2
1
นิสติ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
อาจารย์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1,2
Department of Education Administration, Faculty of Education, Srinakharinwirot University, Thailand.

บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูน้ ํ าทางวิชาการของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สหวิทยาเขตเบญจสิร ิ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยจําแนกตาม ตําแหน่ง ประสบการณ์
ในการสอน และประสบการณ์การอบรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ครูผูส้ อนโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเบญจสิร ิ
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จํานวน 249 คน ได้มาโดยวิธกี ารสุม่ แบบแบ่งชัน้ (Stratified
Random Sampling)โดยใช้ตาํ แหน่งของครูเป็ นชัน้ (Strata) โดยมีครูเป็ นหน่วยการสุม่ เครือ่ งมือทีใ่ ช้เป็ นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมัน่
.96 สถิตทิ ใ่ี ช้คอื การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานใช้ค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุตฐิ านใช้การทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างเป็ นอิสระจากกัน
(t-test for Independent sample) และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) ผลการวิจยั
พบว่า
1. ภาวะผูน้ ําทางวิชาการของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเบญจสิร ิ สังกัดสํานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าครูมภี าวะผูน้ ําทาง
วิชาการอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
2. เมื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นําทางวิชาการของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเบญจสิร ิ
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยจําแนกตาม ตําแหน่ ง พบว่า ครูทม่ี ตี ําแหน่งต่างกัน มีภาวะ
ผูน้ ําทางวิชาการโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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3. เมื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นําทางวิชาการของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเบญจสิร ิ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยจําแนกตาม ประสบการณ์ ในการสอน พบว่า ครูท่มี ี
ประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มีภาวะผูน้ ําทางวิชาการโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05
4. เมื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นําทางวิชาการของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเบญจสิร ิ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยจําแนกตาม ประสบการณ์ การอบรม พบว่า ครูท่มี ี
ประสบการณ์การอบรมต่างกัน มีภาวะผูน้ ําทางวิชาการโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน
คําสําคัญ: ภาวะผูน้ ําทางวิชาการของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา
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ลําดับที่4: แนวทางการพัฒนาความมีวินัยของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
The development of government teachers Educational Personnel’s Discipline
Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3
พรสวรรค์ ทวีสวัสดิ์ 1, สุวดี อุปปินใจ2, เฉลิมพล ฐิตนิ ิรามัย3,ศรพล แสงงาม4
Pornsawan Thaweesawat1, Suwadee Ouppinjai2, Chalermpol Thitiniramai3, Sornpol Sangngam4
1
นักศึกษาศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2
อาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3
อาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4
อาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บทคัดย่อ
การศึ ก ษาแนวทางการพัฒ นาความมีวินั ย ของข้ า ราชการครู สัง กัด สํ า นั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปญั หาความมีวนิ ัยของข้าราชการครูและ แนว
ทางการพัฒนาความมีวนิ ัยของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 กลุ่ม
ตัว อย่ า งที่ใ ช้ใ นการศึก ษาครัง้ นี้ ไ ด้แ ก่ ผู้บ ริห ารจํา นวน 139 คน และข้า ราชการครูจํา นวน 320 คนรวม 459 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามแบบปลายเปิ ด ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน ( Standard deviation ) นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาแปล
ความหมายของค่าเฉลีย่ สังเคราะห์เนื้อหาและสรุปสาระสําคัญ
ผลการวิ จยั พบว่า
1. ผลการศึกษาสภาพความมีวนิ ัยของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.15) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้บริหารหรือข้าราชการครูใ น
สถานศึก ษามีคุ ณ วุ ฒ ิต รงตามที่คุ รุ ส ภารับ รองมีค่ า เฉลี่ย มากที่สุด เท่ า กับ ( X 4.39 ) รองลงมาคือ ผู้บ ริห ารหรือ
ข้าราชการครูในสถานศึกษาสนับสนุ นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุขด้วย
ความบริสุทธิ ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X 4.37 ) และน้อยที่สุดคือ ผูบ้ ริหารหรือข้าราชการครูในสถานศึกษาของท่าน
ลอกเลียนแบบหรือจ้างวานให้ผูอ้ ่นื ทําผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะหรือให้ได้รบั เงินเดือนที่สงู ขึน้ มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ( X 3.73 )
2. ผลการศึกษาความมีวนิ ยั ของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ( X 2.18 ) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผูบ้ ริหารหรือข้าราชการครูในสถานศึกษามี
การพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ เช่น การประชุม อบรม/สัมมนา เป็ นต้น และพัฒนาสือ่ การเรียนรูใ้ ห้มปี ระสิทธิภาพอยู่
เสมอมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ( X 2.22 ) ตามลํา ดับ รองลงมาคือ ผู้บริหารหรือข้าราชการครูในสถานศึกษาปฏิบตั ิ
กิจกรรมต่างๆ โดยคํานึงถึงประโยชน์ ท่จี ะเกิดแก่ผู้เรียนเป็ นหลัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ( X 2.17 )และน้อยที่สุดคือ
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ผูบ้ ริหารหรือข้าราชการครูในสถานศึกษาให้ความร่วมมือในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆของเพื่อนร่วมงาน สถานศึกษา
ด้วยความเต็มใจมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ ( X 1.88 )
3. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาความมีวนิ ยั ของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยจําแนกออกเป็ นด้าน 4 ด้าน คือ การปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างทีด่ ี การฝึ กอบรม
ทางวินยั การสร้างขวัญและกําลังใจ และการจูงใจให้มเี จตคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมไปในทางทีม่ วี นิ ยั ผลปรากฏ
ว่า การปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดขี องผู้บริหารและข้าราชการครูสามารถกระทําได้ โดยผู้บริหารสถานศึกษาหรือ
ข้าราชการครูเข้มงวดในการสังสอนนั
่
กเรียน เพื่อสร้างนิสยั ที่ดีงาม ไม่มวสุ
ั ่ มอบายมุขทัง้ ปวง ส่งเสริมให้มกี ารจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้นพัฒนานักเรียนทัง้ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปญั ญา และสนับสนุ นการเรียน
การสอนหรือกิจกรรมนักเรียนเกีย่ วกับระบบประชาธิปไตย ประพฤติตนให้เป็ นทีย่ อมรับ มีความรอบรูแ้ ละทันสมัยเสมอ
มีความภาคภูมใิ จในความเป็ นครู ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อนครูและชุมชนด้วยความเต็มใจและทํางานด้วย
ความโปร่งใส ไม่เปิ ดเผยความลับทางราชการ วางตัวเป็ นกลางและทํางานเต็มตามเวลาราชการ การฝึ กอบรมทาง
วินัย สถานศึกษามีการจัดหรือส่งเสริมให้ขา้ ราชการครูได้รบั การฝึ กอบรมทางวินัย คือการอบรมปฐมนิเทศเกี่ยวกับ
วินัยแก่ขา้ ราชการครูท่เี ข้ามาดํารงตําแหน่ ง ครูผชู้ ่วย ในสถานศึกษา มีการชีแ้ จง มอบหมายงานให้ครูทราบเกี่ยวกับ
วินัยต่างๆจัดให้มกี ารประชาสัมพันธ์ให้ทราบเกี่ยวกับระเบียบวินัยในการปฏิบตั ริ าชการเสมอ
การสร้างขวัญและ
กําลังใจแก่ขา้ ราชการครูในการปฏิบตั ติ นทางด้านวินยั ของข้าราชการครู สามารถกระทําได้โดย สถานศึกษาอยูภ่ ายใต้
กฎระเบียบเดียวกันไม่แบ่งแยกกันในภายองค์กร ส่งเสริมให้องค์กรมีความรักสามัคคี ถ้าบุคลากรกระทําผิดวินัย
สถานศึกษามีกระบวนการช่วยเหลือและส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติตนไปในทางทีถ่ ูกต้อง มีการให้รางวัลและลงโทษ
ตามสภาพความเป็ นจริง มีระบบการควบคุมพฤติกรรมทางวินัยของข้าราชการครูและแจ้งให้ครูทราบเพื่อการพัฒนา
เช่นการสร้างข้อตกลงภายในองค์กร การจัดอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับวินัยข้าราชการครูเป็ นต้น มีการปลูกจิตสํานึกใน
การรักษาระเบียบวินัยตามระเบียบข้าราชการครูในการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ ส่งเสริมให้ขา้ ราชการครูมโี อกาส
ได้รบั การฝึกฝน อบรม ดูงานด้านการรักษาวินยั เพือ่ เพิม่ พูนความรูด้ า้ นการปฏิบตั ติ นอย่างถูกต้อง มีการชีแ้ จงให้ทราบ
เกี่ยวกับระเบียบวินัยตามนโยบายของสถานศึกษาอย่างแจ่มแจ้งชัดเจน และการจูงใจให้ม ีเจตคติ จิตสํานึก และ
พฤติกรรมไปในทางทีม่ วี นิ ยั พบว่า วิธกี ารทีจ่ ะกระตุน้ หรือเร้าใจให้ขา้ ราชการครูเกิดความรูส้ กึ ทีด่ ี มีจติ สํานึก และ
การแสดงออกไปในทางที่มวี นิ ัย มีวธิ กี ารคือผูบ้ งั คับบัญชาดูแลให้ครูมปี จั จัยสีอ่ ย่างเพียงพอ ครูในสถานศึกษามี
ความรักใคร่ สามัคคีกนั สถานศึกษาจัดทําวุฒบิ ตั รแจกแก่ผทู้ ป่ี ระพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นการรักษาวินยั จัดให้ม ี
การประเมินตนเองของข้าราชการครูในเรื่องของการรักษาระเบียบวินัย
และมีการยกย่องเชิดชูเพื่อให้เกิด
ความภาคภูมใิ จและเป็ นแบบอย่างที่ดี นํ าข้อมูลกรณีท่มี ขี า้ ราชการครูกระทําผิดวินัยมาเล่าให้ผู้ใต้บงั คับบัญชาฟงั
พร้อมชีแ้ จงถึงสาเหตุของความผิดและโทษทีจ่ ะได้รบั และมีการกล่าวตักเตือนแก่ผทู้ ม่ี แี นวโน้มกระทําผิดวินยั
คําสําคัญ: วินยั วินยั ของข้าราชการครู
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ลําดับที่5: ภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารสถานศึกษาตามความคาดหวังของครู สังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
The teacher’ Expectation of the Leadership Style in Chiangrai Primary
Education Service Area office 3
อนันต์ ทานัน1, พูนชัย ยาวิราช2, สมบูรณ์ อริยา3, เทอดชาติ ชัยพงษ์4
Anan Tanan1, Phoonchai Yawirach2, Somboon Areeya3 , Therdchait Chaiphong4
1
นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
2
อาจารย์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
3
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
4
รองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเชียงราย เขต 3

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสํารวจภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 เพื่อศึกษาความคาดหวังของครูต่อแบบภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาภาวะผูน้ ําของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความคาดหวังของครู สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั เป็ นผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 จํานวน 132 คน และครูผสู้ อน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จํานวน 310 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ การแจกแจงความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบน ผลการวิจยั พบว่า
1. ภาวะผูน้ ําพืน้ ฐานของผูบ้ ริหารสถานศึกษา มีแบบภาวะผูน้ ํามากทีส่ ดุ คือ ผูน้ ําแบบมุง่ สัมพันธ์และมุง่ งาน
ตํ่า การบริหารงานของผูบ้ ริหารต้องอาศัยความร่วมมือในลักษณะมุง่ ความสัมพันธ์มากกว่าทีจ่ ะมุง่ เป้าหมายของงาน ซึง่
จะบรรลุได้กด็ ว้ ยความร่วมมือ ร่วมใจของทุกคนในหน่วยงานนัน้ เอง
2.ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคาดหวังของครู ในสังกัดสํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในด้านมิตมิ ุ่งงาน พบว่า ข้อที่มกี ารคาดหวังการใช้ภาวะผู้นําสูงสุดคือ ผู้บริหารแสดง
แนวทางของตนให้ผู้ร่วมงานได้รบั ทราบ และในมิติมุ่งสัมพันธ์ พบว่า ข้อที่มกี ารคาดหวังการใช้ภาวะผู้นําสูงสุดคือ
ผูบ้ ริหารทีม่ คี วามเต็มใจทีจ่ ะให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
3.ส่วนข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารต้องปรับ
วิสยั ทัศน์ ตระหนักในการบริหารงานอย่างเป็ นระบบ มีความเป็ นประชาธิปไตย ส่งเสริมสนับสนุ นให้ผูบ้ ริหาร บริหาร
ั นาการสือ่ สารในสถานศึกษาให้เป็ นแบบ Two Way Communication
แบบมีสว่ นร่วม ส่งเสริม สนับสนุ นให้พฒ
คําสําคัญ: ภาวะผูน้ ํา ความคาดหวัง
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ลําดับที่6: การศึกษาคุณลักษณะภาวะผูน้ ําเชิงอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริหารระดับกลาง
โรงเรียนในฝันจังหวัดอ่างทอง
THE STUDY E – LEADERSHIP OF THE LAB SCHOOL MIDDLE
ADMINISTRATORS IN ANGTHONG
ภาคภูมิ งอกงาม1
Phakpoom Ngokngarm1
1
นิสติ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มจี ุดมุง่ หมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผูน้ ําเชิงอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริหาร
ระดับกลางโรงเรียนในฝนั จังหวัดอ่างทอง จําแนกตามตําแหน่ งและประสบการณ์ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
ระดับกลาง จํานวน 168 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามคุณลักษณะภาวะผูน้ ําเชิงอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผูบ้ ริหารระดับกลางโรงเรียนในฝนั จังหวัดอ่างทอง มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับมี
ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ .96 สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐานผลการวิจยั พบว่า
1. ผู้บริหารระดับกลางโรงเรียนในฝนั จังหวัดอ่างทอง มีคุณลักษณะภาวะผู้นําเชิงอิเล็กทรอนิกส์
โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมากโดยให้ความสําคัญด้านความเป็ นผูน้ ําและวิสยั ทัศน์เป็ นลําดับแรก และด้านการวัด
และประเมินผลเป็ นลําดับสุดท้าย
2. ผู้บริหารระดับกลางโรงเรียนในฝนั จังหวัดอ่างทองที่มตี ําแหน่ งและประสบการณ์ ต่างกัน มี
ความคิด เห็น เกี่ย วกับ คุ ณ ลัก ษณะภาวะผู้นํ า เชิง อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์โ ดยรวมและรายด้า น แตกต่ า งกัน และผู้บ ริห าร
ระดับกลางโรงเรียนในฝนั จังหวัดอ่างทองที่มปี ระสบการณ์ น้อยกว่า 5 ปี มคี ุณลักษณะภาวะผู้นําเชิงอิเล็กทรอนิกส์
มากกว่าประสบการณ์ 5-10 ปี และประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
คําสําคัญ: ภาวะผูน้ ําเชิงอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนในฝนั
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สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ของศตวรรษที่ 21
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ลําดับที่1: การบริหารจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาการใช้ภาษาที่สองสําหรับการสื่อสาร
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 นิมติ พงษ์กุล1, วีระศักดิ ์ ชมภูคาํ 2, เกตุมณี มากมี3, สงบ ประเสริฐพันธุ4์
Worawan Nimitpongkul1, Weerasak Chomphucome2; Katmanee Makmee3, Sa-ngop Prasertphan4
1
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาผูน้ ําทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3
รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
4
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่อง การบริหารจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาการใช้ภาษาทีส่ องสําหรับการสื่อสารของนักเรียนต่างชาติ
โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการใช้ภาษาที่สองของนักเรียนต่างชาติในโรงเรียน
นานาชาติเชียงใหม่ 2) พัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาที่สองสําหรับการสื่อสารของนักเรียนต่างชาติ
โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่3) ศึกษาการบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาที่สองสําหรับการสื่อสารของ
นักเรียนต่างชาติ โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรียนต่างชาติในโรงเรียนนานาชาติ
เชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Grade 9-12) ปี การศึกษา 2555 จํานวน 200 คน เครื่องมือการวิจยั ครัง้ นี้
ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒ นาการใช้ภาษาที่สองสําหรับการสื่อสารของนักเรียนต่า งชาติ
โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่แบบตรวจสอบหลักฐานแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนและแนวทางการวิพากษ์ ข้อมูล
ทีไ่ ด้นํามาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีประสิทธิผล ผลการวิจยั มีดงั นี้
1. สภาพการใช้ภาษาทีส่ องของนักเรียนต่างชาติในโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่โดยรวมอยู่ในระดับอ่อน
และประสบปญั หาในด้านทักษะการฟงั ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน รวมถึงลักษณะการจัด
การเรียนรูท้ ป่ี ระสบปญั หาทัง้ ในด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการวัดประเมินผล และด้านสือ่ อุปกรณ์สาํ หรับ
การจัดการเรียนรู้
2. การพัฒนาชุดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาการใช้ภาษาทีส่ องสําหรับการสือ่ สารของนักเรียนต่างชาติ โรงเรียน
นานาชาติเชียงใหม่ มีขนั ้ ตอนและกระบวนการทีส่ าํ คัญ 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาเนื้อหาโดยใช้วธิ กี ารบูร
ณาการเนื้ อ หาและหัวข้อ ขัน้ ตอนที่ 2 การกํา หนดชุด การเรียนรู้แ ละหน่ ว ยการเรียนรู้ ขัน้ ตอนที่ 3 การกํา หนด
จุดมุง่ หมายและกิจกรรมการเรียน ขัน้ ตอนที่ 4 สร้างชุดการเรียนรู้ และขัน้ ตอนที่ 5 การหาประสิทธิภาพ
3. ผลการศึกษาการบริหารจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาการใช้ภาษาที่สองสําหรับการสื่อสารของนักเรียน
ต่างชาติ โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ พบว่า สามารถส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีพฒ
ั นาการความก้าวหน้าทางการเรียนเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 74.48
คําสําคัญ: การบริหารจัดการเรียนรู้ การใช้ภาษาทีส่ อง การสือ่ สาร นักเรียนต่างชาติ โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่
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ลําดับที่2: การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
THE PARTICIPATIVE ADMINISTRATION OF CHILD DEVELOPENT CENTER
COUNCIL UNDER SUB-DISTRICT MUNICIPALITY IN CHIANGRAI DISTRICT,
CHIANGRAI PROVINCE
ธนพรรธน์ คําแดง1, สมบูรณ์ อริยา2, พูนชัย ยาวิราช3, เทอดชาติ ชัยพงษ์4
Tanapat Khamdaeng1, Somboon Ariya2, Phoonchai Yawirach3, Therdchart Chaiphong4
1
นักศึกษาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2
ผูช้ ว่ ยศาตราจารย์ ดร. สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3
อาจารย์ ดร. สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4
รองผูอ้ าํ นวยการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเชียงราย เขต 3

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
คณะกรรมการบริหารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมืองเชียงราย จํานวน 126 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม ซึง่ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2
สภาพการมีสว่ นร่วมในการบริหารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของคณะกรรมการบริหารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบล
ั นาเด็กเล็กสังกัด
ในเขตอําเภอเมืองเชียงราย และตอนที่ 3 แนวทางการมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการบริหารศูนย์พฒ
เทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมืองเชียงรายในการบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้ค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า
ั นาเด็กเล็กสังกัด
1. สภาพการมีสว่ นร่วมในการบริหารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของคณะกรรมการบริหารศูนย์พฒ
เทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายโดยภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า 1) ด้านการมีสว่ นร่วมในการตัดสิน อยูใ่ นระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาศูนย์
ั นาเด็กเล็กกับชุมชนและเครือข่าย 2) ด้านการมีสว่ น
พัฒนาเด็กเล็ก และด้านเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พฒ
ร่วมในการปฏิบตั ิ อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้านเสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ
งบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารทัวไปของศู
่
นย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ด้านส่งเสริมให้มกี ารระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา และด้านเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กกับชุมชนและเครือข่าย 3) ด้านการมีสว่ นร่วมใน
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การรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก 1 ด้าน คือ ด้านกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และ 4) ด้าน
การมีสว่ นร่วมประเมินผล อยูใ่ นระดับมาก 1 ด้าน คือ ด้านกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
2. แนวทางการมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการบริหารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลในเขตอําเภอ
เมืองเชียงรายในแต่ละด้าน พบว่า ด้านกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก คือ ร่วมศึกษาและทํา
ความเข้าใจข้อมูลเกีย่ วศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ชุมชน และท้องถิน่ ด้านส่งเสริมและสนับสนุ นให้เด็กเล็กทุกคน ได้รบั การ
เตรียมความพร้อมอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานมากทีส่ ดุ คือ ร่วมจัดหาทีเ่ รียนให้แก่เด็กในพืน้ ทีบ่ ริการได้เข้า
เรียนในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ด้านส่งเสริมให้มกี ารระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษามากทีส่ ดุ คือ ร่วมจัดตัง้ คณะกรรมการ
หรือกลุ่มผู้ปกครองในการจัดหาทุนทรัพย์
ด้านเสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ
งบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารทัวไปของศู
่
นย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมากทีส่ ดุ คือ ร่วมประชุมกับบุคลากรของ
ั นาเด็กเล็ก
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเกีย่ วกับแนวทางการพัฒนาบุคลากร และด้านเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พฒ
กับชุมชนและเครือข่ายมากทีส่ ดุ คือ ร่วมจัดกิจกรรมในลักษณะให้นกั เรียนและผูป้ กครองชุมชนทําร่วมกัน
คําสําคัญ: การบริหารงานแบบมีสว่ นร่วม คณะกรรมการบริหารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
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ลําดับที่3: การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
Development of Management Information System for School Administration in
the Secondary Educational Service Area Office 36 (Chiangrai – Phayao)
บุญรัตน์ พิ มขาลี1, พูนชัย ยาวิราช2, สมบูรณ์ อริยา3,เทอดชาติ ชัยพงษ์4
Boonrat Pimkalee, Phoonchai Yawirach2, Somboon Ariya3, Therdchart Chaiphong4
1
นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2
อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4
รองผูอ้ าํ นวยการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเชียงราย เขต 3

บทคัดย่อ
การวิจยั ในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เปรียบเทียบสภาพการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 2) ปจั จัยสู่ความสําเร็จในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อ การบริห ารจัด การของโรงเรีย นในสัง กัด สํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 36
3) แนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึก ษา เขต 36 ประชากรได้แ ก่ ผู้อํา นวยการสถานศึก ษาและหัว หน้ า งานสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
สถิติท่ีใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ข้อมูลได้แ ก่ ค่า ความถี่ (Frequency)
ค่า ร้อ ยละ (Percentage)
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจยั พบว่า

ค่า เฉลี่ย ( Χ )

1. สภาพการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) อยูใ่ นระดับมาก
2. ปจั จัยสูค่ วามสําเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (เชียงราย-พะเยา) คือ การเปิ ดใจยอมรับของบุคลากรในโรงเรียน ผู้บริหารให้
ความสําคัญ และหน่วยงานต้นสังกัดจัดทําระบบสารสนเทศขึน้
3. แนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) คือ พัฒนาระบบขึน้ มาใช้เองในโรงเรียน จ้างผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอกมา
พัฒนาระบบให้ และจัดตัง้ ศูนย์สารสนเทศในโรงเรียน
คําสําคัญ: การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการโรงเรียน

26

โครงการบริ หารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 35 “ การบริ หารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ”
19 – 20 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลําดับที่4: ความสัมพันธ์ระหว่างวิสยั ทัศน์ ของผูบ้ ริหารโรงเรียนกับการบริหาร
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของผูบ้ ริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
The Relationship between Vision and the Environmental Administration of
School Administrator in Chachoengsao Primary Educational Service Area
Office 2
อุไรวรรณ ไชยโย1, อภิธรี ์ ทรงบัณฑิตย์2
Uraiwan Chaiyo1, ApiteeSongbundit2
1

นิสติ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
อาจารย์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มคี วามมุง่ หมายเพือ่ ศึกษาวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารโรงเรียน, การบริหารสิง่ แวดล้อมในโรงเรียน
ของผูบ้ ริหารโรงเรียน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิสยั ทัศน์กบั การบริหารสิง่ แวดล้อมในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ คือ ครูผสู้ อนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวน 320 คน โดยกําหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างจากตารางสําเร็จรูป และได้มาโดยการสุม่ แบบหลาย
ขัน้ ตอน (Multi – Stage Random Sampling)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ระดับวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2ใน
โดยรวมอยูใ่ นระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยูใ่ นระดับมากด้วยเช่นกัน โดยด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่
ของคะแนนสูงสุด คือ ด้านการปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์รองลงมาคือด้านการสร้างวิสยั ทัศน์และด้านการสือ่ สารวิสยั ทัศน์
ตามลําดับ
2. ระดับ การบริห ารสิ่ง แวดล้อ มในโรงเรีย นของผู้บ ริห ารโรงเรีย นสัง กัด สํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก
ด้วยเช่นกัน โดยด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ ของคะแนนสูงสุด คือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคคลด้านสิง่ แวดล้อม
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3. วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารโรงเรียนกับการบริหารสิง่ แวดล้อมในโรงเรียนของผูบ้ ริหารโรงเรียน มีความสัมพันธ์
ทางบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และวิสยั ทัศน์ผบู้ ริหารโรงเรียนในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กบั การบริหาร
สิง่ แวดล้อมในโรงเรียนในทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 ทุกด้าน โดยด้านทีม่ คี วามสัมพันธ์สงู สุด คือ
ด้านการสร้างวิสยั ทัศน์กบั ด้านนโยบาย กับการบริหารงานด้านสิง่ แวดล้อม
คําสําคัญ:วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารโรงเรียน การบริหารสิง่ แวดล้อมในโรงเรียนของผูบ้ ริหารโรงเรียน
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ลําดับที่5: ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับการทํางานเป็ นทีมของครู ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 สหวิทยา
เขตราชนครินทร์
RELATIONSHIPS BETWEEN ORGANIZATIONAL CLIMATE AND TEAMWORK OF
TEACHER IN SECONDARY SCHOOL EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE
2 , RATCHANAKARIN SCHOOL-CLUSTERED
พงษ์พนั ธ์ จันทร์เพ็ง1 , สมชาย เทพแสง2
Pongpun Junpeng1 , Somchai Thepsaeng 2
1
นิสติ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
อาจารย์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1,2

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

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้
มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึก ษาบรรยากาศองค์การ การทํางานเป็ นทีมและ
ความสัม พัน ธ์ข องบรรยากาศองค์ก ารกับ การทํา งานเป็ น ทีม ของครูใ นโรงเรีย นมัธ ยมศึก ษา สัง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สหวิทยาเขตราชนครินทร์ บรรยากาศองค์การ
ประกอบด้วย การสร้างแรงจูงใจ การจัดโครงสร้างองค์การ การตัดสินใจ การสร้างขวัญและกําลังใจ
การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และองค์ประกอบของการทํางานเป็ นประกอบด้วย การสนับสนุ น
ภาวะผู้นําทีม การพัฒนาบุคคล และการติดต่อสื่อสารในทีม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สหวิทยาเขตราชนครินทร์
จํานวน 222 คน เครื่องมือในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าแบบประเมินค่า 5 ระดับ
มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ .92 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ เลขคณิต ค่า
เบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์พหุคุณ
ผลการวิจยั พบว่า
1.
บรรยากาศองค์ ก ารในโรงเรีย นมัธ ยมศึก ษา สัง กัด สํ า นั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
มัธยมศึก ษาเขต 2 สหวิทยาเขตราชนคริน ทร์ โดยรวมอยู่ใ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
การเปิ ด โอกาสให้ค รูไ ด้มีโอกาสในการตัด สิน ใจและแสดงความคิด เห็นอย่า งมีอิสระ และ การสร้า ง
ความตระหนักและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
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การทํางานเป็ นทีมของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 สหวิทยาเขตราชนครินทร์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณารายข้อพบว่า การให้
ความสําคัญรับฟงั ความคิดเห็นของสมาชิกในทีมอย่างเท่าเทียมกัน อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
3. บรรยากาศองค์การโดยรวม มีความสัมพันธ์กบั การทํางานเป็ นทีมโดยรวม อยูใ่ นระดับตํ่า
แต่เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าการรับรูบ้ รรยากาศองค์การโดยรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมี
ภาวะผูน้ ํ าทีม การสร้างแรงจูงใจและการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
การการทํ า งานเป็ น ทีม อย่ า งมีนั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ท่ีร ะดับ .05 นอกจากนั ้น การมีภ าวะผู้ นํ า ทีม มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการสร้างขวัญและกําลังใจ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ส่วน
การพัฒนาบุคคล มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการสร้างความไว้วางใจซึง่ กันและกัน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติท่ีร ะดับ .01 และการติด ต่ อ สื่อ สารในทีม มีค วามสัม พัน ธ์เ ชิง ลบกับ การจัด โครงสร้า งองค์ก าร
การสร้างขวัญและกําลังใจและมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
2.

คําสําคัญ: บรรยากาศองค์การ การทํางานเป็ นทีมของครู สหวิทยาเขตราชนครินทร์
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การบริหารสถานศึกษา ของศตวรรษที่ 21
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ลําดับที่1: การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีข้อจํากัดด้านทรัพยากรทางการศึกษาใน
บริบทชนเผ่าภาคเหนื อตอนบนของประเทศไทย
ADMINISTRATION OF BASIC SCHOOL WITH EDUCATIONAL RESOURCE
IMITATION WITHIN THE TRIBAL CONTEST IN THE UPPER NORTHERN OF
THAILAND
ติ ณณภพ หลวงมณี วรรณ์1
1
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา ผูน้ ําทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
บทคัดย่อ
การวิจยั ในครัง้ นี้วตั ถุประสงค์ ดังนี้คอื 1) เพื่อวิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานที่ม ี
ข้อจํากัดด้านทรัพยากรทางการศึกษาในบริบทชนเผ่าภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย2) เพื่อศึกษาปญั หาใน
การบริหารจัดการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานที่มขี อ้ จํากัดด้านทรัพยากรทางการศึกษาในบริบทชนเผ่าภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย 3) เพือ่ กําหนดรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีม่ ขี อ้ จํากัดด้านทรัพยากรทางการศึกษาใน
บริบทชนเผ่าภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย กลุ่ม เป้ าหมาย คือรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์
ผู้อํา นวยการโรงเรียน และ ครูวิชาการ เก็บข้อมูลโดยการศึก ษาเอกสารการสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก การสัง เกตประกอบ
แบบสอบถาม การอภิปรายกลุ่มเฉพาะ SWOT Analysis และการทําวิทยาพิจารณ์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหา
ค่าความถีค่ า่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานการวิเคราะห์เนื้อหา และการสังเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั ปรากฏดังนี้
1. สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานที่มขี อ้ จํากัดด้านทรัพยากรทางการศึกษาในบริบทชนเผ่า
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารบุคลากร ด้านการบริหารงบประมาณ และด้าน
บริหารทัวไป
่ มีดงั นี้ มีการส่งเสริมการศึกษาให้เกิดความเสมอภาค มีการส่งเสริมให้มนี โยบายเรียนฟรีเรียนดี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเพื่อมุ่งหวังให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผูเ้ รียนทัวไปประเทศ
่
มีการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มคี ุณภาพชีวติ และความมันคงในสั
่
งคม มีการบริหารจัดการศึกษาให้เกิด
ความเสมอภาคและความเป็ นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส ทัง้ ผูย้ ากไร้ผูพ้ กิ ารหรือ
ทุพพลภาพผูอ้ ยู่ในสภาวะยากลําบาก ผูบ้ กพร่องทางร่างกาย และสติปญั ญาและชนต่างวัฒนธรรม รวมทัง้ การยกระดับ
คุณภาพการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน ได้แก่ การจัดค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ค่าเสือ้ ผ้าและวัสดุเครื่องแต่ง
กาย ค่าอาหารกลางวัน และค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าอาหารนักเรียนประจําพักนอน จัดให้นักเรียนที่มถี นิ่ ที่อยู่ไม่
สะดวก ห่างไกลกันดารที่เป็ นอุปสรรคต่อการเดินทางไปกลับระหว่างบ้านกับสถานศึกษาและมีการจัดตัง้ โรงเรียนดี
ประจําตําบล มีการส่งเสริมให้เขตพืน้ ทีด่ าํ เนินการพัฒนาระบบหนังสือราชการอิเลคทรอนิคส์ (e – office) มีการบริหาร
ด้า นกิจ การนัก เรีย น และกิจ กรรมด้า นเทคโนโลยีท างการศึก ษาและผลจากการศึก ษาสภาพการจัด การศึก ษาใน
ต่างประเทศได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์
พบว่ามีผลจากการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา มีการยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทาง
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การเรีย นให้สูง ขึ้น มีก ารจัด สรรงบประมาณของกระทรวงศึก ษาธิก ารจากรัฐ บาล มีก ารพัฒ นาวิช าชีพ ครู มีก าร
ดําเนินงานให้ผูป้ กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนการประสานทรัพยากรจากหน่ วยงานภายนอก มี
การจัดแหล่งเรียนรูท้ งั ้ ในและนอกสถานศึกษา มีการทํางานเป็ นทีม และมีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ปญั หาในการบริหารจัดการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีม่ ขี อ้ จํากัดด้านทรัพยากรทางการศึกษาในบริบทชน
ั หาดัง นี้ คือ ไม่ม ีก ารพัฒ นาหลัก สูต ร
เผ่ า ภาคเหนื อ ตอนบนของประเทศไทย ดัง นี้ ด้านการบริหารวิชาการ มีป ญ
สถานศึกษาไม่มกี ารจัดทําหลักสูตรท้องถิน่ ไม่มกี ารทําแผนการสอนครบทุกสาระการเรียนรู้ ไม่มกี ารประเมินผลการใช้
หลักสูตรสถานศึกษาไม่มกี ารทําวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่มหี อ้ งสมุดที่ไม่เป็ นเอกเทศ นักเรียนไม่มนี ิสยั รัก
การอ่าน ด้านการบริหารงานบุคลากร มีปญั หาดังนี้ คือ ครูไม่ครบชัน้ ไม่ครบกลุ่มสาระ ครูมภี าระงานมาก ครูขาดขวัญ
กับกําลังใจ การพิจารณาความดีความชอบมีเม็ดเงินไม่เพียงพอ หลักสูตรการจัดอบรมพัฒนาครูไม่สอดคล้องตาม
ความต้องการต่อการของครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกทัง้ หน่วยงานทีจ่ ดั การอบรมมีการจัดอบรมบ่อยส่งผลกระทบต่อ
การจัดการเรียนการสอน และครูไม่ได้นําเอาความรูท้ ไ่ี ด้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างจริงจังด้าน
การบริหารงบประมาณ มีปญั หาดังนี้ คือ งบประมาณจากหมวดเงินอุดหนุ นรายหัวไม่เพียงพอเนื่องจากต้องใช้จ่าย
รวมทัง้ ค่าสาธารณู ปโภค ค่าวัสดุ ค่าพัฒนาบุคลากร และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน เป็ นต้น และด้านการบริหารทัวไปมี
่
ปญั หา ดังนี้คอื สถานศึกษามีความขาดแคลนด้านอาคารเรียนและมีความขาด
แคลนอาคารประกอบ
3. จากการศึกษาสภาพและปญั หาในการบริหารจัดการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีม่ ขี อ้ จํากัดด้านทรัพยากร
ทางการศึกษาในบริบทชนเผ่าภาคเหนื อตอนบนของประเทศไทย คือ “POLITE
Model” ซึ่งให้ความสําคัญกับ
การจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภคตามจริงโดยแยกจากงบประมาณรายหัวของนักเรียน (Public Utilities) การใช้
คนน้อยแต่ได้ปริมาณงานเท่าเดิม (One – Stop Service) การตอบแทนบุคลากรแบบเหมาจ่าย(Lump – Sum
Appropriation)การเรียนการสอนโดยใช้สอ่ื สําเร็จรูป (Instructional Package) การทํางานเป็ นทีม (Team Work)
และการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา (Technology) และการบริหารจัดการสถานศึกษาทุกด้านโดยใช้แนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (Economic Sufficiency)
คําสําคัญ: สภาพปญั หา รูปแบบ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีม่ ขี อ้ จํากัดด้านทรัพยากรทางการศึกษา
ในบริบทชนเผ่าภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

34

โครงการบริ หารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 35 “ การบริ หารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ”
19 – 20 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลําดับที่2: รูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็ นเลิศของโรงเรียน
ขนาดเล็ก
A Model of EducationalQuality Managementfor the Excellenceof
SmallSized School
บุณยกุล หัตถกี1 , สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ2์
1
นิสติ หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
2
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ1)วิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็ นเลิศของ
โรงเรียนขนาดเล็กและ 2) สร้างรูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสูค่ วามเป็ นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นผูบ้ ริหารและครูผสู้ อนของโรงเรียนขนาดเล็กทัวประเทศจํ
่
านวน765 คนโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน ข้อค้นพบที่ได้ใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการใช้เทคนิคเดลฟายจากผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร
การศึกษาจํานวน17 คน ในการสร้างรูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็ นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก
ผลการวิจยั พบว่า
1.องค์ประกอบการบริหารคุณภาพการศึกษาสูค่ วามเป็ นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
SPSSและโปรแกรมลิสเรล(LISREL Version 8.72)ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันประกอบด้วย7ด้านได้แก่ดา้ น
ภาวะผูน้ ําด้านการจัดการกระบวนการด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการสร้างทีมงานด้านการประเมินตนเอง ด้าน
การมุง่ เน้นนักเรียน ผูป้ กครองและชุมชนและด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี องค์ประกอบดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ในเกณฑ์ดี มีค่าไค-สแควร์เท่ากับ715.24 ค่า dfเท่ากับ 258 ค่า χ 2 / dfเท่ากับ2.77 ค่า GFI เท่ากับ
.96 ค่า CFI เท่ากับ .99 ค่า RMSEA เท่ากับ .048 และค่า RMR เท่ากับ .021
2.รูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็ นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็กใช้เทคนิคเดลฟายวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหามัธยฐานและค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์(Interquartile Range)ทีเ่ หมาะสมกับบริบทของสังคมไทย พบว่า
2.1)ด้านภาวะผูน้ ํ าประกอบด้วย ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ภาวะผูน้ ํ าทางวิชาการและการใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม2.2)ด้านการจัดการกระบวนการ ประกอบด้วย การจัดกระบวนการเรียนรูร้ ่วมกับชุมชนมีมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาชัดเจนและใช้กระบวนการปฏิบตั ิงานอย่างมีคุณภาพตามวงจรเดมมิงPDCA2.3)ด้านการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยการใช้หลักธรรมาภิบาลหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนและกําหนด
วิสยั ทัศน์ 2.4)ด้านการสร้างทีมงานประกอบด้วย การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การสร้างบรรยากาศในการทํางาน และ
การส่งเสริมการพัฒนาครู 2.5)ด้านการประเมินตนเองประกอบด้วย การประเมินผลสัมฤทธิ ์กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนการประกันคุณภาพการศึกษาและความพึงพอใจของนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา2.6)ด้าน
การมุง่ เน้นนักเรียน ผูป้ กครองและชุมชนประกอบด้วยการจัดการความรูค้ ่คู ุณธรรมและทักษะชีวติ การสร้างบรรยากาศ
35
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การเรียนรูท้ ่เี อื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและการสร้างความผูกพันและ2.7)ด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี
ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนการใช้เทคโนโลยีจดั เก็บข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียน และการนําเทคโนโลยีมาให้ความรูบ้ ริการชุมชน
คําสําคัญ: รูปแบบ การบริหารคุณภาพการศึกษาสูค่ วามเป็ นเลิศ โรงเรียนขนาดเล็ก
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ลําดับที่3: การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา
THE DEVELOPMENT OF CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF THE SCHOOL
EFFECTIVENESS OF INTERGRATED SECONDARY SCHOOLS.
รุง่ ชีวา สุขศรี1 พรรณี สุวตั ถี2 พิชญาภา ยืนยาว3 จตุรงค์ อินทร์รงุ่ 4
Roongcheewa Sooksri1 Pannee Shuwatthi2 Pitchayapa Yuenyaw3 Chaturong Intrararoong4
1
นิสติ การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาสหวิทยาการเพือ่ การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
2
อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
3
อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
4
ผูอ้ านวยการโรงเรียนศรีวชิ ยั วิทยา สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 9

