
  การพฒันารูปแบบการบรหิารสถานศึกษาที�มปีระสทิธผิลโดยใช้การพฒันารูปแบบการบรหิารสถานศึกษาที�มปีระสทิธผิลโดยใช้
โรงเรยีนเป�นฐานของโรงเรยีนในสงักัดสาํนกังานเขตพื�นที�โรงเรยีนเป�นฐานของโรงเรยีนในสงักัดสาํนกังานเขตพื�นที�

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25

การวพิากษ์จากงานวจิยัที�สนใจการวพิากษ์จากงานวจิยัที�สนใจการวพิากษ์จากงานวจิยัที�สนใจ

The Development of the Model of School AdministrativeThe Development of the Model of School AdministrativeThe Development of the Model of School Administrative
Effectiveness on School-based Management for SchoolsEffectiveness on School-based Management for SchoolsEffectiveness on School-based Management for Schools

under the Secondary Education Office Area 25under the Secondary Education Office Area 25under the Secondary Education Office Area 25



การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลโดยใช
โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

วพิากษ์ :  ชื�อเรื�องกระชบั มคีวามชดัเจนในสิ�งที�ต้องการศึกษา อ่านแล้วเขา้ใจไดว้า่
เป�นการศึกษาการพฒันารปูแบบการบรหิารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐาน และมี
ประชากรคือ โรงเรยีนในสงักัดสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25

  ชื�อวจิยัชื�อวจิยั



บทคัดยอ่บทคัดยอ่



บทคัดยอ่บทคัดยอ่



บทคัดยอ่บทคัดยอ่

วพิากษ์
     1. บทคัดยอ่ไดก้ล่าวถึงวตัถปุระสงค์ ระยะเวลาการวจิยั ประชากร กลุ่มตัวอยา่ง 
     2. บทคัดยอ่ไมไ่ดก้ล่าวถึงเครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยั
     3. ผลการวจิยัสรปุไดต้รงกับผลการวจิยัในงานวจิยั 
     4. บทคัดยอ่มคีวามยาวเกิน 250 คํา
     5. คําสาํคัญหายไป 1 คําสาํคัญ เนื�องจากวตัถปุระสงค์การวจิยัประกอบไปดว้ย
3 วตัถปุระสงค์ คําสาํคัญที�ผูว้จิยัเขยีนมามเีพยีง 2 คําสาํคัญ 



ป�ญหาการวจิยัป�ญหาการวจิยั

วพิากษ์
     1. องค์ประกอบของรปูแบบการบรหิารสถานศึกษามอีะไรบา้ง ที�สง่ผลให้
การบรหิารสถานศึกษามปีระสทิธผิล
     2. ความล้มเหลวในการบรหิารจดัการศึกษาของการศึกษาประเทศไทยในยุค
ป�จจุบนั 



คําถามการวจิยัคําถามการวจิยั
  

วพิากษ์
     การตั�งคําถามการวจิยัมคีวามชดัเจนในสิ�งที�ต้องการศึกษา มคีวามสอดคล้องกับ
ที�มาและความสาํคัญของป�ญหา พรอ้มทั�งมคีวามสอดคล้องกับการกําหนด
วตัถปุระสงค์ 

      1. องค์ประกอบของรปูแบบการบรหิารสถานศึกษาที�มปีระสทิธผิล โดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐานของ
โรงเรยีนในสงักัดสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ควรมปีระกอบดว้ยอะไรบา้ง
      2. รปูแบบการบรหิารสถานศึกษาที�มปีระสทิธผิล โดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐานของโรงเรยีนในสงักัด
สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ที�เหมาะสมเป�นอยา่งไร
      3. รปูแบบการบรหิารสถานศึกษาที�มปีระสทิธผิล โดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐานของโรงเรยีนในสงักัด
สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 จากการทดลองใชม้ผีลการประเมนิเป�นอยา่งไร



วตัถปุระสงค์วตัถปุระสงค์
  

วพิากษ์
     เป�นการเขยีนในลักษณะแสดงใหเ้หน็เป�นนยัของผลลัพธที์�ต้องการ แสดงใหเ้หน็
ถึงความสมัพนัธร์ะหวา่งตัวแปร สาํหรบัวตัถปุระสงค์ในแต่ละขอ้ไมส่ามารถตั�ง
สมมติฐานการวจิยัได ้สง่ผลใหง้านวจิยัฉบบันี�ไมม่กีารกําหนดสมมติฐาน
 

      1. เพื�อศึกษาองค์ประกอบของรปูแบบการบรหิารสถานศึกษาที�มปีระสทิธผิล โดยใชโ้รงเรยีนเป�น
ฐานของโรงเรยีนในสงักัดสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25
      2. เพื�อพฒันารปูแบบการบรหิารสถานศึกษาที�มปีระสทิธผิล โดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐานของโรงเรยีน
ในสงักัดสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25
      3. เพื�อประเมนิรปูแบบการบรหิารสถานศึกษาที�มปีระสทิธผิล โดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐาน ของ
โรงเรยีนในสงักัดสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 โดยการทดลองใช้



