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PONGSUWAN SRISUWAN : STRATEGY FORMULATION FOR RESEARCH PROMOTION OF THE ROYAL THAI AIR
FORCE AIR WAR PROGRAM : A MIXED-RESEARCH METHOD OF RESEARCH SYNTHESIS, SURVEY AND NEEDS
ASSESSMENT RESEARCH. THESIS ADVISOR: PROF.SUWIMON WONGWANICH, Ph.D ., THESIS CO-ADVISOR:
PROF.EMERITUS NONGLAK WIRATCHAI, Ph.D., 347 pp.

The objectives of this research were 1) to identify the research issues and the research approaches consistent with the Royal
Thai Air Force research policy and to investigate problems related to research course operations as well as the environment promoting the
research course of the Air War Program 2) to synthesize the issues and approaches of the research papers of the Air War Program
graduates and compare the synthesized findings with the RTAF research policy. in terms of the congruence with the research issues and
approaches that RTAF required 3) to assess the needs for research course development of the Air War Program 4) to formulate appropriate
strategies for research course promotion of the Air War Program . This research employed the mixed-research method which consisted of
research synthesis, survey research, and needs assessment research . Data were collected from the the populations of 27 Air War College
instructors, the sample of 336 graduates from the academic year 2005 to 2009, the populations of 69 students of the academic year 2010,
and the populations of 316 research papers of the graduates from the academic year 2005 to 2009. The research tools consisted of the
questions for focus group discussion, interview forms, research paper evaluation forms, research paper synthesis forms, questionna ires, and
the investigation forms for the strategy appropriateness.

Quantitative data were analyzed by means of descriptive statistics to acquire

frequency, percentage, mean and standard deviation. Qualitative data were analyzed by means of content analysis with the technique of Modified

Priority Needs Index (PNI.-) to prioritize the needs, whereas SWOT Analysis was applied to formulate the strategies on only one certain part of a
survey research.
The key findings

were conduded as follows: 1) The research issues consistent with the RTAF research policy were knowledge and

innovation which were applied for (1) personnel management, training, and development (2) procurement of military equipment for the full
capability of the force deployment in various operations levels (3) air power employment of air threat surveillance defense (4) air power
employment of joint maneuvering operations with other services (5) air power employment of people supports and country developments (6)
development of the RTAF organization and management system (7) military prinCiples and doctrine development. When considered the
research approaches which were relevant to the RTAF policy, it was divided into 2 aspects 1) research designs and 2) research results. The
research design the RTAF required was R&D. The research results related to research findings were: applied knowledge and innovation.
whereas the research results related to research recommendatioRs were research im plementation at both operation and policy levels. 2)
Problems concerning the research course operation of the Air War Program consisted of 4 aspects namely course management problems.
instructor problems, student problems, and instruction problems. Concerning the internal environment for research promotion of the Air War
Program , it consisted of factors which were both strengths and weaknesses. These factors were manpower, materials, and course
management. In addition, factors, which were only weaknesses, were organization structure and policy, course effectiveness and financial
efficiency. Regarding every individual external environment, it consisted of both opportunities and threats which were politics and laws,
economiCS, social and culture, as well as technology. 3) The research issues and research approaches of the graduates were found
inconsistent with the research issues and research approaches of the RTAF requirement. 3) The needs for research course development of
the Air War Program were divided into 4 aspects namely research course instruction needs, research characteristics of students needs.
research skills of students needs, and research counseling characteristics of instructors needs. 4) Strategies promoting the research course
of the Air War Program consisted of 5 main strategies, 17 sub-strategies and 74 strategies for the action level. The five main strategies were
strategies to develop (1) research promotion policy, (2) research course management. (3) instructor development, (4) student development.
and (5) research course instructions.
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วิ ท ยานิ พ นธ ฉ บั บ นี้ สํ า เร็ จ ลุ ล ว งไปด ว ยดี เนื่ อ งจากได รั บ ความกรุ ณ าอย า งสู ง จาก
ศาสตราจารย ดร.สุวิมล วองวาณิช อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และศาสตราจารยกิตติคุณ
ดร.นงลั กษณ วิรัชชัย อาจารยที่ ปรึกษาวิทยานิพนธรว ม ที่ทุมเท เอาใจใส ใหคํา ปรึกษา และ
คําแนะนําที่เปนประโยชนยิ่งตอผูวิจัยดวยความเมตตา รวมทั้งเขาใจ และเปนกําลังใจใหผูวิจัยมา
โดยตลอด ผู วิ จั ย รู สึ ก ซาบซึ้ ง และขอกราบขอบพระคุณ ท า นทั้ ง สองไว ณ โอกาสนี้ ขอกราบ
ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ
รองศาสตราจารย ดร.อวยพร เรืองตระกูล และพลอากาศตรี ดร.ชนนนาถ เทพลิบ กรรมการสอบ
วิท ยานิ พ นธ ที่ ก รุ ณ าสละเวลาร ว มเปน กรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ และให ขอ เสนอแนะที่ เ ป น
ประโยชนยิ่ง ตอการปรับปรุงวิทยานิพนธฉบับนี้ใหมีความสมบูรณ ขอกราบของพระคุณทา น
คณาจารย ใ นภาควิ ช าวิ จั ย และจิ ต วิ ท ยาการศึ ก ษาทุ ก ท า นที่ ไ ด ป ระสิ ท ธิ์ ป ระสาทความรู แ ละ
ประสบการณแกผูวิจัย ทั้งดานวิชาการ และดานอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอการดํารงชีวิต
ขอขอบพระคุณกองทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และวิทยาลัยการทัพอากาศ
ที่อนุญาตใหผูวิจัยลาศึกษาตอในระดับดุษฎีบัณฑิต ขอขอบพระคุณผูบังคับบัญชา คณาจารย
วิทยาลัยการทัพอากาศทุกทานที่กรุณาใหขอมูลในการวิจัย ใหความชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกระหวางการศึกษา ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพรรณ วีระปรียากูร ที่กรุณาให
คําปรึกษาระหวางการทําวิจัย เปนผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย และเปนผูบันทึกในการสนทนา
กลุม ขอขอบคุณศิษยเกาวิทยาลัยการทัพอากาศป 2548-2552 และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพ
อากาศป 2553 ที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม และเขารวมสนทนากลุมโดยใหความ
รวมมืออยางดียิ่งจนทําใหงานวิจัยในครั้งนี้สําเร็จลุลวงดวยดี ขอขอบคุณนาวาอากาศเอกหญิง
สุคนธทิพย วัฒนามระ ที่กรุณาใหคําปรึกษาการใชภาษาอังกฤษ ขอขอบคุณนาวาอากาศโทหญิง
จงกล ทองโฉม ที่กรุณาชวยในขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล ขอบคุณนิสิตรุนพี่และเพื่อนนิสิตรวมรุน
ที่ ไ ด ร ว มกั น ศึ ก ษาช ว ยเหลื อ กั น ระหว า งการศึ ก ษา รวมทั้ ง น อ งๆ ภาควิ ช าวิ จั ย และจิ ต วิ ท ยา
การศึกษาทุกทานที่ใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจแกผูวิจัยอยางสม่ําเสมอ
ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนทุนสําหรับการทํา
วิทยานิพนธนี้จาํ นวน 2 ทุน คือ ทุน 90 ป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และทุนสนับสนุนการไปเสนอ
ผลงานวิชาการในตางประเทศ
ขอขอบคุณครอบครัวที่เสียสละใหเวลาที่เปนของครอบครัวใหผูวิจัยใชในการศึกษา และ
ใหกําลังใจตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
กองทัพอากาศใหความสําคัญกับการวิจัย โดยกําหนดใหการวิจัยและพัฒนาเปนกลยุทธ
สําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของกองทัพ (นโยบายกองทัพอากาศ, 2552) จึงมีการกําหนดการ
วิ จั ย ไว ทั้ ง ในระดั บ นโยบายและระดั บ ปฏิ บั ติ โดยระดั บ นโยบายกํ า หนดไว ใ นยุ ท ธศาสตร
กองทัพอากาศ พ.ศ.2551–2562 และนโยบายกองทัพอากาศที่กําหนดขึ้นในแตละป สวนในระดับ
ปฏิบัติ กองทัพอากาศกําหนดหนวยงานรับผิดชอบการวิจัยโดยแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 1)
หนวยงานที่รับผิดชอบการวิจัยและพัฒนาระบบอาวุธของกองทัพอากาศโดยเฉพาะ คือ ศูนยวิจัย
พัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ 2) หนวยหัวหนาสายวิทยาการ โดย
กําหนดใหการวิจัยเปนภารกิจหนึ่งของหนวยหัวหนาสายวิทยาการตาง ๆ 3) หนวยงานดานการศึกษา
โดยกําหนดการวิจัยไวในหลักสูตรการศึกษาตางๆ ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรหลัง
ปริญญาตรี โดยระดับปริญญาตรีประกอบดวยหลักสูตรนักเรียนนายเรืออากาศ และหลักสูตรนักเรียน
พยาบาลทหารอากาศ สวนหลักสูตรหลังปริญญาตรีซึ่งเปนหลักสูตรในระหวางรับราชการที่เรียกวา
ระบบการศึกษาวิชาชีพทางทหาร (Professional Military Education System: PME) ซึ่งเปนระบบ
การศึกษาของนายทหารประจําการเพื่อการเสริมสรางความพรอมของนายทหารชั้นสัญญาบัตรผูที่จะ
กาวขึ้นไปเปนผูบังคับบัญชาและฝายเสนาธิการ/ฝายอํานวยการของกองทัพ ซึ่งมีภาระหนาที่ความ
รับผิดชอบสูงยิ่งขึ้นไปเปนลําดับ ประกอบดวย 3 หลักสูตรคือ หลักสูตรนายทหารชั้นผูบังคับฝูง
หลักสูตรเสนาธิการกิจ และหลักสูตรการทัพอากาศ โดยหลักสูตรทั้งสามมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสราง
ความพรอมของนายทหารชั้นสัญญาบัตรผูที่จะกาวขึ้นไปเปนผูบังคับบัญชาและฝายเสนาธิการ/
ฝายอํานวยการระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง ตามลําดับ
การที่กองทัพอากาศกําหนดกลยุทธวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกําลังทางอากาศไวใน
ยุ ท ธศาสตร ก องทั พ อากาศ พ.ศ.2551–2562 ดั ง นั้ น หน ว ยงานต า งๆ ที่ เ ป น หน ว ยขึ้ น ตรงของ
กองทัพอากาศตองนํายุทธศาสตรดังกลาวไปสูการปฏิบัติ ซึ่งการที่จะปฏิบัติตามกลยุทธวิจัยและ
พั ฒ นานวั ต กรรมกํ า ลั ง ทางอากาศได นั้ น หน ว ยขึ้ น ตรงต า งๆ จํ า เป น ต อ งมี บุ ค ลากรที่ มี ขี ด
ความสามารถดานการวิจัยที่มีคุณภาพและจํานวนที่เพียงพอ จึงเปนหนาที่ของหนวยงานดาน
การศึกษาที่ทําหนาที่พัฒนาความสามารถดานการวิจัยใหกับบุคลากรของกองทัพอากาศ ตั้งแต
การศึกษาในระดับปริญญาตรี ถึงการศึกษาในระบบ PME การศึกษาในระบบ PME ที่มีหลักสูตร
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วิจัยเปนสวนหนึ่งของหลัดสูตร คือหลักสูตรเสนาธิการกิจ และหลักสูตรการทัพอากาศ ทั้งสอง
หลักสูตรกําหนดใหมีการเรียนการสอนวิจัยโดยกําหนดใหผูเรียนไดเรียนรูวิจัยดวยการทําวิจัย และ
ใหความสําคัญกับการวิจัยโดยกําหนดใหผลงานวิจัยเปนเกณฑหนึ่งของการสําเร็จการศึกษา
เหตุผลในการกําหนดการวิจัยไวในหลักสูตร PME คือการสนองวัตถุประสงคของหลักสูตร PME ที่
มุ ง พั ฒ นาผูเ รีย นให มี ค วามพรอ มในการปฏิ บัติ ห น า ที่ผู บั ง คับ บัญ ชาและฝา ยเสนาธิ ก าร/ฝ า ย
อํ า นวยการของกองทั พ อากาศ ซึ่ ง การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาและฝ า ยเสนาธิ ก าร/ฝ า ย
อํานวยการนั้นจําเปนตองใชทักษะการคิดขั้นสูง ที่สามารถพัฒนาไดจากการเรียนรูวิจัยดวยการทํา
วิจัย (Bidwell, 1995; Greenberg, 1989; Misra, 1997) การคิดขั้นสูงจะทําใหไดสารสนเทศที่
เชื่อถือไดสําหรับการตัดสินใจในการแกปญหาและพัฒนากองทัพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง หลักสูตรการ
ทัพอากาศซึ่งเปนหลักสูตร PME ขั้นสูงสุดของกองทัพอากาศที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมที่
จะปฏิบัติหนาที่ผูบังคับบัญชาและฝายเสนาธิการ/ฝายอํานวยการระดับสูงของกองทัพ ดังนั้นการ
พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงยิ่งมีความจําเปนมากยิ่งขึ้น
ประโยชนที่จะไดรับจากการที่หลักสูตรการทัพอากาศจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
วิจัย นอกจากจะพัฒ นาผูเ รีย นใหมีค วามรูค วามสามารถดา นการวิจัย เพีย งพอสํา หรับ การ
ปฏิบัติห นา ที่ผูบัง คับ บัญ ชาและฝา ยเสนาธิก าร/ฝา ยอํา นวยการระดับ สูง แลว ยัง จะเปน การ
ชว ยแกปญ หาความขาดแคลนนักวิจัยของกองทัพอากาศไดอีกดวย ซึ่งแมวากองทัพอากาศจะ
สงเสริมใหบุคลากรของกองทัพศึกษาตอในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบันการศึกษา
ภายนอกกองทัพ แลว ก็ต าม แต ปจจุบั น กองทัพ อากาศก็ยัง มีนัก วิจัย (วัด จากจํา นวนผูที่มีวุ ฒิ
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโทขึ้นไป) อยูจํานวนนอย คือมีเพียงรอยละ 8.9 ของจํานวนบุคลากร
ชั้นสัญญาบัตร (กรมกําลังพลทหารอากาศ, 2551) ดังนั้นหากหลักสูตรการทัพอากาศสามารถ
พัฒนานักศึกษาไดตามเปาหมายก็จะสามารถเพิ่มจํานวนนักวิจัยไดปละหลายคนอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ประโยชนที่จะไดรับอีกประการหนึ่ง คือผูสําเร็จการศึกษาเหลานี้จะเปนผูบังคับบัญชา
และฝายเสนาธิการ/ฝายอํานวยการระดับสูงในอนาคต ซึ่งจะเปนผูที่มีสวนในการกําหนดนโยบาย
ตางๆ ของกองทัพ นั่นยอมหมายถึงการวิจัยจะถูกนําไปใชเปนเครื่องมือในการไดมาซึ่งสารสนเทศ
ที่ใชประกอบการตัดสินใจในการแกปญหาและพัฒนากองทัพอยางสมบูรณและยั่งยืน
เปาหมายของหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศมีโอกาสประสบผลสําเร็จ เพราะ
เมื่อพิจารณาจากพื้นฐานดานการวิจัยของผูเรียนที่สวนใหญสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเสนาธิการกิจ
ที่ตองผานหลักสูตรการวิจัยในลักษณะเดียวกันนี้มาแลว และนักศึกษาบางสวนก็สําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมาแลวดวย แตเปาหมายของหลักสูตรการทัพอากาศที่ตองการ
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พัฒนาผูเรียนใหทําวิจัยเปนยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ดังจะเห็นไดจากหลักฐานตางๆ ที่ชี้ใหเห็น
วาผูสําเร็จการศึกษายังมีความรูความสามารถดานการวิจัยในระดับที่ไมเพียงพอ ไดแก 1) ผลการ
ติ ด ตามประเมิ น ผลผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รการทั พ อากาศ พบว า ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาให
ขอเสนอแนะวา ควรมีการพัฒนาทักษะการวิจัยของอาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัย (วิทยาลัยการ
ทัพอากาศ, 2551) ซึ่งขอเสนอแนะนี้คอนขางสะทอนสภาพจริงในปจจุบันที่วิทยาลัยการทัพอากาศ
ไมมีการวางระบบการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา ประกอบกับระบบการคัดสรรผูที่มาดํารง
ตําแหนงอาจารย กองทัพอากาศไมไดนําคุณสมบัติดานความรูความสามารถในการวิจัยมาเปน
เกณฑการพิจารณา ดังจะเห็นไดจากจากวุฒิการศึกษาสูงสุดของอาจารยระดับปริญญาโทขึ้นไปมี
จํานวนนอยกวาระดับปริญญาตรี (วิทยาลัยการทัพอากาศ, 2549; วิทยาลัยการทัพอากาศ, 2550;
วิทยาลัยการทัพอากาศ, 2551) 2) งบประมาณที่ใชในการวิจัยของกองทัพอากาศในแตละปมีจํานวน
ไมมาก เชน ป 2551 ใชเพียงรอยละ 0.2 ของงบประมาณที่ไดรับทั้งหมด (สํานักงานปลัดบัญชีทหาร
อากาศ, 2551) ประเด็นนี้สะทอนใหเห็นวาแมในระดับนโยบายจะใหความสําคัญกับการวิจัย แต
ผลงานวิจัยยังเกิดขึ้นนอยทั้งนี้อาจกลาวไดวานาจะมีสาเหตุมาจากการขาดแคลนนักวิจัยจึงมีผูเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดานการวิจัยจํานวนนอย 3) ผลการประเมิน
คุณภาพงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัยในป 2549 – 2551 สวนใหญ
(รอยละ 93.9) มีคุณภาพในระดับดีถึงดีมาก (วิทยาลัยการทัพอากาศ, 2549; วิทยาลัยการทัพอากาศ,
2550; วิทยาลัยการทัพอากาศ, 2551) ผลการประเมินนี้นาจะยังไมสะทอนคุณภาพงานวิจัยได
ถูกตอง เนื่องจากแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยที่ใชไมไดรับการตรวจสอบคุณภาพดานความตรง
เชิงเนื้อหา(content validity) และความเที่ยงระหวางผูประเมิน (inter-rater reliability) อีกทั้ง
อาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัยมีความรูความสามารถดานการวิจัยในระดับที่ไมเทากัน กลาวคือ เมื่อ
พิจารณาจากวุฒิการศึกษาสูงสุดพบวาอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปมีจํานวน
นอยกวาอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 46.9 และ 53.1 ตามลําดับ)
(วิทยาลัยการทัพอากาศ, 2549; วิทยาลัยการทัพอากาศ, 2550; วิทยาลัยการทัพอากาศ, 2551)
4) การดําเนินการหลักสูตรการวิจัยยังไมเหมาะสมในเรื่องของเวลาการบรรยายของอาจารย
ผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัยที่มีชั่วโมงบรรยายเพียง 18 ชั่วโมง ซึ่งไมนาจะเพียงพอเพราะนักศึกษาสวน
ใหญ (รอยละ 71.0) มีพื้นฐานความรูดานการวิจัยในระดับปริญญาตรีเทานั้น (วิทยาลัยการทัพ
อากาศ, 2547; วิทยาลัยการทัพอากาศ, 2548; วิทยาลัยการทัพอากาศ, 2549; วิทยาลัยการทัพ
อากาศ, 2550; วิทยาลัยการทัพอากาศ, 2551) เวลาที่เหมาะสมนาจะใกลเคียงกับหลักสูตรวิชาวิธี
วิทยาการวิจัยในระดับปริญญาโทที่ใชเวลาการศึกษาถึง 32–48 ชั่วโมงบรรยาย การนําผลการวิจัย
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ของผูสําเร็จการศึกษาไปใชประโยชนมีจํานวนนอยมาก ซึ่งสาเหตุสวนหนึ่งอาจเปนเพราะหนวยที่
ใชประโยชนขาดความมั่นใจในคุณภาพของงานวิจัย
จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้นที่สะทอนใหเห็นวา เปาหมายของหลักสูตรวิจัยของหลักสูตร
การทัพอากาศที่จะพัฒนาความรูความสามารถดานการวิจัยของนักศึกษาใหทําวิจัยเปนยังไม
ประสบผลสําเร็จ ดังนั้นหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศยังจะตองไดรับการปรับปรุงแกไข
ประกอบกับปจจุบันวิทยาลัยการทัพอากาศยังไมมีแผนหรือแนวทางปฏิบัติระยะยาวเพื่อนําไปสู
ผลสําเร็จตามเปาหมายเฉพาะคือผูสําเร็จการศึกษาสามารถทําวิจัยเปนซึ่งจะทํา ใหไดรับการ
พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงอันเปนเปาหมายหนึ่งของหลักสูตรการทัพอากาศ ซึ่งแผนการปฏิบัติ
ระยะยาวที่นําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายเฉพาะนั้นก็คือกลยุทธ ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษากลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศเพื่อการบรรลุเปาหมายของหลักสูตร
วิจัย โดยมีประเด็นปญหาวิจัยหลักคือ การกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมสําหรับการสงเสริมการวิจัย
ของหลักสูตรการทัพอากาศเพื่อการบรรลุเปาหมายของหลักสูตรวิจัย
การกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศที่เหมาะสมจะตอง
เปนการกําหนดกลยุทธที่ใชการวิจัยเปนฐานเพื่อใหไดกลยุทธที่เชื่อถือได และเนื่องจากกลยุทธมี
ความเปนนามธรรมสูงจึงจะตองใชแหลงขอมูล เทคนิควิธีการที่เก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลที่
หลากหลายเพื่อการตรวจสอบยืนยันความถูกตอง จึ งจําเปนตองใชวิธีวิจัยแบบผสม (mixedresearch method) วิธีวิจัยที่เหมาะสมสําหรับการกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของการวิจัย
นี้ ประกอบดวย การวิจัยเชิงสํารวจ การสังเคราะหงานวิจัย และการวิจัยประเมินความตองการ
จําเป น โดยที่การวิจัยเชิงสํารวจเหมาะสํ าหรับการศึกษาสํา รวจปญหาซึ่ง ทําใหไดสารสนเทศ
จํานวนมากทั้งในทางกวางและทางลึก การสังเคราะหงานวิจัยเปนสวนที่ทําใหทราบถึงคุณภาพ
งานวิจัยซึ่งเปนผลลัพธของหลักสูตรวิจัย และความสัมพันธระหวางลักษณะการวิจัยกับคุณภาพ
งานวิจัย สวนการศึกษาความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยเปนสวนที่ทําใหไดสารสนเทศที่
เปนความตองการที่มีความจําเปนที่ตองพัฒนาจริงและเปนปญหาที่แทจริงขององคกร ทั้งสามสวน
จะนํามาซึ่งการกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมสําหรับการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
ดังนั้นคําถามหลักของการวิจัยนี้ คือ การกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมสําหรับการสงเสริมการวิจัย
ของหลักสูตรการทัพอากาศดวยวิธีวิจัยแบบผสมของการวิจัยเชิงสํารวจ การสังเคราะหงานวิจัย
และการวิจัยประเมินความตองการจําเปนจะมีกระบวนการดําเนินการอยางไร ใชเทคนิควิธีการ
แหล ง ข อ มู ล อะไรบ า ง จึ ง จะทํ า ให ไ ด ก ลยุ ท ธ ส ง เสริ ม การวิ จั ย ของหลั ก สู ต รการทั พ อากาศที่
ครอบคลุม ถูกตอง เหมาะสมและเชื่อถือได
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คําถามวิจัย
1. เมื่อวิเคราะหนโยบายดานการวิจัยของกองทัพอากาศ จะสามารถกําหนดประเด็น
วิจัยและลักษณะการวิจัยที่กองทัพอากาศตองการไดอยางไรบาง การดําเนินการหลักสูตรการทัพ
อากาศในสว นที่ เ กี่ ย วขอ งกั บ การวิ จัย ของหลัก สู ต รการทั พ อากาศในอดี ตที่ ผา นมามี ลัก ษณะ
อยางไร สามารถตอบสนองความตองการของกองทัพอากาศไดมากนอยเพียงใด ผูบริหาร อาจารย
ผูสําเร็จการศึกษา และนักศึกษาของหลักสูตรมีมุมมองอยางไรตอปญหาการดําเนินการหลักสูตร
วิจัย รวมทั้งสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศมี
อะไรบาง สนับสนุนหรือไมสนับสนุนตอการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศอยางไร
2. ผลการสังเคราะหงานวิจัยที่ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศไดจัดทําขึ้นได
ประเด็นวิจัยและลักษณะการวิจัย ตรงตามแนวนโยบายดานการวิจัยของกองทัพอากาศหรือไม
อยางไร
3. การดําเนินการหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศชวยสงเสริมการวิจัยของ
หลักสูตรการทัพอากาศไดมากนอยเพียงใด มีความตองการจําเปนตองไดรับการพัฒนาอะไรบาง
4. กลยุทธสําคัญที่นาจะนําไปใชสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศควรมี
ลักษณะเชนใด ควรกําหนดกําหนดกลยุทธในระดับตางๆ อยางไร

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อ กํ า หนดประเด็ น วิ จั ย และลั ก ษณะการวิ จั ย ของหลั ก สู ต รการทั พ อากาศที่
สอดคลองกับนโยบายดานการวิจัยของกองทัพอากาศ และเพื่อศึกษาสํารวจปญหาการดําเนินการ
หลักสูตรวิจัยและสภาพแวดลอมการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
2. เพื่อสังเคราะหงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศในประเด็นวิจัย
และลั ก ษณะการวิ จั ย และเปรี ย บเที ย บผลการสั ง เคราะห กั บ แนวนโยบายด า นการวิ จั ย ของ
กองทัพอากาศ
3. เพื่อกําหนดความตองการจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพ
อากาศ
4. เพื่อกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมสํ าหรับการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพ
อากาศ
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ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชการวิจัยแบบผสม (mixed-research method) ซึ่งประกอบดวย การวิจัย
เชิงสํารวจ การสังเคราะหงานวิจัย และการวิจัยประเมินความตองการจําเปน เพื่อกําหนดกลยุทธ
สงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ เหตุผลที่ใชการวิจัยแบบผสมไมใชวิธีวิจัยแบบเดี่ยวๆ ใน
การกํ าหนดกลยุทธเพราะการกําหนดกลยุทธเปนเรื่องที่คอนขางเปนนามธรรมตองใชขอมู ลจาก
หลากหลายแหลง หลากหลายวิธีเพื่อใหไดกลยุทธที่ถูกตอง เหมาะสม และครอบคลุม
เหตุ ผ ลที่ ใ ช ก ารวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจเพราะป ญ หาวิ จั ย นี้ ที่ ยั ง ไม มี ก ารศึ ก ษาป ญ หาการ
ดําเนินการหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศมากอน จึงตองสํารวจปญหาดวยการวิจัย
เชิงสํารวจเพราะเปนวิธีวิทยาการวิจัยที่ทําใหไดขอคนพบและขอเท็จจริงจํานวนมากจากวิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลที่หลากหลายวิธีไดขอมูลทั้งที่เปนขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิจัยนี้ใช
การสํารวจเชิงคุณภาพเพราะตองการขอมูลที่ละเอียดและลุมลึกจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ ซึ่งเหมาะ
สําหรับการกําหนดกลยุทธ
เหตุผลที่ใชการสังเคราะหงานวิจัยเพราะการวิจัยนี้เปนการกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริม
การวิจัยจึงจําเปนตองศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพผลงานวิจัยและคุณลักษณะงานวิจัยเพื่อใชเปน
สารสนเทศในการกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัย การวิจัยนี้ใชการสังเคราะหงานวิจัยแบบ
การสังเคราะหเชิงคุณลักษณะหรือการสังเคราะหเชิงคุณภาพ (qualitative synthesis) แบบที่
ใชคือการปริทัศนงานวิจัยแบบพรรณนา (narration reviews) หรือการสังเคราะหงานวิจัยแบบบรรยาย
(descriptive synthesis) ไมเนนการนิยามตัวแปรและการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ไมมีการ
กําหนดตัวแปรตาม และไมมีการระบุขนาดของความสัมพันธที่เปนรูปธรรมชัดเจน
เหตุผลที่ใชการวิจัยประเมินความตองการจําเปนเพราะเปนวิธีวิทยาการวิจัยที่ทําให
ไดก ลยุท ธท างเลือ กในการบริห ารจัด การเพื่อ การแกปญ หาและพัฒ นาองคก ร การวิจัย นี้ใ ช
ความตองการจําเปน ในความหมายตามโมเดลความแตกตาง (Discrepancy Model) ซึ่ง
หมายถึง ความแตกตางระหวางสิ่งที่มุงหวังกับสิ่งที่เปนอยูจริง และจัดประเภทความตองการ
จํา เปน ตามองคก รผูรับหรือหรือผูใหบริการ โดยแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก ความตองการ
จําเปนระดับปฐมภูมิ (primary needs) เปนความตองการจําเปนของผูรับบริการ (service
receivers) ความตองการจําเปนระดับทุติยภูมิ (secondary needs) เปนความตองการจําเปน
ของผูใหบริการ (service providers) และความตองการจําเปนระดับตติยภูมิ (tertiary needs)
เปนความตองการจําเปนดานทรัพยากรและการแกไขปญหา (resources solution) ซึ่งชวยในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน ทําใหไดสารสนเทศที่จะนําไปใชกําหนดกลยุทธสงเสริมการวิจัยไดอยาง

7
ครอบคลุม และการวิจัยนี้ใชการวิจัยประเมินความตองการจําเปนในขั้นตอนการระบุความตองการ
จําเปน (needs identification) เทานั้น ไมไดทําการวิจัยประเมินความตองการจําเปนแบบสมบูรณ
(complete needs assessment research) เพราะเปนการนําผลการประเมินความตองการจําเปน
ไปกําหนดเปนกลยุทธในขั้นสุดทายของการวิจัยโดยผูวิจัย
การกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมสําหรับการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ เปน
กลยุทธที่เสนอ (proposed strategies) ยังไมมีการนํากลยุทธไปใชแตไดรับการตรวจสอบ
ความเหมาะสมโดยผูทรงคุณวุฒิ เทคนิคที่ใชในการกําหนดกลยุทธ ประกอบดวย 2 เทคนิค
ไดแก การกําหนดกลยุทธโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาของสารสนเทศที่ไดจาก 3 วิธีวิจัย
ประกอบดวย การวิจัยเชิงสํารวจ การสังเคราะหงานวิจัย และการวิจัยประเมินความตองการ
จําเปน และการกําหนดกลยุทธโดยใชเทคนิคการวิเคราะหสภาพแวดลอม(SWOT analysis) ซึ่ง
เปนการกําหนดกลยุทธดวยการทํา SWOT matrix โดยผูวิจัยจากผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ของการสงเสริมการวิจัยที่ไดจากการสัมภาษณอาจารย ศึกษาจากกลุมอาจารย และกลยุทธที่ได
ไดรับการตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธโดยผูทรงคุณวุฒิ
การวิจัยนี้มีขอบเขตประชากรที่ศึกษา ประกอบดวย ศึกษานโยบายดานการวิจัยของ
กองทัพอากาศป 2547-2552 เพราะป 2547 เปนปแรกที่กองทัพอากาศกําหนดนโยบายดานการวิจัย
และป 2552 เปนปลาสุดขณะศึกษา ศึกษาเอกสารวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2548-2552
เพราะตองการศึกษายอนหลัง 5 ป โดยศึกษาเฉพาะผลงานวิจัยของผูวิจัยที่สังกัดกองทัพอากาศ
เพื่อใหสอดคลองกับปญหาวิจัยที่ศึกษาความตองการดานการวิจัยของกองทัพอากาศเทานั้น
ประชากรอาจารยศึกษาเฉพาะผูที่ปฏิบัติหนาที่ระหวางป 2548-2552 และตองปฏิบัติหนาที่
อาจารยที่ปรึกษาอยางนอย 2 ป เพื่อใหมีประสบการณดานการปฏิบัติหนาที่อาจารยที่ปรึกษามาก
พอที่จะใหขอมูลดานการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ ประชากรผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา
2548-2552 เพราะเปนกลุมที่ศึกษาอยูในหวงขอบเขตเวลาของการวิจัยนี้ และศึกษาจากประชากร
นักศึกษาปการศึกษา 2553 เพราะเปนสวนของผูรับบริการที่จะไดสารสนเทศสําหรับการกําหนด
กลยุทธที่เปนปจจุบันที่สุด

นิยามศัพทเฉพาะ
ในการวิจัยครั้งนี้มีคําสําคัญหลายคําที่ผูวิจัยกําหนดนิยามใหเขาใจตรงกันตั้งแตชวงแรก
ของการนําเสนอรายงานการวิจัย นิยามของคําสําคัญที่กําหนดขึ้นเปนนิยามทั่วไป สําหรับนิยาม
ปฏิบัติการที่ใชสําหรับการกําหนดขอบขายการเก็บขอมูลนั้น ผูวิจัยนําเสนอไวในบทที่ 3
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1. การศึกษาวิชาชีพทางทหาร (Professional Military Education: PME) หมายถึง
ระบบการศึกษาของนายทหารประจําการมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความพรอมของนายทหาร
อาชีพผูที่จะกาวขึ้นไปเปนผูบังคับบัญชาและฝายเสนาธิการ/ฝายอํานวยการของกองทัพ ซึ่งมี
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบสูงยิ่งขึ้นไปเปนลําดับ ไดแก หลักสูตรนายทหารชั้นผูบังคับฝูง
หลักสูตรเสนาธิการกิจ และหลักสูตรการทัพอากาศ
2. หลักสูตรการทัพอากาศ กองทัพอากาศ (The Royal Thai Air Force Air War
Program) เรี ย กสั้ น ๆ วา หลั ก สู ตรการทัพ อากาศ หมายถึง หลักสูตรสํา หรั บการจัดการศึก ษา
วิชาชีพทางทหารของกองทัพอากาศมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรของกองทัพอากาศใน
ระดับชั้นยศนาวาอากาศเอกใหมีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ผูบังคับบัญชาและฝายเสนาธิการ/
ฝายอํ านวยการระดับสูงของกองทั พอากาศอยางมีคุ ณภาพและคุณธรรม โดยเสริ มสร างความรู
ความสามารถเกี่ ย วกั บ ความเป น ผู นํ า และการบริ ห าร ความมั่ น คงแห ง ชาติ ยุ ท ธศาสตร ช าติ
ยุทธศาสตรทหาร บทบาทของกําลังทางอากาศ และการวิจัย แบงเปน 5 หมวดวิชา ไดแก หมวด
วิชาผูนําและการบริหาร หมวดวิชายุทธศาสตรชาติและความมั่นคงแหงชาติ หมวดวิชายุทธศาสตร
ทหารและบทบาทของกําลังทางอากาศ หมวดวิชาเอกสารวิจัย และหมวดกิจกรรม เวลาเรียนรวม
46 สัปดาห คิดเปน 1066 ชั่วโมง
3. หลั ก สู ต รวิ จั ย หมายถึ ง หมวดวิ ช าเอกสารวิ จั ย ของหลั ก สู ต รการทั พ อากาศ มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนานักศึกษาใหสามารถวิเคราะหปญหาดวยระเบียบวิธีวิจัยและประยุกตองค
ความรูที่ไดจากการวิจัยไปใชในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางเหมาะสม การบรรยายประกอบดวย
ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ การเขียนโครงรางเอกสารวิจัย และการ
บรรยายพิเศษเพื่องานวิจัย การปฏิบัติประกอบดวย การศึกษาคนควาและการเก็บรวบรวมขอมูล
การสงความกาวหนาการทําเอกสารวิจัย การแถลงผลงานกับคณะอาจารยและสายวิทยาการ การ
แถลงผลงานและคัดเลือกเอกสารวิจัยดีเดน เวลารวม 82 ชั่วโมง แบงเปนการบรรยาย 18 ชั่วโมง
ปฏิบัติ 64 ชั่วโมง
4. การสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ หมายถึง การดําเนินการใดๆ ตาม
หลักวิชาที่ทําใหการเรียนรูวิจัยและผลงานวิจัยของนักศึกษามีความกาวหนาและเปนที่ยอมรับ
5. กลยุทธสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ หมายถึง วิธีการหรือแนวทางที่
สําคัญที่จะใชเพื่อใหวิทยาลัยการทัพอากาศบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรวิจัย คือการที่นักศึกษา
สามารถเรียนรูวิจัยไดในระดับที่ทําวิจัยเปน และผลงานวิจัยสามารถนําไปใชประโยชนได
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6. อาจารยภายนอก หมายถึง วิทยากรรับเชิญจากภายนอกวิทยาลัยการทัพอากาศที่มา
เปนผูบรรยายของหมวดวิชาเอกสารวิจัย
7. อาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศ หมายถึง ขาราชการวิทยาลัยการทัพอากาศที่ทํา
หนา ที่ในตําแหน งผูบริ หารและ/หรื ออาจารยที่ปฏิบัติหนาที่ อาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัยของ
นักศึกษาทั้งในอดีตและปจจุบัน
8. หนวยหัวหนาสายวิทยาการ หมายถึง หนวยงานในสังกัดกองทัพอากาศ หรือหนวย
ขึ้นตรงกองทัพอากาศที่ทําหนาที่เปนหัวหนาสายวิทยาการเหลาทหารและ/หรือจําพวกทหาร เชน
กรมยุทธการทหารอากาศเปนหัวหนาสายวิทยาการเหลาทหารนักบิน กรมชางอากาศอากาศ เปน
หัวหนาสายวิทยาการเหลาทหารชางอากาศ กรมสรรพาวุธทหารอากาศเปนหัวหนาสายวิทยาการ
เหลาทหารสรรพาวุธ เปนตน
9. ประเด็นวิจัย หมายถึง หัวขอปญหาวิจัย/โจทยวิจัยที่สังเคราะหมาจากเอกสารวิจัย
ของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ และนโยบายดานการวิจัยของกองทัพอากาศ
10. ลักษณะการวิจัย หมายถึง คุณลักษณะการวิจัยที่สังเคราะหมาจากเอกสารวิจัยของ
ผูสําเร็จการศึ กษาหลั กสูตรการทั พอากาศ และนโยบายด านการวิจัยของกองทัพอากาศใน 2
ลักษณะคือ แบบการวิจัยหรือวิธีการดําเนินการวิจัย และผลการวิจัย

ประโยชนที่ไดรับ
ผลงานวิจัยนี้กอใหเกิดคุณประโยชนทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนหลักสูตรวิ จัยสําหรับการศึกษาในระดับหลังปริ ญญาตรี โดยเฉพาะอยางยิ่งในระบบ
การศึกษาวิชาชีพทางทหาร (Professional Military Education) ของกระทรวงกลาโหม โดยมีเปาหมาย
สําคัญคือ การกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ ประโยชนที่ไดรับมีดังนี้
1. ประโยชนทางวิชาการคือไดวิธีวิทยาการกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยที่เปน
เทคนิคการกําหนดกลยุทธที่มีวิจัยเปนฐาน (research-based strategy formulation) โดยใชวิธี
วิจัยแบบผสม (mixed-research method) ซึ่งเปนวิธีที่มีความถูกตอง ครอบคลุมประเด็นวิจัย และ
เชื่อถือไดสูงกวาการใชวิธีวิจัยใดวิธีหนึ่งเพียงวิธีเดียว เพราะการกําหนดกลยุทธหรือยุทธศาสตร
จะตองใชสารสนเทศจากหลากหลายแหลงและหลายวิธีการ
2. ได ก ลยุ ท ธ เ พื่ อ ส ง เสริ ม การวิ จั ย ของหลั ก สู ต รการศึ ก ษาวิ ช าชี พ ทางทหารของ
กองทัพ อากาศที่สามารถนําไปพัฒนาความรูความสามารถดานการวิจัยของนัก ศึกษาเพื่อให
นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่ผูบริหารระดับสูง มี
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ความรูความสามารถดานการวิจัยที่เพียงพอในฐานะผูบริหารระดับสูงของกองทัพ ผลงานวิจัยมี
ความสอดคลองกับความตองการของกองทัพอากาศมากขึ้นทั้งในประเด็นวิจัยและลักษณะการ
วิจัย อันจะสงผลใหมีการใชประโยชนผลงานวิจัยไดมากขึ้น ในขณะเดียวกันกองทัพอากาศก็จะมี
นั ก วิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพมากขึ้ น อย า งสม่ํ า เสมอ สามารถแก ป ญ หาความขาดแคลนนั ก วิ จั ย ของ
กองทัพอากาศได
3. สถาบันการศึกษาของกองทัพที่เกี่ยวของกับการพัฒนานิสิตนักศึกษาดานความรู
ความสามารถในการวิจัย เชน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ โรงเรียน
เสนาธิ ก ารทหารอากาศ วิ ท ยาลั ย การทั พ บก วิ ท ยาลั ย การทั พ เรื อ วิ ท ยาลั ย เสนาธิ ก ารทหาร
สามารถนํากลยุทธสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศไปประยุกตใชได เพื่อการพัฒนา
บุคลากรของกองทัพใหมีศักยภาพดานการวิจัย

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยแบงการนําเสนอออกเปน 6
ตอน ตามลําดับดังนี้ ตอนที่ 1 นโยบายดานการวิจัยของกองทัพอากาศ ตอนที่ 2 การสงเสริมการวิจัย
ของกองทัพอากาศ ตอนที่ 3 แนวคิดการสงเสริมการวิจัย ตอนที่ 4 แนวคิดการกําหนดกลยุทธเพื่อ
สงเสริมการวิจัย ตอนที่ 5 วิธีวิจัยที่เกี่ยวของกับการกําหนดกลยุทธ และตอนที่ 6 กรอบแนวคิด
การวิจัย

ตอนที่ 1 นโยบายดานการวิจัยของกองทัพอากาศ
กองทัพอากาศมีภารกิจทั้งที่เปนภารกิจตามกฎหมายซึ่งกําหนดไวในพระราชบัญญัติจัด
ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2553 และภารกิจที่ไดรับมอบหมาย โดยที่ภารกิจตาม
กฎหมายคือ เตรียมกําลังกองทัพอากาศและปองกันราชอาณาจักร พรอมการพัฒนาประเทศและ
แกไขปญหาเมื่อเกิดความขัดแยงในระดับตางๆ สวนภารกิจที่ไดรับมอบหมายคือ เตรียมความพรอม
เพื่อปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายรวมกับกําลังของตางประเทศ (ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ พ.ศ.
2551-2562) จากภารกิจดังกลาว กองทัพอากาศจึงกําหนดเปนพันธกิจที่ตองปฏิบัติ 2 ดานคือ
ดานการเตรียมความพรอมและดานการใชกําลัง ประกอบดวยสิ่งที่ตองปฏิบัติ 6 ประการ ไดแก 1)
การบริหารจัดการ การฝกอบรม และการพัฒนาบุคลากร 2) การจัดหาอาวุธยุทโธปกรณให
สามารถที่จะวางกําลังหนวยปฏิบัติการในระดับตางๆ ไดอยางเต็มความสามารถ 3) การใชกําลัง
ทางอากาศในการเฝาตรวจระวังภัยทางอากาศ 4) การใชกําลังทางอากาศในการดําเนินกลยุทธ
รวมกับกําลังอื่ นๆ ทั้งการปฏิบัติสงครามอันเปนการใชกําลังในการปองกันประเทศ การพิทักษ
ผลประโยชนของชาติ และการแกไขปญหาความขัดแยงในทุกระดับ 5) การใชกําลังทางอากาศเพื่อ
การพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน 6) การใชกําลังทางอากาศเขารวมในการแกไขปญหา
สําคัญของชาติในยามวิกฤติตางๆ (ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ พ.ศ.2551-2562)
กองทัพอากาศใหความสําคัญกับการวิจัย โดยกําหนดใหการวิจัยและพัฒนาเปนกลยุทธ
สําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของกองทัพ (นโยบายผูบัญชาการทหารอากาศ, 2552) และ
กําหนดเปนนโยบายดานการวิจัยและพัฒนาไวในนโยบายผูบัญชาทหารอากาศหรือเรียกวานโยบาย
กองทัพอากาศที่กําหนดขึ้นในแตละป ซึ่งนโยบายที่กําหนดจะเปนแนวทางที่จะนําไปสูความสําเร็จตาม
ภารกิจดังกลาวเปนหลัก การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในประเด็นนโยบายดานการวิจัย
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ของกองทัพอากาศ ในตอนนี้เปนการนําเสนอเนื้อหาของนโยบายดานการวิจัยของกองทัพอากาศ
ตั้งแตป 2547 ถึงป 2552 เหตุผลที่เริ่มศึกษานโยบายป 2547 เพราะเปนปแรกที่กองทัพอากาศ
กําหนดนโยบายดานการวิจัยไวอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม และเหตุผลที่ศึกษาถึงนโยบายป
2552 เพราะการวิจัยนี้มีขอบเขตประชากรที่ใชในการสังเคราะหงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาถึงป
2552
ซึ่งเนื้อหาที่นําเสนอจะนําไปใชในการสังเคราะหความตองการดานการวิจัยของ
กองทัพอากาศ สาระนโยบายดานการวิจัยเสนอเปนลําดับจากป 2547 ถึงป 2552 มีดังนี้
1. นโยบายดานการวิจัยของกองทัพอากาศป 2547
ป 2547 เปนปแรกที่กองทัพอากาศไดกําหนดนโยบายการวิจัย โดยออกเปนคําสั่ง
กองทัพอากาศ เรื่องนโยบายการวิจัยและพัฒนากองทัพอากาศ ประกอบดวย 10 นโยบายดังนี้
(คําสั่งกองทัพอากาศเรื่องนโยบายการวิจัยและพัฒนากองทัพอากาศ, 2547)
1) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานการวิจัยประยุกตและการวิจัยพื้นฐาน เพื่อสราง
องคความรู และนวัตกรรมที่สอดคลองกับภารกิจของกองทัพอากาศและตรงกับความตองการ
ทางยุทธการ โดยเนนการพึ่งพาตนเองทั้งทางดานพื้นฐานและการตอยอด
2) ส ง เสริ ม การวิ จั ย เพื่ อ ปฏิ รู ป ระบบการศึ ก ษาของกองทั พ อากาศในการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษยใหตรงกับความตองการของกองทัพ ตลอดจนสรางขวัญและกําลังใจเพื่อใหเกิด
การพัฒนาอยางเปนระบบที่ยั่งยืน
3) ส ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ที่ สํ า คั ญ (key
technology) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการใชกําลังทางอากาศ
4) สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาในเชิงบูรณาการระหวางเหลาทัพรวมกัน
ทั้งในดานความมั่นคง การพัฒนาประเทศ และการสนับสนุนอุตสาหกรรมปองกันประเทศ
5) สงเสริมและพัฒนาการวิจัยที่มีความเชื่อมโยงกับองคกรภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อใหเกิดการถายโอนความรู (knowledge transfer) ดานโครงสราง ระบบการบริหารจัดการ
เทคโนโลยี และระบบการประเมิ น ผล รวมทั้ ง เทคนิ ค การปรั บ เปลี่ ย นภายในองค ก ร เพื่ อ ให
สอดคลองกับวิวัฒนาการสมัยใหมและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
6) ส งเสริ มการวิ จั ยเพื่ อให มี ประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประสิ ทธิ ผล วิ ธี ปฏิ บั ติ งานที่ เป น
มาตรฐาน โดยมีรูปแบบการประเมินผลที่มีตัวชี้วัด (indicators) ที่ชัดเจน เพื่อใหสอดคลองกับระบบ
การบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (result-based management)
7) มุงเนนการวิจัยและพัฒนาดานโครงสรางและระบบการบริหารจัดการใหครอบคลุม
ตั้งแตการกําหนดนโยบาย ระดับการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ และระดับหนวยปฏิบัติงาน
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8) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานหลักการ (principle) และหลักนิยมทางทหาร
(military doctrine)
9) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานการปฏิบัติการทางทหารที่ไมใชสงคราม (military
operations other than war) และการปฏิบัติการทางทหารอื่น ๆ เพื่อสรางการมีสวนรวมในการพัฒนา
ประเทศตามนโยบายแหงรัฐ
10) จัดทํายุทธศาสตรดานการวิจัยและพัฒนาใน 3 ระยะคือ ระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว โดยกํ า หนดเป า หมายเชิ ง ยุ ท ธศาสตร แ ละแผนงานปฏิ บั ติ ใ ห ชั ด เจน เพื่ อ ให บ รรลุ
วัตถุประสงคตามนโยบายดานการวิจัยและพัฒนาของกองทัพอากาศ พรอมทั้งกําหนดระยะเวลา
ในการปรับปรุงนโยบายและยุทธศาสตรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
2. นโยบายดานการวิจัยของกองทัพอากาศป 2548
ป 2548 กองทัพอากาศไมไดกําหนดนโยบายดานการวิจัยและพัฒนาโดยเห็นวานโยบาย
ดานการวิจัยและพัฒนาป 2547 ยังสามารถใชไดจึงใหใชนโยบายดานการวิจัยและพัฒนาป 2547
(กองนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ, 2551)
3. นโยบายดานการวิจัยของกองทัพอากาศป 2549
ป 2549
กองทั พอากาศได กํ าหนดนโยบายการวิ จั ยไว เป นส วนหนึ่ งของนโยบาย
กองทัพอากาศ พุทธศักราช 2549 โดยกําหนดไวในนโยบายกองทัพอากาศดานกําลังพลในประเด็นการ
ฝกศึกษาโดยระบุไวอยางกวางๆ วา “สงเสริมใหมีการศึกษาวิจัยที่เปนประโยชนตอกองทัพอากาศใน
ศูนยวิทยาศาสตรและพัฒนาระบบอาวุธ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ และ
โรงเรียนนายเรืออากาศ” (นโยบายกองทัพอากาศ, 2549)
4. นโยบายดานการวิจัยของกองทัพอากาศป 2550
ป 2550 กองทัพอากาศไดกําหนดนโยบายการวิจัยไวเปนสวนหนึ่งของนโยบายกองทัพอากาศ
พุทธศักราช 2550 โดยกําหนดเปนนโยบายเฉพาะดานการวิจัยและพัฒนาไว 3 นโยบาย (นโยบาย
กองทัพอากาศ, 2550) ดังนี้
1) สงเสริมใหมีการศึกษาวิจัยที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ
ในทุกหนวยงาน โดยเฉพาะในศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศ
กองทัพอากาศ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ และโรงเรียนนายเรือ
อากาศ
2) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองรวมทั้ง
การวิจัยและพัฒนาแบบตอยอดรวมกับภาครัฐ และเอกชนอื่นๆ เพื่อเปนประโยชนในการใชงาน
ในกองทัพอากาศ
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3) สงเสริมและพัฒนาการจัดหาพลังงานทดแทน รวมทั้งการใชพลังงานอยางประหยัด
และคุมคา
5. นโยบายดานการวิจัยของกองทัพอากาศป 2551
ป 2551 กองทัพอากาศไดกําหนดนโยบายการวิจัยไวเปนสวนหนึ่งของนโยบายกองทัพอากาศ
พุทธศักราช 2551 โดยกําหนดเปนนโยบายเฉพาะดานการวิจัยและพัฒนาไว 4 นโยบาย (นโยบาย
กองทัพอากาศ, 2551) ดังนี้
1) ส ง เสริ ม การศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ด า นการบริ ห ารและพั ฒ นากํ า ลั ง พลของ
กองทัพอากาศใหมีความรูความสามารถ ทักษะและธรรมาภิบาลเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจของ
กองทัพอากาศอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอการพัฒนากองทัพอากาศไดอยางยั่งยืน
2) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจของกองทัพอากาศบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเองในระยะยาว โดยใหความสําคัญกับอากาศ
ยานไรนักบิน ระบบเชื่อมโยงขอมูลทางยุทธวิธี รวมไปถึงการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการปองกัน
และปราบปรามการกอการรายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
3) สงเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ตาง ๆ และการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การปฏิบัติภารกิจฝนหลวง พลังงานทดแทน
การดับไฟปา และการชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย
4) ส ง เสริ ม การศึ ก ษาวิ จั ย แบบบู ร ณาการและการมี ส ว นร ว มระหว า งกองทั พ กั บ
หนวยงานวิจัยของภาครัฐ องคกร สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษาดานเทคโนโลยีของภาครัฐ
และเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยเนนการถายทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพื่อให
สอดรับกับสภาวะแวดลอมและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
6. นโยบายดานการวิจัยของกองทัพอากาศป 2552
ป 2552 กองทัพอากาศไดกําหนดนโยบายการวิจัยไวเปนสวนหนึ่งของนโยบายกองทัพอากาศ
พุทธศักราช 2552 โดยกําหนดเปนนโยบายเฉพาะดานการวิจัยและพัฒนาไว 4 นโยบาย (นโยบาย
กองทัพอากาศ, 2552) ดังนี้
1) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนายุทโธปกรณ
ของกองทัพรวมทั้งการสรางนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหลักของกองทัพอากาศ
ตลอดจนการแกไขปญหาการกอความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
2) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานหลักการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานและพัฒนา
กําลังพลของกองทัพอากาศ รวมทั้งการพัฒนาหลักนิยม ตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถของ
กองทัพอากาศที่เหมาะสมสอดคลองกับภัยคุกคาม และสภาพแวดลอมของประเทศไทย
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3) สงเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ และการพัฒนาประเทศ โดยเนนการวิจัยและการพัฒนาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ภารกิจฝนหลวง พลังงานทางเลือก และการอนุรักษสิ่งแวดลอม การดับไฟปา และการบรรเทา
สาธารณภัย
4) ส ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาแบบบู ร ณาการทั้ ง หน ว ยงานภายในและนอก
กองทัพอากาศเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยและพัฒนาของกองทัพใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเนน
การถายทอดเทคโนโลยีและการสรางองคความรูที่เปนประโยชนตอกองทัพอากาศ
จากนโยบายดานการวิจัยของกองทัพอากาศ จํานวน 6 ป จะเห็นวาในป 2548 ไมมี
การกําหนดนโยบายดานการวิจัยโดยยังคงใชนโยบายดานการวิจัยของป 2547 สวนในป 2549
มีการกําหนดนโยบายดานการวิจัยไวอยางกวางๆ คือ สงเสริมใหมีการศึกษาวิจัยที่เปนประโยชน
ตอกองทัพอากาศโดยเนนไปที่หนวยงานที่ทําวิจัยคือ ศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการ
บินและอวกาศกองทัพอากาศ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ และ
โรงเรียนนายเรืออากาศ ซึ่งเหมือนกับนโยบายดานการวิจัยขอที่ 1 ป 2550 (สงเสริมใหมีการ
ศึกษาวิจัยที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศในทุกหนวยงาน โดยเฉพาะ
ในศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ วิทยาลัยการทัพ
อากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ และโรงเรียนนายเรืออากาศ) ดังนั้นจึงสรุปไดวานโยบาย
ดานการวิจัยของนโยบายปอื่นๆ เปนนโยบายของป 2549 และป 2550 ดวย
โดยสรุปการวิเคราะหนโยบายดานการวิจัยของกองทัพอากาศตั้งแตป 2547 ถึง 2552
พบวานโยบายดานการวิจัยมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 22 นโยบาย เมื่อวิเคราะหเนื้อหาสามารถแยกเปน
ความตองการดานการวิจัยของกองทัพอากาศเปน 2 ดาน ไดแก ความตองการดานเนื้อหาสาระ
หรื อ ประเด็ น ที่ ก องทั พ อากาศต อ งการให ทํ า วิ จั ย และความต อ งการด า นลั ก ษณะการวิ จั ย ซึ่ ง
แบงยอยไดเปนลักษณะวิธีการวิจัยหรือแบบการวิจัย และลักษณะของผลการวิจัย ผลการวิเคราะห
ความตองการดานการวิจัยของกองทัพอากาศจะนําเสนอในบทที่ 4
ในตอนนี้ จ ะนํ า เสนอวิ ธี ก ารกํ า หนดแบบการวิ จั ย ที่ จ ะนํ า มาใช ใ นขั้ น การสั ง เคราะห
งานวิจัยในตัวแปรแบบการวิจัย จะไมใชวิธีวิจัยหรือแบบการวิจัยตามที่ปรากฏในเอกสารวิจัยที่
นํามาสังเคราะหเพราะบางครั้งเปนการกําหนดแบบการวิจัยที่ไมถูกตอง วิธีกําหนดแบบการวิจัยใน
งานวิจัยนี้จะใชการพิจารณาจากคําถามวิจัยและ/หรือวัตถุประสงคการวิจัยตามแนวทางการกําหนด
คําถามสําคัญและวัตถุประสงคการวิจัยที่ สุวิมล วองวาณิช และ นงลักษณ วิรัชชัย (2550) ไดอธิบาย
ไวโดยแบงวิธีดําเนินการวิจัยออกเปน 10 วิธี ดังแสดงในตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 คําถามวิจัยและวัตถุประสงคการวิจัยจําแนกตามประเภทของวิธีดําเนินการวิจยั
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยและพัฒนา

คําถามวิจัย
ลักษณะของรูปแบบ/ระบบ/สิ่งของ/วัตถุที่ตองการ
พัฒนาประกอบดวยรายละเอียดหรือเปนอยางไร

การวิจัยประเมินผล

สภาพ/รูปแบบ/ระบบ/ลักษณะที่เปนอยู มีจุดแข็ง
จุดออน ขอบกพรองอะไรบาง ควรปรับปรุงแกไข
อยางไร และสิ่งที่ถูกประเมินมีคุณคาหรือคุณภาพ
เพียงใด ขอเสนอแนะสําหรับการตัดสินใจตอไปมี
อะไรบาง
- อนาคตของปรากฏการณหนึ่งควรจะมีสภาพ
อยางไร และจะมีสภาพจริงเปนอยางไรใน 25 ป
ขางหนา เกิดผลดีผลเสียอยางไร
- หากตองการใหสภาพอนาคตเปนไปตามสภาพที่
ควรจะเปนควรตองใชมาตรการอยางไร
- ธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้นเปนอยางไร
- ความรูสึกสะทอนของผูเกี่ยวของเปนอยางไร
- สิ่งที่เกิดขึ้นมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงอยางไร
-ปจจัยที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น
ไปกระตุน/หรือทําใหเกิดปฏิกริยาสะทอนลักษณะ
ใด
มีอะไรเกิดขึ้นในอดีต อะไรเปนสาเหตุที่ทําใหเกิด
สภาพเชนนั้น

การวิจัยอนาคต

การวิจัยเชิงคุณภาพ

การวิจัยเชิง
ประวัติศาสตร
การวิจัยเชิงสํารวจ

การวิจัยเชิงทดลอง

- ลักษณะของตัวแปรเปนอยางไร
- มีความแตกตางระหวางกลุมประชากรอยางไร
- ความสัมพันธระหวางตัวแปรเปนอยางไร
ผลจากตัวแปรจัดกระทําที่เกิดขึ้นเปนอยางไร

การวิจัยกึ่งทดลอง

ผลจากตัวแปรทดลองที่เกิดขึ้นคืออะไร

การวิจัยเชิงบรรยาย/
การวิจัยเชิงสัมพันธ/
การวิจัยเชิง

- ลักษณะของตัวแปรเปนอยางไร
- ความสัมพันธระหวางตัวแปรเปนอยางไร

วัตถุประสงคการวิจัย
พัฒนาระบบ เครื่องมือ หรือผลงานทางวิชาการ และ
ตรวจสอบสิ่งที่พัฒนาขึ้นในดานประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ รวมทั้งความเหมาะสมกับสภาพเงื่อนไข
ตาง ๆ
เพื่อตรวจสอบบริบท ปจจัย กระบวนการ ผลการ
ดําเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามเกณฑที่กําหนด และ
ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ

บรรยายสภาพการณที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต

- บรรยายปรากฏการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันใหเห็นภาพรวม
อยางลึกซึ้ง
- บรรยายสภาพการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ
- วิเคราะห/เชื่อมโยงความเกี่ยวของระหวางปรากฏการณ
หรือสรางทฤษฎีฐานรากบรรยายสภาพผลที่เกิดขึ้นใน
เงื่อนไขสถานการณตาง ๆ
- บรรยายเหตุการณหรือปรากฏการณที่เกิดขึ้นในอดีต
- วิเคราะหเชื่อมโยงความเกี่ยวของระหวางปรากฏการณ
- บรรยายสภาพการณและอภิปรายสรุป
ศึกษาเหตุการณ สภาพตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ตัวแปรที่ศึกษาไม
ถูกจัดกระทํา แตเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ศึกษาอิทธิพลหรือผลของตัวแปรจัดกระทําที่มีตอตัวแปร
ตาม โดยมีการควบคุมตัวแปรที่ไมเกี่ยวของโดยใช
แผนการทดลอง
- ศึกษาอิทธิพลหรือผลของตัวแปรจัดกระทําที่มีตอตัวแปร
ตาม โดยมีการควบคุมตัวแปรที่ไมเกี่ยวของโดยใช
แผนการทดลอง
- ควบคุมความแปรปรวนโดยแผนแบบการทดลองและ
สถิติ
ศึกษาเหตุการณ ความสัมพันธระหวางตัวแปร ตัวแปรที่
ศึกษาไมถูกจัดกระทํา แตเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
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วิธีดําเนินการวิจัย
เปรียบเทียบ-สาเหตุ
การสังเคราะห
งานวิจัย

คําถามวิจัย
- ภาพรวมของงานวิจัยทั้งในดานระเบียบวิธีวิจัย
และผลการวิจัยมีลักษณะเปนอยางไร
- ขอสรุปจากผลการวิจัยสอดคลองกันหรือ
แตกตางกัน หากตางกันสภาพความตางมีสาเหตุ
มาจากเงื่อนไขหรือสาเหตุใด

วัตถุประสงคการวิจัย
- การสังเคราะหสรุปผลการวิจัย และการอธิบายความ
แตกตางระหวางผลการวิจัยที่นํามาสังเคราะห
- การศึกษาคุณคุณลักษณะงานวิจัย ขนาดอิทธิพล

ที่มา: สุวิมล วองวาณิช และนงลักษณ วิรัชชัย (2550)

ตอนที่ 2 การสงเสริมการวิจัยของกองทัพอากาศ
ปจจุบันกองทัพอากาศใหความสําคัญกับการวิจัยโดยกําหนดใหการวิจัยและพัฒนาเปน
กลยุทธสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของกองทัพ(นโยบายผูบัญชาการทหารอากาศ, 2552)
โดยกองทัพอากาศไดกําหนดยุทธศาสตรกองทัพอากาศ พ.ศ.2551-2562 ขึ้นเพื่อเปนหลักในการ
พัฒนากองทัพ ซึ่งนับวาเปนการสงเสริมการวิจัยในระดับสูงของกองทัพอากาศ ในขณะเดียวกัน
กองทัพอากาศไดดําเนินการสงเสริมการวิจัยของกองทัพในระดับปฏิบัติดวย ดังนั้นการนําเสนอใน
ตอนที่ 2 จึงประกอบดวย 2 สวน สวนแรกเปนการสงเสริมการวิจัยในระดับนโยบาย และสวนที่สอง
เปนการสงเสริมการวิจัยในระดับปฏิบัติ
สวนที่ 1 การสงเสริมการวิจัยในระดับนโยบายของกองทัพอากาศ
การสงเสริมการวิจัยในระดับนโยบายของกองทัพอากาศแบงไดเปน 2 ระดับ ไดแก
การกําหนดนโยบายดานการวิจัยประจําป ดังที่นําเสนอไวแลวในตอนที่ 1 และการกําหนด
ยุทธศาสตร ซึ่งเปนครั้งแรกที่กองทัพอากาศไดกําหนดยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนากองทัพโดยกําหนด
เปนยุทธศาสตรระยะเวลา 12 ป เรียกวา ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ พ.ศ.2551-2562 เพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศน “กองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค (One of The Best Air Force in ASEAN)” ประกอบดวย 5
ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 พิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ยุทธศาสตรที่
2 เสริมสรางสมรรถนะและความพรอมในการปองกันประเทศ ยุทธศาสตรที่ 3 รักษาความมั่นคงแหงรัฐ
ยุทธศาสตรที่ 4 รักษาผลประโยชนแหงชาติ และยุทธศาสตรที่ 5 สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศของรัฐบาล (ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ พ.ศ.2551-2562, 2551) จาก
การศึกษาพบวาการวิจัยจะเขาไปมีบทบาทในทุกยุทธศาสตร แตยุทธศาสตรที่การวิจัยเขาไปมีสวน
เกี่ยวของอยางชัดเจนใน 2 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางสมรรถนะและความพรอมใน
การปองกันประเทศ และยุทธศาสตรที่ 4 รักษาผลประโยชนแหงชาติ โดยสรุปความเกี่ยวของไดดังนี้
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1. ยุทธศาสตรเสริมสรางสมรรถนะและความพรอมในการปองกันประเทศ
เปาหมายยุทธศาสตรเสริมสรางสมรรถนะและความพรอมในการปองกันประเทศ คือ
กองทัพอากาศมีสมรรถนะและความพรอม ตลอดจนสามารถผนึกกําลังรวมกับเหลาทัพในการปองกัน
ประเทศจากภัยคุกคาม ประกอบดวย 9 กลยุทธ โดยกลยุทธที่เกี่ยวของกับการวิจัย คือ กลยุทธวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมกําลังทางอากาศ วัตถุประสงคของกลยุทธนี้คือเพื่อสรางนวัตกรรมกําลังทาง
อากาศใหสามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหลักของกองทัพอากาศ โดยใช 4 กลยุทธยอย
1.1 ปรับโครงสรางระบบงานวิจัยของกองทัพอากาศ เพื่อใหสามารถใชศักยภาพของ
กองทัพในทุกดานอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางโอกาสใหบุคลากรที่มีขีด
ความสามารถไดทํางานวิจัยอยางเต็มความสามารถ การใชโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด และการใชองคความรูของกองทัพอากาศอยางมี
ประสิทธิภาพ
1.2 เนนการวิจัย พัฒนา และการสรางนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหลัก
ของกองทัพอากาศเปนหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจ หรือการลด
คาใชจายในการปฏิบัติภารกิจ ทั้งนี้ผลงานวิจัยตองสามารถขยายผลไปสูการปฏิบัติไดจริง
1.3 สงเสริมการวิจัยแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ เนนงานวิจัยที่สามารถขยายผลไปสูการปฏิบัติ
ไดอยางเปนรูปธรรม
1.4 ผลักดันการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศดานกําลังทางอากาศ เพื่อรวบรวม พัฒนา
และสรางองคความรูสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ
2. ยุทธศาสตรรักษาผลประโยชนแหงชาติ
เปาหมายที่กําหนดยุทธศาสตรรักษาผลประโยชนแหงชาติคือผลประโยชนแหงชาติไดรับ
การคุมครองอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 2 กลยุทธ โดยกลยุทธที่เกี่ยวของกับการวิจัยคือ
กลยุทธบูรณาการ ความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ/เอกชน ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อบูรณาการ
ความร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานภาครั ฐ /เอกชนในการสนั บ สนุ น การป อ งกั น ประเทศและรั ก ษา
ผลประโยชนแหงชาติ โดยใช 3 กลยุทธยอย ซึ่งกลยุทธยอยที่เกี่ยวของกับการวิจัยคือเสริมสราง
เครือขายความรวมมือเชิงวิชาการ งานวิจัยและพัฒนากิจการการบินกับหนวยงานทั้งภายในและ
ตางประเทศที่มีศักยภาพ โดยเนนการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศและผลประโยชน
แหงชาติโดยรวม
โดยสรุปแลวการวิจัยมีสวนเกี่ยวของกับยุทธศาสตรทั้ง 5 ยุทธศาสตร โดยจะเปน
เครื่องมือของการกําหนดยุทธศาสตร การนํายุทธศาสตรไปใช และการประเมินการใชยุทธศาสตร
แตยุทธศาสตรกองทัพอากาศ พ.ศ.2551-2562 ที่กําหนดสาระของการวิจัยไวอยางชัดเจนมี 2

19
ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรเสริมสรางสมรรถนะและความพรอมในการปองกันประเทศ และ
ยุทธศาสตรรักษาผลประโยชนแหงชาติ โดยมีกลยุทธที่เกี่ยวของกับการวิจัย 2 กลยุทธคือ กลยุทธ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมกําลังทางอากาศ และกลยุทธบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ/
เอกชน ซึ่งทั้ง 2 กลยุทธมีกลยุทธยอยรวม 5 กลยุทธยอย ซึ่งใน 5 กลยุทธยอยดังกลาวสามารถสรุปเปน
ประเด็นวิจัยที่กองทัพอากาศตองการได 5 ประเด็น ไดแก 1) การปรับโครงสรางระบบงานวิจัยของ
กองทัพอากาศ เพื่อใหสามารถใชศักยภาพของกองทัพในทุกดานอยางมีประสิทธิภาพ 2) การวิจัย
พัฒนา และการสรางนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหลักของกองทัพอากาศ 3) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจ หรือการลดคาใชจายในการปฏิบัติภารกิจ 4) การจัดตั้งศูนยความเปน
เลิศดานกําลังทางอากาศ 5) เครือขายความรวมมือเชิงวิชาการ งานวิจัยและพัฒนากิจการการบินกับ
หนว ยงานทั้งภายในและต างประเทศ กลยุทธดานการวิจั ยต างๆ ดั งกลา วจะเป นหลั กที่นําไป
พิจารณากําหนดนโยบายดานการวิจัยประจําปของกองทัพอากาศ และการกําหนดการดําเนินงาน
ดานการวิจัยของหนวยในระดับปฏิบัติตอไป และในสวนคุณลักษณะการวิจัย กองทัพอากาศยัง
เนนการวิจัยและพัฒนาเพื่อใหไดผลงานวิจัยที่สามารถขยายผลไปสูการปฏิบัติจริงได
สวนที่ 2 การสงเสริมการวิจัยในระดับปฏิบัติของกองทัพอากาศ
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการสงเสริมการวิจัยในระดับปฏิบัติ
ของกองทัพอากาศ มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงใหเห็นวากองทัพอากาศไดดําเนินการสงเสริมการวิจัย
ในระดับปฏิบัติไวอยางไร เพื่อการวิเคราะหความสําเร็จของการสงเสริมการวิจัยดังกลาวตอไป จาก
การศึกษาสามารถแบงการสงเสริมการวิจัยในระดับปฏิบัติไดเปน 4 แนวทาง แนวทางที่ 1 การกําหนด
หนวยงานที่รับผิดชอบการวิจัยและพัฒนาระบบอาวุธของกองทัพอากาศโดยเฉพาะ แนวทางที่ 2
การกําหนดภารกิจการวิจัยใหหนวยหัวหนาสายวิทยาการ แนวทางที่ 3 การสงเสริมการพัฒนา
ความสามารถดานการวิจัยของบุคลากรของกองทัพโดยสถานศึกษาภายนอกกองทัพ และแนวทาง
ที่ 4 การพัฒนาความสามารถดานการวิจัยของบุคลากรของกองทัพโดยหนวยงานดานการศึกษา
ของกองทัพ
1. การกํ า หนดหน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบการวิ จั ย และพั ฒ นาระบบอาวุ ธ ของ
กองทัพอากาศโดยเฉพาะ
กองทัพอากาศกําหนดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบการวิจัยและพัฒนาระบบอาวุธของ
กองทั พอากาศโดยเฉพาะ เรี ยกว า ศู นย วิ จั ยพั ฒนาวิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี การบิ นและอวกาศ
กองทัพอากาศ มีหนาที่อํานวยการและพัฒนาอาวุธยุทธภัณฑ ดําเนินการเกี่ยวกับนิวเคลียร ชีวะเคมี
และกิจการวิทยาศาสตร ที่ตองใชเทคโนโลยีสูง สนับสนุนสถาบันวิจัยและโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อประ
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โยชน ตอการวิจัยทาง วิทยาศาสตร และการพัฒนาเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑของกองทัพอากาศ
กําหนดแนวทางควบคุมและประเมินผลเกี่ยวกับการฝกศึกษาและการตรวจตรากิจการในสายวิทยาการ
ดานวิทยาศาสตร โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.1 วิจัยและพัฒนาดานอาวุธโดยมุงเนนการวิจัยและพัฒนาอาวุธที่ใชระบบนําวิถีเขา
หาเปาหมายเปนอันดับแรก
1.2 วิจัยและพัฒนาอากาศยานและยืดอายุการใชงานโดยมุงเนนการวิจัยและพัฒนา
ดานโครงสรางของอากาศยาน และยืดอายุการใชงานของอากาศยานเปนอันดับแรก
1.3 วิจัยและพัฒนาดานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส โดยมุงเนนการวิจัยและพัฒนาดานระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ เพื่อใหไดเครื่องบินไรนักบินตนแบบ เปนอันดับแรก
1.4 วิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรโดยมุงเนนการวิจัยและพัฒนาดานการปองกัน
และลดอันตรายจากนิวเคลียร ชีวะเคมีเปนอันดับแรก
1.5 สรรหาและพัฒนาบุคลกรทางการวิจัยในดานตาง ๆ และสนับสนุนใหเกิดนักวิจัย
อยางแทจริง
1.6 สรางองคความรู ติดตามเทคโนโลยีและผลงานวิจัยและพัฒนาทั้งในและนอก
ประเทศ เพื่อนํามาประยุกตใชในการวิจัยในแตละดานของศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
การบินและอวกาศกองทัพอากาศ
1.7 สงเสริมและเผยแพรกิจการงานวิจัยของศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
การบินและอวกาศกองทัพอากาศรวมทั้งกระตุนใหหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เห็นความสําคัญ
ของงานวิจัยและพัฒนาและนําการวิจัยและพัฒนาไปแกไขปญหาของหนวยงาน
1.8 ปรั บโครงสร างของศู นย วิ จั ยพั ฒนาวิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี การบิ นและอวกาศ
กองทัพอากาศใหมีความเหมาะสม
1.9 พัฒนาหองปฏิบัติการทางการวิจัย
โดยสรุปศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศเปน
หน ว ยปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ในด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วกั บ อาวุ ธ ยุ ท ธภั ณ ฑ ข อง
กองทัพอากาศ เนนคุณลักษณะงานวิจัยและพัฒนา โดยมีประเด็นวิจัย 4 ประเด็น ประเด็นแรก
การวิจัยและพัฒนาอาวุธ ประเด็นที่สอง การวิจัยและพัฒนาอากาศยาน ประเด็นที่สาม การวิจัย
และพัฒนาดานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส และ ประเด็นสุดทาย วิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตร นับวา
การสงเสริมการวิจัยในระดับปฏิบัติของกองทัพอากาศโดยการกําหนดหนวยงานรับผิดชอบการวิจัย
และพัฒนาระบบอาวุธของกองทัพอากาศโดยเฉพาะเปนแนวทางที่มปี ระสิทธิภาพ
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2. การกําหนดภารกิจการวิจัยใหหนวยหัวหนาสายวิทยาการ
กองทัพอากาศมีหนวยงานซึ่งเรียกวาหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศทั้งหมด 25 หนวย โดย
แตละหนวยจะทําหนาที่เปนหัวหนาสายวิทยาการเหลาทหารและ/หรือจําพวกทหาร ดังแสดงใน
ตารางที่ 2.2 หนวยสวนใหญเปนหัวหนาสายวิทยาการทั้งเหลาทหารและจําพวกทหาร และบาง
หนวยเปนหัวหนาสายวิทยาการเฉพาะจําพวกทหาร หนวยที่กําหนดการวิจัยไวเปนสวนหนึ่งของ
ภารกิจของหนวยโดยอาจกําหนดไวเปนภารกิจของหนวยหรือภารกิจของหนวยยอย หรือทั้งสองหนวย
มีจํานวน 12 หนวย สวนหนวยที่ไมมีการกําหนดการวิจัยไวในภารกิจของหนวยจํานวน 13 หนวย
ตัวอยางของหนวยที่กําหนดการวิจัยไวในภารกิจ เชน กรมแพทยทหารอากาศซึ่งเปนหนวยหัวหนาสาย
วิทยาการรับผิดชอบเหลาทหาร จํานวน 1 เหลา คือเหลาทหารแพทย และจําพวกทหารจํานวน 6
จําพวก ไดแก 1) จําพวกแพทย 2) จําพวกผูชํานาญการแพทยเฉพาะอยาง 3) จําพวกเภสัชกร 4)
จําพวกทันตแพทย 5) จําพวกบริการแพทย 6) จําพวกพยาบาล ภารกิจของกรมแพทยทหารอากาศที่
เกี่ยวของกับการวิจัยคือ การฝกศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา รวบรวมสถิติ และเผยแพรความรูในสาย
การแพทย
หนวยหัวหนาหนวยสายวิทยาการที่ไมไดกําหนดการวิจัยไวเปนสวนหนึ่งของภารกิจของ
หนวย ไดแก กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กรมสารบรรณทหารอากาศ กรมกําลังพลทหาร
อากาศ กรมขาวทหารอากาศ กรมสงกําลังบํารุงทหารอากาศ สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
กรมจเรทหารอากาศ หนวยบัญชาการอากาศโยธิน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กรมการเงินทหาร
อากาศ กรมสวัสดิการทหารอากาศ สํานักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ และสํานักงานผูบังคับ
ทหารอากาศดอนเมือง
จะเห็นวาการสงเสริมการวิจัยในระดับปฏิบัติของกองทัพอากาศโดยการกําหนดภารกิจการ
วิจัยไวเปนภารกิจหนึ่งของหนวยหัวหนาสายวิทยาการยังปฏิบัติไดไมครบถวน กองทัพอากาศควร
พิจารณาปรับภารกิจดานการวิจัยใหหนวยหัวหนาสายวิทยาการใหครบทุกหนวยซึ่งอาจจะกําหนดไว
เปนภารกิจของหนวยหรือเปนภารกิจของกองวิทยาการที่เปนหนวยในบังคับบัญชา เชนเดียวกันกับ
หนวยหัวหนาสายวิทยาการอื่นๆ
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ตารางที่ 2.2 การกําหนดภารกิจการวิจัยของหนวยหัวหนาสายวิทยาการเหลาทหารและ/หรือ
จําพวกทหารของกองทัพอากาศ
รับผิดชอบ
ลําดับ

หนวย

1

กรมยุทธการทหารอากาศ

2

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

3

กรมสารบรรณทหารอากาศ

4

กรมกําลังพลทหารอากาศ
กรมขาวทหารอากาศ
กรมสงกําลังบํารุงทหารอากาศ

5
6
7
9

สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
กรมจเรทหารอากาศ
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

10

หนวยบัญชาการอากาศโยธิน

11

กรมชางอากาศ
กรมสื่อสารทหารอากาศ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
กรมพลาธิการทหารอากาศ

8

12
13
14
15
16

กรมชางโยธาทหารอากาศ
กรมขนสงทหารอากาศ

17

กรมแพทยทหารอากาศ

18

กรมการลาดตระเวนทางอากาศ

เหลาทหาร
นักบิน
ตนหน
สารบรรณ
พระธรรมนูญ
สารบรรณ
แผนที่
ตนหน
อุตุ
อากาศโยธิน
ดุริยางค
ชางอากาศ
สื่อสาร
สรรพาวุธ
พลาธิการ
พัสดุ
ชางโยธา
ขนสง
ขนสง
แพทย
แพทย
แพทย
แพทย
แพทย
แพทย
ถายรูป

จําพวกทหาร
นักบิน
ยุทธการ
ผูทําการในอากาศ
กิจการพลเรือนและ
ประชาสัมพันธ
สารบรรณ
พระธรรมนูญ
กําลังพล
การขาวกรอง
แผนที่
สงกําลังบํารุง
ปลัดบัญชี
นิรภัยภาคพื้น
ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
อุตุนิยมวิทยา
อากาศโยธิน
ดุริยางค
ชางอากาศ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส
สรรพาวุธ
พลาธิการ
พัสดุ
ชางโยธา
ขนสง
ชางพาหนะ
แพทย
ผูชํานาญการแพทยเฉพาะอยาง
เภสัชกร
ทันตแพทย
บริการแพทย
พยาบาล
ถายรูป

ภารกิจการวิจัย
ภารกิจ
ภารกิจ
ของ
ของกรม
หนวย
ยอย
+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

+
+
+
+

+

+
+

+

+

+

+
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รับผิดชอบ
ลําดับ

19
20
21
22
23

24
25

หนวย

กรมอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
กรมการเงินทหารอากาศ
กรมสวัสดิการทหารอากาศ
ศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีการบินและอวกาศ
กองทัพอากาศ
สํานักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ
สํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง

เหลาทหาร
-

สารบรรณ
สารบรรณ
การเงิน
-

วิทยาศาสตร

-

สารวัตร

จําพวกทหาร
คํานวณระบบ
การศึกษาและการฝก
อนุศาสนาจารย
การเงิน
สวัสดิการ
วิทยาศาสตร

ตรวจสอบภายใน
สารวัตร

ภารกิจการวิจัย
ภารกิจ
ภารกิจ
ของ
ของกรม
หนวย
ยอย
+
+
-

-

+

+

-

-

หมายเหตุ: เครื่องหมายบวก (+) หมายถึง มีการกําหนดภารกิจวิจยั ไวในหนวย เครือ่ งหมายลบ(-) หมายถึง ไมมีการกําหนด
ที่มา:

ภารกิจวิจัยไวในหนวย
กรมกําลังพลทหารอากาศ (2552)

3. การส ง เสริ ม การพั ฒ นาความสามารถด า นการวิ จั ย ของบุ ค ลากรโดย
สถานศึกษาภายนอกกองทัพอากาศ
การสงเสริมการพัฒนาความสามารถดานการวิจัยของบุคลากรกองทัพโดยสถานศึกษา
ภายนอกกองทั พ ได แก การส งเสริ มให ข าราชการเข ารั บการศึ กษาในระดั บปริ ญญาโท/เอกใน
สถานศึกษาภายนอกกองทัพ โดยใชทุนของกองทัพหรือทุนสวนตัว ในรอบ 5 ปที่ผานมา (ป 2547 –
2551) มีขาราชการที่ไดรับอนุญาตใหศึกษาตอในระดับปริญญาโท/เอกรวมทั้งสิ้น 129 คน แยกเปน
การใชทุนของกองทัพ จํานวน 83 คน การใชทุนสวนตัว จํานวน 46 คน ดังแสดงในตารางที่ 2.3
กองทัพอากาศไดกําหนดจํานวนคนที่อนุญาตใหเขารับการศึกษาไวอยางเปนรูปธรรมในแตละปวาจะ
อนุญาตใหขาราชการลาไปศึกษาโดยใชเวลาราชการตลอดระยะเวลาการศึกษาหรือใชเวลาราชการ
บางสวนโดยออกเปนคําสั่งกองทัพอากาศในแตละปการศึกษา เชน ปการศึกษา 2551 การศึกษาใน
ประเทศแยกเปนกลุมสาขาปริญญาวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตร จํานวน 30 คน กลุมสาขา
ปริญญาอื่น ๆ จํานวน 30 คน และการศึกษาตางประเทศกลุมสาขาปริญญาวิศวกรรมศาสตรและ
วิทยาศาสตร จํานวน 10 คน (คําสั่งกองทัพอากาศ, 2550) จํานวนคนที่กําหนดเปนจํานวนที่รวมทุก
ระดับการศึกษา ตั้งแตต่ํากวาปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก
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ตารางที่ 2.3 จํานวนผูเขารับการศึกษาในระดับปริญญาโท/เอกจําแนกตามประเภททุนและปการศึกษา
ระดับ
การศึกษา

ประเภททุน

ทุนกองทัพอากาศ
ทุนสวนตัว
ทุนกองทัพอากาศ
ปริญญาเอก
ทุนสวนตัว
ปริญญาโท

รวม

2547
2
3
5

2548
6
21
1
1
29

ปเขารับการศึกษา
2549
2550
13
34
9
4
1
26
35

2551
26
6
1
1
34

รวม
81
39
2
7
129

ที่มา: กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ (2552)

จากตารางที่ 2.3 สรุปไดวาแมวากองทัพอากาศจะสงเสริมใหขาราชการศึกษาตอในระดับ
ปริญญาโท/เอกเพื่อการพัฒนาความสามารถดานการวิจัยแตจํานวนผูเขารับการศึกษาไมไดตาม
เปาหมายที่กําหนดคือปละ 70 คน ทําใหกองทัพอากาศมีบุคลากรที่มีความสามารถดานการวิจัย
เพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ํา แสดงใหเห็นวา จําเปนตองมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถดาน
การวิจัยโดยแนวทางอื่นดวย เชน การพัฒนาโดยระบบ PME
4. การพั ฒ นาความสามารถด า นการวิ จั ย ของบุ ค ลากรโดยหน ว ยงานด า น
การศึกษาของกองทัพอากาศ
กองทัพ อากาศไดกํา หนดนโยบายดา นการศึก ษาในสว นที่เ กี่ย วขอ งกับ การวิจัย คือ
การสงเสริมใหมีการวิจัยที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศในสถานศึกษา
ตาง ๆ ของกองทัพอากาศ โดยมีแนวทางการพัฒนาดานงานวิจัย ไดแก 1) จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ดําเนินงานพัฒนาทางดานงานวิจัยใหสอดคลองกับนโยบายของกองทัพอากาศ 2) ผลงานการวิจัย
ตองทันสมัยและดําเนินการอยางจริงจังตามหลักวิชาการใหเปนที่เชื่อถือและยอมรับได 3) นํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางราชการ 4) เผยแพรงานวิจัยที่เปนผลงานของกําลังพลและผูเขารับ
การศึกษาในสถานศึกษาที่มีผลงานดีเดนออกสูสาธารณชน จากนโยบายดังกลาวสถานศึกษาของ
กองทัพอากาศทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับหลังปริญญาตรีจึงตองจัดการศึกษาใหผูเขารับ
การศึกษามีความรูความสามารถดานการวิจัย
การศึกษาในระดับปริญญาตรีมี 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรนักเรียนนายเรืออากาศ และ
หลักสูตรนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ซึ่งทั้งสองหลักสูตรไดกําหนดการเรียนการสอนวิจัยไวใน
หลักสูตรโดยกําหนดใหผูเรียนไดเรียนรูการวิจัยดวยการทําโครงการวิจัยเปนกลุมภายใตการกํากับ
ดูแลของอาจารย
การศึ ก ษาในระดั บ หลั ง ปริ ญ ญาตรี ซึ่ งหมายถึ งการศึ กษาที่ กองทัพเรี ยกว า หลั กสู ตร
การศึกษาวิชาชีพทางทหาร (Professional Military Education: PME) เปนหลักสูตรหลังการเขารับ

25
ราชการหรือเปนระบบการศึกษาของนายทหารประจําการมีวัตถุประสงคเพื่อการเสริมสรางความพรอม
ของนายทหารชั้นสัญญาบัตรผูที่จะกาวขึ้นไปเปนผูบังคับบัญชาและฝายเสนาธิการ/ฝายอํานวยการ
ของกองทัพ ซึ่งมีภาระหนาที่ความรับผิดชอบสูงยิ่งขึ้นไปเปนลําดับ ประกอบดวย 3 หลักสูตรคือ
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบังคับฝูง หลักสูตรเสนาธิการกิจ และหลักสูตรการทัพอากาศ หลักสูตรมี
วัตถุประสงคเพื่อการเสริมสรางความพรอมของนายทหารผูชั้นสั ญญาบัตรที่จะกาวขึ้น ไปเปน
ผูบังคับบัญชาและฝายเสนาธิการ/ฝายอํานวยการระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง ตามลําดับ
หลักสูตรที่กําหนดการเรียนการสอนวิจัยไวในหลักสูตรคือหลักสูตรเสนาธิการกิจ และหลักสูตรการทัพ
อากาศ โดยทั้งสองหลักสูตรกําหนดใหผูเรียนทําวิจยั ภายใตการกํากับดูแลของอาจารย
กองทัพอากาศมุงหวังใหหลักสูตรการทัพอากาศเปนแหลงพัฒนาบุคลากรระดับสูงของ
กองทัพใหเปนผูบริหารระดับสูงของกองทัพที่มีคุณภาพ เปนผูบริหารที่มีวิจัยเปนฐานในการบริหาร
ระดับสูง จึงสงเสริมใหกําหนดหลักสูตรการวิจัยไวในหลักสูตรการทัพอากาศ โดยหวังวานักศึกษาจะ
สามารถทําวิจัยไดในระดับที่นําผลงานวิจัยไปใชประโยชนได เชนเดียวกับหลักสูตรการทัพอากาศของ
กองทัพอากาศประเทศสหรัฐอเมริกา(US Air War College, 2007) เพราะมีความเชื่อวานักศึกษาที่
เขารับการศึกษาเปนผูมีประสบการณในการทํางานมาคอนขางมาก และสวนใหญไดสําเร็จหลักสูตร
เสนาธิการกิจที่มีหลักสูตรวิจัยในลักษณะเดียวกันมาแลว รวมทั้งนักศึกษาบางสวนสําเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาโท/เอก มาแลว
หลักสูตรการทัพอากาศเปนหลักสูตรในระบบ PME ระดับสูงสุดของกองทัพอากาศ มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรของกองทัพอากาศในระดับชั้นยศนาวาอากาศเอกใหมีความพรอม
ในการปฏิบัติหนาที่ผูบังคับบัญชาและฝายเสนาธิการ/ฝายอํานวยการระดับสูงของกองทัพอากาศ
อยางมีคุณภาพและคุณธรรม โดยเสริมสรางความรูความสามารถเกี่ยวกับความเปนผูนําและ
การบริห าร ความมั่น คงแหง ชาติ ยุท ธศาสตรช าติ ยุท ธศาสตรท หาร บทบาทของกํา ลัง ทาง
อากาศ และการวิจัย หลักสูตรการทัพอากาศใหความสําคัญกับการวิจัยโดยกําหนดใหหลักสูตร
วิจัยเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรการทัพอากาศ และกําหนดใหผูเขารับการศึกษาทําวิจัยสวนบุคคล
คนละ 1 เรื่อง และถือเปนเกณฑสวนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษา หลักสูตรการทัพอากาศมุงหวัง
การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการคิดขั้นสูงซึ่งเปนทักษะที่จําเปนของผูบริหารระดับสูง การพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูงสามารถพัฒนาไดโดยการเรียนรูวิจัยดวยการทําวิจัย รวมทั้งพัฒนาใหนักศึกษา
เปนผูบริหารที่มีความรูความสามารถดานการวิจัยเพื่อใชการวิจัยเปนฐานคิดในการบริหาร จึงได
จัดการเรียนการสอนโดยการบรรยายของอาจารยผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัยจํานวน 18 ชั่วโมง
เนื้อหาประกอบดวย ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนขอเสนอการวิจัย การวิจัยเชิงสํารวจ การวิจัยเอกสาร
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และการวิจัยเชิงคุณภาพ การฝกเขียนขอเสนอการวิจัย จํานวน 6 ชั่วโมง และกําหนดใหนักศึกษา
ทําวิจัยคนละ 1 เรื่อง โดยเริ่มจากใหนักศึกษาเสนอขอเสนอการวิจัยฉบับยอเรื่องที่ประสงคจะทํา
วิจัย ขอเสนอดังกลาวไดรับการพิจารณาปรับแกไขจากอาจารยผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัย หลังจาก
นั้นขอเสนอการวิจัยฉบับสมบูรณจะไดรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการดานการวิจัยของ
วิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศ และนั ก ศึ ก ษาทํ า การวิ จั ย ต อ ไปภายใต ก ารให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ของ
อาจารยที่ปรึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศ แตผลลัพธของการดําเนินการหลักสูตรวิจัยที่ผานมา
ของหลักสูตรการทัพอากาศยังมีปญหาหลายดา นที่สง ผลใหผ ลลัพ ธข องหลัก สูต รวิจัย ยัง เปน ที่
สงสัย วา มีค ุณ ภาพเพีย งใด จึง จํ า เปน ตอ งศึก ษาคุณ ภาพของผลลัพ ธห ลัก สูต รวิจ ัย และ
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิจัย ของหลัก สูตรการทัพอากาศซึ่ง ทํา ไดโ ดยการกําหนดกลยุท ธ
เพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
โดยสรุ ปแลวการสงเสริมการวิจัยของกองทัพอากาศในระดับนโยบาย ดํ าเนินการโดย
กําหนดไวในยุทธศาสตรกองทัพอากาศ พ.ศ.2551 – 2562 โดยกําหนดเปน 2 กลยุทธ คือ กลยุทธ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมกําลังทางอากาศ และกลยุทธบูรณาการความรวมมือกับหนวยงาน
ภาครั ฐ /เอกชน นั บ ว า เป น การส ง เสริ ม การวิ จั ย ที่ ดี เ พราะเป น จุ ด เริ่ ม ต น ให เ กิ ด การพั ฒ นา
กองทัพอากาศโดยใชการวิจัยเปนฐาน สวนการสงเสริมการวิจัยในระดับปฏิบัติของกองทัพอากาศ
ทั้ง 4 แนวทาง ไดแก 1) การกําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบการวิจัยและพัฒนาระบบอาวุธของ
กองทัพอากาศโดยเฉพาะ 2) การกําหนดภารกิจการวิจัยใหหนวยหัวหนาสายวิทยาการ 3) การสงเสริม
การพัฒนาความสามารถดานการวิจัยของบุคลากรของกองทัพโดยสถานศึกษาภายนอกกองทัพ 4)
การพัฒนาความสามารถดานการวิจัยของบุคลากรของกองทัพโดยหนวยงานดานการศึกษาของ
กองทัพ ทั้งสี่แนวทางมีเปาหมายและแนวทางการสงเสริมที่แตกตางกันไป พบวาแนวทางการสงเสริม
การวิจัยที่ยังไมประสบผลสําเร็จตามที่ตองการ จําเปนตองไดรับการพัฒนา ไดแก การกําหนดภารกิจ
การวิ จั ยใหหน วยหัวหน าสายวิ ทยาการ การส งเสริมการพัฒนาความสามารถดานการวิจั ยของ
บุคลากรของกองทัพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง แนวทางการพัฒนาความสามารถดานการวิจัยของ
บุคลากรของกองทัพโดยสถานศึกษาภายนอกและภายในกองทัพ เพราะจะเปนพื้นฐานของการทํา
วิจัยใหเกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพของกองทัพ ดังนั้น แนวทางการพัฒนาความสามารถดานการวิจัย
ของบุคลากรของกองทัพโดยหนวยงานดานการศึกษาของกองทัพ เปนแนวทางที่ควรไดรับการสงเสริม
เพราะสามารถดําเนินการไดเอง ตรงกับความตองการและมีความประหยัดมากกวา โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการพัฒนาความรูความสามารถดานการวิจัยโดยหลักสูตรการทัพอากาศซึ่งเปนหลักสูตรที่มุง
พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให มี ค วามรู ค วามสามารถด า นการวิ จั ย ในฐานะผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของ
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กองทัพอากาศ และเพราะเปนหลั ก สูตรที่มีผูต องการเขา รับการศึกษาจํา นวนมาก ดัง นั้ น หาก
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนวิจัยใหมีประสิทธิภาพแลวจะชวยใหแกปญหาการขาดแคลน
นักวิจัยที่มีคุณภาพของกองทัพอากาศได

ตอนที่ 3 แนวคิดการสงเสริมการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดการสงเสริมการวิจัย (research
promotion) พบวา การสงเสริมการวิจัยเปนคําที่มีความหมายกวางโดยที่คําวา “การสงเสริม” เปน
คํานาม หมายถึงการสนับสนุนใหเกิดความกาวหนาหรือการเติบโตของสิ่งตาง ๆ(Accurate and
Reliable Dictionary, 2009) และความหมายของการวิจัยคือ การแสวงหาความรูความจริงดวยวิธีการที่
มีระบบ มีความเชื่อถือไดโดยอาศัยระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร เพื่อใหไดความรูใหมที่เปนคําตอบ
ปญหาตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางชัดเจน (นงลักษณ วิรัชชัย, 2543) ดังนั้น การสงเสริม
การวิจัย จึงหมายถึง การสนับสนุนใหเกิดความกาวหนาหรือการเติบโตของการแสวงหาความรู
ความจริงดวยวิธีการที่มีระบบ มีความเชื่อถือไดโดยอาศัยระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร เพื่อใหได
ความรูใหมที่เปนคําตอบปญหาตามวัตถุประสงคที่กําหนด ดังนั้นการสืบคนดวยคําวา “การสงเสริม
การวิจัย (research promotion)” จึงไมพบเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการวิจัย
โดยตรง ที่ตรวจพบไดแก การจัดตั้งองคกรเพื่อสงเสริมการวิจัย และการดําเนินการสงเสริมการวิจัย
โดยที่การจัดตั้งองคกรเพื่อสงเสริมการวิจัยมีทั้งองคกรระหวางประเทศ และองคกรภายในประเทศ
องคกรระหวางประเทศ ไดแก องคกรสงเสริมการวิจัยนานาชาติ (International Research
Promotion Council) องคกรสงเสริมการวิจัยภายในประเทศ ไดแก สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หนวยงานดานการสงเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัย
ตางๆ ซึ่งการดําเนินการสงเสริมการวิจัยที่เหมือนกันคือการใหทุนสนับสนุนการวิจัย และการสราง
นักวิจัย สวนการดําเนินการสงเสริมการวิจัย ไดแก การกําหนดแนวทางการพัฒนาการอุดมศึกษา
ของประเทศไทยป 2005/2006 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
โดยการสงเสริมนวัตกรรมและการวิจัย (innovation and research promotion) แนวทางที่กําหนด
ขึ้น ไดแก โครงการเครือขายความรวมมือในการวิจัย (cooperative research network project)
(Office of the Education Council, 2006) และการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรดานการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยตางๆ ดังนั้นการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในตอนนี้จะเปนการศึกษา
เกี่ยวกับการดําเนินการใดๆ ที่สนับสนุนใหเกิดความกาวหนาหรือการเติบโตของการวิจัย
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โดยที่การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายที่จะกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการ
ทัพอากาศ หรือกลยุทธที่สนับสนุนใหเกิดความกาวหนาหรือการเติบโตของการวิจัยของหลักสูตร
การทัพอากาศ ซึ่งการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศในการวิจัยนี้หมายถึงการดําเนินการเกี่ยวกับ
หลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศที่มีผลลัพธของหลักสูตรวิจัยคือ ผลงานวิจัยของนักศึกษา
ดังนั้นการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในตอนนี้จึงเปนการนําเสนอเกี่ยวกับหลักสูตรวิจัย
การบริหารหลั ก สูตรวิ จัย การจัดการเรียนการสอนหลั ก สูตรวิจัย และการพัฒนาผลลั พธ ของ
หลักสูตรวิจัย เพื่อใหไดสารสนเทศที่เปนแนวทางสําหรับการกําหนดกลยุทธสงเสริมการวิจัยของ
หลัก สูต รการทัพ อากาศ อัน จะนํา ไปสูก ารพัฒ นาการวิจัย ของหลัก สูต รการทัพ อากาศตอ ไป
การนําเสนอจึงแบงเปน 4 สวน สวนแรกแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรวิจัย สวนที่สองแนวคิดการบริหาร
หลักสูตรวิจัย สวนที่สามแนวคิดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิจัย และสวนสุดทายแนวคิดใน
การพัฒนาผลลัพธของหลักสูตรวิจัย
สวนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรวิจัย
การนําเสนอในสวนนี้เปนการศึกษาหลักสูตรวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับความหมายและ
องคประกอบของหลักสูตรวิจัย เพื่อทราบถึงองคประกอบตางๆ ของหลักสูตรวิจัยที่จะนําไปกําหนด
เปนประเด็นการสํารวจปญหาการดําเนินการหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศในปจจุบัน
1. ความหมายหลักสูตรวิจัย
หลักสูตรเปนหัวใจการจัดการศึกษาทุกระดับซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นปรัชญาการจัด
การศึกษา และแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน นักวิชาการไดใหความหมายของหลักสูตร
ไวหลายทัศนะดังนี้
Beauchamp (1981) ใหความหมายวา หลักสูตรหมายถึง แผนซึ่งประกอบดว ย
ประสบการณการเรียนรูสําหรับผูเรียนในโรงเรียน เชนเดียวกับ Taba (1962) นิยามวาหลักสูตร
หมายถึงแผนการเรียนรูซึ่งประกอบดวย เปาหมายของการเรียนรู และจุดประสงคของการเรียนรูที่
เฉพาะเจาะจง เปาหมายและจุดประสงคเหลานี้จะเปนเครื่องชี้แนวในการเลือกและการจัดหา
เนื้อหา และจะบอกถึงวิธีก ารจัด การเรีย นการสอน รวมถึง การประเมิน ผลดว ย สว น Oliver
(1965 อา งถึง ใน เฉลิมศัก ดิ์ เย็นสําราญ, 2545)
กลาววา หลัก สูตร หมายถึง โปรแกรม
การศึกษาซึ่งประกอบดวย โปรแกรมการเรียนการสอน โปรแกรมกิจกรรมนักเรียนและโปรแกรม
แนะแนว ในขณะที่ Trump และ Miller (1968 อางถึงใน สงัด อุทรานันท, 2532) กลาววาหลักสูตร
คือกิจกรรมการเรียนการสอนชนิดตางๆ ที่เตรียมการไวและจัดใหแกเด็กนักเรียนโดยโรงเรียนหรือ
ระบบโรงเรียน และ Lavatelli, Moore และ Kalsounis (1972 อางถึงใน สงัด อุทรานันท, 2532)
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ใหความหมายของหลักสูตรวา คือชุดของการเรียนและประสบการณสําหรับเด็กที่วางแผนไวโดย
โรงเรียนเพื่อใหเด็กบรรลุถึงจุดประสงคของการศึกษา สวน Doll (1978 อางถึงใน เฉลิมศักดิ์ เย็นสําราญ,
2545) นิยามวา หลักสูตรของโรงเรียน หมายถึง เนื้อหาและกระบวนการที่เปนทางการ และไมเปน
ทางการที่ทํา ใหผูเ รีย นไดรับ ความรูแ ละความเขา ใจ พัฒ นาทัก ษะตา งๆ และเปลี่ย นทัศ นคติ
ความซาบซึ้ง และคานิยมภายใตการดูแลของโรงเรียน
วิชัย วงษใหญ (2537) กลาววาหลักสูตรมีความหมายสองนัย ความหมายในวงแคบ
หลักสูตรคือ วิชาที่สอน สวนความหมายในวงกวาง หลักสูตรคือ มวลประสบการณทั้งหลายที่จัด
ใหผูเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนซึ่งเปนทั้งทางตรงและทางออม พิสมัย ถีถะแกว (2539
อางถึงในประยงค เนาวบุตร และสุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ, 2545) อธิบายวา ความหมายของ
หลักสูตรจําแนกได 4 ลักษณะ 1) เนื้อหาวิชาหรือรายวิชาที่จัดไวเปนระบบเพื่อใหผูเรียนไดศึกษา
2) แผนงานหรือโครงการซึ่งเปนขอกําหนดในการจัดการศึกษา 3) มวลประสบการณทั้งหลายที่
จัดใหแกผูเรียน และ 4) กิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดใหแกผูเรียน ในขณะที่ ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ
(2539) ใหความหมายวาเปน แผนสําหรับจัดการเรียนรูหรือประสบการณที่คาดหวังแกผูเรียน เพื่อ
พัฒนาความรู ความสามารถของผูเรียน สวนสงบ ลักษณะ (2542 อางถึงใน ประยงค เนาวบุตร
และสุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ, 2545) นิยามวา หลักสูตรคือมวลประสบการณทั้งปวงที่จัดให
ผูเรียนเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พึงปรารถนาทั้งพฤติกรรมดานความรู ความคิด
ความสามารถ ทักษะและคานิยมตางๆ และ ธํารง บัวศรี (2542) กลาววา หลักสูตร หมายถึง แผน
ซึ่งไดออกแบบจัดทําขึ้นเพื่อแสดงถึงจุดหมาย การจัดเนื้อหา กิจกรรมและมวลประสบการณในแต
ละโปรแกรมการศึ ก ษา เพื่ อ ให ผู เ รีย นมี พัฒ นาการในด า นต า งๆ ตามจุ ดหมายที่ ไ ดกํ า หนดไว
ในขณะที่ ประยงค เนาวบุตร และสุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ (2545) กลาววา หลักสูตรหมายถึง
แผนการเรียนรูซึ่งกําหนดไวอยางเปนทางการ เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดประสบการณใหผูเรียน
เกิ ด ความรู ทั ก ษะ คุณ ลัก ษณะที่ พึง ประสงค และพัฒ นาการในทุก ด า นตามจุ ดมุง หมายของ
การศึกษาทั้งที่เปนการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาใน
รูปแบบอื่นๆ และหมายรวมถึงหลักสูตรซอนเรนหรือแฝงเรน (hidden curriculum) ที่เกิดขึ้นกับ
ผูเรียนนอกเหนือจากจุดมุงหมายที่กําหนดไว สวน บุญมี เณรยอด (2546) สรุปความหมายของ
หลักสูตรไว 2 นัย นัยแรกเปนนัยที่เปนแมแบบ หมายถึงเอกสารที่กําหนดเปนโครงการของผูเรียน
ประกอบดวย จุดมุงหมายของการศึกษา เนื้อหาวิชา อัตราเวลาเรียน กิจกรรมและประสบการณที่
จัดใหกับผูเรียน ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน และนัยที่สองเปนนัยที่เปน
กระบวนการ หมายถึง โครงการที่ประมวลความรูและประสบการณที่โรงเรียนจัดใหกับผูเรียน เพื่อ

30
พัฒนาความรู ความสามารถใหเปนไปตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว และปรียาพร วงศอนุตรโรจน
(2542) ใหความหมายหลักสูตรวา เปนแบบแปลนของการจัดการเรียนการสอน ความหมายของ
หลักสูตรขึ้นอยูกับผูใชหลักสูตร ความหมายจึงมีตั้งแตกวางไปจนแคบ หลักสูตรเปนสิ่งกํากับและ
ทําใหการศึกษาดําเนินไปสูจุดหมายที่กําหนดไว หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนไมใชสิ่ง
เดียวกัน แตมักจะจัดและพัฒนาไปดวยกัน
สรุปไดวา หลักสูตร หมายถึง มวลสาระการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุง
พัฒนาผูเรียนใหมีความรู มีความสามารถ มีทักษะ ความคิด ความดีงาม และความรับผิดชอบตอ
สังคม ไดอยางเหมาะสมแกวัย และเต็มศักยภาพโดยเปนไปตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว มวลสาระ
การเรียนรูและกิจกรรมการเรียนการสอน อาจเรียกวาไดหลากหลาย ไดแก รายการของสิ่งตางๆ ของ
การเรียนรูและกิจกรรมการเรียนการสอน ประสบการณการเรียนรู สื่อกลางของการเรียนการสอน
แผนการเรียนรู ขอผูกพันของผูเรียนกับสิ่งแวดลอม โปรแกรมการศึกษา เอกสารการเรียนรูและ
กิจกรรมการเรียนการสอน ชุดของความตั้งใจเกี่ยวกับโอกาสในการสรางขอผูกพันของผูเรียน ชุด
ของการเรียนและประสบการณ กลุมรายวิชา/กระบวนวิชา เนื้อหาและกระบวนการ แบบแปลน
ของการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นหลักสูตรวิจัยจึงหมายถึง มวลสาระการเรียนรูและกิจกรรมการ
เรี ย นการสอนที่ มุ ง พั ฒ นาผู เ รี ย นให มี ค วามรู มี ค วามสามารถ มี ทั ก ษะด า นการวิ จั ย เห็ น
ความสําคัญของการวิจัยตอการพัฒนาสังคม
2. องคประกอบของหลักสูตร
องคประกอบหลักสูตรนับวาเปนสวนสําคัญที่จะทําใหความหมายของหลักสูตรสมบูรณ
จะช ว ยให ม องเห็ น โครงสร า งของหลั ก สู ต รทั้ ง ระบบได ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น นั ก วิ ช าการได ก ล า วถึ ง
องคประกอบที่สําคัญของหลักสูตรไวดังนี้
Tyler (1950) ไดเสนอแนวคิดในการจัดหลักสูตรวาหลักสูตรควรมีองคประกอบ
ครอบคลุมประเด็นสําคัญ 4 ประการคือ 1)จุดมุงหมายทางการศึกษาที่ตองการบรรลุ 2)
ประสบการณทางการศึกษาที่ควรจัดเพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการศึกษา 3) การจัดประสบการณ
ทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และ 4) การประเมินผลการบรรลุตามจุดมุงหมายที่กําหนด Taba
(1962) เสนอวาองคประกอบหลักสูตร มี 4 สวน ไดแก 1) ความมุงหมาย 2) เนื้อหา 3) การนํา
หลักสูตรไปใช 4) การประเมินผล Beauchamp (1981) กลาววาองคประกอบหลักสูตรมี 4 สวน
ประกอบดวย 1) ขอบขายเนื้อหา 2) เปาหมายหรือวัตถุประสงคเฉพาะ 3) การวางแผนการใช
หลักสูตร 4) การพิจารณาตัดสิน ในขณะที่ วิชัย ดิสสระ (2535) แบงเปน 4 องคประกอบสําคัญ
ไดแก 1) จุดมุงหมาย 2) เนื้อหาสาระ 3) กิจกรรมการเรียนการสอน 4) การประเมินผล สงบ
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ลั กษณะ (2542 อ างถึ งใน ประยงค เนาวบุ ตร และสุ ทธิ วรรณ ตั นติ รจนาวงศ , 2545) จํ าแนก
องคประกอบหลักสูตรไว 5 สวน ไดแก 1) ผลการเรียนรู ซึ่งนิยมเรียกวา มาตรฐานคุณภาพหรือสิ่งที่
เรียกวา จุดประสงคการเรียนรู 2) ขอบขายเนื้อหาวิชา หรือที่เรียกวา องคความรู 3) แผนการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน หรื อ สิ่ ง ที่ เ รี ย กว า แผนการสอนหรื อ กระบวนการเรี ย นรู ซึ่ ง เป น
องคประกอบสําคัญที่สุดที่ครูจะตองคิดคนกระบวนการที่ดีที่สุด เพื่อรับประกันวา ผูเรียนทุกคน
จะบรรลุผลการเรียนรูไดครบถวน 4) แผนการใชสื่อการเรียนการสอน 5) แผนการวัดและ
ประเมินผล เพื่อแสดงหลักฐานการบรรลุผลการเรียนรูโดยหลักการที่เปนสากล สวน ธํารง บัวศรี
(2542) แบ ง องค ป ระกอบของหลั ก สู ต ร ประกอบด ว ย เป า ประสงค แ ละนโยบายการศึ ก ษา
จุดหมายของหลักสูตร รูปแบบและโครงสรางหลักสูตร จุดประสงคของวิชา เนื้อหา จุดประสงค
ของการเรียนรู ยุทธศาสตรการเรียนการสอน การประเมินผล และวัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการ
สอน ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2542) กลาววาหลักสูตรที่สมบูรณจะประกอบดวยความมุงหมายและ
วัตถุประสงคเฉพาะ การเลือ กการจัดเนื้อหา แสดงวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลการ
เรียนการสอน และประยงค เนาวบุตร และสุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ (2545) กลาววา หลักสูตรมี
องค ป ระกอบสํ า คั ญ คื อ จุด มุ ง หมายในการจัด การศึก ษา ขอบขา ยสาระวิ ช าหรื อ มวล
ประสบการณที่จัดใหกับผูเรียน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแนวการประเมินผล
การเรียนรู ในขณะที่ บุญมี เณรยอด (2546) กลาววา องคประกอบของหลักสูตรสามารถมองได 2
แบบคือมองในเชิงเอกสารและมองในเชิงกระบวนการพัฒนา องคประกอบเชิงเอกสารหรือเอกสาร
หลักสูตร ประกอบดวยหลักการ(ประเภทและชนิดของหลักสูตร คุณสมบัติขั้นต่ําของผูเรียน วิธีการ
จัด และผูรับผิดชอบ) จุดมุงหมาย (ศักยภาพของผูที่จบการศึกษา) โครงสรางหลักสูตร (เนื้อหา
และจํานวนเวลา) การประเมินผล (วิธีการ เครื่องมือและเกณฑที่ใชในการประเมิน) สําหรับ
องคประกอบหลักสูตรเชิงกระบวนการพัฒนา เริ่มจากการกําหนดจุดประสงคของหลักสูตร การ
กํ า หนดเนื้ อ หาและประสบการณ ก ารเรี ย นรู ข องหลั ก สู ต ร การนํ า หลั ก สู ต รไปใช และการ
ประเมินผลหลักสูตร ซึ่งในแตละขั้นตอนจะมีการพิจารณาปรับปรุงควบคูไปดวย
โดยสรุปนักวิชาการไดแบงองคประกอบของหลักสูตรออกเปนองคประกอบตางๆ แตกตาง
กันใน 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือ การใชชื่อองคประกอบที่เปนองคประกอบเดียวกันแตกตางกัน และ
ประเด็นที่สองคือ มีการแบงบางองคประกอบออกเปนมากกวาหนึ่งองคประกอบตางหาก
สวนที่ใชชื่อองคประกอบที่เปนองคประกอบเดียวกันแตกตางกันมีดังนี้
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1. ความมุ งหมายของหลั กสู ตร ชื่ อที่ ใช ได แก จุ ดมุ งหมายทางการศึ กษา เป าหมาย
วัตถุประสงคเฉพาะ จุดประสงคการเรียนรู/หลักสูตร เปาประสงคและนโยบายการศึกษา จุดหมายของ
หลักสูตร
2. เนื้อหาสาระของหลักสูตร ชื่อที่ใช ไดแก มวลประสบการณที่จะทําใหเกิดการเรียนรู
เนื้อหา ขอบขายเนื้อหา/องคความรู โครงสรางหลักสูตร
3. การนําหลักสูตรไปใช ชื่อที่ใช ไดแก การวางแผนการใชหลักสูตร กิจกรรมการเรียน
การสอน แผนการสอน กระบวนการเรียนรู ยุทธศาสตรการเรียนการสอน วิธีการเรียนการสอน
4. การประเมินผลหลักสูตร ชื่อที่ใช ไดแก การประเมินผล การพิจารณาตัดสิน แผนการ
วัดและประเมินผล วิธีการประเมินผลการเรียนการสอน แนวการประเมินผลการเรียนรู
สวนที่มีการแบงบางองคประกอบออกเปนมากกวาหนึ่งองคประกอบตางหากมีดังนี้
1. เนื้อหาสาระของหลักสูตร แบงออกเปนอีก 2 องคประกอบคือ ประสบการณเรียนรู
และรูปแบบและโครงสรางหลักสูตร
2. การนําหลักสูตรไปใช แบงแผนการใชสื่อการเรียนการสอนออกเปนองคประกอบตางหาก
การวิ จั ย นี้ ไ ม แ บ ง เป น องค ป ระกอบย อ ยดั ง นั้ น จึ ง แบ ง องค ป ระกอบหลั ก สู ต รเป น 4
องคประกอบ ประกอบดวย 1) ความมุงหมายของหลักสูตร 2) เนื้อหาสาระของหลักสูตร 3) การ
นําหลักสูตรไปใช 4)การประเมินผลหลักสูตร ดังแสดงในตารางที่ 2.4 ดังนั้นองคประกอบของ
หลักสูตรวิจัยจึงประกอบดวยองคประกอบทั้ง 4 ดังกลาว
ตารางที่ 2.4 องคประกอบของหลักสูตรจําแนกตามนักวิชาการ
องคประกอบหลักสูตร
1. ความมุงหมายของหลักสูตร
2. เนื้อหาสาระของหลักสูตร
3. การนําหลักสูตรไปใช
4. การประเมินผลหลักสูตร

นักวิชาการ
5
6

1

2

3

4

7

8

9





































-



































หมายเหตุ: 1 = Tyler (1950) 2 = Taba (1962) 3 = Beauchamp (1981) 4 = วิชัย ดิสสระ (2535) 5 =
สงบ ลักษณะ (2542) 6 = ธํารง บัวศรี (2542) 7 = ปรียาพร วงศอนุตรโรจน(2542) 8 =
ประยงค เนาวบุตร และสุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ (2545) 9 = บุญมี เณรยอด (2546)
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3. แนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบหลักสูตร
นักวิชาการไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของหลักสูตรทั้ง 4 องคประกอบ ไดแก
จุดมุงหมายของหลักสูตร เนื้อหาสาระของหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช และการประเมินผล
หลักสูตร ดังนี้
3.1 แนวคิดในการกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร
นักวิชาการไดเสนอลักษณะที่ดีของการกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรไวดังนี้ สงัด
อุทรานันท (2532) กลาววา จุดมุงหมายที่ดีของหลักสูตรนั้น ควรมีลักษณะที่สําคัญ ไดแก 1) ควร
จะตั้งอยูบนรากฐานทางการศึกษาอยางถูกตอง เชน พื้นฐานทางปรัชญา จิตวิทยา สังคมวิทยา
และธรรมชาติของความรู และจะตองตั้งอยูบนรากฐานของความจริงและสามารถนําไปปฏิบัติได
2) สอดคลองกับความตองการของสังคม สามารถสนองความตองการของสังคมและชาติ 3)
สอดคลองกับความตองการของเด็กสามารถสนองความตองการของผูเรียนตามหลักจิตวิทยา
การเรียนรูที่เหมาะสมกับวัย 4) จะตองมุงสรางเสริมคานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรม 5) จะตองเนนและสงเสริมคุณสมบัติสวนบุคคลของผูเรียนใหมีความเจริญงอกงาม
หลายดาน ตลอดจนสงเสริมใหคิดเปน มีความสนใจ กระตือรือรน มีอาชีพตามความถนัด 6)
จะตองชวยใหผูเรียนไดรับประโยชนจากการศึกษาใหมากที่สุด 7) จะตองมีความชัดเจน ไม
คลุมเครือ และมีความตอเนื่องกันทุกขอโดยไมมีความขัดแยง 8) ควรจะยืดหยุนไดและเปลี่ยนแปลง
ไดตามความเหมาะสมกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่ ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539) กําหนด
หลักสําคัญในการกําหนดจุดประสงคในระดับหลักสูตร ประกอบดวย 1) ตองสอดคลองกับ
จุดประสงคของการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป 2) ตองมีความสําคัญหรือมีคุณคาตอผูเรียน 3) ตอง
ใชภาษาที่ชัดเจน กะทัดรัด ไมคลุมเครือ 4) ตองมีการพัฒนาผูเรียนทั้งในดานสติปญญา ทักษะ และ
เจตคติ 5) ตองตั้งอยูบนรากฐานของความจริง 6) ตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
โดยสรุปลักษณะที่ดีของจุดมุงหมายของหลักสูตร ประกอบดวย กําหนดโดยพิจารณาถึง
พื้นฐานทางการศึกษาและพื้นฐานของความจริง สอดคลองกับความตองการของสังคม ผูเรียน
และจุดประสงคของการศึกษาในระดับสูง มุงสรางเสริมคานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรม สงเสริมคุณสมบัติสวนบุคคลของผูเรียนใหมีความเจริญงอกงามหลายดาน ชวยให
ผู เ รี ย นได รั บ ประโยชน จากการศึ กษาให มากที่ สุ ด มี ความชั ดเจน ไม คลุ มเครื อ ยื ดหยุ นได และ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
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3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการกําหนดเนื้อหาสาระของหลักสูตร
นักวิชาการไดกําหนดหลักเกณฑในการเลือกเนื้อหาของหลักสูตรไวดังนี้ สันต ธรรมบํารุง
(2527 อางถึงใน เฉลิมศักดิ์ เย็นสําราญ, 2545) ไดสรุปหลักเกณฑการเลือกเนื้อหาวิชาเพื่อบรรจุไวใน
หลักสูตร ประกอบดวย เนื้อหาที่เปนแกนสาระสําคัญของความรูในศาสตรนั้น มีคุณคาและ
ประโยชนในการที่จะถายทอดตอไป มีประโยชนตอการดํารงชีวิต สอดคลองกับความตองการและ
ความสนใจของผูเรียน เนื้อหาที่ชวยใหสามารถดํารงสังคมไวอยางปกติสุขและชวยสงเสริม
พัฒนาการของสังคมประชาธิปไตย เนื้อหาที่ใชบอยที่สุดและเปนสากลนิยม สอดคลองกับ
ประสบการณของผูเรียนและทําใหผูเรียนไดรับผลสูงสุด สอดคลองกับความเปนจริงในสังคมและ
เปนที่ตองการของสังคม เนื้อหาที่ทางบานไมสามารถสอนได เนื้อหาที่เกี่ยวกับการอยูรอดของ
ผูเรียนและชวยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูเรียนใหดีขึ้น เนื้อหาที่เหมาะสมกับวัย ชวยสงเสริมการใช
เวลาวางของผูเรียนใหเกิดประโยชนในดานการฝกทักษะการปฏิบัติอื่นๆ นอกเหนือไปจากทางอาชีพ
และความชํานาญพิเศษ เนื้อหาที่จะชวยใหสื่อความหมายกับผูอื่นไดดี เชื่อถือได ชวยสงเสริมให
ผูเรียนมีสุนทรียภาพ ไดจากผูทรงคุณวุฒิในศาสตรนั้นๆ ชวยกระตุนจินตนาการของผูเรียน เนน
กระบวนการสืบสวน มีความสมดุลในความกวางและความลึก และสอดคลองกับจุดมุงหมายที่วาง
ไว และควรสนองความตองการของความมุงหมายไดหลายๆ ขอ ในขณะที่ ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ
(2539) กําหนดหลักเกณฑที่สําคัญในการเลือกเนื้อหาวิชา ไววามีความสําคัญตอการเรียนรู ถูกตอง
ทันสมัยนาสนใจ เปนสิ่งที่เรียนรูได สอดคลองกับจุดประสงค เปนประโยชนตอผูเรียน และสามารถ
จัดใหผูเรียนได
สรุปไดวา การกําหนดเนื้อหาสาระของหลักสูตรควรคํานึงถึงสิ่งตางๆ ไดแก เนื้อหาที่เปน
แกนสาระสําคัญของความรูในศาสตร มีคุณคาและประโยชน มีความเปนสากล เชื่อถือได มีความ
สมดุลในความกวางและความลึก สงเสริมใหผูเรียนมีสุนทรียภาพ ชวยกระตุนจินตนาการของ
ผูเรียน เหมาะสมกับผูเรียน (สอดคลองกับความตองการ ความสนใจ และประสบการณ ชวย
ปรับปรุงคุณภาพชีวิต) เนื้อหามีความเหมาะสมกับสังคม (สอดคลองกับความตองการของสังคม
และความเป น จริ ง ของสั ง คม ช ว ยให ส ามารถดํ า รงสั ง คมไว อ ย า งปกติ สุ ข ) สอดคล อ งกั บ
จุดมุงหมายที่วางไว และเนื้อหาที่สามารถจัดใหผูเรียนได (เนื้อหาที่สื่อความหมายกับผูอื่นไดดี
เปนสิ่งที่เรียนรูได)
3.3 แนวคิดเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช
นักวิชาการไดกําหนดแนวคิดเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช ไวดังนี้ สงัด อุทรานันท
(2532) กลาวถึงการนําหลักสูตรไปใชมีงานที่ตองปฏิบัติอยู 3 งาน คือ 1) งานบริหารและบริการ
หลักสูตร ประกอบดวย การเตรียมบุคลากร การจัดครูเขาสอน การบริหารและบริการวัสดุหลักสูตร
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ใหครบและทันเวลา การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหแกผูใชหลักสูตร 2) งานดําเนินการเรียน
การสอนตามหลักสูตร ประกอบดวย การปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพของทองถิ่น
การจัดทําแผนการสอน การจัดกิจกรรมการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน และ 3)
งานสนับสนุนและสงเสริมการใชหลักสูตร ประกอบดวย การนิเทศและติดตามผลการใชหลักสูตร
และการจัดตั้งศูนยวิชาการเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการใชหลักสูตร สวน วิชัย ดิสสระ (2535)
กลาววา การนําหลักสูตรไปใชเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาหลักสูตร บุคคลที่มีหนาที่โดยตรง
ที่ สุ ด คื อ ครู / อาจารย ในฐานะผู นํ า หลั ก สู ต รไปใช ใ นห อ งเรี ย น การนํ า หลั ก สู ต รไปใช จ ะมี
ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับองคประกอบทั้ง 3 ประการ คือ การเตรียมครู/อาจารย
บทบาทของผูบริหารหรืออาจารยใหญ และการสอนของครู ในขณะที่ ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ
(2539) แบงงานการนําหลักสูตรไปใชเปน 2 งาน คือ 1)งานบริหารหลักสูตร ประกอบดวย
การศึกษาวิเคราะหและทําความเขาใจหลักสูตร การเตรียมบุคลากร การจัดครูเขาสอน การจัด
ตารางสอน การจัด แผนการเรีย น การบริก ารวัส ดุห ลัก สูต รและสื่อ การเรีย นการสอน การจัด
สิ่งอํานวยความสะดวก การนิเทศติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร การประชาสัม พัน ธ
หลักสูตร และ 2) งานสอน ประกอบดวย การวางแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร การพัฒนาและใชสื่อการเรียนการสอน การจัดสอนซอมเสริม การวัด
และประเมินผลการเรียนรู และ ธํารง บัวศรี (2542) กลาววา การนําหลักสูตรไปใชเปนขั้นตอนที่
สํ า คั ญ ขั้ น หนึ่ ง ของการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร เพราะนอกจากจะต อ งมี ก ารวางแผนและเตรี ย มการ
ลวงหนาแลว ยังจะตองติดตามผลการดําเนินงานอยางใกลชิดดวย ซึ่งการนําหลักสูตรไปใชใน
โรงเรียนมีสิ่งสําคัญตองทําอยู 4 เรื่อง คือ 1) การวางแผนนําหลักสูตรใหมเขาแทนที่หลักสูตรเดิม
2) การเตรียมการกอนนําหลักสูตรไปใช 3) การตรวจสอบความพรอม และ 4) การบริหารงานการใช
หลักสูตร สวน วิชัย ราษฎรฺศิริ (2522 อางถึงใน ประยงค เนาวบุตร และสุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ,
2545) กลาววา การนําหลักสูตรไปใช หมายถึง กิจกรรมตางๆ ที่ผูบริหารและครูนําไปปฏิบัติใหเกิดผล
แกผูเรียน ประกอบดวยกิจกรรม 3 ประการ คือ 1) การแปลงหลักสูตรสูการสอน ไดแก การจัดทํา
เอกสารหลักสูตร วัสดุและอุปกรณการสอนที่ตองใชในการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุผลสําเร็จตาม
จุดมุ งหมายของหลั กสู ตร เช น แผนการสอน คูมือครู แบบเรียน แบบฝกเสริมทักษะ หนังสืออาน
ประกอบ เปนตน 2) การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก เชน วัสดุหลักสูตร เอกสารหลักสูตร การจัด
อบรมบุคลากรทั้งผูสอนและผูเกี่ยวของอื่นๆ รวมทั้งการเตรียมอาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ หองสมุด
ใหพรอมที่จะรองรับกิจกรรมการเรียนรูตามที่หลักสูตรกําหนดไว และ 3) การสอน เปนกระบวนการที่
ประกอบด ว ยกิ จ กรรมการเรี ย นรู แ ละรายละเอี ย ดของเนื้ อ หาวิ ช า จุ ด หมายปลายทางของ
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กระบวนการสอนคือ ทําใหผูเรียนบรรลุผลตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวในหลักสูตร การสอนถือวา
เปนหัวใจและเปนกิจกรรมสําคัญที่สุดในการนําหลักสูตรไปใช หากไมมีการสอน หลักสูตรแมจะ
กําหนดไวอยางดีเลิศเพียงใด ก็ไมสามารถทําใหผูเรียนบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่มุงหวังได
สรุปไดวา การนําหลักสูตรไปใชประกอบดวย 2 งาน คือ การบริหารหลักสูตร ไดแก
การเตรียมบุคลากร การเตรียมวัสดุอุปกรณ การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และการดําเนินการเรียน
การสอน ไดแก การจัดทําแผนการสอน การจัดกิจกรรมการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน
การสอน
3.4 แนวคิดการประเมินหลักสูตร
นักวิชาการไดกําหนดแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรไวดังนี้ วิชัย ราษฎรฺศิริ (2522
อางถึงใน ประยงค เนาวบุตร และสุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ, 2545) กลาววา การประเมินผล
หลักสูตรเปนกระบวนการคนหาคําตอบเกี่ยวกับหลักสูตร 2 ลักษณะคือ การประเมินผลการเรียน
เปนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพของผูเรียนและการปรับปรุงการเรียนการสอนของครู
และการประเมินผลหลักสูตร เปนการประเมินผลเกี่ยวกับปจจัยตัวปอน กระบวนการ ผลผลิต และ
ผลกระทบของหลักสูตรเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร Tyler (1950) กลาววา การประเมิน
เปนการเปรียบเทียบระหวาง " สิ่งที่เปนจริง " (what is) กับ " สิ่งที่ควรเปน " (what should be) และ
การใชขอมูลความไมสอดคลองเปนหลักในการตัดสินใจสรุปผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหาร
หลักสูตร Taba (1962) ใหความหมายวา การประเมินเปนกระบวนการของการตัดสินใจ และ
ตัด สิน คุณ คา การบรรลุผ ลของจุด มุง หมายทางการศึก ษา วิชัย วงษใ หญ (2537) กลา ววา
การประเมิน ผลเปน การตรวจสอบดูวา การจัด การเรีย นการสอนไดบ รรลุจุด ประสงคต ามที่
กําหนดไวหรือไม สมควรจะมีการปรับแกในสวนใดบาง สวน ลัดดาวัลย เพชรโรจน (2545) กลาววา
การประเมินหลักสูตร หมายถึง กระบวนการหาคําตอบวาหลักสูตรมีสัมฤทธิผลตามจุดมุงหมายที่
กําหนดไวหรือไม มากนอยเพียงใด โดยมีการวัด การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลจาก
หลายองคประกอบ ไดแก 1) วิเคราะหจากตัวหลักสูตรโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค การจัด
เนื้อหาวิชา ความครบถวน ความทันสมัย การจัดลําดับการเรียนรู 2) วิเคราะหจากการเตรียมความพรอม
เพื่อสงเสริมการใชหลักสูตร โดยพิจารณาจากเอกสารประกอบหลักสูตร คูมือผูเรียนและคูมือผูสอน 3)
วิเคราะหจากกระบวนการนําหลักสูตรไปใช โดยพิจารณาจากการบริหารหลักสูตร การจัดชุดวิชา
การจัดผูสอน การพัฒนากิจกรรมการเรียน การพัฒนาสื่อ และการพัฒนาการวัดและประเมินผล
4) วิเคราะหจากสัมฤทธิผลการเรียนของผูเรียน โดยพิจารณาจากความรูความสามารถของผูเรียน
บุญมี เณรยอด (2546) กล าวว า การประเมิน ผลหลัก สูตร เป น กระบวนการคน หาว า การจัด
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ประสบการณการเรียนรูดําเนินไปไดผลอยางไร เชน มีการพัฒนาใหกาวหนาหรือไม มีการจัด
ระเบียบ (organized) อยางไร มีจุดเดน จุดดอยอยางไรบางในแผนนั้นๆ ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเนนตัวแปร
ที่ชวยใหสามารถตรวจสอบความแมนยําของสมมติฐานเบื้องตนเกี่ยวกับโครงการการสอนซึ่งไดจัด
ระเบียบและพัฒนาไปแลว และยังชวยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือเฉพาะอยางที่ครูใชใน
สถานการณตางๆ ไดดวย
สรุปไดวา การประเมินหลักสูตร หมายถึง การดําเนินการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับ
การนําหลักสูตรไปใช เพื่อเปนสารสนเทศประกอบการพิจารณาปรับปรุงหรือตัดสินคุณคาของ
หลักสูตร อันเนื่องมาจากความตองการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนใหบรรลุจุดมุงหมายทาง
การศึกษา เปนกิจกรรมที่ประกอดวยการประเมินผลการเรียน และการประเมินผลหลักสูตร
สวนที่ 2 แนวคิดการบริหารหลักสูตรวิจัย
การบริหารหลักสูตรเปนสวนหนึ่งขององคประกอบการนําหลักสูตรไปใชซึ่งเปนขั้นตอน
สําคัญขั้นตอนหนึ่งที่สงผลตอผลสําเร็จของหลักสูตร เพราะแมจะมีหลักสูตรที่ดีแลวแตการบริหาร
หลักสูตรไมดี ก็ยอมทําใหผลลัพธของหลักสูตรไมมีคุณภาพได นักวิชาการไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
การบริหารหลักสูตร ไวดังนี้
1. ความหมายของการบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตรเปนงานสําคัญประการหนึ่งของผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่
เกี่ ย วข อ งในสถานศึ ก ษา ผู บ ริ ห ารและบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งต อ งรู จั ก และเข า ใจความหมาย
ตลอดจนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อใหบรรลุตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว นักวิชาการไดเสนอ
ความหมายของการบริหารหลักสูตรไวหลายทัศนะดังนี้ Vandyke (1964) ใหความหมายวาการบริหาร
หลักสูตร คือการดําเนินงานดานกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุจุดประสงคที่วางไว ซึ่งนโยบาย
และวิ ธี ดํา เนิ น งานจะต อ งประกอบด ว ย เป า หมายที่ สํ า คั ญ มี ก ารวางแผนดํา เนิ น งานอย า งมี
ประสิทธิภาพ Knowles (1978) ใหความหมายวา เปนกระบวนการบริหารหลักสูตรและการสอน
รวมถึงการบริหารคน เงิน ทรัพยากร ซึ่งจําเปนสําหรับการดําเนินงานหลักสูตรและการสอนให
เปนไปไดดวยดี ทั้งนี้ตองสอดคลองกับนโยบายและขอปฏิบัติที่สถาบันการศึกษากําหนด สันต
ธรรมบํารุง (2527) กลาววา การบริหารหลักสูตรเปนการบริหารงานดานวิชาการหรือการนํา
หลักสูตรไปใช ซึ่งเปรียบเสมือนการบริหารกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนที่เกี่ยวของกับการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด นพพงษ บุญจิตราดุล (2534) ให
ความหมายวาเปนกระบวนการหรือกิจกรรมที่บุคคลรวมกันดําเนินการโดยมีเครื่องมือคือหลักสูตร
ซึ่งเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของโรงเรียนในอันที่จะเตรียมเด็กหรือเยาวชนใหเกิดความรู ทักษะ
ทัศนคติและประสบการณที่ดีในการที่จะดําเนินและดํารงชีวิตในสังคมของตนไดอยางถูกตองและ
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เปนสมาชิกที่มีประสิทธิภาพ ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539) กลาววาการบริหารงานหลักสูตรเปน
การบริหารและดําเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวในหลักสูตร
ผูบริหารจะเปนแกนนําโดยมีผูชวยฝายตางๆ หัวหนาหมวดวิชา ครูวิชาการครูผูสอน และหนวยงาน
อื่นๆ ที่เสริมการบริหารหลักสูตร วัชรี บูรณสิงห (2544) ใหความหมายวาเปนการจัดการและ
การดําเนินการ การควบคุมดูแล สงเสริมและสนับสนุนใหการจัดกิจกรรมตางๆ ในสถานศึกษา
ใหต อบสนองตอ จุด หมายหรือ จุด มุง หมายของหลัก สูต รโดยใชท รัพ ยากรการบริห ารที่มีอ ยู
อยางจํากัดในสถานศึกษานั้นใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุด
กลาวโดยสรุป การบริหารหลักสูตรหมายถึง การจัดการและการดําเนินงาน การควบคุมดูแล
สงเสริมสนับสนุนรวมกันของบุคคลในการจัดกิจกรรมและสภาพแวดลอมตางๆ เพื่อใหหลักสูตรบรรลุ
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยสิ่งที่ปฏิบัติอาจอยูในรูปของกระบวนการ หรืองาน หรือกิจกรรม
2. องคประกอบของการบริหารหลักสูตร
จากความหมายของการบริหารหลักสูตรหมายถึง การดําเนินงานรวมกันของบุคคลใน
การจัดกิจกรรมและสภาพแวดลอมตางๆ เพื่อใหหลักสูตรบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ดังนั้น
องคประกอบของการบริหารหลักสูตรจึงหมายถึงกิจกรรมตางๆ ที่ดําเนินการเพื่อใหหลักสูตรบรรลุ
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว นักวิชาการไดกําหนดกระบวนการหรืองานหรือกิจกรรมตางๆ ที่เปน
องคประกอบของการบริหารหลักสูตรไวหลายทัศนะดังนี้
วิชัย วงษใหญ (2525) กลาววากิจกรรมที่เปนองคประกอบของการบริหารหลักสูตร
ประกอบดวย การเตรียมวางแผนงานเพื่อการใชหลักสูตร การจัดเตรียมอบรมครูเพื่อใหใชหลักสูตร
ใหม การจัดครูเขาสอน การจัดตารางสอน การจัดบริการวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียน
การประชาสัมพันธการใชหลักสูตร การจัดสภาพแวดลอมและการเลือกสรรโครงการกิจกรรมเสริม
หลักสูตร การจัดโครงการประเมินผลการใชหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร
วิไลลักษณ เดชะ (2549) กลาววาหลักสูตรจะเปนไปตามเจตนารมณที่ตั้งไวไดหรือไมนั้น
ขึ้นอยูกับการนําหลักสูตรไปใช ครู/อาจารยผูสอนจะตองนําหลักสูตรไปใชโดยนําไปจัดทําโครงการ
หรือแผนการจัดการเรียนรู เพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งขั้นตอนนี้เปนเปนขั้นตอนที่
สําคัญที่สุดในการนําหลักสูตรไปใช ความสําเร็จหรือลมเหลวของหลักสูตรไมไดอยูที่วาหลักสูตรดี
มากนอยเพียงใด แตอยูที่การนําหลักสูตรไปใช ครู/อาจารยผูสอนจึงเปนตัวจักรที่สําคัญที่สุด
การเอาใจใสตอการสอน การสอนใหสอดคลองกับความมุงหมายของหลักสูตร การเลือกวิธีการ
สอน และกิ จกรรมที่ เ หมาะสม สิ่ ง เหลา นี้เ ป น ปจ จัย ที่ จ ะชี้ ช ะตาของหลั ก สู ต รทั้ ง สิ้น ผู บ ริห าร
โรงเรียนมีหนาที่คอยใหความรู ความสะดวก ใหคําแนะนํา และใหกําลังใจครู/อาจารย เพื่อใหการสอน
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ของครู/อาจารยบังเกิดผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนในฐานะที่มีบทบาทใน
การนําหลักสูตรไปใช จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรเปนอยางดี มี
การวางแผนการใช หลัก สูตร ประชาสัม พัน ธห ลัก สูตร เตรียมความพรอมดานอาคาร สถานที่
งบประมาณ การจัดหาวัสดุอุปกรณ จัดอบรมครู/อาจารย กระตุนและสงเสริมครู/อาจารยในการใช
หลักสูตรอยางถูกตองสม่ําเสมอ ติดตามและประเมินการนําหลักสูตรไปใช
ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539) แบงองคประกอบของหลักสูตรในสวนของการนําหลักสูตร
ไปใชป ระกอบดว ยงาน 2 ประเภท คือ งานบริห ารหลัก สูตร และงานสอน โดยงานบริหาร
หลักสูตร ประกอบดวย การศึกษาวิเคราะหและทําความเขาใจหลักสูตร การเตรียมบุคลากร การจัดครู
เขาสอน การจัดตารางสอน การจัดแผนการสอน การบริการวัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก(อาคารสถานที่ งบประมาณ การบริการหองสมุด) การนิเทศติดตาม
และประเมินผลการใชหลักสูตร การประชาสัมพันธหลักสูตร
กิติมา ปรีดีดิลก (2532) กลาววา การจัดการเรียนการสอนเปนหนาที่โดยตรงของผูบริหาร
โรงเรียน จะตองจัดใหมีการสอนที่ถูกตอง ตลอดจนมีการอํานวยความสะดวกเพื่อการจัดการเรียน
การสอนอยางมีประสิทธิภาพ หลักที่สําคัญของการจัดการเรียนการสอนคือควรจัดความรูและ
คุณสมบัติอื่นที่ตองการใหแกผูเรียนไดอยางถูกตองและเหมาะสม เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เนื้อหาที่สอนยืดหยุนตามเหตุการณและทองถิ่น และความสนใจของผูเรียน
การจัดการเรียนการสอนที่ผูบริหารจะตองปฏิบัติ ไดแก 1) การจัดแผนการเรียน (ใหผูเรียนมีโอกาสได
เลือกเรียน) 2) การจัดตารางสอน 3) การจัดชั้นเรียน 4) การจัดครูเขาสอน 5) การจัดใหมี
แผนการจัดการเรียนรู(แผนการสอน) 6) การจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนและแหลงเรียนรู
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2542) กลาววา การพัฒนาหลักสูตรเปนกระบวนการทํางานที่เปน
ระบบตอเนื่องครบวงจรระบบของหลักสูตร ระบบของหลักสูตรหมายถึง องคประกอบตางๆ ที่พึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกันอยางสม่ําเสมอจนเกิดเปนความสัมพันธที่เชื่อมโยงกัน ระบบหลักสูตรแบบครบ
วงจรแบงไดเปน 3 ระบบยอยคือ ระบบการสรางหลักสูตร ระบบการนําหลักสูตรไปใช และระบบ
การประเมินหลักสูตร โดยในสวนของระบบการใชหลักสูตร ประกอบดวย การขออนุมัติหลักสูตร
การวางแผนการใชหลักสูตร และการบริหารหลักสูตร การขออนุมัติหลักสูตร เปนการนําหลักสูตรเสนอ
หนวยงานเพื่อใหความเห็นชอบหลักสูตรกอนที่จะนําหลักสูตรไปใช สวนการวางแผนการใชหลักสูตร
ควรคํานึงถึงสิ่งจําเปนตางๆ ไดแก การประชาสัมพันธหลักสูตร การเตรียมงบประมาณ การเตรียม
ความพรอมของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตร การเตรียมวัสดุหลักสูตร สิ่งอํานวยความ
สะดวกและอาคารสถานที่ ระบบบริหารของสถานศึกษา(บทบาทหนาที่และโครงสรางการบริหาร)