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1 ) ศึกษาองค์ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
เรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา 2 ) ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา 3 ) ตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษากับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั
คือผูบ้ ริหาร ครูผสู้ อนเด็กพิการ และผูป้ กครองเด็กพิการ ในโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม จํานวน
666 คน ได้มาโดยการสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน ( Multi – Stage Random Sampling ) เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒดิ า้ นการจัดการเรียนร่วม 8 ท่าน และใช้แบบสอบถามสาหรับผูบ้ ริหาร
ครูผสู้ อนเด็กพิการ และผูป้ กครองเด็กพิการ ซึง่ มีคา่ ดัชนีความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง .67 ถึง 1.00 และค่า
ความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.99 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ( percentage )
ค่าเฉลีย่ ( mean ) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard deviation ) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
( confirmatory factor analysis ) และการวิเคราะห์เส้นทาง ( path analysis ) ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป
ผลการวิจยั พบว่า
1 ) องค์ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ คุณลักษณะผูน้ ําของผูบ้ ริหาร พฤติกรรมผูน้ ํ าของผูบ้ ริหาร
บรรยากาศองค์การ และการวางแผนกลยุทธ์
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2) ผลการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
เรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา พบว่าตัวแปรสังเกตได้ในแต่ละตัวของโมเดลการวิจยั ถือเป็ นองค์ประกอบที่
แท้จริงและสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง องค์ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพล
ทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษาพบว่ามี 3 องค์ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพล
ทางตรง ได้แก่ บรรยากาศองค์การ การวางแผนกลยุทธ์ และพฤติกรรมการบริหารของผูบ้ ริหารมีอทิ ธิพล
ทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ส่วนองค์ประกอบที่มอี ทิ ธิพลทางอ้อม พบว่าคุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริหาร มีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษาโดยผ่าน พฤติกรรมการบริหาร บรรยากาศองค์การ
และการวางแผนกลยุทธ์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
3 ) ผลการวิเคราะห์และตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
พบว่า
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ท่มี อี ิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนร่วมระดับ
มัธยมศึกษาทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (X2= 93.49, df = 91, p-Value =
0.41 , RMSEA = 0.01 ) องค์ประกอบทัง้ หมดอธิบายประสิทธิผลโรงเรียนเรียนร่วมระดับมะยมศึกษาได้
ร้อยละ 79
คําสําคัญ: การเรียนร่วม ประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนร่วม
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ลําดับที่4: การบริหารสถานศึกษาในฐานะนิติบคุ คลของสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
Educational Administration as legal entity of Education Institutions in
Chiang Mai Primary Education Service Area Office 3
กัญจน์ รตั น์ ประเสริ ฐยิ่ ง1, เฉลิมพล ฐิตนิ ิรมัย2, พูนชัย ยาวิราช3, ศรพล แสงงาม4
Kancharat Prasoetying1, Chalermpol Thitiniramai2, Poonchai Yavirat 3, Sonpon Sangngam4
1
นิสติ การศึกษามหาบัณบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2
อาจารย์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3
อาจารย์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4
อาจารย์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึกษาสภาพปจั จุบนั ของการบริหารสถานศึกษาในฐานะนิตบิ ุคคล
ของสถานศึกษาในสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3 2) เพื่อศึกษาปญั หาความเป็ นอิสระใน
การบริหารงานสถานศึกษาในฐานะนิตบิ ุคคลของสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 3 3) เพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาการบริหารสถานศึกษาในฐานะนิตบิ ุคคลของสถานศึกษาในสํานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3 ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จํานวน 153 โรงเรียน รวม 153 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป หาความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า สภาพการบริหารและการจัดการการศึกษาโรงเรียนในฐานะนิติบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อแยก
่ อยู่ในระดับมาก
พิจารณาตามสภาพการบริหารโรงเรียนใน 4 ด้าน พบว่า การดําเนินงานด้านการบริหารทัวไป
รองลงมาคือด้านการบริหารวิชาการ อยูใ่ นระดับมาก การบริหารงบประมาณ อยูใ่ นระดับมาก และงานบริหารงานบุคคล
อยูใ่ นระดับปานกลาง
ั หาการบริห ารโรงเรีย นในฐานะนิ ติบุ ค คลพบว่า ผู้บ ริห ารสถานศึก ษาขาดความเป็ น อิส ระในด้า น
ปญ
การบริหารบุคลากรโรงเรียนในฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล มากทีส่ ดุ รองลงมา คือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาขาดความเป็ นอิสระใน
ด้านบริหารงบประมาณโรงเรียนในฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล) น้อยที่สุดคือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาขาดความเป็ นอิสระในด้าน
การบริหารวิชาการโรงเรียนในฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล และผูบ้ ริหารสถานศึกษาขาดความเป็ นอิสระในด้านการบริหารทัวไป
่
โรงเรียนในฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล
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ั หาการบริห ารโรงเรีย นในฐานะนิ ติบุ ค คลสัง กัด สํา นั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
แนวทางการแก้ ไ ขป ญ
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 พบว่าแนวทางการแก้ไขการบริหารโดยผูบ้ ริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่คดิ เห็นว่าการ ควร
มีการแก้กฎหมายที่บญ
ั ญัติให้อํานาจนิติบุคคลของสถานศึกษา องค์กรของรัฐควรให้อสิ ระแก่สถานศึกษาได้เป็ นนิติ
บุคคลโดยมีกฎหมายรองรับ ปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนนิติบุคคล รองลงมาคือ ควรมีการจัดอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ ารผูบ้ ริหาร เพื่อทบทวนความรูเ้ กี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษาในฐานะนิตบิ ุคคล และควรให้
สถานศึกษาได้มกี ารสอบคัดเลือกบุคลากร ตามความต้องการของสถานศึกษา
คําสําคัญ: การบริหารสถานศึกษา, สถานศึกษาทีม่ ฐี านะเป็ นนิตบิ ุคคล
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ลําดับที่5: การระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
THE EDUCATIONAL RESOURCE MOBILIZATION OF THE SMALL
SIZE SECDONDARY SCHOOLS UNDER THE SECONDARY EDUCATION
SERVICE AREA OFFICE 36
จักรกฤษณ์ พุทธะ1, สุวดี อุปปินใจ2, สมบูรณ์ อริยา3, เพลินใจ พฤกษชาติรตั น์4
Jakkrit Putta1, Suwadee Ouppinjai2, Somboon Ariya 3, Plearnjai Pruengsachattirut4
1
นิสติ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2
อาจารย์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3
ผูช้ ว่ ยศาตราจารย์. สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4
รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา โรงเรียนจุนวิทยาคม จังหวัดพะเยา
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรื่อง การระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อศึกษาแนวทางการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต36 โดยมี
ประชากร ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่ จํานวน15 แห่ง ในปี การศึกษา 2555 โดยมี
การดําเนินการวิจยั เป็ นสองระยะคือ ระยะแรกเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ใน
ระยะแรกคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูป เพื่อหาค่าสถิตบิ รรยายได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่สอง เป็ นการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อหาแนวทางในการระดมทรัพยากรทาง
การศึ ก ษาเพื่ อ การบริ ห ารจัด การสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก จากนั ้น นํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา และนํ า
เสนอเป็ นความเรียง
ผลการวิ จยั มีดงั นี้
1. สภาพการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการระดมทรัพยากรด้านการจัดการอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด และน้อยทีส่ ุด
คือด้านทรัพยากรด้านงบประมาณ
2. ปญั หาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพือ่ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ภาพรวมอยูใ่ นระดับปาน
กลาง เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ปญั หาทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ ด้านการระดมทรัพยากรวัสดุ และด้านทีพ่ บน้อยทีส่ ดุ คือ
ด้านทรัพยากรบุคคล
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3. แนวทางในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กด้านทรัพยากร
งบประมาณ ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านวัสดุอุปกรณ์และด้านการจัดการมีดงั นี้คอื 1) โรงเรียนควรมีการประชุมวางแผน
ร่วมกับชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 2) โรงเรียนควรมีการจัดทําโครงการ
ร่วมกับชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 3) โรงเรียนควรสร้างภาคีเครือข่าย
เพื่อเป็ นแหล่งช่วยสนับสนุ นในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
4) โรงเรียนควรมีการขอความร่วมมือ และ
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชนได้รบั ทราบอย่างทังถึ
่ ง ในการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษา 5)โรงเรียนควรมีกจิ กรรมหรือวิธกี ารทีห่ ลากหลายในการขอความร่วมมือจากหน่ วยงานรัฐบาล บุคคล
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และสถานประกอบการในการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษา 6) โรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธ์ผลงานของครูและนักเรียนและควรมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมของ
ชุมชนเพือ่ สร้างความศรัทธาและความสัมพันธ์ทด่ี ใี ห้กบั ชุมชน
คําสําคัญ: การระดมทรัพยากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กขนาดเล็ก
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ลําดับที่6: ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการดําเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในพืน้ ที่อาํ เภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
Education Administrational Factors Effected the Success of Child Care Centers’
Operation in the Area of Muang Chiangrai District, Chiangrai Province
เพ็ญนภา คําน้ อย1, พูนชัย ยาวิราช2, สมบูรณ์ อริยา3, เทอดชาติ ชัยพงษ์ภ
Pennapa Khamnoi1, Phoonchai Yawirach2, Somboon Areeya3, Therschart Chaiphong4
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นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2
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3
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4
รองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเชียงราย เขต 3

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ที่อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2) เพื่อศึกษาปจั จัยทางการบริหารทีส่ ่งผลต่อ
ั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ที่อําเภอเมืองเชียงราย
ความสําเร็จในการดําเนินงานของศูนย์พฒ
จังหวัดเชียงราย และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ในพื้นที่อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือผู้อํานวยการกองการศึกษา /
หัวหน้าส่วนการศึกษา, นักวิชาการศึกษา, ครูผดู้ แู ลเด็ก, หัวหน้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก, ผูด้ ูแลเด็กและคณะกรรมการใน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในปี การศึกษา 2555 จํานวน 255 คน ซึ่งได้มาจาก
การใช้วธิ คี ํานวณจากสูตรของ Taro Yamane ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95% และการสุ่มแบบแบ่งชัน้ ตามสัดส่วน
เครื่องมือทีใ่ ช้เป็ นแบบสอบถาม ซึง่ มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.67 ถึง 1.00 และค่าความเชื่อมันอยู
่ ร่ ะหว่าง
.9335 และ .9505 สถิตทิ ่ใี ช้คอื ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนําเสนอในรูปแบบของตาราง
ประกอบการบรรยาย มีการรายงานผลเป็ นความเรียง โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ผลการวิจยั พบว่า
1. สภาพการดําเนินงานบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ทีอ่ ําเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตามมาตรฐานการดําเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
1.1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
ั นาเด็กเล็กเปิ ดภาคเรียนรวมกันไม่น้อยกว่า 230 วัน มีคา่ เฉลีย่ มากเป็ นอันดับแรก
พบว่า ศูนย์พฒ
1.2 ด้านบุคลากร ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า หัวหน้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ดู แ ลการดํ า เนิ น งานในศู น ย์ พ ัฒ นาเด็ก เล็ก ให้เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบีย บ ข้อ บัง คับ นโยบาย แผนงานและ
วัตถุประสงค์ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก มีคา่ เฉลีย่ มากเป็ นอันดับแรก
43

โครงการบริ หารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 35 “ การบริ หารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ”
19 – 20 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1.3 ด้านอาคาร สถานที่ สิง่ แวดล้อม และความปลอดภัย ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่ า สถานที่ต ัง้ ศู น ย์ พ ัฒ นาเด็ก เล็ก อยู่ ใ นพื้น ที่ท่ีม ีข นาดเหมาะสม และไม่ อ ยู่ ใ นพื้น ที่เ สี่ย งอัน ตราย
มีคา่ เฉลีย่ มากเป็ นอันดับแรก
1.4 ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
เด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย มีสุขนิสยั ที่ดี สุขภาพจิตดี และมีความสุข มีค่าเฉลี่ยมากเป็ น
อันดับแรก
1.5 ด้านการมีสว่ นร่วมและสนับสนุ นจากทุกภาคส่วน ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่า ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กได้รบั การช่วยเหลือด้านการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสิง่ แวดล้อมภายในและ
ภายนอกอาคารพร้อมทัง้ การเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สนิ ภายในอาคารศูนย์ มีคา่ เฉลีย่ มากเป็ นอันดับแรก
1.6 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุ นการจัดประชุมบุคลากรในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเพื่อกําหนดแผน
ั นาเด็กเล็ก มีคา่ เฉลีย่ มากเป็ นอันดับแรก
ความร่วมมือในการดําเนินงานของศูนย์พฒ
2.ป จั จัย ทางการบริห ารที่ส่ง ผลต่ อ ความสํา เร็จ ในการดํา เนิ น งานของศูน ย์พ ฒ
ั นาเด็ก เล็ก สัง กัด องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ทีอ่ ําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า
2.1 ด้านบุคลากร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ครูผูด้ ูแลเด็ก มีวุฒทิ าง
การศึกษาปฐมวัย หรือผ่านการอบรมด้านการศึกษาปฐมวัย มีคา่ เฉลีย่ มากเป็ นอันดับแรก
2.2 ด้านงบประมาณ ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การจัดสรรงบประมาณ
เพือ่ ใช้จา่ ยในการดําเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก มีความเพียงพอ เหมาะสม มีคา่ เฉลีย่ มากเป็ นอันดับแรก
2.3 ด้านวัสดุอุปกรณ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า จัดให้มมี ุมต่างๆ
ภายในห้องเรียน เช่น มุมบล็อก มุมบ้าน มุมหนังสือ มุมศิลปะ มุมหมอ มุมวิทยาศาสตร์ มีคา่ เฉลีย่ มากเป็ นอันดับแรก
2.4 ด้านการบริหาร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ครูผูด้ แู ลเด็กทุกคน
มีสว่ นร่วมในการดําเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทุกขัน้ ตอน มีคา่ เฉลีย่ มากเป็ นอันดับแรก
3. แนวทางการบริหารงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อําเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็ นรายด้าน พบว่า มีแนวทางการบริหาร ดังนี้
3.1
ด้ า นการบริห ารจัด การศู น ย์ พ ัฒ นาเด็ ก เล็ ก พบว่ า องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ควรประเมิ น ผลการทํ า งานของบุ ค ลากรด้ ว ยความเป็ น ธรรม รองลงมา คือ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ควรสนับสนุนบุคลากรให้ศกึ ษาต่อด้านการศึกษาปฐมวัย เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในการดูแลเด็กและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ควรจัดหาบุคลากรให้เพียงพอ เป็ นไปตามสัดส่วนครู:นักเรียนเป็ น 1:20 ตามลําดับ
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3.2 ด้านบุคลากร พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรสนับสนุ นงบประมาณด้านบุคลากร สื่อ
หนังสือ วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ศูนย์พฒ
ั นาเด็กให้มากขึน้ รองลงมา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรรับบุคลากรทีม่ วี ุฒ ิ
การศึกษาปฐมวัย เพื่อให้มคี วามรู้ความเข้าใจในการดูแลเด็กและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรรับผู้ดูแลเด็กที่ม ี
บุคลิกภาพทีด่ ี มีมนุษยสัมพันธ์ดี นิสยั ดี เนื่องจากต้องอยูก่ บั เด็ก เด็กจะได้มแี บบอย่างทีด่ ตี ามลําดับ
3.3 ด้านอาคารสถานที่ สิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย พบว่า ควรปรับปรุงห้องนํ้าให้เหมาะสมกับวัย
ของเด็ก รองลงมา คือ ควรปรับปรุงขนาดของห้องเรียนให้เหมาะสมกับเด็กและควรส่งเสริมให้ครูมคี วามรู้ ทักษะ ใน
การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมตามลําดับ
3.4 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร พบว่า เด็กนักเรียนควรได้รบั การส่งเสริม ด้านการออก
กําลังกายให้มสี ุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอ ควรให้เด็กได้ทํากิจกรรมการออกกําลังกายทุกวัน รองลงมา คือ เด็กนักเรียน
ควรได้รบั การส่งเสริมให้มพี ฒ
ั นาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปญั ญา ให้เหมาะสมกับวัยและองค์ปกครองส่วน
ท้องถิน่ ควรสนับสนุ นด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ ให้ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเพื่อนํ ามาทําเอกสารสื่อการสอน
ตามลําดับ
3.5 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรนําผูด้ แู ลเด็ก
ั นาเด็กเล็กต้นแบบ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กดีเด่น เพื่อผูด้ ูแลเด็กจะได้นําความรูท้ ่ไี ด้รบั มาพัฒนาศูนย์พฒ
ั นา
ไปดูศูนย์พฒ
เด็ก เล็ก ของตนเอง ให้ดียิ่ง ขึ้น และองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ควรมีค ณะกรรมการเครือข่า ยในการวางแผนการ
ั นาเด็กเล็กให้มคี วามก้าวหน้าต่อไปตามลําดับ
ดําเนินงาน และประชาสัมพันธ์กจิ กรรมของทางศูนย์พฒ
3.6 ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุ นจากชุมชน พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรส่งเสริมให้
ผู้บริหาร หัวหน้ าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี เป็ นการเปิ ด
โอกาสให้ประชาชนได้เสนอข้อคิดเห็นในการดําเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางการศึกษา
กับ หน่ ว ยงานในพื้น ที่ เพื่อ ประสานความร่ ว มมือ ในการจัด การศึก ษาและ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ควรมี
ั นาเด็กเล็กให้ม ี
คณะกรรมการเครือข่ายในการวางแผนการดําเนินงาน และประชาสัมพันธ์กจิ กรรมของทางศูนย์พฒ
ความก้าวหน้าต่อไปตามลําดับ
คําสําคัญ: ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ การดําเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ปจั จัยด้าน
การบริหาร ความสําเร็จในการดําเนินงาน
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ความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์
ศ.ดร.ธีระ รุญเจริญ
1. ความนํา
บทความนี้เรียบเรียงจากความรูแ้ ละประสบการณ์ของผูเ้ ขียนในฐานะผูท้ ่มี ปี ระสบการณ์ตรงใน
การทําวิทยานิพนธ์เพื่อเป็ นไปตามเกณฑ์การศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกทัง้ ในและ
ต่างประเทศและในฐานะผูส้ อนระดับบัณฑิตศึกษาและผูเ้ ป็ นที่ปรึกษาการทําวิทยานิพนธ์ เริม่ ตัง้ แต่ปี
การศึกษา 2523 เป็ นต้นมาทัง้ ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกอย่างไรก็ดเี นื้อหาสาระในบทความ
อาจจะไม่ถูกต้องนัก
จากความรูแ้ ละประสบการณ์เกีย่ วกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า
การทําวิทยานิพนธ์เป็ นกิจกรรมที่สร้างและพัฒนาความรูท้ ่สี ําคัญยิง่ ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มากกว่าความรูจ้ ากหลักการ ทฤษฎี จากตําราและการสอนของคณาจารย์มาก เพราะเป็ นกิจกรรมทีต่ อ้ งอาศัย
สมรรถนะด้านความคิด ด้านบูรณาการองค์ความรูต้ ่างๆ และด้านความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในยุคโลกาภิวตั น์ น้ีและต่อไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงด้านองค์ความรู้ และวิธกี ารทีจ่ ะนํ ามาใช้เป็ นอย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะความก้าวหน้ าของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้แนวทางการสร้างองค์ความรู้
เป็ นไปในรูปแบบใหม่ๆ
วิทยานิพนธ์เป็ นกิจกรรมสร้างองค์ความรูค้ วามเข้าใจเพื่อพัฒนาความคิด แสวงหาคําตอบอย่าง
ั หา
เป็ น ระบบ พัฒ นาความคิด สร้า งสรรค์แ ละสร้า งความนัก เป็ น วิช าการ อัน จะนํ า ไปสู่ก ารแก้ป ญ
การแสวงหาคําตอบ การพัฒนา และการสร้างอาชีพ และการดําเนินการเพื่อให้ครบกับเกณฑ์การศึกษา
โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษาและการสร้างอาชีพและการดําเนินการเพื่อให้ครบกับเกณฑ์การศึกษา
โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการทํา วิท ยานิ พ นธ์จ ะประสบความสํา เร็จ จํา เป็ น ต้อ งอาศัย องค์ป ระกอบหลายประการ
องค์ประกอบทีน่ ่าจะต้องมีหลักๆประกอบด้วยคือ
(1) ฐานความคิดพืน้ ฐานของผูท้ าํ วิทยานิพนธ์
(2) สมรรถนะในการวิจยั ทัง้ ด้านความรูแ้ ละระเบียบวิธวี จิ ยั
(3) หลักสูตรการสอนเกือ้ หนุ นและหลักเกณฑ์เหมาะสม
(4) สิง่ แวดล้อมในการศึกษาค้นคว้า
(5) สมรรถนะการใช้สอ่ื เทคโนโลยีสารสารเทศ
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2. การศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีจ่ ะนําไปสูค่ ุณภาพ จําต้องอาศัยมาตรฐานบัณฑิตศึกษา
หลายประการ เช่น
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

มาตรฐานหลักสูตร
มาตรฐานคณาจารย์
มาตรฐานการเรียนการสอนและการวิจยั
มาตรฐานการวัดและประเมินผล
มาตรฐานสถาบันการผลิต
มาตรฐานวิชาชีพ

เกณฑ์การทําวิ ทยานิ พนธ์
ในการทําวิทยานิ พนธ์จําเป็ นต้องอาศัยเกณฑ์ในการดําเนินการหลายอย่าง จึงจะสอดคล้อง
เหมาะสมและนํ าไปสู่คุณภาพ ตามมาตรฐานข้างต้น ซึ่งแต่ละสาขาวิชาอาจจะใช้เกณฑ์คล้ายกันและ
แตกต่างกันบ้าง สําหรับในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาน่าจะครอบคลุมเกณฑ์ต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

สอดคล้องกับสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สอดคล้อง สมบูรณ์ ตอบหรือแก้ปญั หา
มีคุณค่าต่อการพัฒนาศาสตร์การบริหารการศึกษา
มีประโยชน์ต่อการนําไปใช้ในการดําเนินการและพัฒนาวิชาชีพการบริหาร
มีความทันสมัย และเหมาะกับการใช้ต่อไป
มีระเบียบวิธที เ่ี ป็ นทีย่ อมรับทัง้ ระดับชาติและระดับสากล เทีย่ งตรง เชื่อถือได้และสอดคล้อง
กับวิธวี จิ ยั ของสาขาวิชา กอปรทัง้ มีการตรวจสอบทุกขัน้ ตอน
(7) มีการกําหนดบทบาทหน้าทีข่ องผูท้ าํ และทีป่ รึกษา
(8) มีระบบประเมินและรับรองผลวิทยานิพนธ์
3. ผูท้ าํ วิ ทยานิ พนธ์
ผูท้ ําวิทยานิพนธ์หรือผูว้ จิ ยั เป็ นองค์ประกอบหลักทีจ่ ะนําไปสู่ความสําเร็จ ซึง่ จําต้องมีฐานความคิด
พืน้ ฐานเบื้องต้นในตนเอง ต้องมีสมรรถนะในศาสตร์ทจ่ี ะศึกษาวิจยั ต้องมีสมรรถนะในระเบียบวิธวี จิ ยั และ
ต้องคุณลักษณะทีเ่ อือ้ ต่อการทําวิทยานิพนธ์ เป็ นต้น
3.1 ฐานสมรรถนะพืน้ ฐาน
สมรรถนะพื้นฐานเป็ นสิง่ จําเป็ นเบื้องต้นในการที่จะนํ าไปสู่ความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์
สมรรถนะพืน้ ฐานดังกล่าวครอบคลุมหลายประการดังนี้
(1) การมีสมรรถนะด้านความคิด ผูท้ ําวิทยานิพนธ์จะต้องมีความรูค้ วามสามารถในการคิด
ใหม่ (inquiry mind) อย่างนักคิดทีป่ ระสบความสําเร็จหลายคน หลายสถาบัน เช่น
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- Steve Jobbs : Stay hungry and stay foolish
- Marc (Facebook) : ซุกซนทางความคิด
- Sing pore : Thinking school (Do beyond the best)
(2) การเป็ น บุ ค คลแห่ง การเรีย นรู้ (Learning
person) กล่ า วคือ เป็ น ผู้ส นใจ และ
กระตือรือร้นในการแสวงหาองค์ความรูใ้ หม่ๆ โดยอย่างน้อยมีวนิ ยั แห่งการเรียนรูต้ ามแนวคิดของ Peter
Senge นันคื
่ อ เรียนรูด้ ว้ ยตนเองคิดอย่างเป็ นระบบ แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างกันและกัน เรียนรูเ้ ป็ นกลุ่ม
เป็ นทีม เป็ นต้น
นันคื
่ อ ลักษณะการเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูป้ ระกอบด้วย
- การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
- ความสนใจใฝร่ ู้
- การมีอสิ ระในการคิดและการทํา
- การมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
- การชอบการเรียนรูโ้ ดยยึดปญั หาเป็ นศูนย์กลาง
- การมีทกั ษะในการใช้สอ่ื เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนรู้ (ธีระ รุญเจริญ,2554)
(3) การมีสมรรถนะในการจัดการความรู้ (Knowledge management) ความสามารถใน
การจัด การความรู้ เ ป็ น ฐานหลัก ที่สํ า คัญ อีก อย่ า งหนึ่ ง กล่ า วคื อ ผู้ ทํ า วิท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งมีค วามรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ซึง่ ได้แก่
- การจัดหาความรูจ้ ากแหล่งต่างๆ
- การจัดเก็บเพือ่ สืบค้นการเรียนรู้
- การประยุกต์ใช้ความรู้
- การถ่ายทอด กระจาย และแบ่งปนั ความรู้
- การสร้างองค์ความรูใ้ หม่
(4) การมีคุณลักษณะทีเ่ อือ้ เช่น
- ความกล้าเสีย่ งไม่ตดิ กรอบ
- ความรับผิดชอบ
- ความต่อเนื่องในการดําเนินการ
- ความวิรยิ ะ อุสาหะ อดทน ไม่ยอมแพ้
- การมีจติ มุง่ สูผ่ ลสัมฤทธิ ์ (achievement-oriented)
(5) การมีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในการจัดการศึกษายุคนี้ และต่อไปภาย
หน้าและสามารถปรับใช้ได้สอดคล้องกับบริบทแวดล้อม เช่น
- การบริหารฐานทีต่ งั ้ (SBM)
- การสอนโดยยึดผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
- การสร้างความเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ฯลฯ
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3.2 ปัญหาที่ควรแก้ไข
ั หาหลายประการที่ทํ า ให้ ก ารทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ม่ ป ระสบ
ผู้ ทํ า วิท ยานิ พ นธ์ มีป ญ
ความสําเร็จ หรือไม่ประสบความสําเร็จอย่างมีคุณภาพ ปญั หาทีค่ วรปรับปรุงไขได้แก่
(1) การขาดความรับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้า
(2) การไม่มคี วามสนใจใฝร่ ู้ และการกระตือรือร้น
(3) การไม่ต่อเนื่องของการศึกษาค้นคว้า
(4) การไม่คอ่ ยมีความริเริม่ สร้างสรรค์ และติดกรอบเดิมๆ
(5) การไม่มคี วามสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
(6) การยึดระเบียบติดรอบเดิมๆไม่กล้าเสีย่ ง
(7) การขาดทักษะในการเขียน
(8) การขาดความคิดในการแสวงหาคําตอบใหม่ๆ
(9) การไม่มนี ิสยั รักการอ่านเพือ่ ศึกษาค้นคว้า
3.3 สมรรถนะหลักในการทําวิ ทยานิ พนธ์
นักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์เป็ นบุคคลหลักที่สําคัญยิง่ นอกจากมีสมรรถนะพื้นฐานแล้ว
จําต้องมีสมรรถนะหลักในการทําวิทยานิพนธ์ 2 ประการคือ
ประการที่ 1 เป็ นสมรรถนะด้านความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์การบริหารจัดการศึกษา
ประการที่ 2 เป็ นสมรรถนะด้านระเบียบวิธวี จิ ยั รวมทัง้ สถิตทิ เ่ี กีย่ วข้อง
3.3.1 ศาสตร์การบริ หารจัดการศึกษา
นักศึกษาต้องมีความรูค้ วามเข้าใจในศาสตร์การบริหารโดยทัวไป
่ เป็ นฐาน
เบือ้ งต้น เช่น
-

ภาวะผูน้ ําในการบริหาร
การพัฒนาความเป็ นองค์กรแห่งเรียนรู้
การบริหารฐานโรงเรียน
การจัดการความรู้
ธรรมาภิบาลในการบริหาร
ความเป็ นมืออาชีพการบริหาร
ฯลฯ
อย่า งไรก็ต าม ศาสตร์เ ฉพาะที่ใ ช้ใ นการทํา วิท ยานิ พ นธ์ นัก ศึก ษาจะต้อ งมีค วามรู้
ความเข้าใจอย่างลึกซึง้ เพราะในวงการจะถือว่า เราทําวิทยานิพนธ์เรื่องใด เราจะต้องมีความเชีย่ วชาญ
ในองค์ความรูน้ นั ้ อย่างละเอียดลึกซึง้ คือเป็ นเอกะทัคคะในเรือ่ งนัน่
3.3.2 ศาสตร์ในวิ ทยาการวิ จยั
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สมรรถนะในศาสตร์น้ีเป็ นสมรรถนะหลักคู่กบั ศาสตร์เนื้อหาสาระตามข้อ
3.3.1 นันคื
่ อผูท้ าํ วิทยานิพนธ์จะต้องดําเนินการดังนี้
(1) การแสวงหาหัวข้อในการทําวิทยานิพนธ์ทส่ี อดคล้องกับเกณฑ์การทํา
วิทยานิพนธ์ขา้ งต้น ซึง่ ต้องเหมาะสมกับระดับวิทยานิพนธ์ เช่น ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และ
ระดับปริญญาเอก
(2) การจัดทําเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามหลักเกณฑ์ท่กี ําหนด ปกติจะเริม่
จากการจัด Concept paper (การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์) เสนอต่อคณาจารย์ผูท้ รงคุณวุฒ ิ เพื่อ
่
น้ นี้จะเรียกว่า เสนอหัวข้อ round
วิพากษ์วจิ ารณ์ ความเป็ นไปได้ หรือเหมาะสมเบื้องต้นซึ่งทัวไปในขั
table เพื่อประเมินว่าควรดําเนินการได้ต่อไปหรือไม่ ในลําดับต่อไปก็จดั ทํารายละเอียดเค้าโครงวิทยานิพนธ์
(ซึ่งมักจะเรียกว่าทํา 3 บท คือ บทนํ า บทวรรณกรรม และการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และบทวิธดี ําเนินการวิจยั )
และสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (บางสถาบันอาจมอบหมายให้เป็ นหน้าทีข่ องทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์)
(3) การดํ า เนิ น การตามเค้า โครงที่กํ า หนด เป็ น การสร้า งและพัฒ นา
เครือ่ งมือ การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือและเก็บข้อมูล วิเคราะห์และการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์
(4) การสอบป้องกันหรือการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ท่ที ําเสร็จแล้ว
แล้ ว ปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขให้เ ป็ น ฉบับ สมบู ร ณ์ แ ล้ว สู่ ก ารอนุ ม ัติป ริญ ญา ต่ อ ไป การที่จ ะดํ า เนิ น การทํ า
วิทยานิพนธ์ขา้ งต้นได้ดผี ูท้ ําวิทยานิพนธ์จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในวิธวี จิ ยั ทางสังคมศาสตร์ ซึ่งมี
เป้ าหมายเพื่อ บรรยาย อธิบ าย พยากรณ์ หรือ ควบคุ ม ปรากฏการณ์ ท่ีเ กิด ขึ้น ซึ่ง เป็ น การสร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหตุไปสู่ตวั แปรผล หรือมีตวั แปรผลแล้วไปแสวงหาตัวแปรเหตุ ซึ่งมักจะ
เป็ นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้ สองกลุ่มดังกล่าว ซึ่งอาจจะใช้วธิ วี เิ คราะห์ (เฉพาะวิจยั เชิง
ปริมาณ) ดังนี้
(1) Simple correlation
(2) Stepwise Multiple Regression
(3) LISREL (Linear Structure Relationship Model) ซึง่ เป็ นการสังเคราะห์
- Factor Analysis
- Path Analysis
- การประมาณค่า Parameter ในการวิเคราะห์ Regression
ซึ่ง การดํา เนิ น การวิจ ยั ดัง กล่ า วข้า งต้น อาจจะเป็ น ลัก ษณะการวิจ ยั สหสาขาวิช า (Interdisciplinary
ั หาและ
research) ซึ่ง จะทํ า ให้ไ ด้ อ งค์ ค วามรู้เ ชิง บู ร ณาการที่ส มบู ร ณ์ ข้ึน ทัง้ นี้ อ ยู่ ก ับ ประเด็น ป ญ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั หรือของวิทยานิพนธ์
4. หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอนเป็ นองค์ประกอบในความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์ เพราะเป็ นสิง่ กําหนด
กติกา การเรียนการสอน
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เท่าทีเ่ ป็ นอยูห่ ลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะเป็ นรูปแบบโครงสร้างเดิม จะกําหนดหน่ วยกิตขัน้ ตํ่า
เกินมาตรฐานบัณฑิตศึกษาทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด เช่นระดับปริญญาเอก จากขัน้ ตํ่า 48
หน่ วยกิต จะเพิม่ เป็ น 60- 72 หน่ วยกิต คือจะเน้นการเพิม่ รายวิชามากขึน้ ไปและหลักสูตรจะมีเนื้อหา
แบบเดิมๆ ไม่ปรับเปลีย่ นรายวิชา และชื่อรายวิชามากนัก แม้กระทังจะปรั
่
บปรุงหลักสูตรทีเ่ น้น TQF อยู่
ในปจั จุบนั
แนวโน้มในปจั จุบนั จะมีรายวิชาอุบตั ใิ หม่อยู่เสมอ (Emerging science) ซึ่งมีลกั ษณะวิชา
ใหม่ๆ เป็ นวิชาเชิงบูรณาการ ซึง่ จะมาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อการทําวิทยานิพนธ์
มาก
เท่าที่ผูเ้ ขียนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ั ฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทพสตรี จะเป็ น
ของหลายมหาวิทยาลัย หลักสูตรดุษฎีบณ
หลักสูตรที่สอดคล้องกับแนวโน้มของการจัดการศึกษาในปจั จุบนั และอนาคตมาก โดยเฉพาะการกําหนด
รายวิชาใหม่ๆ เชิงบูรณาการ แม้กระนัน้ ก็ตามจํานวนหน่ วยกิตหลักสูตรยังมากอยู่คอื 69 หน่ วยกิต หลัง
ปริญญาโท เพราะต้องอิงมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภากําหนด (ซึ่งน่ าจะผิดอํานาจหน้าที่ เพราะเป็ น
หน่วยงานควบคุมมาตรฐานวิชาชีพ ไม่ใช่มอี าํ นาจหน้าทีก่ าํ หนดมาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา)
สําหรับสภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่จะยังเน้ นการนํ าองค์ความรู้จาก
หนังสือตํารามาถ่ายทอดให้นกั ศึกษาจดจํา และทําความเข้าใจซึง่ ไม่สอดคล้องกับการออกแบบการสอนไว้
ว่า การสอนให้เน้ นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ เพราะนักศึกษาจะไม่ค่อยสามารถนํ ามาใช้ในการทําวิทยานิพนธ์
ได้มากนัก ทัง้ ๆทีไ่ ด้รบั การศึกษามามากมาย นักศึกษามีกจิ กรรมการปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองน้อย ซึง่ ไม่ค่อยเกิด
สมรรถนะเชิงปฏิบตั ไิ ด้จริง (ผิดหลักทฤษฎี Cone of Experience for learning ของ Edgar Dale)
คณาจารย์ไม่ค่อยเน้นการสอนเชิงบูรณาการหรือเชิงประยุกต์ในสถานการณ์จริงมากนัก พอมา
ปฏิบตั ใิ นการทําวิทยานิพนธ์จงึ ไม่ค่อยมีสมรรถนะ ถ้าเป็ นลักษณะ Problem-based learning น่ าจะ
ก่อให้เกิดสมรรถนะในการทําวิทยานิ พนธ์ได้มากขึ้น นอกจากนัน้ การสอนมักอยู่แต่ ในกรอบทฤษฎี
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ซึ่งเป็ นสมรรถนะที่ถึงปรารถนาในปจั จุบนั และแนวโน้ มในอนาคต การเรียนรูโ้ ดย
การพึง่ คนอื่นเป็ นการเรียนรูอ้ ยูใ่ นวงจํากัดมาก
การจัดระบบการทําวิทยานิพนธ์และการให้คําปรึกษาเป็ นส่วนสําคัญในความสําเร็จของการทํา
วิทยานิพนธ์ ถ้าในทุกๆวิชาทีเ่ ปิ ดสอนให้มกี ารคิดประเด็นปญั หาในการทําวิทยานิพนธ์ มีการวิพากษ์วจิ ารณ์
ซึ่งกันและกันก็จะช่วยให้การกําหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้ดีข้นึ และนักศึกษากับคณาจารย์เรียนรู้ไป
ด้วยกัน
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นอกจากนี้ถา้ ในการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์มกี ารกําหนดให้มกี ารกลับมามีกจิ กรรมร่วมกัน เพื่อ
รายงานความก้าวหน้าและแลกเปลี่ย นเรียนรูซ้ ่งึ กันและกัน ก็จะสามารถสร้างความก้าวหน้าในการทํา
วิท ยานิพ นธ์ได้อย่างเป็ นระบบ และทัง้ กระบวนการนี้จดั ให้คณาจารย์ผู้เป็ นที่ปรึกษามาร่วมกิจกรรม
ทุกกิจกรรม ให้คาํ ปรึกษาไปพร้อมเชิง Clinical thesis ก็จะสร้างความก้าวหน้าได้ดยี งิ่ ขึน้
5. สิ่ งแวดล้อมและสื่อเทคโนโลยี
สิง่ แวดล้อมและสื่อเทคโนโลยีเป็ นองค์ประกอบสําคัญที่เอื้อต่อความสําเร็จในการนี้การจัด
บรรยากาศเกีย่ วกับการศึกษาเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมจะเป็ นลักษณะเอือ้ ต่อระบบการศึกษาเรียนรู้ อาจจะเป็ นการจัด
เชิง symposium ทัง้ ภายในสถาบันเองหรือจัดเพื่อร่วมกับมหาวิทยาลัยภายนอก หรือจัดนิทศั การการวิจยั
เพือ่ เป็ นการแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน
สามรรถนะในการใช้ส่อื เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้ามีความสําคัญต่อการทําวิทยานิพนธ์
มากในปจั จุบนั เพราะจะทําให้เรื่องที่ทําทันสมัยและเกิดความใหม่ได้ดขี ้นึ มหาวิทยาลัยควรจัดให้มกี าร
ฝึ กอบรมให้นักศึกษาได้ใช้ internet ในระบบต่างๆ เพื่อการค้นคว้าเนื้อหาสาระทีเ่ กี่ยวข้อง กอปรทัง้
จัดหาคอมพิวเตอร์หรือส่งเสริมให้นักศึกษามี notebook ประจําตัว ก็จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการทํา
วิทยานิพนธ์มากขึน้

สรุป
การทํ า วิท ยานิ พ นธ์ จ ะประสบความสํ า เร็จ ได้ดีแ ละมีป ระสิท ธิภ าพจํ า เป็ น ต้ อ งอาศัย
องค์ประกอบหลายอย่าง ซึง่ พอสรุปได้ดงั นี้
1. นักศึกษาต้องตัง้ ใน มีมานะ อดทน และใฝ่เรียนรูเ้ องเป็ นสําคัญ มีความเป็ นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถทัง้ ศาสตร์การบริหารการศึกษาและศาสตร์วทิ ยาการ
วิจยั
2. หลักสูต รการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัย และเอื้อต่ อการทํา
วิทยานิพนธ์ เน้นกิจกรรมเชิง problem-based learning และเน้นการประยุกต์หรือบูรณาการเนื้อหาสาระ
ทีใ่ ช้สอน และถือว่านักศึกษาและคณาจารย์เรียนรูไ้ ปด้วยกัน
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3. มหาวิทยาลัยจัดระบบการทําวิทยานิพนธ์เป็ นขัน้ ๆ ตามกิจกรรมที่เหมาะสม จัดหาสื่อ
เทคโนโลยี ท่ี ทุ ก คนจะได้ ใ ช้ ท่ี ท ั น สมั ย ให้ เ ป็ นอุ ป กรณ์ ใ นการศึ ก ษา ทั ง้ นี้ จํ า เป็ นต้ อ งอาศั ย
การยืดหยุน่ พอสมควร นอกจากนัน้ จะต้องจัดให้มกี จิ กรรมเผยแพร่หรือเสนอผลงานเป็ นระยะๆ ซึง่ เป็ น
การสร้างบรรยากาศทีด่ ี