สมมติฐานสมมติฐาน
งานวจิยัฉบบันี�ไมม่กีารกําหนดสมมติฐาน

ขอบเขตการวจิยัขอบเขตการวจิยั
ผูว้จิยัได้กําหนดขอบเขตการวจิยัตามระยะการวจิยั โดยแบง่ออกเป�น 3 ระยะ ดังนี�
ระยะที� 1 องค์ประกอบของรปูแบบการบรหิารสถานศึกษาที�มปีระสทิธผิล โดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐาน
     1. ขอบเขตด้านกลุม่เป�าหมายที�ทําการศึกษา
         1.1 กลุม่ผูท้รงคณุวุฒใินการสมัภาษณเ์ชงิลึก (IN-DEPTH INTERVIEW) จาํนวน 9 คน เพื�อยนืยนั
องค์ประกอบของรปูแบบการบรหิารสถานศึกษาที�มปีระสทิธผิลโดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐาน
         1.2 กลุม่เป�าหมาย เพื�อศึกษาความเหมาะสมขององค์ประกอบของรปูแบบ การบรหิารสถานศึกษาที�มี
ประสทิธผิลโดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐาน จาํนวน 199 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (PURPOSIVE 
 SAMPLING) จากผูบ้รหิารสถานศึกษา จาํนวน 83 โรงเรยีน ในสงักัดสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 ประกอบดว้ย ผูอํ้านวยการสถานศึกษา จาํนวน 83 คน และรองผูอํ้านวยการสถานศึกษา
จาํนวน 116 คน



ขอบเขตการวจิยัขอบเขตการวจิยั

      2. ขอบเขตด้านเนื�อหา
          เนื�อหาที�เป�นตัวแปรในการวจิยัครั�งนี� คือ องค์ประกอบของรปูแบบการบรหิาร สถานศึกษาที�มี
ประสทิธผิลโดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐาน ประกอบดว้ย องค์ประกอบ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการกระจายอํานาจ 
2) ดา้นการบรหิารแบบมสีว่นรว่ม 3) ดา้นความเป�นผูบ้รหิารมอือาชพีและครมูอือาชพี 4) ดา้นการมุง่เนน้
คณุลักษณะและผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีนของผูเ้รยีน และ 5) ดา้นความเป�นองค์กรแหง่การเรยีนรูโ้รงเรยีน
      3. ขอบเขตด้านสถานที�
          โรงเรยีนในสงักัดสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 จาํนวน 83 โรงเรยีน
      4. ขอบเขตด้านระยะเวลา
           ระหวา่งเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2560



ขอบเขตการวจิยัขอบเขตการวจิยั
ระยะที� 2 พฒันารปูแบบการบรหิารสถานศึกษาที�มปีระสทิธผิลโดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐาน
      1. ขอบเขตด้านกลุม่เป�าหมายที�ทําการศึกษา
          1.1 ผูท้รงคณุวุฒใินการสนทนากลุม่ จาํนวน 13 คน เพื�อรา่งรปูแบบการบรหิารสถานศึกษา
          1.2 ผูเ้ชี�ยวชาญในการสมัมนาอิงผูเ้ชี�ยวชาญ  จาํนวน 9 คน เพื�อยนืยนัรปูแบบการบรหิารสถานศึกษาที�
มปีระสทิธผิล โดยการตรวจสอบความถกูต้อง ความเหมาะสม  ความเป�นไปได ้ และความเป�นประโยชน์
      2. ขอบเขตด้านเนื�อหา
          องค์ประกอบของรปูแบบการบรหิารสถานศึกษาที�มปีระสทิธผิล ประกอบดว้ย 1) ดา้นการกระจายอํานาจ      
2) ดา้นการบรหิารแบบมสีว่นรว่ม 3) ดา้นความเป�นผูบ้รหิารมอือาชพีและครมูอือาชพี 4) ดา้นการมุง่เนน้
คณุลักษณะและผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีนของผูเ้รยีน และ 5) ดา้นความเป�นองค์กรแหง่การเรยีนรู ้
      3. ขอบเขตด้านสถานที�
          หอ้งประชุมโรงเรยีนชุมแพพทิยาคม อําเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น
      4. ขอบเขตด้านระยะเวลา
          ระหวา่งเดอืนกันยายน พ.ศ. 2560 ถึง เดอืนมกราคม พ.ศ. 2561



ขอบเขตการวจิยัขอบเขตการวจิยั
ระยะที� 3 ประเมนิรปูแบบการบรหิารสถานศึกษาที�มปีระสทิธผิล โดยการทดลองใช้
      1. ขอบเขตด้านกลุม่เป�าหมายที�ทําการศึกษา
          1.1 กลุม่ผูร้ว่มวจิยัในการทดลองใชร้ปูแบบการบรหิารสถานศึกษาที�มปีระสทิธผิล จาํนวน 22 คน 
ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารสถานศึกษา จาํนวน 1 คน และคร ูจาํนวน 21 คน
          1.2 ผูท้รงคณุวุฒปิระเมนิรปูแบบการบรหิารสถานศึกษโดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐาน จาํนวน 5 คน
      2. ขอบเขตด้านเนื�อหา
          ในการประเมนิรปูแบบการบรหิารสถานศึกษาที�มปีระสทิธผิล โดยการทดลองใชกํ้าหนดเป�น "โครงการ
การทดลองใชร้ปูแบบการบรหิารสถานศึกษาที�มปีระสทิธผิล โดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐานของโรงเรยีนในสงักัด
สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25"
      3. ขอบเขตด้านสถานที�
           โรงเรยีนชุมแพพทิยาคม อําเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น สงักัดสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25
      4. ขอบเขตด้านระยะเวลา
          ระหวา่งเดอืนกมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2561 ถึง เดอืนมถินุายน พ.ศ. 2561