40
การประเมินผลและการติดตามการใชหลักสูตร และในสวนของการบริหารหลักสูตร จะตองคํานึงถึง
ปจจัยดานผูสอน ผูเรียนและสถานศึกษาควบคูกันไป การบริหารหลักสูตรประกอบดวย การจัดดําเนินการ
ตามแผนที่ วางไว การจั ดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน การจั ดตารางสอน การจั ดทํ าแผนการสอน
(ประกอบดวย วัตถุประสงค เนื้อหา วิธีการสอน สื่อการสอน และการประเมินผล) การจัดทําคูมือผูเรียน
การเตรียมความพรอมของผูเรียน การเตรียมความพรอมของผูสอน และการประเมินผลการเรียน
วัชรี บูรณสิงห (2544) กลาววาการบริหารหลักสูตรใหบรรลุจุดหมายนั้น ผูบริหารจะตอง
จัดการดานวิชาการตลอดจนจัดการอํานวยความสะดวกในโรงเรียนทุกอยางเพื่อใหการจัดการเรียน
การสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการตางๆ ที่ผูบริหารตองปฏิบัติ ไดแก การรับนักเรียน
การจัดแผนการเรียน(แผนการเรียนหมายถึงกลุมของรายวิชาตางๆ ที่จัดใหผูเรียนไดเลือกเรียน)
การจัดกลุมนักเรียนเขาชั้น การจัดตารางเรียน(ตารางสอน) การจัดบุคลากรสําหรับการสอน (การจัดครู
เขาสอน) การใชอาคารสถานที่ การจัดการสอนซอมและสอนเสริม การจัดหาหนังสือเรียน(การเลือก
แบบเรียน) การวัดและประเมินผลการเรียน และการจัดสรรงบประมาณ
โดยสรุป การนําหลักสูตรไปใชแบงเปนสองงานคือ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน การบริหารหลักสูตรมีสิ่งที่ตองดําเนินการประกอบดวย 16 กิจกรรม ดังแสดงในตารางที่ 2.5
ตารางที่ 2.5 กิจกรรมการบริหารหลักสูตรจําแนกตามนักวิชาการ
กิจกรรมการบริหารหลักสูตร

1

2

นักวิชาการ
3
4

5

1. การวางแผนการใชหลักสูตร




2. การเตรียมความพรอมของบุคลากร (การอบรมผูสอน)



3. การจัดครู/อาจารยเขาสอน



4. การรับผูเรียน
5. การจัดชั้นเรียน (ความพรอมของผูเรียน)


6. การจัดแผนการเรียน

7. การจัดทําแผนการสอน



8. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

9. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

10. การสอนซอมสอนเสริม
11. การจัดตารางสอน




12. การจัดบริการวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน





13. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก (อาคาร สถานที่ หองสมุด งบประมาณ)





14. การประชาสัมพันธหลักสูตร




15. การนิเทศติดตามและการประเมินผลการใชหลักสูตร




16. การกระตุนและสงเสริมครู/อาจารยในการใชหลักสูตร

หมายเหตุ: 1 = วิชัย วงษใหญ (2525) 2 = วิไลลักษณ เดชะ (2549) 3 = ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539) 4 = กิติมา ปรีดีดิลก (2532)
5 = ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2542) 6 = วัชรี บูรณสิงห (2544)
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แตเมื่อนํามาใชกับหลักสูตรการทัพอากาศซึ่งเปนหลักสูตรการศึกษาผูใหญและวิทยาลัยการ
ทัพอากาศเปนหนวยในระดับปฏิบัติจึงมีกิจกรรมที่ไมเกี่ยวของหลายกิจกรรม ไดแก กิจกรรมการรับ
ผูเรียนเปนหนาที่ของหนวยงานอื่นคือ กรมกําลังพลทหารอากาศ การจัดแผนการเรียนไมเกี่ยวของ
เพราะหลักสูตรวิจัยเปนเพียงหลักสูตรเทียบเทาไดกับหลักสูตรรายวิชาหนึ่งของหลักสูตรการทัพอากาศ
จึงไมมีแผนการเรียนใดๆ ใหผูเรียนไดเลือกเรียน ไมมีการจัดชั้นเรียนเพราะนักศึกษามีความสามามารถ
ในการเรียนรูไมแตกตางกัน ไมมีการกระตุนและสงเสริมอาจารยในการใชหลักสูตรเพราะอาจารย
ผูบรรยายเปนผูบรรยายภายนอก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
และการสอนซอมสอนเสริม เปนสวนหนึ่งของการนําหลักสูตรไปใชในสวนของการจัดการเรียนการสอน
ที่แยกพิจารณาตางหากในสวนตอไป ดังนั้นองคประกอบของการบริหารหลักสูตรของการวิจัยนี้จึง
ประกอบดวย การวางแผนการใชหลักสูตร การเตรียมความพรอมของบุคลากร การจัดอาจารยเขาสอน
การจัดทําแผนการสอน การจัดตารางสอน การบริการวัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน การจัด
สิ่งอํานวยความสะดวก การประชาสั มพั นธหลั กสู ตร และการนิ เทศติดตามและการประเมินผล
หลักสูตร ในสวนของการจัดการเรียนการสอนจะกลาวในสวนที่ 3 ตอไป
สวนที่ 3 แนวคิดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิจัย
การจัดการเรียนการสอนเปนงานสําคัญอีกงานหนึ่งของการนําหลักสูตรไปใชที่สงผลตอ
ผลลัพธของหลักสูตร ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนจึงเปนสิ่งที่งานวิจัยนี้นํามาเปนประเด็นที่ศึกษา
อีกประเด็นหนึ่งเพื่อใหไดสารสนเทศที่จะนําไปเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธสงเสริมการวิจัยของ
หลักสูตรการทัพอากาศ การนําเสนอในสวนนี้จึงประกอบดวย ความหมาย และองคประกอบของ
การจัดการเรียนการสอน
1. ความหมายการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนเปนการดําเนินการหลักสูตรที่เกี่ยวของกับผูสอนและผูเรียนและ
สภาพแวดลอมตางๆ Buch (1973) กลาววา การเรียนการสอน (instruction) มีความหมาย
แตกตางจากคําวา การสอน (teaching) บาง กลาวคือ การเรียนการสอนคํานึงถึงการเรียนรูของ
ผูเรียนในการเรียนการสอนผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูแทนการที่ครูเปนศูนยกลางในการเรียนซึง่
เปนลักษณะของการสอน การเรียนการสอนเปนการถายทอดความรู ทักษะ และเจตคติตางๆ โดย
มีการเตรียมการ มีการวางแผนตามหลักวิชา มีขั้นตอนหรือกระบวนการสอนที่เปนแบบแผนชัดเจน
มีกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนมีสวยรวม เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย เปนการใชศาสตรในการสอน
มากกวาในเรื่องของการสอน การเรียนการสอนครอบคลุมปฏิสัมพันธหลายรูปแบบ มิใชเพียง
ปฏิสัมพั นธระหงางบุคคลกับบุคคลเท านั้น อาจเปนปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสื่อตางๆ ก็ได
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ในขณะที่การสอนเนนปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน การเรียนการสอนมักเกิดขึ้นในสถานการณ
ของการเรียนการสอนในขณะที่การสอนเกิดขึ้นไดทุกหนทุกแหงไมจํากัดเวลาและสถนที่ นักวิชาการได
ใหความหมายของการจัดการเรียนการสอน ไวหลายทัศนะดังนี้
อาภรณ ใจเที่ยง (2540) ใหความหมายของการจัดการเรียนการสอนคือ กระบวนการ
ปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งผู ส อนกั บ ผู เ รี ย น เพื่ อ ทํ า ให ผู เ รี ย นเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมตาม
จุ ด ประสงค ที่ กํ า หนดซึ่ ง ต อ งอาศั ย ทั้ ง ศาสตร แ ละศิ ล ป ข องผู ส อน บุ ญ ชม ศรี ส ะอาด (2540)
กลาวถึงการจัดการเรียนการสอนมี 2 ลักษณะ ลักษณะแรก มีการจัดดําเนินการของผูสอนเพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยผูเรียนจะทํากิจกรรมที่อาศัยกระบวนการของสมองเพื่อใหเกิดการเรียนรู
ผลการเรียนรูอาจอยูในรูปของความเขาใจ การคิดวิเคราะห การประเมินผล ฯลฯ และลักษณะที่
สอง การจัดดําเนินการของผูสอนอาจอยูในรูปการบรรยาย สาธิต หรือปฏิบัติใหดู ใหอานเนื้อหา
สาระ ใหอภิปราย ใหทําแบบฝกหัด ใหศึกษาจากสื่อตางๆ ฯลฯ Arends (1989) ใหความหมาย
การจัดการเรียนการสอนวาเปนปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนในหองเรียนซึ่งผูสอนจะตองใช
วิธีการทางวิทยาศาสตร และทางศิลปะเขาดวยกันที่จะฝกฝนใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดี มีทักษะในการ
แกปญหา รวมทั้งทําใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต ในขณะที่ Jacobsen, Eggen และ
Kauchak (1993) ใหความหมายการจัดการเรียนการสอนวา เปนการทําใหผูเรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรูดวยตนเอง ผูสอนไมจําเปนตองสอนถึงวิธีการเรียนรูแตผูสอนตองจัดเตรียมเนื้อหา รูปแบบ
วิธีก ารเรีย นรูที่เ หมาะสมเพื่อ ใหไ ดพ ฤติก รรมตามตอ งการ รวมทั้ง ใหค วามชว ยเหลือ อํา นวย
ความสะดวกแกผูเรียนเพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่วางไว สวน Cole และ Chan (1994)
ใหความหมายวาเปนปฏิกิริยาระหวางผูสอนกับผูเรียนที่เกิดขึ้นโดยมุงหวังที่จะพัฒนาทางดาน
สติปญญา รางกาย อารมณ และสังคม ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2542) กลาววา การเรียนการสอน
หมายถึงการสอน (การถายทอดความรูจากผูสอนไปสูผูเรียน) และกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสอน
เชน การใชสื่อการสอน การจัดกิจกรรมระหวางสอน การทดสอบ และประยงค เนาวบุตร และ
สุท ธิว รรณ ตัน ติร จนาวงศ (2545) ใหค วามหมายการจัด การเรีย นการสอน
หมายถึง
กระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูประสบการณใหม และ
พัฒนาตนเองไดทั้งทางรางกาย สติปญญา ความรู คุณธรรม รวมทั้งสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุขในสังคม
ดังนั้นจึงสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิจัย หมายถึงกระบวนการปฏิสัมพันธ
ระหวางอาจารยผูสอนซึ่งหมายถึงอาจารยผูบรรยาย และอาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัยกับผูเรียนซึ่ง
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หมายถึงนักศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ที่ทําใหนักศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศเกิดการเรียนรูวิจัย
ทั้งทางดานความรู ทักษะการวิจัยและมีเจตคติที่ดีตอการวิจัย
2. องคประกอบการจัดการเรียนการสอน
องค ประกอบของการจั ดการเรียนการสอนเปนสว นที่ทําให ท ราบวา การดํา เนิ น การ
จัดการเรียนการสอนจะตองทําอะไรบาง นักวิชาการไดแบงองคประกอบของการจัดการเรียนการ
สอนไวหลายทัศนะดังนี้
ประยงค เนาวบุตร และสุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ (2545) แบงองคประกอบของการ
จัดการเรียนการสอน ประกอบดวย 8 องคประกอบ ไดแก 1) ผูสอน 2) ผูเรียน 3) หลักสูตร 4)
วัตถุประสงคของการสอน 5) เนื้อหาวิชา 6) กิจกรรมการเรียนการสอน 7) สื่อการเรียนการสอน 8)
การประเมินผลการเรียนการสอน แตละองคประกอบมีลักษณะดังนี้
1. ผูสอน หมายถึง ครูและคณาจารยในสถานศึกษาระดับตางๆ รวมทั้งผูใหความรูแก
บุคลากรในองคกรตางๆ ที่ทําหนาที่ทางดานการเรียนการสอน และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวย
วิธีการตางๆ ในสถานศึกษา และองคกร ผูสอนเปนผูจัดระบบการเรียนรูดวยการพิจารณาวาจะให
ผูเรียนเรียนรูเรื่องใด และเรื่องใดควรเรียนรูกอนหลัง ตลอดจนมีวิธีการอยางไรที่จะทําใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับวัย โดยผูสอนตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1.1 ผูสอนจะตองเปนผูมีความรูที่ดี มีความเขาใจที่ถูกตองในเนื้อหาวิชาที่สอน และวิชาอื่น
ที่จําเปนและเกี่ยวของกับเรื่องที่สอน เพื่อนํามาเสริมกับวิชาที่ผูเรียนไดเรียนทําใหเกิดการเรียนรูได
อยางละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น
1.2 ผูสอนตองตระหนักถึงการเรียนรูตองมีความสัมพันธกับชุมชนและสังคม การเรียนรู
จากประสบการณ จะเป นประสบการณตรงที่ ทําใหผู เรียนเกิดการเจริ ญเติ บโตทั้งในด านรางกาย
อารมณ สังคม และสติปญญา ผูสอนจะตองวางแผนในการสอนเพื่อจัดประสบการณการเรียนรู ทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูทั้งประสบการณทางตรงและทางออม ที่จะนําไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
แกปญหาของสังคมได
1.3 ผูสอนตองมีพื้นฐานจิตวิทยาการเรียนรู รูจักวิธีจูงใจใหผูเรียนเกิดความสนใจมากกวา
จะบังคับผูเรียนใหเรียนรู การเรียนการสอนตองคํานึงถึงเพศ อายุ วัย และระดับสติปญญาของผูเรียน
ความสัมพันธที่ดีระหวางผูเรียนกับผูสอน การใหรางวัลผูเรียน การลงโทษผูเรียนที่จะทําใหผูเรียนมี
สวนรวมในการเรียนการสอนอยางจริงจัง ซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด การเรียนรูที่ผูเรียน
มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนตามความถนัด ความสนใจ และความแตกตางระหวางบุคคลจะ
ทําใหเกิดการเรียนรูที่ดี
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1.4 ผูสอนตองมีทักษะการสอนในดานตางๆ เชน ทักษะในการใชคําถาม ทักษะการอธิบาย
ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะการใชวัสดุอุปกรณสื่อการเรียนการสอน เปนตน ผูสอนที่มีทักษะใน
การสอนจะชวยสรางบรรยากาศในการเรียนรู ทําใหผูเรียนไมเบื่อหนายและมีความเขาใจในเนื้อหา
อยางรวดเร็ว
1.5 ผูสอนที่มีบุคลิกภาพดี มีการวางตัวที่เหมาะสม ควบคุมอารมณได มีมนุษยสัมพันธที่ดี
รวมทั้งมีความเปนกันเองกับผูเรียน จะทําใหบรรยากาศการเรียนรูไดงายขึ้น
2. ผูเรียน การที่จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดีนั้น ผูสอนควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
2.1 ความตองการของผูเรียน เปนสิ่งแรกที่จะทําใหเกิดการเรียนรู เมื่อความตองการของ
ผูเรียนมีมากจนทําใหอยากจะเรียนรู อยากทํากิจกรรมในเนื้อหาบทเรียน ดังนั้นเนื้อหาวิชา กิจกรรม
การเรียนการสอนตองเหมาะสมกับวัยของผูเรียน
2.2 ความพรอมของผูเรียน หมายถึงความพรอมทางดานรางกาย อารมณ สังคมและ
สติปญญาของผูเรียนที่แสดงพฤติกรรมออกมา ผูสอนตองรูจักและเขาใจวุฒิภาวะประสบการณใน
การเรียนรูของผูเรียน จะชวยใหเขาใจถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ซึ่งจะนําไปถึง
การพัฒนาการเรียนรูของบุคคลและกลุมไดตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน
2.3 ปฏิสัมพันธของผูเรียน หมายถึง ปฏิกิริยาโตตอบที่เกิดขึ้นของผูเรียนที่มีตอสถานการณ
ในการเรียนรู อาจเปนลักษณะการเคลื่อนไหวทางรางกาย หรือทางอารมณ ความรูสึกที่แสดงออกมา
ซึ่งประสบการณของผูเรียนในการแกปญหาจะแสดงออกมาอยางดีใจเมื่อผูเรียนประสบความสําเร็จใน
การแกปญหา หรือการแสดงออกถึงการไมรับรูในปญหา ผูสอนจะตองรูจักสังเกตการณและใหขอมูล
ปอนกลับกับผูเรียนไดอยางถูกตองเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ จะทําใหเกิดการเรียนรูอยาง
รวดเร็วขึ้น
3. หลักสูตร หมายถึง ภาพรวมของประสบการณทั้งหมดที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อพัฒนาทั้ง
ทางดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา ซึ่งจัดอยูในกิจกรรมแตละเนื้อหาวิชาและกิจกรรมนอก
หองเรียนที่เสริมสรางประสบการณตางๆ ใหกับผูเรียน การสรางหลักสูตรตองมีเปาหมายยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลาง ใหผูเรียนเชื่อมั่นในตนเอง มีคานิยมที่ดี ซื่อสัตยสุจริต มีความรูคูคุณธรรม มีทักษะทาง
อาชีพที่เพียงพอตอการดํารงชีวิต หลักสูตรตองสัมพันธกับความตองการของสังคม และหลักสูตรนั้น
ตองยืดหยุนสามารถปรับใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได หลักสูตรที่ดีจะตอง
สรางประสบการณการเรียนรูที่ดีใหกับผูเรียน และผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศได
4. วัตถุประสงคของการสอน การสอนในชั้นเรียนเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร ผูสอนจะตอง
ศึกษาหลักสูตรในสวนที่เปนหลักการ จุดมุงหมาย โครงสราง เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอนอยาง
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ชัดเจนวา หลักสูตรตองการใหผูเรียนมีพฤติกรรมอยางไร ผูสอนจึงจะมาตั้งวัตถุประสงคของการสอน
เพื่อจะใหผูเรียนเกิดความรู เจตคติ และทักษะใหสอดคลองกับหลักสูตร ดังนั้นวัตถุประสงคของ
การสอนจึงเปนแนวทางที่จะกําหนดพฤติกรรมของผูเรียนที่ผูสอนตองการใหเกิดขึ้น ซึ่งผูสอนใช
เปนแนวทางในการกําหนดวิธีสอน กระบวนการสอน เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อวัสดุ
อุปกรณ รวมทั้งวิธีการวัดผลผูเรียน ดังนั้นผูสอนจะตองกําหนดวัตถุประสงคการสอนทุกครั้งที่
เตรียมสอน หรือกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เพื่อการสอนดําเนินไปดวยดี และผูเรียนเกิด
การเรียนรูในเรื่องใด หลังจากเรียนจบเนื้อหาแลวผูเรียนแสดงพฤติกรรมที่สังเกตหรือวัดได การกําหนด
วัตถุประสงคของการสอนจะตองกําหนดใหครอบคลุม 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดานทักษะพิสัย และ
ดานเจตพิสัย
5. เนื้อหาวิชา เนื้อหาวิชาที่จะนํามาสอนตองเปนเนื้อหาที่ถูกตองทันสมัย เปนประโยชนตอ
ผูเรียน สามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่ตองการ ซึ่งเนื้อหาวิชาสัมพันธกับ
วิธีการสอนและกิจกรรม ดังนั้นในการเลือกเนื้อหาวิชานั้นจะตองเลือกเนื้อหาวิชาที่จําเปนตอการมี
ชีวิต ความเป นอยู ของผู เรียน เนื้ อหาวิ ชาที่ช วยพัฒนาการคิ ดวิ เคราะห เนื้ อหาวิชาที่ ชวยพั ฒนา
ความคิดริเริ่มสรางสรรคของผูเรียน รวมเนื้อหาวิชาที่เปนความสนใจของผูเรียนตามลักษณะ อายุ เพศ
วัย เปนสิ่งที่ตองพิจารณาจัดเนื้อหาวิชาใหอยางเหมาะสมกับผูเรียนที่มีความแตกตางกัน รวมทั้งตอง
จั ดเนื้ อหาวิ ชาให มี ความต อเนื่ องและสั มพั นธ กั นเพื่ อมุ งให เกิ ดความสั มพั นธ ระหว างวิ ชา และ
ความสัมพันธที่เกิดขึ้นภายในตัวผูเรียน
6. กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยาง
มีประสิทธิภาพเพียงใด ขึ้นอยูกับวิธีการจัดกิจกรรมตางๆ ในชั้นเรียน กิจกรรมนั้นอาจเปนกิจกรรมเดี่ยว
หรือเปนหลายกิจกรรมตอเนื่องกันที่ผูสอนอาจเลือกกิจกรรมที่คนสนใจ หรือเปนกิจกรรมที่ผูสอนเลือก
ใหผูเรียนทํากิจกรรม ซึ่งการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนขึ้นอยูกับเนื้อหาวิชา ความพรอมของ
ผูเรียน ขนาดของห องเรียน การจัดหาวัสดุอุปกรณในการทํ ากิจกรรมใชเวลาพอเหมาะไมยุงยาก
ซับซอน กอใหเกิดความคิดริเริ่มและสรางสรรค ลักษณะของกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีตองเปน
กิจกรรมที่ผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดจุดประสงค และผูเรียนไดฝกฝนพฤติกรรมการเรียนรูทั้ง
ทางดานความรู เจตคติและทักษะตรงกับวัตถุประสงคการสอนที่กําหนดไว
7. สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนจะเปนวัสดุอุปกรณหรือวิธีการที่นํามาใชใน
การเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจ เขาใจเนื้อหาวิชาไดงายขึ้น เชน โทรทัศน ภาพยนตร
เครื่องบันทึกเสี ยง สไลด รู ปภาพ หุนจํ าลอง ของจริง แบบฝกหั ด แบบเรี ยนด วยตนเอง บทเรี ยน
โปรแกรม หรือคอมพิวเตอรชวยสอน เปนตน การที่จะเลือกสื่อการเรียนการสอนแบบใดตองพิจารณา
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ถึงลักษณะของเนื้อหาวิชา ลักษณะของผูเรียน เวลา สถานที่ ประโยชนที่ผูเรียนไดรับ และสื่อการเรียน
การสอนตองมีสวนในการสรางความคิดริเริ่มสรางสรรคใหเกิดขึ้นกับผูเรียนดวย
8. การประเมินผลการสอน เปนการประเมินผลสภาพการจัดการเรียนการสอน ความ
เหมาะสมของเนื้อหาสาระ กิจรรม วัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชในการเรียนการสอน รวมทั้งประโยชนที่
ผูเรียนไดรับจากการเรียนการสอนนั้นบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว หรือมีสิ่งที่ตองแกปรับปรุงในสวน
ใด ผูสอนสามารถวัดและประเมินผลการสอนไดหลายวิธี เชน การทดสอบ การสังเกต บันทึก การ
สัมภาษณ การตรวจผลงาน เปนตน การจะเลือกวัดผลดวยวิธีใดขึ้นอยูกับคุณลักษณะที่กําหนดไวใน
วัตถุประสงคของการสอน เปนหนาที่ของผูสอนทุกคนที่จะตองวัดและประเมินผลการสอนเพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอน
ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539) แบงองคประกอบของหลักสูตรในสวนของการนําหลักสูตร
ไปใชประกอบดวยงาน 2 ประเภท คือ งานบริหารหลักสูตร และงานสอน โดยในสวนของงานสอน
(การเรียนการสอน) ประกอบดวย การวางแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม
เสริมหลักสูตร การพัฒนาและใชสื่อการเรียนการสอน การจัดสอนซอมเสริม การวัดและประเมินผล
การเรียนรู งานสอน (การจัดการเรียนการสอน) เปนสวนที่ทําใหหลักสูตรจะประสบผลสําเร็จมากนอย
เพียงใดขึ้นอยูกับความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอน
อาภรณ ใจเที่ยง (2537) กลาวถึงองคประกอบในการจัดการเรียนการสอนไว 2 ดาน 1) ดาน
องคประกอบรวมซึ่งหมายถึง องคประกอบดานโครงสรางที่มาประกอบกันเปนการสอน ประกอบดวย
ครู หรือผูสอนหรือวิทยากร นักเรียนหรือผูเรียน และหลักสูตรหรือสิ่งที่จะสอน 2) ดานองคประกอบ
ยอย หมายถึง องคประกอบดานรายละเอียดของการสอน ซึ่งจะตองประกอบดวยกระบวนการเหลานี้
จึงจะทําใหเปนการสอนที่สมบูรณ ไดแก การตั้งจุดประสงค การกําหนดเนื้อหา การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การใชสื่อการสอน และการวัดผลประเมินผล
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2542) แบงกระบวนการจัดการเรียนการสอนเปน 3 องคประกอบ
คือ ผูสอน ผูเรียน และการสอน ซึ่งแตละองคประกอบมีลักษณะดังนี้
1. ผูสอน การเปนผูสอนที่ดีหรือผูสอนตามอุดมการณจะตองเปนผูมีความรูดี มีคุณธรรม
และมีความสามารถในการปฏิบัติได ความรูทางวิชาการของผูสอนตองเปนความรูที่รูจริง ทันกับ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี โดยที่ผูสอนจะตองศึกษาคนควาและทําความเขาใจในวิชาการใหถองแท
กอนลงมือสอนหรือลงมือปฏิบัติ การเตรียมการสอนจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูสอน รวมทั้งการเขาใจ
ปจจัยในการเรียนของผูเรียน เพื่อจะไดเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางผูสอนและผูเรียน
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2. ผูเรียน ผูเรียนแตละคนจะแตกตางกันไปตามความสามารถ ความสนใจและความพรอม
ผูสอนจําเปนตองรูจักผูเรียน สิ่งที่ผูสอนควรรูเกี่ยวกับผูเรียน ไดแก พื้นฐานความรูเดิม ความพรอมทาง
รางกาย ความพรอมทางสติปญญา ความถนัด ความสนใจ ความตองการจําเปน
3. การสอน การสอนประกอบดวยเนื้อหาที่สอนและกระบวนการสอน ซึ่งมีองคประกอบ
ยอย ไดแก การเตรียมการสอน วัตถุประสงคของวิชา เอกสารประกอบการสอน ความสามารถใน
การสอน การจัดกิจกรรมการสอน การใชสื่อการสอน และการประเมินผลการสอน เปนตน
สุพิน บุญชูวงศ (2533) กลาวถึงองคประกอบของการสอนไว 3 ประการ ไดแก ครู นักเรียน
และสิ่งที่จะสอน สรุปไดดังนี้
1. ครู บุคลิกภาพและความสามารถของครูผูสอนมีอิทธิพลตอการเรียนรูของผูเรียน
ผู ส อนควรมี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี แ ละรู จั ก เลื อ กใช วิ ธี ส อนที่ เ หมาะสมเพื่ อ ส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นประสบ
ผลสําเร็จในการเรียนรู
2. นักเรียนหรือผูเรียน ความสําเร็จในการศึกษาเปนเปาหมายสําคัญของผูสอน ผูสอนจึง
ควรเปนผูแนะแนว แนะนํา และจัดมวลประสบการณใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดมากที่สุด
3. สิ่งที่จะสอน ไดแก เนื้อหาวิชาตางๆ ครูจะตองจัดเนื้อหาใหมีความสัมพันธกัน นาสนใจ
เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น และสภาพแวดลอมตางๆ ของการเรียนการสอน
จําเนียร ศิลปวานิช (2538 อางถึงในพรนภา แจมดวง, 2551) กลาววาในกระบวนการเรียน
การสอนทุกระดับ จะประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 5 องคประกอบดังนี้
1. ครูผูสอน ครูผูสอนจะตองเปนผูมีความรูสูงกวาผูเรียนมากจึงจะเกิดผลดีแกการถายทอด
ความรู แตในปจจุบันความเชื่อเชนนี้มิไดเปนจริงเสมอไป เพราะมีองคประกอบอื่นๆ ในกระบวนการ
ถายทอดความรูหลายอยางเพิ่มขึ้น
2. ผูเรียน ครูผูสอนจะตองพิจารณาถึงผูเรียนดวยวา ผูเรียนคือใคร มีพื้นฐานความรูและ
ประสบการณเดิมอยางไร กอนที่ครูผูสอนจะลงมือสอน และในขณะเดียวกันครูผูสอนก็จะตอศึกษาหา
ความรูและยุทธวิธีที่จะนําไปใชในการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
ในทางที่ตองการ
3. หลักสูตร ครูผูสอนที่สอนโดยไมยึดหรือไมมีหลักสูตรก็อาจจะพาผูเรียนหลงทางเสียเวลา
ไปกับการเรียนในสิ่งที่ไมตรงวัตถุประสงค ดังนั้นครูผูสอนจะตองยึดหลักสูตรเปนหลักของการเรียน
การสอน และหลักสูตรที่ดีนั้นก็คือ หลักสูตรที่สรางขึ้นเพื่อสนองความตองการและแกปญหาที่
เกิดขึ้นในสังคม และประเทศชาติทั้งในปจจุบันและวางแผนเพื่ออนาคต
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4. สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนหมายถึง เครื่องมืออุปกรณทั้งหลาย เชน
แผนภูมิ แผนภาพ ตํารา วารสาร หนังสือ สื่อเทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอนจะชวยใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้นและประหยัดเวลาในการสอน ครูผูสอนจะตองศึกษาหาความรู
วิธีการใชสื่อการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพในการสอน ในการสอนจะตองเลือกใชสื่อการสอน
ให เหมาะสมกั บสภาพของผู เรี ยนและสอดคล องกั บสภาพสั งคมกั บสิ่ งแวดล อมของผู เรี ยนและ
ครูผูสอนดวย
5. การวัดผลและประเมินผล การวัดผลและประเมินผลเปนตัวเชื่อมโยงไปยังองคประกอบ
อื่นๆ อีก 4 ดานคือ ครูผูสอน ผูเรียน หลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน กลาวคือใชเปนขอมูลยอนกลับ
ไปสูการปรับปรุงทั้งครูผูสอน ผูเรียน หลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน
วั นเพ็ ญ วรรณโกมล (2544) กล าววาองคประกอบของกระบวนการเรี ยนการสอน
ประกอบดวย 5 องคประกอบ ประกอบดวย 1) การกําหนดจุดประสงคหรือเปาหมายของการสอน 2)
การกําหนดเนื้อหาสาระที่จะนํามาสอน 3) วิธีสอนแบบตางๆ 4) สื่อการเรียนการสอน 5) การวัดผล
และประเมินผล
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน สรุปไดวา การจัดการเรียน
การสอนเปนกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน เพื่อถายทอดความรู ความคิด หรือ
แนวปฏิบัติ โดยผานองคประกอบตางๆ 8 องคประกอบ ดังแสดงในตารางที่ 2.6 ไดแก ผูสอน
ผูเรียน หลักสูตร วัตถุประสงคการสอน เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน
การประเมินผลการเรียนการสอน
ตารางที่ 2.6 องคประกอบของการจัดการเรียนการสอนจําแนกตามนักวิชาการ
องคประกอบการจัดการเรียนการสอน
1. ผูสอน
2. ผูเรียน
3. หลักสูตร
4. วัตถุประสงคการสอน
5. เนื้อหาวิชา
6. กิจกรรมการเรียนการสอน
7. สื่อการเรียนการสอน
8. การประเมินผลการเรียนการสอน
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1 = ประยงค เนาวบุตร และสุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ (2545) 2 = ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539)
3 = อาภรณ ใจเที่ยง (2537) 4 = ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2542) 5 = สุพิน บุญชูวงศ (2533) 6 = จําเนียร
ศิลปวานิช (2538) 7 = วันเพ็ญ วรรณโกมล (2544)
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โดยสรุปการจะศึกษาปญหาการดําเนินการของหลักสูตรวิจัยวาเปนอยางไรนั้น จะตอง
ศึกษาใน 3 ประเด็น คือ หลักสูตรวิจัย การบริหารหลักสูตรวิจัย และการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
วิ จั ย โดยตั วแปรที่ ศึ ก ษาคื อ ส ว นประกอบของแต ละประเด็ น โดยในส วนของหลั ก สู ตร ได แก
จุดมุงหมายของหลักสูตร เนื้อหาสาระของหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช และการประเมินผล
หลักสูตร การบริหารหลักสูตร ไดแก การวางแผนการใชหลักสูตร การเตรียมความพรอมของบุคลากร
การจัดครู/อาจารยเขาสอน การจัดชั้นเรียน การจัดทําแผนการสอน การจัดตารางสอน การบริการวัสดุ
ประกอบหลั กสู ตรและสื่ อการเรี ยนการสอน การจั ดสิ่ งอํ านวยความสะดวก การประชาสั มพั นธ
หลักสูตร การนิเทศติดตามและการประเมินผลหลักสูตร และการกระตุนและสงเสริมครู/อาจารยใน
การใชหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ไดแก ผูสอน ผูเรียน หลักสูตร วัตถุประสงค
ของการสอน เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียน
การสอน ปญหาการดําเนินการหลักสูตรทั้ง 3 ประเด็นเปนสิ่งที่นําไปสูผลลัพธหลักสูตร หากมีปญหา
มากก็จะทําใหผลลัพธไมมีคุณภาพ
สวนที่ 4 แนวคิดในการพัฒนาผลลัพธหลักสูตรวิจัย
ผลลัพธหลักสูตรวิจัยของการวิจัยนี้คือ ผลงานวิจัยของนักศึกษา ซึ่งคุณภาพผลงานวิจัย
ของนักศึกษาจะเปนอยางไร ยอมมาจากการดําเนินงานหลักสูตรวิจัย ทั้งตัวหลักสูตรวิจัย การบริหาร
หลักสูตรวิจัย และการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิจัย ดังนั้นการพัฒนาผลลัพธหลักสูตรวิจัยจึง
เกี่ ยวของกับการดํ าเนินการตางๆ ที่ เกี่ยวของกับหลักสูตรวิจัย การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของในสวนนี้จึงเกี่ยวของกับ ปจจัยที่สงผลตอผลลัพธหลักสูตรวิจัย วิธีการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิจัย และแนวทางการพัฒนาที่ปรึกษางานวิจัย
1. ปจจัยที่สงผลตอผลลัพธหลักสูตรวิจัย
ผลลัพธหลักสูตรจะบรรลุผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือไมเพียงใด สามารถวัดได
จากการรับรูของผูเรียนตอปจจัยตางๆ ที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน นักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียนมีดังนี้
ลัดดาวัลย เพชรโรจน (2545) เสนอวา ตัวแปรที่สงผลตอตัวแปรผลลัพธการเรียนรูของ
หลักสูตร ประกอบดวย 4 ตัวแปร ไดแก 1) ตัวแปรดานความถนัดของผูเรียน 2) ตัวแปรดาน
การสนับสนุนของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 3) ตัวแปรดานกระบวนการของโรงเรียน 4)
ตัว แปรดานการสอน โดยตัวแปรดานความถนัดของผูเรียน เปนทักษะตางๆ ของผูเรียน ไดแก
ทักษะทางดานการใชภาษา ดานการคิดวิเคราะห ด านการคํานวณ ทักษะการปฏิบัติ รวมทั้ง
ความสามารถดานสติปญญาซึ่งสอดคลองกับ Chicago Public School Education (2005) ที่
กําหนดใหใชขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความสามารถและพัฒนาการของผูเรียนในการวิเคราะหและวาง
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ยุทธศาสตรการสอน เปนยุทธศาสตรหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสรางสมรรถภาพการจัดการเรียน
การสอน (instructional capacity)
ตัวแปรดานการสนับสนุนของครอบครัว ไดแก ตัวแปรที่เกี่ยวกับครอบครัว สถานภาพ
ทางบานของผูเรียน บทบาทและการกระทําของพอแม ตัวแปรดานการสนับสนุนของโรงเรียน
ไดแก สภาพหองเรียน ความพรอมของหองสมุด ตัวแปรดานกระบวนการดําเนินการของโรงเรียน
ไดแก การวางแผนการดําเนินการ การจัดโปรแกรม การเตรียมฝกอบรมครูผูสอน การจัดลําดับ
สาระของเนื้อหาตามความยากงาย การจัดตารางเวลา การจัดสภาพหองเรียน การจัดหาตําราและ
เลือกตําราเรียน การคัดเลือกผูสอนที่มีความสามารถสูง การพิจารณาแบบการเรียนของผูเรียน
การกระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการเรียน การแนะแนวการเรียน การใหขอมูลปอนกลับใหผูเรียนไดรับ
รูจุดบกพรองของตนเองเพื่อการปรับปรุงแกไข การประเมินผลอยางมีระบบตอเนื่องโดยการสังเกต
ของผูสอนหรือการตรวจสอบ บันทึกผลการเรียน ความประพฤติของผูเรียนแตละบุคคล และตัวแปร
ดา นการสอน ไดแ ก ตัว แปรที ่เ กี ่ย วขอ งกับ ตัว ผู ส อน หลัก สูต ร อุป กรณที ่ป ระกอบการสอน
วิธีการทดสอบความรูความสามารถของผูเรียน
จรัส สุวรรณเวลา (2545) เสนอปจจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนที่มีวิจัยเปน
ฐานไว 6 ปจจัย ประกอบดวย 1) การสรางและกําหนดคานิยมหลักของสถาบัน คือควรมีการ
กําหนดคานิยมและรับทราบรวมกันรวมถึงถือปฏิบัติ กําหนดทิศทางใหชัดเจน มีเปาหมาย 2) การ
สรางความสามารถและเจตคติที่เหมาะสมดานการศึกษาที่มีวิจัยเปนฐานซึ่งควรอาศัยความสามารถ
พิเศษ คือ การพัฒนาอาจารยใหมีความเขาใจและสามารถปฏิบัติได เพราะในการสอนแบบใชวิจัยเปน
ฐานนี้อาจารยตองมีความสามารถในการทําวิจัย และมีประสบการณในการทําวิจัย 3) การสราง
ระบบการศึกษาที่เอื้อใหผสมผสานการวิจัย หมายถึง จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และการ
ประเมินผลที่ไมเผด็จการทางความคิดอยางแบบที่ปฏิบัติกันอยางเดิมๆ แตมีการปรับโดยลดความ
แนนของหลักสูตรลงรวมไปกับการกระตุนใหผูเรียนใฝรูดวยตนเอง ตลอดจนใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การประเมิน ประกอบการตรวจสอบกํากับจากผูสอนอีกชั้นหนึ่ง 4) การสรางสิ่งจําเปนพื้นฐานหรือ
โครงสรางพื้นฐานที่เอื้อตอการศึกษาแบบใชวิจัยเปนฐาน เชน แหลงคนควา แหลงสืบคนความรู
เครื่องมือ สื่อ อุปกรณตางๆ ตลอดจนหองเรียนเล็กที่เหมาะสําหรับการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน
และกับผูสอน 5) การคัดเลือกนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสม เพราะในการศึกษานั้นจะไดผลดีตอง
ขึ้นอยูกับผูเรียนดวยวามีความเหมาะสมกับวิธีการนั้นๆ หรือไม ทั้งในเรื่องความรูพื้นฐานเดิม
ความสามารถ รวมถึงพฤติกรรมและเจตคติก็มีความสําคัญมาก 6) ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของ
การศึกษา สถาบันควรมีคานิยมหลักที่มุงใหเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค ซึ่งตัวชี้วัดเปนการวัด
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คุณลักษณะที่กําหนดไว อีกสวนหนึ่งจะเปนความพึงพอใจ และผลสัมฤทธิ์เมื่อนําคุณลักษณะ
เหลานั้นไปปฏิบัติจริงในชีวิตและการทํางาน กลาวโดยสรุปแบงเปนปจจัยได 5 ปจจัย ไดแก 1)
ปจจัยดานนโยบาย 2) ปจจัยดานผูสอน 3) ปจจัยดานระบบ 4) ปจจัยดานวัสดุอุปกรณ 5) ปจจัย
ดานการประเมินผล
สุชาดา ปุญป น (2548)
สรุป แนวคิดเกี่ย วกับ การสอนแบบใชวิจั ย เป น ฐานดัง นี้
ความหมายของการสอนแบบใชวิจัยเปนฐาน คือ การจัดสภาพการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนใช
ผลการวิจัย หรือกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือในการเรียนรูเนื้อหาสาระตางๆ หรืออาจลงมือทํา
วิ จั ย หรื อ ฝ ก ฝนทํ า วิ จั ย กั บ ผู ส อน โดยมี ห ลั ก การคื อ กระบวนการวิ จั ย เป น กระบวนการทาง
วิ ท ยาศาสตร ที่ ใ ช แ สวงหาความรู เ พื่ อ ให ไ ด ค วามรู ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได และการให ผู เ รี ย นได ใ ช
กระบวนการวิจัยในการหาความรู บทบาทของผูสอนคือ เปนผูใหคําปรึกษา/ผูอํานวยความสะดวก
และผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน(ประโยชน) คือจะชวยใหผูเรียนไดเครื่องมือในการเรียนรูตลอดชีวิต มี
ทักษะการแสวงหาความรู ผลการศึกษาของ สุชาดา ปุญปน (2548) ศึกษาเรื่อง ตัวบงชี้การจัดการเรียน
การสอนใชวิจัยเปนฐาน: กรณีการปฏิบัติที่ดีที่สุดในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน พบวา ปจจัยที่
เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนแบบใชวิจัยเปนฐาน แบงเปน 3 ดาน คือปจจัยดานการบริหาร
จัดการ ไดแก การสรางขอกําหนด คานิยมของสถาบัน การจัดหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู
การจัดหาแหลงสืบคน การจัดสรรสื่อวัสดุ อุปกรณ และการบริหารดานการวัดและการประเมินผล
ดานที่สอง คือปจจัยดานผูสอน ไดแก ความรูความสามารถของผูสอนในเนื้อหาที่จะสอน การ
ถายทอดความรู เทคนิควิธีการสอน รวมทั้งทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเขาใจ
จุ ด มุ ง หมายของการสอน เจตคติ ต อ การสอนและต อ เนื้ อ หาที่ ส อน รวมทั้ ง ความเชื่ อ มั่ น ใน
ประสิท ธิ ภ าพการสอนของตนเองของครู และดา นที่ส าม คือป จจัย ดา นผู เ รี ย น ได แก ความรู
ความสามารถของผูเรียนในการจะเรียนรูเนื้อหาใหม การสืบคน ทักษะการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง การคิดวิเคราะห ตลอดจนเจตคติตอเนื้อหาวิชาและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใหมๆ
ปรัชญา เวสารัชช (2546) ไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปฏิรูประบบวิจัยในมหาวิทยาลัยซึ่ง
ในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนวิจัยมี 2 เรื่อง ไดแก 1) การจัดกิจกรรมวิจัยเปนสวน
หนึ่งของหลักสูตร งานวิจัยกลายเปนสวนสําคัญของการเรียนการสอนในทุกหลักสูตร เริ่มจากการ
ฝกใหนิสิตนักศึกษากลาทาทายแนวความคิด ทฤษฎี หรือแนวปฏิบัติที่ยึดถือหรือใชอบรมสั่งสอน
กันมาตอเนื่อง คิดทางเลือกใหมทั้งในเชิงวิชาการและในเชิงปฏิบัติ ประยุกตความรูที่ไดรับไปใช
ในทางปฏิบัติ รวมคิดรวมวิจัยกับอาจารย และอาจารยนําผลการวิจัยไปใชในกระบวนการเรียนการ
สอน มหาวิทยาลัยตองทําความเขาใจรวมกับคณาจารยถึงบทบาทที่เปลี่ยนไปในการเรียนการสอน
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และพยายามเสริมรูปแบบวิธีการเรียนการสอนใหมที่ชวยใหสามารถสรางนักคิดนักวิจัยใหม 2) การ
พัฒนาฐานขอมูลสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยจะชวยสนับสนุนงานวิจัยไดโดยพัฒนาสวนหนึ่ง
ของโครงสร า งพื้ น ฐานการวิ จั ย (นั ก วิ จั ย แหล ง ค น คว า วั ส ดุ อุ ป กรณ เ ครื่ อ งมื อ และเทคโนโลยี
งบประมาณ หนวยงานและบุคลากรสนับสนุนระบบ วิธีการถายถอด) คือการพัฒนาแหลงสืบคน
และฐานขอมูลการวิจัย เพื่อใหนักวิจัยสามารถสืบคนขอมูลการวิจัยตางๆ ที่จําเปน คนหาเอกสาร
หรื อ ผลงานอ า งอิ ง การจดลิ ข สิ ท ธิ์ ต า งๆ ข อ มู ล ผลการวิ จั ย ทั่ ว โลก รวมทั้ ง ข อ มู ล การวิ จั ย ใน
มหาวิทยาลัย ฐานขอมูลดังกลาวจะมีสวนสนับสนุนไมเพียงในการคนควาวิจัยเทานั้นแตยังชวย
สนับสนุนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยดวย
โดยสรุปปจจัยที่สงผลตอการเรียนรูวิจัยของผูเรียนหรือผลลัพธของหลักสูตรวิจัย แบงได
เปน 3 ดาน ไดแก 1) ปจจัยดานการบริหารจัดการ 2) ปจจัยดานผูสอน 3) ปจจัยดานผูเรียน
ปจจัย ดา นการบริ ห ารจั ด การ วัดไดจ าก การจัด หลัก สูตร ไดแก กํา หนดทิศ ทางของ
หลักสูตรใหชัดเจนและมีเปาหมาย การจัดหลักสูตรที่เอื้อตอการกระตุนการใฝรู กระบวนการ
จัดการเรียนรู ไดแก การจัดกิจกรรมวิจัยเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร การจัดลําดับเนื้อหา การจัด
ตารางเวลา รูปแบบการเรียนการสอน การแนะแนวการเรียน กระบวนการเอื้อตอการกระตุนความใฝรู
การจัดสรรสื่อวัสดุ อุปกรณ(สวนหนึ่งของโครงสรางพื้นฐานการวิจัย) ไดแก แหลงคนควา วัสดุอุปกรณ
เครื่องมือและเทคโนโลยี หนวยงานและบุคลากรสนับสนุนระบบ ตําราเรียน หองเรียน การบริหาร
ดานการวัดและการประเมินผล ไดแก มุงใหเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค การประเมินอยางมี
ระบบตอเนื่อง การใหขอมูลปอนกลับเพื่อการปรับปรุงแกไข
ปจจัยดานผูสอน วัดไดจาก ความรูความสามารถในการทําวิจัย ความรูความสามารถใน
การถายทอดความรู เชน การกระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการเรียน ความรูความสามารถในเทคนิค
วิธีการสอน มีทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีความเขาใจจุดมุงหมายของการสอน มีเจตคติ
ตอการสอนและเนื้อหาที่สอน และมีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการสอนของตน
ปจจัยดานผูเรียน วัดไดจากความรูความสามารถของผูเรียนในการเรียนรูเนื้อหาใหม
เชน ความรูพื้นฐานเดิม ความรูความสามารถในการสืบคน มีทักษะในการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง มีทักษะในการคิดวิเคราะห มีเจตคติตอเนื้อหาวิชาและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใหม
และมีแรงจูงใจ
2. วิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิจัย
วิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิจัยมีหลายวิธี มีทั้งวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ให
ผูเรียนทําวิจัยและไมทําวิจัย นักวิชาการไดศึกษาและสรุปเกี่ยวกับขอดี ขอเสียของการเรียนรูวิจัยดวย
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การทําวิจัย ดังนี้ Overfield และ Duffy (1984, อางถึงใน Arthur และ Wong, 2000) ใหเหตุผลวา
การเรี ยนรู วิ จั ยด วยการทํ าวิ จั ยมี ข อดี คื อ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสามารถเรี ย นรู ก ระบวนการวิ จั ย และ
ผลการวิจัย และอธิบายวา เนื่องจากการเรียนรูโดยการทําวิจัยใหความสําคัญกับวิธีการแกปญหา
ทําใหนิสิตนักศึกษาไดฝกกระบวนการคิด และการทําโครงการวิจัยอยางเปนระบบชวยใหนิสิต
นั ก ศึ ก ษาได แ สดงความคิ ด ริ เ ริ่ ม ในการใช ท รั พ ยากรและได ฝ ก ฝนความเป น อิ ส ระในการคิ ด
นอกจากนี้ยังเปนโอกาสใหนิสิตนักศึกษาไดพัฒนาความสามารถในทักษะวิจัยที่กําหนด การตีความ
และการนําเสนอสาระตาง ๆ ของขอคนพบที่เดน ๆ อยางไรก็ตามขอเสียของการเรียนรูโดยการกระทํา
ก็มี ไดแก ใชเวลามาก และถามีความรูที่จํากัด มีเจตคติในทางลบ และไดรับการแนะนําที่ไมดีก็จะ
ทําใหการศึกษาดวยวิธีนี้มีแนวโนมที่จะไดรับการออกแบบและการดําเนินการที่ไมดี สวนการเรียนรู
โดยการเขียนขอเสนอการวิจัยมีขอดีคือ ใชเวลานอย ทําใหมีเวลาสําหรับกิจกรรมการเรียนรูอื่นๆ
การจัดการเรียนการสอนวิชาวิจัยโดยการเขียนขอเสนอการวิจัยสามารถเพิ่มความรูดานการวิจัย
และมีเจตคติตอการวิจัยในทางบวกได แตไมสามารถเพิ่มคุณภาพรายงานการวิจัย นอกจากนี้ยัง
พบวาความรูและเจตคติดานการวิจัยจะผันแปรไปตามวิธีการที่สอน ในขณะที่ Scheel (2002) ได
ปริทัศนงานวิจัยของนักวิจัยหลายคนในประเด็นของการเรียนรูการวิจัยดวยการทําวิจัยพบวา Clark
กลาวไวเมื่อป 1997 วา การที่นิสิตนักศึกษาไดทําวิจัยจะทําใหผูเรียนไดรับประโยชนที่หลากหลาย
มากกวาการไดแตเพียงอานงานวิจัย Schmid สรุปไวในป 1992 วา ทําใหเกิดความเขาใจใน
กระบวนการวิจัยไดมากกวา สวน Greenberg สรุปเพิ่มเติมในป 1989 เชนเดียวกับ Kain และ
Buchanan ในป 2001 และ Longmore และคณะ ในป 1996 วา ผูเรียนคงความรูและทําความเขาใจ
แนวคิดของสิ่งที่เรียนรูไดดีกวา งานวิจัยของ Bidwell ป 1995 ของ Greenberg ป 1989 ของ Misra ป
1997 สรุปวา ผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดการเรียนรูขั้นสูง Stage และคณะ เสริมไวในป 1998 วา
ผูเรียนรูสึกมีพลังที่มีเครื่องมือที่จะคนหาความรูดวยตนเอง และงานวิจัยของ Johnson และ Johnson
ป 1989; Meyers และ Jones ป 1993 และ Sutherland และ Bonwell ป 1996 สรุปวา การเรียนรูวิจัย
จากวิธีการเรียนรูแบบรวมมือรวมพลังจะใหผลสําเร็จของการเรียนรูสูงและคงอยูไดนาน มีการใช
เหตุผลระดับลึก มีระดับความเขาใจที่ลึก มีการคิดวิเคราะห มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์การเรียนรูสูง มี
เจตคติที่ดีตอสาขาวิชา และสรางความพึงพอใจในประสบการณการเรียนรูของนิสิตนักศึกษาไดสูง
วิธีการเรียนรูวิจัยที่นักวิชาการไดนําเสนอมีหลายวิธี ไดแก การใหคําปรึกษารวมมือรวมพลัง
(collaborative tutorial) Waite และ Davis (2006) แสดงใหเห็นวาวิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาวิธีวิจัย
ที่ใหนิสิตนักศึกษาทําวิจัยในรูปแบบใหมคือรูปแบบที่มีการปรึกษาแบบรวมมือรวมพลัง (collaborative
tutorial) รวมกับการพัฒนาทักษะการวิจัยแบบดั้งเดิมคือการบรรยายและทําโครงการวิจัยขนาดเล็กที่
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เลือกโดยนิสิตนักศึกษาภายใตการปรึกษาของอาจารยเปนรายบุคคล วิธีนี้ใหผลดีมากยิ่งขึ้น แบบ
การวิจัยเปนการวิจัยปฏิบัติการโดยแบงนักศึกษาออกเปนกลุมรวมมือรวมพลังกลุมละ 7 คน มี
อาจารยที่ปรึกษากลุมละ 2 คน นักศึกษาแตละคนยังคงไดรับการปรึกษาเปนรายบุคคลจากอาจารย
ที่ปรึกษา สวนการปรึกษาแบบรวมมือทั้งกลุมจะปฏิบัติตามความตองการของนิสิตนักศึกษาและ
ตามลําดับขั้นตอนของการวิจัยที่แนะนําโดยอาจารย กิจกรรมการรวมมือรวมพลังแรกคือการ
อธิบายวิชาการ(เพื่อเรียนรูทักษะการวิจัย) และโครงสรางของการเรียนรูแบบรวมมือรวมพลัง(การมี
สวนรวม การแลกเปลี่ยนความรูและความคิด การสรางความเขาใจตนเองและผูอื่น) และกําหนด
วิธีการทํางานที่ตองการรวมกัน (มีการสื่อสารกันทางอีเมลเพื่อใหสมาชิกกลุมบางคนที่ไมไดเขารวม
อภิปรายไดรับขอมูลการอภิปราย)
หลักสูตรวิธีวิจัยแบบอิงเว็บ (web-based research method course) Campbell และ
คณะ (2007) ศึกษาเปรียบเทียบผลสําเร็จในการเรียนของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาใน
การเรี ย นหลั ก สู ต รวิ ช าวิ ธี วิ จั ย ของหลั ก สู ต รด า นการพยาบาล มหาวิ ท ยาลั ย แมนเชสเตอร
(University of Manchester) ซึ่งเปนหลักสูตรวิธีวิจัยแบบอิงเว็บ โดยใชการวิจัยแบบกึ่งทดลอง
หลักสูตรวิธีวิจัยแบบอิงเว็บ เปนหลักสูตรที่ใชการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน โดยแบงสวนที่
เปนการอภิปรายออกเปน 2 แบบ แบบแรกเปนการสัมมนาแบบเผชิญหนา (face-to-face discussion)
แบบที่สองเปนการอภิปรายออนไลนแบบไมกําหนดเวลา (asynchronous online discussion) นิสิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความสมัครใจ วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาวาผลสําเร็จใน
การศึกษาของนิสิตนักศึกษากลุมที่เขารวมการสัมมนาแบบเผชิญหนา กับกลุมที่เขารวมการอภิปราย
แบบออนไลนที่ไมกํ าหนดเวลามีความแตกตางกันหรือไม ผลการวิจัยพบวา นิสิตนักศึกษากลุม
อภิปรายออนไลนแบบไมกําหนดเวลามีคะแนนผลงานสูงกวากลุมสัมมนาแบบเผชิญหนา แสดงใหเห็น
วา การจัดการเรี ยนการสอนโดยหลักสูตรวิธีวิจัยแบบอิงเว็บเปนวิธีที่ดีสามารถนําวิ ทยาการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและโทรคมนาคมเขามาประยุกตใชได
หลักสูตรวิจัยที่ใชสมรรถภาพการวิจัยเปนผลลัพธหลักสูตร Burke และคณะ (2005)
ชี้ใหเห็นวาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิธีวิจัยของสาขาวิชาการพยาบาลใหมี
ประสิทธิภาพคือการจัดการเรียนการสอนแบบใชการปฏิบัติการรักษาพยาบาลเปนฐาน (evidence –
based practice) ที่ตองพัฒนาหลักสูตรวิชาวิธีวิจัยโดยเริ่มจากการกําหนดสมรรถภาพการวิจัยที่
ตองการใหเหมาะสมกับระดับการศึกษา จากสมรรถภาพการวิจัยดังกลาวจึงนําไปสูการเสนอแนวทาง
ในการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรที่ทําใหผูเรียนสําเร็จการศึกษาตามสมรรถภาพการวิจัยที่
กําหนดไว เชนเดียวกันกับการศึกษาของ Hagemeier (2008) ที่นําเอาวิธีการพัฒนาหลักสูตรที่
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เรียกวา “การจัดลําดับโครงสราง” (constructive alignment) ที่พัฒนาโดย Biggs ในป 1999 มา
ใชในการออกแบบหลักสูตร การใชหลักสูตร และการประเมินหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรสังคม
วิทยาพื้นฐานระดับปริญญาตรี ซึ่งหลักการของการจัดลําดับโครงสราง คือ ลําดับการสอนจะตอง
สอดคลองกับระบบของการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน วิธีที่สอน
ตองนําไปสูวัตถุประสงคที่กําหนด และการประเมินตองประเมินใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
หลั ก การดั ง กล า วทํ า ให นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษามี ก ารเรี ย นรู แ บบลึ ก และมี ทั ก ษะการคิ ด ขั้ น สู ง โดยใน
โครงสรางของหลักสูตรในสวนของการกําหนดผลลัพธจะกําหนดในรูปของสมรรถภาพการวิจัยตาม
ระดับที่ตองการพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนวิจัยโดยใชการเรียนรูแบบอิงปญหา (problem-based learning)
Carlisle, และ Ibbotson (2005) ไดศึกษาผลการสอนวิชาวิธีวิจัยโดยใชการเรียนรูแบบอิงปญหาใน
หลักสูตรวิชาวิธีวิจัยของหลักสูตรหลังปริญญา ซึ่งเปนหลักสูตรเพื่อเตรียมความพรอมใหนักศึกษามี
ความพรอมในการทําวิทยานิพนธ การจัดการเรียนการสอนใชผูชวยผูสอน (facilitator) ตอจํานวนนิสิต
นักศึกษา 1 : 8-9 คน หลักสูตรใชเวลา 20 สัปดาห พบวา วิธีการเรียนรูแบบอิงปญหาทําใหเนื้อหาวิชา
นา สนใจมากขึ้น ความรูที่ไดรับจะคงอยูไดนานกวา วิธีการสอนแบบการบรรยาย และทํา ใหมี
ความเขาใจในกระบวนการกลุมมากขึ้น
การทําวิจัยภาคฤดูรอน ภาควิชาการบริหารโรงเรียนนายเรืออากาศ สหรัฐอเมริกาจัดให
มีโปรแกรมวิจัยภาคฤดูรอนสําหรับนักเรียนนายเรืออากาศ (Cadet Summer Research Program:
CSRP) เพื่อใหนักเรียนนายเรืออากาศมีประสบการณดานการวิจัย โดยนักเรียนนายเรืออากาศที่
ไดฝกงานเปนผูชวยอาจารยในมหาวิทยาลัยในเครือขายของกระทรวงกลาโหม และมีผลการเรียนดี
ที่สุดในสาขาวิชาการบริหารจะมีโอกาสประยุกตใชความรูที่เรียนจากหองเรียนในสภาวการณจริง
และเพื่อเปนการสรางความรูสูชุมชนดวย (Defense Acquisition University Press, 2001)
โมเดลการวิจัยแบบรวมมือรวมพลัง (collaborative research model) มหาวิทยาลัยโอรีกอน
(University of Oregon, 2008) ไดนําเสนอโมเดลการวิจัยแบบรวมมือรวมพลังของนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เพื่ออธิบายถึงองคประกอบและขั้นตอนของการดําเนินการวิจัยแบบรวมมือรวมพลัง
การดําเนินการวิจัยแบบรวมมือรวมพลัง เริ่มจากการสรางทีมการเรียนรูโดยที่ทีมการเรียนรูจะตอง
มีการปฏิบัติรวมกันภายใตการรวมกันคิดอยางรอบคอบในทุกขั้นตอนและในทุกกิจกรรม ซึ่งเริ่ม
จากการรวมกันพิจารณากําหนดปญหาที่จะทําวิจัย จากนั้นจึงพิจารณาหนทางตาง ๆ ที่จะใหไดมาซึ่ง
คําตอบของปญหาวิจัยนั้นซึ่งจะตองใชมุมมองที่หลากหลาย และตอมาจึงรวมกันตัดสินใจใหได
แนวทางในการไดมาซึ่งคําตอบของปญหาวิจัย จากนั้นก็จะเปนขั้นตอนของการนําเสนอแนวทาง
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ดังกลาวดวยการเขียนและการรายงานดวยวาจา สุดทายก็จะเปนการประเมินผลการวิจัยเพื่อการทํา
วิจัยในวงจรใหมตอไป ขั้นตอนและกิจกรรมตาง ๆ ทั้งหมดที่ดําเนินการจะตองไดรับการสะทอนผลการ
ปฏิบัติในขณะดําเนินการเพื่อใหเกิดการเรียนรูภายใตบรรยากาศที่เอื้อใหเกิดการสื่อสารกันอยู
ตลอดเวลา
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการวิจัย (research-based instruction) ทิศนา
แขมมณี (2545) ใหความหมายการจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการวิจัย หมายถึงการจัด
สภาพการณของการเรียนการสอน ที่ใหผูเรียนใชกระบวนการวิจัย หรือผลการวิจัยเปนเครื่องมือใน
การเรียนรูเนื้อหาสาระตางๆ โดยอาจใชการประมวลผลงานวิจัย (research review) มา
ประกอบการสอนเนื้อหาสาระ ใชผลการวิจัยมาเปนเนื้อหาสาระการเรียนรู ใชกระบวนการวิจัยใน
การศึกษาเนื้อหาสาระ หรือใหผูเรียนลงมือทําวิจัยโดยตรง หรือชวยฝกฝนทักษะการวิจัยตางๆ ใหแก
ผูเรียน ซึ่งหลักการของการจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการวิจัย คือกระบวนการวิจัยเปน
กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ใชในการแสวงหาความรูเพื่อใหไดขอมูลความรูที่เชื่อถือได การให
ผูเรียนไดใชกระบวนการวิจัยในการศึกษาหาความรูตางๆ จะชวยใหผูเรียนมีเครื่องมือในการเรียนรู
ตลอดชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงในการใชกระบวนการวิจัย จะ
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ลึกซึ้งและมีความหมายตอตนเอง ซึ่งตัวบงชี้ที่จะบอกวาเปนการ
จัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการวิจัย หรือไม พิจารณาไดจากขอใดขอหนึ่งหรือหลาย
ขอ ดังนี้
1. ผูสอนมีการนําผลการวิจัยมาใชประกอบการสอนเนื้อหาสาระของตน
2. ผูสอนมีการใหผูเรียนมีการประมวลผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเนื้อหาสาระที่เรียนเพื่อ
ขยายขอบเขตความรูในเรื่องนั้น และเรียนรูเกี่ยวกับวิธีและกระบวนการวิจัย รวมทั้งการอานและใช
ผลการวิจัย
3. ผูสอนมีการใชกระบวนการวิจัยในการสอน กลาวคือใหผูเรียนดําเนินการวิจัยตาม
กระบวนการวิจัยบางขั้นตอน หรือครบทุกขั้นตอน
4. ผูสอนมีการฝกฝนทักษะการวิจัยที่จําเปน หรือที่เกี่ยวของกับสิ่งที่เรียน ใหแกผูเรียน
ตามความเหมาะสมกับเนื้อหาและสถานการณ เชน ทักษะการนิยามปญหา การตั้งสมมุติฐาน
การคัดเลือกตัวแปร การสุมตัวอยางประชากร การสรางเครื่องมือ การพิสูจนทดสอบ การรวบรวม
วิ เ คราะห แ ละสั ง เคราะห ข อ มู ล การสรุ ป ผลการวิ จั ย การอภิ ป รายผลการวิ จั ย และการให
ขอเสนอแนะ เปนตน
5. ผูสอนและผูเรียนมีการอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยและผลการวิจัย
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6. ผูสอนมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูทั้งในดานเนื้อหาสาระและกระบวนการวิจัย
การสอนแบบใชวิจัยเปนฐาน (research-based learning: RBL) สมหวัง พิธิยานุวัฒน
(2540) ไดเสนอระดับความเขมของผูเรียนเขาไปมีสวนเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบ RBL ดังแสดง
ในภาพที่ 2.1 ตั้งตนจากระดับต่ําสุด คือระดับที่ 1 ผูเรียนศึกษาหลักการ ความรูเบื้องตนจากตํารา
เอกสาร สื่อตางๆ หรือจากคําบรรยายของอาจารย และนํามาถกแถลง พูดคุย สนทนากันอยาง
นักวิชาการ อานแลวคิดอยางไร เพราะเหตุใด ในขั้นนี้ตองมีตําราพื้นฐานในสาขาวิชาตางๆ ให
ผูเ รียนไดศึกษาดวยตนเอง หรือจากคํ าบอกเลาของอาจารย การเรีย นการสอนในระดับนี้เ ริ่ม
เกี่ยวของกับตัวงานวิจัย กลาวคือ ศึกษาขอความรูจากผลงานวิจัยของผูอื่น ในขณะที่ระดับที่ 1
เปนทักษะพื้นฐานของกระบวนการวิจัย คือ การศึกษาคนควาดวยตนเองแลวคิดวิเคราะหวิจารณ
จากเอกสาร ตําราหลัก ในระดับที่ 2 จะเปนการศึกษาผลงานวิจัยแลววิจารณ ถกแถลง พูดคุย
สนทนาอยางนักวิชาการอีกเชนกัน ระดับที่ 3 เปนการเรียนรูโดยศึกษาจากงานวิจัยโดยตรง การ
เรียนการสอนในระดับนี้เปนการทําใหเนื้อหาวิชาและกระบวนการวิจัยผสมผสานไปดวยกันได
ผูเรียนจะไดศึกษาวาในศาสตรของตนนั้นเขาทําวิจัย หรือมีวิธีการศึกษาของความรูกันอยางไร วิจัย
เรื่ออะไรกันบาง ระดับที่ 4 เปนการทํารายงานเชิงวิจัย เมื่อเรียนรูกระบวนการวิจัยในศาสตรของ
ตนโดยศึกษาจากตัวอยางงานวิจัยตางๆ ในระดับที่ 3 แลว ผูเรียนควรสามารถทํารายงานเชิงวิจัย
ไดดวยตนเอง อาจเปนการทํากรณีศึกษา การสํารวจหรืออยางนอยก็เปนงานวิจัยเอกสาร ระดับที่
5 เปนการทําวิจัยเล็กๆ หรือทําวิจัยฉบับจิ๋ว เพื่อใหผูเรียนไดคุนเคยกับกระบวนการทําวิจัยใน
ลักษณะของการไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ในขั้นนี้ถือเปนแบบฝกหัดในการทําวิจัย คือยังไมเนน
ความใหม หรือประโยชนจากขอคนพบมากเทาใด ระดับที่ 6 เปนการทําวิจัยภายใตการนิเทศ
และ/หรือการเปนผูชวยวิจัยในโครงการวิจัยของอาจารย ผูเรียนจะมีโอกาสสัมผัสกับการทําวิจัย
จริงๆ ภายใตการนิเทศของอาจารยที่เปนเจาของโครงการ ระดับที่ 7 เปนการทําวิทยานิพนธ หรือ
ทําวิจัยดวยตนเอง เมื่อผูเรียนมีประสบการณการเกี่ยวของกับการวิจัยถึงระดับหนึ่งก็ควรที่จะ
สามารถทํางานวิจัยไดดวยตนเอง ซึ่งเปนเปาหมายสูงสุดของการสอนแบบ RBL
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7. ทําวิทยานิพนธ
6. ทําวิจัยภายใตการนิเทศ/เปนผูชวยวิจัย
5. ทําวิจัยฉบับจิ๋ว
4. ทํารายงานเชิงวิจัย
3. เรียนรูโดยศึกษาจากงานวิจัย
2. เรียนรูผลวิจัยจากการศึกษาดวยตนเอง/คําบอกเลาของอาจารย
1. ศึกษาหลักการ ความรู จากตํารา/เอกสาร/สื่อตางๆ/คําบอกเลา
ภาพที่ 2.1 ระดับการสอนแบบใชการวิจัยเปนฐาน
ที่มา: สมหวัง พิธิยานุวัฒน และทัศนีย บุญเติม (2540)

รูปแบบการสอนแบบ RBL ของสมหวัง พิธิยานุวัฒน (2540) แบงไดเปน 4 วิธี ตามลําดับ
ความงายไปสูความยากในการสอนและการทํากิจกรรมดังนี้
1. การเรียนการสอนโดยใชผลการวิจัยประกอบการสอน เปนการใหผูเรียนไดศึกษา
คนควาขอคนพบที่เกิดขึ้นจากผลการวิจัยที่หลากหลายตามความสนใจของผูเรียนแตละคน แต
ทั้งนี้ตองสอดคลองกับสาระของวิชานั้น วิธีการนี้ผูสอนอาจจะเปนผูรวบรวมผลการวิจัยมาให
ผู เ รี ย นวิ เ คราะห วิจารณ หรื อให ผูเ รี ย นกํ า หนดเรื่องที่ ต นเองสนใจตอ งการศึ ก ษาค น ควา และ
นําเสนอผลงานจากการวิจัยที่ไดศึกษาคนควาในชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน
และผูสอน วิธีการนี้ครอบคลุมขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ของลําดับขั้นตอน RBL
2. การเรี ย นการสอนโดยการสั ง เคราะห ง านวิ จั ย วิ ธี ก ารนี้ ต อ งมี ค วามเข ม ข น ของ
การศึกษาคนควาขอคนพบที่เกิดจากผลงานวิจัยมากกวาวิธีแรก ผูสอนจําเปนตองใหผูเรียนมี
พื้นฐานบางเกี่ยวกับการสังเคราะหงานวิจัย เชน การสังเคราะหเพื่อใหเกิดความรูในหัวขอนั้น เปน
ลักษณะของการวิเคราะหผลการวิเคราะห หรือการวิเคราะหผสมผสาน หรืองานวิจัยงานวิจัย
วิธีการนี้ครอบคลุมขั้นที่ 3 และขั้นที่ 4 ของลําดับขั้นตอน RBL
3. การเรียนการสอนโดยรวมทําโครงการวิจัย โดยทั่วไปผูสอนในระดับอุดมศึกษาตอง
ทําภารกิจดานงานวิจัยทุกคน ลักษณะการทํางานวิจัยนี้ ผูเรียนสามารถเรียนรูขั้นตอนในการทํางาน
วิจัยจากผูสอนในชวงของการวางแผนการวิจัย และสามารถดําเนินการวิจัยของตนเองที่คอนขางเปน
อิสระพอสมควรภายใตแผนงานการวิจัยที่ไดจัดทําไว นอกจากการเรียนรูกระบวนการทําวิจัยและ
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ผลการวิจัยแลว ผูเรียนไดเรียนรูทักษะการทํางานรวมกับผูสอนและผูรวมวิจัย วิธีการสอนโดยรวม
ทําโครงการวิจัยนี้ครอบคลุมขั้นที่ 5 และขั้นที่ 6 ของลําดับขั้นตอน RBL
4. การเรี ย นการสอนโดยทํ า วิ จั ย ด ว ยตนเอง ผู เ รี ย นได ผ า นขั้ น ตอนของการสอน
กระบวนการวิจัยทั้งสามรูปแบบมาแลวจะมีความสามารถที่จะทําวิจัยของตนเองไดเปนอยางดี
โดยผูเรียนสามารถทําสัญญาการเรียนที่จะทําโครงการวิจัยที่อาจจะเปนงานวิจัยในหองปฏิบัติการ
งานวิจัยในที่ทํางาน งานวิจัยกรณีศึกษา หรือการทําวิจัยระยะสั้นที่ขอรับทุนสงเสริมจากสถาบัน
งานวิจัยนั้น วิธีการสุดทายนี้ก็คือขั้นตอนที่ 7 ของลําดับขั้นตอน RBL
ผลการสังเคราะหจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธีการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรวิจัย สรุปไดวา การเรียนรูวิจัยดวยการทําวิจัยเปนการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
การเรียนรูวิจัยระดับสูง และมีวิธีการจัดการเรียนการสอนวิจัยหลากหลายวิธี ไดแก 1) การให
คําปรึกษารวมมือรวมพลัง 2) หลักสูตรวิธีวิจัยแบบอิงเว็บ 3) หลักสูตรวิธีวิจัยที่ใชสมรรถภาพการวิจัย
เปนผลลัพธหลักสูตร 4) การจัดการเรียนการสอนวิจัยโดยใชการเรียนรูแบบอิงปญหา 5) การทําวิจัย
ภาคฤดูรอน 6) การวิจัยแบบรวมมือรวมพลัง 7) การจัดการเรียนการสอนแบบใชวิจัยเปนฐาน วิธีการ
จัดการเรียนการสอนวิจัยทั้ง 7 วิธีเปนการเรียนรูวิจัยดวยการทําวิจัยทั้งสิ้น แสดงใหเห็นวาการเรียนรู
วิจัยในระดับสูงนั้นควรใชการเรียนรูวิจัยดวยการทําวิจัย วิธีการจัดการเรียนการสอนวิจัยทั้ง 7 วิธี
สามารถนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของแตละหลักสูตรวิจัย การประยุกตใชวิธีวิจัยที่
เหมาะสมกับบริบทของแตละหลักสูตรวิจัยจึงถือเปนแนวทางหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตรวิจัยซึ่ง
สามารถนําไปเปนกลยุทธหนึ่งของการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรวิจัย
3. แนวทางการพัฒนาที่ปรึกษางานวิจัย
การพัฒนาผลลัพธของหลักสูตรวิจัย เปนการพัฒนาปจจัยที่สงผลตอผลลัพธหลักสูตร
วิจัยซึ่งไดแก ปจจัยดานการบริหารจัดการหลักสูตร ปจจัยดานผูสอน และปจจัยดานผูเรียน การจะ
พัฒนาดานใดอยางไรนั้นจะตองทําการประเมินปจจัยในแตละดานวามีสิ่งที่จําเปนตองปรับปรุง
แกไขอะไรบาง เชน ยังมีปญหาดานการบริหารจัดการหลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน
ที่ ไ ม เ หมาะสมก็ เ ลื อ กใช วิ ธี ก ารเรี ย นรู วิ จั ย ด ว ยการทํ า วิ จั ย ซึ่ ง มี วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่
หลากหลายวิธีดังกลาวแลว หากยังมีปญหาดานทักษะการสืบคนของผูเรียนก็จะตองทําการ
จัดการเรียนการสอนดานการสืบคนกอนที่จะจัดการเรียนการสอนในขั้นตอไป สําหรับปญหาดาน
ผูสอนเปนปญหาที่สถาบันสามารถแกไขไดหลายแนวทาง ไดแก การเชิญผูเชี่ยวชาญมาสอน
การจัดการฝกอบรมดานการวิจัยใหกับอาจารยของสถาบัน แตสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญของการเรียนรู
วิจัยดวยการทําวิจัย คือ อาจารยผูทําหนาที่ที่ปรึกษางานวิจัย ดังนั้นการพัฒนาอาจารยที่ปรึกษา
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งานวิจัยจึงเปนหนทางหนึ่งที่จะทําใหผลลัพธหลักสูตรวิจัยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เปนกลยุทธหนึ่งใน
การสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรวิจัยได นักวิชาการไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับที่ปรึกษางานวิจัยไว
ดังนี้
3.1 ความสําคัญของที่ปรึกษางานวิจัย
ที่ปรึกษางานวิจัยเปนสวนสําคัญของการจัดการเรียนการสอนวิจัยดวยการทําวิจัยจึงเปน
อี กแนวทางหนึ่ งของการส งเสริ มการวิ จั ยของการจั ดการหลั กสู ตรวิ จั ย นั กวิ ชาการได กล าวถึ ง
ความสําคัญของที่ปรึกษางานวิจัยไวดังนี้
สุวิม ล วอ งวาณิช และ นงลัก ษณ วิรัชชัย (2550) กลา ววา อาจารยที่ป รึก ษามี
ความสํ า คัญ มากตอ การพัฒ นาทัก ษะการทํ า วิจ ัย แกน ิส ิต นัก ศึก ษาที ่อ ยู ใ นความดูแ ล ซึ ่ง
สอดคลองกับผลงานวิจัยที่พบวาที่ปรึกษาการทําวิจัยเปนตัวแปรที่สงผลตอสมรรถภาพการวิจัย
และคุณภาพงานวิจัย (พงษสุวรรณ ศรีสุวรรณ, 2549; นวรัตน พูนใย, 2545; สุพรรณี สินโพธิ์,
2546; เยาวภา เจริญบุญ, 2537; วันทนา ชูชวย, 2533)
จะเห็นวาตัวแปรที่ปรึกษางานวิจัยเปนปจจัยสําคัญตอการการวิจัยทั้งในการทําใหผูรับ
คําปรึกษามีสมรรถภาพการวิจัยที่เพิ่มขึ้น สามารถสรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมากขึ้น ดังนั้นหากมี
การสงเสริ มให ที่ปรึ กษางานวิ จั ยมีความสามารถในการใหคําปรึ กษางานวิจัย ผลก็จะทําใหผูรั บ
คําปรึกษามีความรูความสามารถดานการวิจัยดีขึ้น สิ่งแรกที่จะตองพัฒนาที่ปรึกษางานวิจัยก็คือ
ที่ปรึกษาจะตองมีคุณสมบัติที่พรอมที่จะเปนที่ปรึกษาและทราบบทบาทของการเปนที่ปรึกษา
งานวิจัยเปนอยางดี
3.2 คุณสมบัติและบทบาทของที่ปรึกษางานวิจัย
ที่ปรึกษางานวิจัยตองมีคุณสมบัติพรอมที่จะทําหนาที่ใหคําปรึกษา และจะตองทราบ
หนาที่การใหคําปรึกษางานวิจัยอยางเพียงพอ จึงจะทําใหผูรับคําปรึกษาเกิดการเรียนรูการวิจัยได
อยางถูกตอง นักวิชาการไดอธิบายคุณสมบัติและบทบาทของที่ปรึกษางานวิจัยไวดังนี้
3.2.1 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย
สุวิมล วองวาณิช และ นงลักษณ วิรัชชัย (2550) ไดแบงคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษา
งานวิจัยออกเปน 2 ดาน ไดแก ดานคุณสมบัติเฉพาะ และดานทักษะที่จําเปน โดยคุณสมบัติเฉพาะ
ของที่ปรึกษางานวิจัยตองมี 5 ดาน คือ 1) มีความรูทางวิชาการที่ทันสมัยในสาขาวิชาที่นิสิตนักศึกษา
ตองการทําวิจัย ทั้งภาคทฤษฎีและการประยุกต สามารถชี้แนะแหลงคนควา เสนอแนะแนวทาง
การคนควา และอภิปรายผลการศึกษาวิจัยไดอยางกวางขวางลึกซึ้ง 2) มีความรูเรื่องวิธีวิทยาการ
วิจัย และมีทักษะการวิจัยเพียงพอที่จะใหคําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษาได รวมทั้งรอบรูเรื่องแนวปฏิบัติ
ในการทํางานวิจัยและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางานวิจัยของนิสิตนักศึกษา 3) มีความรูทัน
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ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เขาใจความตองการของสังคม สามารถบูรณาการความรูทางวิชาการ
กับความตองการทางสังคมใหไดแนวทางการวิจัยที่เปนประโยชนสําหรับนิสิตนักศึกษา 4) มี
ความรูความสามารถในการถายทอดความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนิสิตนักศึกษาทั้งแบบเปน
กลุมและแบบรายบุคคล มีความอดทนและใจกวางรับฟงและเปดโอกาสใหนิสิตนักศึกษาไดฝกใช
ความคิดและแสดงออก มีความอดทนในการแกไขความเขาใจผิดของนิสิตนักศึกษา รวมทั้งสามารถ
สรางสัมพันธภาพอันดีกับนิสิตนักศึกษา 5) มีความรูความสามารถในการฝกและการสอนใหนิสิต
นักศึกษาสามารถเขียนรายงานการวิจัยที่ไดมาตรฐานระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ สวนทักษะ
ที่จําเปนในการใหคําปรึกษาของที่ปรึกษางานวิจัย ประกอบดวย 7 ทักษะ ประกอบดวย 1) ทักษะการ
สื่อสาร 2) ทักษะการสอนหรือการชี้นําโดยการตั้งคําถาม 3) ทักษะการติดตามกํากับ 4) ทักษะ
การประเมิน 5) ทักษะการอาน 6) ทักษะการเขียนและตรวจแกผลงาน 7) ทักษะการทํางานอยาง
มีระบบ
3.2.2 บทบาทของอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย
สุวิมล วองวาณิช และ นงลักษณ วิรัชชัย (2550) ไดสรุปบทบาทของอาจารยที่ปรึกษา
งานวิจัยจากแนวคิดของ Winston และ Polkosmik (1984) และ Brown, McDowell และ Race (1995)
ได 9 บทบาท ดังนี้
1) บทบาทในฐานะนักวิชาการและเปนนักวิจัยที่ทันสมัย อาจารยที่ปรึกษางานวิจัยตอง
เปนผูที่แสวงหาความรูและพัฒนาตนเองโดยใชกระบวนการวิจัยอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ เพื่อใหมี
ความรูทันสมัย กาวทันตอความกาวหนาในศาสตรของตนเอง
2) บทบาทฐานะครู อาจารยที่ปรึกษางานวิจัยตองมีจิตวิญญาณของความเปนครู เปนผู
ที่มุงมั่นชี้แนะ อบรม สั่งสอน และถายทอดความรู รวมทั้งชี้นําใหนิสิตนักศึกษาแสวงหาความรูดวย
ตนเอง จนนิสิตนักศึกษาสามารถทํางานวิจัยที่มีคุณภาพไดสําเร็จตามศักยภาพ
3) บทบาทในฐานะตนแบบ อาจารยที่ปรึกษางานวิจัยเปนบุคคลเพียงคนเดียวที่นิสิต
นักศึกษาไดรวมทํางานอยางใกลชิดเปนระยะเวลานานเกือบตลอดหลักสูตร ดังนั้นอาจารยที่ปรึกษา
งานวิจัยควรมีบุคลิกลักษณะ โลกทัศน และพฤติกรรมเปนแบบอยางที่ดีใหนิสิตนักศึกษายึดถือหรือ
เลียนแบบได
4) บทบาทในฐานะที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษางานวิจัยตองสามารถคิดวิเคราะห
คิดเชิงวิพากษ สามารถใหขอคิดเห็น ใหขอมูลปอนกลับ ชี้แนะแนวทางในการทําวิจัยที่ถูกตอง
ใหนิสิตนักศึกษาได โดยไมทําใหนิสิตนักศึกษาหลงทางหรือหลงประเด็น รวมทั้งตองเปนผูมีศาสตร
และศิลปในการใหคําปรึกษาเปนอยางดี
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5) บทบาทในฐานะผูมีความพรอมในการเปนที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษางานวิจัยตองมี
ความพรอมใน 3 ดาน ดานแรก มีความพรอมดานเวลาในการดูแลนิสิตนักศึกษาอยางใกลชิดและ
ตอเนื่องทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน และใหเวลาแกนิสิตนักศึกษาอยางเพียงพอ ดานที่สอง มี
ความพรอมในวิชาการในเรื่องที่นิสิตนักศึกษาทําวิจัย สามารถใหความรูหรือเปนแหลงความรูทาง
วิชาการ เปนที่พึ่งของนิสิตนักศึกษาในการทําวิจัยไดดี ดานที่สาม มีความพรอมทางจิตใจที่จะให
การดู แ ลนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาในความดู แ ลด ว ยความเข า ใจ เห็ น ใจ ใส ใ จ และปรารถนาดี ต อ นิ สิ ต
นักศึกษา ใหความสนิทสนมและมีความสัมพันธใกลชิดกับนิสิตนักศึกษาเหมือนเปนเพื่อนรวมงาน
6) บทบาทในฐานะผูรอบรูสาระและแหลงขอมูล อาจารยที่ปรึกษางานวิจัยตองเปนผู
มีความรูกวางและลึกทั้งองคความรูและแหลงความรูทางดานวิชาการพรอมที่จะใหคําแนะนําที่ดี
รอบรูทั้งกฎระเบียบ นโยบายของภาควิชา คณะ หรือมหาวิทยาลัย กําหนดการ/เงื่อนไขการสอบ
เกณฑการวัดและประเมินผล พรอมที่จะชวยใหนิสิตนักศึกษาวางแผนงานไดเหมาะสม
7) บทบาทในฐานะผูบริหารจัดการ อาจารยที่ปรึกษางานวิจัยตองมีความสามารถใน
การบริหารจัดการโครงการวิจัย สามารถใหคําแนะนํานิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับการบริหารโครงการวิจัย
หรือการทําวิจัยไดเปนอยางดี รวมทั้งสามารถบริหารเวลาของตนเอง และบริหารตัวนิสิตนักศึกษาได
8) บทบาทในฐานะนักประเมิน อาจารยที่ปรึกษางานวิจัยตองมีศักยภาพในการประเมิน
คุณภาพงานวิจัย และการประเมินความสามารถของนิสิตนักศึกษา รวมทั้งมีความสามารถวิเคราะห
ประเมินความรุนแรงของปญหาการทําวิจัย และสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นอยางไดผล
9) บทบาทในฐานะผูรวมงาน อาจารยที่ปรึกษางานวิจัยโดยเฉพาะอาจารยที่ปรึกษา
ของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ต อ งให เ กี ย รติ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาเหมื อ นเป น เพื่ อ น
รวมงาน เมื่อมีการผลิตผลงานรวมกัน
3.3 ปญหาการใหคําปรึกษางานวิจัย
การศึกษาเกี่ยวกับปญหาการใหคําปรึกษางานวิจัยจะทําใหทราบถึงประเด็นปญหาใน
การปฏิบัติการใหคําปรึกษา สาเหตุของปญหาตลอดจนแนวทางในการแกปญหาดังกลาว ซึ่ง
แนวทางในการแกปญหาการใหคําปรึกษานี้สามารถนําไปเปนแนวทางในการสงเสริมการวิจัยในดาน
การพัฒนาที่ปรึกษางานวิจัยได
สุวิมล วองวาณิช และ นงลักษณ วิรัชชัย (2550) ไดเสนอสภาพปญหาเกี่ยวกับการให
คําปรึกษางานวิจัย โดยแบงออกเปน 2 ประเด็น คือปญหาเกี่ยวกับเอกภาพของมาตรฐานในการให
คําปรึกษางานวิจัย และปญหาเกี่ยวกับเอกภาพคุณภาพการใหคําปรึกษางานวิจัย ประเด็นแรกคือ
สภาพป ญหาเกี่ ยวกั บเอกภาพของมาตรฐานในการให คํ าปรึ กษาการวิ จั ย เป นป ญหาที่ แต ละ
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สถานศึกษายังมีการดําเนินการใหคําปรึกษา ควบคุม และการประเมินการทําวิจัยดวยมาตรฐานที่
ต างกั น แม แต ในสถานศึ กษาเดี ยวกั นก็ ยั งมี ป ญหาการขาดเอกภาพในการดํ าเนิ นงาน คื อ ยั งมี
มาตรฐานในการดําเนินงานตางกันทั้งระหวางคณะ และระหวางภาควิชาในคณะเดียวกัน แมนิสิต
นักศึกษาจะเรียนหลักสูตรเดียวกัน มีการเรียนรายวิชาเหมือนกัน แตนิสิตนักศึกษาก็ยังผลิตผลงานวิจัย
มีคุณภาพแตกตางกันได
สภาพปญหาประเด็นที่สอง คือ สภาพปญหาที่เกี่ยวกับเอกภาพคุณภาพการใหคําปรึกษา
งานวิจัย ในสวนนี้สุวิมล วองวาณิช และ นงลักษณ วิรัชชัย (2550) อธิบายแยกออกเปนสามประเด็น
ตามผลการวิจัยของสายรุง แสงแจง (2540) ประเด็นแรก คือ ปญหาที่เกิดจากตัวอาจารยที่ปรึกษา
ไดแก อาจารยขาดความพรอมในการทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา เชน อาจารยที่ปรึกษาเปนอาจารย
ใหม ไมทราบบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของตน อาจารยขาดทักษะในการใหคําปรึกษา ขาด
องคความรูและวิทยาการที่ทันสมัย อาจารยไมเห็นความสําคัญของการทําหนาที่ใหคําปรึกษางานวิจัย
และไมมีเวลาหรือไมสามารถจัดสรรเวลาสําหรับใหคําปรึกษางานวิจัยแกนิสิตนักศึกษา ประเด็นที่สอง
คือ ปญหาที่เกิดจากตัวนิสิตนักศึกษา ไดแก การที่นิสิตนักศึกษามีงานประจําไมสามารถเรียนเต็มเวลา
ทําใหมีปญหาเรื่องการอุทิศเวลาในการทําวิจัย นิสิตนักศึกษามีปญหาเรื่องการเลือกหัวขอการวิจัยตรง
กับความสนใจและความถนัด มีปญหาเกี่ยวกับความรูความสามารถในการวิจัยไมเพียงพอ ขาด
ความพรอมในการทําวิจัย ไมมีวินัยในตนเองและไมสามารถศึกษาคนควาดวยตนเองได ประเด็น
สุดทาย ไดแก ปญหาเกิดจากสถาบัน เนื่องจากสถาบันขาดสิ่งสนับสนุนหรืออํานวยความสะดวกใน
การทําวิจัย เชน แหลงคนควาขอมูล ตํารา วารสาร อินเทอรเน็ต งบประมาณจัดหาคอมพิวเตอรและ
ซอฟทแวรสําหรับประมวลผลขอมูล แหลงทุนสนับสนุนการวิจัย ผูทรงคุณวุฒิที่จะชวยดําเนินการใน
การตรวจเครื่องมือ หรือผลงานวิจัย บรรยากาศทางวิชาการที่เอื้อใหเกิดการทําวิจัยที่มีคุณภาพ เปนตน
สุวิมล วองวาณิช และนงลักษณ วิรัชชัย (2550) กลาววา หัวใจสําคัญของการแกหรือลด
ป ญหาในการให คํ าปรึ กษางานวิ จั ย คื อการพั ฒนาอาจารย ที่ ปรึ กษางานวิ จั ยให มี คุ ณภาพ มี
ความสามารถในการใหคําปรึกษางานวิจัย รวมทั้งสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นจากตัวนิสิตนักศึกษา
และปญหาที่เกิดจากสถาบันการศึกษา ตลอดจนสามารถดําเนินการใหคําปรึกษางานวิจัยไดอยางมี
มาตรฐาน เปนเอกภาพแตมีความหลากหลายในเชิงวิชาการ การดําเนินงานพัฒนาอาจารยที่ปรึกษา
งานวิจัยดังกลาวเปนมาตรการสําคัญที่จะประกันคุณภาพงานวิจัย อาจารยผูซึ่งตองการเปนอาจารยที่
ปรึกษางานวิจัยที่ดีและมีคุณภาพ จะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและแนวปฏิบัติในการ
ใหคําปรึกษา ตลอดจนคุณสมบัติและบทบาทของอาจารยที่ปรึกษา จึงจะสามารถพัฒนาตนให
เป น อาจารย ที่ ป รึก ษาที่ ดีขึ้ น เป น ลํ า ดับ สิ่ ง สํา คัญสิ่ ง แรกที่ ตอ งพัฒ นาใหกั บ อาจารย ที่ปรึ ก ษา
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งานวิจัยก็คือคุณสมบัติเฉพาะดานความรูเรื่องวิธีวิทยาการวิจัย และทักษะการวิจัย รวมทั้งแนวปฏิบัติ
ในการทํางานวิจัยและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางานวิจัยของนิสิตนักศึกษา
3.4 แนวทางการพัฒนาความสามารถดานการวิจัยของที่ปรึกษางานวิจัย
คุณสมบัติเฉพาะดานความรูเรื่องวิธีวิทยาการวิจัย และทักษะการวิจัย รวมทั้งแนวปฏิบัติใน
การทํางานวิจัยและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางานวิจัยของนิสิตนักศึกษาเปนสิ่งจําเปนใน
ลําดับแรกที่จะตองพัฒนาใหกับอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย นักวิชาการไดศึกษาและเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาความสามารถดานการวิจัยใหกับบุคคลที่เกี่ยวของกับงานวิจัยไวอยางหลากหลาย
แนวทางดังนี้
Gething และ Leelarthaepin (2000) ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธเพื่อสงเสริมการเขารวมการวิจัย
ของพยาบาลนักวิชาการในมหาวิทยาลัย โดยทําการศึกษากระบวนการพัฒนาวัฒนธรรมการวิจัยและ
การสงเสริมการเขารวมการวิจัยของพยาบาลที่ปฏิบัติหนาที่ในคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
ซิดนีย ดวยการกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัย การวิจัยเริ่มจากการวิเคราะหความตองการ
จําเปนเกี่ยวกับการวิจัยของนักวิชาการที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดเปนกลยุทธการสงเสริมการวิจัย นํา
กลยุทธสูการปฏิบัติและประเมินระดับทักษะการวิจัยและการเขารวมการวิจัย หลังการใชกลยุทธ
การสงเสริมการวิจัย พบวาพยาบาลวิชาการที่เกี่ยวของมีทักษะการวิจัยและความเชื่อมั่นตามการรับรู
ของตนเองเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน กลยุทธการสงเสริมการวิจัยตามความตองการจําเปนประกอบดวย
กลยุทธจํานวนหนึ่ง ซึ่งกลยุทธเดียวไมเพียงพอสําหรับการสงเสริมการเขารวมการวิจัย กลยุทธเพื่อ
สงเสริมการวิจัยที่ได ประกอบดวย 11 กลยุทธ ไดแก 1) การพัฒนาแผนการบริหารการวิจัย 2) การ
พัฒนาตัวบงชี้การปฏิบัติการวิจัย 3) การฝกปฏิบัติทักษะการวิจัย 4) ระบบการใหทุนสนับสนุนนักวิจัย
มือใหม 5) แผนการใหทุนของมหาวิทยาลัย 6) การเปนพี่เลี้ยงดานการวิจัย 7) การใหคําปรึกษาดาน
การวิจัยที่ไมเปนทางการ 8) การจัดงานวันวิจัย 9) การจัดตั้งทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาปริญญา
เอก 10) การจัดทําหนังสือการวิจัย 11) การลดภาระงานดานการสอนของครู/อาจารย
Priest และคณะ (2007) ไดปริทัศนงานวิจัยของนักวิจัยหลายคนในประเด็นของการพัฒนา
ความสามารถดานการวิจัย พบวางานวิจัยของ Kengeya-Kenyodo ป 1994, Byrne และ Keefe ป
2002, Thomas และ While ป 2001, Velho ป 2004, Campbell และคณะ ป 1999, Farmer
และ Weston ป 2002, Grey ป 2002 และ Ross และคณะ ป 2002 สรุปผลเหมือนกันวา การพัฒนา
ความสามารถการวิจัย (research capacity) ดานทักษะการวิจัยของนักวิจัยมือใหมโดยใชแนวทางการ
ใหความชวยเหลือและการกํากับติดตามแบบรวมมือรวมพลังระหวางนักวิจัยที่มีประสบการณการวิจัย
ในระดับตางๆ กัน เปนแนวทางที่ใหผลดีในการพัฒนาทักษะการวิจัย และงานวิจัยของ Byrne และ
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Keefe ป 2002, Campbell และคณะ ป 1999, Crossley ป 2001, Velho ป 2004 และ Wall ป
2000 พบวา การเชื่อ มโยงการรว มมือ รวมพลัง ระหวา งสถาบัน ทางวิช าการ การสรา งทีม
วิจัยสหวิทยาการ และการรวมมือรวมพลังกับนานาชาติ ทั้งสามแนวทางนี้สามารถเพิ่มความรู
ทักษะและความสามารถดานการวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
Peterson, Hays-Kimmons และ Cole (2008) แสดงใหเห็นวาการใชหลักสูตรการฝกอบรม
การวิจัยแบบเนนผลลัพธการวิจัยทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีทักษะการวิจัยแบบมุงผลลัพธเพิ่มมาก
ขึ้นทั้งดานเจตคติ ความสนใจ และการมีสวนรวม แตดานความรูเพิ่มขึ้นไมมาก
Dodani และ LaPorte (2008) ไดนําเสนอและประเมินโมเดลการฝกอบรมการวิจัย
สําหรับวิชาชีพดานสุขภาพในประเทศปากีสถานเพื่อเพิ่มทักษะการวิจัย วิธีการที่ใชคือการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการ 9 วัน โดยใชการประชุมทางไกลผานทางวิดีโอ พบวาโมเดลการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
โดยใชการประชุมทางไกลผานทางวิดีโอเปนโมเดลที่สรางความสามารถทางการวิจัยที่คุมคาตอ
การลงทุน ขอดีของวิธีการนี้ ไดแก 1) เปนแบบที่เลียนแบบการสอนในชั้นเรียนดั้งเดิม 2) มีสภาพ
เหมือนชั้นเรียนทั่วไป 3) มีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนโดยผูสอนและผูเรียนสามารถถามไดทันที 4)
ผูเรียนสามารถมีสวนรวมในการอภิปรายกับผูเรียนในชั้นปกติ 5) สามารถใชไดครอบคลุมพื้นที่ที่
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงเขาไมถึง การศึกษาของ Dodani และ LaPorte แสดงใหเห็นวาการ
ฝก อบรมเชิง ปฏิบ ัต ิก ารโดยใชก ารประชุม ทางไกลผา นทางวิด ีโ อเปน วิธ ีห นึ ่ง ที ่เ หมาะสม
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานที่นอกพื้นที่อินเทอรเน็ตความเร็วสูงเขาไมถึง สามารถเพิ่มสมรรถภาพ
การวิจัยใหกับบุคคลที่สนใจได
ผลการสังเคราะหจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวทางการพัฒนา
ความสามารถดานการวิจัยของที่ปรึกษางานวิจัย สามารถสังเคราะหสรุปแนวทางการพัฒนาได 4
แนวทาง แนวทางแรก การกําหนดกลยุทธสงเสริมการเขารวมการวิจัย แนวทางที่สอง การให
ความชวยเหลือและการกํากับติดตามแบบรวมมือรวมพลังระหวางนักวิจัยที่มีประสบการณการ
วิจัยในระดับตางๆ กัน แนวทางที่สาม การฝกอบรมการวิจัยแบบมุงผลลัพธการวิจัย และแนวทาง
สุดทาย การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยโดยการประชุมทางไกลผานทางวิดีโอ ทั้งสี่แนวทางนี้อาจ
นํามาใชในเปนแนวทางการพัฒนาอาจารยที่ปรึกษางานวิจัยไดซึ่งถือวาเปนอีกแนวทางหนึ่งสําหรับ
สงเสริมการวิจัยของหลักสูตรวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับแนวคิดการสงเสริมการวิจัย ไดแก
แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรวิจัย แนวคิดการบริหารหลักสูตรวิจัย แนวคิดการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิจัย และแนวคิดการพัฒนาผลลัพธของหลักสูตรวิจัย สรุปไดดังนี้
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หลักสูตรวิจัยหมายถึง มวลสาระการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงพัฒนา
ผูเรียนใหมีความรู มีความสามารถ มีทักษะดานการวิจัย เห็นความสําคัญของการวิจัยตอการพัฒนา
สังคม มี 4 องคประกอบคือ จุดมุงหมายของหลักสูตร เนื้อหาสาระของหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช
และการประเมินผลหลักสูตร
การบริหารหลักสูตรวิจัย เปนการดําเนินการหลักสูตรวิจัยของผูบริหาร และครู/อาจารยโดย
กิจกรรมที่ ตองดํ าเนิ นการประกอบดวย การวางแผนการใช หลักสูตร การเตรียมความพรอมของ
บุคลากร การจัดครู/อาจารยเขาสอน การจัดชั้นเรียน การจัดทําแผนการสอน การจัดตารางสอน
การบริการวัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก การประชาสัมพันธ
หลักสูตร การนิเทศติดตามและการประเมินผลหลักสูตร และการกระตุนและสงเสริมครู/อาจารยใน
การใชหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิจัย หมายถึง กระบวนการปฏิสัมพันธระหวาง
อาจารยผูสอนซึ่งหมายถึงอาจารยผูบรรยาย และอาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัยกับผูเรียนซึ่งหมายถึง
นักศึกษาหลั กสูตรการทัพอากาศ ที่ทําใหนักศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศเกิดการเรี ยนรูวิจัยทั้ง
ทางดานความรู ทักษะการวิจัยและมีเจตคติที่ดีตอการวิจัย มีองคประกอบคือ ผูสอน ผูเรียน หลักสูตร
วัตถุประสงคของการสอน เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน และ
การประเมินผลการเรียนการสอน
การพั ฒ นาผลลั พ ธ ห ลั ก สู ต รวิ จั ย สรุ ป ได ว า ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ผลลั พ ธ ห ลั ก สู ต รวิ จั ย
ประกอบดวย 3 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานการบริหารจัดการ ปจจัยดานผูสอน และปจจัยดานผูเรียน
วิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิจัยที่ดีคือการเรียนรูดวยการทําวิจัย ซึ่งมีหลากหลายวิธี
ไดแก 1) การใหคําปรึกษารวมมือรวมพลัง 2) หลักสูตรวิธีวิจัยแบบอิงเว็บ 3) หลักสูตรวิธีวิจัยที่ใช
สมรรถภาพการวิจัยเปนผลลัพธหลักสูตร 4) การจัดการเรียนการสอนวิจัยโดยใชการเรียนรูแบบอิง
ปญหา 5) การทําวิจัยภาคฤดูรอน 6) การวิจัยแบบรวมมือรวมพลัง 7) การจัดการเรียนการสอนแบบ
ใชวิจัยเปนฐาน และแนวทางการพัฒนาที่ปรึกษางานวิจัยมีหลากหลายวิธี ไดแก การกําหนดกล
ยุทธสงเสริมการเขารวมการวิจัย การใหความชวยเหลือและการกํากับติดตามแบบรวมมือรวมพลัง
ระหวางนักวิจัยที่มีประสบการณการวิจัยในระดับตางๆ กัน การฝกอบรมการวิจัยแบบมุงผลลัพธการ
วิจัย และแนวทางสุดทาย การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยโดยการประชุมทางไกลผานทางวิดีโอ
กลาวโดยสรุปไดแนวทางการพัฒนาการดําเนินการหลักสูตรวิจัย 2 แนวทาง แนวทาง
แรกเปนวิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิจัย และแนวทางที่สองการพัฒนาที่ปรึกษางานวิจัย
โดยที่วิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิจัยขอคนพบหลักคือการเรียนรูวิจัยที่ดีที่สุดคือการเรียนรู
วิจัยดวยการทําวิจัยและการเรียนรูวิจัยเปนวิธีการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงที่นักบริหารระดับสูง
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จําเปนตองมี สวนขอคนพบดานการพัฒนาที่ปรึกษางานวิจัยพบวาผูที่จะทําหนาที่ที่ปรึกษางานวิจัย
จะตองมีคุณลักษณะที่สําคัญหลายประการ ไดแก 1) ความรูความสามารถในการใหคําปรึกษาทั่วไป
2) ความรูทางวิชาการที่ทันสมัย 3) ความรูเรื่องวิธีวิทยาการวิจัย 4) ความรูความสามารถใน
การถายทอดความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนักศึกษา 5) ความรูความสามารถในการฝกและ
การสอนใหนักศึกษาสามารถเขียนรายงานการวิจัยที่ไดมาตรฐาน 6)ทักษะการสื่อสาร 7) ทักษะ
การเขียนและตรวจแกผลงาน 8) ความสามารถในการชี้แนะสืบคน 9) การใหเวลาในการให
คําปรึกษา 10) คุณภาพของการใหคําปรึกษาแนะนํา 11) ความสามารถในการประเมินคุณภาพ
งานวิจัย ซึ่งแนวทางการพัฒนาการดําเนินการหลักสูตรวิจัย 2 แนวทางดังกลาวจะใชเปน
สารสนเทศสําคัญในขั้นตอนการวิจัยประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรวิจัยเพื่อใหได
สารสนเทศไปใชในการกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ

ตอนที่ 4 แนวคิดการกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัย
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดการกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัย
เปนการนําเสนอ ความหมายกลยุทธสงเสริมการวิจัย และวิธีการกําหนดกลยุทธ เพื่อสังเคราะหวิธีการ
กําหนดกลยุทธที่จะนํามาใชในการกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัย
1. ความหมายกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัย
กอนที่จะทราบถึงความหมายของกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยจะตองทราบถึงความหมาย
ของคํา 3 คํากอนคือ กลยุทธ (strategy) การสงเสริม (promotion) และการวิจัย (research) เพื่อรวม
ความหมายของคําทั้งสามเปนความหมายของกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัย (research promotion
strategy)
1.1 ความหมายของกลยุทธ (strategy)
“กลยุทธ” เปนคําที่มาจากภาษาอังกฤษคือ “strategy” ซึ่งนักวิชาการใหความหมายไวอยาง
หลากหลาย ดังนี้ Geocities (2009) อธิบายคําวากลยุทธ ไววามีรากศัพทจากภาษากรีกวา "stratos"
(กองทัพ) +"agein" (นําหนา) หมายความถึง "การนําทางใหองคกรโดยรวม" ซึ่งมีนัยครอบคลุม
จุดมุงหมายและวิธีการวาตองการทํา "อะไร" ใหสําเร็จ และทํา "อยางไร" อธิบายไดเปน 7
ความหมาย ไดแก 1) เปนวิธีการดําเนินงานที่คาดวาจะนําไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
องคกร 2) เปนแผนของผูบริหารระดับสูงที่จะนําไปสูผลลัพธตาง ๆ ที่สอดคลองกับภารกิจและ
เปาประสงคขององคกร 3) เปนชุดของทางเลือกระยะยาวเกี่ยวกับเปาประสงคเชิงปฏิบัติการและ
นโยบาย รวมทั้งแผนปฏิบัติการของแผนงานของรัฐบาล ซึ่งองคกรภาครัฐบาลกําหนดโดย
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คํานึงถึงวัตถุประสงคของแผนงานที่รัฐบาลกําหนดไว และคํานึงถึงสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอ
การดําเนินงานของแผนงาน 4) เปนชุดของเปาหมายและแผนปฏิบัติการสําหรับแตละระดับของ
องคกรโดยเฉพาะ 5) เปนชุดของการปฏิบัติที่ทําใหองคกรบรรลุผล 6) เปนการปฏิบัติการ(operator) ที่
ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนแปลงองคกรจากสถานภาพ (position) ปจจุบันไปสูสภาพที่พรรณนาไวตาม
เปาประสงคภายใตขอจํากัดของความสามารถและศักยภาพ 7) เปนแนวทางในการเปรียบเทียบจุด
แข็ง ขององคก รกับ สภาพแวดลอ มที่เ ปลี่ย นแปลงเพื่อ คิด หาวิธีก ารที่ดีที่สุด ในการตอบสนอง
ความตองการของผูรับบริการ
Henderson (1989) ใหคํานิยามกลยุทธวา เปนการคนหาอยางไตรตรองและรอบครอบ
เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการที่สามารถนําไปพัฒนาความไดเปรียบในการแขงขันและความสามารถ
ใหแกธุรกิจ
David (1995) ไดกําหนดความหมายวา "กลยุทธ" เปนวิถีทางเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ในระยะยาว สวน Wheelen และ Hunger (2004) ไดใหคํานิยาม "กลยุทธ" วาเปนแผนแมแบบของ
องคกรที่ระบุวาองคกรจะบรรลุพันธกิจและเปาหมายอยางไรเพื่อสรางขอไดเปรียบและลดความเสี่ยง
และ ธงชัย สันติวงษ (2537) ไดใหความหมายวา "กลยุทธ" คือ แผนงานที่มีความพรอมสมบูรณ
ครอบคลุมครบถวนทุกดานและประสานสอดคลองเขากันได ที่จะชวยใหองคกรมีขอไดเปรียบที่จะ
เผชิญกับสภาพแวดลอมตางๆ ซึ่งกลยุทธจะถูกกําหนดขึ้นเพื่อประกันวาวัตถุประสงคของกิจการจะ
บรรลุผลสําเร็จไดแน จากความหมายของ กลยุทธ สามารถกลาวไดวา กลยุทธมีความสําคัญใน
การดําเนินงานขององคกรเพื่อความสําเร็จตามพันธกิจ และวัตถุประสงคที่กําหนดไว นอกจากนี้
Certo และ Peter (1991) กลาววา กลยุทธคือ วิธีการที่องคกรวางแผนที่คาดวาจะนําไปสู
ความสําเร็จและเกิดผลลัพธตรงตามวัตถุประสงคขององคกรที่กําหนดไว
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2549) อธิบายคําวา กลยุทธ หมายถึงวิธีการหรือแผนการที่
คิดขึ้นอยางรอบคอบ มีลักษณะเปนขั้นตอน มีความยืดหยุนพลิกแพลงไดตามสถานการณ มุงหมาย
เพื่อเอาชนะคูแขงขันหรือเพื่อหลบหลีกอุปสรรคตางๆ จนสามารถบรรลุเปาหมายที่ตองการ กลยุทธ
และยุทธศาสตรมีความหมายเหมือนกันอาจจะใชสลับกันได
ตอตระกูล อุบลวัตร (2550) ไดสังเคราะหความหมายของ กลยุทธหรือยุทธศาสตรจาก
การใหความหมายของ Greenly ป 1989 สุรชาติ บํารุงสุข ป 2537 พจนานุกรมศัพททหารของ
สํานักงานประธานคณะเสนาธิการรวมของสหรัฐอเมริกา ศรีวงศ สุมิตร ป 2537 อุทัย บุญประเสริฐ
ป 2537 Cope ป 1978 ธงชัย สันติวงษ ป 2537 ศิริวรรณ เสรีรัตน ป 2542 และ Certo และ Peter
ป 1991 สรุปไดวา ยุทธศาสตร หรือ กลยุทธ หมายถึง แนวทางหรือมาตรการเชิงรุกที่สอดคลองกับ
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ทิศทางขององคกร ซึ่งผูบริหารระดับสูงไดจัดทําขึ้นหรือนําไปใชประโยชน เพื่อตองการใหบรรลุถึง
วัตถุประสงคขององคกรที่กําหนดไว หรือเปนไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของสถานการณที่
เกิดขึ้นจริง
นอกจากนี้คําวา strategy แปลเปนภาษาไทยไดทั้ง ยุทธศาสตรและกลยุทธ โดยทั่วไปแลว
คําวากลยุทธใชในวงการธุรกิจ Wikipedia (2009) ใหความหมายกลยุทธ วาเปนแผนการปฏิบัติ
ระยะยาวที่วางไวเพื่อนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายเฉพาะซึ่งมักจะเปน “ชัยชนะ" กลยุทธ
แตกตางจากยุทธวิธี (tactics) หรือการปฏิบัติในทันทีคือมีความพรอมในดานทรัพยากรเพราะเปน
การคิดเตรียมการลวงหนา และมีความพรอมในการปฏิบัติเพราะมีโอกาสฝกซอม กลยุทธชวยให
ปญหางายตอความเขาใจและการแกไข
กองทัพอากาศใชคําวายุทธศาสตรในความหมายที่ใหญกวากลยุทธ ดังจะเห็นไดจาก
การกําหนดยุทธศาสตรกองทัพอากาศ พ.ศ.2551 – 2562 ในแตละยุทธศาสตรจะประกอบดวยกลยุทธ
ตางๆ และในแตละกลยุทธก็ยังประกอบดวยกลยุทธยอย (ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ, 2551)
พสุ เตชะรินทร (2548) กลาววา มีการนําเอายุทธศาสตรมาใชกันอยางแพรหลายใน
หลายระดับและหลายสถานการณ และบอยครั้งพบวามีการใชคําวากลยุทธดวยนัยความหมายที่
คลายกับคําวายุทธศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับองคกรหรือภาคพาณิชย ซึ่งมองวากลยุทธ
เปนวิธีการในการบรรลุเปาหมายดานตางๆ สวนยุทธศาสตรเปนวิธีการในการบรรลุวัตถุประสงคของ
แผนของหนวยงานนั้น
จากการใหความหมายของคําวา กลยุทธหรือยุทธศาสตรของนักวิชาการตางๆ สรุปไดวา
กลยุทธหรือยุทธศาสตร เปนวิธีการดําเนินงาน หรือวิธีการวางแผน หรือเปนแผนที่จะใชในการบรรลุ
จุดหมายปลายทางที่กําหนดขององคกร ซึ่งไดแก ภารกิจ/พันธกิจ เปาประสงค นโยบาย เปาหมาย
วัตถุป ระสงค หรือใชคํา อื่น ๆ แทนวิธีก ารหรือแผนไดอีก เชน วิธีพ ลิก แพลง แผนของผูบริห าร
แผนแมแบบ แผนงาน แผนการปฏิบัติ การปฏิบัติการ ชุดทางเลือก ชุดของเปาหมาย ชุดของ
การปฏิบัติ วิถีทาง แนวทางหรือมาตรการเชิงรุก แนวทางการเปรียบเทียบจุดแข็งขององคกรกับ
สภาพแวดลอม เปนตน
จะเห็นไดวาคํานิยามของคําวา "กลยุทธ" นี้มีขอบเขตที่แคบและกวาง คือ ในระดับแคบ
นั้นเนนที่วิธีการ (means) ที่สําคัญที่จะใชเพื่อใหองคกรบรรลุถึงเปาหมายหลักขององคกร ใน
ระดับกวางจะใหความหมายของคําวา "กลยุทธ" โดย พิจารณาครอบคลุมทั้งเปาหมาย (ends)
และวิธีการ (means) ที่จะทําใหบรรลุเปาหมายดังกลาว แตเราจะพบวาคนสวนใหญมักใชคําวา
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กลยุทธในฐานะของเครื่องมือ หรือวิธีการ ซึ่งการวิจัยนี้จะใหความหมายที่มีขอบเขตที่แคบคือเนนที่
วิธีการที่สําคัญที่จะใชเพื่อการบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
1.2 ความหมายของการสงเสริม (promotion)
“การสงเสริม” เปนคํานามที่มาจากภาษาอังกฤษคือ “promotion” Accurate & Reliable
Dictionary (2009) ใหความหมายของ การสงเสริมวา เปนการสนับสนุนใหสิ่งตาง ๆ มีความกาวหนา
หรือความเจริญเติบโต หรือการไดรับการยอมรับ และอีกความหมายหนึ่งคือ การสงเสริมเปน
ประเภทหนึ่งของการชวยเหลือ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือการชวยเหลือบุคคลใหสามารถริเริ่มหรือ
ทําบางสิ่งบางอยางเพื่อความกาวหนาของตนเอง(www.med.cmu.ac.th, 2552)
1.3 ความหมายของการวิจัย (research)
“การวิจัย” เปนคํานามที่มาจากภาษาอังกฤษคือ “research” หมายถึง การแสวงหา
ความรูความจริงดวยวิธีการที่มีระบบ มีความเชื่อถือไดโดยอาศัยระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร
เพื่อใหไดความรูใหมที่เปนคําตอบปญหาตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางชัดเจน เปาหมาย
สําคัญของการวิจัยคือ เพื่อบรรยาย (describe) อธิบาย (explain) ทํานาย (predict) หรือควบคุม
(control) ปรากฏการณตาง ๆ อันจะชวยพัฒนาชีวิตความเปนอยูของมวลมนุษยและสังคมใหดีขึ้น
(นงลักษณ วิรัชชัย, 2543)
ดัง นั้น เมื่อ รวมความหมายของคํา ทั้งสามจะไดค วามหมายของกลยุท ธเ พื่อสง เสริม
การวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศวา เปนวิธีการที่กําหนดขึ้นเพื่อใชในการสนับสนุนใหการดําเนินการ
แสวงหาความรู ความจริงดวยวิธีการที่มีระบบ มีความเชื่อถือได โดยอาศัยระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร
เพื่อใหไดความรูใหมที่เปนคําตอบปญหาตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวของหลักสูตรการทัพอากาศ
เกิดความกาวหนาหรือความเจริญเติบโต หรือการไดรับการยอมรับ ซึ่งการวิจัยของหลักสูตรการ
ทัพอากาศนี้หมายถึงการดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรวิจัยโดยมีผลลัพธของหลักสูตรเปนความรู
ความสามารถดานการวิจัยของนักศึกษาที่สะทอนไดจากคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษา
2. วิธีการกําหนดกลยุทธ (strategic formulation method)
วิธีการกําหนดกลยุทธเปนการศึกษาเกี่ยวกับ ขั้นตอนการกําหนดกลยุทธ การวิเคราะห
สภาพแวดลอมเพื่อกําหนดกลยุทธระดับองคกร และระดับและผูกําหนดกลยุทธ เพื่อกําหนดขั้นตอน
ในการกําหนดกลยุทธ ศึกษาวิธีการวิเคราะหสภาพแวดลอมของการกําหนดกลยุทธ และกําหนด
ผูทําหนาที่กําหนดกลยุทธขององคกร
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2.1 ขั้นตอนของการกําหนดกลยุทธ
การทําความเขาใจเกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธ (strategic formulation) จําเปนตองทราบ
ถึงการวางแผนกลยุทธ (strategic planning) และการจัดการกลยุทธ หรือการบริหารกลยุทธ (strategic
management) ทั้งนี้เนื่องจากการกําหนดกลยุทธเปนขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการวางแผนกลยุทธ
(strategic planning process) และการจัดการกลยุทธ หรือการบริหารกลยุทธ (strategic management
process) ซึ่งการวางแผนกลยุทธและการจัดการกลยุทธมีความสัมพันธกัน
ธงชัย สันติวงศ (2540) อธิบายวา การวางแผนกลยุทธ (strategic planning) และการจัดการ
กลยุทธ (strategic management) เกี่ยวของกับการบริหารคือ เกี่ยวของกับการวางแผนการจัด
โครงสรางองคกร และการปฏิบัติซึ่งเปนกระบวนการบริหาร สวนที่แตกตางกันคือการวางแผนกลยุทธ
เปนการคิดวิ เคราะหเพื่ อการวางแผน ส วนการจั ดการกลยุ ทธจะมีน้ําหนัก เนื้อหา และความลึก
มากกวา ซึ่งการวางแผนกลยุทธจะเปนงานทางดานการวิเคราะหเพื่อการวางแผนกอนจะลงมือทํา หรือ
อาจจะกลาวไดวา การวางแผนกลยุทธเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารกลยุทธหรือการจัดการ
กลยุท ธ
สิ่ง สํา คัญ ของการกํา หนดกลยุท ธแ ละพัฒ นาแผนกลยุท ธ คือ จะตอ งมองไปถึง
กระบวนการจัดการกลยุทธที่ตองมีความเชื่อมโยงสัมพันธกันทั้งระบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนด
กลยุทธตางๆ ควรคํานึงถึงกลไกการจัดการกลยุทธ (strategic management) ที่ถือวาเปนกลไกสําคัญ
ที่จะทําใหเกิดกลยุทธที่เหมาะสม และถูกนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งนักวิชาการไดเสนอ
แนวทางการวางแผนกลยุทธและการจัดการกลยุทธไวแตกตางกันไป
2.1.1 การวางแผนกลยุทธ
นักวิ ชาการไดใหความหมายและกําหนดขั้นตอนการวางแผนกลยุท ธไว หลากหลาย
ทัศนะ ดังนี้
Goodstein และคณะ (1993) กลาววา การวางแผนกลยุทธเปนการตอบคําถามพื้นฐานที่
สําคัญ 3 ประการขององคกร คือ องคกรจะกาวไปในทางใด (what are you going?) สภาพแวดลอม
ขององคกรมีอะไรบาง (what is the environment?) และองคกรจะตองทําอยางไรบางจึงจะถึง
เปาหมายได (how do you get there?) และสรุปวาการวางแผนกลยุทธคือแบบจําลองของการจัดการ
กลยุทธ เชนเดียวกัน สุรชาติ ณ หนองคาย (2552) ไดอธิบายวา การกําหนดกลยุทธคือ การตอบ 3
คําถามสําคัญ คําถามแรก ปจจุบันเราอยู ณ จุดไหน (where are we now?) คําตอบไดจากการ
วิเคราะห SWOT คําถามที่สอง เราตองการไปสูจุดไหน (where do we want to go?) คําตอบได
จากการกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมาย (vision and goal) และคําถามที่สาม เราจะไปสูจุดนั้นได
อยางไร (how do we get there?) คําตอบไดจากการกําหนดกลยุทธ (strategies)
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สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2544) อธิบายกลยุทธในรูปของแผนหรือเรียกวา การวางแผนกลยุทธ
วาเปนการวางแผนระยะยาว 15 – 30 ป เปนแผนที่มีความยืดหยุน โดยใชวิสัยทัศนเปนกาวนําสําคัญ
การวางแผนกลยุทธเริ่มดวยการศึกษาปณิธานของสถาบัน และทบทวนภารกิจและเปาหมาย ทํา
การวิเคราะหภายนอกเพื่อศึกษาจังหวะและโอกาส (opportunities) พัฒนาสถาบัน และอุปสรรค
(threats) ที่อาจจะมีตอสถาบัน ทําการวิเคราะหภายในเพื่อศึกษาจุดแข็ง (strengths) และจุดออน
(weaknesses) ของทรัพยากรที่มีอยูของสถาบัน จากผลการวิเคราะหภายนอกและภายในจะ
นําไปสูทางเลือกกลยุทธตาง ๆ (strategy) ผูมีหนาที่วางแผนและพัฒนา ผูบริหารและผูเกี่ยวของ
จะตองรวมกันตัดสินใจเลือกกลยุทธหลักที่คาดวาจะมีโอกาสทําใหสถาบันพัฒนาไปอยางราบรื่น
และประสบความสํ า เร็ จ จากกลยุ ท ธ ห ลั ก จะนํ า ไปสู ก ารกํ า หนดกลวิ ธี ก ารดํ า เนิ น การซึ่ ง มั ก
ดําเนินการในรูปโครงการพัฒนาตาง ๆ โครงการตาง ๆ รวมกันเปนแผนปฏิบัติ จากแผนปฏิบัติก็
นําไปสูขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนและการกํากับและการประเมินผล ซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุง
การดําเนินงานอยางทันทวงทีเพื่อประกันความสําเร็จของแผนพัฒนาดังภาพที่ 2.2 ซึ่งการวิจัย
นี้จ ะศึกษาในขอบเขตของการไดมาซึ่งกลยุทธทางเลือกและกลยุทธหลักเทานั้น และกําหนด
ผูเกี่ยวของในการกําหนดกลยุทธ ประกอบดวย ผูบริหารและคณาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศ

73
ปณิธาน
และพันธกิจ
การวิเคราะหภายนอก

การวิเคราะหภายใน
ทางเลือกกลยุทธ

กลยุทธหลัก

แผนปฏิบัติ

การปฏิบัติตามแผน

การกํากับและการประเมินผล

แผนภาพที่ 2.2 ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ
ที่มา: สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2544)

Plunkett และคณะ (2005) ไดกําหนดกระบวนการวางแผนกลยุทธเปน 6 ขั้นตอน
ขั้นตอนแรก การกําหนดพันธกิจและเปาหมาย (mission and goal) ขั้นที่สอง การวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก (internal and external environment) ซึ่งไดแก การวิเคราะห
จุดแข็ง(strengths) จุดออน (weaknesses) อุปสรรค (threats) และโอกาส (opportunities) หรือ
เรียกวาการวิเคราะห SWOT (SWOT analysis) ขั้นที่สาม ประเมินพันธกิจ เปาหมาย และกลยุทธ
องค ก รอี ก ครั้ ง เพื่ อ ทั น ต อ สถานการณ ซึ่ ง อาจเปลี่ ย นแปลงได ขั้ น ที่ สี่ กํ า หนดแผนกลยุ ท ธ ซึ่ ง
ประกอบดวยเปาหมาย กลยุทธ และการใชทรัพยากร ขั้นที่หา การนํากลยุทธไปใช และขั้นสุดทาย
การควบคุมและเมินผลประกอบการ
Kotler และ Murphy (1981) ไดนําแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธมาใชในวงการ
อุดมศึกษา โดยใหความหมายการวางแผนกลยุทธวา เปนการวางแผนรวมขององคกรที่คํานึงถึง
องคประกอบดานสภาพแวดลอมภายนอก และไดแบงกระบวนการวางแผนกลยุทธออกเปน 5 ขั้นตอน
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ขั้นที่ 1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร (environmental analysis)
องคประกอบที่ควรวิเคราะหตามแนวคิดของ Keller (1986) ไดแก
1. ธรรมชาติของสถาบัน คุณคา ความคาดหวัง และปณิธานของสถาบัน ควรจะตอง
คิดวิเคราะหวา 10 ปขางหนาสถาบันควรจะเปนอยางไร
2. วิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของสถาบัน ประกอบดวย บุคลากร งบประมาณ สิ่งอํานวย
ความสะดวก หลักสูตร ลักษณะทางกายภาพของสถาบันอุดมศึกษาในอนาคตจะพัฒนาอยางไร
3. วิเคราะหความสามารถของผูนํา การวางแผนกลยุทธตองเปนความคิดเชิงกลยุทธ
(strategic thinking) ของผูนําในแตละระดับ
4. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก เปนการคาดการณการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
จะตองวิเคราะหถึงผลกระทบตอองคกรใน 4 ดาน ไดแก สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี
เศรษฐกิจ การเมืองและกฎหมาย
ขั้นที่ 2 การกําหนดเปาหมาย (goal formulation) เมื่อประเมินจากการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกแลว จะวิเคราะหเพื่อกําหนดทิศทางในการวางแผนกลยุทธซึ่งมี
ภารกิจและวัตถุประสงค
ขั้นที่ 3 การกําหนดกลยุทธ (strategic formulation) เพื่อนําผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายในและภายนอกมากําหนดกลยุทธที่สามารถแกไขจุดออนและอุปสรรคใหเปนจุดแข็งและโอกาสใน
การพัฒนาซึ่งเปนกลยุทธระดับสถาบันอุดมศึกษา
ขั้นที่ 4 การออกแบบองคกร (organizational design) เพื่อใหมีการจัดองคกรใหเอื้อตอ
ภารกิจ วัตถุประสงค บุคลากร และวัฒนธรรมองคกรของสถาบันอุดมศึกษา
ขั้นที่ 5 การออกแบบระบบการปฏิบัติงาน (system design)
วัฒนา วงศเกียรติรัตน (2548) ใหความหมายการวางแผนกลยุทธวา เปนการประเมิน
สถานภาพของสภาพแวดลอมภายในและภายนอกขององคกร เพื่อวิเคราะหสถานการณ จุดออน
จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคขององคกรในปจจุบัน
ศรีวงศ สุมิตร (2538 อางถึงใน ไพเราะ ไตรติลานันท, 2549) เสนอกระบวนการวางแผน
กลยุทธขององคกรมี 6 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 การพิจารณาโอกาสและอุปสรรค (opportunities and threats) หมายถึงการตรวจสอบ
ใหทราบถึงโอกาสและอุปสรรคที่องคกรประสบอยู โดยการตรวจสอบสภาพแวดลอมที่ครอบคลุมโยงไป
ถึงทุกเรื่องนับตั้งแตนโยบายขององคกร สภาวะการแขงขัน จากนั้นตองมีการประมาณการขนาด
ของการเสี่ย งของสิ่ง ที่เ ปน โอกาสและเปน อุป สรรคดว ยพรอ มกัน โดยจะตอ งคาดการณข อง
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ความเปนไปไดของเหตุการณที่เกิดขึ้นพรอมทั้งประเมินถึงผลกระทบของสิ่งที่จะเกิดขึ้นดังกลาว
ดวย ถาหากเหตุการณใดคาดหมายไดแนชัดวาจะมีทางเกิดขึ้นไดมากแตจะกระทบองคกรเพียง
เล็ ก น อ ยก็ จ ะมีผ ลทํ า ให ก ารเสี่ ย ง หรือ อุ ป สรรคขององคก รมีไ ม ม ากนั ก ในทางตรงกั น ขา มถ า
เหตุการณใดมีโอกาสเกิดขึ้นไดมากพอประมาณแตจะมีผลกระทบตอองคกรไดมากก็จะทําให
ระดับการเสี่ยงหรืออุปสรรคขององคกรอยูในระดับสูงไปดวย
ขั้นที่ 2 การประเมินทรัพยากรที่มีอยู หมายถึง การประเมินจุดแข็ง (strength) และจุดออน
(weakness) ขององคกร โดยตองดูวาจุดแข็งขององคกรที่มีอยูคืออะไร บุคลากรที่มีอยู และทรัพยากร
อื่นๆ มีมากนอยและมีคุณภาพอยางไร กลยุทธที่ดียอมจะตองสรางขึ้นจากการใชประโยชนจากจุดแข็ง
ที่องคกรมีอยู และตองสามารถลดขนาดของปญหาที่เปนจุดออนใหเหลือนอยที่สุด
ขั้นที่ 3 การพัฒนาทางเลือกกลยุทธ คือ การรวมเอาขอมูลที่เกี่ยวกับโอกาสและอุปสรรค
ของสภาพแวดลอมขององคกรมาพิจารณารวมขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีอยู โดยวิธีการจับคู
เงื่อนไขระหวางโอกาสและความสามารถหรือจุดแข็งที่มีอยู เพื่อใหมีการใชประโยชนขอดีหรือผลดี
ตอการทํางานขององคกรมากที่สุด ซึ่งจะชวยใหการทํางานสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดโดยมี
ระดับการเสี่ยงนอยที่สุด กระบวนการในขั้นตอนนี้เปนกระบวนการเกี่ยวของกับการที่ผูบริหาร
จําเปนตองมีความคิดริเริ่ม ซึ่งตองอาศัยการคิดที่มีวิสัยทัศนที่กวาง มีการมองการณไกลที่จะ
สามารถมองเห็นถึงสิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับองคกรดวย
ขั้นที่ 4 การกําหนดกลยุทธหลัก เปนกระบวนการวางแผนกลยุทธในขั้นตอนที่ทําไดยาก
และตองใชดุลยพินิจอยางสูง ทั้งนี้เพราะผูบริหารองคกรยังมีขอมูลที่ยังไมสมบูรณ
ขั้นที่ 5 การดําเนินตามกลยุทธ คือขั้นตอนการนําเอากลยุทธในขั้นตอนที่ไดพัฒนาแลว
มาดําเนินการโดยการพัฒนาแผนงานตางๆ ขึ้น เพื่อนําไปปฏิบัติใหเกิดผลตามกลยุทธที่วางไว
ขั้นที่ 6 การประเมินกลยุทธ เปนสิ่งจําเปนตองกระทําตลอดเวลาเพื่อปองกันมิใหกลยุทธที่ใช
อยูลาสมัย ไมเขากับเหตุการณที่เกิดขึ้นใหม นอกจากนี้การจัดใหมีการพิจารณาทบทวนกลยุทธที่ใช
อยูเสมอยอมจะทําใหสามารถเห็นถึงจุดออนที่พึงตองแกไขไดตลอดเวลา และสามารถปรับกลยุทธได
แตเนิ่นๆ เครื่องมือสําคัญในการใชประเมินกลยุทธคือ “เปาหมาย”
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2549) อธิบายการจัดทําแผนกลยุทธ หมายถึง
การกําหนดเปาหมาย วิธีการที่นําไปสูการบรรลุเปาหมาย รวมถึงกิจกรรมที่หนวยงานตองมุงเนนหรือ
ใหความสําคัญ เพื่อเปนแนวทางการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
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2.1.2 การบริหารกลยุทธ
นักวิชาการไดใหความหมายและกําหนดขั้นตอนการการบริหารกลยุทธไวหลากหลาย
ทัศนะ ดังนี้
พักตรผจง วัฒนสินธุ (อางถึงใน เฉลิม คูหาวิชานันท และ เรือรบ เมืองมั่น,2545) กลาววา
กระบวนการจัดการกลยุทธ เปนการกําหนดวิสัยทัศน ทิศทาง ภารกิจ และวัตถุประสงคขององคกร
อยางเปนระบบ เพื่อใหองคกรมีทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน รวมทั้งเปนการกําหนดวิธีการ หรือ
แนวทางการดําเนินงาน และกิจกรรมตาง ๆ ขององคกร เพื่อใหบรรลุถึงทิศทางและวัตถุประสงคที่
กําหนดขึ้น โดยในการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานนี้องคกรธุรกิจตองทําการวิเคราะหและ
ประเมิ น ป จจั ย ต า ง ๆ ทั้ ง ภายในและภายนอกองค ก ร เพื่ อ คิด คน แนวทางในการดํา เนิ น งานที่
เหมาะสมที่สุดทามกลางการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตาง ๆ
Wheelen และ Hunger (2004)ไดเสนอแบบจําลองพื้นฐานในการจัดการกลยุทธ (basic
model of strategic management) ซึ่งมีองคประกอบสําคัญ 4 สวน ดังภาพที่ 2.3 ดังนี้
1. การตรวจสอบสภาพแวดลอม (Environmental Scanning) ดวยเทคนิคการวิเคราะห
SWOT เปนการวิเคราะหปจจัยภายนอก (external) ไดแก สภาพแวดลอมทั่วไปทางสังคม
(societal environment) สภาพแวดลอมเฉพาะของงาน (task environment) โดยวิเคราะห
เกี่ยวกับโอกาส (opportunities) และอุปสรรค (threats) และปจจัยภายในขององคกร (internal)
ได แ ก โครงสร า งองค ก ร วั ฒ นธรรมองค ก ร และทรั พ ยากร โดยการวิ เ คราะห จุ ด อ อ น
(weaknesses) และจุดแข็ง (strengths) ขององคกร
2. การจัดทํากลยุทธ (strategy formulation) เปนการพิจารณากําหนดพันธกิจ เปาหมาย
กลยุทธ และนโยบาย พันธกิจและเปาหมายเปนผลลัพธที่ตองทําใหเสร็จสมบูรณโดยกําหนดเงื่อนไข
เวลาไวดวย สวนกลยุทธเปนแผนเพื่อทําใหบรรลุถึงพันธกิจและเปาหมาย และนโยบายเปนทิศทาง
ในการดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจ
3. การนํากลยุทธไปปฏิบัติ (strategy implementation) เปนการนํากลยุทธและนโยบาย
ที่กําหนดมาจัดทําเปนโครงการ (program) การจัดทํางบประมาณของโครงการและกําหนดลําดับ
ขั้นตอนการทํางาน
4. การควบคุมและประเมิน (evaluation and control) เปนกระบวนการในการติดตาม
การปฏิบัติตามกลยุทธและดําเนินการตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติใหเปนไปอยางเหมาะสม
ถูกตอง
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การกําหนดกลยุทธ