ขอให้โชคดี
ธีระ รุญเจริญ
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แนวการเขียนโครงร่างสําหรับการวิจยั
รศ.ดร. อุทยั บุญประเสริฐ
บทนํา
การวิ จยั เป็ นกระบวนการศึกษา ค้นหาความรู้ ข้อเท็จจริง ด้วยวิธกี ารที่มรี ะบบระเบียบ มี
กฎเกณฑ์ในการแสวงหาคําตอบ ในการรวบรวมข้อมูลความรูส้ าํ หรับตอบคําถามหรือประเด็นการศึกษา
ทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้อย่างเป็ นระบบ เป็ นการศึกษา ค้นคว้า หาข้อความรู้ ด้วยกระบวนการทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับกันในแต่
ละสาขาวิชา ซึง่ ส่วนใหญ่นิยมใช้กระบวนการเชิงวิทยาศาสตร์ ถือกันว่า เป็ นวิธที เ่ี ป็ นระบบระเบียบ ให้
ข้อความรูจ้ ากการค้นคว้าทีถ่ ูกต้อง แม่นยํา มีความน่าเชื่อถือได้มากทีส่ ดุ
ในการวิจยั แต่ละเรื่อง นักวิจยั ผูท้ จ่ี ะดําเนินการหรือผูท้ จ่ี ะทําการวิจยั จะต้องวางแผนเรื่องทีจ่ ะ
ทําการวิจยั เป็ นการล่วงหน้า คือ มีการคิดเกี่ยวกับการวิจยั อย่างเป็ นระบบ และเขียนโครงร่างการวิ จยั
หรือเสนอเป็ น Research proposal ทีแ่ สดงภาพรวมของการวิจยั สาระและรายละเอียดทีส่ าํ คัญๆ แสดง
ให้เห็นถึงขัน้ ตอนและรายละเอียดในแต่ละขัน้ ตอนของการวิจยั
โครงร่างการวิจยั มีความสําคัญยิง่ สําหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มงี านวิจยั ในรูป
วิทยานิพนธ์ สาระนิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ ซึง่ เป็ นส่วนสําคัญยิง่ ของการศึกษา เป็ นสิง่ ทีจ่ ําเป็ นจะต้องใช้
เป็ นเครื่องมือ สําหรับการพิจารณาเสนอขออนุ มตั ใิ ห้จดั ทําการวิจยั ได้ หรือพิจารณาสําหรับกรณีทม่ี กี าร
ขอทุนสําหรับการทําวิจยั เพื่อให้ผพู้ จิ ารณาเห็นภาพรวม (Overview) ของการวิจยั เห็นสาระและ
รายละเอียดทีส่ าํ คัญ เห็นถึงระเบียบวิธวี จิ ยั ทีด่ ี ทีม่ คี วามเป็ นไปได้ในการทําวิจยั ได้จนสําเร็จผล และเห็น
ประโยชน์ ท่ีจ ะเกิด จากการวิจ ัย เรื่อ งนั น้ สมควรได้ร ับ การอนุ ม ัติใ ห้ทํ า การวิจ ัย ได้ห รือ สมควรให้
การสนับสนุน
ในโครงร่างการวิจยั ที่ดี จะช่วยให้ทราบว่า จะทําวิจยั เรื่องอะไร มีวตั ถุประสงค์อะไร จะวิจยั
อย่างไร จะใช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั อย่างไร เป็ นระบบระเบียบสมเหตุสมผลด้วยวิธวี ทิ ยาการการวิจยั ที่
เหมาะสมกับเรือ่ งหรือไม่ และงานวิจยั นัน้ มีประโยชน์อะไรบ้าง ซึง่ หากผูท้ ท่ี าํ วิจยั มีความรู้ มีความชัดเจน
ในเรือ่ งเหล่านี้แล้ว ก็จะไม่ยากทีจ่ ะเขียนโครงร่างการวิจยั ทีด่ ไี ด้
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องค์ประกอบของโครงร่างการวิ จยั
ในโครงร่างการวิจยั โดยทัวไปแสดงถึ
่
งสาระในองค์ประกอบพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญดังต่อไปนี้
1. ชื่อเรือ่ ง
2. ความสําคัญและทีม่ าของปญั หาการวิจยั
3. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
4. คําถามสําหรับการวิจยั
5. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
6. สมมติฐาน และ กรอบแนวคิดในการวิจยั
7. ขอบเขตของการวิจยั
8. คํานิยามเชิงปฏิบตั ทิ จ่ี ะใช้ในการวิจยั
9. ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากการวิจยั (เมือ่ วิจยั เสร็จ)
10. ระเบียบวิธวี จิ ยั /วิธดี าํ เนินการวิจยั
11. ระยะเวลาในการดําเนินงาน
12. งบประมาณค่าใช้จา่ ยในการวิจยั
13. บรรณานุ กรม
14. ภาคผนวก
15. ประวัตขิ องผูด้ าํ เนินการวิจยั
1. ชื่อเรื่อง (the title)
ชื่อเรือ่ งทีว่ จิ ยั เป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญมาก ทีบ่ อกให้รวู้ ่ากําลังจะศึกษาค้นหาคําตอบเกีย่ วกับอะไร แสดง
ให้เห็นหรือเป็ นทีม่ าของคําสําคัญ (Key Words) ทีเ่ กี่ยวข้อง และเป็ นหลักสําหรับการวิจยั เรื่องนัน้
โดยตรง ชื่อเรือ่ งทีว่ จิ ยั ควรมีความหมายชัดเจน ควรเป็ นข้อความทีส่ นั ้ กะทัดรัดและชัดเจน ระบุถงึ เรื่อง
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ทีจ่ ะทําการศึกษาวิจยั ว่าทําอะไร เรื่องอะไร กับใคร ทีไ่ หน อย่างไร เมื่อใด หรือต้องการค้นหาคําตอบ
อะไร แสวงหาผลอะไรจากการวิจยั เรือ่ งทีร่ ะบุนนั ้
ชื่อเรื่องสําหรับการวิจยั เป็ นจุดเริม่ ต้นทีส่ ําคัญ การเลือกหัวเรื่องของการวิจยั อาจได้มาจาก
ความสนใจของผู้วจิ ยั ในสิง่ ที่ผูว้ จิ ยั สนใจมากที่สุด จะสะท้อนให้เห็นได้ว่า เป็ นเรื่องที่ มีอะไรน่ ารู้ น่ า
ศึกษา ที่ท้าทายความสามารถในการวิจยั เป็ นเรื่องที่สามารถจะทําวิจยั ได้ อยู่ในวิสยั ที่จะทําวิจยั ได้
หรือ ไม่เ กิน ความสามารถของผู้วิจ ัย แสดงให้เ ห็น ว่ า เรื่อ งที่เ สนอวิจ ยั นัน้ เป็ น เรื่อ งที่มีค วามสํา คัญ
โดยเฉพาะจะมีประโยชน์ ใดบ้างที่จะได้รบั จากการวิจยั และผลของการวิจยั จะเป็ นการก่อให้เกิดองค์
ความรูใ้ หม่หรือสร้างแนวความคิดใหม่ นวัตกรรมใหม่ใดๆได้บา้ ง
ทีส่ าํ คัญมากสําหรับการศึกษาระดับสูง ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate Study) คือ ชื่องานวิจยั
เรื่องที่วจิ ยั ต้องเป็ นเรื่องที่ไม่ซ้ําซ้อนกับงานวิจยั อื่นที่ทํามาแล้ว เรื่องความซํ้าซ้อนในประเด็นต่างๆ
ต่อไปนี้ เป็ นสิง่ ทีพ่ งึ ต้องพิจารณา ได้แก่ ชื่อเรื่องและปญั หาการวิจยั สถานทีท่ ท่ี าํ การวิจยั ช่วงระยะเวลา
ทีท่ ําการวิจยั วิธกี ารหรือระเบียบวิธขี องการวิจยั เป็ นหน้าทีแ่ ละจริยธรรมทางวิชาการของผูว้ จิ ยั เอง ที่
ต้องรับผิดชอบในประเด็นความซํ้าซ้อนเหล่านี้
2. ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา (background and rationale)
เรือ่ งนี้สาํ หรับบางสถาบัน อาจมีช่อื เรียกแตกต่างกันได้ในบางทีบ่ างแห่ง เช่น เรียกว่า หลักการ
และเหตุผล ความเป็ นมาและความสําคัญของการวิจยั ความสําคัญและความจําเป็ นของการวิจยั ภูมิ
หลังของการวิจยั หรือความสําคัญของการวิจยั ฯลฯ ในส่วนนี้จะระบุถงึ เหตุผลทีม่ าของการวิจยั ปญั หาที่
ปรากฏ ความสําคัญของเรื่องทีเ่ สนอวิจยั ระบุถงึ ความสําคัญหรือความจําเป็ น คุณค่า และประโยชน์ทจ่ี ะ
ได้จากการวิจยั ในเรือ่ งนัน้
ผูว้ จิ ยั จะแสดงให้เห็นถึงทีม่ าของเรื่องทีว่ จิ ยั ปญั หาและการวิเคราะห์ปญั หา ประเด็นปญั หาที่
ผูว้ จิ ยั หยิบยกมาศึกษา ต้องระบุให้เห็นว่า ปญั หาการวิจยั คืออะไร มีความเป็ นมาหรือภูมหิ ลังอย่างไร มี
การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องทีว่ จิ ยั มาแล้วหรือยัง มีทใ่ี ดบ้าง และการวิจยั ทีเ่ สนอนี้จะช่วยให้ได้คําตอบใด ได้
องค์ความรูใ้ หม่ใดเพิม่ ขึน้ จะมีคุณค่าต่องานทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งทีว่ จิ ยั ได้อย่างไร
สิง่ ทีส่ าํ คัญคือ ต้องแสดงให้เห็นได้ชดั เจนว่า ปญั หาการวิจยั คืออะไร มีภมู หิ ลัง มีความเป็ นมา
ุ ค่าใดเพิม่ ขึน้
หรือมีบริบทอย่างไร และการวิจยั ทีเ่ สนอนี้จะช่วยให้ได้คาํ ตอบทีม่ คี ณ
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3. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั (objectives)
การตัง้ วัตถุประสงค์ อาจเสนอได้เป็ น 2 ชนิด คือ
วัตถุประสงค์ทวไป
ั ่ (General Objective) มักจะกล่าวถึงสิง่ ทีค่ าดหวัง (implication) หรือสิง่ ที่
คาดว่าจะเกิดขึน้ จากการวิจยั ในเรือ่ งทีเ่ สนอ แสดงเกีย่ วกับจุดมุง่ หมายในระดับกว้างๆ แต่ตอ้ งครอบคลุม
งานวิจยั ทีจ่ ะทําทัง้ หมด เช่นเพื่อศึกษาถึงแบบแผนของสังคมสัมพันธ์และพฤติกรรมปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
ผูบ้ ริหารและคณะครูในโรงเรียนและชุมชน
วัตถุประสงค์เฉพาะ (Specific Objective) จะระบุถงึ สิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ทีเ่ ป็ นผลจากการวิจยั ครัง้
นี้โดยเฉพาะเจาะจง ที่ได้จากงานวิจยั ครัง้ นี้ โดยตรง เช่น เพื่อศึกษาถึงปญั หาและความต้องการใน
สวัสดิการด้านต่างๆ ตามความต้องการของครูและบุคลากรในสถานศึกษา
4. คําถามสําหรับการวิ จยั (research question)
คําถามสําหรับการวิจยั เป็ นสิง่ สําคัญซึ่งจะช่วยให้ผู้วจิ ยั ดําเนินการวิจยั ได้ถูกต้อง ไม่สบั สน
ผู้วิจยั ต้องการกําหนดและให้นิยามปญั หานัน้ ให้ชดั เจน จะช่วยให้สามารถกําหนดวัตถุ ประสงค์ของ
การวิจยั ได้ชดั เจน จะช่วยให้สามารถตัง้ สมมติฐ าน (ถ้ามี) ได้อย่างเหมาะสม การให้นิยามตัวแปร
ตลอดจนกําหนดการวัดตัวแปรเหล่านัน้ ได้ดแี ละเป็ นการจําเพาะเจาะจง สําหรับการวิจยั เรื่องที่เสนอ
โดยเฉพาะ
คําถามของการวิจยั ต้องสัมพันธ์กบั เรื่องทีจ่ ะศึกษาวิจยั โดยอาจมีได้ทงั ้ คําถามหลักและคําถาม
รอง หรือจะมีแต่เพียงอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ ซึง่ คําถามสําหรับการวิจยั นี้ จะเป็ นคําถามทีต่ อ้ งการคําตอบ
จากการวิจยั เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั โดยตรง
5. ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง (review of related literatures)
ส่วนนี้ในหลายที่อาจเรียกว่า การทบทวนวรรณกรรม เป็ นส่วนที่ผู้วจิ ยั เขียนถึงผลที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้าทบทวนจากตํารา จากเอกสารต่างๆ ทัง้ เชิงทฤษฎี หลักการ และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
เป็ นผลมาจากการศึกษาทบทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ ความรูท้ ่เี กี่ยวข้องและที่นํามาใช้กบั การวิจยั
เรื่อ งที่เ สนอโดยตรง ส่ว นใหญ่ ได้แ ก่ข้อ ความรู้ ทฤษฎี หลัก การ ข้อ เท็จ จริง ต่ า งๆ แนวคิด ของผู้รู้
ผูเ้ ชีย่ วชาญ และผลงานวิจยั ต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับปญั หาทีว่ จิ ยั แนวทางและวิธวี ทิ ยาการในการดําเนินการ
วิจยั ทีอ่ าจเกีย่ วข้อง หรืออาจนํามาประยุกต์ใช้ในเรือ่ งทีเ่ สนอวิจยั ครัง้ นัน้ เกีย่ วข้อง ตัวแปรทีศ่ กึ ษา
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แต่ละหัวข้อเนื้อเรือ่ งทีท่ บทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้จดั นําเสนอเรียงตามลําดับ เพื่อให้ผอู้ ่าน
ได้เห็นพัฒนาการต่างๆ ในข้อความรู้ (State of the Arts) ทีเ่ กีย่ วกับปญั หาทีว่ จิ ยั ทีม่ คี วามสมบูรณ์ทงั ้
เนื้อหา ภาษา และความต่อเนื่อง เชื่อมโยงปญั หาทีศ่ กึ ษา กับปญั หาวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ได้เคยมีผศู้ กึ ษา
มาก่อนแล้ว ครอบคลุมเอกสารทีส่ ําคัญๆทีเ่ กี่ยวข้องกับปญั หาทีศ่ กึ ษาครบถ้วน โดยเรียบเรียงอ้างอิง
แหล่งเอกสารปฐมภูมิ หรือต้นฉบับให้มากที่สุด ครอบคลุมเอกสารที่สําคัญ ครอบคลุมเอกสารใหม่ๆ
อย่างต่อเนื่องสมบูรณ์ ไม่เป็ นแต่เพียงสรุปผลการศึกษาที่ทํามาแล้วเท่านัน้ แต่เป็ นการเรียบเรียงใน
ลักษณะทีเ่ ชื่อมโยง และชีใ้ ห้เห็นถึงความก้าวหน้าเชื่อมโยงกับปญั หาทีจ่ ะศึกษาวิจยั หรือประโยชน์ใน
การกําหนดแนวคิดในการวิจยั ซึ่งจะต้องมีการเชื่อมโยงปญั หาที่ศึกษากับกรอบทฤษฎี หรือ กรอบ
แนวคิด มีการเชื่อมโยงกรอบทฤษฎีกบั ปญั หาที่ศึกษาที่เหมาะสม เป็ นกรอบแนวคิดอย่างมีเหตุมผี ล
อย่างเด่นชัด และสามารถใช้เป็ นกรอบของการออกแบบกําหนดวิธดี าํ เนินการวิจยั ได้
6. สมมติ ฐาน (Hypothesis) และกรอบแนวคิ ดในการวิ จยั (conceptual framework)
การตัง้ สมมติฐาน เป็ นการคาดคะเนหรือการทํานายคําตอบด้วยวิธกี ารทีม่ เี หตุผล เน้นการตัง้
ข้อสันนิษฐานหรือสมมติฐานอย่างมีเหตุผล มีหลักวิชา ในลักษณะทีแ่ สดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระหรือตัวแปรต้น (independent variables)
และตัวแปรตาม (dependent variable)
การตัง้ สมมติฐานเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่จําเป็ นเสมอไป ทีต่ อ้ งมีในทุกงานวิจยั แต่เมื่อใดทีม่ กี ารกําหนดสมมติฐาน
จะช่ ว ยให้ ก ารกํ า หนดกรอบการวิ จ ัย มี ค วามจํ า กัด ชัด เจน มี ค วามจํ า เพาะเจาะจงยิ่ ง ขึ้ น แต่
การตัง้ สมมติฐานต้องมีหลักเกณฑ์ มีความเป็ นเหตุผล มีหลักวิชารองรับ และสัมพันธ์กบั การวิจยั โดยตรง
เพราะตัวสมมติฐานจะทําหน้าทีเ่ สมือนเป็ นทิศทางหรือแนวทางในการวิจยั จะช่วยให้แนวทางการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล สามารถทดสอบได้ วัดได้ และทีส่ าํ คัญคือจะตอบวัตถูประสงค์ของ
การวิจยั ได้ตรงและครบถ้วน สมมติฐานต่างๆทีก่ ําหนดขึน้ นัน้ หากนํ ามาเชื่อมโยงหรือรวมกันให้เป็ น
ระบบ จะมีลกั ษณะรวมทีเ่ ป็ นกรอบแนวความคิดของการวิจยั ครัง้ นัน้ ทัง้ เรือ่ ง
แต่ในการวิจยั ในแต่ละเรื่องนัน้ ผูว้ จิ ยั อาจกําหนดกรอบแนวความคิดในการวิจยั (conceptual
framework) โดยระบุว่า การวิจยั ครัง้ นัน้ มีตวั แปรอะไรบ้างทีส่ าํ คัญ และตัวแปรเหล่านัน้ มีความสัมพันธ์
กันอย่างไร นํ าไปสู่คําตอบที่เป็ นวัต ถุ ประสงค์ของการวิจยั อย่างไร หรือกําหนดสมมติฐานที่ระบุ ถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในลักษณะทีเ่ ป็ นข้อๆเฉพาะก็ได้
7. ขอบเขตของการวิ จยั
ขอบเขตของการวิ จยั เป็ นการระบุให้ทราบว่า การวิจยั ทีเ่ สนอนัน้ จะมีขอบเขตของการวิจยั
ครอบคลุมอะไรบ้าง กว้างขวางเพียงใด หรือจํากัดอยู่ในประเด็น ตัวแปร หรือลักษณะความสัมพันธ์ของ
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ตัวแปรใดบ้าง หรือด้วยเงื่อนไขใดบ้าง ซึง่ ในขอบเขตของการวิจยั จะต้องกําหนดขอบเขตให้แน่ นอน ว่า
จะครอบคลุมอะไรบ้าง ในบางประเด็นอาจทําโดยการกําหนดขอบเขตของเรื่องหรือเนื้อหาสาระ กลุ่ม
ประชากร สถานที่ พื้นที่หรือแหล่งที่วจิ ยั หรือในช่วงระยะเวลาใด โดยขอบเขตการวิจยั ต้องระบุ ให้
แน่นอนชัดเจน และเหมาะสมกับเรือ่ งทีว่ จิ ยั
8. การให้คาํ นิ ยามเชิ งปฏิ บตั ิ การที่จะใช้ในการวิ จยั (operational definition)
ในการวิจยั ทุกครัง้ จะมีตวั แปร (variables) หรือคําศัพท์เฉพาะต่างๆ (terms) ทีจ่ าํ เป็ นต้องให้
คําจํากัดความเฉพาะ สําหรับการวิจยั ครัง้ นัน้ ไว้อย่างชัดเจน ช่วยให้ไม่สบั สนกับข้อความรูห้ รือการวิจยั
อื่น ทีใ่ ช้ตวั แปรหรือคําศัพท์เฉพาะทีเ่ หมือนกันหรือใกล้เคียงกัน คําศัพท์เฉพาะทีใ่ ช้ในแต่ละงานวิจยั จะมี
ลักษณะนิยามเชิงปฏิบตั ิการ หรือ Operational Definition เป็ นนิยามในรูปที่สามารถสังเกต
(observation) ได้หรือวัด (measurement) ได้โดยตรง สําหรับการวิจยั เรื่องทีเ่ สนอ ช่วยให้เข้าใจ
ตรงกัน ไม่แปลความหมายเป็ นอย่างอื่น หรือสามารถแปลความหมายไปได้หลายทาง ช่วยให้สามารถ
กําหนดเครือ่ งมือวิจยั ได้เหมาะสม
คํานิยามเชิงปฏิบตั กิ ารทีจ่ ะใช้ในการวิจยั (operational definition) นัน้ เป็ นคํานิยามเฉพาะ
สําหรับการวิจยั ในเรื่องทีเ่ สนอนัน้ เป็ นหลักสําคัญ ทีจ่ ะเห็นได้ชดั ได้แก่ คําสําคัญ (Key words) จากหัว
เรือ่ งทีว่ จิ ยั คําศัพท์เฉพาะของตัวแปร (variables) ทีใ่ ช้ในการวิจยั
9. ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั จากการวิ จยั (expected benefits and application)
ในส่วนนี้จะเป็ นข้อความทีแ่ สดงถึงผลประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั เมื่อการวิจยั เสร็จสิน้ แล้วอธิบายถึง
ประโยชน์ทจ่ี ะได้เมือ่ ได้นําผลหรือนําสิง่ ทีไ่ ด้จากการวิจยั ไปใช้จริงต่อไป เช่น จะเป็ นการค้นพบข้อความรู้
ใหม่ๆ ได้ตวั แบบหรือรูปแบบ (Model) สําหรับการปฏิบตั กิ ารในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั ครัง้ นัน้ ใน
แนวใหม่ ได้ขอ้ ความรูท้ อ่ี าจใช้พสิ จู น์ขอ้ ผิดพลาด บกพร่อง หรือการเปลีย่ นแปลงจากข้อความรูเ้ ก่า ได้
ข้อความรูท้ ส่ี นับสนุ นหรือคัดค้านทฤษฎีเดิม หลักการเดิม และประโยชน์ในเชิงประยุกต์ เช่น ผลของ
การวิจยั อาจนํ าไปสู่การปฏิบตั กิ ารใหม่ทม่ี ปี ระสิทธิผลประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ กว่าเดิม นํ าไปใช้ประกอบใน
การวางแผนและกําหนดนโยบายต่างๆ หรือเพือ่ หาแนวทางพัฒนางานเดิมให้ดยี งิ่ ขึน้ ผลจากการวิจยั จะ
มีสว่ นส่งผลกระทบ (impact) ต่อเรือ่ งหนึ่งเรือ่ งใด ในทางตรง หรือทางอ้อมอย่างไร เป็ นต้น
10. ระเบียบวิ ธีวิจยั (research methodology)
เป็ นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับขัน้ ตอนที่สําคัญในการดําเนินการวิจยั ว่า แต่ละขัน้ ตอนจะทํา
อะไร อย่างไร โดยทัวไปเป็
่
นการให้รายละเอียดในเรือ่ งต่อไปนี้ คือ
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วิ ธีวิจยั จะเลือกใช้วธิ วี จิ ยั แบบใด เช่น จะใช้การวิจยั เอกสาร การวิจยั เชิงประวัตศิ าสตร์ การ
วิจยั เชิงบรรยาย การวิจยั แบบทดลอง การวิจยั เชิงคุณภาพ หรือใช้หลายวิธแี บบผสมผสานรวมกัน ซึง่ ก็
ต้องระบุให้ชดั เจนว่าจะใช้วธิ อี ะไรบ้าง
ขัน้ ตอนสําคัญของการดําเนิ นการวิ จยั ระบุให้เห็นว่า กิจกรรมการวิจยั แบ่งเป็ นกี่ขนั ้ ตอน
แต่ละขัน้ ตอนเรียกว่าอะไร จะทําอะไร และแสดงรายละเอียดต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรง เช่น แหล่งข้อมูล
จะเก็บข้อมูลจากแหล่งใดบ้าง เช่น จะเก็บข้อมูลทุตยิ ภูมิ จากทะเบียนราษฎร์ สมุดสถิตริ ายปี สํามะโน
ประชากรและเคหะ ฯลฯ หรือ จะเป็ น ข้อ มูล ปฐมภู มิ จากการสํา รวจ การสนทนากลุ่ ม การสัง เกต
การสัมภาษณ์ระดับลึก ฯลฯ เป็ นต้น
ประชากร ประชากรที่จ ะศึก ษา ระบุ ใ ห้ช ัด เจนถึ ง ประชากรที่ใ ช้ ใ นการศึก ษา กํ า หนด
คุณลักษณะของประชากรทีจ่ ะศึกษาให้ชดั เจน เช่น เพศ อายุ สถานภาพเชิงเศรษฐกิจสังคม สถานภาพ
การสมรส ศาสนา เขตทีอ่ ยู่อาศัย บางครัง้ ประชากรทีต่ ้องการศึกษาอาจเป็ นครัวเรือน หมู่บา้ น อําเภอ
จังหวัด ฯลฯ ก็ได้
กลุ่มตัวอย่างและวิ ธีการเลือก การสุ่มตัวอย่าง ควรอธิบายว่าจะใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบ
ใด ขนาดตัวอย่างมีจํานวนเท่าใด เน้นทีค่ วามเป็ นตัวแทนทีแ่ ท้จริง ทีม่ คี ุณลักษณะทีถ่ ูกต้องและมีขนาด
หรือจํานวนทีเ่ พียงพอสําหรับการเป็ นตัวแทน
วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ระบุเครื่องมือและวิธกี ารทดสอบความแม่นยํา ความน่ าเชื่อถือได้
ของเครื่องมือว่าเป็ นอย่างไร ทําอย่างไร ระบุวธิ กี ารทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลให้ชดั ว่า เก็บข้อมูลจากทีไ่ หน
และจะเข้า ถึง กลุ่ ม ตัว อย่า งหรือ แหล่ ง ข้อ มูล ได้อ ย่า งไร เช่ น วิธีก ารส่ ง แบบสอบถามทางไปรษณี ย์
การสัมภาษณ์ การสํารวจ การสังเกต การทดสอบ หรือการสนทนากลุ่ม เป็ นต้น
การประมวลผลและการวิ เคราะห์ข้อมูล ระบุการประมวลผลข้อมูลให้เห็นว่า ทําอะไร ทํา
อย่า งไร จะวิเ คราะห์ข้อมูล อย่า งไร ใช้เ ครื่อ งมือ อะไรในการประมวลผลและในการวิเ คราะห์ข้อ มูล
การทดสอบสมมติฐาน(ถ้ามี)จะทําอย่างไร จะใช้สถิตอิ ะไรในการวิเคราะห์ เพื่อให้สามารถตอบคําถาม
ของการวิจยั ทีต่ อ้ งการได้
11. ระยะเวลาในการดําเนิ นงาน
ผูว้ จิ ยั ต้องระบุถงึ ระยะเวลาที่จะใช้ในการดําเนินงานวิจยั ทัง้ หมดว่าจะใช้เวลานานเท่าใด และ
ต้องระบุระยะเวลาทีใ่ ช้สาํ หรับแต่ละขัน้ ตอนของการวิจยั วิธเี สนอรายละเอียดในเรือ่ งระยะเวลาในหัวข้อนี้
อาจทําได้ 2 แบบ คือ แบบแรก แบบแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาตามลําดับ ดังตัวอย่าง การวิจยั ใช้
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เวลาดําเนินการ 12 เดือน แบ่งเป็ นขัน้ ตอนตามลําดับคือ ก.) ขัน้ การเตรียมการ (3 เดือน) - 1. ศึกษา
เอกสารและรายงานการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง 2. ติดต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง (ขออนุ มตั ดิ าํ เนินการ ติดต่อผูน้ ํา
ชุมชน เตรียมชุมชน) และรวบรวมข้อมูลต่างๆ ขัน้ ต้นที่จําเป็ น 3. สร้างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั 4.
จัดหาและฝึ กอบรมผูช้ ่วยนักวิจยั 5. ทดสอบและแก้ไขเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ข.)
ขัน้ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล (2 เดือน) - 6. เลือกประชากรตัวอย่าง 7. สัมภาษณ์ประชากรตัวอย่าง ค.) ขัน้
การประมวลผลและการวิ เคราะห์ข้อมูล (3 เดือน) - 8. ลงรหัส ตรวจสอบรหัส นําข้อมูลเข้าเครื่อง
และทําการบรรณาธิการด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 9. เขียนโปรแกรมเพื่อทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้
สถิตติ ่างๆ ตามทีก่ ําหนดไว้รวมทัง้ แปลผลข้อมูล ง.) การจัดทํารายงาน และการเผยแพร่ผลงาน (4
เดือน) - 10.เขียนรายงานการวิจยั 3 เดือน 11.จัดพิมพ์ 1 เดือน ส่วนแบบที่สอง แบบแสดงกิ จกรรม
และช่ วงระยะเวลาตามลําดับ แบบตารางกําหนดการปฏิบตั งิ าน หรือ Gantts Chart ดังตัวอย่าง
(แสดงเฉพาะบางส่วน ม.ค.-มิ.ย.) ดังนี้
เดือน มกราคม-มิ ถนุ ายน-ธันวาคม