ขอบเขตการวจิยัขอบเขตการวจิยั

วพิากษ์ : ขอชื�นชมผูว้จิยัที�เขยีนขอบเขตการวจิยัไดค้รบถ้วนสมบูรณ ์มกีารแบง่ระยะ
เวลาการวจิยัที�ชดัเจน ขอบเขตดา้นกลุม่เป�าหมายในทกุระยะมกีารกําหนดจาํนวนกลุม่
ตัวอยา่ง ขอบเขตดา้นเนื�อหา ขอบเขตดา้นสถานที� ขอบเขตดา้นระยะเวลามคีวามชดัเจน



     1. การบรหิารสถานศึกษาที�มปีระสทิธผิล หมายถึง กระบวนการหรอืวธิกีารในการบรหิารจดัการ
การศึกษาของสถานศึกษา ซึ�งหมายถึง ผูบ้รหิารสถานศึกษา ครแูละบุคลากรทางการศึกษาโดยการมี
สว่นรว่มสูก่ารพฒันาสถานศึกษาที�มคีณุภาพ ประสบความสาํเรจ็ตามเป�าหมายหรอืนโยบายที�กําหนด
ไว ้ตลอดจนพฒันาสถานศึกษาใหเ้ป�นสถาบนัที�เขม้แขง็ที�สามารถพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป�นคนดคีนเก่ง
และมคีวามสขุรวมทั�งผูป้กครองนกัเรยีนและชุมชนมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการศึกษา

      2. การบรหิารโดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐาน หมายถึง การบรหิารสถานศึกษาที�ไดร้บัการกระจาย
อํานาจการจดัการศึกษาจากสว่นกลาง เพื�อใหส้ถานศึกษามอํีานาจหนา้ที�ความรบัผดิชอบมอิีสระและ
ความคล่องตัวในการตัดสนิใจ การบรหิารจดัการทั�งดา้นวชิาการ งบประมาณ บุคลากร และการบรหิาร
ทั�วไป โดยการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในการจดัการของสถานศึกษา เพื�อใหส้ถานศึกษาและผู้
เรยีนมคีณุภาพ มสีภาพแวดล้อมที�เอื�อต่อการเรยีนรู ้และเป�นองค์กรแหง่การเรยีนรู ้

การนยิามศัพท์การนยิามศัพท์



      3. รูปแบบการบรหิารสถานศึกษาที�มปีระสทิธผิลโดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐาน หมายถึง วธิกีารหรอื
แนวปฏิบติัในการบรหิารจดัการการศึกษาของสถานศึกษา เพื�อพฒันาสถานศึกษา ใหม้คีณุภาพ
ประสบความสาํเรจ็ตามเป�าหมายหรอืนโยบายที�กําหนดไว ้เป�นสถานศึกษาที�เขม้แขง็ ผูเ้รยีนมี
คณุภาพ ผูป้กครองชุมชนมคีวามพงึพอใจ ภายใต้การบรหิารของสถานศึกษาตามที�ได้รบั                   
การกระจายอํานาจจากสว่นกลาง ซึ�งประกอบด้วย องค์ประกอบ 5 ด้าน ดังนี� 
            1) ด้านการกระจายอํานาจ 
            2) ด้านการมสีว่นรว่ม 
            3) ด้านความเป�นผูบ้รหิารมอือาชพีและครูมอือาชพี 
            4) ด้านการมุง่เน้นคณุลักษณะและผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีนของผูเ้รยีน 
            5) ด้านความเป�นองค์กรแหง่การเรยีนรู ้

การนยิามศัพท์การนยิามศัพท์



      4. สาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต 25 หมายถึง หน่วยงานที�จดัตั�งขึ�นตามพระ
ราชบญัญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545 และฉบบัที� 3
พ.ศ. 2553 มาตรา 53 มาตรา 37 และมาตรา 38 มหีน้าที�บรหิารจดัการศึกษาขั�นพื�นฐานในระดับ
มธัยมศึกษาในพื�นที�จงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 26 อําเภอ ดังนี� 1) อําเภอเมอืง 2) อําเภอบา้นฝาง
3) อําเภอพระยนื 4) อําเภอหนองเรอื 5) อําเภอชุมแพ 6) อําเภอสชีมพู 7) อําเภอน้าพอง         
 8) อําเภออุบลรตัน ์9) อําเภอกระนวน 10) อําเภอบา้นไผ ่11) อําเภอเป�อยน้อย 12) อําเภอพล
13) อําเภอแวงใหญ ่14) อําเภอแวงน้อย 15) อําเภอหนองสองหอ้ง 16) อําเภอมญัจาคีร ี     
 17) อําเภอชนบท 18) อําเภอเขาสวนกวาง 19) อําเภอภผูามา่น 20) อําเภอซาสงู                   
 21) อําเภอโคกโพธิ�ไชย 22) อําเภอหนองนาคา 23) อําเภอบา้นแฮด 24) อําเภอโนนศิลา         
 25) อําเภอภเูวยีง และ 26) อําเภอเวยีงเก่า

การนยิามศัพท์การนยิามศัพท์



วพิากษ์  : ผูว้จิยัมกีารนิยามศัพท์ที�ครบถ้วน มคีวามชดัเจน และเหมาะสม
สอดคล้องกับงานวจิยัที�ศึกษา โดยมกีารระบุคํานิยามศัพท์ได้ตรงตามชื�อ
เรื�องของงานวจิยัที�ต้องการศึกษา

การนยิามศัพท์การนยิามศัพท์



ไมไ่ด้มกีารระบุตัวแปรไวใ้นงานวจิยั

วพิากษ์  : ผูว้จิยัไมไ่ด้มกีารกําหนดตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ทําใหไ้ม่
ทราบถึงความสอดคล้องของตัวแปรวา่ตรงตามชื�อเรื�อง และตรงตาม
วตัถปุระสงค์ของการวจิยัหรอืไม่