การนําหนดกลยุทธไปปฏิบัติ

การตรวจสอบสภาพแวดลอม
สภาพแวดลอมภายนอก

สภาพแวดลอมทางสังคม:
แรงผลักดันทั่วไป
สภาพแวดลอมงานเฉพาะ:
อุตสาหกรรม

พันธกิจ
เหตุผล
ในการ
จัดตั้ง
องคกร

เปาหมาย
ผลลัพธ
อะไรที่
ตองการ
ทําใหสําเร็จ
เมื่อใด

สภาพแวดลอมภายใน

โครงสรางองคกร:
สายการบังคับบัญชา
วัฒนธรรม: ความเชื่อ
ความคาดหวัง คานิยม
ทรัพยากร: สินทรัพย ทักษะ
สมรรถภาพ

การประเมิน
ผลและควบคุม

กลยุทธ
แผนที่
ตองการ
บรรลุ
พันธกิจและ นโยบาย
เปาหมาย
แนวทาง
กวาง ๆ
ในการ
ตัดสินใจ

กระบวนการ
ในการติดตาม
ผลการปฏิบัติ
และดําเนินการ
ควบคุมให
ถูกตอง

โครงการ
กิจกรรมที่
ตองทําให
สําเร็จตาม
แผน

งบ
ประมาณ
คาใชจาย
ของ
โครงการ

กระบวน
การ
ลําดับ
ขั้นตอนของ
งานที่
ตองทํา

ผลการ
ปฏิบัติงาน
ผลลัพธที่ได

ผลลัพธ/การเรียนรู

แผนภาพที่ 2.3 แบบจําลองการบริหารเชิงกลยุทธ
ที่มา: Wheelen and Hunger (2004)

จากแบบจําลองการจัดการกลยุทธของ Wheelen และ Hunger (2004) จะเห็นวาการ
กําหนดกลยุทธเริ่มจากการตรวจสอบสภาพแวดลอม และองคประกอบของการกําหนดกลยุทธ
ประกอบดว ย การกํา หนดพั นธกิจ การกําหนดเปาหมาย การกําหนดกลยุทธ และการกําหนด
นโยบาย
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Wheelen (2008) ใหความหมายการจัดการกลยุทธวาเปนกระบวนการหรือวิธีการของ
การกําหนดทิศทางระยะยาว และการกําหนดกลยุทธ/วิธีที่จะบรรลุเปาหมาย วัตถุประสงค รวมถึง
การดําเนินกลยุทธ และการควบคุมประเมินกลยุทธของประเทศหรือขององคกร โดยมีหลักการพื้นฐาน
3 ขั้นตอน คือ การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (strategic analysis) การกําหนดกลยุทธ (strategic
formulation) และการปฏิบัติตามกลยุทธ (strategic implementation and control)
ขั้นที่ 1 การวิเคราะหเชิงกลยุทธ ดําเนินการโดยพิจารณาจุดแข็ง จุดออนภายในองคกร และ
โอกาส อุ ปสรรคภายนอกองค กร ซึ่ งเป นป จจั ยเงื่ อนไขที่ มี อิ ทธิ พลต อการบรรลุ ความสํ าเร็ จตาม
วัตถุประสงคขององคกร
ขั้นที่ 2 การกําหนดกลยุทธ หมายถึงการนําทิศทางขององคกรที่กําหนดไวอยางกวางๆ มา
พัฒนาเพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานในอนาคตขององคกร โดยมักจะกําหนดกลยุทธตามระดับขั้น
ภายในองคกรตั้งแตกลยุทธองคกร กลยุทธธุรกิจ และกลยุทธตามหนาที่
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามกลยุทธ เปนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามกลยุทธที่กําหนด
ไวใหเปนไปอยางราบรื่น โดยคํานึงถึงโครงสรางองคกรและวัฒนธรรมองคกรเพื่อนําไปสูความสําเร็จที่
พึงประสงคและการติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินผลกระบวนการและผลสําเร็จขององคกร
Certo และ Peter (1991) ใหความหมายของการจัดการกลยุทธวา เปนกระบวนการทํางาน
อยางตอเนื่องที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหองคกรสามารถเขากับสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม และเสนอ
ขั้นตอนการจัดการกลยุทธไว 5 ขั้นตอนคือ
ขั้นที่ 1 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (environmental analysis) โดยพิจารณาจุดแข็ง
จุดออนภายในองคกร และโอกาส อุปสรรค จากภายนอกองคกร ซึ่งเปนปจจัยเงื่อนไขที่มีอิทธิพล
ตอการบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกร ทั้งที่เปนปจจัยเงื่อนไขในระยะเวลาที่ผานมา
และในอนาคต
ขั้นที่ 2 การจัดวางทิศทางองคกร (establishing organizational direction) ตัวชี้วัดของ
ทิศทางขององคกรมี 2 ตัวคือ ภารกิจขององคกร (organizational mission) ซึ่งเนนเหตุผลในการมี
องคกร และวัตถุประสงคขององคกร (organizational objectives) ซึ่งเนนประโยชนที่ไดรับจาก
องคกร
ขั้นที่ 3 การกําหนดกลยุทธ (strategy formulation) เปนกระบวนการออกแบบและเลือก
กลยุทธที่เหมาะสมเพื่อนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร เทคนิคการวิเคราะหกลยุทธ
ทางเลือกมีหลายวิธี ไดแก การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis)
การวิเคราะหคําถามวิกฤติ (Critical Question) การใชวิธีเมทริกซของกลุม BCG (Boston
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Consulting Group Growth – Share Matrix) และการใชวิธีเมทริกซภาพฉายหลายองคประกอบ
ของ GE (General Electric’s Multifactor Portfolio Matrix)
ขั้นที่ 4 การปฏิบัติงานตามกลยุทธ (strategy implementation) เปนการนํากลยุทธไปสู
การปฏิ บัติโ ดยคํ านึง ถึง โครงสร างและวัฒนธรรมขององคกรเพื่อนํ าไปสูความสําเร็ จตามที่พึง
ประสงค
ขั้นที่ 5 การควบคุมเชิงกลยุทธ (strategic control) เปนการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ประเมินผลกระบวนการ และประเมินผลสําเร็จขององคกร
ปณรส มาลากุล ณ อยุธยา (2540 อางถึงใน ณรงค อุยนอง, 2549) และ ดํารงค วัฒนา
(2548) อธิบายกระบวนการในการจัดการกลยุทธ ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ 3 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 การจัดวางกลยุทธ/การกําหนดกลยุทธ (strategy formulation) หรือการวางแผน
กลยุทธ (strategic planning) ประกอบดวย 5 ขั้นตอนยอย ประกอบดวย 1) การวิเคราะห
สภาพแวดล อ มภายนอกเพื่ อ หาโอกาสและอุ ป สรรคโดยพิ จ ารณาในแง ต า งๆ เช น การเมื อ ง
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การตางประเทศ ตลาด ลูกคา คูแขง ผูสนับสนุนวัตถุดิบ และตลาดแรงงาน
เปนตน 2) การวิเคราะหสถานการณภายในเพื่อหาจุดแข็งและจุดออน เชน ความสามารถดาน
การตลาด การผลิต การเงิน สารสนเทศ กฎระเบียบ การจัดการและทรัพยากรบุคคล เปนตน 3)
การกําหนด ทบทวนวิสัยทัศนและภารกิจขององคกรเพื่อกําหนดใหชัดเจนวา องคกรควรมีลักษณะ
เชนไร มีหนาที่บริการอะไรแกใคร และมีปรัชญาในการดําเนินการเชนใด 4) การกําหนดวัตถุประสงค
ขององคกร 5) การวิเคราะหและกําหนดกลยุทธและแนวทางพัฒนาองคกร
ขั้นที่ 2 การนํากลยุทธไปปฏิบัติ (strategic implementation) ประกอบดวย การกําหนด
เปาหมายการดําเนินงาน การวางแผนปฏิบัติการ (action plan) และการปรับปรุงพัฒนาองคกร ไดแก
การพัฒนาในดานตางๆ เชน โครงสราง ระบบงาน ทรัพยากรบุคคล วัฒนธรรมองคกร และปจจัย
การบริหารตางๆ ในองคกร
ขั้นที่ 3 การควบคุมและการประเมินผลกลยุทธ (strategic control and evaluation)
ประกอบดวย การติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงาน และการติดตามสถานการณและเงื่อนไขตางๆ
ธตรัตน ธนะสมบูรณ (2547) กลาววาในกระบวนการจัดทํากลยุทธและแผนกลยุทธวา ควร
ประกอบดวย 10 องคประกอบ ไดแก นโยบาย อาณัติ ภารกิจ การวิเคราะหปจจัยภายนอกและภายใน
การกําหนดประเด็น การกําหนดกลยุทธ การเลือก/ตัดสินใจดําเนินกลยุทธ การประกาศวิสัยทัศน
การแปลงกลยุทธไปสูการปฏิบัติ และการประเมินผล
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วั ฒ นา วงศ เ กีย รติ รั ต น (2548)
กํ า หนดกระบวนการจั ดการกลยุ ท ธ (strategic
management process) เปน 5 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (environmental analysis) โดยพิจารณาจุดแข็ง
จุดออนภายในองคกร และโอกาส อุปสรรค จากภายนอกองคกร ซึ่งเปนปจจัยเงื่อนไขที่มีอิทธิพล
ตอการบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกร ทั้งที่เปนปจจัยเงื่อนไขในระยะเวลาที่ผานมา
และในอนาคต
ขั้นที่ 2 การจัดวางทิศทางองคกร (establishing organizational direction) ในขั้นตอนนี้
เปนการจัดวางทิศทางขององคกร โดยที่ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนจะมีมุมมองที่ตางกัน คือ
องคกรภาครัฐจะพิจารณาภารกิจขององคกร (organizational mission) ซึ่งเนนเหตุผลในการมี
องคกร และเปาประสงคขององคกร (organizational objectives) ซึ่งเนนประโยชนที่ไดรับจากการ
มี อ งค ก ร ส ว นในองค ก รภาคธุ ร กิ จ เอกชนนั้ น จะพิ จ ารณากํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น ข ององค ก ร
(organizational visions) ซึ่งเปนจุดหมายปลายทางที่องคกรตองการไปใหถึง ภารกิจองคกร
(organizational missions) และวัตถุประสงคขององคกร (organizational objectives) ตามลําดับ
ขั้นที่ 3 การกําหนดกลยุทธ (strategy formulation) โดยพิจารณาออกแบบและเลือกกลยุทธ
ที่เหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงจากการวิเคราะหทางเลือกดวยเทคนิคตางๆ
ขั้นที่ 4 การปฏิบัติงานตามกลยุทธ (strategy implementation) โดยดําเนินงานตาม
แผนปฏิ บั ติง านตามกลยุ ท ธ ที่กํ า หนดไวใหเ ปนไปอยางราบรื่น คํ า นึง ถึ ง โครงสรา งขององค ก ร
(organizational structure) และวัฒนธรรมองคกร (organizational culture) เพื่อนําสูความสําเร็จ
ตามที่พึงประสงค
ขั้นที่ 5 การควบคุมเชิงกลยุทธ (strategic control) โดยวิธีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
และวิธีการประเมินผลกระบวนการและประเมินผลสําเร็จขององคกร
ทั้ง 5 ขั้นตอนเปนกระบวนการที่ตอเนื่องจากขั้นตอนที่ 1 ไปจนถึงขั้นตอนที่ 5 และมี
การทบทวนโดยเวียนกลับมาในขั้นตอนที่ 4 จนถึงขั้นตอนที่ 1 โดยพิจารณาสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไปที่องคกรจะตองเผชิญ และปรับกลยุทธใหองคกรดําเนินงานไดอยางเหมาะสมตาม
กาลเวลาโดยอยูภายใตความรับผิดชอบของผูบริหารสูงสุด (chief executive officer: CEO) ใน
กรณีองคกรขนาดเล็ก หรือในรูปของคณะกรรมการอํานวยการพรอมกับหัวหนางานบริหารและ
หัวหนางานของหนวยงานยอยอื่นๆ ) ในกรณีองคกรขนาดใหญ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการกําหนดกลยุทธ (strategy formulation)
สรุปไดวาการกําหนดกลยุทธสามารถกระทําได 2 แบบซึ่งแตละแบบมีลําดับขั้นตอนที่ตางกัน แบบ
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แรกเริ่มจากการกําหนดจุดหมายปลายทางขององคกร ไดแก วิสัยทัศน ปณิธาน อาณัติ พันธกิจ/
ภารกิจ นโยบาย ทิศทาง เปาหมาย วัตถุประสงค แลวตามดวยการวิเคราะห SWOT เพื่อกําหนด
กลยุท ธใ นขั้น ตอมา นัก วิช าการที่ใชแบบนี้ ไดแก สมหวัง พิธิยานุวัฒ น (2544) พักตรผจง
วัฒนสินธุ (2545) Plunkett และคณะ (2005) ธตรัตน ธนะสมบูรณ (2547) กระจาง พันธุมนาวิน
(2548) สุรชาติ ณ หนองคาย (2552) แบบที่สอง เริ่มจากการวิเคราะห SWOT เพื่อกําหนดกําหนด
จุดหมายปลายทางขององคกร และกลยุทธตามลําดับ นักวิชาการที่ใชแบบนี้ ไดแก Kotler และ
Murphy (1981) ปณรส มาลากุล ณ อยุธยา (2540) Wheelen และ Hunger (2004) ดํารงค วัฒนา
(2548) Certo และ Peter (1991) ดังแสดงในตารางที่ 2.7
กลาวโดยสรุป กระบวนการกําหนดกลยุทธเปนขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการวางแผนกลยุทธ
และการจัดการกลยุท ธ ขั้น ตอนการกําหนดกลยุทธ จะมีความแตกตางกัน บา งในขั้น กอนที่จะ
กําหนดกลยุทธคือขั้นการกําหนดจุดหมายปลายทางขององคกร (ends) ซึ่งกําหนดไดหลายรูปแบบ
ไดแก วิสัยทัศน ปณิธาน อาณัติ พันธกิจ/ภารกิจ นโยบาย ทิศทาง เปาหมาย วัตถุประสงค แตที่
เหมื อ นกั น คื อ ต อ งทํ า การวิ เ คราะห SWOTก อ นการกํ า หนดกลยุ ท ธ เนื่ อ งจากการวิ จั ย นี้ ใ ห
ความหมายของกลยุทธที่มีขอบเขตที่แคบคือ เนนที่วิธีการ (means) ที่สําคัญที่จะใชเพื่อใหองคกร
บรรลุถึงเปาหมายหลักขององคกรไมพิจารณาครอบคลุมจุดหมายปลายทางขององคกร (ends)
และการกําหนดกลยุทธนิยมใชการตรวจสอบสภาพแวดลอมดวยเทคนิคการวิเคราะห SWOT จึง
อาจกลาวไดวา เทคนิคการวิเคราะห SWOTเปนเทคนิคที่สําคัญของการกําหนดกลยุทธ
ตารางที่ 2.7 แบบและขั้นตอนการกําหนดกลยุทธจําแนกตามนักวิชาการ
รูปแบบ

แบบที่ 1

แบบที่ 2

ขั้นตอน
1. กําหนดจุดหมายปลายทางองคกร
วิสัยทัศน
ปณิธาน
พันธกิจ/ภารกิจ
นโยบาย/ทิศทาง
อาณัติ
เปาหมาย
วัตถุประสงค
2. การวิเคราะห SWOT
3. กําหนดกลยุทธ
1. การวิเคราะห SWOT
2. กําหนดจุดหมายปลายทางองคกร
วิสัยทัศน
ปณิธาน

1

2





3

4

นักวิชาการ
5 6 7









8

9

10 11
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รูปแบบ

ขั้นตอน
พันธกิจ/ภารกิจ
นโยบาย/ทิศทาง
อาณัติ
เปาหมาย
วัตถุประสงค
3. กําหนดกลยุทธ

หมายเหตุ

1

2

3

4

นักวิชาการ
5 6 7

8

9

10 11




























1 = สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2544) 2 = พักตรผจง วัฒนสินธุ (2545) 3 = Plunkett และคณะ (2005)
4 = ธตรัตน ธนะสมบูรณ (2547) 5 = กระจาง พันธุมนาวิน (2548) 6 = สุรชาติ ณ หนองคาย (2552)
7 = Kotler และ Murphy (1981) 8 = ปณรส มาลากุล ณ อยุธยา (2540) 9 = Wheelen และ
Hunger (2004) 10 = ดํารงค วัฒนา (2548) 11 = Certo และ Peter (1991)

2.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อกําหนดกลยุทธระดับองคกร
การกําหนดกลยุทธมีเทคนิคที่ใชหลายเทคนิค การวิเคราะหสภาพแวดลอมโดยเทคนิค
การวิเคราะห SWOT เปนเทคนิคหนึ่งที่ไดรับความนิยม เพราะสามารถกําหนดสถานภาพของ
องคกรตามสภาพแวดลอมซึ่งนําไปสูการกําหนดกลยุทธไดสอดคลองกับสถานภาพขององคกร
การนําเสนอในสวนนี้เปนการนําเสนอเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของการวิเคราะห
SWOT ประเภทและองคประกอบของสภาพแวดลอม และประเภทของกลยุทธที่ไดจากการ
วิเคราะห SWOT
2.2.1 ความหมายและความสําคัญของการวิเคราะห SWOT
การวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนขั้นตอนสําคัญของการกําหนดกลยุทธ การกําหนดกลยุทธ
สามารถดําเนินการไดหลายวิธีแตที่นิยมในปจจุบันคือการวิเคราะหสภาพแวดลอมโดยใชเทคนิค
การวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะหจุดแข็ง(strengths) จุดออน
(weaknesses) โอกาส (opportunities) และอุปสรรค (threats) (คําวา SWOT เปนคํายอมาจาก
คําเต็มวา strengths, weaknesses, opportunities และ threats) โดยพิจารณาความสัมพันธ
ระหวางผลการประเมินสถานภาพของสภาพแวดลอมภายในระหวางจุดแข็งและจุดออน และผล
การประเมินสถานภาพของสภาพแวดลอมภายนอกระหวางโอกาสและอุปสรรค
สมยศ นาวีการ (2544) กลาววาการวิเคราะหสภาพแวดลอมใชเปนรากฐานของการกําหนด
กลยุ ทธ เพื่ อบรรลุ ภารกิ จและวั ตถุ ประสงค ขององค กร ข อมู ลที่ รวบรวมได จากการวิ เคราะห อ าจ
เสนอแนะวา องคกรควรจะเปลี่ยนแปลงภารกิจ วัตถุประสงค นโยบาย หรือกลยุทธขององคกร
การวิเคราะหสภาพแวดลอมมีประโยชนอยางยิ่งในการดําเนินงานขององคกรและการวางแผน
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กลยุทธตอไปในอนาคต โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมมีประโยชนตอการวางแผนกลยุทธ 3
ประการ ประการแรก ใหขอบเขตที่มีเหตุผลเพื่อการประเมินสถานะปจจุบันและอนาคตขององคกร
ตอผูบริหาร ประการที่สอง ผูบริหารสามารถกําหนดกลยุทธทางเลือกขององคกรที่เหมาะสมกับ
สถานการณ และประการที่สาม ชวยใหผูบริหารรูการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก
และสภาพแวดลอมภายในอยูตลอดเวลาจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนระยะๆ
การวิเคราะหสภาพแวดลอม(SWOT analysis) เปนเงื่อนไขที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของ
องคกร (Certo และ Peter, 1991) จุดประสงคของการวิเคราะหเพื่อประเมินจุดแข็ง (strengths) จุดออน
(weaknesses) โอกาส (opportunities) และอุปสรรค (threats) ผลการวิเคราะหใชเปนพื้นฐานใน
การกํ า หนดกลยุ ท ธเ พื่อบรรลุ เ ป า หมายขององคก ร ซึ่ ง อาจทํา ใหเ กิด การเปลี่ย นแปลงภารกิ จ
วัตถุประสงค นโยบาย หรือกลยุทธขององคกร (สมยศ นาวีกร, 2546)
การวิเคราะห SWOT มีความสําคัญเพราะเปนสิ่งที่จะทําใหกลยุทธมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
นอกจากจะไดมาจากสวนผสมที่ลงตัวระหวางสภาพแวดลอมภายในขององคกร (จุดแข็งและ
จุดออน) และสภาพแวดลอมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) (Pearce และ Robinson, 2005) ที่จะ
ทําใหองคกรเพิ่มความแข็งแกรงและโอกาส และในขณะเดียวกันก็ลดจุดออนและอุปสรรคดวย
วิธีการไดมาซึ่งสารสนเทศที่นํามาทําการวิเคราะห SWOT ก็มีความสําคัญเชนเดียวกัน ดังนั้นการวิจัย
จึงตองเขามามีบทบาทสําคัญในกระบวนการวิเคราะห SWOT เพื่อกําหนดกลยุทธที่มีประสิทธิภาพ
2.2.2 ประเภทและองคประกอบของสภาพแวดลอม
นั ก วิ ช าการได แ ยกประเภทของสภาพแวดล อ มและกํ า หนดองค ป ระกอบของ
สภาพแวดลอมแตละประเภทไวตางๆ กัน ไดแก Certo และ Peter (1991) แบงสภาพแวดลอม
ออกเปน 3 ระดับ ระดับแรก สภาพแวดลอมทั่วไป (general environment) เปนสภาพแวดลอมใน
ขอบเขตที่กวาง ไมมีผลกระทบทันทีตอองคกร เชน ดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ดาน
การเมืองและกฎหมาย ดานเทคโนโลยี ระดับที่สอง สภาพแวดลอมตอการดําเนินการขององคกร
(operating environment) เปนสวนประกอบของสภาพแวดลอมภายนอกองคกรที่มีความสัมพันธ
และมีผลโดยตรงตอการดําเนินงานขององคกร ไดแก ดานแรงงาน ดานคูแขง ดานลูกคา และระดับ
ที่สาม สภาพแวดลอมภายในองคกร (internal environment) เปนสิ่งแวดลอมภายในองคกรซึ่งจะ
มีผลตอการบริหารจัดการโดยตรง แบงออกเปน 5 ดาน คือ ดานบริหารองคกร ดานบุคลากร ดาน
การตลาด ดานผลิตภัณฑ และดานการเงิน
Masun และ Mockler (1994 อางถึงใน ตอตระกูล อุบลวัตร, 2550) เสนอวาการตรวจสอบ
สภาพแวดลอมเปนกระบวนการในชวงแรกของการบริหารกลยุทธเพื่อคนหาและวิเคราะหโอกาสและ
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อุปสรรคจากภายนอก โดยทําใหสามารถระบุเหตุการณทั่วไปและแนวโนมซึ่งจะเกี่ยวของโดยตรงกับ
ผลการปฏิบัติงานขององคกรในอนาคต ในการตรวจสภาพแวดลอมนี้จะเกิดผลดีที่สุดหากไดมี
การอภิปรายและระดมสมองจากกลุม ซึ่งจะรวมกันระบุปจจัยจากสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ 6
ดานคือ
1. เศรษฐกิจ เปนปจจัยที่เกี่ยวกับเงิน สินคา การบริการ ขอมูล และพลังงาน
2. การเมือง เปนปจจัยที่สัมพันธกับการใชและการจัดสรรพลังของกลุมคน รวมถึงการ
ปกครองทองถิ่น และตางประเทศ
3. แนวโน ม ทางสั ง คมและประชากร เป น ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ วิ ถีชี วิ ต ความเป น อยู แ ละ
คานิยมของประชาชน
4. เทคโนโลยี เปนปจจัยที่สัมพันธกับการพัฒนาของเครื่องจักร เครื่องมือ กระบวนการตางๆ
วัตถุดิบ อุปกรณ
5. การแขงขัน เปนปจจัยที่เกี่ยวกับการกระทําและศักยภาพของคูแขง ความรวมมือดาน
การตลาด
6. ภูมิศาสตร เปนปจจัยที่สัมพันธกับทองที่ บรรยากาศ ลักษณะภูมิประเทศ และแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติ
นอกจากนี้ ยั ง ควรพิ จ ารณาด า นอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งเพิ่ ม เติม เช น การทหาร การศึ ก ษา
กฎหมาย การแพทย และศาสนา เปนตน
Plunkett และคณะ (2005) ไดอธิบายองคประกอบของสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
ไวดังนี้
1. สภาพแวดลอมภายใน (internal environment) ประกอบดวย 7 องคประกอบ คือ 1)
พันธกิจ วิสัยทัศน และคานิยมองคกร 2) สมรรถนะหลักเฉพาะขององคกร (core competencies)
3) วัฒนธรรมขององคกร (organizational culture) เปนการรวมคานิยม ความเชื่อ ปรัชญา
ประสบการณ ประเพณี และความประพฤติที่เปนแบบอยางรวมกัน ทําใหแตละองคกรมีคุณลักษณะ
พิเศษ ซึ่งเรียกวา วัฒนธรรมองคกร 4) บรรยากาศในองคกร (organizational climate) เปน
ความรูสึกของบุคคลที่มีตอการทํางานในองคกร เมื่อบุคคลมีความรูสึกที่ดีตอองคกรและไมรูสึกมี
ความกดดัน จะทําใหสามารถใชพลังงานสรางสรรคได 5) ภาวะผูนํา (leadership) เปนการนําบุคคล
ใหบรรลุเปาหมายโดยสนับสนุนใหทุกคนทํางานใหดีที่สุด โดยผูนําเปนตนแบบในการทํางานทั้งโดย
วาจาและการกระทํา 6) โครงสรางองคกร (organizational structure) เปนตัวกําหนดวางานมาใน
รูปแบบใด ใครมีหนาที่อะไร โดยแบงอํานาจและขอบเขตหนาที่ และการสื่อสารภายในแตละแผนก
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7) ทรัพยากร (resources) ในองคกร ไดแก พนักงาน ขอมูล สถานที่ เครื่องจักร อุปกรณ วัสดุ และ
การเงิน
2. สภาพแวดลอมภายนอก (external environment) แบงออกเปน 2 ลักษณะ
สภาพแวดลอมทางตรง และสภาพแวดลอมทางออม 1) สภาพแวดลอมภายนอกทางตรง (directly
interactive forces) ไดแก เจาของกิจการลูกคา หุนสวน พันธมิตร คูแขง และแรงงานภายนอก 2)
สภาพแวดลอมภายนอกทางออม (indirectly interactive forces) ไดแก เศรษฐกิจภายในและ
ภายนอกประเทศ สถานการณ บ า นเมื อ ง วั ฒ นธรรมทางด า นกฎหมาย ด า นเทคโนโลยี และ
สถานการณทางธรรมชาติ
Wheelen และ Hunger (2004) กําหนดการตรวจสอบสภาพแวดลอม (Environmental
Scanning) ดวยเทคนิคการวิเคราะห SWOT โดยแบงปจจัยภายนอก (external) ออกเปน
สภาพแวดลอมทั่วไปทางสังคม (societal environment) และสภาพแวดลอมเฉพาะของงาน (task
environment) และแบงปจจัยภายในขององคกร (internal) ออกเปนโครงสรางองคกร วัฒนธรรม
องคกร และทรัพยากร
วัฒนา วงศเกียรติรัตน (2542) ไดอธิบายองคประกอบของสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกองคกรไวดังนี้
1. สภาพแวดลอมภายใน พิจารณาไดจาก โครงสรางและนโยบายขององคกร ลักษณะและ
การบริการ บุคลากร การเงิน วัสดุ อุปกรณ สถานที่ การบริหารจัดการ
2. สภาพแวดลอมภายนอก แบงไดเปนดานตางๆ ไดแก ดานสังคมและวัฒนธรรม ดาน
เทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจ ดานการเมืองและกฎหมาย
กลาวโดยสรุปจากแนวคิดในการแบงประเภทสภาพแวดลอมองคกรและกําหนดองคประกอบ
ของแต ล ะประเภทของนั ก วิ ช าการต า งๆ สามารถสรุ ป ได เ ป น สภาพแวดล อ มภายนอกและ
สภาพแวดลอมภายใน โดยมีองคประกอบในแตละประเภทดังแสดงในตารางที่ 2.8 จากตารางผูวิจัยได
สรุปรวมโดยการรวมบางกลุมองคประกอบประเภทเดียวกันไวกลุมเดียวกัน และตัดองคประกอบ
บางอย า งที่ เ ป น ในเชิ ง ธุ ร กิ จ ออกซึ่ ง ไม เ กี่ ย วข อ งกั บ การกํ า หนดกลยุ ท ธ ข องการวิ จั ย นี้ ดั ง นี้
สภาพแวดลอมภายนอกซึ่งหมายถึงปจจัยจากภายนอกองคกรที่เอื้อ(โอกาส)หรือไมเอื้อ(อุปสรรค)ตอ
การบรรลุเปาหมายขององคกร แบงออกเปน 4 องคประกอบ ไดแก 1) เศรษฐกิจ (รวมแรงงาน) 2) สังคม
และวัฒนธรรม 3) การเมืองและกฎหมาย 4) เทคโนโลยี โดยตัดสวนที่เปนเชิงธุรกิจ(คูแขงขัน ลูกคา
หุนสวน พันธมิตร) และสวนที่ไมเกี่ยวของออก(ภูมิศาสตร) สวนสภาพแวดลอมภายในซึ่งหมายถึง
ปจจัยภายในองคกรที่เปนจุดแข็งหรือจุ ดออนอันจะสงผลตอการบรรลุเปาหมายขององคกร แบง
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ออกเปน 6 องคประกอบ ไดแก 1) การบริหารองคกร (รวมวิสัยทัศน พันธกิจ ภาวะผูนํา วัฒนธรรมและ
บรรยากาศในองคกร) 2) บุคลากร (รวมสมรรถภาพ) 3) การบริการ (รวมผลิตภัณฑ สินคา ประสิทธิผล
องคกร) 4) ประสิทธิภาพดานการเงิน 5) โครงสรางองคกรและนโยบาย 6) ทรัพยากร (วัสดุ อุปกรณ
สถานที่) ตัวอยางของสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการวิจัยนี้มีดังนี้ สภาพแวดลอมภายนอกดาน
เศรษฐกิจ ไดแก การไดรับการสนับสนุนการวิจัยจากกองทัพ ดานสังคมและวัฒนธรรม ไดแก คานิยม
การวิจัยของบุคลากรในกองทัพ ดานการเมืองและกฎหมาย ไดแก นโยบายดานการวิจัยของกองทัพ
ดานเทคโนโลยี ไดแก เทคโนโลยีในการสืบคนทางอินเทอรเน็ต สภาพแวดลอมภายในดานการบริหาร
องคกร ไดแก นโยบายดานการวิจัยของผูนํา ดานบุคลากร ไดแก สมรรถภาพดานการวิจัยของอาจารย
ที่ปรึกษาเอกสารวิจัย ดานการบริการ (ประสิทธิผลองคกร) ไดแก ผลงานวิจัยของนักศึกษา ดาน
ประสิทธิภาพดานการเงิน ไดแก รางวัลผูมีผลงานวิจัยดีเดน ดานโครงสรางองคกรและนโยบาย ไดแก
การมีหนวยรับผิดชอบการวิจัย และดานทรัพยากร (วัสดุ อุปกรณ สถานที่) ไดแก วัสดุอุปกรณและ
แหลงคนควาขอมูล
ตารางที่ 2.8 องคประกอบของสภาพแวดลอมองคกรจําแนกตามนักวิชาการ
สภาพแวดลอม

สภาพแวดลอมภายนอก

สภาพแวดลอมภายใน

องคประกอบ
1. เศรษฐกิจ
2. สังคม(การศึกษา การแพทย ศาสนา ประชากร)
3. วัฒนธรรม
4. การเมือง
5. กฎหมาย
6. เทคโนโลยี
7. แรงงาน
8. คูแขง
9. ลูกคา
10. หุนสวน
11. พันธมิตร
12. ภูมิศาสตร(สถานการณทางธรรมชาติ)
1. การบริหารองคกร
2. บุคลากร
3. การตลาด
4. การบริการ(ผลิตภัณฑ สินคา ประสิทธิผลองคกร)
5. ประสิทธิภาพการเงิน
6. พันธกิจ
7. วิสัยทัศน

นักวิชาการ
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สภาพแวดลอม

องคประกอบ
8. สมรรถภาพ
9. วัฒนธรรมองคกร
10. บรรยากาศองคกร
11. ภาวะผูนํา
12. โครงสรางองคกรและนโยบาย
13. ทรัพยากร (วัสดุ อุปกรณ สถานที่ เครื่องจักร พลังงาน)

1

นักวิชาการ
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หมายเหตุ: 1 = Certo and Peter (1991) 2 = Masun and Mockler (1994) 3 = Plunkett et al. (2005) 4 =
วัฒนา วงศเกียรติรัตน (2542) 5 = Wheelen and Hunger (2004)

2.2.3 ประเภทของกลยุทธที่ไดจากการวิเคราะห SWOT
นักวิชาการไดแยกประเภทของกลยุทธที่ไดจากการวิเคราะห SWOT ไวตางๆ กัน ไดแก
Wright และคณะ (1992 อางถึงใน ศรเนตร อารีโสภณพิเชษฐ, 2550 ) ใหความหมายของการวิเคราะห
SWOT วาหมายถึงการวิเคราะหจุดแข็ง(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities)
และอุ ป สรรค (threats) โดยพิ จ ารณาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งผลการประเมิ น สถานภาพของ
สภาพแวดลอมภายในระหวางจุดแข็งและจุดออนวามีสถานภาพโนมเอียงไปทางเดนหรือดอย และ
ผลการประเมินสถานภาพของสภาพแวดลอมภายนอกระหวางโอกาสและอุปสรรความีสถานภาพ
โนมเอียงไปทางเอื้อหรือไมเอื้อ ซึ่งทําใหเกิดกรณีโนมเอียง 4 กรณี ไดแก กรณีเดนและเอื้อ ควรจะเลือก
กลยุทธการสรางความเติบโต (growth strategy) โดยการขายกิจการของตนเอง หรือการขยายกิจการ
ด ว ยการร ว มทุ น กั บ องค ก รอื่ น กรณี ด อ ยและไม เ อื้ อ ควรจะเลื อ กกลยุ ท ธ ก ารตั ด ทอน
(retrenchment strategy) โดยการตัดบางกิจกรรมออกไป หรือตัดบางสวนขององคกรออกไป หรือ
เลิ ก กิ จ การ กรณี เ ด น แต ไ ม เ อื้ อ และเอื้ อ แต ไ ม เ ด น ควรจะเลื อ กรั ก ษาเสถี ย รภาพ (stability
strategy) โดยเลือกดําเนินงานชนิดของกิจการหรือประเภทของกิจการที่กําลังดําเนินการอยู และ
จะไมขยายไปดําเนินกิจการประเภทอื่น
ทศพร ศิริสัมพันธ (2539) กลาววา การประเมินจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของ
องคกรเปนขั้นตอนแรกของการวางแผนกลยุทธ ผูบริหารองคกรสามารถนําขอมูลการประเมิน
ดังกลาวที่ไดจากการประเมินองคกรและสภาพแวดลอมมาใชประโยชนในการพิจารณาตัดสินใจ
หาทางเลื อ กเชิ ง กลยุ ท ธไ ด โดยจะนํ า จุ ด แข็ ง จุ ดอ อ นของสภาพแวดลอ มภายในมาวิเ คราะห
เปรียบเทียบกับโอกาส และอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก เพื่อดูวาองคกรกําลังเผชิญกับ
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สถานการณ เ ช น ใด และภายใต ส ถานการณ เ ช น นั้ น องค ก รควรจะทํ า อย า งไรในเชิ ง กลยุ ท ธ
โดยทั่วไปการวิเคราะหสภาพแวดลอมนี้ ผูบริหารองคกรจะเผชิญกับสถานการณ 4 รูปแบบ
1. สถานการณจุดแข็ง-โอกาส สถานการณนี้เปนสถานการณที่พึงปรารถนามากที่สุด
เนื่องจากองคก รคอนข างที่จะมีจุดแข็งภายในคอนขางมาก ประกอบการการเปลี่ยนแปลงใน
สภาพแวดลอมคอนขางที่จะใหโอกาสแกองคกรในหลายอยาง ดังนั้นผูบริหารองคกรควรกําหนด
กลยุทธในเชิงรุก (aggressive strategy) เพื่อดึงเอาจุดแข็งที่มีอยูมาเสริมสรางและปรับใชและฉกฉวย
โอกาสตางๆ ที่เปดมาหาประโยชนอยางเต็มที่
2. สถานการณจุดออน-อุปสรรค สถานการณนี้เปนสถานการณที่เลวรายที่สุดเนื่องจาก
องคกรกําลังเผชิญอยูกับอุปสรรคจากภายนอก และมีปญหาจุดออนภายในอยูหลายประการ
ดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับผูบริหารองคกรคือ กลยุทธการตั้งรับหรือปองกันตัว (defensive
strategy) เพื่อพยายามลดหรือหลบหลีกอุปสรรคตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่
จะทําใหองคกรเกิดความสูญเสียที่นอยที่สุด รวมทั้งแกไขปญหาอุปสรรคภายในตางๆ
3. สถานการณจุดออน-โอกาส สถานการณนี้เปรียบเสมือนกรณีเครื่องหมายคําถาม
ของหนวยธุรกิจกลยุทธ (strategic business unit: SBU) เนื่องจากองคกรมีโอกาสที่เปนขอไดเปรียบ
ดานการแขงขันอยูหลายประการ แตติดขัดอยูตรงที่มีปญหาอุปสรรคภายในที่เปนจุดออนอยูหลาย
อยางเชนกัน ดังนั้นทางออกของผูบริหารองคกรคือ กลยุทธการพลิกตัว (turnaround-oriented
strategy) เพื่อขจัดหรือแกไขจุดออนภายในตางๆ ใหพรอมที่จะฉกฉวยโอกาสตางๆ ที่เปดให
4. สถานการณจุดแข็ง-อุปสรรค สถานการณนี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดลอมไมเอื้อ
ตอการดําเนินงาน แตตัวองคกรเองมีขอไดเปรียบที่เปนจุดแข็งอยูหลายประการ ดังนั้นแทนที่
ผูบริหารองคกรจะรอจนกระทั่งสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป ผูบริหารขององคกรสามารถเลือก
กลยุทธการแตกตัว หรือ การกระจายกิจการ (diversification strategy) เพื่อใชประโยชนจากจุดแข็ง
ภายในตางๆ ในการสรางโอกาสในระยะยาวสําหรับผลิตภัณฑ หรือตลาดดานอื่นๆ แทน
วัฒนา วงศเกียรติรัตน (2542) ไดเสนอการกําหนดกลยุทธโดยการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ไวเปน 6 ขั้นตอนดังนี้
1. การวิเคราะหตําแหนงสถานภาพขององคกร เปนการประเมินสถานภาพขององคกรใน
ปจจุบันวาอยูในตําแหนงที่มีความโนมเอียงไปในทางที่พึงประสงคหรือไมเพียงใด จากการสังเคราะห
สภาพแวดล อมภายนอกองคกร และการสังเคราะหสภาพแวดลอมภายในองค กร พรอมกั บสรุ ป
ลักษณะเอื้อและไมเอื้อของโอกาสและอุปสรรค ในขณะเดียวกันก็สรุปจุดแข็งและจุดออนของ
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ทรัพยากร แลวจึงกําหนดตําแหนงในตาราง 2x2 วาอยูในตําแหนงที่ “เอื้อและแข็ง” “เอื้อแตออน”
“ไมเอื้อแตแข็ง” และ “ไมเอื้อและออน”
2. พิจารณากลยุทธทางเลือกในระดับองคกร เชน เลือกกลยุทธรักษาเสถียรภาพหรือ
กลยุทธคงสภาพ (stability strategy) โดยดําเนินงานเฉพาะแผนงานที่มีความรูความชํานาญเพียง
ชนิดเดียว และจะไมขยายแผนงานดวยการทําแผนงานอื่น หรือเลือกกลยุทธการสรางความเติบโต
หรือ กลยุทธเจริญเติบโต (growth strategy) โดยการขยายงานดวยการทําแผนงานอื่นๆ เพิ่มเติม
นอกเหนือไปจากแผนงานเดิม หรือเพิ่มงาน/โครงการใหมที่มีหนวยงานที่มีสมรรถนะที่เพียงพอใน
การจัดทํา หรือเพิ่มกิจกรรมใหมที่จะชวยใหงาน/โครงการเดิมมีความสมบูรณมากขึ้น หรือสงเสริม
โครงการที่สนับสนุนใหภาคธุรกิจเอกชนเขามามีสวนรวมโดยการจางเหมา หรือเลือกกลยุทธ
การตัดทอน (retrenchment strategy) โดยยกเลิกแผนงานที่หมดความจําเปนออกไป หรือ
ยกเลิกแผนงานที่มีหนวยงานอื่นทําไดดีกวาออกไป หรือลดกิจกรรมบางประเภทในงาน/โครงการที่
ยังตองทําอยูใหเอกชนไปทํา
3. การวิเคราะหตําแหนงของสถานภาพของแผนงาน เปนการประเมินสถานภาพของ
แผนงานขององคกรที่เลือกจะจัดทําวาอยูในตําแหนงที่มีความโนมเอียงไปในทางที่พึงประสงค
หรือไมเพียงใด พรอมกับสรุปลักษณะเอื้อและไมเอื้อของโอกาสและอุปสรรค ในขณะเดียวกันก็
สรุปจุดแข็งและจุดออนของทรัพยากร แลวจึงกําหนดตําแหนงในตาราง 2x2 วาอยูในตําแหนงที่
“เอื้อและแข็ง” “เอื้อแตออน” “ไมเอื้อแตแข็ง” และ “ไมเอื้อและออน”
4. พิจารณากลยุทธทางเลือกในระดับของแผนงาน เชน เพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ในการผลิตและการใหบริการ ปรับปรุงระบบการวางแผน การติดตาม ผลการปฏิบัติงาน และ
การประเมินงาน/โครงการ สงเสริมการประสานงาน/โครงการ ภายใตแผนงานเดียวกัน สลับ
สับเปลี่ยนผูบริหารระดับกองและฝาย เพื่อใหมีประสบการณในงานขององคกรอยางกวางขวาง
สรางขวัญและแรงจูงใจแก บุคลากรในการดํ าเนิน งาน/โครงการ สนั บสนุนการมีส วนรวมของ
ประชาชนในการดําเนินกิจกรรมของงาน/โครงการ ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูรับบริการ
คนควาวิธีการลดตนทุนในการดําเนินงาน/โครงการ และระดมทุนจากเงินนอกงบประมาณแผนดิน
5. การวิเคราะหตําแหนงของสถานภาพของงาน/โครงการ เปนการประเมินสถานภาพ
ของงาน/โครงการขององคก รที่เ ลือ กจะจัดทําวา อยูใ นตํา แหนง ที่มีค วามโนมเอีย งไปในทางที่
พึง ประสงคห รือไมอยา งใด พรอมกับสรุปลัก ษณะเอื้อและไมเ อื้อของโอกาสและอุปสรรค ใน
ขณะเดียวกันก็สรุปจุดแข็งและจุดออนของทรัพยากร แลวจึงกําหนดตําแหนงในตาราง 2x2 วาอยู
ในตําแหนงที่ “เอื้อและแข็ง” “เอื้อแตออน” “ไมเอื้อแตแข็ง” และ “ไมเอื้อและออน”
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6. พิจารณากลยุทธทางเลือกในระดับของงาน/โครงการ เชน ปรับปรุงรูปแบบของการผลิต
และการใหบริการ สงเสริมการประสานงานกิจกรรมภายใตงาน/โครงการเดียวกัน ศึกษาความเหมาะสม
ของคาใชจายในการดําเนินกิจกรรม พัฒนาบุคลากรทั้งในดานความรูและทักษะในการทํางาน และ
สงเสริมความรูแกประชาชนผานการฝกอบรม
โดยสรุปเกี่ยวกับการแบงสถานภาพขององคกรและประเภทของกลยุทธที่ไดจากการวิเคราะห
SWOT ของนักวิชาการตางๆ สามารถสรุปถึงสถานภาพขององคกรและประเภทของกลยุทธที่จะนํามาใช
ในแตละสถานภาพไดดังแสดงในตารางที่ 2.9 ซึ่งเปนตาราง 2x2 ของสภาพแวดลอมภายในกับ
สภาพแวดลอมภายนอก ผลจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมจะทําใหทราบสถานภาพขององคกร
4 สถานการณ สถานการณที่ 1 สถานการณจุดแข็ง-โอกาส หรือเรียกวา สถานการณเอื้อและแข็ง
หรือ เดนและเอื้อ สถานการณนี้ควรใชกลยุทธในเชิงรุก (aggressive strategy)หรือกลยุทธการสราง
ความเติบโตหรือกลยุทธขยายตัว (growth strategy) หรือเรียกวา กลยุทธดาวรุง (stars) ใหดําเนินการ
ไดทันที สถานการณที่ 2 สถานการณจุดออน-อุปสรรค หรือเรียกวา สถานการณไมเอื้อและออน
หรือดอยไมเอื้อสถานการณนี้ควรใชกลยุทธตั้งรับหรือปองกันตัว (defensive strategy) หรือกลยุทธ
การตัดทอน (retrenchment strategy) หรือเรียกวา กลยุทธสุนัขจนตรอก (dogs) ใหรีบถอยทันทีเพื่อ
เตรียมแกไขวิกฤติ สถานการณที่ 3 สถานการณจุดแข็ง-อุปสรรค หรือเรียกวา สถานการณไมเอื้อ
แต แข็ ง หรื อ เด น แต ไม เ อื้ อ สถานการณ นี้ค วรใชก ลยุท ธ ก ารแตกตัว หรื อ การกระจายกิ จ การ
(diversification strategy) หรือกลยุทธรักษาเสถียรภาพหรือประคองตัว (stability strategy) หรือ
เรียกวา กลยุทธแมวัว (cash cows) ใหเปลี่ยนแปลงวิธีการเนนปองกัน และสถานการณที่ 4
สถานการณจุดออน-โอกาส หรือเรียกวา สถานการณเอื้อแตออน หรือเอื้อแตไมเดน สถานการณนี้
ควรใชกลยุทธการพลิกตัว หรือกลยุทธปรับปรุง (turnaround-oriented strategy) หรือกลยุทธ
รักษาเสถียรภาพ (stability strategy)หรือเรียกวา กลยุทธเครื่องหมายคําถาม (question marks)
ใหเรงพัฒนาเพื่อแกไขจุดออนภายใน
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ตารางที่ 2.9 ตําแหนงสถานภาพขององคกรและประเภทกลยุทธจําแนกตามสภาพแวดลอม
สภาพแวดลอม

จุดแข็ง

ภายในองคกร

จุดออน

ภายนอกองคกร
โอกาส
อุปสรรค
สถานการณจุดแข็ง-โอกาส( สถานการณเอื้อและ สถานการณจุดแข็ง-อุปสรรค(สถานการณไม
แข็งหรือเดนและเอื้อ
เอื้อแตแข็ง หรือเดนแตไมเอื้อ
กลยุทธในเชิงรุก/กลยุทธการสรางความเติบโต
กลยุทธการแตกตัวหรือการกระจายกิจการ/
(aggressive strategy/growth strategy)
กลยุทธรักษาเสถียรภาพ /กลยุทธคงสภาพ/
เรียกวา กลยุทธดาวรุง (stars)
กลยุทธประคองตัว (diversification
strategy/stability strategy)
เรียกวา กลยุทธวัวแมลูกออน (cash cows)
สถานการณจุดออน-โอกาส (สถานการณเอื้อแต สถานการณจุดออน-อุปสรรค (สถานการณไม
ออน หรือเอื้อแตไมเดน)
เอื้อและออน หรือดอยไมเอื้อ)
กลยุทธการพลิกตัว/กลยุทธปรับปรุง/กลยุทธการ กลยุทธตั้งรับหรือปองกันตัว /กลยุทธการตัด
ปรับเปลี่ยนองคกร/กลยุทธการพัฒนาองคกร/กลยุทธ ทอน/กลยุทธประคองตัว (defensive
รักษาเสถียรภาพ (turnaround-oriented
strategy/retrenchment strategy)
strategy/stability strategy)
เรียกวา กลยุทธสุนักจนตรอก (dogs)
เรียกวา กลยุทธเครื่องหมายคําถาม (question
marks)

2.2.4 การประเมินสถานภาพองคกรโดยการวิเคราะห SWOT
การวิเคราะหตําแหนงสถานภาพองคกรเปนการประเมินสถานภาพขององคกรในปจจุบันวา
อยูในตําแหนงที่มีความโนมเอียงไปในทางที่พึงประสงคหรือไมพึงประสงคเพียงใด คือดูความโนมเอียง
ของสภาพแวดลอมวาตกอยูในกรณีใดใน 4 กรณีคือ กรณีเดนและเอื้อ กรณีไมเดนไมเอื้อ กรณีเดนแต
ไมเอื้อ และกรณีไมเดนแตเอื้อ ซึ่งในแตละกรณีจะมีวิธีการกําหนดกลยุทธที่แตกตางกัน
1) กรณีเดนและเอื้อ(SO) กลยุทธที่ใชคือ การใชจุดแข็งเพื่อรับโอกาสมากที่สุด
2) กรณีไมเดนไมเอื้อ (WT) กลยุทธที่ใชคือ การลดจุดออนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค
3) กรณีเดนแตไมเอื้อ (ST) กลยุทธที่ใชคือ การใชจุดแข็งเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรค
4) กรณีไมเดนแตเอื้อ (WO) กลยุทธที่ใชคือ การลดจุดออนเพื่อเพิ่มโอกาส
การวิเคราะหตําแหนงสถานภาพองคกรเปนการนําเอาตารางสัมพันธแบบเมทริกซ (SWOT
matrix) ที่ไดจาการวิเคราะห SWOT โดยกําหนดใหสภาพแวดลอมภายนอกซึ่งประกอบดวย ปจจัยดาน
สังคมและวัฒนธรรม (socio-cultural factors: S) ปจจัยดานเทคโนโลยี (technological factors: T)
ปจจัยดานเศรษฐกิจ (economic factors: E) ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย (political and legal
factors: P) รวมใชตัวยอ STEP สวนสภาพแวดลอมภายในซึ่งประกอบดวย ปจจัยดานโครงสรางและ
นโยบาย (socio-cultural factors: S) ปจจัยดานการใหบริการ (service and product factors: S2)
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ปจจัยดานบุคลากร (manpower factors: M1) ปจจัยดานการเงิน (money factors: M2) ปจจัยดาน
วัสดุ อุปกรณ สถานที่ (material factors: M3) และปจจัยดานการบริหารองคกร (management
factors: M4) รวมใชตัวยอ 2S4M ขั้นตอนการวิเคราะหดําเนินการดังนี้
1. ผูเกี่ยวของพิจารณาความสําคัญของทุกประเด็นในแตละปจจัย (STEP/2S4M) เพื่อ
พิจารณาวาแตละประเด็นมีผลกระทบกับองคกรมากนอยเพียงใด
2. ผูเกี่ยวของแตละคนใหคะแนนผลกระทบทั้งที่เปนโอกาส-อุปสรรคสําหรับสภาพแวดลอม
ภายนอก และที่เปนจุดแข็ง-จุดออนสําหรับสภาพแวดลอมภายใน โดยถามีผลกระทบมากที่สุดให
คะแนนเต็ม 5 คะแนน และถามีผลกระทบนอยมากใหคะแนนเทากับ 1 คะแนน ตามเกณฑ
3. หาคะแนนเฉลี่ยของปจจัยแตละดาน โดยแยกปจจัยที่เปนโอกาสหรืออุปสรรคสําหรับ
สภาพแวดลอมภายนอก และจุดแข็ง-จุดออนสําหรับสภาพแวดลอมภายใน
4. ผูเกี่ยวของรวมกันพิจารณาประเมินความสําคัญของปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก และ
ปจจัยสําหรับสภาพแวดลอมภายในแตละดานวามีอิทธิพลตอพันธกิจขององคกรมากนอยเพียงใด โดย
กําหนดน้ําหนักความสําคัญแตละปจจัยดานตางๆ ซึ่งมีคะแนนเต็ม 1.00
5. หาน้ําหนักคะแนนเฉลี่ยของปจจัยแตละดาน(ผลคูณของคะแนนเฉลี่ยของปจจัยแตละ
ดานกับ น้ําหนักความสําคัญ) โดยแยกปจจัยที่เปนโอกาสหรืออุปสรรคสําหรับสภาพแวดลอมภายนอก
และจุดแข็ง-จุดออนสําหรับสภาพแวดลอมภายใน
6. หาผลรวมผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก(STEP) และผลรวมผลการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายใน (2S4M)
7. สรุปจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis) เปนตารางสัมพันธ 2x2 มี
แกนตั้งและแกนนอน แกนตั้งแทนสภาพแวดลอมภายนอกโดยดานบนแทนโอกาส (O) ดานลางแทน
อุปสรรค (T) แกนนอนแทนสภาพแวดลอมภายในโดยดานซายแทนจุดแข็ง (S) ดานขวาแทนจุดออน
(W) จากนั้นนําผลรวมสรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกมาจุดที่แกนตั้ง และผลรวมสรุปผล
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในมาจุดที่แกนนอน แลวลากเสนแนวตั้งและแนวนอนใหตัดกัน จุดตัด
กันอยูในตําแหนงของเมทริกซใดแสดงวาสถานภาพขององคกรอยูในตําแหนงนั้น
2.3 ระดับของกลยุทธและผูกําหนดกลยุทธ
กลยุ ทธสามารถแบงไดเปนระดับตางๆ ซึ่งกลยุทธ ในแตละระดั บจะมีผูกํ าหนดกลยุทธ
แตกตางกันไป Digman (อางถึงใน Moore, 2001) แบงระดับของกลยุทธออกเปน 3 ระดับ ระดับแรก
กลยุทธองคกร (corporate strategy) ถูกกําหนดโดยผูบริหารระดับสูงขององคกร เชน กรรมการ
ผูจัดการ (managing director) ประธานกรรมการ (president) หรือหัวหนาคณะผูบริหาร (chief
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executive officer: CEO) เปนตน รวมกับคณะผูบริหารและที่ปรึกษาดานกลยุทธขององคกร โดย
คาดการณสถานการณและความตองการในอนาคตเพื่อกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ และวัตถุประสงค
หรือเปาหมายในการดําเนินงานขององคกร นอกจากนี้ยังเกี่ยวของกับปฏิสัมพันธกับองคกรอื่นๆ
กิจการทางสังคม ซึ่งอาจจะแบงออกเปนกลยุทธ กิจการ หรือการประกอบการ (enterprise) ระดับที่สอง
กลยุทธธุรกิจ (business strategy) ถูกกําหนดโดยผูจัดการหรือผูบริหารที่มีตําแหนงหัวหนาหนวย
ธุรกิจ (business unit: BU) ที่มีอิสระและความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง โดยพยายาม
สรางศักยภาพและความไดเปรียบในการดําเนินงานใหแกหนวยธุรกิจ กลยุทธระดับธุรกิจมักจะ
เกี่ยวของกับการแขงขันจนบางครั้งถูกเรียกวา กลยุทธการแขงขัน (competitive strategy) และ
ระดับที่สาม กลยุทธระดับหนาที่ (function strategy) ถูกกําหนดโดยผูจัดการในแตละหนาที่ภารกิจ
เชน การผลิต การเงิน การตลาด และการบริหารงานบุคคล โดยมุงเนนที่การใชทรัพยากรของหนวยงาน
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีความสอดคลองกับกลยุทธในระดับองคกรและระดับ
ธุรกิจ จากการแบงระดับกลยุทธของ Digman จะเห็นวาการกําหนดกลยุทธของงานวิจัยนี้เปน
การกํ า หนดกลยุท ธร ะดับ องคก ร เพราะผู กํ า หนดกลยุท ธเ ปน ผู บ ริห ารระดับ สูง ซึ ่ง ไดแ ก
ผูอํานวยการกองวิชา และอาจารย
วัฒนา วงศเกียรติรัตน (2548) แบงระดับกลยุทธเปน 3 ระดับ ประกอบดวย 1) กลยุทธ
ระดับองคกร (corporate strategy) หมายถึงกลยุทธที่ตอบสนองวัตถุประสงคหลักในภาพรวมของ
องคกรหรือเปนกลยุทธระดับนโยบาย (policy level strategy) 2) กลยุทธระดับธุรกิจ (business
strategy) หมายถึงกลยุทธที่ตอบสนองวัตถุประสงคหลักของกิจการในแตละประเภทของผลิตภัณฑ
หรือบริการ หรือเปนกลยุทธระดับโครงการ (project level strategy) ที่ตอบสนองวัตถุประสงคหลักของ
โครงการ และ 3) กลยุทธระดับหนาที่ (functional strategy) หมายถึงกลยุทธที่ตอบสนองวัตถุประสงค
หลักของหนาที่ที่ตองปฏิบัติในกระบวนการทํางานในแตละกิจการ หรือเปนกลยุทธระดับกิจกรรม
(activity level strategy) ที่ตอบสนองผลผลิตหลักซึ่งเกิดจากกระบวนการทํางาน
นัก วิช าการที่ส นับ สนุน แนวคิด ในการแบง ระดับ กลยุท ธแ ละผูกํา หนดกลยุท ธ ไดแ ก
สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2544) และ Thomson และ Strickland (1998)
สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2544) กลาววา ผูมีหนาที่วางแผนและพัฒนา ผูบริหาร และ
ผูเกี่ยวของจะตองรวมกันตัดสินใจเลือกกลยุทธหลักที่คาดวาจะมีโอกาสทําใหสถาบันพัฒนาไป
อย า งราบรื่น และประสบความสํ า เร็จ ดั งนั้ นผู ที่มีหนาที่ กําหนดกลยุทธ มีทั้งผูบริ หาร ผูมี หนาที่
วางแผนและพัฒนา และผูเกี่ยวของอื่นๆ
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Thomson และ Strickland (1998) ไดอธิบายถึงการจัดทํากลยุทธในองคกรที่มีขนาดและ
ลักษณะที่ แตกตางกันการจัดทํ ากลยุ ทธก็แตกตางกัน ซึ่ งเปนหนาที่ของผูบริ หารระดับสูงจะตอง
ถายทอดรายละเอียดของกลยุทธไปถึงผูปฏิบัติงาน และทําใหเกิดการยอมรับในทุกสวน ดังนั้นใน
การจัดทํากลยุทธระดับองคกรของผูบริหารนั้น สามารถสรุปไดเปน 4 ลักษณะดังนี้
1. แนวความคิดดานกําหนดกลยุทธเกิดจากผูบริหารองคกรเปนหลัก (the master
strategist approach) ผูบริหารจะเปนผูกําหนดกลยุทธและเจาของกิจการดวย โดยจะพยายามใช
อิ ท ธิ พ ลที่ มี อ ยู ทั้ ง หมดต อ การประเมิ น สภาวการณ ต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ องค ก ร การกํ า หนด
รายละเอียดในเรื่องตางๆ จะกําหนดดวยตนเอง
2. แนวความคิดดานกําหนดกลยุทธเกิดจากการแตงตั้งผูแทนของผูบริหารมาทําหนาที่ (the
delegate-it-to-other approach) ผูบริหารระดับสูงขององคกรจะแตงตั้งผูแทนมาทําหนาที่ดังกลาว แต
ผูบริหารระดับสูงสามารถที่จะทําการคัดเลือกกลยุทธที่เหมาะสมจากขอแนะนําของผูปฏิบัติงานที่เปน
ผูแทนนั้นได
3. แนวความคิ ด ด า นกํ า หนดกลยุ ท ธ เ กิ ด จากวิ ธี ก ารประนี ป ระนอมผลร ว มกั น (the
collaborative approach) เปนวิธีการที่ผสมผสานระหวางสองวิธีแรกที่กลาวไว ดังนั้นตามแนวคิดนี้
ผูบริหารจะเขามามีสวนชวยเหลือ หรือสนับสนุนผูปฏิบัติงานหรือพนักงานในการกําหนดกลยุทธ
4. แนวความคิ ดดานกําหนดกลยุทธเกิดจากผูปฏิบัติงานระดับลางภายในองคกร (the
champion approach) ผูบริหารสูงสุดจะไมเขาไปยุงเกี่ยวกับรายละเอียดของการกําหนดกลยุทธ แต
จะเปดโอกาสใหผูบริหารระดับลางหรือผูปฏิบัติงานภายในแตละหนวยงานนั้นๆ สามารถพัฒนาและ
กําหนดกลยุทธ
โดยสรุปผูมีสวนเกี่ยวของในการกําหนดกลยุทธระดับองคกรนั้นมีตั้งแตผูปฏิบัติงานในระดับ
ลางจนถึงผูบริหารสูงสุด จะเปนใครบางนั้นขึ้นอยูกับการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูงสุด สําหรับ
การวิจัยนี้กําหนดผูทําหนาที่กําหนดกลยุทธคือผูบริหารและอาจารย ไมรวมผูบริหารระดับสูงสุด
ขององค กร ซึ่ งหมายถึ งผู บั ญชาการวิ ทยาลั ยการทั พอากาศ เพื่ อเป นการหลี กเลี่ ยงการชี้ นํ าอั น
เนื่องมาจากระบบอาวุโสของทหาร ดังนั้นผูกําหนดกลยุทธจึงประกอบดวยผูอํ านวยการกองและ
อาจารยที่ทําหนาที่ที่ปรึกษาเอกสารวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดการกําหนดกลยุทธ สรุปไดวา
กลยุทธ เปนวิธีการ (means) ที่สําคัญที่จะใชเพื่อใหองคกรบรรลุถึงเปาหมายหลักขององคกร เปน
ความหมายที่แคบคือไมครอบคลุมการกําหนดเปาหมายองคกรซึ่งเปนความหมายที่กวาง และพบวา
วิธีการกําหนดกลยุทธที่เปนที่นิยมคือเทคนิคการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT analysis) ซึ่ง
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ประกอบดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกเพื่อหาโอกาส (opportunity) และอุปสรรค
(threat) และการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในเพื่อหาจุดแข็ง (strength) และจุดออน
(weakness) ขององคกร ผูวิจัยจึงนําเทคนิคการวิเคราะหสภาพแวดลอมมาใชเพื่อกําหนดกลยุทธ
เพื่อสงเสริมการวิจัยโดยวิเคราะหสภาพแวดลอมการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
โดยการสัมภาษณผูบริหารและอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศ

ตอนที่ 5 วิธีวิจัยที่เกี่ยวของกับการกําหนดกลยุทธ
การกําหนดกลยุทธ มีกระบวนการในการกําหนดตามที่อธิบายในตอนที่ 4 ซึ่งในขั้นตอน
ตาง ๆ ไดนําเทคนิคการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ซึ่งเปนเทคนิคหนึ่งของการวิจัย
อนาคตมาใชเพียงอยางเดียว แตวิธีการกําหนดกลยุทธนั้นสามารถใชวิธีวิจัยอื่นๆ มาบูรณาการไดซึ่ง
จะทําใหไดกลยุทธที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นในตอนนี้จะเปนการนําเสนอวิธีวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การกําหนดกลยุทธซึ่งประกอบดวย การวิจัยเชิงสํารวจ การสังเคราะหงานวิจัย การวิจัยประเมิน
ความตองการจําเปน และการวิจัยอนาคต
1. การวิจัยเชิงสํารวจ
การวิจัยเชิงสํารวจเปนวิธีวิจัยอีกวิธีหนึ่ง ที่มีบทบาทสํา คัญของการวิจัยนี้ ดังนั้นจึง มี
ความจําเปนตองนําเสนอแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชการวิจัย
เชิง สํ า รวจในการกํ า หนดกลยุท ธ สาระสํ า คัญ ที ่นํ า เสนอประกอบดว ยความหมายและ
จุดมุงหมาย ความสําคัญ ประเภท ขั้นตอนการวิจัย และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชการวิจัย
เชิงสํารวจในการกําหนดกลยุทธ สาระสําคัญมีดังนี้
1.1 ความหมายและจุดมุงหมายของการวิจัยเชิงสํารวจ
นงลักษณ วิรัชชัย (2543) สรุปความหมายของการวิจัยเชิงสํารวจจากการใหความหมายของ
Kerlinger (1986) และ Neuman (1991) ไดวา การวิจัยเชิงสํารวจเปนการวิจัยที่ศึกษาขอเท็จจริง
เชิงปริมาณหรือสารสนเทศจากกลุมประชากร โดยการเลือกกลุมตัวอยางมาศึกษาวิเคราะห เพื่อให
ทราบรายละเอียดของปรากฏการณที่ศึกษา ทราบลักษณะการแจกแจง และความสัมพันธระหวาง
ตัวแปร จากความหมายจะเห็นวา ลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงสํารวจในฐานะเปนการวิจัยทาง
สังคมศาสตร ไดแก การเลือกกลุมตัวอยางจากประชากรมาศึกษา การใชขอมูลเชิงประจักษที่ไดจาก
กลุมตัวอยาง การใช ขอมูลเชิงปริ มาณ และการใชเทคนิคการวิ เคราะห เพื่อบรรยายลักษณะของ
ปรากฏการณ บรรยายการแจกแจงของตัวแปรและอธิบายความสัมพันธของตัวแปร
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จุดมุงหมายของการวิจัยเชิงสํารวจ คือ การบรรยาย การสํารวจสภาพการณ และอธิบาย
ความสัมพันธระหวางปรากฏการณที่เกี่ยวของกับประชากร ลักษณะคําถามในการวิจัยเชิงสํารวจจึง
เกี่ยวของกับพฤติกรรมของมนุษย ทัศนคติ ความเชื่อ และความคิดเห็น ความตองการ ความชอบ
ความหวัง ความรู ความรูสึก และจิตลักษณะอื่นๆ ของบุคคล หรือกลุมบุคคล ตลอดจนลักษณะทาง
กายภาพของบุคคลหรือกลุมบุคคล (นงลักษณ วิรัชชัย, 2543)
1.2 ความสําคัญของการวิจัยเชิงสํารวจ
นงลักษณ วิรัชชัย (2543) กลาววาเทคนิคการวิจัยเชิงสํารวจเปนวิธีวิทยาการวิจัยที่ใชกัน
มากที่สุดในสาขาสังคมศาสตร เพราะการวิจัยเชิงสํารวจมีลักษณะที่เปนขอเดน 4 ประการ ประการแรก
การวิจัยเชิงสํารวจใชขอมูลที่เปนแหลงปฐมภูมิรวบรวมจากผูใหขอมูลซึ่งเปนตัวอยางที่เปนตัวแทนที่ดี
ของประชากรโดยตรง ประการที่สอง วิธีวิทยาการวิจัยเชิงสํารวจ ชวยใหนักวิจัยไดขอคนพบและ
ขอเท็จจริงจํานวนมาก ซึ่งเมื่อเทียบกับคาใชจายที่ใชแลวนับวาผลการวิจัยคุมคามากกวาการวิจัยแบบ
อื่นๆ ประการที่สาม การวิ จัยเชิ งสํ ารวจเหมาะสําหรั บการศึกษาเกี่ยวกับความรู จิตลักษณะและ
พฤติกรรมทุกชนิดของบุคคลและกลุมบุคคล โดยมีการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรโดย
ควบคุมตัวแปรแทรกซอนไดเปนจํานวนมากดวยวิธีการทางสถิติ และประการสุดทาย นักวิจัยสามารถ
ใชการวิจัยเชิงสํารวจรวมกับวิจัยแบบอื่นๆ หรือใชในการตอบปญหาวิจัยในรูปแบบอื่นๆ ไดดวย เชน
การวิ จั ย เชิงสํา รวจที่ ศึกษาปรากฏการณเ ดี ย วกัน ในชว งเวลาตา งๆ กัน เมื่อนํา ผลการวิจัย มา
สังเคราะหเขาดวยกัน จะตอบคําถามเกี่ยวกับประวัติหรือวิวัฒนาการของปรากฏการณนั้น ๆ ได
(นงลักษณ วิรัชชัย, 2543)
1.3 ประเภทของการวิจัยเชิงสํารวจ
นักวิจัยแบงประเภทของการวิจัยเชิงสํารวจไดหลายวิธี แตละวิธีการแบงประเภทโดยใช
เกณฑในการแบงแตกตางกัน เกณฑที่ใชเปนหลักในการแบงประเภท ไดแก ลักษณะปญหาวิจัย
จุดมุงหมายการวิจัย แผนแบบการวิจัย สื่อที่ใชในการรวบรวมขอมูล และแหลงขอมูล (นงลักษณ
วิรัชชัย, 2543)
1) การแบงประเภทตามลักษณะปญหาวิจัย Kerlinger (2000) แบงประเภทการวิจัยตาม
ลักษณะปญหาวิจัยเปน 4 แบบ คือ การวิจัยเชิงสํารวจกลุมตัวอยาง (sample survey) เปนการวิจัย
เพื่อตอบปญหาวา ประชากรคิดอะไร ทําอะไร และเหตุใดจึงทําเชนนั้น การวิจัยสํารวจสภาวะ (status
survey) เปนการวิจัยเพื่อตอบปญหาวา ประชากรมีลักษณะ มีคุณสมบัติหรือมีสภาพอยางไร การวิจัย
สํารวจความคิดเห็นของประชากร (poll survey) เปนการวิจัยศึกษาความคิดเห็นของประชาชนพลเมือง
ในเรื่องตางๆ และการวิจัยเชิงสํารวจที่เปนการสํามะโน (census survey) เปนการวิจัยเพื่อตรวจและ
แจงนับประชากร และศึกษาการแจกแจงของประชากร
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2) การแบงประเภทตามจุดมุงหมายการวิจัย Rosenthal และ Rosnow (1991) และ
Kerlinger (2000) แบงประเภทการวิจัยเชิงสํารวจตามจุดมุงหมายไดเปน 3 แบบ คือ การวิจัยเชิงสํารวจ
เพื่อบรรยาย (descriptive research) การวิจัยเชิงสํารวจเพื่อตรวจนับ (exploratory research)
และการวิจัยเชิงสํารวจเพื่ออธิบาย (explanatory survey research) กลาวอีกอยางหนึ่งคือ การวิจัย
เชิ งสํ ารวจที่ ทํ าเพื่ อบรรยายหรื อสํ ารวจปรากฏการณ เรี ยกว า การวิ จั ยเชิ งสํ ารวจเพื่ อแจงนั บ
(enumerative survey research) และการวิจัยเชิงสํารวจที่ทําเพื่อควบคุมตัวแปรแทรกซอนใหอธิบาย
ความสัมพันธระหวางตัวแปรไดดี เรียกวา การวิจัยเชิงสํารวจเพื่อวิเคราะห (analytical survey
research)
3) การแบงประเภทตามแผนแบบการวิจัย Dooley (1990) แบงประเภทของการวิจัย
เชิงสํารวจตามลักษณะแบบแผนการวิจัย (research design) ไดเปน 2 กลุม คือ การวิจัยเชิงสํารวจที่
เปนภาคตัดขวาง (cross sectional survey) และการวิจัยเชิงสํารวจที่เปนแบบระยะยาว (longitudinal
survey) กลุมแรกในแผนแบบการวิจัยเก็บขอมูลเพียงครั้งเดียว สวนกลุมหลังในแผนแบบการวิจัยเก็บ
ขอมูลตั้งแตสองครั้งขึ้นไป การวิจัยเชิงสํารวจในกลุมนี้เนนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรหรือ
ปรากฏการณ และยังแบงประเภทยอยไดอีก 3 แบบ คือ การวิจัยเชิงสํารวจจากคณะบุคคล (panel
survey) เปนการวิจัยที่มีการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางกลุมเดิมในหลายชวงเวลา การวิจัยเชิงสํารวจ
ศึกษาแนวโนม (trend survey) เปนการวิจัยที่มีการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงของความคิดเห็น
ของประชากรโดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางหลายๆ กลุมในชวงเวลาตางกัน และการวิจัยเชิงสํารวจ
ศึกษาจากกลุมเดิม (cohort study) เปนการวิจัยที่มีการศึกษาจากกลุมตัวอยางชุดเดิมตอเนื่องกันเปน
ระยะยาว
4) การแบงประเภทตามสื่อที่ใชในการรวบรวมขอมูล Dooley (1990) และ Kerlinger (2000)
แบงประเภทของการวิจัยเชิงสํารวจตามสื่อที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดเปน 4 แบบ แบบแรก
การวิจัยที่ใชสื่อแบบเผชิญหนา (face to face survey) การวิจัยประเภทนี้มีตนทุนคาใชจายสูง
เพราะนักวิจัยตองเดินทางไปพบตัวผูใหขอมูลดวยตนเอง แตใหผลการวิจัยที่มีความคลาดเคลื่อนนอย
กวาแบบอื่น แบบที่สอง การวิจัยที่ใชสื่อโทรศัพท (telephone survey) การวิจัยประเภทนี้นักวิจัยติดตอ
ผูใหขอมูลโดยทางโทรศัพท การติดตอโดยทางโทรศัพทเปนการประหยัดคาใชจายในการเดินทางของ
นักวิจัยไดสวนหนึ่ง แตนักวิจัยมีปญหาในการเลือกกลุมตัวอยางผูใหขอมูล เนื่องจากผูใชโทรศัพท
บางรายไมมีชื่อในสมุดรายชื่อโทรศัพท จึงอาจทําใหเกิดความไมเปนตัวแทนที่ดีของกลุมประชากร
ได แบบที่สาม การวิจัยเชิงสํารวจโดยใชไปรษณีย (mail survey) การวิจัยประเภทนี้ใชกันอยาง
แพรหลายในปจจุบัน และแบบสุดทาย การวิจัยเชิงสํารวจโดยการสังเกต (observation survey)
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5) การแบงประเภทตามแหลงขอมูล Good (1996) แบงประเภทของการวิจัยเชิงสํารวจ
ตามสภาพแวดลอม (setting) หรือแหลงขอมูลที่ใชในการวิจัยไดเปน 3 แบบ ไดแก การวิจัย
เชิงสํารวจสังคม (social survey) การวิจัยเชิงสํารวจชุมชน (community survey) และการวิจัยเชิงสํารวจ
โรงเรียน (school survey) การวิจัยเชิงสํารวจทั้ง 3 แบบนี้ สวนใหญเปนการวิจัยเพื่อใหไดขอมูล
เกี่ยวกับสังคม ชุมชน และโรงเรียนมาเปนพื้นฐานในการพัฒนา
1.4 ขั้นตอนการวิจัยเชิงสํารวจ
วิธีดําเนินการวิจัยเชิงสํารวจมีขั้นตอนหลักคลายกับการวิจัยทั่วไป แตกตางกันที่ขั้นของ
การวางแผนแบบการวิจัย (research design) และขั้นการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล นงลักษณ
วิรัชชัย (2543) ไดสรุปขั้นตอนการวิจัยเชิงสํารวจของ Neuman (1991), Kerlinger (1986) และ Good
(1966) ไดเปน 6 ขั้นตอนดังนี้
1.4.1 ขั้นกําหนดปญหาวิจัยและจุดมุงหมายของการวิจัย การกําหนดปญหาวิจัยและ
จุดมุงหมายของการวิจัยเชิงสํารวจ มีลักษณะไมแตกตางจากงานวิจัยประเภทอื่นๆ ปญหาวิจัยไดมา
จากการสนทนากั บผู รู การอ านจากรายงานการวิจั ย การศึ กษาข อเสนอแนะในรายงานการวิจั ย
การศึ ก ษาสภาพที่ เ ป น ป ญ หาในสั ง คม และการหาแนวทางในการพั ฒ นาสภาพสั ง คมและ
สิ่งแวดลอมใหดีขึ้น เปนตน ลักษณะปญหาวิจัยที่ดีควรมีนัยที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางตัวแปร
เปนปญหาที่มีความสําคัญเปนประโยชนในเชิงสรางสรรค เปนปญหาวิจัยที่เปนเรื่องใหมหรือแสดงถึง
นวัตกรรม เปนปญหาที่ตอบไดดวยขอมูลเชิงประจักษและสามารถทําวิจัยไดภายใตความสามารถ
และความพรอมของนักวิจัย
1.4.2 ขั้นศึกษารายงานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และกําหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัย (conceptual framework) และสมมุติฐานวิจัย ขั้นตอนนี้เปนการศึกษาองคความรู
เกี่ยวกับปญหาวิจัยที่นักวิจัยตองการศึกษาวามีขอคนพบ ขอความรูอยางไร ตองมีการทําวิจัย
ตอไปในแนวทางใด การศึ กษารายงานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ จะมีประโยชนทํา ให
นักวิจัยมีความมั่นใจในการดําเนินงาน ไมทํางานซ้ําซอนกับที่มีผูทําไวแลว และไดเห็นแนวทางที่จะ
วางแผนแบบการวิจัยของตนใหเหมาะสม โดยเรียนรูที่จะทําตามผลงานวิจัยที่ดี และไมทําตาม
ผลงานวิจัยที่ยังมีขอบกพรอง ผลจากการศึกษารายงานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่สําคัญ คือ
การพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย และสมมุติฐานวิจัยที่คาดวาจะเปนคําตอบปญหาวิจัย
1.4.3 ขั้นกําหนดแผนแบบการวิจัย ในขั้นตอนนี้นักวิจัยตองดําเนินการวางแผนลวงหนาวา
จะดําเนินการวิจัยอยางไร การดําเนินงานในขั้นตอนนี้แยกเปนขั้นตอนยอยได 5 ขั้นตอน ประกอบดวย
(1) ตัดสินใจวาจะเลือกใชการวิจัยเชิงสํารวจแบบใดที่เหมาะสมกับปญหาวิจัยและความพรอมของ
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นักวิจัย (2) พัฒนาเครื่องมือวิจัยซึ่งอาจเปนแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบสังเกต หรือแบบสํารวจ
ในขั้นตอนนี้ตองกําหนดนิยามและลักษณะของขอมูลที่ตองการ จากนั้นจึงสรางเครื่องมือใหมีขอความ/
ขอคําถามตรงตามลักษณะขอมูลที่คาดหวังไว โดยออกแบบเครื่องมือและการตอบใหเหมาะสมกับ
ผูตอบ (3) วางแผนการทดลองใชเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (4) วางแผนการเลือกกลุม
ตัวอยาง ทั้งนี้ตองกําหนดกลุมประชากร วิธีการสุมตัวอยาง ขนาดของกลุมตัวอยาง กรอบการสุม
ตัวอยาง (sampling frame) (5) วางแผนวิธีการดําเนินการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและ
คาใชจาย
1.4.4 ขั้ นการเก็ บรวบรวมข อมู ล ในขั้ นตอนนี้ เป นการดํ าเนิ นการรวบรวมข อมู ลตาม
ขอกําหนดที่ไดวางแผนไวลวงหนา การดําเนินงานในขั้นนี้แยกเปน 6 ขั้นตอน ประกอบดวย (1) ติดตอ
นัดหมายผูเปนกลุมตัวอยาง และเตรียมซักซอมวิธีการรวบรวมขอมูลที่ใช (2) ดําเนินการรวบรวมขอมูล
ตามวิธีที่เลือกไว (3) จดบันทึกหรือบันทึกเสียง หรือบันทึกเหตุการณเพื่อนํามาใชประโยชนในการวิจัย
(4) ขอบคุณผูใหขอมูลในความรวมมือที่ไดรวมดําเนินการวิจัยดวยกัน (5) ขั้นบรรณาธิกรณ (edit)
ขอมูลที่ไดมา หากสวนใหญมีขอบกพรอง ควรไดติดตามขอขอมูลเพิ่มเติม
วิธีการรวบรวมขอมูลในการวิจัยเชิงสํารวจมี 5 แบบ คือ ใชแบบสอบถาม ใชการสัมภาษณ
ใชการสังเกต ใชมาตรวัด และใชแบบทดสอบ ซึ่งวิธีที่ใชกันมากที่สุดคือการใชแบบสอบถามและการใช
การสัมภาษณ (นงลักษณ วิรัชชัย, 2543) วิธีการรวบรวมขอมูลทั้ง 5 แบบนี้ นงลักษณ วิรัชชัย (2543)
ไดสรุปสาระเกี่ยวกับประเภทและหลักการของแตละวิธีจากตําราของ Kerlinger (1986), Good (1966),
Dooley (1990) Neuman (1991), Ebel (1972), ชัยพร วิชชาวุธ (2523) และนงลักษณ วิรัชชัย (2536)
ไวดังนี้
1) การรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม (questionnaire) แบบสอบถามแบงออกเปน
2 ประเภท คือ แบบสอบถามประเภทเผชิญหนา/สงทางไปรษณีย (face to face/mailed
questionnaire) และแบบสอบถามชนิดปลายปด/ปลายเปด (closed/open form questionnaire)
แบบสอบถามประเภทเผชิญหนาเหมาะสําหรับการรวบรวมขอมูลจากผูที่อานไมออก เขียนไมได
นั ก วิ จั ย มี โ อกาสชี้ แ จง อธิ บ ายคํ าถามให กระจ างได เ มื่ อผู ตอบไม เข า ใจคํ าถาม และรวบรวม
แบบสอบถามไดครบตามจํานวน สวนการรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามประเภทสงทางไปรษณียมี
ขอเสียคือมักไดรับแบบสอบถามคืนไมครบจํานวน และคําตอบที่ไดขาดความสมบูรณ เพราะถาผูตอบ
ไมเขาใจคําถามก็จะเวนไวไมตอบ
แบบสอบถามชนิด ปลายปด จะเสีย เวลาในการตอบนอ ย สว นแบบสอบถาม
ปลายเปดผูตอบมีอิสระในการเขียนตอบตามความตองการของตน มีเสรีภาพในการตอบ วิธีนี้
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ถาผูตอบใหความรมมือดีจะทําใหไดขอมูลมาก แตผูตอบตองใชเวลาตอบนาน บางครั้งจึงมัก
ไมใครไดรับความรวมมือในการตอบ
หลักการในการวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามมีหลักการดังนี้ (1) นักวิจัยตองมีการเตรียมการ
อยางดีนับตั้งแตการกําหนดจุดมุงหมาย การวางแผนการดําเนินงาน การสรางแบบสอบถาม การทดลอง
ใช รวมทั้งการเตรียมรายชื่อ ที่อยูของผูใหขอมูล เพื่อความสะดวกในการจัดสงแบบสอบถาม หรือนัด
หมายเขาพบเพื่อสอบถาม (2) หลักการสรางแบบสอบถามที่สําคัญคือ หลักการตั้งคําถามเพื่อใหได
ขอมูลที่นักวิจัยตองการนั่นเอง นักวิจัยตองกําหนดขอบขายของคําถามจากนิยามขอมูลที่ตองการ และ
กําหนดรูปแบบของคําถามกอน แลวจึงเขียนคําชี้แจงในการตอบแบบสอบถามและขอคําถาม คําชี้แจง
ควรสั้นและชัดเจนใหผูตอบเขาใจไดงายวาจะตองตอบอยางไร ขอคําถามควรถามตรงประเด็นที่
ตองการ ใชภาษางาย สั้น รัดกุม และยั่วยุใหผูตอบใหคําตอบที่ตองการ ขอคําถามมีการเรียง
ตามลําดับเหตุผลไมทําใหผูตอบสับสน ควรเริ่มจากคําถามงายๆ ไปหาคําถามที่ซับซอน นอกจากนี้
ควรจะมีขอคําถามตรวจสอบวาผูตอบใหขอมูลตามที่เปนจริงหรือไมดวย ตัวแบบสอบถามควร
พิมพอยางประณีต สะอาด อานงาย นาตอบ และไมควรมีความยาวมาก (3) การสงแบบสอบถาม
ควรจะมีจดหมายนําชี้แจงจุดมุงหมาย อธิบายความสําคัญและประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย
และใหความสําคัญกับผูตอบโดยบอกเหตุผลที่เลือกเปนผูใหขอมูล รวมทั้งการรับรองวาจะเก็บ
ขอมูลเปนความลับเพื่อใหผูตอบมีความมั่นใจที่จะใหขอมูล (4) หากนักวิจัยไมไปรับแบบสอบถาม
คืนดวยตนเอง แตใหผูตอบสงกลับคืนทางไปรษณีย ควรมีการติดตามทวงถามเมื่อถึงกําหนดเวลา
ที่ ค วรจะได รั บ คื น แล ว ยั ง ไม ไ ด รั บ คื น วิ ธี ก ารทวงถามอาจใช ก ารส ง จดหมายทวงถาม หรื อ ส ง
ไปรษณียบัตร ทิ้งระยะ 1 – 2 สัปดาห หากยังไมไดรับคืนอีกอาจใชวิธีสงแบบสอบถามไปใหมโดย
เขียนจดหมายเฉพาะตัวเนนใหเห็นวาขอมูลจากผูตอบมีความสําคัญ ถาไมไดรับจะทําใหงานวิจัย
ขาดความสมบูรณ (5) เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาแลวใหตรวจสอบความสมบูรณของ
แบบสอบถามทั้งหมด ถามีตอนใดขาดตกบกพรองใหทําจดหมายขอความรวมมือถามคําถาม
เพิ่มเติม วิธีนี้อาจใชไมไดถานักวิจัยมิไดมีการเตรียมการไวกอน เพราะการรวบรวมขอมูลดวย
แบบสอบถามตามปกติผูตอบไมตองลงชื่อ
2) การรวบรวมข อมู ลด วยการสั มภาษณ (interviews) การสั มภาษณ แบ งออกเป น 3
ประเภท คือ การสัมภาษณแบบมี/ไมมีระบบ (structured/unstructured interviews) การสัมภาษณ
เปนกลุม/รายบุคคล (group/individual interviews) และการสัมภาษณแบบลึก (in depth or
intensive interviews)
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การสั มภาษณ แบบมี ระบบเป นวิ ธีการที่นั กวิจั ยกํ าหนดรู ปแบบการสัมภาษณ รายการ
คําถาม เวลา และสถานที่ไวเรียบรอยแลว ขณะสัมภาษณนักวิจัยจะดําเนินการตามระบบที่วางไว ให
บรรยากาศและวิธีการคลายคลึงและมีมาตรฐานเปนแบบเดียวกันทุกครั้ง วิธีนี้ทําใหไดขอมูลที่ถูกตอง
ไมเ บี่ ย งเบน เนื่ องจากความแตกตางในการสัมภาษณ แตมีขอเสียตรงที่ทําใหไดขอมูลไมลึกซึ้ ง
เพียงพอในบางประเด็น ตรงขามกับการสัมภาษณแบบไมมีระบบ ซึ่งนักวิจัยอาจตั้งคําถามเพิ่มเติมเพื่อ
ดึงขอเท็จจริงจากผูใหขอมูลใหมากที่สุด แตขอมูลที่ไดจากผูใหขอมูลแตละคนมีรูปแบบตางกันไมเปน
มาตรฐานเดียวกัน
การสัมภาษณเปนกลุมใชเมื่อผูสัมภาษณตองการขอเท็จจริงจากสมาชิกทั้งกลุม อาจจะ
ตองการขอมูลจากสมาชิกในกลุมเปนรายบุคคลดวย แตความสนใจอยูที่ขอมูลจากสมาชิกทั้งกลุม
วิธีนี้ชวยประหยัดเวลาในการสัมภาษณ และถาจัดกลุมผูใหสัมภาษณใหมีลักษณะประสบการณ
คลายคลึงกันในบางเรื่องจะยิ่งทําใหผูใหสัมภาษณมีอารมณรวมและเต็มใจตอบคําถามมากขึ้น
นอกจากนี้กลุมสมาชิกมีโอกาสแสดงความคิดเห็นกอนสรุปเปนความคิดเห็นของกลุม ทําใหได
ความคิ ดเห็ น จากกลุ ม ที่ เ ที่ ย งตรงขึ้น แนวคิด การสัม ภาษณ เ ปน กลุ ม นี้ ได รับ การปรั บ ปรุง ให มี
ระเบียบวิธีชัดเจนขึ้น โดยรวมแนวคิดการสัมภาษณแบบรวมจุดสนใจ และการสัมภาษณแบบลึก
เขากับการสัมภาษณเปนกลุม ใหผลการพัฒนาเปนเทคนิคการจัดกลุมสนทนา (focused group
techniques) สวนการสัมภาษณเปนรายบุคคลใชเมื่อนักวิจัยตองการรายละเอียดเฉพาะบุคคล
หรือตองการรวบรวมขอมูลที่เปนเรื่องสวนตัวเฉพาะบุคคลที่ผูใหสัมภาษณไมตองการใหผูอื่นทราบ
วิธีนี้จะตองใชเวลาและคาใชจายมากกวาการสัมภาษณเปนกลุม
วิธีการสัมภาษณแบบลึกเปนวิธีการที่นักวิจัยตองใชความเชี่ยวชาญตะลอมถาม (probe)
เพื่อใหไดขอเท็จจริงจากการสัมภาษณมากที่สุด การสัมภาษณแบบนี้นักวิจัยเตรียมแนวทางการ
สัมภาษณไดลวงหนา เชนเดียวกับการสัมภาษณแบบอื่นๆ แตคําถามที่จะใชตะลอมถามเปนศิลปะ
เฉพาะตั ว นัก วิ จั ย ซึ่ง ต อ งอาศั ย ความรู ความชํา นาญ ลั ก ษณะของการสัม ภาษณแ บบลึก จึง มี
ลักษณะเปนการสัมภาษณที่ไมมีรูปแบบเปนระบบมาตรฐานเพราะการตะลอมถามอาจแตกตาง
กันตามลักษณะผูใหสัมภาษณ แมวาผูสัมภาษณจะเปนคนเดียวกันก็ตาม การสัมภาษณแบบลึกนี้
ถานักวิจัยยังตองการขอมูลเพิ่มเติม อาจติดตอนัดหมายขอสัมภาษณเพิ่มเติมไดอีกจนกวานักวิจัย
จะไดขอมูลครบถวนตามที่ตองการ
หลักการในการวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณทุกวิธีมีหลักการดังนี้ (1) นักวิจัยควร
กําหนดจุดมุงหมายของการสัมภาษณใหชัดเจน เตรียมแบบสัมภาษณ (interview schedule)
แบบบันทึก ตลอดจนอุปกรณอื่นๆ ที่จะตองใชในการสัมภาษณใหพรอม ถาเปนไปไดควรมีการ
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ทดลองใชกอนการสัมภาษณจริง (2) ควรมีการประสานงาน ติดตอนัดหมายผูใหสัมภาษณเรื่อง
กําหนดเวลา สถานที่ และวิธีการสัมภาษณใหเรียบรอย (3) ควรเริ่มตนการสัมภาษณดวยการสราง
บรรยากาศที่ดี ทําความคุนเคยกับผูใหสัมภาษณใหมีความเปนกันเอง และชี้แจงใหผูใหสัมภาษณ
ทราบวาจะนําผลการสัมภาษณไปใชอยางไร ใหคํารับรองวาจะไมทําใหผูใหสัมภาษณเสื่อมเสีย
เดือดรอน ทั้งนี้เพื่อใหผูใหสัมภาษณเต็มใจใหความรวมมือในการใหสัมภาษณ (4) ในขณะ
สัมภาษณนักวิจัยควรตั้งคําถามทีละคําถาม ใชเวลารอคําตอบ ไมเรงเราและไมใชคําถามนํา หรือ
ชี้แนะ ตองแนใจวาผูใหสัมภาษณเขาใจคําถามทุกคําถามกอนตอบ คําถามตองเปนเรื่องที่ตรงกับ
ปญหาวิจัย ภาษางาย สื่อความหมายชัดเจน และเปนคําถามที่ผูใหสัมภาษณมีขอมูล เมื่อไดฟง
คําตอบไมควรแสดงอารมณหรือปฏิกิริยาใดๆ ซึ่งอาจมีผลตอการตอบคําถามตอไป ถาจําเปนตอง
ตั้งคําถามเพื่อลวงหาความจริง หรือตะลอมถามลึกลงไป ควรชี้แจงและกระทําดวยความสุภาพ (5)
นักวิจัยควรจดบันทึกผลการสัมภาษณทันทีตามที่เปนจริงไมควรเวนเพราะอาจลืมได พยายามจด
บันทึก ใหเ ร็วเพื่อมิใหผูให สัมภาษณตองรอนาน ในกรณีที่ผูใหสัมภาษณยินยอมอาจใชเ ครื่อง
บันทึกเสียงหรืออุปกรณอยางอื่นชวยได (6) เมื่อการสัมภาษณเสร็จสิ้นลงใหตรวจดูความสมบูรณ
ของคําตอบ และถามเพิ่มเติมถายังขาดขอมูล กอนกลับควรแสดงความขอบคุณ หากจําเปนตองมี
การสัมภาษณซ้ําไมวากรณีใดๆ ควรแจงและอธิบายใหผูใหสัมภาษณทราบถึงความจําเปนทุกครั้ง
3) การรวบรวมขอมูลดวยการสังเกต (observation) การสังเกตแบงออกเปน 4 ประเภท คือ
การสังเกตโดยผูถูกสังเกตรูตัว/ไมรูตัว (known/unknown observation) การสังเกตแบบมี/ไมมีสวนรวม
(participant/non-participant observation) การสังเกตแบบมี/ไมมีระบบ (structured/unstructured
observation) และการสังเกตโดยตรง/ออม (direct/indirect observation)
การสังเกตโดยผูถูกสังเกตรูตัวนั้น นักวิจัยเขาไปมีสวนรวมอยูในเหตุการณและอยูใกลชิด
กับผูถูกสังเกต ขอดีคือ นักวิจัยสังเกตพฤติกรรมไดครบถวนแตมีขอเสียคือการที่ผูถูกสังเกตรูตัว
อาจมีผลทําใหการแสดงพฤติกรรมไมเปนไปตามธรรมชาติ สวนการสังเกตโดยผูถูกสังเกตไมรูตัว
นั้น อาจทํา โดยการลอบสั ง เกต การใช ก ระจกที่ ม องเห็ น ด า นเดี ย ว วิธี นี้ นั ก วิ จั ย อาจไม ได เ ห็ น
พฤติกรรมที่ตองการสังเกตอยางใกลชิดแตจะไดพฤติกรรมที่เปนธรรมชาติแทจริง
การสังเกตแบบมีสวนรวมนั้น นักวิจัยตองทําตัวเสมือนเปนสมาชิกของกลุมและตองรวม
ทํากิจกรรมไปกับกลุมดวย สังเกตพฤติกรรมที่ตองการโดยอาจมีการบันทึกขอมูลโดยผูถูกสังเกตรู
หรือไมรูตัวก็ได วิธีนี้จะไดขอมูลพฤติกรรมที่เปนธรรมชาติ และไดขอมูลครบถวนซึ่งนับวาเปน
จุดเดนของวิธีนี้ สวนการสังเกตแบบไมมีสวนรวมเปนการสังเกตที่นักวิจัยทําตัวเปนผูดู หรือผู
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สังเกตการณอยูนอกกลุมและไมเขารวมกิจกรรม วิธีนี้จึงอาจไมไดขอมูลที่เปนพฤติกรรมที่เปน
ธรรมชาติ และอาจไดขอมูลไมครบถวนเมื่อผูถูกสังเกตมีปฏิกิริยาตอนักวิจัย
การสังเกตแบบมีระบบใชในกรณีที่นักวิจัยทราบแนชัดวาพฤติกรรมที่จะสังเกตเกิดขึ้นใน
ชวงเวลาใด อยางไร นักวิจัยอาจกําหนดแนวทาง รูปแบบของการสังเกตใหเปนระบบไวลวงหนาได
โดยการนิยามพฤติกรรม การกําหนดหนวยพฤติกรรม และตัวผูถูกสังเกต การกําหนดชวงเวลาการสังเกต
การสรางเครื่องมือบันทึกผลการสังเกต และการซอมกอนที่จะทําการสังเกตจริง การเตรียมระบบการ
สังเกตลวงหนาทําใหไดขอมูลมีความเปนปรนัย ครบถวนและมีความสอดคลองกรณีที่มีผูสังเกต
หลายคน สําหรับการสังเกตแบบไมมีระบบเหมาะสําหรับสถานการณที่นั กวิจั ยไมคุนเคยกับ
สภาพการณที่จะสังเกต ตองการไดขอมูลที่เปนลักษณะทั่วๆ ไป หรืออาจตองการรายละเอียดของ
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นใหมากที่สุดจนไมอาจวางระบบการสังเกตได
การสังเกตโดยตรงเปนวิธีการที่นักวิจัยไดสัมผัสสิ่งที่ตองการสังเกตดวยตนเอง สวนการสังเกต
โดยออมนั้น นักวิจัยไมสามารถสัมผัสสิ่งที่ตองการสังเกตดวยตนเอง แตใชเครื่องมือ เชน การบันทึก
จากการบันทึกเทปโทรทัศน วิธีนี้ไดขอมูลที่มีขอจํากัด และคุณภาพต่ํากวาการสังเกตโดยตรง
หลัก การในการวบรวมข อมู ล ดว ยการสัง เกตทุก วิธีมี ห ลัก การดัง นี้ (1) นัก วิ จัย ต องมี
จุดมุงหมายชัดเจนวาจะสังเกตพฤติกรรมอะไร ควรใหนิยามของพฤติกรรมและกําหนดรายละเอียด
ของพฤติกรรมที่จะสังเกตเปนหนวยยอยโดยอาศัยหลักวิชาการ (2) นักวิจัยควรเตรียมการสังเกต
วางระบบการสังเกตไวลวงหนาถาสามารถทําได กรณีมีผูสังเกตหลายคนควรมีการฝกซอมใหการสังเกตมี
มาตรฐานเดียวกัน (3) ระหวางการสังเกต นักวิจัยควรมีสมาธิจดจอกับผูถูกสังเกต เตรียมประสาทสัมผัส
ให ตื่ น ตั ว พร อ มที่ จ ะรั บ รู ร ายละเอี ย ด โดยพยายามรบกวนผู ถู ก สั ง เกตให น อ ยที่ สุ ด เพื่ อ ให ไ ด
พฤติกรรมที่เปนธรรมชาติ (4) การใชเครื่องมือ อุปกรณชวยในการสังเกต ตองระมัดระวังให
กระทบกระเทือนผูถูกสังเกตใหนอยที่สุด ควรขออนุญาตกอนใช และควรมีการบันทึกรายละเอียด
เพิ่มเติมเร็วที่สุดเพื่อปองกันการลืม การบันทึกขอมูลตองทําดวยความรอบคอบใหขอมูลตรงตาม
สภาพความเปนจริงมากที่สุด
4) การรวบรวมขอมูลดวยแบบวัดหรือมาตร (scales) ประเภทของมาตรจําแนกตามระดับ
การวัดของมาตรไดเปน 3 ประเภท คือ มาตรจัดประเภท (categorical scales) มาตรเรียงอันดับ
(ordinal scales) และมาตรอันตรภาค (interval scales)
มาตรจัดประเภทมีการเสนอสิ่งเราใหผูตอบตอบสนองโดยการจัดประเภทคําตอบ เชน ให
ตอบวา ถูก/ผิด เห็นดวย/ไมเห็นดวย มาก/ปานกลาง/นอย เปนตน มาตรประเภทนี้จําแนกตาม
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ขอมูลที่ตองการวัดไดดังนี้ มาตรวัดอัตมโนทัศน (self concept scales) มาตรวัดความสนใจ
(interest scales) มาตรวัดคานิยม (value scales) มาตรวัดการรับรู (perception scales)
มาตรเรียงอันดับมีการเสนอสิ่งเราในรูปขอความ สถานการณ หรือคําถาม แลวใหผูตอบ
ตอบสนองสิ่งเราโดยการจัดเรียงลําดับการตอบสนอง มาตรที่เปนที่รูจัก ไดแก มาตรวัดความตองการ
สังคมมิติ (sociometry)
มาตรอันตรภาคมีการเสนอสิ่งเราใหผูตอบตอบสนองมีระดับแตกตางกัน โดยแตละระดับ
มีชวงความแตกตางเทากัน เหมาะสําหรับการรวบรวมขอมูลประเภทคุณลักษณะทางจิต ไดแก
มาตรประเมินคารวมของ Likert (Likert’s summated rating scales) มาตรอันตรภาคเทาของ
เทอรสโตน (Thurstone’s equal appearing interval scales) มาตรนัยจําแนกของ Osgood
(Osgood’s semantic differential scale) มาตร Guttman (Guttman scale)
หลักการในการวบรวมขอมูลด วยแบบวัดหรือมาตร เนื่องจากแบบวั ดหรือมาตรเปน
เครื่องมือวิจัยประเภทที่ผูตอบตองใหการตอบสนองโดยการเขียนเชนเดียวกับแบบสอบถามและ
แบบทดสอบ วิธีการรวบรวมขอมูลดวยแบบวัดจึงมีหลักการคลายคลึงกับการรวบรวมขอมูลดวย
แบบสอบถามและแบบทดสอบ ความเขมงวดในการดําเนินงานมีนอยกวาการใชแบบทดสอบ
เพราะไม ตองเก็บเปน ความลั บ จึง อาจรวบรวมขอมูลโดยการสงทางไปรษณียไดเชนเดียวกับ
แบบสอบถาม หลักการเขียนขอความที่เปนสิ่งเราก็คลายคลึงกัน
5) การรวบรวมขอมูลดวยแบบทดสอบ (tests) หรือการทดสอบ ประเภทของการทดสอบแบง
ออกเปน 4 ประเภท คือ การทดสอบเปนรายบุคคล/กลุม (individual/group tests) การทดสอบแบบ
ปากเปลา/เขียนตอบ (oral/written tests) การทดสอบวัดความกาวหนา/ผลรวม (formative/summative
tests) และการทดสอบอิงเกณฑ/กลุม (criterion/norm referenced tests) สวนประเภทของ
แบบทดสอบแบงไดหลายประเภทตามเกณฑที่ใชแบง เมื่อแบงตามวิธีการสรางแบงเปนแบบทดสอบ
มาตรฐาน (standardized test) และแบบทดสอบที่ผูใชสรางเอง (constructed or teacher made test)
เมื่อแบงตามลักษณะหรือจุดมุงหมายของการทดสอบ แบงเปน 2 แบบ คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
(achievement test) และแบบทดสอบวัดความถนัด (aptitude test) และเมื่อแบงตามรูปของการตอบ
ในแบบทดสอบแบงไดเปน 2 แบบ คือ แบบทดสอบอัตนัย (subjective tests) และแบบทดสอบปรนัย
(objective tests)
หลักการในการรวบรวมขอมูลดวยแบบทดสอบมีหลักเกณฑดังนี้ (1) นักวิจัยตองมีการ
วางแผนงาน กําหนดวัตถุประสงคของการทดสอบวาจะวัดอะไร วัดทําไม ผูสอบคือใคร วัดเมื่อไร และ
วัดอยางไร แลวจึงวางแผนกําหนดรูปแบบของแบบทดสอบใหสอดคลองกับวัตถุประสงค (2) ควร
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ดําเนินการสรางและประเมินคุณภาพแบบทดสอบตามหลักการวัดและประเมินผล แลวนําแบบทดสอบ
ที่ไดพัฒนาไปทดลองใชกอนใชจริง (3) นักวิจัยควรเตรียมการทดสอบทั้งดานสถานที่ ผูกํากับการสอบ
การนัดหมายกับผูสอบใหพรอม (4) กอนเริ่มการทดสอบควรอธิบายใหผูสอบเขาใจวัตถุประสงคของ
การทดสอบ ชี้แจงขอแนะนําเกี่ยวกับการสอบใหเปนที่เขาใจตรงกัน ขณะทําการทดสอบควรกํากับการ
สอบใหเ ปน ไปตามขอกําหนดสําหรับการทดสอบ ไมควรรบกวนสมาธิผูสอบ ไมชี้แนะหรือให
ความชว ยเหลือ ซึ ่ง จะทํา ใหผ ลการทดสอบขาดคุณ ภาพ เมื่อ เสร็จ สิ้น การทดสอบควรเก็บ
รวบรวมแบบทดสอบคืนใหครบถวน แบบทดสอบบางฉบับโดยเฉพาะแบบทดสอบมาตรฐานนั้นตอง
รักษาเปนความลับ และนักวิจัยตองรับผิดชอบดูแลสงแบบทดสอบคืนผูรับผิดชอบโดยตรง
1.4.5 ขั้นการวิเคราะหขอมูล ขั้นตอนนี้เปนการนําขอมูลที่รวบรวมมาไดมาวิเคราะห
โดยใชวิธีการทางสถิติ เพื่อควบคุมตัวแปรใหสามารถตอบคําถามเกี่ยวกับความสัมพันธเชิงเหตุ
ผลไดอยางถูกตอง วิธีการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ระหวางตัวแปรแยกไดเปน 4 วิธี (นงลักษณ วิรัชชัย, 2543) คือ
1) การวิเ คราะหตารางไขว (cross table analysis or cross tabulation) วิธีนี้เ ปน
การแจกแจงความถี ่ส องทางตามตัว แปรที ่เ ปน สาเหตุแ ละผล เพื ่อ ศึก ษาขนาดของ
ความสัมพันธ หลักการวิเคราะหจะใชการคํานวณหาคารอยละในแตละคาของตัวแปรสาเหตุ และ
นําคาที่ไดเปรียบเทียบตามคาของตัวแปรที่เปนผล เมื่อเสนอตารางใชตัวแปรสาเหตุมีคาเรียงตาม
สดมภ(column) และตัวแปรผลเรียงคาตามแถว (row) ตองคิดคารอยละลงตามแนวสดมภใหทุก
สดมภรวมได 100% แลวเปรียบเทียบตามขวาง การวิเคราะหแยกวิเคราะหตามคาของตัวแปร
ควบคุม เพื่อศึกษาวาคาความสัมพันธกอนและหลังควบคุมนั้นมีคาคงที่หรือเปลี่ยนแปลง
2) การวิเคราะหสหสัมพันธและสหสัมพันธพาเชียล (correlation and partial correlation
analysis) วิธีนี้ศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัว เมื่อไมมีการควบคุมตัวแปรอื่นโดยการหาคา
สหสั มพั นธ และเมื่ อควบคุ มตั วแปรอื่ นโดยการหาค าสหสัมพั นธ พาเชี ยล สหสั มพั นธ ที่ใช ได แก
สหสัมพันธของเพียรสัน สหสัมพันธตําแหนง (rank correlation) เปนตน
3) การใชโมเดลล็อกลิเนียร (log linear model) ใชศึกษาความสัมพันธกรณีตัวแปรมีระดับ
การวัดแบบนามบัญญัติและเรียงลําดับ หลักการวิเคราะหใชการวิเคราะหการถดถอยเพื่อประมาณ
คาพารามิเตอรที่แสดงความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดสถานการณแตละชุด โมเดลการถดถอยในตระกูลนี้
ไดแก โมเดลโลจิต (logit model) โมเดลโลจิสติก (logistic model)
4) การวิเคราะหอิทธิพล (path analysis) วิธีนี้เปนการศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ระหว า งตัว แปร โดยมี โ มเดลตามสมมุ ติฐ านวิจั ย เปน หลัก ในการวิ เ คราะห มี ก ารประมาณค า
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อิทธิพลทางตรงและทางออมระหวางตัวแปร และการทดสอบความสอดคลองระหวางโมเดลตาม
ทฤษฏีกับขอมูลเชิงประจักษดวย วิธีวิเคราะหแตเดิมมีขอตกลงเบื้องตนและขอจํากัดมาก แตปจจุบัน
มีการพัฒนาวิธีการวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหโมเดลลิสเรลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ทําให
ผอนคลายขอตกลงเบื้องตนไดมาก และทําการวิเคราะหไดสะดวกขึ้น
นอกจาก 4 วิธีดังกลาวนี้ ยังมีวิธีการวิเคราะหแบบอื่นๆ ที่ใชไดในการวิจัยเชิงสํารวจ เชน
การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติบรรยายเพื่อวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การกระจาย ความเบ ความโดง
สถิติวิเคราะหเปรียบเทียบ เชน การวิเคราะหความแปรปรวนและการวิเคราะหความแปรปรวนรวม
สถิติวิเคราะหการถดถอย การวิเคราะหองคประกอบ และการวิเคราะหการจําแนก เปนตน
1.1.6 ขั้นการแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูลและอภิปรายผลการวิจัย เนื่องจาก
ขั้ นตอนการดํ าเนิ นงานและวิ ธี ดํ าเนิ นงานในการวิจัยเชิงสํ ารวจมีลั กษณะคลายคลึงกับงานวิจั ย
โดยทั่วไป มีสวนแตกตางกันเฉพาะขั้นตอนที่เปนลักษณะเฉพาะของการวิจัยเชิงสํารวจ กลาวคือ
การวิ จัย เชิง สํารวจให ค วามสํา คัญกับ การศึก ษาขอมูล จากกลุ ม ตัว อย า งที่เ ปน ตั ว แทนที่ดีข อง
ประชากร การรวบรวมขอมูลที่เปนขอมูลเชิงประจักษ (empirical research) โดยรวบรวมขอมูล
จากผูใหขอมูลโดยตรง โดยที่ขอมูลเปนขอมูลเชิงปริมาณ แหลงปฐมภูมิ และการวิเคราะหขอมูล
เพื่ออางอิงหรืออนุมานขอคนพบการวิจัยไปสูกลุมประชากร ดังนั้น ขั้นตอนของการเลือกกลุม
ตัวอยาง ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล และขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิงสํารวจ จึงมี
ลักษณะพิเศษบางสวนแตกตางจากการวิจัยทั่วไป
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการวิจัยเชิงสํารวจพบวาการวิจัยเชิงสํารวจเปนวิธี
วิทยาที่สามารถนํามาใชในการวิจัยนี้ใน 2 สวนคือ สวนแรกคือสวนของการศึกษาสภาพปญหาดาน
สมรรถนะการวิจยั ของนักศึกษาและอาจารยซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามและการสัมภาษณ
โดยใชเทคนิคการประชุมสนทนากลุม (focused group technique) สวนที่สองคือการสํารวจเพื่อ
ประเมินความตองการจําเปนเกี่ยวกับสมรรถนะการวิจัยของนักศึกษาและอาจารยซึ่งเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยแบบสอบถาม
1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชการวิจัยเชิงสํารวจในการกําหนดกลยุทธ
งานวิจัย ที่เ กี่ย วขอ งกับ การกํา หนดกลยุท ธที่ใ ชก ารวิจัย เชิง สํา รวจเปน สว นหนึ่ง ของ
การกําหนดกลยุทธ ไดแก งานวิจัยของณรงค อุยนอง (2549) สุมิตร สุวรรณ (2545) สุวิมล
วอ งวาณิช (2548) ศรเนตร อารีโ สภณพิเ ชษฐ (2550) นฤเทพ ใจสุท ธิ (2550) ธัช ชัย
จิตรนันท (2551) คําเพชร ภูริปริญญา (2550) และตอตระกูล อุบลวัตร (2550)

107
ณรงค อุยนอง (2549) ศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตรการผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนายุทธศาสตรการผลิต
ครู ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ และนํ า เสนอยุ ท ธศาสตร ก ารผลิ ต ครู ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช ใช การวิ จั ยเชิ งสํารวจด วยการสํ ารวจความเห็ น การสั มภาษณ และการประชุ ม
ปฏิบัติการ รวมกับการวิจัยเอกสาร โดยสรุปการวิจัยนี้ใชการวิจัยเชิงสํารวจเปนหลักในการนําเสนอ
ยุทธศาสตร
สุมิตร สุวรรณ (2545) ศึกษาเรื่อง การนําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการฝกศึกษา
กําลังพลระดับสัญญาบัตรเพื่อการพัฒนานภานุภาพกองทัพอากาศไทย เพื่อนําเสนอยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบการฝกศึกษากําลังพลระดับสัญญาบัตรเพื่อการพัฒนานภานุภาพกองทัพอากาศไทย ใช
การวิจัยเชิงสํารวจรวมกับ การวิจัยเอกสาร และการวิจัยอนาคตดวยเทคนิคเดลฟาย และการวิเคราะห
SWOT โดยการวิจัยเชิงสํารวจจะเปนสวนของการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปญหาของระบบการฝกศึกษา
กําลังพลเพื่อยืนยันความจําเปนในการที่จะตองมียุทธศาสตรการพัฒนา
สุวิมล วองวาณิช (2548) ศึกษาเรื่อง กลยุทธทางเลือกเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมและ
สมรรถภาพการวิจัยและประเมินของครูมืออาชีพในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสู
โรงเรียนฐานความรู: การวิจัยประเมินความตองการจําเปนแบบสมบูรณ เพื่อกําหนดกลยุทธการพัฒนา
ความเปนครูมื ออาชี พ วิ ธีวิ จัยที่ ใช ในการวิจัยใชการวิจัยเชิงสํารวจรวมกับการวิจัยประเมิ นความ
ตองการจําเปน โดยที่การวิจัยเชิงสํารวจเปนทั้งวิธีวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยและเปนสวนหนึ่ง
ของการวิจัยประเมินความตองการจําเปน
ศรเนตร อารีโสภณพิเชษฐ (2550) ศึกษาเรื่อง การพัฒนากลยุทธความรวมมือดานการวิจัย
ทางสั ง คมศาสตร เพื่ อ พั ฒ นากลยุ ท ธ ค วามร ว มมื อ ด า นการวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร ข อง
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ วิธีวิจัยที่ใชประกอบดวยการวิจัยเอกสาร และการวิจัยเชิงสํารวจ โดยพัฒนา
กลยุทธดวยเทคนิคการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) ใชการวิจัยเชิงสํารวจในสวนของการศึกษา
และวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาและอุปสรรค รูปแบบความรวมมือ และแนวทางการพัฒนา เพื่อ
นําไปสูการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) และการกําหนดกลยุทธ
นฤเทพ ใจสุทธิ (2550) ศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตรทางเลือกในการแบงเขตพื้นที่การศึกษาตาม
นโยบายกระจายอํานาจการศึกษา เพื่อนําเสนอยุทธศาสตรทางเลือกในการแบงเขตพื้นที่การศึกษา
ตามนโยบายกระจายอํานาจการศึกษา วิธีวิจัยที่ใชประกอบดวยการวิจัยเอกสาร และการวิจัยเชิงสํารวจ
โดยใชสารสนเทศจากการวิจัยเอกสารและการวิจัยเชิงสํารวจดวยแบบสอบถามประกอบการวิจัย
เชิงสํารวจที่ใชการสนทนากลุมเพื่อเสนอยุทธศาสตรทางเลือก

108
คํ า เพชร ภู ริ ป ริ ญ ญา (2550) ศึ ก ษาเรื่ อ ง การนํ า เสนอยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
สถาบั นอุ ดมศึ กษาไทยสู การเป นมหาวิ ทยาลั ยระดั บโลก เพื่ อนํ าเสนอยุ ทธศาสตร การพั ฒนา
สถาบันอุดมศึกษาไทยสูการเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก วิธีวิจัยที่ใชประกอบดวยการวิจัยเอกสาร และ
การวิ จั ยเชิ งสํ ารวจ โดยผู วิ จั ยนํ าเสนอยุ ทธศาสตร การพั ฒนาสถาบั นอุ ดมศึ กษาไทยสู การเป น
มหาวิท ยาลัย ระดับ โลกซึ่ง เปน ยุท ธศาสตรใ นระดับ องคก ร (corporate strategies) ดว ย
เทคนิคการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) และตรวจสอบ แกไขโดยผูทรงคุณวุฒิ สรุปไดวา
ใชก ารวิจัย เชิง สํา รวจในสว นของการศึก ษาปจ จัย ความสํา เร็จ ของสถาบัน อุด มศึก ษาซึ่ง เปน
สวนหนึ่งที่จะนําไปสูการนําเสนอยุทธศาสตร
ตอตระกูล อุบลวัตร (2550) ศึกษาเรื่อง การนําเสนอยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา
ไทยในบริบทการเปดเสรีทางการคา เพื่อเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทยสูการเปน
มหาวิ ทยาลั ยระดั บโลก วิ ธี วิ จั ยที่ ใช การวิ จั ยเชิ งสํ ารวจ โดยผู วิ จั ยนํ าเสนอร างยุ ทธศาสตร ของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยในบริบทการเปดเสรีทางการคา ซึง่ เปนยุทธศาสตรในการเสริมสรางศักยภาพใน
การแขงขันของสถาบันอุดมศึกษาไทย ในแตละยุทธศาสตรประกอบดวยยุทธศาสตรระดับนโยบาย
และยุทธศาสตรระดับสถาบัน ) ตรวจสอบ แกไขโดยการสัมมนาผูทรงคุณวุฒิ และตรวจสอบขั้นสุดทาย
ดวยผูเชี่ยวชาญอีก 1 ทาน โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจตั้งแตการวิเคราะหอุปสงคของผูเรียน ผลกระทบที่
คาดวาจะเกิดขึ้น และการเสนอยุทธศาสตรของสถาบัน
ธัชชัย จิตรนันท (2551) ศึกษาเรื่อง การพัฒนากลยุทธการสรางภาพลักษณตราผลผลิต
ของโครงงานอุ ตสาหกรรมและวิ จัย สํา หรับนั กศึ ก ษาปริ ญญาตรี เพื่อพัฒ นากลยุ ท ธก ารสร า ง
ภาพลักษณตราผลผลิตของโครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี วิธีวิจัยที่ใช
คือการวิจัยเชิงสํารวจ โดยพัฒนากลยุทธดวยเทคนิคการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) โดยใช
การวิจัยเชิงสํารวจในสวนการไดมาซึ่งสารสนเทศที่จะเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธ
2. การสังเคราะหงานวิจัย
ในหั วข อการสั งเคราะหงานวิจั ยนี้ ผูวิจั ยกล าวถึ งสาระสําคัญเกี่ยวกั บความหมายและ
ความสําคัญของการสังเคราะหงานวิจัย ขั้นตอนการสังเคราะหงานวิจัย ประเภทของการสังเคราะห
งานวิจัย และการวิเคราะหอภิมาน ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้
2.1 ความหมายและความสําคัญของการสังเคราะหงานวิจัย
นงลักษณ วิรัชชัย (2542) ไดสังเคราะหความหมายการสังเคราะหงานวิจัย (research
synthesis) หรือการปริทัศนงานวิจัย (research review) จากความหมายของ Light และ Pillemer
ป1984; Glass, McGaw และ Smith ป 1981 และ Mullen ป 1989 สรุปไดวา การสังเคราะห
งานวิจัยเปนระเบียบวิธีการศึกษาตามระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตรเพื่อตอบปญหาวิจัยเรื่องใดเรื่อง
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หนึ่งโดยการรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับปญหานั้นๆ มาศึกษาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ หรือ
วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพและนําเสนอขอสรุปอยางมีระบบใหไดคําตอบปญหาวิจัยที่
ตองการ
การสังเคราะหงานวิจัยมีความสําคัญตอความกาวหนาของศาสตรสาขาตางๆ 2 ประการ
ประการแรก ทําใหทราบถึงสภาวะปจจุบันของขอความรูตาง ๆ และประการที่สอง เปนประโยชน
ตอการกําหนดตัวแปรและสมมติฐานการวิจัยใหมีประสิทธิภาพ การสังเคราะหงานวิจัยในลักษณะนี้
ปรากฏในเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของของงานวิจัยตาง ๆ นอกจากการสังเคราะหงานวิจัยจะมี
ประโยชนตอความกาวหนาของศาสตรแลว ยังมีประโยชนตอการนําความรูไปสูการปฏิบัติอีกดวย
ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากการสั ง เคราะห ง านวิ จัย ทํ า ให ไ ด ค วามรู อัน เป น ข อ สรุ ป ที่ ชั ด เจนทํ า ให ก ารนํ า ไป
ประยุกตใชในภาคปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น(นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) ประโยชนของการ
สัง เคราะหง านวิ จัยประเด็น นี้เ ปนประโยชนที่ แสดงไดจ ากงานวิจั ยนี้คือ นําผลการสังเคราะห
งานวิจัยมาเปนฐานในการกําหนดกลยุทธ
2.2 ขั้นตอนการสังเคราะหงานวิจัย
นงลักษณ วิรัชชัย (2542) สรุปขั้นตอนการดําเนินงานการสังเคราะหงานวิจัยตาม
แนวคิดของ Cooper และ Hedges (1994) มี 5 ขั้นตอน ขั้นตอนที่1 การกําหนดปญหา (the
problem formulation stage) เปนขั้นตอนของการกําหนดประเด็นที่ตองการศึกษาใหชัดเจน
ขั้นตอนที่ 2 การเสาะหา คัดเลือกและรวบรวมงานวิจัย (the data collection stage: searching
the literature) เปนการคัดเลือกงานวิจัยที่ศึกษาประเด็นเดียวกับปญหาที่ตองศึกษาใหไดมากที่สุด
ในขั้นตอนนี้ผูสังเคราะหงานวิจัยตองศึกษาคนหางานวิจัยจากแหลงตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งเอกสาร
ศึกษาปญหาที่กําหนดไว เมื่อไดเอกสารมาแลวตองคัดเลือกเอกสารที่จะใหขอมูลไดอยางครบถวน
สมบูรณ ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการศึกษาขอมูลและลงรหัส (the data evaluation stage: coding the
literature) เปนขั้นตอนของการศึกษางานวิจัยเพื่อคนหาประเด็นที่เปนขอมูลที่ตองการศึกษา ลง
รหัส เพื่อใชประโยชนในขั้นตอไป ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการวิเคราะหและตีความ (the analysis and
interpretation stage) โดยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมในขั้นการศึกษาขอมูลและลงรหัสมาวิเคราะห
เพื่อหาขอสรุปที่เปนขอยุติและทดสอบวาสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว และแปลความหมายผล
การวิเคราะหเพื่อตอบคําถามวิจัย และขั้นตอนที่ 5 การเสนอรายงานผลการสังเคราะหงานวิจัย
(the public presentation stage) ซึ่งจัดทําไดเชนเดียวกับงานวิจัยทั่วไปโดยเสนอรายละเอียด
การดําเนินงาน สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะจากการสังเคราะหงานวิจัย
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2.3 ประเภทของการสังเคราะหงานวิจัย
การดํ า เนิ น การสั ง เคราะห ง านวิ จั ย ทํ า ได เ ป น สองแบบ แบบแรกเป น การสั ง เคราะห
งานวิจัยในฐานะเปนงานสวนหนึ่งของการวิจัย การสังเคราะหงานวิจัยแบบนี้คือกิจกรรมสําคัญใน
การศึกษารายงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัยนั่นเอง แบบที่สองเปนการสังเคราะหงานวิจัยที่เปน
งานวิจัยเสร็จสิ้นสมบูรณในตัว ผลจากการสังเคราะหงานวิจั ยแบบนี้เปน ประโยชนตอการหา
คําตอบปญหาวิจัยที่เปนขอสรุปที่มีความลึกซึ้ง ซึ่งนําไปใชใหเกิดประโยชนตอวงวิชาการ และเปน
ประโยชนตอมวลมนุษยและสังคมไดอยางกวางขวาง (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) แบบการสังเคราะห
งานวิจัยที่ใชในงานวิจัยนี้ คือการสังเคราะหงานวิจัยในฐานะเปนงานสวนหนึ่งของการวิจัย
การสังเคราะหงานวิจัยจําแนกได 2 ประเภท คือการสังเคราะหเชิงคุณลักษณะ หรือ
การสังเคราะหเชิงคุณภาพหรือการสังเคราะหเชิงบอกลักษณะ (qualitative synthesis) และ
การสังเคราะหเชิงปริมาณ (quantitative synthesis) นงลักษณ วิรัชชัย (2530 อางถึงใน อดุลย
วังศรีคูณ, 2543) ใหความหมายการสังเคราะหเชิงคุณลักษณะหรือการสังเคราะหเชิงคุณภาพหรือการ
สังเคราะหเชิงบอกลักษณะ (qualitative synthesis) วา เปนการรวบรวมเรื่องตางๆ ที่ตองการสังเคราะห
เขาดวยกัน และสรุปออกมาโดยผูสังเคราะหจะตองสรุปประเด็นหลักของผลการวิจัยแตละเรื่อง และ
บรรยายใหเห็นความสัมพันธและความขัดแยงระหวางผลการวิจัยเหลานั้น ทั้งนี้ผูสังเคราะหตองสรุป
ด วยความเที่ ยงธรรม ไม ลํ าเอี ยงและไม ผนวกความคิ ดเห็ นของตนเองในการสั งเคราะห วิ ธี การ
สังเคราะหเชิงคุณลักษณะของผลการวิจัยนี้เปนวิธีการที่ใชกับงานวิจัยเชิงคุณภาพและงานวิจัย
เชิง ปริม าณ และเปน วิธ ีที ่น ัก วิจ ัย เชิง คุณ ภาพโดยเฉพาะนัก วิจ ัย ทางประวัต ิศ าสตร และ
มานุษยวิทยาใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา สวนนักวิจัยทั่วไปนิยมใชเปนกิจกรรมใน
การรายงานเอกสารการวิจัยที่เกี่ยวของ และ McGraw, (1988), นงลักษณ วิรัชชัย (2545) อางถึงใน
ดิเรก สุขสุนัย (2547) เรียกการสังเคราะหงานวิจัยนี้อีกอยางวาการสังเคราะหเชิงบรรยาย โดยให
ความหมายวาเปนการเปรียบเทียบผลการวิจัยแตละเรื่องถึงความเหมือนและความแตกตาง แลวจึง
ศึกษาวิเคราะหถึงสาเหตุที่ทําใหผลการวิจัยที่แตกตางกันซึ่งพิจารณาไดจากคุณลักษณะของงานวิจัย
การสังเคราะหงานวิจัยดวยวิธีการนี้มีจุดออน คือ เปนวิธีการที่ไมมีระบบ มีความเปนอัตนัยสูง ทํา
ใหผลการวิเคราะหขาดความเชื่อมั่น แปรผันไปตามความสามารถ ประสบการณของผูสังเคราะห
งานวิจัย เปนวิธีการสังเคราะหงานวิจัยที่ใชการทํางานที่เปนอัตนัย คือไมสามารถใหผลเหมือนเดิม
เมื่อกระทําซ้ํา และไมสามารถใชไดในการสังเคราะหงานวิจัยจํานวนมาก
การสังเคราะหอีกประเภทหนึ่งคือการสังเคราะหเชิงปริมาณ (quantitative synthesis)
เปนการใชกระบวนการทางสถิติเขามาชวยสังเคราะห โดยการคํานวณคาหรือดัชนีมาตรฐานของ
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ผลการวิจัยเพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบ สรุปและอางอิง (นงลักษณ วิรัชชัย, 2530 อางถึงใน
อดุลย วังศรีคูณ, 2543)การสังเคราะหเชิงปริมาณ เปนวิธีการสังเคราะหงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อ
แกปญหาความเปนอัตนัยจากการสังเคราะหเชิงบรรยาย โดยการนําสถิติวิเคราะหมาใชประโยชน
ในการวิเคราะหเพื่อการสังเคราะหงานวิจัย การสังเคราะหเชิงปริมาณที่นิยมใชมี 5 วิธี วิธีที่ 1 วิธี
นับความถี่ของนัยสําคัญทางสถิติ (frequency counts of significant finding) เปนการนํารายงาน
การวิ จัย มาจั ดแยกเปน สามกลุ ม คือ กลุม ที่มีนัย สํา คั ญทางสถิ ติและคาสถิติเ ปน บวก กลุม ที่มี
นัยสําคัญทางสถิติและคาสถิติเ ปนลบ และกลุมที่ไมพบนัยสํา คัญทางสถิติ แลวจึงนับจํานวน
ความถี่รายงานการวิจัยแตละกลุม กลุมใดมีมีจํานวนมากกวาก็สรุปผลตามนั้น วิธีนี้มีจุดออนตรงที่
ละเลยสารสนเทศที่เปนผลวิจัยที่สําคัญ และมีความลําเอียงเกิดขึ้นเนื่องจากงานวิจัยบางเรื่องที่มี
กลุ มตั วอย างขนาดใหญ ทํ าให ได ผลการวิ จั ยมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ แม จะมี ขนาดอิ ทธิ พลหรื อค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธต่ํา (Bangert-Drowns และ Rudner, 1991; นงลักษณ วิรัชชัย, 2542
อางถึงในดิเ รก สุขสุนัย, 2547) วิธีที่ 2 วิธีหานัยสําคัญจากผลการนับคะแนนเสีย ง (votecounting method yielding significance level) เปนวิธีการที่นักวิจัยนําสัดสวนของงานวิจัยที่มี
คาความนาจะเปนเกิน 0.5 มาทดสอบสมมติฐานวาเกินกวาคาที่กําหนดหรือไมโดยใชการ
ทดสอบไบโนเมียล (binomial test) หรือการทดสอบไค-สแควร (chi-square test) ซึ่งการสังเคราะห
งานวิจัยดวยวิธีนี้มีจุดออนเนื่องจากเปนวิธีที่ใชไมไดเมื่อสมมติฐานศูนยในการทดสอบงานวิจัยแตละ
เรื่องเปนเท็จ และเปนวิธีการที่ไมใหสารสนเทศเกี่ยวกับขนาดอิทธิพล (Hunter และ Schmidt,
1990; Hedges และ Olkin, 1985; นงลักษณ วิรัชชัย, 2542 อางถึงใน ดิเรก สุขสุนัย, 2547) วิธีที่
3 วิธีการประมาณคาขนาดอิทธิพล จากผลการนับคะแนนเสียง (vote-counting method
yielding estimator of effect size) (Hedges และ Olkin, 1985 อางถึงใน ดิเรก สุขสุนัย, 2547) วิธี
ที่ 4 วิธีรวมสะสมคาความนาจะเปน (copulation of p-value) เปนการนําคาความนาจะเปนรวมกัน
แลวหารดวยจํานวนคาความนาจะเปน แลวศึกษาจากการแจกแจงของคาเฉลี่ยความนาจะเปนจาก
กลุมตัวอยาง ประมาณคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานและสรางสูตรเพื่อทดสอบสมมติฐานวาคาเฉลี่ย
พารามิเตอรความนาจะเปนแตกตางจากศูนยหรือไม (Hedges และ Olkin, 1985; Rosenthal, 1991;
นงลักษณ วิรัชชัย, 2542 อางถึงใน ดิเรก สุขสุนัย, 2547) และวิธีที่ 5 วิธีการสังเคราะหคาประมาณ
ดัชนีมาตรฐาน (synthesis of estimated standardized indices) เปนวิธีการสังเคราะหงานวิจัยที่ไดรับ
การพัฒนาโดย Gene V. Glass ในประเทศไทยรูจักกันดีในชื่อของ การวิเคราะหอภิมาน (meta
analysis) ซึ่งมีสาระสําคัญที่จะกลาวตอไป
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2.4 การวิเคราะหอภิมาน (meta analysis)
การวิเคราะหอภิมานเปนการสังเคราะหงานวิจัยประเภทหนึ่ง ดิเรก สุขสุนัย (2547) ได
สังเคราะหความหมายการวิเคราะหอภิมานจากนักวิชาการหลายคน ไดแก Glass, McGraw และ
Smith ป 1981, Hedges และ Olkin ป 1985, Kulik และ Kulik ป 1989 และนงลักษณ วิรัชชัย ป 2545
สรุปไดวา การวิเคราะหอภิมานเปนการสังเคราะหงานวิจัยเชิงปริมาณที่ใชสังเคราะหงานวิจัย
จํานวนหลาย ๆ เรื่อง ซึ่งมีปญหาวิจัยเดียวกัน และใชวิธีการทางสถิติเพื่อสังเคราะหใหไดขอสรุปที่
มีความกวางขวาง ลุมลึกกวาผลงานวิจัยแตละเรื่อง
ขอมูลสําหรับการวิเคราะหอภิมาน ประกอบดวย 2 สวน สวนแรกคือดัชนีมาตรฐาน และสวน
ที่สองคือขอมูลคุณคุณลักษณะงานวิจัย โดยคาดัชนีมาตรฐานที่นิยมใชในงานวิเคราะหอภิมานมี 2
กลุม กลุมที่ 1 ขนาดอิทธิพล (effect size) หรือผลตางมาตรฐานระหวางคะแนนเฉลี่ยเปนตัวบงชี้
ที่เหมาะสมสําหรับงานวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งคํานวณไดจากคะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลองลบดวย
กลุมควบคุมแลวหารดวยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมควบคุมจะไดคะแนนมาตรฐานที่เปน
คาของขนาดอิทธิพล กลุมที่ 2 คือคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธและฟงกชั่นของคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ ตัวบงชี้ในกลุมนี้ ไดแก สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ Pearson (r) อัตราสวนสหสัมพันธ
คาสถิติ Fisher’s z และคาสถิติ Cohen’ q สําหรับขอมูลคุณคุณลักษณะงานวิจัย ไดจากตัวแปร 3
กลุม ประกอบดวย 1) ตัวแปรเกี่ยวกับลักษณะการพิมพ เชน ปที่พิมพ จํานวนหนา คุณภาพการพิมพ
หนวยงานตนสังกัดของผูวิจัย 2) ตัวแปรเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ (substance) เชน ประเภทของทฤษฎีที่ใช
การตั้งสมมติฐานการวิจัย ลักษณะกรอบความคิดในการวิจัย ความลึกซึ้งของปญหาวิจัย จํานวน
เอกสารอางอิง ประเภทของตัวแปรตน ประเภทของตัวแปรตาม ประเภทของกลุมตัวอยาง จํานวน
ตัวแปรตน จํานวนตัวแปรตาม เปนตน และ 3) ตัวแปรเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย (research
methodology) เชน ขนาดของกลุมตัวอยาง คาความเที่ยงของเครื่องมือวิจัย ลักษณะแบบแผนการวิจัย
วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง วิธีการควบคุมตัวแปรแทรกซอน ระยะเวลาการทดลอง ลักษณะผูทํา
การทดลอง ประเภทสถิติวิเคราะหที่ใช การตรวจสอบขอตกลงเบื้องตน เปนตน (Cooper และ
Hedges, 1994; นงลักษณ วิรัชชัย, 2545 อางถึงใน ดิเรก สุขสุนัย, 2547)
หนว ยการวิ เ คราะห คื อ งานวิจั ย หรื อ การทดสอบสมมติ ฐาน การวิ เ คราะห อ ภิม านมี
จุดมุงหมาย 2 ประการคือ การสังเคราะหใหไดขอสรุปเกี่ยวกับดัชนีมาตรฐาน และการวิเคราะห
เพื่อตรวจสอบความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรปรับ คือคุณลักษณะของงานวิจัยกับดัชนี
มาตรฐาน (นงลักษณ วิรัชชัย, 2545)
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การวิเคราะหขอมูลของการวิเคราะหอภิมาน แยกไดเปน 2 แบบ แบบแรกเปนการวิเคราะห
เพื่อสรุปความสัมพันธ (summarizing relationships) ระหวางตัวแปรของงานวิจัยที่เปนขอมูลนําเขา
มาสังเคราะห โดยการประมาณคาดัชนีมาตรฐานจากงานวิจัยแตละเรื่อง แบบที่สองเปนการวิเคราะห
เพื่อหาตัวแปรปรับ (determinant moderator variables) โดยการทดสอบวา คาประมาณดัชนี
มาตรฐานที่ไดจากการวิจัยแตละเรื่องที่ศึกษาปญหาเดียวกัน มีตัวแปรตนและตัวแปรตามเดียวกันมี
ความแตกตางกันหรือไม ถามีความแตกตางกันตองทําการวิเคราะหหาสาเหตุของความแตกตางให
ไดวา ความแตกตางนั้นเปนผลเนื่องมาจากตัวแปรปรับ คือตัวแปรคุณลักษณะของงานวิจัยตัวใด
(นงลักษณ วิรัชชัย, 2545 อางถึงใน ดิเรก สุขสุนัย, 2547)
นงลักษณ วิรัชชัย (2542) ไดสังเคราะหความแตกตางระหวางการวิเคราะหอภิมานกับ
การปริทัศนแบบพรรณนาของนักวิชาการตางๆ ไดแก Glass, McGaw และ Smith ป 1981;
Hedges และ Olkin ป 1985; Johnson, Mullen และ Salas ป 1995; Rosenthal และ Rosnow ป
1991 สรุปไดวา มีความแตกตาง 5 ประการ ดังแสดงในตารางที่ 2.10
ตารางที่ 2.10 ความแตกตางระหวางการวิเคราะหอภิมานกับการปริทัศนแบบพรรณนา
ขอที่