กิ จกรรม
ก. การเตรียมการ
1.การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้อง
2.การติดต่อหน่วยงานและรวบรวม
ข้อมูลทีจ่ าํ เป็น
3.สร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
4.จัดหาและฝึ กอบรมผูช้ ว่ ยนักวิจยั
5.ทดสอบและแก้ไขเครือ่ งมือทีใ่ ช้ใน
การวิจยั
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12. งบประมาณค่าใช้จ่าย (budget)
การกําหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจยั ควรแบ่งเป็ นหมวดค่าใช้จ่ายแต่ละหมวด แสดง
ให้เห็นว่า จะใช้ค่าใช้จ่ายใด กําหนดวงเงินงบประมาณเท่าใด การแบ่งหมวดค่าใช้จ่ายทําได้หลายวิธี
่ คือ แบ่งเป็ น 8 หมวดใหญ่ๆ ได้แก่ 1.) ค่าตอบแทน
ตัวอย่างหนึ่งของการแบ่งหมวดทีน่ ิยมใช้กนั ทัวไป
บุคลากร 2.) ค่าใช้จ่ายสําหรับงานภาคสนาม 3.) ค่าใช้จ่ายสํานักงาน 4.) ค่าครุภณ
ั ฑ์ (ถ้ามี) 5.) ค่า
ประมวลผลข้อมูล 6.) ค่าจัดพิมพ์รายงาน 7.) ค่าจัดประชุมวิชาการ เพื่อปรึกษาเรื่องการดําเนินงาน หรือ
เพือ่ ตรวจสอบผลงาน และ 8) ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
ในกรณีท่เี กี่ยวกับเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายนี้ แหล่งทุนวิจยั ที่ให้การสนับสนุ นการวิจยั แต่ละ
แห่ง อาจกําหนดแบบแผนและรายละเอียดทีเ่ ป็ นการเขียนเสนองบประมาณในแบบทีแ่ ตกต่างกัน ผูท้ ่ี
จะขอทุนวิจยั ควรศึกษาวิธกี ารเขียนเสนอของบประมาณจากแต่ละแหล่งทุนทีข่ อการสนับสนุ น และควร
ทราบถึงยอดเงินงบประมาณสูงสุดต่อโครงการที่แหล่งทุนนัน้ ๆ จะให้การสนับสนุ นด้วย เนื่องจากถ้า
ผูว้ จิ ยั ตัง้ งบประมาณไว้สงู เกินไป โอกาสทีจ่ ะได้รบั การสนับสนุนก็จะมีน้อยมาก
ในกรณีทไ่ี ม่ได้ของบอุดหนุนจากแหล่งทุนวิจยั ใดๆ ผูว้ จิ ยั ก็ควรกําหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายใน
หมวดต่ า งๆที่เ กี่ย วข้อ งไว้ เพื่อ ประโยชน์ ใ นการควบคุ ม กํ า กับ ค่า ใช้จ่ า ยในการเตรีย มทุ น และใน
การดําเนินงานวิจยั ของตนเอง
13. เอกสารอ้างอิ ง (references) หรือ บรรณานุกรม (bibliography)
ตอนท้ายของโครงร่างการวิจยั จะต้องมีรายการเอกสารอ้างอิงหรือรายการอ้างอิง อันได้แก่
รายชื่อ หนั ง สือ สิ่ง พิม พ์อ่ืน รายการโสตทัศ นวัส ดุ เวปไซต์ ประกอบการวิจ ัย การเสนอเอกสาร
ประกอบการวิจยั นัน้ รายการอ้างอิงจะอยู่ต่อจากส่วนเนื้อเรื่อง และก่อนภาคผนวก โดยรูปแบบทีใ่ ช้ควร
เป็ นไปตามสากลนิยม เช่น Vancouver Style หรือ APA (American Psychological Association) style
หรือ ตามคูม่ อื การพิมพ์งานวิจยั เฉพาะของแต่ละสถาบัน ตามทีก่ าํ หนดบังคับใช้
14. ภาคผนวก (appendix)
สิง่ ทีน่ ิยมบรรจุไว้ในภาคผนวกของแต่ละงานวิจยั เช่น แบบสอบถาม แบบฟอร์มในการเก็บหรือ
บันทึกข้อมูล เมื่อภาคผนวกมีหลายภาคผนวกได้ ปกติให้ใช้เป็ น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ฯลฯ แต่ละ
ภาคผนวก ให้ขน้ึ หน้าใหม่
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หลักสําคัญสําหรับ การเลือกเรื่องบรรจุ ในภาคผนวก คือให้เลือกบรรจุแต่ ท่ใี ห้ประโยชน์ ใ น
การขยายความสําหรับงานวิจยั เรือ่ งนัน้ เท่านัน้ เป็ นหลักสําคัญ
15. ประวัติของผูด้ าํ เนิ นการวิ จยั (biography)
ประวัติของผู้วจิ ยั เป็ นข้อมูลที่ผูใ้ ห้ทุนวิจยั มักจะใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุนวิจยั ซึ่งถ้ามี
ผูว้ จิ ยั หลายคน ก็ต้องมีประวัติของผูว้ จิ ยั ที่อยู่ในตําแหน่ งสําคัญๆทุกคน ซึ่งต้องระบุหวั หน้ าโครงการ
ผูร้ ว่ มโครงการในตําแหน่งใด และทีป่ รึกษาโครงการ(ถ้ามี)
ประวัตผิ วู้ จิ ยั ควรประกอบด้วยประวัตสิ ว่ นตัว (เช่น อายุ เพศ การศึกษา) ประวัตกิ ารทํางานใน
สาระสรุป และผลงานทางวิชาการต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั เรื่องนัน้ เป็ นสําหลัก และส่วนใหญ่มกั จะ
กําหนดให้เสนอเป็ นแบบความเรียง เฉพาะสาระทีส่ าํ คัญๆทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวผูว้ จิ ยั และการวิจยั
บทสรุป
สาระที่กล่าวถึงในแนวการเขียนโครงร่างสําหรับการวิจยั ดังกล่าวนี้ ปกติแล้วเป็ นที่รูก้ นั เป็ น
อย่า งดีสํ า หรับ ผู้ท่ีผ่ า นการศึก ษาในระดับ บัณ ฑิต ศึก ษาและสํา หรับ ผู้ท่ีเ คยทํา วิท ยานิ พ นธ์( thesis)
ดุษฎีนิพนธ์(dissertation) สารนิพนธ์(thematic paper) และการศึกษาอิสระ(independent study) มาแล้ว
ทัง้ สิ้น บทความนี้ จึง เป็ น เพีย งส่ ว นของการนํ า เสนอเพื่อ การทบทวน เพื่อ ใช้ต รวจเตือ นในสาระ
รายละเอียดในส่วนต่างๆด้วยตนเอง ทีเ่ กีย่ วกับการวิจยั ซึง่ ได้พบว่ายังมีชอ่ งว่าง มีขอ้ บกพร่องปรากฏให้
เห็นอยู่เสมอๆในงานวิจยั ในที่ต่างๆ โดยเฉพาะผู้ท่กี ําลังทําวิจยั วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และสาระ
นิ พ นธ์ และในงานวิจ ยั บางเรื่อ งที่ล ะเลยสาระสําคัญ ที่ส ะท้อ นถึง ความเป็ น งานวิจยั ที่มีคุ ณ ภาพ ได้
มาตรฐาน
ข้อเสนอแนะสําหรับผูท้ ศ่ี กึ ษาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่ว่าจะศึกษาทีใ่ ด แหล่งไหน สถาบันใดก็
ตาม แต่ละแหล่งแต่ละสถาบัน จะมีคู่มอื กําหนดไว้อย่างชัดเจน ในรูปคู่มอื แนวปฏิบตั ิ ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับว่าด้วยการจัดทําวิทยานิพนธ์ การนํ าเสนอเค้าโครงการวิจยั การจัดพิมพ์งานทีเ่ ป็ นมาตรฐาน
ทางวิช าการ ทัง้ ในระดับ ดุ ษ ฎีนิ พนธ์ วิท ยานิ พ นธ์ และสารนิ พ นธ์ ที่เ ป็ น ลัก ษณะเฉพาะของแต่ ล ะ
มหาวิทยาลัย ซึ่งแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นอย่างชัดเจน เป็ นสิง่ ที่นักศึกษาจะต้องใช้และปฏิบตั ิให้
ถูกต้อง ในฐานะผู้ท่ีผ่านการศึก ษาระดับ สูง ระดับ ผู้รู้ผู้ทรงคุ ณวุ ฒ ิ เป็ นผู้ท่ีสามารถผลิต ผลงานทาง
วิชาการที่มมี าตรฐานทางวิชาการ มีคุณค่าทางวิชาการ มีคุณภาพและมีความน่ าเชื่อถือ ที่สามารถ
เผยแพร่สสู่ าธารณะต่อไปได้ โดยทีไ่ ม่น่าจะต้องเสียค่าตรวจรูปแบบต้นฉบับให้สน้ิ เปลืองโดยไม่จาํ เป็ น
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เส้นทางสู่ความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. สมาน อัศวภูมิ
บทคัดย่อ
แม้ว่ า จุ ด หมายการศึก ษาทีถ่ ู ก ต้ อ งคือ “ความเจริญ งอกงาม” แต่ บ่ อ ยครัง้ การจัด
การศึกษาในประเทศไทยคือ “ขุมนรก” ข้อเท็จจริงนี้ชดั ยิง่ ในการทําวิทยานิพนธ์ซงึ ่ เป็ นส่วนหนึง่ ของการ
สําเร็จการศึกษาชัน้ สูงของไทย จนทําให้ผสู้ าํ เร็จการศึกษาจํานวนไม่น้อยเข็ดหลาบในการทําวิจยั ทัง้ ๆ
ทีก่ ารวิจยั เป็ นกุญแจสําคัญในการเรียนรูข้ องมวลมนุ ษยชาติ ทําไมจึงเป็ นเช่นนัน้ เป็ นทีม่ าของบทความนี้
และทางออกทีน่ ํ าเสนอ โดยฐานคิดทีว่ ่า “วิทยานิพนธ์เป็ นเพียงส่วนหนึง่ ไม่ใช่ทงั ้ หมดของการสําเร็จ
การศึกษา” และการทําวิทยานิพนธ์อาจจะเป็ นประสบการณ์ครัง้ แรกในการทําวิจยั ของนักศึกษาจึงจําเป็ น
อย่างยิง่ ทีผ่ ูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายต้องร่วมกันสร้างนักวิจยั รุ่นใหม่ให้รกั การแสวงหาความรูด้ ้วยวิธกี ารวิจยั
และเรียนรูว้ ธิ กี ารวิจยั ไปพร้อมกันการความสําเร็จในการวิจยั ชิ้นแรกของเขา แม้จะไม่ใช่งานวิจยั ชัน้ เยีย่ ม
ก็ตาม
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.
วิ ทยานิ พนธ์: จุดเป็ นและจุดตายในการสําเร็จการศึกษา
ผูเ้ ขียนได้นําเสนอแนวคิดที่อยากเห็นการทําวิทยานิพนธ์ซ่งึ เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกนัน้ เป็ น “ส่วนหนึ่ง” ของการศึกษาตามหลักสูตรจริงๆ ไม่ใช่ “ทัง้ หมด” ของ
การศึกษา จนกลายเป็ น “จุดเป็ นหรือจุดตาย คือสําเร็จหรือไม่สําเร็จการศึกษา” ของนักศึกษาในหลาย
สถาบัน (สมาน อัศวภูมิ 2554, สมาน อัศวภูมิ 2555, และสมาน อัศวภูมิ 2556) และทีพ่ ยายามพูดถึง
เรือ่ งนี้ทุกครัง้ ทีม่ โี อกาสนัน้ มิได้หมายความว่าผูเ้ ขียนไม่อยากได้วทิ ยานิพนธ์ทม่ี คี ุณภาพ ตรงกันข้ามคือ
ผู้เขียนเห็นว่าระบบ กระบวนการ และสภาพการทําวิทยานิพนธ์ท่เี ป็ นอยู่ในปจั จุบนั เป็ นอุปสรรคต่ อ
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ความเจริญงอกงามของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และสกัดกัน้ การพัฒนาศาสตร์ในสาขาทีน่ ักศึกษา
ทําวิทยานิพนธ์ต่างหาก ดังคํากล่าวที่เรามักจะได้ยนิ จนไม่ต้องหาหลักฐานอ้างอิง เช่นคํากล่าวที่ว่า
“วิทยานิพนธ์และงานวิจยั ของไทยทําไว้เพื่อขึน้ หิง้ ” หรือ “งานวิจยั ส่วนใหญ่เหมือนกันเกือบทัง้ นัน้ คือ
ลอกต่อๆ กันมา ทัง้ วิธกี ารวิจยั วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และผลการศึกษา” เป็ นต้น ไม่ทําอย่างนี้กต็ าย
เพราะคณะกรรมการพิจารณาเอาตายเลย แต่ถา้ ทําคล้ายคนอื่นทีเ่ คยได้รบั อนุ มตั ใิ ห้สาํ เร็จการศึกษาไป
แล้ว กรรมการไม่อนุ มตั ใิ ห้สาํ เร็จการศึกษาแล้วก็ “เจอกันทีศ่ าลปกครอง” ครับ จึงทําให้งานวิทยานิพนธ์
หลายแห่งออกมาพิมพ์เดียวกันหมด งานไหนแหวกแนวหน่ อย ต้องเหนื่อยทัง้ นักศึกษาและอาจารย์ท่ี
ปรึกษา ดีไม่ดตี อ้ งรดนํ้ามนต์หลายวัด กว่าจะสําเร็จการศึกษา
กระบวนการบอนไซด์ดงั กล่าวส่งผลต่อการวิจยั ในวงวิชาการไม่น้อย หลายคนที่จบการศึกษา
มาแล้วไม่ทําวิจยั อีกเลยเพราะความคิดสร้างสรรค์และขวัญกําลังใจทางวิชาการถูกทําลายหมดสิน้ ตัง้ แต่
ตอนทําวิทยานิพนธ์แล้ว งานวิจยั ที่ทําๆ กันอยู่ในปจั จุบนั แม้ว่าจํานวนหนึ่งจะเป็ นงานวิจยั เพื่อใช้งาน
โดยเฉพาะงานวิจยั ในทางธุรกิจ แต่งานที่วจิ ยั อื่น ไม่ว่าจะเป็ นงานวิจยั ประกอบผลงานวิชาการ หรือ
งานวิจยั ตามเงื่อนไขทุนทัง้ หลายก็ตาม ส่วนใหญ่กย็ งั เป็ นแบบทําตาม “แบบ และทําด้วยความจําเป็ น”
คล้ายกับที่ทําเป็ นส่วนหนึ่ งของการสําเร็จการศึกษา ที่บอกว่าทําด้วยความจําเป็ น (จริงๆ คือจําใจ)
เพราะหากไม่ทาํ ก็ไม่เป็ นไปตามเงือ่ นไขของตําแหน่ งวิชาการนัน้ ๆ ทีก่ ําหนด หลายคนทําไปบ่นไป กลุม้
ไป แต่ถา้ ไม่ทําก็ไม่ได้เลื่อนตําแหน่ ง เพราะคนบางคนมีกนึ๋ น้อยกว่าเรา แต่ต่อมจริยธรรมน้อยกว่าเราก็
ได้เลื่อนตําแหน่ งจากผลงานที่จา้ งคนอื่นทําให้ และงานวิจยั ประเภทให้ทุนก็มอี าการใกล้เคียงกัน ดูได้
จากว่าเจ้าแม่ของกองทุนนัน้ เป็ นใครและตระกูลไหน นักวิจยั ตระกูลอื่นไม่มที างได้ผุดได้เกิด ยกเว้น
เปลีย่ นจุดยืน ดัง้ นัน้ งานวิจยั ก็จะออกมาพิมพ์เดียวกันหมด นี่คอื อาการทีป่ รากฏในวงการวิจยั และการทํา
วิทยานิพนธ์ของไทย อันเนื่องมาจากระบบ กระบวนการ และคติทางวิชาการทีค่ บั แคบและคลาดเคลื่อน
ของคณาจารย์และผูเ้ กีย่ วข้องกับการจัดบัณฑิตศึกษาของไทย ผูส้ นใจหาอ่านและศึกษาเพิม่ เติมได้จาก
รายการอ้างอิงท้ายบท แต่ท่ยี กประเด็นนี้มาเสนออีกครัง้ เพราะเห็นว่าสิง่ นี้คอื “จุดเป็ นหรือจุดตายใน
ความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา อย่างไรก็ตามความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์นัน้
นอกจากเงือนไขหลักทีส่ าํ คัญดังกล่าวมาข้างต้นยังมี
นักศึกษา: จุดเริ่ มต้นสําคัญของความสําเร็จในการทําวิ ทยานิ พนธ์
แม้ว่าวิทยานิพนธ์เป็ นเพียงส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร แต่วทิ ยานิพนธ์กเ็ ป็ นตัวตน
ของผูส้ ําเร็จการศึกษาพอสมควร ดัง้ นัน้ นักศึกษาหรือผูเ้ รียนจึงเป็ นจุดเริม่ ต้นสําคัญของความสําเร็จใน
การทําวิทยานิพนธ์เป็ นอย่างยิง่
Phillips (1999) แนะนํ าไว้ในหนังสือเขาว่านักศึกษาระดับปริญญาเอกต้องตระหนักว่าการเข้า
ศึกษาในระดับนี้ย่อมมีจุดหมายคือการเรียนรู้ท่เี ข้มข้นและการเป็ นนักวิชาการที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สําหรับ
นัก ศึก ษาที่จ ะมีค วามสํา เร็จ ในการทํา วิท ยานิ พ นธ์นั น้ ต้อ งเรีย นรู้ร ะเบีย บข้อ บัง คับ และมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องในการทําวิทยานิพนธ์ เพราะสถาบันแต่ละแห่งมีขอ้ กําหนดแตกต่างกัน ซึ่งผูเ้ ขียนเห็นด้วย
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อย่างยิง่ เพราะจากประสบการณ์พบว่านักศึกษาจํานวนไม่น้อยไม่ค่อยอ่านคู่มอื การทําวิทยานิพนธ์ เคย
เขียนงานวิชาการมาอย่างไรก็ทาํ เหมือนเดิม พออาจารย์ทป่ี รึกษาให้แก้ไขก็มกั รําคราญ แต่นกั ศึกษาอ่าน
กติกาและทําตามตัง้ แต่ตน้ ก็ไม่ตอ้ งแก้ไขบ่อย
ความใฝ่รใู้ ฝ่เรียนเป็ นคุณสมบัตสิ ําคัญในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึง่ ความจริงแล้วสําคัญ
กับทุกระดับ แต่ในระดับบัณฑิตศึกษานัน้ การใฝร่ ใู้ ฝเ่ รียนเป็ นคุณสมบัตสิ าํ คัญอย่างยิง่ เพราะคุณกําลัง
เตรียมตัวเข้าสูส่ งั คมวิชาการ เป็ นสังคมแห่งการเรียนรูท้ ไ่ี ม่มวี นั จบสิน้ เรียนรูเ้ พื่อตนเอง เพื่อครอบครัว
เพือ่ สังคม และมวลมนุษยชาติโดยรวม การเรียนรูม้ ตี งั ้ แต่เรือ่ งเล็กๆ ใกล้ตวั ไปถึงหลายสิง่ อย่างทีย่ งั ไม่มี
ใครพบมาก่อน นี่คอื คุณสมบัตพิ น้ื ฐานที่สําคัญของนักวิชาวิชาการ แต่เท่าทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั นี้ พบว่า
นักศึกษาของไทยทุกระดับ รวมทัง้ ระบบบัณฑิตศึกษานี้ดว้ ย ขาดลักษณะนิสยั ใฝร่ ใู้ ฝเ่ รียน และหากคุณ
มีลกั ษณะนิสยั ดังกล่าวนี้ย่อมเป็ นอุปสรรคในการทําวิทยานิพนธ์อย่างยิง่ เพราะกว่าจะ “นิพนธ์” ได้ ก็
ต้องศึกษาวิจยั พอสมควร ข้อแนะนําเบือ้ งต้นคือ คุณคงต้องรักการอ่านมากขึน้ และมีการเรียนรูอ้ ย่างเป็ น
ระบบ เป็ นคนชอบสังเกต ตัง้ คําถาม สนุ กอยูก่ บั การคิดวิเคราะห์ การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ไม่เบื่อทีจ่ ะเสนอ
ความคิด การได้รบั มอบหมายให้ศกึ ษาเพิม่ เติมเป็ นโอกาสในการแสวงหาความรูใ้ หม่ อ่านอะไร หรือ
ค้น พบอะไรใหม่ก็อยากนํ า เสนอ ทัง้ การพูดและการเขียน สิ่งที่ผู้เ ขีย นลํา บากใจมากที่สุดในการให้
คํา ปรึก ษาวิท ยานิ พนธ์ใ ห้กบั นักศึกษาคือ การเห็น ความเบื่อ หน่ า ยและรํา คราญของนัก ศึก ษาเวลา
มอบหมายให้อา่ นงานเพิม่ และทีเ่ จ็บปวดทีส่ ดุ คือ การมาพบโดยไม่มอี ะไรคืบหน้า มีความรูส้ กึ เหมือนไป
เก็บเบ็ดแล้วไม่มปี ลาติดเบ็ด มันเศร้าและโหรงเหรงอย่างไรชอบกลครับ แต่กอ็ กี นัน่ แหละคือ “มาพบยัง
ดีกว่าไม่มา” แต่ถา้ มาแล้วมีอะไรก้าวหน้าทุกครัง้ จะเป็ นสัญญาณทีด่ มี าก
Hart (2005) กล่าวถึงทักษะคาดหวังที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาควรมีคอื ทักษะใน
การรวบรวมและเรียนเรียงงานวิชาการ ทักษะในการออกแบบสาระเนื้อหาทีน่ ําเสนอ ทักษะในการศึกษา
ค้นความ ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการบริหารเวลาและทํางานเสร็จตรงเวลา ทักษะในการต่อรอง
และทํางานเป็ นทีม ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ทักษะในการเขียนเอกสารวิชาการ และทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยี ผูเ้ ขียนเห็นด้วยในทุกทักษะ และอยากเพิม่ ทักษะชีวติ เข้าไปอีกหนึ่งทักษะ เพราะผูเ้ ขียน
พบว่าการเรียนรูท้ งั ้ มวลนี้เป็ นไปเพือ่ ชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ทัง้ สิน้ คือ ทัง้ ชีวติ เราเอง ชีวติ คนใกล้ชดิ ชีวติ ผูเ้ กีย่ วข้อง
และชีวติ สรรพสิง่ ในโลก โดยสรุปก็คอื ทักษะวิชาการแบบมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบณ
ั ฑิต กับทักษะชีวติ สม
ฐานะแห่ ง การเรีย นรู้ นั ก ศึก ษาต้ อ งเรีย นรู้แ ละพัฒ นาให้ต นเองเป็ น นั ก วิช าการชัน้ สู ง ให้ไ ด้ และ
ขณะเดียวกันก็สามารถใช้สงิ่ ที่เรียน และปริญญาที่ได้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดกับชีวติ ครอบครัว ชุมชน
สังคม และสรรพสิง่ โดยรวมต่อไป
จากประสบการณ์และความเห็นส่วนตัวของผูเ้ ขียนเห็นว่าเพื่อความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์
และการเป็ นนักวิชาการชัน้ สูงทีม่ คี ุณภาพ นักศึกษาควรตรวจสอบตนเองว่ามีลกั ษณะดังกล่าวมาข้างต้น
มากน้ อ ยเพีย งใด ถ้ า รัก ที่จ ะเป็ น สมาชิก ประชาคมชาววิช าการแล้ว ก็ต้ อ งเรีย นรู้แ ละพัฒ นาสิ่ง ที่
นักวิชาการส่วนใหญ่เขาเป็ น ทําได้มากเท่าใดความขับข้องใจในการก้าวสู่วงวิชาการก็จะลดลงมาก
เท่า นัน้ และความสํา เร็จ ในการทํา วิท ยานิ พ นธ์ท่ีมีคุ ณ ภาพอย่า งมีค วามสุ ข ก็เ ป็ น ไปได้ม ากเท่า นัน้
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(ต่อบริบททางวิชาการของไทยต้องเปลีย่ นไปตามแนวทีน่ ําเสนอไปข้างต้น) สําหรับข้อเสนอแนะในเชิง
ปฏิบตั กิ ค็ อื
1. หลังจากนักศึกษามีความชัดเจนแล้วว่าตนเองจะทําวิจยั เรื่องใด หรืออย่างน้อยในขอบข่าย
(area) ไหน ด้วยวิธกี ารวิจยั ใดแล้ว ให้วเิ คราะห์งานทีต่ อ้ งดําเนินการทัง้ หมดจากปจั จุบนั ถึง
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
2. นําเสนองาน และแผนปฏิบตั กิ ารในการทํางานแต่ละส่วนต่ออาจารย์ทป่ี รึกษา เมื่ออาจารย์ท่ี
ปรึกษาเห็นชอบแล้ว ให้นักศึกษาใช้แผนปฏิบตั ิการดังกล่าวเป็ นเครื่องมือในการกํากับ
การทํางานของตน และการปรึกษางานของตนกับอาจารย์ทป่ี รึกษา
3. ทํา งานตามแผนปฏิบ ัติก ารให้ม ากที่สุด นํ า แผนดัง กล่ า วมาด้ว ยทุ ก ครัง้ ที่พ บอาจารย์ท่ี
ปรึกษา เพือ่ เป็ นจุดเริม่ ต้นในการพบกันทุกครัง้ ว่าตอนนี้อยูข่ นั ้ ตอนใดตามแผนดังกล่าว และ
เมือ่ พบอาจารย์ทป่ี รึกษาคราวทีแ่ ล้ว มีงานทีต่ อ้ งทําคืออะไร ผลเป็ นอย่างไร การพบอาจารย์
ที่ปรึกษาวันนี้จะปรึกษาเรื่องอะไร อยู่ในขัน้ ตอนใดของแผนปฏิบตั กิ ารดังกล่าว นักศึกษา
ต้องเป็ นผู้บนั ทึกการวิทยานิพนธ์ของตน และนํ าเสนออาจารย์ท่ปี รึกษาทุกครัง้ ที่พบกัน
อย่างไปคาดหวังว่าอาจารย์ท่ปี รึกษาจะจําได้ว่า “คุณทําวิจยั เรื่องอะไร และตอนนี้กําลังทํา
อะไรอยู”่ เพราะนี่คอื งานวิจยั ของนักศึกษา
4. การมาพบอาจารย์ทป่ี รึกษาแต่ละครัง้ ควรมีการนัดหมายล่วงหน้าเสมอ ยกเว้นกรณีจําเป็ น
จริงๆ ซึ่งก็ไม่ควรเกิดบ่อย ผู้เขียนบอกนักศึกษาในความดูแลเสมอว่า “โปรดอย่ามาพบ
อาจารย์ท่ปี รึกษาแบบไปหาเห็ด” คือเดินไปเรื่อยๆ เห็นเมื่อไหร่กพ็ บ เหมือนชาวบ้านไป
เก็บเห็ด เพราะทุกคนต่างก็มตี ารางเวลาของตนเอง
5. ต้องพยายามจัดเวลาทํางานให้ตายตัวและสมํ่าเสมอ เช่น ทุกวัน เวลา สองทุ่มถึงสีท่ ุ่ม เป็ น
ต้น และถึงเวลานัน้ ต้องทําอะไรสักอย่างเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ หรืออย่างน้อยก็ทบทวนงาน
และแผนการดํ า เนิ น งานเพื่อ ให้ก ารดํ า เนิ น งานต่ อ เนื่ อ ง เพราะงานวิช าการต้ อ งการ
ความต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ขาดตอนความคิดและมีความคืบหน้าในแต่ละวัน ยกเว้นมีภารกิจ
แทรกทีจ่ าํ เป็ นจริงๆ
6. ประการสุดท้าย ให้นักศึกษาเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็ นระบบ และไม่มกี ารเคลื่อนย้าย
หรือทําลายจนกว่าโครงการจะสิน้ สุด เพราะงานบางอย่าง หรือเอกสารอ้างอิงบางชิน้ หาก
หาไม่เจอ หรือหายไประหว่างงานทีย่ งั ไม่เสร็จอาจจะทําให้นักศึกษาเสร็จเอง คือ ทํางานต่อ
ไม่ได้ และสําคัญที่สุดคือ ควรเก็บสําเนาแฟ้มงานไว้หลายสําเนา ถ้าเป็ นคอมพิวเตอร์ก็
สําเนาไว้หลายไฟล์ และหลายแหล่ง ถ้าพิมพ์งานในคอมพิวเตอร์เป็ นหลัก ให้พมิ พ์ชน้ิ งานที่
ทําเสร็จแล้วทุกครัง้ ก่อนปิ ดเครือ่ ง เพราะหากเกิดปญั หาขึน้ คุณก็ยงั มีตน้ ฉบับทีพ่ มิ พ์ไว้ ครับ
นี้คอื เสนอแนะทีเ่ ป็ นจุดเริม่ ต้นสําคัญสูค่ วามสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์ครับ Wisker
(2008) แนะนํ าว่านักศึกษาควรจัดความสมดุลของชีวติ ให้ดรี ะหว่าง “การทํางานปกติ ชีวติ ครอบครัว
และการทําวิทยานิพนธ์” ซึง่ ก็ตรงกันกับทีผ่ เู้ ขียนแนะนําลูกศิษย์เสมอว่า ยิง่ เรียนสูงชีวติ การทํางานต้อง
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ดีกว่า และอย่าให้การเรียนปริญญาโท ปริญญาเอกทําให้เสียครอบครัว ในทางตรงกันข้ามยิง่ เรียนสูงชีวติ
ครอบครัวยิง่ ต้องดีขน้ึ ตามลําดับ อย่าทําให้ภรรยาหรือสามีตอ้ งเตือนว่า “คุณจะเอาวิทยานิพนธ์ หรือจะ
เอาเมีย (ผัว)” นะครับ จะบอกให้
อาจารย์ที่ปรึกษาและมหาวิ ทยาลัย: จุดเป็ นและจุดตายที่สาํ คัญ
อาจารย์ท่ีป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ทํา หน้ า ที่อ ย่า งน้ อ ยสองส่ว นในการได้ร บั มอบหมายให้เ ป็ น ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประการแรกคือ “เป็ นผูร้ บั ผิดชอบให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาในการทําวิทยานิพนธ์”
และประการที่ส องคือ เป็ น คณะกรรมการร่ว มประเมิน และรับ รองงานนิ พ นธ์ข องนัก ศึก ษาในฐานะ
คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่วนคณะกรรมการจะมีองค์ประกอบอย่างไร และเป็ นใครบ้าง
เป็ นเรื่องเฉพาะของแต่ละสถาบัน (2005) ด้วยอาจารย์ทป่ี รึกษาเป็ นทัง้ เพื่อนร่วมรบกับนักศึกษา และ
เป็ นผู้ร่วมตัดสินผลการปฏิบ ตั ิงานในการรบของนักศึกษาในวันสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ อาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิ พนธ์ต้องแยกบทบาทของตนเองให้ออก ซึ่งจะขอแยกกล่า วถึงเป็ นสองส่วนแยกกัน
เฉพาะในส่วนนี้จะกล่าวถึงเฉพาะในส่วนเป็ นเพือ่ นร่วมรบในฐานะเป็ นทีป่ รึกษาให้นกั ศึกษาปลอดภัยจาก
สนามเป็ นสําคัญ ดังจะได้นําเสนอต่อไป
ส่วนแรกขอนําเสนอแนวคิดของ Phillips (1999) ทีค่ วามคาดหวังของนักศึกษาทีม่ ตี ่อทีป่ รึกษา
และทีป่ รึกษาคาดหวังจากนักศึกษาไว้ดงั นี้
สิง่ ทีน่ กั ศึกษาส่วนใหญ่คาดหวังจากทีป่ รึกษาคือ
1. อยากได้รบั คําปรึกษาแนะนําจากอาจารย์ทป่ี รึกษา
2. อยากให้อาจารย์ทป่ี รึกษาอ่านงานเขาอย่างจริงจังและถ้วนทัว่
3. อยากให้อาจารย์ทป่ี รึกษามีเวลาให้เมือ่ เขาต้องการความช่วยเหลือ
4. อยากเห็นอาจารย์ทป่ี รึกษาเป็ นคนทีเ่ ข้าพบสะดวก และเปิดใจรับฟงั เขา
5. อยากเห็นอาจารย์ทป่ี รึกษาวิพากษ์วจิ ารณ์งานอย่างสร้างสรรค์
6. อยากเห็นอาจารย์ทป่ี รึกษามีความรูเ้ รือ่ งทีเ่ ขาวิจยั เป็ นอย่างดี
7. อยากเป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษาทีม่ กี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระเด็นต่างๆ ได้
8. อยากเห็นอาจารย์ทป่ี รึกษามีความสนใจและใส่ใจในงานวิจยั ของเขา
9. อยากเห็นอาจารย์ทป่ี รึกษามีสว่ นร่วมในความสําเร็จของเขาด้วย
ส่วนความคาดหวังของอาจารย์ทป่ี รึกษามีต่อนักศึกษาในความดูแลมีดงั นี้
1. อยากเห็นนักศึกษาเป็ นคนทีพ่ ง่ึ พาตนเองได้ ไม่ใช่รอรับจากอาจารย์อย่างเดียว
2. อยากเห็นนักศึกษาเขียนงานอย่างมีคุณภาพก่อนส่งให้อา่ น ไม่ใช่ตดั ต่อ หรือเพิง่ ร่างเป็ น
ต้นฉบับแรก (first draft)
3. อยากเห็นนักศึกษามาพบอย่างสมํ่าเสมอ
4. อยากเห็นนักศึกษาซื่อสัตย์ในการนําเสนองาน
5. อยากเห็นนักศึกษาใส่ใจในคําปรึกษาแนะนําทีใ่ ห้ โดยเฉพาะสิง่ ทีน่ กั ศึกษามาขอคําแนะนํา
6. อยากเห็นนักศึกษาใส่ใจและตื่นเต้นในงานทีต่ นเองทํา ซึง่ จะสนุ กในการให้คาํ ปรึกษา
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นี่คอื มุมมองโดยรวมของทัง้ สองฝา่ ย สําหรับอาจารย์ทป่ี รึกษาจะนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้
อย่างไร ก็คงเป็ นเอกสิทธิ ์ของแต่ละท่าน สําหรับผูเ้ ขียนแล้วเห็นว่า ความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาขึ้นอยู่กบั กระบวนการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ และความร่วมมือของทัง้ สองฝ่าย คือ
นักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษา หากอาจารย์ท่ีปรึกษาคาดหวังอย่างไรจากนักศึกษา และนักศึก ษา
คาดหวัง อะไรจากการรับ คํา ปรึก ษา ก็ค วรได้ป รึก ษาหารือ และตกลงกันเสียแต่ ต้น และใช้ข้อตกลง
เหล่านัน้ เป็ นบรรทัดฐานในการทํางานร่วมกัน เป็ นรายกรณี อย่างไรก็ตามปญั หาการทํางานร่วมกัน
ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ทป่ี รึกษาในบริบทการศึกษาไทยในปจั จุบนั ค่อนข้างจะเป็ นไปในเชิงบวก แต่
ตัวทีท่ าํ ให้เกิดปญั หาอยูใ่ นปจั จุบนั ก็คอื ระบบและกระบวนการทําวิทยานิพนธ์ของไทยดังได้กล่าวมาแล้ว
ในบทนํ าและในหลายบทความทีผ่ ูเ้ ขียนเคยนํ าเสนอไว้ ดังตัวอย่างในรายการอ้างอิงท้ายเล่ม ความไม่
แน่ ใจในการตัดสินใจทางวิชาการทําให้การคําปรึกษาเป็ นไปอย่างคลุมเครือ และนํ าไปสู่ความเครียดทัง้
สองฝา่ ย ยิง่ ถ้ามีทป่ี รึกษาตัง้ แต่สองคนขึน้ ไป และท่านเหล่านี้ไม่ค่อยคุยกันแล้วก็ ตําบลกระสุนตกจึงอยู่
ทีน่ กั ศึกษาเป็ นผูร้ บั เคราะห์กรรมไป แล้วทางออกของเรือ่ งนัน้ ผูเ้ ขียนมีความเห็นดังนี้
ประการแรกระบบและกระบวนการในการทําวิทยานิพนธ์ตอ้ งได้รบั การแก้ไข ซึง่ จะนําเสนอเพื่อ
การพิจารณาในตอนต่อไป
ประการที่ส อง มหาวิท ยาลัย ต้อ งกํา หนดนโยบาย มาตรฐาน และความคาดหวัง ในการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของตนเองให้ชดั เจน ควบคุมกํากับโดยระบบ ไม่ใช่บุคคล หรือคณะบุคคล
ส่วนการปฏิบตั ิให้เป็ นหน้าที่ของหน่ วยปฏิบตั ิ และผูป้ ฏิบตั ิ เขาจะได้มอี ํานาจและความเป็ นอิสระทาง
วิชาการในการตัดสินใจ ความคลุมเครือและความเครียดจะได้ลดลง หรือขจัดไป
ประการทีส่ าม คณะกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และนักศึกษาต้องปรึกษาหารือแนวทางและ
กติกาในการดูแลให้คาํ ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็ นรายกรณีตงั ้ แต่เริม่ ต้น และใช้แนวทางนัน้ เป็ นแผนแม่บท
ั หาใดๆ เกิดขึ้น ต้อ งแก้ป ญ
ั หาโดยการประชุ ม ทวิภ าคี คือ ระหว่า ง
ในการทํา งานร่ว มกัน หากมีป ญ
นักศึกษา และคณะกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่ใช่ปล่อยให้นกั ศึกษาแก้ปญั หาตามยถากรรม
ประการสุดท้าย สาขาวิชาทีร่ บั ผิดชอบในการจัดการศึกษาหลักสูตรนัน้ ต้องออกแบบงานธุรการ
ให้เ อื้อ ต่ อ การทํา วิท ยานิ พ นธ์ ข องนั ก ศึก ษา ให้นั ก ศึก ษาปวดหัว เฉพาะเรื่อ งงานวิช าการที่เ ขาทํ า
วิทยานิพนธ์ และอย่าให้งานธุรการเป็ นปญั หาเสียเอง
เรื่องนี้โดยทัวไปก็
่ จะเป็ นไปประมาณนี้ซ่งึ ทําให้อาจารย์ทป่ี รึกษาเป็ น “จุดเป็ นมากกว่าจุดตาย”
ในการทําวิท ยานิ พ นธ์ข องนัก ศึก ษา และเชื่อ ว่า นัก ศึก ษาและอาจารย์ท่ีปรึก ษาจะกล้า สร้า งผลงาน
วิชาการใหม่ๆ และดีๆ มากขึน้ และกระบวนการทําวิทยานิพนธ์จะเป็ นเบ้าหลอมและสร้างนักวิจยั และ
นักวิชาการรุน่ ใหม่ทม่ี ขี วัญกําลังใจ และมีความกล้าหาญทางวิชาการมากขึน้ แน่นอน
ระบบงานและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง: คําตอบอยู่ที่ฐานคิ ดและการออกแบบระบบ
ระบบงานและกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องกับการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโดยทัวไปจะมี
่
อยูส่ าม
ส่วนใหญ่คอื ส่วนทีเ่ กีย่ วกับการจัดบัณฑิตศึกษาโดยรวมของมหาวิทยาลัย ส่วนทีเ่ ป็ นหน่วยกํากับการจัด
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บัณฑิตศึกษา และส่วนทีเ่ ป็ นหน่วยปฏิบตั กิ ารในการจัดบัณฑิตศึกษา ซึง่ จากการศึกษาหนังสือหลายเล่ม
พบข้อสรุปตรงกันว่าส่วนใหญ่จะมีรปู แบบและวิธกี ารแตกต่างกันไปแล้วแต่สถาบันและประเทศ (Phillips
1999, Pearce 2005, Levin 2005, และ Wisker 2008) และจากประสบการณ์ของผูเ้ ขียนทีเ่ คยไปศึกษา
ระบบงานและกระบวนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและทําวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยหลายแห่งใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าแต่ละแห่งเลือกระบบและกระบวนการแตกต่างกัน แต่สว่ นใหญ่จะเบ็ดเสร็จที่
สาขาวิชา สําหรับหน่ วยกํากับการจัดบัณฑิตศึกษามักจะเป็ นเรื่องของคณะที่เปิ ดสอนสาขาวิชานัน้ ๆ
ั ฑิตวิทยาลัยทํา
หลายแห่งยกเลิกบัณฑิตวิทยาลัย และหลายแห่งมอบงานระดับบัณฑิตศึกษาให้บณ
หน้าที่แทนหน่ วยนโยบายและมาตรฐานการจัดบัณฑิตศึกษาแทนหน่ วยงานระดับมหาวิทยาลัย ส่วน
มหาวิทยาลัยจะเป็ นผูก้ ําหนดนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาโดยรวมทัง้ สถาบัน รวมทัง้ การจัด
บัณฑิตศึกษาด้วย ส่วนกรณีของประเทศไทยนัน้ ส่วนใหญ่ยงั คงหน่ วยงานไว้ทงั ้ สามระดับ และควบคุม
กํา กับ การจัด บัณ ฑิต ศึกษาแบบบัง คับ บัญ ชา และล้ว งลูกวิช าการในทุ ก เรื่อ งและทุ ก โอกาส (สมาน
อัศวภูมิ 2555)
จริงแล้วงานการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกสถาบันน่ าจะมีสามส่วนใหญ่ๆ คือ งานนโยบาย
และมาตรฐาน งานกํากับติดตามนโยบายและมาตรฐาน และงานปฏิบตั กิ ารจัดการศึกษาตามหลักสูตร
นโยบายและมาตรฐานที่กําหนดไว้ ถ้าจะมีหน่ ว ยงานรับ ผิดชอบงานแต่ ละส่วนในสามเรื่องโดยสาม
หน่ วยงานก็ไม่น่าจะมีปญั หาใดๆ โดยหน่ วยงานระดับมหาวิทยาลัยรับผิดชอบการกําหนดนโยบายและ
มาตรฐานการจัดการศึกษา หน่ วยงานระดับบัณฑิตวิทยาลัยรับผิดชอบการกํากับติดตามการดําเนินงาน
ตามนโยบายและมาตรฐานการจัด การศึก ษา และให้ส าขาวิช าซึ่ง เป็ น หน่ ว ยงานย่อ ยในคณะเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่วนคณะรับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ไป เป็ นต้น สําหรับมหาวิทยาลัยทีไ่ ม่มบี ณ
ั ฑิตวิทยาลัยก็จะมีหน่ วยงานระดับมหาวิทยาลัยรับผิดชอบใน
การกําหนดนโยบายและมาตรฐานการจัดบัณฑิตศึกษา ส่วนการจัดการเป็ นเรือ่ งของคณะ โดยหน่ วยงาน
ระดับคณะเป็ นผูก้ ํากับนโยบายและมาตรฐาน (แทนบัณฑิตวิทยาลัย) และให้สาขาวิชาเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ในการปฏิบตั กิ ารจัดบัณฑิตศึกษา อย่างไรก็ตามอาจจะมีมหาวิทยาลัยบางแห่งมีทงั ้ บัณฑิตวิทยาลัยและ
คณะต้นสังกัดทีจ่ ดั บัณฑิตศึกษา และได้เปลี่ยนบทบาทให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยทําหน้าทีเ่ ป็ นหน่ วยนโยบาย
และมาตรฐานแทนหน่ วยงานระดับมหาวิทยาลัยที่กล่าวถึงในระบบทีส่ อง โดยสรุปแล้วบทบาทหน้าที่
การจัดบัณฑิตศึกษามีสองแบบคือ แบบทีม่ สี ามหน่ วยงานเพื่อรับผิดชอบงานสามส่วน หรือแบบทีม่ สี อง
หน่วยงานแต่รบั ผิดชอบงานทัง้ สามส่วนทีก่ ล่าวมาตอนต้น
ประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่งทีผ่ เู้ ขียนนํ าเสนอมาข้างต้นคือ ผูเ้ ขียนกล่าวถึงงานสามงาน และ
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยสามหน่วย หรือสองหน่วยเพื่อรับผิดชอบงานดังกล่าว แต่ผเู้ ขียนไม่ได้พดู ถึง
คณะกรรมการระดับ คณะ กรรมการระดับ บัณ ฑิต วิท ยาลัย กรรมการวิ ช าการ หรือ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยแต่ประการใด ทัง้ นี้ผเู้ ขียนเห็นว่าคณะกรรมการต่างๆ เหล่านัน้ ไม่ใช่หน่ วยงาน แต่
เป็ นเพียงองค์คณะบุคคลที่กาํ หนดไว้ให้มีส่วนร่วมในการบริ หารมหาวิ ทยาลัยเท่านัน้ แต่ในบริบท
การบริหารหน่ วยงานราชการของประเทศไทย คณะกรรมการเหล่านี้ต่างทําหน้ าที่ประหนึ่งเป็ นคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ล้วงลูกได้ทุกเรื่อง ซึง่ ผิดหลักการบริหารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ คือ “one man
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one master” ด้วยความเข้าใจและปฏิบตั ทิ ค่ี ลาดเคลื่อนการบริหารงานในประเทศไทยจึงมีอาการแบบ
.”back seat’s drivers” ให้เห็นกันอยูท่ วไป
ั ่ แต่พอเกิดอุบตั เิ หตุมาคนทีจ่ ะเข้าคุกคือคนขับ (ผูบ้ ริหาร)
ส่วน “back seat’s drivers” (กรรมการทัง้ หลาย) ก็ลอยนวลกันต่อไป ดังนัน้ เราต้องออกแบบกันให้ดี
และกําหนดบทบาทหน้าที่ ตลอดจนความรับผิดรับชอบ (ยํ้า รับผิดรับชอบ) ให้ชดั เจน แต่คงไม่สามารถ
ลงรายละเอียดในบทความนี้ได้ดว้ ยข้อจํากัดของเรือ่ ง ซึง่ คงต้องเขียนอีกบทความครับ
เรื่องที่อยากจะกล่าวถึงเรื่องต่อไปคือ “คณะกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา” ประเด็นแรกคือคณะกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ในฐานะผูร้ บั
ผิดและรับชอบ (เพราะมีช่อื ปรากฏในงานวิจยั ของนักศึกษา) มีหน้าที่อะไร อย่างไร ดังได้กล่าวไปแล้ว
ตอนต้น แต่ในส่วนนี้อยากชีใ้ ห้เห็นว่าคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์นัน้ เปรียบเสมือนผูร้ บั ผิดชอบ
การสอนรายบุคคลในรายวิชา “วิทยานิพนธ์” ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของรายวิชาในหลักสูตร และเขียนไว้อย่าง
ชัดเจนในปกวิทยานิพนธ์ว่า “เป็ นส่วนหนึ่งในการศึกษาตามหลักสูตร” (ขอยํ้า ไม่ใช่ทงั ้ หมด) นอกจาก
รับ ผิด ชอบในการควบคุ ม ดู แ ลตลอดการทํ า วิท ยานิ พ นธ์ ข องนั ก ศึก ษาแล้ ว ยัง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการนอก (กรรมการทีป่ รึกษา)
ทัง้ ในและนอกมหาวิทยาลัยอีกอย่างน้อยสองคน ร่วมเป็ นสีค่ น เป็ นคณะพิจารณาวิทยานิพนธ์ สอบแล้ว
รับรองแล้วยังต้องผ่านการตรวจทัง้ บทคัดย่อภาษาไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ และคณะกรรมการตรวจ
มาตรฐานวิทยานิพนธ์อกี ชุดหนึ่ง ก่อนนํ าเสนอบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อนํ าเข้าพิจารณาในคณะกรรมการ
บัณฑิต ศึกษา จึงจะถือว่าการสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์สมบูรณ์ และถือเป็ นส่วนหนึ่ งของการสําเร็จ
การศึกษาได้ ซึง่ น่ าจะเพียงพอในรับรองผลการเรียนในรายวิชาวิทยานิพนธ์ เพราะมหาวิทยาลัยต่างๆ
โดยทัวไปก็
่
มีร ะบบและกระบวนการทํา และตรวจสอบวิท ยานิ พ นธ์ก ัน ประมาณนี้ ค รับ ดัง ข้อ สรุ ป ที่
Pearce (2005) ประมวลไว้ และสอดคล้องกันประสบการณ์ท่ผี ูเ้ ขียนได้จากการศึกษาระบบและ
กระบวนการวิทยานิพนธ์ในหลายมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ทีส่ าํ คัญ
คือเป็ นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548 (กระทรวงศึกษาธิการ 2548) ทีก่ าํ หนดไว้ในข้อ 13 เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทที่ศกึ ษาในแผน ก แบบ ก 1 ความ ตอนหนึ่งว่า “เสนอวิ ทยานิ พนธ์และสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขัน้ สุดท้ ายโดยคณะกรรมการที่ สถานบันอุดมศึกษานัน้ แต่ ตงั ้ ” (มีกรรมการภายนอกร่วม
หรือไม่ร่วมก็ไ ม่ไ ด้กล่ าวถึง) และระดับปริญญาเอก แบบ 1 ว่า “เสนอวิ ท ยานิ พนธ์และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขัน้ สุดท้ ายโดยคณะกรรมการซึ่ งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกสถาบัน” ซึง่ น่าจะมีความหมายตามนัยทีน่ ําเสนอมาแล้วข้างต้น
เรื่องสุดท้ายคือระบบงานธุรการทีเ่ กี่ยวข้องกับการทําวิทยานิพนธ์ ซึ่งหลายแห่งเป็ นอุปสรรค
ในความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ทัง้ ธุรการในระดับสาขาวิชา ระดับคณะ ระดับบัณฑิต
วิท ยาลัย (ถ้ายังมีบ ณ
ั ฑิต วิท ยาลัย ) และระดับ สถาบัน สิ่งที่มหาวิท ยาลัย และผู้มีส่ว นเกี่ย วข้อ งควร
ดําเนินการคือ การออกแบบระบบและกระบวนการทางธุรการไม่เป็ นอุปสรรคในการสําเร็จของนักศึกษา
เพราะแค่ปวดหัวกับการทําวิทยานิพนธ์กแ็ ย่จะตายอยูแ่ ล้ว ยังต้องมาเจอปญั หาทางธุรการอีกแล้ว ชาติน้ี
คงไม่อยากวิจยั อีกเลยครับ หรือผูอ้ า่ นจะว่าอย่างไร
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บทสรุปสุดท้ายเรื่อง: ความพอดีของทุกอย่างคือคําตอบสุดท้าย
ท้ายสุดนี้ผเู้ ขียนอยากบอกว่า “ผมอายุมากแล้วนะ และไม่ตอ้ งทําวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจยั เพื่อ
ความก้าวหน้ าในวิชาชีพอีกแล้วนะ” แต่ก็ยงั เชื่อและชอบการเรียนรูโ้ ดยวิธกี ารวิจยั และยังอยากเห็น
การวิจยั ในประเทศไทยสร้างคุณค่าและพัฒนางานวิชาการมากขึน้ อยากเห็นการทําวิทยานิพนธ์เป็ น
สนามฝึ กนักวิชาการมือใหม่หดั ขับที่ดี มีคุณภาพระดับหนึ่ง และที่สําคัญคือมีขวัญกําลังใจในการเป็ น
เรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมีวิธีการศึกษาค้นคว้าที่เ ชื่อถือได้เ ป็ น เครื่องมือ และเป็ นกําลังสําคัญในสังคม
วิชาการของประเทศต่อไป
ประเด็นทีผ่ เู้ ขียนต้องการจะนําเสนอและเชิญชวนให้ผอู้ ่านและผูส้ นใจช่วยกันคิดและหาทางออก
ด้วยกันก็คอื การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของไทยจัดขึน้ เพื่อการสร้างนักวิชาการและนักวิจยั รุ่น
ใหม่ใช่หรือไม่ ถ้าใช่ระบบงานและกระบวนการทีท่ าํ อยูใ่ นปจั จุบนั ตอบโจทย์ขอ้ นี้หรือไม่ ซึง่ ในทัศนะของ
ผูเ้ ขียนเห็นว่าเป็ นการบรอนไซด์มากกว่าสร้างเสริม ส่วนแนวทางใหม่จะเป็ นอย่างไร คงต้องร่วมกันคิด
ให้ตกผลึกมากว่านี้ ส่วนความเห็นและข้อคิดทีน่ ําเสนอไปข้างต้นเป็ นเพียงข้อสังเกตทีน่ ่ าจะเป็ นทางออก
หนึ่งเท่านัน้
ประเด็นทีส่ องผูเ้ ขียนเห็นว่าความสําเร็จในการทําวิยานิพนธ์ของนักศึกษามีหลายองค์ประกอบ
แต่หลักๆ น่ าจะมีสามส่วนคือ ส่วนทีเ่ ป็ นความรับผิดชอบของนักศึกษาเอง ส่วนทีเ่ ป็ นหน้าทีข่ องอาจารย์
ที่ปรึกษา และส่วนที่เป็ นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ผูเ้ ขียนเชื่อว่าถ้าระบบและกระบวนการที่
เกี่ย วข้อ งในระดับ มหาวิท ยาลัย ดํ า เนิ น การโดยระบบบริห าร ให้ค วามเป็ น อิส ระทางวิช าการแก่
ผูร้ บั ผิดชอบ และกํากับคุณภาพโดยระบบ ไม่ใช่รายบุคคล แล้วจะส่งผลสําคัญต่อคุณภาพวิทยานิพนธ์
และคุณภาพการศึกษาโดยรวมต่อไป
ด้วยความรักในการเรียนรู้ และประสบการณ์ในการเป็ นนักเรียนการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ทีผ่ ่านมา
พบว่าการเรียนรู้ในระบบเปิ ด มีบรรยากาศที่ปราศจากความกลัว และมีอสิ ระในการเรียนรู้จะนํ าไปสู่
การเรียนรูท้ ต่ี รงใจผูเ้ รียน และความรักในการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ได้ ในระบบและบรรยากาศทีต่ รงกันข้ามก็
จะไม่ต่างกับการปลูกต้นไม้และรดด้วยนํ้าร้อนครับ จะเป็ นอย่างไรนัน้ เชื่อว่าแมวก็ยงั สรุปได้ครับ
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เทคนิคการทําวิทยานิพนธ์อย่างมีคณ
ุ ภาพ
ดร.วิเศษ ภูมวิ ชิ ยั
ความหมายของวิ ทยานิ พนธ์
วิทยานิพนธ์ ในความหมายตามพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 ( 2542 ) อธิบายว่า
วิทยานิพนธ์คอื บทนิพนธ์ทผ่ี เู้ รียบเรียงยกเอาหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึน้ วิจยั หรือพรรณนาขยายความ โดย
นับเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ เสนอรับปริญญา สําหรับในคําศัพท์วทิ ยานิพนธ์ภาษาอังกฤษเราคุน้ เคย
กับคําสองคําคือ Thesis กับ Dissertation คําว่าThesis ตามความหมายใน Encyclopedic Edition ( 1993 )
อธิบายว่า 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” ส่วน
คําว่า Dissertation ตามความหมายใน Encyclopedic Edition ( 1993 ) อธิบายว่า Dissertation “ a formal
discourse, written or spoken // a treatise, esp. an original piece of research written for a
doctorate” บุญชม ศรีสะอาด (2546 ) อธิบายว่า วิทยานิพนธ์ (Thesis or Dissertation ) เป็ นเอกสาร
วิจยั ทีใ่ ช้เป็ นส่วนประกอบในการศึกษาเพื่อรับปริญญาบัตร ส่วนวันวิสาข์ แก้วสมบูรณ์ (2554 ) เห็นว่า
วิทยานิพนธ์เป็ นดัชนีบ่งชี้ถงึ คุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ก่อให้เกิดความรูใ้ หม่ท่เี อื้ออํานวย
ประโยชน์ ใ นทางวิช าการหรือ สามารถประยุ ก ต์ใ ช้ในสังคม จากความหมายดังกล่ าวมาแล้วจะเห็นว่ า
วิทยานิพนธ์เป็ นผลงานทีต่ อ้ งอาศัยพลังความคิด ใช้พลังสติปญั ญาเพื่อประมวลข้อมูลทางวิชาการสะท้อน
เป็ นองค์ความรู้ โดยอาศัยแรงกายบวกกับความรูค้ วามสามารถ รวมเป็ นพลังในการทํางานด้วยความ
รอบคอบ มีความขยัน ความอดทน อย่างต่อเนื่องในการทํางานอย่างสร้างสรรค์
การทําวิทยานิพนธ์ นิสติ นักศึกษาต้องมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ค้นหาความรูจ้ ากแหล่ง
ต่างๆทัง้ ในตัวบุ คคล เอกสารที่เป็ นทฤษฎี หลักการและผลงานวิจยั ต่ างๆ เพื่อสร้างแบบจําลองทาง
ความคิดนําไปสู่การพิสจู น์ให้เกิดความน่ าเชื่อถือ ซึง่ การทําวิทยานิพนธ์เป็ นส่วนหนึ่งของการเรียนใน
ระดับบัณฑิตศึกษาทัง้ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบันการศึกษา ปกติแล้วการเรียนระดับ
บัณฑิตศึกษาจะประกอบด้วย สองส่วน คือ ส่วนแรก เป็ นการเรียนตามรายวิชาหรือที่ เรียกว่า Course
Work และส่วนทีส่ องคือการทําวิทยานิพนธ์จะเป็ นส่วนสําคัญและเป็ นเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษา
การเขียนวิทยานิพนธ์จงึ เป็ นเรือ่ งจําเป็ น ดังนัน้ การทีจ่ ะสามารถบรรลุผลดังกล่าวได้นนั ้ นิสติ นักศึกษา
ต้องมีความรูใ้ นเรื่องทีท่ ํา มีระบบการคิดทีด่ ี ในการทํางานต้องอาศัยทัง้ ความรู้ ความสามารถ จึงจะ
ช่วยให้วทิ ยานิพนธ์มคี ุณภาพ ส่งผลให้สําเร็จตามระยะเวลาของหลักสูตรทีก่ ําหนดไว้ดว้ ย โดยทัวไป
่
แล้วการทําวิทยานิ พนธ์จะมีการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยเฉพาะการศึกษาใน
หลักสูตรระปริญญาเอกจะต้องลงหน่วยกิตการเรียนเพื่อทําวิทยานิพนธ์ดว้ ย ปจั จุบนั มีมหาวิทยาลัยหลาย
แห่งทัง้ ภาครัฐและเอกชนเปิ ดสอนหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทของมหาวิทยาลัยบางแห่งได้อนุ ญาตให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent
study)ในการทํา เอกสารภาคนิ พ นธ์โ ดยไม่มีอาจารย์ควบคุม แต่ ก็ย งั มีอีกหลายมหาวิทยาลัยที่ย งั ใช้
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หลักสูตรให้นักศึกษาเรียน แบบมีการเรียนรายวิชาคิดเป็ นหน่ วยกิตในกาทําวิทยานิพนธ์ ส่วนหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก ต้องลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ์ คิดเป็ นหน่วยกิต
การเตรียมตัวในการทําวิ ทยานิ พนธ์อย่างมีคณ
ุ ภาพ
วิท ยานิ พ นธ์ เ ป็ น ผลงานทางวิช าการซึ่ง ถือ ว่ า เป็ น ดัช นี บ่ ง ชี้ถึง คุ ณ ภาพการศึก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษาการที่นิสติ นักศึกษาสามารถสร้างผลงานวิทยานิพนธ์ท่มี คี ุณภาพ ก่อให้เกิดความรูใ้ หม่ท่ี
เอื้ออํานวยประโยชน์ ในทางวิชาการหรือสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ าน มีการตีพมิ พ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการหรือการประชุมสัมมนาทัง้ ในระดับประเทศหรือนานาชาติ ก็จะส่งผลให้การจัดการศึกษาใน
หลักสูต รสาขาวิชานัน้ ๆ ได้รบั การยอมรับในแวดวงวิชาการมากขึ้น โดยทัวไปแล้
่
วการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษามีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผูส้ ําเร็จการศึกษามีความรูค้ วามสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ
เพื่อ ให้ส ามารถสร้า งสรรค์ ง านวิช าการ แสวงหาความรู้ใ หม่ ไ ด้อ ย่ า งมีอิส ระ ได้อ งค์ ค วามรู้ใ หม่ มี
ความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปญั หาตามหลักวิชาการได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม ผลงานวิทยานิพนธ์ จึงเป็ นหลักฐานสําคัญทีบ่ ่งชี้ ความรอบรูแ้ ละ ความสามารถ
ทางวิชาการในสาขาต่างๆตลอดจน ความวิรยิ ะ อุตสาหะ ของนิสติ นักศึกษาจนประสบผลสําเร็จนํามาซึง่
เกียรติยศ ชื่อเสียงและความภาคภูมใิ จ
บุญชม ศรีสะอาด ( 2546 : 11-15 ) ได้เสนอแนะแนวทางการทําวิทยานิพนธ์ให้ประสบ
ความสําเร็จและมีคุณภาพสูงไว้ดงั นี้คอื (1)จะต้องทําด้วยตนเองทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่การเลือกเรื่องหรือ
การหาชื่อเรื่อง การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวม
ในบางกรณีอาจขอ
ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลและแปลผล และการเขียนรายงานการวิจยั
ความช่วยเหลือจากคนอื่นได้ เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูล (2)นิสติ นักศึกษาทีท่ าํ วิทยานิพนธ์ ต้องเป็ น
ผูม้ คี วามรูค้ วามเข้าใจในเรื่องทีศ่ กึ ษาค้นคว้าดีทส่ี ุด สามารถตอบคําถามหรือข้อสงสัยได้อย่างกระจ่างชัด
แสดงให้เห็นถึงการเป็ นผูม้ คี วามรอบรู้ และรูล้ ะเอียดลึกซึง้ อย่าแท้จริง นิสติ นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้า
ให้มากๆ ทัง้ หลักการ แนวความคิดทฤษฎี งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับเรื่องทีจ่ ะทําวิทยานิพนธ์ (3)นิสติ นักศึกษา
จะต้องใช้ความพยายาม มีความอดทน ทุ่มเทเวลาในการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการของการวิจยั ทํา
ด้วยใจรัก เพื่อมุ่งให้ได้ผลงานที่มคี ุณค่า ผลงานที่ภาคภูมใิ จ เป็ นผลงานด้านวิชาการอย่างหนึ่งที่ดี
ทีส่ ดุ ในชีวติ ของตนเอง (4) ให้ยดึ หลักกาลามสูตร ไม่ว่าเรื่องนัน้ จะมาจากการฟงั ตามกันมา การเล่าลือ
การอ้างอิงตําราหรือคัมภีร์ การใช้ตรรกะ การอนุ มานเอง การคิดตามแนวเหตุผล เป็ นเรื่องทีเ่ ข้าได้กบั
ทฤษฎีของตน มองเห็นรูปลักษณ์น่าเชื่อถือเป็ นคําพูดของอาจารย์ แต่จะเชื่อต่อเมือ่ ได้ไตร่ตรองพิจารณา
ด้วยปญั ญาทุกแง่มุมและจากหลักฐานต่างๆแล้ว ( 5) ยึดจรรยาบรรณนักวิจยั รวมทัง้ การเคารพ
ความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ้ ่นื และพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 6) ทําการปกป้อง เค้าโครง
วิทยานิพนธ์
โดยนิสติ นักศึกษาต้องจัดทําเค้าโครงให้ดีท่สี ุด มีการศึกษาค้นคว้าทัง้ ในด้านสาระ
ความรู้ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องมาอย่างละเอียดรอบคอบ หากมีผกู้ ล่าวโจมตี
วิจารณ์หรือเสนอแนะให้ใช้วธิ กี ารอื่น .ใช้เครือ่ งมืออย่างอื่น นิสติ นักศึกษาจะต้องทําการอธิบายชีแ้ จงให้
เข้าใจ อธิบายอย่างมีเหตุผล หากจะมีการเปลี่ยนแปลงต้องแก้ไขเค้าโครงใหม่ต้องเป็ นสิง่ ทีค่ ดั สรรแล้ว
ด้วยตัวเอง (7) พัฒนาเจตคติต่อการทําวิทยานิพนธ์ ถือว่าการทําวิทยานิพนธ์เป็ นประสบการณ์ทด่ี ยี งิ่ ใน
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การพัฒนาตนเองให้มีค วามรอบรู้ มีค วามสามารถในการสร้างองค์ความรู้แ ละนวัต กรรม
และ
( 8) การปรึกษาอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ทป่ี รึกษาไม่ว่าจะเป็ นการพบโดยตรงหรือใช้วธิ ี
โทรศัพท์ตดิ ต่อก็ตาม จะต้องเตรียมการให้ดยี ดึ หลักว่าพบน้อยทีส่ ุดแต่ได้สาระมากทีส่ ุด ด้วยการเตรียม
คําถามต่างๆ คิดหาทางเลือกทีเ่ ป็ นไปได้ไว้หลายทางเลือก เพื่อขอคําปรึกษาแสดงให้เห็นว่าได้คดิ
ไตร่ตรองรอบคอบทุกมิตทิ ุกประเด็น
ข้อเสนอแนะของวันวิสาข์ แก้วสมบูรณ์ (2554 ) ในการทําวิทยานิพนธ์ให้ประสบความสําเร็จนัน้ มี
10 ประการ คือ
(1) ต้องทําด้วยตนเองทุกขัน้ ตอน มีบางขัน้ ตอนที่อาจขอความร่วมมือหรือ
ความช่วยเหลือจากคนอื่นได้ เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ผทู้ ําวิทยานิพนธ์จะต้องชีแ้ จงวิธดี ําเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียด รวมทัง้ อาจขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในการวิเคราะห์ขอ้ มูลให้ดว้ ย
( 2) มีความตระหนักว่านิสติ นักศึกษาทีท่ าํ วิทยานิพนธ์เป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามเข้าใจในเรื่องทีศ่ กึ ษาค้นคว้าดี
ทีส่ ดุ จะต้องสามารถอธิบายให้คนอื่นเข้าใจในเรือ่ งทีศ่ กึ ษาค้นคว้าสามารถตอบคําถามหรือข้อสงสัยได้อย่าง
กระจ่างชัดแสดงให้เห็นถึงความเป็ นผูร้ อบรูอ้ ย่างแท้จริง ( 3) มีความพยายามสูงในการศึกษาค้นคว้าตาม
กระบวนการของการวิจยั ทําด้วยใจรักเพื่อมุ่งให้ได้ผลงานทีม่ คี ุณค่าผลงานทีภ่ าคภูมใิ จ เป็ นผลงานด้าน
วิชาการทีด่ ที ส่ี ุด (4) อย่าเชื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งทันทีทท่ี ราบ ไม่ว่าเรื่องนัน้ จะมาจากแหล่งใด แต่จะเชื่อ
ต่อเมื่อได้ไตร่ตรองพิจารณาด้วยปญั ญาทุกแง่มุม และจากหลักฐานต่าง ๆ แล้ว ( 5) ยึดหลักจรรยาบรรณ
นักวิจยั เป็ นแนวทางสําหรับนักวิจยั ยึดถือปฏิบตั เิ พือ่ ให้การดําเนินงานวิจยั ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของจริยธรรม
และหลักวิชาการทีเ่ หมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็ นไปอย่างสมศักดิ ์ศรี
และเกียรติภูมขิ องนักวิจยั (6) เตรียมการป้องกัน เค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยจัดทําเค้าโครงให้ดที ส่ี ุด ผ่าน
การศึกษาค้นคว้าทัง้ ด้านสาระความรู้ แนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เมื่อมีผกู้ ล่าวโจมตีวจิ ารณ์
หรือเสนอให้ใช้วธิ กี ารอื่น เครื่องมืออย่างอื่น นิสติ จะต้องทําการอธิบายชีแ้ จงให้เข้าใจอย่างมีเหตุผล
( 7)พัฒนาเจตคติทด่ี ใี นเชิงบวกต่อการทําวิทยานิพนธ์โดยถือว่าการทําวิทยานิพนธ์เป็ นประสบการณ์ทด่ี ี
ยิง่ ในการพัฒนาตนเองให้มคี วามรอบรู้ มีความสามารถในการสร้างองค์ความรูใ้ หม่ (8) การปรึกษาอาจารย์
ควบคุมวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ท่ปี รึกษาอย่างสมํ่าเสมอ มีการเตรียมคําถามต่างๆคิดหาทางเลือกที่
เป็ นไปได้หลายทาง คิดไตร่ตรองรอบคอบทุกมิตทิ ุกประเด็น มีความชัดเจนในสิง่ ทีจ่ ะศึกษา วิธกี ารศึกษา
ค้นคว้า พิจารณาความเป็ นไปได้ทุกแง่มุมโดยละเอียดแล้ว และในคําถามทีถ่ ามนัน้ ได้คดิ คําตอบแล้ว แต่
เป็ นการถามเพื่อความแน่ ใจ ( 9) เตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ก่อนสอบปาก
เปล่าวิทยานิพนธ์ นิสติ ควรสรุปสาระสําคัญ ลงในแผ่นกระดาษแผ่นเดียว ให้ครอบคลุมสาระสําคัญของ
การวิจยั ทัง้ หมด จะเป็ นประโยชน์ช่วยให้เข้าใจเรื่องทีว่ จิ ยั อย่างชัดเจนและนิสติ ควรมาถึงห้องสอบล่วงหน้า
อย่างน้อย30 นาที เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยต่างๆ (10) ค้นหาแหล่งตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
เพือ่ เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการ หรือนําเสนอในทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม
ก่อนจึงจะสําเร็จการศึกษาได้ ซึ่งเป็ นส่วนที่ช่วยยืนยันถึงคุณภาพของวิทยานิพนธ์ฉบับนัน้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ หากนิสติ ได้ตพี มิ พ์เผยแพร่ผลงานหรือนํ าเสนอในทีป่ ระชุมวิชาระดับชาติหรือนานาชาตินอกจาก
จะเป็ นผลดีกบั นิสติ เองแล้วยังเป็ นตัวสะท้อนถึงความมีคุณภาพของมหาวิทยาลัยด้วย
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บทสรุปในการทําวิ ทยานิ พนธ์ให้สาํ เร็จและมีคณ
ุ ภาพ
ด้วยเหตุท่กี ารทําวิทยานิพนธ์ของนิสติ นักศึกษาเป็ นก้าวสําคัญในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
เพราะวิทยานิพนธ์จะเป็ นสิง่ พิสจู น์ความนักวิชาการของผูเ้ รียน เนื่องจากวิทยานิพนธ์กค็ อื ผลงานการวิจยั
ทีจ่ ะทําให้ได้มาซึง่ องค์ความรูใ้ หม่เพื่อตอบโจทย์ปญั หาต่างๆได้ดว้ ยกระบวนการทีน่ ่ าเชื่อถือทางการวิจยั
การทําวิทยานิพนธ์จงึ อาศัยทัง้ ความรอบรู้ คือรูก้ ว้าง รูล้ ึก ใช้สติปญั ญาสืบเสาะหาองค์วามรูต้ ่างๆจาก
เอกสารทางวิชาการ รวมทัง้ การสืบค้นจากตัวบุคคลทีเ่ ป็ นผูท้ รงคุณวุฒ ิ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ให้ได้มาซึ่งหลักการ
แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจยั เพื่อมาวิเคราะห์ สังเคราะห์สร้างสรรค์เป็ นผลงานของตัวเอง ด้วย ความขยัน
ความอดทนอย่างต่อเนื่อง ฉะนัน้ ในการทําวิทยานิพนธ์ให้มคี ุณภาพนัน้ นิสติ นักศึกษาควรตัง้ คําถามกับ
ตัวเองเพือ่ เตรียมตัวในการทําวิทยานิพนธ์ในประเด็นต่อไปนี้
ประเด็นแรก ท่านพร้อมทีจ่ ะทําวิทยานิพนธ์ดว้ ยตัวท่านเองหรือยัง นิสติ นักศึกษาจะต้องประเมิน
ตัวเองด้วยว่ามีความรูใ้ นเรืองของการวิจยั มากน้องเพียงใด กระบวนการต่างๆในการทําวิจยั แต่ละขัน้ ตอน
มีความสําคัญทุกขัน้ ตอน นิสติ นักศึกษาจะต้องจิตนาการมองภาพอนาคตในการทําแต่ละขัน้ ตอนเอาไว้
เพราะทุกขัน้ ตอนจะเชื่อมโยงกันไปหมด เมื่อเกิดปญั หาขึ้นที่ขนั ้ ใดขัน้ ตอนหนึ่งก็จะส่งต่อขัน้ ตอนอื่นๆ
อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ เรามักจะเคยได้ยนิ อยูเ่ สมอว่านิสติ นักศึกษาบางคนสอบผ่านเค้าโครงแล้วพอไปเก็บ
ข้อมูลก็พบปญั หาใหม่ต้องเปลี่ยนสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล หรือปรับปรุงหัวข้อใหม่ซ่ึงอาจส่งผลต่ อ
การกําหนดตัวแปรในการวิจยั เป็ นต้น ปญั หาเหล่านี้จะทําให้เสียเวลาอาจทําให้นิสติ นักศึกษาหมดกําลังใจ
ได้
ประเด็น ที่ส อง ท่า นมองเห็นคุ ณค่าของวิท ยานิ พ นธ์ม ากน้ อ ยในระดับ ใด นิ ส ิต นัก ศึก ษาควร
ตระหนัก ถึง ความสํา คัญ ของวิท ยานิ พ นธ์ว่ า เป็ น ผลงานที่สํา คัญ ของนิ สิต นัก ศึก ษา เป็ น ผลงานที่เ รา
ภาคภูมใิ จทีเ่ ราทําได้ในในขณะทีค่ นอีกหลายล้านคนทําไม่ได้ ส่วนใหญ่จะเป็ นการทําวิจยั ครัง้ แรกในชีวติ
ยกเว้นผูท้ ศ่ี กึ ษาในระดับปริญญาเอก จะต้องทําความรูส้ กึ ให้ได้ว่าวิทยานิพนธ์เป็ นสิง่ ทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั จับต้อง
ได้เสมอไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ ป็ นนามธรรม ความรูต้ ่างๆทีจ่ ะนํามาเป็ นวัตถุดบิ มีอยู่ทวไป
ั ่ โดยเฉพาะในยุคปจั จุบนั ที่
เป็ นสังคมออนไลน์ ความรูต้ ่างๆตามเข้าไปเฝ้ารออยูถ่ งึ ทีน่ อนตื่นขึน้ มาใช้มอื กดปุ่มคอมพิวเตอร์เราก็อาจ
พบกับสิง่ ทีเ่ ราต้องการได้เสมอ จึงควรพัฒนาเจตคติเชิงบวกต่อวิทยานิพนธ์
ประเด็นทีส่ าม ท่านมีความขยัน อดทนอย่างต่อเนื่องเพียงพอหรือยัง ควรฝึ กนิสยั ให้ทํางานทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง คิดเสมอว่าเวลาส่วนหนึ่งของชีวติ เราคือการทํางานเกีย่ วข้องกับเอกสารทางวิชาการ
คนที่มาเรียนระดับบัณฑิตศึกษาคงไม่ใช่กรรมกรแบกหาม ถึงแม้ว่าไม่ได้มอี าชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา หรืองานวิชาการโดยตรงแต่ในชีวติ จริงของการประกอบอาชีพใดๆ แม้แต่ผใู้ ช้แรงงาน ก็ตอ้ งพึง
พาความรูท้ างวิชาการในแต่ละสาขาวิชาชีพอยู่แล้วรวมทัง้ ใฝเ่ รียนใฝร่ อู้ ย่างต่อเนื่องจึงจะประสบผลสําเร็จ
ในการทําวิทยานิพนธ์จะต้องทําอย่างต่อเนื่อง ถ้าไม่มเี หตุจําเป็ นควรให้เวลากับการทํางานวิทยานิพนธ์
่
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารเชื่อมโยง
ทุกๆวันอย่างน้อยวันละ 2 ชัวโมง
งานเก่ า ที่ทํา ไว้แ ล้ว กับ ข้อ มูล ใหม่ท่ีไ ด้ม าเพิ่ม เติม การละทิ้ง งานวิท ยานิ พ นธ์ไ ว้น านเกิน ไปจะทํา ให้
การเชื่อมโยงข้อมูลเก่ากับข้อมูลใหม่ไม่ราบรืน่ อาจต้องเสียเวลาในการค้นหาหรืออ่านทบทวนมากขึน้
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ประเด็นทีส่ ่ี ท่านมีความรูใ้ นเรื่องหรือหัวข้อทีท่ ่านจะทําวิทยานิพนธ์ในระดับใด นิสติ นักศึกษาต้อง
คิดเสมอว่าไม่มใี ครรูเ้ รื่องทีเ่ รากําลังทําวิทยานิพนธ์มากไปกว่าเรา จะต้องตอบคําถามทุกอย่างทีเ่ ราทําให้
ได้ อาจารย์ทป่ี รึกษาเป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึกษาในสิง่ ทีเ่ ราอยากจะทํา ไม่ได้เป็ นผูท้ ําวิทยานิพนธ์ให้นิสติ นักศึกษา
ความรู้ทงั ้ หลายที่จะนํ ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็ นวิทยานิพนธ์ ต้องสืบเสาะแสวงหามาด้วยตัวเองทัง้
ทฤษฎี หลักการ แนวคิดรวมทัง้ ผลงานวิจยั จากแหล่งต่างๆ ทัง้ เอกสาร เว็บไซด์รวมทัง้ การสัมภาษณ์ผรู้ ู้
ทัง้ หลาย เพราะเราเท่านัน้ ทีร่ วู้ า่ เราต้องการอะไร การพบอาจารย์ทป่ี รึกษาเป็ นเพียงการแจ้งความประสงค์
ว่าต้องการจะทําอะไร ควรทําอย่างไร ควรจะสืบเสาะหาอะไรมาประกอบบ้าง เป็ นการบอกทิศทางเพื่อ
ไม่ให้เสียเวลาเหมือนไปงมเข็มในมหาสมุทร
ประเด็นทีห่ า้ ท่านมีความเข้าใจคําว่า “จรรยาบรรณนักวิจยั ” ดีพอหรือยัง จรรยาบรรณของนักวิจยั
เป็ นเรือ่ งทีต่ อ้ งปฏิบตั ดิ ว้ ยความระมัดระวังย่างเคร่งครัด ซึง่ สภาวิจยั แห่งชาติได้กาํ หนดไว้ กล่าวคือนักวิจยั
ต้อ งมีค วามซื่อ สัต ย์ และมีคุ ณ ธรรมในทางวิช าการ มีค วามตระหนัก ถึง พัน ธกรณีใ นการทํา วิจ ยั ตาม
ข้อ ตกลงกับ หน่ ว ยงานและต้ น สัง กัด ต้ อ งมีค วามรู้ใ นสาขาที่ทํ า การวิจ ัย มีค วามรับ ผิด ชอบต่ อ สิ่ง ที่
ศึกษาวิจยั ทัง้ สิง่ ทีม่ ชี วี ติ หรือไม่มชี วี ติ ต้องเคารพศักดิ ์ศรี และสิทธิ ์ของมนุ ษย์ทใ่ี ช้เป็ นตัวอย่างในการวิจยั มี
อิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติในการทําวิจยั ทุกขัน้ ตอน นําผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทาง
ทีช่ อบ เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ้ ่นื และพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
ประเด็นที่หก ท่านต้องทําความเข้าใจกับคําว่า “วิทยานิพนธ์ท่มี คี ุณภาพ” โดยทัวไปแล้
่
ว
วิทยานิพนธ์ท่ถี ือว่าเป็ นวิทยานิพนธ์ท่ดี ีมคี ุณภาพนัน้ จะต้องมีความชัดเจนของปญั หาการวิจยั และ
เหตุผลทีต่ อ้ งทําการวิจยั ความเกีย่ วข้องของปญั หาการวิจยั กับสภาพปจั จุบนั และสาขาวิชาทีศ่ กึ ษา มี
ความชัดเจนของวัต ถุ ประสงค์ข องการวิจยั และความสอดคล้องของวัต ถุ ประสงค์กบั ป ญั หาการวิจยั
การเขียนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องได้ครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎีและมีความเชื่อมโยงกับหัวข้อการวิจยั และ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เลือกวิธกี ารวิจยั และขัน้ ตอนการวิจยั ได้อย่างเหมาะสม
จัดทําเครื่องมือวิจยั
เทคนิคการวิจยั พร้อมทัง้ การเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้อย่างสอดคล้องลงตัว ทําการวิเคราะห์
ข้อมูลได้อย่างละเอี ยดครอบคลุมวัตถุประสงค์และสมมติ ฐานของการวิ จยั และเลือกใช้ วิธีการ
ทางสถิ ติ ได้ อ ย่ า งเหมาะสม มี ค วามเหมาะสมของลํ า ดั บ ขัน้ ตอนในการเสนอผลการวิ จ ั ย
ความสามารถในการเสนอผลการวิจยั เช่น การใช้กราฟ ตาราง รูปภาพทีเ่ หมาะสม มีความสอดคล้อง
ของผลการวิจยั กับวัตถุประสงค์ ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะการนํ าผลงานวิจยั ไปประยุกต์ใช้
และการวิจยั ทีค่ วรทําต่อไปในอนาคต คุณภาพและความชัดเจนในการเขียนบทคัดย่อ ความถูกต้อง
ของการอ้างอิงและบรรณานุ กรมตามรูปแบบทีก่ ําหนด ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของภาษาทีใ่ ช้
ในการเขียน
ประเด็นทีเ่ จ็ด ท่านจะวางระบบในการจัดเก็บรวบและรวมเอกสาร เพื่อมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ใน
การทําวิทยานิพนธ์อย่างไร หลายครัง้ ทีน่ ักวิจยั มือใหม่ต้องอารมณ์เสียและเสียเวลาในการค้นหาเอกสาร
ของตนเองที่หาด้วยความเหนื่อยยากเนื่องจาก ถ่ายเอกสารมาไม่ครบ ไม่มแี หล่งอ้างอิง เก็บมาเฉพาะ
เนื้อหาข้างในลืมชื่อเรื่อง ชื่อหนัง ชื่อผูแ้ ต่ง เก็บมาจากเอกสารสิง่ ตีพมิ พ์แต่ไม่ได้บนั ทึกจดจําว่ามาจาก
ฉบับใด ตีพมิ พ์เมื่อไร? มีนิสติ นักศึกษาหลายคนทีเ่ ตรียมงานไว้อย่างดีเพื่อจะไปพบอาจารย์ทป่ี รึกษา แต่
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นําเอางานเก่าทีย่ งั ไม่ได้แก้ไขมาพบอาจารย์ทป่ี รึกษาหลงลืม หาไม่พบด้วยเหตุทก่ี ารจัดเก็บไม่เป็ นระบบ
ฉะนัน้ นิสติ นักศึกษาจะต้องระมัดระวังระลึกเสมอว่าสิง่ ที่เราสืบค้นหามาได้มคี ่ามากที่สุด วางระบบการ
จัดเก็บให้ดี สะดวกแก่การค้นหาไม่ว่าจะเป็ นเอกสาร หรือเก็บโดยคอมพิวเตอร์ ก็ควรจัดระบบการเก็บ
รวบรวมข้อมูลไว้อย่างดีและควรมีท่เี ก็บสํารองไว้ด้วย เช่น ส่งเก็บไว้ใน E-mail ส่วนตัว เนื่องจาก
คอมพิวเตอร์อาจสูญหายหรือเสียหายได้
ประเด็นที่แปด ท่านมีการเตรียมการเพื่อขออาจารย์เป็ นทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์อย่างไร? นับเป็ น
ขัน้ ตอนทีส่ าํ คัญ ก่อนทีน่ ิสติ นักศึกษาจะขอความกรุณาอาจารย์ท่านใดเป็ นทีป่ รึกษา ควรจะสํารวจตัวเอง
ก่อนว่าเราสนใจเรือ่ งอะไร หรือพบปญั หาใดเป็ นพิเศษทีค่ าดว่าจะพัฒนาไปเป็ นหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้และที่
สําคัญต้องเริม่ ศึกษาเรื่องนัน้ ๆให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกให้มากทีส่ ุด การขออาจารย์ทเ่ี ราคุน้ เคยรูจ้ กั อุปนิสยั ของ
ท่านเป็ นอย่างดีให้เ ป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาก็จะทําให้สะดวกในการปรับตัวของนิ สติ นักศึกษา แต่ ควรดู
องค์ประกอบอื่นๆเช่น เรื่องทีเ่ ราสนใจจะศึกษา ความคาดหวังเรื่องเวลาทีจ่ ะให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็ น
ต้น นอกจากนี้ การไปพบขอคําปรึกษาในแต่ละครัง้ ต้องเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆไปให้พร้อม มี
คําถาม และคําตอบพร้อมที่จะตอบเพื่อมาประมวลเป็ นข้อสรุปหลังจากท่านให้คําปรึกษาแล้ว การไปขอ
คําปรึกษาเพือ่ เลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ควรมีหวั ข้อสํารองไว้ดว้ ยเพือ่ เป็ นทางเลือกและไม่เป็ นการเสียเวลา
ประเด็นทีเ่ ก้า ท่านจะมีวธิ กี ารนัดพบอาจารย์ทป่ี รึกษาอย่างไร? การพบอาจารย์ทป่ี รึกษาเป็ นเรื่อง
สําคัญมาก ข้อควรระวังคืออย่าให้อาจารย์ท่ปี รึกษามานัง่ รอเราจะเป็ นการสมควร หากมีเหตุสุดวิสยั ให้
หาทางติดต่อให้ท่านทราบล่วงหน้ า โดยเฉพาะเหตุ การณ์ ท่ไี ม่ควรเกิดขึ้นเลยก็คอื นัดหมายอาจารย์ท่ี
ปรึก ษาแล้ว ไม่ไ ปตามนัด รวมทัง้ การนัด หมายผู้เ ชี่ย วชาญหรือผู้ท รงคุ ณวุ ฒ ิก็ใ ห้ปฏิบ ัติเ ช่ น เดียวกัน
สถานทีน่ ัดหมายควรเป็ นสถานทีเ่ หมาะสมโดยยึดหลักการอํานวยความสะดวกให้อาจารย์ทป่ี รึกษาเพราะ
อาจารย์ส่วนใหญ่จะมีเวลาจํากัด การมีสถานที่นัดหมายที่สะดวกในการเดินทางของอาจารย์ไม่ทําให้
เสียเวลาจะทําให้นิสติ นักศึกษามีเวลาเพิม่ ขึน้ ให้เรามีความตระหนักไว้เสมอว่าต้องมีงานพร้อมมีขอ้ มูล
ใหม่ทม่ี กี ารแก้ไขแล้ว และความก้าวหน้าไปนําเสนอทุกครัง้
ประเด็นสุดท้าย ท่านเตรียมตัวพร้อมในการป้องกัน (Defense) เค้าโครงวิทยานิพนธ์ดเี พียงพอ
หรือยัง การเตรียมตัวป้องกันวิทยานิพนธ์อย่างชาญฉลาด มีเหตุผล อธิบายตอบโต้โดยมีหลักอ้างอิงทาง
วิชาการอย่าใช้ความรูส้ กึ เช่นการตอบคําถามในการเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ ต้องตอบให้ได้ว่าท่านเลือก
หัวข้อวิทยานิพนธ์น้ีจะเกิดประโยชน์อะไร นํ าไปสู่การแก้ปญั หาได้จริงหรือไม่ วัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้ทําได้
จริงหรือ สมมติฐานการวิจยั สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ มีหลักการ แนวคิด ทฤษฎีหรือผลการวิจยั
อะไรมาอ้างอิงสนับสนุ นในการตัง้ สมมติฐาน(เป็ นการเดาอย่างมีเหตุผล) ทําไมจึงเลือกประชากรนี้ใน
การวิจยั มีวธิ กี ารสุ่มกลุ่มตัวอย่าง อย่างไรพร้อมเหตุผลทัง้ ว่าทําไมจึงเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธนี ้ี หรือ
จะศึกษาจากประชากรโดยไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างได้หรือไม่ กรณีท่เี ลือกกลุ่มตัวแบบเฉพาะเจาะจงต้องมี
คําอธิบายอย่างชัดเจน ยังมีคาํ ถามอีกมากมายทีต่ อ้ งเตรียมตัวในการป้องกันวิทยานิพนธ์ ในการเตรียม
ตัวสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์กม็ ลี กั ษณะคล้ายกัน การเตรียม PowerPoint ในการนํ าเสนอต้องลําดับ
ขัน้ ตอนให้กระชับ อ่านง่าย เข้าใจง่าย ผูว้ จิ ยั ควรทําสรุปสาระสําคัญเพิม่ เติมไว้อกี ส่วนหนึ่งสําเพื่อสํารองให้
คนอื่นทีม่ าร่วมสังเกตการณ์ดว้ ย
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ถ้านิสติ นักศึกษาถามและตอบตนเองทัง้ สิบเรื่องดังกล่าวนี้ได้ชดั เจน และทําได้ตามนัน้ ท่านทํา
วิทยานิพนธ์สําเร็จทันเวลาแน่ นอน นอกจากนัน้ ผูเ้ ขียนเชื่อว่าจะเป็ นวิทยานิพนธ์ทม่ี คี ุณภาพด้วย ข้อ
สําคัญจะถาม ตอบ และทําได้ตามนี้มากน้อยเพียงใด ขอให้โชคดีครับ
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จุดอ่อนและข้อบกพร่องที่มกั จะพบบ่อยในงานวิจยั วิทยานิพนธ์
รศ.ดร.อุทยั บุญประเสริฐ