ตัวแปรตัวแปร



วพิากษ์  : มคีวามเหมาะสม โดย
มกีารใชร้ปูแบบของแผนภาพ
แสดงถึงความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ตัวแปรที�ต้องการศึกษามี
สอดคล้องกับเรื�องที�ต้องการ
ศึกษา และมคีวามเฉพาะเจาะจง
กับสิ�งที�ต้องการศึกษา 

กรอบแนวคิดในการวจิยักรอบแนวคิดในการวจิยั



การวจิยัและพฒันา (Research and Development)

วพิากษ์  : ผูว้จัยัใชก้ระบวนการศึกษาค้นควา้อยา่งมรีะบบ มจุีดมุง่หมาย
เพื�อพฒันาและตรวจสอบคณุภาพของรูปแบบการบรหิารสถานศึกษาที�มี
ประสทิธผิลโดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐาน เพื�อนําไปใชใ้นการพฒันาหน่วยงาน
หรอืองค์กรใหม้ปีระสทิธภิาพยิ�งขึ�น ซึ�งมคีวามสอดคล้องกับรูปแบบของ
การวจิยัและพฒันา (Research and Development)

รูปแบบการวจิยัรูปแบบการวจิยั



 ระยะที� 1 ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบรหิารสถานศึกษาที�มปีระสทิธผิลโดยใชโ้รงเรยีน
เป�นฐาน

        1. กลุ่มผูท้รงคณุวุฒใินการสมัภาษณเ์ชงิลึก (In-depth Interview) จาํนวน 9 คน เพื�อยนืยนัองค์
ประกอบของรปูแบบการบรหิารสถานศึกษาที�มปีระสทิธผิลโดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐาน 

        2. กลุ่มเป�าหมาย เพื�อศึกษาความเหมาะสมขององค์ประกอบของรูปแบบ การบรหิารสถานศึกษาที�มี
ประสทิธผิลโดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐาน จาํนวน 199 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
จากผูบ้รหิารสถานศึกษา จาํนวน 83 โรงเรยีน ในสงักัดสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25
ประกอบดว้ย ผูอํ้านวยการสถานศึกษา จาํนวน 83 คน และรองผูอํ้านวยการสถานศึกษา จาํนวน 116 คน 

กลุม่เป�าหมายที�ทําการศึกษากลุม่เป�าหมายที�ทําการศึกษา



        1. ผูท้รงคณุวุฒใินการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จาํนวน 13 คน เพื�อรา่งรปูแบบ
การบรหิารสถานศึกษาที�มปีระสทิธผิลโดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐานของโรงเรยีนในสงักัดสาํนกังานเขตพื�นที�       
 การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 

        2. ผูเ้ชี�ยวชาญในการสมัมนาอิงผูเ้ชี�ยวชาญ (Connoisseurship) จาํนวน 9 คน เพื�อยนืยนัรปูแบบ
การบรหิารสถานศึกษาที�มปีระสทิธผิลโดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐานของโรงเรยีนในสงักัดสาํนกังานเขตพื�นที�            
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 โดยการตรวจสอบความถกูต้อง (Accuracy) ความเหมาะสม (Propriety)
ความเป�นไปได ้(Feasibility) และความเป�นประโยชน ์(Utility)  

ระยะที� 2 พฒันารูปแบบการบรหิารสถานศึกษาที�มปีระสทิธผิลโดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐานของ
โรงเรยีนในสงักัดสาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25

กลุม่เป�าหมายที�ทําการศึกษากลุม่เป�าหมายที�ทําการศึกษา



        1. กลุ่มผูร้ว่มวจิยัในการทดลองใชร้ปูแบบการบรหิารสถานศึกษาที�มปีระสทิธผิลโดยใชโ้รงเรยีนเป�น
ฐานของโรงเรยีนในสงักัดสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 จาํนวน 22 คน ประกอบดว้ย 
 ผูบ้รหิารสถานศึกษา จาํนวน 1 คน และคร ูจาํนวน 21 คน 

        2. ผูท้รงคณุวุฒปิระเมนิรปูแบบการบรหิารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐานของโรงเรยีนในสงักัด
สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 จาํนวน 5 คน 

ระยะที� 3 ประเมนิรูปแบบการบรหิารสถานศึกษาที�มปีระสทิธผิลโดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐานของ
โรงเรยีนในสงักัดสาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 โดยการทดลองใช้

กลุม่เป�าหมายที�ทําการศึกษากลุม่เป�าหมายที�ทําการศึกษา



วพิากษ์  : ผูว้จิยัใชก้ารเลือกกลุ่มเป�าหมายแบบการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เป�นการเลือกกลุ่มเป�าหมายใหต้รงตามหลักเกณฑ์
หรอืจุดมุง่หมายของผูว้จิยัที�ตั�งไว ้โดยผูว้จิยัใชเ้หตผุลในการเลือกเพื�อความ
เหมาะสมในการวจิยั