การวิเคราะหอภิมาน

1

ตองมีการกําหนดนิยามตัวแปรสําหรับการสังเคราะหงานวิจัย
และกําหนดนิยามตัวแปรคุณคุณลักษณะงานวิจัยเพื่อนําไปใช
ในการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ
ตองมีการสรางเครื่องมือใชในการรวบรวมขอมูล (แบบบันทึก
ขอมูลและแบบลงรหัสขอมูล)ซึ่งตองมีการตรวจสอบคุณภาพ
มีตัวแปรตามเปนดัชนีมาตรฐาน
มีแบบการวิจัย (research design) เปนการวิจัยเชิงสํารวจที่มี
วัตถุประสงคเพื่ออธิบายความแตกตางของปรากฏการณ
ผลการวิเคราะหไดลักษณะความสัมพันธที่มีเงื่อนไข(เปน
เอกลักษณของการวิเคราะหอภิมาน) ที่จัดวาเปนนวัตกรรม
สําคัญ

2
3
4
5

การปริทัศนแบบพรรณนา
ไมเนนการนิยามตัวแปรและการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ

ไมจําเปนตองมีเครื่องมือสําหรับการรวบรวมขอมูลที่ตองมี
แบบแผน
ไมมีการกําหนดตัวแปรตามแตอยางใด
แบบการวิจัยจัดวาเปนการวิจัยเอกสารและการวิจัยเชิง
คุณภาพรูปแบบหนึ่ง
ไดผลการปริทัศนที่ลุมลึกแตผลการวิจัยที่ไดไมมีการระบุ
ขนาดของความสัมพันธที่เปนรูปธรรมชัดเจน

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชการสังเคราะหงานวิจัยในการกําหนดกลยุทธ
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การกํ า หนดกลยุ ท ธ ที่ ใ ช วิ ธี วิ จั ย การสั ง เคราะห ง านวิ จั ย ยั ง
ตรวจสอบไมพ บ จะมีเ ฉพาะที่ใช วิธีวิจัยแบบการวิจั ยเอกสาร ซึ่ง การวิจัยเอกสารจะพบได ใน
งานวิจัยทุกประเภทในขั้นตอนของการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ งานวิจัยที่ใชการวิจัย
เอกสารเปนสวนหนึ่งของการกําหนดกลยุทธ ไดแก งานวิจัยของจุฬากรณ มาเสถียรวงศ (2549)
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ณรงค อุยนอง (2549) สุมิตร สุวรรณ (2545) ศรเนตร อารีโสภณพิเชษฐ (2550) นฤเทพ ใจสุทธิ
(2550) และคําเพชร ภูริปริญญา (2550)
กลาวโดยสรุปไดวาลักษณะการดําเนินการสังเคราะหงานวิจัยทําไดเปนสองแบบ แบบแรก
เปนการสังเคราะหงานวิจัยในฐานะเปนงานสวนหนึ่งของการวิจัยคือกิจกรรมสําคัญในการศึกษา
รายงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัยนั่นเอง แบบที่สองเปนการสังเคราะหงานวิจัยที่เปนงานวิจัย
เสร็จสิ้นสมบูรณในตัว ผลจากการสังเคราะหงานวิจัยแบบนี้เปนประโยชนตอการหาคําตอบปญหา
วิจัยที่เปนขอสรุปที่มีความลึกซึ้ง การสังเคราะหงานวิจัยจําแนกได 2 ประเภท คือการสังเคราะห
เชิงคุณลักษณะหรือการสังเคราะหเชิงคุณภาพหรือการสังเคราะหเชิงบอกลักษณะ (qualitative
synthesis) และการสังเคราะหเชิงปริมาณ (quantitative synthesis) การนําการสังเคราะห
งานวิจัยมาใชในการวิจัยนี้ เปนการสังเคราะหงานวิจัยในฐานะเปนงานสวนหนึ่งของการวิจัย
และจัดเปนประเภทการปริทัศนแบบพรรณนาโดยมีลักษณะบางประการของการวิเคราะหอภิมาน
รวมดวย ไดแก มีการกําหนดนิยามตัวแปรสําหรับการสังเคราะหงานวิจัยและกําหนดนิยามตัวแปร
คุณ คุณ ลัก ษณะงานวิจัย เพื่อ นํา ไปใชใ นการวิเ คราะหขอ มูล ดว ยวิธีก ารทางสถิติ และมีก าร
สรา งเครื่อ งมือ ใชในการรวบรวมขอมูล (แบบบันทึกขอมูลและแบบลงรหัสขอมูล)ซึ่งตองมีการ
ตรวจสอบคุณภาพ จากการทบทวนเอกสารยังไมพบงานวิจัยที่ใชการสังเคราะหงานวิจัยในการกําหนด
กลยุทธแตอยางใด
3. การวิจัยประเมินความตองการจําเปน
การวิจัยประเมินความตองการจําเปนเปนวิธีการวิจัยที่เกี่ยวของโดยตรงกับการวางแผน
และพัฒนาองคกร ดังแสดงในภาพที่ 2.4 เริ่มจากการกําหนดจุดเริ่มตนและจุดหมายปลายทาง
กิจกรรมการวางแผนและพัฒนาองคกรมีสองสวน คือกิจกรรมการวิจัยประเมินความตองการ
จําเปนและกิจกรรมการบริหารจัดการ ทั้งสองกิจกรรมมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน โดยสภาพ
ที่ควรจะเปนของการประเมินความตองการจําเปนจะถูกนํามาใชในการกําหนดเปาหมายการทํางาน
ของการบริหารจัดการ ในขณะที่ทางเลือกที่กําหนดไดจากการวิจัยประเมินความตองการจําเปนจะถูก
นํามาใชในขั้นการวางแผนงานของการบริหารจัดการ (สุวิมล วองวาณิช, 2550)
3.1 ความหมายของความตองการจําเปน
สุวิมล วองวาณิช (2550) ไดสังเคราะหนิยามเกี่ยวกับความตองการจําเปนตามมุมมอง
ทางการประเมินของนักวิชาการหลายทาน ไดแก Trimby (1979) Kaufman และ English (1981)
Witkin (1984) Scriven และ Roth (1968) Roth (1977, 1978) Stufflebeam (1977) Kaufman,
Rojas และ Mayer (1993) Guba และ Lincoln (1982) Suarez (1990) Scriven (1991) สามารถ
จํ า แนกได ว า ความต อ งการจํ า เป น มี ส องประเภท คื อ นิ ย ามตามโมเดลความแตกต า ง

115
(Discrepancy Model) และนิยามตามโมเดลการแกปญหา (Solution Model) การนิยามตาม
โมเดลความแตกตาง (Discrepancy Model) หมายถึง ความแตกตางระหวางสิ่งที่มุงหวังกับสิ่งที่
เปนอยูจริง นิยามนี้ยังจําแนกไดเปน 2 กลุม กลุมแรก กําหนดความตองการจําเปนในลักษณะของ

ความแตกตางของผลที่เกิดขึ้น แตไมไดกําหนดวาตองมีความแตกตางกันเทาใดจึงจะถือวาเปน
“ความตองการจําเปน” กลุมที่สอง กําหนดความตองการจําเปนวาเปนความแตกตางของผลที่
เกิดขึ้นก็ไดหรือไมใชก็ได แตเกณฑการพิจารณาวาจะเปนความตองการจําเปนหรือไม ใหพิจารณา
จากประโยชนที่ไดรับหากความตองการจําเปนไดรับการตอบสนอง หรือความเสียหายหรือผลเสียหาย
ที่จะไดรับหากความตองการจําเปนนั้นไมไดรับการตอบสนอง สวนการนิยามตามโมเดลการแกปญหา
(Solution Model) หมายถึง สิ่งที่ตองการและจําเปนตองทําใหได หรือทําใหเกิด หรือทําใหมี ซึ่ง
หากไมไดรับจะอยูในสภาวะที่ไมพึงประสงค
มีผูจัดประเภทของความตองการจําเปนไวหลากหลายโดยใชเกณฑการจัดประเภทที่
แตกตางกัน องคกรผูรับหรือหรือผูใหบริการเปนเกณฑหนึ่งที่ใชจัดประเภทความตองการจําเปน
โดยแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก ความตองการจําเปนระดับปฐมภูมิ (primary needs) เปน
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ความตองการจําเปนของผูรับบริการ (service receivers) ความตองการจําเปนระดับทุติยภูมิ
(secondary needs) เปนความตองการจําเปนของผูใหบริการ (service providers) และความตองการ
จําเปนระดับตติยภูมิ (tertiary needs) เปนความตองการจําเปนดานทรัพยากรและการแกไขปญหา
(resources solution) ซึ่งชวยในการดําเนินงานของหนวยงาน (Witkin, 1984, Witkin และ
Altschuld, 1995; สุวิมล วองวาณิช, 2550)
การประเมินความตองการจําเปน (needs assessment) หมายถึง กระบวนการที่เปน
ระบบซึ่งใชเพื่อกําหนดความแตกตางระหวางสภาพที่มุงหวังกับสภาพที่เปนอยูจริง สวนใหญจะ
เนนที่ความแตกตางของผลลัพธ (outcome gaps) (Kaufman, 1987 อางถึงใน สุวิมล วองวาณิช,
2550) จากนั้นมีการจัดลําดับความสําคัญของความแตกตางนั้น แลวเลือกความตองการจําเปนที่
สําคัญมาแกไข
3.2 กิจกรรมขั้นตอนการวิจัยประเมินความตองการจําเปน
การวิจัยประเมินความตองการจําเปนแบบสมบูรณ (complete needs assessment
research) เปนการประเมินความตองการจําเปนที่ทําใหไดกลยุทธในการแกปญหา เพื่อสนอง
ความตองการจําเปนที่เกิดขึ้น โดยมีกิจกรรมดําเนินการ 3 ขั้นตอน คือ การระบุความตองการ
จําเปน (needs identification) การวิเคราะหสาเหตุของความตองการจําเปน (needs analysis) และ
การกําหนดวิธีแกปญหา (needs solution) ดังแสดงในภาพที่ 2.5 (Altschuld และ Witkin, 2000;
สุวิมล วองวาณิช, 2550)
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3.3 ประเภทของวิธีวิจัยประเมินความตองการจําเปน
กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยประเมินความตองการจําเปนสามารถทําได
หลายวิธี ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในงานวิจัยนี้ มุงเสนอเนื้อหาสาระของกระบวนการเก็บ
รวบรวมขอมูลความตองการจําเปนใน 2 วิธี ไดแก วิธีการสํารวจหรือการวิจัยเชิงสํารวจ (survey
research) และวิธีการที่ใชกระบวนการกลุม (group process procedure) รายละเอียดของวิธีการ
ทั้งสองมีดังนี้
3.3.1 การวิจัยประเมินความตองการจําเปนแบบใชการวิจัยเชิงสํารวจ สุวิมล วองวาณิช
(2550) อธิบายแนวคิดการใชการวิจัยเชิงสํารวจในการวิจัยประเมินความตองการจําเปนไวดังนี้
1) การวิจัยเชิงสํารวจเปนวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับการใชการวิจัยประเมินความตองการจําเปน
เพื่อระบุความตองการจําเปน วิเคราะหสาเหตุ และกําหนดทางเลือกในการแกปญหา นอกจากนี้ยังเปน
การวิจัยที่ควรนําไปใชในสถานการณของการวิจัยประเมินความตองการจําเปนระดับองคกร เนื่องจาก
ตองมีการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนประชากร ผลการวิจัยที่ไดรับสามารถนําไปใชใน
การวางแผนพัฒนาการดําเนินงานขององคกร ไมเหมาะที่จะใชเปนรายบุคคล
2) การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเชิงสํารวจ นิยมใชแบบสอบถามซึ่ง Wolf (1988)
กําหนดวาตองอยูบนพื้นฐานของขอตกลง 3 ประการ ประกอบดวย (1) ผูตอบมีความเขาใจความหมาย
ของขอความหรือคําถามที่ถาม (2) ผูตอบมีขอมูลหรือมีความรูพอที่จะตอบคําถามหรือใหขอมูลได (3)
ผูตอบมี ความเต็มใจและตั้ งใจที่ จะตอบโดยใหขอมูลที่ เป นจริงอยางซื่อสัตย ข อตกลงที่วางไว นี้
จําเปนตองมีการตรวจสอบจริง ๆ กอน การเก็บขอมูลจากการถามตอบนี้ตองครอบคลุมประเด็นวิจัยที่
สนใจศึกษาและมีเหตุผลเพียงพอที่จะถาม โดยคํานึงถึงขอจํากัดของเวลาและทรัพยากรอื่น ๆ ดวย
การกําหนดขอบเขตของขอมูลสวนใหญจะจํากัดเฉพาะความสนใจเบื้องตนของการวิจัยนั้น ๆ กอน
มิใชเก็บขอมูลอื่นมากเกินความจําเปนอันเปนการเสียเวลาและไมประหยัด แบบสอบถามที่ใชมี 2
ลักษณะคือ รูปแบบการตอบขอมูลชุดเดียวหรือการตอบสนองเดี่ยว (single–response format)
และรูปแบบการตอบขอมูลสองชุดหรือการตอบสนองคู (dual–response format) รูปแบบของการ
ให ต อบข อ มู ล แบบตอบสนองเดี่ ย วปรากฏในแบบสอบถามที่ มี ข อ คํ า ถามให ตอบในรู ปมาตร
ประมาณคา โดยใหตอบคําถามเพียงชุดเดียว สวนรูปแบบของการใหตอบขอมูลแบบตอบสนองคู
ปรากฏในแบบสอบถามที่มีขอความใหตอบในรูปมาตรประมาณคา โดยใหตอบขอมูลสองชุด เชน ให
ระบุสภาพที่เปนอยูจริงและสภาพที่ควรจะเปน
3) การออกแบบรูปแบบการตอบขึ้นอยูกับการกําหนดนิยามเกี่ยวกับความตองการจําเปน
หากนิยามตามโมเดลความแตกตาง ก็มักจะเก็บขอมูลโดยการใหกลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น
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เกี่ยวกับสภาพที่ควรจะเปนและสภาพที่เปนอยูจริง แลวคอยนําขอมูลสองสวนนั้นมาจัดกระทําใหมี
ความหมายเพื่อสะทอนระดับความตองการจําเปน
3.3.2 กระบวนการกลุม สุวิมล วองวาณิช (2550) อธิบายแนวคิดการใชกระบวนการกลุม
ในการวิจัยประเมินความตองการจําเปนไวดังนี้
1) การประเมินความตองการจําเปนแบบสมบูรณ ตองไดขอมูลทั้งสวนของการระบุ
ความตองการจําเปน สาเหตุที่ทําใหเกิดความตองการจําเปน และทางเลือกในการแกปญหา การ
วิจัยบูรณาการจึงเปนวิธีการที่ทําใหไดขอความรูที่นําไปสูการพัฒนาองคกรแบบองครวม ในบรรดา
วิธีการเก็บขอมูลที่ใชในการวิจัย พบวาการใชกระบวนการกลุมเปนวิธีการที่สามารถใหคําตอบแบบ
องครวมไดดีวิธีหนึ่ง และสามารถนําไปใชไดในหลายบริบท สามารถปฏิบัติไดงาย ใชเวลาไมมาก เปน
วิธีการที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการประเมินความตองการจําเปน หลักการที่ใชใน
การประเมินความตองการจําเปนโดยใชกระบวนการกลุม คือ การทํางานแบบรวมมือรวมพลัง
เพื่อใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมและมีความรูสึกเปนเจาของงาน อันจะสงผลตอการนําผลการวิจัย
ประเมินความตองการจําเปนไปใชประโยชน กระบวนการกลุมที่ใชในการประเมินความตองการจําเปน
มีหลายวิธี วิธีที่มีประสิทธิภาพและเปนที่นิยมใชวิธีหนึ่ง คือ เทคนิคการสนทนากลุมเฉพาะหรือวิธีการ
กลุมสนทนา (focus group technique)
2) การสนทนากลุม เปนกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชการสัมภาษณกลุม โดยการฟง
และเรียนรูจากกลุมผูเขาประชุม วิธีการเก็บขอมูลแบบนี้เปดโอกาสใหผูเขารวมและผูดําเนินการมี
ปฏิสัมพันธโดยการเผชิญหนากัน ทําใหเกิดพลวัตรของกลุมเพื่อไปกระตุนความคิดเห็นของตนเองและ
ความคิดเห็นของผูอื่นออกมาอยางเปดเผยและจริงใจในขณะดําเนินการ ทําใหไดขอมูลที่มีความ
ละเอี ยด ลึ กซึ้ ง ลุ มลึ ก และมี แง มุ มต าง ๆ ของความคิ ดและประสบการณ ตาง ๆ ของคนในกลุ ม
สามารถดําเนินการไดรวดเร็ว ประหยัดเวลา กระบวนการกลุมจะทําใหเกิดการสื่อสารกันภายในกลุม
ระหวางสมาชิกผูเขารวมกับผูดําเนินการอภิปราย และระหวางสมาชิกดวยกันเอง สามารถนําไปใช
ประโยชนเพื่อการกําหนดปญหา การวางแผน การนําแผนสูการปฏิบัติ และการประเมินผล
3) วิธีการการสนทนากลุมตามแนวคิดของ Morgan (1988) เริ่มตนดวยการชี้แจง
จุดมุงหมาย การเตรียมคําถามสําหรับการสัมภาษณกลุม จากคําถามทั่วไปจนถึงคําถามเจาะลึก ใช
คําถามงาย ไมลําเอียง แตเจาะจง การกําหนดและเลือกผูเขารวมกระบวนการที่มีภูมิหลังคลายกัน
การเตรียมสถานที่ประชุมที่มีความเงียบ บทบาทของผูดําเนินการคือ ตองเปนผูฟงที่ดี ไมเขาไปมีสวน
ในการแสดงความคิดเห็นกับสมาชิกอื่น หลังจากไดขอมูลแลวก็ทําการวิเคราะหขอมูลโดยกําหนด
คําสําคัญ จัดกลุมขอความที่เปนประเด็นหลัก จัดกลุมคําตอบที่เปนกลาง คําตอบทางลบ ทางบวก
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และขอเสนอแนะ แปลความหมาย ในการรายงานผลจะมีทั้งขอมูลเชิงปริมาณ เชน จํานวนผูเห็นดวย
และขอมูลเชิงคุณภาพ เชน การสะทอนความรูสึก อารมณ ประเด็นที่สําคัญคือ ตองระวังเรื่องการ
เก็บรักษาความลับของผูใหขอมูล ไมควรระบุวาความคิดเห็นที่นําเสนอเปนความเห็นหรือคําพูด
ของใคร
ผลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลความตองการจําเปนดวยวิธีการตาง ๆ จะตองนํามา
จัด ลํา ดับ ความสํา คัญ กอ นเพื่อหาความตอ งการจํา เปน ที่แ ทจ ริง ทุก ครั้ง กระบวนการกํา หนด
ความตอ งการจํา เปน จึง จะมีค วามสมบูร ณค รบถว น ไดค วามตอ งการจํ า เปน ที่แ ทจ ริง และ
สามารถนําไปใชในการตัดสินใจเพื่อดําเนินการแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตอไป
3.4 การจัดระดับความสําคัญของความตองการจําเปน
สุวิมล วองวาณิช (2550) ไดเสนอแนวคิดการจัดลําดับความสําคัญของความตองการ
จําเปน วาเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญมากในกระบวนการกําหนดความตองการจําเปน ขอมูลที่
นํามาใชจัดลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนอาจมาจากการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
แบบสอบถาม การสัมภาษณหรือกระบวนการกลุม เทคนิคการจัดลําดับความสําคัญของความตองการ
จํา เปน มีห ลายวิธีทั้ง วิธีที่ใ ชก ารจัด ลํา ดับ สํา หรับ ขอ มูล การตอบสนองเดี่ย ว และขอ มูล แบบ
การตอบสนองคู เทคนิค วิธีก ารจัด ลํา ดับ ความสํา คัญ ของขอ มูล การตอบสนองเดี่ย ว ไดแ ก
วิธีการจัดเรียงลําดับตามคามัธยฐานสําหรับมาตรแบบกลุม (Category Scale) วิธีการสรางมาตร
ประมาณชวงขนาด (Magnitude Estimation Scaling) วิธีกําหนดน้ําหนักคะแนนรายคู (PairedWeighting Procedure) วิธีจัดเรียงลําดับความสําคัญดวยการด (Card Sort) สวนเทคนิค
วิธีก ารจัด ลํา ดับความสํา คัญ ของขอมูล การตอบสนองคู แบง วิธีเ ปน สามกลุม คือ กลุม วิธีที่ใ ช
หลักประเมินความแตกตาง กลุมวิธีใชหลักการของการวิเคราะหขอมูลที่มีหลายสวนประกอบ
(Multi-Component Data Analysis) และกลุมวิธีกําหนดน้ําหนักความตองการจําเปน (Weighted
Needs Index) โดยกลุมวิธีที่ใชหลักประเมินความแตกตาง ประกอบดวย วิธี Mean Difference
Method(MDF) วิธี Priority Needs Index (PNI) วิธี Priority Needs Index แบบปรับปรุง
(PNImodified) วิธีการวิเคราะหเมทริกซ (matrix analysis) กลุมวิธีใชหลักการของการวิเคราะหขอมูล
ที่มีหลายสวนประกอบ ประกอบดวยวิธีใชสูตรระดับความตองการจําเปน เชน สูตร Del-Na สูตร Del-Nb
สูตร Del-Nc สูตร Del-Nd และสูตร Del-Ne กลุมวิธีกําหนดน้ําหนักความตองการจําเปน คํานวณหาคา
ดัชนีของ WNI โดยใชสูตรตาง ๆ เชน สูตรWNIa สูตรWNIb สูตร WNIc สูตรWNId และสูตร WNIe
การวิจัยนี้ใชขอมูลที่เปนการตอบสนองคูในกลุมวิธีที่ใชหลักประเมินความแตกตางจึง
เลือกเทคนิควิธี Priority Needs Index แบบปรับปรุง(PNImodified) มาใชสําหรับการจัดลําดับ
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ความตองการจําเปน สูตรการคํานวณคือ PNImodified = (I – D)/D โดย I (Importance)
หมายถึงระดับความคาดหวังที่ตองการใหเกิด และ D (Degree of Success) หมายถึงระดับสภาพที่
เปนจริงในปจจุบัน (สุวิมล วองวาณิช, 2550) ซึ่งในการวิจัยนี้กําหนดใหความคาดหวังมีคาสูงสุด
เทากับ 5 สวนการจัดลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนใชการเรียงคาดัชนีจากมากไปหา
นอย ดัชนีที่มีคามากแปลวามีความตองการจําเปนสูงที่ตองไดรับความสนใจตองพัฒนามากกวาดัชนี
ที่มีคานอยกวา และตั้งเกณฑการตัดสินระดับความวิกฤติของดัชนีความตองการจําเปนโดยใชจุด
คาเฉลี่ยของคาดัชนี PNImodified ซึ่งเปนคาเฉลี่ยที่ไดจากคา PNImodified ของขอรายการตางๆ ที่ใชใน
การกําหนดความตองการจําเปน เชน เมื่อคาดัชนี PNImodified มีคาเทากับ 0.35 ซึ่งเมื่อแปลงเปน
คะแนนรอยละจะมีความหมายวา โดยเฉลี่ยระดับสภาพที่เปนอยูยังอยูหางจากระดับของสภาพที่
คาดหวังเมื่อคิดจากฐานเดิม (สภาพที่เปนอยูจริง) รอยละ 35 ดังนั้นถาคา คาดัชนี PNImodified ของ
ขอรายการใดมีคาตั้งแต 0.35 ขึ้นไป หมายความวาขอรายการนั้นเปนความตองการจําเปนที่มี
ความวิกฤติสูง (สุวิมล วองวาณิช, 2550)
ในการวิจัยประเมินความตองการจําเปนทั่วไป กระบวนการประเมินความตองการจําเปน
สิ้นสุดในขั้นตอนนี้ ซึ่งจัดเปนการประเมินความตองการจําเปนที่ยึดตามโมเดลความแตกตาง ใน
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคสําคัญประการหนึ่งคือการหากลยุทธที่เหมาะสมที่สุดในการสงเสริมการวิจัย
ของการจัดหลักสูตรการทัพอากาศ การดําเนินงานจึงยึดตามโมเดลการแกปญหาซึ่งจะตองทําการวิจัย
ประเมินความตองการจําเปนแบบสมบูรณ (complete needs assessment) ทั้งนี้เพื่อใหไดมาซึ่ง
ทางเลือกในการแกปญหาการสงเสริมการวิจัยของการจัดหลักสูตรการทัพอากาศที่สามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง ดังนั้นการวิจัยประเมินความตองการจําเปนแบบสมบูรณ(complete needs
assessment research)
จึงหมายถึง กระบวนการวิจัยใหไดมาซึ่งความตองการจําเปนที่
ประกอบดวย 3 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นตอนการกําหนดความตองการจําเปน (needs identification) 2)
ขั้นตอนการวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิดความตองการจําเปน (needs analysis) และขั้นตอนการ
กําหนดวิธีการสนองความตองการจําเปน (needs solution) ที่เกิดขึ้น
3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชการวิจัยประเมินความตองการจําเปนในการ
กําหนดกลยุทธ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการกําหนดกลยุทธที่ใชวิธีวิจัยแบบการวิจัยประเมินความตองการ
จําเปนยังมีนอย ที่ตรวจพบได 3 เรื่อง คืองานวิจัยของสุวิมล วองวาณิช (2548) นงลักษณ วิรัชชัย
และคณะ (2546) และ Gething และ Leelarthaepin (2000)
สุวิมล วองวาณิช (2548) ศึกษาเรื่อง กลยุทธทางเลือกเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมและ
สมรรถภาพการวิจัยและประเมินของครูมืออาชีพในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสู
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โรงเรียนฐานความรู: การวิจัยประเมินความตองการจําเปนแบบสมบูรณ มีวัตถุประสงคเพื่อ
กําหนดกลยุทธการพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ งานวิจัยนี้ใหความหมายของกลยุทธทางเลือกเพือ่
พัฒนาความเปนครูมืออาชีพวา เปนวิธีการที่ใชในการพัฒนาความเปนครูมืออาชีพดานการวิจัยและ
ประเมิน วิธวี ิจัยที่ใชในการวิจัยใชการวิจัยประเมินความตองการจําเปนแบบสมบูรณ โดยเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยใชการสํารวจ และกระบวนการกลุม กําหนดทางเลือกในการแกปญหาโดยใชวิธีการ/
เทคนิค 3 แบบเปรียบเทียบกัน พบวาวิธีการกําหนดน้ําหนักคะแนนรายคู เทคนิคอรรถประโยชน พหุลักษณ และการวิเคราะหผลกระทบไขว ใหผลเหมือนกัน งานวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาการวิจัย
ประเมินความตองการจําเปนแบบสมบูรณแบบสามารถกําหนดกลยุทธทางเลือกได โดยใชการกําหนด
ความตองการจําเปนดวยวิธีการสํารวจดวยแบบสอบถามและการกําหนดกลยุทธดวยกระบวนการกลุม
นงลักษณ วิรัชชัย และคณะ (2546) ศึกษาเรื่อง การศึกษาเพื่อกําหนดกลยุทธในการผลิต
บัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อนําเสนอกลยุทธของการผลิตพยาบาล
ตามมาตรฐานสากล ใชวิธีการวิจัยประเมินความตองการจําเปนที่เนนการศึกษาขอมูลที่มีอยูผสม
กับเทคนิควิธีวิจัยอนาคต โดยการศึกษาใชขอมูลอนุกรมเวลาเปนหลัก นอกจากนี้ยังมีการกําหนด
ความตองการจําเปนดวยวิธีการสํารวจดวยแบบสอบถาม การใชกระบวนการกลุม คือ เทคนิค
การจัดกลุมสนทนา ขอมูลทั้งหมดที่จัดเก็บไดจะนํามาชี้ระดับความความตองการจําเปนในการผลิต
พยาบาลของประเทศ และสภาพของความสามารถในการผลิตของประเทศ และการกําหนดกลยุทธใน
การผลิตบัณฑิตสาขาการพยาบาลสําหรับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนการกําหนดกลยุทธดวย
การบูรณาการวิธีวิจัยประเมินความตองการจําเปนกับวิธีวิจัยอนาคต
Gething และ Leelarthaepin (2000) ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธเพื่อสงเสริมการเขารวมการวิจัย
ของพยาบาลนักวิชาการในมหาวิทยาลัย โดยทําการศึกษากระบวนการพัฒนาวัฒนธรรมการวิจัยและ
การสงเสริมการเขารวมการวิจัยของพยาบาลที่ปฏิบัติหนาที่ในคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
ซิดนีย ดวยการกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัย การวิจัยนี้ใชการวิเคราะหความตองการจําเปน
เกี่ยวกับการวิจัยของนักวิชาการที่เกี่ยวของเพื่อนําไปพิจารณากําหนดเปนกลยุทธการสงเสริมการวิจัย
และการวิจัยนี้ไดนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติและประเมินระดับทักษะการวิจัยและการเขารวมการวิจัย
หลังการใชกลยุทธการสงเสริมการวิจัยดวย สรุปไดวางานวิจัยนี้ใชการวิจัยประเมินความตองการ
จําเปนเพื่อใหไดความตองการจําเปนที่จะนําไปสูการกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการเขารวมวิจัย
กลาวโดยสรุปไดวา การวิจัยประเมินความตองการจําเปนสามารถใชในการกําหนดกลยุทธ
ไดโดยอาจใชไดทั้งแบบวิธีเดียวโดยลําพังดวยวิธีวิจัยประเมินความตองการจําเปนแบบสมบูรณ กับ
แบบที่ใชรวมกับวิธีวิจัยแบบอื่นๆ เชน การวิจัยเชิงสํารวจ การวิจัยอนาคต เปนตน
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4. การวิจัยอนาคต
การวิจัยอนาคตเปนวิธีวิจัยอีกวิธีหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดกลยุทธเพราะ
การกําหนดกลยุทธหรือยุทธศาสตรเปนเรื่องอนาคตศาสตร ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองมีการนําเสนอ
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ ผูวิจัยนําเสนอในประเด็นสําคัญเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของ
การวิจัยอนาคต ประเภทของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชการวิจัย
อนาคตในการกําหนดกลยุทธ ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้
4.1 ความหมายและความสําคัญของการวิจัยอนาคต
การวิจัยอนาคตเปนวิธีวิจัยแบบหนึ่งมีจุดมุงหมาย 2 ประการ ประการแรก เพื่อกําหนด
อนาคตของหนวยงาน/องคกร และประการที่สอง เพื่อวิเคราะหศึกษา ตัดสินใจ เลือกกลยุทธหรือ
ยุทธศาสตรที่เหมาะสมในการพัฒนาหนวยงาน/องคกร ใหบรรลุเปาหมายใยอนาคต (สุวิมล วองวาณิช,
2550) วิธีวิทยาการวิจัยอนาคตเปนการสํารวจ สราง ทดสอบวิสัยทัศนที่เปนไปไดหรือที่พึงปรารถนาจะ
ใหเกิด และการนําวิสัยทัศนเชิงอนาคตมาใชในการกําหนดนโยบาย ยุทธวิธี แผนงาน ที่ตองการให
เกิดมามีโอกาสจะเปนจริงมากขึ้น การศึกษาอนาคตเปนการศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่คิดวาจะ
เกิดซึ่ง อาศัยศาสตร ที่เ ป น พหุส าขาวิช ามาชว ยทํา นายหรือคาดการณ เปา หมายของการวิจั ย
อนาคตมิใชอยากรูเรื่องอนาคตแตชวยใหตัดสินใจไดดีขึ้น ชวยพัฒนาหนวยงาน/องคกรใหสามารถ
อยูรอดไดในโลกอนาคต ทําใหเขาใจโลกในอนาคต การวิจัยแบบนี้ชวยผูตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนด
นโยบายมากกวาการศึกษาวาสิ่งที่คาดการณถูกหรือผิด ลักษณะสําคัญของการวิจัยอนาคตที่สําคัญ
คือ การวิจัยที่เนนการตัดสินใจเปนสําคัญ (decision-centered) โดยชวยอธิบายแรงผลักดัน/ความ
กดดันที่เกิดขึ้นในปจจุบันเพื่อการตัดสินใจที่ฉลาดมากขึ้นในการพัฒนาหนวยงาน/องคกรไปสู
เปาหมายในอนาคตที่กําหนดไวอยางชาญฉลาด และยังเปนงานวิจัยที่ใหความสําคัญกับประเด็น
หรือคําถาม (subject-oriented or question-oriented) ที่สนใจศึกษา (Glenn, 1999 อางถึงใน
สุวิมล วองวาณิช, 2550)
4.2 ประเภทของการวิจัยอนาคต
ประเภทของการวิจัยอนาคตแบงตามเกณฑ 2 ชนิด ไดดังนี้ เกณฑแรกคือ ประเภทของ
วิธีการวิจัย แยกเปนการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ เกณฑที่สองคือ จุดมุงหมายของ
การวิจัย แยกเปน จุดมุงหมายดานปทัสถาน (normative purpose) และจุดมุงหมายดานสํารวจ
(exploratory purpose) ลักษณะของจุดมุงหมายตางกันตรงที่การวิจัยอนาคตที่มีจุดมุงหมายดาน
ปทัสถานใหความสําคัญกับภาพอนาคตที่ประชากรสวนใหญ (norm) ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต
สวนการวิจัยอนาคตที่มีจุดมุงหมายดานสํารวจใหความสําคัญกับภาพอนาคตที่นักวิจัยตองการ
ศึกษาวามีโอกาสเปนไปไดที่จะเกิดขึ้นมากนอยเพียงใด (Glenn, 1999 อางถึงใน สุวิมล วองวาณิช,
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2550) วิธีการวิจัยอนาคตบางวิธีเปนไปไดทั้งการวิจัยปริมาณและคุณภาพ และเปนทั้งวิธีการวิจัยที่
มีจุดมุงหมายทั้งปทัสถานและสํารวจ เชน Environmental Scanning และภาพอนาคต
(Scenario) จะเปนวิธีที่จัดอยูในการวิจัยอนาคตทั้ง 4 ประเภท ในขณะที่วิธีวิจัยบางกรณี เชน
Delphi Technique เปนวิธีการวิจัยอนาคตเชิงคุณภาพที่มีจุดมุงหมายใหความสําคัญกับภาพ
อนาคตที่เปนปทัสถาน (สุวิมล วองวาณิช, 2550)
4.3 ขั้นตอนการวิจัยอนาคต
เทคนิคการคาดการณอนาคตที่ใชในการกําหนดกลยุทธหรือยุทธศาสตรมีหลากหลาย
เทคนิค ไดแก แผนภาพทิศทางของภารกิจ (mission flow diagram) การวิเคราะหแนวโนม (trend
analysis) การทํานายแนวโนม (trend extrapolation) การวิเคราะหผลกระทบไขว (cross-impact
analysis) วงลออนาคต (future wheels) การตรวจสอบรายการ (checklists) ตารางเวลา-พื้นที่
(time-space grids) เทคนิคเดลฟาย (delphi technique) การสรางภาพอนาคต (scenario
development) เทคนิคตนไมสัมพันธ (relevance tree technique) การประเมินเทคโนโลยีการ
จัดการ (conducting technology assessments) การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) และบทบาท
สมมุติ (role playing) (เอกชัย ศรีวิลาส, 2548) แตละเทคนิคจะมีขั้นตอนดําเนินการที่แตกตางกันไป
เมื่อเปรียบเทียบระหวางวิธีวิจัยอนาคตกับวิธีการวิจัยประเมินความตองการจําเปนทั้งสอง
วิธีสามารถใชในการกําหนดกลยุทธไดเหมือนกัน แตวิธีการวิจัยประเมินความตองการจําเปนสามารถ
ชวยระบุปญหาที่เปนปญหาอยางแทจริง ทําใหเกิดการแกปญหาไดตรงจุดเปนไปตามความตองการ
ของผูเกี่ยวของโครงการและ/หรือองคกร จึงนาจะเปนวิธีการที่ใหกลยุทธที่ตรงกับความตองการของ
หนวยงาน/องคกรมากกวา ผูวิจัยจึงนํามาเปนวิธีการหนึ่งในการกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัย
ของหลักสูตรการทัพอากาศ
4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชการวิจัยอนาคตในการกําหนดกลยุทธ
งานวิ จั ยที่ เกี่ ยวข องกั บการกํ าหนดกลยุ ทธ ทุ กเรื่ องถื อเป นการวิ จั ยเชิ งอนาคตเพราะ
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนเรื่องของอนาคตศาสตรโดยเทคนิคเชิงอนาคตที่นํามาใชมีความแตกตาง
กันไปตามประเด็นวิจัยที่แตกตางกัน งานวิจัยเกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธ ไดแก งานวิจัยของจุฬากรณ
มาเสถียรวงศ (2549) สุมิตร สุวรรณ (2545) ศรเนตร อารีโสภณพิเชษฐ (2550) คําเพชร ภูริปริญญา
(2550) และธัชชัย จิตรนันท (2551)
จุฬากรณ มาเสถียรวงศ (2549) ศึกษาเรื่อง นโยบายและยุทธศาสตรทางการศึกษาแบบมุง
อนาคตเพื่อเด็กและเยาวชนไทย ใชการวิจัยอนาคตในสวนของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการมองอนาคต
(foresight workshop) และการสรางภาพอนาคต (scenario planning) เพื่อนําไปสูกระบวนการมอง
ทางเลือกและใหขอเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร ซึ่งกอนดําเนินการวิจัยอนาคตไดดําเนินการวิจัย
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เอกสารในขั้นตอนของการศึกษาแนวโนมดานตางๆ กอนเพื่อนํามาประกอบการทําวิจัยอนาคต สรุปได
วางานวิจัยนี้ใชการวิจัยอนาคตรวมกับการวิจัยเชิงเอกสารเพื่อนําไปสูการกําหนดยุทธศาสตรทางเลือก
สุมิตร สุวรรณ (2545) ศึกษาเรื่อง การนําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการฝกศึกษา
กําลังพลระดับสัญญาบัตรเพื่อการพัฒนานภานุภาพกองทัพอากาศไทย เพื่อนําเสนอยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบการฝกศึกษากําลังพลระดับสัญญาบัตรเพื่อการพัฒนานภานุภาพกองทัพอากาศ
ไทย ใชการวิจัยเชิงสํารวจรวมกับ การวิจัยเอกสาร และการวิจัยอนาคตดวยเทคนิคเดลฟาย และ
การวิเคราะห SWOT งานวิจัยเรื่องนี้เปนการบูรณาการวิธีวิจัย 3 วิธีเพื่อการกําหนดยุทธศาสตร
หรือกลยุทธ คือ การวิจัยเชิงสํารวจ การวิจัยเอกสาร และการวิจัยอนาคต โดยที่ใชผลการวิจัย
เอกสารและการวิจัยเชิงสํารวจประกอบการวิจัยอนาคต
ศรเนตร อารีโสภณพิเชษฐ (2550) ศึกษาเรื่อง การพัฒนากลยุทธความรวมมือดานการวิจัย
ทางสั ง คมศาสตร เพื่ อ พั ฒ นากลยุ ท ธ ค วามร ว มมื อ ด า นการวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร ข อง
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ วิธีวิจัยที่ใชประกอบดวยการวิจัยเอกสาร และการวิจัยเชิงสํารวจ โดย
พัฒนากลยุทธดวยเทคนิคการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) สรุปไดวาใชงานวิจัยอนาคตใน
สวนของการกําหนดกลยุทธดวยเทคนิคการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) รวมกับการวิจัย
เอกสารและการวิจัยเชิงสํารวจ
คํ า เพชร ภู ริ ป ริ ญ ญา (2550) ศึ ก ษาเรื่ อ ง การนํ า เสนอยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
สถาบั นอุ ดมศึ กษาไทยสู การเป นมหาวิ ทยาลั ยระดั บโลก เพื่ อนํ าเสนอยุ ทธศาสตร การพั ฒนา
สถาบันอุดมศึกษาไทยสูการเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก วิธีวิจัยที่ใชประกอบดวยการวิจัยเอกสาร และ
การวิ จั ยเชิ งสํ ารวจ โดยผู วิ จั ยนํ าเสนอยุ ทธศาสตร การพั ฒนาสถาบั นอุ ดมศึ กษาไทยสู การเป น
มหาวิทยาลัยระดับโลกซึ่งเปนยุทธศาสตรในระดับองคกร (corporate strategies) ดวยเทคนิค
การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) และตรวจสอบ แกไขโดยผูทรงคุณวุฒิ กลาวโดยสรุปคือ
เปน งานวิจ ัย ที่ ใช การวิ จั ยเอกสาร และการวิ จั ยเชิ งสํ ารวจเพื่ อให ได สารสนเทศที่ ใช ในการเสนอ
ยุทธศาสตรซึ่งเปนสวนของการวิจัยอนาคต
ธัชชัย จิตรนันท (2551) ศึกษาเรื่อง การพัฒนากลยุทธการสรางภาพลักษณตราผลผลิต
ของโครงงานอุ ตสาหกรรมและวิ จั ย สํ า หรับนักศึก ษาปริญญาตรี เพื่อพั ฒ นากลยุท ธก ารสร า ง
ภาพลักษณตราผลผลิตของโครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี วิธีวิจัยที่ใช
คือการวิจัยเชิงสํารวจ โดยพัฒนากลยุทธดวยเทคนิคการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) กลาวโดย
สรุปใชสารสนเทศจากการวิจัยเชิงสํารวจประกอบกับการวิจัยอนาคตดวยการพัฒนากลยุทธโดย
การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT)
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โดยสรุปวิธีวิจัยอนาคตเปนวิธีวิจัยที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดกลยุทธเพราะการกําหนด
กลยุทธเปนเรื่องของอนาคตศาสตร โดยจะใชเทคนิคการคาดการณอนาคตหลายวิธีรวมกันในการวิจัย
แตละเรื่อง รวมทั้งใชรวมกับวิธีวิจัยประเภทอื่นดวย ไดแก การวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงสํารวจ
จะใชแบบใดขึ้นอยูกับลักษณะปญหาของการวิจัยของแตละเรื่อง สําหรับการวิจัยครั้งนี้ใชเพียง
สว นหนึ่ง ของคือ ใชเ ทคนิค การคาดการณอ นาคตที่เ รีย กวา การวิเ คราะหส ภาพแวดลอ ม หรือ
การวิเคราะห SWOT (SWOT analysis) เพื่อการกําหนดกลยุทธสงเสริมการวิจัยของหลักสูตร
การทัพอากาศ
จาการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธีวิจัยที่เกี่ยวของกับการกําหนดกลยุทธ
สรุปไดวาวิธีวิจัยที่เกี่ยวของกับการกําหนดกลยุทธมี 5 วิธี ไดแก การวิจัยเชิงสํารวจ การสังเคราะห
งานวิจัย การวิจัยประเมินความตองการจําเปน การวิจัยอนาคต และการวิจัยเอกสาร จะใชวิธีใด
ขึ้นกับปญหาวิจัยที่จะศึกษา เนื่องจากการจัดทํายุทธศาสตรหรือกลยุทธจะตองเกิดจากการระดม
ความคิดที่หลากหลายและการมีขอมูลรอบดานอันจะเปนประโยชนตอการจัด “แผนกลยุทธ” ซึ่งจะเปน
กรอบแนวทางการบริหารเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายที่วางไว ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ใชวิธีวิจัย 3 วิธี
วิธีวิจัยแรกคือ การวิจัยเชิงสํารวจใชสําหรับตอบคําถามเกี่ยวกับปญหาการดําเนินการหลักสูตรวิจัย
และสภาพแวดลอมของการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ ซึ่งผลของการวิจัยเชิงสํารวจ
จะนําไปใชในการสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับประเด็นวิจัยและลักษณะการวิจัย การวิจัยประเมิน
ความตองการจํา เปน พัฒนาหลักสูตรวิจัยของหลัก สูตรการทัพอากาศ และการกําหนดกลยุทธ
เพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ วิธีวิจัยที่สองคือ การสังเคราะหงานวิจัยเพื่อตอบ
คําถามวาประเด็นวิจัยและคุณลักษณะการวิจัยของเอกสารวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
การทัพอากาศมีความสอดคลองกับความตองการของกองทัพอากาศตามที่กําหนดไวในนโยบาย
ดานการวิจัยของกองทัพอากาศหรือไมอยางไร เพื่อนําไปกําหนดเปนกลยุทธสวนหนึ่งของการสงเสริม
การวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ สวนวิธีการที่สามคือ การวิจัยประเมินความตองการจําเปนใช
เพื่อใหไดคําตอบเกี่ยวกับความตองการจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรวิจัย ซึ่งเปนสารสนเทศที่จะนําไป
กําหนดเปนกลยุทธสง เสริม การวิจัย ของหลัก สูต รการทัพ อากาศอัน เปน วัต ถุป ระสงคห ลัก ของ
การวิจัยนี้ โดยสรุปเปนการใชสารสนเทศจากผลการวิจัยของการสังเคราะหงานวิจัย การวิจัยเชิงสํารวจ
และการวิจัยประเมินความตองการจําเปนสําหรับกําหนดเปนกลยุทธสงเสริมการวิจัย ของหลัก สูต ร
การทัพอากาศ สําหรับวิธีวิจัยอนาคตจะนําเพียงสวนหนึ่งของกระบวนการวิจัย มาใช คือ นํา
เทคนิคการวิเ คราะหสภาพแวดลอม (SWOT analysis) มาใชใ นการกํา หนดกลยุท ธสง เสริม
การวิจัย ของหลัก สูต รการทัพ อากาศในสว นหนึ่ง ของการวิจัย เชิง สํา รวจ และวิธีวิจัย เอกสาร
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ใชใ นสว นของการทบทวนเอกสารและงานวิจัย ที่เ กี่ย วขอ ง และการวิเ คราะหน โยบายดา น
การวิจัย ของกองทัพ อากาศซึ่ง เปน ขั้น ตอนทั่ว ไปของการวิจัย และไมเ กี่ย วขอ งโดยตรงกับ
วัตถุประสงคหลักของการวิจัยนี้
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งหมดสามารถสรุปผลการศึกษาความเกี่ยวของ
และกําหนดเปนกรอบแนวคิดการวิจัย ไดดังนี้
ผลการศึกษานโยบายดานการวิจัยของกองทัพอากาศ ไดความตองการดานการวิจัยของ
กองทัพอากาศ 2 ประการ ประการแรกเปนประเด็นวิจัยที่กองทัพอากาศตองการ ประการที่สอง
เปนลักษณะการวิจัยที่กองทัพอากาศตองการซึ่งแบงเปน 2 ลักษณะ ลักษณะแรกเปนแบบการวิจัย
หรือวิธีดําเนินการวิจัย และลักษณะที่สองเปน ผลการวิจัยที่ตองสามารถนํา ไปใชประโยชนใน
การแกปญหาและพัฒนากองทัพได ซึ่งความตองการสองประการดังกลาวจะใชเปนตัวแปรของ
ขั้นตอนการสังเคราะหงานวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
ผลการศึกษาการสงเสริมการวิจัยของกองทัพอากาศ ทําใหทราบวา การสงเสริมการวิจัย
ของกองทัพอากาศในระดับนโยบาย ดําเนินการโดยกําหนดไวในยุทธศาสตรกองทัพอากาศ พ.ศ.2551
– 2562 โดยกําหนดเปน 2 กลยุทธ คือ กลยุทธวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกําลังทางอากาศ และกลยุทธ
บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ/เอกชน และกําหนดไวในนโยบายกองทัพอากาศประจําป
โดยกําหนดเปนนโยบายเฉพาะดานการวิจัยและพัฒนาในแตละป นับวาเปนการสงเสริมการวิจัยที่ดี
เพราะเปนจุดเริ่มตนใหเกิดการแกปญหาและพัฒนากองทัพอากาศโดยใชการวิจัยเปนฐาน สวน
การสงเสริมการวิจัยในระดับปฏิบัติของกองทัพอากาศประกอบดวย 4 แนวทาง ไดแก 1) การกําหนด
หนวยงานบผิดชอบการวิจัยและพัฒนาระบบอาวุธของกองทัพอากาศโดยเฉพาะ 2)การกําหนด
ภารกิจการวิจัยใหหนวยหัวหนาสายวิทยาการ 3) การสงเสริมการพัฒนาความสามารถดานการวิจัย
ของบุคลากรของกองทัพโดยสถานศึกษาภายนอกกองทัพ 4) การพัฒนาความสามารถดานการวิจัย
ของบุคลากรของกองทัพโดยหนวยงานดานการศึกษาของกองทัพ ทั้งสี่แนวทางมีเปาหมายและ
แนวทางการสงเสริมที่แตกตางกันไป พบวาแนวทางการสงเสริมการวิจัยที่ยังไมประสบผลสําเร็จ
ตามที่ตองการ ไดแก การกําหนดภารกิจการวิจัยใหหนวยหัวหนาสายวิทยาการที่ยังกําหนดภารกิจ
การวิจัยไมครบทุกหนวย การสงเสริมการพัฒนาความสามารถดานการวิจัยของบุคลากรของ
กองทัพที่ยังขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการพัฒนาความสามารถดานการวิจัยของบุคลากร
ของกองทัพโดยสถานศึกษาภายนอกและภายในกองทัพ ปจจุบันกองทัพควรจะดําเนินการพัฒนา
ความสามารถดานการวิจัยของบุคลากรของกองทัพโดยหนวยงานดานการศึกษาของกองทัพเอง
เพราะเปนแนวทางที่สามารถดําเนินการไดเอง ตรงกับความตองการและมีความประหยัดมากกวา
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ดังนั้นการพัฒนาความรูความสามารถดานการวิจัยของบุคลากรโดยหลักสูตรการทัพอากาศจึงเปน
สิ่งที่ควรใหความสําคัญ หลักสูตรการทัพอากาศเปนหลักสูตรที่มุงพัฒนานักศึกษาใหมีความรู
ความสามารถพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูบริหารระดับสูงของกองทัพอากาศ ซึ่งจําเปนตอง
ไดรับการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง จึงกําหนดหลักสูตรวิจัยไวเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรเพื่อให
นั ก ศึ ก ษาได รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด ขั้ น สู ง โดยการเรี ย นรู วิ จั ย ด ว ยการทํ า วิ จั ย ดั ง นั้ น หาก
วิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศดํ า เนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รวิ จั ย ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพแล ว
นอกจากจะเปนการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักศึกษาแลว ยังจะชวยใหแกปญหาการขาด
แคลนนักวิจัยที่มีคุณภาพของกองทัพอากาศได ผลการศึกษานี้ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการ
สงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
ผลการศึกษาแนวคิดการสงเสริมการวิจัย ไดแนวทางการพัฒนาการดําเนินการหลักสูตร
วิจัย 2 แนวทาง แนวทางแรกเปนวิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิจัย และแนวทางที่สอง
การพัฒนาที่ปรึกษางานวิจัย โดยที่วิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิจัยขอคนพบหลัก คือ
การเรียนรูวิจัยที่ดีที่สุดคือการเรียนรูวิจัยดวยการทําวิจัยและการเรียนรูวิจัยเปนวิธีการพัฒนา
ทักษะ การคิดขั้นสูงที่นักบริหารระดับสูงจําเปนตองมี สวนขอคนพบดานการพัฒนาที่ปรึกษา
งานวิจัยพบวา ผูที่จะทําหนาที่ที่ปรึกษางานวิจัยจะตองมีคุณลักษณะที่สําคัญหลายประการ ไดแก
1) ความรูความสามารถในการใหคําปรึกษาทั่วไป 2) ความรูทางวิชาการที่ทันสมัย 3) ความรูเรื่อง
วิธีวิทยาการวิจัย 4) ความรูความสามารถในการถายทอดความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนักศึกษา 5)
ความรูความสามารถในการฝก/สอนใหนักศึกษาสามารถเขียนรายงานการวิจัยที่ไดมาตรฐาน 6)ทักษะ
การสื่อสาร 7) ทักษะการเขียนและตรวจแกผลงาน 8) ความสามารถในการชี้แนะสืบคน 9) การใหเวลา
ในการใหคําปรึกษา 10) คุณภาพของการใหคําปรึกษาแนะนํา 11) ความสามารถในการประเมิน
คุณภาพงานวิจัย ซึ่งแนวทางการพัฒนาการดําเนินการหลักสูตรวิจัย 2 แนวทางดังกลาวจะใชเปน
สารสนเทศสําคัญในขั้นตอนการศึกษาปญหาการดําเนินการหลักสูตรวิจัยและขั้นตอนการวิจัย
ประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรวิจัยเพื่อใหไดสารสนเทศไปใชในการกําหนด
กลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
ผลการศึ ก ษาแนวคิ ด การกํ า หนดกลยุ ท ธ ได แ นวทางการกํ า หนดกลยุ ท ธ โ ดยให
ความหมายของกลยุทธวาเปนวิธี (mean) หรือแนวทางเพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมายหลักของ
องคกร(วิสัยทัศน เปาหมาย/วัตถุประสงค) และพบวาเทคนิคที่ใชสําหรับกําหนดกลยุทธที่เปนที่
นิยมคือเทคนิคการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT analysis) ซึ่งประกอบดวยการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายนอกเพื่อหาโอกาส (opportunities) และอุปสรรค (threats) และการวิเคราะห
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สภาพแวดลอมภายในเพื่อหาจุดแข็ง (strengths) และจุดออน (weaknesses) ขององคกร ผูวิจัย
จึง นํ า เทคนิค การวิเ คราะหส ภาพแวดลอ มมาใชเ ปน เทคนิค หนึ่ง ของการกํา หนดกลยุท ธเ พื่อ
สงเสริมการวิจัยในครั้งนี้ โดยวิเคราะหสภาพแวดลอมของการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพ
อากาศจากการสัมภาษณผูบริหารและอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศ
ผลการศึกษาวิธีวิจัยที่เกี่ยวของกับการกําหนดกลยุทธ ไดวิธีวิจัยที่ใชในการกําหนดกลยุทธ
3 วิธี วิธีวิจัยแรกคือ การวิจัยเชิงสํารวจใชสําหรับตอบคําถามเกี่ยวกับผลลัพธของหลักสูตรวิจัย
ปญหาการดําเนินการหลักสูตรวิจัย และสภาพแวดลอมของการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพ
อากาศ ซึ่งผลของการวิจัยเชิงสํารวจจะนําไปใชในขั้นตอนการสังเคราะหงานวิจัย การวิจัยประเมิน
ความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ และการกําหนดกลยุทธเพื่อ
สงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ วิธีวิจัยที่สองคือ การสังเคราะหงานวิจัยเพื่อตอบคําถาม
วาประเด็นวิจัยและคุณลักษณะการวิจัยของผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพ
อากาศมีความสอดคลองกับความตองการของกองทัพอากาศตามที่กําหนดไวในนโยบายดานการวิจัย
ของกองทัพอากาศหรื อไม อยางไร เพื่อนํ าผลการวิจัยไปกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของ
หลักสูตรการทัพอากาศอีกสวนหนึ่ง สวนวิธีวิจัยที่สามคือ การวิจัยประเมินความตองการจําเปนใช
เพื่อใหไดคําตอบเกี่ยวกับความตองการจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรวิจัย เพื่อนําผลการวิจัยไป
กําหนดเปนกลยุทธสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศอีกสวนหนึ่ง ซึ่งจะไดกลยุทธที่เปน
ความตองการจริงๆ หรือจําเปนตองทําเพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะที่ไมพึงประสงค และตรงกับปญหาของ
องคกร โดยสรุปเปนการใชสารสนเทศจากผลการวิจัยของการวิจัยเชิงสํารวจ การสังเคราะหงานวิจัย
และการวิจัยประเมินความตองการจําเปนไปกําหนดเปนกลยุทธสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพ
อากาศเพื่อใหไดกลยุทธที่มีความเหมาะสมและครอบคลุมเพราะเปนการกําหนดกลยุทธที่มีการวิจัย
เป นฐาน และใช หลายวิ ธี วิ จั ยผสมกั นซึ่ งทํ าให ได สารสนเทศจากหลากหลายแหล งข อมู ล และ
หลากหลายวิธีวิเคราะห

ตอนที่ 6 กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัย
ของหลักสูตรการทัพอากาศทั้งในและตางประเทศ สรุปเปนกรอบแนวคิดการวิจัยไดดังแสดงใน
ภาพที่ 2.6 จากภาพมีประเด็นที่สัมพันธเกี่ยวของกัน 5 ประเด็น ประกอบดวย กลยุทธสงเสริม
การวิจัย ของหลัก สูต รการทัพ อากาศ ความตอ งการดา นการวิจัย ของกองทัพ อากาศ ปญ หา
การดําเนินการหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ ความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตร
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วิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ และสภาพแวดลอมของการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการ
ทัพอากาศ ทั้ง 5 ประเด็นมีความสัมพันธกันอธิบายได ดังนี้
การวิจัยครั้งนี้ผลลัพธที่ไดสุดทายคือ กลยุทธสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศที่
พัฒนามาจากการใชวิธีการวิจัยแบบผสม 3 วิธีคือ การวิจัยเชิงสํารวจ การสังเคราะหงานวิจัย และ
การวิจัยประเมินความตองการจําเปน ดังนั้นการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของจึงเกี่ยวของ
กับประเด็นที่จะใชในการกําหนดกลยุทธสงเสริมการวิจัย เริ่มจากการศึกษาความตองการดาน
การวิจัยของกองทัพอากาศซึ่งศึกษาจากนโยบายดานการวิจัยของกองทัพอากาศ สรุปไดเปน
ความตองการ 2 ประการ ประการแรกเปนประเด็นวิจัยที่กองทัพอากาศตองการใหทําวิจัย และ
ประการที่สองเปนลักษณะการวิจัยที่จะทําใหไดผลการวิจัยที่นําไปใชประโยชนได ซึ่งหมายถึง
แบบการวิจัยที่ใชและผลการวิจัยที่ไดรับ [คํา สั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ 22/47 (2547),
นโยบายกองทัพอากาศ พุทธศักราช 2549 (2549), นโยบายกองทัพอากาศ พุทธศักราช 2550
(2550), นโยบายกองทัพอากาศ พุทธศักราช 2551(2551); นโยบายกองทัพอากาศ พุทธศักราช
2552 (2552)] ความตองการดานการวิจัยของกองทัพอากาศจะนําไปใชในการกําหนดกลยุทธ
เพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
ปญหาการดําเนินการหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศเปนการศึกษาเพื่อใหได
ประเด็นที่จะนําไปกําหนดกลยุทธสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ โดยศึกษาเกี่ยวกับ
หลักสูตร การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาผลลัพธของหลักสูตร สรุปไดวา
ผลลัพธหลักสูตรวิจัยวัดไดจากการเรียนรูวิจัยและผลงานวิจัย และปญหาหลักสูตรแบงไดเปน 4 ดาน
ไดแก ปญหาดานการบริหารจัดการหลักสูตร ปญหาดานผูสอน ปญหาดานผูเรียน และปญหาดานการ
เรียนการสอน (Beauchamp, 1981; Taba, 1962; Oliver, 1965; Trump และ Miller, 1968; Lavatelli,
Moore และ Kulsounis, 1972; Doll, 1978; Tyler, 1950; Knowles, 1978; Buch, 1973; Arends,
1989; Jacobsen, Eggen และ Kauchak, 1993; Cole และ Chan, 1994; Chicago Public School
Education, 2005; Overfield และ Duffy, 1984; Clark, 1997; Schmid, 1992; Greenberg, 1989;
Kain และ Buchanan, 2001; Longmore และคณะ, 1996; Bidwell, 1995; Misra, 1997; Stage และ
คณะ, 1998; Johnson และ Johnson, 1989; Meyers และ Jones, 1993; Sutherland และ Bonwell,
1996; Waite และ Davis, 2006; Campbell และคณะ, 2007; Burke และคณะ, 2005; Hagemeier,
2008; Carisle และ Ibbotson, 2005; Defense Acquisition University Press, 2001; University of
Oregon, 2008; Priest และคณะ, 2007; Peterson, Hays- Kimmons และ Cole, 2008; Dodani และ
LaPorte, 2008; วิชัย วงษใหญ, 2525, 2537; พิสมัย ถีถะแกว, 2539; ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ, 2539;
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สงบ ลักษณะ, 2542; ธํารง บัวศรี, 2542; ประยงค เนาวบุตร และ สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ,
2545; บุญมี เณรยอด, 2546; ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2542; วิชัย ดิสสระ, 2535; สงัด
อุทรานันท, 2532; สันต ธรรมบํารุง, 2537; วิชัย ราษฎรศิริ, 2522; ลัดดาวัลย เพชรโรจน, 2545;
นพพงษ วงศจิตรดุล, 2534; วัชรี บูรณสิงห, 2544; วิไลลักษณ เดชะ, 2549; กิติมา ปรีดีดิลก, 2532;
อาภรณ ใจเที่ยง, 2540; บุญชม ศรีสะอาด, 2542; สุพิน บุญชูวงศ, 2533; จําเนียร ศิลปวาณิช, 2538;
วันเพ็ญ วรรณโกมล, 2544; จรัส สุวรรณเวลา, 2545; สุชาดา ปุญปน, 2548; ปรัชญา เวสารัชช, 2546;
ทิศนา แขมมณี, 2545; สมหวัง พิธิยานุวัฒน, 2540; สุวิมล วองวาณิช และนงลักษณ วิรัชชัย, 2550;
พงษสุวรรณ ศรีสุวรรณ, 2549; นวรัตน พูนใย, 2545; สุพรรณี สินโพธิ์, 2546; เยาวภา เจริญบุญ, 2537;
วันทนา ชูชวย, 2533)
การศึกษาความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศเปนสวนที่
ทําใหไดสารสนเทศที่เปนความตองการที่มีความจําเปนที่ตองพัฒนาจริงและเปนปญหาที่แทจริงของ
องคกร สิ่งที่ตองพัฒนาหลักสูตรวิจัยสามารถแบงไดตามองคประกอบเดียวกับปญหาของหลักสูตร
เพียงแตปรับใหสอดคลองกับบริบทของการเรียนการสอนหลักสูตรวิจัย สรุปไดเปนความตองการ
จําเปน 5 ดาน ไดแก 1) ดานสภาพการเรียนการสอนหลักสูตรวิจัย เปนความตองการจําเปนจาก
ปญหาดานการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน 2) ดานคุณลักษณะการวิจัยของ
ผูเรียน เปนความตองการจําเปนจากปญหาดานผูเรียน 3) ดานทักษะการวิจัยของผูเรียนเปน
ความตองการจําเปนอีกดานหนึ่งจากปญหาดานผูเรียน 4) ดานคุณลักษณะการใหคําปรึกษาของ
ผูสอน เปนความตองการจําเปนจากปญหาดานผูสอน 5) ดานทักษะการวิจัยของผูสอน เปน
ความตองการจําเปนอีกดานหนึ่งจากปญหาดานผูสอน และเนื่องจากการวิจัยนี้ผลลัพธที่ไดคือ
กลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัย ดังนั้นเพื่อใหไดสารสนเทศที่ครอบคลุมการกําหนดกลยุทธจึงตองศึกษา
ความตองการจําเปนตามมติกลุมของผูเปนเจาของความตองการจําเปนซึ่งแบงเปนความตองการ
จําเปน 3 ระดับ ไดแก 1) ระดับปฐมภูมิ (primary needs) เปนความตองการจําเปนของผูรับบริการ
2) ระดับทุติยภูมิ (secondary needs) เปนความตองการจําเปนของผูใหบริการ 3) ระดับตติยภูมิ
(tertiary needs) เปนความตองการจําเปนดานทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงาน และแนวทางใน
การแกปญหา (Witkin, 1984; Witkin และ Altschuld, 1995; สุวิมล วองวาณิช, 2550) โดยให
นิยามความตองการจําเปนตามโมเดลความแตกตาง (Discrepancy Model) ซึ่งหมายถึง ความแตกตาง
ระหวางสิ่งที่มุงหวังกับสิ่งที่เปนอยูจริง (สุวิมล วองวาณิช, 2550)
สภาพแวดลอมของการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ เปนสวนที่ใชกําหนด
กลยุ ท ธ เ พื่ อ ส ง เสริ ม การวิ จั ย อี ก ส ว นหนึ่ ง ด ว ยเทคนิ ค การวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ ม (SWOT
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Analysis) โดยการทําตารางเมทริกซ (SWOT matrix) การวิเคราะหสภาพแวดลอมประกอบดวย
สภาพแวดลอมภายใน และสภาพแวดลอมภายนอก โดยสภาพแวดลอมภายในแบงออกเปน 6
ปจจัย ไดแก 1) โครงสรางองคกรและนโยบาย 2) ประสิทธิผลองคกร 3) บุคลากร 4) ประสิทธิภาพ
ดานการเงิน 5) วัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก 6) การบริหารจัดการ สวนสภาพแวดลอม
ภายนอก แบงออกเปน 4 องคประกอบ ไดแก 1) การเมืองและกฎหมาย 2) เศรษฐกิจ 3) สังคมและ
วัฒนธรรม 4) เทคโนโลยี (Goodstein และคณะ, 1993; Plunkett และคณะ, 2005; Kotler และ
Murphy, 1981; Keller, 1986; Wheelen และ Hunger, 2004; Wheelen และ Hunger, 2008; Certo
และ Peter, 1991; Pearce และ Robinson, 2005; Masun และ Mockler, 1994; Wright และคณะ,
1992; Moore, 2001; Thomson และ Strickland, 1998; ธงชัย สันติวงศ, 2540; สุรชาติ ณ หนองคาย,
2552; สมหวัง พิธิยานุวัฒน, 2544; วัฒนา วงศเกียรติรัตน, 2542, 2548; ศรีวงศ สุมิตร, 2538;
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2549; ปณรส มาลากุล ณ อยุธยา, 2540; ธตรัตน
ธนะสมบูรณ, 2547; สมยศ นาวีการ, 2544; ทศพร ศิริสัมพันธ, 2539)
สารสนเทศทั้ง 4 ประเด็นใชเปนกรอบในการกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของ
หลักสูตรการทัพอากาศโดยใชการวิจัยเปนฐานซึ่งจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับการกําหนดกลยุทธที่ใชการวิจัยเปนฐาน สรุปไดวา การกําหนดกลยุทธสวนมากใชการวิจัยแบบผสม
(mixed-research method) มีการกําหนดกลยุทธที่ใชวิธีวิจัยเดี่ยวอยูไมมาก ไดแก การกําหนดกลยุทธ
ทางเลือกโดยใชการวิจัยประเมินความตองการจําเปนแบบสมบูรณ (สุวิมล วองวาณิช, 2548)
การกําหนดกลยุทธทางเลือกโดยการกําหนดความตองการจําเปน (needs identification)โดย
Gething และ Leelarthaepin (2000) สวนการกําหนดกลยุทธดวยวิธีวิจัยแบบผสมมีหลากหลาย
แบบตามบริบทของแตละปญหาวิจัย ไดแก งานวิจัยของ นงลักษณ วิรัชชัย และคณะ (2546) จุฬากรณ
มาเสถียรวงศ (2549) สุมิตร สุวรรณ (2545) ศรเนตร อารีโสภณพิเชษฐ (2550) คําเพชร ภูริปริญญา
(2550) ธัชชัย จิตรนันท (2551) ณรงค อุยนอง (25549) นฤเทพ ใจสุทธิ (2550) ตอตระกูล อุบลวัตร
(2550) กลยุทธที่ไดจากการกําหนดโดยใชการวิจัยเปนฐานสามารถจัดประเภทไดเปน 3 ระดับ โดย
ใชชื่อแตละระดับแตกตางกันแตเปนกลยุทธเดียวกัน ไดแก 1) กลยุทธระดับองคกร หรือกลยุทธระดับ
นโยบาย หรือกลยุทธระยะยาว (มากกวา 3 ป) 2) กลยุทธระดับแผนงาน หรือกลยุทธระดับแนวทาง
หรือกลยุทธระยะปานกลาง (1-3 ป) หรือกลยุทธระดับธุรกิจ 3) กลยุทธระดับโครงการ หรือกลยุทธ
ระดับกิจกรรม หรือกลยุทธระยะสั้น (1 ป) หรือกลยุทธระดับหนาที่ (Moore, 2001; Thomson และ
Strickland, 1998; วัฒนา วงศเกียรติรัตน, 2548; สมหวัง พิธิยานุวัฒน, 2544; ไพเราะ ไตรติลานันท,
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2549; ศรเนตร อารีโสภณพิเชษฐ, 2550) แตงานวิจัยนี้แบงกลยุทธเปนกลยุทธหลัก กลยุทธรอง และ
กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ

ภาพที่ 2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง การกํ า หนดกลยุ ท ธ เ พื่ อ ส ง เสริ ม การวิ จั ย ของหลั ก สู ต รการทั พ อากาศ
กองทัพอากาศ: วิธีวิจัยแบบผสมของการสังเคราะหงานวิจัย การวิจัยเชิงสํารวจ และการวิจัย
ประเมินความตองการจําเปน เปนงานวิจัยที่มุงกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตร
การทัพอากาศโดยใชการวิจัยเปนฐาน (research-based strategy formulation) ประกอบดวย
การวิจัยเชิงสํารวจ การสังเคราะหงานวิจัย และการวิจัยประเมินความตองการจําเปน ผลลัพธจาก
วิธีวิจัยทั้ง 3 วิธีจะไดกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศในแตละวิธีวิจัย และ
นํากลยุทธที่ไดทั้งหมดมากําหนดเปนรางกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
เพื่ อ ให ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต รวจสอบความเหมาะสมก อ นที่ จ ะนํ า เสนอกลยุ ท ธ ใ นขั้ น สุ ด ท า ย โดย
กระบวนการวิจัยเริ่มจากการวิเคราะหนโยบายดานการวิจัยของกองทัพอากาศเพื่อสังเคราะห
แนวนโยบายดานการวิจัยโดยรวมของกองทัพอากาศ และนําแนวนโยบายดานการวิจัยโดยรวม
ดังกลาวมาสังเคราะหเปนความตองการดานการวิจัยของกองทัพอากาศเพื่อใชเปนประเด็นสําหรับ
ขั้นตอนการสังเคราะหงานวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ วิธีวิจัยแรกที่ดําเนินการคือ การวิจัย
เชิงสํารวจ การดําเนินการประกอบดวย 2 ตอน ตอนแรกเปนการสํารวจปญหาการดําเนินการ
หลักสูตรวิจัย โดยผลที่ไดในตอนนี้แบงเปน 2 สวน สวนแรกคือปญหา แนวทางแกไข และแนวทาง
พัฒนาการเรียนรูวิจัยของนักศึกษา ซึ่งผลสวนนี้จะนําไปเปนกรอบสวนหนึ่งในการกําหนดประเด็น
การประเมินความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยในขั้นตอนการวิจัยประเมินความตองการ
จําเปน ผลอีกสวนหนึ่งเกี่ยวกับการใชประโยชนการวิจัยในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา จะ
นําไปเปนสวนประกอบสวนหนึ่งของการกําหนดประเด็นการสังเคราะหงานวิจัย การวิจัยเชิงสํารวจ
ตอนที่สองคือ การสํารวจสภาพแวดลอมของการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ โดยผลที่
ไดแบงเปน 2 สวน สวนแรกเปนผลลัพธหลักสูตรวิจัยซึ่งวัดจากคุณภาพงานวิจัยของผูสําเร็จ
การศึกษาเพื่อแสดงถึงสถานภาพของปญหาการดําเนินการหลักสูตรวิจัย และใชยืนยันผลการ
ประเมิน คุ ณภาพงานวิจั ยในขั้ นตอนการสังเคราะห งานวิจัย และสว นที่สองผลที่ไดคือผลการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมของการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ เพื่อใชในการกําหนด
กลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยดวยการใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาและเทคนิค SWOT Analysis
วิธีวิจัยที่ดําเนินการตอมาคือ การสังเคราะหงานวิจัย และการวิจัยประเมินความตองการ
จําเปน เปนขั้นตอนที่ดําเนินการไปพรอมๆ กัน โดยผลการวิจัยของทั้งสองวิธีจะไดสารสนเทศที่เปน
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ประเด็นที่จะนําไปกําหนดเปนกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยในขั้นสุดทายของการวิจัย ผลที่ไดจาก
การสังเคราะหงานวิจัยแบงไดเปน 2 ตอน ตอนแรกเปนคุณภาพงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา
และตอนที่สองเปนความสอดคลองของประเด็นวิจัยและลักษณะการวิจัยของหลักสูตรการทัพ
อากาศกับความตองการของกองทัพอากาศ สวนผลที่ไดจากการวิจัยประเมินความตองการจําเปนจะ
ไดความตองการจําเปน 4 ดาน ไดแก สภาพการเรียนการสอนหลักสูตรวิจัย คุณลักษณะการวิจัย
ทักษะการวิจัย และคุณลักษณะการใหคําปรึกษา สรุปเปนกรอบแนวทางและวิธีดําเนินการวิจัยดัง
แสดงในภาพที่ 3.1
การวิเคราะหนโยบายดานการวิจัย
ของกองทัพอากาศ
วัตถุประสงค : เพื่อทราบความตองการดาน
การวิจัยของกองทัพอากาศเพื่อใชเปนประเด็น
สําหรับการสังเคราะหงานวิจัย
แหลงขอมูล : นโยบายดานการวิจัยป 2547-2552
การปฏิบัติ :
1. สังเคราะหประเด็นวิจัยที่กองทัพอากาศตองการ
2. วิเคราะหลักษณะการวิจัยที่กองทัพอากาศตองการ
การวิจัยเชิงสํารวจ
การสังเคราะหงานวิจัย
วัตถุประสงค : เพื่อทราบปญหา
การดําเนินการหลักสูตรวิจัยและ
สภาพแวดลอมของการสงเสริม
การวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
แหลงขอมูล :
1. อาจารย
2.ผูสําเร็จการศึกษา
3. นักศึกษา
การปฏิบัติ :
1. สํารวจปญหาหลักสูตรวิจัย
1.1.การบริหารจัดการหลักสูตร
1.2 ผูสอน
1.3 ผูเรียน
1.4 การเรียนการสอน
2. สํารวจสภาพแวดลอมของ
การสงเสริมการวิจัย
2.1 สภาพแวดลอมภายใน
2.3 สภาพแวดลอมภายนอก

วัตถุประสงค : เพื่อทราบความสอดคลองของ
ประเด็นวิจัยและลักษณะการวิจัยของงานวิจัย
ในหลักสูตรการทัพอากาศกับความตองการของ
กองทัพอากาศ
แหลงขอมูล : เอกสารวิจัย ป 2548 – 2552
การปฏิบัติ :
1. ประเมินคุณภาพงานวิจัย
2. สังเคราะหประเด็นวิจัยและลักษณะ
การวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
3. เปรียบเทียบประเด็นวิจัยและลักษณะ
การวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศกับ
ความตองการของกองทัพอากาศ

การกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัย
ของหลักสูตรการทัพอากาศ

การวิจัยประเมินความตองการจําเปน

วัตถุประสงค : เพื่อทราบความตองการ
จําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยเพื่อกําหนด
กลยุทธสงเสริมการวิจัยของหลักสูตร
การทัพอากาศ
แหลงขอมูล :
1. อาจารย
2. ผูสําเร็จการศึกษา
3. นักศึกษา
การปฏิบัติ :
ประเมินความตองการจําเปนพัฒนา
หลักสูตรวิจัย 4 ดาน
1. สภาพการเรียนการสอน
2. คุณลักษณะการวิจัย
3. ทักษะการวิจัย
4. คุณลักษณะการใหคําปรึกษา

1. กําหนดรางกลยุทธแยกตามแหลงขอมูลและ
วิธีการกําหนดกลยุทธ
2. กําหนดรางกลยุทธรวมแหลงขอมูลและ
วิธีการกําหนดกลยุทธ
3. ตรวจสอบรางกลยุทธสงเสริมการวิจัย
4. นําเสนอกลยุทธสงเสริมการวิจัย

ภาพที่ 3.1 กรอบขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้ แบงเปน 2 ประเภท ไดแก ประเภทขอมูลเอกสาร และ
ประเภทขอมูลบุคคล
1. ประเภทขอมูลเอกสาร ประกอบดวย ประชากร 2 กลุม กลุมแรกเปนนโยบายดานการ
วิจัยของกองทัพอากาศป 2547 ถึงป 2552 ศึกษาจากป 2547 เพราะป 2547 เปนปแรกที่
กองทัพอากาศกําหนดนโยบายดานการวิจัยอยางเปนรูปธรรม และศึกษาถึงป 2552 เพราะเปนป
ลาสุดขณะที่ทําการวิจัยเพื่อใหสอดคลองกับขอบเขตของการสังเคราะหงานวิจัยที่ศึกษาเอกสาร
วิจัยของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศปการศึกษา 2548 ถึงปการศึกษา 2552 กลุมที่สอง
เปนเอกสารวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศตั้งแตปการศึกษา 2548-2552 จํานวน
316 เรื่อง โดยเลือกศึกษาเฉพาะงานวิจัยของนักศึกษาที่สังกัดกองทัพอากาศ เพราะการวิจัยนี้มี
ขอบเขตศึกษาเฉพาะความตองการดานการวิจัยของกองทัพอากาศเทานั้น ศึกษาเอกสารวิจัยใน
หวงปการศึกษา 2548-2552 เพราะเปนหวงเวลาที่กองทัพอากาศมีนโยบายดานการวิจัยที่มีความเปน
รูปธรรมอยางชัดเจนและตอเนื่อง ประชากรเอกสารวิจัยแยกตามปการศึกษา ประกอบดวย ปการศึกษา
2548 จํานวน 62 เรื่อง ปการศึกษา 2549 จํานวน 76 เรื่อง ปการศึกษา 2550 จํานวน 36 เรื่อง ป
การศึกษา 2551 จํานวน 44 เรื่อง และปการศึกษา 2552 จํานวน 98 เรื่อง
2. ประเภทขอมูลบุคคล แบงออกเปน 2 กลุม กลุมแรกเปนผูใหขอมูลเพื่อใชกําหนดกลยุทธ
กลุมที่สองเปนกลุมผูตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ
2.1 กลุมแรกเปนผูใหขอมูลเพื่อใชกําหนดกลยุทธ ประกอบดวย 3 กลุม ไดแก 1)
ผูบริหาร อดีตผูบริหาร อาจารย อดีตอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศ เลือกศึกษาเฉพาะผูที่ปฏิบัติ
หนาที่ในระหวางป 2548–2552 และตองมีเวลาปฏิบัติหนาที่อยางนอย 2 ป เพื่อใหผูใหขอมูลมี
ประสบการณดานการเปนที่ปรึกษางานวิจัยมากพอที่จะใหขอมูลสําหรับการกําหนดกลยุทธเพื่อ
สงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ ไดผูใหขอมูลจํานวน 27 คน 2) ผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรการทัพอากาศปการศึกษา 2548 ถึงปการศึกษา 2552 จํานวน 484 คน แยกเปนป
การศึกษา 2548 จํานวน 82 คน ปการศึกษา 2549 จํานวน 89 คน ปการศึกษา 2550 จํานวน 85
คน ปการศึกษา 2551 จํานวน 118 คน และปการศึกษา 2552 จํานวน 110 คน เลือกกลุมที่
สํา เร็ จ การศึ ก ษาในป ก ารศึ ก ษา 2548-2552 เพราะเป น กลุ ม เดี ย วกั บ เจ า ของงานวิจั ย ที่ นํา มา
สังเคราะห 3) นักศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศประจําปการศึกษา 2553 จํานวน 69 คน เลือก
ศึกษากลุมนักศึกษาปจจุบันเพราะเปนกลุมที่จะใหสารสนเทศที่เปนปจจุบันมากที่สุด
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2.2 กลุมผูตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ กําหนดเกณฑการเลือกผูทรงคุณวุฒิ
ดังนี้ 1) ผูทรงคุณวุฒิดานผูใชกลยุทธ 2) ผูบริหารนโยบายดานการวิจัยของกองทัพอากาศ 3)
ผูทรงคุณวุฒิดานการกําหนดยุทธศาสตรการวิจัยระดับชาติ
กลุมตัวอยาง
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาทั้งจากประชากรและกลุมตัวอยางซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภท
รายละเอียดการกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางมีดังนี้
1. ประเภทขอมูลเอกสาร
1.1 นโยบายดานการวิจัยของกองทัพอากาศ ศึกษาตั้งแตป 2547 ถึงป 2552 เปน
การศึกษาทั้งประชากร จํานวน 6 ปนโยบาย
1.2 เอกสารวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ศึกษาตั้งแตปการศึกษา
2548 ถึงปการศึกษา 2552 เปนการศึกษาทั้งประชากร จํานวน 316 เรื่อง
2. ประเภทขอมูลบุคคล
2.1 ผูบริหาร อดีตผูบริหาร อาจารย อดีตอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศ ศึกษาทั้ง
ประชากร จํานวน 27 คน ทั้งในสวนของการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อศึกษาคุณภาพงานวิจัยของผูสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ สภาพแวดลอมของการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพ
อากาศ และกลยุทธสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ และในสวนของการวิจัยประเมิน
ความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
2.2 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศที่ใชในการศึกษาแบงเปน 2 กลุม กลุมแรก
ใชในสวนของการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อศึกษาปญหาการดําเนินการหลักสูตรวิจัยโดยการสนทนากลุม
เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 12 คน โดยเลือกผูแทนผูสําเร็จการศึกษาของแตละป
การศึกษา ปการศึกษาละ 2-3 คน แบงเปนปการศึกษา 2548 – 2550 ปละ 2 คน ปการศึกษา
2551 – 2552 ปละ 3 คน (จํานวนมากกวาปการศึกษา 2548 – 2550 เพราะมีจํานวนนักศึกษา
มากกวา) โดยมีเกณฑการคัดเลือก 4 ขอ ไดแก 1) เปนผูสําเร็จการศึกษาสังกัดกองทัพอากาศ 2)
เปนเหลานักบินและไมใชเหลานักบินจํานวนเทาๆ กัน คือเหลาละ 6 คน 3) เปนผูที่ไดรับการ
ประเมินคุณภาพงานวิจัยในระดับสูงและต่ําอยางละเทาๆ กัน 4) เปนผูที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีอยางละเทาๆ กัน
กลุมที่สองใชในสวนของการวิจัยประเมินความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยเพื่อ
สงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ ศึกษาจากกลุมตัวอยาง โดยกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางจํานวน 336 คน ตามแนวคิดของ de Vuas (1990 อางถึงใน Soriano, 1995) โดยมี
ขอตกลงเบื้องตนวาประชากรมีลักษณะตางกันแบบ 30/70 หรือประชากรมีความเปนเอกพันธ
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(homogeneity) 30/70 (ประชากรสวนใหญจะมีลักษณะเหมือนกันตามตัวแปรหรือสิ่งที่สนใจ
ศึกษา ประมาณ 70%) และมีความคลาดเคลื่อนจากการสุมที่ยอมใหเกิดรอยละ 5 ภายใตระดับ
ความเชื่อมั่น 95%
2.3 นักศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศประจําปการศึกษา 2553 ที่ใชในการศึกษาแบงเปน
2 กลุม กลุมแรกใชในสวนของการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อศึกษาปญหาการดําเนินการหลักสูตรวิจัยโดย
การสนทนากลุม เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 12 คน โดยเลือกผูแทนนักศึกษา โดยมี
เกณฑการคัดเลือก 3 ขอ ไดแก 1) เปนผูสําเร็จการศึกษาสังกัดกองทัพอากาศ 2) เปนเหลานักบิน
และไมใชเหลานักบินจํานวนเทาๆ กัน คือเหลาละ 6 คน 3) เปนผูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
และสูงกวาปริญญาตรีอยางละเทาๆ กัน
กลุมที่สองใชในสวนของการวิจัยประเมินความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยเพื่อ
สงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ ศึกษาจากประชากรนักศึกษา จํานวน 69 คน
2.4 ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต รวจสอบความเหมาะสมของกลยุ ท ธ ส ง เสริ ม การวิ จั ย เลื อ ก
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน โดยพิจารณาจากเกณฑที่กําหนด ประกอบดวย 1) ผูทรงคุณวุฒิที่เปน
ผูใชกลยุทธ จํานวน 4 คน ไดแก ผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ ผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพบก
ผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ และที่ปรึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ 2) ผูทรงคุณวุฒิที่เปนผูบริหาร
นโยบายดานการวิจัยของกองทัพอากาศ จํานวน 1 คน ไดแก เจากรมยุทธการทหารอากาศ 3)
ผูทรงคุณวุฒิที่เปนผูบริหารระดับสูงดานการกําหนดยุทธศาสตรการวิจัยระดับชาติ จํานวน 1 คน
ไดแก ผูอํานวยการภารกิจนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

ประเด็น/ตัวแปรที่ศึกษา
1. ประเด็นที่ศึกษาของการวิจัยเชิงสํารวจ
ประเด็นที่ศึกษาของการวิจัยเชิงสํารวจ สามารถแบงไดเปน 2 กลุม ตามวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูล ไดแก การสนทนากลุม และการสัมภาษณ ประเด็นที่ศึกษาของแตละกลุมมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ประเด็นที่ศึกษาของการสํารวจโดยใชการสนทนากลุมเปนการสํารวจปญหาการ
ดําเนินการหลักสูตรวิจัยโดยมีวัตถุประสงค 3 ขอ ไดแก 1) ศึกษาปญหาและแนวทางแกไขปญหา
การเรียนรูวิจัย 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนรูวิจัย 3) การใชความรูความสามารถดานการ
วิจัยในการปฏิบัติงาน เก็บรวบรวมขอมูลจากผูสําเร็จการศึกษาและนักศึกษา ประเด็นที่ศึกษา
ประกอบดวย 4 ประเด็น ไดแก 1) ปญหาการเรียนรูวิจัย 2) แนวทางแกไขปญหาการเรียนรูวิจัย 3)
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แนวทางการพัฒนาการเรียนรูวิจัย 4) การใชความรูความสามารถดานการวิจัยในการปฏิบัติงาน
คําถามที่ใชในแตละประเด็นที่ศึกษาสําหรับการสนทนากลุมดังแสดงในตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 คําถามการสนทนากลุมของผูสําเร็จการศึกษาและนักศึกษาจําแนกตามประเด็นที่ศึกษา
และผูใหขอมูล
ประเด็นที่ศึกษา
ปญหาการเรียนรูวิจัย และ
แนวทางแกไขปญหาการ
เรียนรูวิจัย
แนวทางการพัฒนาการ
เรียนรูวิจัย
การใชความรู
ความสามารถดานการวิจัย
ในการปฏิบัติงาน

คําถาม
ระดับความรูความสามารถดานการวิจัยในขณะศึกษาของทานมีเพียง
พอที่จะทําวิจัยหรือไมอยางไร มีปญหาดานใดบางและมีแนวทางแกไข
ปญหานั้นอยางไร
ทานคิดวาแนวทางการพัฒนาการเรียนรูวิจัยเพื่อใหสามารถทําวิจัยไดมี
คุณภาพโดยการพัฒนาดานตางๆ 4 ดานตอไปนี้อยางไร 1) การบริหาร
จัดการหลักสูตร 2) ผูสอน 3) ผูเรียน 4) การเรียนการสอน
ทานไดใชความรูความสามารถดานการวิจัยในการปฏิบัติงานหรือไม
อยางไร

ผูใหขอมูล
นักศึกษา ผูสําเร็จ
การศึกษา
นักศึกษา ผูสําเร็จ
การศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษา

1.2 ประเด็นที่ศึกษาของการสํารวจโดยใชการสัมภาษณเปนการสํารวจระดับคุณภาพ
งานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา และสภาพแวดลอมของการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพ
อากาศ โดยมีวัตถุประสงค 6 ขอ ไดแก 1) ศึกษาระดับคุณภาพงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 2)
ศึกษาสภาพแวดลอมภายในที่สนับสนุนการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ หรือจุดแข็ง
ของการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ 3) ศึกษาสภาพแวดลอมภายในที่ไมสนับสนุน
การสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ หรือจุดออนของการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตร
การทัพอากาศ 4) ศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกที่สนับสนุนการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการ
ทัพอากาศ หรือโอกาสของการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ 5) ศึกษาสภาพแวดลอม
ภายนอกที่ไมสนับสนุนการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ หรืออุปสรรคของการสงเสริม
การวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ 6) ศึกษากลยุทธหรือแนวทางการสงเสริมการวิจัยของ
หลักสูตรการทัพอากาศ เก็บรวบรวมขอมูลจากอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศ ประเด็นที่ศึกษา
ประกอบดวย 6 ประเด็น ไดแก 1) ระดับคุณภาพงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 2) จุดแข็งของ
การสง เสริม การวิจัย ของหลัก สูตรการทัพ อากาศ 3) จุดออ นของการสง เสริม การวิจัย ของ
หลักสูตรการทัพอากาศ 4) โอกาสของการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ 5) อุปสรรค
ของการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ 6) กลยุทธหรือแนวทางการสงเสริมการวิจัยของ
หลักสูตรการทัพอากาศ คําถามที่ใชในแตละประเด็นที่ศึกษาสําหรับการสัมภาษณ ดังแสดงในตาราง
ที่ 3.2
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ตารางที่ 3.2 คําถามการสัมภาษณอาจารยจําแนกตามประเด็นที่ศึกษา
ประเด็นที่ศึกษา
ระดับคุณภาพงานวิจัยของผูสําเร็จ
การศึกษา
จุดแข็งของการสงเสริมการวิจัยของ
หลักสูตรการทัพอากาศ

คําถาม
คุณภาพผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศเปนอยางไร อยูในระดับ
ใด เปนที่พอใจหรือไม และถาคุณภาพผลงานวิจัยไมดีมีสาเหตุจากอะไร
ทานคิดวาอะไรคือจุดแข็ง (strength) ของการสงเสริมการวิจัยซึ่งหมายถึงสภาพแวดลอม
ภายในวิทยาลัยการทัพอากาศที่ทําใหการเรียนรูวิจัยและผลงานวิจัยของนักศึกษามี
ความกาวหนาและเปนที่ยอมรับ
จุดออนของการสงเสริมการวิจัยของ ทานคิดวาอะไรคือจุดออน(weakness) ของการสงเสริมการวิจัยซึ่งหมายถึงสภาพแวดลอม
หลักสูตรการทัพอากาศ
ภายในวิทยาลัยการทัพอากาศที่ไมทําใหการเรียนรูวิจัยและผลงานวิจัยของนักศึกษามี
ความกาวหนาและเปนที่ยอมรับ
โอกาสของการสงเสริมการวิจัยของ ทานคิดวาอะไรคือโอกาส (opportunity)ของการสงเสริมการวิจัยซึ่งหมายถึงสภาพแวดลอม
หลักสูตรการทัพอากาศ
ภายนอกวิทยาลัยการทัพอากาศที่เอื้อตอการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
หรือการทําใหการเรียนรูวิจัยและผลงานวิจัยของนักศึกษามีความกาวหนาและเปนที่ยอมรับ
อุปสรรคของการสงเสริมการวิจัย
ทานคิดวาอะไรคืออุปสรรค (threats)ของการสงเสริมการวิจัยซึ่งหมายถึงสภาพแวดลอม
ของหลักสูตรการทัพอากาศ
ภายนอกวิทยาลัยการทัพอากาศที่ไมเอื้อตอการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
หรือการทําใหการเรียนรูวิจัยและผลงานวิจัยของนักศึกษามีความกาวหนาและเปนที่ยอมรับ
กลยุทธหรือแนวทางการสงเสริม
ในความคิดเห็นของทาน กลยุทธหรือแนวทางในการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพ
การวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ อากาศควรจะมีกลยุทธอะไรบาง

2. ตัวแปรสําหรับการสังเคราะหงานวิจัย
ตัวแปรสําหรับการสังเคราะหงานวิจัยแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก 1) กลุมตัวแปรปที่พิมพ
และผูวิจัย 2) กลุมตัวแปรประเด็นวิจัย 3) กลุมตัวแปรลักษณะการวิจัย
2.1 กลุมตัวแปรตัวแปรปที่พิมพและผูวิจัย เปนการระบุปที่จัดพิมพเผยแพรงานวิจัยและ
ระดับการศึกษาสูงสุดของผูทําวิจัย ดังนั้นจึงกําหนดไดเปน 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรปที่พิมพ และตัวแปร
วุฒิการศึกษาสูงสุดของผูวิจัย แตละตัวแปรมีความหมายดังนี้
1) ตัวแปรปที่พิมพ หมายถึง ปการศึกษาที่นักศึกษาเขารับการศึกษาซึ่งเปนปเดียวกัน
กับปที่สําเร็จการศึกษาหรือปที่จัดพิมพงานวิจัย ประกอบดวย ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551
และป 2552
2) ตัวแปรวุฒิการศึกษาสูงสุดของผูวิจัย หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของผูวิจัยกอนที่
จะทําวิจัยเรื่องดังกลาว ประกอบดวย ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
2.2 กลุมตัวแปรประเด็นวิจัย เปนการระบุปญหาวิจัย/โจทยวิจัยจากเอกสารวิจัยของ
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ และแนวนโยบายดานการวิจัยของกองทัพอากาศ ซึ่ง
กําหนดไดเปน 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรประเด็นวิจัยตามกลุมเนื้อหาของหลักสูตรการทัพอากาศ และ
ตัวแปรประเด็นวิจัยตามความตองการของกองทัพอากาศ แตละตัวแปรมีความหมายดังนี้
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1) ตัวแปรประเด็นวิจัยตามกลุมเนื้อหาของหลักสูตรการทัพอากาศ หมายถึง ประเด็น
วิจัยของเอกสารวิจัยที่แยกตามกลุมเนื้อหาของหลักสูตรการทัพอากาศซึ่งแบงออกเปน 4 กลุม
เนื้อหา ไดแก 1) ผูนําและการบริหาร 2) ยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรทหาร 3) ความมั่นคง
แหงชาติ 4) กําลังทางอากาศ
2) ตัวแปรประเด็นวิจัยตามความตองการของกองทัพอากาศ หมายถึง ประเด็นวิจัยของ
เอกสารวิจัยที่แยกตามประเด็นวิจัยที่กองทัพอากาศตองการซึ่งเปนประเด็นวิจัยที่สังเคราะหมาจาก
นโยบายดานการวิจัยโดยรวมกับภารกิจและพันธกิจของกองทัพอากาศ จํานวน 7 ประเด็น ไดแก
1) การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการ การฝกอบรม และการพัฒนาบุคลากร
2) การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณใหสามารถที่จะวางกําลังหนวย
ปฏิบัติการในระดับตางๆ ไดอยางเต็มความสามารถ 3) การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการ
ใชกําลังทางอากาศในการเฝาตรวจระวังภัยทางอากาศ 4) การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อ
การใชกําลังทางอากาศในการดําเนินกลยุทธรวมกับกําลังอื่นๆ 5) การสรางองคความรูและนวัตกรรม
เพื่อการใชกําลังทางอากาศในการพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน 6) การสรางองคความรูและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการของกองทัพอากาศ 7) การสราง
องคความรูและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาหลักการและหลักนิยมทางทหาร
2.3 กลุมตัวแปรลักษณะการวิจัย เปนการระบุคุณลักษณะการวิจัยจากเอกสารวิจัยของ
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ และนโยบายดานการวิจัยของกองทัพอากาศเกี่ยวกับ
แบบการวิจัยหรือวิธีการดําเนินการวิจัย และผลการวิจัยที่ไดรับ ซึ่งกําหนดไดเปน 2 ตัวแปร คือ ตัวแปร
แบบการวิจัย และตัวแปรผลการวิจัย แตละตัวแปรมีความหมายดังนี้
1) ตั ว แปรแบบการวิ จั ย
หมายถึ ง ลั ก ษณะการวิ จั ย ของเอกสารวิ จั ย เกี่ ย วกั บ
วิธีดําเนินการวิจัยหรือแบบการวิจัย ซึ่งแบงออกเปน 12 แบบ ไดแก 1) การวิจัยเชิงบรรยาย 2) การ
วิจัยเชิงสํารวจ 3) การวิจัยเชิงสัมพันธ 4) การวิจัยเชิงเปรียบเทียบ-สาเหตุ 5) การวิจัยเชิงทดลอง
6) การวิจัยเชิงประเมิน 7) การวิจัยและพัฒนา 8) การวิจัยเชิงประวัติศาสตร 9) การวิจัยอนาคต
10) การสังเคราะหงานวิจัย 11) การวิจัยเชิงคุณภาพ 12) การวิจัยผสมเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพ
2) ตัวแปรผลการวิจัย หมายถึง ลักษณะการวิจัยของเอกสารวิจัยเกี่ยวกับผลการวิจัยที่
เปนขอคนพบและขอเสนอแนะ โดยขอคนพบ ประกอบดวย 5 ลักษณะ ไดแก ความรูพื้นฐาน
ความรูประยุกต นวัตกรรมขั้นการประดิษฐคิดคน นวัตกรรมขั้นการทดลองใช และนวัตกรรมขั้น
การนําไปใชทั่วไป สวนขอเสนอแนะ ประกอบดวย 4 ลักษณะ ไดแก ขอเสนอแนะระดับนโยบาย
ขอเสนอแนะระดับปฏิบัติ ขอเสนอแนะทําวิจัยตอยอด และไมใหขอเสนอแนะ

141
3. ตัวแปรสําหรับการวิจัยประเมินความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัย
จากคําสําคัญของการวิจัยครั้งนี้คือ ความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยซึ่งหมายถึง
ความแตกตางหรือชองวางระหวางสภาพที่เปนอยูกับสภาพที่ควรจะเปนของสิ่งที่จําเปนตองพัฒนา
ของหลักสูตรวิจัย สามารถแบงเปนความตองการจําเปนที่ตองไดรับการพัฒนา 4 ดาน ไดแก 1) ความ
ตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยดานสภาพการเรียนการสอน 2) ความตองการจําเปนพัฒนา
หลักสูตรวิจัยดานคุณลักษณะการวิจัย 3) ความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยดานทักษะ
การวิจัย 4) ความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยดานคุณลักษณะการใหคําปรึกษา แตละดาน
กําหนดนิยามปฏิบัติการของตัวแปรตางๆ ไดดังนี้
3.1 ความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยดานสภาพการเรี ยนการสอน หมายถึง
ความแตกตางหรือชองวางระหวางสภาพที่เปนอยูกับสภาพที่ควรจะเปนของสภาพการเรียนการสอน
หลักสูตรวิจัย วัดเปนระดับคะแนนจากแบบสอบถามที่เปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ ตามการรับรูของ
อาจารย ผูสําเร็จการศึกษา และนักศึกษา ประกอบดวย 10 ตัวแปร ไดแก 1) ความเพียงพอของ
เอกสารวิชาการ ตําราสําหรับคนควาวิจัย 2) ความพรอมและความทันสมัยของคอมพิวเตอรและ
โปรแกรมการวิเคราะห ขอมูล 3) ความรูของวิทยากร/อาจารยผูบรรยายของหลักสูตรวิจัย 4)
ประสบการณการทําวิจัยของวิทยากร/อาจารยผูบรรยายของหลักสูตรวิจัย 5) ความสามารถในการให
คําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัย 6) ความเหมาะสมของเวลาที่จัดใหสําหรับการให
คําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัย 7) ความเหมาะสมของอัตราสวนอาจารยที่ปรึกษา
เอกสารวิจัยตอนักศึกษา 8) ความชัดเจนของกระบวนการกําหนดชื่อเรื่องวิจัย/แนวทางการทําวิจัย
9) ความยุติธรรมของการประเมินผลงานวิจัย 10) ความเหมาะสมในการสงเสริมการเผยแพร
งานวิจัย แตละตัวแปรมีความหมายดังนี้
1) ความเพียงพอของเอกสารวิชาการ ตํารา สําหรับคนควาวิจัย หมายถึง ระดับความ
เพียงพอของเอกสารวิชาการ ตํารา สําหรับคนควาเพื่อทําวิจัยที่ทําใหนักศึกษาสามารถเขาถึงไดเมื่อ
ตองการ
2) ความพรอมและความทันสมัยของคอมพิวเตอรและโปรแกรมการวิเคราะหขอมูล
หมายถึง ระดับความพรอมและความทันสมัยของคอมพิวเตอรและโปรแกรมการวิเคราะหขอมูลทั้ง
ดานปริมาณและคุณภาพ
3) ความรู ของวิ ท ยากร/อาจารย ผู บ รรยายของหลั ก สู ต รวิ จั ย หมายถึ ง ระดั บความ
เหมาะสมของความรูของวิทยากร/อาจารยผูบรรยายของหลักสูตรวิจัย
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4) ประสบการณการทําวิจัยของวิทยากร/อาจารยผูบรรยายของหลักสูตรวิจัย หมายถึง
ระดับประสบการณการทําวิจัยของวิทยากร/อาจารยผูบรรยายของหลักสูตรวิจัย พิจารณาไดจาก
จํานวนผลงานวิจัย
5) ความสามารถในการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัย หมายถึง ระดับ
ความสามารถในการใหคําปรึกษาดานการวิจัยใหกับนักศึกษาของอาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัย
ทั้งดานความรูเรื่องวิธีวิทยาการวิจัยและเรื่องที่นักศึกษาทําวิจัย
6) ความเหมาะสมของเวลาที่ จั ด ให สํ า หรั บ การให คํ า ปรึ ก ษาของอาจารย ที่ ป รึ ก ษา
เอกสารวิจัย หมายถึง ระดับความเหมาะสมของระยะเวลาและจํานวนครั้งที่จัดใหสําหรับการให
คําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัย
7) ความเหมาะสมของอัตราสวนอาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัยตอนักศึกษา หมายถึง
ระดับความเหมาะสมของจํานวนนักศึกษาที่อาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัยแตละคนรับผิดชอบ
8) ความชัดเจนของกระบวนการกําหนดชื่อเรื่องวิจัย/แนวทางการทําวิจัย หมายถึง ระดับ
ความชัดเจนของการดําเนินการเพื่อสรางความพรอมใหนักศึกษาเกี่ยวกับการกําหนดชื่อเรื่องวิจัย/
แนวทางการทําวิจัย
9) ความเหมาะสมของความยุติธรรมของการประเมินผลงานวิจัย หมายถึง ระดับความ
ยุติธรรมของการประเมินผลงานวิจัยของอาจารยในทุกๆ ขั้นตอนของการเสนอผลงานวิจัย
10) ความเหมาะสมในการสงเสริมการเผยแพรงานวิจัย หมายถึง ระดับความ
เหมาะสมของการดํ า เนิ น การเพื่ อ ส ง เสริ ม การเผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ เพื่ อการใช ประโยชน
ผลงานวิจัย
3.2 ความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยดานคุณลักษณะการวิจัย หมายถึง ความ
แตกต างหรื อชองว างระหว างสภาพที่ เป นอยู กับสภาพที่ ควรจะเป นของคุ ณลั ก ษณะส ว นบุค คล
พื้นฐานที่เอื้อตอการทําวิจัยของผูเรียน วัดเปนคะแนนตามการรับรูของอาจารย ผูสําเร็จการศึกษา
และนักศึกษา โดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นซึ่งเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ ประกอบดวย 7
ตัวแปร ไดแก 1) ความรูความสามารถดานการอานรายงาน 2) ความรูความสามารถในการใช
คอมพิวเตอร 3) ความรูความสามารถในการสืบคนขอมูล 4) ความรูความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
5) เจตคติตอการวิจัย 6) แรงจูงใจในการเรียนรูวิจัย 7) ความรูความสามารถในการเขียนรายงาน แตละ
ตัวแปรมีความหมายดังนี้
1) ความรูความสามารถดานการอานรายงาน หมายถึง ระดับของคุณลักษณะสวนบุคคล
ที่วัดจากความสามารถในการอานรายงานทางวิชาการตางๆ
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2) ความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร หมายถึง ระดับของคุณลักษณะสวน
บุคคลที่วัดจากความสามารถในการใชคอมพิวเตอรในการทําวิจัย
3) ความรูความสามารถในการสืบคนขอมูล หมายถึง ระดับของคุณลักษณะสวนบุคคลที่
วั ด จากความสามารถในการสื บ ค น ข อ มู ล ได ทั้ ง ระบบการสื บ ค น ธรรมดา ระบบการสื บ ค น
อิเล็กทรอนิกส และระบบการสืบคนทางอินเทอรเน็ต
4) ความรูความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล หมายถึง ระดับของคุณลักษณะสวนบุคคล
ที่วัดจากความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
5) เจตคติตอการวิจัย หมายถึง ระดับของคุณลักษณะสวนบุคคลที่วัดจากความเชื่อที่มี
ความสําคัญของการวิจัยในการพัฒนาการคิดขั้นสูง การแกปญหา และการพัฒนาองคกร/สังคม
6) แรงจูงใจในการเรียนรูวิจัย หมายถึง ระดับของคุณลักษณะสวนบุคคลที่วัดจาก
ความรูสึกอยากและมุงมั่นที่จะเรียนรูวิจัยทั้งที่เกิดขึ้นจากความรูสึกภายในจิตใจและจากการที่มีปจจัย
ภายนอกตางๆ มากระตุนจิตใจซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่จะผลักดันใหเกิดการเรียนรูวิจัยที่ดี
7) ความรูความสามารถในการเขียนรายงาน หมายถึง ระดับของคุณลักษณะสวนบุคคลที่
วัดไดจากความสามารถในการเขียนรายงานซึ่งเปนพื้นฐานที่จําเปนตอการเขียนรายงานการวิจัย
3.3 ความต อ งการจํ า เป น พั ฒ นาหลั ก สู ต รวิ จั ย ด า นทั ก ษะการวิ จั ย หมายถึ ง ความ
แตกตางหรือชองวางระหวางสภาพที่เปนอยูกับสภาพที่ควรจะเปนของทักษะที่จําเปนตองมีเพื่อให
สามารถทําวิจัยไดถูกตองตามหลักวิชา วัดเปนคะแนนตามการรับรูของอาจารย ผูสําเร็จการศึกษา
และนักศึกษา โดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นซึ่งเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ ประกอบดวย 10
ตัวแปร ไดแก 1) การกําหนดปญหาวิจัย/โจทยวิจัย 2) การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 3)
การกําหนดวิธีการวิจัย 4) การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางหรือผูใหขอมูลสําคัญ 5) การ
กําหนดตัวแปรที่ตองการศึกษา 6) การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 7) การใชสถิติ
และแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล 8) การวิเคราะหและแปลความหมายขอมูลเชิงคุณภาพ 9)
การเขียนรายงานการวิจัย 10) การอภิปรายและใหขอเสนอแนะ แตละตัวแปรมีความหมายดังนี้
1) การกําหนดปญหาวิจัย/โจทยวิจัย หมายถึง ระดับความสามารถในการกําหนดปญหา
วิจัย/โจทยวิจัยไดอยางถูกตองตามหลักการวิจัย
2) การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ หมายถึง ระดับความสามารถในการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดอยางถูกตองตามหลักการวิจัย
3) การกําหนดวิธีการวิจัย หมายถึง ระดับความสามารถในการกําหนดวิธีการวิจัยไดอยาง
เหมาะสมกับปญหาวิจัยและถูกตองตามหลักการวิจัย
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4) การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางหรือผูใหขอมูลสําคัญ
หมายถึง ระดับ
ความสามารถในการกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางหรือผูใหขอมูลสําคัญไดอยางถูกตองตาม
หลักการวิจัย
5) การกําหนดตัวแปรที่ตองการศึกษา หมายถึง ระดับความสามารถในการกําหนดตัวแปร
ที่ตองการศึกษาไดอยางเหมาะสมกับปญหาวิจัยและถูกตองตามหลักการวิจัย
6) การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย หมายถึง ระดับความสามารถในการ
สรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยไดอยางถูกตองตามหลักการวิจัย
7) การใชสถิติและแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล หมายถึง ระดับความสามารถใน
การเลือกใชสถิติไดอยางเหมาะสมและแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูลไดอยางถูกตองตาม
หลักการวิจัย
8) การวิเคราะหและแปลความหมายขอมูลเชิงคุณภาพ หมายถึง ระดับความสามารถใน
การวิเคราะหและแปลความหมายขอมูลเชิงคุณภาพไดอยางถูกตองตามหลักการวิจัย
9) การเขียนรายงานการวิจัย หมายถึง ระดับความสามารถในการเขียนรายงานการวิจัย
ไดอยางถูกตองตามหลักการวิจัย
10) การอภิ ป รายและใหข อ เสนอแนะ หมายถึง ระดั บความสามารถในการอภิปราย
ผลการวิจัยและใหขอเสนอแนะจากผลการวิจัยไดอยางถูกตองตามหลักการวิจัย
3.4 ความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยดานคุณลักษณะการใหคําปรึกษา หมายถึง
ความแตกตางหรือชองวางระหวางสภาพที่เปนอยูกับสภาพที่ควรจะเปนของคุณลักษณะสวนบุคคล
ของอาจารยที่ปรึกษาที่จําเปนตองมีเพื่อใหการใหคําปรึกษางานวิจัยแกนักศึกษามีความถูกตอง
ตามหลั ก วิ ช า วั ดเป นคะแนนตามการรับรู ของอาจารย ผูสํ าเร็ จการศึกษา และนั กศึ กษา โดยใช
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นซึ่งเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ ประกอบดวย 11 ตัวแปร ไดแก 1)
ความรูความสามารถในการใหคําปรึกษาทั่วไป 2) ความรูทางวิชาการที่ทันสมัย 3) ความรูเรื่องวิธี
วิทยาการวิจัย 4) ความรูความสามารถในการถายทอดความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนักศึกษา
5) ความรูความสามารถในการฝก/สอนใหนักศึกษาสามารถเขียนรายงานการวิจัยที่ไดมาตรฐาน
6)ทักษะการสื่อสาร 7) ทักษะการเขียนและตรวจแกผลงาน 8) ความสามารถในการชี้แนะสืบคน
ขอมูล 9) การใหเวลาในการใหคําปรึกษา 10) คุณภาพของการใหคําปรึกษา 11) ความสามารถใน
การประเมินคุณภาพงานวิจัย แตละตัวแปรมีความหมายดังนี้
1) ความรูความสามารถในการใหคําปรึกษาทั่วไป หมายถึง ระดับของคุณลักษณะสวน
บุคคลที่วัดจากความสามารถในการใหคําปรึกษาทั่วไปแกนักศึกษา
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2) ความรูทางวิ ชาการที่ทัน สมัย หมายถึง ระดับของคุณลักษณะสวนบุ คคลที่วัดจาก
ความรูทางวิชาการที่ทันสมัยในเรื่องที่นักศึกษาทําวิจัย และความรูในเรื่องวิธีวิทยาการวิจัย
3) ความรูเรื่องวิธีวิทยาการวิจัย หมายถึง ระดับของคุณลักษณะสวนบุคคลที่วัดจาก
ความรูเรื่องวิธีวิทยาการวิจัย
4) ความรูความสามารถในการถายทอดความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู หมายถึง ระดับ
ของคุณลักษณะสวนบุคคลที่วัดจากความสามารถในการถายทอดความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
นักศึกษา
5) ความรูความสามารถในการฝก/สอนใหนักศึกษาสามารถเขียนรายงานการวิจัยที่ได
มาตรฐาน หมายถึง ระดับของคุณลักษณะสวนบุคคลที่วัดจากความสามารถในการฝก/สอนให
นักศึกษาสามารถเขียนรายงานการวิจัยที่ไดมาตรฐาน
6) ทักษะการสื่อสาร หมายถึง ระดับของคุณลักษณะสวนบุคคลที่วัดจากความสามารถใน
การสื่อสารทั้งทางการพูด การฟง และการเขียน
7) ทักษะการเขียนและตรวจแกผลงาน หมายถึง ระดับของคุณลักษณะสวนบุคคลที่วัด
จากความสามารถในการเขียนและตรวจแกผลงานของนักศึกษา
8) ความสามารถในการชี้แนะสืบคนขอมูล หมายถึง ระดับของคุณลักษณะสวนบุคคลที่
วัดจากความสามารถในการชี้แนะการสืบคนขอมูลการวิจัยไดทั้งระบบสืบคนขอมูลดวยมือ ระบบ
สืบคนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส และระบบการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
9) การใหเวลาในการใหคําปรึกษา หมายถึง ระดับของคุณลักษณะสวนบุคคลที่วัดจาก
การใหเวลาในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา ทั้งจํานวนครั้งที่ใหคําปรึกษาและระยะเวลาในการให
คําปรึกษาในแตละครั้ง
10) คุณภาพของการใหคําปรึกษา หมายถึง ระดับของคุณลักษณะสวนบุคคลที่วัดจาก
คุณภาพของการใหคําปรึกษา
11) ความสามารถในการประเมินคุณภาพงานวิจัย หมายถึง ระดับของคุณลักษณะสวน
บุคคลที่วัดจากความสามารถในการประเมินคุณภาพงานวิจัยไดอยางมีมาตรฐาน

146

เครื่องมือวิจัย
การวิจัยนี้ใชเครื่องมือวิจัย จํานวน 6 ฉบับ ประกอบดวย 1) แนวคําถามการสนทนากลุม
2) แบบสัมภาษณ 3) แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย 4) แบบสังเคราะหงานวิจัย 5) แบบสอบถาม
6) แบบตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ เครื่องมือแตละฉบับมีวัตถุประสงค ลักษณะ
การวัด และที่มาของเครื่องมือ ดังแสดงในตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 วัตถุประสงค ลักษณะการวัด และที่มาของเครื่องมือวิจัยจําแนกตามแบบของเครื่องมือ
เครื่องมือวิจัย
1. แนวคําถามการ
สนทนากลุม

ลักษณะการวัด
ที่มาของเครื่องมือ
- การอภิปรายแสดง ผูวิจัยสราง
ความคิดเห็นตามแนว
คําถาม

3. แบบประเมิน
คุณภาพงานวิจัย

วัตถุประสงค
- ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางแกไข
ปญหาการเรียนรูวิจัย
- ศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนรูวิจัย
- ศึกษาการใชความรูความสามารถดาน
การวิจัยในการปฏิบัติงาน
- ศึกษาระดับคุณภาพงานวิจัยของ
ผูสําเร็จการศึกษา
- ศึกษาสภาพแวดลอมภายในที่สนับสนุน
การสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพ
อากาศ
- ศึกษาสภาพแวดลอมภายในที่ไม
สนับสนุนการสงเสริมการวิจัยของ
หลักสูตรการทัพอากาศ
- ศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกที่
สนับสนุนการสงเสริมการวิจัยของ
หลักสูตรการทัพอากาศ
- ศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกที่ไม
สนับสนุนการสงเสริมการวิจัยของ
หลักสูตรการทัพอากาศ
- ศึกษากลยุทธหรือแนวทางการสงเสริม
การวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
- ประเมินคุณภาพงานวิจัยของผูสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ

4. แบบสังเคราะห
งานวิจัย

- บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นวิจัย
และลักษณะการวิจัย

- แบบตรวจสอบ
รายการ

2. แบบสัมภาษณ

- การตอบคําถาม
ปลายเปดตามแนว
คําถามการสัมภาษณ

ผูวิจัยสราง

- มาตรประมาณคา 5
ระดับ โดยมีเกณฑ
การใหคะแนนแบบ
rubrics scoring

สังเคราะหจากเครื่องมือประเมิน
คุณภาพงานวิจัยของ นงลักษณ
วิรัชชัย (2552) วรรณี อริยะสินสมบูรณ
(2544) ภิรดี วัชรสินธุ (2544) และไชยศ
ไพวิทยศิริธรรม (2544)
สังเคราะหจากเครื่องมือประเมิน
คุณภาพงานวิจัยของ นงลักษณ
วิรัชชัย (2552) เพ็ญณี แนรอท
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5. แบบสอบถาม

6. แบบตรวจสอบ
ความเหมาะสมของ
กลยุทธ

วัตถุประสงค

ลักษณะการวัด

- ศึกษาความตองการจําเปนพัฒนา
หลักสูตรวิจัยดานสภาพการเรียนการสอน
- ศึกษาความตองการจําเปนพัฒนา
หลักสูตรวิจัยดานคุณลักษณะการวิจัย
- ศึกษาความตองการจําเปนพัฒนา
หลักสูตรวิจัยดานทักษะการวิจัย
- ศึกษาความตองการจําเปนพัฒนา
หลักสูตรวิจัยดานคุณลักษณะการให
คําปรึกษา
- เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ
สงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
ที่ผูวิจัยไดยกรางขึ้นจากการทํา SWOT
matrix
- เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ
สงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
ที่ผูวิจัยไดยกรางขึ้นจากการวิเคราะหเนื้อหา
กลยุทธจาก 3 วิธีวิจัย 4 แหลงขอมูล 2 วิธี
กําหนดกลยุทธ

- มาตรประมาณคา 5
ระดับ โดยในสวนของ
การประเมินความ
ตองการจําเปนใช
คําตอบแบบการ
ตอบสนองรายคู
(dual responses)

ที่มาของเครื่องมือ
(2550) วรรณี อริยะสินสมบูรณ
(2544) และ ภิรดี วัชรสินธุ (2544)
ผูวิจัยสราง

- แบบตรวจสอบ
ผูวิจัยสราง
รายการ และการเขียน
อธิบายความคิดเห็น

1. เครื่องมือวิจัยสําหรับการวิจัยเชิงสํารวจ
การวิจัยในสวนของการวิจัยเชิงสํารวจมีวัตถุประสงคหลัก 4 ขอ ไดแก 1) เพื่อศึกษา
ปญหาการดําเนินการหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ 2) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพ
งานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 3) เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมที่สนับสนุนหรือไมสนับสนุนการสงเสริม
การวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ 4) เพื่อศึกษากลยุทธหรือแนวทางการสงเสริมการวิจัยของ
หลักสูตรการทัพอากาศ โดยใชวิธีการสํารวจเชิงคุณภาพ (qualitative survey) 2 วิธี ประกอบดวย
การสนทนากลุม (focus group interview) และการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview)
1.1 การสนทนากลุม (focus group interview) เปนวิธีการสํารวจเพื่อศึกษาปญหาการ
ดําเนินการหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ ตามมุม มองของผูสํา เร็จ การศึก ษา และ
นักศึกษา เครื่องมือที่ใชคือแนวคําถามการสนทนากลุมที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยใชคําถามเดียวกันทั้ง
สองกลุม ยกเวนคําถามที่เกี่ยวของกับการใชความรูความสามารถดานการวิจัยในการปฏิบัติงาน
จะถามเฉพาะกลุมผูสําเร็จการศึกษา คําถามที่ใชมีดังนี้
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1) ระดับความรูความสามารถดานการวิจัยในขณะศึกษาของทานมีเพียงพอที่จะทําวิจัย
หรือไมอยางไร มีปญหาดานใดบางและมีแนวทางแกไขปญหานั้นอยางไร
2) ทานคิดวาแนวทางการพัฒนาการเรียนรูวิจัยเพื่อใหสามารถทําวิจัยไดมีคุณภาพโดย
การพัฒนาดานตางๆ 4 ดานตอไปนี้อยางไร (1) การบริหารจัดการหลักสูตร (2) ผูสอน (3) ผูเรียน
(4) การเรียนการสอน
3) ทานไดใชความรูความสามารถดานการวิจัยในการปฏิบัติงานหรือไมอยางไร (เฉพาะ
กลุมผูสําเร็จการศึกษา)
1.2 การสัมภาษณเชิงลึก เปนวิธีการสํารวจเพื่อศึกษาระดับคุณภาพงานวิจัยของผูสําเร็จ
การศึกษา เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมที่สนับสนุนหรือไมสนับสนุนการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตร
การทัพอากาศ และเพื่อศึกษากลยุทธหรือแนวทางการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
โดยมีผูใหขอมูลสําคัญคืออาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศ เครื่องมือที่ใชคือ แบบสัมภาษณแบบกึ่งมี
โครงสรางที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวยคําถาม 6 ขอ ไดแก
1) คุณภาพงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศเปนอยางไร อยูใน
ระดับใด เปนที่พอใจหรือไม และถาคุณภาพงานวิจัยไมดีมีสาเหตุจากอะไร
2) ทานคิดวาอะไรคือจุดแข็งของการสงเสริมการวิจัยซึ่งหมายถึงสภาพแวดลอมภายใน
วิทยาลัยการทัพอากาศที่ทําใหการเรียนรูวิจัยและผลงานวิจัยของนักศึกษามีความกาวหนาและเปนที่
ยอมรับ
3) ทานคิดวาอะไรคือจุดออนของการสงเสริมการวิจัยซึ่งหมายถึงสภาพแวดลอมภายใน
วิทยาลัยการทัพอากาศที่ไมทําใหการเรียนรูวิจัยและผลงานวิจัยของนักศึกษามีความกาวหนาและเปน
ที่ยอมรับ
4) ท า นคิ ด ว า อะไรคื อ โอกาสของการส ง เสริ ม การวิ จั ย ซึ่ ง หมายถึ ง สภาพแวดล อ ม
ภายนอกวิทยาลัยการทัพอากาศที่เอื้อตอการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ หรือการ
ทําใหการเรียนรูวิจัยและผลงานวิจัยของนักศึกษามีความกาวหนาและเปนที่ยอมรับ
5) ท า นคิ ด ว า อะไรคื อ อุ ป สรรคของการส ง เสริ ม การวิ จั ย ซึ่ ง หมายถึ ง สภาพแวดล อ ม
ภายนอกวิทยาลัยการทัพอากาศที่ไมเอื้อตอการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ หรือ
การทําใหการเรียนรูวิจัยและผลงานวิจัยของนักศึกษามีความกาวหนาและเปนที่ยอมรับ
6) ในความคิดเห็นของทาน กลยุทธหรือแนวทางในการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตร
การทัพอากาศควรจะมีกลยุทธอะไรบาง
ขั้นตอนการสรางแนวคําถามการสนทนากลุมและแบบสัมภาษณมีขั้นตอนการสรางดังนี้
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ขั้นที่ 1 ศึกษาวรรณคดีที่เกี่ยวของเพื่อการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการโครงสรางของตัวแปร
ที่ตอ งการวัด จากนิย ามเชิง ทฤษฎีที่ไ ดจ ากการศึก ษาวรรณคดีที่เ กี่ย วขอ ง นํา มาเขีย นเปน
นิย ามเชิง ปฏิบัติก าร และสรา งขอ คํา ถามของเครื่อ งมือ วิจัย แตล ะฉบับ ตามประเด็น และ
จํานวนขอที่ตองการวัด
ขั้นที่ 2 นําเครื่องมือฉบับรางพรอมกับรายละเอียดเกี่ยวกับหัวขอวิจัย วัตถุประสงคการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัย และนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรในการวิจัย ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หลั กและอาจารย ที่ ปรึ กษาวิ ทยานิ พนธ ร วมเพื่ อตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหาที่ เกี่ ยวกั บความ
ครอบคลุมตามเนื้อหาสาระ ความถูกตองเหมาะสมและความชัดเจนของการใชภาษา
ขั้นที่ 3 นําเครื่องมือฉบับรางพรอมกับรายละเอียดเกี่ยวกับหัวขอวิจัย วัตถุประสงคการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัย และนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรในการวิจัย ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาคา IOC ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานวิธี
วิทยาการวิจัย จํานวน 2 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรการทัพอากาศ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาที่เกี่ยวกับความครอบคลุมตามเนื้อหาสาระ ความถูกตองเหมาะสมและความ
ชัดเจนของการใชภาษา และขอแนะนําเพิ่มเติม ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาสรุปไดวาทั้ง
แนวคําถามการสนทนากลุมและแบบสัมภาษณมีความตรงเชิงเนื้อหาที่เกี่ยวกับความครอบคลุม
ตามเนื้อหาสาระโดยทุกขอคําถามมีคา IOC มากกวา 0.5 มีเพียงการปรับการเขียนขอคําถามให
ชัดเจนมากขึ้น
ขั้นที่ 4 ผูวิจัยปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามที่ผูเชี่ยวชาญไดตรวจสอบความตรง
เชิง เนื้อ หาและการใชสํา นวนภาษาเพื่อสรา งแนวคํา ถามการสนทนากลุมและแบบสัม ภาษณ
ฉบับสมบูรณ
2. เครื่องมือวิจัยสําหรับการสังเคราะหงานวิจัย
เครื่องมือการสังเคราะหงานวิจัยมี 2 ฉบับ คือ แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย และแบบ
สังเคราะหงานวิจัยที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวาในชวงปการศึกษา 2548–2552
ประเด็นวิจัยและลักษณะการวิจัยของเอกสารวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ
ตรงกั บ ความตอ งการดา นการวิ จั ย ของกองทั พ อากาศหรือ ไม อย า งไร โดยที่ ป ระเด็ น วิ จัย และ
ลักษณะการวิ จัย ที่ก องทัพ อากาศตองการไดม าจากการสังเคราะหน โยบายดา นการวิจัยของ
กองทัพอากาศป 2547-2552
2.1 แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
แบบประเมิ นคุ ณภาพงานวิ จั ยเป นแบบประเมิ นที่ ผู วิ จั ยสร างขึ้ นเพื่ อประเมิ นคุ ณภาพ
งานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ มีขั้นตอนการสรางดังนี้
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ขั้นที่ 1 ศึกษาตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยเพื่อ
เปนแนวทางในการกําหนดเนื้อหาและรูปแบบในการประเมินคุณภาพงานวิจัย
ขั้นที่ 2 สรางแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย เปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับโดย
กําหนดเกณฑการใหคะแนนแตละระดับ (rubric score) จํานวน 30 ขอ สรางโดยปรับปรุงมาจาก
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเกณฑการประเมิน และระดับการประเมินคุณภาพงานวิจัยของ ไชยยศ
ไพวิทยศิริธรรม (2544) ภิรดี วัชรสินธุ (2544) วรรณี อริยะสินสมบูรณ (2544) และนงลักษณ
วิรัชชัย และคณะ (2552) โดยมีโครงสรางของแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยดังตารางที่ 3.4 และ
ความหมายของมาตรประมาณคา 5 ระดับ และเกณฑในการแปลผลการประเมินคุณภาพงานวิจัย
แสดงไวในตารางที่ 3.5
ตารางที่ 3.4 แผนผังหัวขอในการประเมินคุณภาพงานวิจัย
เนื้อหาการประเมิน
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหาวิจัย
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 วิธีวิจัยและขั้นตอนการวิจัย
3.2 การกําหนดกลุมตัวอยางหรือผูใหขอมูล
3.3 เครื่องมือวิจัย
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.5 การวิเคราะหขอมูล
4. การสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ
5. การนําเสนอรายงานการวิจัย
รวม

จํานวนขอ
11
6
8

รอยละ
36.7
20.0
26.7

ขอที่
1-9, 29-30
10-15
16-23

3
2
30

10.0
6.7
100.0

24-26
27-28

ตารางที่ 3.5 ความหมายของระดับคะแนนและเกณฑการแปลผลการประเมินคุณภาพงานวิจัย
คะแนน
0
1
2
3
4

ระดับคะแนน
ความหมาย
คุณภาพงานวิจัยต่ํา
คุณภาพงานวิจัยคอนขางต่ํา
คุณภาพงานวิจัยปานกลาง
คุณภาพงานวิจัยคอนขางสูง
คุณภาพงานวิจัยสูง

เกณฑการแปลผลการประเมิน
คะแนน
ความหมาย
ต่ํากวา 0.80
คุณภาพต่ํา
0.81 – 1.60
คุณภาพคอนขางต่ํา
1.61 – 2.40
คุณภาพปานกลาง
2.41 – 3.20
คุณภาพดี
3.21 – 4.00
คุณภาพดีมาก

ขั้นที่ 3 เขียนประเด็นการประเมินตามหัวขอที่กําหนดแลวเสนอใหอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมตรวจสอบความชัดเจน คุณภาพของภาษา
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และความครอบคลุมในเนื้อหาที่ตองประเมิน พรอมทั้งกําหนดเกณฑการใหคะแนนการประเมินใน
ระดับตางๆ สําหรับการประเมินคุณภาพงานวิจัยในแตละประเด็น
ขั้นที่ 4 ผูวิจัยปรับปรุงประเด็นการประเมินตามที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมเสนอแนะ
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของแบบประเมินโดย
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทานโดยการหาคา IOC รวมทั้งความถูกตองของภาษาแลวนํามาปรับปรุง
แกไข เพื่อสรางแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยฉบับสมบูรณ ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
สรุปไดวาประเด็นการประเมินคุณภาพงานวิจัยทั้ง 30 ขอ และเกณฑการประเมินของประเด็นการ
ประเมินคุณภาพงานวิจัยแบบ rubric scoring มีความตรงเชิงเนื้อหาที่เกี่ยวกับความครอบคลุมตาม
เนื้อหาสาระโดยทุกขอประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมินมีคา IOC มากกวา 0.5 มีเพียง
การปรับการเขียนบางประเด็นใหมีความชัดเจนมากขึ้น
2.2 แบบสังเคราะหงานวิจัย
แบบสังเคราะหงานวิจัยเปนแบบฟอรมบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของรายงาน
การวิจัย ประกอบดวย ตัวแปรแบงออกเปน 3 กลุม 1) กลุมตัวแปรปที่พิมพและผูวิจัย 2) กลุมตัวแปร
ประเด็นวิจัย 3) กลุมตัวแปรลักษณะการวิจัย มีขั้นตอนการสรางดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสรางแบบสังเคราะหงานวิจัย
จากงานวิจัยของ นงลักษณ วิรัชชัย และคณะ (2552) เพ็ญณี แนรอท (2550) วรรณี อริยะสินสมบูรณ
(2544) และภิรดี วัชรสินธุ (2544) เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบของแบบสังเคราะหงานวิจัย
ขั้นที่ 2 สรางแบบสังเคราะหงานวิจัย มีลักษณะเปนแบบบันทึกขอมูลที่มีการกําหนดรหัส
สําหรับการบันทึกคาในแตละรายการ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.6 เมื่อสรางเสร็จแลวนํา
แบบสังเคราะหงานวิจัย ไปทดลองทําการบันทึกคุณลักษณะรายงานวิจัยที่ไมใชเอกสารวิจัยวิจัยที่
เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 3 เรื่อง เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของภาษา และความครอบคลุมในการ
เก็บขอมูลตัวแปรคุณลักษณะรายงานการวิจัย ผลการทดลองใชแบบสังเคราะหงานวิจัยสามารถใชได
โดยไมมีการปรับแกเพิ่มเติม
ขั้นที่ 3 นําแบบสังเคราะหงานวิจัยไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธรวมตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และความครอบคลุมของตัวแปรการวิจัย
แลวนํามาปรับปรุงแกไข
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของแบบสังเคราะหงานวิจัย
โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน โดยการหาคา IOC รวมทั้งความถูกตองของภาษาแลวนํามา
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ปรับปรุงแกไข เพื่อสรางแบบสังเคราะหงานวิจัยฉบับสมบูรณ ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
สรุปไดวาประเด็นการสังเคราะหงานวิจัยทุกขอมีความตรงเชิงเนื้อหาที่เกี่ยวกับความครอบคลุมตาม
เนื้อหาสาระ โดยทุกขอประเด็นการสังเคราะหมีคา IOC มากกวา 0.5 มีเพียงการปรับการเขียนบาง
ประเด็นใหมีความชัดเจนมากขึ้น
ตารางที่ 3.6 รหัสตัวแปรในการสังเคราะหงานวิจัย
ตัวแปร
1. ปที่ตีพิมพ
2. วุฒิสูงสุดของผูวิจัย
3. ประเด็นวิจัย
3.1 ประเด็นวิจัยตามกลุมเนื้อหาของหลักสูตรการทัพอากาศ
3.2 ประเด็นวิจัยตามความตองการของกองทัพอากาศ
1) การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการ
การฝกอบรม และการพัฒนาบุคลากร
2) การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการจัดหาอาวุธ
ยุทโธปกรณใหสามารถที่จะวางกําลังหนวยปฏิบัติการใน
ระดับตางๆ ไดอยางเต็มความสามารถ
3) การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการใชกําลังทาง
อากาศในการเฝาตรวจระวังภัยทางอากาศ
4) การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการใชกําลังทาง
อากาศในการดําเนินกลยุทธรวมกับกําลังอื่นๆ
5) การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการใชกําลังทางอากาศ
ในการพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน
6) การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสราง
และระบบการบริหารจัดการของกองทัพอากาศ
7) การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาหลักการและ
หลักนิยมทางทหาร
4. ลักษณะการวิจัย
4.1 แบบการวิจัย

4.2 ผลการวิจัย
1) ขอคนพบที่เปนความรูพื้นฐาน
2) ขอคนพบที่เปนความรูประยุกต
3) ขอคนพบที่เปนนวัตกรรมขั้นการประดิษฐคิดคน

คาตัวแปร
1 = 2548, 2 = 2549, 3 = 2550, 4 = 2551, 5 = 2552
1 = ปริญญาตรี, 2 = ปริญญาโท, 3 = ปริญญาเอก
1 = ผูนําและการบริหาร, 2 = ยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรทหาร,
3 = ความมั่นคงแหงชาติ, 4= กําลังทางอากาศ, 5 = อื่นๆ
0 = ไมสอดคลอง, 1 = สอดคลอง
0 = ไมสอดคลอง, 1 = สอดคลอง

0 = ไมสอดคลอง, 1 = สอดคลอง
0 = ไมสอดคลอง, 1 = สอดคลอง
0 = ไมสอดคลอง, 1 = สอดคลอง
0 = ไมสอดคลอง, 1 = สอดคลอง
0 = ไมสอดคลอง, 1 = สอดคลอง

1 = การวิจัยเชิงบรรยาย, 2 = การวิจัยเชิงสํารวจ,3 = การวิจัยเชิง
สัมพันธ, 4 = การวิจัยเปรียบเทียบ-สาเหตุ, 5 = การวิจัยเชิง
ทดลอง, 6 = การวิจัยเชิงประเมิน, 7 = การวิจัยและพัฒนา, 8 =
การวิจัยเชิงประวัติศาสตร, 9 = การวิจัยอนาคต, 10 = การ
สังเคราะหงานวิจัย, 11 = การวิจัยเชิงคุณภาพ, 12 = การวิจัยผสม
เชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพ
0 = ไมใช, 1 = ใช
0 = ไมใช, 1 = ใช
0 = ไมใช, 1 = ใช

153
ตัวแปร
4) ขอคนพบที่เปนนวัตกรรมขั้นขั้นการทดลองใช
5) ขอคนพบที่เปนนวัตกรรมขั้นการนําไปใชท่วั ไป
6) ขอเสนอแนะระดับนโยบาย
7) ขอเสนอแนะระดับปฏิบัติ
8) ขอเสนอแนะทําวิจัยตอยอด
9) ไมใหขอเสนอแนะ

คาตัวแปร
0 = ไมใช, 1 = ใช
0 = ไมใช, 1 = ใช
0 = ไมใช, 1 = ใช
0 = ไมใช, 1 = ใช
0 = ไมใช, 1 = ใช
0 = ไมใช, 1 = ใช