1. จุดอ่อนและข้อบกพร่องที่มกั จะพบบ่อย
บทที่ 1 (บทแรก หรือ บทนํา)
1. ความไม่ครอบคลุมหัวข้อย่อยทีพ่ งึ แสดงให้ครบ จึงไม่สะท้อนให้เห็นภาพรวมของงานวิจยั ที่
เสนอ ในแบบ Overview ซึง่ เป็ นการเห็นภาพโดยรวมในแบบสาระสรุปโดยภาพรวมของงานวิจยั นัน้ ทัง้
เรื่อง โดยยังไม่จาํ เป็ นต้องเห็นสาระในรายละเอียด (โดยปกติแล้ว บทที่ 1 จะแสดงให้เห็นถึงชื่องานวิจยั
แสดงมูลเหตุท่มี าของเรื่องที่วจิ ยั แสดงถึงสถานการณ์-แนวโน้ม-ส่วนที่วกิ ฤติ-ความรุนแรงของปญั หา
ความสําคัญของปญั หาทีท่ าํ ให้ตอ้ งวิจยั สําหรับงานวิจยั ระดับปริญญาเอก มักจะแสดงถึงความเป็ นเรื่อง
ทีใ่ หม่ ทีท่ า้ ทาย ที่มนี วภาพ เป็ นการริเริม่ สร้างสรรค์ หรือแสดงถึงการพัฒนานวัตกรรม ที่เป็ นการใช้
ความรูข้ นั ้ สูงเพื่อประโยชน์ทางด้านการบริหารจัดการทางการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง แสดงถึงคุณค่า
ของการวิจยั ในเชิงวิชาการ-เชิงประยุกต์-การแก้ปญั หา-หรือ เชิงการพัฒนา แสดงปญั หาสําหรับการวิจยั
และประเด็นการวิจยั แสดงถึงผลที่จะได้จากการวิจยั -วัต ถุ ประสงค์ของการวิจยั ที่ช ดั เจนพอสมควร
สะท้อนสิง่ ทีจ่ ะปรากฏในรายงานการวิจยั
ในบทที่ 1 หรือ บทนํ า เนื้ อ หาสาระทัง้ หมด ปกติ จ ะครอบคลุ ม ประเด็ น ต่ อ ไปนี้ บทนํ า
ความเป็ นมา/ความสําคัญของการวิจยั คําถาม(นํ า)สําหรับการวิจยั (ถ้ามี) วัตถุประสงค์ของการวิจยั
ขอบเขตของการวิจยั กรอบแนวคิดในการวิจยั นิยามศัพท์ท่ใี ช้ในการวิจยั ประโยชน์ ท่จี ะได้รบั จาก
การวิจยั ขัน้ ตอน/วิธดี าํ เนินการวิจยั -โดยสรุป)
2. สาระทีเ่ ขียนหรือทีเ่ สนอในหัวข้อความเป็ นมาของการวิจยั หรือความสําคัญของปญั หาทีว่ จิ ยั
ไม่ตรงประเด็น ไม่ชดั เจน เยิน่ เย้อ สับสน ไม่ระบุชดั ถึงเหตุผล-ความจําเป็ นอย่างมีน้ําหนักทีต่ อ้ งการทํา
วิจยั มีการอ้างอิง หรือคัดลอก หรือนําสาระและข้อมูลมาจากหลายเรือ่ ง จากหลายแหล่ง นํามาบรรจุแบบ
ปะติดปะต่อกันโดยไม่จําเป็ น แทนที่จะเขียนด้วยลีลาภาษาของตนเอง ให้สะท้อนหรือแสดงถึงบริบท
มูลเหตุ หรือทีม่ าของเรื่องทีว่ จิ ยั เขียนด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่กระชับ ทีไ่ ม่กะทัดรัดชัดเจน ข้อความในแต่ละย่อ
หน้าขาดความชัดเจน ขาดศูนย์รวมของความคิดรวบยอดของแต่ละย่อหน้า ขาดจุดศูนย์รวมของสาระใน
แต่ละย่อหน้า แสดงสาระสับสน และมักจะขาดความเชื่อมโยง หรือขาดความเป็ นเหตุผลทีส่ อดคล้องกัน
หรือสนับสนุ นต่อกันจากแต่ละย่อหน้า
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3. คําถาม(นํ า)สําหรับการวิจยั ทีต่ งั ้ ขึน้ ในแบบทีจ่ ดั ตามคนอื่น คัดลอกกันมา จัดทําแบบจัดให้มี
เหมือนทีผ่ อู้ ่นื มี หรือตัง้ ไว้ตามฟอร์ม การตัง้ คําถามนํ าสําหรับการวิจยั (ถ้ามี)นัน้ ต้องแยกให้ชดั ให้ได้ว่า
เป็ นคําถามสําหรับการวิจยั ซึ่งจําเป็ นต้องหาคําตอบให้ได้จากการวิจยั นัน้ หรือเป็ นคําถามนําเพื่อช่วย
ให้เห็นแนวทางการดําเนินงานในกระบวนการวิจยั หรือในการออกแบบการวิจยั เพื่อเป็ นสะพานเชื่อมโยง
ไปสูว่ ตั ุประสงค์ของการวิจยั ทีเ่ สนอครัง้ นัน้ การตัง้ คําถามนําสําหรับการวิจยั (ถ้ามี) ควรสะท้อนให้เห็นว่า
จะเกีย่ วข้องกับกระบวนการวิจยั หรือกับผลการวิจยั อย่างไร
4. วัตถุประสงค์ของการวิจยั ไม่ชดั
ไม่เป็ นรูปธรรม ไม่ผูกกับหัวข้อเรื่องที่วจิ ยั โดยตรง ไม่
เชื่อมโยงกับ สภาพ ป ญั หา บริบ ทที่แ สดงในในหัว ข้อ ความเป็ น มาและความสําคัญ ของการวิจยั ไม่
เชื่อมโยงกับคําถาม(นํ า)สําหรับการวิจยั ไม่สะท้อนถึงรายละเอียด ทีจ่ ะแสดงให้เห็นเป็ นรูปธรรมในผล
ของการวิจยั ในรายงานการวิจยั วัตถุประสงค์ของการวิจยั มีจาํ นวนข้อมากเกินไป เกินความจําเป็ นและ
ไม่สมั พันธ์กนั และไม่สมั พันธ์กบั กระบวนการวิจยั อ่านจากข้อความทีแ่ สดงวัตถุประสงค์แล้ว ไม่อาจจะ
คาดคะเนได้ชดั ถึงสิง่ ทีจ่ ะปรากฏในผลการวิจยั และในรายงานการวิจยั
5. ไม่มขี อบเขตของการวิจยั หรือมีขอบเขตของการวิจยั แต่ไม่ชดั ไม่ครอบคลุมประเด็นทีพ่ งึ
ระบุให้ชดั หรือมีสาระเรือ่ งอื่นเข้ามาปะปน ไม่ชว่ ยให้เข้าใจได้ชดั ว่า การวิจยั ทีเ่ สนอครัง้ นัน้ ครอบคลุม
ประเด็นใด แค่ไหน เพียงใด
6. กรอบแนวคิด ในการวิจ ยั ไม่ช ดั สับ สน ปนกับ กระบวนการและขัน้ ตอนในการวิจ ยั ที่ไ ด้
ออกแบบไว้ หรือใช้วธิ อี า้ งถึงแบบครอบจักรวาล รวมทุกตัวแปร ทุกหัวข้อทุกเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องไว้ดว้ ยกัน
คล้ายๆกับจะแสดงว่า ได้ศกึ ษาทบทวนมาอย่างมากและครอบคลุม แต่แยกประเด็นไม่ชดั แยกไม่ออก
ในกรณีทใ่ี ช้ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเป็ นหลัก มักกําหนดประเด็นในแนวคิดเชิงทฤษฎีทใ่ี ช้เป็ นหลักไม่ชดั ไม่
ถูกต้อง(เมือ่ ใช้) ไม่เห็นแน่ชดั ว่าสําหรับการวิจยั ครัง้ นี้จะใช้อะไรกันแน่
ในกรณีท่ใี ช้วิธีสงั เคราะห์ทฤษฎี หรือหลักการและแนวปฏิบ ตั ิในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเทคนิคใด
เทคนิคหนึ่ง มักจะเลือกตามใจ ตามชอบ ตามถนัด มากกว่าการสังเคราะห์ดว้ ยหลักการและเหตุผลเชิง
วิชาการ
7. นิยามศัพท์ท่ใี ช้ในการวิจยั ไม่เหมาะสม ไม่เป็ นในแนวนิยามเชิงปฏิบตั ิการ ไม่มปี ระโยชน์
โดยตรงกับการวิจยั ครัง้ นัน้ ไม่มลี กั ษณะจําเพาะสําหรับการวิจยั ทีเ่ สนอ ไม่แสดงให้เห็นตัง้ แต่ในตอนต้น
ของการวิจยั ทําให้ผอู้ า่ นต้องตีความเอาเอง ไม่ผกู กับคําสําคัญในหัวข้อเรือ่ งทีว่ จิ ยั ไม่สะท้อนสาระสําคัญ
ในเครื่องมือสําหรับการวิจยั ในบางที่ ใช้คาํ นิยามทัวไปทั
่ ง้ ๆทีไ่ ม่จาํ เป็ นต้องใช้ นิยามศัพท์ในบางทีม่ ี
มากเกินความจําเป็ น หรือมีไว้ให้มาก จนดูสบั สน
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8. เขียนแสดงประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จากการวิจยั ในแบบทีไ่ ม่ถูกต้อง คือไม่ได้แสดงให้เห็นว่า เมื่อ
วิจยั เสร็จแล้ว เมื่อได้ผลตามวัตถุประสงค์จากการวิจยั ครัง้ นัน้ แล้ว จะได้รบั ผลได้อะไรอีกบ้าง ทีจ่ ะเป็ น
ประโยชน์ หรือการวิจยั ครัง้ นัน้ จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ใดตามมาอีกบ้าง สิง่ ทีผ่ ดิ พลาด บกพร่องก็คอื
ในหลายทีห่ ลายแหล่งได้นําวัตถุประสงค์ของการวิจยั มาระบุซ้าํ ซึง่ เป็ นการกระทําทีไ่ ม่ถูกต้อง
9. ไม่แสดงขัน้ ตอน/วิธดี ําเนินการวิจยั โดยสรุปให้ปรากฏไว้ ทําให้ไม่เห็นภาพรวมของขัน้ ตอน
การวิจ ยั โดยตลอด ไม่ เ ห็น ความสัม พัน ธ์ข องขัน้ ตอนต่ า งๆในการดํา เนิ น การวิจ ัย ไม่ส ามารถใช้
ตรวจสอบการออกแบบการวิจยั ได้ ไม่อาจตรวจสอบความคงเส้นคงวากับรายละเอียดในบทที่แสดง
ระเบียบวิธวี จิ ยั ได้ ไม่อาจเห็นภาพรวมโดยสรุป และขัน้ ตอนทีส่ าํ คัญต่าง ๆ ของงานวิจยั แบบต่อเนื่องทัง้
เรือ่ งได้
บทที่ 2 (การทบทวนเอกสาร วรรณกรรม และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง)
1. เนื้อหาทีค่ น้ คว้าประกอบและการเขียนไม่สอดคล้องกับหัวข้อเรือ่ งทีว่ จิ ยั หรือแสดงหัวข้อเรือ่ ง
เฉพาะสาระเพียงบางส่วนเท่านัน้
2. การอ้างอิงมีน้อย และเมือ่ อ้างอิงไม่ระบุเลขหน้า (ตามระบบ นาม-ปี-หน้า / ซึง่ ใช้สาํ หรับผูท้ ่ี
ยังคงเป็ นนักศึกษาอยู่ ) ทําให้ตรวจสอบไม่ได้สะดวก และปรากฏว่าส่วนใหญ่มกั จะคัดลอกผูอ้ ่นื มา
3. วิธเี ขียนยังแยกเป็ นส่วนๆ ไม่เชื่อมโยงหรือบูรณาการ ขาดความกลมกลืนและเอกลักษณ์ของ
เรือ่ ง ขาดการสรุปให้เป็ นสาระทีเ่ กีย่ วข้อง เชื่อมโยงหรือทีต่ อ้ งใช้กบั การวิจยั ครัง้ นัน้
4. การ review ไม่ลงลึก ขาดทิศทางหรือขาดกรอบการเขียน การเขียนไม่ครบถ้วน และ
บางส่วนไม่ถกู ต้อง ทําแบบง่าย ๆ ไม่เหมาะกับระดับทีศ่ กึ ษา
5. การ review ยังไม่ดพี อ บางเรือ่ งไม่อาจสรุปสาระหลักทีส่ าํ คัญของเรือ่ งนัน้ ๆให้ชดั หรือ
ถูกต้อง
6. สรุปผิดหรือเลือกสรุปตามใจ ขาดนํ้าหนักทีเ่ หมาะสมกับสาระทางวิชาการ และระดับของ
การศึกษา
7. การอ้าง การสรุป และการเรียบเรียงในแต่ละตอน ไม่สมเหตุผลและไม่สอดคล้องกัน ไม่
สะท้อนระบบความคิดทีม่ กี ารจัดระบบความคิด(Organization of thought) ทีม่ เี หตุผล และการนําเสนอที่
เหมาะสมในภาพรวมของบททบทวน
8. สาระสําคัญในบางส่วนไม่ครบถ้วน บางส่วนไม่ถูกต้อง บางส่วนไม่สมั พันธ์กบั เรือ่ งทีท่ าํ วิจยั
9. เนื้อหาทีเ่ ขียนมีการอ้างอิงทีม่ าน้อย ไม่น่าเชื่อถือ อ้างอิงแบบอ้างต่อ ๆ กันมา คัดลอกจาก
งานของผูอ้ ่นื ต่อกันมา ไม่ได้มาจาก Primary Sources เมือ่ ควรจะมาจาก Primary Sources หรือ
เอกสารทีอ่ า้ งค่อนข้างเก่า เอกสารทีล่ า้ สมัย
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10. ในกรณีทใ่ี ช้แผนภูมิ หรือภาพประกอบ ภาพทีน่ ําเสนอขาดการเชื่อมโยง ขาดคําอธิบาย
บางภาพทีใ่ ช้ประกอบไม่ชดั เจน ไม่ระบุแหล่งทีม่ าให้ถูกต้องตามหลักวิชา อาจทําให้ผอู้ า่ นไม่เข้าใจชัดว่า
ผูว้ จิ ยั ต้องการนําเสนออะไร สาระใดแน่
11. เนื้อหาในบทที่ 2 และสาระจากการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกัน
และ มักจะไม่ชดั เจนสําหรับการวิจยั
12. นิยามศัพท์กบั เนื้อหาในบทที่ 2 ไม่สมั พันธ์กนั
นอกจากจะไม่ตรงกัน แล้ว ยังไม่เป็ น operational definition ทีม่ ฐี านมาจากการทบทวนเอกสาร
วรรณกรรมและการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือมาจากกรอบแนวคิด/กรอบทฤษฎีในการวิจยั ในบางแห่งมี
ลักษณะเป็ นเพียง general definition ทีไ่ ม่ถูกต้อง หรือเหมาะสมกับเรือ่ งทีว่ จิ ยั มากนัก
13. สาระทีเ่ สนอในงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องส่วนใหญ่ไม่เกีย่ วข้อง ไม่สะท้อนความเกีย่ วข้องกับเรือ่ ง
ทีว่ จิ ยั
14. ทบทวนน้อยและแคบ สะท้อนขาดการรูล้ กึ และความรูร้ อบทีเ่ หมาะสมกับระดับการวิจยั
บทที่ 3 (ระเบียบวิ ธีวิจยั / วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั )
1. ขาดขัน้ ตอนหรือกระบวนการวิจยั ทีช่ ดั เจน ต่อเนื่อง ทีต่ อบสนองต่อวัตถุประสงค์และคําถาม
วิจยั
2.
3.
4.
5.
6.