กลุม่เป�าหมายที�ทําการศึกษากลุม่เป�าหมายที�ทําการศึกษา



 ระยะที� 1 ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบรหิารสถานศึกษาที�มปีระสทิธผิลโดยใชโ้รงเรยีน
เป�นฐาน
         1. แบบสมัภาษณเ์ชงิลึก (In-Depth Interview) เป�นแบบสมัภาษณเ์พื�อยนืยนัความเหมาะสมขององค์
ประกอบของรปูแบบการบรหิารสถานศึกษาที�มปีระสทิธผิลโดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐาน พรอ้มทั�งใหค้วามคิดเหน็และขอ้
เสนอแนะในการศึกษาองค์ประกอบ จากผูท้รงคณุวุฒ ิแบง่เป�นประเดน็ 2 ประเดน็ ดงันี�
             ประเดน็ที� 1 องค์ประกอบขององค์ประกอบของรปูแบบการบรหิารสถานศึกษาที�มปีระสทิธผิลโดยใช้
โรงเรยีนเป�นฐาน และตัวชี�วดัของแต่ละองค์ประกอบ มคีวามครบถ้วนเพยีงพอหรอืไมแ่ละควรเพิ�มเติมหรอื
ปรบัปรงุแก้ไขจากที�ผูว้จิยันาเสนออะไรบา้ง
             ประเดน็ที� 2 องค์ประกอบขององค์ประกอบของรปูแบบการบรหิารสถานศึกษาที�มปีระสทิธผิลโดยใช้
โรงเรยีนเป�นฐานจากที�ผูว้จิยันาเสนอ มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกับบรบิทของสถานศึกษาในสงักัดสาํนกังาน
เขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 หรอืไม ่อยา่งไร

          2. แบบสอบถามความคิดเหน็เกี�ยวกับความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี�วดัของรปูแบบการบรหิาร
สถานศึกษาที�มปีระสทิธผิลโดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐาน จากผูบ้รหิารสถานศึกษา

เครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยัเครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยั



เครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยัเครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยั



เครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยัเครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยั



ระยะที� 2 พฒันารูปแบบการบรหิารสถานศึกษาที�มปีระสทิธผิลโดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐานของ
โรงเรยีนในสงักัดสาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25

         1. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ประกอบดว้ย
               1.1 เอกสารสรปุจากการศึกษาศึกษาองค์ประกอบของรปูแบบการบรหิารสถานศึกษาที�มี
ประสทิธผิลโดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐาน
               1.2 รา่งรปูแบบการบรหิารสถานศึกษาที�มปีระสทิธผิลโดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐานของสถานศึกษา ใน
สงักัดสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต 25 ที�เป�นผลจากการวจิยัในระยะที� 1
               1.3 แบบบนัทึกผลการสนทนากลุ่ม

         2. การสมัมนาอิงผูเ้ชี�ยวชาญ (Connoisseurship)
              2.1 รปูแบบการบรหิารสถานศึกษาที�มปีระสทิธผิลโดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐานของสถานศึกษา ใน
สงักัดสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต 25 ที�ไดจ้ากการสนทนากลุ่ม
              2.2 แบบประเมนิรปูแบบ
              2.3 แบบบนัทึกผลการสมัมนาอิงผูเ้ชี�ยวชาญ

เครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยัเครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยั



เครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยัเครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยั



เครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยัเครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยั



ระยะที� 3 ประเมนิรูปแบบการบรหิารสถานศึกษาที�มปีระสทิธผิลโดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐานของ
โรงเรยีนในสงักัดสาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 โดยการทดลองใช้

        1. โครงการพฒันารปูแบบการบรหิารโดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐานของโรงเรยีนในสงักัดสาํนกังานเขตพื�นที�
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 จาํนวน 3 โครงการ ซึ�งเลือกจากองค์ประกอบที�มค่ีาเฉลี�ยความเหมาะสม
สงูสดุ 3 ดา้น ในการศึกษาความเหมาะสมขององค์ประกอบ ในระยะที� 1 โดยการทดลองใชด้ว้ยวธิกีารวจิยัเชงิ
ปฏิบติัการ (Action Research) ตามแนวคิดของ Kemmis and Mc Taggart (1982) ประกอบดว้ย การ
วางแผน (Plan) การปฏิบติั (Act) การสงัเกตการณ ์(Observe) และการสะท้อนผลการปฏิบติั (Reflect)
        2. แบบประเมนิผลการทดลองใชร้ปูแบบการบรหิารโดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐานของโรงเรยีนในสงักัด     
 สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ประกอบดว้ย
           - แบบประเมนิการปฏิบติัตามตัวชี�วดั และแบบประเมนิระดบัคณุภาพของรายการที�ปฏิบติัตามตัวชี�วดั
           - แบบประเมนิความพงึพอใจของผูร้ว่มการทดลองใชร้ปูแบบการบรหิารโดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐานของ
โรงเรยีนในสงักัดสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25

เครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยัเครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยั



เครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยัเครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยั



เครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยัเครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยั



วพิากษ์  : ผูว้จิยัมกีารเลือกเครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยัได้อยา่งความเหมาะสม
โดยเครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยัมคีวามสอดคล้องกับวตัถปุระสงค์ของการวจิยั
มกีารหาค่าของความตรงเชงิเนื�อหา และความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม
ความคิดเหน็

เครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยัเครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยั



 1. การตรวจสอบความตรงเชงิเนื�อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของ
ภาษา (Wording) ของขอ้คาถาม โดยผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 5 คน โดยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence = IOC) ตามความคิด
เหน็ของผูเ้ชี�ยวชาญ

2. การวเิคราะหเ์พื�อหาค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามความคิดเหน็ทั�งฉบบั
(Reliability) โดยการหาค่าสมัประสทิธิ�แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวธิขีอง   
 ครอนบาค