3. เครื่องมือวิจัยสําหรับการวิจัยประเมินความตองการจําเปน
การวิจัยในสวนของการประเมินความตองการจําเปน มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความ
ตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยใน 4 ดาน ประกอบดวย 1) ความตองการจําเปนพัฒนา
หลักสูตรวิจัยดานสภาพการเรียนการสอนหลักสูตรวิจัย 2) ความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตร
วิจัยดานคุณลักษณะการวิจัย 3) ความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยดานทักษะการวิจัย 4)
ความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยดานคุณลักษณะการใหคําปรึกษา โดยใชแบบสอบถาม
แบบเติมคําและเลือกคําตอบเปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล คําตอบของแบบสอบถามมีทั้งให
เลือกคําตอบและมาตรประมาณคา 5 ระดับ โดยในสวนของการประเมินความตองการจําเปนใช
คําตอบแบบการตอบสนองรายคู (dual responses) ขั้นตอนการสรางเครื่องมือมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาวรรณคดีที่เกี่ยวของกับการประเมินความตองการจําเปนเพื่อการกําหนด
นิยามเชิงปฏิบัติการโครงสรางของตัวแปรที่ตองการวัด จากนิยามเชิงทฤษฎีที่ไดจากการศึกษา
วรรณคดีที่เกี่ยวของ นํามาเขียนเปนนิยามเชิงปฏิบัติการ
ขั้นที่ 2 จากนิยามเชิงปฏิบัติการนํามาสรางตารางกําหนดแผนผังการสรางเครื่องมือวิจัย
(table of specification) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.7
ขั้นที่ 3 สรางขอคําถามของเครื่องมือวิจัยตามประเด็นและจํานวนขอที่ตองการวัดตามที่
ระบุไวในตารางกําหนดแผนผังการสรางเครื่องมือวิจัย
ขั้นที่ 4 นําเครื่องมือฉบับรางพรอมกับรายละเอียดเกี่ยวกับหัวขอวิจัย วัตถุประสงคการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัย นิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรในการวิจัย และตารางกําหนดแผนผังการสราง
เครื่องมือวิจัย (table of specification) ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวมเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาที่เกี่ยวกับความครอบคลุมตามเนื้อหาสาระ ความ
ถูกตองเหมาะสมและความชัดเจนของการใชภาษา ความเหมาะสมในรูปแบบของการวัดตัวแปร ความ
เหมาะสมของสัดสวนการวัดในแตละตัวแปร และขอแนะนําเพิ่มเติมอื่น ๆ
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ตารางที่ 3.7 โครงสรางของแบบสอบถามการประเมินความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัย
ความตองการ
จําเปน
1. สภาพการ
เรียนการสอน
หลักสูตรวิจัย

2. คุณลักษณะ
การวิจัยของ
ผูเรียน

3. ทักษะ
การวิจัยของ
ผูเรียน

4. คุณลักษณะ
การใหคําปรึกษา
ของผูสอน

ตัวแปร
1. ความเพียงพอของเอกสารวิชาการ ตํารา สําหรับคนควาวิจัย
2. ความพรอมและความทันสมัยของคอมพิวเตอรและโปรแกรม
การวิเคราะหขอมูล
3. ความรูของวิทยากร/อาจารยผูบรรยายของหลักสูตรวิจัย
4. ประสบการณการวิจัยของวิทยากร/อาจารยผูบรรยายของหลักสูตร
วิจัย
5. ความสามารถในการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัย
6. ความเหมาะสมของเวลาที่จัดใหสําหรับการใหคําปรึกษาของ
อาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัย
7. ความเหมาะสมของอัตราสวนอาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัยตอ
นักศึกษา
8. ความชัดเจนของกระบวนการการกําหนดชื่อเรื่องวิจัย/แนว
ทางการทําวิจัย
9. ความเหมาะสมของความยุติธรรมของการประเมินผลงานวิจัย
10. ความเหมาะสมในการสงเสริมการเผยแพรงานวิจัย
11. ความรูความสามารถดานการอานรายงาน
12. ความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร
13. ความรูความสามารถในการสืบคนขอมูล
14. ความรูความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
15. เจตคติตอการวิจัย
16. แรงจูงใจในการเรียนรูวิจัย
17. ความรูความสามารถในการเขียนรายงาน
18. การกําหนดปญหาวิจัย/โจทยวิจัย
19. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
20. การกําหนดวิธีการวิจัย
21 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางหรือผูใหขอมูลสําคัญ
22. การกําหนดตัวแปรที่ตองการศึกษา
23. การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
24. การใชสถิติและแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล
25. การวิเคราะหและแปลความหมายขอมูลเชิงคุณภาพ
26. การเขียนรายงานวิจัย
27. การอภิปรายและใหขอเสนอแนะ
28. ความรูความสามารถในการใหคําปรึกษาทั่วไป
29. ความรูทางวิชาการที่ทันสมัย
30. ความรูเรื่องวิธีวิทยาการวิจัย

น้ําหนัก
หมาย
จํานวน ตอน
ความสําคัญ
เลข
ขอ
ที่
(รอยละ)
ขอ
20.8
10
2
1-10

14.6

7

2

11-17

20.8

10

2

18-27

22.9

11

2

27-38
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ความตองการ
จําเปน

5. ทักษะ
การวิจัยของ
ผูสอน

ตัวแปร
31. ความรูความสามารถในการถายทอดความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู
32. ความรูความสามารถในการฝก/สอนใหนักศึกษาสามารถเขียน
รายงานการวิจัยที่ไดมาตรฐาน
33. ทักษะการสื่อสาร
34. ทักษะการเขียนและตรวจแกผลงาน
35. ความสามารถในการชี้แนะสืบคนขอมูล
36. การใหเวลาในการใหคําปรึกษา
37. คุณภาพของการใหคําปรึกษา
38. ความสามารถในการประเมินคุณภาพงานวิจัย
39. การกําหนดปญหาวิจัย/โจทยวิจัย
40. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
41. การกําหนดวิธีการวิจัย
42.การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางหรือผูใหขอมูลสําคัญ
43. การกําหนดตัวแปรที่ตองการศึกษา
44. การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
45. การใชสถิติและแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล
46. การวิเคราะหและแปลความหมายขอมูลเชิงคุณภาพ
47. การเขียนรายงานวิจัย
48. การอภิปรายและใหขอเสนอแนะ
รวม

น้ําหนัก
หมาย
จํานวน ตอน
ความสําคัญ
เลข
ขอ
ที่
(รอยละ)
ขอ

20.8

10

100.0

48

2

39-48

ขั้นที่ 5 นําเครื่องมือฉบับรางพรอมกับรายละเอียดเกี่ยวกับหัวขอวิจัย วัตถุประสงคการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัย นิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรในการวิจัย และตารางกําหนดแผนผังการสราง
เครื่องมือวิจัย (table of specification) ใหผูเชี่ยวชาญดานวิธีวิทยาการวิจัย 2 ทาน และผูเชี่ยวชาญ
ดานหลักสูตรการทัพอากาศ 3 ทาน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาคา IOC ที่เกี่ยวกับ
ความครอบคลุมตามเนื้อหาสาระ รวมทั้งความถูกตองเหมาะสมและความชัดเจนของการใชภาษา
ความเหมาะสมในรูปแบบของการวัดตัวแปร ความเหมาะสมของสัดสวนการวัดในแตละตัวแปร
และขอแนะนําเพิ่มเติม ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาสรุปไดวาทุกขอคําถามมีความตรง
เชิงเนื้อหาที่เกี่ยวกับความครอบคลุมตามเนื้อหาสาระโดยทุกขอคําถามมีคา IOC มากกวา 0.5 มี
เพียงการปรับการเขียนคําถามบางคําถามใหมคี วามชัดเจนมากขึ้น
ขั้นที่ 6 ผูวิจัยปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามที่ผูเชี่ยวชาญไดตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
และการใชสํานวนภาษาแลว นําไปใหผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2552 จํานวน 2 คน และอาจารย
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จํานวน 2 คนที่ไมใชกลุมตัวอยางทดลองทําแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความเขาใจในขอคําถาม
ตางๆ และการใชเวลาในการทําแบบสอบถาม เพื่อนําไปปรับปรุงแกไข ผลการทดลองใชสามารถใชไดดี
ใชเวลาในการทําแบบสอบถามประมาณ 20-30 นาที และมีการปรับการเขียนคําถามบางขอใหชัดเจน
มากขึ้น
ขั้นที่ 7 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับอาจารยและผูสําเร็จ
การศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยนําผลที่ไดมา
วิเคราะหหาคาความเที่ยง (reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
alpha coefficient) มีคาพิสัยความเที่ยงอยูระหวาง 0.813-0.974 รายละเอียดผลการวิเคราะหคา
ความเที่ยงของแตละตัวแปรแสดงดังตารางที่ 3.8
ตารางที่ 3.8 คาความเที่ยงเชิงสอดคลองภายในของแบบสอบถาม
ความตองการจําเปน
1. สภาพการเรียนการสอนหลักสูตรวิจัย
2. คุณลักษณะการวิจัยของผูเรียน
3. ทักษะการวิจัยของผูเรียน
4. คุณลักษณะการใหคําปรึกษาของผูสอน
5. ทักษะการวิจัยของผูสอน

จํานวนขอ
10
7
10
11
10

ความเที่ยง
0.813
0.861
0.961
0.964
0.974

4. เครื่องมือวิจัยสําหรับการตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ
เครื่องมือวิจัยสําหรับการตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัย เปน
แบบตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธสงเสริมการวิจัยที่ผูวิจัยไดยกรางขึ้น โดยแบงออกเปน 2
ชุด ชุดแรกเปนแบบตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธสงเสริมการวิจัยที่ผูวิจัยไดยกรางขึ้นจาก
การทํา SWOT matrix ซึ่งใชสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกที่เปน จุดแข็ง
จุดออน โอกาส อุปสรรคที่ไดจากการสัมภาษณอาจารย โดยกําหนดเปนกลยุทธระดับแนวทาง
ปฏิบัติ 4 กลยุทธ ไดแก 1) กลยุทธ SO เปนกลยุทธที่ใชจุดแข็งเพื่อใหไดรับโอกาสมากที่สุดหรือ
เรียกวา กลยุทธเพื่อขยายงานและสรางความเจริญเติบโต (stars) 2) กลยุทธ ST เปนกลยุทธที่ใช
จุดแข็ ง เพื่ อ หลีก เลี่ ย งอุ ปสรรค หรื อเรีย กวา กลยุ ท ธรั ก ษาเสถี ย รภาพ ชะลอ ปรับ ปรุง พัฒ นา
สมรรถนะภายในเพื่อรอโอกาสที่เหมาะสมในการดําเนินกิจการใหเจริญเติบโตตอไป (cash cows) 3)
กลยุทธ WO เปนกลยุทธลดจุดออน หรือกลยุทธสงเสริม ปรับปรุง เรงรัดเพื่อสรางโอกาสในการขยาย
งาน หรือสรางความเจริญเติบโตในอนาคต (question marks) 4) กลยุทธ WT เปนกลยุทธลด
จุดออน และหลีกเลี่ยงอุปสรรค หรือเรียกวากลยุทธตัดทอน ยุบเลิก ควบกิจการ (dogs) ชุดที่สอง
เป น แบบตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุ ท ธ สง เสริ ม การวิ จัย ที่ผู วิจั ย ได ย กร า งขึ้น จากการ
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วิเคราะหเนื้อหาของผลการวิจัยทั้ง 3 วิธี คือการวิจัยเชิงสํารวจ การสังเคราะหงานวิจัย และการวิจัย
ประเมินความตองการจําเปน ซึ่งถือวาเปนกลยุทธโดยรวมของการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการ
ทัพอากาศ โดยกําหนดเปนกลยุทธหลัก กลยุทธรอง และกลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ ผูวิจัยให
ผูเชี่ยวชาญดานวิธีวิทยาการวิจัย 2 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรการทัพอากาศ 3 ทาน
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาที่เกี่ยวกับความครอบคลุมตามเนื้อหาสาระ โดยการหาคา IOC รวมทั้ง
ความถูกตองเหมาะสมและความชัดเจนของการใชภาษา สรุปผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาได
วา แบบตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธมีความตรงเชิงเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ตองตรวจสอบ
โดยแตละประเด็นของการตรวจสอบมีคา IOC มากกวา 0.5 มีเพียงการปรับการเขียนบางประเด็นใหมี
ความชัดเจนมากขึ้น

การเก็บรวบรวมขอมูล
1. การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงสํารวจและการวิจัยประเมินความตองการจําเปน
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงสํารวจและการวิจัยประเมินความตองการจําเปน
ประกอบดวย
1.1 ผูวิจัย ทํา หนัง สือ ขอความรว มมือ ถึง ผูใหขอ มูล ในการเขา รว มสนทนากลุม การ
สัมภาษณ และการตอบแบบสอบถาม โดยการเก็บรวบรวมขอมูลในสวนของอาจารยวิทยาลัย
การทัพ อากาศ และนัก ศึก ษาหลัก สูตรการทัพ อากาศ ผูวิจัย ขอใหภ าควิช าวิจัย และจิต วิท ยา
การศึก ษา คณะครุศาสตร จุฬ าลงกรณม หาวิท ยาลัย ออกหนัง สือถึง วิท ยาลัยการทัพ อากาศ
เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
1.2 ผูวิจัยสงหนังสือเชิญพรอมแนบแนวคําถามในการสนทนากลุมถึงผูใหขอมูล และทํา
หนาที่ผูดําเนินการสนทนากลุมดวยตนเอง เชนเดียวกันกับการสัมภาษณอาจารย ผูวิจัยสงหนังสือ
เชิญพรอมแนบแนวคําถามการสัมภาษณถึงอาจารย และดําเนินการการสัมภาษณดวยตนเอง
ในขณะที่การเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามผูวิจัยสงและรับคืนแบบสอบถามทางไปรษณีย
เปนสวนใหญโดยแนบซองจดหมายพรอมจาหนาซองและติดแสตมปไปพรอมกับการจัดสงดวย มี
ผูใหขอมูลบางสวนที่ผูวิจัยสงและรับคืนดวยตนเอง และมีบางสวนที่อยูตางประเทศใชสงและรับคืน
แบบสอบถามทาง e-mail มีการติดตามสอบถามถึงการสงคืนทางโทรศัพท พบวาบางคนไมไดรับ
จดหมาย ผูวิจัยจึงใชสงและรับคืนแบบสอบถามทาง e-mail ทําใหไดรับคืนรวดเร็วขึ้น เวลาที่เก็บขอมูล
อยูระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม 2553
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2. การเก็บรวบรวมขอมูลการสังเคราะหงานวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูลการสังเคราะหงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพ
อากาศ มีขั้นตอนดําเนินการดังนี้
2.1 รวบรวมเอกสารวิ จั ย ของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาแต ล ะคนที่ เ ก็ บ ไว ที่ ห อสมุ ด
กองทัพอากาศ จํานวน 393 เลม
2.2 คัดเลือกเอกสารวิจัยที่ทําโดยผูวิจัยที่เปนทหารอากาศสังกัดกองทัพอากาศ จํานวน
316 เลม
2.3 อานงานวิจัยโดยละเอียดเพื่อประเมินคุณภาพงานวิจัยโดยใชแบบการประเมิน
คุณภาพงานวิจัย และบันทึกคุณลักษณะงานวิจัยโดยใชแบบสังเคราะหงานวิจัย
2.4 จัดเตรียมแฟมขอมูลการสังเคราะหงานวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูลการตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูลการตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธสงเสริมการวิจัยของ
ผูท รงคุณ วุ ฒิ ดํา เนิน การโดยให ผู ท รงคุ ณ วุฒิ ต รวจสอบความเหมาะสมของกลยุท ธ ดว ยแบบ
ตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ ผูวิจัยสงหนังสือเชิญพรอมแนบเอกสารที่เกี่ยวของและแบบ
ตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธใหผูทรงคุณวุฒิ และรับคืนผลการตรวจสอบดวยตนเอง ใชเวลา
ในการเก็บขอมูลประมาณ 2 สัปดาห ผูทรงคุณวุฒิบางทานขอใหสงเอกสารที่เกี่ยวของและแบบ
ตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธทาง e-mail เพื่อการสงผลการตรวจสอบกลับทาง e-mail

การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลของการวิจัยเชิงสํารวจ
การวิจัยเชิงสํารวจในการวิจัยนี้เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสนทนากลุม และการสัมภาษณ
ดังนั้นการวิเคราะหขอมูลจึงใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)
2. การวิเคราะหขอมูลของการสังเคราะหงานวิจัย
การวิเคราะหขอมูลในสวนของการประเมินคุณภาพงานวิจัยใชสถิติบรรยาย สถิติที่ใชคือ
ความถี่ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับสวนของการสังเคราะหงานวิจัย ใชสถิติ
บรรยาย สถิติที่ใชคือ ความถี่ และรอยละ
3. การวิเคราะหขอมูลของการวิจัยประเมินความตองการจําเปน
การวิ จั ย ประเมิ น ความต อ งการจํ า เป น ในครั้ ง นี้ ใ ช แ บบสอบถามเป น เครื่ อ งมื อ เก็ บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลจึงเปนไปตามลักษณะของขอมูล โดยในสวนของการสํารวจ
เกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูลใชสถิติบรรยาย สถิติที่ใช ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และ
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คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความตองการจําเปนในการสงเสริม
การวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ เพื่อแสดงระดับของความตองการจําเปนดานตางๆ โดยใชคา
ดัชนี PNImodified ซึ่งมีสูตรในการคํานวณ คือ PNImodified = (I – D)/D โดย I (Importance)
หมายถึงระดับความคาดหวังที่ตองการใหเกิด หรือสภาพที่ควรจะเปน และ D (degree of
success) หมายถึงระดับสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน สวนการจัดลําดับความสําคัญของความตองการ
จําเปนใชการเรียงคาดัชนี PNI modified จากมากไปหานอย คาดัชนีที่มีคามากแปลวามีความตองการ
จําเปนสูงที่ตองไดรับความสนใจพัฒนามากกวาดัชนีที่มีคานอยกวา โดยตั้งเกณฑการประเมินไว
วา ความตองการจําเปนที่มีคาดัชนี PNImodified เทากับหรือมากกวาคาเฉลี่ย PNImodified ของแตละ
กลุมผูระบุความตองการจําเปนถือวามีความตองการจําเปนตองพัฒนา
4. การวิเคราะหขอมูลของการกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
การวิเคราะหขอมูลของการกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพ
อากาศใชวิธีการกําหนดกลยุทธ 2 วิธี คือ ใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา และเทคนิค SWOT
analysis ซึ่งในสวนของเทคนิค SWOT analysis กําหนดกลยุทธดวยการทํา SWOT martix โดย
ผูวิจัยและตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธโดยผูทรงคุณวุฒิ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิ จั ย เรื่ อ ง การกํ า หนดกลยุ ท ธ เ พื่ อ ส ง เสริ ม การวิ จั ย ของหลั ก สู ต รการทั พ อากาศ
กองทัพอากาศ: วิธีวิจัยแบบผสมของการสังเคราะหงานวิจัย การวิจัยเชิงสํารวจ และการวิจัย
ประเมินความตองการจําเปน เปนงานวิจัยที่มุงกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตร
การทัพอากาศโดยใชการวิจัยเปนฐาน(research-based strategy formulation) มีวัตถุประสงคใน
การวิจัย 4 ขอ ไดแก 1) เพื่อกําหนดประเด็นวิจัยและคุณลักษณะการวิจัยที่สอดคลองกับนโยบาย
ด า นการวิ จั ย ของกองทั พ อากาศ และเพื่ อ ศึ ก ษาป ญ หาการดํ า เนิ น การหลั ก สู ต รวิ จั ย และ
สภาพแวดลอมการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ 2) เพื่อสังเคราะหงานวิจัยของ
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศในประเด็นวิจัยและลักษณะการวิจัย และเปรียบเทียบผลการ
สังเคราะหกับแนวนโยบายดานการวิจัยของกองทัพอากาศ 3) เพื่อกําหนดความตองการจําเปนใน
การพัฒนาหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ 4) เพื่อกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมสําหรับการ
สงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยแบงการนําเสนอเปน 6 ตอน ตอนที่ 1 ผลการ
วิเคราะหนโยบายดานการวิจัยและพัฒนาของกองทัพอากาศ ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหปญหาและ
แนวทางการพัฒนาการดําเนินการหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ ตอนที่ 3 ผลการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมของการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ ตอนที่ 4 ผลการ
สังเคราะหงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ตอนที่ 5 ผลการประเมินความ
ตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ ตอนที่ 6 ผลการกําหนดกลยุทธ
เพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ รายละเอียดของแตละตอนมีดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหนโยบายดานการวิจัยและพัฒนาของกองทัพอากาศ
จากการวิเคราะหเนื้อหานโยบายดานการวิจัยของกองทัพอากาศตั้งแตป 2547 – 2552
สามารถแบงความตองการดานการวิจัยของกองทัพอากาศไดเปน 2 ดาน คือ ความตองการดาน
เนื้อหาสาระหรือประเด็นวิจัยที่กองทัพอากาศตองการใหทําวิจัย และความตองการดานลักษณะ
การวิจัยซึ่งแบงยอยไดเปนลักษณะวิธีการวิจัยหรือแบบการวิจัย และลักษณะของผลการวิจัย
ดังนั้น จึงแบงการนําเสนอผลการวิเคราะหความตองการดานการวิจัยของกองทัพอากาศเปน 2
สวน สวนแรก เสนอผลการสังเคราะหประเด็นวิจัยที่กองทัพอากาศตองการ และสวนที่สอง เสนอ
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ผลการสั ง เคราะห ลั ก ษณะการวิ จั ย ที่ ก องทั พ อากาศต อ งการจากนโยบายด า นการวิ จั ย ของ
กองทัพอากาศตั้งแตป 2547–2552
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหเพื่อกําหนดประเด็นวิจัยจากนโยบายดานการวิจัยของ
กองทัพอากาศ
การวิเคราะหในสวนนี้เปนการวิเคราะหวาในนโยบายดานการวิจัยของกองทัพอากาศ
ตั้งแตป 2547 ถึงป 2552 สามารถสรุปเปนแนวนโยบายดานการวิจัยโดยรวมอะไรบาง เพื่อใช
แนวนโยบายที่สังเคราะหไดเปนกรอบในการเปรียบเทียบกับประเด็นวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรการทัพอากาศ ผลการวิเคราะหสรุปไดแนวนโยบายโดยรวมที่สังเคราะหขึ้น จํานวน 12
แนวนโยบาย รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.1 สรุปไดดังนี้
แนวนโยบายดานการวิจัยโดยรวมขอที่ 1 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานการวิจัย
ประยุ กต และการวิ จั ยพื้ นฐาน เพื่ อสร างองค ความรู และนวั ตกรรมที่ สอดคล องกั บภารกิ จของ
กองทัพอากาศและตรงกับความตองการทางยุทธการ โดยเนนการพึ่งพาตนเองทั้งทางดานพื้นฐานและ
การตอยอด เปนนโยบายที่ยกมาจากนโยบายดานการวิจัยขอที่ 1 ป 2547 (สงเสริมการวิจัยและ
พัฒนาดานการวิจัยประยุกตและการวิจัยพื้นฐาน เพื่อสรางองคความรู และนวัตกรรมที่สอดคลองกับ
ภารกิจของกองทัพอากาศและตรงกับความตองการทางยุทธการ โดยเนนการพึ่งพาตนเองทั้งทางดาน
พื้นฐานและการตอยอด)
แนวนโยบายดานการวิจัยโดยรวมขอที่ 2 สงเสริมการวิจัยเพื่อปฏิรูประบบการศึกษาของ
กองทัพอากาศในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหตรงกับความตองการของกองทัพ ตลอดจนสราง
ขวัญและกําลังใจเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางเปนระบบที่ยั่งยืน เปนนโยบายที่ยกมาจากนโยบาย
ดานการวิจัยขอที่ 2 ป 2547
แนวนโยบายดานการวิจัยโดยรวมขอที่ 3 สงเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับดานการบริหาร
และพัฒนากําลังพลของกองทัพอากาศใหมีความรูความสามารถ ทักษะและธรรมาภิบาลเพื่อ
รองรับการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอการพัฒนา
กองทัพอากาศไดอยางยั่งยืน เปนนโยบายที่ใชเนื้อหาของนโยบายดานการวิจัยขอที่ 1 ป 2551
โดยพิจารณาวาเนื้อหาสวนหนึ่งของนโยบายดานการวิจัยขอที่ 2 ป 2552 (สงเสริมการวิจัยและ
พัฒนาดานหลักการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานและพัฒนากําลังพลของกองทัพอากาศ รวมทั้ง
การพัฒนาหลักนิยม ตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศที่เหมาะสม
สอดคลองกับภัยคุกคาม และสภาพแวดลอมของประเทศไทย) มีเนื้อหาที่สอดคลองกับนโยบายขอนี้
คือสวนที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาดานหลักการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานและพัฒนากําลังพล
ของกองทัพอากาศ
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แนวนโยบายดานการวิจัยโดยรวมขอที่ 4 สงเสริมและพัฒนาการวิจัยที่มีความเชื่อมโยง
กับองคกรภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อใหเกิดการถายโอนความรู ดานโครงสราง ระบบการบริหาร
จัดการ เทคโนโลยี และระบบการประเมินผล รวมทั้งเทคนิคการปรับเปลี่ยนภายในองคกร เพื่อให
สอดคลองกับวิวัฒนาการสมัยใหมและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป เปนนโยบายที่ยกมาจาก
นโยบายดานการวิจัยขอที่ 5 ป 2547
แนวนโยบายดานการวิจัยโดยรวมขอที่ 5 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนายุทโธปกรณของกองทัพรวมทั้งการสรางนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจของกองทัพอากาศบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเองตลอดจนการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต เปนนโยบายเกิดจากการรวมเนื้อหาดานการพัฒนาขีดความสามารถ
ดานยุทโธปกรณของนโยบายดานการวิจัยขอที่ 3 ป 2547 (สงเสริมการวิจัยและพัฒนาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สําคัญเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการใชกําลังทางอากาศ) นโยบายดาน
การวิจัยขอที่ 2 ป 2551(สงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเองในระยะยาว โดยใหความสําคัญ
กับอากาศยานไรนักบิน ระบบเชื่อมโยงขอมูลทางยุทธวิธี รวมไปถึงการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ
การปองกันและปราบปรามการกอการรายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต) และนโยบายดานการวิจัยขอที่ 1 ป 2552 (สงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนายุทโธปกรณของกองทัพรวมทั้งการสรางนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจหลักของกองทัพอากาศ ตลอดจนการแกไขปญหาการกอความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต)
แนวนโยบายดานการวิจัยโดยรวมขอที่ 6 สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาใน
เชิงบูรณาการระหวางเหลาทัพรวมกัน ทั้งในดานความมั่นคง การพัฒนาประเทศ และการสนับสนุน
อุตสาหกรรมปองกันประเทศ เปนนโยบายที่ยกมาจากนโยบายดานการวิจัยขอที่ 4 ป 2547
แนวนโยบายดานการวิจัยโดยรวมขอที่ 7 สงเสริมการวิจัยแบบบูรณาการระหวาง
หนวยงานภายในและภายนอกกองทัพอากาศทั้งองคกรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยและพัฒนาของกองทัพใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเนนการ
ถายโอนความรูและเทคโนโลยีที่เปนประโยชนตอกองทัพอากาศ เปนนโยบายเกิดจากการรวม
เนื้อหาของนโยบายดานการวิจัยขอ 2 ของป 2550 (สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาบน
พื้นฐานของการพึ่งพาตนเองรวมทั้งการวิจัยและพัฒนาแบบตอยอดรวมกับภาครัฐ และเอกชนอื่นๆ
เพื่อเปนประโยชนในการใชงานในกองทัพอากาศ) นโยบายดานการวิจัยขอ 4 ของป 2551(สงเสริม
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การศึกษาวิจัยแบบบูรณาการและการมีสวนรวมระหวางกองทัพกับหนวยงานวิจัยของภาครัฐ
องคกร สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษาดานเทคโนโลยีของภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ โดยเนนการถายทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหสอดรับกับสภาพแวดลอมและ
นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป) และนโยบายดานการวิจัยขอ 4 ของป 2552 (สงเสริมการวิจัยและ
พัฒนาแบบบูรณาการทั้งหนวยงานภายในและนอกกองทัพอากาศเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยและ
พัฒนาของกองทัพใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเนนการถายทอดเทคโนโลยีและการสรางองคความรูที่
เปนประโยชนตอกองทัพอากาศ) โดยทั้ง 3 นโยบายเปนนโยบายที่มีเนื้อหาเปนเรื่องเดียวกันใน
ประเด็นของการวิจัยแบบบูรณาการกับหนวยงานอื่นเพื่อพัฒนากองทัพ ยกเวนในประเด็นวิจัยและ
พัฒนาบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองของนโยบายดานการวิจัยขอ 2 ของป 2550 ซึ่งไปสอดคลอง
กับนโยบายดานการวิจัยขอ 1 ของป 2547(สงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานการวิจัยประยุกตและ
การวิจัยพื้นฐาน เพื่อสรางองคความรู และนวัตกรรมที่สอดคลองกับภารกิจของกองทัพอากาศและ
ตรงกับความตองการทางยุทธการ โดยเนนการพึ่งพาตนเองทั้งทางดานพื้นฐานและการตอยอด) ดังนั้น
จึงสามารถนําเนื้อหาสวนนี้ไปรวมกับนโยบายดานการวิจัยขอ 1 ของป 2547 ซึ่งยกมาเปนนโยบาย
ดานการวิจัยโดยรวมขอที่ 1 ได
แนวนโยบายดานการวิจัยโดยรวมขอที่ 8 สงเสริมการวิจัยเพื่อใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล วิธีปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐาน โดยมีรูปแบบการประเมินผลที่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อให
สอดคลองกับระบบการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ เปนนโยบายที่ยกมาจากนโยบายดานการวิจัย
ขอที่ 6 ป 2547
แนวนโยบายดานการวิจัยโดยรวมขอที่ 9 มุงเนนการวิจัยและพัฒนาดานโครงสรางและ
ระบบการบริหารจัดการใหครอบคลุมตั้งแตการกําหนดนโยบาย ระดับการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
และระดับหนวยปฏิบัติงาน เปนนโยบายที่ยกมาจากนโยบายดานการวิจัยขอที่ 7 ป 2547
แนวนโยบายดานการวิจัยโดยรวมขอที่ 10 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานหลักการและ
หลักนิยมทางทหาร เปนนโยบายที่ยกมาจากนโยบายดานการวิจัยขอที่ 8 ป 2547 โดยรวมเนื้อหา
สวนที่เปนการพัฒนาหลักนิยมในนโยบายดานการวิจัยขอที่ 2 ป 2552 (สงเสริมการวิจัยและ
พัฒนาดานหลักการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานและพัฒนากําลังพลของกองทัพอากาศ รวมทั้ง
การพัฒนาหลักนิยม ตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศที่เหมาะสม
สอดคลองกับภัยคุกคาม และสภาพแวดลอมของประเทศไทย) เขามาไวดวย
แนวนโยบายดานการวิจัยโดยรวมขอที่ 11 สงเสริมการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศโดยเนนการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การปฏิบัติ
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ภารกิจฝนหลวง พลังงานทางเลือก การอนุรักษสิ่งแวดลอม การดับไฟปา และการบรรเทาสาธารณภัย
เปนแนวนโยบายที่เกิดจากการรวมเนื้อหาของนโยบายดานการวิจัย 4 ขอเขาดวยกัน คือ นโยบาย
ขอที่ 9 ป 2547 (สงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานการปฏิบัติการทางทหารที่ไมใชสงคราม และ
การปฏิบัติการทางทหารอื่น ๆ เพื่อสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศตามนโยบายแหง
รัฐ) นโยบายดานการวิจัยขอที่ 3 ป 2550 (สงเสริมและพัฒนาการจัดหาพลังงานทดแทน รวมทั้งการใช
พลังงานอยางประหยัดและคุมคา) นโยบายดานการวิจัยขอที่ 3 ป 2551(สงเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติตามแนวทางโครงการพระราชดําริตาง ๆ และการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การปฏิบัติภารกิจฝนหลวง พลังงานทดแทน การดับไฟปา และการชวยเหลือและบรรเทา
สาธารณภัย) และนโยบายดานการวิจัยขอที่ 3 ป 2552 (สงเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และการพัฒนาประเทศ โดยเนนการวิจัย
และการพัฒนาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจฝนหลวง พลังงานทางเลือกและการอนุรักษสิ่งแวดลอม
การดับไฟปา และการบรรเทาสาธารณภัย) เพราะนโยบายทั้ง 4 ขอเปนนโยบายดานการวิจัยที่มี
เนื้อหาเดียวกันคือเปนเรื่องของการปฏิบัติภารกิจดานการพัฒนาประเทศ
แนวนโยบายดานการวิจัยโดยรวมขอที่ 12 จัดทํายุทธศาสตรดานการวิจัยและพัฒนาใน 3
ระยะคือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยกําหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตรและแผนงานปฏิบัติ
ใหชัดเจน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายดานการวิจัยและพัฒนาของกองทัพอากาศ พรอมทั้ง
กําหนดระยะเวลาในการปรับปรุงนโยบายและยุทธศาสตรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง เปน
นโยบายที่ยกมาจากนโยบายดานการวิจัยขอที่ 10 ป 2547
ตารางที่ 4.1 แนวนโยบายดานการวิจัยโดยรวมของกองทัพอากาศ ระหวางป 2547-2552
นโยบาย
1. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานการวิจัยประยุกตและการวิจัยพื้นฐาน เพื่อสรางองคความรู
และนวัตกรรมที่สอดคลองกับภารกิจของกองทัพอากาศและตรงกับความตองการทางยุทธการ
โดยเนนการพึ่งพาตนเองทั้งทางดานพื้นฐานและการตอยอด
2. สงเสริมการวิจัยเพื่อปฏิรูประบบการศึกษาของกองทัพอากาศในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหตรงกับความตองการของกองทัพ ตลอดจนสรางขวัญและกําลังใจเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาอยางเปนระบบที่ยั่งยืน
3. สงเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับดานการบริหารและพัฒนากําลังพลของกองทัพอากาศให
มี ค วามรู ค วามสามารถ ทั ก ษะและธรรมาภิ บ าลเพื่ อ รองรั บ การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของ
กองทัพอากาศอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอการพัฒนากองทัพอากาศไดอยาง
ยั่งยืน
4. สงเสริมและพัฒนาการวิจัยที่มีความเชื่อมโยงกับองคกรภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให
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นโยบาย
เกิดการถายโอนความรู ดานโครงสราง ระบบการบริหารจัดการ เทคโนโลยี และระบบการ
ประเมินผล รวมทั้งเทคนิคการปรับเปลี่ยนภายในองคกร เพื่อใหสอดคลองกับวิวัฒนาการ
สมัยใหมและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
5. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนายุทโธปกรณของ
กองทัพรวมทั้งการสรางนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศบน
พื้นฐานการพึ่งพาตนเองตลอดจนการแกไขปญหาการกอความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต
6. สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาในเชิงบูรณาการระหวางเหลาทัพรวมกัน ทั้ง
ในดานความมั่นคง การพัฒนาประเทศ และการสนับสนุนอุตสาหกรรมปองกันประเทศ
7. สงเสริมการวิจัยแบบบูรณาการระหวางหนวยงานภายในและภายนอกกองทัพอากาศทั้ง
องคกรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัย
และพัฒนาของกองทัพใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเนนการถายโอนความรูและเทคโนโลยี
ที่เปนประโยชนตอกองทัพอากาศ
8. สงเสริมการวิจัยเพื่อใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล วิธีปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐาน
โดยมีรูปแบบการประเมินผลที่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อใหสอดคลองกับระบบการบริหารงาน
แบบมุงผลสัมฤทธิ์
9. มุงเนนการวิจัยและพัฒนาดานโครงสรางและระบบการบริหารจัดการใหครอบคลุม
ตั้งแตการกําหนดนโยบาย ระดับการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ และระดับหนวยปฏิบัติงาน
10. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานหลักการและหลักนิยมทางทหาร
11. สงเสริมการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศโดยเนนการสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การปฏิบัติภารกิจฝนหลวง พลังงาน
ทางเลือก การอนุรักษสิ่งแวดลอม การดับไฟปา และการบรรเทาสาธารณภัย
12. จัดทํายุทธศาสตรดานการวิจัยและพัฒนาใน 3 ระยะคือ ระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว โดยกําหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตรและแผนงานปฏิบัติใหชัดเจน เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามนโยบายดานการวิจัยและพัฒนาของกองทัพอากาศ พรอมทั้งกําหนด
ระยะเวลาในการปรับปรุงนโยบายและยุทธศาสตรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
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โดยสรุปการวิเคราะหนโยบายดานการวิจัยของกองทัพอากาศตั้งแตป 2547 ถึง 2552
พบวานโยบายดานการวิจัยมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 22 นโยบาย สามารถสังเคราะหเปนแนวนโยบาย
ดานการวิจัยโดยรวมได 12 แนวนโยบาย ไดแก 1) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานการวิจัยประยุกต
และการวิจัยพื้นฐาน เพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สอดคลองกับภารกิจของกองทัพอากาศและ
ตรงกับความตองการทางยุทธการ โดยเนนการพึ่งพาตนเองทั้งทางดานพื้นฐานและการตอยอด 2)
สงเสริมการวิจัยเพื่อปฏิรูประบบการศึกษาของกองทัพอากาศในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหตรง
กับความตองการของกองทัพ ตลอดจนสรางขวัญและกําลังใจเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางเปน
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ระบบที่ยั่งยืน 3) สงเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับดานการบริหารและพัฒนากําลังพลของ
กองทัพอากาศใหมีความรูความสามารถ ทักษะและธรรมาภิบาลเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจของ
กองทัพอากาศอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอการพัฒนากองทัพอากาศไดอยางยั่งยืน 4)
สงเสริมและพัฒนาการวิจัยที่มีความเชื่อมโยงกับองคกรภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อใหเกิดการถายโอน
ความรู ดานโครงสราง ระบบการบริหารจัดการ เทคโนโลยี และระบบการประเมินผล รวมทั้งเทคนิค
การปรั บ เปลี่ ย นภายในองค ก ร เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ วิ วั ฒ นาการสมั ย ใหม แ ละสิ่ ง แวดล อ มที่
เปลี่ยนแปลงไป 5) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ยุ ท โธปกรณ ข องกองทั พ รวมทั้ ง การสร า งนวั ต กรรมเพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของ
กองทัพอากาศบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเองตลอดจนการแกไขปญหาการกอความไมสงบในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต 6) สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาในเชิงบูรณาการระหวาง
เหลาทัพรวมกัน ทั้งในดานความมั่นคง การพัฒนาประเทศ และการสนับสนุนอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศ 7) สงเสริมการวิจัยแบบบูรณาการระหวางหนวยงานภายในและภายนอกกองทัพอากาศ
ทั้งองคกรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยและ
พั ฒ นาของกองทั พ ให มี ป ระสิ ท ธิภาพยิ่ ง ขึ้น โดยเน น การถา ยโอนความรูแ ละเทคโนโลยีที่เ ป น
ประโยชนตอกองทัพอากาศ 8) สงเสริมการวิจัยเพื่อใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล วิธี
ปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐาน โดยมีรูปแบบการประเมินผลที่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อใหสอดคลองกับ
ระบบการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 9) มุงเนนการวิจัยและพัฒนาดานโครงสรางและระบบการ
บริหารจัดการใหครอบคลุมตั้งแตการกําหนดนโยบาย ระดับการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ และ
ระดับหนวยปฏิบัติงาน 10) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานหลักการและหลักนิยมทางทหาร 11)
สงเสริมการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศโดยเนนการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การปฏิบัติภารกิจฝนหลวง พลังงานทางเลือก การอนุรักษ
สิ่งแวดลอม การดับไฟปา และการบรรเทาสาธารณภัย และ 12) จัดทํายุทธศาสตรดานการวิจัย
และพัฒนาใน 3 ระยะคือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยกําหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตร
และแผนงานปฏิบัติใหชัดเจน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายดานการวิจัยและพัฒนาของ
กองทัพอากาศ พรอมทั้งกําหนดระยะเวลาในการปรับปรุงนโยบายและยุทธศาสตรใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลง
จากแนวนโยบายดานการวิจัยโดยรวม 12 แนวนโยบาย เมื่อตัดแนวนโยบายโดยรวมที่
เป น ลั ก ษณะการวิ จั ย และวิ ธีก ารนํา นโยบายไปสู ก ารปฏิ บัติ จํ า นวน 4
แนวนโยบาย คื อ
แนวนโยบายขอ 4, 6, 7, และ 12 จะไดแนวนโยบายโดยรวมที่เปนเนื้อหาหรือประเด็นวิจัยที่
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กองทัพอากาศตองการรวม 8 แนวนโยบาย ไดแก 1) การสรางองคความรูและนวัตกรรมที่ตรงกับ
ความตองการตามภารกิจของกองทัพอากาศ 2)การปฏิรูประบบการศึกษาของกองทัพอากาศใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3) การบริหารและพัฒนากําลังพลของกองทัพอากาศ 4) การพัฒนา
โครงสรางและระบบการบริหารจัดการของกองทัพอากาศ 5) การพัฒนายุทโธปกรณและการสราง
นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ 6) การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ระบบการบริหารงานแบบมุงผลสัม ฤทธิ์ 7) การพัฒนาหลักการและหลัก นิยมทางทหาร 8)
การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ซึ่งทั้ง 8 แนวนโยบายโดยรวมนี้จะไดนําไปวิเคราะหเพื่อ
สัง เคราะหเ ปน ประเด็น วิ จัย ที่ก องทัพ อากาศต อ งการเพื่ อใชเปรีย บเที ย บกับประเด็น วิจัยของ
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ
จากแนวนโยบายโดยรวมที่เปนประเด็นวิจัยที่กองทัพอากาศตองการรวม 8 ขอนี้ เมื่อ
วิเคราะหเนื้อหาพบวา แนวนโยบายโดยรวมขอที่ 1 การสรางองคความรูและนวัตกรรมที่ตรงกับ
ความตองการตามภารกิจของกองทัพอากาศ เปนแนวนโยบายโดยรวมที่มีสาระคอนขางกวาง
เพราะครอบคลุมภารกิจของกองทัพอากาศ ดังนั้นเนื้อหาจึงครอบคลุมเนื้อหาของแนวนโยบาย
โดยรวมขอตอไปนี้ดวย ขอที่ 2 การปฏิรูประบบการศึกษาของกองทัพอากาศในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ขอที่ 3 การบริหารและพัฒนากําลังพลของกองทัพอากาศ ขอที่ 5 การพัฒนา
ยุทโธปกรณและการสรางนวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ และขอที่ 8
การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยที่ผลลัพธของแนวนโยบายโดยรวมขอนี้จะทําใหไดองคความรู
และนวัตกรรมที่ตรงกับความตองการของกองทัพอากาศซึ่งหมายถึงความตองการตามการปฏิบัติ
ภารกิจของกองทัพอากาศ ซึ่งภารกิจของกองทัพอากาศคือ เตรียมกําลังกองทัพอากาศและปองกัน
ราชอาณาจักร การพัฒนาประเทศและการแกไขปญหาเมื่อเกิดความขัดแยงในระดับตางๆ และ
เตรี ย มความพร อ มเพื่ อ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ที่ ไ ด รั บ มอบหมายร ว มกั บ กํ า ลั ง ของต า งประเทศ
(พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551; ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ พ.ศ.
2551-2562) ตามภารกิจดังกลาวกองทัพอากาศกําหนดเปนพันธกิจที่ตองปฏิบัติไว 6 ประการ
ไดแก 1) การบริหารจัดการ การฝกอบรม และการพัฒนาบุคลากร 2) การจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ
ใหสามารถที่จะวางกําลังหนวยปฏิบัติการในระดับตางๆ ไดอยางเต็มความสามารถ 3) การใช
กําลังทางอากาศในการเฝาตรวจระวังภัยทางอากาศ 4) การใชกําลังทางอากาศในการดําเนินกลยุทธ
รวมกับกําลังอื่นๆ 5) การใชกําลังทางอากาศเพื่อการพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน 6) การใช
กํ าลั งทางอากาศเข าร วมในการแก ไขป ญหาสํ าคั ญของชาติ ในยามวิ กฤติ ต างๆ (ยุ ทธศาสตร
กองทัพอากาศ พ.ศ.2551-2562) ดังนั้นจากแนวนโยบายโดยรวมขอที่ 1 ขอที่ 2 ขอที่ 3 ขอที่ 5 และ
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ขอที่ 8 จึงกําหนดเปนประเด็นวิจัยที่กองทัพอากาศตองการไดเปน 5 ประเด็น ไดแก 1) การสราง
องคความรูและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการ การฝกอบรม และการพัฒนาบุคลากร 2) การสราง
องคความรูและนวัตกรรมเพื่อการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณใหสามารถที่จะวางกําลังหนวยปฏิบัติการใน
ระดับตางๆ ไดอยางเต็มความสามารถ 3) การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการใชกําลังทาง
อากาศในการเฝาตรวจระวังภัยทางอากาศ 4) การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการใชกําลัง
ทางอากาศในการดําเนินกลยุทธรวมกับกําลังอื่นๆ 5) การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการใช
กําลังทางอากาศในการพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน ทั้งนี้ผูวิจัยไดรวมความตองการตาม
ภารกิจของกองทัพอากาศขอ 6 การใชกําลังทางอากาศเขารวมในการแกไขปญหาสําคัญของชาติใน
ยามวิกฤติตางๆ ไวในประเด็นวิจัยที่กองทัพอากาศตองการขอ 5 การสรางองคความรูและนวัตกรรม
เพื่อการใชกําลังทางอากาศในการพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน เพราะเปนเรื่องที่มีเนื้อหา
เดียวกัน
เมื่อพิจารณาเนื้อหาของแนวนโยบายดานการวิจัยโดยรวมขอที่ 4 การพัฒนาโครงสราง
และระบบการบริหารจัดการของกองทัพอากาศ ขอที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ระบบการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ และขอที่ 7 การพัฒนาหลักการและหลักนิยมทางทหาร
พบวาเปนแนวนโยบายที่มีเนื้อหาที่นอกเหนือจากความตองการตามภารกิจของกองทัพอากาศ จึง
แยกออกมาเปนประเด็นวิจัยที่กองทัพอากาศตองการอีก 2 ประเด็นโดยรวมเนื้อหาแนวนโยบาย
ดานการวิจัยโดยรวมขอที่ 4 และขอที่ 6 เขาดวยกันเพราะเปนเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
เหมือนกัน คือ 1)การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสรางและระบบการบริหาร
จัดการของกองทัพอากาศ และ 2) การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาหลักการและ
หลักนิยมทางทหาร รวมเปนประเด็นวิจัยที่กองทัพอากาศตองการ 7 ประเด็น
ข อ สามารถกํ าหนดเป นประเด็ นวิ จั ยที่
กล าวโดยสรุ ปจากแนวนโยบายโดยรวม 8
กองทัพอากาศตองการไดเปน 7 ประเด็น ดังแสดงในตารางที่ 4.2 ไดแก 1) การสรางองคความรูและ
นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการ การฝกอบรม และการพัฒนาบุคลากร 2) การสรางองคความรูและ
นวัตกรรมเพื่อการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณใหสามารถที่จะวางกําลังหนวยปฏิบัติการในระดับตางๆ
ไดอยางเต็มความสามารถ 3) การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการใชกําลังทางอากาศใน
การเฝาตรวจระวังภัยทางอากาศ 4) การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการใชกําลังทางอากาศ
ในการดําเนินกลยุทธรวมกับกําลังอื่นๆ 5) การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการใชกําลังทาง
อากาศในการพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน 6) การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อ
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การพัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการของกองทัพอากาศ 7) การสรางองคความรูและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาหลักการและหลักนิยมทางทหาร
ตารางที่ 4.2 ประเด็นวิจัยที่กองทัพอากาศตองการตามแนวนโยบายโดยรวมดานการวิจัยและภารกิจของ
กองทัพอากาศ
แนวนโยบายโดยรวมดานการวิจัยของ
กองทัพอากาศ
ขอ 1 การสรางองคความรูและนวัตกรรมที่
ตรงกับความตองการตามภารกิจของ
กองทัพอากาศ
ขอ2 การปฏิรูประบบการศึกษาของ
กองทัพอากาศในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย
ขอ3 การบริหารและพัฒนากําลังพลของ
กองทัพอากาศ
ขอ5 การพัฒนายุทโธปกรณและการสราง
นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ
กองทัพอากาศ
ขอ 8 การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

ความตองการตามภารกิจของ
กองทัพอากาศ
1) การบริหารจัดการ การฝกอบรม และ
การพัฒนาบุคลากร
2) การจัดหาอาวุธยุทโธปกรณให
สามารถที่จะวางกําลังหนวยปฏิบัติการ
ในระดับตางๆ ไดอยางเต็มความสามารถ
3) การใชกําลังทางอากาศในการเฝา
ตรวจระวังภัยทางอากาศ
4) การใชกําลังทางอากาศในการดําเนิน
กลยุทธรวมกับกําลังอื่นๆ
5) การใชกําลังทางอากาศเพื่อการพัฒนา
ประเทศและชวยเหลือประชาชน
6) การใชกําลังทางอากาศเขารวมในการ
แกไขปญหาสําคัญของชาติในยามวิกฤติ
ตางๆ

ขอ 4 การพัฒนาโครงสรางและระบบการ
บริหารจัดการของกองทัพอากาศ
ขอ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลระบบการบริหารงานแบบมุง
ผลสัมฤทธิ์
ขอ 7 การพัฒนาหลักการและหลักนิยม
ทางทหาร

-

-

ประเด็นวิจัยที่กองทัพอากาศตองการ
1) การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อ
การบริหารจัดการ การฝกอบรม และการ
พัฒนาบุคลากร
2) การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อ
การจัดหาอาวุธยุทโธปกรณใหสามารถ
วางกําลังหนวยปฏิบัติการไดอยางเต็ม
ความสามารถ
3) การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อ
การใชกําลังทางอากาศในการเฝาตรวจ
ระวังภัยทางอากาศ
4) การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อ
การใชกําลังทางอากาศในการดําเนินกล
ยุทธรวมกับกําลังอื่นๆ
5) การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อ
การใชกําลังทางอากาศในการพัฒนา
ประเทศและชวยเหลือประชาชน
6) การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการของ
กองทัพอากาศ

7) การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาหลักการและหลักนิยมทาง
ทหาร

สวนที่ 2 การวิเคราะหลักษณะการวิจัยที่กองทัพอากาศตองการตามนโยบายดานการวิจัยของ
กองทัพอากาศป 2548 – 2552
การวิเคราะหเพื่อกําหนดลักษณะการวิจัยที่กองทัพอากาศตองการจากนโยบายดานการวิจัย
ของกองทัพอากาศ เปนการวิเคราะหเนื้อหาของนโยบายดานการวิจัยของกองทัพอากาศตั้งแตป
2548–2552 ซึ่งประกอบดวยนโยบายรวมทั้งสิ้น 22 ขอ แบงเปน นโยบายดานการวิจัยป 2548 (ใช
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นโยบายดานการวิจัยป 2547) จํานวน 10 ขอ นโยบายดานการวิจัยป 2549 จํานวน 1 ขอ นโยบาย
ดานการวิจัยป 2550 จํานวน 3 ขอ นโยบายดานการวิจัยป 2551 จํานวน 4 ขอ และนโยบายดาน
การวิจัยป 2552 จํานวน 4 ขอ ลักษณะการวิจัยที่วิเคราะหจากเนื้อหาในนโยบายแตละขอ พบวา
ลักษณะการวิจัยที่กองทัพอากาศตองการสามารถแบงออกเปนลักษณะยอย 2 ลักษณะ ลักษณะแรก
เปนวิธีการหรือแบบการวิจัย และลักษณะที่สองคือ ลักษณะของผลการวิจัย ผลการวิเคราะหดังแสดง
ในตารางที่ 4.3 พบวาวิธีหรือแบบการวิจัยที่กองทัพอากาศตองการ คือ การวิจัยและพัฒนา การวิจัย
บูรณาการ การวิจัยพื้นฐาน และการวิจัยประยุกต โดยที่การวิจัยและพัฒนาเปนแบบที่เนนมาก
ที่สุดเพราะปรากฏในทุกๆ ปนโยบาย การวิจัยบูรณาการรวมงานกับหนวยงานอื่นทั้งในและนอก
กองทัพ ปรากฏในนโยบายทุกปนโยบายเชนเดียวกันแตจํานวนขอที่ระบุนอยกวา และเปนวิธีการวิจัยที่
ระบุเฉพาะการบูรณาการระหวางหนวยงานเพื่อใหมีการขยายขอบเขตการใชประโยชนงานวิจัย ไมได
ระบุถึงแบบของวิธีวิจัยที่ใช สวนการวิจัยประยุกตและการวิจัยพื้นฐานกําหนดไวในนโยบายป 2548, ป
2549 และป 2550
ในสวนของลักษณะผลการวิจัยที่กองทัพอากาศตองการ จากการวิเคราะหเนื้อหาของ
นโยบายดานการวิจัยที่ระบุถึงการใชประโยชนจากผลการวิจัย พบวาลักษณะของผลการวิจัยที่
กองทัพอากาศตองการคือ ผลการวิจัยที่เปนประโยชนตอกองทัพอากาศ (นโยบายป 2549) ใน
ลักษณะการพึ่งพาตนเอง (นโยบายป 2548, 2550, 2551) ตอบสนองตอการพัฒนากองทัพได
อยางยั่งยืน (นโยบายป 2551) และผลการวิจัยที่เปนการสรางนวัตกรรม (นโยบายป 2552) สรุป
ไดวาผลการวิจัยที่ตองการคือ ผลการวิจัยที่นําไปประยุกตใชไดจริงซึ่งหมายถึงความรูที่นําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดซึ่งไดจากการวิจัยประยุกต และนวัตกรรมที่ไดจากการวิจัยและ
พัฒนา
ตารางที่ 4.3 ลักษณะการวิจัยที่กองทัพอากาศตองการจําแนกตามปนโยบาย (ป 2548-2552)
ลักษณะการวิจัย
แบบการวิจัย
1. การวิจัยพื้นฐาน
2. การวิจัยประยุกต
3. การวิจัยและพัฒนา
4. การวิจัยบูรณาการระหวางหนวยงาน
ผลการวิจัย
1. ความรูพื้นฐาน
2. ความรูประยุกต
3. นวัตกรรม
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กลาวโดยสรุป ผลการวิเคราะหความตองการดานการวิจัยของกองทัพอากาศ พบวา
ความตองการดานการวิจัยของกองทัพอากาศมี 2 ประการ ประการแรกเปนประเด็นการวิจัยที่
กองทัพอากาศตองการใหทําวิจัย ซึ่งประกอบดวย 7 ประเด็น ไดแก 1) การสรางองคความรูและ
นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการ การฝกอบรม และการพัฒนาบุคลากร 2) การสรางองคความรู
และนวัตกรรมเพื่อการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณใหสามารถที่จะวางกําลังหนวยปฏิบัติการในระดับ
ตางๆ ไดอยางเต็มความสามารถ 3) การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการใชกําลังทางอากาศ
ในการเฝาตรวจระวังภัยทางอากาศ 4) การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการใชกําลังทางอากาศ
ในการดําเนินกลยุทธรวมกับกําลังอื่นๆ 5) การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการใชกําลัง
ทางอากาศในการพัฒ นาประเทศและชว ยเหลือ ประชาชน 6) การสรา งองคค วามรูแ ละ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการของกองทัพอากาศ 7) การสรางองค
ความรูและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาหลักการและหลักนิยมทางทหาร ประการที่สองเปนลักษณะการวิจัยที่
กองทัพอากาศตองการ มี 2 ลักษณะ ลักษณะแรกเปนแบบการวิจัยคือ การวิจัยและพัฒนา ลักษณะที่
สองคื อ ผลการวิ จัยที่เป นข อค นพบที่นําไปใชประโยชนไดจริงซึ่งหมายถึงข อค นพบที่ เปนความรู
ประยุกตและนวัตกรรม และขอเสนอแนะที่เปนการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนทั้งใยระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติ

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหปญหาและแนวทางการพัฒนาการดําเนินการหลักสูตร
วิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
การวิเคราะหในตอนนี้เปนการวิเคราะหผลการสํารวจปญหา แนวทางแกไข และแนวทาง
การพั ฒนาการดํ าเนิ นการหลั กสู ตรวิ จั ยของหลั กสู ตรการทั พอากาศ ซึ่ งแนวทางการพั ฒนาการ
ดําเนินการหลักสูตรวิจัยนี้หมายถึง การดําเนินการเพื่อการพัฒนาการเรียนรูวิจัยของนักศึกษาอันเปน
แนวทางหรือกลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติหนึ่งของการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสนทนากลุม 2 ครั้ง ครั้งแรกเปนการสนทนากลุมของผูสําเร็จการศึกษา
และ ครั้งที่สองเปนการสนทนากลุมของนักศึกษา วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหาตาม
ประเด็นคําถามในการสนทนากลุม การนําเสนอในตอนนี้แบงเปน 3 สวน สวนแรกเปนผลการวิเคราะห
แนวทางการพัฒนาการเรียนรูวิจัยเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศตามมุมมองของ
ผูสําเร็จการศึกษา สวนที่สองเปนผลการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาการเรียนรูวิจัยเพื่อสงเสริม
การวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศตามมุมมองของนักศึกษา และสวนที่สามเปนผลการวิเคราะห
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แนวทางการพัฒนาการเรียนรูวิจัยเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศตามมุมมองของ
ผูสําเร็จการศึกษาและนักศึกษา
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาการเรียนรูวจิ ัยเพื่อสงเสริมการวิจัยของ
หลักสูตรการทัพอากาศตามมุมมองของผูสําเร็จการศึกษา
การวิเคราะหผลการสนทนากลุมของผูสําเร็จการศึกษาเปนการวิเคราะหคําตอบเพื่อตอบ
คําถามในประเด็นตางๆ เกี่ยวกับการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศโดยการพัฒนาการ
เรียนรูวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา ไดแก 1)ปญหาและแนวทางแกไขปญหาการเรียนรูวิจัย 2)
แนวทางการพัฒนาการเรียนรูวิจัยโดยการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร ผูสอน ผูเรียน และ
การเรียนการสอน 3) การใชประโยชนการวิจัยในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา การสนทนา
กลุมประกอบดวยผูแทนของผูสําเร็จการศึกษา 12 คน จัดการประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 ณ
หองประชุมวิทยาลัยการทัพอากาศ ผลการสนทนากลุมนําเสนอตามประเด็นคําถามแตละขอ ดังนี้
1. ปญหาและแนวทางแกไขปญหาการเรียนรูวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาเพื่อการ
สงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
การวิเคราะหคําตอบของปญหาและแนวทางแกไขปญหาการเรียนรูวิจัยเพื่อการสงเสริม
การวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศที่ผูสําเร็จการศึกษาประสบขณะที่ศึกษาหลักสูตรการทัพ
อากาศ สรุปไดเปนปญหาการเรียนรูวิจัยแบงออกเปน 4 ดาน 11 ปญหา ประกอบดวย ปญหาดาน
การบริหารจัดการหลักสูตร 2 ปญหา ปญหาดานผูสอน 1 ปญหา ปญหาดานผูเรียน 2 ปญหา และ
ปญหาดานการเรียนการสอน 6 ปญหา ซึ่งปญหาแตละดานมีแนวทางในการแกไข ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 ปญหาและแนวทางแกไขปญหาการเรียนรูวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาเพื่อการสงเสริมการ
วิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
ปญหา
ปญหาดานการบริหารจัดการหลักสูตรวิจัย
1. การประเมินผลหลักสูตรยังไมเหมาะสม เชน ไมมีการกําหนด
มาตรฐานการประเมินผลงานวิจัย
2. สิ่งอํานวยความสะดวกไมเพียงพอ เชน ขอมูลและแหลง
คนควาขอมูลไมเพียงพอเพราะไมมีการเชื่อมโยงขอมูลดานการ
วิจัยกับหนวยภายนอก
ปญหาดานผูสอน
3. อาจารยที่ปรึกษามีความรูไมพอทั้งดานวิธีวิทยาการวิจัยและ
เนื้อหาของเรื่องที่นกั ศึกษาทําวิจัย
ปญหาดานผูเรียน
4. นักศึกษาไมใหความสําคัญกับการวิจัย

แนวทางแกไข
1. พัฒนาระบบสารสนเทศของการวิจัยใหทันสมัยเพื่อให มีขอมูล
สําหรับการคนควา และสามารถเชื่อมตอกับมหาวิทยาลัย
ภายนอกได

2. สงเสริมใหอาจารยเรียนตอระดับปริญญาโท
3. แตงตั้งอาจารยภายนอกที่มีความรูดานวิธีวิทยาการวิจัยเปนที่
ปรึกษา
4. เพิ่มแรงจูงใจในการทําวิจัยของนักศึกษาโดยสนับสนุน
งบประมาณในการทําวิจัย หรือการใหรางวัล เชน ผลงานวิจัยมี
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ปญหา
5. นักศึกษามีความรูพื้นฐานการวิจัยนอย
ปญหาดานการเรียนการสอน
6. ความไมชัดเจนในความสัมพันธของหลักสูตรวิจัยของ
สถานศึกษาของระบบการศึกษาวิชาชีพทางทหาร
7. หลักสูตรไมเนนเรื่องความสําคัญของการวิจัย
8. ความไมสอดคลองตอเนื่องกันระหวางการเรียนการสอนของ
ผูบรรยายภายนอกกับอาจารยที่ปรึกษา
9. กระบวนการกําหนดปญหาวิจัยไมชัดเจน
10. หลักสูตรกําหนดเวลาการบรรยายและเวลาการทําวิจัยไม
เพียงพอ
11. ผูบรรยายไมมีเวลาใหคําปรึกษาแนะนําแกนักศึกษา

แนวทางแกไข
ผลตอการทํางานหรือการไดรับความดีความชอบ
5. กําหนดใหผูเขารับการศึกษามีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
6. จัดทําหลักสูตรวิจัยรวมกันระหวางสถานศึกษาของระบบ
การศึกษาวิชาชีพทางทหาร เชน กําหนดวัตถุประสงคหลักสูตร
ใหชัดเจนและสอดคลองกันในแตละระดับ
7. บทนําของการสอนหลักสูตรวิจัยควรบรรจุความสําคัญของ
การวิจัยทั้งในระดับสากล ระดับชาติ ระดับกองทัพ และระดับ
บุคคล
8. จัดสื่ออุปกรณการเรียนการสอนวิจัยใหเพียงพอทั้งของผูสอน
และผูเรียน เชน เอกสารประกอบการเรียนการสอน
9. ควรกําหนดจํานวนหนาต่ําสุดและสูงสุดของเอกสารวิจัยโดย
กําหนดเปนเกณฑหนึ่งของการประเมินคุณภาพงานวิจัย
10. นักศึกษากําหนดหัวขอการวิจัยมากอนเขารับการศึกษา
เพื่อใหมีเวลาในการทําวิจัยมากขึ้น
11. กําหนดกระบวนการกําหนดปญหาวิจัยใหชัดเจน เชน การ
กําหนดปญหาวิจัยจากหนวยขึ้นตรงหรือหนวยหัวหนาสาย
วิทยาการใหครบวงจรจากรับเรื่องจนถึงการรายงานผลการ
นําไปใช
12. จัดทําคูมือหรือสื่ออื่นๆ ใหอาจารยที่ปรึกษาใชเปนแนวในการ
ใหคําปรึกษาโดยจัดใหมีการใชการจัดการความรูเรื่องการวิจัยของ
วิทยาลัยการทัพอากาศ
13. จัดทําคูมือหรือสื่ออื่นๆ ใหนักศึกษาใชเปนแนวในการเรียนรู
วิจัยโดยจัดใหมีการใชการจัดการความรูเรื่องการวิจัยของ
วิทยาลัยการทัพอากาศ

ปญหาดานการบริหารจัดการหลักสูตรวิจัย
ปญหาดานผูสอน
“อาจารยที่ปรึกษาเนนแตเรื่อง format ไมมองวิธีการและผลงาน” (ผูสําเร็จการศึกษา #3)
“เนื้อหาไมโดนแก แตตองแก format” (ผูสําเร็จการศึกษา #12)
“ผมไมแนใจวาอาจารยที่ปรึกษาจะมีความรูดานวิธีวิทยาการวิจัยพอที่จะใหคําปรึกษาได”
(ผูสําเร็จการศึกษา #8)
“อาจารยที่มีความพรอม มีคุณภาพคับแกวก็มีแตมีนอย ที่แนๆ ก็คืออาจารยผูบรรยายนั้น
ระดับมือหนึ่งของประเทศ” (ผูสําเร็จการศึกษา #10)
“เนื่องจากหลักสูตรเรามีระยะเวลาจํากัด ดังนั้นถาจะใหแกปญหาความพรอมในการวิจัย
ของอาจารยก็ทําไดโดยกําหนดใหอาจารยจบปริญญาโทกอนมาเปนอาจารย” (ผูสําเร็จการศึกษา #2)
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ปญหาดานผูเรียน
“เนื่องจากหลักสูตรเรามีระยะเวลาจํากัด ดังนั้นถาจะใหแกปญหาความพรอมในการวิจัย
ของนักศึกษาก็ทําไดโดยกําหนดใหผูที่จะเขาเรียนจบปริญญาโทมากอน” (ผูสําเร็จการศึกษา #2)
ปญหาดานการเรียนการสอน
“การใหความสําคัญของการวิจัยควรเริ่มตั้งแตระดับประเทศ การกําหนดกรอบปญหาเพียง
ระดับกองทัพอาจทําใหมีความจํากัดของการคิดปญหาวิจัย” (ผูสําเร็จการศึกษา #2)
“ชั่วโมงที่เรียนเรามีเพียง 15-16 ชั่วโมง ในขณะที่มหาวิทยาลัยทั่วไปเรียนกันเปนเทอม”
(ผูสําเร็จการศึกษา #9)
“นักศึกษาบางคนทํา 40 หนา บางคน 200-300 หนา แตจบเหมือนกัน ควรมีการควบคุม
อะไรหรือไม” (ผูสําเร็จการศึกษา #9)
“กอนเปดเรียนมีการสงหนังสือไปหาหนวยงานตางๆ วาอยากใหนักศึกษาทําเรื่องอะไร เมื่อ
หนวยสงเรื่องมาใหแลว ยังไมเห็นกระบวนการนําไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจน” (ผูสําเร็จการศึกษา #3)
“ปญหาจากหนวยขึ้นตรงที่สงมานักศึกษาไมเลือกเพราะไมสามารถทําใหเสร็จทันไดในเวลา
ที่มี ทาง วทอ. นาจะพิจารณาขอบเขตการทํากอนที่จะใหนักศึกษาเลือก” (ผูสําเร็จการศึกษา #11)
“กระบวนการใหความรูวิจัยของ วทอ. ไมมีระบบ หากจะเนนผลการวิจัยตองทําแบบหนึ่ง
หากจะเนนกระบวนการก็เปนอีกแบบหนึ่งโดยทั้งนี้ขึ้นกับเวลาของแตละหลักสูตรดวย” (ผูสําเร็จ
การศึกษา #8)

2. การพัฒนาการเรียนรูวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาเพื่อการสงเสริมการวิจัยของ
หลักสูตรการทัพอากาศ
การวิเคราะหคําตอบของการพัฒนาการเรียนรูวิจัยเพื่อการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตร
การทัพอากาศโดยแบงองคประกอบการพัฒนาเปน 4 ดาน ไดแก การบริหารจัดการหลักสูตร
ผูสอน ผูเรียน และการเรียนการสอน ไดแนวทางการพัฒนาการเรียนรูวิจัยเพื่อการสงเสริมการวิจัย
ของหลักสูตรการทัพอากาศตามมุมมองของผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 22 แนวทาง แบงเปน
แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการหลักสูตร 6 แนวทาง ดานผูสอน 2 แนวทาง ดานผูเรียน
2 แนวทาง และดานการเรียนการสอน 12 แนวทาง ดังแสดงในตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 แนวทางการพัฒนาการเรียนรูวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาเพื่อการสงเสริมการวิจัยของ
หลักสูตรการทัพอากาศ
องคประกอบ
แนวทางการพัฒนาการเรียนรูวจิ ัย
การพัฒนา
การบริหาร
1. ใชการบริหารจัดการหลักสูตรวิจัยโดยใชวงจรของเดมมิ่ง (Plan Do Check Act)
จัดการหลักสูตร 2. ปรับตารางเวลาการทําวิจัยของนักศึกษาใหมีความยืดหยุนมากขึ้น
3. ใชการประเมินผลหลักสูตรเพื่อใหไดสารสนเทศปอนกลับสําหรับพัฒนาหลักสูตร
4. พัฒนาระบบสารสนเทศของการวิจัยใหทันสมัยเพื่อให มีขอมูลสําหรับการคนควา และสามารถเชื่อมตอกับ
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องคประกอบ
การพัฒนา

ผูสอน
ผูเรียน

การเรียนการ
สอน

แนวทางการพัฒนาการเรียนรูวจิ ัย
มหาวิทยาลัยภายนอกได
5. พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพใหเอื้อตอการเรียนรู
6. เผยแพรประชาสัมพันธผลงานวิจัยของนักศึกษาที่มีคุณภาพและสามารถนําไปใชประโยชนได
7. สงเสริมใหอาจารยเรียนตอระดับปริญญาโท
8. แตงตั้งอาจารยภายนอกที่มีความรูดานวิธีวิทยาการวิจัยเปนที่ปรึกษา
9. เพิ่มแรงจูงใจในการทําวิจัยของนักศึกษาโดยสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัย หรือการใหรางวัล เชน
ผลงานวิจัยมีผลตอการทํางานหรือการไดรับความดีความชอบ
10. กําหนดใหผูเขารับการศึกษามีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
11. จัดทําหลักสูตรวิจัยรวมกันระหวางสถานศึกษาของระบบการศึกษาวิชาชีพทางทหาร เชน กําหนด
วัตถุประสงคหลักสูตรใหชัดเจนและสอดคลองกันในแตละระดับ
12. ปรับเนื้อหาหลักสูตรวิจัยโดยเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับตัวอยางผลงานวิจัยที่นําไปจริงในระดับกองทัพและ
ระดับประเทศเพื่อใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการวิจัย
13. บทนําของการสอนหลักสูตรวิจัยควรบรรจุความสําคัญของการวิจัยทั้งในระดับสากล ระดับชาติ ระดับ
กองทัพ และระดับบุคคล
14. ผูสอนควรปรับการสอนใหตรงกับความรูพื้นฐานดานการวิจัยของผูเรียน โดยแบงกลุมตามพื้นฐานความรู
ดานการวิจัย
15. สอนใหเกิดการเรียนรูในระดับมีสมรรถภาพการวิจัย (research competency) คือมีทั้งความรูวิธีวิทยา
ทักษะการวิจัย และเจตคติที่ดีตอการวิจัย
16. จัดสื่ออุปกรณการเรียนการสอนวิจัยใหเพียงพอทัง้ ของผูสอนและผูเรียน เชน เอกสารประกอบการเรียนการสอน
17. นักศึกษากําหนดหัวขอการวิจัยมากอนเขารับการศึกษาเพื่อใหมีเวลาในการทําวิจัยมากขึ้น
18. ปรับกระบวนการทําวิจัยโดยใหสายวิทยาการเปนเจาภาพในการกําหนดปญหาวิจัยและเปนที่ปรึกษา
งานวิจัย โดยวิทยาลัยการทัพอากาศทําหนาที่ควบคุมเรื่องรูปแบบการวิจัยและเวลา
19. กําหนดกระบวนการกําหนดปญหาวิจัยใหชัดเจน เชน การกําหนดปญหาวิจัยจากหนวยขึ้นตรงหรือหนวย
หัวหนาสายวิทยาการใหครบวงจรจากรับเรื่องจนถึงการรายงานผลการนําไปใช
20. ปรับขอบเขตการวิจัยของปญหาวิจัยจากหนวยหัวหนาสายวิทยาการตางๆ ใหสอดคลองกับเวลาของ
หลักสูตร
21. ใชการประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อใหไดสารสนเทศปอนกลับสําหรับพัฒนาการเรียนการสอน
22. ควรกําหนดจํานวนหนาต่ําสุดและสูงสุดของเอกสารวิจัยโดยกําหนดเปนเกณฑหนึ่งของการประเมิน
คุณภาพงานวิจัย

แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการหลักสูตร
“ใช PDCA ในการบริหารจัดการหลักสูตรวิจัย การวางแผนใหได 5 W 1H นําแผนไป
ปฏิ บั ติ แล ว ตรวจสอบการปฏิ บั ติ แล ว ตามด ว ยการปรั บ ปรุ ง แก ไ ขก็ จ ะทํ า ให ห ลั ก สู ต รได รั บ การ
ปรับปรุงอยูอยางตอเนื่อง” (ผูสําเร็จการศึกษา #6)
“ถาการบริหารจัดการหลักสูตรไมมีการประเมินผลหลักสูตรจะทําใหหลักสูตรและผูเรียน
ไมไดรับการ feedback ทําใหการปรับแกไขไมตรงประเด็น” (ผูสําเร็จการศึกษา #8)
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“การบริหารจัดการหลักสูตรมีผลตอการเรียนรูวิจัยของผูเรียน สวนที่สําคัญจะตองมีการ
ประเมินผลดวยทั้งการประเมินผลหลักสูตรและประเมินผลการเรียนรู เพื่อใหไดสารสนเทศที่นําไป
เปนแนวทางแกไขไดตรงประเด็นปญหา” (ผูสําเร็จการศึกษา #8)
“บางที ก ารวิ จั ย จบแค เ ล ม สี ฟ า ควรนํ า มาพั ฒ นา เสนอต อ สาธารณชนเพื่ อ ให ห น ว ย
เกี่ยวของนําไปใชไดจริง เปนรูปธรรม และเปนประโยชนตอกองทัพ” (ผูสําเร็จการศึกษา #2)
แนวทางการพัฒนาดานผูสอน
“ผูสอนตองทําใหเห็นวา วิจัยแลวกองทัพ ประเทศชาติไดอะไร ยกตัวอยางงานวิจัยที่ใชงาน
ไดจริงในการพัฒนากองทัพและประเทศชาติ ควรนําตัวอยางผลงานวิจัยที่ดี มีประโยชนในระดับชาติมา
เผยแพรโดยใชสื่อที่นาสนใจ เชน CD ก็จะทําใหนาสนใจมากกวาการบอกเลา” (ผูสําเร็จการศึกษา #4)
แนวทางการพัฒนาดานผูเรียน
“ควรพัฒนาทั้งเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตร ผูสอน ผูเรียน และการเรียนการสอน แตผมจะ
เนนผูเรียนและวิธีการเรียนเพราะเมื่อเขามีแรงจูงใจที่ดี การเรียนรูวิจัยก็จะโอเค” (ผูสําเร็จการศึกษา #7)
“ใหดูพื้นฐานของคนที่จะมาเรียน และสอนใหสอดคลองกับพื้นฐานที่มีและความตองการ
ของผูเรียน” (ผูสําเร็จการศึกษา #11)
แนวทางการพัฒนาดานการเรียนการสอน
“วางเนื้อหาหลักสูตรใหสอดคลองกันตั้งแตโรงเรียนนายทหารชั้นผูบังคับฝูง โรงเรียน เสธ.
และ วทอ. เนื้อหาที่เรียนตองเหมาะสมกับเวลาที่มี ก็จะทําใหการเรียนการสอนวิจัยมีความตอเนื่อง
และลงลึกไดมากขึ้น” (ผูสําเร็จการศึกษา #3)
“เคยเรียนมาจากมหาวิทยาลัยคณะเปนผูกําหนดปญหาวิจัยและที่ปรึกษา ดังนั้น วทอ.ก็
ควรจะทําเชนนั้น หากไมสามารถทําไดก็ใหสายวิทยาการเปนเจาภาพในการกําหนดปญหาวิจัยและที่
ปรึกษา โดยที่ วทอ.เปนเพียงผูควบคุมเรื่อง format และเวลา” (ผูสําเร็จการศึกษา #12)
“การเรียนรูวิจัยเพื่อทําวิจัยไดเปนเรื่องไมงายผูสอนตองสอนใหผูเรียนมีทั้งความรูเรื่องวิธี
วิทยาการวิจัย มีทักษะการวิจัย และมีเจตคติที่ดีตอการวิจัย ซึ่งตามโมเดลภูเขาน้ําแข็ง(iceberg
model) ระบุวาสวนของเจตคติเปนสิ่งที่พัฒนาไดยาก ดังนั้นเราควรมีคูมือ รูปแบบ และเครื่องมือที่ชัดเจน
สําหรับการเรียนรูวิจัยของนักศึกษาก็จะทําใหเกิดการเรียนรูวิจัยไดดียิ่งขึ้น” (ผูสําเร็จการศึกษา #11)
“การเลือกหัวเรื่องจากหนวยงานตางๆ บางทีเวลาไมสอดรับกัน ดังนั้นควรมีการปรับหัวขอ
วิจยั ใหสามารถทําไดในเวลาที่มีตามหลักสูตร” (ผูสําเร็จการศึกษา #11)

3. การใชประโยชนการวิจัยในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา
การวิ เ คราะห คํ า ตอบของการใช ป ระโยชน ก ารวิ จั ย ในการปฏิ บั ติ ง านของผู สํ า เร็ จ
การศึกษา สรุปไดวามีการใชประโยชนการวิจัยในการปฏิบัติงาน 2 แบบ แบบแรกเปนการใช
ประโยชนจากกระบวนการวิจัย และแบบที่สองเปนการใชประโยชนจากผลงานวิจัย ในแตละแบบมี
แนวทางการใชประโยชน ดังแสดงในตารางที่ 4.6 เปนสารสนเทศที่สนับสนุนวัตถุประสงคประการ
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หนึ่งของหลักสูตรวิจัยที่ตองการพัฒนาใหผูสําเร็จการศึกษานําความสามารถดานการวิจัยไปใชให
เกิดการปฏิบัติงานที่ใชการวิจัยเปนฐาน
ตารางที่ 4.6 แนวทางการใชประโยชนการวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาจําแนกตามแบบการใชประโยชน
การวิจัย
แบบการใชประโยชนการวิจัย
การใชกระบวนการวิจัยในการ
ปฏิบัติงาน

การใชผลการวิจัยในการปฏิบัติงาน

แนวทางการใชประโยชนการวิจัย
1. ใชกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลใหไดสารสนเทศประกอบการตัดสินใจของตนเอง
และผูบังคับบัญชา
2. ใชกระบวนการวิเคราะหในการแปลความหมายขอมูล
4. ใชกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนในการใหไดสารสนเทศ
5. ใชทักษะการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตทั้งขอมูลในประเทศและตางประเทศ
6. ใชกระบวนการวิจัยในการปฏิบัติหนาที่งานสอน
7. การใหขอมูลในฐานะเปนผูใหขอมูลสําคัญอยางไมมีอคติ
8. ใชกระบวนการวิจัยในการเปนคณะกรรมการวิจัยในโครงการวิจัยตางๆ
1. ใชผลการวิจัยขณะที่ศึกษาไปใชในหนวยงานโดยตรง โดยการใชผลการวิจัยที่ไดไป
เปนสวนหนึ่งของการทําแผนปฏิบัติงาน
2. ใชผลการวิจัยขณะศึกษาไปวิจัยตอยอดกอนนําผลการวิจัยไปใช
3. ใชขอมูลบางสวนของผลงานวิจัยไปใชเปนสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
4. ใชผลการวิจัยของหนวยอื่นๆ ไปใชในการปฏิบัติงาน

การใชกระบวนการวิจัยในการปฏิบัติงาน
“การปฏิบัติงานปกติของเราก็เปนงานวิจัยอยูแลว การแกปญหาตางๆ งานตามนโยบาย
ตางๆ ก็เทากับปญหาวิจัยหรือโจทย ระเบียบ คําสั่ง แนวคิด ทฤษฎีที่ใชก็เปนการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวของ วิธีการแกปญหาภายใตกฎระเบียบดังกลาวก็เปนขอคนพบการวิจัย” (ผูสําเร็จการศึกษา #6)
“การประยุกตใชจะมากนอยขึ้นกับแตละกรณีปญหา ที่ผมใชจะเปนการเก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อหาขอเท็จจริงมายืนยันเพื่อการนําเรียนผูบังคับบัญชา บางครั้งตองใชการวิเคราะหดวยสถิติ
ผลงานวิจัยของผมเองตอนเรียน วทอ.ก็ไดรับการประยุกตใชในการทําแผนการชวยเหลือภัยพิบัติสึนามิ”
(ผูสําเร็จการศึกษา #4)
“ความขัดแยงในการจัดซื้อจัดจาง ผมใชการรวบรวมขอมูลและใชการวิเคราะหทางสถิติมา
ชวยในการหาคําตอบ” (ผูสําเร็จการศึกษา #11)
“ผมหาคําตอบในการทํางานดวยการตั้งคําถาม set กรอบความคิด พิสูจนโดยอาศัยหลัก
วิชาการ” (ผูสําเร็จการศึกษา #10)
“ทักษะวิจัยที่ไดสามารถนําไปใชงานไดจริง ผมเอาไปใชไดอยางครบ loop ครับ” (ผูสําเร็จ
การศึกษา #12)
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“ปที่แลวผลงานวิจัยของนักศึกษา วทอ. ทําเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในรานคา
สวัสดิการกองทัพอากาศ ตอนนี้ผมไดนํางานเลมนี้ไปใช และเอาแบบสอบถามดังกลาวมาประยุกตใช
เพื่อเสนอตอหนวยงานที่สงงานมาใหทํา” (ผูสําเร็จการศึกษา #10)
“ที่ใชไดอยางชัดๆ คือทักษะการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตในขั้นตอนการทบทวนเอกสาร
เพราะการทํางานดานการศึกษาตองหาขอมูลที่ทันสมัยอยูตลอดเวลา” (ผูสําเร็จการศึกษา #9)
“ผมใชกระบวนการวิจัยอยางสมบูรณในการประเมินหลักสูตร การวิจัยเชิงวิทยาศาสตร
อยางเดียวจะยังไมสมบูรณถาไมใชการวิจัยเชิงสังคมศาสตรรวมดวย” (ผูสําเร็จการศึกษา #3)
การใชผลการวิจัยในการปฏิบัติงาน
“ผมทําวิจัยเรื่องน้ําประปา ทอ. เพื่อหาวาซื้อหรือทําเองคุมคากวา ไดขอสรุปขอหนึ่งคือ ถา
มีผูใชนอยกวา 2000 คนซื้อจะคุมคากวา แตถามีผูใชมากกวา 2000 คนผลิตเองจะคุมคากวา ก็
สามารถนําไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจได” (ผูสําเร็จการศึกษา #11)
“ผมอยูกรมชางโยธาผมมีประเด็นวิจัยแตไมมีนักศึกษาเลือกทําวิจัย หรือทําแลวไมเผยแพร
ผมเลยใชผลการวิจัยเหลานี้ไมได” (ผูสําเร็จการศึกษา #12)

สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาการเรียนรูวจิ ัยเพื่อสงเสริมการวิจัยของ
หลักสูตรการทัพอากาศตามมุมมองของนักศึกษา
การวิเคราะหผลการสนทนากลุมของนักศึกษาเปนการวิเคราะหคําตอบของคําถามใน
ประเด็นตางๆ เกี่ยวกับการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศโดยการพัฒนาการเรียนรู
วิจัยของนักศึกษา ไดแก 1)ปญหาและแนวทางแกไขปญหาการเรียนรูวิจัย 2) แนวทางการพัฒนา
การเรียนรูวิจัยโดยการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร ผูสอน ผูเรียน และการจัดการเรียนการสอน
การสนทนากลุมประกอบดวยผูแทนของนักศึกษา 12 คน จัดการประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ
2553 ณ หองประชุมวิทยาลัยการทัพอากาศ ผลการสนทนากลุมนําเสนอตามประเด็นคําถาม
แตละขอ ดังนี้
1. ปญหาและแนวทางแกไขปญหาการเรียนรูวิจัยของนักศึกษาเพื่อการสงเสริม
การวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
การวิเคราะหคําตอบของปญหาและแนวทางแกไขปญหาการเรียนรูวิจัยเพื่อการสงเสริม
การวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศที่นักศึกษาประสบขณะที่ศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ สรุปได
เปนปญหาการเรียนรูวิจัยแบงออกเปน 4 ดาน 15 ปญหา ประกอบดวย ปญหาดานการบริหาร
จัดการหลักสูตร 3 ปญหา ปญหาดานผูสอน 1 ปญหา ปญหาดานผูเรียน 3 ปญหา และปญหาดาน
การเรียนการสอน 8 ปญหา ซึ่งปญหาแตละดานมีแนวทางในการแกไข ดังแสดงในตารางที่ 4.7
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ตารางที่ 4.7 ปญหาและแนวทางแกไขปญหาการเรียนรูวจิ ัยของนักศึกษาเพื่อการสงเสริมการวิจัย
ของหลักสูตรการทัพอากาศ
ปญหา
ปญหาดานการบริหารจัดการหลักสูตร
1. การประชาสัมพันธความสําคัญของหลักสูตรวิจัยไมเหมาะสม
และการปฏิบัติที่แสดงวาการวิจัยมีความสําคัญในหลักสูตรการทัพ
อากาศยังไมชัดเจน
2. ผูบรรยายมีเวลาใหคําปรึกษาแนะนําแกนักศึกษานอย
3. ไมมีการติดตามการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
ปญหาดานผูสอน
4. อาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศไมพรอมที่จะเปนที่ปรึกษา
เอกสารวิจัยเพราะมีความรูดานการวิจัย และเนื้อหาของเรื่องที่
ทําวิจัยไมเพียงพอ เพราะไมมีระบบคัดสรรอาจารย
ปญหาดานผูเรียน
5. นักศึกษาขาดแรงจูงใจในการทําวิจัย และมีเจตคติตอการ
วิจัยวาเปนเรื่องยาก
6. นักศึกษามีความรูดานการวิจัยในระดับที่แตกตางกันตั้งแตมี
ความรูมากถึงความรูนอย ทําใหการสอนแบบรวมกลุมใหญไม
ไดผลเทาที่ควร
7. นักศึกษามีภาระงานมากทั้งงานในหนาที่และการเรียน
ปญหาดานการเรียนการสอน
8. วัตถุประสงคของหลักสูตรวิจัยไมชัดเจน
9. เวลาในการเรียนภาคทฤษฎีมีนอย
10. การสอนดวยผูบรรยาย 2 คน ในหองบรรยายรวมทําใหการ
ใหคําปรึกษานักศึกษาไมทั่วถึงในเวลาที่จํากัด
11. ปญหาวิจัยจากหนวยหัวหนาสายวิทยาการเปนปญหาที่ไม
เหมาะสม
12. ปญหาวิจัยของนักศึกษาไมตรงกับความตองการของหนวย
หัวหนาสายวิทยาการ
13. หัวขอวิจัยไมไดมาจากความตองการที่แทจริงของนักศึกษา
เพราะเสนอในขณะที่ยังมีความรูเรื่องแบบการวิจัยไมพอ
14. การทําวิจัยเดี่ยวในระยะเวลาสั้นทําใหไดงานวิจัยที่นําไปใช
ประโยชนไดนอย
15. การประเมินผลงานวิจัยเนนระเบียบวิธีวิจัยมากกวาสาระ
ของเรื่องที่วิจัย และมีการติดตามการประเมินผลความกาวหนา
เปนระยะไมเพียงพอ

แนวทางแกไข
1. ใชการประชาสัมพันธหลักสูตรวิจัยดวยการจูงใจเชิงบวก เชน ไม
กลาวขูวาจะไมสําเร็จการศึกษาถาเอกสารวิจัยไมเสร็จตามเวลา

2. คัดสรรอาจารยทมี่ ีความพรอมในการทําหนาที่ทปี่ รึกษาเอกสาร
วิจัย

3. การปลูกฝงเจตคติตอการวิจัยควรเริ่มตั้งแตสถาบันการศึกษา
ระดับตน ๆ
4. จัดอาจารยที่ปรึกษาใหดูแลกลุมที่มีความรูเรื่องระเบียบวิธี
วิจัยนอย
5. ใชผลงานวิจัยเปนเกณฑการพิจารณาหนึ่งของการพิจารณา
ความดีความชอบ
6. หลักสูตรวิจัยของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ควรเนน
เรื่องระเบียบวิธีวิจัยใหเขมขนขึ้น
7. พิจารณากําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรวิจัยใหชัดเจน
8. เนื้อหาของหลักสูตรวิจัยตองครอบคลุมและมีรายละเอียดมากขึ้น
9. จัดการเรียนการสอนวิจัยอยางเดียวติดตอกัน 3 เดือนแรก
หรือ 3 เดือนหลัง
10. จัดใหมีการสอนเปนกลุม เชน แยกกลุมตามแบบการวิจัยที่
นักศึกษาเลือกทํา
11. ใหนักศึกษาเรียนภาคทฤษฎีจบกอนสงหัวขอวิจัย
12. นักศึกษากําหนดหัวขอการวิจัยมากอนเขารับการศึกษา
เพื่อใหมีเวลาในการทําวิจัยมากขึ้น
13. การใหหนวยหัวหนาสายวิทยาการตางๆ ของกองทัพอากาศ
กําหนดปญหาวิจัยใหนักศึกษาเพื่อใหงานวิจัยนั้นเปนงานวิจัยที่
นําไปใชได แตควรใหคณะกรรมการของวิทยาลัยการทัพอากาศ
เปนผูกลั่นกรองปญหาวิจัยจากสายวิทยาการกอนเสนอใหนักศึกษา
เลือกเพื่อความเหมาะสมดานเวลาและเนื้อหา
14. นักศึกษากําหนดหัวขอวิจัยโดยผานการพิจารณาเห็นชอบ
ของหนวยงานของตนหรือหนวยที่เกี่ยวของ
15. จัดใหมีการประเมินผลความกาวหนาเอกสารวิจัยเปนระยะๆ
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ปญหา

แนวทางแกไข
ในรูปของคณะกรรมการประเมินผลการเสนอผลงานเอกสารวิจัย
16. กําหนดใหนักศึกษาทําวิจัยกลุมเพื่อใหไดผลงานที่มี
คุณภาพและนําไปใชประโยชนได

ปญหาและแนวทางแกไขปญหาดานการบริหารจัดการหลักสูตร
“ควรเริ่มจากโรงเรียน เสธ. โรงเรียน เสธ. ตองเนนระเบียบวิธีวิจัยใหเขมขน หากทราบวา
จะมาเรียนตองเตรียมหัวขอวิจัยมากอนลวงหนา” (นักศึกษา #6)
ปญหาและแนวทางแกไขปญหาดานผูสอน
“จัดอบรมวิจัยอยางเดียวติดตอกัน 3 เดือนแรก หรือ 3 เดือนหลังกอนจบ” (นักศึกษา #6)
“ควรจัดบรรยายการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพใหนักศึกษาฟงกอน หรือจัดอบรมใหมี
ระยะเวลาพอควรกอนสงหัวขอวิจัย” (นักศึกษา #5)
“จัดอบรมใหเขาใจหลักการทั้งหมด กอนสงหัวขอจากนั้นใหความรูแยกเฉพาะกลุมอีกครั้ง
หนึ่ง เชน กลุมงานวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมงานวิจัยเชิงปริมาณ กลุมงานวิจัยแบบผสม มันจะชวยลด
ความไมเขาใจลงได” (นักศึกษา #9)
“วทอ. ตองเขาใจคุณลักษณะของนักศึกษาที่เขามาเรียน แบงไดเปน 2 กลุม กลุมนักวิชาการ
นักวิจัยที่มีขอมูล ทฤษฎี ความรูมาก กับกลุมที่ไมมีบทบาทนักวิจัย ดังนั้น วทอ.ควรหันกลับมามอง
เรื่องระเบียบวิธีวิจัยเปนเรื่องรอง มองเนื้อหาสาระและการใชประโยชนเปนเรื่องหลัก เรื่องระเบียบวิธี
วิจัยนาจะเปนเรื่องที่อาจารยที่ปรึกษาตองใหคําแนะนํา” (นักศึกษา #10)
“ปญหาคืออาจารยสวนใหญไมตองการมาเปนอาจารยมาดวยระบบการโยกยายของหนวย
เหนือที่ไมมีการสอบถามความตองการและไมไดพิจารณาคุณสมบัติที่ควรมีของผูที่จะมาเปนอาจารย
เชน ตองมีทักษะการวิจัยในระดับที่ใหคําปรึกษาเอกสารวิจัยได มีทักษะการสื่อสารที่ดี เปนตน”
(นักศึกษา #8)
ปญหาและแนวทางแกไขปญหาดานผูเรียน
“ผูเรียนขาดความรูในเรื่องที่จะทําวิจัยอยางแทจริงทําไปตามอาจารยที่ปรึกษา” (นักศึกษา #8)
“คนเรียนบางคนมีภาระงานเพราะอยูในตําแหนง และมีภาระครอบครัวดวย ทําใหไ ม
สามารถใหเวลากับการเรียนไดเต็มที่” (นักศึกษา #8)
“แรงจูงใจแรกๆ ก็มีแตเวลาที่ไมเอื้อเทาไรเพราะเรียนหลายอยางทําใหแรงจูงใจคอยๆ หมด
ไป” (นักศึกษา #6)
“ทําไปตามหลักสูตรบังคับใหทําไมมีแรงจูงใจอยางอื่น ไมเหมือนการทําวิจัยของตนเองทํา
แลวไดความรูพัฒนาตนเอง” (นักศึกษา #1)
“การสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาทําวิจัยไดหนทางหนึ่งคือ การกําหนดปญหาวิจัยจากกรม
ฝายอํานวยการหนวยคลังใหญตางๆ เพื่อผลงานวิจัยจะไดนําไปใชไดจริง” (นักศึกษา #10)
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“การแกปญหาเจตคติวางานวิจัยเปนเรื่องยากจะตองสรางความเขาใจและใหความรูที่
ตอเนื่องกันตามระดับของหลักสูตร เชน ในระบบ PME เริ่มตั้งแตผูฝูง โรงเรียน เสธ., วทอ. การจัดใหมี
คลินิกวิจัยก็จะชวยนักศึกษาได” (นักศึกษา #6)
ปญหาและแนวทางแกไขปญหาดานการเรียนการสอน
“ปญหาเรื่องเวลาเรียน 11 เดือนเมื่อเทียบกับสถาบันการศึกษาทั่วไปมันนอยสําหรับการทํา
วิจัย เพราะมีกิจกรรมการเรียนอื่นอีกมาก” (นักศึกษา #8)
“ใหสงหัวขอวิจัยตั้งแตกอนเรียนวิจัยจึงเปนหัวขอที่ไมไดมาจากสิ่งที่นักศึกษาตองการอยาง
แทจริง เพราะยังมีความรูวิจัยไมพอที่จะกําหนดปญหาวิจัย” (นักศึกษา #5)
“วัตถุประสงคของหลักสูตรวิจัยตองชัดเจนวาเรียนเพื่อรูวิจัยหรือเรียนเพื่อหวังผลใหทําวิจัย
เป น และนํ า ไปใช ป ระโยชน ไ ด เพราะจะมี ผ ลต อ การกํ า หนดเนื้ อ หาและวิ ธี ก ารเรี ย นการสอน”
(นักศึกษา #1)
“ผมขอยืนยันวาการทําวิจัยในหลักสูตร วทอ.จะตองตั้งเปาหมายวาจะตองนําผลงานวิจัยไป
ใชประโยชนได แตจะใชไดจริงหรือไมจริงคอยวากัน ถาไมกําหนดเชนนั้นก็ยังจะไมไดอะไร นักศึกษา
จะทําเพียงเพื่อจบเทานั้น” (นักศึกษา #10)
“การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิจัยยังขาดการติดตามประเมินผลความกาวหนาการทํา
เอกสารวิจัย นี่จะสงความกาวหนาครั้งที่ 2 แลวยังไมเห็นมีการประเมินอะไรเลย” (นักศึกษา #11)
“ปญหาการจัดการเรียนการสอนไมเหมาะสมกับเวลาที่มี เชน ชั่วโมงการวิจารณหัวขอวิจัย
ของนั ก ศึ ก ษาจากอาจารย สองท าน ควรแบ งห องเรี ยนเป นสองห องจะได มี เวลาในการวิ จารณ ที่
เพียงพอ” (นักศึกษา #11)
“อาจารยบอกไวอยางชัดเจนวาวัตถุประสงคของหลักสูตรวิจัยไมตองการสรางใหเราเปน
นักวิจัยเพราะสรางไมไดในเวลาที่มีแตตองการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักศึกษาดวยการเรียนรู
วิจัยโดยการทําวิจัย จึงสงผลใหการเรียนการสอนเปนเพียงการสรุปเนื้อหา ไมลงรายละเอียดมาก
นักศึกษาตองคนควาเพิ่มเติมดวยตนเอง” (นักศึกษา #4)
“การปฏิบัติการเรียนการสอนจริง กับ วัตถุประสงคห ลักสูตรวิจั ยยัง ไมสอดคลอ งกัน ถา
ตองการเพียงพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงอยางเดียวก็ฝกทําวิจัยปญหาสมมุติก็เพียงพอ ไมตองทํา
ปญหาจริง” (นักศึกษา #5)
“การทําวิจัยเปนกลุมจะไดผลดีเพราะมีนักศึกษาที่จบปริญญาโท ปริญญาเอกมากพอที่จะ
จัดใหเปนผูนํากลุมได ไมตองกังวลเรื่องบางคนไมชวยทําเพราะโตๆ กันแลว” (นักศึกษา #11)
“การจัดกลุมวิจัยไมควรจะกําหนดจํานวนสมาชิกในกลุมตายตัว ควรใหนักศึกษามีอิสระใน
การกําหนดจํานวนสมาชิกไดตามเนื้อหาสาระของปญหาวิจัย” (นักศึกษา #9)
“การทํ า ให ป ญ หาวิ จั ย เป น ป ญ หาที่ มี ป ระโยชน ก็ อ าจทํ า ได โ ดยให นั ก ศึ ก ษาขอรั บ การ
พิ จ ารณาความเห็ น ชอบป ญ หาวิ จั ย จากหน ว ยงานของตนเองหรื อ จากหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง”
(นักศึกษา #3)
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“เวลาเรียนวิจัยมีนอยไมเหมือนในมหาวิทยาลัยเรียนวิจัย 1 เทอม ทําวิจัย 1 เทอมอยาง
เดียว จึงทําไดดี จึงนาจะจัดใหเรียน 3 เดือนรวดอาจเปน 3 เดือนแรกหรือ 3 เดือนหลัง” (นักศึกษา #2)

2. การพัฒนาการเรียนรูวิจัยของนักศึกษาเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตร
การทัพอากาศ
การวิเคราะหคําตอบของการพัฒนาการเรียนรูวิจัยเพื่อการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตร
การทัพอากาศโดยแบงองคประกอบการพัฒนาเปน 4 ดาน ไดแก การบริหารจัดการหลักสูตร
ผูสอน ผูเรียน และการเรียนการสอน ไดแนวทางการพัฒนาการเรียนรูวิจัยเพื่อการสงเสริมการวิจัย
ของหลักสูตรการทัพอากาศตามมุมมองของนักศึกษา จํานวน 22 แนวทาง แบงเปนแนวทางการพัฒนา
ดานการบริหารจัดการหลักสูตร 1 แนวทาง ดานผูสอน 2 แนวทาง ดานผูเรียน 4 แนวทาง และดาน
การเรียนการสอน 16 แนวทาง ดังแสดงในตารางที่ 4.8
ตารางที่ 4.8 แนวทางการพัฒนาการเรียนรูวจิ ัยของนักศึกษาเพื่อการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตร
การทัพอากาศ
องคประกอบการพัฒนา
การบริหารจัดการหลักสูตร

แนวทางการพัฒนาการเรียนรูวจิ ัย
1. การบริหารจัดการเรื่องเวลาการบรรยายและการทําวิจัยที่ประสานสอดคลองกัน

ผูสอน

2. พัฒนาอาจารยที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัยใหมีความรูดานการวิจัยที่
เพียงพอที่จะใหคําปรึกษา รวมทั้งความรูในสาระวิชาในหลักสูตร
3. การคัดเลือกผูทําหนาที่อาจารยโดยกําหนดคุณสมบัติที่เหมาะสม

ผูเรียน

4. การปลูกฝงเจตคติตอการวิจัยควรเริ่มตั้งแตสถาบันการศึกษาระดับตน ๆ
5. จัดอาจารยที่ปรึกษาใหดูแลกลุมที่มีความรูเรื่องระเบียบวิธีวิจัยนอย
6. ใชผลงานวิจัยเปนเกณฑการพิจารณาหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบ
4. ปรับเจตคติของผูเรียนตอการวิจัยที่รูสึกวางานวิจัยเปนเรื่องยาก
7. หลักสูตรวิจัยของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ควรเนนเรื่องระเบียบวิธีวิจัยให
เขมขนขึ้น
8. กําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรวิจัยใหชัดเจนเพื่อกําหนดวิธีการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับวัตถุประสงค
9. เนื้อหาของหลักสูตรวิจัยตองครอบคลุมและมีรายละเอียดมากขึ้น
10. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิจัยตองเปนการเรียนการสอนติดตอกันโดยไมมี
การเรียนการสอนอื่นมาขั้น
11. การเรียนวิจัยตองใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติในขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการวิจัย
12. การเรียนการสอนหลักสูตรวิจัยตองเรียนรูแบบการวิจัยอยางหลากหลาย
13. หลังจากบรรยายรวมแลวใหแยกกลุมสอนลงลึกตามแบบวิจัยที่นักศึกษาแตละ
กลุมเลือก
14. จัดใหมีการบรรยายวิชาวิธีวิทยาการวิจัยในสาขาวิชาที่ใกลเคียงกับหลักสูตรการ
ทัพอากาศ เชน รัฐศาสตรมารวมบรรยาย

การเรียนการสอน
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องคประกอบการพัฒนา

แนวทางการพัฒนาการเรียนรูวจิ ัย
15. จัดใหมีบรรยายของผูที่ประสบความสําเร็จในการทําวิจัยและใชประโยชนไดจริงมา
ใหประสบการณการทําวิจัยเพื่อสรางแรงจูงใจใหนักศึกษา i
16. การเรียนการสอนวิจัยดวยการฝกวิพากษงานวิจัย
17. การวางแผนหลักสูตรจะตองเตรียมผูเรียนลวงหนาเกี่ยวกับการกําหนดหัวขอวิจัย
กอนเปดการศึกษา
18. ใหนักศึกษาเรียนภาคทฤษฎีกอนสงหัวขอวิจัย
19. การใหหนวยหัวหนาสายวิทยาการตางๆ ของกองทัพอากาศกําหนดปญหาวิจัยให
นักศึกษาเพื่อใหงานวิจัยนั้นเปนงานวิจัยที่นําไปใชได แตควรใหคณะกรรมการของ
วิทยาลัยการทัพอากาศเปนผูกลั่นกรองปญหาวิจัยจากสายวิทยาการกอนเสนอใหนักศึกษา
เลือกเพื่อความเหมาะสมดานเวลาและเนื้อหา
20. นักศึกษากําหนดหัวขอวิจัยโดยผานการพิจารณาเห็นชอบของหนวยงานของตน
หรือหนวยที่เกี่ยวของ
21. จัดใหมีการประเมินผลความกาวหนาเอกสารวิจัยเปนระยะๆ ในรูปของ
คณะกรรมการประเมินผลการเสนอผลงานเอกสารวิจัย
22. กําหนดใหนักศึกษาทําวิจัยกลุมเพือ่ ใหไดผลงานทีม่ ีคุณภาพและนําไปใชประโยชนได

แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการหลักสูตร
“การบริหารจัดการหลักสูตรตองมองเรื่องการบริหารเวลาเปนสําคัญเพราะเรื่องเวลาเปน
ปจจัยที่มีความจํากัดมาก” (นักศึกษา #2)
แนวทางการพัฒนาดานผูสอน
“อาจารยที่บรรยายเดิมเปนอาจารยผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยทางการศึกษา ควรจะเชิญ
อาจารยผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยสาขาวิชาอื่นที่ใกลเคียงกับเนื้อหาของหลักสูตรการทัพอากาศมารวม
บรรยายดวย เชน อาจารยวิจัยจากสาขาวิชารัฐศาสตร” (นักศึกษา #1)
“ผูที่จะมาเปนอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศตองมีระบบการคัดเลือกที่มีมาตรฐานเพื่อให
ไดผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม” (นักศึกษา #1)
“เปนเรื่องที่จําเปนที่จะตองพัฒนาอาจารยที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัยใหมี
ความรูดานการวิจัยที่เพียงพอที่จะใหคําปรึกษา รวมทั้งความรูวิชาการตามหลักสูตร” (นักศึกษา #1)
“อาจารยผูบรรยายมีคุณภาพและมาตรฐานสูงในดานการวิจัย แตมีจํานวนนอยและไม
หลากหลาย ควรที่จะเชิญมาบรรยายใหหลากหลายขึ้น” (นักศึกษา #2)
แนวทางการพัฒนาดานผูเรียน
“เจตคติของผูเรียนตอวิชาที่เรียนมีผลตอการเรียนรู จําเปนตองปรับเจตคติของผูเรียนตอ
การวิจัยที่รูสึกวาการวิจัยเปนเรื่องยากใหได” (นักศึกษา #12)
“ตองปรับเจตคติของผูเรียนตอวิธีการเรียนรูในหลักสูตรการทัพอากาศดวยวาเปนการเรียน
ในระดับสูง ดังนั้นจะตองมีการแชรประสบการณ ดวยการอภิปรายแสดงความคิดเห็น ไมใชมานั่งฟง
อาจารยอยางเดียว ดวยวิธีการเรียนแบบนี้ยอมทําใหผูเรียนเรียนรูวิจัยไดดีขึ้น” (นักศึกษา #10)
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“การกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก สู ต รวิ จั ย ให ชั ด เจนเพื่ อ กํ า หนดวิ ธี ก ารเรี ย นการสอนที่
สอดคลองกับวัตถุประสงค นักศึกษาตองรูอยางชัดเจนวาเรียนแลวจะไดอะไร รูวิจัยหรือทําวิจัยเปน
ในระดับไหน” (นักศึกษา #5)
“6 เดือนกอนเปดหลักสูตรควรจะรูรายชื่อผูเขาเรียนแลว เพื่อให วทอ.เรียกมารับการชี้แจง
เรื่องการทําวิจัย เพื่อเตรียมตัวกําหนดปญหาวิจัยโดยการนําผลงานวิจัยของรุนที่ผานมานําเสนอวามี
เรื่องใดที่สามารถทําตอยอด หรือทําซ้ําใหมได ก็จะสามารถทํางานวิจัย R&D ใหสมบูรณได”
(นักศึกษา #9)
“การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิจัยตองเปนการเรียนการสอนที่จัดติดตอกันเปนหวง
เดียวโดยไมมีกิจกรรมใดๆ มาขั้น” (นักศึกษา #6)
“แยกกลุมการสอนเพื่อลงลึกในแบบการวิจัยแตละแบบตามที่นักศึกษาเลือก” (นักศึกษา #5)
“หลังจากบรรยายรวมเสร็จแลวควรจัดเปน group study ยอยๆ อาจเปนกลุมวิจัยเชิง
ปริมาณ กลุมวิจัยเชิงคุณภาพ ผมเชื่อวานักศึกษาหลายคนมีศักยภาพที่จะอธิบายไดดี เมื่อมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันก็จะทําใหการเรียนรูวิจัยดีขึ้น” (นักศึกษา #11)
“การเรียนรูวิจัยตองเรียนรูรูปแบบวิจัยที่หลากหลายเพื่อใหนักศึกษาเลือกตามความถนัด”
(นักศึกษา #6)
“วิธีสอนที่จะทําใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของการวิจัยได ควรจะเชิญผูที่มีผลงานวิจัยที่
สามารถนําไปใชประโยชนไดจริงมาเลาประสบการณใหฟงวา มีแรงจูงใจอยางไรที่ทําวิจัยในเรื่องนั้น
และทําวิจัยอยางไร” (นักศึกษา #2)
“ควรใชการสอนวิจัยดวยการวิพากษงานวิจัย วางานวิจัยเรื่องนั้นออกแบบการวิจัยแบบนั้น
เพราะอะไร มีจุดเดน จุดดอยอยางไรบาง ก็จะทําใหนักศึกษาเรียนรูวิจัยไดดีขึ้น” (นักศึกษา #4)
“การเรียนการสอนวิจัยเพื่อใหผูเรียนทําวิจัยไดตองใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติในแตละขั้นตอน
ของกระบวนการวิจัย” (นักศึกษา #1)
“การทําวิจัยจะไดผลดีจะตองเปนการทําวิจัยเรื่องที่ผูเรียนอยากรู อยากทํา เลือกเรื่องที่ทํา
ดวยตนเอง” (นักศึกษา #6)

สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาการเรียนรูวิจัยเพื่อสงเสริมการวิจัยของ
หลักสูตรการทัพอากาศตามมุมมองของผูสําเร็จการศึกษาและนักศึกษา
การวิเคราะหแนวทางการพัฒนาการเรียนรูวิจัยเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพ
อากาศตามมุมมองของผูสําเร็จการศึกษาและนักศึกษา เปนการวิเคราะหเนื้อหาโดยรวมแนวทางการ
พัฒนาการเรียนรู วิ จั ยเพื่อส งเสริมการวิจัยของหลั กสูตรการทั พอากาศจากมุมมองของผูสํ า เร็จ
การศึกษาและนักศึกษา โดยแยกตามองคประกอบการพัฒนา 4 ดาน คือ แนวทางการพัฒนาดาน
การบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการพัฒนาดานผูสอน แนวทางการพัฒนาดานผูเรียน และ
แนวทางการพัฒนาดานการเรียนการสอน ผลการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาการเรียนรูวิจัยของ
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ผูสําเร็จการศึกษาและนักศึกษาเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ พบวาไดแนวทางการ
พัฒนาการเรียนรูวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาและนักศึกษา จํานวน 32 แนวทาง โดยแบงออกเปนดาน
การบริหารจัดการหลักสูตร จํานวน 4 แนวทาง ดานผูสอน จํานวน 4 แนวทาง ดานผูเรียน จํานวน
5 แนวทาง และดานการเรียนการสอน จํานวน 19 แนวทาง ดังแสดงในตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.9 แนวทางการพัฒนาการเรียนรูวจิ ัยของผูสําเร็จการศึกษาและนักศึกษาเพื่อสงเสริมการวิจัย
ของหลักสูตรการทัพอากาศ
องคประกอบการพัฒนา
การบริหารจัดการหลักสูตร

ผูสอน

ผูเรียน

การเรียนการสอน

แนวทางการพัฒนาการเรียนรูวจิ ัย
1. ใชการบริหารจัดการหลักสูตรวิจัยโดยใชวงจรของเดมมิ่ง โดยเนนการบริหารจัดการเรื่องเวลา
การบรรยายและการทําวิจัยที่ประสานสอดคลองกัน และกําหนดตารางเวลาการทําวิจัยของ
นักศึกษาใหมีความยืดหยุนมากขึ้น
2. ใชการประเมินผลหลักสูตรเพื่อใหไดสารสนเทศปอนกลับสําหรับพัฒนาหลักสูตร
3. พัฒนาระบบสารสนเทศของการวิจัยใหทันสมัยเพื่อให มีขอมูลสําหรับการคนควา และสามารถ
เชื่อมตอกับมหาวิทยาลัยภายนอกได รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพใหเอื้อตอการ
เรียนรู
4. เผยแพรประชาสัมพันธผลงานวิจัยของนักศึกษาที่มีคุณภาพและสามารถนําไปใชประโยชนได
5. พัฒนาอาจารยที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัยใหมีความรูดานการวิจัยที่เพียง
พอที่จะใหคําปรึกษา รวมทั้งความรูในสาระวิชาในหลักสูตร
6. การคัดเลือกผูทําหนาที่อาจารยโดยกําหนดคุณสมบัติที่เหมาะสม
7. สงเสริมใหอาจารยเรียนตอระดับปริญญาโท
8. แตงตั้งอาจารยภายนอกที่มีความรูดานวิธีวิทยาการวิจัยเปนที่ปรึกษา
9. การปลูกฝงเจตคติตอการวิจัยควรเริ่มตั้งแตสถาบันการศึกษาระดับตน ๆ
10. จัดอาจารยที่ปรึกษาใหดูแลกลุมที่มีความรูเรื่องระเบียบวิธีวิจัยนอย
11. เพิ่มแรงจูงใจในการทําวิจัยของนักศึกษาโดยสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัย หรือการ
ใหรางวัล เชน ผลงานวิจัยมีผลตอการทํางานหรือการไดรับความดีความชอบ
12. ปรับเจตคติของผูเรียนตอการวิจัยที่รูสึกวางานวิจัยเปนเรื่องยาก
13. กําหนดใหผูเขารับการศึกษามีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
14. จัดทําหลักสูตรวิจัยรวมกันระหวางสถานศึกษาของระบบการศึกษาวิชาชีพทางทหาร เชน
กําหนดวัตถุประสงคหลักสูตรใหชัดเจนและสอดคลองกันในแตละระดับ และใหหลักสูตรวิจัยของ
หลักสูตรเสนาธิการกิจเนนเรื่องระเบียบวิธีวิจัยใหเขมขนมากขึ้น
15. กําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรวิจัยใหชัดเจนเพื่อกําหนดวิธีการเรียนการสอนที่สอดคลอง
กับวัตถุประสงค
16. เนื้อหาของหลักสูตรวิจัยตองครอบคลุมและมีรายละเอียดมากขึ้น โดยเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความสําคัญของการวิจัยทั้งในระดับสากล ระดับชาติ ระดับกองทัพ และระดับบุคคลพรอม
ตัวอยางผลงานวิจัยที่นําไปจริงในระดับกองทัพและระดับประเทศ
17. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิจัยตองเปนการเรียนการสอนติดตอกันโดยไมมีการเรียน
การสอนอื่นมาขั้น
18. การเรียนวิจัยตองใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติในขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการวิจัย
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แนวทางการพัฒนาการเรียนรูวจิ ัย
19. การเรียนการสอนหลักสูตรวิจัยตองเรียนรูแบบการวิจัยอยางหลากหลาย
20. ผูสอนควรปรับการสอนใหตรงกับความรูพื้นฐานดานการวิจัยของผูเรียน โดยแบงกลุมตาม
พื้นฐานความรูดานการวิจัย
21. สอนใหเกิดการเรียนรูในระดับมีสมรรถภาพการวิจัย (research competency) คือมีทั้ง
ความรูวิธีวิทยา ทักษะการวิจัย และเจตคติที่ดีตอการวิจัย
22. หลังจากบรรยายรวมแลวใหแยกกลุมสอนลงลึกตามแบบวิจัยที่นักศึกษาแตละกลุมเลือก
23. จัดใหมีการบรรยายวิชาวิธีวิทยาการวิจัยในสาขาวิชาที่ใกลเคียงกับหลักสูตรการทัพอากาศ
เชน รัฐศาสตร
24. จัดใหมีบรรยายของผูที่ประสบความสําเร็จในการทําวิจัยและใชประโยชนไดจริงเพื่อ
ถายทอดประสบการณการทําวิจัยเพื่อสรางแรงจูงใจใหนกั ศึกษา
25. การเรียนการสอนวิจัยดวยการฝกวิพากษงานวิจัย
26. นักศึกษากําหนดหัวขอการวิจัยมากอนเขารับการศึกษาเพื่อใหมีเวลาในการทําวิจัยมากขึ้น
27. ใหนักศึกษาเรียนภาคทฤษฎีจบกอนสงหัวขอวิจัย
28. การใหหนวยหัวหนาสายวิทยาการตางๆ ของกองทัพอากาศกําหนดปญหาวิจัยใหนักศึกษา
เพื่อใหงานวิจัยนั้นเปนงานวิจัยที่นําไปใชได แตควรใหคณะกรรมการของวิทยาลัยการทัพอากาศ
เปนผูกลั่นกรองปญหาวิจัยจากสายวิทยาการกอนเสนอใหนักศึกษาเลือกเพื่อความเหมาะสมดาน
เวลาและเนื้อหา
29. นักศึกษากําหนดหัวขอวิจัยโดยผานการพิจารณาเห็นชอบของหนวยงานของตนหรือหนวยที่
เกี่ยวของ
30. จัดใหมีการประเมินผลความกาวหนาเอกสารวิจัยเปนระยะๆ ในรูปของ
คณะกรรมการประเมินผลการเสนอผลงานเอกสารวิจัย
31. กําหนดมาตรฐานการประเมินผลงานวิจัย
32. กําหนดใหนักศึกษาทําวิจัยกลุมเพือ่ ใหไดผลงานทีม่ ีคุณภาพและนําไปใชประโยชนได

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมของการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตร
การทัพอากาศ
การเสนอผลการวิเคราะหในตอนนี้เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมของการสงเสริมการวิจัย
ของหลักสูตรการทัพอากาศเพื่อใชกําหนดกลยุทธสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศโดยใช
เทคนิคการวิเคราะหสภาพแวดลอม(SWOT Analysis) ซึ่งใชสารสนเทศที่เปนสภาพแวดลอมภายใน
และสภาพแวดลอ มภายนอกที่มีผ ลตอ การสง เสริม การวิจัย ของหลัก สูต รการทัพ อากาศจาก
การสัมภาษณอาจารยอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศ จํานวน 27 คน ในประเด็นที่เกี่ยวกับ
คุณภาพงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ จุดแข็ง จุดออน โอกาสและ
อุปสรรคของการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ รวมทั้งกลยุทธสงเสริมการวิจัยของ
หลักสูตรการทัพอากาศ ผูวิจัยไดสัมภาษณอาจารยดวยตนเอง ระหวางวันที่ 29 กันยายน 2552 ถึง
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วันที่ 14 ตุลาคม 2552 แบงการนําเสนอผลการสัมภาษณออกเปน 2 สวน สวนแรกเปนการวิเคราะห
คุณภาพผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ และสวนที่สองเปนการวิเคราะห
สภาพแวดลอมของการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
สวนที่ 1 คุณภาพผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ
จากการวิเคราะหเนื้อหาขอมูลการสัมภาษณอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศผูทําหนาที่
อาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัย(รายชื่อตามภาคผนวก) พบวาอาจารยสวนใหญมีความเห็นตรงกัน
วา ผลลัพธหลักสูตรวิจัยที่วัดจากคุณภาพงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญยังตองไดรับการ
พัฒนาเพราะมีคุณภาพในระดับปานกลาง
“คุณภาพไมแนใจวาจะดีเพราะอาจารยที่ปรึกษาสวนใหญไม qualified ไมสามารถ coach
นักศึกษาได” (อาจารย #1)
“ยังไมมีคุณภาพโดยเฉพาะนักศึกษาที่มีพื้นฐานการวิจัยนอย อาจารยก็ใหคําปรึกษาไดไมดี
เพราะเรื่องที่ทํามีความหลากหลายสาขาวิชา” (อาจารย #2)
“ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนนาจะอยูในระดับปานกลางเพราะอาจารยยังมี
ความรูไมพอทั้งความรูวิจัยและความรูใน content ของเรื่องที่นักศึกษาทํา เนื่องจากเรื่องที่ทํามาจาก
หลายสายวิทยาการ” (อาจารย #3)
“คุณภาพอยูในระดับปานกลาง สาเหตุมีหลายอยาง เชน สถานที่คนควาไมสะดวก เอกสาร
ประกอบการเรียนก็ไมเพียงพอ” (อาจารย #4)
“คุณภาพอยูในระดับที่ไมนาพอใจและผลงานวิจัยไมคอยมีประโยชน การเตรียมการของ
วทอ.ยัง ไม ดี มี อ าจารยรู วิจั ย จริง จํา นวนน อ ย นัก ศึก ษาเองก็ เ ตรีย มตั ว มาน อ ยและไมค อ ยตั้ง ใจ
(อาจารย #5)
“สวนใหญมีคุณภาพอยูในระดับพอใช ระดับดีมีนอย สาเหตุอาจมาจากความรูพื้นฐานวิจัย
ของนักศึกษามีนอย และทําเพียงเพื่อผาน การเรียนการสอนวิจัยในหลักสูตรไมมากพอ เวลาให
คําปรึกษาของอาจารยมีนอย อาจารยสวนใหญของเราไมคอย expert ดานการทําวิจัย และขณะ
ปฏิบัติงานไมมีการทําวิจัย (อาจารย #6)
“คุณภาพอยูใ นระดับปานกลาง เพราะนักศึกษามีเวลาทํานอ ย และมีทักษะวิจั ยไมพ อ
เนื่องจากขาดประสบการณการทําวิจัยเพราะงานที่ทําไมเกี่ยวของกับการทําวิจัย” (อาจารย #7)
“คุณภาพดีในกลุมนักศึกษาที่มีทักษะการวิจัยมาแลวซึ่งมีไมมาก แตคุณภาพไมดีในกลุมที่
ยังไมมีทักษะการวิจัย” (อาจารย #8)
“คุณภาพผลงานวิจัยไมแนใจวาดีแคไหน” (อาจารย #9)
“คุณภาพยังอยูในระดับพอใช อาจเปนเพราะนักศึกษาขาดแรงจูงใจในการทําวิจัย รางวัลที่
มีอยูไมดึงดูดใจพอจึงทําเพียงเพื่อผาน ความตอเนื่องการทําวิจัยไมมีเพราะการทํางานไมมีการทํา
วิจัย อาจารย วทอ.ก็มีความรูวิจัยไมพอ” (อาจารย #10)
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“คุณภาพงานวิจัยอยูในระดับต่ํา สาเหตุหนึ่งคืออาจารยที่ปรึกษามีความรูวิจัยไมพอในการให
คําปรึกษาเพราะอาจารยมีการยายหมุนเวียนเพื่อดํารงตําแหนงบอยครั้งทําใหไมมีความตอเนื่องในการ
ใหคําปรึกษา” (อาจารย #11)
“คุณภาพงานวิจัยสวนใหญพอใช ไมถึง 10%ที่ดีและนําไปใชไดซึ่งก็เปนงานที่ทํามากอน
หนา” (อาจารย #12)
“คุณภาพงานวิจัยประมาณ 15%ที่ไดตามที่หลักสูตรคาดหวัง” (อาจารย #13)
“คุณภาพงานวิจัยอยูในระดับปานกลาง เพราะนักศึกษาถูกบีบดวยเวลา ไมมีชวงเวลาไป
คนควาขอมูล”(อาจารย #14)
“ภาพรวมยังไมไดมาตรฐานตามหลักสูตร เปนนักยุทธศาสตรแตทําวิจัยเพียงการสํารวจ
พื้นๆ ไมไดนําผลการวิจัยไป serve end สุดทายของ PME” (อาจารย #15)
“สวนใหญยังไมดีตองพัฒนา 10% เทานั้นที่ดี ความพรอมของนักศึกษาสวนใหญจะนอย
ปญหาใหญคือการกําหนดกรอบความคิดไมไดอาจเปนเพราะ การปรับพื้นฐานไมพอ นักศึกษายัง
มองภาพระดับยุทธศาสตรไมไดเพราะยังไมไดเรียน” (อาจารย #16)
“คุณภาพสวนใหญไมคอยดี ควรปรับปรุงพัฒนา” (อาจารย #17)
“คุณภาพสวนใหญอยูในระดับปานกลาง คุณภาพขึ้นอยูกับความสนใจของแตละบุคคลวา
ใหความสนใจมากนอยเพียงใด” (อาจารย #18)
“คุณภาพยังไมคอยดี บางเรื่องเปนเรื่องที่สําคัญมีประโยชนแต methodology ไมถูกตอง
ตรงกันขามบางเรื่อง methodology ดีถูกตองแตเปนเรื่องที่ไมคอยมีประโยชน” (อาจารย #19)
“คุณภาพพอใชเปนสวนใหญ เพราะสวนใหญมีพื้นความรูวิจัยนอย มีประสบการณวิจัยจาก
โรงเรียน เสธ.เพียงครั้งเดียวเทานั้น” (อาจารย #20)
“ประมาณ 20% ที่ทําไดดี คุณภาพยังไมเทาระดับปริญญาโท คนที่ทําไดดีจะมีพื้นฐานวิจัย
มากอน ผลสําเร็จของหลักสูตรไดในระดับไดพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงจากการไดทําวิจัย” อาจารย #21)
“คุณภาพยังไมถึงขั้นดี มีนักศึกษาไมถึงครึ่งที่มีความตั้งใจทําใหมีคุณภาพ นําไปใชจริงได
ไมถึง 10%” (อาจารย #22)
“คุณภาพดีประมาณ 10-15% ระยะเวลาเทานี้ไดเทานี้ก็ OK แลว” (อาจารย #23)
“คุณภาพยังตองไดรับการพัฒนาโดยการปรับแนวการจัดการเรียนการสอนและการสราง
ความมั่นใจใหกับนักศึกษา” (อาจารย #24)
“ผลงานเดนๆ จะมีซัก 30-40%” (อาจารย #25)
“คุณภาพงานวิจัยอยูในระดับปานกลางเพราะมีเวลาทําวิจัยนอย นักศึกษาหางเหินจากการ
ทําวิจัย หลังจากทําวิจัยที่โรงเรียน เสธ. นานถึง 10 ปก็ไมไดทําอีกเลยเพราะงานที่ทําไมเกี่ยวของกับ
การวิจัย” (อาจารย #26)
“คุณภาพงานวิจัยอยูในระดับต่ําเพราะมีเวลาทําวิจัยไมพอ ประกอบกับนักศึกษามีความรู
และทักษะการวิจยั ไมเพียงพอ” (อาจารย #26)
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ขอคนพบเรื่องคุณภาพงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาจากความคิดเห็นของอาจารยอยู
ในระดับปานกลาง ซึ่งเปนผลที่สอดคลองกับผลจากการประเมินคุณภาพงานวิจัยของผูสําเร็จ
การศึกษาโดยผูวิจัยที่มีคุณภาพระดับปานกลางถึงคอนขางต่ํา คิดเปนรอยละ 83.8 และคุณภาพ
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.04)
สวนที่ 2 สภาพแวดลอมของการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
จากการวิเคราะหเนื้อหาขอมูลการสัมภาษณอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศผูทําหนาที่
อาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัย ไดขอสรุปเกี่ยวกับสภาพแวดลอมภายในซึ่งเปนจุดออน จุดแข็งใน
การสงเสริมการวิจัย และสภาพแวดลอมภายนอกซึ่งเปนโอกาสและอุปสรรคตอการสงเสริมการวิจัย
โดยในสวนของสภาพแวดลอมภายในแบงออกเปน 6 ดาน ไดแก 1) โครงสรางองคกรและนโยบาย 2)
ประสิทธิผลหลักสูตรวิจัย 3) บุคลากร 4) ประสิทธิภาพดานการเงิน 5) วัสดุอุปกรณ 6) การ
บริหารจัดการหลักสูตร สวนของสภาพแวดลอมภายนอกแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 1) การเมือง
และกฎหมาย 2) เศรษฐกิจ 3) สังคมและวัฒนธรรม 4) เทคโนโลยี ผลการวิเคราะหดังแสดงใน
ตารางที่ 4.10 - 4.11
ตารางที่ 4.10 จุดแข็ง จุดออนของการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศตามมุมมองของ
อาจารย
จุดแข็ง
ดานโครงสรางองคกรและนโยบาย
-

ดานประสิทธิผลหลักสูตร(ผลลัพธหลักสูตร)
ดานบุคลากร
1. อาจารยผูบรรยายภายนอกเปนผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยใน
ระดับสูง และใหความสําคัญกับหลักสูตรการทัพอากาศ
2. อาจารยสวนใหญสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการทัพ
อากาศตางประเทศทําใหมีมุมมองเปรียบเทียบ
3. นักศึกษามีความผูกพันระหวางรุนพี่รุนนองทางทหารซึ่งทํา
ใหเกิดความชวยเหลือเกื้อกูลกัน
4. นักศึกษาบางสวนมีความรูวิจัยระดับปริญญาโท-ปริญญา
เอก และสวนใหญจบหลักสูตรเสนาธิการกิจที่มีหลักสูตรวิจัย
5. นักศึกษาเปนผูบริหารระดับสูงที่ทําใหสามารถเขาถึงขอมูลได

จุดออน
ดานโครงสรางองคกรและนโยบาย
1. หนวยรับผิดชอบหลักสูตรวิจัยของวิทยาลัยการทัพอากาศยัง
ไมเหมาะสม
2. การใหความสําคัญดานการวิจัยของผูบัญชาการวิทยาลัยการ
ทัพอากาศมีความไมแนนอนมักเปลี่ยนไปตามบุคคล
3. ความไมเครงคัดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการวิจัย
ดานประสิทธิผลหลักสูตร(ผลลัพธหลักสูตร)
4. คุณภาพงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาอยูในระดับที่ตอง
ไดรับการพัฒนาและมีการนําไปใชประโยชนนอย
ดานบุคลากร
5. อาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศสวนใหญยังไมพรอมเปนที่
ปรึกษาเอกสารวิจัย
6. การเตรียมความพรอมใหกับอาจารยยังไมเปนระบบและขาด
ความตอเนื่อง
7. ที่ปรึกษาจากสายวิทยาการไมไดรับการแตงตั้งอยางเปน
ทางการทําใหมีการปฏิบัติที่ไมจริงจัง
8.
นั ก ศึ ก ษาส ว นใหญ ไ ม มี แ รงจู ง ใจในการทํ า วิ จั ย ให
ความสําคัญกับการวิจัยนอย มองวางานวิจัยเปนเรื่องยาก
9. วิธีการจูงใจนักศึกษาโดยการใหรางวัลเอกสารวิจัยไมจูงใจพอ
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จุดแข็ง
มาก มี ประสบการณ มาก เป นผู ที่ มี ความรั บผิ ดชอบสู งและมี
ระเบียบวินัย
6. นักศึกษาสามารถทําวิจัยเกี่ยวกับปญหาในสายงานของตนเองได
ดานประสิทธิภาพดานการเงิน
ดานวัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก
7. มีระบบการสืบคนขอมูลดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

ดานการบริหารจัดการหลักสูตร/การเรียนการสอน
8. การกําหนดใหการวิจัยเปนหมวดวิชาหนึ่งของหลักสูตรการ
ทัพ อากาศ และผลงานวิ จั ย เป น ส วนหนึ่ ง ของการสํา เร็ จ
การศึกษา
9. การใหรางวัลผลงานเอกสารวิจัยของวิทยาลัยการทัพอากาศ
10. การจัดการเรียนการสอนมีแผนการเรียนการสอนและการ
ทําวิจัย มีการสอนทฤษฎีวิจัยเตรียมความพรอมใหนักศึกษาทุก
คนและมีการฝกปฏิบัติการเขียนขอเสนอการวิจัย

จุดออน
และวิธีการจัดการเรียนการสอนกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจไดนอย
10. นักศึกษามีพื้นฐานดานการวิจัยในระดับที่แตกตางกัน
ดานประสิทธิภาพดานการเงิน
11. วิทยาลัยการทัพอากาศไมมีทุนสนับสนุนการทําวิจัย
ดานวัสดุอุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก
12. การสนับสนุนวัสดุอุปกรณในการทําวิจัยไมเพียงพอเกี่ยวกับ
คูมือการทําเอกสารวิจัย แหลงการใหบริการจัดพิมพ โปรแกรม
การวิเคราะหขอมูล
13. การบริการของหองสมุดในการสืบคนทางอินเทอรเน็ตยังไม
สมบูรณ ไมสามารถ down load ขอมูลวิจัยจากหองสมุด
ภายนอกได และหนั ง สื อ ตํ า ราด า นการทหารมี น อ ย รวมทั้ ง
ผลงานวิจัยเกาที่อางอิงไดมีจํานวนนอย
ดานการบริหารจัดการหลักสูตร/การเรียนการสอน
14. ความไมชัดเจนในความสัมพันธของหลักสูตรวิจัยของ
สถานศึกษาในระบบการศึกษาวิชาชีพทางทหาร
15. วัตถุประสงคของหลักสูตรวิจัยยังไมชัดเจนวาตองการให
เปนผูใชงานวิจัยหรือเปนผูผลิตงานวิจัย
16. การสอนโดยการบรรยายรวมไมเหมาะสมกับกลุมนักศึกษา
ที่มีระดับความรูวิจัยที่ตางกัน และไมเนนเรื่องความสําคัญและ
ประโยชนของการวิจัยใหชัดเจน
17. เวลาของการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติยัง
ไมเหมาะสม
18. กระบวนการกําหนดปญหาวิจัยและแนวทางการทําวิจัยยังไม
เหมาะสมทั้ งในเชิ งความต องการของผู เรี ยน ความต องการของ
หนวยหัวหนาสายวิทยาการ และความเหมาะสมของรูปแบบและ
เนื้อหา
19. การประเมินผลหลักสูตรยังไมเหมาะสมทั้งในการประเมิน
การใชหลักสูตรและการประเมินผลลัพธของหลักสูตร
20. กระบวนการเผยแพรและใชประโยชนงานวิจัยยังไมเหมาะสม
21. อัตราสวนของอาจารยตอนักศึกษาไมเหมาะสม

ตารางที่ 4.11 โอกาส อุปสรรคของการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศตามมุมมองของ
อาจารย
โอกาส
อุปสรรค
ดานการเมืองและกฎหมาย
ดานการเมืองและกฎหมาย
1. กองทัพอากาศมีนโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการ 1. กองทัพอากาศยังขาดความชัดเจนในการนํานโยบายดาน
วิจัยทําใหเปนที่มาของการกําหนดปญหาวิจัย/โจทยวิจัย
การวิจัยไปสูก ารปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
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โอกาส
อุปสรรค
2. กองทั พ อากาศได จัด ทํ า ความรว มมือ ด า นวิ ช าการกั บ 2. นโยบายของหนวยเหนือที่กําหนดใหทําเอกสารวิจัยกลุมไม
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา โดยการทํ า บั น ทึ ก ความเข า ใจ(MOU) สอดคลองกับวัตถุประสงคของระบบ PME ที่กําหนดใหทํา
รวมกัน เปนโอกาสที่จะใชแหลงขอมูลวิจัยรวมกันได
เอกสารวิจัยสวนบุคคล
3.
กฎ ระเบี ย บและแบบธรรมเนี ย มทางทหารทํ า ให
ผูใตบังคับบัญชาไมตองการแสดงความคิดเห็นซึ่งไมเอื้อตอการ
วิจัย
ดานเศรษฐกิจ
ดานเศรษฐกิจ
3. การใหทุนสนับสนุนจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก 4. ทุนอุดหนุนการวิจัยของกองทัพอากาศมีขั้นตอนการพิจารณา
กองทัพอากาศ เป นสิ่ ง ที่ชวยใหมีการนําผลงานวิจัย ไปใช อนุมัติใชเวลานานทําใหไมสอดคลองกับเวลาของหลักสูตร
ประโยชนไดจริง และลดภาระคาใชจายของผูวิจัย
ดานสังคมและวัฒนธรรม
ดานสังคมและวัฒนธรรม
4. หองสมุดภายนอกโดยเฉพาะภายนอกกองทัพเปดกวางใน 5. หนวยงานราชการทางทหารมีการทํางานที่มีเจตนารมณของ
การใหบริการสืบคนขอมูลดวยระบบที่มีประสิทธิภาพ
ผูบังคับบัญชาเปนหลัก มีกฎ ระเบียบและแบบธรรมเนียมทาง
5. บุ คลากรภายนอกที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด านการวิ จั ย ให ทหาร สงผลใหไมมีอิสระทางวิชาการ จึงทํางานแบบไมใชการ
ความสําคัญกับหลักสูตรการทัพอากาศ โดยใหการสนับสนุน วิจัยเปนฐาน
การบรรยายและการใหคําปรึกษา
6. หนวยหัวหนาสายวิทยาการตางๆ ของกองทัพอากาศยังให
6. หนวยหัวหนาสายวิทยาการตางๆ ของกองทัพอากาศใหการ ความรวมมือในการเสนอปญหาวิจัยไมจริงจัง ไมเต็มใจใหการ
สนับสนุนหัวขอปญหาวิจัยและที่ปรึกษางานวิจัยใหกับนักศึกษา สนับสนุนขอมูล และไมนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
7.
การให ร างวั ล เอกสารวิ จั ย ดี เ ด น โดยมู ล นิ ธิ บุ พ การี 7. กองทัพอากาศไมมีการเผยแพรประชาสัมพันธผลการวิจัย
กองทัพอากาศประจําปเปนวัฒนธรรมที่ดีของกองทัพที่สามารถ ของกองทัพ
สรางแรงจูงใจใหนักศึกษาในการทําวิจัยใหมีคุณภาพ
8. ขอมูลดานความมั่นคงทางทหารเปนขอมูลที่มีชั้นความลับ
8. กองทัพอากาศเปดโอกาสใหหนวยตางๆ ทําโครงการศึกษา ทําใหเขาถึงไดยาก
เพื่อพัฒนาบุคลากรไดตามความตองการในทุกระดับ
9. การยายหมุนเวียนบุคลากรในกองทัพมีวาระที่สั้นทําใหขาด
ความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน
ดานเทคโนโลยี
ดานเทคโนโลยี
9. ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10. บุคลากรกองทัพอากาศสวนใหญใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอื้อใหการสืบคนขอมูล การวิเคราะหขอมูล การจัดพิมพ ทําได และการสื่อสารในทางบันเทิงมากกวาการทํางาน
งายและรวดเร็วขึ้น ซึ่งกองทัพอากาศมีความพรอมดานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10. บุ คลากรในกองทัพอากาศสวนใหญ มี ความพรอมด าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถตามเทคโนโลยีไดทัน

จากตารางที่ 4.10 - 4.11 พบวาสภาพแวดลอมภายในของการสงเสริมการวิจัยของ
หลักสูตรการทัพอากาศ มีจุดแข็ง จํานวน 10 ประเด็น จุดออน จํานวน 21 ประเด็น และ
สภาพแวดลอมภายนอก มีโอกาส จํานวน 10 ประเด็น อุปสรรค จํานวน 10 ประเด็น โดยในแตละ
สภาพแวดลอมวิเคราะหเนื้อหาสรุปไดดังนี้
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1. สภาพแวดลอมภายใน
สภาพแวดลอมภายในแบงออกเปน 6 ดาน ไดแก โครงสรางและนโยบายองคกร
ประสิทธิผลหลักสูตร บุคลากร ประสิทธิภาพดานการเงิน วัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก
และการบริหารจัดการหลักสูตร/การเรียนการสอน ไมมีดานที่เปนจุดแข็งเดี่ยวๆ แตมีดานที่เปน
จุดออนเดี่ยวๆ ที่เหลือเปนดานที่เปนทั้งจุดแข็งและจุดออน
สภาพแวดลอมภายในดานที่เปนทั้งจุดแข็งและจุดออน ไดแก ดานบุคลากร ดานวัสดุ
อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก และดานการบริหารจัดการหลักสูตร/การเรียนการสอน
ตัวอยางของจุดแข็งดานบุคลากร ไดแก อาจารยผูบรรยายเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญดาน
การวิจัยสูง นักศึกษามีความผูกพันระหวางรุนพี่รุนนองทางทหารซึ่งทําใหเกิดความชวยเหลือ
เกื้อกูลกันและบางสวนมีความรูวิจัยระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก จุดแข็งดานวัสดุอุปกรณ สิ่ง
อํานวยความสะดวก คือ วิทยาลัยการทัพอากาศมีระบบการสืบคนขอมูลดวยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สวนตัวอยางจุดแข็งดานการบริหารจัดการหลักสูตร/การเรียนการสอน
ไดแก การใหความสําคัญกับการวิจัยโดยกําหนดใหการวิจัยเปนหมวดวิชาหนึ่งของหลักสูตรการ
ทัพอากาศ ผลงานวิจัยเปนสวนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษา
ตัวอยางของจุดออนดานบุคลากร ไดแก อาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศสวนใหญยังไม
พร อมเป น ที่ปรึ ก ษาเอกสารวิ จั ย นั ก ศึกษาส ว นใหญ ขาดแรงจูงใจในการทํา วิจัย ตัว อยา งของ
จุดออนดานวัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ ในการทําวิจัยยังไมเพียงพอ แหลงคนควาขอมูลยังมีขีดจํากัด สวนตัวอยาง
จุดออนดานการบริหารจัดการหลักสูตร/การเรียนการสอน ไดแก ความไมชัดเจนในความสัมพันธ
ของหลักสูตรวิจัยของสถานศึกษาในระบบการศึกษาวิชาชีพทางทหาร กระบวนการกําหนดปญหา
วิจัยและแนวทางการทําวิจัยยังไมเหมาะสม
สภาพแวดลอมภายในดานที่เปนจุดออนเดี่ยวๆ ไดแก ดานโครงสรางและนโยบาย ดาน
ประสิทธิผลหลักสูตร และดานประสิทธิภาพดานการเงิน ตัวอยางของจุดออนดานโครงสรางและ
นโยบาย ไดแก หนวยรับผิดชอบหลักสูตรวิจัยของวิทยาลัยการทัพอากาศยังไมเหมาะสม การให
ความสําคัญดานการวิจัยของผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศมีความไมแนนอนมักเปลี่ยนไป
ตามบุคคลที่มาดํารงตําแหนง จุดออนดานประสิทธิผลหลักสูตรคือ ผลลัพธหลักสูตรวิจัยที่วัดจาก
คุ ณ ภาพงานวิ จั ย ของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษายั ง อยู ใ นระดั บ ที่ ต อ งได รั บ การพั ฒ นาและมี ก ารนํ า
ผลงานวิจัยไปใชประโยชนนอย และจุดออนดานประสิทธิภาพดานการเงิน คือ วิทยาลัยการทัพ
อากาศไมมีทุนสนับสนุนการทําวิจัย
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2. สภาพแวดลอมภายนอก
สภาพแวดลอมภายนอกแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก การเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม และเทคโนโลยี ไมมีดานใดที่เปนอุปสรรค หรือโอกาสเดี่ยวๆ แตละดานเปน
ทั้งโอกาสและอุปสรรค
ตัวอยางของโอกาสดานการเมืองและกฎหมาย ไดแก กองทัพอากาศมีนโยบายและ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการวิจัย การจัดทําความรวมมือดานวิชาการของกองทัพอากาศกับ
สถาบันอุดมศึกษา โอกาสดานเศรษฐกิจ คือ การใหทุนสนับสนุนการวิจัยของหนวยงานทั้งภายใน
และภายนอกกองทัพอากาศ
ตัวอยางของโอกาสดานสังคมและวัฒนธรรม ไดแก หองสมุด
ภายนอกโดยเฉพาะภายนอกกองทั พ เป ด กว า งในการให บ ริ ก ารสื บ ค น ข อ มู ล ด ว ยระบบที่ มี
ประสิทธิภาพ บุคลากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญดานการวิจัยใหความสําคัญกับหลักสูตรการทัพ
อากาศ โอกาสดานเทคโนโลยี ประกอบดวย ความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เอื้อใหการสืบคนขอมูล การวิเคราะหขอมูล การจัดพิมพ ทําไดงายและรวดเร็วขึ้น กองทัพอากาศมี
ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตัวอยางของอุปสรรคดานนโยบายและกฎหมาย ไดแก กองทัพอากาศยังขาดความชัดเจนใน
การนํานโยบายดานการวิจัยไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม กฎ ระเบียบและแบบธรรมเนียมทาง
ทหารทําใหผูใตบังคับบัญชาไมตองการแสดงความคิดเห็นซึ่งไมเอื้อตอการวิจัย อุปสรรคดานเศรษฐกิจ
คือ ทุน อุดหนุ นการวิ จัยของกองทัพอากาศมีขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติใช เ วลานานทําใหไม
สอดคลองกับเวลาของหลักสูตร ตัวอยางของอุปสรรคดานสังคมและวัฒนธรรม ไดแก หนวยงาน
ราชการทางทหารมีการทํางานที่มีเจตนารมณของผูบังคับบัญชาเปนหลัก มีกฎ ระเบียบและแบบ
ธรรมเนียมทางทหาร สงผลใหไมมีอิสระทางวิชาการ จึงทํางานแบบไมใชการวิจัยเปนฐาน หนวย
หัวหนาสายวิทยาการตางๆ ของกองทัพอากาศยังใหความรวมมือในการเสนอปญหาวิจัยไมจริงจัง
อุปสรรคดานเทคโนโลยี คือ บุคลากรกองทัพอากาศสวนใหญใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในทางบันเทิงมากกวาการทํางาน
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ตอนที่ 4 ผลการการสังเคราะหงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพ
อากาศ
การนําเสนอผลการวิเคราะหในตอนนี้ประกอบดวย 2 สวน สวนแรกเปนผลการวิเคราะห
ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา และสวนที่สองเปนผลการสังเคราะห
งานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับคุณภาพงานวิจัยของผูสําเร็จ
การศึกษา และความสอดคลองของประเด็นวิจัยและลักษณะการวิจัยของผลงานวิจัยของผูสําเร็จ
การศึกษากับประเด็นวิจัยและลักษณะการวิจัยที่กองทัพอากาศตองการ
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา
การประเมิ นคุ ณภาพงานวิ จั ยของผู สํ าเร็ จการศึ กษาหลั กสู ตรการทั พอากาศที่ นํ ามา
สังเคราะหในการวิจัยครั้งนี้ เปนการประเมินโดยใชแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยซึ่งเปนมาตรประมาณ
คา 5 ระดับ (0 = ไมมี/นอยที่สุด, 1 = นอย, 2 = ปานกลาง, 3 = ดี, 4 = ดีมาก) รวม 30 ประเด็น
การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหแจกแจงความถี่ และหาคารอยละของแตละประเด็น รวมทั้งหา
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชขอตกลงเบื้องตนวาคะแนนผลการประเมินมีระดับการวัด
เทียบเท าระดับอั นตรภาค ผลการประเมิ นคุณภาพงานวิจั ยพบวา คุ ณภาพงานวิจั ยของผูสํ าเร็ จ
การศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศป 2548-2552 สวนใหญเกินกวารอยละ 60 อยูในระดับดีมาก ใน
ประเด็น 4 ประเด็น ไดแก ชื่อเรื่องวิจัยมีความชัดเจน นาสนใจ รอยละ 83.2 (เฉลี่ย 3.68) ขอตกลง
เบื้องตนการวิจัยมีความเหมาะสมและมีเหตุผลรองรับ รอยละ 76.3 (เฉลี่ย 3.24) ขอจํากัดการวิจัยมี
ความถูกตองตามหลักการวิจัย รอยละ 72.5 (เฉลี่ย 3.15) สมมติฐานวิจัยถูกตองตามหลักการวิจัย และ
สอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย รอยละ 66.8 (เฉลี่ย 3.05) งานวิจัยสวนใหญ (เกินรอยละ 60) มี
คุณภาพระดับดีขึ้นไปในประเด็น 1 ประเด็น คือ วัตถุประสงคการวิจัยมีความสอดคลองกับชื่อเรื่อง
และถูกตองตามหลักการวิจัย รอยละ 79.1 (เฉลี่ย 2.90)
งานวิจัยสวนใหญ (เกินรอยละ 60) มีคุณภาพยังไมดีใน 9 ประเด็น ไดแก เหตุผลและความ
จําเปนในการทําวิจัยมีความสมเหตุสมผล รอยละ 82.3 (เฉลี่ย 1.31) เพราะงานวิจัยดังกลาวไม
กลาวถึงความจําเปนในการทําวิจัย และไมกลาวถึงงานวิจัยกอนหนา รวมทั้งขาดหลักฐานยืนยัน
ขอมูล ขอบเขตการวิจัยมีความสมเหตุสมผล รอยละ 70.6 (เฉลี่ย 1.29) เพราะงานวิจัยดังกลาว ไม
บอกเหตุ ผลที่ เลือกศึ กษาตั วแปรและประชากรที่ศึ กษา กรอบแนวคิดในการวิ จัยมี ความถูกตอง
เหมาะสมชัดเจนตามหลักการวิจัย รอยละ 65.2 (เฉลี่ย 1.47) เพราะงานวิจัยดังกลาว เขียนกรอบ
แนวคิดไมถูกตอง เขียนเปนกรอบขั้นตอนการวิจัยและไมมีการอธิบายสรุปกรอบแนวคิด ขั้นตอน
การวิจัยมีความชัดเจน รอยละ 74.7 (เฉลี่ย 0.73) เพราะงานวิจัยดังกลาวไมกําหนดขั้นตอนการ
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วิจัยหรือกําหนดแตไมชัดเจน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีคุณภาพ รอยละ 69.6 (เฉลี่ย 1.27) เพราะ
งานวิจัยดังกลาว ไมกลาวถึงเครื่องมือที่ใช หรือกลาวถึงแตไมมีการสรางและตรวจสอบคุณภาพ
การอภิปรายผลสอดคลองกับผลการวิจัยและครอบคลุมประเด็นปญหาวิจัย รอยละ 63.3 (เฉลี่ย
1.37) เพราะงานวิ จั ยดั งกล าว ไม มี การอภิ ปรายผลการวิ จั ย หรื ออภิ ปรายแต ไม สอดคล องกั บ
ผลการวิจัย โครงสรางการนําเสนอรายงานวิจัยมีความเหมาะสม รอยละ 63.6 (เฉลี่ย 1.13) เพราะ
งานวิจัยดังกลาว ขาดสวนประกอบสําคัญ ไดแก กรอบแนวคิดการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย
การเขียนรายงานวิจัยถูกตองตามหลักการเขียนรายงานทางวิชาการ รอยละ 78.5 (เฉลี่ย 1.27)
เพราะงานวิจัยดังกลาว ไมมีการอางอิงขอมูล หรือมีแตไมครบถวน งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน
ในทางวิชาการ รอยละ 85.7 (เฉลี่ย 1.13) เพราะงานวิจัยดังกลาว ไดความรูทางวิชาการในระดับ
ประยุกตใชทฤษฎีเทานั้น
เมื่อพิจารณาในภาพรวมจากจํานวนผลงานวิจัยที่นํามาสังเคราะหทั้งหมด 316 เลม พบวา
มีงานวิจัย 1 เรื่อง (รอยละ 0.3) มีคุณภาพในระดับดีมาก 50 เรื่อง (รอยละ 15.8) มีคุณภาพในระดับดี
221เรื่อง (รอยละ 69.9) มีคุณภาพในระดับปานกลาง และ 44 เรื่อง (รอยละ 13.9) มีคุณภาพในระดับ
คอนขางต่ํา ผลการประเมินจากการนําผลการประเมินทั้ง 30 ประเด็นมาหาคาเฉลี่ย พบวาคะแนน
เฉลี่ยคุณภาพโดยรวมของงานวิจัยทั้ง 316 เลม มีคาเทากับ 2.04 จึงสรุปไดวางานวิจัยที่นํามา
สังเคราะหในภาพรวมโดยเฉลี่ย มีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง รายละเอียดดังตารางที่ 4.12
ตารางที่ 4.12 ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาป 2548-2552 จําแนกตามลักษณะ
งานวิจัยที่ประเมิน
ขอ

ลักษณะงานวิจัยทีป่ ระเมิน

1

ชื่อเรื่องวิจัยมีความชัดเจน นาสนใจ

2

ความเป น มาและความสํ า คั ญ ของป ญ หา
ชัดเจน สอดคลองกับเรื่องที่ทําวิจัย
เหตุผลและความจําเปนในการทําวิจัยมีความ
สมเหตุสมผล

3
4
5
6
7

วัตถุประสงคการวิจัยมีความสอดคลองกับชื่อ
เรื่องและถูกตองตามหลักการวิจัย
ขอบเขตการวิจัยมีความสมเหตุสมผล
ข อ ตกลงเบื้ อ งต น การวิ จั ย มี ค วามเหมาะสม
และมีเหตุผลรองรับ
ขอจํากัดการวิจัยมีความถูกตองตามหลักการ

0
7
2.2%
0
0%
0
0%

1
8
2.5%
6
1.9%
260
82.3%

ผลการประเมิน
2
3
4
11
27
263
3.5%
8.5% 83.2%
233
54
23
73.7% 17.1% 7.3%
19
32
5
6.0% 10.1% 1.6%

2
0.6%
8
2.5%
30
9.5%
32

30
9.5%
223
70.6%
37
11.7%
41

34
10.8%
75
23.7%
1
0.3%
3

183
57.9%
6
1.9%
7
2.2%
11

67
21.2%
4
1.3%
241
76.3%
229

mean
3.68

SD
0.84

2.30

0.63

1.31

0.72

2.90

0.86

1.29

0.61

3.24

1.43

3.15

1.47
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ขอ
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20

ลักษณะงานวิจัยทีป่ ระเมิน
วิจัย
นิยามศัพทเฉพาะมีความชัดเจน
สมมติฐานวิจัยถูกตองตามหลักการวิจัย และ
สอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของสอดคลองกับ
เรื่องที่ทําวิจัย
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมีความทันสมัย
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของภาษาไทยและ
ตางประเทศมีสัดสวนเหมาะสม
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมีปริมาณมาก
พอ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของไดรับการเรียบ
เรียงเชิงสังเคราะห
กรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย มี ค วามถู ก ต อ ง
เหมาะสมชัดเจนตามหลักการวิจัย
การออกแบบการวิ จั ย มี ค วามสอดคล อ งกั บ
ปญหาวิจัย
ขั้นตอนการวิจัยมีความชัดเจน
การกํ าหนดประชากรและกลุมตั วอยางมี ความ
ถูกตอง(การเลือกสนามและผูใหขอมูลสําคัญมี
ความถูกตอง)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีคุณภาพ

24

กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลมีความชัดเจน
และเหมาะสม
วิ ธี ก ารที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ข อ มู ล มี ค วาม
ถูกตองเหมาะสม
การนํ า เสนอผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล มี ค วาม
เหมาะสม
การแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูลมี
ความถูกตองชัดเจน
การสรุปผลการวิจัยมีความถูกตอง

25

การอภิปรายผลสอดคลองกับผลการวิจัยและ

21
22
23

0
10.1%
46
14.6%
37
11.7%
1
0.3%
31
9.8%
2
0.6%
18
5.7%
2
0.6%
134
42.4%
11
3.5%
210
66.5%
28
8.9%

1
13.0%
32
10.1%
22
7.0%
75
23.7%
90
28.5%
157
49.7%
96
30.4%
57
18.0%
72
22.8%
145
45.9%
26
8.2%
104
32.9%

ผลการประเมิน
2
3
4
0.9%
3.5% 72.5%
61
125
52
19.3% 39.6% 16.5%
41
5
211
13.0% 1.6% 66.8%
143
81
16
45.3% 25.6% 5.1%
57
75
63
18.0% 23.7% 19.9%
98
28
31
31.0% 8.9%
9.8%
65
49
88
20.6% 15.5% 27.8%
105
149
3
33.2% 47.2% 0.9%
15
16
79
4.7%
5.1% 25.0%
76
47
37
24.1% 14.9% 11.7%
47
22
11
14.9% 7.0%
3.5%
80
38
66
25.3% 12.0% 20.9%

91
28.8%
59
18.7%
48
15.2%
3
0.9%
89
28.2%
4
1.3%
129

129
40.8%
109
34.5%
85
26.9%
72
22.8%
71
22.5%
26
8.2%
71

23
7.3%
84
26.6%
61
19.3%
97
30.7%
52
16.5%
121
38.3%
29

65
20.6%
26
8.2%
53
16.8%
111
35.1%
59
18.7%
115
36.4%
43

8
2.5%
38
12.0%
69
21.8%
33
10.4%
45
14.2%
50
15.8%
44

mean

SD

2.33

1.28

3.05

1.46

2.11

0.84

2.16

1.30

1.78

0.98

2.29

1.31

2.30

0.79

1.47

1.65

1.85

1.09

0.73

1.16

2.03

1.28

1.27

1.16

1.60

1.23

2.03

1.39

2.31

0.97

1.68

1.42

2.57

0.90

1.37

1.47
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ขอ
26
27
28
29
30

ลักษณะงานวิจัยทีป่ ระเมิน
ครอบคลุมประเด็นปญหาวิจัย
ขอเสนอแนะมีความสอดคลองกับผลการวิจัย
และนาเชื่อถือ
โครงสร า งการนํ า เสนอรายงานวิ จั ย มี ค วาม
เหมาะสม
การเขี ย นรายงานวิ จั ย ถู ก ต อ งตามหลั ก การ
เขียนรายงานทางวิชาการ
เปนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในทางวิชาการ
เป น งานวิ จั ย ที่ นํ า ไปใช ป ระโยชน ไ ด ใ นทาง
ปฏิบัติ

0
40.8%
9
2.8%
142
44.9%
73
23.1%
9
2.8%
3
0.9%

1
22.5%
67
21.2%
59
18.7%
175
55.4%
262
82.9%
8
2.5%

ผลการประเมิน
2
3
4
9.2% 13.6% 13.9%
140
68
32
44.3% 21.5% 10.1%
55
53
7
17.4% 16.8% 2.2%
11
23
34
3.5%
7.3% 10.8%
41
4
0
13.0% 1.3%
0%
129
150
26
40.8% 47.5% 8.2%

mean

SD

2.15

.96

1.13

1.22

1.27

1.21

1.13

0.44

2.59

0.72

สวนที่ 2 ผลการสังเคราะหงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา
การสังเคราะหงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศในสวนนี้ เปน
การวิเ คราะหค วามสอดคลอ งของประเด็น วิจัย และลัก ษณะการวิจัย ของผูสํา เร็จ การศึก ษา
หลัก สูต รการทัพ อากาศกับ ความตอ งการของกองทัพ อากาศ รวมประเด็น ที่ว ิเ คราะหมี 5
ประเด็น 1) ประเด็นวิจัยที่กองทัพอากาศตองการตามกลุมเนื้อหาของหลักสูตรการทัพอากาศ 2)
ประเด็นวิจัยที่กองทัพอากาศตองการตามแนวนโยบายโดยรวม 3) ลักษณะการวิจัยของแบบการ
วิจัย 4) ลักษณะการวิจัยของผลการวิจัยสวนของขอคนพบ 5) ลักษณะการวิจัยของผลการวิจัย
สวนของขอเสนอแนะ การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหแจกแจงความถี่ และหาคารอยละของแตละ
ตัวแปร สรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้
ผลการสังเคราะหความสอดคลองระหวางเนื้อหางานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษากับกลุม
เนื้อหาตามหลักสูตรการทัพอากาศ และประเด็นวิจัยที่กองทัพอากาศตองการ ดังแสดงในตารางที่ 4.13
พบวาเอกสารวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาที่นํามาสังเคราะหแตกตางกัน 4 กลุมเนื้อหาตามหลักสูตรการ
ทัพอากาศคือ ผูนําและการบริหาร ยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรทหาร ความมั่นคงแหงชาติ และ
กําลังทางอากาศ โดยกลุมเนื้อหาที่มีการทําวิจัยมากที่สุดคือ ผูนําและการบริหาร จํานวน 199
เลม (รอยละ 63.0) รองลงมาคือ กําลังทางอากาศ จํานวน 62 เลม (รอยละ 19.6) สวนกลุมเนื้อหา
ที่มีการทําวิจัยนอยที่สุดคือ ยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรทหาร จํานวน 11 เลม (รอยละ 3.5)
และมีเอกสารวิจัย 2 เลม (รอยละ 0.6) ที่มีเนื้อหาไมสอดคลองกับกลุมเนื้อหาตามหลักสูตร แสดงวา
งานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษายังไมสอดคลองกับความตองการของกองทัพอากาศที่ตองการใหมี
การวิจัยกระจายทั้ง 4 กลุมเนื้อหาอยางสมดุล

198
เอกสารวิ จั ย ของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาที่ นํ า มาสั ง เคราะห ส อดคล อ งกั บ ประเด็ น วิ จั ย ที่
กองทัพอากาศตองการ 7 ประเด็น โดยประเด็นวิจัยที่กองทัพอากาศตองการที่มีการทําวิจัยมาก
ที่สุดคือ การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการ
ของกองทัพอากาศ จํานวน 119 เลม (รอยละ 30.4) รองลงมาคือ การสรางองคความรูและ
นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการ การฝกอบรม และการพัฒนาบุคลากร จํานวน 96 เลม (รอยละ
24.6) สวนประเด็นวิจัยที่กองทัพอากาศตองการที่มีการทําวิจัยนอยสองลําดับสุดทายคือ การสราง
องคความรูและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาหลักการและหลักนิยมทางทหาร จํานวน 8 เลม (รอยละ
2.0) การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการใชกําลังทางอากาศในการเฝาตรวจระวังภัยทางอากาศ
จํานวน 7 เลม (รอยละ 1.8) และมีเอกสารวิจัย 2 เลม (รอยละ 0.5) ที่มีเนื้อหาไมสอดคลองกับ
ประเด็นวิจัยที่กองทัพอากาศตองการ การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ มีงานวิจัยที่สอดคลองกับ
ประเด็นวิจัยที่กองทัพอากาศตองการมากกวาหนึ่งประเด็น ทําใหไดจํานวนความถี่ทั้งหมดเทากับ
391 คา แตขอมูลยังสะทอนภาพวางานวิจัยมีความสอดคลองกับประเด็นวิจัยที่กองทัพอากาศ
ตองการเปนสวนมาก 3 ประเด็นคือ การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสราง
และระบบการบริหารจัดการของกองทัพอากาศ การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการบริหาร
จัดการ การฝกอบรม และการพัฒนาบุคลากร และการสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการจัดหา
อาวุธยุทโธปกรณใหสามารถวางกําลังหนวยปฏิบัติการไดอยางเต็มความสามารถ แสดงวาประเด็น
วิจัยของงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษายังไมสอดคลองกับความตองการของกองทัพอากาศที่
ตองการใหมกี ารวิจัยกระจายทั้ง 7 ประเด็นวิจัยอยางสมดุล
เอกสารวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาที่นํามาสังเคราะหลักษณะการวิจัยดานแบบการวิจัย
พบวา ใชแบบการวิจัยที่แตกตางกัน 8 แบบ โดยแบบการวิจัยที่มากที่สุดคือ การวิจัยเชิงคุณภาพ
จํานวน 151 เลม (รอยละ 47.8) รองลงมาคือ การวิจัยเชิงบรรยายจํานวน 53 เลม (รอยละ 16.8)
และการวิจัยเชิงสํารวจ จํานวน 51 เลม (รอยละ 16.1) สวนแบบการวิจัยที่มีการทําวิจัยนอยที่สุด
คือ การวิจัยเปรียบเทียบ-สาเหตุ และการวิจัยเชิงทดลอง จํานวน 1 เลม (รอยละ 0.3) เทากัน
แบบการวิจัยที่ไมมีคือ การวิจัยอนาคต และการสังเคราะหงานวิจัย สวนแบบการวิจัยและพัฒนา
ซึ่งเปนแบบการวิจัยที่กองทัพอากาศเนนมากตามที่ระบุในนโยบายดานการวิจัยและพัฒนามีเพียง
18 เลม (รอยละ 5.7) แสดงวาลักษณะการวิจัยของงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษายังไมสอดคลอง
กับความตองการของกองทัพอากาศที่ตองการใหมีการวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนามากกวาการวิจัย
แบบอื่นๆ

199
เอกสารวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาที่นํามาสังเคราะหลักษณะการวิจัยดานผลการวิจัยที่
เปนขอคนพบ 5 ลักษณะ ไดแก ความรูพื้นฐาน ความรูประยุกต นวัตกรรมขั้นการประดิษฐคิดคน
นวัตกรรมขั้นการทดลองใช และนวัตกรรมขั้นการนําไปใชทั่วไป พบวาขอคนพบที่พบมากที่สุดคือ
ความรูประยุกต จํานวน 289 เลม (รอยละ 97.5) และขอคนพบที่พบนอยที่สุดคือ นวัตกรรมขั้น
การนําไปใชทั่วไปซึ่งไมพบเลย รองลงมาคือ นวัตกรรมขั้นการทดลองใช จํานวน 1 เลม (รอยละ
0.3) ขอคนพบในสวนนี้ แสดงวาลักษณะการวิจัยของงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษายังไม
สอดคลองกับความตองการของกองทัพอากาศที่ตองการใหมีการวิจัยที่ไดขอคนพบที่เปนความรู
ประยุกตและนวัตกรรมที่สมดุล
เอกสารวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาที่นํามาสังเคราะหลักษณะการวิจัยดานผลการวิจัยที่
เปนขอเสนอแนะ 3 ลักษณะ ไดแก ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใชทั้งการนําไปใชในระดับ
นโยบายขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใชทั้งการนําไปใชในระดับปฏิบัติ และขอเสนอแนะใน
การทํ า วิ จั ย ครั้ ง ต อ ไปหรื อ การวิ จั ย ต อ ยอด พบว า ลั ก ษณะข อ เสนอแนะที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ
ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใชในระดับปฏิบัติ จํานวน 270 เลม (รอยละ 45.1) รองลงมาคือ
ขอเสนอแนะการทําวิจัยตอยอด จํานวน 197 เลม (รอยละ 32.9) สวนลักษณะขอเสนอแนะที่พบ
นอยที่สุดคือ การไมใหขอเสนอแนะ จํานวน 6 เลม (รอยละ 1.0) รองลงมาคือ ขอเสนอแนะการนํา
ผลการวิจัยไปใชในระดับนโยบาย จํานวน 126 เลม (รอยละ 21.0) การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ มี
งานวิจัยที่ใหขอเสนอแนะทั้งการนําผลการวิจัยไปใช และการทําวิจัยตอยอด ทําใหไดจํานวน
ความถี่ทั้งหมดเทากับ 599 คา แตขอมูลยังสะทอนภาพวา ลักษณะงานวิจัยดานผลการวิจัยที่เปน
ขอเสนอแนะสวนใหญ (มากกวารอยละ 60 ) เปนขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใชทั้งในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติ ขอเสนอแนะการทําวิจัยตอยอดพบนอยกวา (รอยละ 32.9) ขอคนพบนี้
แสดงวางานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาสอดคลองกับความตองการของกองทัพอากาศที่ตองการให
มีการวิจัยที่ไดขอเสนอแนะที่นําไปใชประโยชนมากกวาการทําวิจัยตอยอด

200
ตารางที่ 4.13 ความสอดคลองระหวางประเด็นวิจัยและลักษณะการวิจัยของผลงานวิจัยของผูสําเร็จ
การศึกษากับความตองการของกองทัพอากาศ
ความตองการของ
กองทัพอากาศ
ประเด็ น การวิ จั ย ตาม
ก ลุ ม เ นื้ อ ห า ข อ ง
หลักสูตรการทัพอากาศ
(ความตองการใหมีการ
วิจัยกระจายทั้ง 4 กลุม
เนื้อหาอยางสมดุล)

ป ร ะ เ ด็ น วิ จั ย ต า ม
แนวนโยบายโดยรวม
(ความตองการใหมีการ
วิ จั ย ก ร ะ จ า ย ทั้ ง 7
ป ร ะ เ ด็ น วิ จั ย อ ย า ง
สมดุล)

ลั กษณะการวิ จั ยด าน
แบบการวิ จั ย (ความ

ผลการสังเคราะห
ลักษณะความตองการตามนโยบาย
งานวิจัยของผูสําเร็จ
การศึกษา
ผูนําและการบริหาร
199
63.0%
ยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรทหาร
11
3.5%
ความมั่นคงแหงชาติ
42
13.3%
กําลังทางอากาศ
62
19.6%
อื่นๆ
2
0.6%
รวม
316
100.0%
การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการบริหาร
96
จัดการ การฝกอบรม และการพัฒนาบุคลากร
24.6%
การสร างองค ความรู และนวั ตกรรมเพื่ อการ
83
จั ดหาอาวุ ธยุ ทโธปกรณ ให สามารถวางกํ าลั ง
21.2%
หนวยปฏิบัติการไดอยางเต็มความสามารถ
การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการใชกําลัง
7
ทางอากาศในการเฝาตรวจระวังภัยทางอากาศ
1.8%
การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการใชกําลัง
30
ทางอากาศในการดําเนินกลยุทธรวมกับกําลังอื่นๆ
7.7%
46
การสร างองค ความรู และนวั ตกรรมเพื่ อการใช
กํ าลั งทางอากาศในการพั ฒนาประเทศและ
11.8%
ชวยเหลือประชาชน
การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
119
ระบบการบริหารจัดการของกองทัพอากาศ
30.4%
การสร างองค ความรู และนวั ตกรรมเพื่ อการ
8
พัฒนาหลักการและหลักนิยมทางทหาร
2.0%
อื่นๆ (ไมสอดคลอง)
2
0.5%
รวม
391
100.0%
การวิจัยเชิงบรรยาย
53
16.8%

ความสอดคลอง/ไม
สอดคลอง
ไม สอดคล อ งเพราะงานวิ จั ย
สวนใหญ(63.0%) ทําวิจัยใน
กลุ มเนื้ อหาผู นํ า แ ล ะ ก า ร
บริ หาร ใน 3 กลุมเนื้ อหาที่
เหลือมีการทําวิจัยนอย

ไม สอดคล อ งเพราะงานวิ จั ย
สวนใหญ(76.2%) ทําวิจัยใน 3
ประเด็ น ได แก การสร างองค
ความรู และนวั ตกรรมเพื่ อการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ของกองทั พ อากาศ (30.4%)
การสร างองค ความรู และ
นวั ต กรรมเพื่ อ การบริ ห าร
จัดการ การฝกอบรม และการ
พัฒนาบุคลากร (24.6%) และ
การสร างองค ความรู และ
นวัตกรรมเพื่อการจัดหาอาวุธ
ยุ ท โธปกรณ ใ ห ส ามารถวาง
กํ า ลั ง หน ว ยปฏิ บั ติ ก ารได
อ ย า ง เ ต็ ม ค ว า ม ส า ม า ร ถ
(21.2%) ใน 4 ประเด็นที่เหลือ
มีการทําวิจัยนอย

ไมสอดคลองเพราะมีงานวิจัยที่
เปนงานวิ จัยแบบการวิจัยและ
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ความตองการของ
กองทัพอากาศ

ลักษณะความตองการตามนโยบาย

ต อ งการให มี ก ารวิ จั ย การวิจัยเชิงสํารวจ
แ บ บ ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
พัฒนามากกวาการวิจัย การวิจัยเชิงสัมพันธ
แบบอื่นๆ)
การวิจัยเปรียบเทียบ-สาเหตุ
การวิจัยเชิงทดลอง
การวิจัยเชิงประเมิน
การวิจัยและพัฒนา
การวิจัยเชิงประวัติศาสตร
การวิจัยอนาคต
การสังเคราะหงานวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิจัยผสมเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพ
รวม
ลั กษณะการวิ จั ยด าน ความรูพื้นฐาน
ข อ ค น พ บ ข อ ง
ผลการวิ จั ย (ความ ความรูป ระยุกต
ตองการให มีการวิจัยที่
เป น ความรู ป ระยุ ก ต นวัตกรรมขั้นการประดิษฐคิดคน
และนวัตกรรมที่สมดุล)
นวัตกรรมขั้นการทดลองใช
นวัตกรรมขั้นการนําไปใชทั่วไป
รวม

ผลการสังเคราะห
งานวิจัยของผูสําเร็จ
การศึกษา
51
16.1%
12
3.8%
1
0.3%
1
0.3%
10
3.2%
18
5.7%
3
0.9%
0
0%
0
0%
151
47.8%
16
5.1%
316
100.0%
7
2.2%
289
91.5%
19
6.0%
1
0.3%
0
0%
316
100.0%

ความสอดคลอง/ไม
สอดคลอง
พัฒนาเพียง 5.7% เทานั้น

ไม สอดคล อ งเพราะงานวิ จั ย
สวนใหญ(91.5%) ใหขอคนพบ
ที่เป นความรู ประยุ กต มี เพี ยง
6.3% ที่เปนนวัตกรรม

202

ความตองการของ
กองทัพอากาศ
ลั กษณะการวิ จั ยด าน
ข อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง
ผลการวิ จั ย (ความ
ต อ ง ก า ร ใ ห มี
ข อ เสนอแนะการนํ า
ผ ล ก า ร วิ จั ย ไ ป ใ ช
มากกวาทําวิจัยตอยอด)

ลักษณะความตองการตามนโยบาย
นําไปใชระดับนโยบาย
นําไปใชระดับปฏิบัติ
ทําวิจัยตอยอด
ไมใหขอเสนอแนะ
รวม

ผลการสังเคราะห
งานวิจัยของผูสําเร็จ
การศึกษา
126
21.0%
270
45.1%
197
32.9%
6
1.0%
599
100.0%

ความสอดคลอง/ไม
สอดคลอง
สอดคล องเพราะงานวิ จัยส วน
ใหญ(66.1%) ใหขอเสนอแนะที่
เป น การนํ าผลการวิ จั ย ไปใช
ประโยชนในลักษณะนําไปใชทั้ง
ในระดั บ นโยบายและระดั บ
ปฏิบัติ

กลาวโดยสรุป ผลการสังเคราะหงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ
พบวา คุณภาพงานวิจัยสวนใหญ (รอยละ 83.8) มีคุณภาพระดับปานกลางถึงคอนขางต่ํา และมี
คุณภาพเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (เฉลี่ย 2.04) โดยมีประเด็นที่ตองพัฒนาโดยดวนใน 9 ประเด็น
ไดแก 1) เหตุผลและความจําเปนในการทําวิจัย 2) ขอบเขตการวิจัย 3) กรอบแนวคิดในการวิจัย 4)
ขั้นตอนการวิจัย 5) คุณภาพเครื่องมือวิจัย 6) การอภิปรายผล 7) โครงสรางการนําเสนอรายงาน
วิจัย 8) การเขียนรายงานวิจัย 9) ประโยชนในทางวิชาการ
ความสอดคลองของผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษากับความตองการดานการวิจัยของ
กองทัพอากาศยังไมสอดคลองกันทั้งในประเด็นการวิจัยและลักษณะการวิจัย โดยในประเด็นการวิจัย
ตามกลุมเนื้อหาของหลักสูตรการทัพอากาศและประเด็นการวิจัยตามแนวนโยบายยังมีการทําวิจัยที่ยัง
ไมกระจายตามกลุมเนื้อหาและประเด็นวิจัยที่กองทัพอากาศตองการอยางสมดุล สวนลักษณะการวิจัย
ดานแบบการวิจัยยังมีการทําวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนาที่กองทัพอากาศตองการจํานวนนอยกวา
แบบการวิจัย อื่นๆ และลักษณะการวิจัยดานผลการวิจัยที่เปน ขอคนพบยัง ไดขอคนพบที่ เปน
ความรูประยุกตและนวัตกรรมที่ไมสมดุลคือยังมีขอคนพบที่เปนนวัตกรรมนอยกวาความรูประยุกต
มีเพียงลักษณะการวิจัยดานผลการวิจัยที่เปนขอเสนอแนะเทานั้นที่มีความสอดคลองกับความตองการ
ของกองทัพอากาศคือไดขอเสนอแนะที่นําผลการวิจัยไปใชประโยชนมากกวาการทําวิจัยตอยอด จาก
ขอคนพบในสวนนี้ผูวิจัยจะนําไปกําหนดเปนกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยในตอนที่ 6
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ตอนที่ 5 ผลการประเมินความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยของหลักสูตร
การทัพอากาศ
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในตอนนี้เปนการวิเคราะหเพื่อประเมินความตองการ
จําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศเพื่อการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการ
ทัพอากาศ การนําเสนอแบงเปน 2 สวน สวนแรกเปนการนําเสนอการผลการวิเคราะหขอมูล
พื้นฐานของผูใหขอมูล และสวนที่สองเปนการนําเสนอการผลการวิเคราะหเพื่อประเมินความตองการ
จําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจยั เพื่อการสงเสริมการวิจัยของของหลักสูตรการทัพอากาศ
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูลซึ่งประกอบดวย อาจารย ผูสําเร็จการศึกษา
และนักศึกษา จํานวนรวมทั้งสิ้น 432 คน แบงเปนอาจารย จํานวน 27 คน ผูสําเร็จการศึกษา
จํานวน 336 คน และนักศึกษา จํานวน 69 คน รายละเอียดผลการวิเคราะห ดังแสดงในตารางที่
4.14 พบวา อายุของอาจารยสวนใหญอยูระหวาง 51-55 ป (รอยละ 74.1) ผูสําเร็จการศึกษาสวน
ใหญอยูระหวาง 46-55 ป (รอยละ 96.1) และนักศึกษาสวนใหญอยูระหวาง 46-50 ป (รอยละ
72.5) ทั้งอาจารย ผูสําเร็จการศึกษาและนักศึกษาสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 88.9, 86.0
และ 97.1 ตามลําดับ โดยที่อาจารยมีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโทขึ้นไปจํานวนมากกวา
ระดับปริญญาตรี (รอยละ 55.6) สวนผูสําเร็จการศึกษาและนักศึกษามีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับ
ปริญญาตรีจํานวนมากกวาระดับปริญญาโทขึ้นไป (รอยละ 61.3 และ 53.6 ตามลําดับ) นับวาเปน
สิ่งที่ดีเพราะอาจารยตองทําหนาที่ที่ปรึกษาการทําวิจัยใหกับนักศึกษา
เมื่อวิเคราะหประสบการณดานการวิจัยใน 3 ปที่ผานมา (ป 2550 – 2552) พบวาทั้ง
อาจารย ผูสําเร็จการศึกษาและนักศึกษามีประสบการณในแตละดาน ไดแก จํานวนครั้งที่เขารวม
ประชุ ม สั ม มนาหรื อ อบรมทางการวิ จั ย จํ า นวนเรื่ อ งที่ ทํ า วิ จั ย ระหว า งการปฏิ บั ติ ง าน จํ า นวน
โครงการที่เปนหัวหนาโครงการวิจัย/นักวิจัย และจํานวนโครงการที่เปนผูชวยนักวิจัย มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับนอย และเปนคาสถิติที่ไมดีเพราะแตละดานมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงกวาคาเฉลี่ย
ทุกคา แสดงใหเห็นวามีคาการกระจายของคาเฉลี่ยสูง
ตารางที่ 4.14 จํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลสวน
บุคคล
อายุ (ป)
36 - 40
41 – 45
46 – 50

n

อาจารย
%
mean

-

-

-

SD

n

-

13
173

ผูสําเร็จการศึกษา
%
mean SD
3.9
51.5

-

-

n
18
50

นักศึกษา
% mean
26.1
72.5

-

SD
-
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ขอมูลสวน
บุคคล
51 – 55
56 – 60
เพศ
ชาย
หญิง
วุ ฒิ ก า ร ศึ ก ษ า
สูงสุด
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ
ดานการวิจัย
จํ านวนครั้ งที่ เข า
ร วมประชุ มสั มมนา
หรื ออบรมทางการ
วิจัย
จํ า นวนเรื่ อ งที่
ทํ า วิ จั ย ระหว า ง
การปฏิบัติงาน
จํานวนโครงการ
ที่ เ ป น หั ว ห น า
โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย /
นักวิจัย
จํ า น ว น
โ ค ร ง ก าร ที่ เ ป น
ผูชวยนักวิจัย
อื่นๆ

n
20
-

อาจารย
%
mean
74.1
-

24
3

88.9
11.1

-

-

289
47

86.0
14.0

-

-

67
2

97.1
2.9

-

-

12
15
-

44.4
55.6
-

-

-

206
121
9

61.3
36.0
2.7

-

-

37
28
4

53.6
40.6
5.8

-

-

-

-

2.78

3.58

-

-

1.54

2.79

-

-

0.94

1.77

-

-

0.44

0.89

-

-

0.58

1.05

-

-

0.39

0.51

-

-

0.11

0.32

-

-

0.23

0.75

-

-

0.35

1.53

-

-

0.08

0.38

-

-

0.15

0.56

-

-

0.17

0.57

5

18.5

-

-

31

9.2

-

-

5

7.2

-

-

SD
-

ผูสําเร็จการศึกษา
n
%
mean SD
150 44.6
-

n
1
-

นักศึกษา
% mean
1.4
-

SD
-

สําหรับประสบการณดานการวิจัยอื่นๆ มีจํานวนไมมาก โดยที่แตละกลุมมีจํานวนคิดเปน
รอยละในแตละกลุมไดดังนี้ อาจารย ผูสําเร็จการศึกษาและนักศึกษามีจํานวนรอยละ 18.5, 9.2
และ 7.2 ตามลําดับ โดยที่ประสบการณดานการวิจัยอื่นๆ แบงไดเปน 5 ประเภท 21 ประสบการณ
ดังแสดงในตารางที่ 4.15
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ตารางที่ 4.15 ประสบการณดานการวิจัยอื่นๆ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทประสบการณ
ประเภทประสบการณวิจัย
1. ที่ปรึกษา

2. คณะกรรมการ

3. ทําวิจัย

4. สอนวิจัย

5. บริหารการวิจัย

ประสบการณวิจัย
1. ที่ปรึกษาโครงการวิจัย/งานวิจัย
2. ที่ปรึกษาเอกสารวิจัยหลักสูตรเสนาธิการกิจ
3. ที่ปรึกษาเอกสารวิจัยหลักสูตรการทัพอากาศ
4. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธระดับปริญญาโท
5. ที่ปรึกษาเอกสารวิจัยนักเรียนนายเรืออากาศ
6. ที่ปรึกษากลุมวิจัยในองคกร
7. กรรมการสอบวิทยานิพนธระดับปริญญาโท-เอก
8. ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธระดับปริญญาโท
9. กรรมการฟงแถลงปกปองเอกสารวิจัยหลักสูตรการทัพอากาศ
10. กรรมการตรวจงานวิจัย
11. คณะกรรมการสรางอากาศยานกองทัพอากาศ
12. คณะกรรมการบัณฑิตอุดมคติไทย เครือขายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง
13. ผูชวยทําวิจัยนักศึกษาหลักสูตรปองกันราชอาณาจักร
14. ทําเอกสารวิจัยหลักสูตรเสนาธิการกิจ
15. ทําเอกสารวิจัยหลักสูตรพรรคการเมืองสถาบันพระปกเกลา
16. รวมทําวิจัยโครงการวิจัยฝนหลวง
17 .รวมทําวิจัยโครงการเครื่องบินทะเล กองทัพเรือ
18. แพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
19. ตรวจเอกสารวิจัยนักศึกษาแพทย
20. ควบคุมงานวิจัยของแพทยประจําบาน
21. เปนหัวหนาสายวิทยาการวิจัยกองทัพอากาศ

สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหเพื่อประเมินความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัย
การวิเคราะหเพื่อประเมินความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพ
อากาศ เปนการวิเคราะหเพื่อประเมินความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัย 5 ดาน ประกอบดวย
สภาพการเรียนการสอน คุณลักษณะการวิจัยของผูเรียน ทักษะการวิจัยของผูเรียน คุณลักษณะการให
คําปรึกษาของผูสอน และทักษะการวิจัยของผูสอน เมื่อนําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
แบบสอบถามมาวิเคราะหคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรายขอ ในสวนที่เปนขอมูลเกี่ยวกับ
องคประกอบของการพัฒนาหลักสูตรวิจัยที่เปนอยู และองคประกอบของการพัฒนาหลักสูตรวิจัยที่
ควรจะเปน และคํานวณคาดัชนี PNImodified เพื่อระบุความตองการจําเปน (needs identification) ดาน
การพั ฒนาหลั กสู ตรวิ จั ยตามมุ มมองของอาจารย ผู สํ าเร็ จการศึ กษา และนั กศึ กษา โดยใช สู ตร
PNImodified = (I – D)/D และกําหนดใหคาดัชนี PNImodified ที่มีคาเทากับหรือมากกวาคาดัชนี PNImodified
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เฉลี่ยของความตองการจําเปนในแตละกลุมผูระบุความตองการจําเปน เปนคาที่แสดงถึงมีความตองการ
จําเปนตองพัฒนา
ผลการวิเคราะหขอมูลแสดงคาที่ระบุระดับความตองการจําเปนดวยคาดัชนี PNImodified ของ
แตละขอรายการโดยขอที่มีคาดัชนี PNImodified สูง จะมีความตองการจําเปนในระดับมากกวาขอที่มีคา
ดัชนี PNImodified ต่ํา ซึ่งความตองการจําเปนที่มีคาดัชนี PNImodified สูง ควรใหความสําคัญนํามาพัฒนา
กอน เครื่องมือที่ใชเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ ที่มีการตอบสนองรายคู (dual response)
จํานวน 48 ขอ แบงเปน สภาพการเรียนการสอน 10 ขอ คุณลักษณะดานการวิจัยของผูเรียน 7 ขอ
ทักษะการวิจัยของผูเรียน 10 ขอ คุณลักษณะการใหคําปรึกษาของผูสอน 11 ขอ และทักษะการวิจัย
ของผูสอน 10 ขอ
เมื่อพิจารณาความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยในแตละดาน โดยกําหนดเกณฑ
ความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยจากมุมมองของผูใหขอมูลทั้ง 3 กลุม ซึ่งกําหนดใหตองมี
ผูใหขอมูลอยางนอย 1 กลุมระบุวามีความตองการจําเปนพัฒนา ดังนั้นสรุปไดวา ความตองการ
จําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัย ประกอบดวยความตองการจําเปนพัฒนารวม 4 ดาน ประกอบดวย
สภาพการเรี ย นการสอน คุ ณ ลั ก ษณะการวิ จั ย ของผู เ รี ย น ทั ก ษะการวิ จั ย ของผู เ รี ย น และ
คุณลักษณะการใหคําปรึกษาของผูสอน สวนทักษะการวิจัยของผูสอนไมมีความตองการจําเปนใน
การพัฒนา ดังแสดงในตารางที่ 4.16
ตารางที่ 4.16 ความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศจําแนกตามมุมมอง
ของอาจารย ผูสําเร็จการศึกษาและนักศึกษา
อาจารย
ผูสําเร็จการศึกษา
นักศึกษา
ประเด็นความตองการจําเปน
ลําดับ
ลําดับ
ลําดับ
PNImodified
PNImodified
PNImodified
ความสําคัญ
ความสําคัญ
ความสําคัญ
1. สภาพการเรียนการสอน
0.60
0.60
0.40
0.82
2
0.66
3
0.42
2
1.1 ความเพียงพอของเอกสารวิชาการ ตํารา
สําหรับคนควาวิจัย
0.75
3
0.77
2
0.40
4
1.2 ความทันสมัยของคอมพิวเตอรและ
โปรแกรมการวิเคราะหขอมูล
1.3 ความรูของวิทยากร/อาจารย
0.14
0.29
0.21
ผูบรรยายของหลักสูตรวิจัย
1.4 ความสม่ําเสมอในการทําวิจัยของ
0.46
0.43
0.29
วิทยากร/อาจารยผูบรรยายของหลักสูตร
วิจัย
0.60
6
0.53
6
0.41
3
1.5 ความสามารถในใหคําปรึกษาแนะนํา
ของอาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัย
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ประเด็นความตองการจําเปน
1.6 ความเพียงพอของเวลาที่จัดให
สําหรับการใหคําปรึกษาของอาจารย
1.7 ความเหมาะสมของอัตราสวนอาจารยที่
ปรึกษาเอกสารวิจัยตอนักศึกษา
1.8 ความชัดเจนของกระบวนการกําหนด
ชื่อเรื่องวิจัย/แนวทางทําวิจัย
1.9 ความยุติธรรมในการประเมินผล
งานวิจัย
1.10 การสงเสริมการเผยแพรงานวิจัย
2. คุณลักษณะการวิจัยของผูเรียน
2.1 ความรูความสามารถดานการอาน
รายงานวิจัย
2.2 ความรูความสามารถในการใช
คอมพิวเตอร
2.3 ความรูความสามารถในการสืบคน
ขอมูล
2.4 ความรูความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
2.5 เจตคติตอการวิจัย
2.6 แรงจูงใจในการเรียนรูวิจัย
2.7 ความรูความสามารถในการเขียน
รายงาน
3. ทักษะการวิจัยของผูเรียน
3.1 การกําหนดปญหาวิจัย/โจทยวิจัย
3.2 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ
3.3 การกําหนดวิธีการวิจัยที่เหมาะสมกับ
ปญหาวิจัย
3.4 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
หรือผูใหขอมูลสําคัญ
3.5 การกําหนดตัวแปรที่ตองการศึกษา
3.6 การสรางและตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย
3.7 การใชสถิติและแปลความหมายผล
การวิเคราะหขอมูล
3.8 การวิเคราะหและแปลความหมาย
ขอมูลเชิงคุณภาพ

อาจารย
ผูสําเร็จการศึกษา
นักศึกษา
ลําดับ
ลําดับ
ลําดับ
PNImodified
PNImodified
PNImodified
ความสําคัญ
ความสําคัญ
ความสําคัญ
0.65
4
0.55
5
0.37
0.65

4

0.48

0.66

3

0.28

0.56

4

0.41

3

0.61

5

0.56

4

0.38

0.90
0.70
0.66

1

1
3

0.81
0.45
0.36

1

4

0.97
0.39
0.46

0.66

4

0.46

3

0.42

3

0.58

5

0.29

0.41

4

0.50
0.88
0.94
1.04

6
3
2
1

0.25
0.29
0.54
0.53

0.35
0.41
0.58
0.61

4
2
1

0.58
0.60
0.43

6

0.43
0.41
0.28

0.53
0.52
0.32

5

0.62

5

0.39

0.46

6

0.37

0.33

0.31

0.43
0.68

1

0.45
0.58

4
1

0.46
0.69

6
2

0.67

2

0.57

2

0.77

1

0.67

2

0.47

3

0.63

3

1
2
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อาจารย
ผูสําเร็จการศึกษา
นักศึกษา
ประเด็นความตองการจําเปน
ลําดับ
ลําดับ
ลําดับ
PNImodified
PNImodified
PNImodified
ความสําคัญ
ความสําคัญ
ความสําคัญ
0.64
4
0.58
4
3.9 การเขียนรายงานวิจัย
0.43
0.66
3
0.51
5
3.10 การอภิปรายและใหขอเสนอแนะ
0.35
4. คุณลักษณะการใหคําปรึกษาของผูสอน
0.45
0.32
0.35
0.40
2
0.36
0.39
4.1 ความรูความสามารถในการให
คําปรึกษาทั่วไป
4.2 ความรูทางวิชาการที่ทันสมัย
0.32
0.44
0.33
0.47
4
0.40
2
4.3 ความรูเรื่องวิธีวิทยาการวิจัย
0.31
4.4 ความรูความสามารถในการถายทอด
0.20
0.42
0.34
ความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู
0.53
1
0.43
1
4.5 ความรูความสามารถในการฝก/สอน
0.36
การเขียนรายงานการวิจัย
4.6 ทักษะการสื่อสาร
0.26
0.40
0.27
0.46
5
4.7 ทักษะการเขียนและตรวจแกผลงานวิจัย
0.29
0.35
4.8 ความสามารถในการชี้แนะสืบคนขอมูล
0.27
0.43
0.35
0.50
2
4.9 ความเพียงพอของการใหเวลาในการ
0.44
0.30
ใหคําปรึกษา
0.46
5
4.10 คุณภาพของการใหคําปรึกษางานวิจัย
0.35
0.36
0.48
3
4.11 ความสามารถในการประเมิน
0.38
0.37
คุณภาพงานวิจัย
5. ทักษะการวิจัยของผูสอน
0.33
0.38
0.33
5.1 การกําหนดปญหาวิจัย/โจทยวิจัย
0.29
0.38
0.36
5.2 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
0.25
0.36
0.27
5.3 การกําหนดวิธีการวิจัย
0.31
0.36
0.33
5.4 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
0.27
0.35
0.31
หรือผูใหขอมูลสําคัญ
5.5 การกําหนดตัวแปรที่ตองการศึกษา
0.36
0.38
0.37
0.50
1
5.6 การสรางและตรวจสอบคุณภาพ
0.44
0.33
เครื่องมือวิจัย
5.7 การใชสถิติและแปลความหมายผลการ
0.35
0.42
0.35
วิเคราะหขอมูล
5.8 การวิเคราะหและแปลความหมาย
0.40
0.39
0.31
ขอมูลเชิงคุณภาพ
5.9 การเขียนรายงานวิจัย
0.31
0.38
0.33
5.10 การอภิปรายและใหขอเสนอแนะ
0.30
0.35
0.31
คาความตองการจําเปนเฉลี่ย
0.49
0.45
0.40
หมายเหตุ คาดัชนี PNImodifiedที่เปนตัวเลขหนาหมายถึงประเด็นที่มีความตองการจําเปน
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เมื่อกําหนดเกณฑในการจัดลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตร
วิจัยดวยการเปรียบเทียบจํานวนกลุมผูใหขอมูลที่ระบุความตองการจําเปนโดยความตองการจําเปน
พัฒนาหลักสูตรวิจัยที่กําหนดจากกลุมผูใหขอมูลจํานวนกลุมมากกวาจะมีลําดับความสําคัญสูงกวา
ความตองการจําเปนที่กําหนดจากกลุมผูใหขอมูลจํานวนกลุมนอยกวาพบวา ความตองการจําเปน
พัฒนาหลักสูตรวิจัยดานสภาพการเรียนการสอนมีความสําคัญในลําดับแรกคือ ระบุจากทั้งกลุม
อาจารย ผูสําเร็จการศึกษา และนักศึกษา ลําดับที่สองคือความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัย
ดานคุณลักษณะการวิจัยของผูเรียน และความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยดานทักษะการวิจัย
ของผูเรียน ที่ระบุจากกลุมอาจารย และนักศึกษา และลําดับที่สามคือ ความตองการจําเปนพัฒนา
หลักสูตรวิจยั ดานคุณลักษณะการใหคําปรึกษาของผูสอน ที่ระบุจากกลุมผูสําเร็จการศึกษา
สําหรับการจัดลําดับความสําคัญของประเด็นความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัย
ในแตละดาน โดยใชการเปรียบเทียบคาดัชนี PNImodified ซึ่งดัชนี PNImodified ที่มีคามากแปลวามี
ความตองการจําเปนสูงที่ตองไดรับความสนใจตองพัฒนามากกวาดัชนี PNImodified ที่มีคานอยกวา
และการเปรียบเทียบจะใชคาดัชนี PNImodified ของกลุมที่ระบุประเด็นความตองการจําเปนพัฒนา
หลักสูตรวิจัยในแตละดานจํานวนมากที่สุด พบวา ความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยดาน
สภาพการเรียนการสอน กลุมที่ระบุประเด็นความตองการจําเปนจํานวนสูงสุดคือกลุมผูสําเร็จ
การศึกษา(8 ประเด็น) โดยมีลําดับความสําคัญของประเด็นความตองการจําเปนเรียงจากมากไป
นอยดังนี้ 1) การสงเสริมการเผยแพรงานวิจัย 2) ความทันสมัยของคอมพิวเตอรและโปรแกรม
การวิเคราะหขอมูล 3) ความเหมาะสมของอัตราสวนอาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัยตอนักศึกษา
และความเพียงพอของเอกสารวิชาการ ตํารา สําหรับคนควาวิจัย 4) ความชัดเจนของกระบวนการ
กําหนดชื่อเรื่องวิจัย/แนวทางทําวิจัย และความยุติธรรมในการประเมินผลงานวิจัย 5) ความเพียงพอ
ของเวลาที่จัดใหสําหรับการใหคําปรึกษาของอาจารย 6) ความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนํา
ของอาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัย
ความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยดานคุณลักษณะการวิจัยของผูเรียน กลุมที่ระบุ
ประเด็นความตองการจําเปนจํานวนสูงสุดคือกลุมอาจารย (7 ประเด็น) โดยมีลําดับความสําคัญของ
ประเด็นความตองการจําเปนเรียงจากมากไปนอยดังนี้ 1) ความรูความสามารถในการเขียนรายงาน
2) แรงจูงใจในการเรียนรูวิจัย 3) เจตคติตอการวิจัย 4) ความรูความสามารถดานการอานรายงานวิจัย
และความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 5) ความรูความสามารถในการสืบคนขอมูล 6)
ความรูความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
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ความตองการจําเป นพัฒนาหลัก สูตรวิจัย ดานทักษะการวิจัยของผูเรียน กลุม ที่ระบุ
ประเด็นความตองการจําเปนจํานวนสูงสุดคือกลุมนักศึกษา (8 ประเด็น) โดยมีลําดับความสําคัญ
ของประเด็นความตองการจําเปนเรียงจากมากไปนอยดังนี้ 1) การใชสถิติและแปลความหมายผล
การวิเคราะหขอมูล 2) การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 3) การวิเคราะหและแปล
ความหมายขอมูลเชิงคุณภาพ 4) การเขียนรายงานวิจัย 5) การกําหนดปญหาวิจัย/โจทยวิจัย และ
การอภิปรายและใหขอเสนอแนะ 6) การกําหนดวิธีการวิจัยที่เหมาะสมกับปญหาวิจัย และการกําหนด
ตัวแปรที่ตองการศึกษา
ความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยดานคุณลักษณะการใหคําปรึกษาของผูสอน
กลุมที่ระบุประเด็นความตองการจําเปนจํานวนสูงสุดคือกลุมผูสําเร็จการศึกษา (6 ประเด็น) โดยมี
ลําดับความสําคัญของประเด็นความตองการจําเปนเรียงจากมากไปนอยดังนี้ 1) ความรูความสามารถ
ในการฝก/สอนการเขียนรายงานการวิจัย 2) ความเพียงพอของเวลาในการใหคําปรึกษาของอาจารย 3)
ความสามารถในการประเมินคุณภาพงานวิจัย 4) ความรูเรื่องวิธีวิทยาการวิจัย 5) ทักษะการเขียน
และตรวจแกผลงานวิจัย และคุณภาพของการใหคําปรึกษางานวิจัย

ตอนที่ 6 ผลการกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
จากผลการวิจัยของทั้ง 3 วิธี คือ การวิจัยเชิงสํารวจ การสังเคราะหงานวิจัย และการวิจัย
ประเมินความตองการจําเปน ผูวิจัยนําผลการวิจัยดังกลาวมากําหนดเปนกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัย
ของหลักสูตรการทัพอากาศ ดังนั้นในตอนนี้จึงแบงการนําเสนอออกเปน 2 สวน สวนแรกเปน
การกําหนดกลยุทธสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศแยกตามวิธีการวิจัย และสวน
ที่สองเปน การกําหนดกลยุทธสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศโดยรวมผลจาก 3 วิธี
วิจัย
สวนที่ 1 การกําหนดกลยุทธสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศแยกตามวิธีการวิจัย
การกําหนดกลยุทธสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศแยกตามวิธีการวิจัย เปน
การกําหนดกลยุทธในระดับแนวทางปฏิบัติเพราะเปนสวนที่ไดจากผูที่เกี่ยวของที่เปนระดับปฏิบัติ
คือ ผูสําเร็จการศึกษาและนักศึกษา และแมจะเปนอาจารยซึ่งถือวาเปนระดับผูบริหารแตก็มีเพียง
บางสวนเทานั้นที่ทําหนาที่ระดับบริหาร ประกอบกับงานวิจัยนี้กําหนดกลยุทธดวยเทคนิค SWOT
Analysis ที่เกิดจากการนําสภาพแวดลอมทั้งหมดมาใชในขั้นตอนการทํา SWOT matrix ไมไดทํา
การคัดเลือกสภาพแวดลอมที่สําคัญเพราะสภาพแวดลอมที่ไดมีจํานวนไมมาก รวมทั้งเปนกลยุทธ
ที่เปนภารกิจเพียงสวนหนึ่งขององคกรไมใชภารกิจทั้งหมดขององคกร สําหรับการกําหนดกลยุธ
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หลัก และกลยุทธรองจะกําหนดในขั้นตอนกําหนดรางกลยุทธซึ่งเปนการกําหนดกลยุทธที่นํากลยุทธ
จากทุกวิธีวิจัย วิธีกําหนดกลยุทธ และแหลงขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน ดังนั้นการนําเสนอในสวนนี้
แบงเปน 3 สวน ประกอบดวย 1) การกําหนดกลยุทธสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
จากผลการวิจัยเชิงสํารวจ 2) การกําหนดกลยุทธสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศจาก
ผลการสังเคราะหงานวิจัย 3) การกําหนดกลยุทธสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศจาก
ผลการวิจัยประเมินความตองการจําเปน
1. การกํ า หนดกลยุ ท ธ ส ง เสริ ม การวิ จั ย ของหลั ก สู ต รการทั พ อากาศจาก
ผลการวิจัยเชิงสํารวจ
การกําหนดกลยุทธสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศจากผลการวิจัยเชิงสํารวจ
แบงออกเปน 3 สวน สวนแรกเปนการกําหนดกลยุทธสงเสริมการวิจัยจากมุมมองของผูสําเร็จ
การศึกษาและนักศึกษาโดยการสนทนากลุม สวนที่สองเปนการกําหนดกลยุทธสงเสริมการวิจัยจาก
การแสดงความคิดเห็นของอาจารยจากการสัมภาษณ และสวนที่สามเปนการกําหนดกลยุทธสงเสริม
การวิจัยจากการใชเทคนิค SWOT Analysis ผลการวิเคราะหดังแสดงในตารางที่ 4.17 โดยกลยุทธ
สง เสริม การวิจ ัย จากมุม มองของผูสํา เร็จ การศึก ษาและนัก ศึก ษาโดยการสนทนากลุม ซึ่ง
หมายถึง แนวทางการพัฒนาการเรีย นรูวิจัยเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพ อากาศ
ในตอนที่ 2 ซึ่งเปนกลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติจํานวน 34 กลยุทธ
กลยุ ท ธ ส ง เสริ ม การวิ จั ย จากการแสดงความคิ ด เห็ น ของอาจารย เ ป น กลยุ ท ธ ร ะดั บ
แนวทางปฏิบัติเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ ผูวิจัยวิเคราะหเนื้อหาจากผล
การสัม ภาษณอ าจารยใ นตอนที่ 2 ไดก ลยุท ธร ะดับ แนวทางปฏิบัติเ พื่อ สง เสริม การวิจัย ของ
หลักสูตรการทัพอากาศ จํานวน 33 แนวทาง
กลยุทธสงเสริมการวิจัยจากการใชเทคนิค SWOT Analysis เปนกลยุทธระดับแนวทาง
ปฏิบัติเ พื่อสงเสริมการวิจัยของหลัก สูตรการทัพ อากาศ ที่ผูวิจัย กํา หนดกลยุท ธโดยใชเทคนิค
การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ดวยการทํา SWOT matrix จากสภาพแวดลอม
ภายในและสภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งประกอบดวย จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรคที่ไดจากการ
สัมภาษณอาจารยในตอนที่ 2 ผลการกําหนดกลยุทธของผูวิจัยในแตละเมทริกซ (กลยุทธ SO, กลยุทธ
ST,กลยุทธ WO,กลยุทธ WT) ไดรับการตรวจสอบความเหมาะสมโดยผูทรงคุณวุฒิ ผลการกําหนด
กลยุทธและการตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ ดังแสดงในภาคผนวก ค สรุปไดเปนกลยุทธ
ระดับแนวทางปฏิบั ติเ พื่อส งเสริ มการวิจัยของหลัก สูตรการทัพ อากาศหลังการปรับแกไขตาม
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 33 แนวทาง
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ตารางที่ 4.17 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติของการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศจําแนก
ตามวิธีวิจัย แหลงขอมูล และวิธีกําหนดกลยุทธ
วิธีวิจัย
1. การวิจัย
เชิงสํารวจ

แหลงขอมูล
1. ผูสําเร็จ
การศึกษาและ
นักศึกษา

วิธีกําหนดกลยุทธ
การวิเคราะหเนื้อหา

กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ
1. การบริหารจัดการหลักสูตรวิจัยโดยใชวงจรของเดมมิ่ง
2. การบริหารจัดการเวลาการบรรยายและการทําวิจัยที่ประสาน
สอดคลองกัน เชน ใหนักศึกษาเรียนภาคทฤษฎีจบกอนสงขอเสนอการ
วิจัย
3. กําหนดตารางเวลาการทําวิจัยของนักศึกษาที่มีความยืดหยุน
4. พัฒนาระบบสารสนเทศของการวิจัยใหทันสมัยเพื่อให มีขอมูล
สําหรับการคนควาและสามารถเชื่อมตอกับมหาวิทยาลัยภายนอกได
5. พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพใหเอื้อตอการเรียนรู
6. เผยแพรประชาสัมพันธผลงานวิจัยของนักศึกษาที่มีคุณภาพและ
สามารถนําไปใชประโยชนได
7. พัฒนาระบบการประเมินผลหลักสูตรเพื่อใหไดสารสนเทศปอนกลับ
สําหรับพัฒนาหลักสูตร
8. พัฒนาอาจารยที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัยใหมีความรู
ดานการวิจัยที่เพียงพอที่จะใหคําปรึกษา รวมทั้งความรูในสาระวิชาใน
หลักสูตร
9. เสนอใหมีระบบการคัดเลือกผูทําหนาที่อาจารยโดยกําหนด
คุณสมบัติที่เหมาะสม
10. สงเสริมใหอาจารยเรียนตอระดับปริญญาโท-เอก
11. แตงตั้งอาจารยภายนอกที่มีความรูดานวิธีวิทยาการวิจัยเปนที่
ปรึกษาเอกสารวิจัยรวมกับอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศ
12. จัดอาจารยที่ปรึกษารับผิดชอบกลุมนักศึกษาที่มีความรูเรื่อง
ระเบียบวิธีวิจัยนอย
13. กําหนดใหผูเขารับการศึกษามีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
14. สนับสนุนใหมกี ารปลูกฝงเจตคติตอการวิจัยตั้งแต
สถาบันการศึกษาระดับตน ๆ
15. เพิ่มแรงจูงใจในการทําวิจัยของนักศึกษา เชน สนับสนุน
งบประมาณในการทําวิจัย การใหรางวัลในรูปแบบตางๆ
16. ปรับเจตคติของผูเรียนตอการวิจัยที่รูสึกวางานวิจัยเปนเรื่องยาก
17. จัดทําหลักสูตรวิจัยรวมกันระหวางสถานศึกษาของระบบการศึกษา
วิชาชีพทางทหารเพื่อใหการกําหนดวัตถุประสงคหลักสูตรที่มีความ
สอดคลองกันในแตละระดับ
18. สนับสนุนใหหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรเสนาธิการกิจเนนเรื่อง
ระเบียบวิธีวิจัยใหเขมขนมากขึ้น
19. กําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรวิจัยใหมีความชัดเจนเพื่อกําหนด
วิธีการเรียนการสอนที่สอดคลองกับวัตถุประสงค
20. ปรับวัตถุประสงคการเรียนการสอนใหเกิดการเรียนรูในระดับมี
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1. การวิเคราะห
เนื้อหา

กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ
สมรรถภาพการวิจัย (research competency) คือมีทั้งความรูวิธีวิทยา
ทักษะการวิจัย และเจตคติที่ดีตอการวิจัย
21. เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับความสําคัญของการวิจัยทั้งในระดับสากล
ระดับชาติ ระดับกองทัพ และระดับบุคคล พรอมตัวอยางผลงานวิจัยที่
นําไปใชไดจริงในระดับกองทัพและระดับประเทศ
22. เพิ่มการการบรรยายวิชาวิธีวิทยาการวิจัยในสาขาวิชาที่ใกลเคียง
กับหลักสูตรการทัพอากาศ เชน รัฐศาสตร
23. เพิ่มการบรรยายประสบการณของผูที่ประสบความสําเร็จในการทํา
วิจัยและใชประโยชนไดจริง
24. เพิ่มการบรรยายลงลึกในวิธีวิจัยบางแบบ เชน การวิจัยและพัฒนา
25. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิจัยติดตอกันโดยไมมีการเรียนการ
สอนอื่นมาขั้น
26. จัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติในขั้นตอนตางๆ ของ
กระบวนการวิจัย
27. จัดการเรียนการสอนวิจัยดวยการฝกวิพากษงานวิจัย
28. จัดการเรียนการสอนโดยการแบงกลุมตามพื้นฐานดานการวิจัยของ
ผูเรียน
29. กําหนดใหนักศึกษาเตรียมหัวขอการวิจัยมากอนเขารับการศึกษา
เพื่อใหมีเวลาในการทําวิจัยมากขึ้น
30. การใหหนวยหัวหนาสายวิทยาการตางๆ ของกองทัพอากาศกําหนด
ปญหาวิจัยใหนักศึกษาควรใหคณะกรรมการของวิทยาลัยการทัพ
อากาศเปนผูกลั่นกรองกอนเสนอใหนกั ศึกษาเลือกเพื่อความเหมาะสม
ดานเวลาและเนื้อหา
31. กําหนดใหนักศึกษากําหนดหัวขอวิจัยโดยผานการพิจารณา
เห็นชอบของหนวยงานของตนหรือหนวยที่เกี่ยวของ
32. กําหนดใหนักศึกษาทําวิจัยกลุมเพื่อใหไดผลงานที่มีคณ
ุ ภาพและ
นําไปใชประโยชนได
33. จัดใหมีการประเมินผลความกาวหนาเอกสารวิจัยดวยวาจาเปน
ระยะๆ ในรูปของคณะกรรมการประเมินผลการเสนอผลงานเอกสาร
วิจัย
34. กําหนดระบบการประเมินผลงานวิจัย เชน การใชแบบประเมินที่มี
มาตรฐาน
1. ปรับปรุงระเบียบการพัฒนากําลังพลของกองทัพอากาศเกี่ยวกับการ
คัดสรรบุคคลเขารับราชการ การพิจารณาความกาวหนาในอาชีพ
2. ออกระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการวิจัยของกองทัพอากาศ
3. กําหนดหนวยรับผิดชอบการใชประโยชนงานวิจัยในระดับกองทัพ
4. กําหนดแผนระยะยาวดานการวิจัยของวิทยาลัยการทัพอากาศ
5. กําหนดหนวยรับผิดชอบดานการวิจัยโดยเฉพาะของวิทยาลัยการทัพ
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อากาศ
6. ปรับปรุงแผนกําหนดการจัดทําเอกสารวิจัย โดยการจัดตาราง
กําหนดวันเวลาการใหคําปรึกษา การคนควา การเสนอความกาวหนา
เอกสารดวยวาจา
7. จัดเตรียมการใหทุนสนับสนุนการวิจัย
8. ปรับปรุงการของบประมาณดานวัสดุอุปกรณสําหรับการวิจัย
9. อํานวยความสะดวกดานการพิมพเอกสารวิจัยโดยจัดทําโปรแกรม
ชวยการพิมพ(template) ที่สมบูรณ
10. เชื่อมโยงการวิจัยกับหนวยงานภายนอกกองทัพโดยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11. พัฒนาระบบการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานวิจัย
12. พัฒนาระบบการประเมินผลติดตามหลักสูตรวิจัยอยางเปนระบบ
และมีมาตรฐาน
13. กําหนดเสนทางการปฏิบัติงานและความกาวหนาในอาชีพของ
อาจารยใหชัดเจน เชน กําหนดแนวทางการยายหมุนเวียนอาจารยใหมี
ระยะเวลาที่เหมาะสม
14. จัดระบบเตรียมความพรอมสําหรับอาจารย
15. การคัดสรรอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศควรใหมีทั้งดานกําลังรบ
และไมใชกําลังรบ รวมทั้งความสามารถดานการวิจัย
16. สงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัย
17. จัดตั้งคลังปญญาดานการวิจัยเพื่อชวยเหลืออาจารย
18. กําหนดแนวทางการปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาสายวิทยาการใหชัดเจน
เชน คุณสมบัติของผูทําหนาที่ หนาที่ และวิธีการกํากับการปฏิบัติ
19. ขอความรวมมือผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยภายนอกเขารวมเปนที่
ปรึกษาเอกสารวิจัยอยางเปนทางการและมีคาตอบแทน
20. เตรียมความพรอมนักศึกษาดานความสามารถพื้นฐานการวิจัย
เชน การใชคอมพิวเตอร การสืบคนทางอินเทอรเน็ต การเขียนรายงาน
ทางวิชาการ
21. ปรับปรุงระบบการสรางแรงจูงใจและปรับเจตคติของนักศึกษาตอ
การวิจัย เชน การใหรางวัล การเรียนการสอนที่เนนความสําคัญของการ
วิจัย การกระตุนใหนักศึกษาตระหนักในความสําคัญของการวิจัย
22. กําหนดใหหลักสูตรระดับตนของระบบ PME มีการเรียนการสอน
วิจัย และจัดใหสัมพันธตอเนื่องกัน รวมทั้งกําหนดการวิจัยไวใน
หลักสูตรอื่นๆ
23. กําหนดใหผูเรียนเตรียมหัวขอปญหาวิจัยไวลวงหนากอนเขารับ
การศึกษา โดยศึกษาแนวทางกําหนดปญหาวิจัยผานทาง website ของ
วิทยาลัย
24. จัดอบรมดานการวิจัยนักศึกษากอนเขาศึกษา
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25. จัดการเรียนการสอนโดยแบงกลุมตามระดับความรูความสามารถ
ดานการวิจัยของนักศึกษา และใชตัวอยางงานวิจัยเปนกรณีศึกษาใน
งานวิจัยแตละแบบ
26. จัดกลุมนักศึกษาเพื่อการชวยเหลือระหวางเพื่อนดานการวิจัย
27. พัฒนากระบวนการกําหนดหัวขอปญหาวิจัยใหชัดเจนทั้งที่กําหนด
โดยนักศึกษา หรือกําหนดโดยหนวยตนสังกัดหรือหนวยหัวหนาสาย
วิทยาการ โดยคํานึงถึงความตองการของกองทัพเปนหลัก
28. กําหนดรูปแบบการวิจัยที่เหมาะสมกับหลักสูตร เชน การวิจัย
เอกสาร การลดระดับการทําวิจัยใหมีขนาดเล็ก (baby research) การ
วิจัยเปนกลุม
29. จัดตั้งระบบคลินิกวิจัยสําหรับใหคําปรึกษานักศึกษาอยางเปน
ทางการ
30. ใชระบบการใหคําปรึกษาเปนกลุมอาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัย
31. จัดทําคูมือการทําเอกสารวิจัยที่สมบูรณ
32. จัดกลุมผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อใชในการ
คนควาและอางอิง
33. กําหนดแหลงขอมูลและวิธีการเขาถึงขอมูลสําหรับการคนควาวิจัย
1. กําหนดนโยบายดานการสรางเครือขายการวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัย
โดยการทําบันทึกความเขาใจ (MOU) เพื่อการพัฒนาหลักสูตรวิจัยของ
หลักสูตรการทัพอากาศ
2. ปรับปรุงโครงสรางวิทยาลัยการทัพอากาศใหมีหนวยรับผิดชอบการ
วิจัยโดยเฉพาะ
3. เสนอใหมีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยของกองทัพอากาศ
4. กําหนดใหมีการจัดทํางบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณทางการ
วิจัยของวิทยาลัยการทัพอากาศ
5. ประสานการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงตางๆ
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวิทยาลัยการ
ทัพอากาศใหมีขีดความสามารถในการสืบคนขอมูลจากมหาวิทยาลัยที่
ทํา MOU รวมกันรวมทั้งมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ
7. ประสานการขอใชวัสดุอุปกรณรวมกันระหวางหนวยในเครือขาย
ความรวมมือทางการวิจัย
8. พัฒนาระบบการเผยแพรประชาสัมพันธและการใชประโยชน
งานวิจัยของกองทัพอากาศ เชน กําหนดกระบวนการเผยแพร
ประชาสัมพันธและการใชประโยชนผลงานวิจัยไวในแผนการจัดการ
เรียนการสอนวิจัย สนับสนุนใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธ
ผลงานวิจัยทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
เชื่อมโยงขอมูลที่สามารถเปดเผยไดกับฐานขอมูลของกองทัพและของ
ประเทศ
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9. วิทยาลัยการทัพอากาศรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดานการวิจัย
ตอกองทัพอากาศ
10. ปรับระบบการประเมินผลหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
โดยใหผูเชี่ยวชาญภายนอกดานการประเมินและการวิจัยรวมเปน
คณะกรรมการประเมินหลักสูตร
11. สนับสนุนใหอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศมีการแลกเปลี่ยนความรู
เชิงเนื้อหากับหนวยหัวหนาสายวิทยาการตางๆ
12. ปรับปรุงระบบการเตรียมความพรอมอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศให
มีความตอเนื่องทุกป โดยใชผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยภายนอกและ
งบประมาณกองทัพอากาศ
13. พัฒนาทักษะการวิจัยของอาจารยเพื่อเพิ่มสมรรถนะการวิจัยให
สามารถทําวิจัยที่มีคุณภาพสูง และสามารถนําไปใชประโยชนใน
กองทัพได เชน สนับสนุนใหอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศศึกษาตอ
ในระดับที่สูงขึ้น
14. สนับสนุนใหอาจารยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารใน
การสืบคนขอมูลทัง้ ในการสอนและการปฏิบัติงาน
15. พัฒนาระบบการสรางแรงจูงใจการทําวิจัยของอาจารย
16. ขอความรวมมืออาจารยภายนอกเขารวมโครงการคลินกิ วิจัย และทํา
หนาที่อาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัย
17. พัฒนาระบบการปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาสายวิทยาการโดยจัดให
เปนระบบแบบทางการ
18. ปรับความรูพื้นฐานดานการวิจัยของนักศึกษาใหอยูในระดับที่
สามารถทําวิจัยเอกสารไดเปนอยางนอย
19. จัดอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญดานการวิจัยเปนที่ปรึกษากับ
นักศึกษากลุมที่มีความสามารถดานการวิจัยนอย
20. สนับสนุนใหนกั ศึกษาเรียนรูวิจัยดวยตนเองผานทางระบบ elearning ของมหาวิทยาลัยตางๆ และมีระบบการประเมินผลการเรียนรู
ที่มีประสิทธิภาพ
21. สนับสนุนใหนักศึกษาใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารใน
การสืบคนขอมูลทัง้ ในการศึกษาและการปฏิบัติงาน
22. พัฒนาระบบการสรางแรงจูงใจการทําวิจัยของนักศึกษา แตตอง
ไมใชเงินรางวัลเพราะไมสามารถใชงบประมาณได
23. ปรับปรุงหลักสูตรวิจัยของการศึกษาในระบบ PME โดยให
ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการวิจัยรวมเปนคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร
24. ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ โดย
การเพิ่มเนื้อหาแตไมเพิ่มเวลาและน้ําหนักความสําคัญของหมวดวิชา
วิจัย
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วิธีวิจัย

แหลงขอมูล

วิธีกําหนดกลยุทธ

กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ
25. กําหนดใหใชการจัดการเรียนการสอนที่ใชการวิจัยเปนฐานในหมวดวิชาอื่นๆ
26. เพิ่มเนื้อหาเรื่องความสําคัญของการวิจัยและการปฏิบัติงานที่ใช
การวิจัยเปนฐาน
27. กําหนดใหมีการสอนวิจัยโดยใหมีความหลากหลายสาขาวิชา
28. กําหนดใหอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศพัฒนาหัวขอปญหาวิจัยจาก
นโยบายและยุทธศาสตรกองทัพอากาศ
29. กําหนดใหนักศึกษาเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดหัวขอปญหา
วิจัย และกําหนดที่ปรึกษาสายวิทยาการ
30. เพิ่มการฝกปฏิบัติดานการสืบคนขอมูลดวยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในหลักสูตรการวิจัย
31. สนับสนุนใหนกั ศึกษาเลือกทําวิจัยในหัวขอปญหาวิจัยจากหนวย
หัวหนาสายวิทยาการตางๆ ของกองทัพอากาศ
32. สนับสนุนใหผูเชี่ยวชาญภายนอกดานการวิจัยรวมทําแผนการเรียน
การสอนหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
33. กําหนดโจทยวิจัยแบบมีสวนรวมของนักศึกษา อาจารย และที่
ปรึกษาสายวิทยาการ

2. การกําหนดกลยุทธสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศจากผลการ
สังเคราะหงานวิจัย
การกําหนดกลยุทธสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศในสวนนี้ ผูวิจัยกําหนด
กลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศในระดับแนวทางปฏิบัติจากผลการสังเคราะห
งานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา จากขอคนพบใน 3 ประเด็นในตอนที่ 2 ไดแก 1) คุณภาพงานวิจัยสวน
ใหญมีคุณภาพระดับปานกลางถึงคอนขางต่ํา และมีคุณภาพเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง โดยมีประเด็น
ที่ตองพัฒนาโดยดวนใน 9 ประเด็น ไดแก (1) เหตุผลและความจําเปนในการทําวิจัย (2) ขอบเขต
การวิจัย (3) กรอบแนวคิดในการวิจัย (4) ขั้นตอนการวิจัย (5) คุณภาพเครื่องมือวิจัย (6) การอภิปรายผล
(7) โครงสรางการนําเสนอรายงานวิจัย (8) การเขียนรายงานวิจัย (9) ประโยชนในทางวิชาการ 2)
ความสอดคล อ งของผลงานวิ จั ย ของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษากั บ ความต อ งการด า นการวิ จั ย ของ
กองทัพอากาศยังไมสอดคลองกันในประเด็นการวิจัย โดยในประเด็นการวิจัยตามกลุมเนื้อหาของ
หลักสูตรการทัพอากาศ และประเด็นการวิจัยตามแนวนโยบายที่มีการทําวิจัยไมกระจายตามกลุม
เนื้อหาและประเด็นวิจัยที่กองทัพอากาศตองการอยางสมดุล 3) ความสอดคลองของผลงานวิจัยของ
ผูสําเร็จการศึกษากับความตองการดานการวิจัยของกองทัพอากาศยังไมสอดคลองกับลักษณะ
การวิจัยที่กองทัพอากาศตองการ โดยดานแบบการวิจัยยังมีการทําวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนาที่
กองทัพอากาศตองการจํานวนนอยกวาแบบการวิจัยอื่นๆ และลักษณะการวิจัยดานผลการวิจัยที่เปน
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ข อค นพบยั งได ข อคนพบที่ เป นความรูประยุกต และนวั ตกรรมที่ไม สมดุ ลคื อยั งมี ขอค นพบที่ เป น
นวัตกรรมนอยกวาความรูประยุกต สรุปไดเปนกลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติได 7 กลยุทธ ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.18
ตารางที่ 4.18 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติของการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศจากผล
การสังเคราะหงานวิจัย
ผลจากการสังเคราะหงานวิจัย
1. คุณภาพงานวิจัยสวนใหญมีคุณภาพ
ระดับปานกลางถึงคอนขางต่ํา และมี
คุณภาพเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง โดย
มีประเด็นที่ตองพัฒนาโดยดวนใน 9
ประเด็น ไดแก 1) เหตุผลและความ
จําเปนในการทําวิจัย 2) ขอบเขตการ
วิจัย 3) กรอบแนวคิดในการวิจัย 4)
ขั้นตอนการวิจัย 5) คุณภาพเครื่องมือ
6) การอภิปรายผล 7) โครงสรางการ
นําเสนอรายงานวิจัย 8) การเขียน
รายงานวิจัย 9) ประโยชนในทาง
วิชาการ
2. ความไมสอดคลองกับกลุมเนื้อหาตาม
หลักสูตรการทัพอากาศ

สภาพที่ตองพัฒนา
1.1 คุณภาพงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับปาน
กลางถึงคอนขางต่ํา และมีคุณภาพเฉลี่ยอยู
ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะใน 9 ประเด็น
ไดแก 1) เหตุผลและความจําเปนในการ
ทําวิจัย 2) ขอบเขตการวิจัย 3) กรอบ
แนวคิดในการวิจัย 4) ขั้นตอนการวิจัย 5)
คุณภาพเครื่องมือ 6) การอภิปรายผล 7)
โครงสรางการนําเสนอรายงานวิจัย 8)
การเขียนรายงานวิจัย 9) ประโยชน
ในทางวิชาการ

กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ
1. ปรับการสอนของอาจารยใหเนนใน
ประเด็นที่ตองพัฒนาโดยดวนใน 9 ประเด็น
2. จัดฝกอบรมอาจารยที่ทําหนาทีอ่ าจารยที่
ปรึกษาเอกสารวิจัยใหมีความเขาใจใน
ประเด็นที่ตองพัฒนาโดยดวนใน 9 ประเด็น

2.1 การทําวิจัยที่ยังไมกระจายตามกลุม
เนื้อหาของหลักสูตรการทัพอากาศอยาง
สมดุล

3. สนับสนุนใหนกั ศึกษาเลือกปญหาวิจัยให
ครอบคลุมกลุมเนือ้ หาของหลักสูตร โดยการ
ชี้แจงและใหคําแนะนํา รวมทัง้ การตั้งปญหา
วิจัยโดยอาจารย
4. สนับสนุนใหนกั ศึกษาเลือกปญหาวิจัยให
ครอบคลุมประเด็นวิจัยที่กองทัพอากาศ
ตองการ โดยการชี้แจงและใหคําแนะนํา
รวมทัง้ การตั้งปญหาวิจัยโดยอาจารย ไดแก
การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อ 1)
การบริหารจัดการ การฝกอบรม และการ
พัฒนาบุคลากร 2) การจัดหาอาวุธ
ยุทโธปกรณใหสามารถที่จะวางกําลังหนวย
ปฏิบัติการในระดับตางๆ ไดอยางเต็ม
ความสามารถ 3) การใชกําลังทางอากาศ
ในการเฝาตรวจระวังภัยทางอากาศ 4) การ
ใชกําลังทางอากาศในการดําเนินกลยุทธ
รวมกับกําลังอื่นๆ 5) การใชกําลังทางอากาศ
ในการพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน
6) การพัฒนาโครงสรางและระบบการบริหาร
จัดการของกองทัพอากาศ 7) การพัฒนา

3.1 การทําวิจัยที่ยังไมกระจายตามประเด็น
3. ความไมสอดคลองกับประเด็นวิจัย
วิจัยที่กองทัพอากาศตองการอยางสมดุล
ตามแนวนโยบาย ไดแก การสรางองค
ความรูและนวัตกรรมเพื่อ 1) การบริหาร
จัดการ การฝกอบรม และการพัฒนา
บุคลากร 2) การจัดหาอาวุธ
ยุทโธปกรณใหสามารถที่จะวางกําลัง
หนวยปฏิบัติการในระดับตางๆ ได
อยางเต็มความสามารถ 3) การใชกําลัง
ทางอากาศในการเฝาตรวจระวังภัย
ทางอากาศ 4) การใชกําลังทางอากาศ
ในการดําเนินกลยุทธรวมกับกําลังอื่นๆ
5) การใชกําลังทางอากาศในการพัฒนา
ประเทศและชวยเหลือประชาชน 6) การ
พัฒนาโครงสรางและระบบการบริหาร
จัดการของกองทัพอากาศ 7) การพัฒนา
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ผลจากการสังเคราะหงานวิจัย
หลักการและหลักนิยมทางทหาร
4. ความไมสอดคลองกับลักษณะการ
วิจัยตามแนวนโยบาย

สภาพที่ตองพัฒนา

กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ
หลักการและหลักนิยมทางทหาร
5. ปรับวัตถุประสงคหลักสูตรวิจัยให
4.1 การทําวิจัยที่ใชแบบการวิจัยและ
ครอบคลุมการทําวิจัยตรงกับความตองการ
พัฒนาที่กองทัพอากาศตองการจํานวนนอย ของกองทัพอากาศ
กวาแบบการวิจัยอื่นๆ
6. สนับสนุนใหนกั ศึกษาทําวิจัยในลักษณะ
4.2 การทําวิจัยที่ใหขอคนพบที่เปนความรู การวิจัยที่กองทัพอากาศตองการคือแบบการ
ประยุกตและนวัตกรรมที่ไมสมดุลคือยังมี วิจัยและพัฒนาเพื่อใหไดนวัตกรรมสําหรับ
ขอคนพบที่เปนนวัตกรรมนอยกวาความรู
การแกปญหาและพัฒนากองทัพ
7. เพิ่มเนื้อหาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยของการ
ประยุกต
วิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา

3. การกํ า หนดกลยุ ท ธ ส ง เสริ ม การวิ จั ย ของหลั ก สู ต รการทั พ อากาศจาก
ผลการวิจัยประเมินความตองการจําเปน
กลยุทธสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศในสวนนี้เปนกลยุทธระดับแนวทาง
ปฏิบัติที่ผูวิจัยกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศจากผลการประเมิน
ความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัย จํานวน 4 ดาน ไดแก 1) ความตองการจําเปนพัฒนา
หลักสูตรวิจัยดานสภาพการเรียนการสอน 2) ความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยดาน
คุณลักษณะการวิจัยของผูเรียน 3) ความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยดานทักษะการวิจัย
ของผูเรียน 4) ความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยดานคุณลักษณะการใหคําปรึกษาของ
ผูสอน สรุปไดเปนกลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ จํานวน 12 กลยุทธ ดังแสดงในตารางที่ 4.19
ตารางที่ 4.19 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติของการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศจากผล
การประเมินความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัย
ความตองการจําเปน
1. ความตองการจําเปน
พัฒนาหลักสูตรวิจัยดาน
สภาพการเรียนการสอน

ประเด็นความตองการจําเปน
1.1 การสงเสริมการเผยแพรงานวิจัย
1.2 ความยุติธรรมในการประเมินผลงานวิจัย
1.3 ความทันสมัยของคอมพิวเตอรและ
โปรแกรมการวิเคราะหขอมูล
1.4 ความเพียงพอของเอกสารวิชาการ ตํารา
สําหรับคนควาวิจัย
1.5 ความชัดเจนของกระบวนการกําหนดชื่อ
เรื่องวิจัย/แนวทางการทําวิจัย
1.6 ความเหมาะสมของอัตราสวนอาจารยที่ปรึกษา
เอกสารวิจัยตอนักศึกษา
1.7 ความเพียงพอของเวลาที่จัดใหสําหรับการให
คําปรึกษาของอาจารย

กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ
1. พัฒนาระบบการเผยแพรประชาสัมพันธ
ผลงานวิจัย และระบบการประเมินผลงานวิจัย
2. ปรับปรุงความทันสมัยของคอมพิวเตอรและ
โปรแกรมการวิเคราะหขอมูล และปรับปรุง
เอกสารและตําราสําหรับการคนควาวิจัย
3. กําหนดกระบวนการกําหนดชื่อเรื่องวิจัย/แนว
ทางการทําวิจัยใหชัดเจน และเปนระบบ
4. จัดอัตราสวนอาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัยตอ
นักศึกษาใหเหมาะสม
5. ฝกอบรมอาจารยดานการใหคําปรึกษา
งานวิจัย
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ความตองการจําเปน

2. ความตองการจําเปน
พัฒนาหลักสูตรวิจัยดาน
คุณลักษณะการวิจัยของ
ผูเรียน

3. ความตองการจําเปน
พัฒนาหลักสูตรวิจัยดาน
ทักษะการวิจัยของผูเรียน

4. ความตองการจําเปน
พัฒนาหลักสูตรวิจัยดาน
คุณลักษณะการให
คําปรึกษาของผูสอน

ประเด็นความตองการจําเปน
1.8 ความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนํา
ของอาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัย
2.1 ความรูความสามารถในการเขียนรายงาน
2.2 ความรูความสามารถดานการอานรายงาน
วิจัย
2.3 ความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร
2.4 ความรูความสามารถในการสืบคนขอมูล
2.5 ความรูความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
2.6 แรงจูงใจในการเรียนรูการวิจัย
2.7 เจตคติตอการวิจัย
3.1 การกําหนดปญหาวิจัย/โจทยวิจัย
3.2 การกําหนดตัวแปรที่ตองการศึกษา
3.3 การกําหนดวิธีการวิจัยที่เหมาะสมกับปญหา
วิจัย
3.4 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
วิจัย
3.5 การใชสถิติและแปลความหมายผลการ
วิเคราะหขอมูล
3.6 การวิเคราะหและแปลความหมายขอมูลเชิง
คุณภาพ
3.7 การอภิปรายและใหขอเสนอแนะ
3.8 การเขียนรายงานวิจัย
4.1 ความรูเรื่องวิธีวิทยาการวิจัย
4.2 ความรูความสามารถในการฝก/สอนการ
เขียนรายงานการวิจัย
4.3 ทักษะการเขียนและตรวจแกผลงานวิจัย
4.4 ความสามารถในการประเมินคุณภาพ
งานวิจัย
4.5 การใหเวลาในการใหคําปรึกษางานวิจัยที่
เพียงพอ
4.6 คุณภาพของการใหคําปรึกษางานวิจัย

กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ

6. ปรับปรุงการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเขียน
รายงาน และการคิดเชิงเหตุผล
7. เพิ่มกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการฝก
อานและวิพากษรายงานวิจัย การใช
คอมพิวเตอรในการวิจัย การสืบคนขอมูลดวย
อินเทอรเน็ต
8. ปลูกฝงเจตคติทดี่ ีตอการวิจัย และสรรหาวิธีการ
ใหมในการสรางแรงจูงใจในการเรียนรูวจิ ัย
9. ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเนนการพัฒนา
ทักษะการกําหนดปญหาวิจัย/โจทยวิจัย การ
กําหนดวิธีการวิจัย การกําหนดตัวแปร การสราง
และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย การใช
สถิติและแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหและแปลความหมายขอมูลเชิง
คุณภาพ การอภิปรายและใหขอเสนอแนะ และ
การเขียนรายงานวิจัย

10. พัฒนาความรูเรื่องวิธีวิทยาการวิจัยของ
อาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัย
11. พัฒนาความสามารถของอาจารยที่ปรึกษา
เอกสารวิจัยดานการใหคําปรึกษาทั่วไป การฝก/
สอนการเขียนรายงานการวิจัย การประเมิน
คุณภาพงานวิจัย และการเขียนและตรวจแก
ผลงานวิจัย
12. ปรับปรุงระบบการใหคําปรึกษาของอาจารย
ที่ปรึกษาเอกสารวิจัย

สวนที่ 2 การกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศโดยรวมผล
จาก 3 วิธีวิจัย
การกําหนดกลยุทธสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศโดยรวมผลจากวิธีวิจัย 3 วิธี
คือการวิจัยเชิงสํารวจ การสังเคราะหงานวิจัย และการวิจัยประมินความตองการจําเปน การวิเคราะห
ในสวนนี้ประกอบดวย 2 สวนยอย สวนแรกเปนการกําหนดรางกลยุทธสงเสริมการวิจัยของหลักสูตร
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การทัพอากาศ โดยการวิเคราะหเนื้อหากลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติที่ไดจากแตละวิธีวิจัยเพื่อรวม
เปนรางกลยุทธรวมทั้ง 3 วิธีวิจัย และจัดกลุมกลยุทธเปนกลยุทธหลักและกลยุทธรอง และสวนที่
สองเปนการนําเสนอกลยุทธสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศจากผลการวิจัย
1. การกําหนดรางกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
การกํา หนดรา งกลยุท ธเ พื่อ สง เสริม การวิจัย ของหลัก สูต รการทัพ อากาศ มีขั้น ตอน
การดําเนินการโดยแบงเปน 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเปนการวิเคราะหเนื้อหาของกลยุทธระดับ
แนวทางปฏิบัติที่ไดจากวิธีวิจัย 3 วิธี เพื่อรวมเปนรางกลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติของการสงเสริม
การวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ และขั้นตอนที่สองเปนการจัดกลุมกลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ
เปนกลยุทธหลักและกลยุทธรอง
ผลการวิเคราะหในขั้นตอนการวิเคราะหเนื้อหาของกลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติที่ไดจาก
วิธีวิจัย 3 วิธี เพื่อรวมเปนรางกลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติของการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการ
ทัพอากาศ พบวาไดรางกลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติรวมทั้งสิ้น 75 กลยุทธ ดังแสดงในตารางที่ 4.20
โดยเปนกลยุทธจากการวิจัยเชิงสํารวจจํานวน 68 กลยุทธ การสังเคราะหงานวิจัย จํานวน 7 กลยุทธ
และการวิจัยประเมินความตองการจําเปน จํานวน 13 กลยุทธ
ตารางที่ 4.20 รางกลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติของการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
จําแนกตามที่มาของกลยุทธ(วิธีการวิจัย)
รางกลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ
1. ปรับปรุงระเบียบการพัฒนากําลังพลของกองทัพอากาศ เชน การคัดสรรบุคคลเขารับราชการ การพิจารณา
ความกาวหนาในอาชีพ
2. ออกระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการวิจัยของกองทัพอากาศ
3. กําหนดหนวยรับผิดชอบการใชประโยชนงานวิจัยในระดับกองทัพ
4. กําหนดนโยบายดานการสรางเครือขายการวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัย โดยการทําบันทึกความเขาใจ (MOU)
เพื่อการพัฒนาหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
5. กําหนดแผนระยะยาวดานการวิจัยของวิทยาลัยการทัพอากาศ
6. ปรับปรุงโครงสรางวิทยาลัยการทัพอากาศใหมีหนวยรับผิดชอบการวิจัยโดยเฉพาะ
7. บริหารจัดการหลักสูตรวิจัยโดยใชวงจรของเดมมิ่ง
8. บริหารจัดการเวลาการบรรยายและการทําวิจัยที่ประสานสอดคลองกัน เชน ใหนักศึกษาเรียนภาคทฤษฎีจบ
กอนสงขอเสนอการวิจัย
9. ปรับปรุงแผนกําหนดการจัดทําเอกสารวิจัย โดยการจัดตารางกําหนดวันเวลาการใหคําปรึกษา การคนควา การ
เสนอความกาวหนาเอกสารวิจัย
10. จัดอัตราสวนอาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัยตอนักศึกษาใหเหมาะสม
11. เสนอใหมีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยของกองทัพอากาศ

ที่มาของกลยุทธ
(วิธวี ิจัย)
1 2 3
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รางกลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ
12. กําหนดใหมีการจัดทํางบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณทางการวิจัยของวิทยาลัยการทัพอากาศ เชน
ปรับปรุงความทันสมัยของคอมพิวเตอรและโปรแกรมการวิเคราะหขอมูล
13. ประสานการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงตางๆ
14. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวิทยาลัยการทัพอากาศใหมีขีดความสามารถในการ
สืบคนขอมูลจากมหาวิทยาลัยที่ทํา MOU รวมกันรวมทั้งมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ
15. ประสานการขอใชวัสดุอุปกรณรวมกันระหวางหนวยในเครือขายความรวมมือทางการวิจัย
16. อํานวยความสะดวกดานการพิมพเอกสารวิจัยโดยจัดทําโปรแกรมชวยการพิมพ(template) ที่สมบูรณ
17. พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพใหเอื้อตอการเรียนรู
18. พัฒนาระบบการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานวิจัย เชน กําหนดกระบวนการเผยแพรประชาสัมพันธและ
การใชประโยชนผลงานวิจัย การกําหนดไวในแผนการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนใหมีการเผยแพร
ประชาสัมพันธผลงานวิจัยดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเชื่อมโยงขอมูลที่สามารถ
เปดเผยไดกับฐานขอมูลของกองทัพและของประเทศ
19. วิทยาลัยการทัพอากาศรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดานการวิจัยตอกองทัพอากาศ
20. พัฒนาระบบการประเมินผลติดตามหลักสูตรวิจัยอยางเปนระบบและมีมาตรฐาน เชน ปรับระบบการ
ประเมินผลหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศโดยใหผูเชี่ยวชาญภายนอกดานการประเมินและการวิจัย
รวมเปนคณะกรรมการ
21. สนับสนุนใหอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศมีการแลกเปลี่ยนความรูเชิงเนือ้ หากับหนวยหัวหนาสายวิทยาการ
ตางๆ
22. ปรับปรุงระบบการเตรียมความพรอมอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศใหมีความตอเนื่องทุกป โดยใชผูเชี่ยวชาญ
ดานการวิจัยภายนอก สิ่งที่ตองปรับปรุงพัฒนา ไดแก 1) ความรูเรื่องวิธีวิทยาการวิจัยของอาจารยที่ปรึกษาเอกสาร
วิจัย 2) ความสามารถดานการใหคําปรึกษาทั่วไป การฝก/สอนการเขียนรายงานการวิจัย การประเมินคุณภาพ
งานวิจัย และการเขียนและตรวจแกผลงานวิจัย
23. ปรับปรุงระบบการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัย
24. สงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยโดยการพัฒนาทักษะการวิจัยของอาจารยเพื่อเพิ่มสมรรถนะการวิจัยให
สามารถทําวิจัยไดมีคุณภาพสูง และสามารถนําไปใชประโยชนในกองทัพได เชน สนับสนุนใหอาจารย
วิทยาลัยการทัพอากาศศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
25. จัดฝกอบรมอาจารยที่ทําหนาทีท่ ี่ปรึกษาเอกสารวิจัยใหมีความเขาใจในประเด็นที่ตองพัฒนาโดยดวนใน 9
ประเด็น ไดแก 1) เหตุผลและความจําเปนในการทําวิจัย 2) ขอบเขตการวิจัย 3) กรอบแนวคิดในการวิจัย 4)
ขั้นตอนการวิจัย 5) คุณภาพเครื่องมือ 6) การอภิปรายผล 7) โครงสรางการนําเสนอรายงานวิจัย 8) การเขียน
รายงานวิจัย และ 9) ประโยชนในทางวิชาการ
26. สนับสนุนใหอาจารยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในการสืบคนขอมูลทัง้ ในการสอนและการ
ปฏิบัติงาน
27. พัฒนาระบบการสรางแรงจูงใจการทําวิจัยของอาจารย
28. กําหนดเสนทางการปฏิบัติงานและความกาวหนาในอาชีพของอาจารยใหชัดเจน เชน กําหนดแนวทางการ
ยายหมุนเวียนอาจารยใหมีระยะเวลาที่เหมาะสม
29. เสนอใหมีระบบการคัดเลือกผูทําหนาที่อาจารยโดยกําหนดคุณสมบัติที่เหมาะสม
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30. การคัดสรรอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศควรใหมีทั้งดานกําลังรบและไมใชกําลังรบ รวมทั้ง
ความสามารถดานการวิจัย
31. จัดตั้งคลังปญญาดานการวิจัยเพื่อชวยเหลืออาจารย
32. ขอความรวมมืออาจารยภายนอกเขารวมโครงการคลินกิ วิจัย และทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัยโดย
มีคาตอบแทน
33. พัฒนาระบบการปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาสายวิทยาการโดยจัดใหเปนระบบแบบทางการ
34. ปรับความรูพื้นฐานดานการวิจัยของนักศึกษาใหอยูในระดับที่สามารถทําวิจัยเอกสารได
35. จัดอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญดานการวิจัยเปนที่ปรึกษากับนักศึกษากลุม ที่มีความสามารถดานการวิจัยนอย
36. สนับสนุนใหนกั ศึกษาเรียนรูวิจัยดวยตนเองผานทางระบบ e-learning ของมหาวิทยาลัยตางๆ และมีระบบ
การประเมินผลการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
37. สนับสนุนใหนักศึกษาใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในการสืบคนขอมูลทัง้ ในการศึกษาและการ
ปฏิบัติงาน
38. เตรียมความพรอมนักศึกษาดานความสามารถพื้นฐานการวิจัย เชน การใชคอมพิวเตอร การสืบคนทาง
อินเทอรเน็ต การเขียนรายงานทางวิชาการ การอานรายงานวิจัย การคิดเชิงเหตุผล
39. พัฒนาทักษะการกําหนดปญหาวิจัย/โจทยวิจัย การกําหนดวิธีการวิจัย การกําหนดตัวแปร การสรางและ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย การใชสถิติและแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหและแปลความหมาย
ขอมูลเชิงคุณภาพ การอภิปรายและใหขอเสนอแนะ และการเขียนรายงานวิจัย
40. กําหนดใหผูเขารับการศึกษามีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
41. ปรับปรุงระบบการสรางแรงจูงใจการทําวิจัยของนักศึกษา แตตองไมใชเงินรางวัลเพราะไมสามารถใช
งบประมาณได เชน สนับสนุนเงินทุนวิจัย
42. ปรับเจตคติของนักศึกษาตอการวิจัย โดยปรับการเรียนการสอนที่เนนความสําคัญของการวิจัย
43. สนับสนุนใหมกี ารปลูกฝงเจตคติคติที่ดีตอการวิจัยตั้งแตสถาบันการศึกษาระดับตน ๆ
44. กําหนดใหหลักสูตรระดับตนของระบบ PME มีการเรียนการสอนวิจัย และจัดใหสัมพันธตอ เนื่องกัน โดย
ใหผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการวิจัยรวมเปนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งกําหนดการวิจัยไวใน
หลักสูตรอื่นๆ
45. ปรับวัตถุประสงคหลักสูตรวิจัยใหครอบคลุมการทําวิจัยตรงกับความตองการของกองทัพอากาศ
46. ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ โดยการเพิ่มเนื้อหาแตไมเพิ่มเวลาและน้ําหนัก
ความสําคัญของหมวดวิชาวิจัย
47. กําหนดใหใชการจัดการเรียนการสอนที่ใชการวิจัยเปนฐานในหมวดวิชาอื่นๆ
48. สนับสนุนใหหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรเสนาธิการกิจเนนเรื่องระเบียบวิธวี ิจัยใหเขมขนมากขึน้
49. กําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรวิจัยใหมีความชัดเจนเพื่อกําหนดวิธีการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงค
50. ปรับวัตถุประสงคการเรียนการสอนใหเกิดการเรียนรูในระดับมีสมรรถภาพการวิจัย (research
competency) คือมีทั้งความรูวิธีวิทยา ทักษะการวิจัย และเจตคติที่ดีตอการวิจัย
51. เพิ่มเนื้อหาเรื่องความสําคัญของการวิจัยและการปฏิบัติงานที่ใชการวิจัยเปนฐาน
52. กําหนดใหมีการสอนวิจัยโดยใหมีความหลากหลายสาขาวิชา โดยเฉพาะสาขาวิชาที่ใกลเคียงกับหลักสูตร
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การทัพอากาศ เชน รัฐศาสตร
53. เพิ่มการบรรยายประสบการณของผูที่ประสบความสําเร็จในการทําวิจัยและใชประโยชนไดจริง
54. เพิ่มการบรรยายลงลึกในวิธีวิจัยบางแบบ เชน การวิจัยและพัฒนา
55. กําหนดใหอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศพัฒนาหัวขอปญหาวิจัยจากนโยบายกองทัพอากาศ ยุทธศาสตร
กองทัพอากาศ เพื่อใหนักศึกษาเลือก
56. กําหนดใหผูเรียนเตรียมหัวขอปญหาวิจัยไวลวงหนากอนเขารับการศึกษา โดยศึกษาแนวทางกําหนด
ปญหาวิจัยผานทาง website ของวิทยาลัยการทัพอากาศ
57. พัฒนากระบวนการกําหนดหัวขอปญหาวิจัยและที่ปรึกษาสายวิทยาการใหชัดเจนและเปนระบบทั้งที่กําหนด
โดยนักศึกษา หรือกําหนดโดยหนวยตนสังกัดหรือหนวยหัวหนาสายวิทยาการ โดยคํานึงถึงความตองการของ
กองทัพเปนหลัก และวิทยาลัยการทัพอากาศเปนผูกลั่นกรองกอนใหนักศึกษาเลือกเพื่อความเหมาะสมดานเวลาและ
เนื้อหา เชน กําหนดใหนักศึกษากําหนดหัวขอวิจัยโดยผานการพิจารณาเห็นชอบของหนวยงานของตนหรือ
หนวยที่เกี่ยวของ กําหนดโจทยวิจัยแบบมีสวนรวมของนักศึกษา อาจารย และที่ปรึกษาสายวิทยาการ และ
สนับสนุนใหนักศึกษาเลือกทําวิจัยในหัวขอปญหาวิจัยจากหนวยหัวหนาสายวิทยาการตางๆ ของ
กองทัพอากาศ
58. เพิ่มการฝกปฏิบัติดานการสืบคนขอมูลดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
59. จัดอบรมดานการวิจัยใหกับนักศึกษากอนเขาศึกษา
60. จัดการเรียนการสอนโดยแบงกลุมตามระดับความรูความสามารถดานการวิจัยของนักศึกษา และใช
ตัวอยางงานวิจัยเปนกรณีศึกษาในงานวิจัยแตละแบบ
61. จัดกลุมนักศึกษาเพื่อการชวยเหลือดานการวิจัยระหวางเพื่อน
62. กําหนดรูปแบบการวิจัยที่เหมาะสมกับหลักสูตร เชน การวิจัยเอกสาร การลดระดับการทําวิจัยใหมีขนาด
เล็ก (baby research) การวิจัยเปนกลุม
63. จัดระบบคลินิกวิจัยสําหรับการใหคําปรึกษานักศึกษาอยางเปนทางการ
64. ใชระบบการใหคําปรึกษาเปนกลุมอาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัย
65. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิจัยติดตอกันโดยไมมีการเรียนการสอนอื่นมาขั้น และใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติ
ในขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการวิจัย รวมทั้งการฝกอานและวิพากษรายงานวิจัย
66. สนับสนุนใหผูเชี่ยวชาญภายนอกดานการวิจัยรวมทําแผนการเรียนการสอนหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการ
ทัพอากาศ
67. ปรับการสอนของอาจารยใหเนนในประเด็นที่ตองพัฒนาโดยดวนใน 9 ประเด็น ไดแก 1) เหตุผลและความ
จําเปนในการทําวิจัย 2) ขอบเขตการวิจัย 3) กรอบแนวคิดในการวิจัย 4) ขั้นตอนการวิจัย 5) คุณภาพเครื่องมือ
6) การอภิปรายผล 7) โครงสรางการนําเสนอรายงานวิจัย 8) การเขียนรายงานวิจัย 9) ประโยชนในทางวิชาการ
68. กําหนดใหนักศึกษาทําวิจัยในประเด็นปญหาที่กองทัพอากาศตองการ ไดแก การสรางองคความรูและนวัตกรรม
เพื่อ 1) การบริหารจัดการ การฝกอบรม และการพัฒนาบุคลากร 2) การจัดหาอาวุธยุทโธปกรณใหสามารถที่
จะวางกําลังหนวยปฏิบัติการในระดับตางๆ ไดอยางเต็มความสามารถ 3) การใชกําลังทางอากาศในการเฝา
ตรวจระวังภัยทางอากาศ 4) การใชกําลังทางอากาศในการดําเนินกลยุทธรวมกับกําลังอื่นๆ 5) การใชกําลังทาง
อากาศในการพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน 6) การพัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการของ
กองทัพอากาศ 7) การพัฒนาหลักการและหลักนิยมทางทหาร
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69. สนับสนุนใหนักศึกษาเลือกปญหาวิจัยใหครอบคลุมกลุม เนื้อหาของหลักสูตรการทัพอากาศ โดยการชี้แจงและ
ใหคําแนะนํา การตัง้ ปญหาวิจัยโดยอาจารย
70. สนับสนุนใหนักศึกษาทําวิจัยในลักษณะการวิจัยที่กองทัพอากาศตองการคือแบบการวิจัยและพัฒนาเพื่อใหได
นวัตกรรมสําหรับการแกปญหาและพัฒนากองทัพ
71. จัดทําคูมือการทําเอกสารวิจัยที่สมบูรณ และจัดหาเอกสารวิชาการ ตํารา สําหรับคนควาวิจัยใหเพียงพอ
รวมทั้งปรับปรุงความทันสมัยของคอมพิวเตอรและโปรแกรมการวิเคราะหขอมูล
72. จัดกลุมผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อใชในการคนควาและอางอิง
73. กําหนดแหลงขอมูลและวิธีการเขาถึงขอมูลในการคนควาวิจัย
74. จัดใหมีการประเมินผลความกาวหนาเอกสารวิจัยดวยวาจาเปนระยะๆ ในรูปของคณะกรรมการประเมินผล
การเสนอผลงานเอกสารวิจัย
75. กําหนดระบบการประเมินผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานและมีความยุติธรรม
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หมายเหตุ : 1 = การวิจัยเชิงสํารวจ 2 = การสังเคราะหงานวิจัย 3 = การวิจัยประเมินความตองการจําเปน

ผลการวิเคราะหในขั้นตอนการจัดกลุมกลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติเปนกลยุทธหลักและ
กลยุทธรอง ดํ าเนินการโดยการวิเคราะหเนื้อหาของรางกลยุท ธระดับแนวทางปฏิบัติที่ไดจาก
ขั้นตอนแรก พบวาสามารถแบงเปนกลยุทธหลักได 5 กลยุทธ ไดแก 1) กลยุทธพัฒนานโยบาย
สงเสริมการวิจัย 2) กลยุทธพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร 3) กลยุทธพัฒนาอาจารย 4) กลยุทธ
พัฒนานักศึกษา 5) กลยุทธพัฒนาการเรียนการสอน โดยแตละกลยุทธหลักประกอบดวยกลยุทธระดับ
แนวทางปฏิบัติดัง นี้ กลยุท ธพัฒ นานโยบายสง เสริม การวิจัย จํา นวน 7 กลยุท ธ กลยุท ธ
พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร จํานวน 14 กลยุทธ กลยุทธพัฒนาอาจารย จํานวน 11 กลยุทธ
กลยุทธพัฒนานักศึกษา จํานวน 10 กลยุทธ และกลยุทธพัฒนาการเรียนการสอน จํานวน 31
กลยุทธ ดังแสดงในตารางที่ 4.21
ตารางที่ 4.21 รางกลยุทธหลักและกลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติของการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตร
การทัพอากาศ
กลยุทธหลัก
1. กลยุทธพัฒนานโยบาย
สงเสริมการวิจัย

กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ
1. ปรับปรุงระเบียบการพัฒนากําลังพลของกองทัพอากาศ เชน การคัดสรรบุคคลเขารับราชการ การ
พิจารณาความกาวหนาในอาชีพ
2. ออกระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการวิจัยของกองทัพอากาศ
3. กําหนดหนวยรับผิดชอบการใชประโยชนงานวิจัยในระดับกองทัพ
4. กําหนดนโยบายดานการวิจัยของวิทยาลัยการทัพอากาศใหเปนลายลักษณอักษร เพื่อการปฏิบัติ
ที่เปนรูปธรรม
5. กําหนดนโยบายดานการสรางเครือขายการวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัย โดยการทําบันทึกความ
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2. กลยุทธพัฒนาการ
บริหารจัดการหลักสูตร

3. กลยุทธพัฒนาอาจารย

กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ
เขาใจ (MOU) เพื่อการพัฒนาหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
6. กําหนดแผนระยะยาวดานการวิจัยของวิทยาลัยการทัพอากาศ
7. ปรับปรุงโครงสรางวิทยาลัยการทัพอากาศใหมีหนวยรับผิดชอบการวิจัยโดยเฉพาะ
1. บริหารจัดการหลักสูตรวิจัยโดยใชวงจรของเดมมิ่ง
2. บริหารจัดการเวลาการบรรยายและการทําวิจัยที่ประสานสอดคลองกัน เชน ใหนักศึกษาเรียน
ภาคทฤษฎีจบกอนสงขอเสนอการวิจัย
3. ปรับปรุงแผนกําหนดการจัดทําเอกสารวิจัย โดยการจัดตารางกําหนดวันเวลาการใหคําปรึกษา การ
คนควา การเสนอความกาวหนาเอกสารวิจัย
4. ปรับปรุงระบบการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัย เชน จัดอัตราสวนอาจารยที่
ปรึกษาเอกสารวิจัยตอนักศึกษาใหเหมาะสม
5. เสนอใหมีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยของกองทัพอากาศ
6. กําหนดใหมีการจัดทํางบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณทางการวิจัยของวิทยาลัยการทัพอากาศ
เชน ปรับปรุงความทันสมัยของคอมพิวเตอรและโปรแกรมการวิเคราะหขอมูล
7. ประสานการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงตางๆ
8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวิทยาลัยการทัพอากาศใหมีขีด
ความสามารถในการสืบคนขอมูลจากมหาวิทยาลัยที่ทํา MOU รวมกันรวมทั้งมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ
9. ประสานการขอใชวัสดุอุปกรณรวมกันระหวางหนวยในเครือขายความรวมมือทางการวิจัย
10. อํานวยความสะดวกดานการพิมพเอกสารวิจัยโดยจัดทําโปรแกรมชวยการพิมพ(template) ที่
สมบูรณ
11. พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพใหเอื้อตอการเรียนรู
12. พัฒนาระบบการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานวิจัย เชน กําหนดกระบวนการเผยแพร
ประชาสัมพันธและการใชประโยชนผลงานวิจัยไวในแผนการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนใหมีการ
เผยแพรประชาสัมพันธผลงานวิจัยดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
13. วิทยาลัยการทัพอากาศรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดานการวิจัยตอกองทัพอากาศ
14. พัฒนาระบบการประเมินผลติดตามหลักสูตรวิจัยอยางเปนระบบและมีมาตรฐาน เชน ปรับ
ระบบการประเมินผลหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศโดยใหผูเชี่ยวชาญภายนอกดานการ
ประเมินและการวิจัยรวมเปนคณะกรรมการ
1. สนับสนุนใหอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศมีการแลกเปลี่ยนความรูเชิงเนือ้ หากับหนวยหัวหนาสาย
วิทยาการตางๆ
2. ปรับปรุงระบบการเตรียมความพรอมอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศใหมีความตอเนื่องทุกป โดยใช
ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยภายนอก สิ่งที่ตองปรับปรุงพัฒนา ไดแก 1) ความรูเรื่องวิธีวิทยาการวิจัยของ
อาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัย 2) ความสามารถดานการใหคําปรึกษาทั่วไป การฝก/สอนการเขียน
รายงานการวิจัย การประเมินคุณภาพงานวิจัย และการเขียนและตรวจแกผลงานวิจัย โดยกรณีการ
ประเมินคุณภาพงานวิจัยใหเนนเกี่ยวกับประเด็นที่ตองพัฒนาโดยดวนใน 9 ประเด็น ไดแก 1) เหตุผล
และความจําเปนในการทําวิจัย 2) ขอบเขตการวิจัย 3) กรอบแนวคิดในการวิจัย 4) ขั้นตอนการวิจัย
5) คุณภาพเครื่องมือ 6) การอภิปรายผล 7) โครงสรางการนําเสนอรายงานวิจัย 8) การเขียนรายงาน
วิจัย และ 9) ประโยชนในทางวิชาการ
3. สงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยโดยการพัฒนาทักษะการวิจัยของอาจารยเพื่อเพิ่มสมรรถนะการ
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4. กลยุทธพัฒนานักศึกษา

5. กลยุทธพัฒนาการเรียน
การสอน

กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ
วิจัยใหสามารถทําวิจัยที่มีคุณภาพสูง และสามารถนําไปใชประโยชนในกองทัพได เชน สนับสนุนให
อาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
4. สนับสนุนใหอาจารยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสืบคนขอมูลทัง้ ในการสอน
และการปฏิบัติงาน
5. พัฒนาระบบการสรางแรงจูงใจการทําวิจัยของอาจารย
6. กําหนดเสนทางการปฏิบัติงานและความกาวหนาในอาชีพของอาจารยใหชัดเจน เชน กําหนด
แนวทางการยายหมุนเวียนอาจารยใหมีระยะเวลาที่เหมาะสม
7. เสนอใหมีระบบการคัดเลือกผูทําหนาที่อาจารยโดยกําหนดคุณสมบัติที่เหมาะสม
8. การคัดสรรอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศควรใหมีทั้งดานกําลังรบและไมใชกําลังรบ รวมทั้ง
ความสามารถดานการวิจัย
9. จัดตั้งคลังปญญาดานการวิจัยเพื่อชวยเหลืออาจารย
10. ขอความรวมมืออาจารยภายนอกเขารวมโครงการคลินกิ วิจัย และทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
เอกสารวิจัยโดยมีคาตอบแทน
11. พัฒนาระบบการปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาสายวิทยาการโดยจัดใหเปนระบบแบบทางการ
1. ปรับความรูพื้นฐานดานการวิจัยของนักศึกษาใหอยูในระดับที่สามารถทําวิจัยเอกสารไดเปนอยางนอย
2. จัดอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญดานการวิจัยเปนที่ปรึกษากับนักศึกษากลุมที่มีความสามารถดาน
การวิจัยนอย
3. สนับสนุนใหนกั ศึกษาเรียนรูวิจัยดวยตนเองผานทางระบบ e-learning ของมหาวิทยาลัยตางๆ
และมีระบบการประเมินผลการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
4. สนับสนุนใหนกั ศึกษาใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสืบคนขอมูลทัง้ ใน
การศึกษาและการปฏิบัติงาน
5. เตรียมความพรอมนักศึกษาดานความสามารถพื้นฐานการวิจัย เชน การใชคอมพิวเตอร การ
สืบคนทางอินเทอรเน็ต การเขียนรายงานทางวิชาการ การอานรายงานวิจัย การคิดเชิงเหตุผล
6. พัฒนาทักษะการกําหนดปญหาวิจัย/โจทยวิจัย การกําหนดวิธีการวิจัย การกําหนดตัวแปร การ
สรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย การใชสถิติและแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล การ
วิเคราะหและแปลความหมายขอมูลเชิงคุณภาพ การอภิปรายและใหขอเสนอแนะ และการเขียนรายงาน
วิจัย
7. กําหนดใหผูเขารับการศึกษามีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
8. ปรับปรุงระบบการสรางแรงจูงใจการทําวิจัยของนักศึกษา แตตองไมใชเงินรางวัลเพราะไม
สามารถใชงบประมาณได เชน สนับสนุนเงินทุนวิจัย
9. ปรับเจตคติของนักศึกษาตอการวิจัย เชน ปรับการเรียนการสอนที่เนนความสําคัญของการวิจัย
10. สนับสนุนใหมกี ารปลูกฝงเจตคติที่ดีตอการวิจัยตั้งแตสถาบันการศึกษาระดับตน ๆ
1. กําหนดใหหลักสูตรระดับตนของระบบ PME มีการเรียนการสอนวิจัย และจัดใหสัมพันธ
ตอเนื่องกัน รวมทั้งกําหนดการวิจัยไวในหลักสูตรอื่นๆ
2. ปรับวัตถุประสงคหลักสูตรวิจัยใหครอบคลุมการทําวิจัยตรงกับความตองการของกองทัพอากาศ
3. ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ โดยการเพิ่มเนื้อหาและเวลาของ
หมวดวิชาวิจัยใหมีน้ําหนักความสําคัญมากขึ้น
4. กําหนดใหใชการจัดการเรียนการสอนที่ใชการวิจัยเปนฐานในหมวดวิชาอื่นๆ
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กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ
5. สนับสนุนใหหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรเสนาธิการกิจเนนเรื่องระเบียบวิธีวิจยั ใหเขมขนมากขึ้น
6. กําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรวิจัยใหมีความชัดเจนเพื่อกําหนดวิธีการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับวัตถุประสงค
7. ปรับวัตถุประสงคการเรียนการสอนใหเกิดการเรียนรูในระดับมีสมรรถภาพการวิจัย (research
competency) คือมีทั้งความรูวิธีวิทยา ทักษะการวิจัย และเจตคติที่ดีตอการวิจัย
8. เพิ่มเนื้อหาเรื่องความสําคัญของการวิจัยและการปฏิบัติงานที่ใชการวิจัยเปนฐาน
9. กําหนดใหมีการสอนวิจัยโดยใหมีความหลากหลายสาขาวิชา โดยเฉพาะสาขาวิชาที่ใกลเคียงกับ
หลักสูตรการทัพอากาศ เชน รัฐศาสตร
10. เพิ่มการบรรยายประสบการณของผูที่ประสบความสําเร็จในการทําวิจัยและใชประโยชนไดจริง
11. เพิ่มการบรรยายลงลึกในวิธีวิจัยบางแบบ เชน การวิจัยและพัฒนา
12. กําหนดใหอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศพัฒนาหัวขอปญหาวิจัยจากนโยบายกองทัพอากาศ
ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ และแผนแมบทการพัฒนาหนวยงานของสายวิทยาการตางๆ เพือ่ ใหนักศึกษาเลือก
13. กําหนดใหผูเรียนเตรียมหัวขอปญหาวิจัยไวลวงหนากอนเขารับการศึกษา โดยศึกษาแนวทาง
กําหนดปญหาวิจัยผานทาง website ของวิทยาลัยการทัพอากาศ
14. พัฒนากระบวนการกําหนดหัวขอปญหาวิจัยและที่ปรึกษาสายวิทยาการใหชัดเจนและเปนระบบทั้ง
ที่กําหนดโดยนักศึกษา หรือกําหนดโดยหนวยตนสังกัดหรือหนวยหัวหนาสายวิทยาการ โดยคํานึงถึง
ความตองการของกองทัพเปนหลัก และวิทยาลัยการทัพอากาศเปนผูกลั่นกรองกอนใหนักศึกษาเลือกเพื่อ
ความเหมาะสมดานเวลาและเนื้อหา เชน กําหนดใหนักศึกษากําหนดหัวขอวิจัยโดยผานการพิจารณา
เห็นชอบของหนวยงานของตนหรือหนวยที่เกี่ยวของ
15. เพิ่มการฝกปฏิบัติดานการสืบคนขอมูลดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
16. จัดอบรมดานการวิจัยใหกับนักศึกษากอนเขาศึกษา
17. จัดการเรียนการสอนโดยแบงกลุมตามระดับความรูความสามารถดานการวิจัยของนักศึกษา
และใชตัวอยางงานวิจัยเปนกรณีศึกษาในงานวิจัยแตละแบบ
18. จัดกลุมนักศึกษาเพื่อการชวยเหลือดานการวิจัยระหวางเพื่อน
19. กําหนดรูปแบบการวิจัยที่เหมาะสมกับหลักสูตร เชน การวิจัยเอกสาร การลดระดับการทําวิจัยให
มีขนาดเล็ก (baby research) การวิจัยเปนกลุม
20. จัดระบบคลินิกวิจัยสําหรับการใหคําปรึกษานักศึกษาอยางเปนทางการ
21. ใชระบบการใหคําปรึกษาเปนกลุมอาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัย
22. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิจัยติดตอกันโดยไมมีการเรียนการสอนอื่นมาขั้น และใหผูเรียนได
ฝกปฏิบัติในขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการวิจัย รวมทั้งการฝกวิพากษงานวิจัย
23. ปรับการสอนของอาจารยใหเนนในประเด็นที่ตองพัฒนาโดยดวนใน 9 ประเด็น ไดแก 1) เหตุผลและ
ความจําเปนในการทําวิจัย 2) ขอบเขตการวิจัย 3) กรอบแนวคิดในการวิจัย 4) ขั้นตอนการวิจัย 5)
คุณภาพเครื่องมือ 6) การอภิปรายผล 7) โครงสรางการนําเสนอรายงานวิจัย 8) การเขียนรายงานวิจัย
และ 9) ประโยชนในทางวิชาการ
24. สนับสนุนใหนักศึกษาเลือกปญหาวิจัยใหครอบคลุมกลุม เนื้อหาของหลักสูตรการทัพอากาศ โดยการ
ชี้แจงและใหคําแนะนํา รวมทัง้ การตั้งปญหาวิจัยโดยอาจารย
25. กําหนดใหนักศึกษาทําวิจัยในประเด็นปญหาที่กองทัพอากาศตองการ ไดแก การสรางองคความรูและ
นวัตกรรมเพื่อ 1) การบริหารจัดการ การฝกอบรม และการพัฒนาบุคลากร 2) การจัดหาอาวุธ
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กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ
ยุทโธปกรณใหสามารถที่จะวางกําลังหนวยปฏิบัติการในระดับตางๆ ไดอยางเต็มความสามารถ 3)
การใชกําลังทางอากาศในการเฝาตรวจระวังภัยทางอากาศ 4) การใชกําลังทางอากาศในการดําเนิน
กลยุทธรวมกับกําลังอื่นๆ 5) การใชกําลังทางอากาศในการพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน 6)
การพัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการของกองทัพอากาศ 7) การพัฒนาหลักการและหลัก
นิยมทางทหาร
26. สนับสนุนใหนักศึกษาทําวิจัยในลักษณะการวิจัยที่กองทัพอากาศตองการคือแบบการวิจัยและพัฒนา
เพื่อใหไดนวัตกรรมสําหรับการแกปญหาและพัฒนากองทัพ
27. จัดทําคูมือการทําเอกสารวิจัยที่สมบูรณ และจัดหาเอกสารวิชาการ ตํารา สําหรับคนควาวิจัยให
เพียงพอ
28. จัดกลุมผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อใชในการคนควาและอางอิง
29. กําหนดแหลงขอมูลและวิธีการเขาถึงขอมูลในการคนควาวิจัย
30. จัดใหมีการประเมินผลความกาวหนาเอกสารวิจัยดวยวาจาเปนระยะๆ ในรูปของคณะกรรมการ
ประเมินผลการเสนอผลงานเอกสารวิจัย
31. กําหนดระบบการประเมินผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานและมีความยุติธรรม

จากการจัดกลุมรางกลยุทธหลักและกลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติตามตารางที่ 4.21 เมื่อ
วิเคราะหเนื้อหาของรางกลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติในแตละรางกลยุทธหลัก พบวาสามารถ
กําหนดเปนรางกลยุทธรองในแตละรางกลยุทธหลักไดดังแสดงในตารางที่ 4.22 สรุปไดเปน 5 กลยุทธ
หลัก 17 กลยุทธรอง และ 71 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ โดยรางกลยุทธพัฒนานโยบายสงเสริม
การวิจัย แบงออกเปน 3 กลยุทธรอง ไดแก 1) กลยุทธพัฒนานโยบายของหนวยเกี่ยวของ
ประกอบดวย 3 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ 2) กลยุทธพัฒนานโยบายวิทยาลัยการทัพอากาศ
ประกอบดวย 2 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ 3) กลยุทธพัฒนาองคกร ประกอบดวย 1 กลยุทธ
ระดับแนวทางปฏิบัติ
รางกลยุทธพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร แบงออกเปน 4 กลยุทธรอง ไดแก 1) กลยุทธ
พัฒนาการบริหารงาน ประกอบดวย 4 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ 2) กลยุทธพัฒนาการบริการวัสดุ
อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก ประกอบดวย 7 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ 3) กลยุทธ
พัฒนาการเผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตร ประกอบดวย 2 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ 4) กลยุทธ
พัฒนาการนิเทศติดตามและประเมินผลหลักสูตร ประกอบดวย 1 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ
รางกลยุทธพัฒนาอาจารย แบงออกเปน 2 กลยุทธรอง ไดแก 1) กลยุทธพัฒนาอาจารย
ภายในวิทยาลัยการทัพอากาศ ประกอบดวย 8 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ 2) กลยุทธพัฒนาการใช
อาจารยภายนอกวิทยาลัยการทัพอากาศ ประกอบดวย 2 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ
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รางกลยุทธพัฒนานักศึกษา แบงออกเปน 2 กลยุทธรอง ไดแก 1) กลยุทธพัฒนา
ศักยภาพการวิจัยของนักศึกษา ประกอบดวย 7 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ 2) กลยุทธ
พัฒนาการสรางแรงจูงใจของนักศึกษา ประกอบดวย 3 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ
รางกลยุทธพัฒนาการเรียนการสอน แบงออกเปน 6 กลยุทธรอง ไดแก 1) กลยุทธพัฒนา
หลักสูตร ประกอบดวย 5 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ 2) กลยุทธพัฒนาวัตถุประสงคการเรียนการสอน
หลักสูตรวิจัย ประกอบดวย 2 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ 3) กลยุทธพัฒนาเนื้อหาวิชาหลักสูตรวิจัย
ประกอบดวย 4 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ 4) กลยุทธพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร
วิจัย ประกอบดวย 15 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ 5) กลยุทธพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
หลักสูตรวิจัย ประกอบดวย 3 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ 6) กลยุทธพัฒนาการประเมินผล
การเรียนการสอนหลักสูตรวิจัย ประกอบดวย 2 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ
ตารางที่ 4.22 รางกลยุทธหลัก กลยุทธรอง และกลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติของการสงเสริมการวิจัย
ของหลักสูตรการทัพอากาศ
กลยุทธหลัก
1. กลยุทธพัฒนา
นโยบายสงเสริมการ
วิจัย

กลยุทธรอง
1.1 กลยุทธพัฒนา
นโยบายของหนวย
เกี่ยวของ
1.2 กลยุทธพัฒนา
นโยบายวิทยาลัยการทัพ
อากาศ

1.3 กลยุทธพัฒนา
องคกร
2. กลยุทธพัฒนาการ 2.1 กลยุทธพัฒนาการ
บริหารจัดการหลักสูตร บริหารงาน