ลักษณะเครือ่ งมือทีเ่ ลือกใช้และวิธกี ารสร้างเครือ่ งมือไม่ชดั ไม่สมบูรณ์
ไม่อธิบายวิธหี าหรือพัฒนาคุณภาพเครือ่ งมือวิจยั
สับสนปนเปกับการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล และทีม่ าของข้อมูลไม่ชดั เจน
ขาดรายละเอียดในวิธกี ารเก็บข้อมูล
ขาดรายละเอียดในวิธวี เิ คราะห์ขอ้ มูล ไม่มเี กณฑ์การวิเคราะห์/ประเมิน

2 ส่วนที่สะท้อนภาพการวิ จยั
บทที่ 1 : Research Overview
แสดงภาพรวมของการวิจยั ทัง้ หมด แสดงในแบบสาระสัน้ ให้เห็นสาระสําคัญของการวิจยั โดย
ภาพรวม ทีเ่ รียกว่า Research Overview อ่านแล้ว เห็นภาพการวิ จยั แบบทะลุ โดยยังไม่ต้องแสดง
รายละเอียด รูว้ ่าวิจยั อะไร ทําไมต้องวิจยั จะค้นหาอะไรทีเ่ ป็ นสาระทางวิชาการทีต่ อ้ งใช้วธิ วี ทิ ยาการ
วิจยั ระดับสูง ใช้วธิ วี จิ ยั อะไร-อย่างไร ด้วยหลักสําคัญอะไรบ้าง มีขอ้ จํากัดใดบ้างทีเ่ ข้ามาเกีย่ วข้อง จะมี
การทดสอบสมมติฐานหรือไม่ ถ้ามี จะทดสอบอะไร อย่างไร วิจยั แล้วจะได้เห็นอะไร
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บทที่ 2 : Theoretical Background and Research Framework
แสดงสาระความรู้ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี แนวปฏิบตั ทิ ส่ี าํ คัญ ทีเ่ ป็ นพืน้ ฐานเชิงวิชาการของ
การวิจยั ในเรื่องทีก่ ําลังจะดําเนินการ ทฤษฎีหลักมีหรือไม่ ถ้ามี คืออะไร สาระสําคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การวิจยั นี้คอื อะไร ระวังเป็ นแบบสาระตัด-ต่อ ระมัดระวังวิธอี า้ งอิงให้ถูกวิธตี ามมาตรฐานการอ้างอิง ต้อง
ให้ถูกวิธไี ว้ก่อน อย่าเผลอ และให้ระวังเรื่องการละเมิดจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางวิชาการ ในแบบที่
สะท้อนการไม่รจู้ กั การให้เกียรติเจ้าของความรู-้ ความคิด การกล่าวเท็จและการลักขโมยทางวิชาการ
บทนี้จะสะท้อนให้เห็นได้โดยง่ายว่า ผู้วิจยั รู้จริ งแค่ใหน รอบรู้เพียงใด ในสาระความรูท้ เ่ี ป็ น
พืน้ ฐานและเกีย่ วข้องกับการวิจยั นัน้ ได้มาจากการอ่านการทบทวนทีท่ บทวนครอบคลุม ผูว้ จิ ยั รูร้ อบและ
ลึกหรือไม่ แอบลอกงานวิจยั ของผูอ้ ่นื มาเพียงใด บางส่วนหรือทัง้ หมด ส่วนนี้เมื่อผ่านไปแล้ว ทําเสร็จ
แล้วจะไม่มโี อกาสแก้ไขได้อกี จะขึน้ หิง้ เข้าทําเนียบทางวิชาการ ในห้องสมุดให้ผอู้ ่นื ตรวจ ได้สอบทาน
ซึ่งทุกคนจะมีโอกาสเข้าถึงได้ ดูได้ ใช้เป็ น
ทบทวน ค้นคว้าต่อ ต่อไปจะไปปรากฏใน E-library
ฐานความรูต้ ่อไปได้ และจะกลายเป็ นหลักฐานฟ้องหรือยกย่องผลงาน ตัวผูว้ จิ ยั และเครดิตทางวิชาการ
ของตัวผูว้ จิ ยั โดยอัตโนมัติ ได้ตลอดไป
ลงท้ายของบทนี้ในงานวิจยั ทีก่ า้ วหน้านัน้ จะแสดงให้เห็นสิง่ ทีเ่ รียกว่า Research Framework
แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของตัวแปรในการวิจยั แสดงให้เห็นว่า เมื่อศึกษาค้นคว้าในขัน้ ต้นมาแล้ว จะ
นําเอาข้อความรู้ หลักการอะไรไปใช้ในการวิจยั ของเรา จะครอบคลุมอะไรบ้าง อะไรจะเชื่อมโยงกับอะไร
หรือ จะแสดงให้เ ห็น อะไร จะมีธ รรมชาติค ล้ า ยๆการสร้า งกระบวนทัศ น์ ข องเราขึ้น สํ า หรับ ใช้ใ น
การดําเนินการศึกษาหาความรูถ้ งึ ความจริงในการวิจยั ของเรา ส่วนนี้ จะแสดงถึงการตกผลึกทางวิชาการ
ทีเ่ ป็ นผลมาจากการทบทวนตรวจสอบความรูข้ องผูว้ จิ ยั ในเรือ่ งนัน้
บทที่ 3 : Research Methodology and Design
บทนี้จะแสดงกระบวนการวิจยั และรายละเอียดวิธกี ารวิจยั ทีส่ ะท้อนขัน้ ตอนการดําเนินการในแต่
ละส่วน แต่ละขัน้ ตอนว่าเป็ นไปอย่างเป็ นระบบระเบียบ แสดงวิธวี ทิ ยาการวิจยั อย่างเป็ นระบบหรือไม่ มี
ความเหมาะสมในศาสตร์และวิธกี ารแสวงหาความจริง(Inquiry) ทีพ่ สิ จู น์ได้ว่าได้ระวังให้คลาดเคลื่อนได้
น้ อ ยที่สุ ด อ่ า นแล้ว น่ า เชื่อ ว่ า ด้ว ยกระบวนการวิจ ัย ที่อ อกแบบมานัน้ น่ า จะได้ข้อ มูล สาระความรู้
ความจริงในแต่ ละส่วน และการประมวลผล วิเคราะห์ผล ที่น่าจะให้ข้อความรู้ตามวัตถุ ประสงค์ของ
การวิจยั ทีน่ ่ าเชื่อถือเชิงวิชาการได้ดเี หมาะสมทีส่ ุด ตามเงื่อนไขการวิจยั นัน้ หลักสําคัญคือ ส่วนนี้จะ
แสดงสาระเกีย่ วกับการออกแบบการวิจยั (Research Design) นันเอง
่
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3 บทสรุป
บทที่ 1
ให้ภาพรวม เห็นภาพงานวิจยั ตลอด เห็นแบบเห็นภาพรวมทะลุตงั ้ แต่ตน้ จนจบ
บทที่ 2
ให้ค วามรู้ห รือองค์ค วามรู้ ความรู้แ ละทฤษฎีเ บื้องหลัง การวิจ ยั กับ กรอบของแนวความคิด
ทีจ่ ะนําไปใช้ในการวิจยั หรือสําหรับการดําเนินวิจยั นัน้
บทที่ 3
ให้ภ าพรวม ขัน้ ตอนกระบวนการดํา เนิ น การวิจ ยั ด้ว ยวิธีวิท ยาการวิจ ัย ที่น่ า เชื่อ ถือ แสดง
การออกแบบการวิจยั เพือ่ ตอบคําถามวิจยั และวัตถุประสงค์ของการวิจยั นัน้
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เทคนิคการเขียนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์
บทนํา
การทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นขัน้ ตอนทีส่ าํ คัญขัน้ หนึ่งของ การวิจยั ซึง่ ใช้เป็ น
เครือ่ งชีใ้ ห้เห็นถึงระดับคุณภาพของงานวิจยั ในเรือ่ งนัน้ ๆได้ เป็ นอย่างดี การทบทวนเอกสารและงานวิจยั
ทีเ่ กีย่ วข้อง ช่วยทําให้ผวู้ จิ ยั ทราบข้อมูลมากมายในเรือ่ งทีจ่ ะทําวิจยั ตัง้ แต่ขนั ้ เริม่ ต้นจนถึงขัน้ สุดท้ายของ
การวิจยั
การเขียนอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องในการวิจยั มีเทคนิควิธกี ารที่ มีไม่อยาก สามารถทําได้
อย่างเป็ นระบบ เทคนิควิธกี ารทีส่ ามารถนัน้ ในบทความนี้ จะรวบรวมจากสาระทีน่ ่ าสนใจในประเด็นนี้ ที่
นักวิชาการ อาจารย์ทม่ี คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญในเรื่องนี้ได้นําเสนอแนวทางไว้ จะได้นําไปใช้ประโยชน์
ในการเขียนรายงานเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องได้อย่างมีคุณภาพ
ศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ วิรชั ชัยและคณะ (2535, หน้า 57) ได้สรุปเกีย่ วกับการเขียน
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ไว้ว่า ส่วนนี้มคี วามสําคัญมาก เป็ นเครื่องบ่งชีม้ าตรฐาน และคุณภาพ
ของโครงการวิจยั ว่า โครงการวิจยั นี้ดมี ากน้อยเพียงไร การทีจ่ ะเขียนหัวข้องานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องและ
เอกสารอ้างอิงให้มคี ุณภาพนัน้ นักวิจยั ต้องอ่านมาก ศึกษามาก ค้นคว้ามากและคิดสังเคราะห์สงิ่ ที่
ศึกษาอย่างมาก ก่อนจะลงมือเขียน วิธกี ารศึกษาควรเริม่ ต้นจากการศึกษาความรูแ้ ละทฤษฎีพน้ื ฐานที่
ั หาวิจ ัย ทัง้ หมดให้เ ห็น ภาพกว้า งๆเสีย ก่ อ นจากนั น้ จึง ศึก ษางานวิจ ัย ที่เ กี่ย วข้อ ง
เกี่ย วข้อ งกับ ป ญ
สังเคราะห์ให้เห็นภาพรวมของเรือ่ งทีจ่ ะทําวิจยั การศึกษางานวิจยั เดิมต้องเก็บรายละเอียดให้ทราบว่าแต่
ละเรื่องนัน้ เป็ นการวิจยั เรื่องอะไร ทําเมื่อไร ทําทีไ่ หน ศึกษากับประชากรกลุ่มใด ใช้วธิ กี ารวิจยั อย่างไร
ได้ผลการวิจยั อย่างไรและมีจุดบกพร่อง หรือข้อจํากัดอย่างไร ข้อมูลทีไ่ ด้มาทัง้ หมดเมื่อนํามาสังเคราะห์
เข้าด้วยกันจะทําให้นกั วิจยั ตอบคําถามได้ว่า เรื่องทีจ่ ะทําวิจยั นัน้ มีการศึกษาถึงขัน้ ไหนควรจะทําต่อใน
แนวใดหรือมีผทู้ าํ การวิจยั ไว้มากเพียงพอแล้วไม่ควรจะต้องทําการวิจยั ต่อไปอีก ในกรณีทย่ี งั ทําการวิจยั
ต่อไปได้ผลการสังเคราะห์จะช่วยให้นกั วิจยั ทราบว่า งานวิจยั เดิมมีขอ้ จํากัดอย่างไร ควรจะปรับปรุง และ
นําแนวคิดใหม่ๆมาดําเนินการวิจยั ได้อย่างไร รวมทัง้ ข้อมูลทีจ่ ะนํามาสร้างสมมติฐานการวิจยั ด้วย
หลักการเขียนหัวข้อเอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
1. ผูว้ จิ ยั ต้องจัดลําดับเนื้อหาเริม่ จากภาพรวมกว้างๆค่อยๆนําเข้ามาสูป่ ญั หาวิจยั โดยอาจแบ่ง
เนื้อหาเป็ นหัวข้อตามความเหมาะสม แต่ละหัวข้อมีสว่ นการเสนอรายงาน และการอภิปราย
ให้เห็นความเชื่อมโยงของเนื้อหาแต่ละตอน และความเกีย่ วข้องกับปญั หาวิจยั อย่างชัดเจน
มีการสรุปแต่ละหัวข้อและการสรุปรวม สาระสําคัญขอการสรุปควรนําไปสูต่ วั แปรสําคัญของ
โครงการวิจยั และโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ่งเป็ นทีม่ าของการกําหนด
สมมุตฐิ านวิจยั
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2. ผูว้ จิ ยั ควรให้เวลากับการวางแผนในการนําเสนอและเรียบเรียงเนื้อหาสาระทีจ่ ะนําเสนอโดย
ใช้ถ้อยคําของผูว้ จิ ยั เอง มิใช่การตัดต่อสาระจากผลการบันทึกทีส่ ะสมไว้เป็ นจํานวนมาก
หรือมิใช่การตัดต่อสาระจากเอกสารทีถ่ ่ายจากต้นฉบับของผูอ้ ่นื เพราะจะทําให้ภาษาทีใ่ ช้ไม่
เป็ นลักษณะเดียวกันโดยตลอด มีความซํ้าซ้อนทีส่ าํ คัญ คือ การละเมิดลิขสิทธิ ์ หากผูว้ จิ ยั ตัด
ต่อจะเข้าลักษณะทีว่ ่า “เขียนเป็ นขนมชัน้ ” หมายถึง สาระทีน่ ํ าเสนอไม่ได้เรียงร้อยเข้า
ด้วยกัน ยังเห็นลักษณะแยกเป็ นส่วนๆทําให้อ่านแล้วไม่เกิดภาพทางความคิดหรือยากต่อ
การทําความเข้าใจ
3. การจัดหมวดหมูใ่ นการนําเสนอนัน้ รัตนะ บัวสนธ์ (2552, หน้า 239) ได้ให้แนวทางใน
การนําเสนอเนื้อหาบทที่ 2 มีเนื้อหาทีจ่ ะต้องเขียนนําเสนอเป็ นสองส่วน ได้แก่ แนวคิด
ทฤษฎีทเ่ี กี่ยวข้อง และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง หลังจากทีน่ ักวิจยั ได้ศกึ ษาค้นคว้าไว้แล้ว ก็
จะต้องนํามาสังเคราะห์จดั เป็ นหมวดหมูเ่ ขียนเรียบเรียงไว้ตามลําดับ ในส่วนของงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องที่มกี ารศึกษา ปญั หาที่เกี่ยวข้องกับปญั หาวิจยั ของผูว้ จิ ยั ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ แล้วนํ าข้อค้นพบทีไ่ ด้จาการอ่านงานวิจยั เหล่านัน้ มาเขียนเรียบเรียงนําเสนอ
ตามลําดับพัฒนาการของการศึกษาหาคําตอบในเรื่องดังกล่าว ทัง้ นี้ ในการเขียนส่วนนี้
นักวิจยั จะต้องใช้ภาษาเรียบเรียงให้เห็นความเชื่อมโยงตามลําดับของพัฒนาทางความรูข้ อง
เรือ่ งนัน้ รวมทัง้ การสรุปให้เห็นถึงผลการวิจยั เหล่านัน้ ว่า สนับสนุ นหรือขัดแย้งซึง่ กันและกัน
หรือไม่
เทคนิ คอย่างง่ายในการเรียบเรียงเอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจยั เรื่องใดก็ตาม เมื่อผูว้ จิ ยั มีขอ้ สงสัยหรือกําหนดประเด็นปญั หาในการวิจยั แล้ว ผูว้ จิ ยั
ควรค้นคว้า เกี่ยวกับเรื่องนัน้ ๆ ให้มากทีส่ ุด เท่าทีจ่ ะมากได้ มีเทคนิควิธี ในการอย่างง่ายในการเรียบ
เรียง แต่เหนือสิง่ อื่นใด ควรค้นคว้า และอ่าน แล้วจึงนํามาเรียบเรียง ยกตัวอย่างเช่นเป็ นขัน้ ตอนดังนี้
1. กําหนดประเด็นการวิ จยั ผูว้ จิ ยั สนใจ ทีจ่ ะทําวิจยั ในประเด็น การจัดการความรูข้ องครู
ก็จ ะต้อ งสืบ ค้น ตัง้ แต่ ความหมายความสํา คัญ องค์ป ระกอบ ของการจัด การความรู้
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องการจัดการความรู้
2. ค้นคว้า จนเพียงพอ กําหนด เป็ นหัวข้อการวิ จยั เช่น การวิจยั เรือ่ ง “ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
ความสําเร็จในการจัดการความรูข้ องครูในสํานักงานเขตพืน้ ทีม่ ธั ยมศึกษา เขต 1”
3. วางแผนการเขี ย น โดยกํ า หนดเป็ นหั ว ข้ อ ให้ ค รอบคลุ ม ตามเชื่ อ เรื่ อ งดั ง นี้
บริบทและ
1) บริบทของโรงเรียนใน สังกัด สํานักงานเขตพื้นทีม่ ธั ยมศึกษา เขต 1
การดําเนินงานการจัดการความรูข้ องครู ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีม่ ธั ยมศึกษา
เขต 1
2) แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการจัดการความรู้
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3) ความสําเร็จสําเร็จของการจัดการความรู้ (ซึง่ เป็ นตัวแปรสําคัญของการวิจยั ) อาจจะแบ่ง
ออกเป็ น ด้านผูบ้ ริหาร ด้านครู และ ด้านนักเรียน
4) แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผลสําเร็จในการจัดการความรู้ (เป็ นตัวแปร
สําคัญอีกตัวแปรหนึง่ ) อาจจะแบ่งได้เป็ น
4.1 ภาวะผูน้ ําองค์การ
4.2 การทํางานเป็ นทีม
4.3 บรรยากาศองค์การ
4.4กระบวนการจัดการความรู้
4.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ
5) งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ในประเทศ และต่างประเทศ (หัวข้อนี้ อาจจะมีหรือ ไม่มกี ไ็ ด้ ผูว้ จิ ยั
อาจจะเขียนแบบบูรณาการ และอ้างอิงงานวิจยั ใน 1)-4)
4. ใส่รายละเอียด ในแต่ละหัวข้อ ในการเขียนแต่ละประเด็นหัวข้อ ต้องให้สอดคล้องกับ
ชื่อ เรื่อ ง บริบ ท ของกลุ่ ม เป้ าหมายที่ศึก ษา และครอบคลุ ม ทุ ก ตัว แปรที่ศึก ษา จาก
การยกตัวอย่างข้างต้น ใน ข้อ 3) จะเห็นได้ว่า ได้เสนอทุกคําสําคัญในชื่อเรื่อง เพื่อแสดง
ความเกีย่ วข้องของเอกสาร
บุญธรรม กิจปี ดาบริสุทธิ ์(2551, หน้า 134-135) ได้ให้
เทคนิคในการเขียน เป็ นหลักการเขียนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ไว้ 9 ข้อ คือ
เลียนแบบ ขยาย ย่อ ปรับ เรียบเรียงใหม่ กลับสลับกัน แก้ไขดัดแปลง จัดโครงสร้างใหม่
และแทน ดังนี้
1) เลียนแบบ(Adapting) ดูตวั อย่างของผูอ้ ่นื แล้วเขียนเลียนแบบ สํานวนลีลา หลักการและ
แนวคิดด้วยภาษาของเราเอง
2) ขยาย (Maximizing) นํ าเนื้อหาของผูอ้ ่นื มาขยาย เพิม่ เติม ยกตัวอย่างประกอบให้ใย
ละเอียดและทําให้ชดั เจนยิง่ ขึน้
3) ย่อ(minimizing)สรุปย่อเนื้อหาด้วยสํานวน ภาษาของเราเอง
4) ปรับ(Modifying) ปรับเนื้อหาสาระให้ตรง หรือหรือสอดคล้องกับประเด็นปญั หาทีเ่ รา
ต้องการศึกษา
5) เรียบเรียงใหม่(Rearranging) นําเนื้อหามาเขียนเรียบเรียงใหม่ดว้ ยสํานวน ภาษา ลีลา
ของเราเอง
6) กลับสลับกัน(Reversing)นําเนื้อหามาเขียนกลับ สลับทีก่ นั แต่ตอ้ งเขียนเรียบเรียงใหม่ให้
ผสมกลมกลืนกัน
7) แก้ไข ดัดแปลง(Revising)นําแนวคิด หลักการและเนื้อหาสาระมาแก้ไข ดัดแปลงให้เป็ น
แนวคิด หลักการและเนื้อหาใหม่
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8) จัดโครงสร้างใหม่(Re-Organizing)เรียบเรียงเนื้อหาใหม่ดว้ ยการจัดโครงสร้าง เรียงลําดับ
เนื้อหาให้ต่างจากเดิม
9) แทน(Substituting)ใช้คาํ อื่นมาแทนทําให้ได้เนื้อหาสาระใหม่
5. หัวใจสําคัญ การเขียนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง จะต้องมีความสัมพันธ์ กับนิยาม
ศัพท์เฉพาะ ในบทที่ 1 และมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการไปสร้างเครือ่ งมือในการวิจยั ซึง่ จะ
ทํา ให้แ น่ ใ จได้ว่ า เมื่อได้ข้อค้น พบแล้ว จะสามารถนํ า เอกสารที่ค้น คว้า ไปประกอบการ
อภิปรายผลการวิจยั ได้ ซึ่งจะแสดงถึง ทีม่ า และทีไ่ ปของงานวิจยั อันจะนํ าไปสู่การเขียน
ข้อเสนอแนะ เพื่อการนําไปใช้ และการวิจยั ต่อไปได้ ศาสตาราจารย์ ดร. นงลักษณ์ วิรชั ชัย
ได้เสนอ เกณฑ์ท่จี ะใช้เป็ นแนวทางการตรวจสอบการเขียนเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่
สามารถตรวจสอบงานเขีย นส่ว นนี้ ไ ด้ด้ว ยตนเองและปรับ ปรุ ง แก้ไ ขได้อ ย่ า งมีคุ ณ ภาพ
นงลักษณ์ วิรชั ชัย(2548, หน้า 59) ได้ให้แนวทางการตรวจสอบการเขียนเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการวิจยั เพื่อวินิจฉัยว่า ข้อเขียนของท่านมีลกั ษณะครบถ้วนตามเกณฑ์ต่อไปนี้หรือไม่
หากขาดลักษณะข้อใดให้ท่านปรับปรุงให้เหมาะสม เป็ นหลักการสําหรับการเขียนรายงาน
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และหลักการสําหรับการวิจารณ์ และปรับปรุงการเขียน
รายงานเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั มีดงั ต่อไปนี้
1) ข้อเขียนทุกตอนมีความเกีย่ วข้องกับปญั หาวิจยั
2) ข้อเขียนแต่ละตอนมีจุดมุง่ หมายว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร มิใช่เพียงเสนอให้ผอู้ า่ นมี
ความรู้
3) ข้อเขียนเสนอภาพรวมกว้างๆตะล่อมไปสูก่ ารสร้างกรอบความคิดการวิจยั
4) แต่ละตอนมีการสรุปด้วยถ้อยคําหรือความคิดของนักวิจยั เอง
5) ส่วนทีเ่ ป็ นรายงานการวิจยั มีการสรุปย่อ รายงานการวิจยั แต่ละเรือ่ ง นําเสนอทัง้ ปญั หา
วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด วิธดี าํ เนินการวิจยั และข้อค้นพบ และต้องมีการสังเคราะห์
งานวิจยั ทุกเรือ่ งทีน่ ําเสนอ ในแต่ละตอน มิใช่นําเสนอเฉพาะแต่สรุปสาระงานงานวิจยั แต่ละ
เรือ่ ง
6) มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบจุดเด่น จุดด้อยของเอกสาร แล้วนําแนวคิดทีไ่ ด้ไปใช้ประโยชน์
7) การเสนอรายงานทัง้ หมดมีใจความถูกต้อง ตรงตามต้นฉบับ ไม่ลาํ เอียง และมิใช่การลอก
ข้อความ แต่เป็ นการเสนอข้อความทีค่ ขู่ นาน หรือการถอดความ(paraphrase)
8) มีหลักฐานอ้างอิงสนับสนุ นกรอบความคิด และสมมติฐานการวิจยั
9) มีการสรุปแนวคิด วิธกี ารใหม่ๆจากรายงานมาใช้ในโครงการวิจยั
10) แสดงความเกีย่ วข้องระหว่างโครงการวิจยั กับงานวิจยั ในอดีต
11) รูปแบบการนําเสนอถูกต้องตามหลักภาษาและหลักการเขียนเอกสารวิชาการ