การหาคณุภาพเครื�องมอืการหาคณุภาพเครื�องมอื

3. การตรวจสอบความเหมาะสมของขอ้คําถามในแบบสอบถามความคิดเหน็ โดย
วเิคราะหห์าค่าเฉลี�ย ( X ) สว่นเบี�ยงเบนมาตรฐาน (SD) จากความคิดเหน็ของผูท้รง
คณุวุฒทัิ�ง 9 คน ในประเด็นความถกูต้อง ความเหมาะสม ความเป�นไปได้ และความ
เป�นประโยชน์ของรูปแบบ มเีกณฑ์ในการแปลความหมาย 5 ระดับ

_



วพิากษ์  : ผูว้จิยัมกีารตรวจสอบหาคณุภาพของเครื�องมอืก่อนนําไปใชเ้ก็บ
ขอ้มูล เครื�องมอืประเภทแบบสมัภาษณ ์แบบสอบถามความคิดเหน็ มกีารตรวจ
สอบในด้านความตรงเชงิเนื�อหา ความเชื�อมั�น และนําไปปรบัปรุงแก้ไขก่อนนําไป
ใชเ้ก็บขอ้มูลจรงิ

การหาคณุภาพเครื�องมอืการหาคณุภาพเครื�องมอื



 ระยะที� 1 ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบรหิารสถานศึกษาที�มปีระสทิธผิลโดยใชโ้รงเรยีน
เป�นฐาน
        1. แบบสมัภาษณเ์ชงิลึก (In-Depth Interview)
            ผูว้จิยัการประสานขอหนงัสอืขอสมัภาษณผ์ูท้รงคณุวุฒ ิจากสาํนกังานบณัฑิตวทิยาลัย
มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และสง่หนงัสอืพรอ้มเอกสารสมัภาษณถึ์งกลุ่มผูท้รงคณุวุฒล่ิวงหนา้ก่อน
1 สปัดาห ์เพื�อใหผู้ท้รงคณุวุฒไิดศึ้กษารายละเอียดก่อน จากนั�นผูว้จิยัไดป้ระสานงานกําหนดวนั เวลา สถาน
ที� ในการสมัภาษณด์ว้ยตนเองซึ�งผูท้รงคณุวุฒผิูว้จิยั พจิารณาเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

        2. แบบสอบถามความคิดเหน็
            ผูว้จิยัการประสานขอหนงัสอืขออนญุาติเขา้เก็บขอ้มูลการวจิยัไดน้าํแบบสอบถามความคิดเหน็เกี�ยว
กับความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี�วดัของรปูแบบการบรหิารสถานศึกษาที�มปีระสทิธผิลโดยใช้
โรงเรยีนเป�นฐาน จากผูบ้รหิารสถานศึกษา

ระยะเวลา : ระหวา่งเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2560

วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลวธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มูล



ระยะที� 2 พฒันารูปแบบการบรหิารสถานศึกษาที�มปีระสทิธผิลโดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐานของ
โรงเรยีนในสงักัดสาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25

         1. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ประกอบดว้ย
               1.1 ผูว้จิยันาผลการดาเนนิการในระยะที� 1 มาจดัรวบรวมเป�นขอ้มูลสารสนเทศเบื�องต้นใน โดย
จดัทาเป�นรา่งรปูแบบการบรหิารสถานศึกษาที�มปีระสทิธผิลโดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐานของสถานศึกษา ในสงักัด
สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25
               1.2 ประสานงานผูท้รงคณุวุฒ ิในการกําหนดวนั เวลา และสถานที�ในการสนทนากลุ่ม
               1.3 ดาํเนนิการสนทนากลุ่ม
               1.4 สรปุผลการสนทนากลุ่ม
               1.5 ผูว้จิยัรา่งรปูแบบตามคําแนะนาํและขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวุฒใินการสนทนากลุ่มเสนอ
ต่อผูท้รงคณุวุฒทัิ�ง 13 คน อีกครั�ง เพื�อพจิารณาประเมนิความเหมาะสมภาพรวมของรปูแบบการบรหิาร
สถานศึกษาที�มปีระสทิธผิลโดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐาน

วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลวธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มูล



ระยะที� 2 พฒันารูปแบบการบรหิารสถานศึกษาที�มปีระสทิธผิลโดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐานของ
โรงเรยีนในสงักัดสาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 (ต่อ)

         2. การสมัมนาอิงผูเ้ชี�ยวชาญ (Connoisseurship)
              2.1 กําหนดเกณฑ์การคัดเลือกผูเ้ชี�ยวชาญ ในการตรวจสอบความเหมาะสมความเป�นไปได ้และ
ความเป�นประโยชนข์องรปูแบบ จาํนวน 9 คน
              2.2 ดาํเนนิการสมัมนาอิงผูเ้ชี�ยวชาญ
              2.3 วเิคราะหข์อ้มูลการสมัมนาอ้างอิงผูเ้ชี�ยวชาญ

ระยะเวลา : ระหวา่งเดอืนกันยายน พ.ศ. 2560 ถึง เดอืนมกราคม พ.ศ. 2561

วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลวธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มูล