2.2 กลยุทธพัฒนาการ
บริการวัสดุอุปกรณและ
สิ่งอํานวยความสะดวก

แนวทางปฏิบัติ
1. ปรับปรุงระเบียบการพัฒนากําลังพลของกองทัพอากาศ เชน การคัดสรร
บุคคลเขารับราชการ การพิจารณาความกาวหนาในอาชีพ
2. ออกระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการวิจัยของกองทัพอากาศ
3. กําหนดหนวยรับผิดชอบการใชประโยชนงานวิจัยในระดับกองทัพ
1. กําหนดนโยบายดานการสรางเครือขายการวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัย โดย
การทําบันทึกความเขาใจ (MOU) เพื่อการพัฒนาหลักสูตรวิจัยของหลักสูตร
การทัพอากาศ
2. กําหนดแผนระยะยาวดานการวิจัยของวิทยาลัยการทัพอากาศ
ปรับปรุงโครงสรางวิทยาลัยการทัพอากาศใหมีหนวยรับผิดชอบการวิจัย
โดยเฉพาะ
1. บริหารจัดการหลักสูตรวิจัยโดยใชวงจรของเดมมิ่ง
2. บริหารจัดการเวลาการบรรยายและการทําวิจัยที่ประสานสอดคลองกัน เชน
ใหนักศึกษาเรียนภาคทฤษฎีจบกอนสงขอเสนอการวิจัย
3. ปรับปรุงแผนกําหนดการจัดทําเอกสารวิจัย โดยการจัดตารางกําหนดวัน
เวลาการใหคําปรึกษา การคนควา การเสนอความกาวหนาเอกสารวิจัย
4. ปรับปรุงระบบการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัย เชน
จัดอัตราสวนอาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัยตอนักศึกษาใหเหมาะสม
1. เสนอใหมีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยของกองทัพอากาศ
2. กําหนดใหมีการจัดทํางบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณทางการวิจัย
ของวิทยาลัยการทัพอากาศ เชน ปรับปรุงความทันสมัยของคอมพิวเตอร
และโปรแกรมการวิเคราะหขอมูล
3. ประสานการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงตางๆ
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กลยุทธรอง

2.3 กลยุทธพัฒนาการ
เผยแพรประชาสัมพันธ
หลักสูตรวิจัย

2.4 กลยุทธพัฒนาการ
นิเทศติดตามและ
ประเมินผลหลักสูตรวิจัย
3. กลยุทธพัฒนา
อาจารย

3.1 กลยุทธพัฒนา
อาจารยภายในวิทยาลัย
การทัพอากาศ

แนวทางปฏิบัติ
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวิทยาลัยการทัพ
อากาศใหมีขีดความสามารถในการสืบคนขอมูลจากมหาวิทยาลัยทีท่ ํา MOU
รวมกันรวมทั้งมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ
5. ประสานการขอใชวัสดุอุปกรณรวมกันระหวางหนวยในเครือขายความ
รวมมือทางการวิจัย
6. อํานวยความสะดวกดานการพิมพเอกสารวิจัยโดยจัดทําโปรแกรมชวย
การพิมพ(template) ที่สมบูรณ
7. พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพใหเอื้อตอการเรียนรู
1. พัฒนาระบบการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานวิจัย เชน กําหนด
กระบวนการเผยแพรประชาสัมพันธและการใชประโยชนผลงานวิจัย การ
กําหนดไวในแผนการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนใหมีการเผยแพร
ประชาสัมพันธผลงานวิจัยดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และเชื่อมโยงขอมูลที่สามารถเปดเผยไดกับฐานขอมูลของกองทัพและของ
ประเทศ
2. วิทยาลัยการทัพอากาศรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดานการวิจัยตอ
กองทัพอากาศ
พัฒนาระบบการประเมินผลติดตามหลักสูตรวิจัยอยางเปนระบบและมี
มาตรฐาน เชน ปรับระบบการประเมินผลหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพ
อากาศโดยใหผูเชี่ยวชาญภายนอกดานการประเมินและการวิจัยรวมเปน
คณะกรรมการ
1. สนับสนุนใหอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศมีการแลกเปลี่ยนความรูเชิง
เนื้อหากับหนวยหัวหนาสายวิทยาการตางๆ
2. ปรับปรุงระบบการเตรียมความพรอมอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศใหมี
ความตอเนื่องทุกป โดยใชผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยภายนอก สิ่งที่ตองปรับปรุง
พัฒนา ไดแก 1) ความรูเรื่องวิธีวิทยาการวิจัยของอาจารยที่ปรึกษาเอกสาร
วิจัย 2) ความสามารถดานการใหคําปรึกษาทั่วไป การฝก/สอนการเขียน
รายงานการวิจัย การประเมินคุณภาพงานวิจัย และการเขียนและตรวจแก
ผลงานวิจัย โดยกรณีการประเมินคุณภาพงานวิจัยใหเนนเกี่ยวกับประเด็นที่
ตองพัฒนาโดยดวนใน 9 ประเด็น ไดแก 1) เหตุผลและความจําเปนในการทํา
วิจัย 2) ขอบเขตการวิจัย 3) กรอบแนวคิดในการวิจัย 4) ขั้นตอนการวิจัย 5)
คุณภาพเครื่องมือ 6) การอภิปรายผล 7) โครงสรางการนําเสนอรายงานวิจัย
8) การเขียนรายงานวิจัย 9) ประโยชนในทางวิชาการ
3. สงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยโดยการพัฒนาทักษะการวิจัยของอาจารย
เพื่อเพิ่มสมรรถนะการวิจัยที่สามารถทําวิจัยไดมีคุณภาพสูง และสามารถ
นําไปใชประโยชนในกองทัพได เชน สนับสนุนใหอาจารยวิทยาลัยการทัพ
อากาศศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
4. สนับสนุนใหอาจารยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
สืบคนขอมูลทัง้ ในการสอนและการปฏิบัติงาน
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4. กลยุทธพัฒนา
นักศึกษา

5. กลยุทธพัฒนาการ
เรียนการสอน

กลยุทธรอง

แนวทางปฏิบัติ
5. พัฒนาระบบการสรางแรงจูงใจการทําวิจัยของอาจารย
6. กําหนดเสนทางการปฏิบัติงานและความกาวหนาในอาชีพของอาจารยให
ชัดเจน เชน กําหนดแนวทางการยายหมุนเวียนอาจารยใหมีระยะเวลาที่
เหมาะสม เสนอใหมีระบบการคัดเลือกผูทําหนาที่อาจารยโดยกําหนด
คุณสมบัติที่เหมาะสม
7. การคัดสรรอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศควรใหมีทั้งดานกําลังรบและ
ไมใชกําลังรบ รวมทั้งความสามารถดานการวิจัย
8. จัดตั้งคลังปญญาดานการวิจัยเพื่อชวยเหลืออาจารย
3.2 กลยุทธพัฒนาการใช 1. ขอความรวมมืออาจารยภายนอกเขารวมโครงการคลินกิ วิจัย ทําหนาที่
อาจารยภายนอก
อาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัย และรวมวางแผนการเรียนการสอนโดยมี
วิทยาลัยการทัพอากาศ คาตอบแทน
2. พัฒนาระบบการปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาสายวิทยาการโดยจัดใหเปน
ระบบแบบทางการ
4.1 กลยุทธพัฒนา
1. ปรับความรูพื้นฐานดานการวิจัยของนักศึกษาใหอยูในระดับที่สามารถทํา
ศักยภาพการวิจัยของ
วิจัยเอกสารไดเปนอยางนอย
นักศึกษา
2. จัดอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญดานการวิจัยเปนที่ปรึกษากับนักศึกษา
กลุมที่มีความสามารถดานการวิจัยนอย
3. สนับสนุนใหนกั ศึกษาเรียนรูวิจัยดวยตนเองผานทางระบบ e-learning
ของมหาวิทยาลัยตางๆ และมีระบบการประเมินผลการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพ
4. สนับสนุนใหนกั ศึกษาใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
สืบคนขอมูลทัง้ ในการศึกษาและการปฏิบัติงาน
5. เตรียมความพรอมนักศึกษาดานความสามารถพื้นฐานการวิจัย เชน การ
ใชคอมพิวเตอร การสืบคนทางอินเทอรเน็ต การเขียนรายงานทางวิชาการ
อานรายงานวิจัย การคิดเชิงเหตุผล
6. พัฒนาทักษะการกําหนดปญหาวิจัย/โจทยวิจัย การกําหนดวิธีการวิจัย การ
กําหนดตัวแปร การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย การใชสถิติและ
แปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหและแปลความหมายขอมูลเชิง
คุณภาพ การอภิปรายและใหขอเสนอแนะ และการเขียนรายงานวิจัย
7. กําหนดใหผูเขารับการศึกษามีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
4.2 กลยุทธพัฒนาการ
1. ปรับปรุงระบบการสรางแรงจูงใจการทําวิจัยของนักศึกษา แตตองไมใช
สรางแรงจูงใจของ
เงินรางวัลเพราะไมสามารถใชงบประมาณได เชน สนับสนุนเงินทุนวิจัย
นักศึกษา
2. ปรับเจตคติของนักศึกษาตอการวิจัย เชน ปรับการเรียนการสอนที่เนน
ความสําคัญของการวิจัย
3. สนับสนุนใหมีการปลูกฝงเจตคติที่ดีตอการวิจัยตั้งแตสถาบันการศึกษา
ระดับตน ๆ
5.1 กลยุทธพัฒนา
1. กําหนดใหหลักสูตรระดับตนของระบบ PME มีการเรียนการสอนวิจัย และจัด
หลักสูตรวิจัย
ใหสัมพันธตอเนื่องกัน โดยใหผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการวิจัยรวมเปน
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5.2 กลยุทธพัฒนา
วัตถุประสงคการเรียน
การสอนหลักสูตรวิจัย

5.3 กลยุทธพัฒนา
เนื้อหาวิชาหลักสูตรวิจัย

5.4 กลยุทธพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการ
สอนหลักสูตรวิจัย

แนวทางปฏิบัติ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งกําหนดการวิจัยไวในหลักสูตรอื่นๆ
2. ปรับวัตถุประสงคหลักสูตรวิจัยใหครอบคลุมการทําวิจัยตรงกับความ
ตองการของกองทัพอากาศ
3. ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ โดยการเพิ่ม
เนื้อหาแตไมเพิ่มเวลาและน้ําหนักความสําคัญของหมวดวิชาวิจัย
4. กําหนดใหใชการจัดการเรียนการสอนที่ใชการวิจัยเปนฐานในหมวดวิชาอื่นๆ
5. สนับสนุนใหหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรเสนาธิการกิจเนนเรื่องระเบียบวิธี
วิจัยใหเขมขนมากขึน้
1. กําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรวิจัยใหมีความชัดเจนเพื่อกําหนด
วิธีการเรียนการสอนที่สอดคลองกับวัตถุประสงค
2. ปรับวัตถุประสงคการเรียนการสอนใหเกิดการเรียนรูในระดับมี
สมรรถภาพการวิจัย (research competency) คือมีทั้งความรูวิธีวิทยา
ทักษะการวิจัย และเจตคติที่ดีตอการวิจัย
1. เพิ่มเนื้อหาเรื่องความสําคัญของการวิจัยและการปฏิบัติงานที่ใชการวิจัย
เปนฐาน
2. กําหนดใหมีการสอนวิจัยโดยใหมีความหลากหลายสาขาวิชา โดยเฉพาะ
สาขาวิชาที่ใกลเคียงกับหลักสูตรการทัพอากาศ เชน รัฐศาสตร
3. เพิ่มการบรรยายประสบการณของผูที่ประสบความสําเร็จในการทําวิจัย
และใชประโยชนไดจริง
4. เพิ่มการบรรยายลงลึกในวิธีวิจัยบางแบบ เชน การวิจัยและพัฒนา
1. กําหนดใหอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศพัฒนาหัวขอปญหาวิจัยจาก
นโยบายกองทัพอากาศ ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ เพื่อใหนักศึกษาเลือก
2. กําหนดใหผูเรียนเตรียมหัวขอปญหาวิจัยไวลวงหนากอนเขารับการศึกษา
โดยศึกษาแนวทางกําหนดปญหาวิจัยผานทาง website ของวิทยาลัยการ
ทัพอากาศ
3. พัฒนากระบวนการกําหนดหัวขอปญหาวิจัยและที่ปรึกษาสายวิทยาการให
ชัดเจนและเปนระบบทั้งที่กําหนดโดยนักศึกษา หรือกําหนดโดยหนวยตนสังกัด
หรือหนวยหัวหนาสายวิทยาการ โดยคํานึงถึงความตองการของกองทัพเปน
หลัก และวิทยาลัยการทัพอากาศเปนผูกลั่นกรองกอนใหนักศึกษาเลือกเพื่อ
ความเหมาะสมดานเวลาและเนื้อหา เชน กําหนดใหนักศึกษากําหนดหัวขอ
วิจัยโดยผานการพิจารณาเห็นชอบของหนวยงานของตนหรือหนวยที่
เกี่ยวของ กําหนดโจทยวิจัยแบบมีสวนรวมของนักศึกษา อาจารย และที่
ปรึกษาสายวิทยาการ และสนับสนุนใหนักศึกษาเลือกทําวิจัยในหัวขอ
ปญหาวิจัยจากหนวยหัวหนาสายวิทยาการตางๆ ของกองทัพอากาศ
4. เพิ่มการฝกปฏิบัติดานการสืบคนขอมูลดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
5. จัดอบรมดานการวิจัยใหกับนักศึกษากอนเขาศึกษา
6. จัดการเรียนการสอนโดยแบงกลุมตามระดับความรูความสามารถดานการ
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5.5 กลยุทธพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน
หลักสูตรวิจัย

5.6 กลยุทธพัฒนาการ
ประเมินผลการเรียนการ
สอนหลักสูตรวิจัย

แนวทางปฏิบัติ
วิจัยของนักศึกษา และใชตัวอยางงานวิจัยเปนกรณีศึกษาในงานวิจัยแตละแบบ
7. จัดกลุมนักศึกษาเพื่อการชวยเหลือดานการวิจัยระหวางเพื่อน
8. กําหนดรูปแบบการวิจัยที่เหมาะสมกับหลักสูตร เชน การวิจัยเอกสาร
การลดระดับการทําวิจัยใหมีขนาดเล็ก (baby research) การวิจัยเปนกลุม
9. จัดระบบคลินิกวิจัยสําหรับใหคําปรึกษานักศึกษาอยางเปนทางการ
10. ใชระบบการใหคําปรึกษาเปนกลุมอาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัย
11. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิจัยติดตอกันโดยไมมีการเรียนการสอน
อื่นมาขั้น และใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติในขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการวิจัย
รวมทั้งการฝกวิพากษงานวิจัย
12. ปรับการสอนของอาจารยใหเนนในประเด็นที่ตองพัฒนาโดยดวนใน 9
ประเด็น ไดแก 1) เหตุผลและความจําเปนในการทําวิจัย 2) ขอบเขตการวิจัย
3) กรอบแนวคิดในการวิจัย 4) ขั้นตอนการวิจัย 5) คุณภาพเครื่องมือ 6) การ
อภิปรายผล 7) โครงสรางการนําเสนอรายงานวิจัย 8) การเขียนรายงานวิจัย
และ 9) ประโยชนในทางวิชาการ
13. สนับสนุนใหนักศึกษาเลือกปญหาวิจัยใหครอบคลุมกลุม เนื้อหาของ
หลักสูตรการทัพอากาศ โดยการชี้แจงและใหคําแนะนํา รวมทั้งการตั้งปญหา
วิจัยโดยอาจารย
14. กําหนดใหนักศึกษาทําวิจัยในประเด็นปญหาที่กองทัพอากาศตองการ
ไดแก การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อ 1) การบริหารจัดการ การ
ฝกอบรม และการพัฒนาบุคลากร 2) การจัดหาอาวุธยุทโธปกรณให
สามารถที่จะวางกําลังหนวยปฏิบัติการในระดับตางๆ ไดอยางเต็ม
ความสามารถ 3) การใชกําลังทางอากาศในการเฝาตรวจระวังภัยทาง
อากาศ 4) การใชกําลังทางอากาศในการดําเนินกลยุทธรวมกับกําลังอื่นๆ 5)
การใชกําลังทางอากาศในการพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน 6) การ
พัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการของกองทัพอากาศ 7) การพัฒนา
หลักการและหลักนิยมทางทหาร
15. สนับสนุนใหนักศึกษาทําวิจัยในลักษณะการวิจัยที่กองทัพอากาศตองการ
คือแบบการวิจัยและพัฒนาเพื่อใหไดนวัตกรรมสําหรับการแกปญหาและ
พัฒนากองทัพ
1. จัดทําคูมือการทําเอกสารวิจัยที่สมบูรณ และจัดหาเอกสารวิชาการ ตํารา
สําหรับคนควาวิจัยใหเพียงพอ รวมทั้งปรับปรุงความทันสมัยของคอมพิวเตอร
และโปรแกรมการวิเคราะหขอมูล
2. จัดกลุมผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อใชในการ
คนควาและอางอิง
3. กําหนดแหลงขอมูลและวิธีการเขาถึงขอมูลในการคนควาวิจัย
1. จัดใหมีการประเมินผลความกาวหนาเอกสารวิจัยดวยวาจาเปนระยะๆ ใน
รูปของคณะกรรมการประเมินผลการเสนอผลงานเอกสารวิจัย
2. กําหนดระบบการประเมินผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานและมีความยุติธรรม
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2. การนําเสนอกลยุทธสง เสริมการวิจยั ของหลักสูตรการทัพอากาศจาก
ผลการวิจัย
รางกลยุทธสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศตามตารางที่ 4.22 ที่ประกอบดวย 5
กลยุทธหลัก 17 กลยุทธรอง และ 71 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ ไดรับการตรวจสอบความเหมาะสม
โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 6 ทาน (รายชื่อดังภาคผนวก ก) จากการวิเคราะหเนื้อหาผลการตรวจสอบ
พบวา ผูทรงคุณวุฒิเห็นดวยกับการจัดกลุมเปน 5 กลยุทธหลัก และ 17 กลยุทธรอง แตมีขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะเพิ่มเติมในสวนของกลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ผูทรงคุณวุฒิใหความสําคัญกับกลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ 2 กลยุทธ โดยใหเหตุผล
สนับสนุน ไดแก กลยุทธกําหนดใหนักศึกษากําหนดปญหาวิจัยในประเด็นที่กองทัพอากาศตองการ
และกลยุทธสนับสนุนใหนักศึกษาทําวิจัยดวยวิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนาที่กองทัพอากาศ
ตองการ ทั้ง 2 กลยุทธเปนกลยุทธที่สําคัญควรมีการนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
2. ผูทรงคุณวุฒิเสนอใหเพิ่มกลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติเพื่อใหมีความครอบคลุมมาก
ขึ้น จํานวน 6 กลยุทธ
2.1 สงเสริมใหนักศึกษาทําวิจัยทางวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกตเชิงยุทธศาสตร
เพื่อสนับสนุนกําลังอํานาจแหงชาติดานการทหาร เหตุผลเพราะกองทัพอากาศเปนกองทัพที่เกี่ยวของ
กับการบินซึ่งตองใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยีระดับสูง และหลักสูตรการทัพอากาศเปนหลักสูตรที่เนน
เรื่องยุทธศาสตร
2.2 เสนอให ก องทั พ อากาศกํ า หนดประเด็ น วิ จั ย ทั้ ง หมดของกองทั พ และลํ า ดั บ
ความสําคัญกอนหลังเพื่อใหสอดคลองงบประมาณ
2.3 ปรับปรุงหลักสูตรวิจัยใหทันสมัยที่สามารถเทียบเคียงกับนานาประเทศ
2.4 สนับสนุนใหจัดตั้งทีมวิจัยอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศที่มีศักยภาพที่สามารถ
ทํางานรวมกับหนวยงานอื่นเพื่อเสริมความแข็งแกรง และสรางความเชื่อมั่นใหระดับบริหารมั่นใจ
2.5 เสนอการปรับปรุงภารกิจของศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการบินและ
อวกาศกองทัพอากาศใหครอบคลุมการวิจัยทางสังคมศาสตรเพื่อใหเกิดการวิจัยในลักษณะการ
ผสมผสานระหวางการวิจัยทางวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร
2.6 เสนอแนวทางการจัดตั้งองคกรรับผิดชอบการวิจัยและพัฒนาของกองทัพอากาศมี
หนาที่เปนศูนยกลางในการผลิต รวบรวม และควบคุมกํากับดูแลการใชประโยชนงานวิจัยของ
กองทัพอากาศ
3. ผูทรงคุณวุฒิใหเสนอใหตัดกลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติบางกลยุทธออก หรือตัดออก
บางสวนเพราะเห็นวามีความเปนไปไดนอย และไมมีความจําเปน จํานวน 1 กลยุทธ คือ กลยุทธ
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กําหนดคุณสมบัติของผูเขารับการศึกษาเปนระดับปริญญาโท มีความเปนไปไดนอยมาก เพราะ
หลักสูตรการทัพอากาศเปนหลักสูตรการศึกษาในระบบการศึกษาวิชาชีพทางทหาร ซึ่งผูเขารับ
การศึกษาจะตองไดรับการพัฒนาความรูความสามารถในหลายๆ เรื่องทั้งดานผูนําและการบริหาร
ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรทหาร ความมั่นคงแหงชาติ และบทบาทของกําลังทางอากาศ ซึ่ง
การศึกษาในเรื่องดังกลาวความรูในระดับปริญญาตรีก็เพียงพอ การวิจัยเปนเพียงสวนหนึ่งของ
หลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดขั้นสูง รวมทั้งผูที่จะเขารับการศึกษาของกองทัพอากาศมีวุฒิ
การศึกษาในระดับปริญญาโทจํานวนนอย
จากขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ ผูวิจัยไดดําเนินการปรับแกไข 3 แบบ ไดแก ตัดกลยุทธ
เพิ่มกลยุทธ และรวมเนื้อหากับกลยุทธเดิม โดยในสวนของการตัดกลยุทธมี 1 กลยุทธคือ กลยุทธ
กําหนดคุณสมบัติของผูเขารับการศึกษาเปนระดับปริญญาโท ตัดออกจากกลยุทธพัฒนาศักยภาพ
การวิจัยของนักศึกษา
ในสวนของการเพิ่มกลยุทธมี 3 กลยุทธ ไดแก 1) กลยุทธสงเสริมใหนักศึกษาทําวิจัยทาง
วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกตเชิงยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนกําลังอํานาจแหงชาติดาน
การทหาร โดยกําหนดไวในกลยุทธพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 2) กลยุทธเสนอการปรับปรุง
ภารกิจของศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศใหครอบคลุม
การวิจัยทางสังคมศาสตร โดยกําหนดไวในกลยุทธพัฒนาองคกร 3) กลยุทธเสนอแนวทางการ
จัดตั้งองคกรรับผิดชอบการวิจัยและพัฒนาของกองทัพอากาศ โดยกําหนดไวในกลยุทธพัฒนา
องคกร
ในสวนของการรวมเนื้อหากับกลยุทธเดิมมี 3 กลยุทธ ไดแก 1) กลยุทธเสนอให
กองทัพอากาศกําหนดประเด็นวิจัยทั้งหมดของกองทัพอากาศและลําดับความสําคัญกอนหลัง
เพื่อใหสอดคลองงบประมาณ รวมเนื้อหาไวในกลยุทธกําหนดหนวยรับผิดชอบการใชประโยชน
งานวิจัยในระดับกองทัพของกลยุทธพัฒนานโยบายของหนวยเกี่ยวของ 2) กลยุทธสนับสนุนให
จัดตั้งทีมวิจัยอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศที่มีศักยภาพที่สามารถทํางานรวมกับหนวยงานอื่น
เพื่อเสริมความแข็งแกรง และสรางความเชื่อมั่นใหระดับบริหารมั่นใจ รวมเนื้อหาไวในกลยุทธ
สงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยโดยการพัฒนาทักษะการวิจัยของอาจารยเพื่อเพิม่ สมรรถนะการวิจยั
ใหสามารถทําวิจัยไดมีคุณภาพสูง และสามารถนําไปใชประโยชนในกองทัพไดของกลยุทธพัฒนา
อาจารย 3) กลยุทธปรับปรุงหลักสูตรวิจัยใหทันสมัยที่สามารถเทียบเคียงกับนานาประเทศ รวม
เนื้อหาไวในกลยุทธกําหนดใหหลักสูตรระดับตนของระบบ PME มีการเรียนการสอนวิจัย และจัดให
สัมพันธตอเนื่องกันของกลยุทธพัฒนาหลักสูตรวิจัย
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ผลการตรวจสอบกลยุทธของผูทรงคุณวุฒิผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขและกําหนดเปนกลยุทธที่
เสนอไดดังแสดงในตารางที่ 4.23 สรุปไดเปน 5 กลยุทธหลัก 17 กลยุทธรอง และ 74 กลยุทธระดับ
แนวทางปฏิบัติ โดยกลยุทธพัฒนานโยบายสงเสริมการวิจัย แบงออกเปน 3 กลยุทธรอง ไดแก 1) กลยุทธ
พัฒนานโยบายของหนวยเกี่ยวของ ประกอบดวย 3 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ 2) กลยุทธพัฒนา
นโยบายวิทยาลัยการทัพอากาศ ประกอบดวย 2 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ 3) กลยุทธพัฒนาองคกร
ประกอบดวย 3 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ
กลยุทธพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร แบงออกเปน 4 กลยุทธรอง ไดแก 1) กลยุทธ
พัฒนาการบริหารงาน ประกอบดวย 4 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ 2) กลยุทธพัฒนาการบริการวัสดุ
อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก ประกอบดวย 7 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ 3) กลยุทธ
พัฒนาการเผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตร ประกอบดวย 2 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ 4) กลยุทธ
พัฒนาการนิเทศติดตามและประเมินผลหลักสูตร ประกอบดวย 1 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ
กลยุทธพัฒนาอาจารย แบงออกเปน 2 กลยุทธรอง ไดแก 1) กลยุทธพัฒนาอาจารย
ภายในวิทยาลัยการทัพอากาศ ประกอบดวย 8 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ 2) กลยุทธพัฒนาการใช
อาจารยภายนอกวิทยาลัยการทัพอากาศ ประกอบดวย 2 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ
กลยุทธพัฒนานักศึกษา แบงออกเปน 2 กลยุทธรอง ไดแก 1) กลยุทธพัฒนาศักยภาพ
การวิจัยของนักศึกษา ประกอบดวย 6 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ 2) กลยุทธพัฒนาการสราง
แรงจูงใจของนักศึกษา ประกอบดวย 3 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ
กลยุทธพัฒนาการเรียนการสอน แบงออกเปน 6 กลยุทธรอง ไดแก 1) กลยุทธพัฒนา
หลักสูตร ประกอบดวย 5 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ 2) กลยุทธพัฒนาวัตถุประสงคการเรียนการสอน
หลักสูตรวิจัย ประกอบดวย 2 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ 3) กลยุทธพัฒนาเนื้อหาวิชาหลักสูตรวิจัย
ประกอบดวย 4 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ 4) กลยุทธพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร
วิจัย ประกอบดวย 16 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ 5) กลยุทธพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
หลักสูตรวิจัย ประกอบดวย 3 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ 6) กลยุทธพัฒนาการประเมินผล
การเรียนการสอนหลักสูตรวิจัย ประกอบดวย 2 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ
ตารางที่ 4.23 กลยุทธหลัก กลยุทธรอง และกลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติของการสงเสริมการวิจัยของ
หลักสูตรการทัพอากาศที่เสนอ
กลยุทธหลัก
1. กลยุทธพัฒนา
นโยบายสงเสริมการ
วิจัย

กลยุทธรอง
1.1 กลยุทธพัฒนา
นโยบายของหนวย
เกี่ยวของ

แนวทางปฏิบัติ
1. ปรับปรุงระเบียบการพัฒนากําลังพลของกองทัพอากาศ เชน การคัดสรร
บุคคลเขารับราชการ การพิจารณาความกาวหนาในอาชีพ
2. ออกระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการวิจัยของกองทัพอากาศ
3. กําหนดหนวยรับผิดชอบการใชประโยชนงานวิจัยในระดับกองทัพ โดยให
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กลยุทธหลัก

กลยุทธรอง

1.2 กลยุทธพัฒนา
นโยบายวิทยาลัยการทัพ
อากาศ
1.3 กลยุทธพัฒนา
องคกร

2. กลยุทธพัฒนาการ 2.1 กลยุทธพัฒนาการ
บริหารจัดการหลักสูตร บริหารงาน

2.2 กลยุทธพัฒนาการ
บริการวัสดุอุปกรณและ
สิ่งอํานวยความสะดวก

2.3 กลยุทธพัฒนาการ
เผยแพรประชาสัมพันธ
หลักสูตรวิจัย

แนวทางปฏิบัติ
มีหนาที่ประการหนึ่งคือ กําหนดประเด็นวิจัยทั้งหมดของกองทัพอากาศแล
ลําดับความสําคัญกอนหลังเพื่อใหสอดคลองงบประมาณ
1. กําหนดนโยบายดานการสรางเครือขายการวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัย โดย
การทําบันทึกความเขาใจ (MOU) เพื่อการพัฒนาหลักสูตรวิจัยของหลักสูตร
การทัพอากาศ
2. กําหนดแผนระยะยาวดานการวิจัยของวิทยาลัยการทัพอากาศ
1. ปรับปรุงโครงสรางวิทยาลัยการทัพอากาศใหมีหนวยรับผิดชอบการวิจัย
โดยเฉพาะ
2. เสนอใหมีการปรับปรุงภารกิจของศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
การบินและอวกาศกองทัพอากาศใหครอบคลุมการวิจัยทางสังคมศาสตร
3. เสนอแนวทางการจัดตั้งองคกรรับผิดชอบการวิจัยและพัฒนาของ
กองทัพอากาศ
1. บริหารจัดการหลักสูตรวิจัยโดยใชวงจรของเดมมิ่ง
2. บริหารจัดการเวลาการบรรยายและการทําวิจัยที่ประสานสอดคลองกัน เชน
ใหนักศึกษาเรียนภาคทฤษฎีจบกอนสงขอเสนอการวิจัย
3. ปรับปรุงแผนกําหนดการจัดทําเอกสารวิจัย โดยการจัดตารางกําหนดวัน
เวลาการใหคําปรึกษา การคนควา การเสนอความกาวหนาเอกสารวิจัย
4. ปรับปรุงระบบการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัย เชน
จัดอัตราสวนอาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัยตอนักศึกษาใหเหมาะสม
1. เสนอใหมีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยของกองทัพอากาศ
2. กําหนดใหมีการจัดทํางบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณทางการวิจัย
ของวิทยาลัยการทัพอากาศ เชน ปรับปรุงความทันสมัยของคอมพิวเตอร
และโปรแกรมการวิเคราะหขอมูล
3. ประสานการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงตางๆ
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวิทยาลัยการทัพ
อากาศใหมีขีดความสามารถในการสืบคนขอมูลจากมหาวิทยาลัยทีท่ ํา MOU
รวมกันรวมทั้งมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ
5. ประสานการขอใชวัสดุอุปกรณรวมกันระหวางหนวยในเครือขายความ
รวมมือทางการวิจัย
6. อํานวยความสะดวกดานการพิมพเอกสารวิจัยโดยจัดทําโปรแกรมชวย
การพิมพ(template) ที่สมบูรณ
7. พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพใหเอื้อตอการเรียนรู
1. พัฒนาระบบการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานวิจัย เชน กําหนด
กระบวนการเผยแพรประชาสัมพันธและการใชประโยชนผลงานวิจัยไวใน
แผนการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธ
ผลงานวิจัยดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเชื่อมโยง
ขอมูลที่สามารถเปดเผยไดกับฐานขอมูลของกองทัพและของประเทศ
2. วิทยาลัยการทัพอากาศรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดานการวิจัยตอ
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3. กลยุทธพัฒนา
อาจารย

กลยุทธรอง

แนวทางปฏิบัติ

กองทัพอากาศ
2.4 กลยุทธพัฒนาการ
พัฒนาระบบการประเมินผลติดตามหลักสูตรวิจัยอยางเปนระบบและมี
นิเทศติดตามและ
มาตรฐาน เชน ปรับระบบการประเมินผลหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพ
ประเมินผลหลักสูตรวิจัย อากาศโดยใหผูเชี่ยวชาญภายนอกดานการประเมินและการวิจัยรวมเปน
คณะกรรมการ
3.1 กลยุทธพัฒนา
1. สนับสนุนใหอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศมีการแลกเปลี่ยนความรูเชิง
อาจารยภายในวิทยาลัย เนื้อหากับหนวยหัวหนาสายวิทยาการตางๆ
การทัพอากาศ
2. ปรับปรุงระบบการเตรียมความพรอมอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศใหมี
ความตอเนื่องทุกป โดยใชผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยภายนอก สิ่งที่ตองปรับปรุง
พัฒนา ไดแก 1) ความรูเรื่องวิธีวิทยาการวิจัยของอาจารยที่ปรึกษาเอกสาร
วิจัย 2) ความสามารถดานการใหคําปรึกษาทั่วไป การฝก/สอนการเขียน
รายงานการวิจัย การประเมินคุณภาพงานวิจัย และการเขียนและตรวจแก
ผลงานวิจัย โดยกรณีการประเมินคุณภาพงานวิจัยใหเนนเกี่ยวกับประเด็นที่
ตองพัฒนาโดยดวนใน 9 ประเด็น ไดแก 1) เหตุผลและความจําเปนในการทํา
วิจัย 2) ขอบเขตการวิจัย 3) กรอบแนวคิดในการวิจัย 4) ขั้นตอนการวิจัย 5)
คุณภาพเครื่องมือ 6) การอภิปรายผล 7) โครงสรางการนําเสนอรายงานวิจัย
8) การเขียนรายงานวิจัย 9) ประโยชนในทางวิชาการ
3. สงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยโดยการพัฒนาทักษะการวิจัยของอาจารย
เพื่อเพิ่มสมรรถนะการวิจัยที่สามารถทําวิจัยไดมีคุณภาพสูง และสามารถ
นําไปใชประโยชนในกองทัพได เชน สนับสนุนใหอาจารยวิทยาลัยการทัพ
อากาศศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น สนับสนุนใหจัดตั้งทีมวิจัยอาจารยวิทยาลัย
การทัพอากาศที่มีศักยภาพที่สามารถทํางานรวมกับหนวยงานอื่นเพื่อเสริม
ความแข็งแกรง และสรางความเชื่อมั่นใหระดับบริหารมั่นใจ
4. สนับสนุนใหอาจารยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
สืบคนขอมูลทัง้ ในการสอนและการปฏิบัติงาน
5. พัฒนาระบบการสรางแรงจูงใจการทําวิจัยของอาจารย
6. กําหนดเสนทางการปฏิบัติงานและความกาวหนาในอาชีพของอาจารยให
ชัดเจน เชน กําหนดแนวทางการยายหมุนเวียนอาจารยใหมีระยะเวลาที่
เหมาะสม เสนอใหมีระบบการคัดเลือกผูทําหนาที่อาจารยโดยกําหนด
คุณสมบัติที่เหมาะสม
7. การคัดสรรอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศควรใหมีทั้งดานกําลังรบและ
ไมใชกําลังรบ รวมทั้งความสามารถดานการวิจัย
8. จัดตั้งคลังปญญาดานการวิจัยเพื่อชวยเหลืออาจารย
3.2 กลยุทธพัฒนาการใช 1. ขอความรวมมืออาจารยภายนอกเขารวมโครงการคลินกิ วิจัย ทําหนาที่
อาจารยภายนอก
อาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัย และรวมวางแผนการเรียนการสอนโดยมี
วิทยาลัยการทัพอากาศ คาตอบแทน
2. พัฒนาระบบการปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาสายวิทยาการโดยจัดใหเปน
ระบบแบบทางการ
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4. กลยุทธพัฒนา
นักศึกษา

กลยุทธรอง
4.1 กลยุทธพัฒนา
ศักยภาพการวิจัยของ
นักศึกษา

4.2 กลยุทธพัฒนาการ
สรางแรงจูงใจของ
นักศึกษา

5. กลยุทธพัฒนาการ
เรียนการสอน

5.1 กลยุทธพัฒนา
หลักสูตรวิจัย

5.2 กลยุทธพัฒนา
วัตถุประสงคการเรียน
การสอนหลักสูตรวิจัย

แนวทางปฏิบัติ
1. ปรับความรูพื้นฐานดานการวิจัยของนักศึกษาใหอยูในระดับที่สามารถทํา
วิจัยเอกสารไดเปนอยางนอย
2. จัดอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญดานการวิจัยเปนที่ปรึกษากับนักศึกษา
กลุมที่มีความสามารถดานการวิจัยนอย
3. สนับสนุนใหนกั ศึกษาเรียนรูวิจัยดวยตนเองผานทางระบบ e-learning
ของมหาวิทยาลัยตางๆ และมีระบบการประเมินผลการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพ
4. สนับสนุนใหนกั ศึกษาใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
สืบคนขอมูลทัง้ ในการศึกษาและการปฏิบัติงาน
5. เตรียมความพรอมนักศึกษาดานความสามารถพื้นฐานการวิจัย เชน การ
ใชคอมพิวเตอร การสืบคนทางอินเทอรเน็ต การเขียนรายงานทางวิชาการ
การอานรายงานวิจัย การคิดเชิงเหตุผล
6. พัฒนาทักษะการกําหนดปญหาวิจัย/โจทยวิจัย การกําหนดวิธีการวิจัย การ
กําหนดตัวแปร การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย การใชสถิติและ
แปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหและแปลความหมายขอมูลเชิง
คุณภาพ การอภิปรายและใหขอเสนอแนะ และการเขียนรายงานวิจัย
1. ปรับปรุงระบบการสรางแรงจูงใจการทําวิจัยของนักศึกษา แตตองไมใช
เงินรางวัลเพราะไมสามารถใชงบประมาณได เชน สนับสนุนเงินทุนวิจัย
2. ปรับเจตคติของนักศึกษาตอการวิจัย เชน ปรับการเรียนการสอนที่เนน
ความสําคัญของการวิจัย
3. สนับสนุนใหมีการปลูกฝงเจตคติที่ดีตอการวิจัยตั้งแตสถาบันการศึกษา
ระดับตน ๆ
1. กําหนดใหหลักสูตรระดับตนของระบบ PME มีการเรียนการสอนวิจัย
และจัดใหสัมพันธตอเนื่องกัน และมีความทันสมัยที่สามารถเทียบเคียงกับ
นานาประเทศ โดยใหผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการวิจัยรวมเปน
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งกําหนดการวิจัยไวในหลักสูตรอื่นๆ
2. ปรับวัตถุประสงคหลักสูตรวิจัยใหครอบคลุมการทําวิจัยตรงกับความ
ตองการของกองทัพอากาศ
3. ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ โดยการเพิ่ม
เนื้อหาแตไมเพิ่มเวลาและน้ําหนักความสําคัญของหมวดวิชาวิจัย
4. กําหนดใหใชการจัดการเรียนการสอนที่ใชการวิจัยเปนฐานในหมวดวิชาอื่นๆ
5. สนับสนุนใหหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรเสนาธิการกิจเนนเรื่องระเบียบวิธี
วิจัยใหเขมขนมากขึน้
1. กําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรวิจัยใหมีความชัดเจนเพื่อกําหนด
วิธีการเรียนการสอนที่สอดคลองกับวัตถุประสงค
2. ปรับวัตถุประสงคการเรียนการสอนใหเกิดการเรียนรูในระดับมี
สมรรถภาพการวิจัย (research competency) คือมีทั้งความรูวิธีวิทยา
ทักษะการวิจัย และเจตคติที่ดีตอการวิจัย
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กลยุทธรอง
5.3 กลยุทธพัฒนา
เนื้อหาวิชาหลักสูตรวิจัย

5.4 กลยุทธพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการ
สอนหลักสูตรวิจัย

แนวทางปฏิบัติ
1. เพิ่มเนื้อหาเรื่องความสําคัญของการวิจัยและการปฏิบัติงานที่ใชการวิจัย
เปนฐาน
2. กําหนดใหมีการสอนวิจัยโดยใหมีความหลากหลายสาขาวิชา โดยเฉพาะ
สาขาวิชาที่ใกลเคียงกับหลักสูตรการทัพอากาศ เชน รัฐศาสตร
3. เพิ่มการบรรยายประสบการณของผูที่ประสบความสําเร็จในการทําวิจัย
และใชประโยชนไดจริง
4. เพิ่มการบรรยายลงลึกในวิธีวิจัยบางแบบ เชน การวิจัยและพัฒนา
1. กําหนดใหอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศพัฒนาหัวขอปญหาวิจัยจาก
นโยบายกองทัพอากาศ ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ เพื่อใหนักศึกษาเลือก
2. กําหนดใหผูเรียนเตรียมหัวขอปญหาวิจัยไวลวงหนากอนเขารับการศึกษา
โดยศึกษาแนวทางกําหนดปญหาวิจัยผานทาง website ของวิทยาลัยการ
ทัพอากาศ
3. พัฒนากระบวนการกําหนดหัวขอปญหาวิจัยและที่ปรึกษาสายวิทยาการให
ชัดเจนและเปนระบบทั้งที่กําหนดโดยนักศึกษา หรือกําหนดโดยหนวยตนสังกัด
หรือหนวยหัวหนาสายวิทยาการ โดยคํานึงถึงความตองการของกองทัพเปน
หลัก และวิทยาลัยการทัพอากาศเปนผูกลั่นกรองกอนใหนักศึกษาเลือกเพื่อ
ความเหมาะสมดานเวลาและเนื้อหา เชน กําหนดใหนักศึกษากําหนดหัวขอ
วิจัยโดยผานการพิจารณาเห็นชอบของหนวยงานของตนหรือหนวยที่
เกี่ยวของ กําหนดโจทยวิจัยแบบมีสวนรวมของนักศึกษา อาจารย และที่
ปรึกษาสายวิทยาการ และสนับสนุนใหนักศึกษาเลือกทําวิจัยในหัวขอ
ปญหาวิจัยจากหนวยหัวหนาสายวิทยาการตางๆ ของกองทัพอากาศ
4. เพิ่มการฝกปฏิบัติดานการสืบคนขอมูลดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
5. จัดอบรมดานการวิจัยใหกับนักศึกษากอนเขาศึกษา
6. จัดการเรียนการสอนโดยแบงกลุมตามระดับความรูความสามารถดาน
การวิจัยของนักศึกษา และใชตัวอยางงานวิจัยเปนกรณีศึกษาในงานวิจัยแต
ละแบบ
7. จัดกลุมนักศึกษาเพื่อการชวยเหลือดานการวิจัยระหวางเพื่อน
8. กําหนดรูปแบบการวิจัยที่เหมาะสมกับหลักสูตร เชน การวิจัยเอกสาร
การลดระดับการทําวิจัยใหมีขนาดเล็ก (baby research) การวิจัยเปนกลุม
9. จัดระบบคลินิกวิจัยสําหรับใหคําปรึกษานักศึกษาอยางเปนทางการ
10. ใชระบบการใหคําปรึกษาเปนกลุมอาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัย
11. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิจัยติดตอกันโดยไมมีการเรียนการสอน
อื่นมาขั้น และใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติในขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการวิจัย
รวมทั้งการฝกวิพากษงานวิจัย
12. ปรับการสอนของอาจารยใหเนนในประเด็นที่ตองพัฒนาโดยดวนใน 9
ประเด็น ไดแก 1) เหตุผลและความจําเปนในการทําวิจัย 2) ขอบเขตการวิจัย
3) กรอบแนวคิดในการวิจัย 4) ขั้นตอนการวิจัย 5) คุณภาพเครื่องมือ 6) การ
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กลยุทธหลัก

กลยุทธรอง

5.5 กลยุทธพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน
หลักสูตรวิจัย

5.6 กลยุทธพัฒนาการ
ประเมินผลการเรียนการ
สอนหลักสูตรวิจัย

แนวทางปฏิบัติ
อภิปรายผล 7) โครงสรางการนําเสนอรายงานวิจัย 8) การเขียนรายงานวิจัย
9) ประโยชนในทางวิชาการ
13. สนับสนุนใหนักศึกษาเลือกปญหาวิจัยใหครอบคลุมกลุม เนื้อหาของ
หลักสูตรการทัพอากาศ โดยการชี้แจงและใหคําแนะนํา รวมทั้งการตั้งปญหา
วิจัยโดยอาจารย
14. กําหนดใหนักศึกษาทําวิจัยในประเด็นปญหาที่กองทัพอากาศตองการ
ไดแก การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อ 1) การบริหารจัดการ การ
ฝกอบรม และการพัฒนาบุคลากร 2) การจัดหาอาวุธยุทโธปกรณให
สามารถที่จะวางกําลังหนวยปฏิบัติการในระดับตางๆ ไดอยางเต็ม
ความสามารถ 3) การใชกําลังทางอากาศในการเฝาตรวจระวังภัยทาง
อากาศ 4) การใชกําลังทางอากาศในการดําเนินกลยุทธรวมกับกําลังอื่นๆ 5)
การใชกําลังทางอากาศในการพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน 6) การ
พัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการของกองทัพอากาศ 7) การพัฒนา
หลักการและหลักนิยมทางทหาร
15. สนับสนุนใหนักศึกษาทําวิจัยในลักษณะการวิจัยที่กองทัพอากาศตองการ
คือแบบการวิจัยและพัฒนาเพื่อใหไดนวัตกรรมสําหรับการแกปญหาและ
พัฒนากองทัพ
16. กลยุทธสงเสริมใหนักศึกษาทําวิจัยทางวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร
ประยุกตเชิงยุทธศาสตร
1. จัดทําคูมือการทําเอกสารวิจัยที่สมบูรณ และจัดหาเอกสารวิชาการ ตํารา
สําหรับคนควาวิจัยใหเพียงพอ รวมทั้งปรับปรุงความทันสมัยของคอมพิวเตอร
และโปรแกรมการวิเคราะหขอมูล
2. จัดกลุมผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อใชในการ
คนควาและอางอิง
3. กําหนดแหลงขอมูลและวิธีการเขาถึงขอมูลในการคนควาวิจัย
1. จัดใหมีการประเมินผลความกาวหนาเอกสารวิจัยดวยวาจาเปนระยะๆ ใน
รูปของคณะกรรมการประเมินผลการเสนอผลงานเอกสารวิจัย
2. กําหนดระบบการประเมินผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานและมีความยุติธรรม

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิ จั ย เรื่ อ ง การกํ า หนดกลยุ ท ธ เ พื่ อ ส ง เสริ ม การวิ จั ย ของหลั ก สู ต รการทั พ อากาศ
กองทัพอากาศ: วิธีวิจัยแบบผสมของการสังเคราะหงานวิจัย การวิจัยเชิงสํารวจ และการวิจัย
ประเมินความตองการจําเปน เปนงานวิจัยที่มุงกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตร
การทัพอากาศโดยใชการวิจัยเปนฐาน(research-based strategy formulation) มีวัตถุประสงค
การวิจัย 4 ขอ ไดแก 1) เพื่อกําหนดประเด็นวิจัยและลักษณะการวิจัยที่สอดคลองกับนโยบายดาน
การวิจัยของกองทัพอากาศ และเพื่อศึกษาปญหาการดําเนินการหลักสูตรวิจัยและสภาพแวดลอม
ของการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ 2) เพื่อสังเคราะหงานวิจัยของผูสําเร็จ
การศึก ษาหลัก สูต รการทัพ อากาศในประเด็น วิจัย และลัก ษณะการวิจัย และเปรีย บเทีย บผล
การสังเคราะหกับแนวนโยบายดานการวิจัยของกองทัพอากาศ 3) เพื่อประเมินความตองการ
จําเปนในการพัฒนาหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ 4) เพื่อกําหนดกลยุทธที่เหมาะสม
สําหรับการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยนี้ ประกอบดวย ประชากรประเภทขอมูล
เอกสาร ประกอบดวย นโยบายดานการวิจัยของกองทัพอากาศ ป 2547 ถึงป 2552 และเอกสาร
วิจัยของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศปการศึกษา 2548 ถึงปการศึกษา 2552 จํานวน
316 เลม ประเภทขอมูลจากบุคคล ประกอบดวย ประชากรอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศ
จํานวน 27 คน กลุมตัวอยางผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศปการศึกษา 2548 ถึงป
2552 จํานวน 336 คน ประชากรนักศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศประจําปการศึกษา 2553
จํานวน 69 คน
ประเด็นที่ศึกษาของการวิจัยเชิงสํารวจ ประกอบดวย ปญหาและแนวทางแกไขปญหา
การเรียนรูการวิจัย แนวทางการพัฒนาการเรียนรูวิจัย การใชความรูความสามารถดานการวิจัย
ในการปฏิบัติงาน คุณภาพเอกสารวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา จุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค
และกลยุทธของการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
ตัวแปรสําหรับการสังเคราะหงานวิจัย ประกอบดวย ปที่พิมพ วุฒิการศึกษาสูงสุดของ
ผูวิจัย กลุมเนื้อหาประเด็นวิจัยตามหลักสูตรการทัพอากาศ ประเด็นวิจัยที่กองทัพอากาศตองการ
และลักษณะการวิจยั ที่กองทัพอากาศตองการ
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ตัวแปรสําหรับการวิจัยประเมินความตองการจําเปน ประกอบดวย ความตองการจําเปน
ดานสภาพการเรียนการสอนหลักสูตรวิจัย ความตองการจําเปนดานคุณลักษณะการวิจัยของ
ผูเรียน ความตองการจําเปนดานทักษะการวิจัยของผูเรียน ความตองการจําเปนดานทักษะการวิจัย
ของผูสอน และความตองการจําเปนดานคุณลักษณะการใหคําปรึกษาของผูสอน
การวิจัยนี้ใชเครื่องมือวิจัย จํานวน 6 ฉบับ ประกอบดวย 1) แนวคําถามการสนทนากลุม
ปญหาการดําเนินการหลักสูตรวิจัย 2) แบบสัมภาษณสภาพแวดลอมการสงเสริมการวิจัยของ
หลัก สูตรการทัพ อากาศ 3) แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย 4) แบบสังเคราะหงานวิจัย 5)
แบบสอบถามการประเมินความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัย 6) แบบตรวจสอบความเหมาะสม
ของกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติบรรยาย สถิติที่ใชคือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชดัชนี PNImodified ในการจัดลําดับความสําคัญของความตองการ
จําเปนในการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใช
การวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) และใชเทคนิคการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT
Analysis) เปนเทคนิคหนึ่งของการกําหนดกลยุทธในสวนของการวิจัยเชิงสํารวจ

สรุปผลการวิจัย
การนําเสนอผลการวิจัยของการกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพ
อากาศในครั้งนี้ ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยโดยยึดวัตถุประสงคการวิจัยเปนแนวทาง ลําดับการนําเสนอ
ประกอบดวย 1) ผลการกําหนดประเด็นวิจัยและลักษณะการวิจัยที่สอดคลองกับนโยบายดานการวิจัย
ของกองทัพอากาศ 2) ผลการศึกษาปญหาการดําเนินการหลักสูตรวิจัย และแนวทางการพัฒนาการ
เรียนรูวิจัยของนักศึกษา 3) ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมของการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการ
ทัพอากาศ 4) ผลการสังเคราะหงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศเกี่ยวกับ
ความสอดคลองของประเด็นวิจัยและลักษณะการวิจัยตามความตองการของกองทัพอากาศ 5)
ผลการประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ 6) ผล
การกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมสําหรับการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ ผลการวิจัย
สรุปไดดังนี้
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1. ประเด็นวิจยั และลักษณะการวิจัยทีส่ อดคลองกับนโยบายดานการวิจัยของ
กองทัพอากาศ
1.1 ประเด็นวิจัยที่กองทัพอากาศตองการหรือประเด็นวิจัยที่สอดคลองกับนโยบายดาน
การวิจัยของกองทัพอากาศมี 7 ประเด็น ไดแก 1) การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการบริหาร
จัดการ การฝกอบรม และการพัฒนาบุคลากร 2) การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการจัดหา
อาวุ ธ ยุ ท โธปกรณ ใ ห ส ามารถที่ จ ะวางกํ า ลั ง หน ว ยปฏิ บั ติ ก ารในระดั บ ต า งๆ ได อ ย า งเต็ ม
ความสามารถ 3) การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการใชกําลังทางอากาศในการเฝาตรวจ
ระวังภัยทางอากาศ 4) การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการใชกําลังทางอากาศในการดําเนิน
กลยุทธรวมกับกําลังอื่นๆ 5) การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการใชกําลังทางอากาศในการ
พัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน 6) การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสราง
และระบบการบริหารจัดการของกองทัพอากาศ 7) การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
หลักการและหลักนิยมทางทหาร โดยกองทัพอากาศตองการใหมีการทําวิจัยในประเด็นทั้ง 7 ประเด็น
อยางสมดุล แตผลการวิจัยแสดงใหเห็นวางานวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศยังทําวิจัยทั้ง 7
ประเด็นไมสมดุล โดยประเด็นที่ยังทําจํานวนนอย ไดแก การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อ (1)
การใชกํา ลัง ทางอากาศในการเฝาตรวจระวัง ภัย ทางอากาศ (2) การใชกํา ลัง ทางอากาศใน
การดํา เนิน กลยุท ธรว มกับ กํา ลัง อื่น ๆ (3) การใชกํา ลัง ทางอากาศในการพัฒ นาประเทศและ
ชวยเหลือประชาชน (4) พัฒนาหลักการและหลักนิยมทางทหาร
1.2 ลักษณะการวิจัยที่กองทัพอากาศตองการ หรือลักษณะการวิจัยที่สอดคลองกับ
นโยบายดานการวิจัยของกองทัพอากาศ มี 2 ลักษณะ คือ แบบการวิจัยที่ตองการคือการวิจัยและ
พัฒนา และผลการวิจัยที่เปนความรูประยุกตและนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนไดจริง โดย
กองทัพอากาศตองการใหมีการทําวิจัยที่ใชการวิจัยและพัฒนามากกวาแบบการวิจัยอื่นๆ และ
ตองการผลการวิจัยที่ใหขอคนพบที่เปนความรูประยุกตและนวัตกรรมที่สมดุล รวมทั้งผลการวิจัย
ที่ใหขอเสนอแนะที่เปนการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติมากกวา
การทําวิจัยตอยอด ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวางานวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศยังใชแบบการวิจัย
และพัฒนาจํานวนนอยกวาการวิจัยแบบอื่นๆ และขอคนพบที่เปนนวัตกรรมมีจํานวนนอยกวา
ขอคน พบที่เ ปน ความรูประยุก ตอยูม าก จะมีเ พียงผลการวิจัย ที่เ ปนขอเสนอแนะที่เ ปนการนํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชนในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติเทานั้นที่สอดคลองกับความตองการ
ของกองทัพอากาศ คือมีมากกวาขอเสนอแนะที่เปนการทําวิจัยตอยอด
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2. ปญหาการดําเนินการหลักสูตรวิจัยและแนวทางการพัฒนาการเรียนรูวจิ ัยของนักศึกษา
2.1 คุณภาพงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศสวนใหญยังตอง
ไดรับการพัฒนา เพราะมีคุณภาพในระดับปานกลาง
2.2 ปญหาการดําเนินการหลักสูตรวิจัย แบงไดเปนปญหา 4 ดาน 1) ปญหาดานการบริหาร
จัดการหลักสูตรวิจัย 2) ปญหาดานผูสอน 3) ปญหาดานผูเรียน 4) ปญหาดานการเรียนการสอน
1) ปญหาดานการบริหารจัดการหลักสูตรวิจัย จํานวน 2 ปญหา ไดแก (1) การประเมินผล
หลักสูตรยังไมเหมาะสม (2) สิ่งอํานวยความสะดวกไมเพียงพอ
2) ปญหาดานผูสอน จํานวน 1 ปญหา คือ อาจารยที่ปรึกษามีความรูไมพอทั้งดานวิธี
วิทยาการวิจัยและเนื้อหาของเรื่องที่นักศึกษาทําวิจัย
3) ปญหาดานผูเรียน จํานวน 2 ปญหา คือ (1) นักศึกษาไมใหความสําคัญกับการวิจยั
(2) นักศึกษามีความรูพ ื้นฐานการวิจยั นอย
4) ปญหาดานการเรียนการสอน จํานวน 6 ปญหา ไดแก (1) ความไมชัดเจนใน
ความสัมพันธของหลักสูตรวิจัยในระบบการศึกษาวิชาชีพทางทหาร (2) หลักสูตรไมเนนเรื่อง
ความสําคัญของการวิจัย (3) ความไมสอดคลองตอเนื่องกันระหวางการเรียนการสอนของผูบรรยาย
ภายนอกกับการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา (4) กระบวนการกําหนดปญหาวิจัยไมชัดเจน (5)
หลักสูตรกําหนดเวลาการบรรยายและเวลาการทําวิจัยไมเพียงพอ (6) ผูบรรยายไมมีเวลาใหคําปรึกษา
แกนักศึกษา
2.3 แนวทางการพัฒนาการเรียนรูวิจัยของนักศึกษา แบงไดเปนแนวทางการพัฒนา 4 ดาน
ไดแก 1) การพัฒนาดานการบริหารจัดการหลักสูตรวิจัย 2) การพัฒนาดานผูสอน 3) การพัฒนาดาน
ผูเรียน 4) การพัฒนาดานการเรียนการสอน
1) แนวทางการพัฒนาการเรียนรูวิจัยดานการบริหารจัดการหลักสูตรวิจัย จํานวน 1
แนวทาง คือ พัฒนาระบบสารสนเทศของการวิจัยใหทันสมัยเพื่อใหมีขอมูลสําหรับการคนควา และ
สามารถเชื่อมตอกับมหาวิทยาลัยภายนอกได
2) แนวทางการพัฒนาการเรียนรูวิจัยดานผูสอน จํานวน 2 แนวทาง ไดแก (1) สงเสริม
ใหอาจารยเรียนตอระดับปริญญาโท (2) แตงตั้งอาจารยภายนอกที่มีความรูดานวิธีวิทยาการวิจัย
เปนที่ปรึกษา
3) แนวทางการพัฒนาการเรียนรูวิจัยดานผูเรียน จํานวน 2 แนวทาง ไดแก (1) เพิ่ม
แรงจูงใจในการทําวิจัยของนักศึกษาโดยสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัย หรือการใหรางวัล (2)
กําหนดใหผูเขารับการศึกษามีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
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4) แนวทางการพัฒนาการเรียนรูวิจัยดานการเรียนการสอน จํานวน 7 แนวทาง ไดแก
(1) จัดทําหลักสูตรวิจัยรวมกันระหวางสถานศึกษาของระบบการศึกษาวิชาชีพทางทหาร (2) บทนํา
ของการสอนหลักสูตรวิจัยควรบรรจุความสําคัญของการวิจัยทั้งในระดับสากล ระดับชาติ ระดับ
กองทัพ และระดับบุคคล (3) จัดสื่ออุปกรณการเรียนการสอนวิจัยใหเพียงพอทั้งของผูสอนและ
ผูเรียน (4) กําหนดจํานวนหนาต่ําสุดและสูงสุดของเอกสารวิจัยโดยกําหนดเปนเกณฑหนึ่งของการ
ประเมินคุณภาพงานวิจัย (5) นักศึกษากําหนดหัวขอวิจัยมากอนเขารับการศึกษา ๖6) กําหนด
กระบวนการกําหนดปญหาวิจัยใหชัดเจน (7) จัดทําคูมือหรือสื่อการเรียนการสอนสําหรับอาจารยและ
นักศึกษาใหสมบูรณ
2.4 การใชประโยชนการวิจัยในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา ผูสําเร็จการศึกษา
ใชประโยชนการวิจัยในการปฏิบัติงาน 2 ลักษณะคือ การใชประโยชนโดยใชกระบวนการวิจัยทั้ง
การใชกระบวนการวิจัยบางขั้นตอน และการใชกระบวนการวิจัยทั้งหมด และการใชประโยชนจาก
ผลงานวิจัย
3. สภาพแวดลอมของการสงเสริมการวิจยั ของหลักสูตรการทัพอากาศ
สภาพแวดล อ มของการส ง เสริ ม การวิ จั ย ของหลั ก สู ต รการทั พ อากาศ แบ ง เป น
สภาพแวดลอมภายในซึ่งหมายถึง จุดแข็งและจุดออนของวิทยาลัยการทัพอากาศที่สนับสนุน
หรือไมสนับสนุนตอการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ ซึ่งพิจารณาจากปจจัย 6 ดาน
ไดแก 1) โครงสรางและนโยบายของวิทยาลัยการทัพอากาศ 2) ประสิทธิผลหลักสูตรวิจัย 3)
บุคลากร 4) ประสิทธิภาพดานการเงิน 5) วัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก 6) การบริหาร
จัดการหลักสูตร/การเรียนการสอน สวนสภาพแวดลอมภายนอก หมายถึงโอกาสและอุปสรรคที่
เปนปจจัยภายนอกวิทยาลัยการทัพอากาศที่สนับสนุนหรือไมสนับสนุนตอการสงเสริมการวิจัยของ
หลักสูตรการทัพอากาศ พิจารณาจากปจจัย 4 ดาน ไดแก 1) การเมืองและกฎหมาย 2) เศรษฐกิจ
3) สังคมและวัฒนธรรม 4) เทคโนโลยี สภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกของการ
สงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศที่ไดเปนสวนที่ใชในการกําหนดกลยุทธสงเสริมการ
วิจัยดวยเทคนิค SWOT Analysis ลักษณะของสภาพแวดลอมสรุปไดดังนี้
3.1 สภาพแวดลอมภายในมีปจ จัยที่เปนทั้งจุดแข็งและจุดออน ไดแก ดานบุคลากร ดาน
วัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก และดานการบริหารจัดการหลักสูตร สภาพแวดลอมภายในที่
มีปจจัยที่เปนจุดออนเดี่ยวๆ ไดแก ดานโครงสรางและนโยบาย ดานประสิทธิผลหลักสูตร และดาน
ประสิทธิภาพดานการเงิน

248
3.2 สภาพแวดลอมภายนอกทุกปจจัยเปนทั้งโอกาสและอุปสรรค ประกอบดวย ดาน
การเมืองและกฎหมาย ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม และดานเทคโนโลยี
4. งานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ
4.1 คุณภาพงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศป 2548-2552 ที่นํามา
สังเคราะห คุณภาพงานวิจัยสวนใหญมีคุณภาพระดับปานกลางถึงคอนขางต่ํา โดยมีคุณภาพเฉลี่ยอยู
ในระดับปานกลาง และมีประเด็นที่ตองพัฒนาโดยดวน 9 ประเด็น ไดแก 1) เหตุผลและความจําเปน
ในการทําวิจัย 2) ขอบเขตการวิจัย 3) กรอบแนวคิดในการวิจัย 4) ขั้นตอนการวิจัย 5) คุณภาพ
เครื่องมือวิจัย 6) การอภิปรายผล 7) โครงสรางการนําเสนอรายงานวิจัย 8) การเขียนรายงานวิจัย
9) ประโยชนทางวิชาการ
4.2 ความสอดคลองของผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษากับความตองการดานการวิจัย
ของกองทัพอากาศยังไมสอดคลองกันในประเด็นการวิจัย โดยในประเด็นวิจัยตามกลุมเนื้อหาของ
หลักสูตรการทัพอากาศ และประเด็นการวิจัยตามแนวนโยบายดานการวิจัยของกองทัพอากาศยัง
มี ก ารทํ า วิ จั ย ที่ ยั ง ไม ก ระจายตามกลุ ม เนื้ อ หาหลั ก สู ต รการทั พ อากาศ และประเด็ น วิ จั ย ที่
กองทัพอากาศตองการอยางสมดุล
4.3 ความสอดคลองของลักษณะการวิจัยของผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษากับ
ลัก ษณะการวิ จัย ตามความต อ งการด า นการวิ จั ย ของกองทัพ อากาศยั ง ไม ส อดคล องกัน โดย
ลักษณะการวิ จัยที่เปนแบบการวิ จัยยังมีการทําวิจัยแบบการวิจัย และพัฒนาที่กองทัพ อากาศ
ตองการจํานวนนอยกวาแบบการวิจัยอื่นๆ และลักษณะการวิจัยที่เปนผลการวิจัยในสวนของ
ขอคนพบยังไดขอคนพบที่เปนความรูประยุกตและนวัตกรรมที่ไมสมดุล คือยังมีขอคนพบที่เปน
นวั ต กรรมน อ ยกว า ความรู ป ระยุ ก ต มี เ พี ย งลั ก ษณะการวิ จั ย ที่ เ ป น ผลการวิ จั ย ในส ว นของ
ขอเสนอแนะเทานั้นที่มีความสอดคลองกับความตองการของกองทัพอากาศคือไดขอเสนอแนะที่
นําผลการวิจัยไปใชประโยชนในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติมากกวาการทําวิจัยตอยอด
5. ความตองการจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
5.1 ดานสภาพการเรียนการสอนหลักสูตรวิจัย มีลํา ดับความสําคัญของประเด็น
ความตองการจําเปนเรียงจากมากไปนอยดังนี้ 1) การสงเสริมการเผยแพรงานวิจัย 2) ความทันสมัย
ของคอมพิวเตอรและโปรแกรมการวิเคราะหขอมูล 3) ความเหมาะสมของอัตราสวนอาจารยที่ปรึกษา
เอกสารวิจัยตอนักศึกษา และความเพียงพอของเอกสารวิชาการ ตํารา สําหรับคนควาวิจัย 4) ความชัดเจน
ของกระบวนการกําหนดชื่อเรื่องวิจัย/แนวทางการทําวิจัย และความยุติธรรมในการประเมินผลงานวิจัย
5) ความเพียงพอของเวลาที่จัดใหสําหรับการใหคําปรึกษาของอาจารย 6) ความสามารถในการให
คําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัย
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5.2 ดานคุณลักษณะการวิจัยของผูเรียน มีลําดับความสําคัญของประเด็นความตองการ
จําเปนเรียงจากมากไปนอยดังนี้ 1) ความรูความสามารถในการเขียนรายงาน 2) แรงจูงใจในการเรียนรู
การวิจัย 3) เจตคติตอการวิจัย 4) ความรูความสามารถดานการอานรายงานวิจัย และความรู
ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 5) ความรูความสามารถในการสืบคนขอมูล 6) ความรู
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
5.3 ดา นทั ก ษะการวิ จัย ของผูเ รี ย น มีลํา ดับความสํา คัญของประเด็ น ความตอ งการ
จําเปนเรียงจากมากไปนอยดังนี้ 1) การใชสถิติและแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล 2) การสราง
และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 3) การวิเคราะหและแปลความหมายขอมูลเชิงคุณภาพ 4)
การเขียนรายงานวิจัย 5) การกําหนดปญหาวิจัย/โจทยวิจัย และการอภิปรายและใหขอเสนอแนะ
6) การกําหนดวิธีการวิจัยที่เหมาะสมกับปญหาวิจัย และการกําหนดตัวแปรที่ตองการศึกษา
5.4 ดา นคุ ณลั ก ษณะการใหคํา ปรึ กษาของผูสอน มีลํ า ดับความสํ า คัญของประเด็น
ความตองการจําเปนเรียงจากมากไปนอยดังนี้ 1) ความรูความสามารถในการฝก/สอนการเขียน
รายงานการวิจัย 2) การใหเวลาในการใหคําปรึกษางานวิจัยที่เพียงพอ 3) ความสามารถในการประเมิน
คุณภาพงานวิจัย 4) ความรูเรื่องวิธีวิทยาการวิจัย 5) ทักษะการเขียนและตรวจแกผลงานวิจัย และ
คุณภาพของการใหคําปรึกษางานวิจัย
6. กลยุทธที่เหมาะสมสําหรับการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
6.1 กลยุทธส งเสริมการวิจั ยของหลักสูตรการทั พอากาศจากการสังเคราะหงานวิจัย
ประกอบดวย 1 กลยุทธหลัก 3 กลยุทธรอง และ 4 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ โดยกลยุทธหลักคือ
กลยุทธพัฒนาการเรียนการสอน ประกอบดวย 3 กลยุทธรอง ไดแก 1) กลยุทธพัฒนาหลักสูตร 2)
กลยุทธพัฒนาเนื้อหาวิชา 3) กลยุทธพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
6.2 กลยุทธสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศจากแนวทางการพัฒนาการเรียนรู
วิจัยเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ ประกอบดวย 4 กลยุทธหลัก 13 กลยุทธรอง และ
32 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ โดย 4 กลยุทธหลัก ไดแก 1) กลยุทธพัฒนาการบริหารจัดการ
หลักสูตร ประกอบดวย 4 กลยุทธรอง (กลยุทธพัฒนาการบริหารงาน กลยุทธพัฒนาการบริการวัสดุ
อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก กลยุทธพัฒนาการเผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตร กลยุทธพัฒนาการ
นิเทศติดตามและประเมินผลหลักสูตร) 2) กลยุทธพัฒนาอาจารย ประกอบดวย 2 กลยุทธรอง (กลยุทธ
พัฒนาอาจารยภายในวิทยาลัยการทัพอากาศ กลยุทธพัฒนาการใชอาจารยภายนอกวิทยาลัยการทัพ
อากาศ) 3) กลยุทธพัฒนานักศึกษา ประกอบดวย 2 กลยุทธรอง (กลยุทธพัฒนาศักยภาพการวิจัย กลยุทธ
พัฒนาการสรางแรงจูงใจ) 4) กลยุทธพัฒนาการเรียนการสอน ประกอบดวย 5 กลยุทธรอง (กลยุทธพัฒนา
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หลักสูตร กลยุทธพัฒนาวัตถุประสงคการเรียนการสอน กลยุทธพัฒนาเนื้อหาวิชา กลยุทธพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอน กลยุทธพัฒนาการประเมินผลการเรียนการสอน)
6.3 กลยุทธสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศจากการประเมินความตองการ
จําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ ประกอบดวย 4 กลยุทธ
หลัก 9 กลยุทธรอง และ 13 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ โดย 4 กลยุทธหลัก ไดแก 1) กลยุทธ
พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร ประกอบดวย 3 กลยุทธรอง (กลยุทธพัฒนาการบริหารงาน กลยุทธ
พัฒนาการบริการวัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก กลยุทธพัฒนาการเผยแพรประชาสัมพันธ
หลักสูตร) 2) กลยุทธพัฒนาอาจารย ประกอบดวย 1 กลยุทธรอง (กลยุทธพัฒนาอาจารยภายใน
วิทยาลัยการทัพอากาศ) 3) กลยุทธพัฒนานักศึกษา ประกอบดวย 2 กลยุทธรอง (กลยุทธพัฒนา
ศักยภาพการวิจัย กลยุทธพัฒนาการสรางแรงจูงใจ) 4) กลยุทธพัฒนาการเรียนการสอน
ประกอบดวย 2 กลยุทธรอง (กลยุทธพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน กลยุทธพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน)
6.4 กลยุ ทธ สงเสริ มการวิจัยของหลักสู ตรการทั พอากาศจากการสั มภาษณอาจารย
วิทยาลัยการทัพอากาศ ประกอบดวย 5 กลยุทธหลัก 14 กลยุทธรอง และ 33 กลยุทธระดับแนวทาง
ปฏิบัติ โดย 5 กลยุทธหลัก ไดแก 1) กลยุทธพัฒนานโยบายสงเสริมการวิจัย ประกอบดวย 3 กลยุทธรอง
(กลยุทธพัฒนานโยบายของหนวยเกี่ยวของ กลยุทธพัฒนานโยบายวิทยาลัยการทัพอากาศ กลยุทธ
พัฒนาองคกร) 2) กลยุทธพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร ประกอบดวย 4 กลยุทธรอง (กลยุทธ
พั ฒนาการบริ หารงาน กลยุ ทธ พั ฒนาการบริ การวั สดุ อุ ปกรณ สิ่ งอํ านวยความสะดวก กลยุ ท ธ
พั ฒ นาการเผยแพรป ระชาสั ม พั น ธ ห ลัก สูตร กลยุท ธพั ฒ นาการนิเ ทศติด ตามและประเมิน ผล
หลักสูตร) 3) กลยุทธพัฒนาอาจารย ประกอบดวย 2 กลยุทธรอง (กลยุทธพัฒนาอาจารยภายใน
วิทยาลัยการทัพอากาศ กลยุทธพัฒนาการใชอาจารยภายนอกวิทยาลัยการทัพอากาศ) 4) กลยุทธ
พัฒนานักศึกษา ประกอบดวย 2 กลยุทธรอง (กลยุทธพัฒนาศักยภาพการวิจัย กลยุท ธ
พัฒนาการสรางแรงจูงใจ) 5) กลยุทธพัฒนาการเรียนการสอน ประกอบดวย 3 กลยุทธรอง (กลยุทธ
พัฒนาหลักสูตร กลยุทธพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน กลยุทธพัฒนาสื่อการเรียนการสอน)
6.5 กลยุทธสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศจากการใชเทคนิคการวิเคราะห
สภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ประกอบดวย 5 กลยุทธหลัก 12 กลยุทธรอง และ 32 กลยุทธ
ระดับแนวทางปฏิบัติ โดย 5 กลยุทธหลัก ไดแก 1) กลยุทธพัฒนานโยบายสงเสริมการวิจัย
ประกอบดวย 2 กลยุทธรอง (กลยุทธพัฒนานโยบายวิทยาลัยการทัพอากาศ กลยุทธพัฒนาองคกร) 2)
กลยุทธพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร ประกอบดวย 3 กลยุทธรอง (กลยุทธพัฒนาการบริการ

251
วัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก กลยุทธพัฒนาการเผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตร กลยุทธ
พัฒนาการนิเทศติดตามและประเมินผลหลักสูตร) 3) กลยุทธพัฒนาอาจารย ประกอบดวย 2 กลยุทธ
รอง (กลยุทธพัฒนาอาจารยภายในวิทยาลัยการทัพอากาศ กลยุทธพัฒนาการใชอาจารยภายนอก
วิทยาลัยการทัพอากาศ) 4) กลยุทธพัฒนานักศึกษา ประกอบดวย 2 กลยุทธรอง (กลยุทธพัฒนา
ศักยภาพการวิจัย กลยุทธพัฒนาการสรางแรงจูงใจ) 5) กลยุทธพัฒนาการเรียนการสอน ประกอบดวย
3 กลยุทธรอง (กลยุทธพัฒนาหลักสูตร กลยุทธพัฒนาเนื้อหาวิชา กลยุทธพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอน)
ผลการสังเคราะหกลยุทธจากทั้ง 5 สวน ไดแก 1) ผลการสังเคราะหความสอดคลองของ
ประเด็ น วิ จั ยและลั กษณะการวิ จั ย ของงานวิ จั ย หลั กสู ตรการทั พ อากาศกั บ ความต องการของ
กองทัพอากาศ 2) แนวทางการพัฒนาการเรียนรูวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ 3)
ความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ 4) กลยุทธสงเสริมการวิจัย
ของหลักสูตรการทัพอากาศตามมุมมองของอาจารย 5) กลยุทธสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการ
ทัพอากาศโดยใชเทคนิค SWOT Analysis ผูวิจัยนํามาจัดทําเปนกลยุทธรวมไดรางกลยุทธสงเสริม
การวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ ประกอบดวย 5 กลยุทธหลัก 17 กลยุทธรอง และ 71 กลยุทธ
ระดับแนวทางปฏิบัติ โดย 5 กลยุทธหลัก ไดแก 1) กลยุทธพัฒนานโยบายสงเสริมการวิจัย
ประกอบดวย 3 กลยุทธรอง (กลยุทธพัฒนานโยบายของหนวยเกี่ยวของ กลยุทธพัฒนานโยบาย
วิทยาลัยการทัพอากาศ กลยุทธ พัฒนาองคกร) 2) กลยุทธพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร
ประกอบดวย 4 กลยุทธรอง (กลยุทธพัฒนาการบริหารงาน กลยุทธพัฒนาการบริการวัสดุอุปกรณ
สิ่งอํานวยความสะดวก กลยุทธพัฒนาการเผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตร กลยุทธพัฒนาการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลหลักสูตร) 3) กลยุทธพัฒนาอาจารย ประกอบดวย 2 กลยุทธรอง (กลยุทธ
พัฒนาอาจารยภายในวิทยาลัยการทัพอากาศ กลยุทธพัฒนาการใชอาจารยภายนอกวิทยาลัยการ
ทัพอากาศ) 4) กลยุทธพัฒนานักศึกษา ประกอบดวย 2 กลยุทธรอง (กลยุทธพัฒนาศักยภาพการวิจัย
กลยุทธพัฒนาการสรางแรงจูงใจ) 5) กลยุทธพัฒนาการเรียนการสอน ประกอบดวย 6 กลยุทธรอง
(กลยุทธพัฒนาหลักสูตร กลยุทธพัฒนาวัตถุประสงคการเรียนการสอน กลยุทธพัฒนาเนื้อหาวิชา
กลยุทธพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน กลยุทธพัฒนาสื่อการเรียนการสอน กลยุทธพัฒนาการ
ประเมินผลการเรียนการสอน)
ผลจากการตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธโดยผูทรงคุณวุฒิ ผูวิจัยปรับปรุงกลยุทธ
ทั้งหมดไดเปนกลยุทธสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศที่เสนอ ประกอบดวย 5 กลยุทธ
หลัก 17 กลยุทธรอง และ 74 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ โดย 5 กลยุทธหลัก ไดแก 1) กลยุทธ
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พัฒนานโยบายสงเสริมการวิจัย ประกอบดวย 3 กลยุทธรอง (กลยุทธพัฒนานโยบายของหนวย
เกี่ยวของ กลยุทธพัฒนานโยบายวิทยาลัยการทัพอากาศ กลยุทธพัฒนาองคกร) 2) กลยุทธ
พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร ประกอบดวย 4 กลยุทธรอง (กลยุทธพัฒนาการบริหารงาน กลยุทธ
พัฒนาการบริการวัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก กลยุทธพัฒนาการเผยแพรประชาสัมพันธ
หลักสูตร กลยุทธพัฒนาการนิเทศติดตามและประเมินผลหลักสูตร) 3) กลยุทธพัฒนาอาจารย
ประกอบดวย 2 กลยุทธรอง (กลยุทธพัฒนาอาจารยภายในวิทยาลัยการทัพอากาศ กลยุทธ
พัฒนาการใชอาจารยภายนอกวิทยาลัยการทัพอากาศ) 4) กลยุทธพัฒนานักศึกษา ประกอบดวย 2
กลยุทธรอง (กลยุทธพัฒนาศักยภาพการวิจัย กลยุทธพัฒนาการสรางแรงจูงใจ) 5) กลยุทธ
พัฒนาการเรียนการสอน ประกอบดวย 6 กลยุทธรอง (กลยุทธพัฒนาหลักสูตรวิจัย กลยุทธ
พัฒนาวัตถุประสงคการเรียนการสอนหลักสูตรวิจัย กลยุทธพัฒนาเนื้อหาวิชาหลักสูตรวิจัย กลยุทธ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรวิจัย กลยุทธพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหลักสูตรวิจัย
กลยุทธพัฒนาการประเมินผลการเรียนการสอนหลักสูตรวิจัย)

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยแยกอภิปรายผลตามวัตถุประสงคการวิจัย แบงออกเปน 6 ประเด็น
คือ 1) ประเด็นวิจัยและลักษณะการวิจัยที่สอดคลองกับนโยบายดานการวิจัยของกองทัพอากาศ
2) ปญหาการดําเนินการหลักสูตรวิจัย 3) การวิเคราะหสภาพแวดลอมของการสงเสริมการวิจัยของ
หลักสูตรการทัพอากาศ 4) งานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศเกี่ยวกับ
ความสอดคลองของประเด็นวิจัยและลักษณะการวิจัยตามความตองการของกองทัพ อากาศ
5) ความตองการจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ 6) กลยุทธที่
เหมาะสมสําหรับการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ รายละเอียดแตละประเด็นสรุป
ไดดังนี้
1. ประเด็นวิจัยและลักษณะการวิจัยที่สอดคลองกับนโยบายดานการวิจัยของกองทัพอากาศ
การกําหนดประเด็นวิจัยและลักษณะการวิจัยที่สอดคลองกับนโยบายดานการวิจัยของ
กองทัพอากาศเปนการสังเคราะหประเด็นวิจัยและลักษณะการวิจัยที่ใชนโยบายดานการวิจัยและ
พัฒนาของกองทัพอากาศ จํานวน 6 ปตั้งแตป 2547-2552 ประกอบกับภารกิจและพันธกิจของ
กองทัพอากาศ จึงเปนประเด็นวิจัยและลักษณะการวิจัยที่กองทัพอากาศตองการในระยะยาว
เพราะภารกิจและพันธกิจเปนสิ่งที่ตอปฏิบัติคอนขางถาวร ไมมีการนํายุทธศาสตรกองทัพอากาศ
พ.ศ.2551-2562 มาใชพิจารณาดวยเพราะเปนยุทธศาสตรที่ออกมาในป 2551 ทําใหไมครอบคลุม
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หวงเวลาที่ศึกษาทั้งหมดคือป 2548-2552 อยางไรก็ดีผูวิจัยมีความเห็นวาการนํายุทธศาสตร
กองทัพอากาศ พ.ศ.2551-2562 โดยเฉพาะยุทธศาสตรในสวนที่เกี่ยวของกับการวิจัยมาใชในการกําหนด
ความตองการดานการวิจัยของกองทัพอากาศเปนสิ่งที่ดี เพราะยุทธศาสตรกองทัพอากาศ พ.ศ.25512552 เปนยุทธศาสตรระยะยาวซึ่งทําใหสามารถสรางปญหาวิจัยหรือโจทยวิจัยที่มีความตอเนื่อง
ได ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ พ.ศ.2551-2562 ที่เกี่ยวของกับการวิจัย ไดแก ยุทธศาสตรที่ 2
เสริมสรางสมรรถนะและความพรอมในการปองกันประเทศ และยุทธศาสตรที่ 4 รักษาผลประโยชน
แหงชาติ โดยกําหนดเปนกลยุทธที่เกี่ยวของกับการวิจัย 2 กลยุทธ คือกลยุทธวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมกําลังทางอากาศ และกลยุทธบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ/เอกชน โดย
สรุปแบบการวิจัยที่ระบุในยุทธศาสตรเกี่ยวกับการวิจัยคือ การวิจัยและพัฒนา ประเด็นวิจัยเนน
การสรางนวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหลักของกองทัพอากาศ และการสรางนวัตกรรม
กํ าลั งทางอากาศให สามารถสนั บสนุ นการปฏิ บั ติ ภารกิ จหลั กของกองทั พอากาศ (ยุ ท ธศาสตร
กองทัพอากาศ พ.ศ.2551-2562)
ผลการวิจัยพบวาประเด็นวิจัยที่กองทัพอากาศตองการหรือประเด็นวิจัยที่สอดคลองกับ
นโยบายดานการวิจัยของกองทัพอากาศมี 7 ประเด็น ไดแก 1) การสรางองคความรูและนวัตกรรม
เพื่อการบริหารจัดการ การฝกอบรม และการพัฒนาบุคลากร 2) การสรางองคความรูและนวัตกรรม
เพื่อการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณใหสามารถที่จะวางกําลังหนวยปฏิบัติการในระดับตางๆ ไดอยาง
เต็มความสามารถ 3) การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการใชกําลังทางอากาศในการเฝาตรวจ
ระวังภัยทางอากาศ 4) การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการใชกําลังทางอากาศในการดําเนิน
กลยุทธรวมกับกําลังอื่นๆ 5) การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการใชกําลังทางอากาศ
ในการพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน 6) การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒ นาโครงสรา งและระบบการบริหารจัดการของกองทัพอากาศ 7) การสรางองคความรูและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาหลักการและหลักนิยมทางทหาร ทั้ง 7 ประเด็นนี้เปนประเด็นที่กลาวไวอยาง
กว างๆ แตละประเด็นสามารถกําหนดเปนป ญหาวิจัยหรือโจทยวิจัยไดจํา นวนมาก และทั้ง 7
ประเด็ น นี้ จั ด อยู ใ นกลุ ม เนื้ อ หาของหลั ก สู ต รการทั พ อากาศซึ่ ง ได แ ก ผู นํ า และการบริ ห าร
ยุทธศาสตรชาติและความมั่นคงแหงชาติ ยุทธศาสตรทหารและบทบาทของกําลังทางอากาศ ซึ่ง
หากมีการทําวิจัยในประเด็นทั้ง 7 อยางสมดุลก็จะเปนการทําวิจัยที่มีการกระจายในกลุมเนื้อหา
ของหลั ก สู ต รการทั พ อากาศที่ ส มดุ ล ด ว ย ดั ง นั้ น การกํ า หนดป ญ หาวิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษานั้ น ทาง
วิทยาลัยการทัพอากาศควรจะสนับสนุนใหนักศึกษาทําวิจัยใหครอบคลุมตามกลุมเนื้อหาของ
หลักสูตรการทัพอากาศโดยอาจารยควรพัฒนาปญหาวิจัยใหนักศึกษาเลือกทํา
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ผลการวิจัยพบวาแบบการวิจัยที่กองทัพอากาศตองการคือ การวิจัยและพัฒนาเพื่อใหได
ผลการวิจัยที่เปนขอคนพบที่เปนความรูประยุกตและนวัตกรรมซึ่งบงบอกถึงผลงานวิจัยที่สามารถ
นําไปใชไดจริง เพราะการวิจัยและพัฒนาทําใหไดนวัตกรรมที่ผานการทดลองใชไดผลดี (พฤทธิ์
ศิริบรรณพิทักษ, 2552) แตการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศมีการใชการวิจัยและพัฒนา
จํานวนนอย และผลการวิจัยที่เปนนวัตกรรมมีจํานวนนอยเชนกัน ดังนั้นวิทยาลัยการทัพอากาศ
ตองเรงแกไขในปญหานี้ โดยกําหนดกลยุทธสงเสริมใหมีการทําวิจัยโดยใชการวิจัยและพัฒนา
เพื่อใหไดนวัตกรรมที่เพิ่มมากขึ้น แนวทางแรกที่ควรทําคือ การเพิ่มเนื้อหาหลักสูตรวิจัยใหมีการบรรยาย
วิธีวิทยาการวิจัยของการวิจัยและพัฒนา
2. ปญหาการดําเนินการหลักสูตรวิจัย
จากผลการวิจัยพบวา คุณภาพงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาที่ประเมินโดยการแสดง
ความคิดเห็นของอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศ และผูวิจัยประเมินโดยใชแบบประเมินคุณภาพ
งานวิจัย พบวาไดผลสอดคลองกันคือมีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง ซึ่งตรงกับการประเมินโดย
ใชประสบการณของผูวิจัยที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัยมาเปนระยะเวลานาน งานวิจัย
สวนใหญมีคุณภาพในระดับปานกลาง ปจจัยสําคัญที่สงผลตอคุณภาพงานวิจัยของนักศึกษาคือ
แรงจูงใจ (พงษสุวรรณ ศรีสุวรรณ, 2549) ดังจะเห็นไดจากผลงานวิจัยของนักศึกษาที่มีวุฒิ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกบางคนยังมีผลงานวิจัยในระดับปานกลาง เพราะทําวิจัยเพียงใหมี
ผลงานสงประกอบการสําเร็จการศึกษาเทานั้น ขอคนพบในสวนนี้เปนการยืนยันใหเห็นวายังมี
ความจําเปนที่จะตองปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ แตผลการวิจัยที่ได
ในสวนนี้ยังไมเพียงพอที่ใชตัดสินใจในการพัฒนาหลักสูตรวิจัย ยังจะตองนําไปพิจารณารวมกับผูที่
เกี่ยวของอื่นอีกทั้งผูสําเร็จการศึกษาและนักศึกษาเพื่อเปนการยืนยันในปญหาดังกลาว รวมทั้งเปน
การเพิ่มประเด็นปญหาอื่นที่เกี่ยวของดวย อันจะนําไปสูการแกปญหาและการพัฒนาหลักสูตรวิจัย
ไดตรงประเด็นและมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการศึกษาปญหาการดําเนินการหลักสูตร
วิจัยโดยการสนทนากลุมของผูสําเร็จการศึกษาและนักศึกษาจึงทําใหไดปญหาการดําเนินการ
หลั ก สู ต รวิ จั ย มากขึ้ น และได ป ญ หาในเชิ ง ลึ ก ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ
Morgan (1988 อางถึงใน สุวิมล วองวาณิช, 2550) ที่กลาววา การสนทนากลุมเปนเทคนิคที่ใช
วิธีการสัมภาษณกลุมในการเก็บขอมูลโดยการฟงและเรียนรูจากกลุมผูเขารวมประชุม เทคนิคการ
สนทนากลุมจึงเปนวิธีการเก็บขอมูลที่เปดโอกาสใหผูเขารวมและผูดําเนินการมีปฏิสัมพันธโดยการ
เผชิญหนากัน ทําใหเกิดพลวัตของกลุมไปกระตุนความคิดเห็นของตนเองและความคิดเห็นของ
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ผูอื่นออกมาอยางเปดเผยและจริงใจในขณะดําเนินการ ทําใหไดขอมูลที่มีความละเอียด ลึกซึ้ง ลุมลึก
และมีแงมุมตางๆ ของความคิดเห็นและประสบการณของคนในกลุม
ผลสรุปเกี่ยวกับคุณภาพงานวิจัยจากความคิดเห็นของอาจารยเปนสิ่งที่มีความสําคัญ
เพราะเปนมุมมองในดานผูสอนที่จะตองเปนผูเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรวิจัยโดยตรง เปนไป
ตามหลักการประเมินผลการเรียนการสอนที่ผูสอนถือวาเปนผูใหขอมูลสําคัญสวนหนึ่ง เพราะ
ผูสอนเปนผูอยูในเหตุการณโดยตรง รูความยากงายของสาระวิชา และรูพื้นฐานของผูเรียน (ลัดดาวัลย
เพชรโรจน, 2545) และเปนหนาที่ของผูสอนทุกคนที่จะตองวัดและประเมินผลการสอนเพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอน (ประยงค เนาวบุต ร และสุท ธิว รรณ ตัน ติร จนาวงศ, 2545) สวนผลสรุป
เกี่ยวกับคุณภาพงานวิจัยจากการประเมินคุณภาพงานวิจัยดวยแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
นอกจากจะทําใหไดผลสรุปคุณภาพงานวิจัยที่เชื่อถือไดยิ่งขึ้นแลวเพราะเครื่องมือที่ใชไดรับการ
ตรวจสอบคุณภาพอยางครบถวนทั้งดานความตรง (validity) และดานความเที่ยง (reliability) ยัง
ทําใหไดขอมูลที่สามารถแกปญหาไดตรงประเด็นดวยเพราะการประเมินคุณภาพงานวิจัยดวยวิธีนี้
นอกจากจะไดคุณภาพงานวิจัยโดยรวมแลว ยังไดคุณภาพในแตละตัวบงชี้ที่ประเมินดวย อันจะ
นําไปสูการแกไขปรับปรุงคุณภาพงานวิจัยไดตรงประเด็นที่ยังไมมีหรือมีคุณภาพในระดับต่ําดวย
จากการสนทนากลุม ของผูสํา เร็จ การศึก ษา และกลุม ของนัก ศึก ษา พบวา ปญ หา
การดํา เนิน การหลัก สูต รวิจัย ที่สง ผลตอ การเรีย นรูวิจัย และคุณ ภาพผลงานวิจัย ของผูเ รีย น
แบง ไดเ ปน 4 ดาน ประกอบดวย ปญหาดานการบริหารจัดการหลักสูตรวิจัย ปญหาดานผูสอน
ปญ หาดา นผูเรี ยนเรี ย น และปญหาดานการเรียนการสอน โดยปญหาดานการบริห ารจัด การ
หลักสูตรวิจัย มีประเด็นปญหา 2 ประเด็น ไดแก 1) การประเมินผลหลักสูตรยังไมเหมาะสม 2)
สิ่งอํานวยความสะดวกไมเพียงพอ ทั้ง 2 ประเด็นนี้สอดคลองกับองคประกอบของการบริหารหลักสูตร
ซึ่งประกอบดวย
ตามแนวคิดของสงัด อุทรานันท (2532) และใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539)
การศึกษาวิเคราะหและทําความเขาใจหลักสูตร การประชาสัมพันธหลักสูตร การเตรียมบุคลากร
การจัดครูเขาสอน การจัดตารางสอน การจัดแผนการเรียน การบริการวัสดุหลักสูตรและสื่อการ
เรียนการสอน การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก การนิเทศติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร
ปญหาดานผูสอนมี 1 ประเด็นคือ อาจารยที่ปรึกษามีความรูไมพอทั้งดานวิธีวิทยาการวิจัย
และเนื้อหาของเรื่องที่นักศึกษาทําวิจัย สาเหตุเนื่องมาจากกองทัพอากาศมีระบบการคัดสรรผูที่จะมา
เปนอาจารยไมเหมาะสม ผลการวิจัยนี้เปนไปตามที่คาดหมายไวเพราะบุคลากรของกองทัพอากาศ
สวนใหญไมตองการที่จะมาดํารงตําแหนงในหนวยการศึกษาเพราะมีเสนทางการปฏิบัติงานและ
ความกาวหนาในอาชีพ (career path) ที่ไมชัดเจน ตองการทํางานในสวนยุทธการมากกวา เมื่อมี
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ปญหาดานผูสอนยอมสงผลถึงการเรียนรูวิจัยของผูเรียนเพราะผูสอนเปนปจจัยดานการสอนสําคัญ
ที่สงผลตอผลลัพธหลักสูตร (ลัดดาวัลย เพชรโรจน, 2545; จรัส สุวรรณเวลา,2545; สุชาดา ปุญปน,
2548; ปรัชญา เวสารัชช, 2546) ปญหาเรื่องความรูของอาจารยไมพอเกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องที่
นักศึ กษาทําวิ จั ย กรณี นี้ ไมสามารถที่ จะทําใหอาจารยมีความรูไดครบทุ กสายวิ ทยาการ เพราะ
กองทัพอากาศมีสายวิทยาการที่หลากหลายถึง 25 สายวิทยาการ ดังนั้นวิธีการแกปญหานี้ วิทยาลัย
การทัพอากาศดําเนินการโดยใหนักศึกษาเชิญผูเชี่ยวชาญของแตละสายวิทยาการมาเปนที่ปรึกษา
รวมดวย ก็สามารถแกปญหาไดในระดับหนึ่ง
ปญหาดานผูเรียนมี 2 ประเด็น ไดแก 1) นักศึกษาไมใหความสําคัญกับการวิจัย 2)
นักศึกษามีความรูพื้นฐานการวิจัยนอย เมื่อมีปญหาดานผูเรียนยอมสงผลถึงการเรียนรูวิจัยของ
ผูเรียนเพราะปจจัยดานความถนัดของผูเรียนเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่สงผลตอผลลัพธ
หลักสูตร (ลัดดาวัลย เพชรโรจน, 2545; จรัส สุวรรณเวลา,2545; สุชาดา ปุญปน, 2548; ปรัชญา
เวสารัชช, 2546) จําเปนตองเนนเรื่องความสําคัญของการวิจัยทุกครั้งที่มีการบรรยาย ไมเฉพาะ
การบรรยายของหลักสูตรวิจัยเทานั้น หลักสูตรวิชาอื่นๆ ก็สามารถสอดแทรกไดเพราะสามารถใช
การจัดการเรียนการสอนที่ใชการวิจัยเปนฐานไดในทุกวิชา นอกจากนี้วิทยาลัยการทัพอากาศควร
จะกําหนดเปาหมายต่ําสุดที่ตองการพัฒนาทักษะการวิจัย เชน กําหนดใหนักศึกษาสามารถทํา
วิจยั เชิงเอกสารไดเปนอยางนอย
ปญหาดานการเรียนการสอนมี 6 ประเด็น ไดแก 1) ความไมชัดเจนในความสัมพันธของ
หลักสูตรวิจัยของหลักสูตรในระบบการศึกษาวิชาชีพทางทหาร 2) หลักสูตรไมเนนเรื่อง
ความสําคัญของการวิจัย 3) ความไมสอดคลองตอเนื่องกันระหวางการเรียนการสอนของผูบรรยาย
ภายนอกกับการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา 4) กระบวนการกําหนดปญหาวิจัยไมชัดเจน 5)
หลักสูตรกําหนดเวลาการบรรยายและเวลาการทําวิจัยไมเพียงพอ 6) ผูบรรยายไมมีเวลาให
คํา ปรึ ก ษาแก นัก ศึ ก ษา ปญ หาดา นการเรี ย นการสอนเปน ป ญหาที่มีจํา นวนมากที่สุ ด เพราะมี
ประเด็นที่เกี่ยวของอยูหลายประการ ไดแก หลักสูตร วัตถุประสงคการเรียนการสอน เนื้อหาวิชา
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนการสอน ซึ่งรวมถึง
ผูสอนและผูเรียนดวย แตงานวิจัยนี้แยกออกไปเปนปญหาดานผูสอนและดานผูเรียนตางหาก
เพื่อใหสอดคลองกับตัวแปรที่ศึกษาในขั้นตอนการประเมินความตองการจําเปน ในประเด็นของ
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนนั้ น จะหมายถึ ง ทั้ ง วิ ธี ก ารเรี ย นและวิ ธี ก ารสอนที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของผูเรียน วิธีการเรียนรูวิจัยที่ดีที่สุดคือการเรียนรูดวยการทําวิจัยและมี
หลากหลายวิธีของการเรียนรูวิจัยดวยการทําวิจัย (Arthur และ Wong, 2000; Scheel, 2002;
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Waite และ Davis, 2006; Campbell และคณะ, 2007; Burke และคณะ, 2005; Hagemeier,
2008; Carlisle, และ Ibbotson, 2005; University of Oregon, 2008) ปญหาดานการเรียนการสอน
เปน ดา นที่ผูสํา เร็จ การศึก ษาและนัก ศึก ษามีป ระสบการณโ ดยตรงทํา ใหมีขอ มูล ในการแสดง
ความคิดเห็นจํานวนมาก
นอกจากปญหาการดําเนินการหลักสูตรวิจัยที่ทําใหมีผลตอการเรียนรูวิจัยของนักศึกษา
แลว ยังมีการเสนอแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว พรอมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาการเรียนรู
วิจัยของนักศึกษาดวย เพื่อใหไดแนวทางการพัฒนาที่เปนทั้งการแกปญหาและการพัฒนา โดยจาก
ผลการวิจัยพบวาไดแนวทางการพัฒนาการเรียนรูวิจัยเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพ
อากาศที่กําหนดโดยผูสําเร็จการศึกษาและนักศึกษา จํานวน 4 แนวทาง ไดแก 1) แนวทางการพัฒนา
ดานการบริหารจัดการหลักสูตรวิจัย 2) แนวทางการพัฒนาดานผูสอน 3) แนวทางการพัฒนาดาน
ผูเรียน 4) แนวทางการพัฒนาดานการเรียนการสอน รวมทั้งสิ้น 12 แนวทาง ซึ่งแนวทางตางๆ ดังกลาว
สามารถนํามากําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศไดอีกสวนหนึ่งใน
สวนของกลยุทธพัฒนาการเรียนการสอน ทําใหไดกลยุทธที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ผลการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ป ญ หาการดํ า เนิ น การหลั ก สู ต รวิ จั ย ที่ ส ง ต อ การเรี ย นรู วิ จั ย และ
คุณภาพผลงานวิจัยของผูเรียนจากมุมมองของผูเรียนซึ่งหมายถึงผูสําเร็จการศึกษาและนักศึกษา
เปนการยืนยันถึงความจําเปนที่จะตองพัฒนาหลักสูตรวิจัยเพื่อใหบรรลุผลลัพธหลักสูตรวิจัยที่
หมายถึงการเรียนรูวิจัยเพื่อใหสามารถทําวิจัยเปนและไดผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนได ดังนั้น
จึงตองศึกษาความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยเพื่อใหไดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิจัยที่
ตรงกับความตองการจําเปนจริงๆ เพื่อนําไปกําหนดเปนกลยุทธพัฒนาหลักสูตรในขั้นตอไป
3. การวิเคราะหสภาพแวดลอมของการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) เปนเทคนิคการวิเคราะหที่นํามาใชเพื่อ
กําหนดกลยุทธ ซึ่งผูวิจัยใชเปนวิธีหนึ่งของการกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตร
การทัพอากาศโดยใชในสวนของขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณอาจารยและผูบริหารวิทยาลัยการทัพ
อากาศ ซึ่งเปนไปตามแนวคิดของการกําหนดกลยุทธระดับองคกรที่ผูกําหนดกลยุทธจะตองเปนผูที่
ทําหนาที่วางแผนและพัฒนา และเปนผูบริหารระดับสูงขององคกร (Moore, 2001; สมหวัง พิธิยานุวัฒน,
2544) การวิเคราะหสภาพแวดลอม มีความสําคัญเพราะเปนสิ่งที่จะทําใหกลยุทธมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
ไดมาจากสวนผสมที่ลงตัวระหวางสภาพแวดลอมภายในขององคกร (จุดแข็งและจุดออน) และ
สภาพแวดลอมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) ที่จะทําใหองคกรเพิ่มความแข็งแกรงและโอกาส และ
ในขณะเดียวกันก็ลดจุดออนและอุปสรรคดวย (Pearce และ Robinson, 2005)
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ขอคนพบที่ไดคือจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค พรอมกลยุทธสงเสริมการวิจัยของ
หลั ก สู ตรการทั พ อากาศจากความคิ ดเห็ น ของอาจารย โดยปจ จั ย ของสภาพแวดล อ มภายใน
ประกอบดวย 6 ปจจัย ไดแก 1) โครงสรางองคกรและนโยบาย 2) ประสิทธิผลหลักสูตร 3) บุคลากร
4) ประสิทธิภาพดานการเงิน 5) วัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก 6) การบริหารจัดการหลักสูตร
และปจจัยของสภาพแวดลอมภายนอก ประกอบดวย 4 ปจจัย ไดแก 1) การเมืองและกฎหมาย 2)
เศรษฐกิจ 3) สังคมและวัฒนธรรม 4) เทคโนโลยี เปนไปตามแนวคิดการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ของ Certo และ Peter (1991), Masun และ Mockler (1994), Plunkett และคณะ (2005), วัฒนา
วงศเกียรติรัตน (2542) ทําใหไดจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคที่จะนํามากําหนดกลยุทธดวย
การทํา SWOT matrix โดยผูวิจัย และตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธโดยผูทรงคุณวุฒิ กลยุทธที่
ไดจะนําไปพิจารณารวมกับกลยุทธที่ไดจากสวนอื่นๆ เพื่อกําหนดเปนรางกลยุทธสงเสริมการวิจัยของ
หลักสูตรการทัพอากาศ อันจะทําใหไดกลยุทธที่มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
สภาพแวดลอมของการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศที่เปนขอคนพบที่
น า สนใจของการวิ จั ย นี้ คือ สภาพแวดล อ มภายในที่ เ ป น จุ ดอ อนเดี่ ย วๆ เป น ข อค น พบที่ ควรให
ความสําคัญเพราะเปนจุดออนที่ชัดเจนขององคกร ซึ่งประกอบดวย 3 ปจจัย ไดแก ปจจัยดาน
โครงสรางและนโยบาย ปจจัยดานประสิทธิผลหลักสูตร และปจจัยดานประสิทธิภาพดานการเงิน
ควรนําจุดออนนี้ไปกําหนดกลยุทธแกไขจุดออนเพื่อใชโอกาสที่มีอยู (กลยุทธ WO) หรือกลยุทธ
แกไขจุดออนเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่เผชิญอยู (กลยุทธ WT) ผูวิจัยแบงการแกไขจุดออนทั้ง 3 ดาน
เปน 2 สวน สวนแรกเปนการแกไขจุดออนที่วิทยาลัยการทัพอากาศสามารถดําเนินการไดทันที
และสวนที่สอง เปนการแกไขจุดออนที่ตองใชเวลาในการดําเนินการเพราะเปนเรื่องที่ตองไดรับ
อนุมัติจากหนวยเหนือ สวนแรก ไดแก การกําหนดแผนระยะยาวดานการวิจัยของวิทยาลัยการทัพ
อากาศเพื่ อแก จุดออนเรื่อง การใหความสําคัญดานการวิจัยของผูบัญชาการวิ ทยาลัยการทัพ
อากาศมีความไมแนนอนมักเปลี่ยนไปตามบุคคลที่มาดํารงตําแหนง การกําหนดแนวทางการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รวิ จั ย เพื่ อแก จุดอ อ นเรื่อง ผลลั พ ธห ลั ก สูต รวิจั ย ที่วั ดจากคุ ณ ภาพงานวิจั ย ของ
ผูสําเร็จการศึกษายังอยูในระดับที่ตองไดรับการพัฒนาและมีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
จํานวนนอย 3) ความเขมงวดในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบดานการวิจัยอยางเครงคัด เพื่อแก
จุดออนเรื่อง ความไมเครงคัดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการวิจัย สวนที่สอง ไดแก การปรับ
โครงสรางองคกรของวิทยาลัยการทัพอากาศใหมีหนวยรับผิดชอบการวิจัยโดยเฉพาะ เพื่อแกไข
จุดออนหนวยรับผิดชอบหลักสูตรวิจัยของวิทยาลัยการทัพอากาศยังไมเหมาะสม ในกรณีนี้ผูวิจัยมี
ความเห็นวาควรนําโครงสรางองคกรของวิทยาลัยการทัพอากาศ กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกามา
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เปนแนวทางในการปรับโครงสราง (USAF AWC, 2007) และการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ของกองทัพอากาศ เพื่อแกไขจุดออนเรื่อง วิทยาลัยการทัพอากาศไมมีทุนสนับสนุนการทําวิจัย ใน
กรณีนี้สามารถนํากองทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยตางๆ มาเปนแนวทางในการจัดตั้งได
4. งานวิ จั ยของผู สํ าเร็ จการศึ กษาหลั กสู ตรการทั พอากาศเกี่ ยวกั บความสอดคล องของ
ประเด็นวิจยั และลักษณะการวิจัยตามความตองการของกองทัพอากาศ
การสั งเคราะห งานวิ จั ยของผู สํ าเร็ จการศึ กษาหลั กสู ตรการทั พอากาศเกี่ ยวกั บความ
สอดคลองของประเด็นวิจัยและลักษณะการวิจัยตามความตองการของกองทัพอากาศ เปนสวนที่ทํา
ใหทราบถึงสภาพแวดลอมภายในคือ จุดออน จุดแข็งของปจจัยประสิทธิผลหลักสูตร เปนการเติมเต็ม
ใหไดสารสนเทศในการกําหนดกลยุทธสงเสริมการวิจัยไดครอบคลุมขึ้น นับเปนวิธีวิจัยสําคัญและเปน
เอกลัก ษณของการกํา หนดกลยุท ธที่ เ กี่ย วขอ งกั บการวิจัย เพราะทํา ใหไดสารสนเทศเกี่ย วกับ
คุณภาพงานวิจัยและคุณลักษณะของงานวิจัยสําหรับตอบปญหาวิจัยที่ตองการศึกษา เปนไปตาม
ความหมายของการสั ง เคราะห ง านวิ จั ย ว า เป น ระเบี ย บวิ ธี ก ารศึ ก ษาตามระเบี ย บวิ ธี ท าง
วิทยาศาสตรเพื่อตอบปญหาวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยการรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับปญหานั้นๆ มา
ศึกษาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ หรือวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพและนําเสนอขอสรุป
อยางมีระบบใหไดคําตอบปญหาวิจัยที่ตองการ(นงลักษณ วิรัชชัย, 2542)
ผลการสั งเคราะห งานวิ จั ยในขั้ นตอนของการประเมิ นคุ ณภาพงานวิ จั ยของผู สํ าเร็ จ
การศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศป 2548-2552 พบวาคุณภาพงานวิจัยสวนใหญมีคุณภาพระดับ
ปานกลางถึงคอนขางต่ํา โดยมีคุณภาพเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง และมีประเด็นที่ตองพัฒนาโดย
ดวน 9 ประเด็น ไดแก 1) เหตุผลและความจําเปนในการทําวิจัย 2) ขอบเขตการวิจัย 3) กรอบแนวคิด
การวิจัย 4) ขั้นตอนการวิจัย 5) คุณภาพเครื่องมือ 6) การอภิปรายผล 7) โครงสรางการนําเสนอรายงาน
วิจัย 8) การเขียนรายงานวิจัย 9) ประโยชนในทางวิชาการ ขอคนพบนี้เปนไปตามความคาดหมายไว
แตยั งไม มี การศึกษาประเด็ นที่เปนปญหาดานคุณภาพงานวิจั ยทําให ไมมี การแก ไขที่ตรงจุดตรง
ประเด็น ขอคนพบนี้สามารถกําหนดเปนกลยุทธพัฒนาศักยภาพการวิจัยของนักศึกษา โดยกําหนด
เปนกลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติคือกลยุทธปรับการสอนของอาจารยใหเนนในประเด็นที่ตองพัฒนา
9 ประเด็นดังกลาว รวมทั้งกลยุทธพัฒนาอาจารยที่ปรึกษาโดยเนนประเด็นที่ตองพัฒนาดังกลาวดวย
ผลการสังเคราะหงานวิจัยในขั้นตอนของการสังเคราะหความสอดคลองของผลงานวิจัยของ
ผูสําเร็จการศึกษากับความตองการดานการวิจัยของกองทัพอากาศยังตองไดรับการพัฒนาทั้งใน
ประเด็นวิจัยและลักษณะการวิจัย เนื่องจากผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษากับความตองการดาน
การวิจัยของกองทัพอากาศยังไมสอดคลองกันในประเด็นการวิจัย โดยในประเด็นวิจัยตามกลุมเนื้อหา
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ของหลักสูตรการทัพอากาศ และประเด็นวิจัยตามแนวนโยบายดานการวิจัยของกองทัพอากาศยัง
มีการทําวิจัยที่ไมกระจายตามกลุมเนื้อหาและประเด็นวิจัยที่กองทัพอากาศตองการอยางสมดุล
และยังมีการทําวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนาที่กองทัพอากาศตองการจํานวนนอยกวาแบบการวิจัย
อื่นๆ มีการวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนาเพียงรอยละ 5.7 รวมทั้งลักษณะการวิจัยที่เปนผลการวิจัย
ในสวนของขอคนพบยังไดขอคนพบที่เปนความรูประยุกตและนวัตกรรมที่ไมสมดุล คือยังมีขอคนพบที่
เปนนวั ตกรรมน อยกว าขอค นพบที่เป นความรู ประยุกต เปนข อคนพบที่เปนไปตามที่ คาดหมาย
สอดคลองกับประสบการณของผูวิจัยที่ปฏิบัติหนาที่อาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศตั้งแตป 2547
พบวาการทําวิจัยของนักศึกษาที่เปนปญหาวิจัยหรือโจทยวิจัยจากนโยบายและ/หรือยุทธศาสตร
กองทัพอากาศมีจํานวนนอยมาก สาเหตุเกิดจากขาดการอธิบายใหนักศึกษาเขาใจถึงความจําเปน
ในการกําหนดปญหาวิจัยในลักษณะดังกลาว ขอคนพบนี้สอดคลองกับขอคนพบของการประเมิน
คุณภาพงานวิจัยที่นํามาสังเคราะหจํานวน 316 เลมในประเด็นความเปนมาและความสําคัญของ
ปญหาที่พบวามีจํานวนนอยมากที่กลาวถึงนโยบายและ/หรือยุทธศาสตรกองทัพอากาศ ขอคนพบ
นี้เปนอีกปญหาหนึ่งที่จะตองนําไปกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศใน
สวนของกลยุทธพัฒนาการเรียนการสอน
5. ความตองการจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
การวิจัยประเมินความตองการจําเปนในสวนนี้มีจุดเดนคือ เปนการประเมินความตองการ
จําเปนที่ครบถวนตามระดับความตองการจําเปนตามมติกลุมของผูเปนเจาของความตองการจําเปนซึ่ง
แบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก 1) ความตองการจําเปนระดับปฐมภูมิ 2) ความตองการจําเปนระดับ
ทุติยภูมิ 3) ความตองการจําเปนระดับตติยภูมิ (Witkin, 1984; Witkin และ Altschuld, 1995;
สุวิมล วองวาณิช, 2550) โดยความตองการจําเปนระดับปฐมภูมิ เปนความตองการจําเปนของ
ผูรับบริการซึ่งหมายถึงผูสําเร็จการศึกษาและนักศึกษา ความตองการจําเปนระดับทุติยภูมิ เปน
ความตองการจําเปนของผูใหบริการซึ่งงานวิจัยนี้หมายถึงอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศ และ
ความตองการจําเปนระดับตติยภูมิ เปนความตองการจําเปนดานทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงาน
และแนวทางในการแกปญหาซึ่งงานวิจัยนี้หมายถึง ประสิทธิภาพดานการเงิน วัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวย
ความสะดวก แนวทางการพัฒนาการเรียนรูวิจัย แนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิจัย และแนวทาง
การพัฒนาการใชประโยชนผลงานวิจัย
จากผลการประเมินความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยเพื่อสงเสริมการวิจัยของ
หลักสูตรการทัพอากาศ 5 ดาน ไดแก สภาพการเรียนการสอน คุณลักษณะการวิจัยของผูเรียน
ทักษะการวิจัยของผูเรียน คุณลักษณะการใหคําปรึกษาของผูสอน และทักษะการวิจัยของผูสอน
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ตามมุมมองของอาจารย ผูสําเร็จการศึกษา และนักศึกษาพบวา ความตองการจําเปนพัฒนา
หลักสูตรวิจัยมีคาเฉลี่ยรวมดัชนี PNImodified เรียงลําดับจากมากไปนอยตามกลุมผูระบุความตองการ
จําเปนคือ กลุมอาจารย กลุมผูสําเร็จการศึกษา และกลุมนักศึกษา โดยมีคาเฉลี่ยรวมดัชนี PNImodified
เทากับ 0.49, 0.45, และ 0.40 ตามลําดับ ขอคนพบนี้เปนไปตามความคาดหมายเพราะกลุม
อาจารยเปนกลุมที่ไดเห็นสภาพความเปนจริงของการเรียนการสอนหลักสูตรวิจัยเปนเวลานานมาก
ที่สุด(อยางนอย 2 ปตามที่กําหนดไวในคุณสมบัติของอาจารยที่เลือกมาศึกษา) รองลงมาเปนกลุม
ของผูสําเร็จการศึกษาที่มีเวลาเห็นสภาพจริงประมาณ 1 ป ระหวางการศึกษา สวนกลุมนักศึกษา
เปนกลุมที่เห็นสภาพจริงของการเรียนการสอนหลักสูตรวิจัยนอยที่สุด ประมาณครึ่งป เปนผลให
นักศึกษามีขอมูลสําหรับการแสดงความคิดเห็นนอย ประกอบกับยังอยูระหวางการศึกษาจึงอาจมี
ความเกรงใจอาจารยในการแสดงความคิดเห็นในเชิงลบอยางตรงไปตรงมาได
ผลการวิจัยพบวามีความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัย จํานวน 4 ดาน ไดแก 1)
สภาพการเรียนการสอน 2) คุณลักษณะการวิจัยของผูเรียน 3) ทักษะการวิจัยของผูเรียน 4)
คุณลักษณะการใหคําปรึกษาของผูสอน สวนดานที่ไมมีความตองการจําเปนพัฒนาคือทักษะการ
วิจัยของผูสอน ผลการวิจัยนี้เปนไปตามความคาดหมาย ยกเวนความตองการจําเปนพัฒนาทักษะ
การวิจัยของผูสอนที่ไมมีความตองการจําเปนพัฒนา ซึ่งไมสอดคลองกับความคิดเห็นของผูวิจัยที่
ยังมีความเห็นวาทักษะการวิจัยของอาจารยยังไมเพียงพอที่จะทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาเอกสาร
วิจัยดวยสาเหตุหลายประการ ไดแก มีอาจารยเพียงประมาณครึ่งหนึ่งที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโทขึ้นไป อาจารยไมไดทําวิจัยในขณะปฏิบัติหนาที่ การเตรียมความพรอมใหกับอาจารย
ของวิทยาลัยการทัพอากาศยังไมเปนระบบ เชน ไมมีการปฐมนิเทศอาจารยที่ยายมาใหม เปนตน
และผลการสนทนากลุมของผูสําเร็จการศึกษา และกลุมนักศึกษาก็ระบุวาอาจารยที่ปรึกษามี
ความรู ไ ม พ อทั้ ง ด า นวิ ธี วิ ท ยาการวิ จั ย และเนื้ อ หาของเรื่ อ งที่ นั ก ศึ ก ษาทํ า วิ จั ย อย า งไรก็ ต าม
ผลการวิจัยที่พบวามีความตองการจําเปนดานคุณลักษณะการใหคําปรึกษาของผูสอน ก็อาจกลาว
ไดวา ยังมีความตองการจําเปนพัฒนาทักษะการวิจัยของผูสอนไดเพราะบางประเด็นของความตองการ
จําเปนดานคุณลักษณะการใหคําปรึกษาของผูสอนเกี่ยวของกับความตองการจําเปนดานทักษะการวิจัย
ของผูสอน เชน ความรูเรื่องวิธีวิทยาการวิจัย ความสามารถในการประเมินคุณภาพงานวิจัย เปนตน
ผลการวิจัยที่พบวาความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัย 4 ดานมีความสอดคลอง
กับผลการวิจัยทั้งในสวนของการวิจัยเชิงสํารวจ และการสังเคราะหงานวิจัย ในสวนของการวิจัย
เชิง สํารวจเกี่ย วกับป ญหาการดํา เนิน การหลัก สูตรวิจัย ที่สง ผลตอการเรียนรูวิจัยและคุณภาพ
งานวิจัยของนักศึกษาที่มีทั้งปญหาดานการบริหารจัดการหลักสูตร ปญหาดานผูสอน ปญหาดาน
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ผูเรียน และปญหาดานการเรียนการสอน ในสวนของการสังเคราะหงานวิจัยที่พบวาคุณภาพ
งานวิจัยยังอยูในระดับต่ําถึงปานกลาง และประเด็นการวิจัยและลักษณะการวิจัยทั้งแบบการวิจัย
และผลการวิจัยยังไมตรงกับความตองการของกองทัพอากาศ เปนสิ่งที่บงบอกใหเห็นถึงความจําเปนที่
จะตองพัฒนาทั้งสภาพการเรียนการสอน ผูสอน และผูเรียน ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่ตองพัฒนา
หลักสูตรวิจัยในหลายๆ ดาน โดยนําผลจากการศึกษาความตองการจําเปนไปกําหนดเปนกลยุทธ
พัฒนาหลักสูตรวิจัยซึ่งเปนกลยุทธหนึ่งของกลยุทธสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
ผลจากการจัดลําดับความสําคัญของประเด็นความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัย
ในแตละดาน โดยใชการเปรียบเทียบคาดัชนี PNImodified พบวา ประเด็นของความตองการจําเปน
พัฒนาหลักสูตรวิจัยดานสภาพการเรียนการสอน มีลําดับความสําคัญเรียงจากมากไปนอยดังนี้ 1)
การสงเสริมการเผยแพรงานวิจัย 2) ความทันสมัยของคอมพิวเตอรและโปรแกรมการวิเคราะห
ขอมูล 3) ความเหมาะสมของอัตราสวนอาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัยตอนักศึกษา และความเพียงพอ
ของเอกสารวิชาการ ตําราสําหรับคนควาวิจัย 4) ความชัดเจนของกระบวนการกําหนดชื่อเรื่องวิจัย/
แนวทางการทําวิจัย และความยุติธรรมในการประเมินผลงานวิจัย 5) ความเพียงพอของเวลาที่จัดให
สําหรับการใหคําปรึกษาของอาจารย 6) ความสามารถในการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา
เอกสารวิจัย ความตองการจําเปนทั้ง 8 ประเด็นนี้เปนสิ่งที่จะตองรีบหาทางสนองความตองการ
จํ า เป น เพื่ อ ให ค วามตอ งการจํ า เปน พัฒ นาหลั ก สู ต รวิ จัย ดา นสภาพการเรี ย นการสอนหมดไป
หลั ก สู ต รวิ จั ย ก็ จ ะได รั บ การพั ฒ นาซึ่ ง จะสง ผลใหก ารเรี ย นรู วิจั ย และคุ ณ ภาพผลงานวิ จัย ของ
นักศึกษาไดรับการพัฒนา การสนองความตองการจําเปนดานสภาพการเรียนการสอนนอกจากจะ
ทําใหความตองการจําเปนดานสภาพการเรียนการสอนหมดไปแลว ยังจะทําใหบางประเด็นของ
ความตองการจําเปนดานอื่นๆ ไดรับการตอบสนองดวย เพราะหากมีการบริหารจัดการหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนที่ดี ยอมทําใหผลลัพธหลักสูตรไดรับการพัฒนา
ประเด็นความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยดานคุณลักษณะการวิจัยของผูเรียน มี
ลําดับความสําคัญเรียงจากมากไปนอยดังนี้ 1) ความรูความสามารถในการเขียนรายงาน 2)
แรงจูงใจในการเรียนรูวิจัย 3) เจตคติตอการวิจัย 4) ความรูความสามารถดานการอานรายงานวิจัย
และความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 5) ความรูความสามารถในการสืบคนขอมูล 6)
ความรูความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล คุณลักษณะการวิจัยทั้ง 7 ประเด็นนี้เปนคุณสมบัติ
พื้นฐานที่ผูเรียนจําเปนตองมีเพราะเปนคุณสมบัติพื้นฐานที่นําไปสูการเรียนรูวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับแนวคิดของจรัส สุวรรณเวลา (2545) ที่กลาววาปจจัยหนึ่งที่สงผลตอผลลัพธหลักสูตรที่
ใชการวิจัยเปนฐานคือ การคัดเลือกนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสม เพราะในการศึกษานั้นจะไดผลดีตอง
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ขึ้นอยูกับผูเรียนดวยวามีความเหมาะสมกับวิธีการนั้นๆ หรือไม ทั้งในเรื่องความรูพื้นฐานเดิม
ความสามารถ รวมถึงพฤติกรรมและเจตคติ ดังนั้นการพัฒนาคุณลักษณะการวิจัยใหกับบุคลากรของ
กองทัพอากาศอยางเปนระบบและตอเนื่อง ก็จะสงผลดีกับการเรียนรูวิจัยในหลักสูตรการทัพอากาศ
ประเด็นความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยดานทักษะการวิจัยของผูเรียน มีลําดับ
ความสําคัญเรียงจากมากไปนอยดังนี้ 1) การใชสถิติและแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล 2)
การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 3) การวิเคราะหและแปลความหมายขอมูลเชิงคุณภาพ
4) การเขียนรายงานการวิจัย 5) การกําหนดปญหาวิจัย/โจทยวิจัย และการอภิปรายและใหขอเสนอแนะ
6) การกําหนดวิธีการวิจัยที่เหมาะสมกับปญหาวิจัย และการกําหนดตัวแปรที่ตองการศึกษา ผูที่จะทํา
วิจัยไดจําเปนตองมีทักษะการวิจัยที่เพียงพอ เพราะทักษะเปนความสามารถที่เกิดจากการฝกปฏิบัติ
จนเกิดความชํานาญ ความรูวิจัยเพียงอยางเดียวโดยไมมีการฝกปฏิบัติหรือลงมือทําวิจัยก็จะไม
เกิดทักษะการวิจัย ดังนั้นผูที่มีทักษะการวิจัย จึงเปนตัวบงชี้ไดวาเปนผูที่มีความสามารถทําวิจัยได
อยางไรก็ตาม แมจะมีทักษะการวิจัยดีก็ไมอาจประกันไดวาจะทําวิจัยไดมีคุณภาพถาผูทําวิจัยขาด
แรงจูงใจในการทําวิจัยคือทําเพียงใหเสร็จเทานั้น ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยที่พบวา แรงจูงใจเปน
ปจจัยสําคัญที่สงผลตอคุณภาพงานวิจัย (พงษสุวรรณ ศรีสุวรรณ, 2549; เนาวรัตน พูนใย, 2545)
ประเด็นความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยดานคุณลักษณะการใหคําปรึกษาของ
ผูสอน มีลําดับความสําคัญเรียงจากมากไปนอยดังนี้ 1) ความรูความสามารถในการฝก/สอน
การเขียนรายงานการวิจัย 2) ความเพียงพอของการใหเวลาในการใหคําปรึกษางานวิจัย 3)
ความสามารถในการประเมินคุณภาพงานวิจัย 4) ความรูเรื่องวิธีวิทยาการวิจัย 5) ทักษะการเขียน
และตรวจแกผลงานวิจัย และคุณภาพของการใหคําปรึกษางานวิจัย ขอคนพบนี้ตรงกับสภาพจริง
ของอาจารยวิ ทยาลัยการทั พอากาศเพราะการใหความรูเ รื่องเทคนิคหรือวิธีการใหคําปรึกษา
งานวิจัยกับอาจารยยังไมเปนระบบ มีการเชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษเปนครั้งคราว ซึ่งใน
สภาพที่ควรจะเปนควรปฏิบัติใหสม่ําเสมอเพราะมีการยายหมุนเวียนอาจารยเปนประจํา
แนวทางการพัฒนาหรือการสนองความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยของหลักสูตร
การทัพอากาศตามประเด็นความตองการจําเปนจากขอคนพบทั้งหมด สามารถกําหนดเปนกลยุทธ
สงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศไดในสวนของกลยุทธพัฒนาการเรียนการสอน กลยุทธ
พัฒนาอาจารย และกลยุทธพัฒนานักศึกษา เพราะประเด็นความตองการจําเปนที่เปนขอคนพบ
ทั้งหมดเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน อาจารย และนักศึกษา
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6. กลยุทธที่เหมาะสมสําหรับการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
การกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมสําหรับการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
เปนการกําหนดกลยุทธที่นําผูเกี่ยวของหลายฝายเขามามีสวนรวมในการกําหนดรวมทั้งมีการตรวจสอบ
ความเหมาะสมกลยุทธที่กําหนดขึ้นโดยผูทรงคุณวุฒิกลุมเดียวกันกับผูตรวจสอบกลยุทธจากการทํา
SWOT Analysis ซึ่งประกอบดวย ผูใชประโยชนโดยตรงคือวิทยาลัยการทัพอากาศซึ่งไดแก
ผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศในฐานะที่เปน ผูบริหารสูง สุดของวิทยาลัยการทัพอากาศ
และที่ปรึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศในฐานะผูมีประสบการณในดานการบริหารและการปฏิบัติ
หนาที่อาจารยของวิทยาลัยการทัพอากาศเปนเวลานาน ผูใชประโยชนโดยออม ไดแก ผูบัญชาการ
วิทยาลัยการทัพบกในฐานะผูบริหารสูงสุดของวิทยาลัยการทัพบก ผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ
ในฐานะผูบริหารสูงสุดของวิทยาลัยการทัพเรือ ทั้งสองทานหลังนี้เปนผูที่สามารถนําผลการวิจัยไป
ประยุกตใชไดเพราะทั้งสองหลักสูตรคือหลักสูตรการทัพบก และหลักสูตรการทัพเรือเปนหลักสูตรที่
มีความคลายกันในเชิงโครงสรางหลักสูตร ตางกันเฉพาะเนื้อหาบางสวนที่เปนไปตามธรรมชาติ
ของเหลาทัพ สําหรับผูเชี่ยวชาญอีกสองทานคือ เจากรมยุทธการทหารอากาศในฐานะผูบริหาร
สูงสุดของกรมยุทธการทหารอากาศที่มีภารกิจในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรดานการวิจัย
ของกองทัพอากาศซึ่งจะไดมุมมองกลยุทธสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศในเรื่อง
ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรดานการวิจัยของกองทัพอากาศ และผูเชี่ยวชาญทาน
สุดทายคื อ ผู อํานวยการภารกิจนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย ในฐานะผูบริหารสูงสุดของ
ภารกิจนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติที่มีหนาที่กําหนด
ยุทธศาสตรการวิจัยของประเทศ เปนผูที่จะใหมุมมองกลยุทธสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพ
อากาศในเรื่องความสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยในระดับชาติ อันจะสงผลใหกลยุทธสงเสริม
การวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
จุดเดนประการหนึ่งของการกําหนดกลยุทธสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
ในครั้งนี้คือ การกําหนดกลยุทธดวยการใชการวิจัยเปนฐาน จากการวิจัย 3 วิธีคือ การวิจัยเชิงสํารวจ
การสังเคราะหงานวิจัย และการวิจัยประเมินความตองการจําเปน ซึ่งเปนการนําจุดแข็งของแตละวิธี
มาใชเพื่อใหไดกลยุทธที่มีที่มาจากหลายวิธีทั้งการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล และ
หลายแหลง ขอมูล ทํา ใหไดก ลยุท ธที่มีค วามถูกตองและครอบคลุม มากยิ่ง ขึ้น จากการที่ไดรับ
การตรวจสอบยืน ยัน ซึ่ง กัน และกัน อยา งไรก็ต าม ผูวิจัย มีค วามเห็น วา หากจะใหผูเ กี่ย วขอ ง
ตา งๆ ที่มีสว นรวมในการกําหนดกลยุทธในครั้งนี้ไดรวมตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธใน
ขั้นตอนนี้ดวย ก็จะทําใหผลการกําหนดกลยุทธมีความเหมาะสมมากขึ้น เปนไปตามแนวคิดของ
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สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2544) ที่กลาววา ผูมีหนาที่วางแผนและพัฒนา ผูบริหาร และผูเกี่ยวของ
จะตองรวมกันตัดสินใจเลือกกลยุทธหลักที่คาดวาจะมีโอกาสทําใหสถาบันพัฒนาไปอยางราบรื่น
และประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ควรจะใหผูบรรยายภายนอกที่เปนผูบรรยายหลักสูตรวิจัยของ
หลักสูตรการทัพอากาศรวมตรวจสอบและประเมินกลยุทธครั้งนี้ดวย เพื่อความสมบูรณของกลยุทธ
มากยิ่งขึ้นซึ่งในการวิจัยนี้ผูบรรยายภายนอกสามทานไดมีสวนรวมในการตรวจสอบกลยุทธดวย
เพราะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม และกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ จะมีเฉพาะอีกหนึ่งทานเทานั้นที่ไมมีสวนรวมในการประเมินกลยุทธในครั้งนี้
จากผลการวิจัยพบวา ไดกลยุทธสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศจํานวนรวม
5 กลยุทธหลัก 17 กลยุทธรอง และ 74 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ โดย 5 กลยุทธหลัก ไดแก 1)
กลยุทธพัฒนานโยบายสงเสริมการวิจัย ประกอบดวย 3 กลยุทธรอง (กลยุทธพัฒนานโยบายของ
หนวยเกี่ยวของ กลยุทธพัฒนานโยบายวิทยาลัยการทัพอากาศ กลยุทธพัฒนาองคกร) 2) กลยุทธ
พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร ประกอบดวย 4 กลยุทธรอง (กลยุทธพัฒนาการบริหารงาน กลยุทธ
พัฒนาการบริการวัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก กลยุทธพัฒนาการเผยแพรประชาสัมพันธ
หลักสูตร กลยุทธพัฒนาการนิเทศติดตามและประเมินผลหลักสูตร) 3) กลยุทธพัฒนาอาจารย
ประกอบดวย 2 กลยุทธรอง (กลยุทธพัฒนาอาจารยภายในวิทยาลัยการทัพอากาศ กลยุทธ
พัฒนาการใชอาจารยภายนอกวิทยาลัยการทัพอากาศ) 4) กลยุทธพัฒนานักศึกษา ประกอบดวย 2
กลยุทธรอง (กลยุทธพัฒนาศักยภาพการวิจัย กลยุทธพัฒนาการสรางแรงจูงใจ) 5) กลยุทธ
พัฒนาการเรียนการสอน ประกอบดวย 5 กลยุทธรอง (กลยุทธพัฒนาหลักสูตรวิจัย กลยุทธพัฒนา
วัตถุประสงคการเรียนการสอน กลยุทธพัฒนาเนื้อหาวิชา กลยุทธพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธพัฒนาสื่อการเรียนการสอน) จะเห็นวากลยุทธหลักที่ตองดําเนินการหลายกลยุทธรองคือ
กลยุทธพัฒนาการเรียนการสอน และกลยุทธพัฒนาการบริหารการจัดการหลักสูตรวิจัย แตไมได
หมายถึงวา 2 กลยุทธหลักนี้จะมีความสําคัญมากกวากลยุทธหลักอื่นๆ การจะทราบวากลยุทธใดมี
ความสําคัญมากกวากันสามารถจัดลําดับไดหลายวิธี เชน การจัดลําดับความสําคัญดวยเทคนิค
กําหนดน้ําหนักคะแนนรายคู (Paired-Weighting Procedure) เทคนิคอรรถประโยชน-พหุลักษณ (MultiAttribute Utility Technique) (สุวิมล วองวาณิช, 2550) แตตองตระหนักวาการนํากลยุทธไปใช
เพียงกลยุทธเดียวไมสามารถทําใหประสบความสําเร็จได ตามที่ Gething และ Leelarthaepin
(2000) พบวากลยุทธการสงเสริมการวิจัยตามความตองการจําเปนประกอบดวยกลยุทธจํานวนหนึ่ง
ซึ่งกลยุทธเดียวไมเพียงพอสําหรับการสงเสริมการเขารวมการวิจัย
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการวิจัยมี 2 สวน คือขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช และ
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป ดังนี้
ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการวิ จั ย ที่ พ บว า ได ก ลยุ ท ธ ที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ การส ง เสริ ม การวิ จั ย ของ
หลักสูตรการทัพอากาศ จํานวนรวม 5 กลยุทธหลัก 17 กลยุทธรอง และ 74 กลยุทธระดับแนวทาง
ปฏิบัติ วิทยาลัยการทัพอากาศควรนํากลยุทธทั้ง 5 กลยุทธหลักไปจัดทําแผนกลยุทธสงเสริมการวิจัย
ของหลักสูตรการทัพอากาศและนําไปใชดวยการจัดการเชิงกลยุทธตอไป
2. จากผลการวิจัยพบวาประเด็นวิจัยและลักษณะการวิจัยที่กองทัพอากาศตองการซึ่ง
สังเคราะหมาจากนโยบายดานการวิจัยรวมกับภารกิจ และพันธกิจของกองทัพอากาศ โดยประเด็น
วิจัยจํานวน 7 ประเด็น และแบบการวิจัยที่กองทัพอากาศตองการคือการวิจัยและพัฒนาเพื่อใหได
ผลการวิ จั ย ที่ เ ป น ความรู ป ระยุ ก ต แ ละนวั ต กรรมที่ ก องทั พ สามารถนํ า ไปใช ไ ด จ ริ ง และพบว า
ประเด็ น วิ จั ย และลั ก ษณะการวิ จั ย ในผลงานวิจัย ของผูสํ า เร็ จ การศึ ก ษามี ค วามสอดคลอ งกั บ
ประเด็น วิ จัยและลั กษณะการวิ จัย ที่ก องทั พ อากาศตองการคอ นขา งนอยและไมสมดุล ดั ง นั้น
วิทยาลัยการทัพอากาศควรจะเรงแกไขปญหานี้โดยการกําหนดใหนักศึกษานําประเด็นวิจัยที่ได
จากงานวิจัยนี้ไปกํ าหนดเปนปญหาวิจัย และเนนใหนัก ศึกษาใชวิธีการวิจัยแบบการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อใหไดผลการวิจัยเปนนวัตกรรมที่กองทัพสามารถนําไปใชได โดยวิทยาลัยการทัพอากาศ
ควรจะกําหนดใหมกี ารเรียนการสอนระเบียบวิธีวิจัยของแบบการวิจัยและพัฒนาในหลักสูตร
3. จากผลการวิจัยที่พบวาคุณภาพงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพ
อากาศสวนใหญมีคุณภาพระดับปานกลางถึงคอนขางต่ํา โดยมีคุณภาพเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง
และประเด็นที่ตองพัฒนาโดยดวนอยูหลายประเด็น ดังนั้นวิทยาลัยการทัพอากาศควรนําประเด็น
ดังกลาวไปแกไข โดยใหขอมูลนี้กับ อาจารยผูบรรยายภายนอกทราบเพื่อเพิ่มความเขมขนใน
การบรรยายในประเด็นดังกลาว และดําเนินการเตรียมความพรอมใหกับอาจารยวิทยาลัยการ
ทัพอากาศในประเด็นดังกลาวดวย
4. จากผลการวิจัย พบวามีความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยเพื่อสงเสริมการวิจัย
ของหลั ก สู ต รการทั พ อากาศในด า นต า งๆ โดยความต อ งการจํ า เป น พั ฒ นาหลั ก สู ต รวิ จั ย ที่ มี
ความสําคัญในลําดับแรก คือ ความตองการจําเปนดานสภาพการเรียนการสอน ดังนั้นหากมี
ขอจํากัดดานงบประมาณ วิทยาลัยการทัพอากาศควรจะเรงดําเนินการเพื่อสนองความตองการ
จําเปนดานสภาพการเรียนการสอนเปนลําดับแรก แตถาไมมีขอจํากัดดานงบประมาณ ก็สามารถ
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ดําเนินการแบบบูรณาการไปพรอมกันไดทุกๆ ดาน การดําเนินการสามารถกระทําไดโดยการวิเคราะห
สาเหตุหรือปจจัยที่ทําใหเกิดความตองการจําเปน ตามประเด็นความตองการจําเปนที่เปนขอคนพบ
เพื่อนําไปกําหนดกลยุทธเพื่อสนองความตองการจําเปนตามขอคนพบดังกลาว หรือใชกลยุทธ
สงเสริมการวิจัยที่เปนผลการวิจัยนี้
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
1. การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ เ ป น การศึ ก ษาขั้ น การกํ า หนดกลยุ ท ธ ซึ่ ง เป น ขั้ น ตอนหนึ่ ง ของ
กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ ดังนั้นการวิจัยครั้งตอไปสามารถใชวิธีการวิจัยแบบผสมของการวิจยั นี้
ไปทําวิจัยในระดับการพัฒนาแผนกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ เพื่อการ
นําแผนกลยุทธดังกลาวไปสูการปฏิบัติ
2. การศึกษาในครั้งนี้ใชวิธีวิจัยการวิจัยประเมินความตองการจําเปนเฉพาะการระบุ
ความตองการจําเปน (needs identification) ไมไดทําการวิจัยประเมินความตองการจําเปนแบบ
สมบูรณ (complete needs assessment research) คือไมไดทําการวิเคราะหสาเหตุของความตองการ
จําเปน (needs analysis) และการกําหนดวิธีแกปญหาหรือการสนองความตองการจําเปน (needs
solution) ซึ่งจะทําใหไดกลยุทธทางเลือกของการพัฒนาที่มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นที่จะนําไป
พิจารณารวมกับผลการกําหนดกลยุทธดวยเทคนิคตางๆ เชน เทคนิค SWOT Analysis ดังนั้น การวิจัย
ครั้ง ตอไปควรใชการวิจัย ประเมิน ความตอ งการจํา เปนแบบสมบูรณสํา หรับเปน สว นหนึ่ง ของ
การกําหนดกลยุทธสงเสริมการวิจัย
3. การศึกษาในครั้งนี้เปนการแสดงใหเห็นวา การกําหนดกลยุทธที่มีประสิทธิภาพนั้น
จะตองเปนการกําหนดกลยุทธที่ใชการวิจัยเปนฐาน (research-based strategy formulation)
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กลยุทธสงเสริมการวิจัยไดมากยิ่งขึ้น
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเครือ่ งมือวิจัย
1. รองศาสตราจารย ดร.อวยพร เรืองตระกูล
รองศาสตราจารยประจําภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
หัวหนาภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพรรณ วีระปรียากูร
ผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4. ผูชวยศาสตราจารย นาวาอากาศเอก ดร.ทํานุ ดุษฎีพิพัฒนกุล
ขาราชการบํานาญกลาโหม อดีตอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศ
5. พลอากาศตรี คณิต เหลื่อมเจริญ
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ ชวยราชการวิทยาลัยการทัพอากาศ
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสมกลยุทธ
1. ดร.เพ็ญธิดา ทิพยโยธา
ผูอํานวยการภารกิจนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
2. พลอากาศตรี ชนัท รัตนอุบล
ผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ
3. พลอากาศตรี คณิต เหลื่อมเจริญ
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ ชวยราชการวิทยาลัยการทัพอากาศ
4. พลอากาศตรี จอม รุงสวาง
เจากรมยุทธการทหารอากาศ
5. พลตรี ประธาน สงวนพงษ
ผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพบก
6. พลเรือตรี ธนะรัตน อุบล
ผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ
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รายชื่ออาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศ
ลําดับ