95

โครงการบริ หารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 35 “ การบริ หารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ”
19 – 20 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข้อผิดพลาด ทีม่ กั จะพบเสมอในการเขียน
ข้อผิดพลาดทีพ่ บในการเขียนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องของจากการเขียนเค้าโครงวิจยั ของ
นิสติ มีอยูห่ ลายประการ ชูศรี วงศ์รตั นะ(2549, หน้า 57) ได้สรุปข้อผิดพลาดทีพ่ บจากงานเขียน
เค้าโครงวิจยั ของนิสติ นักศึกษา มีดงั นี้
1. บุคคลทีใ่ ช้อา้ งอิง "ความหมายของคําสําคัญ” ต้องเป็ นผูร้ ใู้ นสาขานัน้ ๆ อ้างอิงไม่ใช่อา้ งอิงจาก
นิสติ ทีท่ าํ วิจยั กําลังค้นคว้า
2. เอกสารทีน่ ํามาอ้างอิง ควรเป็ นเอกสารทีม่ าจากแหล่งปฐมภูมิ เช่น จะอ้างอิง t-test ผูว้ จิ ยั ก็
ควรจะศึกษาจากหนังสือเทคนิคการวิจยั โดยตรง และควรอ้างอิงจากเล่มทีพ่ มิ พ์ในปี ใหม่ทส่ี ุด ไม่ใช่ไป
คัดลอกมาจากบทที่ 3 ของสารนิพนธ์ทผ่ี ่านมา จะทําให้ได้สาระข้อความทีถ่ ูกต้อง ในบางกรณีทส่ี าร
นิพนธ์เล่มทีผ่ วู้ จิ ยั ศึกษา พิมพ์สตู รผิด ก็จะทําให้ผวู้ จิ ยั อ้างอิงสูตรผิดด้วย กรณีทเ่ี อกสารทีใ่ ช้เป็ นแหล่ง
ทุตยิ ภูมิ ผูว้ จิ ยั ก็ตอ้ งใช้วธิ อี า้ งอิงให้ผอู้ า่ นทราบว่าเป็ นแหล่งทุตยิ ภูมดิ ว้ ย
3. ความทันสมัย ไม่ว่าจะเป็ นการศึกษาเอกสาร หรืองานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูว้ จิ ยั ควรพยายาม
ค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ ป็ นปจั จุบนั หรือไม่ลา้ สมัยเกินไป การอ้างอิงก็มจี ุดมุง่ หมายเพื่อมา
สนับสนุ นงานทีก่ าํ ลังจะวิจยั ถ้าล้าสมัยเกินไปก็จะไม่เกิดประโยชน์
4. ความเกีย่ วข้อง เอกสารทีน่ ํามาอ้างอิง ต้องมีความเกีย่ วข้องกับงานทีผ่ วู้ จิ ยั กําลังจะทําวิจยั
ความเกี่ยวข้องพิจารณาได้จากตัวแปรหลักที่ผูว้ จิ ยั ที่ผูว้ จิ ยั ต้องการศึกษา และลักษณะประชากรที่
ต้องการศึกษา โดยงานวิจยั ทีน่ ํามาอ้างอิงต้องพิจารณาประกอบทัง้ ตัวแปรและประชากร ไม่ใช่เกีย่ วข้อง
เฉพาะประชากร ก็นํามาอ้างอิงเลย
จากข้อผิดพลาดต่างๆดังกล่าว อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ จะเป็ นผูด้ แู ลเพื่อให้นิสติ นักศึกษา
สามารถนําเสนอสาระจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ได้อย่างมีคุณภาพ ในเรื่องนี้ สุวมิ ล ว่องวานิช
และ นงลักษณ์ วิรชั ชัย(2546, หน้า 58-59) ได้กล่าวถึงขัน้ ตอนการพัฒนากรอบแนวคิดของการวิจยั ไว้
ว่า ในขัน้ ตอนของการพัฒนารายงานแนวคิดในการวิจยั (concept paper) ซึง่ มีรายละเอียดของเนื้อหา
สาระทีป่ ระกอบด้วย การสังเคราะห์เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ แนวคิดเชิงทฤษฎี รายงานผลการวิจยั และ
ประเด็นทีผ่ ูว้ จิ ยั สรุปได้จากการสังเคราะห์เอกสาร อาจารย์ทป่ี รึกษาต้องชี้แนะแนวทางการค้นคว้า
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั
ตรวจสอบผลการสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง การจัดลําดับเสนอ
ความคิด การแสดงเหตุผลเชื่อมโยงเพื่อนําเข้าสูก่ ารกําหนดประเด็นวิจยั และการกําหนดกรอบความคิด
ของการวิจยั ทีส่ มเหตุสมผล
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การนําเสนอผลงานวิจยั ในที่ประชุมวิชาการ
ดร. วรัยพร แสงนภาบวร
ในฐานะกรรมการคนหนึ่งของสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศ (สพบท.)
และอดีตข้าราชการสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ผูเ้ ขียนตระหนักในความสําคัญของงานวิจยั และ
การนําเสนอผลงานวิจยั รวมทัง้ ได้เห็นปญั หาทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ ได้รบั มอบหมายให้เขียนเรือ่ ง “การนําเสนอ
ผลงานวิจยั ในที่ประชุมวิชาการ” จึงมีความยินดีอย่างยิง่ ที่จะชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนที่เป็ นปญั หามาอย่าง
ยาวนานของการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทําวิจยั ปจั จุบนั นี้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ความสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากขึน้ มีการทําวิจยั มากกว่ายุคก่อน
แต่วฒ
ั นธรรมวิจยั และวัฒนธรรมคุณภาพทีเ่ ป็ นความมุง่ หวังของการปฏิรปู การศึกษาไทยก็ยงั ไม่บรรลุผล
เพราะขาดพื้นที่ในการนํ าเสนอผลงานวิจยั ซึ่งถ้าครูและบุคลากรทางการศึกษามีโอกาสและเวทีได้
นํ าเสนอผลงานวิจยั อย่างทัวถึ
่ ง จะเป็ น “จุดเปลี่ยน” ที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งในวงวิชาการการศึกษาของ
ไทย
1. การนําเสนอผลงานวิ จยั เป็ นหน้ าที่ของนักวิ จยั
ศาสตราจารย์กติ ติคุณ ดร. นงลักษณ์ วิรชั ชัย กล่าวไว้ใน “เทคนิ คการนําเสนอผลงานวิ จยั ”
ว่า การนํ าเสนอผลงานวิจยั เป็ นพันธกิจทีส่ ําคัญอย่างหนึง่ ทีน่ ักวิจยั ทุกคนควรต้องทํา เมือ่ เสร็จสิ้น
การวิจยั และจัดทํารายงานวิจยั เสร็จเรียบร้อยแล้ว นักวิจยั ควรถือว่าการนําเสนอผลงานวิจยั เป็ นหน้าที ่
ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วทัง้ หลาย เช่น ญีป่ นุ่ ออสเตรเลีย สวีเดน มีสมาคมวิชาการมากมาย เพื่อ
เป็ นเวทีให้สมาชิกนําผลงานวิจยั มานํ าเสนอและช่วยกันวิพากษ์วจิ ารณ์เพื่อปรับปรุงให้ดขี น้ึ นักวิจยั ถือ
เป็ นหน้าทีท่ จ่ี ะต้องเข้าประชุมประจําปี ตามกําหนดเพื่อนําเสนอผลงานวิจยั ของตนให้สมาชิกได้รบั ทราบ
ขณะเดียวกันก็แลกเปลีย่ นข้อมูลซึง่ กันและกัน เกิดการเรียนรู้ สังสมประสบการณ์
่
และความเชีย่ วชาญ
นําไปสู่การสร้างนวัตกรรมและองค์ความรูใ้ หม่ ๆ ในแต่ละวิชาชีพให้กบั ประเทศ ทําให้มที รัพย์สนิ ทาง
ปญั ญาเกิดขึน้ หลากหลาย เป็ นเกียรติภูมแิ ละศักดิ ์ศรีของประเทศ และเป็ นประโยชน์ต่อประเทศอื่น ๆ
ทัวโลกในการนํ
่
าไปศึกษาและอ้างอิงต่อไป
2. การนําเสนอผลงานวิ จยั เป็ นเงื่อนไขความก้าวหน้ าในวิ ชาชีพ
การนํ าเสนอผลงานวิจยั เป็ นเงื่อนไขความก้าวหน้ าในวิชาชีพของอาจารย์ระดับอุดมศึกษามา
นานแล้ ว อีก ทัง้ สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาก็จ ัด ให้มีก ารประชุ ม วิช าการและนํ า เสนอผลงานวิจ ัย ระดับ
บัณฑิตศึกษาจนเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ทิ ุกแห่ง แต่เรื่องนี้กย็ งั นับว่าเป็ นเรื่องใหม่สาํ หรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึ่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติกไ็ ด้กําหนดให้ครู
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ต้องทําวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปจั จุบนั การทําวิจยั จึงเป็ นเงื่อนไขสําคัญประการหนึ่งสําหรับ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพหรือการเลื่อนวิทยฐานะครูและผูบ้ ริหารสถานศึกษา และเป็ นตัวบ่งชีท้ ส่ี าํ คัญใน
การประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) แต่
ในทางปฏิบ ตั ิ การนํ าเสนอผลงานวิจยั โดยขาดขัน้ ตอนการนํ าเสนอต่ อที่ประชุมทางวิชาการก็เ ป็ น
ช่องว่างประการหนึ่งทีท่ าํ ให้เกิดปญั หาการจ้างทําผลงานและการลอกผลงาน และไม่เกิดประโยชน์อย่าง
ั หาที่เ รื้อ รัง เกี่ย วกับ การวิจ ัย ตลอดมาก็คือ เป็ น
แท้จ ริง สํ า หรับ ผู้วิจ ัย และผู้บ ริโ ภคงานวิจ ัย ป ญ
ผลงานวิจยั ที่ขน้ึ หิ้ง ไม่มผี ูร้ บั รูแ้ ละไม่ได้นําไปใช้ประโยชน์ ข้ออ่อนด้อยยิง่ กว่านัน้ ก็คอื เมื่อเรียนจบ
ั นาแล้วทีท่ ําวิจยั กัน
ปริญญาโทและปริญญาเอกแล้วก็ไม่ค่อยมีการทําวิจยั อีก ซึง่ ต่างจากประเทศทีพ่ ฒ
อย่างต่อเนื่อง
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษายังต้องพัฒนาศักยภาพในการนําเสนอผลงานวิ จยั
หน่ วยงานที่ส่งเสริมวิจยั ระดับชาติ เช่น สภาวิจยั แห่งชาติ (วช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุ น
การวิจยั (สกว.) ซึ่งเป็ นหน่ วยงานที่สนับสนุ นทุนวิจยั มีบทบาทอย่างสําคัญในการส่งเสริมการวิจยั
โดยจัด ให้มีก ารประชุ ม นํ า เสนอผลงานวิจ ัย ประจํ า ปี เปิ ด โอกาสให้นั ก วิจ ัย นํ า ผลงานวิจ ัย ที่ไ ด้ร ับ
การคัดเลือกมานํ าเสนอ มีผูส้ นใจเข้าฟงั อย่างคับคัง่ นับเป็ นตลาดทางวิชาการวิจยั ที่ก่อให้เกิดการ
ตื่นตัวในการสร้างองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมที่ยงิ่ ใหญ่ระดับชาติ แต่นัน่ ก็เป็ นเพียงเวทีระดับชาติ ผูม้ ี
โอกาสได้นําเสนอผลงานวิจยั คือเจ้าของผลงานทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกแล้วเท่านัน้
ทางด้านการศึกษานัน้ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งเป็ นหน่ วยงานวิจยั และพัฒนา
นโยบายการศึกษาของชาติ ได้จดั ให้มกี ารประชุมทางวิชาการการวิจยั ทางการศึกษา (The National
Symposium on Educational Research) เป็ นประจําอย่างต่อเนื่อง และมีการประชุมงานวิจยั
นานาชาติ เช่น การประชุมวิจยั การศึกษาไทย-มาเลเซีย เป็ นต้น เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุ คลากร
ทางการศึกษาได้นําผลงานวิจยั ด้านการศึกษามานําเสนอและแลกเปลีย่ นกัน รวมทัง้ มีการประเมินและ
ทบทวนเพื่อพัฒนางานวิจยั ให้มคี ุณภาพดีขน้ึ จากการประมวลข้อค้นพบจากการดําเนินงาน พบว่า
นอกจากปญั หาทางเทคนิคเกีย่ วกับวิธดี าํ เนินการวิจยั แล้ว ปญั หาทีเ่ กิดจากการนําเสนอผลงานวิจยั ยังมี
อีก มากมาย เช่น การควบคุ ม เวลาในการนํ า เสนอ การกํา หนดประเด็นที่จ ะนํ า เสนอ การใช้ส่ือ
ประกอบการนํ าเสนอ ฯลฯ ซึ่งเป็ นเพราะการขาดโอกาส ขาดการฝึ กซ้อม ขาดพื้นที่ ขาดเวทีใน
การนําเสนอผลงานวิจยั และในส่วนของการประชุมวิจยั นานาชาตินนั ้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
ไทยยังขาดทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ ซึง่ จะเป็ นอุปสรรคและความอ่อนด้อย
อย่างมากในการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจยั กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของประเทศเพื่อน
บ้านทีม่ ที กั ษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ดกี ว่า
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4. ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายเพื่อเปิ ดพืน้ ที่ในการนําเสนอผลงานวิ จยั
ศูนย์พฒ
ั นาการศึกษาระหว่างประเทศ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงมีขอ้ เสนอเชิง
นโยบายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของไทยมีโอกาสในการนํ าเสนอผลงานวิจยั ตามลําดับขัน้ ตอน
เช่น การนําเสนอผลงานวิจยั ในทีป่ ระชุมกลุ่มสาระวิชา ในทีป่ ระชุมโรงเรียน ในทีป่ ระชุมกลุ่มโรงเรียน
ในที่ประชุมระดับเขตพื้นที่การศึกษา และในที่ประชุมวิชาการระดับภาค ก่อนที่จะมาถึงการประชุม
นําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึง่ จะช่วยในการเปิ ดพืน้ ทีห่ รือเวทีให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้มโี อกาสฝึ กความเชี่ยวชาญทางการวิจยั และจะช่วยให้การเรียนในระดับปริญญาโท
หรือปริญญาเอกของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการบูรณาการกับการทําผลงานวิจยั ดังกล่าวดีขน้ึ
เป็ นการวิจยั ทีม่ าจากการปฏิบตั จิ ริงในชัน้ เรียนและในโรงเรียน โดยผ่านกระบวนการกลันกรองอย่
่
างมี
ลําดับขัน้ ตอน
วิ ธีนําเสนอผลงานวิ จยั ในการประชุมทางวิ ชาการ
ปจั จุบนั ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้เขียนบทความวิชาการให้คําแนะนํ าเรื่องวิธีการนํ าเสนอ
ผลงานวิจยั ในการประชุมทางวิชาการไว้อย่างมากมาย ในทีน่ ้ีผเู้ ขียนขอสรุปจากข้อเขียนของนักวิจยั ที่
ได้รบั การยอมรับอย่างสูงในวงวิชาการ คือ ศาสตราจารย์กติ ติคุณ ดร. นงลักษณ์ วิรชั ชัย ทีไ่ ด้เขียนไว้
แล้วทัง้ เทคนิคและรูปแบบการนําเสนอผลงานวิจยั ตลอดจนการเตรียมตัวของผูน้ ําเสนอผลงานด้วย ซึง่
ผูส้ นใจสามารถสืบค้นและศึกษาได้ดว้ ยตนเอง จะทําให้ได้ความรูเ้ ชิงเทคนิคในรายละเอียดมากขึน้
ในทีน่ ้ี ขอสรุปว่าการนําเสนอผลงานวิจยั ในการประชุมทางวิชาการนัน้ อาจทําได้ 2 รูปแบบ คือ
การนําเสนอด้วยวาจาและการนําเสนอโปสเตอร์
1. การนําเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation)
นักวิจยั ต้องทําหน้าที่เสนอผลงานต่อหน้าผูเ้ ข้าร่วมประชุม ภายในเวลาที่จํากัด ส่วนใหญ่ใช้
เวลาประมาณ 15-20 นาที ในการนํ าเสนอสาระสรุปของผลงานวิจยั และอีก 10-15 นาที สําหรับ
การซักถามและให้ขอ้ เสนอแนะ
สิง่ ทีน่ กั วิจยั ต้องเตรียมให้พร้อมในการนําเสนอผลงานวิจยั ด้วยวาจา คือ 1) รายงานวิจยั ในรูป
บทความวิจยั ทีม่ คี วามยาวและรูปแบบการพิมพ์ตามข้อกําหนดของการประชุมทางวิชาการ 2) สไลด์หรือ
power point พร้อมสําเนา และ/หรือ 3) สือ่ วิดที ศั น์สาํ หรับใช้ประกอบการนําเสนอ
1) รายงานวิ จยั ในรูปบทความวิ จยั เนื้อหาสาระประกอบด้วยส่วนสําคัญ 6 ส่วน คือ

100

โครงการบริ หารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 35 “ การบริ หารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ”
19 – 20 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ก. บทคัดย่อ (Abstract)
เป็ นเนื้อหาสาระส่วนทีน่ ําเสนอวัตถุประสงค์การวิจยั วิธกี ารวิจยั และผลการวิจยั โดยสรุป เพื่อให้
ผูอ้ ่านเห็นภาพรวมของงานวิจยั ทัง้ เรื่อง เนื้อหาสาระในส่วนนี้เป็ นข้อความทีม่ คี ําสําคัญ (keywords)
ทัง้ หมดในบทความวิจยั และเป็ นข้อความสัน้ กะทัดรัด ไม่เยิน่ เย้อ
ข. ส่วนนํา (Introduction)
ส่วนนําของบทความวิจยั ประกอบด้วยส่วนสําคัญ 4 ส่วน ส่วนแรกบรรยายให้เห็นว่าบทความ
วิจยั นี้พฒ
ั นามาจากผลงานวิจยั ที่มมี าก่อนอย่างไร มีปญั หาอะไรที่จําเป็ นต้องทําวิจยั ต่อ และนํ ามาสู่
ปญั หาวิจยั อย่างไร ส่วนทีส่ อง กล่าวถึงปญั หาวิจยั และวัตถุประสงค์การวิจยั ส่วนทีส่ าม คือ รายงาน
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั เฉพาะส่วนทีเ่ ป็ นทฤษฎีและงานวิจยั ทีส่ ําคัญ ซึง่ นําไปสู่การสร้างกรอบ
แนวคิดสําหรับการวิจยั รวมทัง้ สมมุตฐิ านการวิจยั ส่วนทีส่ ่ี ระบุเหตุผลพร้อมเอกสารอ้างอิงในการเลือก
วิธดี าํ เนินการวิจยั ทีใ่ ช้ในบทความวิจยั นี้
ค. วิ ธีการ (Methods)
เป็ นการให้รายละเอียดเกีย่ วกับวิธดี ําเนินการวิจยั ถ้าเป็ นการวิจยั เชิงปริมาณจะประกอบด้วย
การบรรยายลักษณะของประชากร กลุ่มตัวอย่างและวิธกี ารเลือกกลุ่มตัวอย่าง นิยามตัวแปร เครื่องมือ
วิจยั และคุณภาพเครื่องมือ วิธกี ารรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล และข้อสังเกตที่สําคัญเกี่ยวกับ
วิธดี ําเนินการวิจยั ถ้าเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพจะประกอบด้วยการบรรยายสนาม (field) ทีศ่ กึ ษา
การเลือกและลักษณะของกรณี (case) ทีศ่ กึ ษา ขอบข่ายของข้อมูล วิธกี ารและเครื่องมือทีใ่ ช้ใน
การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ง. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล (Analysis Results)
เป็ นการนํ าเสนอผลการวิเคราะห์พร้อมทัง้ การตีความ ในส่วนนี้อาจมีการนํ าเสนอตารางและ
ภาพประกอบเท่าทีจ่ าํ เป็ น โดยต้องมีการบรรยายในส่วนทีเ่ ป็ นข้อความด้วย
จ. การอภิ ปรายและ/หรือการสรุป (Discussion and/or Conclusion)
เป็ น การบรรยายสรุ ป ข้ อ ค้ น พบที่ไ ด้ จ ากการวิจ ัย ประกอบกับ การอธิบ ายว่ า ข้ อ ค้ น พบมี
ความขัดแย้ง/สอดคล้องกับสมมุตฐิ านวิจยั และผลงานวิจยั ในอดีต หรือไม่และอย่างไร พร้อมทัง้ เหตุผลที่
เป็ นเช่นนัน้ รวมทัง้ อภิปรายข้อจํากัด หรือข้อบกพร่อง ข้อดีเด่น ซึง่ นําไปสูข่ อ้ เสนอแนะในทางปฏิบตั ิ
และข้อเสนอแนะในการวิจยั ต่อไป
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ฉ. ส่วนอ้างอิ งและผนวก (References and Appendix)
ส่วนอ้างอิงประกอบด้วยบรรณานุ กรมและเชิงอรรถ ตลอดจนบันทึกหรือหมายเหตุของผูว้ จิ ยั
ส่วนที่เป็ นผนวกคือส่วนที่ผู้วจิ ยั นํ าเสนอสาระที่ผู้อ่านควรได้รบั รู้เพิม่ เติมนอกเหนือจากที่นําเสนอใน
บทความ เช่น ตัวอย่างเครือ่ งมือวิจยั เป็ นต้น
2) สไลด์ หรือ power point ทีใ่ ช้ประกอบการนําเสนอผลงานวิจยั ด้วยวาจา ไม่ควรมีจาํ นวน
มากเกินไป โดยมากประมาณไม่เกิน 8 แผ่น ประกอบด้วย 1) ชื่อผลงานและชื่อนักวิจยั 2) ปญั หาวิจยั
และความสําคัญ/ประโยชน์ของผลงานวิจยั 3) ความเกีย่ วข้องระหว่างงานวิจยั และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
4) กรอบแนวคิดและสมมุตฐิ านวิจยั 5) แบบแผนวิจยั ตัวแปร เครื่องมือวัดและคุณภาพเครื่องมือ
(การเลือกพืน้ ทีแ่ ละผูใ้ ห้ขอ้ มูล ในกรณีวจิ ยั เชิงคุณภาพ) การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล 6) ผลการวิจยั ที่
สําคัญ 7) สรุปผลงานวิจยั 8) ข้อเสนอเชิงนโยบาย (ถ้ามี)
ปญั หาทีพ่ บบ่อย ๆ ในการนําเสนอด้วยสไลด์ power point คือ มีขอ้ ความแน่นเกินไป ใช้ขนาด
ตัวอักษรเล็กจนมองไม่เห็น สีตวั อักษรกับสีพน้ื หลังเป็ นโทนเดียวกันทําให้เห็นไม่ชดั เจน หรือใช้ลูกเล่น
มากเกินไป
ในการเตรียมสไลด์ประกอบการนํ าเสนอผลงานวิจยั ด้วยวาจา นักวิจยั ต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานทีท่ น่ี ําเสนอ ขนาดของห้องและเวที ตําแหน่ งเครื่องฉาย ขนาดจอ ข้อกําหนดในการนําเสนอ
ลักษณะและจํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม เพื่อใช้ในการวางแผนการนํ าเสนอสไลด์ประกอบการนํ าเสนอ
ผลงานวิจยั ทัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ควรนําส่งไฟล์ให้ผจู้ ดั ล่วงหน้าเพื่อตรวจดูความเรียบร้อย จะได้ไม่มปี ญั หา
เกีย่ วกับ font และควรมีเวลาทดสอบการใช้ power point ด้วยตนเอง มีการตรวจทานการสะกดคําใน
สไลด์ทุกแผ่น และเตรียมไฟล์สไลด์สาํ รองกรณีฉุกเฉินไว้ดว้ ย
3) สื่อวิดที ศั น์ สําหรับใช้ประกอบการนํ าเสนอด้วยวาจา หากนักวิจยั มีภาพเคลื่อนไหว เช่น
การเรียนการสอนในห้องเรีย น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็นสภาพที่เ ป็ นจริง ก็ต้องส่งมอบคลิป
วิดที ศั น์ให้ผจู้ ดั ทราบล่วงหน้าเพือ่ จะได้จดั เตรียมอุปกรณ์ให้สอดคล้องกัน
2. การนําเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation)
โปสเตอร์เป็ นสื่อนํ าเสนอผลงานวิจยั รูปแบบหนึ่ง เดิมทําด้วยกระดาษแข็งบนกรอบไม้ แต่
ปจั จุบนั มักใช้พมิ พ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์บนแผ่นไวนิล ขนาดประมาณ 1 X .50 ตารางเมตร โดยโปสเตอร์
จะทําหน้ าที่นําเสนอเรื่องราวของผลงานวิจยั ให้ผู้ช มเข้าใจด้วยตนเอง ดังนัน้ ในเนื้ อที่ดงั กล่าวจึง
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ประกอบด้วย ข้อเขียนสรุป/บทคัดย่อ ภาพ/ตาราง/แผนภูมปิ ระกอบสารทีน่ ําเสนอ นักวิจยั มีหน้าทีค่ อย
ตอบคําถามหรือให้คาํ อธิบายเพิม่ เติมแก่ผชู้ ม
รูปแบบโปสเตอร์ผลงานวิจยั ทีน่ กั วิจยั นําเสนอผลงานวิจยั ด้วยโปสเตอร์ มีองค์ประกอบ 5 ส่วน
ดังนี้
1) ชื่อเรื่อง (title) ระบุวตั ถุประสงค์หลักของการวิจยั ตัวแปรในการวิจยั และบริบทของงานวิจยั
2) บทคัดย่อ (Summary) ระบุวตั ถุประสงค์การวิจยั วิธกี ารวิจยั และผลการวิจยั เพือ่ ให้ผอู้ า่ น
เห็นภาพรวมของงานวิจยั ทัง้ เรือ่ ง
3) บทนํ าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Introduction and related literature) เป็ นข้อความที่
อธิบายถึงความเป็ นมาของปญั หาวิจยั ความสําคัญของงานวิจยั ทฤษฎีและผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่
นักวิจยั สังเคราะห์สรุปสร้างเป็ นกรอบแนวคิด และสมมุตฐิ านวิจยั
4) วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั (Research methods) กรณีการวิจยั เชิงปริมาณ ประกอบด้วยสาระ
เรื่อง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรและเครื่องมือวิจยั วิธกี ารรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล กรณี
การวิจยั เชิงคุณภาพ ประกอบด้วยสาระเรื่อง การบรรยายสนาม (field) ทีศ่ กึ ษา การเลือกและลักษณะ
ของกรณี (case) ทีศ่ กึ ษา ขอบข่ายของข้อมูล วิธกี าร และเครื่องมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล และ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5) ผลการวิ จยั (Research results) เป็ นการเสนอสาระส่วนทีเ่ ป็ น สรุปผลการวิจยั และ
การอภิปรายผลการวิจยั รวมทัง้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะในการวิจยั ต่อไป
ในการออกแบบโปสเตอร์เ พื่อ นํ า เสนอผลงานวิจ ัย นั ก วิจ ัย ต้ อ งพิจ ารณาคัด สรรเฉพาะ
สาระสําคัญทีส่ ุดไปจัดทําโปสเตอร์ โดยคํานึงถึงประโยชน์ทผ่ี ชู้ มจะได้รบั ใช้ขอ้ ความสัน้ มีภาพและ
แผนภูมปิ ระกอบทีท่ ําให้เข้าใจง่าย ออกแบบให้น่าสนใจ ใช้สพี อเหมาะ และพึงระวังว่าอย่าให้ขนาด
ตัวอักษรเล็กเกินไป จะทําให้อา่ นยากและไม่น่าสนใจ
สําหรับแนวทางการเตรียมตัวเป็ นผูเ้ สนอผลงานวิจยั นัน้ ศาสตราจารย์กติ ติคุณ ดร. นงลักษณ์
วิรชั ชัย กล่าวว่า การเตรียมตัวเสนอผลงานวิจยั ไม่วา่ จะเป็ นการนําเสนอโปสเตอร์ หรือการนําเสนอด้วย
วาจา มี 3 ช่วง คือ ช่วงก่อนนําเสนอ ช่วงระหว่างการนําเสนอ และช่วงหลังการนําเสนอ
ช่วงก่อนนําเสนอผลงาน นักวิจยั ควรซ้อมการนําเสนอผลงาน จับเวลาในการนําเสนอให้อยูใ่ น
กรอบเวลาทีก่ าํ หนด ควรฝึ กท่าทางการนําเสนอหน้ากระจกเงา หรือให้เพือ่ นช่วยวิพากษ์แก้ไข
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จุดบกพร่อง ฝึ กการเสนอทีเ่ ป็ นธรรมชาติมใิ ช่การอ่านจากบันทึกหรือสไลด์ ฝึกการสบตาผูฟ้ งั และฝึ ก
ท่าทางให้เรียบร้อยและสง่างาม นอกจากนี้ นักวิจยั ควรเตรียมเรือ่ งเสือ้ ผ้า เครือ่ งแต่งกายให้เหมาะสม
กาละเทศะ และหากสามารถทําได้ควรหาโอกาสไปดูสถานทีก่ ่อนการเสนอผลงาน รวมทัง้ ควรพักผ่อน
ให้เต็มที่
ช่วงนําเสนอผลงาน ควรมีสติ และสร้างความมันใจ
่ ปรับอารมณ์ให้เย็นและมันคง
่ ไม่เครียด
และสร้างความกดดันให้ตวั เอง ไม่ควรคิดหวังผลเลิศทีเ่ ป็ นไปได้ยากในการเสนอลงาน หากรูส้ กึ ตื่นเต้น
การหายใจเข้าออกยาวๆ ช่วยให้ผอ่ นคลายได้มาก ตลอดเวลาการนําเสนอผลงาน ควรรวบรวมสมาธิจด
จ่อกับผูฟ้ งั พูดช้าๆ ชัดเจน อย่าพูดเร็วมากเกินไป อย่าอ่านจากข้อความ อาจเหลือบดูบนั ทึกได้บา้ ง และ
ควรสบตามองหน้าผูฟ้ งั เพื่อดูการตอบสนองจากผูฟ้ งั หากมีผฟู้ งั แสดงท่าทางว่าไม่เข้าใจ ควรอธิบาย
เพิม่ เติม เมื่อเสร็จสิน้ การเสนอผลงาน มีการซักถาม ควรตัง้ ใจฟงั และตอบคําถามให้ตรงประเด็น หากไม่
เข้าใจควรถามซํ้าอย่าเสีย่ งตอบไปคนละเรือ่ ง เมือ่ จบการเสนอผลงาน ควรกล่าวขอบคุณ
ช่วงหลังการเสนอผลงาน ควรแสดงความขอบคุณผูด้ าํ เนินรายการ ผูป้ ระสานงาน อาจมีผฟู้ งั
บางคนสนใจซักถามต่อเนื่อง ควรให้เวลาและตอบคําถามด้วยความสุภาพ
นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ ได้ให้ความรูเ้ รื่อง “การนําเสนอ
ผลงานวิ จยั อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ” ไว้ว่า การฝึ กฝนอยูเ่ สมอเป็ นเรื่องจําเป็ นสําหรับนักวิจยั มือใหม่ทุก
คน และการซักซ้อมเตรียมการนําเสนอแต่ละครัง้ ก็เป็ นเรื่องจําเป็ นมากสําหรับนักวิจยั ทุกคนไม่ว่าจะเป็ น
มือใหม่หรือมือเก่า ทัง้ นี้ เพราะสิง่ ทีน่ ําเสนอคือการค้นพบความรูใ้ หม่ หรือวิธใี หม่ หรือการประยุกต์
ความรูใ้ นสถานการณ์ใหม่ และเหนือสิง่ อื่นใด คือ กลุ่มคนฟงั เป็ นกลุ่มใหม่ นักวิจยั จึงไม่ควรมองข้าม
ความจําเป็ นของการเตรียมพร้อมเพื่อให้การนํ าเสนอเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในส่วนของ
การนํ าเสนอบนเวทีไว้ 3 หัวข้อ คือ การเตรียมการนํ าเสนอ การนํ าเสนอ และการประเมินเพื่อ
พัฒนาการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ โดยนักวิจยั มักจะประเมินด้วยการสังเกตตนเอง และปฏิกริยา
ของผูฟ้ งั และบรรยากาศโดยรอบในห้องประชุม โดยฝา่ ยจัดการมักมีการประเมินอย่างเป็ นระบบเพื่อให้
ข้อมูลสะท้อนกลับทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อผูน้ ําเสนอทีจ่ ะนําไปพิจารณาปรับปรุงการนําเสนอครัง้ ต่อไป
สรุป
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะทําให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องประชุมวิชาการมากขึน้
จะมีก ารประชุม ทางวิช าการเพื่อ แลกเปลี่ย นผลงานวิจยั ของครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาระหว่า ง
ประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน จึงจําเป็ นต้องเตรียมครูและบุคลากรทางการศึกษาของไทยให้
พร้อม และเป็ นหน้ าที่ของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษา ต้องร่ว มกับเขตพื้นที่
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การศึกษา สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย และสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา
แห่งประเทศไทย (สพบท.) ในการส่งเสริมการวิจยั ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ทัง้ ผูท้ เ่ี รียนและ
ยังไม่เรียนในระดับบัณฑิตศึกษา
หากนํ าข้อเสนอเชิงนโยบายของศูนย์พฒ
ั นาการศึกษาระหว่างประเทศ สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึก ษามาพิจ ารณา จะเห็น ว่ า จํา เป็ น ที่ทุ ก หน่ ว ยงานดัง กล่ า วมาข้า งต้น จะต้อ งร่ว มมือ กัน
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีโอกาสในการนํ าเสนอผลงานวิจยั ตามลําดับขัน้ ตอน เช่น
การนําเสนอผลงานวิจยั ในทีป่ ระชุมกลุ่มสาระวิชา ในทีป่ ระชุมโรงเรียน ในทีป่ ระชุมกลุ่มโรงเรียน ในที่
ประชุมระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และในทีป่ ระชุมวิชาการระดับภาค ก่อนทีจ่ ะมาถึงการประชุมนําเสนอ
ผลงานวิจยั ระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึง่ จะช่วยในการเปิ ดพืน้ ทีห่ รือเวทีให้ครูและบุคลากรทางการ
่ ง และจะช่วยให้การเรียนในระดับ
ศึกษาทุกคนได้มโี อกาสฝึ กความเชี่ยวชาญทางการวิจยั อย่างทัวถึ
ปริญญาโทหรือปริญญาเอกของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการบูรณาการกับการทําผลงานวิจยั
ดัง กล่ าวดีข้นึ เป็ น การวิจ ยั ที่ม าจากการปฏิบ ัติจริง ในชัน้ เรีย นและโรงเรีย น และผ่า นกระบวนการ
กลันกรองอย่
่
างมีลําดับขัน้ ตอน โดยสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย และ
คณะครุศกึ ษาศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ต้องทําหน้าทีพ่ เ่ี ลีย้ งในการช่วยเหลือทางวิชาการ
แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และในทีส่ ุดวงการศึกษาไทยจะมีความเข้มแข็งทางวิชาการขึน้ อย่าง
มาก
การขับเคลื่อนในเรื่องนี้อาจทําทันทีทงั ้ ประเทศไม่ได้ ขึน้ อยูก่ บั ความพร้อมและบริบทของแต่ละ
แห่ง ซึ่งสามารถดําเนินการได้ในกลุ่มเล็ก ๆ ที่ทุกฝ่ายสนใจจะดําเนินการร่วมกัน ใครทําก่อนก็จะมี
ประสบการณ์มากกว่า สามารถเป็ นต้นแบบในการขยายผลแก่กลุ่มอื่น ๆ ต่อไปได้
การส่งเสริมให้มเี วทีนําเสนอผลงานวิจยั อาจดูเป็ นฟนั เฟื องเล็ก ๆ ในระบบใหญ่ของการศึกษา
ไทย แต่ จะมีพลังอย่า งมากในการเปลี่ย นแปลงพฤติก รรมการเรียนรู้แ ละพัฒ นาตนเองของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
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ศาสตร์และศิลป์ สู่การเป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ดี
ดร.พรรณี สุวตั ถี
การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 มุ่งให้มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา
ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพทีเ่ ป็ นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพทีม่ คี วามรู้ ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจยั เพื่อให้สามารถ
บุ ก เบิก แสวงหาความรู้ใ หม่ ไ ด้อ ย่ า งอิส ระ รวมทัง้ มีค วามสามารถในการสร้า งสรรค์ จ รรโลงตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ทต่ี นเชีย่ วชาญกับศาสตร์อ่นื ได้อย่างต่อเนื่อง
มีคุ ณ ธรรมและจรรยาบรรณทางวิช าการและวิช าชีพ (สํา นั ก มาตรฐานและประเมิน ผลอุ ด มศึก ษา
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ , 2549 : 21)
ดังนัน้ อาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาทัง้ ของไทยและต่างประเทศทีจ่ ดั การเรียน
การสอนระดับบัณฑิตศึกษา จึงต้องมีภารกิจที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การสอน และการให้คําปรึกษา
หรือ ควบคุมการทําวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ ของนิสติ /นักศึกษาซึง่ ตามประกาศกระทรวงฯ
ดังกล่าวได้กําหนดให้วทิ ยานิพนธ์เป็ นรายวิชาหนึ่งในโครงสร้างของหลักสูตร ระดับปริญญาโท จัดไว้ใน
แผนการศึกษา ทีเ่ น้นการทําวิจยั โดยต้องมีการทําวิทยานิพนธ์ แผน ก. (แบบ ก.1 และ แบบ ก.2) ส่วน
แผน ข เป็ นการค้นคว้าอิสระ ส่วนระดับปริญญาเอกถูกจัดไว้ในแผนการศึกษา แบบ 1 และ แบบ 2 ที่
เน้นการวิจยั เพือ่ พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชัน้ สูง
ในการทําหน้าทีเ่ ป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ให้ดแี ละมีคุณภาพนัน้ จําเป็ นต้องมีทงั ้ ศาสตร์
และศิลป์ของการเป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งในบทความนี้ จะนํ าเสนอสาระสําคัญตามลําดับ
หัวข้อต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

คุณสมบัตแิ ละคุณลักษณะทีส่ าํ คัญของอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์
บทบาทและหน้าทีข่ องอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์
แนวทางการปฏิบตั สิ าํ หรับอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์
สะท้อนบทเรียนจากประสบการณ์การเป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์
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1. คุณสมบัติ และคุณลักษณะที่สาํ คัญของอาจารย์ที่ปรึกษาวิ ทยานิ พนธ์
สุวมิ ล ว่องวาณิช และนงลักษณ์ วิรชั ชัย (2546 : 22) ได้เสนอแนะคุณลักษณะของอาจารย์ทป่ี รึกษา
วิทยานิพนธ์วา่ มี 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณลักษณะ 2) ด้านคุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ง และ 3) ด้านทักษะ
ทีจ่ าํ เป็ น ซึง่ ผูเ้ ขียนขอสรุปสาระสําคัญดังนี้
1.1 คุณสมบัตทิ วไป
ั่
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548
(สํ า นั ก มาตรฐานและประเมิน ผลอุ ด มศึก ษา สํ า นั ก งานคณะกรรมการอุ ด มศึก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ, 2549: 25 – 27) ได้กาํ หนดไว้ดงั นี้
ระดับปริ ญญาโท อาจารย์ท่ีป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ แบ่ ง ออกเป็ น 2
ประเภท คือ
1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิ ทยานิ พนธ์หลัก ต้องเป็ นอาจารย์ประจํามีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขา
ทีส่ มั พันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจยั ทีม่ ใิ ช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา
2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิ ทยานิ พนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีอาจารย์ประจําหรือผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็ นผูด้ ํารงตําแหน่ งทางวิชาการไม่ตํากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขานัน้ หรือสาขาที่สมั พันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจยั ที่มใิ ช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา
สําหรับอาจารย์ผูส้ อบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําและผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ภายนอกสถาบัน อาจารย์ป ระจํ า และผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิภ ายนอกดัง กล่ า วต้อ งมีคุ ณ วุ ฒ ิป ริญ ญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือเป็ นผูด้ าํ รงตําเหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจยั ทีม่ ใิ ช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา
ระดับปริ ญญาเอก อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิ ทยานิ พนธ์หลัก ต้องเป็ นอาจารย์ประจํามีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขา
ทีส่ มั พันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจยั ทีม่ ใิ ช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา
2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิ ทยานิ พนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีอาจารย์ประจําหรือผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็ นผูด้ ํารงตําแหน่ งทางวิชาการไม่ตํากว่ารอง
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ศาสตราจารย์ในสาขานัน้ หรือสาขาที่สมั พันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจยั ที่มใิ ช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา
สําหรับอาจารย์ผ้สู อบวิ ทยานิ พนธ์ ในระดับปริญญาเอกนัน้ ต้องประกอบด้วยอาจารย์
ประจําและผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน อาจารย์ประจําและผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒ ิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็ นผูด้ ํารงตําเหน่ งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจยั ทีม่ ใิ ช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
ภาระงานที่ปรึกษาวิ ทยานิ พนธ์และการค้นคว้าอิ สระ
1) อาจารย์ประจํา 1 คนให้เป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์องนักศึกษาปริญญาโทและ
ปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจําทีม่ ศี กั ยภาพพร้อมทีจ่ ะดูแลนักศึกษาได้
มากกว่า 5 คน ให้อยูใ่ นดุลยพินิจองสถาบันอุดมศึกษานัน้ แต่ทงั ้ นี้ตอ้ งไม่เกิน 10 คน
2) อาจารย์ประจํา 1 คนให้เป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญา
โทได้ไม่เกิน 15 คน หากเป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษาทัง้ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คดิ สัดส่วนจํานวน
นักศึกษาทีท่ ําวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กบั จํานวนนักศึกษาทีค่ น้ คว้าอิสระ 3 คน ทัง้ นี้ ให้นับรวม
นักศึกษาทีย่ งั ไม่สาํ เร็จการศึกษาทัง้ หมดในเวลาเดียวกัน
3) อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรต้องทําหน้าที่อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือ
อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผสู้ อนในหลักสูตรนัน้ ด้วย
อนึ่งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7 (7.5 และ 7.6 ) ได้ระบุคุณสมบัตเิ ฉพาะของอาจารย์ทป่ี รึกษา
วิทยานิพนธ์และผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะกล่าว คือ อาจารย์ท่ปี รึกษานิพนธ์หลักต้องเป็ นอาจารย์ประจําใน
สถาบันอุดมศึกษาทีเ่ ปิ ดสอนหลักสูตรนัน้ ส่วนอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็ นอาจารย์ประจํา
หรือผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกก็ได้ ในกรณีทม่ี คี วามจําเป็ นอย่างยิง่ เป็ นสาขาวิชาทีข่ าดแคลนผูท้ รงคุณวุฒ ิ
อาจแต่งตัง้ ผูค้ ุณทรงวุฒภิ ายนอกสถาบันทําหน้าที่อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมให้ทําหน้าที่เป็ น
อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้โดยอนุ โลมอนึ่ง อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ มอาจเป็ นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้ แต่ตอ้ งไม่เป็ นประธานกรรมการและต้อง
เข้าสอบวิทยานิพนธ์ดว้ ยทุกครัง้
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สําหรับผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่
เปิ ดสอนเป็ นอย่างดี ซึง่ อาจเป็ นบุลากรทีไ่ ม่อยูใ่ นสายวิชาการหรือเป็ นผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน โดย
ไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒแิ ละตําแหน่ งทางวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็ นอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักต้องเป็ นบุคลากรประจําในสถาบันเท่านัน้ ส่วนผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านทีจ่ ะเป็ นอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็ นบุคลากรประจําในสถาบันหรือผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบันทีม่ คี วามรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชาชีพนัน้ ๆ เป็ นที่ยอมรับในระดับหน่ วยงานหรือระดับ
กระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนัน้ ๆ เทียบได้ไม่ต่ํากว่าตําแหน่ งระดับ 9 ขึน้ ไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด
1.2 คุณสมบัตเิ ฉพาะ
อาจารย์ทป่ี รึกษาหรืออาจารย์ผคู้ วบคุมวิทยานิพนธ์ นอกจากจะมีคุณสมบัตทิ วไปตาม
ั่
เกณฑ์ทก่ี ระทรวงศึกษาธิการกําหนดแล้ว ยังต้องมีคุณสมบัตเิ ฉพาะรวม 5 ด้าน ดังนี้
1) มีความรูท้ างวิชาการทีท่ นั สมัยในสาขาทีน่ ิสยั /นักศึกษาต้องการทําวิทยานิพนธ์ หรือ
โครงการวิจยั ทัง้ ภาคทฤษฏีและการประยุกต์สามารถชีแ้ นะแหล่งค้นคว้า เสนอแนะแนวทางการค้นคว้า
และอภิปรายผลการศึกษาวิจยั ได้อย่างกว้างขวางลึกซึง้
2) มีความรู้เรื่องวิธีวทิ ยาการวิจยั และมีทกั ษะการวิจยั เพียงพอที่จะให้คําปรึกษาแก่
นิสติ /นักศึกษาได้ รวมทัง้ รอบรูเ้ รื่องแนวปฏิบตั ใิ นการทําวิทยานิพนธ์และระเบียบต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การทําวิทยานิพนธ์ของนิสติ นักศึกษา
3) มีความรู้ทนั ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เข้าใจความต้องการของสังคม สามารถ
บูรณาการ ความรูท้ างวิชาการกับความต้องการทางสังคมให้ได้แนวทางการวิจยั ทีเ่ ป็ นประโยชน์สาํ หรับ
นิสติ /นักศึกษา
4) มีค วามรู้ค วามสามารถในการถ่ า ยทอดความรู้แ ละแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ก ับ นิ สิต /
นักศึกษาทัง้ แบบเป็ นกลุ่ม และแบบรายบุคคล มีความอดทนและใจกว้างรับฟงั และเปิ ดโอกาสให้นิสติ /
นัก ศึก ษาได้ฝึ ก ฝนใช้ค วามคิด และเสดงออก มีค วามอดทนในการแก้ไ ขความเข้า ใจผิด ของอนิ สิต
นักศึกษา รวมทัง้ สามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกบั นิสติ /นักศึกษา
5) มีค วามรู้ค วามสามารถในการฝึ ก และการสอนให้นิ สิต /นั ก ศึก ษาสามารถเขีย น
วิทยานิพนธ์ทไ่ี ด้มาตรฐานรับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติได้
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นอกจากนี้ วินสัน และ พอลโคสนิค ( Winson and Polkosnik,1984 อ้างถึงในสุวมิ ล ว่อง
วาณิช และนงลักษณ์ วิรชิ ชัย, 2546: 28 - 29) ได้เสนอแนะบทบาทหน้าทีข่ องอาจารย์ทป่ี รึกษาไว้ 5
ประการ ดังนี้
1) บทบาทหน้ าที่ในการศึกษาค้นคว้า สามารถเป็ นแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ อาจารย์ท่ี
ปรึกษาต้องรูก้ ฏระเบียบ นโยบายของภาควิชาหรือหน่วยงานและสามารถให้คาํ แนะนําทีถ่ ูกต้องแก่นิสติ /
นักศึกษาทีอ่ ยูใ่ นความดูแลได้
2) บทบาทในด้ านปฏิ สมั พันธ์กบั นิ สิ ต/นั กศึกษา
อาจารย์ท่ปี รึกษาควรสร้าง
ความสัมพันธ์ทด่ี กี บั นิสติ /นักศึกษา ทําให้นิสติ /นักศึกษามีความคุน้ เคยกับหน่วยงาน สามารถปรับตัวเข้า
กับสังคมของเพือ่ นนิสติ /นักศึกษาและอาจารย์
3) บทบาทในการสนับสนุน อาจารย์ทป่ี รึกษาควรให้การสนับสนุ นนิสติ /นักศึกษาทีอ่ ยู่
ในความดูแลอย่างดี ไม่วา่ บรรยากาศภายในหน่วยงานจะเป็ นเช่นใด นิสติ /นักศึกษาควรเกิดความรูส้ กึ ว่า
อาจารย์ทป่ี รึกษาของตนเองจะเป็ นผูท้ เ่ี ข้าใจและให้การสนับสนุนตนเองเสมอ
4) บทบาทในการเป็ นแบบอย่าง อาจารย์ทป่ี รึกษาควรสามารถทําตัวเป็ นแบบอย่างที่
ดีแก่นิสติ /นักศึกษาทีอ่ ยูใ่ นความดูแลได้ ไม่วา่ จะเป็ นบทบาทของการสอนหรือวิจยั
5) บทบาทในการพัฒนาอาชีพของนิ สิ ตนักศึกษา อาจารย์ทป่ี รึกษาควรเป็ นผูท้ ําให้
เกิดการกระบวนการทางสังคมทีน่ ําไปสูก่ ารพัฒนาอาชีพสําหรับนิสติ /นักศึกษา โดยเริม่ ตัง้ แต่การพัฒนา
ความสนใจของนิสติ /นักศึกษา การทําให้นิสติ นักศึกษาเกิดความคิดและเห็นคุณค่าของในวิชาชีพที่
ตนเองจะทําในอนาคตข้างหน้า การสร้างแรงขับหรือแรงจูงใจภายในให้เกิดขึน้ ในตัวนิสติ /นักศึกษาใน
การประกอบอาชีพ และการส่งเสริมสนับสนุ นให้การรับรองถึงความสามารถของนิสติ /นักศึกษาเพื่อให้มี
โอกาสได้ทาํ งานตําแหน่ งทีเ่ หมาะสม นอกเหนือจากบทบาททีก่ ล่าวมาแล้ว อาจารย์ทป่ี รึกษายังต้องเป็ น
ทัง้ เพือ่ นและพีเ่ ลีย้ งให้กบั นิสติ /นักศึกษาด้วย
ในระหว่างการทําวิทยานิพนธ์นัน้ อาจารย์ท่ปี รึกษาต้องพัฒนานิสติ /นักศึกษาให้มพี ้นื ฐานที่ดี
สําหรับ การเป็ นนัก วิจยั นักวิช าการ และผู้ท่ีมีค วามสามารถในวิช าชีพ ของตน สําหรับ บทบาทของ
การเป็ นผู้ช่วยเหลือในการหางานทําอนาคตนัน้ อาจารย์ท่ปี รึกษาต้องให้โอกาสแก่นิสติ /นักศึกษาใน
การวางแผนอาชีพของตนเองในอนาคต มีส่วนช่วยในการปรับเปลีย่ นสภาพจาก “นิสติ /นักศึกษา” ไป
เป็ นผู้ท่ีต้อ งรับ ผิด ชอบวิช าชีพ ของตนเองอย่า งเต็ม ตัว นิ ส ิต /นักศึก ษาในความดูแ ลอาจคาดหวังให้
อาจารย์ทป่ี รึกษาสนับสนุ นการหางานทําของตนเองได้ แต่ไม่ควรมุง่ หวังให้อาจารย์ทป่ี รึกษาหางานให้
111