ระยะที� 3 ประเมนิรูปแบบการบรหิารสถานศึกษาที�มปีระสทิธผิลโดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐานของ
โรงเรยีนในสงักัดสาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 โดยการทดลองใช้
         1. กําหนดกลุ่มผูร้ว่มวจิยั ในการทดลองใชรู้ปแบบ
         2. นาํรปูแบบการบรหิารโดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐานของโรงเรยีนในสงักัดสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 ที�ผา่นการยนืยนัรปูแบบจากการสมัมนาอิงผูเ้ชี�ยวชาญมาทดลองใชใ้นสถานศึกษาตาม
ที�กําหนดไว ้โดยใชก้ารวจิยัเชงิปฏิบติัการ (Action research)
              2.1 การประชุมชี�แจง โดยผูว้จิยัและกลุ่มผูร้ว่มวจิยัประชุม
              2.2 ดาํเนนิการทดลองใชร้ปูแบบการบรหิารโดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐาน
              2.3 ประเมนิรปูแบบการบรหิารโดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐาน 

ระยะเวลา : ระหวา่งเดอืนกมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2561 ถึง เดอืนมถินุายน พ.ศ. 2561

วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลวธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มูล



วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลวธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มูล



วพิากษ์  : ผูว้จิยัได้มกีารระบุขั�นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลและมกีารกําหนด
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป�นชว่งเวลาอยา่งชดัเจน และมกีารจดัทํา
หนังสอืขอสมัภาษณ์ผูท้รงคณุวุฒแิละหนังสอืขออนุญาตเขา้เก็บขอ้มูลการวจิยั
ของแบบสอบถามความคิดเหน็ 

วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลวธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มูล



       ขอ้มูลเพศสภาพ อายุ ระดบัการศึกษา ใชก้ารแจกแจงความถี� (Frequency) และหาค่ารอ้ยละ
(Percentage) ขอ้มูลที�ไดจ้ากการสอบถามความคิดเหน็ วเิคราะหข์อ้มูลโดยการหาค่าเฉลี�ย ( X ) สว่น
เบี�ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

       การวเิคราะหข์อ้มูลผูว้จิยัแบง่ขอ้มูลออกเป�น 3 สว่น ดงันี�
             สว่นที� 1 การวเิคราะหข์อ้มูลผลการศึกษาองค์ประกอบของรปูแบบการบรหิารสถานศึกษาที�มี
ประสทิธผิลโดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐานของโรงเรยีนในสงักัดสานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา
เขต 25
             สว่นที� 2 การวเิคราะหข์อ้มูลผลการพฒันารปูแบบการบรหิารสถานศึกษาที�มปีระสทิธผิลโดย
ใชโ้รงเรยีนเป�นฐานของโรงเรยีนในสงักัดสานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25
             สว่นที� 3 การวเิคราะหข์อ้มูลการประเมนิความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการพฒันาตามรปูแบบ
โดยใชโ้ครงการพฒันาการบรหิารสถานศึกษาที�มปีระสทิธผิลโดยใชโ้รงเรยีนเป�นฐาน

สถิติที�ใชว้เิคราะห์ขอ้มูลสถิติที�ใชว้เิคราะห์ขอ้มูล
_



       วเิคราะหข์อ้มูล โดยการหาค่าเฉลี�ย ( X ) สว่นเบี�ยงเบนมาตรฐาน (SD) จากความคิดเหน็ของผู้
ประเมนิทั�ง 5 คน มเีกณฑ์ในการแปลความหมาย 5 ระดับ ดังนี� (บุญชม ศรสีะอาด, 2547, น. 84)
             4.50 - 5.00 หมายถึง มกีารปฏิบติัอยูใ่นระดับมากที�สดุ
             3.50 - 4.49 หมายถึง มกีารปฏิบติัอยูใ่นระดับมาก
             2.50 - 3.49 หมายถึง มกีารปฏิบติัอยูใ่นระดับปานกลาง
             1.50 - 2.49 หมายถึง มกีารปฏิบติัอยูใ่นระดับน้อย
             1.00 - 1.49 หมายถึง มกีารปฏิบติัอยูใ่นระดับน้อยที�สดุ

วพิากษ์  ผูว้จิยัเลือกใชส้ถิติไดถ้กูต้องตามลักษณะของขอ้มูลและมาตรการวดั Nominal  scale
ใช ้การแจกแจงความถี� และค่ารอ้ยละ สว่น Ordinal scale ใชค่้าเฉลี�ยและสว่นเบี�ยงเบน
มาตรฐาน

สถิติที�ใชว้เิคราะห์ขอ้มูลสถิติที�ใชว้เิคราะห์ขอ้มูล
_



การวเิคราะห์ขอ้มูล รูปแบบการนาํเสนอการวเิคราะห์ขอ้มูลการวเิคราะห์ขอ้มูล รูปแบบการนาํเสนอการวเิคราะห์ขอ้มูล



การวเิคราะห์ขอ้มูล รูปแบบการนาํเสนอการวเิคราะห์ขอ้มูลการวเิคราะห์ขอ้มูล รูปแบบการนาํเสนอการวเิคราะห์ขอ้มูล



วพิากษ์ เนื�องจากงานวจิยัมทัี�งหมด 3 ระยะ การเก็บขอ้มูลใชว้ธิทีี�หลากหลาย
ทั�งการสมัภาษณเ์ชงิลึก การทําการสนทนากลุ่ม (Focus Group) การสอบถาม
ความคิดเหน็ ความพงึพอใจ การวเิคราะหข์อ้มูลจงึมทัี�งการวเิคราะห ์สงัเคราะห์
ขอ้มูลที�ไดจ้ากการสมัภาษณ ์ หาค่าเฉลี�ยและสว่นเบี�ยงเบนมาตรฐานของระดบั
ความคิดเหน็ ความพงึพอใจ ซึ�งผูว้จิยัทําไดค้รอบคลมุกับขอ้มูล แต่ในตอนแปล
ความหมาย แปลเฉพาะค่าเฉลี�ยของความคิดเหน็/ความพงึพอใจ ขาดการแปล
ความหมายของค่าสว่นเบี�ยงเบนมาตรฐาน ซึ�งควรมกีารนาํมาพจิารณารว่มกัน