โครงการบริ หารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 35 “ การบริ หารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ”
19 – 20 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จากที่ก ล่ า วมาข้า งต้ น จะเห็น ได้ว่ า อาจารย์ท่ีป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ หรือ อาจารย์ผู้ค วบคุ ม
วิทยานิพนธ์ ต้องแสดงบทบาทหลายแบบซึง่ สุวมิ ล ว่องวาณิช และนงลักษณ์ วิรชั ชัย (2546 : 30 -31)
ได้สรุปบทบาทของอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ไว้ 9 บทบาท ดังนี้
1) บทบาทในฐานะนักวิ ชาการและเป็ นนักวิ จยั ที่ทนั สมัย อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ตอ้ ง
เป็ นผูท้ แ่ี สวงหาความรูแ้ ละพัฒนาตนเองโดยใช้กระบวนการวิจยั อย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ เพื่อให้มคี วามรู้
ทันสมัย ก้าวทันต่อความก้าวหน้าในศาสตร์ของตนเอง
2) บทบาทในฐานะครู อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ต้องมีจติ วิญญาณของความเป็ นครู เป็ น
ผู้ท่มี ุ่งมันชี
่ ้แนะ อบรม สังสอน
่
เละถ่ ายทอดความรู้รวมทัง้ ชี้นําให้นิสติ นักศึกษาแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง จนนิสติ /นักศึกษาสามารถทําวิทยานิพนธ์ทม่ี คี ุณภาพได้สาํ เร็จตามศักยภาพ
3) บทบาทในฐานะต้ นแบบ อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิ พนธ์เป็ นบุ คคลเพียงคนเดียวที่นิสิต
นัก ศึก ษาได้ร่ว มงานอย่า งใกล้ชิด เป็ น ระยะเวลานานเกือ บตลอดหลัก สูต ร ดัง นัน้ อาจารย์ท่ีป รึก ษา
วิทยานิพนธ์ควรมีบุคลิกลักษณะโลกทัศน์ และพฤติกรรมเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี ห้ยดึ ถือหรือเลียนแบบได้
4) บทบาทในฐานะที่ ปรึกษา อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ต้องสามารถคิดวิเคราะห์ คิดเชิง
วิพากษ์ สามารถให้ขอ้ คิดเห็น ให้ขอ้ มูลป้อนกลับ ชีแ้ นะแนวทางในการทําวิทยานิพนธ์ทถ่ี ูกต้องให้นิสติ /
นักศึกษาได้ โดยไม่ทาํ ให้นิสติ /นักศึกษาหลงทางหรือหลงประเด็น รวมทัง้ ต้องเป็ นผูม้ ศี าสตร์และศิลป์ใน
การให้คาํ ปรึกษาเป็ นอย่างดี
5) บทบาทในฐานะผู้มีความพร้อมในการเป็ นที่ปรึกษา อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ตอ้ งมี
ความพร้อมใน 3 ด้าน ด้านแรก มีความพร้อมด้านเวลาในการดูแลนิสติ /นักศึกษาอย่างใกล้ชดิ และ
ต่อเนื่องทัง้ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และให้เวลาแก่นิสติ /นักศึกษาอย่างเพียงพอ ด้านที่ สอง มี
ความพร้อมทางวิชาการในเรื่องนิสติ /นักศึกษาทําวิทยานิพนธ์ สามารถให้ความรูห้ รือเป็ นแหล่งความรู้
ทางวิชาการ เป็ นทีพ่ ง่ึ ของนิสติ /นักศึกษาในการทําวิทยานิพนธ์ได้ดี ด้านที่สาม มีความพร้อมทางจิตใจ
ที่จ ะให้ก ารดูแ ลนิ สิต /นัก ศึก ษาในความดูแ ลด้ว ยความเข้า ใจ เห็น ใจ ใส่ใ จและปรารถนาดีต่ อ นิ สิต /
นักศึกษา ให้ความสนิทสนมและมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับนิสติ /นักศึกษาเหมือนเป็ นเพือ่ นร่วมงาน
6) บทบาทในฐานะผู้รอบรู้แหล่งข้อมูล อาจารย์ทป่ี รึกษาต้องเป็ นผูม้ คี วามรูก้ ว้างและลึกทัง้
องค์ความรูแ้ ละแหล่งความรูท้ างด้านวิชาการพร้อมที่จะให้คําแนะนํ าทีด่ ี รอบรูท้ งั ้ กฎระเบียบ นโยบาย
ของภาควิชา คณะ หรือ มหาวิทยาลัย กําหนดการ/เงือ่ นไขการสอบ เกณฑ์การวัดและประเมินผล พร้อม
ทีจ่ ะช่วยให้นิสติ นักศึกษาวางแผนงานได้เหมาะสม
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7) บทบาทในฐานะผู้บริ หารจัดการ อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิ พนธ์ต้องมีความสามารถใน
การบริหารจัดการโครงการวิจยั สามารถให้คําแนะนํ านิสติ /นักศึกษาเกี่ยวกับการบริหารโครงการวิจยั
หรือการทําวิทยานิ พนธ์ไ ด้เ ป็ นอย่างดี รวมทัง้ สามารถบริห ารเวลาของตนเอง และบริหารตัว นิ สิต /
นักศึกษาได้
8) บทบาทในฐานะนักประเมิ น อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ต้องมีศกั ยภาพในการประเมิน
คุณภาพวิทยานิพนธ์ และการประเมินความสามารถของนิสติ /นักศึกษา รวมทัง้ มีความสามารถวิเคราะห์
ประเมินความรุนแรงของปญั หาการทําวิทยานิพนธ์ และสามารถแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ อย่างได้ผล
9) บทบาทในฐานะผู้ร่วมงาน อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์โดยเฉพาะอาจารย์ทป่ี รึกษาของ
นิสติ /นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ต้องให้เกียรตินิสติ /นักศึกษาเหมือนเป็ นเพื่อนร่วมงาน เมื่อมี
การผลิตผลงานวิจยั ร่วมกัน
เมื่อประมวลแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ของอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์แล้วจะเห็นว่า
อาจารย์ทป่ี รึกษามีบทบาทหน้าทีห่ ลัก 3 ประการ ได้แก่ 1) การเป็ นผูพ้ ฒ
ั นานิสติ /นักศึกษาให้มศี กั ยภาพ
เต็มตามความสามารถของตนเอง 2) การเป็ นผูร้ บั รู้ มีส่วนร่วมและแก้ไขในปญั หาของนิสติ /นักศึกษา
และ 3) การเป็ นผูส้ นับสนุ นส่งเสริมให้นิสติ นักศึกษาของตนเองได้มโี อกาสก้าวหน้าในวิชาชีพของตนเอง ดัง
แผนภาพที่ 1
บทบาทในฐานะผูพ้ ฒ
ั นาศักยภาพ

นิสิต
นักศึกษา
บทบาทในฐานะผูแ้ ก้ปัญหา

บทบาทในฐานะผูส้ นับสนุนส่ งเสริ มด้านวิชาชีพ

เจมส์ ริชาร์ด และ บอลวิน กานิลล์ ( Richard James and Gabrille Baldwin, 1999
แผนภาพที
ดของสุวามิ หน้
ล ว่าทีองวาณิ
ช ทและนงลั
ิ 11 ประการในการทํ
อ่ าจารย์
ป่ี รึกษากษณ์ วิรชั ชัย
อ้างถึงในสมหวั
ง พิธยิ านุ่ 1วบทบาทของอาจารย์
ุฒน์, 2547) ได้สรุปบัทญป่ี ญัรึกตษาตามแนวคิ
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วิทยานิพนธ์ไว้ดงั นี้
เจมส์ ริชาร์ด และบอลวิน กานิลล์ (Richard James and Gabrille Baldwin, 1999 อ้างถึงใน
สมหวัง พิธยิ านุ วฒ
ั น์ม, 2547) ได้สรุปบัญญัติ 11 ประการในการทําหน้าทีอ่ าจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์
ไว้ดงั นี้
1. อาจารย์ท่ปี รึกษามีบทบาทเป็ นหุน้ ส่วนทางวิชาการกับนิสติ /นักศึกษา มีความสนใจหัวข้อ
ตรงกันและมีบุคคลิกทีไ่ ปกันได้
2. อาจารย์ท่ปี รึกษาต้องเรียนรูต้ วั ตนแท้จริงของนิสติ รูจ้ ุดแข็งจุดอ่อนของนิสติ /นักศึกษา ทัง้
ด้านวิชาการและส่วนตัว
3. อาจารย์ทป่ี รึกษาต้องร่วมกําหนดกรอบแนวคิดและวางแผนวิจยั กับนิสติ /นักศึกษา
4. อาจารย์ท่ีป รึก ษาต้ อ งกํ า หนหดความคาดหวัง และเป้ าหมายการทํ า งานร่ ว มกับ นิ สิต /
นักศึกษา รวมทัง้ รูปแบบการให้คาํ ปรึกษาทีจ่ ะใช้รว่ มกัน
5. อาจารย์ท่ปี รึกษาต้องฝึ กให้เขียนรายงาน ให้เสนอรายงานบ่อยครัง้ เพื่อพัฒนาทักษะการ
เขียน
6. อาจารย์ท่ีป รึก ษาต้อ งเป็ น ผู้เ ริ่ม กํา หนดความถี่ข องการให้คํา ปรึก ษา และการให้ข้อ มูล
ป้อนกลับทีม่ คี ุณภาพสูง
7. อาจารย์ท่ีป รึก ษาต้ อ งให้นิ ส ิต /นัก ศึก ษา มีส่ว นร่ ว มกิจ กรรมทางวิช าการและวิจ ัย ของ
ภาควิชา/สาขาวิชา
8. อาจารย์ท่ปี รึกษาต้องเป็ นผู้ให้กําลังใจ สร้างแรงบันดาลใจ และจูงใจไม่ให้นิสติ /นักศึกษา
ก้าวถอยหรือเบื่องานทีท่ าํ
9. อาจารย์ทป่ี รึกษาต้องให้ความช่วยเหลือแก้ปญั หาวิชาการและสนใจปญั หาส่วนตัว
10. อาจารย์ทป่ี รึกษาต้องให้ความสนใจอาชีพทีน่ ิสติ /นักศึกษา จะทําหลังสําเร็จการศึกษา
11. อาจารย์ท่ีป รึกษาต้องดูแ ลการทํารายงานการวิจยั และนํ าเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ ใ ห้
เป็ น ไปตามนโยบาย ระเบีย บและแนวปฏิบ ัติข องมหาวิท ยาลัย เกี่ย วกับ การศึก ษาและ
จริยธรรมของนักวิจยั
นอกจากนี้ สมหวัง พิธยิ านุ วฒ
ั น์ (2547) ได้สรุปบทบาทอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์
ไว้ ดังแผนภาพที่ 2 ต่อไปนี้
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ขัน้ ตอนในการทําวิ ทยานิ พนธ์
1. หาหัวข้อ
2.
3.
4.
5.
6.

เตรียมโครงร่างวิทยานิพนธ์
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (3 บท)
ทําวิทยานิพนธ์
สอบวิทยานิพนธ์ (5 บท)
จัดทําวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิ ทยานิ พนธ์
กัลยาณมิตร (ชีแ้ นะให้กาํ ลังใจ
ให้คาํ ปรึกษา)
ผูส้ อน (ชีแ้ นะให้กาํ ลังใจ ให้คาํ ปรึกษา)
ผูป้ ระเมิน (ผูต้ ดั สิน)
ผูส้ อน (ชีแ้ นะให้กาํ ลังใจ ให้คาํ ปรึกษา)
ผูป้ ระเมิน (ผูต้ ดั สิน)
ผูส้ อน (ชีแ้ นะให้คาํ ปรึกษา ช่วยตรวจสอบ)

แผนภาพที่ 2 บทบาทอาจารย์ท่ีป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ต ามแนวคิด ของสมหวัง พิธิย านุ ว ฒ
ั น์
(2547)
3. แนวทางการปฏิ บตั ิ สาํ หรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิ ทยานิ พนธ์
หัว ใจสํ า คัญ ของการทํ า หน้ า ที่ใ ห้คํ า ปรึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ คือ การดํ า เนิ น งานตาม
กระบวนการให้คาํ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 4 ขัน้ ตอนได้แก่ 1) การกํากับหรือควบคุมการทําวิทยานิพนธ์ 2)
การประเมินวิทยานิพนธ์ 3) การให้คาํ ปรึกษาเพื่อพิมพ์เผยแพร่วทิ ยานิพนธ์ และ 4) การประเมินผล
การให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทัง้ นี้ สุวมิ ล ว่องวาณิช (2546 : 42) ได้สรุปหลักปฏิบตั ขิ องอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และหลักการเขียนวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิจยั ทีเ่ รียกรวมเป็ นหลักการว่า “7 ซี”
หรือ “7 ความ” (Seven’sc) ดังนี้
หลักปฏิ บตั ิ ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิ ทยานิ พนธ์
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ความเชื่อถือไว้วางใจได้ ( Creditability)
ความมีสมาธิ (Concentration)
ความผูกพัน ( Commitment)
ความร่วมมือรวมพลัง ( Collaboration)
ความห่วงใย ( Concern)
ความเข้าใจผูอ้ ่นื ( Consideration)
ความเปลีย่ นแปลง ( Change)
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หลักเกณฑ์ที่เป็ นเป้ าหมายของการเขียนวิ ทยานิ พนธ์/รายงานวิ จยั ที่ดี
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ความถูกต้อง ( Correctnees)
ความมีเหตุผลมันคง
่ ( Cogency)
ความชัดเจนแจ่มแจ้ง ( Clarity)
ความสมบูรณ์ ( Completeness)
ความกะทัดรัด ( Concision)
ความคงที่ หรือความคงเส้นคงวา ( Consistency)
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงสอดคล้อง ( Correspondency)
3.1 วิธกี ารให้คาํ ปรึกษาวิทยานิพนธ์
การให้คาํ ปรึกษา หรืการถ่ายทอดความรูข้ องอาจารย์ทป่ี รึกษาสูน่ ิสติ /นักศึกษาสามารถ
ทําได้หลายวิธี วิธีการที่สําคัญที่ใช้กนั มามีอยู่ 2 วิธี คือ วิธีการให้คําปรึกษาทางวาจา และวิธใี ห้
คําปรึกษาโดยการเขียนหรือการตรวจเอกสารรายงาน แก้ไขรายงาน และให้ขอ้ เสนอแนะ สาระแต่ละวิธมี ี
ดังนี้
3.1.1 การให้คาํ ปรึกษาทางวาจา
ในช่วงแรกของการให้คําปรึกษา การให้คําปรึกษาส่วนใหญ่มกั ใช้วธิ กี ารพบปะ
พูดคุยปรึกษาหรือทางวาจา อาจารย์ทป่ี รึกษาควรยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
1) ต้องใช้ภาษาที่ส่อื สารเข้าใจง่ายและต้องมีการสังเกตสีหน้ าของนิสติ /นักศึกษาว่า
เข้าใจเนื้อหาสาระที่กําลังสื่อสารเพียงใด ปรับเปลี่ยนคําอธิบายใหม่ หากเห็นว่า
นิสติ /นักศึกษายังไม่เข้าใจ
2) ภาษาที่ใ ช้ต้องไม่ว กวน อยู่กบั ร่องกับ รอย และตรวจสอบความเข้าใจของนิ ส ิต /
นักศึกษาโดยการตัง้ คําถามเป็ นระยะๆ
3) ให้โอกาสนิสติ /นักศึกษาในการตอบคําถาม รูจ้ กั คอยคําตอบของนิสติ /นักศึกษาด้วย
ความใจเย็น
4) อธิบายหรือขยายความในประเด็นทีเ่ ป็ นปญั หา อธิบายเพิม่ เติมยกตัวอย่างงานวิจยั
อื่นประกอบ แนะนําแหล่งค้นคว้าเพิม่ เติม อาจต้องชีแ้ นะคําทีใ่ ช้ในการค้นคว้า หรือ
ชื่อแหล่งเอกสาร
5) ในช่วงแรกควรอ่านเอกสารทีน่ ิสติ /นักศึกษาค้นคว้ามาพร้อมกับนิสติ /นักศึกษา เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง
3.1.2
การให้คําปรึกษาโดยการตรวจแก้ไขงาน (วิทยานิพนธ์) ของนักศึกษามี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) อาจารย์ทป่ี รึกษาต้องให้เวลากับการตรวจงานของนิสติ /นักศึกษา ให้มาก ต้องทํา
อย่างตัง้ ใจและรอบคอบ
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2) หากใช้สญ
ั ลักษณ์ในการตรวจ ต้องทําความเข้าใจให้ตรงกับนิสติ /นักศึกษาก่อนใน
ความหมายของสัญลักษณ์เหล่านัน้ เช่น สัญลักษณ์การเว้นวรรค การขึน้ ย่อหน้า
ใหม่ เป็ นต้น
3) การตรวจงานที่ดตี ้องให้ขอ้ มูลที่ช่วยให้นิสติ /นักศึกษาสามารถปรับปรุงแก้ไขได้
ถูกต้อง และทําให้นิสติ /นักศึกษารูส้ กึ ว่าคุ้มค่ากับเวลาที่รอคอยผลการตรวจสอบ
จากอาจารย์ทป่ี รึกษา
4) การใช้เครื่องหมายวงกลม หรือสัญลักษณ์ “?” แล้วไม่มคี ําอธิบายใดๆประกอบ
อาจจะไม่ชว่ ยในการสือ่ สารให้นิสติ /นักศึกษาเข้าใจและจะไม่เกิดการเรียนรูใ้ ดๆ
5) เขียนตัง้ คําถามในข้อความที่คลุมเครือ ทําให้เกิดข้อสงสัย หรือมีลกั ษณะขัดแย้ง
เพื่อให้นิสติ /นักศึกษาชีแ้ จงเพิม่ เติม หรือขยายความซึ่งในช่วงแรกของการพัฒนา
อาจจําเป็ นต้องเขียนให้นิสติ /นักศึกษาดูเป็ นตัวอย่าง เพือ่ ให้เลียนแบบหรือปรับปรุง
6) เขียนแนะนําแนวทางการปรับปรุงด้วยข้อความทีส่ ร้างสรรค์โดย ต้องเข้าใจว่านิสติ /
นักศึกษากําลังอยู่ระหว่างการเรียนรู้ ข้อบกพร่องที่พบอาจเกิดจากความไม่รู้ ไม่
ควรใช้ภาษาที่บนทอนกํ
ั่
าลังใจ การให้ขอ้ มูลป้อนกลับต้องช่วยให้นิสติ /นักศึกษา
ศึกษาทํางานได้ดขี น้ึ การเขียนแต่ขอ้ ความสัน้ ๆว่า “ดีแล้ว” “OK” “ใช้ไม่ได้” “ไม่รู้
เรื่อง”
“
ไม่เข้าใจ”
จะไม่ช่วยให้นิสติ /นักศึกษาเรียนรู้เท่าใดนัก
7) ไม่ควรตัง้ ความหวังผลจากนิสติ /นักศึกษาสูงเกินไป การตัง้ มาตรฐานสูงเกิน จะทํา
ให้นิสติ /นักศึกษาเกิดความบันทอน
่
และยกเลิกการทําวิจยั กลางคัน หรือตัวอาจารย์
ทีป่ รึกษาเองอาจจะหมดความอดทนในการแก้ไขงานของนิสติ /นักศึกษา ซึง่ จะเห็น
ว่าไม่เกิดผลดีทงั ้ สองฝา่ ย
3.2 การสร้างเงือ่ นไขข้อตกลงในการทํางาน
อาจารย์ทป่ี รึกษาและนิสติ /นักศึกษาจะทํางานร่วมกันได้นัน้ ทัง้ สองฝา่ ยควรมีการตกลง
ร่วมกันถึงวิธกี ารทํางาน โดยต้องมีความเคารพในความคิดซึง่ กันและกัน และรับรูถ้ งึ วิธกี ารทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็ นไปอย่างราบรื่น อาจารย์ทป่ี รึกษาอาจสอนหรือชีแ้ นะให้นิสติ /นักศึกษาปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี้
1. ควรมีการนัดหมายวัน – เวลาและสถานทีเ่ พื่อพบปะกันอย่างสมํ่าเสมอโดยรักษา
คํามันสั
่ ญญาตรงต่อเวลา ส่งงานตามทีม่ อบหมาย
2. ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนพบอาจารย์ทป่ี รึกษา ได้แก่ ประเด็นทีจ่ ะซักถาม รวมทัง้
การเตรียมรายงานความก้าวหน้าของงานทีท่ าํ ไปแล้ว
3. ต้องคิดอยู่เสมอว่างานทุกอย่างต้องพึ่งตนเองก่อน ไม่หวังพึ่งแต่อาจารย์ท่ปี รึกษา
อย่างเดียว
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4. กรณีท่มี ปี ญั หาด้านการสื่อสาร ปญั หาด้านทักษะการเขียนอาจต้องให้เพื่อนนิสติ /
นักศึกษาด้วยกันเองช่วยอ่านก่อนขัน้ ต้น เพื่อเรียบเรียงภาษาใหม่ ก่อนทีส่ ง่ ให้อาจารย์ทป่ี รึกษาอ่าน ใน
กรณีจําเป็ น ระหว่างการให้คาํ ปรึกษา อาจขอให้เพื่อนๆของนิสติ /นักศึกษาผูน้ นั ่ ฟงั ด้วย และจดประเด็น
เพื่อให้มีการขยายความต่ อ การสื่อสารด้วยกันระหว่างนิสิต /นักศึกษา บางครัง้ จะเข้าใจได้ง่ายกว่า
ระหว่างอาจารย์ทป่ี รึกษากับนิสติ /นักศึกษา
5. รูจ้ กั กาลเทศะในการเข้าพบอาจารย์ (รอจังหวะทีอ่ าจารย์ว่างอยู่ในสภาพทีพ่ ร้อมให้
เข้าพบ)
6. รับฟงั ความเห็นของอาจารย์ โดยต้องคิดก่อน ที่จะโต้แย้งด้วยเหตุผล โดยใช้ท่าที
สุภาพ
7. การสือ่ สารผ่านบันทึกต้องรูจ้ กั ใช้ภาษา (การเขียนโน๊ต) ทีเ่ หมาะสม
8. เชื่อมันให้
่ คาํ แนะนําของอาจารย์ทป่ี รึกษา โดยไม่จาํ เป็ นต้องไปตรวจสอบกับอาจารย์
ท่านอื่นหากไม่ได้รบั อนุ ญาตก่อนมิฉะนัน้ อาจสร้างความสับสนระหว่างอาจารย์ดว้ ยกันเอง
9. ไม่ควรกล่าวอ้างรูปแบบการทําวิทยานิพนธ์ของสถาบันอื่นหรือของรุ่นพี่เพื่อนํ ามา
เปรียบเทียบและยืนยันความเข้าใจของตนเอง
3.3 เทคนิคในการตรวจงานวิทยานิพนธ์ให้มคี ุณภาพ มีดงั ต่อไปนี้
1. ขอให้นิสติ /นักศึกษาส่งงานครัง้ ก่อนแนบมาทุกครัง้ เพื่อตรวจสอบการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะจากครัง้ ทีแ่ ล้ว
2. กรณีทน่ี ิสติ /นักศึกษาบางคนมีการแก้ไขนอกเหนือจากทีอ่ าจารย์ทป่ี รึกษาเสนอต้อง
อ่านซํ้า โดยอาจเปรียบเทียบข้อความจํานวนหน้าต่อหน้า หรือสุม่ ย่อหน้าและบอกให้นิสติ /นักศึกษาพิมพ์
ตัวเอน ขีดเส้นใต้หรือทําไฮไลท์ในส่วนทีท่ าํ เพิม่ เติม
3. ตรวจสอบความถูกต้องของการอ้างอิง โดยการขอเอกสารตัวจริงที่ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้า
4. กรณี ท่ีนิ ส ิต /นั ก ศึก ษาที่เ รีย นรู้ช้า จับ ประเด็น ไม่ เ ก่ ง อาจอนุ ญ าตให้บ ัน ทึก เทป
ประเด็นทีอ่ าจารย์ทป่ี รึกษาให้ขอ้ เสนอแนะ
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5. ควรให้ นิ ส ิต /นั ก ศึ ก ษาจดบัน ทึก เขีย นข้อ รายการกับ ความผิด พลาด สะเพร่ า
ตรวจบรูฟ๊ ไม่ดขี องตนเอง เพือ่ ตรวจสอบผลงานของตนเองก่อนส่ง
6. ควรสอนวิธกี ารใช้หอ้ งสมุดหรือแหล่งค้นคว้าในการสืบค้น และให้จดประเด็นทีเ่ รียนรู้
ทุกครัง้ กรณีทน่ี ิสติ /นักศึกษาไม่สามารถทําการค้นคว้าได้ดว้ ยตนเอง
7. ห า ก นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษ าที่ อ่ า นหนั ง สื อ ไม่ แ ต ก อ่ า น ไ ม่ เ ข้ า ใ จ มี ป ัญ ห า ด้ า น
ภาษาต่างประเทศ อาจารย์ทป่ี รึกษาควรใช้เวลาในการอ่านไปพร้อมกัน แล้วสอนวิธแี ปลและจับประเด็น
โดยทําให้ดเู ป็ นตัวอย่าง
8. ควรทําไฮไลท์ในประเด็นหรือข้อความทีเ่ ป็ นจุดเน้นให้นิสติ /นักศึกษาเข้าใจได้อย่าง
รวดเร็ว
4. สะท้อนบทเรียนจากประสบการณ์การเป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาวิ ทยานิ พนธ์
จากการทีผ่ เู้ ขียนได้นําเสนอแนวคิดและหลักการทีเ่ ป็ นทัง้ ศาสตร์และศิลป์ของการเป็ นอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เกีย่ วกับคุณสมบัติ คุณลักษณะ บทบทหน้าทีแ่ ละแนวทางการปฏิบตั สิ าํ หรับอาจารย์
ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ตามแนวคิดของนักวิชาการต่างๆมาแล้วนัน้ สําหรับขัน้ ตอนสุดท้ายของบทความ
เรื่องนี้ ผูเ้ ขียนจะสะท้อนบทเรียนจากประสบการณ์การได้ทําหน้าทีเ่ ป็ นอาจารย์ทปี รึกษาวิทยานิพนธ์มา
เป็ นเวลามากกว่า 15 ปี ดังนี้
รูปแบบของการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ท่ปี รึกษาแต่ละคน แต่ละสถาบันที่ผลิต
บัณ ฑิต ศึก ษาทัง้ ระดับ ปริญ ญาโทและปริญ ญาเอก ไม่ มีห ลัก สูต รสํ า เร็จ ที่ส ามารถนํ า ไปปฏิบ ัติไ ด้
เหมือนกันแต่การให้คําปรึกษาจะมีความเป็ นเอกภาพในหลักการและความหลากหลายในการปฏิบตั ิ
กล่าวคือ การพัฒนานิ สิต/นักศึกษาให้บรรลุถึงจุดหมายทีต่ ้องการด้วยกระบวนการหล่อหลอมทีม่ ี
หลักการเดียวกันโดย 1) ดึงศักยภาพของนิ สิ ต/นักศึกษาออกมาให้มากที ส่ ุด 2) ลดจุดอ่อนของ
นิ สิต/นักศึกษาให้เหลือน้ อยทีส่ ุดท่าทีจ่ ะทําได้ และ 3) พัฒนาและสนับสนุนนิ สิ ต/นักศึกษาให้ถึง
ระดับทีด่ ีทีส่ ดุ เท่าทีอ่ าจารย์ทีป่ รึกษาจะกระทําได้โดยไม่มีเพดาน
ในฐานะที่ผู้ เ ขีย นมีป ระสบการณ์ ท ัง้ ที่เ ป็ น อาจารย์ ท่ีป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ (ประธานสอบ – ผูท้ รงคุณวุฒเิ ละเลขานุ การ) มาเป็ นเวลามากกว่า 15 ปี ขอเสนอแนะแนว
ปฏิบตั ทิ ่ดี ใี นการเป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ดว้ ยบทบัญญัตสิ นั ้ ๆ 3 ประการ คือ 1) เอาใจใส่
(Concernly) 2) เข้าใจกัน (Understandly) และ 3) เป็ นแบบอย่างทีด่ ี (Modelly) ซึง่ มีสาระดังต่อไปนี้
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1. เอาใจใส่ (Concernly) อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ทด่ี คี วรมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี้
1.1 ควรมีความเมตตา ห่วงใยลูกศิษย์ โดยคิดอยู่เสมอว่าเราคือครู ผูม้ กี ลั ยาณมิตรที่ต้อง
ถ่ายทอดวิชาความรูใ้ ห้กบั ศิษย์ ต้องเข้าใจว่านิสติ /นักศึกษา คือ นักวิจยั ฝึ กหัด หรือ นักวิจยั มือใหม่ทย่ี งั
ไม่มปี ระสบการณ์ในการทําวิจยั
1.2 คอยติดตามความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ของนิสติ /นักศึกษา เป็ นระยะๆโดยอาจ
เรียกพบเพือ่ รายงานผลด้วยการใช้สมุดบันทึกหรือวิธอี ่นื ๆทีเ่ หมาะสม
1.3 ควรแบ่งเวลาให้นิสติ /นักศึกษา ได้เข้าพบตามวัน – เวลาทีน่ ดั หมาย โดยอาจมีปฏิทนิ การ
นัดหมายทีช่ ดั เจนไม่เปลีย่ นแปลงบ่อยเกินไป
1.4
ไม่ควรปล่อยให้นิสติ /นักศึกษา เคว้งคว้าง ไม่รู้ว่าจะเริม่ ต้นอย่างไรโดยทําหน้ าที่ให้
คําปรึกษาเมือ่ นิสติ /นักศึกษา มีปญั หาและส่งผลต่อการทํางานวิจยั
2. เข้าใจกัน (Understandly) อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ทด่ี คี วรมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี้
2.1 ต้องเข้าใจว่านักศึกษาคือ นักวิจยั ฝึ กหัด หรือนักวิจยั มือใหม่หดั ทํา ซึง่ ยังไม่มปี ระสบการณ์
และความชํานาญและความชํานาญเพียงพอในการทําวิทยานิพนธ์
2.2 ไม่ควรมองว่านิสติ /นักศึกษา ซึง่ เป็ นลูกศิษย์ไม่มคี วามสามารถทีจ่ ะทําวิจยั ได้ ตัง้ แต่ยงั ไม่
เริม่ ลงมือ
2.3 ต้องอดทนต่อความไม่รู้ ความดือ้ รัน้ และความมีทฐิ ขิ องนิสติ /นักศึกษา โดยต้องให้อภัยและ
หาวิธพี ดู คุยเสมือนพ่อ – แม่กบั ลูกเพือ่ ให้เขาเกิดการเรียนรูท้ ส่ี ามารถพัฒนาขึน้ มาได้
2.4 ไม่ควรตัดความรําคาญ โดยเอามาทําเองเมื่อนิสติ /นักศึกษา ทําผิดควรต้องอธิบายและบอก
วิธแี ก้ไข
2.5 ต้องเปิ ดใจกว้างรับฟงั ความคิดเห็นของนิสติ /นักศึกษา โดยไม่มที ฐิ ิ ยึดมัน่ ถือมันว่
่ ามีความรู้
มากกว่า หรือเก่งกว่า
2.6 ต้องรับรูถ้ งึ ศักยภาพ ขอบเขตความสามารถของนิสติ /นักศึกษา แต่ละคนทีไ่ ม่เหมือนกันและ
ไม่เท่ากัน โดยทําความรูจ้ กั ลักษณะนิสยั ส่วนบุคคลของนักศึกษาให้ดี และหาวิธแี ก้ไขหรือให้คําแนะนํ า
ให้นิสติ /นักศึกษาได้เรียนรูใ้ นสิง่ ทีย่ งั ไม่มคี วามสามารถเพียงพอ
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2.7 ปจั จุบนั มีทางเลือกหลายทางในการติดต่อสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ อาทิ E-mail, Facebook
, Skite หรือทางโทรศัพท์มอื ถือ เป็ นต้น อาจารย์ทป่ี รึกษาและนิสติ /นักศึกษา ควรหาวิธกี ารติดต่อซึง่ กัน
และกันอย่างเหมาะสมตามความจําเป็ นแต่วิธีการที่ดีที่สดุ ควรได้พบกันแบบ face to face จะทําให้
การพัฒนางาน (วิ ทยานิ พนธ์) มีประสิ ทธิ ภาพได้ดีกว่า
3. เป็ นแบบอย่างที่ดี (Modelly) อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ทด่ี คี วรมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี้
3.1 ทําตัวเป็ นแบบอย่างทีด่ โี ดยเป็ นผูน้ ําทางวิชาการอยูเ่ สมอโดยเฉพาะการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เกีย่ วกับประเด็นงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับงานวิจยั ของนิสติ /นักศึกษาในความดูแล ทัง้ นี้เพื่อให้กา้ วทันกับ
องค์ความรูแ้ ละระเบียบวิธวี จิ ยั ทีถ่ ูกต้องและทันสมัย
่
3.2 รับผิดชอบในการให้คาํ ปรึกษา แก้ไขงาน ติดตามงาน เพื่อให้นิสติ /นักศึกษา มีความมันใจ
สามารถทําวิจยั ได้สาํ เร็จ มีผลงานตีพมิ พ์ตามระเบียบข้อบังคับของแต่ละสถาบัน
3.3 ควรมีงานวิจยั เป็ นผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่ องหรืออาจทําวิจยั ควบคู่ไปกับการทํา
หน้าทีเ่ ป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์
3.4 ให้ความร่วมมือกับสํานักงานบัณฑิตศึกษา หรือ บัณฑิตวิทยาลัยโดยไม่มคี วามขัดแย้งใดๆ
เพือ่ ให้การบริหารงานการควบคุมวิทยานิพนธ์ บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
3.5 ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณสําหรับนักวิจยั อย่างเคร่งครัด ซึง่ มีอยู่ 9 ประการ ตามประกาศของ
สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติเมือ่ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2541
กล่ า วโดยสรุ ป ข้อ เสนอแนะแนวปฏิบ ัติท่ีดีใ นการเป็ น อาจารย์ท่ีป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ตาม
บทบัญญัติ 3 ประการของผูเ้ ขียน ดังทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ทุกคนจึงต้องมี
ความพร้อมทีจ่ ะให้ความช่วยเหลือแนะนํานิสติ /นักศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ โดยการปรับบทบาทการให้
คําปรึกษาให้เป็ นลักษณะของการทํางานร่วมกัน ระหว่างอาจารย์กบั ลูกศิษย์มากขึน้ มีความเคารพความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการพัฒนาองค์ความรูข้ องตนเองอย่างต่อเนื่องทัง้ ด้านวิชาการและด้านกลยุทธ์
การพัฒนาผูเ้ รียน มีจรรยาบรรณของความเป็ นครู
มีความมันคงทางอารมณ์
่
มีความหนักแน่ น และมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง เต็มใจและ
พร้อมทีจ่ ะร่วมมือกับนิสติ /นักศึกษาทีต่ นเองรับผิดชอบด้วยความตัง้ ใจจริงผ่านกระบวนการให้คาํ ปรึกษา
ทีเ่ ป็ นทัง้ ศาสตร์และศิลป์ของอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ทงั ้ นี้นิสติ /นักศึกษาอาจกล่าวได้อย่างมันใจว่
่ า
“วิ ทยานิ พนธ์ไม่ยากอย่างทีค่ ิ ด ถ้าใกล้ชิดทีป่ รึกษา
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