การวเิคราะห์ขอ้มูลการวเิคราะห์ขอ้มูล



วพิากษ์ ผูว้จิยัมกีารนาํเสนอขอ้มูลที�หลากหลาย ทั�งรปูแบบตารางวเิคราะหอ์งค์
ประกอบ ตารางพรอ้มค่าสถิติ และขอ้ความบรรยายใต้ตาราง และยงันาํเสนอใน
รปูแบบแบบจาํลอง สอดคล้องกับวตัถปุระสงค์และคําถามการวจิยั ทําใหเ้ขา้ใจ
ง่าย

รูปแบบการนาํเสนอการวเิคราะห์ขอ้มูลรูปแบบการนาํเสนอการวเิคราะห์ขอ้มูล



การสรุปผลการสรุปผล



วพิากษ์  สรปุผลการวจิยั  ผูว้จิยัสรปุภาพรวมของผลการวจิยัเป�นขอ้ๆ มคีวาม
สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการวจิยั ใชภ้าษาที�ชดัเจนและรดักมุ และตอบคําถามของ
การวจิยัที�ชดัเจนเป�นขอ้ๆ ไดช้ดัเจน

การสรุปผลการสรุปผล



การอภิปรายผลการวจิยัการอภิปรายผลการวจิยั



วพิากษ์   ผูว้จิยัอภิปรายผลเป�นขอ้ๆ ตามขอ้ค้นพบ สอดคล้องกับวตัถปุระสงค์ มกีาร
อภิปรายวา่ทําไมผลการวจิยัมนัถึงออกมาอยา่งนั�น โดยอ้างอิงงานวจิยัรวมถึงทฤษฎี
ที�เกี�ยวขอ้งเพื�อยนืยนัขอ้ค้นพบในงานวจิยั 

การอภิปรายผลการวจิยัการอภิปรายผลการวจิยั



วพิากษ์ ขอ้เสนอแนะ 
     ผูว้จิยัเขยีนขอ้เสนอแนะมาจากผลการวจิยั
เป�นขอ้เสนอแนะที�เป�นประโยชนแ์ก่ผูที้�
เกี�ยวขอ้ง โดยสามารถนาํไปประยุกต์ใชใ้หเ้กิด
ประโยชน ์โดยขอ้เสนอแนะอาจเป�นเชงินโยบาย
หรอืเชงิปฏิบติัก็ได ้เขยีนเป�นรายขอ้ทําใหม้ี
ความชดัเจนตรงประเดน็ ขอ้เสนอแนะที�ใหคํ้า
ตอบชดัเจนวา่ผูที้�เกี�ยวขอ้งควรทําอะไร ดว้ยวธิี
การหรอืแนวทาง อยา่งไร 
 

การนาํผลการวจิยัไปใช้การนาํผลการวจิยัไปใช้



วพิากษ์ ขอ้เสนอแนะในการทําวจิยัในครั�งต่อไป
         ผูว้จิยัเขยีนขอ้เสนอแนะในการทําวจิยัในครั�งต่อไป โดยงานวจิยัที�มขีอ้จาํกัด ไม่
สามารถศึกษาวจิยัเรื�องใดเรื�องหนึ�งใหค้รอบคลมุหรอืมคีวามสมบูรณไ์ดท้กุดา้น เชน่
ขอ้จาํกัดเรื�องขอบเขตเนื�อหาที�ศึกษา เพื�อใหง้านวจิยัมคีวามสมบูรณห์รอืมกีารพฒันา
ต่อไป ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะในการทําวจิยัในครั�งต่อไป เพื�อใหผู้อื้�นที�สนใจในหวัขอ้ใกล้
เคียงสามารถนาํประเดน็ที�เสนอแนะไวไ้ปศึกษาวจิยัเพิ�มเติมในอนาคตทั�งนี� เชน่ การ
ขยายขอบเขตการวจิยั การเพิ�มตัวแปร การศึกษาประชากรกลุ่มอื�น ๆ 
 

การนาํผลการวจิยัไปใช้การนาํผลการวจิยัไปใช้



การอ้างอิงบรรณานกุรมการอ้างอิงบรรณานกุรม



วพิากษ์ 
    - การเขยีนอ้างอิงบรรณานกุรมเขยีนไดถ้กูต้องตามหลักการเขยีนและครบท้วนตามที�ไดม้ี
การอ้างอิงเนื�อหา 
    - มแีหล่งอ้างอิงทั�งหมด 106 แหล่ง เป�นในประเทศ จาํนวน 89 แหล่ง ต่างประเทศ 19
แหล่ง จาํนวนแหล่งอ้างอิงมปีรมิาณที�เหมาะสมมคีวามนา่เชื�อถือ
   - งานวจิยัเสรจ็สิ�นในป� 2562 โดยแหล่งอ้างอิงจะอยูใ่นชว่งป�พ.ศ.2541-2558 ซึ�งเมื�อ
พจิารณาพบวา่มแีหล่งอ้างอิงยอ้นหลัง 10 ป� จาํนวน 24 แหล่ง นอกนั�นจะอยูใ่นชว่งยอ้นหลัง
20 ป� ซึ�งถือไดว้า่ใชแ้หล่งอ้างอิงที�ค่อนขา้งเก่า

การอ้างอิงบรรณานกุรมการอ้างอิงบรรณานกุรม