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27

ยศ ชื่อ สกุล

ลําดับ

พลอากาศตรี หญิง อุไร ปยรัตน
พลอากาศตรี ประยุธ สุขคมขํา
พลอากาศตรี วุฒินันท รักษาวงศ
นาวาอากาศเอก กฤษฏ มีมุข
นาวาอากาศเอก ประยุทธ เปยมสุวรรณ
นาวาอากาศเอก พีระยุทธ ทองภักดี
นาวาอากาศเอก วีระศักดิ์ ฉิมพาลี
นาวาอากาศเอก อัมพร ทองถม
นาวาอากาศเอก หญิง สายฝน ไกแกว
นาวาอากาศเอก พินิจ ทรัพยทวีแสง
นาวาอากาศเอก สุทัศน มลิลา
นาวาอากาศเอก ทวี มังสิงห
นาวาอากาศเอก ไพฑูรย พวงลําไย
นาวาอากาศเอก ไววิทย เสือดี

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26

ยศ ชื่อ สกุล

พลอากาศตรี ทักษิณ เปยมแสง
พลอากาศตรี คณิต เหลื่อมเจริญ
นาวาอากาศเอก วรวัฒน แกวเที่ยง
นาวาอากาศเอก หญิง สุชาดา แสงเกร็ด
นาวาอากาศเอก ณัฏฐนันท ธนัญชัย
นาวาอากาศเอก สรพงษ อรรถยุติ
นาวาอากาศเอก วสันต มณีรอด
นาวาอากาศเอก สมัคร สุขเอม
นาวาอากาศเอก มรกต ทองสุข
นาวาอากาศเอก วระพล ใครครวญ
นาวาอากาศเอก พีระยศ การะเจดีย
นาวาอากาศเอก บัณฑิตย มีชูชีพ
นาวาอากาศเอก วัลลภ เทียนแกว

รายชื่อผูเขารวมสนทนากลุม
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ผูสําเร็จการศึกษา ป 2548-2552
ยศ ชื่อ สกุล

นาวาอากาศเอก ไพฑูรย ประเทืองมาน
นาวาอากาศเอก สุธีระ เย็นทรวง
นาวาอากาศเอก สมโภชน ผิวเหลือง
นาวาอากาศเอก ถาวร ศิริสัมพันธ
นาวาอากาศเอก อนุวัตร เล็กสวัสดิ์
นาวาอากาศเอก ศิริพล ศิริทรัพย
นาวาอากาศเอก เรืองวิทย ศรีนวลนัด
นาวาอากาศเอก ธีรวุฒ สารพัฒน
นาวาอากาศเอก หญิง สุคนธทิพย วัฒนามระ
นาวาอากาศเอก อนันตชัย แกวศรีงาม
นาวาอากาศเอก นอย ภาคเพิ่ม
นาวาอากาศเอก จตุพร ธาราจันทร
ผูดําเนินการสนทนา นาวาอากาศเอก พงษสุวรรณ ศรีสุวรรณ
ผูบันทึก ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพรรณ วีระปรียากูร
ผูอํานวยความสะดวก นาวาอากาศเอก หญิง ยุพดี โพธิสัตย

ลําดับ

นักศึกษา ป 2553
ยศ ชื่อ สกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นาวาอากาศเอก จรุญ โพธิ์บุญ
นาวาอากาศเอก เฉลิมชนช นานุช
นาวาอากาศเอก ฐากูร สมัตถะ
นาวาอากาศเอก ทวีศักดิ์ เผาวิจารณ
นาวาอากาศเอก นพนันท เกิดศิริ
นาวาอากาศเอก นิรุตติ จันทรเอี่ยม
นาวาอากาศเอก พงษสวัสดิ์ จันทสาร
นาวาอากาศเอก มานัต วงษวาท
นาวาอากาศเอก วรกฤต มุขศรี
นาวาอากาศเอก สฤษฎพงศ วัฒนวรางกูร
นาวาอากาศเอก สุพรหม ทําจะดี
นาวาอากาศเอก แหลมทอง มีศิริ
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บันทึกขอความ
สวนงาน ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โทร. ๐-๒๒๑๘–๒๕๗๘
ที่ ศธ ๐๕๑๒.๖(๒๗๕๕)/
วันที่
พฤศจิกายน ๒๕๕๒
เรื่อง ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือวิจัย
เรียน
ดวย น.อ.พงษสุวรรณ ศรีสุวรรณ นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา ภาควิชา
วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา กําลังอยูระหวางการดําเนินงานวิทยานิพนธ เรื่อง "การกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัย
ของหลักสูตรการทัพอากาศ กองทัพอากาศ: วิธีวิจัยแบบผสมของการสังเคราะหงานวิจัย การวิจัยเชิงสํารวจ และการ
วิจัยประเมินความตองการจําเปน" โดยมี ศ.ดร.สุวิมล วองวาณิช เปนอาจารยที่ปรึกษา และ ศ.กิตติคุณ ดร.นง
ลักษณ วิรัชชัย เปนอาจารยที่ปรึกษารวม ในการนี้นิสิตไดสรางเครื่องมือวิจัยสําหรับการวิจัยนี้จํานวน ๗ ฉบับ
ดังนี้
๑. แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ จํานวน ๑ ฉบับ
๒. แบบสังเคราะหงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ จํานวน ๑ ฉบับ
๓. แบบสอบถามผูสําเร็จการศึกษาและนักศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ จํานวน ๑ ฉบับ
๔. แบบสอบถามผูบริหาร/คณาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศ จํานวน ๑ ฉบับ
๕. แนวคําถามการสนทนากลุมผูสําเร็จการศึกษาและนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ จํานวน ๑ ฉบับ
๖. แบบสัมภาษณผูบริหาร/คณาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศ จํานวน ๑ ฉบับ
๗. แบบประเมินกลยุทธ จํานวน ๑ ฉบับ
ภาควิ ชาฯ พิจ ารณาเห็ น วา ท า นเป น ผู ที่มี ค วามรู ค วามสามารถและประสบการณ ด า นการวิ จั ย สู ง
เหมาะสมที่จะเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือวิจัยในเรื่องดังกลาว อนึ่งรายละเอียดการปฏิบัตินั้น นิสิตจะ
ไดประสานโดยตรงในโอกาสตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหแกนิสิตในการตรวจเครื่องมือวิจัยดังกลาวดวย ภาค
วิชาฯ หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานดวยดี

(รองศาสตราจารย ดร. ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ)
หัวหนาภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
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ที่ ศธ 0512.6(2755)/

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท กรุงเทพ ฯ 10330
พฤศจิกายน 2552

เรื่อง ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือวิจัย
เรียน
ดวย นาวาอากาศเอก พงษสุวรรณ ศรีสุวรรณ นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา กําลังอยูระหวางการดําเนินงานวิทยานิพนธเรื่อง " การกําหนด
กลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ กองทัพอากาศ: วิธีวิจัยแบบผสมของการสังเคราะห
งานวิจัย การวิจัยเชิงสํารวจ และการวิจัยประเมินความตองการจําเปน" โดยมี ศาสตราจารย ดร.สุวิมล วองวาณิช เปน
อาจารยที่ปรึกษา และศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.นงลักษณ วิรัชชัย เปนอาจารยที่ปรึกษารวม ในการนี้นิสิตไดสราง
เครื่องมือวิจัย จํานวน 7 ฉบับ ดังนี้
1. แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ จํานวน 1 ฉบับ
2. แบบสังเคราะหงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ จํานวน 1 ฉบับ
3. แบบสอบถามผูสําเร็จการศึกษาและนักศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ จํานวน 1 ฉบับ
4. แบบสอบถามผูบริหาร/คณาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศ จํานวน 1 ฉบับ
5. แนวคําถามการสนทนากลุมผูสําเร็จการศึกษาและนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ จํานวน 1 ฉบับ
6. แบบสัมภาษณผูบริหาร/คณาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศ จํานวน 1 ฉบับ
7. แบบประเมินกลยุทธ จํานวน 1 ฉบับ
ภาควิชาฯ พิจารณาเห็นวาทานเปนผูที่มีความรูความสามารถและประสบการณดานการวิจัยสูง เหมาะสมที่
จะเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือวิจัยในเรื่องดังกลาว อนึ่งรายละเอียดการปฏิบัตินั้น นิสิตจะไดประสาน
โดยตรงในโอกาสตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหแกนิสิตในการตรวจเครื่องมือวิจัยดังกลาวดวย ภาค
วิชาฯ หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานดวยดี
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย ดร. ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ)
หัวหนาภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
โทรศัพท 0-8181-54051 (นิสิต)
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คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท กรุงเทพ ฯ 10330
พฤศจิกายน 2552

เรื่อง ขอความรวมมือในการเก็บขอมูล
เรียน ผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ดวย นาวาอากาศเอก พงษสุวรรณ ศรีสุวรรณ นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา กําลังอยูระหวางการดําเนินงานวิทยานิพนธเรื่อง " การกําหนด
กลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ กองทัพอากาศ: วิธีวิจัยแบบผสมของการสังเคราะห
งานวิจัย การวิจัยเชิงสํารวจ และการวิจัยประเมินความตองการจําเปน" โดยมี ศาสตราจารย ดร.สุวิมล วองวาณิช
เปนอาจารยที่ปรึกษา และศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.นงลักษณ วิรัชชัย เปนอาจารยที่ปรึกษารวม ในการนี้นิสิตมี
ความจําเปนตองเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณและการสอบถามผูบริหาร/คณาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศ
รวมทั้งการสนทนากลุมและการสอบถามนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ ปการศึกษา 2553 อนึ่งรายละเอียด
การปฏิบัตินั้น นิสิตจะไดประสานโดยตรงในโอกาสตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหแกนิสิตในการเก็บขอมูลดังกลาวดวย ภาควิชาฯ หวัง
เปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานดวยดี
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย ดร. ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ)
หัวหนาภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
โทรศัพท 0-8181-54051 (นิสิต)
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คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท กรุงเทพ ฯ 10330
เมษายน 2553
เรื่อง ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจรางกลยุทธสงเสริมการวิจัย
เรียน พลอากาศตรี ชนัท รัตนอุบล
ดวย นาวาอากาศเอก พงษสุวรรณ ศรีสุวรรณ นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา กําลังอยูระหวางการดําเนินงานวิทยานิพนธเรื่อง " การกําหนดกลยุทธเพื่อ
สงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ กองทัพอากาศ: วิธีวิจัยแบบผสมของการสังเคราะหงานวิจัย การวิจัยเชิง
สํารวจ และการวิจัยประเมินความตองการจําเปน" โดยมี ศาสตราจารย ดร.สุวิมล วองวาณิช เปนอาจารยที่
ปรึกษา และศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.นงลักษณ วิรัชชัย เปนอาจารยที่ปรึกษารวม ในการนี้นิสิตไดดําเนินการวิจัย
ถึงขั้นไดรางกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศแลวซึ่งรางกลยุทธที่ไดจะพัฒนาตอไปเปนกลยุทธ
ที่เสนอในขั้นตอนสุดทายของวิทยานิพนธโดยการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 6 ทาน ประกอบดวย
ผู บ ัญ ชาการวิท ยาลัย การทัพ บก ผู บ ัญ ชาการวิท ยาลัย การทัพ เรือ ผู บ ัญ ชาการวิท ยาลัย การทัพ อากาศ
เจากรมยุทธการทหารอากาศ ที่ปรึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ และผูบริหารระดับสูงภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร
การวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ภาควิชาฯ พิจารณาเห็นวาทานเปนผูบริหารระดับสูงสุดของวิทยาลัยการทัพอากาศที่จะใชประโยชนจาก
ผลงานวิทยานิพนธเรื่องนี้ เหมาะสมที่จะเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจรางกลยุทธในเรื่องดังกลาว อนึ่ง รายละเอียด
การปฏิบัตินั้น นิสิตจะไดประสานโดยตรงในโอกาสตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหแกนิสิตในการตรวจรางกลยุทธดังกลาวดวย ภาควิชาฯ
หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานดวยดี
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย ดร. ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ)
หัวหนาภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
โทรศัพท 0-8181-54051 (นิสิต)
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คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท กรุงเทพ ฯ 10330
เมษายน 2553
เรื่อง ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจรางกลยุทธสงเสริมการวิจัย
เรียน พลอากาศตรี จอม รุงสวาง
ดวย นาวาอากาศเอก พงษสุวรรณ ศรีสุวรรณ นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา กําลังอยูระหวางการดําเนินงานวิทยานิพนธเรื่อง " การกําหนด
กลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ กองทัพอากาศ: วิธีวิจัยแบบผสมของการสังเคราะห
งานวิจัย การวิจัยเชิงสํารวจ และการวิจัยประเมินความตองการจําเปน" โดยมี ศาสตราจารย ดร.สุวิมล วองวาณิช
เปนอาจารยที่ปรึกษา และศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.นงลักษณ วิรัชชัย เปนอาจารยที่ปรึกษารวม ในการนี้นิสิตได
ดําเนินการวิจัยถึงขั้นไดรางกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศแลวซึ่งรางกลยุทธที่ไดจะ
พัฒนาตอไปเปนกลยุทธที่เสนอในขั้นตอนสุดทายของวิทยานิพนธโดยการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ จํานวน
6 ทาน ประกอบดวย ผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพบก ผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ ผูบัญชาการวิทยาลัยการ
ทัพอากาศ เจากรมยุทธการทหารอากาศ ที่ปรึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ และผูบริหารระดับสูงภารกิจนโยบาย
และยุทธศาสตรการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ภาควิชาฯ พิจารณาเห็นวาทานเปนผูบริหารระดับสูงสุดของกรมยุทธการทหารอากาศที่รับผิดชอบ
นโยบายการวิจัยของกองทัพอากาศ เหมาะสมที่จะเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจรางกลยุทธในเรื่องดังกลาว อนึ่ง
รายละเอียดการปฏิบัตินั้น นิสิตจะไดประสานโดยตรงในโอกาสตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหแกนิสิตในการตรวจรางกลยุทธดังกลาวดวย ภาควิชาฯ
หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานดวยดี
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย ดร. ดวงกมล ไตรวิจติ รคุณ)
หัวหนาภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
โทรศัพท 0-8181-54051 (นิสิต)
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คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท กรุงเทพ ฯ 10330
เมษายน 2553
เรื่อง ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจรางกลยุทธสงเสริมการวิจัย
เรียน ดร.เพ็ญธิดา ทิพยโยธา
ดวย นาวาอากาศเอก พงษสุวรรณ ศรีสุวรรณ นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา กําลังอยูระหวางการดําเนินงานวิทยานิพนธเรื่อง " การกําหนด
กลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ กองทัพอากาศ: วิธีวิจัยแบบผสมของการสังเคราะห
งานวิจัย การวิจัยเชิงสํารวจ และการวิจัยประเมินความตองการจําเปน" โดยมี ศาสตราจารย ดร.สุวิมล วองวาณิช
เปนอาจารยที่ปรึกษา และศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.นงลักษณ วิรัชชัย เปนอาจารยที่ปรึกษารวม ในการนี้นิสิตได
ดําเนินการวิจัยถึงขั้นไดรางกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศแลวซึ่งรางกลยุทธที่ไดจะ
พัฒนาตอไปเปนกลยุทธที่เสนอในขั้นตอนสุดทายของวิทยานิพนธโดยการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 6
ทาน ประกอบดวย ผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพบก ผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ ผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพ
อากาศ เจากรมยุทธการทหารอากาศ ที่ปรึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ และผูบริหารระดับสูงภารกิจนโยบายและ
ยุทธศาสตรการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ภาควิชาฯ พิจารณาเห็นวา ทานเปนผูบ ริหารระดับสูงของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ที่
รับผิดชอบภารกิจนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย เหมาะสมที่จะเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจรางกลยุทธในเรื่อง
ดังกลาว อนึ่ง รายละเอียดการปฏิบัตินั้น นิสิตจะไดประสานโดยตรงในโอกาสตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหแกนิสิตในการตรวจรางกลยุทธดังกลาวดวย ภาควิชาฯ
หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานดวยดี
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย ดร. ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ)
หัวหนาภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
โทรศัพท 0-8181-54051 (นิสิต)
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คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พฤศจิกายน 2552
เรื่อง ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
เรียน
กระผม นาวาอากาศเอก พงษสุวรรณ ศรีสุวรรณ อาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศ กําลังทําวิจัยเรื่อง
"การกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ กองทัพอากาศ: วิธีวิจัยแบบผสมของการ
สังเคราะหงานวิจัย การวิจัยเชิงสํารวจ และการวิจัยประเมินความตองการจําเปน" ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูวิจัยสนใจที่จะกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการ
ทัพอากาศ อันจะนําไปสูการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงที่จําเปนของผูบังคับบัญชา และฝายเสนาธิการ/ฝาย
อํานวยการระดับสูงของกองทัพ
ในการนี้ ผูวิจัยไดพิจารณาเห็นวาทานเปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถใหขอมูลที่เปนประโยชน
ตอการวิจัยนี้ได ซึ่งความอนุเคราะหจากทานจะทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จลงไดดวยดี อนึ่งการนําเสนอขอมูลในครั้งนี้
จะแสดงเป น ภาพรวม ไมร ะบุ เปนรายบุคคลหรือ ระดั บสถาบัน จึ งใครข อความรว มมือ จากทา นในการตอบ
แบบสอบถามตามที่แนบมาพรอมนี้ จํานวน 1 ชุด และขอความกรุณานําสงคืนภายในเดือนมกราคม 2553
จักเปนพระคุณยิ่ง
หวังวาคงไดรับความกรุณาดวยดีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นาวาอากาศเอก พงษสุวรรณ ศรีสุวรรณ)
ผูวิจัย
นาวาอากาศเอก พงษสุวรรณ ศรีสุวรรณ
โทร. 081-8154051
e-mail: pongsuwan_sri@yahoo.com
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คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พฤศจิกายน 2552
เรื่อง ขอความรวมมือในการสัมภาษณ
เรียน
กระผม นาวาอากาศเอก พงษสุวรรณ ศรีสุวรรณ อาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศ กําลังทําวิจัย
เรื่อง "การกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ กองทัพอากาศ: วิธีวิจัยแบบผสมของ
การสังเคราะหงานวิจัย การวิจัยเชิงสํารวจ และการวิจัยประเมินความตองการจําเปน" ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา
การศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูวิจัยสนใจที่จะกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของ
หลักสูตรการทัพอากาศ อันจะนําไปสูการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงที่จําเปนของผูบังคับบัญชา และฝายเสนาธิการ/
ฝายอํานวยการระดับสูงของกองทัพ
ในการนี้ ผูวิจัยไดพิจารณาเห็นวาทานเปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถใหขอมูลที่เปนประโยชน
ตอการวิจัยนี้ได ซึ่งความอนุเคราะหจากทานจะทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จลงไดดวยดี อนึ่งการนําเสนอขอมูลในครั้งนี้
จะแสดงเปนภาพรวม ไมระบุเปนรายบุคคลหรือระดับสถาบัน จึงใครขอความรวมมือจากทานในการใหขอมูล
โดยการสัมภาษณตามแนวคําถามที่แนบมาพรอมนี้ จํานวน 1 ชุด กําหนดวันเวลาในการสัมภาษณผูวิจัยจะขอ
ประสานเปนรายบุคคลในภายหลัง
หวังวาคงไดรับความกรุณาดวยดีและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นาวาอากาศเอก พงษสุวรรณ ศรีสุวรรณ)
ผูวิจัย

นาวาอากาศเอก พงษสุวรรณ ศรีสุวรรณ
โทร. 081-8154051
e-mail: pongsuwan_sri@yahoo.com

292
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พฤศจิกายน 2552
เรื่อง ขอความรวมมือในการสนทนากลุม
เรียน
กระผม นาวาอากาศเอก พงษสุวรรณ ศรีสุวรรณ อาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศ กําลังทําวิจัย
เรื่อง "การกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ กองทัพอากาศ: วิธีวิจัยแบบผสมของ
การสังเคราะหงานวิจัย การวิจัยเชิงสํารวจ และการวิจัยประเมินความตองการจําเปน" ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา
การศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูวิจัยสนใจที่จะกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของ
หลักสูตรการทัพอากาศ อันจะนําไปสูการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงที่จําเปนของผูบังคับบัญชา และฝายเสนาธิการ/
ฝายอํานวยการระดับสูงของกองทัพ
ในการนี้ ผูวิจัยไดพิจารณาเห็นวาทานเปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถใหขอมูลที่เปนประโยชน
ตอการวิจัยนี้ได ซึ่งความอนุเคราะหจากทานจะทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จลงไดดวยดี อนึ่งการนําเสนอขอมูลในครั้งนี้
จะแสดงเปนภาพรวม ไมระบุเปนรายบุคคลหรือระดับสถาบัน จึงใครขอความรวมมือจากทานในการใหขอมูล
โดยการสนทนากลุมตามแนวคําถามที่แนบมาพรอมนี้ จํานวน 1 ชุด ผูเขารวมสนทนากลุมเปนผูแทนนักศึกษา
วิทยาลัยการทัพอากาศ รุนที่ 44 จํานวนรวม 10 คน กําหนดวันเวลาในการสนทนากลุมผูวิจัยจะขอประสานเปน
รายบุคคลในภายหลัง
หวังวาคงไดรับความกรุณาดวยดีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นาวาอากาศเอก พงษสุวรรณ ศรีสุวรรณ)
ผูวิจัย
นาวาอากาศเอก พงษสุวรรณ ศรีสุวรรณ
โทร. 081-8154051
e-mail: pongsuwan_sri@yahoo.com
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แนวคําถามการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)
คําชี้แจงในการสนทนากลุม
1. เอกสารฉบับนี้เปนเอกสารสําหรับผูเขารวมสนทนากลุม(กลุมนักศึกษาและกลุมผูสําเร็จการศึกษา) ซึ่งเปน
สวนหนึ่งในการเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยเรื่อง “การกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพ
อากาศ กองทัพอากาศ: วิธีวิจัยแบบผสมของการสังเคราะหงานวิจัย การวิจัยเชิงสํารวจและการวิจัยประเมิน
ความตองการจําเปน”
2. วัตถุประสงคของการสนทนาในครั้งนี้คือ เพื่อศึกษาสภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหาการดําเนินการ
หลักสูตรวิจัย รวมทั้งแนวทางการพัฒนาการเรียนรูวิจัยของนักศึกษาเพื่อนําสารสนเทศที่ไดไปใชสําหรับกําหนด
กลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
3. ขอความกรุณาทานแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ เพราะความคิดเห็นของทานจะเปนประโยชนมากในการกําหนด
กลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ และผูวิจัยถือวาทานเปนผูใหขอมูลที่สําคัญเนื่องจากทานเปน
ผลผลิตของหลักสูตรการทัพอากาศ
แนวคําถามของการสนทนากลุม
การสนทนากลุมในครั้งนี้เปนสวนที่เกี่ยวของกับสภาพปญหาของการดําเนินการหลักสูตรวิจัยที่สงผล
ต อ การเรี ย นรู วิ จั ย และคุ ณ ภาพผลงานวิ จั ย ของท า น ขอความกรุ ณ ราท า นได แ สดงความคิ ด เห็ น ว า จาก
ประสบการณของทานขณะที่ศึกษา มีปญหาอะไรบางที่สงผลตอการเรียนรูวิจัยและคุณภาพผลงานวิจัยของทาน
ทานมีแนวทางแกไขปญหาเหลานั้นอยางไร รวมทั้งทานมีแนวทางการพัฒนาการเรียนรูวิจัยของทานซึ่งจะสงผล
ใหผลงานวิจัยของทานมีคุณภาพอยางไร สารสนเทศที่ไดผูวิจัยจะนําไปใชกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัย
ของหลักสูตรการทัพอากาศตอไป ขอใหสนทนาตามลําดับหัวขอดังนี้
กลุมนักศึกษา
1. ระดับความรู ความสามารถดานการวิจัยในขณะศึกษาของทานมีเพียงพอที่จะทําวิจัยหรือไม
อยางไร มีปญหาดานใดบางและมีแนวทางแกไขปญหานั้นอยางไร
2. ทานคิดวาแนวทางการพัฒนาการเรียนรูวิจัยเพื่อใหสามารถทําวิจัยไดมีคุณภาพโดยการพัฒนา
ดานตางๆ 4 ดานตอไปนี้อยางไร 1) การบริหารจัดการหลักสูตร 2) ผูสอน 3) ผูเรียน 4) การเรียนการสอน
กลุมผูสําเร็จการศึกษา
1. ระดับความรูความสามารถดานการวิจัยในขณะศึกษาของทานมีเพียงพอที่จะทําวิจัยหรือไม
อยางไร มีปญหาดานใดบางและมีแนวทางแกไขปญหานั้นอยางไร
2. ทานคิดวาแนวทางการพัฒนาการเรียนรูวิจัยเพื่อใหสามารถทําวิจัยไดมีคุณภาพโดยการพัฒนา
ดานตางๆ 4 ดานตอไปนี้อยางไร 1) การบริหารจัดการหลักสูตร 2) ผูสอน 3) ผูเรียน 4) การเรียนการสอน
3. ทานไดใชความรูความสามารถดานการวิจัยในการปฏิบัติงานหรือไมอยางไร
.........................................
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แบบสัมภาษณการวิจัย
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูบริหาร/อาจารย
1. ชื่อ .................................................................. นามสกุล ........................................................................
2. ตําแหนงปจจุบัน .....................................................................................................................................
3. วันที่ใหสัมภาษณ ...................................... เวลา ............................. สถานที่ ...........................................
ตอนที่ 2 สภาพแวดลอมของการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
ในฐานะที่ทานเปน/เคยเปนผูบริหาร/อาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศในระหวางป 2548-2552 โปรด
แสดงทัศนะหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ ดังนี้
1. คุณภาพผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศเปนอยางไร อยูในระดับใด เปนที่พอใจ
หรือไม และถาคุณภาพผลงานวิจัยไมดีมีสาเหตุจากอะไร
2. ถาจะกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศโดยใชการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT
Analysis) ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็นในประเด็นตอไปนี้
2.1 ทานคิดวาอะไรคือจุดแข็ง (strength) ของการสงเสริมการวิจัยซึ่งหมายถึงสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัย
การทัพอากาศที่ทําใหการเรียนรูวิจัยและผลงานวิจัยของนักศึกษามีความกาวหนาและเปนที่ยอมรับ
2.2 ทานคิดวาอะไรคือจุดออน(weakness) ของการสงเสริมการวิจัยซึ่งหมายถึงสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัย
การทัพอากาศที่ไมทําใหการเรียนรูวิจัยและผลงานวิจัยของนักศึกษามีความกาวหนาและเปนที่ยอมรับ
2.3 ทานคิดวาอะไรคือโอกาส (opportunity)ของการสงเสริมการวิจัยซึ่งหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอก
วิทยาลัยการทัพอากาศที่เอื้อตอการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ หรือการทําใหการเรียนรูวิจัย
และผลงานวิจัยของนักศึกษามีความกาวหนาและเปนที่ยอมรับ
2.4 ทานคิดวาอะไรคืออุปสรรค (threats)ของการสงเสริมการวิจัยซึ่งหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกวิทยาลัย
การทัพอากาศที่ไมเอื้อตอการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ หรือการทําใหการเรียนรูวิจัยและ
ผลงานวิจัยของนักศึกษามีความกาวหนาและเปนที่ยอมรับ
2.5 ในความคิดเห็นของทาน กลยุทธหรือแนวทางในการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศควรจะ
มีกลยุทธอะไรบาง
............................................
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แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
ชื่อผูวิจัย ....................................................................................ปที่พิมพ ...................................................
ชื่องานวิจัย ................................................................................................................................................
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับลักษณะงานวิจัยที่ประเมิน
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ประเด็นการประเมิน

ชื่อเรื่องวิจัยมีความชัดเจน นาสนใจ
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ชัดเจน สอดคลองกับเรื่องที่ทําวิจัย
เหตุผลและความจําเปนในการทําวิจัยมีความสมเหตุสมผล
วัตถุประสงคการวิจัยมีความสอดคลองกับชื่อเรื่องและถูกตองตามหลักการวิจัย
ขอบเขตการวิจัยมีความสมเหตุสมผล
ขอตกลงเบื้องตนการวิจัยมีความเหมาะสมและมีเหตุผลรองรับ
ขอจํากัดการวิจัยมีความถูกตองตามหลักการวิจัย
นิยามศัพทเฉพาะมีความชัดเจน
สมมติฐานหรือคําถามวิจัยถูกตองตามหลักการวิจัย และสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของสอดคลองกับเรื่องที่ทําวิจัย
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมีความทันสมัย
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของภาษาไทยและตางประเทศมีสัดสวนเหมาะสม
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมีปริมาณมากพอ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของไดรับการเรียบเรียงเชิงสังเคราะห
กรอบแนวคิดในการวิจัยมีความถูกตองเหมาะสมชัดแจนตามหลักการวิจัย
การออกแบบการวิจัยมีความสอดคลองกับปญหาวิจัย
ขั้นตอนการวิจัยมีความชัดเจน
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางมีความถูกตอง(การเลือกสนามและผูใหขอมูลสําคัญมีความถูกตอง)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีคุณภาพ
กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลมีความชัดเจนและเหมาะสม
สถิติหรือวิธีการที่ใชในการวิเคราะหขอมูลมีความถูกตองเหมาะสม
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลมีความเหมาะสม
การแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูลมีความถูกตองชัดเจน
การสรุปผลการวิจัยมีความถูกตอง
การอภิปรายผลสอดคลองกับผลการวิจัยและครอบคลุมประเด็นปญหาวิจัย
ขอเสนอแนะมีความสอดคลองกับผลการวิจัยและนาเชื่อถือ
โครงสรางการนําเสนอรายงานวิจัยมีความเหมาะสม
การเขียนรายงานวิจัยถูกตองตามหลักการเขียนรายงานทางวิชาการ
เปนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนไดในทางวิชาการ
เปนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนไดในทางปฏิบัติ
หมายเหตุ: ประเด็นการประเมินในวงเล็บเปนประเด็นการประเมินของงานวิจัยเชิงคุณภาพ

ผลการประเมิน
0 1 2 3 4
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เกณฑประเมินคุณภาพสําหรับแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
1. ชื่อเรื่องวิจัยมีความชัดเจน นาสนใจ
0 หมายถึง

ไมระบุถึงปญหาวิจัย (ชื่อเรื่องไมสื่อความหรือสะทอนถึงภาพของงานวิจัย)

1 หมายถึง

ระบุถึงปญหาวิจัย (ชื่อเรื่องสื่อความหรือสะทอนถึงภาพของงานวิจัย แตไมดึงดูดความสนใจ)

2 หมายถึง ระบุถึงปญหาวิจัย ระบุตัวแปรสําคัญที่ศึกษา ไดแก ตัวแปรตนหรือตัวแปรตามอยางใดอยาง
หนึ่งเทานั้น (ชื่อเรื่องสื่อความหรือสะทอนถึงภาพของงานวิจัย และสั้นกะทัดรัด)
3 หมายถึง ระบุถึงปญหาวิจัย ระบุตัวแปรสําคัญที่ศึกษา ไดแก ตัวแปรตนและตัวแปรตามครบถวน (ชื่อ
เรื่องสื่อความหรือสะทอนถึงภาพของงานวิจัย สั้นกะทัดรัด และดึงดูดความสนใจ)
4 หมายถึง

ระบุถึงปญหาวิจัย ระบุตัวแปรสําคัญที่ศึกษา ไดแก ตัวแปรตนและตัวแปรตาม และระบุประชากร
ที่ศึกษา (ชื่อเรื่องสื่อความหรือสะทอนถึงภาพของงานวิจัย สั้นกะทัดรัด ดึงดูดความสนใจมาก
และชวนใหติดตามศึกษา)

2. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ชัดเจน สอดคลองกับเรื่องที่ทําวิจัย
0 หมายถึง

ไมระบุความเปนมาและความสําคัญของปญหา

1 หมายถึง

ระบุแตไมเกี่ยวของกับเรื่องที่ทําวิจัย ไมไดระบุใหเห็นประเด็นของปญหาและความสําคัญใน
การทําวิจัย

2 หมายถึง

แสดงใหเห็นถึงประเด็นปญหาและความสําคัญในการทําวิจัย แตยังไมครอบคลุมประเด็นที่
ศึกษา

3 หมายถึง

แสดงใหเห็นถึงประเด็นปญหาและความสําคัญในการทําวิจัย ครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาโดย
มีเหตุผลสนับสนุน แตเนื้อความไมสอดคลองตอเนื่อง

4 หมายถึง

แสดงใหเห็นถึงประเด็นปญหาและความสําคัญในการทําวิจัย ครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาโดย
มีเหตุผลสนับสนุน เนื้อความสอดคลองตอเนื่อง และขอความมีความกระชับตรงประเด็น

3. เหตุผลและความจําเปนในการทําวิจัยมีความสมเหตุสมผล
0 หมายถึง

เปนเรื่องที่ไมมีความจําเปนในการทําวิจัย

1 หมายถึง

เปนเรื่องที่นาสนใจเพียงอยางเดียว

2 หมายถึง

เปนเรื่องที่ไดองคความรูใหม และไมมีผูใดเคยทํามากอน

3 หมายถึง

เปนเรื่องที่นาสนใจ ไดองคความรูใหม และไมมีผูใดเคยทํามากอน

4 หมายถึง

เปนเรื่องที่นาสนใจ ไดองคความรูใหม ไมมีผูใดเคยทํามากอน และเปนปญหาเรงดวน

4. วัตถุประสงคการวิจัยมีความสอดคลองกับชื่อเรื่องและถูกตองตามหลักการวิจัย
0 หมายถึง

ปญหาวิจัย/วัตถุประสงคการวิจัยไมสอดคลองกับชื่อเรื่อง
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1 หมายถึง

ปญหาวิจัย/วัตถุประสงคการวิจัยมีความสอดคลองกับชื่อเรื่อง

2 หมายถึง

ปญหาวิจัย/วัตถุประสงคการวิจัยมีความสอดคลองกับชื่อเรื่อง ระบุตัวแปรสําคัญที่ศึกษา

3 หมายถึง

ปญหาวิจัย/วัตถุประสงคการวิจัยมีความสอดคลองกับชื่อเรื่อง ระบุตัวแปรสําคัญที่ศึกษา ระบุวิธี
ที่ศึกษา

4 หมายถึง

ปญหาวิจัย/วัตถุประสงคการวิจัยมีความสอดคลองกับชื่อเรื่อง ระบุตัวแปรสําคัญที่ศึกษา และ
ระบุวิธีที่ศึกษา ระบุกลุมประชากรที่ศึกษา

5. ขอบเขตการวิจัยมีความเหมาะสม และมีเหตุผลรองรับ
0 หมายถึง

ไมมีการระบุขอบเขตการวิจัย / ระบุขอบเขตการวิจัยแตไมถูกตอง

1 หมายถึง

กําหนดขอบเขตการวิจัยไมครบถวนโดยมีการระบุถึงตัวแปรหรือประชากรที่ศึกษาเพียงอยางใด
อยางหนึ่ง

2 หมายถึง

กําหนดขอบเขตการวิจัยโดยมีการระบุถึงตัวแปรและประชากรที่ศึกษา

3 หมายถึง

กําหนดขอบเขตการวิจัยโดยมีการระบุถึงตัวแปรครอบคลุมตามกรอบความคิดเชิงทฤษฎี ตัวแปรที่
ผูวิจัยเลือกมาศึกษาและประชากรที่ศึกษา

4 หมายถึง

กําหนดขอบเขตการวิจัยโดยมีการระบุถึงตัวแปรครอบคลุมตามกรอบความคิดเชิงทฤษฎี ตัว
แปรที่ผูวิจัยเลือกมาศึกษาและประชากรที่ศึกษา รวมทั้งมีการอธิบายเหตุผลในการกําหนด
ขอบเขตการวิจัยอยางสมเหตุสมผล

6. ขอตกลงเบื้องตนการวิจัยมีความเหมาะสมและมีเหตุผลรองรับ
0 หมายถึง

กําหนดขอตกลงเบื้องตนไมเกี่ยวของกับการวิจัย / กําหนดขอตกลงเบื้องตนแตไมถูกตอง

1 หมายถึง

ไมมีการกําหนดขอตกลงเบื้องตน

2 หมายถึง

กําหนดขอตกลงเบื้องตนการวิจัยไมเหมาะสมแตมีเหตุผลรองรับ

3 หมายถึง

กําหนดขอตกลงเบื้องตนการวิจัยเหมาะสมแตไมมีเหตุผลรองรับ

4 หมายถึง

กําหนดขอตกลงเบื้องตนการวิจัยเหมาะสมและมีเหตุผลรองรับ / ไมระบุโดยไมกระทบตอขั้นตอน
การทําวิจัย

7. ขอจํากัดการวิจัยมีความถูกตองตามหลักการวิจัย
0 หมายถึง

เขียนขอจํากัดการวิจัยไมถูกตองตามหลักการวิจยั

1 หมายถึง

ไมมีขอจํากัดการวิจัย

2 หมายถึง ไมระบุขอจํากัดการวิจัยที่ถูกตองที่แสดงใหเห็นขอบกพรองในการวิจัย
3 หมายถึง

ระบุขอจํากัดการวิจัยที่ถูกตองที่แสดงใหเห็นขอบกพรองในการวิจัย และอธิบายถึงสาเหตุและผล
ที่เกิด
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4 หมายถึง ระบุขอจํากัดการวิจัยที่ถูกตองที่แสดงใหเห็นขอบกพรองในการวิจัย มีการอธิบายถึงสาเหตุ
และผลที่เกิด รวมทั้งขอเสนอแนะของผูวิจัย
8. นิยามศัพทเฉพาะมีความชัดเจน
0 หมายถึง

ไมมีการนิยามศัพทเฉพาะ / นิยามผิดหลักการวิจัย / นิยามไมเกี่ยวของกับการวิจัย

1 หมายถึง

มีการนิยามเชิงทฤษฎี เฉพาะตัวแปรสําคัญที่ศึกษา แตไมครบถวน

2 หมายถึง

มีการนิยามเชิงทฤษฎี เฉพาะตัวแปรสําคัญที่ศึกษาอยางครบถวน

3 หมายถึง

มีการนิยามเชิงทฤษฎี นิยามเชิงปฏิบัติการ เฉพาะตัวแปรสําคัญที่ศึกษา แตไมครบถวน

4 หมายถึง

มีการนิยามเชิงทฤษฎี นิยามเชิงปฏิบัติการ เฉพาะตัวแปรสําคัญที่ศึกษาอยางครบถวน

9. สมมติฐานหรือคําถามวิจัยถูกตองตามหลักการวิจัยและสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย
0 หมายถึง

ไมมีการระบุ / ระบุแตไมเกี่ยวของกับการวิจัย / ระบุแตไมถูกตอง

1 หมายถึง มีการระบุ แตไมสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย ขอบเขตกวางเกินไป ไมมีประเด็นเฉพาะ
เพื่อคาดวาจะเปนคําตอบที่ไดจากการวิจัย
2 หมายถึง

มีการระบุที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย แตขอบเขตกวางเกินไป ไมมีประเด็นเฉพาะ
เพื่อคาดวาจะเปนคําตอบที่ไดจากการวิจัย หรือไมสมเหตุสมผล ไมระบุที่มาของสมมติฐาน

3 หมายถึง

สอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย ขอบเขตพอเหมาะ สมเหตุสมผล มีที่มาของสมมติฐาน
แตใ ชภ าษาไมก ะทัดรัด อา นเขา ใจยาก สมมติฐ านบางขอ อา นแล ว ไมสามารถระบุไ ดว า
ประเด็นที่คาดวาจะเปนคําตอบที่ไดจากการวิจัยคืออะไร

4 หมายถึง

สอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย สมเหตุสมผลมีหลักฐานสนับสนุน มีคําถามเพียง 1 ประเด็น
ในแตละขอ และคาดวาจะเปนคําตอบที่ไดจากการวิจัย ใชภาษากะทัดรัด อานเขาใจงาย

10. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของสอดคลองกับเรื่องที่ทําวิจัย
0 หมายถึง

ไมสอดคลองกับเรื่องที่ทําวิจัย ใชประโยชนไมได

1 หมายถึง สอดคลองกับเรื่องที่ทําวิจัย แตใหรายละเอียดไมชัดเจน ไมมีการสังเคราะหสรุปเนื้อหา
2 หมายถึง

สอดคลองกับเรื่องที่ทําวิจัย ใหรายละเอียดชัดเจน มีการสังเคราะหสรุปเนื้อหาในบางสวน

3 หมายถึง สอดคลองกับเรื่องที่ทําวิจัย ใหรายละเอียดชัดเจน มีการสังเคราะหสรุปเนื้อหาทุกหัวขอ แต
ขอความไมกระชับ เยิ่นเยอ อานเขาใจยาก
4 หมายถึง สอดคลอ งกับ เรื่ อ งที่ทํ า วิจั ย ใหรายละเอียดชัดเจน มี การสั ง เคราะห สรุป เนื้ อ หาทุกหัว ข อ
ขอความกระชับ อานเขาใจงาย
11. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมีความทันสมัย
0 หมายถึง

ไมมีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมีอายุระหวาง 1 – 5 ป
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1 หมายถึง

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมีอายุระหวาง 1 – 5 ป มีปริมาณไมถึง 30%

2 หมายถึง

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมีอายุระหวาง 1 – 5 ป มีปริมาณมากกวา 30% แตไมถึง 50%

3 หมายถึง

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมีอายุระหวาง 1 – 5 ป มีปริมาณมากกวา 50% แตไมถึง 70%

4 หมายถึง

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมีอายุระหวาง 1 – 5 ป มีปริมาณ 70%

12. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของภาษาไทยและตางประเทศมีสัดสวนเหมาะสม
0 หมายถึง

ไมมีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งภาษาไทยและตางประเทศ

1 หมายถึง

มีเพียงภาษาไทยเทานั้น

2 หมายถึง มีสัดสวนเปนภาษาไทย 80% และภาษาตางประเทศ 20%
3 หมายถึง มีสัดสวนเปน ภาษาไทย 50% และภาษาตางประเทศ 50%
4 หมายถึง มีสัดสวนเปน ภาษาไทย 30% และภาษาตางประเทศ 70%
13. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมีปริมาณมากเพียงพอ
0 หมายถึง

มีจํานวนไมถึง 5 เลม

1 หมายถึง

มีจาํ นวน 5 – 10 เลม

2 หมายถึง

มีจํานวน 10 – 15 เลม

3 หมายถึง

มีจํานวน 15 – 20 เลม

4 หมายถึง

มีจํานวนมากกวา 20 เลม

14. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของไดรับการเรียบเรียงเชิงสังเคราะห
0 หมายถึง

ไมมีการเรียบเรียงเอกสารและเปนเอกสารที่ไมเกี่ยวของ

1 หมายถึง

ไมมีการเรียบเรียงเอกสาร(เปนลักษณะของการนําเอาเนื้อหามาเรียงตอกัน

2 หมายถึง

การเรียบเรียงเอกสารเปนลักษณะการเขียนแบบความเรียง แตแตละเนื้อหาไมมีความปะติดปะตอกัน

3 หมายถึง การเรี ย บเรี ย งเอกสารเป น ลั ก ษณะการเขี ย นแบบความเรี ย ง แต แ ต ล ะเนื้ อ หามี ค วาม
ปะติดปะตอกัน
4 หมายถึง

การเรียบเรียงเอกสารเปนลักษณะของการสังเคราะห

15. กรอบแนวคิดในการวิจัยมีความถูกตองเหมาะสมชัดเจนตามหลักการวิจัย
0 หมายถึง

ไมระบุกรอบแนวคิด / ไมแสดงทฤษฎี/หลักฐานที่มาของกรอบแนวคิด / ระบุไมชัดเจน

1 หมายถึง

ระบุโดยแสดงทฤษฎี/หลักฐานที่มาของกรอบแนวคิดบางสวน ไมมีการสังเคราะหสรางกรอบ
แนวคิดใหเห็น

2 หมายถึง ระบุโดยแสดงทฤษฎี/หลักฐานที่มาของกรอบแนวคิดครบถวน แตไมมีการสังเคราะหสราง
กรอบแนวคิดใหเห็น
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3 หมายถึง

ระบุโดยแสดงทฤษฎี/หลักฐานที่มาของกรอบแนวคิดครบถวน มีการสังเคราะหสรุปกรอบแนวคิด
แตไมมีแผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรหรือแสดงแผนภาพความสัมพันธระหวางตัว
แปรแตไมถูกตอง

4 หมายถึง ระบุโดยแสดงทฤษฎี/หลักฐานที่มาของกรอบแนวคิดครบถวน มีการสังเคราะหสรุปกรอบ
แนวคิด และแสดงแผนภาพความสัมพันธระหวางตัวแปรอยางถูกตอง
16. การออกแบบการวิจัยมีความสอดคลองกับปญหาวิจัย
0 หมายถึง

ไมสอดคลองกับปญหาวิจัย

1 หมายถึง

ทําใหไดแนวทางการวิจัยที่จะไดคําตอบตรงประเด็นกับปญหาวิจัย

2 หมายถึง ทําใหผลของการวิจัยมีความตรงภายใน หรือความตรงภายนอกอยางใดอยางหนึ่ง
3 หมายถึง

ทําใหผลของการวิจัยมีความตรงภายใน และความตรงภายนอก

4 หมายถึง ทําใหไดแนวทางการวิจัยที่จะไดคําตอบตรงประเด็นกับปญหาวิจัย และทําใหผลของการวิจัย
มีความตรงภายใน และความตรงภายนอก
17. ขั้นตอนการวิจัยมีความชัดเจน
0 หมายถึง

ไมมีการอธิบายขั้นตอนการวิจัย

1 หมายถึง

อธิบายวิธีการดําเนินการวิจัยไมครบถวน

2 หมายถึง

อธิบายวิธีดําเนินการวิจัยเปนขั้นตอนแตไมชัดเจนทุกขั้นตอน

3 หมายถึง

อธิบายวิธีดําเนินการวิจัยเปนขั้นตอนอยางเหมาะสมและชัดเจนทุกขั้นตอน

4 หมายถึง อธิบายวิธีดําเนินการวิจัยเปนขั้นตอนอยางเหมาะสมและชัดเจนทุกขั้นตอนรวมทั้งมีแผนภูมิ
แสดงขั้นตอนการดําเนินงาน
18. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางมีความถูกตอง (การเลือกสนามและผูใหขอมูลสําคัญมีความถูกตอง)
0 หมายถึง

ไมระบุกลุมประชากร และกลุมตัวอยาง (ไมระบุการเลือกสนามและผูใหขอมูลสําคัญ)

1 หมายถึง ไมระบุกลุมประชากร แตระบุกลุมตัวอยาง (ระบุการเลือกสนามและผูใหขอมูลสําคัญแตไม
ระบุเกณฑในการเลือก)
2 หมายถึง ระบุกลุมประชากร ระบุกลุมตัวอยาง แตไมระบุวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง (ระบุการเลือกสนาม
และผูใหขอมูลสําคัญ ระบุเกณฑการเลือก แตไมใหเหตุผลในการกําหนดเกณฑ)
3 หมายถึง ระบุกลุมประชากร ระบุกลุมตัวอยาง ระบุวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง แตใหรายละเอียดใน
วิธีการเลือกกลุมตัวอยางไมชัดเจน (ระบุการเลือกสนามและผูใหขอมูลสําคัญ ระบุเกณฑการ
เลือก ใหเหตุผลในการกําหนดเกณฑ แตเกณฑการเลือกยังไมเหมาะสม)
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4 หมายถึง ระบุกลุมประชากร ระบุกลุมตัวอยาง ระบุวิธีการเลือกตัวอยาง และใหรายละเอียดในการ
เลือกกลุมตัวอยางชัดเจน (ระบุการเลือกสนามและผูใหขอมูลสําคัญ ระบุเกณฑการเลือก ให
เหตุผลในการกําหนดเกณฑ และเกณฑการเลือกเหมาะสม)
19. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีคุณภาพ
0 หมายถึง

ไมระบุที่มาของเครื่องมือวิจัย / เครื่องมือไมมีคุณภาพ

1 หมายถึง

ระบุที่มาและวิธีสรางเครื่องมือ แตไมบอกคุณภาพ หรือวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

2 หมายถึง

ระบุที่มาและวิธีสรางเครื่องมืออยางชัดเจนเปนขั้นตอน บอกวิธีการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ แตไมมีการทดลองใชเครื่องมือ

3 หมายถึง

ระบุที่มาและวิธีสรางเครื่องมืออยางชัดเจนเปนขั้นตอน บอกวิธีการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ มีการทดลองใชเครื่องมือ แตไมบอกการปรับปรุงเครื่องมือ

4 หมายถึง

ระบุที่มาและวิธีสรางเครื่องมืออยางชัดเจนเปนขั้นตอน บอกวิธีการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ มีการทดลองใชเครื่องมือ และมีการปรับปรุงเครื่องมือ

20. กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลมีความชัดเจนและเหมาะสม
0 หมายถึง

ไมมีการระบุถึงกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล

1 หมายถึง

ระบุถึงกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล แตไมระบุเปนขั้นตอน อานแลวสับสน

2 หมายถึง

ระบุถึงกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลเปนขั้นตอน แตวิธีการใหรายละเอียดไมชัดเจน

3 หมายถึง

ระบุถึงกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลเปนขั้นตอน วิธีการเก็บขอมูลเหมาะสม แตขอความ
ไมกระชับ เยิ่นเยอ อานเขาใจยาก

4 หมายถึง

ระบุถึงกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลเปนขั้นตอน วิธีการเก็บขอมูลเหมาะสม ใชขอความ
กระชับ อานเขาใจงาย

21. สถิติหรือวิธีการที่ใชในการวิเคราะหขอมูลมีความถูกตองเหมาะสม
0 หมายถึง สถิติหรือวิธีการวิเคราะหขอมูลที่ใช ไมสอดคลองกับปญหาวิจัยหรือวัตถุประสงคการวิจัย /
สถิติหรือวิธีการที่ใชวิเคราะหขอมูลไมถูกตอง
1 หมายถึง สถิ ติ ห รื อ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห ข อ มู ล ที่ ใ ช ส อดคล อ งกั บ ป ญ หาวิ จั ย หรื อ วั ต ถุ ป ระสงค ก ารวิ จั ย
บางสวน
2 หมายถึง

สถิติหรือวิธีการวิเคราะหที่ใชสอดคลองกับปญหาวิจัยหรือวัตถุประสงคการวิจัยครบถวนและ
ระดับขอมูล

3 หมายถึง สถิ ติ ห รื อ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห ข อ มู ล ที่ ใ ช ส อดคล อ งกั บ ป ญ หาวิ จั ย หรื อ วั ต ถุ ป ระสงค ก ารวิ จั ย
ครบถวนและระดับขอมูลที่จะนํามาวิเคราะห มีการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของสถิติที่ใช

303
4 หมายถึง สถิ ติ ห รื อ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห ข อ มู ล ที่ ใ ช ส อดคล อ งกั บ ป ญ หาวิ จั ย หรื อ วั ต ถุ ป ระสงค ก ารวิ จั ย
ครบถวนและระดับขอมูล มีการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของสถิติที่ใช และปรับแกขอมูลให
สามารถนํามาใชในการทดสอบสมมติฐานได
22. การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลมีความเหมาะสม
0 หมายถึง

ไมมีการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล

1 หมายถึง

มีการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลที่ควรจะนําเสนอ แตไมครบถวน

2 หมายถึง

มีการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลที่ควรจะนําเสนออยางครบถวน แตวิธีนําเสนอไม
เหมาะสม เชน แสดงเปนขอความ อานเขาใจยาก

3 หมายถึง

มีการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลที่ควรจะนําเสนออยางครบถวน วิธีนําเสนอเหมาะสม
เชน นําเสนอในรูปตาราง แตไมมีการอธิบายผลการวิเคราะห

4 หมายถึง

มีการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลที่ควรจะนําเสนออยางครบถวน วิธีนําเสนอเหมาะสม
เชน นําเสนอในรูปตาราง มีการอธิบายผลการวิเคราะห

23. การแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูลมีความถูกตองชัดเจน
0 หมายถึง ไมมีการแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล / มีการแปลความหมายผลการวิเคราะหแตไม
สอดคลองกับขอคนพบของการวิจัย
1 หมายถึง

การแปลความหมายผลการวิเคราะหชี้ใหเห็นขอเท็จจริงและขอคนพบของการวิจัยสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการวิจัย

2 หมายถึง การแปลความหมายผลการวิเคราะหชี้ใหเห็นขอเท็จจริงและขอคนพบของการวิจัยสอดคลอง
กับวัตถุประสงคการวิจัยภายใตขอบเขตและความสมบูรณของขอมูลที่ใชวิเคราะห คือ ไมแปล
ความหมายเกินไปจากขอมูลที่มี
3 หมายถึง การแปลความหมายผลการวิเคราะหชี้ใหเห็นขอเท็จจริงและขอคนพบของการวิจัยสอดคลอง
กับวัตถุประสงคการวิจัยภายใตขอบเขตและความสมบูรณของขอมูลที่ใชวิเคราะห คือ ไมแปล
ความหมายเกินไปจากขอมูลที่มี โดยมีการตีความตามลักษณะของกลุมตัวอยางอางอิงไปยัง
ประชากร
4 หมายถึง การแปลความหมายผลการวิเคราะหชี้ใหเห็นขอเท็จจริงและขอคนพบของการวิจัยสอดคลอง
กับวัตถุประสงคการวิจัยภายใตขอบเขตและความสมบูรณของขอมูลที่ใชวเิ คราะห คือ ไมแปล
ความหมายเกินไปจากขอมูลที่มี โดยมีการตีความตามลักษณะของกลุมตัวอยางอางอิงไปยัง
ประชากรตามสมมติฐานการวิจัย
24. การสรุปผลการวิจัยมีความถูกตอง
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0 หมายถึง

ไมมีการสรุปผลการวิจัย

1 หมายถึง

สรุปผลวิจัยไมสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย หรือขอมูลที่ไดจากการคนพบ

2 หมายถึง สรุปผลวิจัยสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยบางสวน ตอบปญหาวิจัยไมครอบคลุมทุก
ปญหา
3 หมายถึง

สรุปผลวิจัยสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย ตอบปญหาวิจัยครอบคลุมทุกปญหา แต
ขอความไมกระชับ อานเขาใจยาก อานแลวไมเขาใจถึงประเด็นที่ชัดเจนที่ตองการสรุป

4 หมายถึง

สรุปผลวิจัยสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย ตอบปญหาวิจัยครอบคลุมทุกปญหา ใช
ขอความกระชับ อานเขาใจงาย อานแลวเขาใจถึงประเด็นที่ตองการสรุปอยางชัดเจน

25. การอภิปรายผลสอดคลองกับผลการวิจัยและครอบคลุมประเด็นปญหาวิจัย
0 หมายถึง

ไมมีการอภิปรายผลการวิจัยที่ได

1 หมายถึง การอภิปรายผลสอดคลองกับผลการวิจัยที่ไดแตไมครอบคลุมทุกประเด็นปญหา
2 หมายถึง การอภิปรายผลสอดคลองกับผลการวิจัยที่ไดและครอบคลุมทุกประเด็นปญหา แตไมมีการ
แสดงเหตุผลยืนยันความถูกตอง นาเชื่อถือของผลการวิจัย
3 หมายถึง

การอภิปรายผลสอดคลองกับผลการวิจัยที่ไดและครอบคลุมทุกประเด็นปญหา มีการแสดงเหตุผล
ยืนยันความถูกตอง นาเชื่อถือของผลการวิจัย แตไมมีการเชื่อมโยงผลการวิจัยกับทฤษฎีหรือ
งานวิจัยในอดีต

4 หมายถึง

การอภิปรายผลสอดคลองกับผลการวิจัยที่ไดและครอบคลุมทุกประเด็นปญหา มีการแสดงเหตุผล
ยืนยันความถูกตอง น าเชื่อถื อของผลการวิ จัย และมีการเชื่อมโยงผลการวิจั ยกับทฤษฎี หรื อ
งานวิจัยในอดีต

26. ขอเสนอแนะมีความสอดคลองกับผลการวิจัยและนาเชื่อถือ
0 หมายถึง

ไมมีการเขียนขอเสนอแนะ / ขอเสนอแนะไมสอดคลองกับผลการวิจัย

1 หมายถึง ขอเสนอแนะสอดคลองกับผลการวิจัยแตเปนขอเสนอแนะที่เปนขอคิดเห็นของผูวิจัยไมไดมา
จากผลการวิจัย
2 หมายถึง ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชและการทําวิจัยครั้งตอไปเปนแนวคิดที่สอดคลองกับ
กระบวนการหรือผลการวิจัย แตขาดเหตุผลรองรับอยางเพียงพอ
3 หมายถึง ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชและการทําวิจัยครั้งตอไปเปนแนวคิดที่สอดคลองกับ
กระบวนการหรือผลการวิจัย และมีเหตุผลรองรับอยางเพียงพอ
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4 หมายถึง ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชและการทําวิจัยครั้งตอไปเปนแนวคิดที่สอดคลองกับ
กระบวนการหรือผลการวิจัย โดยมีเหตุผลรองรับอยางเพียงพอ เปนขอเสนอแนะที่ใหมและมี
ความสมเหตุสมผลที่จะนําไปใชในทางปฏิบัติ
27. โครงสรางการนําเสนอรายงานวิจัยมีความเหมาะสม
0 หมายถึง

การนําเสนอรายงานวิจัยมีองคประกอบของรายงานไมครบถวน / การจัดลําดับเนื้อหาไมเปน
ระบบ

1 หมายถึง การนําเสนอรายงานวิจัยมีองคประกอบของรายงานครบถวน ประกอบดวย ความเปนมาและ
ความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคการวิจัย ขอบเขตการวิจัย วรรณคดีที่เกี่ยวของ กรอบ
ความคิดในการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิเคราะหขอมูล และสรุปอภิปรายผลการวิจยั
2 หมายถึง การนํา เสนอรายงานวิจัยมีองคประกอบของรายงานครบถวน มีการจัดลําดับเนื้อหาจาก
หัวขอใหญไปยังหัวขอยอยอยางเปนระบบ
3 หมายถึง การนํา เสนอรายงานวิจัย มีอ งคป ระกอบของรายงานครบถว น การจัด ลํา ดับ เนื้อ หาเปน
ระบบและแสดงใหเห็นถึงความเปนเอกภาพของเนื้อหา
4 หมายถึง

การนําเสนอรายงานวิจัยมีองคประกอบของรายงานครบถวน การจัดลําดับเนื้อหาเปนระบบ แสดง
ใหเห็นถึงความเปนเอกภาพของเนื้อหาและความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาแตละสวน

28. การเขียนรายงานการวิจัยมีความถูกตองตามหลักการเขียนรายงานทางวิชาการ
0 หมายถึง รูปแบบไมถูกตองตามหลักวิชาการ เชน ไมมีการอางอิง เขียนอางอิงผิด
1 หมายถึง รูปแบบถูกตองตามหลักวิชาการ แตยังอางอิงไมครบถวน
2 หมายถึง รูปแบบถูกตองตามหลักวิชาการ อางอิงครบถวน และใชคําคงเสนคงวา
3 หมายถึง รูปแบบถูกตองตามหลักวิชาการ อางอิงครบถวน ใชคําคงเสนคงวา และใชภาษาไดถูกตอง
4 หมายถึง

รูปแบบถูกตองตามหลักวิชาการ อางอิงครบถวน ใชคําคงเสนคงวา ใชภาษาไดถูกตอง และมี
ความประณีตในการพิมพ

29. เปนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนไดในทางวิชาการ
0 หมายถึง

มีประโยชนในดานวิชาการเฉพาะตัวผูวิจัย

1 หมายถึง

มีประโยชนในดานวิชาการระดับการประยุกตทฤษฎีเพื่อนําไปใช

2 หมายถึง

มีประโยชนในดานวิชาการระดับที่ไดองคความรูใหม

3 หมายถึง

มีประโยชนในดานวิชาการระดับที่ไดองคความรูใหม ปรับปรุงทฤษฎีและแนวคิด

4 หมายถึง

มีประโยชนในดานวิชาการระดับที่ไดองคความรูใหม ปรับปรุงทฤษฎีและแนวคิดรวมไปถึง
การประยุกตทฤษฎีเพื่อนําไปใช
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30. เปนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนไดในทางปฏิบัติ
0 หมายถึง

ผลการวิจัยไมสรางองคความรูใหม

1 หมายถึง

ผลการวิจัยสรางองคความรูใหม สามารถนําไปใชประโยชนไดในระดับบุคคล

2 หมายถึง ผลการวิจัยสรางองคความรูใหม สามารถนําไปใชประโยชนไดในระดับหนวยงานระดับกรม
ของกองทัพ
3 หมายถึง

ผลการวิจัยสรางองคความรูใหม สามารถนําไปใชประโยชนไดในระดับกองทัพ

4 หมายถึง

ผลการวิจัยสรางองคความรูใหม สามารถนําไปใชประโยชนไดในระดับกระทรวง ระดับภูมิภาค
ระดับชาติ

หมายเหตุ: ประเด็นการประเมินในวงเล็บเปนประเด็นการประเมินของงานวิจัยเชิงคุณภาพ
เกณฑการประเมินที่คั่นดวย / หมายถึง ใชเกณฑการประเมินอยางใดอยางหนึ่ง
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แบบสังเคราะหงานวิจัย
1. ชื่องานวิจัย ............................................................................................................................................
2. ชื่อผูวิจัย ................................................................................................................................................
3. ปที่พิมพ  1. ป 2548  2. ป 2549  3. ป 2550  4. ป 2551  5. ป 2552
4. วุฒิการศึกษาสูงสุดของผูวิจัย  1. ปริญญาตรี  2. ปริญญาโท  3. ปริญญาเอก
5. ประเด็นวิจัย
5.1 ประเด็นวิจัยตามกลุมเนื้อหาของหลักสูตรการทัพอากาศ
 1. ผูนําและการบริหาร  2. ยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรทหาร  3. ความมั่นคงแหงชาติ
 4. กําลังทางอากาศ  5. อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................
5.2. ประเด็นวิจัยตามความตองการของกองทัพอากาศ
 1. การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการ การฝกอบรม และการพัฒนาบุคลากร
 2. การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณใหสามารถวางกําลังหนวย
ปฏิบัติการไดอยางเต็มความสามารถ
 3. การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการใชกําลังทางอากาศในการเฝาตรวจระวังภัยทางอากาศ
 4. การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการใชกําลังทางอากาศในการดําเนินกลยุทธรวมกับกําลังอื่นๆ
 5. การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการใชกําลังทางอากาศในการพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน
 6. การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการของกองทัพอากาศ
 7. การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาหลักการและหลักนิยมทางทหาร
 8. อื่นๆ
6. ลักษณะการวิจัย
6.1 แบบการวิจัย
 1. การวิจัยเชิงบรรยาย
 2. การวิจัยเชิงสํารวจ
 3. การวิจัยเชิงสัมพันธ
 4. การวิจัยเปรียบเทียบ-สาเหตุ  5. การวิจัยเชิงทดลอง
 6. การวิจัยเชิงประเมิน
 7. การวิจัยและพัฒนา
 8. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร  9. การวิจัยอนาคต
 10. การสังเคราะหงานวิจัย  11. การวิจัยเชิงคุณภาพ
 12. การวิจัยผสมเชิง
ปริมาณกับเชิงคุณภาพ
6.2 ผลการวิจัย
1) ขอคนพบ
 1. ความรูพื้นฐาน
 2. ความรูประยุกต
 3. นวัตกรรมขั้นการประดิษฐคิดคน  4. นวัตกรรมขั้นการทดลองใช
 5. นวัตกรรมขั้นการนําไปใชทั่วไป
2) ขอเสนอแนะ 1. ระดับนโยบาย  2. ระดับปฏิบัติ 3. ทําวิจัยตอยอด 4. ไมใหขอเสนอแนะ
……………………………………..
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แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามสําหรับผูบริหาร อดีตผูบริหาร อาจารย และอดีตอาจารย
หลักสูตรการทัพอากาศ แบงออกเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม และตอน
ที่ 2 ความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง กรุณากรอกขอมูลหรือทําเครื่องหมาย  ใน ที่ตรงกับความเปนจริงของทาน
1. สถานภาพ  1. ผูบริหาร/อดีตผูบริหาร  2. อาจารย/อดีตอาจารย
2. อายุ (ป)  1. 36 - 40  2. 41 – 45  3. 46 – 50  4. 51 – 55  5. 56 – 60
3. เพศ  1. ชาย
 2. หญิง
4. วุฒิการศึกษาสูงสุด  1. ปริญญาตรี  2. ปริญญาโท  3. ปริญญาเอก
5. ประสบการณดานการวิจัยใน 3 ปที่ผานมา (ป 2550 – 2552) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 1. เขารวมประชุมสัมมนาหรืออบรมทางการวิจัย จํานวน .............. ครั้ง
 2. ทําวิจัยระหวางการปฏิบัติงาน จํานวน ............ เรื่อง
 3. เปนหัวหนาโครงการวิจัย/นักวิจัย จํานวน .............. โครงการ
 4. เปนผูชวยนักวิจัย จํานวน .............. โครงการ
 5. อื่นๆ (โปรดระบุ) ...............................................................................................................................
ตอนที่ 2 ความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
คําชี้แจง โปรดพิจารณาและทําเครื่องหมาย ในชองวาง 2 ชองที่ตรงกับสภาพที่เปนอยูและสภาพที่ควรจะเปน โดย 1
หมายถึง นอยที่สุด 2 หมายถึง นอย 3 หมายถึง ปานกลาง 4 หมายถึง มาก และ 5 หมายถึง มากที่สุด
ตัวอยาง
สภาพที่เปนอยู
สภาพที่ควรจะเปน
ขอความ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
ทานสามารถ
0. ประเมินคุณภาพงานวิจัยได
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ขอความ
ทานคิดวาสภาพการเรียนการสอนหลักสูตรวิจัย
เปนอยางไร
1. มีเอกสารวิชาการ ตํารา สําหรับคนควาวิจัยเพียงพอ
2. มีคอมพิวเตอรและโปรแกรมการวิเคราะหขอมูลที่
ทันสมัย
3. วิทยากร/อาจารยผูบรรยายของหลักสูตรวิจัยมี
ความรูดี
4. วิทยากร/อาจารยผูบรรยายของหลักสูตรวิจัยมี
ผลงานวิจัยสม่ําเสมอ
5. อาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัยใหคําปรึกษาแนะนําดี
6. ความเพียงพอของเวลาที่จัดใหสําหรับการใหคําปรึกษา
ของอาจารย
7. อัตราสวนอาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัยตอนักศึกษา
เหมาะสม
8. มีกระบวนการกําหนดชื่อเรื่องวิจัย/แนวทางทํา
วิจัยที่ชัดเจน
9. การประเมินผลงานวิจัยยุติธรรม
10. มีการสงเสริมการเผยแพรงานวิจัย
ทานคิดวานักศึกษา/ผูสําเร็จการศึกษามีลักษณะ
ตามขอความตอไปนี้ในระดับใด
11. ความรูความสามารถดานการอานรายงานวิจัย
12. ความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร
13. ความรูความสามารถในการสืบคนขอมูล
14. ความรูความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
15. เจตคติตอการวิจัย
16. แรงจูงใจในการเรียนรูการวิจัย
17. ความรูความสามารถในการเขียนรายงาน
ทานคิดวานักศึกษา/ผูสําเร็จการศึกษาสามารถ
18. กําหนดปญหาวิจัย/โจทยวิจัยได

สภาพที่เปนอยู
1

2

3

4

สภาพที่ควรจะเปน
5

1
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3

4

5
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19. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของได
20. กําหนดวิธีการวิจัยที่เหมาะสมกับปญหาวิจัยได
21. กําหนดประชากรและกลุมตัวอยางหรือผูใหขอมูล
สําคัญได
22. กําหนดตัวแปรที่ตองการศึกษาได
23. สรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยได
24. ใชสถิติและแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูลได
25. วิเคราะหและแปลความหมายขอมูลเชิงคุณภาพได
26. เขียนรายงานวิจัยที่ตอบคําถามวิจัยไดครบถวน
ตรงประเด็น มีขอมูลรองรับชัดเจน
27. อภิปรายและใหขอเสนอแนะจากผลการวิจัยได
ทานมีลักษณะตามขอความตอไปนี้ในระดับใด
28. ความรูความสามารถในการใหคําปรึกษาทั่วไป
29. ความรูทางวิชาการที่ทันสมัย
30. ความรูเรื่องวิธีวิทยาการวิจัย
31. ความรูความสามารถในการถายทอดความรูและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
32. ความรูความสามารถในการฝกและการสอนให
นักศึกษาสามารถเขียนรายงานการวิจัยที่ได
มาตรฐาน
33. ทักษะการสื่อสาร
34. ทักษะการเขียนและตรวจแกผลงานวิจัย
35. ความสามารถในการชี้แนะสืบคนขอมูล
36. การใหเวลาในการใหคําปรึกษางานวิจัยที่
เพียงพอ
37. คุณภาพของการใหคําปรึกษางานวิจัย
38. ความสามารถในการประเมินคุณภาพงานวิจัย
ทานสามารถ

สภาพที่เปนอยู
1

2

3

4

สภาพที่ควรจะเปน
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ขอความ

1

2

3

4

สภาพที่ควรจะเปน
5

1

2

3

4

5

39. กําหนดปญหาวิจัย/โจทยวิจัยได
40. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของได
41. กําหนดวิธีการวิจัยได
42. กําหนดประชากรและกลุมตัวอยางหรือผูใหขอมูล
สําคัญได
43. กําหนดตัวแปรที่ตองการศึกษาได
44. สรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยได
45. ใชสถิติและแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูลได
46. วิเคราะหและแปลความหมายขอมูลเชิงคุณภาพได
47. เขียนรายงานวิจัยที่ตอบคําถามวิจัยไดครบถวน
ตรงประเด็น มีขอมูลรองรับชัดเจน
48. อภิปรายและใหขอเสนอแนะได
............................................

ขอขอบพระคุณ
นาวาอากาศเอก พงษสุวรรณ ศรีสุวรรณ
นิสิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธวี ิทยาการวิจัยการศึกษา
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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แบบสอบถามฉบับ นี้เ ปน แบบสอบถามสํา หรับ นักศึก ษาและผูสํา เร็จ การศึก ษาหลักสูต รการทัพ
อากาศ แบง ออกเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 ขอ มูลสว นบุค คลของผูต อบแบบสอบถาม และตอนที่ 2 ความ
ตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง กรุณากรอกขอมูลหรือทําเครื่องหมาย  ใน ที่ตรงกับความเปนจริงของทาน
1. สถานภาพ  1. นักศึกษา  2. ผูสําเร็จการศึกษา
2. อายุ (ป)  1. 36 - 40  2. 41 – 45  3. 46 – 50  4. 51 – 55
3. เพศ  1. ชาย
 2. หญิง
4. วุฒิการศึกษาสูงสุด  1. ปริญญาตรี  2. ปริญญาโท  3. ปริญญาเอก
5. ประสบการณดานการวิจัยใน 3 ปที่ผานมา (ป 2550 – 2552) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 1. เขารวมประชุมสัมมนาหรืออบรมทางการวิจัย จํานวน .............. ครั้ง
 2. ทําวิจัยระหวางการปฏิบัติงาน จํานวน ............ เรื่อง
 3. เปนหัวหนาโครงการวิจัย/นักวิจัย จํานวน .............. โครงการ
 4. เปนผูชวยนักวิจัย จํานวน .............. โครงการ
 5. อื่นๆ (โปรดระบุ) ...............................................................................................................................
ตอนที่ 2 ความตองการจําเปนพัฒนาหลักสูตรวิจัยเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
คําชี้แจง โปรดพิจารณาและทําเครื่องหมาย  ในชองวาง 2 ชองที่ตรงกับสภาพที่เปนอยูและสภาพที่ควรจะเปน โดย
1 หมายถึง นอยที่สุด 2 หมายถึง นอย 3 หมายถึง ปานกลาง 4 หมายถึง มาก และ 5 หมายถึง มากที่สุด
ตัวอยาง
สภาพที่เปนอยู
สภาพที่ควรจะเปน
ขอความ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
ทานสามารถ
0. ประเมินคุณภาพงานวิจัยได
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ขอความ
ทานคิดวาสภาพการเรียนการสอนหลักสูตรวิจัย
เปนอยางไร
1. มีเอกสารวิชาการ ตํารา สําหรับคนควาวิจัยเพียงพอ
2. มีคอมพิวเตอรและโปรแกรมการวิเคราะหขอมูลที่
ทันสมัย
3. วิทยากร/อาจารยผูบรรยายของหลักสูตรวิจัยมี
ความรูดี
4. วิทยากร/อาจารยผูบรรยายของหลักสูตรวิจัยมี
ผลงานวิจัยสม่ําเสมอ
5. อาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัยใหคําปรึกษาแนะนําดี
6. ความเพียงพอของเวลาที่จัดใหสําหรับการใหคําปรึกษา
ของอาจารย
7. อัตราสวนอาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัยตอนักศึกษา
เหมาะสม
8. มีกระบวนการกําหนดชื่อเรื่องวิจัย/แนวทางทํา
วิจัยที่ชัดเจน
9. การประเมินผลงานวิจัยมีความยุติธรรม
10. มีการสงเสริมการเผยแพรงานวิจัย
ทานมีลักษณะตามขอความตอไปนี้ในระดับใด
11. ความรูความสามารถดานการอานรายงานวิจัย
12. ความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร
13. ความรูความสามารถในการสืบคนขอมูล
14. ความรูความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
15. เจตคติตอการวิจัย
16. แรงจูงใจในการเรียนรูการวิจัย
17. ความรูความสามารถในการเขียนรายงาน
ทานสามารถ
18. กําหนดปญหาวิจัย/โจทยวิจัยได

สภาพที่เปนอยู
1

2

3

4

สภาพที่ควรจะเปน
5

1

2

3

4

5
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19. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของได
20. กําหนดวิธีการวิจัยที่เหมาะสมกับปญหาวิจัยได
21. กําหนดประชากรและกลุมตัวอยางหรือผูใหขอมูล
สําคัญได
22. กําหนดตัวแปรที่ตองการศึกษาได
23. สรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยได
24. ใชสถิติและแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูลได
25. วิเคราะหและแปลความหมายขอมูลเชิงคุณภาพได
26. เขียนรายงานวิจัยที่ตอบคําถามวิจัยไดครบถวน
ตรงประเด็น มีขอมูลรองรับชัดเจน
27. อภิปรายและใหขอเสนอแนะจากผลการวิจัยได
อาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัยมีลักษณะตาม
ขอความตอไปนี้ในระดับใด
28. ความรูความสามารถในการใหคําปรึกษาทั่วไป
29. ความรูทางวิชาการที่ทันสมัย
30. ความรูเรื่องวิธีวิทยาการวิจัย
31. ความรูความสามารถในการถายทอดความรูและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
32. ความรูความสามารถในการฝกและการสอนให
นักศึกษาสามารถเขียนรายงานการวิจัยที่ได
มาตรฐาน
33. ทักษะการสื่อสาร
34. ทักษะการเขียนและตรวจแกผลงานวิจัย
35. ความสามารถในการชี้แนะสืบคนขอมูล
36. การใหเวลาในการใหคําปรึกษางานวิจัยที่เพียงพอ
37. คุณภาพของการใหคําปรึกษางานวิจัย
38. ความสามารถในการประเมินคุณภาพงานวิจัย
อาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัยสามารถ

สภาพที่เปนอยู
1

2

3

4

สภาพที่ควรจะเปน
5

1

2

3

4

5
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สภาพที่เปนอยู

ขอความ

1

2

3

4

สภาพที่ควรจะเปน
5

1

2

3

4

5

39. กําหนดปญหาวิจัย/โจทยวิจัยได
40. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของได
41. กําหนดวิธีการวิจัยได
42. กําหนดประชากรและกลุมตัวอยางหรือผูใหขอมูล
สําคัญได
43. กําหนดตัวแปรที่ตองการศึกษาได
44. สรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยได
45. ใชสถิติและแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูลได
46. วิเคราะหและแปลความหมายขอมูลเชิงคุณภาพได
47. เขียนรายงานวิจัยที่ตอบคําถามวิจัยไดครบถวน
ตรงประเด็น มีขอมูลรองรับชัดเจน
48. อภิปรายและใหขอเสนอแนะได
.
...........................................

ขอขอบพระคุณ
นาวาอากาศเอก พงษสุวรรณ ศรีสุวรรณ
นิสิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธวี ิทยาการวิจัยการศึกษา
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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แบบตรวจสอบความเหมาะสมรางกลยุทธกําหนดโดยเทคนิค SWOT Analysis
ผูทรงคุณวุฒิ ......................................................................
การกําหนดกลยุทธสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศในสวนนี้เปนการกําหนดกลยุทธโดยใช
เทคนิคการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) กําหนดกลยุทธโดยการทํา SWOT matrix จาก
สภาพแวดลอมของการสงเสริมการวิจัยตามตารางที่ 1-2 ไดเปนกลยุทธระดับองคกร 4 กลยุทธ ไดแก 1) กลยุทธ
ที่ใชจุดแข็งเพื่อใหไดรับโอกาสมากที่สุดหรือเรียกวา กลยุทธเพื่อขยายงานและสรางความเจริญเติบโต (stars) 2)
กลยุทธที่ใชจดุ แข็งเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรค หรือเรียกวา กลยุทธรักษาเสถียรภาพ ชะลอ ปรับปรุง พัฒนาสมรรถนะ
ภายในเพื่อรอโอกาสที่เหมาะสมในการดําเนินกิจการใหเจริญเติบโตตอไป (cash cows) 3) กลยุทธที่ลดจุดออน
หรือกลยุทธสงเสริม ปรับปรุง เรงรัดเพื่อสรางโอกาสในการขยายงาน หรือสรางความเจริญเติบโตในอนาคต
(question marks) 4) กลยุทธที่ใชลดจุดออน และหลีกเลี่ยงอุปสรรค หรือเรียกวากลยุทธตัดทอน ยุบเลิก ควบ
กิจการ (dogs) ดังแสดงในตารางที่ 3–6
ตารางที่ 1 จุดแข็งและจุดออนของการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศตามมุมมองของ
อาจารย
จุดแข็ง
ดานโครงสรางองคกรและนโยบาย
-

จุดออน
ดานโครงสรางองคกรและนโยบาย
1. การใหความสําคัญดานการวิจัยของผูบัญชาการวิทยาลัยการ
ทัพอากาศมีความไมแนนอนมักเปลี่ยนไปตามบุคคล
2. ความไมเครงคัดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการวิจัย
3. หนวยรับผิดชอบหลักสูตรวิจัยของวิทยาลัยการทัพอากาศยัง
ไมเหมาะสม
ดานประสิทธิผลหลักสูตร(ผลลัพธหลักสูตร)
ดานประสิทธิผลหลักสูตร(ผลลัพธหลักสูตร)
4. คุณภาพงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาอยูในระดับที่ตอง
ไดรับการพัฒนาและมีการนําไปใชประโยชนนอย
ดานบุคลากร
ดานบุคลากร
1. อาจารยผูบรรยายภายนอกเปนผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยใน
5. อาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศสวนใหญยงั ไมพรอมเปนที่
ระดับสูง และใหความสําคัญกับหลักสูตรการทัพอากาศ
ปรึกษาเอกสารวิจัย
2. อาจารยสวนใหญสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการทัพ
6. ที่ปรึกษาจากสายวิทยาการไมไดรับการแตงตั้งอยางเปน
อากาศตางประเทศทําใหมีมุมมองเปรียบเทียบ
ทางการทําใหขาดการปฏิบัติที่จริงจัง
3. นักศึกษามีความผูกพันระหวางรุนพี่รุนนองทางทหารซึ่งทําให 7. นักศึกษาสวนใหญไมมีแรงจูงใจในการทําวิจัย ให
เกิดความชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ความสําคัญกับการวิจัยนอย มองวางานวิจัยเปนเรื่องยาก
4. นักศึกษาบางสวนมีความรูวิจัยระดับปริญญาโท-ปริญญา
8. นักศึกษามีพื้นฐานดานการวิจัยในระดับที่แตกตางกัน
เอก และสวนใหญจบหลักสูตรเสนาธิการกิจที่มีหลักสูตรวิจัย
9. การเตรียมความพรอมใหกับอาจารยยังไมเปนระบบและขาด
ความตอเนื่อง
5. นักศึกษาเปนผูบริหารระดับสูงที่ทําใหสามารถเขาถึงขอมูลได

317
จุดแข็ง
มาก มีประสบการณมาก เปนผูที่มีความรับผิดชอบสูงและมี
ระเบียบวินัย
6. นักศึกษาสามารถทําวิจัยเกี่ยวกับปญหาในสายงานของตนเองได
ดานประสิทธิภาพดานการเงิน
ดานวัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก
7. มีระบบการสืบคนขอมูลดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

ดานการบริหารจัดการหลักสูตร/การเรียนการสอน
8. การกําหนดใหการวิจัยเปนหมวดวิชาหนึ่งของหลักสูตรการ
ทัพอากาศ และผลงานวิจัยเปนสวนหนึ่งของการสําเร็จ
การศึกษา
9. การใหรางวัลผลงานเอกสารวิจัยของวิทยาลัยการทัพอากาศ
10. การจัดการเรียนการสอนมีแผนการเรียนการสอนและการ
ทําวิจัย มีการสอนทฤษฎีวิจัยเตรียมความพรอมใหนักศึกษาทุก
คนและมีการฝกปฏิบัติการเขียนขอเสนอการวิจัย

จุดออน
10. วิธีการจูงใจนักศึกษาโดยการใหรางวัลเอกสารวิจัยไมจูงใจ
พอ และวิธีการจัดการเรียนการสอนกระตุนใหผูเรียนเกิด
แรงจูงใจไดนอย
ดานประสิทธิภาพดานการเงิน
11. วิทยาลัยการทัพอากาศไมมีทุนสนับสนุนการทําวิจัย
ดานวัสดุอุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก
12. การสนับสนุนวัสดุอุปกรณในการทําวิจัยไมเพียงพอเกี่ยวกับ
คูมือการทําเอกสารวิจัย แหลงการใหบริการจัดพิมพ โปรแกรม
การวิเคราะหขอมูล
13. การบริการของหองสมุดในการสืบคนทางอินเทอรเน็ตยังไม
สมบูรณ ไมสามารถ down load ขอมูลวิจัยจากหองสมุด
ภายนอกได และหนังสือ ตําราดานการทหารมีนอย รวมทั้ง
ผลงานวิจัยเกาอางอิงไดนอย
ดานการบริหารจัดการหลักสูตร/การเรียนการสอน
14. ความไมชัดเจนในความสัมพันธของหลักสูตรวิจัยของ
สถานศึกษาในระบบการศึกษาวิชาชีพทางทหาร
15. วัตถุประสงคของหลักสูตรวิจัยยังไมชัดเจนวาตองการใหเปน
ผูใชงานวิจัยหรือเปนผูผลิตงานวิจัย
16. อัตราสวนของอาจารยตอนักศึกษาไมเหมาะสม
17. การสอนโดยการบรรยายรวมไมเหมาะสมกับกลุมนักศึกษา
ที่มีระดับความรูวิจัยที่ตางกัน และไมเนนเรื่องความสําคัญและ
ประโยชนของการวิจัยใหชัดเจน
18. เวลาของการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติยัง
ไมเหมาะสม
19. กระบวนการกําหนดปญหาวิจัยและแนวทางการทําวิจัยยังไม
เหมาะสมทั้งในเชิงความตองการของผูเรียน ความตองการของ
หนวยหัวหนาสายวิทยาการ และความเหมาะสมของรูปแบบและ
เนื้อหา
20. การประเมินผลหลักสูตรยังไมเหมาะสมทั้งในการประเมิน
การใชหลักสูตรและการประเมินผลลัพธของหลักสูตร
21. กระบวนการเผยแพรและใชประโยชนงานวิจัยยังไมเหมาะสม

ตารางที่ 2 โอกาส และอุปสรรคของการสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศตามมุมมองของ
อาจารย
โอกาส
ดานการเมืองและกฎหมาย
1. กองทัพอากาศมีนโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการ
วิจัย เปนที่มาของการกําหนดปญหาวิจัย/โจทยวิจัย

อุปสรรค
ดานการเมืองและกฎหมาย
1. กองทัพอากาศยังขาดความชัดเจนในการนํานโยบายดานการ
วิจัยไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
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โอกาส
อุปสรรค
2. กองทัพอากาศไดจัดทําความรวมมือดานวิชาการกับ
2. นโยบายของหนวยเหนือที่กําหนดใหทําเอกสารวิจัยกลุมไม
สถาบันอุดมศึกษา โดยการทําบันทึกความเขาใจ(MOU) รวมกัน สอดคลองกับวัตถุประสงคของระบบ PME ที่กําหนดใหทาํ
เปนโอกาสที่จะใชแหลงขอมูลวิจัยรวมกันได
เอกสารวิจัยสวนบุคคล
3. กฎ ระเบียบและแบบธรรมเนียมทางทหารทําให
ผูใตบังคับบัญชาไมตองการแสดงความคิดเห็นซึ่งไมเอื้อตอการวิจัย
ดานเศรษฐกิจ
ดานเศรษฐกิจ
3. การใหทุนสนับสนุนจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
4. ทุนอุดหนุนการวิจัยของกองทัพอากาศมีขั้นตอนการพิจารณา
กองทัพอากาศ เปนสิ่งที่ชวยใหมีการนําผลงานวิจัยไปใช
อนุมัติใชเวลานานทําใหไมสอดคลองกับเวลาของหลักสูตร
ประโยชนไดจริง และลดภาระคาใชจายของผูวิจัย
ดานสังคมและวัฒนธรรม
ดานสังคมและวัฒนธรรม
4. หองสมุดภายนอกโดยเฉพาะภายนอกกองทัพเปดกวางใน
5. หนวยงานราชการทางทหารมีการทํางานที่มีเจตนารมณของ
การใหบริการสืบคนขอมูลดวยระบบที่มีประสิทธิภาพ
ผูบังคับบัญชาเปนหลัก มีกฎ ระเบียบและแบบธรรมเนียมทาง
ทหาร สงผลใหไมมอี ิสระทางวิชาการ จึงทํางานแบบไมใชการ
5. บุคลากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญดานการวิจัยให
ความสําคัญกับหลักสูตรการทัพอากาศ โดยใหการสนับสนุน
วิจัยเปนฐาน
การบรรยายและการใหคําปรึกษา
6. หนวยหัวหนาสายวิทยาการตางๆ ของกองทัพอากาศยังให
ความรวมมือในการเสนอปญหาวิจัยไมจริงจัง ไมเต็มใจใหการ
6. หนวยหัวหนาสายวิทยาการตางๆ ของกองทัพอากาศใหการ
สนับสนุนขอมูล และไมนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
สนับสนุนหัวขอปญหาวิจัยและที่ปรึกษางานวิจัยใหกับนักศึกษา
7. กองทัพอากาศไมมีการเผยแพรประชาสัมพันธผลการวิจัย
7. การใหรางวัลเอกสารวิจัยดีเดนโดยมูลนิธิบุพการี
ของกองทัพ
กองทัพอากาศประจําปเปนวัฒนธรรมที่ดีของกองทัพที่สามารถ
8. ขอมูลดานความมั่นคงทางทหารเปนขอมูลที่มีชั้นความลับ
สรางแรงจูงใจใหนกั ศึกษาในการทําวิจัยใหมีคุณภาพ
ทําใหเขาถึงไดยาก
9. การยายหมุนเวียนบุคลากรในกองทัพมีวาระที่สั้นทําใหขาด
8. กองทัพอากาศเปดโอกาสใหหนวยตางๆ ทําโครงการศึกษา
ความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน
เพื่อพัฒนาบุคลากรไดตามความตองการในทุกระดับ
ดานเทคโนโลยี
9. ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เอื้อใหการสืบคนขอมูล การวิเคราะหขอมูล การจัดพิมพ ทําได
งายและรวดเร็วขึ้น ซึ่งกองทัพอากาศมีความพรอมดานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
10. บุคลากรในกองทัพอากาศสวนใหญมีความพรอมดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถตามเทคโนโลยีไดทัน

ดานเทคโนโลยี
10. บุคลากรกองทัพอากาศสวนใหญใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในทางบันเทิงมากกวาการทํางาน

คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ใน  เหมาะสม หรือ  มีสวนที่ควรปรับปรุง หากมีสวนที่ควร
ปรับปรุง ขอความกรุณาใหคําแนะนําในการปรับปรุง
1. กลยุทธที่ใชจุดแข็งเพื่อใหไดรับโอกาสมากที่สุด (กลยุทธ SO)
ตารางที่ 3 ตารางเมทริกซ (matrix) SO
จุดแข็ง (S)
1. อาจารยผูบรรยายภายนอกวิทยาลัย
การทัพอากาศเปนผูเชี่ยวชาญดานการ

โอกาส (O)
1. บุคลากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
ดานการวิจัยใหความสําคัญกับหลักสูตร

กลยุทธ SO
1. กําหนดใหมีการสอนวิจัยโดยใหมี
ความหลากหลายสาขาวิชา
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จุดแข็ง (S)
วิจัยในระดับสูง

โอกาส (O)
การทัพอากาศ โดยใหการสนับสนุนการ
บรรยายและการใหคําปรึกษา

2. อาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศสวน
ใหญสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการทัพ
อากาศตางประเทศทําใหมีมุมมองเชิง
เปรียบเทียบหลักสูตรวิจัย

2. กองทัพอากาศมีนโยบายและ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการวิจัย เปน
ที่มาของการกําหนดปญหาวิจัย/โจทย
วิจัย

3. นักศึกษามีความผูกพันระหวางรุนพี่รุน
นองทางทหารซึ่งทําใหเกิดความ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
4. นักศึกษาบางสวนมีความรูวิจัยระดับ
ปริญญาโท-ปริญญาเอกและสวนใหญ
สําเร็จการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการกิจที่
มีหลักสูตรวิจัยมาแลว
5. นักศึกษาเปนผูบริหารระดับสูงที่สามารถ
เขาถึงขอมูลไดมาก มีประสบการณมาก
เปนผูที่มีความรับผิดชอบสูงและมีระเบียบ
วินัย
6. นักศึกษาสามารถทําวิจัยเกี่ยวกับ
ปญหาในสายงานของตนเองได
7. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของวิทยาลัยการทัพอากาศมี
ความพรอม

3. หนวยหัวหนาสายวิทยาการตางๆ ของ

กองทัพอากาศใหการสนับสนุนหัวขอ
ปญหาวิจัยและที่ปรึกษางานวิจัยกับ
นักศึกษา

4. การทําบันทึกความเขาใจ (MOU) ทาง

วิชาการของกองทัพอากาศรวมกับ
มหาวิทยาลัยตางๆ ทําใหเกิดความ
รวมมือทางวิชาการ
5. หองสมุดภายนอกโดยเฉพาะภายนอก
กองทัพเปดกวางในการใหบริการการ
สืบคนดวยระบบที่มีประสิทธิภาพ
6. ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเอื้อใหการ
สืบคนขอมูล การวิเคราะหขอมูล การ
จัดพิมพ ทําไดงายและรวดเร็วขึ้น ซึ่ง
กองทัพอากาศมีความพรอมดานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
7. บุคลากรในกองทัพอากาศสวนใหญมี
ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ SO
2. สนับสนุนโครงการคลินิกวิจัยโดยขอ
ความรวมมืออาจารยภายนอกเขารวม
โครงการ
3. สนับสนุนใหอาจารยวิทยาลัยการทัพ
อากาศพัฒนาหัวขอปญหาวิจัยจาก
นโยบายและยุทธศาสตรกองทัพอากาศ
4. สงเสริมใหอาจารยวิทยาลัยการทัพ
อากาศมีการแลกเปลี่ยนความรูเชิง
เนื้อหากับหนวยหัวหนาสายวิทยาการ
ตางๆ
5. สนับสนุนใหนกั ศึกษาเลือกทําวิจัยใน
หัวขอปญหาวิจัยจากหนวยหัวหนาสาย
วิทยาการตางๆ ของกองทัพอากาศพรอม
กับขอรับการสนับสนุนงบประมาณทํา
วิจัยจากหนวยหัวหนาสายวิทยาการ

6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของวิทยาลัยการทัพอากาศให
มีขีดความสามารถในการสืบคนจาก
มหาวิทยาลัยที่ทํา MOU รวมกันรวมทัง้
มหาวิทยาลัยอืน่ ๆ
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จุดแข็ง (S)

8. การกําหนดใหการวิจัยเปนหมวดวิชา
หนึ่งของหลักสูตรการทัพอากาศ และ
ผลงานวิจัยเปนสวนหนึ่งของการสําเร็จ
การศึกษา

โอกาส (O)
และการสื่อสาร สามารถตามเทคโนโลยี
ไดทัน
8. กองทัพอากาศมีนโยบายและ

ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการวิจัย เปน
ที่มาของการกําหนดปญหาวิจัย/โจทย
วิจัย
9. บุคลากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
ดานการวิจัยใหความสําคัญกับหลักสูตร
การทัพอากาศ โดยใหการสนับสนุนการ
บรรยายและการใหคําปรึกษา

9. การใหรางวัลผลงานเอกสารวิจัยของ
วิทยาลัยการทัพอากาศ

10. การใหรางวัลเอกสารวิจัยดีเดนโดย
มูลนิธิบุพการีกองทัพอากาศประจําปเปน
วัฒนธรรมที่ดีของกองทัพที่สามารถสราง
แรงจูงใจใหนักศึกษาในการทําวิจัยใหมี
คุณภาพ

10. หลักสูตรวิจัยมีแผนการเรียนการสอน
และการทําวิจัย และมีการสอนทฤษฎี
วิจัยเตรียมความพรอมใหนักศึกษาทุกคน
รวมทั้งมีการฝกปฏิบัติการเขียนขอเสนอ
การวิจัย

11. บุคลากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ

ดานการวิจัยใหความสําคัญกับหลักสูตร
การทัพอากาศ โดยใหการสนับสนุนการ
บรรยายและการใหคําปรึกษา
12. ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเอื้อใหการ
สืบคนขอมูล การวิเคราะหขอมูล การ
จัดพิมพ ทําไดงายและรวดเร็วขึ้น ซึ่ง
กองทัพอากาศมีความพรอมดานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
13. บุคลากรในกองทัพอากาศสวนใหญมี
ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สามารถตามเทคโนโลยี
ไดทัน

ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ SO
 เหมาะสม
 มีสวนที่ควรปรับปรุง

กลยุทธ SO

7. กําหนดนโยบายการสรางเครือขายการ
วิจัยรวมกับมหาวิทยาลัย โดยการทํา
บันทึกความเขาใจ (MOU) ดานการวิจัย
รวมกับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
8. ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรวิจัยของ
หลักสูตรการทัพอากาศ โดยการเพิ่ม
เนื้อหาและเวลาของหมวดวิชาวิจัยใหมี
น้ําหนักความสําคัญมากขึ้น
9. พัฒนาระบบการสรางแรงจูงใจในการ
ทําวิจัยของนักศึกษา เชน ปรับปรุงการให
รางวัลเอกสารวิจัยของวิทยาลัยการทัพ
อากาศโดยการใหรางวัลเปนเงินเพิ่มขึ้น
จากการรับโลรางวัลและการประกาศ
เกียรติคุณ
10. สนับสนุนใหผูเชี่ยวชาญภายนอก
ดานการวิจัยรวมทําแผนการเรียนการ
สอนหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพ
อากาศ
11. เพิ่มการฝกปฏิบัติดานการสืบคน
ขอมูลดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
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คําแนะนําในการปรับปรุง
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2. กลยุทธที่ใชจุดแข็งเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรค (กลยุทธ ST)
ตารางที่ 4 ตารางเมทริกซ (matrix) ST
จุดแข็ง (S)
1. อาจารยผูบรรยายภายนอกเปน
ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยในระดับสูง

2. อาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศสวน
ใหญสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการ
ทัพอากาศตางประเทศ
3. นักศึกษามีความผูกพันระหวางรุนพี่รุน
นองทางทหารซึ่งทําใหเกิดความ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
4. นักศึกษาเปนผูบริหารระดับสูงที่
สามารถเขาถึงขอมูลไดมาก มี
ประสบการณมาก เปนผูที่มีความ
รับผิดชอบสูงและมีระเบียบวินัย
5. นักศึกษาสามารถทําวิจัยเกี่ยวกับ
ปญหาในสายงานของตนเองได
6. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของวิทยาลัยการทัพอากาศมี

อุปสรรค (T)
1. หนวยงานราชการทางทหารมีการ
ทํางานที่มีเจตนารมณของผูบังคับบัญชา
เปนหลัก มีกฎ ระเบียบและแบบธรรม
เนียมทางทหาร สงผลใหไมมีอิสระทาง
วิชาการ จึงทําใหไมเอื้อตอการการ
ปฏิบัติงานแบบใชการวิจัยเปนฐาน
2. กองทัพอากาศยังขาดความชัดเจนในการ
นํานโยบายดานการวิจัยไปสูการปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม

กลยุทธ ST
1. เพิ่มเนื้อหาเรื่องความสําคัญของการ
วิจัยและการปฏิบัติงานที่ใชการวิจัยเปน
ฐาน

3. หนวยหัวหนาสายวิทยาการตางๆ ของ
กองทัพอากาศยังใหความรวมมือในการ
เสนอปญหาวิจัยไมจริงจัง ไมใหการ
สนับสนุนขอมูล และไมนําผลการวิจัยไป
ใชประโยชน

2. พัฒนาทักษะการวิจัยของอาจารย
เพื่อเพิ่มสมรรถนะการวิจัยใหสามารถทํา
วิจัยใหมีคุณภาพสูง และสามารถ
นําไปใชประโยชนในกองทัพได
3. กําหนดใหนักศึกษาเขาไปมีสวนรวม
ในการกําหนดหัวขอปญหาปญหาวิจัย
การกําหนดที่ปรึกษาสายวิทยาการ และ
การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
หนวยหัวหนาสายวิทยาการ

4. กองทัพอากาศไมมีการเผยแพร
ประชาสัมพันธผลการวิจัยของกองทัพ

4. สนับสนุนใหอาจารยและนักศึกษาใช
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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จุดแข็ง (S)
ความพรอม

7. การกําหนดใหการวิจัยเปนหมวดวิชา
หนึ่งของหลักสูตรการทัพอากาศ และ
ผลงานวิจัยเปนสวนหนึ่งของการสําเร็จ
การศึกษา

8. การใหรางวัลผลงานเอกสารวิจัยของ
วิทยาลัยการทัพอากาศ
9. หลักสูตรวิจัยมีแผนการเรียนการสอน
และการทําวิจัย และมีการสอนทฤษฎี
วิจัยเตรียมความพรอมใหนักศึกษาทุกคน
รวมทั้งมีการฝกปฏิบัติการเขียนขอเสนอ
การวิจัย

อุปสรรค (T)
5. บุคลากรกองทัพอากาศสวนใหญใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในทางบันเทิงมากกวาการทํางาน

6. กองทัพอากาศยังขาดความชัดเจนในการ
นํานโยบายดานการวิจัยไปสูการปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม
7. บุคลากรกองทัพอากาศสวนใหญใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในทางบันเทิงมากกวาการทํางาน
8. ขอมูลดานความมั่นคงทางทหารเปน
ขอมูลที่มีชั้นความลับทําใหเขาถึงไดยาก
9. ทุนอุดหนุนการวิจัยของกองทัพอากาศ
มีขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติใชเวลานาน
ทําใหไมสอดคลองกับเวลาของหลักสูตร
10. กองทัพอากาศไมมีการเผยแพร
ประชาสัมพันธผลการวิจัยของกองทัพ

กลยุทธ ST
สื่อสารชวยสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ
5. พัฒนาระบบการเผยแพร
ประชาสัมพันธและการใชประโยชน
งานวิจัยโดยการสงเสริมใหมีการเผยแพร
ประชาสัมพันธผลงานวิจัยทาง
อินเทอรเน็ต
6. วิทยาลัยการทัพอากาศกําหนดใหมีการ
รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดานการ
วิจัยตอกองทัพอากาศ
7. สนับสนุนใหใชการวิจัยเปนสวนหนึ่ง
ของการเรียนการสอนในหมวดวิชาอื่นๆ

8. สนับสนุนใหมีการสรางแรงจูงใจการ
ทําวิจัยของอาจารยและนักศึกษาดวย
รางวัลที่มีคุณคาสูง
9. พัฒนาระบบการเผยแพร
ประชาสัมพันธและการใชประโยชน
ผลงานวิจัยโดยการกําหนดกระบวนการ
เผยแพรประชาสัมพันธผลงานวิจัยไวใน
แผนการจัดการเรียนการสอนวิจัย

ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ ST
 เหมาะสม
 มีสวนที่ควรปรับปรุง
คําแนะนําในการปรับปรุง
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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3. กลยุทธที่ลดจุดออนเพื่อสรางโอกาสในการขยายงานในอนาคต (กลยุทธ WO)
ตารางที่ 5 ตารางเมทริกซ (matrix) WO
จุดออน (W)
1. การใหความสําคัญดานการวิจัยของผู
บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศมี
ความไมแนนอนมักเปลี่ยนไปตามบุคคล
2. ความไมเครงคัดในการปฏิบัติตาม
นโยบาย และกฎระเบียบดานการวิจัย
ของวิทยาลัยการทัพอากาศ
3. หนวยรับผิดชอบหลักสูตรวิจัยของ
วิทยาลัยการทัพอากาศยังไมเหมาะสม
4. คุณภาพงานวิจัยของผูสําเร็จ
การศึกษาอยูในระดับที่ตองไดรับการ
พัฒนาและมีการนําไปใชประโยชนนอย

5. อาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศสวน
ใหญยังไมพรอมเปนที่ปรึกษาเอกสาร
วิจัย ยังตองไดรับการพัฒนา
คุณลักษณะการใหคําปรึกษา
6. ที่ปรึกษาจากสายวิทยาการไมไดรับ
การแตงตั้งอยางเปนทางการทําใหการ
ปฏิบัติไมจริงจัง
7. นักศึกษาสวนใหญไมมีแรงจูงใจใน
การทําวิจัย ใหความสําคัญกับการวิจัย
นอย มองวางานวิจัยเปนเรื่องยาก ยัง
ตองไดรับการพัฒนาคุณลักษณะการ
วิจัยและทักษะการวิจัย
8. นักศึกษามีพื้นฐานดานการวิจัยใน
ระดับที่แตกตางกัน

9. อัตราสวนของอาจารยที่ปรึกษา

โอกาส (O)
1. กองทัพอากาศมีนโยบายและ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการวิจัย เปน
ที่มาของการกําหนดปญหาวิจัย/โจทยวิจัย

กลยุทธ WO
1. กําหนดนโยบายดานการวิจัยของ
วิทยาลัยการทัพอากาศใหเปนลาย
ลักษณอักษร เพื่อการปฏิบัติที่เปน
รูปธรรม

2. กองทัพอากาศมีนโยบายและ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการวิจัย เปน
ที่มาของการกําหนดปญหาวิจัย/โจทยวิจัย
3. การใหทุนสนับสนุนจากหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกกองทัพอากาศ เปนสิ่ง
ที่ชวยใหมีการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนไดจริง และลดภาระคาใชจาย
ของผูวิจัย
4. การใหรางวัลเอกสารวิจัยดีเดนโดยมูลนิธิ
บุพการีกองทัพอากาศประจําปเปน
วัฒนธรรมที่ดีของกองทัพที่สามารถสราง
แรงจูงใจใหนักศึกษาในการทําวิจัยใหมี
คุณภาพ
5. กองทัพอากาศเปดโอกาสใหหนวยตางๆ
ทําโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรได
ตามความตองการในทุกระดับ

2. ปรับปรุงโครงสรางวิทยาลัยการทัพ
อากาศใหมีหนวยรับผิดชอบการวิจัย
โดยเฉพาะ
3. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
ของนักศึกษาเพื่อการนําผลงานวิจัยไป
ใชประโยชน โดยประสานการขอรับ
สนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงตางๆ

6. หนวยหัวหนาสายวิทยาการตางๆ ของ
กองทัพอากาศใหการสนับสนุนหัวขอปญหา
วิจัยและที่ปรึกษางานวิจัยกับนักศึกษา
7. การใหรางวัลเอกสารวิจัยดีเดนโดยมูลนิธิ
บุพการีกองทัพอากาศประจําปเปนวัฒนธรรม
ที่ดีของกองทัพอากาศที่สามารถสรางแรงจูงใจ
ใหนักศึกษาในการทําวิจัยใหมีคุณภาพ

5. พัฒนาระบบการปฏิบัติของที่ปรึกษา
จากหนวยหัวหนาสายวิทยาการ

8. บุคลากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
ดานการวิจัยใหความสําคัญกับหลักสูตร
การทัพอากาศ โดยใหการสนับสนุนการ
บรรยายและการใหคําปรึกษา
9. กองทัพอากาศไดจัดทําความรวมมือดาน

7. ปรับความรูพื้นฐานดานการวิจัยใหอยู
ในระดับที่สามารทําวิจัยเอกสารได และ
จัดอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญดานการ
วิจัยเปนปรึกษา
8. สนับสนุนใหผูเชี่ยวชาญดานการวิจัย

4. สงเสริมการพัฒนาความสามารถใน
การใหคําปรึกษาของอาจารยวิทยาลัย
การทัพอากาศ

6. สงเสริมการพัฒนาการสรางแรงจูงใจ
ในการทําวิจัยของนักศึกษา
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จุดออน (W)
เอกสารวิจัยตอนักศึกษาไมเหมาะสม

10. วิทยาลัยการทัพอากาศไมมีทุน
สนับสนุนการทําวิจัย

11. การสนับสนุนวัสดุอุปกรณในการทํา
วิจัยไมเพียงพอเกี่ยวกับคูมือการทํา
เอกสารวิจัย แหลงการใหบริการจัดพิมพ
โปรแกรมการวิเคราะหขอมูล
12. การบริการของหองสมุดในการ
สืบคนทางอินเทอรเน็ตยังไมสมบูรณ ไม
สามารถ down load ขอมูลวิจัยจาก
หองสมุดภายนอกได และหนังสือ ตํารา
ดานการทหารมีนอย รวมทั้งผลงานวิจัย
เกาอางอิงไดนอย
13. ความไมชัดเจนในความสัมพันธของ
หลักสูตรวิจัยของสถานศึกษาในระบบ
การศึกษาวิชาชีพทางทหาร (PME)
14. วัตถุประสงคของหลักสูตรวิจัยของ
หลักสูตรการทัพอากาศยังไมชัดเจนวา
ตองการใหเปนผูใชงานวิจัยหรือเปน
ผูผลิตงานวิจัย
15. การเตรียมความพรอมใหกับ
อาจารยยังไมเปนระบบและขาดความ
ตอเนื่อง

16. วิธีการจูงใจนักศึกษาโดยการให

โอกาส (O)
วิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา โดยการทํา
บันทึกความเขาใจ(MOU) รวมกัน เปน
โอกาสที่จะใชบุคลากรและแหลงขอมูลวิจัย
รวมกันได
10. บุคลากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
ดานการวิจัยใหความสําคัญกับหลักสูตร
การทัพอากาศ โดยใหการสนับสนุนการ
บรรยายและการใหคําปรึกษา
11. การใหทุนสนับสนุนจากหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกกองทัพอากาศ เปนสิ่ง
ที่ชวยใหมีการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนไดจริง และลดภาระคาใชจาย
ของผูวิจัย
12. กองทัพอากาศไดจัดทําความรวมมือ
ดานวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา โดยการ
ทําบันทึกความเขาใจ(MOU) รวมกัน เปน
โอกาสที่จะใชบุคลากรและแหลงขอมูลวิจัย
รวมกันได

กลยุทธ WO
ภายนอกวิทยาลัยการทัพอากาศทํา
หนาที่อาจารยที่ปรึกษา

13. บุคลากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
ดานการวิจัยใหความสําคัญกับหลักสูตร
การทัพอากาศ โดยใหการสนับสนุนการ
บรรยายและการใหคําปรึกษา

13. ปรับปรุงหลักสูตรวิจัยของการศึกษา
ในระบบ PME โดยใหผูเชี่ยวชาญดาน
หลักสูตรและการวิจัยรวมเปน
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

14. บุคลากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
ดานการวิจัยใหความสําคัญกับหลักสูตร
การทัพอากาศ โดยใหการสนับสนุนการ
บรรยายและการใหคําปรึกษา
15. กองทัพอากาศเปดโอกาสใหหนวย
ตางๆ ทําโครงการศึกษาเพื่อพัฒนา
บุคลากรไดตามความตองการในทุกระดับ
16. การใหรางวัลเอกสารวิจัยดีเดนโดย

14. ปรับปรุงระบบการเตรียมความ
พรอมอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศให
มีความตอเนื่องทุกป โดยใชผูเชี่ยวชาญ
ดานการวิจัยภายนอกและงบประมาณ
กองทัพอากาศ

9. สงเสริมการจัดตั้งกองทุนสนับสนุน
การวิจัยของกองทัพอากาศ
10. ประสานขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย
จากแหลงสนับสนุนทุนวิจัยตางๆ
11. สนับสนุนใหมกี ารใชวัสดุอุปกรณ
รวมกันระหวางหนวยในเครือขายความ
รวมมือทางการวิจัย
12. กําหนดใหมีการจัดทํางบประมาณ
เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณทางการวิจัยของ
วิทยาลัยการทัพอากาศ

15. ปรับปรุงระบบการสรางแรงจูงใจ
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จุดออน (W)
รางวัลเอกสารวิจัยไมจูงใจพอ และ
วิธีการจัดการเรียนการสอนกระตุนให
ผูเรียนเกิดแรงจูงใจไดนอย
17. การสอนโดยการบรรยายรวมไม
เหมาะสมกับกลุมนักศึกษาที่มีระดับ
ความรูวิจัยที่ตางกัน และไมเนนเรื่อง
ความสําคัญและประโยชนของการวิจัยให
ชัดเจน
18. เวลาของการเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติยังไมเหมาะสม
19. กระบวนการกําหนดปญหาวิจัยและ
แนวทางการทําวิจัยยังไมเหมาะสมทัง้ ใน
เชิงความตองการของผูเรียน ความ
ตองการของหนวยหัวหนาสายวิทยาการ
และความเหมาะสมของรูปแบบและ
เนื้อหา
20. การประเมินผลหลักสูตรยังไม
เหมาะสมทั้งในการประเมินการใช
หลักสูตรและการประเมินผลลัพธของ
หลักสูตร
21. กระบวนการเผยแพรและใชประโยชน
งานวิจัยยังไมเหมาะสม

โอกาส (O)
มูลนิธิบุพการีกองทัพอากาศประจําปเปน
วัฒนธรรมที่ดีของกองทัพที่สามารถสราง
แรงจูงใจใหนักศึกษาในการทําวิจัยใหมี
คุณภาพ

กลยุทธ WO
การทํางานวิจัยใหมีคุณภาพของ
นักศึกษาโดยปรับระบบการใหรางวัล
และวิธีการเรียนการสอน

17. กองทัพอากาศมีนโยบายและ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการวิจัย เปน
ที่มาของการกําหนดปญหาวิจัย/โจทยวิจัย

16. กําหนดใหนักศึกษาเขาไปมีสวนรวม
ในการกําหนดหัวขอปญหาวิจัย กําหนด
ที่ปรึกษาสายวิทยาการ และการขอทุน
สนับสนุนการวิจัยจากหนวยหัวหนาสาย
วิทยาการ

18. บุคลากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
ดานการวิจัยใหความสําคัญกับหลักสูตร
การทัพอากาศ โดยใหการสนับสนุนการ
บรรยายและการใหคําปรึกษา
19. ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเอื้อใหการสืบคน
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล การจัดพิมพ ทําได
งายและรวดเร็วขึ้น ซึ่งกองทัพอากาศมีความ
พรอมดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
20. บุคลากรในกองทัพอากาศสวนใหญมี
ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สามารถตามเทคโนโลยีไดทัน

17. ปรับปรุงระบบการประเมินผล
หลักสูตรวิจัยโดยใหผูเชี่ยวชาญ
ภายนอกดานการประเมินและการวิจัย
รวมเปนคณะกรรมการประเมินหลักสูตร
18. ปรับปรุงระบบการเผยแพร
ประชาสัมพันธและการใชประโยชน
งานวิจัย โดยใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใหทั่วถึงทุก
หนวยที่เกี่ยวของ

ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ WO
c เหมาะสม
c มีสวนที่ควรปรับปรุง
คําแนะนําในการปรับปรุง
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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4. กลยุทธที่ใชลดจุดออน และหลีกเลี่ยงอุปสรรค (กลยุทธ WT)
ตารางที่ 6 ตารางเมทริกซ (matrix) WT
จุดออน (W)
1. ความไมเครงคัดในการปฏิบัติตาม
นโยบาย และกฎระเบียบดานการวิจัย
ของวิทยาลัยการทัพอากาศ

2. ที่ปรึกษาจากสายวิทยาการไมไดรับ
การแตงตั้งอยางเปนทางการทําใหการ
ปฏิบัติไมจริงจัง

3. นักศึกษามีพื้นฐานดานการวิจัยใน
ระดับที่แตกตางกัน
4. วิทยาลัยการทัพอากาศไมมีทุน
สนับสนุนการทําวิจัย

5. การบริการของหองสมุดในการสืบคน
ทางอินเทอรเน็ตยังไมสมบูรณ ไม
สามารถ down load ขอมูลวิจัยจาก

อุปสรรค (T)
1. กองทัพอากาศยังขาดความชัดเจนในการ
นํานโยบายดานการวิจัยไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม
2. นโยบายของหนวยเหนือที่กําหนดใหทํา
เอกสารวิจัยกลุมไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของระบบ PME ที่กําหนดใหทํา
เอกสารวิจัยสวนบุคคล
3. กฎ ระเบียบและแบบธรรมเนียมทางทหาร
ทําใหผูใตบังคับบัญชาไมแสดงความ
คิดเห็น และไมเอื้อตอการวิจัย
4. หนวยหัวหนาสายวิทยาการตางๆ ของ
กองทัพอากาศยังใหความรวมมือในการ
เสนอปญหาวิจัยไมจริงจัง ไมใหการ
สนับสนุนขอมูล และไมนําผลการวิจัยไป
ใชประโยชน
5. บุคลากรกองทัพอากาศสวนใหญใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในทางบันเทิงมากกวาการทํางาน
6. ขั้นตอนการพิจารณาใหทุนสนับสนุน
การวิจัยของกองทัพอากาศ มีขั้นตอนมาก
เกินไป สรางความยุง ยากใหกับผูวิจัย และ
ไมสอดคลองกับเวลาของหลักสูตรการทัพ
อากาศ
7. บุคลากรกองทัพอากาศสวนใหญใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในทางบันเทิงมากกวาการทํางาน

กลยุทธ WT
1. กําหนดนโยบายการวิจัยของวิทยาลัย
การทัพอากาศ โดยกําหนดเปนลาย
ลักษณอักษรเพื่อการนําไปปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม

2. พัฒนาระบบการปฏิบัติหนาที่ของที่
ปรึกษาสายวิทยาการโดยจัดใหเปนระบบ
แบบทางการ

3. สนับสนุนใหนกั ศึกษาเรียนรูวิจัยดวย
ตนเองผานทางระบบ e-learning ของ
มหาวิทยาลัยตางๆ
4. สงเสริมการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยของกองทัพอากาศ

5. พัฒนาระบบการสืบคนขอมูลดวย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารโดยการขยายขีดความสามารถให
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จุดออน (W)
หองสมุดภายนอกได และหนังสือ ตํารา
ดานศาสตรทางการทหารมีนอย รวมทั้ง
ผลงานวิจัยเกาอางอิงไดนอย
6. ความไมชัดเจนในความสัมพันธของ
หลักสูตรวิจัยของสถานศึกษาในระบบ
การศึกษาวิชาชีพทางทหาร (PME)
7. วัตถุประสงคหลักสูตรวิจัยของ
วิทยาลัยการทัพอากาศยังไมชัดเจนวา
ตองการใหเปนผูใชงานวิจัยหรือเปน
ผูผลิตงานวิจัย
8. กระบวนการกําหนดปญหาวิจัยและ
แนวทางการทําวิจัยยังไมเหมาะสมทัง้ ใน
เชิงความตองการของผูเรียน ความ
ตองการของหนวยหัวหนาสายวิทยาการ
และความเหมาะสมของรูปแบบและ
เนื้อหา
9. กระบวนการเผยแพรและใชประโยชน
งานวิจัยยังไมเหมาะสม

อุปสรรค (T)

กลยุทธ WT
มีประสิทธิภาพสูงขึน้

8. นโยบายของหนวยเหนือที่กําหนดให
ทําเอกสารวิจัยกลุมไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของระบบ PME ที่กําหนดให
ทําเอกสารวิจัยสวนบุคคล

6. พัฒนาหลักสูตรวิจัยของการศึกษาใน
ระบบวิชาชีพทางทหาร (PME) โดยเฉพาะ
ในสวนของความชัดเจนและความ
สอดคลองกันของวัตถุประสงคหลักสูตร
วิจัยของแตละหลักสูตร

9. หนวยหัวหนาสายวิทยาการตางๆ ของ
กองทัพอากาศยังใหความรวมมือในการ
เสนอปญหาวิจัยไมจริงจัง ไมใหการ
สนับสนุนขอมูล และไมนําผลการวิจัยไป
ใชประโยชน

7. กําหนดโจทยวิจัยแบบมีสวนรวมของ
นักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัย
และที่ปรึกษาสายวิทยาการ

10. กองทัพอากาศไมมีการเผยแพร
ประชาสัมพันธผลการวิจัยของกองทัพ

8. พัฒนาระบบการเผยแพร
ประชาสัมพันธและการใชประโยชน
งานวิจัยของวิทยาลัยการทัพอากาศ เชน
ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กําหนดกระบวนการเผยแพร
ประชาสัมพันธผลงานวิจัยไวในแผนการ
จัดการเรียนการสอนวิจัย

ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ WT
c เหมาะสม
c มีสวนที่ควรปรับปรุง
คําแนะนําในการปรับปรุง
..................................................................................................................................................................
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แบบตรวจสอบความเหมาะสมรางกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
ผูทรงคุณวุฒิ ......................................................................
รางกลยุทธเพื่อสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศเปนการกําหนดกลยุทธโดยการวิเคราะห
เนื้อหากลยุทธสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศที่ไดจากวิธีวิจัย 3 วิธีวิจัย 4 แหลงขอมูล และ 2 วิธีการ
กําหนดกลยุทธ 3 วิธีวิจัย ไดแก การวิจัยเชิงสํารวจ การสังเคราะหงานวิจัย และการวิจัยประเมินความตองการ
จําเปน 4 แหลงขอมูล อาจารย ผูสําเร็จการศึกษา นักศึกษา และรายงานการวิจัย 2 วิธีการกําหนดกลยุทธ
ไดแก การวิเคราะหเนื้อหา และเทคนิค SWOT Analysis ไดรางกลยุทธประกอบดวย 5 กลยุทธหลัก 17 กลยุทธ
รอง และ 71 กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ ดังแสดงในตาราง
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย

9 ใน

c เหมาะสม หรือ c มีสวนที่ควรปรับปรุง หากมีสวนที่ควรปรับปรุง ขอ

ความกรุณาใหคําแนะนําในการปรับปรุง
ตาราง รางกลยุทธหลัก กลยุทธรอง และกลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติของการสงเสริมการวิจัยของ
หลักสูตรการทัพอากาศ
กลยุทธหลัก
1. กลยุทธพัฒนา
นโยบายสงเสริมการ
วิจัย

กลยุทธรอง
1.1 กลยุทธพัฒนา
นโยบายของหนวย
เกี่ยวของ
1.2 กลยุทธพัฒนา

นโยบายวิทยาลัยการทัพ
อากาศ
1.3 กลยุทธพัฒนาองคกร
2. กลยุทธพัฒนาการ

2.1 กลยุทธพัฒนาการ

บริหารจัดการหลักสูตร บริหารงาน

2.2 กลยุทธพัฒนาการ

บริการวัสดุอุปกรณและ
สิ่งอํานวยความสะดวก

แนวทางปฏิบัติ
1. ปรับปรุงระเบียบการพัฒนากําลังพลของกองทัพอากาศ เชน การคัดสรร
บุคคลเขารับราชการ การพิจารณาความกาวหนาในอาชีพ
2. ออกระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการวิจัยของกองทัพอากาศ
3. กําหนดหนวยรับผิดชอบการใชประโยชนงานวิจัยในระดับกองทัพ
1. กําหนดนโยบายดานการสรางเครือขายการวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัย โดย
การทําบันทึกความเขาใจ (MOU) เพื่อการพัฒนาหลักสูตรวิจัยของหลักสูตร
การทัพอากาศ
2. กําหนดแผนระยะยาวดานการวิจัยของวิทยาลัยการทัพอากาศ
ปรับปรุงโครงสรางวิทยาลัยการทัพอากาศใหมีหนวยรับผิดชอบการวิจัย
โดยเฉพาะ
1. บริหารจัดการหลักสูตรวิจัยโดยใชวงจรของเดมมิ่ง
2. บริหารจัดการเวลาการบรรยายและการทําวิจัยที่ประสานสอดคลองกัน เชน
ใหนักศึกษาเรียนภาคทฤษฎีจบกอนสงขอเสนอการวิจัย
3. ปรับปรุงแผนกําหนดการจัดทําเอกสารวิจัย โดยการจัดตารางกําหนดวัน
เวลาการใหคําปรึกษา การคนควา การเสนอความกาวหนาเอกสารวิจัย
4. ปรับปรุงระบบการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัย เชน
จัดอัตราสวนอาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัยตอนักศึกษาใหเหมาะสม
1. เสนอใหมีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยของกองทัพอากาศ
2. กําหนดใหมีการจัดทํางบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณทางการวิจัยของ
วิทยาลัยการทัพอากาศ เชน ปรับปรุงความทันสมัยของคอมพิวเตอรและ
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กลยุทธหลัก

กลยุทธรอง

2.3 กลยุทธพัฒนาการ

เผยแพรประชาสัมพันธ
หลักสูตรวิจัย

2.4 กลยุทธพัฒนาการ

นิเทศติดตามและ
ประเมินผลหลักสูตรวิจัย
3. กลยุทธพัฒนา

3.1 กลยุทธพัฒนา

อาจารย

อาจารยภายในวิทยาลัย
การทัพอากาศ

แนวทางปฏิบัติ
โปรแกรมการวิเคราะหขอมูล
3. ประสานการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงตางๆ
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวิทยาลัยการทัพ
อากาศใหมีขีดความสามารถในการสืบคนขอมูลจากมหาวิทยาลัยทีท่ ํา MOU
รวมกันรวมทั้งมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ
5. ประสานการขอใชวัสดุอุปกรณรวมกันระหวางหนวยในเครือขายความ
รวมมือทางการวิจัย
6. อํานวยความสะดวกดานการพิมพเอกสารวิจัยโดยจัดทําโปรแกรมชวย
การพิมพ(template) ที่สมบูรณ
7. พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพใหเอื้อตอการเรียนรู
1. พัฒนาระบบการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานวิจัย เชน กําหนด
กระบวนการเผยแพรประชาสัมพันธและการใชประโยชนผลงานวิจัย การ
กําหนดไวในแผนการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนใหมีการเผยแพร
ประชาสัมพันธผลงานวิจัยดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และเชื่อมโยงขอมูลที่สามารถเปดเผยไดกับฐานขอมูลของกองทัพและของ
ประเทศ
2. วิทยาลัยการทัพอากาศรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดานการวิจัยตอ
กองทัพอากาศ
พัฒนาระบบการประเมินผลติดตามหลักสูตรวิจัยอยางเปนระบบและมี
มาตรฐาน เชน ปรับระบบการประเมินผลหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพ
อากาศโดยใหผูเชี่ยวชาญภายนอกดานการประเมินและการวิจัยรวมเปน
คณะกรรมการ
1. สนับสนุนใหอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศมีการแลกเปลี่ยนความรูเชิง
เนื้อหากับหนวยหัวหนาสายวิทยาการตางๆ
2. ปรับปรุงระบบการเตรียมความพรอมอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศใหมี
ความตอเนื่องทุกป โดยใชผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยภายนอก สิ่งที่ตองปรับปรุง
พัฒนา ไดแก 1) ความรูเรื่องวิธีวิทยาการวิจัยของอาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัย
2) ความสามารถดานการใหคําปรึกษาทั่วไป การฝก/สอนการเขียนรายงาน
การวิจัย การประเมินคุณภาพงานวิจัย และการเขียนและตรวจแก
ผลงานวิจัย โดยกรณีการประเมินคุณภาพงานวิจัยใหเนนเกี่ยวกับประเด็นที่
ตองพัฒนาโดยดวนใน 9 ประเด็น ไดแก 1) เหตุผลและความจําเปนในการทํา
วิจัย 2) ขอบเขตการวิจัย 3) กรอบแนวคิดในการวิจัย 4) ขั้นตอนการวิจัย 5)
คุณภาพเครื่องมือ 6) การอภิปรายผล 7) โครงสรางการนําเสนอรายงานวิจัย
8) การเขียนรายงานวิจัย 9) ประโยชนในทางวิชาการ
3. สงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยโดยการพัฒนาทักษะการวิจัยของอาจารย
เพื่อเพิ่มสมรรถนะการวิจัยที่สามารถทําวิจัยไดมีคุณภาพสูง และสามารถ
นําไปใชประโยชนในกองทัพได เชน สนับสนุนใหอาจารยวิทยาลัยการทัพ
อากาศศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
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3.2 กลยุทธพัฒนาการใช

อาจารยภายนอก
วิทยาลัยการทัพอากาศ

4. กลยุทธพัฒนา

4.1 กลยุทธพัฒนา

นักศึกษา

ศักยภาพการวิจัยของ
นักศึกษา

4.2 กลยุทธพัฒนาการ

สรางแรงจูงใจของ
นักศึกษา

5. กลยุทธพัฒนาการ

5.1 กลยุทธพัฒนา

แนวทางปฏิบัติ
4. สนับสนุนใหอาจารยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
สืบคนขอมูลทัง้ ในการสอนและการปฏิบัติงาน
5. พัฒนาระบบการสรางแรงจูงใจการทําวิจัยของอาจารย
6. กําหนดเสนทางการปฏิบัติงานและความกาวหนาในอาชีพของอาจารยให
ชัดเจน เชน กําหนดแนวทางการยายหมุนเวียนอาจารยใหมีระยะเวลาที่
เหมาะสม เสนอใหมีระบบการคัดเลือกผูทําหนาที่อาจารยโดยกําหนด
คุณสมบัติที่เหมาะสม
7. การคัดสรรอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศควรใหมีทั้งดานกําลังรบและ
ไมใชกําลังรบ รวมทั้งความสามารถดานการวิจัย
8. จัดตั้งคลังปญญาดานการวิจัยเพื่อชวยเหลืออาจารย
1. ขอความรวมมืออาจารยภายนอกเขารวมโครงการคลินกิ วิจัย ทําหนาที่
อาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัย และรวมวางแผนการเรียนการสอนโดยมี
คาตอบแทน
2. พัฒนาระบบการปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาสายวิทยาการโดยจัดใหเปน
ระบบแบบทางการ
1. ปรับความรูพื้นฐานดานการวิจัยของนักศึกษาใหอยูในระดับที่สามารถทํา
วิจัยเอกสารไดเปนอยางนอย
2. จัดอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญดานการวิจัยเปนที่ปรึกษากับนักศึกษา
กลุมที่มีความสามารถดานการวิจัยนอย
3. สนับสนุนใหนักศึกษาเรียนรูวิจัยดวยตนเองผานทางระบบ e-learning ของ
มหาวิทยาลัยตางๆ และมีระบบการประเมินผลการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
4. สนับสนุนใหนกั ศึกษาใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
สืบคนขอมูลทัง้ ในการศึกษาและการปฏิบัติงาน
5. เตรียมความพรอมนักศึกษาดานความสามารถพื้นฐานการวิจัย เชน การ
ใชคอมพิวเตอร การสืบคนทางอินเทอรเน็ต การเขียนรายงานทางวิชาการ
อานรายงานวิจัย การคิดเชิงเหตุผล
6. พัฒนาทักษะการกําหนดปญหาวิจัย/โจทยวิจัย การกําหนดวิธีการวิจัย การ
กําหนดตัวแปร การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย การใชสถิติและ
แปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหและแปลความหมายขอมูลเชิง
คุณภาพ การอภิปรายและใหขอเสนอแนะ และการเขียนรายงานวิจัย
7. กําหนดใหผูเขารับการศึกษามีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
1. ปรับปรุงระบบการสรางแรงจูงใจการทําวิจัยของนักศึกษา แตตองไมใช
เงินรางวัลเพราะไมสามารถใชงบประมาณได เชน สนับสนุนเงินทุนวิจัย
2. ปรับเจตคติของนักศึกษาตอการวิจัย เชน ปรับการเรียนการสอนที่เนน
ความสําคัญของการวิจัย
3. สนับสนุนใหมีการปลูกฝงเจตคติที่ดีตอการวิจัยตั้งแตสถาบันการศึกษา
ระดับตน ๆ
1. กําหนดใหหลักสูตรระดับตนของระบบ PME มีการเรียนการสอนวิจัย และจัด
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หลักสูตรวิจัย

5.2 กลยุทธพัฒนา

วัตถุประสงคการเรียน
การสอนหลักสูตรวิจัย

5.3 กลยุทธพัฒนา

เนื้อหาวิชาหลักสูตรวิจัย

5.4 กลยุทธพัฒนา

กิจกรรมการเรียนการ
สอนหลักสูตรวิจัย

แนวทางปฏิบัติ
ใหสัมพันธตอเนื่องกัน โดยใหผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการวิจัยรวมเปน
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งกําหนดการวิจัยไวในหลักสูตรอื่นๆ
2. ปรับวัตถุประสงคหลักสูตรวิจัยใหครอบคลุมการทําวิจัยตรงกับความ
ตองการของกองทัพอากาศ
3. ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ โดยการเพิ่ม
เนื้อหาแตไมเพิ่มเวลาและน้ําหนักความสําคัญของหมวดวิชาวิจัย
4. กําหนดใหใชการจัดการเรียนการสอนที่ใชการวิจัยเปนฐานในหมวดวิชาอื่นๆ
5. สนับสนุนใหหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรเสนาธิการกิจเนนเรื่องระเบียบวิธีวิจยั
ใหเขมขนมากขึน้
1. กําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรวิจัยใหมีความชัดเจนเพื่อกําหนด
วิธีการเรียนการสอนที่สอดคลองกับวัตถุประสงค
2. ปรับวัตถุประสงคการเรียนการสอนใหเกิดการเรียนรูในระดับมี
สมรรถภาพการวิจัย (research competency) คือมีทั้งความรูวิธีวิทยา
ทักษะการวิจัย และเจตคติที่ดีตอการวิจัย
1. เพิ่มเนื้อหาเรื่องความสําคัญของการวิจัยและการปฏิบัติงานที่ใชการวิจัยเปนฐาน
2. กําหนดใหมีการสอนวิจัยโดยใหมีความหลากหลายสาขาวิชา โดยเฉพาะ
สาขาวิชาที่ใกลเคียงกับหลักสูตรการทัพอากาศ เชน รัฐศาสตร
3. เพิ่มการบรรยายประสบการณของผูที่ประสบความสําเร็จในการทําวิจัย
และใชประโยชนไดจริง
4. เพิ่มการบรรยายลงลึกในวิธีวิจัยบางแบบ เชน การวิจัยและพัฒนา
1. กําหนดใหอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศพัฒนาหัวขอปญหาวิจัยจาก
นโยบายกองทัพอากาศ ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ เพื่อใหนักศึกษาเลือก
2. กําหนดใหผูเรียนเตรียมหัวขอปญหาวิจัยไวลวงหนากอนเขารับการศึกษา
โดยศึกษาแนวทางกําหนดปญหาวิจัยผานทาง website ของวิทยาลัยการ
ทัพอากาศ
3. พัฒนากระบวนการกําหนดหัวขอปญหาวิจัยและที่ปรึกษาสายวิทยาการให
ชัดเจนและเปนระบบทั้งที่กําหนดโดยนักศึกษา หรือกําหนดโดยหนวยตนสังกัด
หรือหนวยหัวหนาสายวิทยาการ โดยคํานึงถึงความตองการของกองทัพเปน
หลัก และวิทยาลัยการทัพอากาศเปนผูกลั่นกรองกอนใหนักศึกษาเลือกเพื่อ
ความเหมาะสมดานเวลาและเนื้อหา เชน กําหนดใหนักศึกษากําหนดหัวขอ
วิจัยโดยผานการพิจารณาเห็นชอบของหนวยงานของตนหรือหนวยที่
เกี่ยวของ กําหนดโจทยวิจัยแบบมีสวนรวมของนักศึกษา อาจารย และที่
ปรึกษาสายวิทยาการ และสนับสนุนใหนักศึกษาเลือกทําวิจัยในหัวขอ
ปญหาวิจัยจากหนวยหัวหนาสายวิทยาการตางๆ ของกองทัพอากาศ
4. เพิ่มการฝกปฏิบัติดานการสืบคนขอมูลดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
5. จัดอบรมดานการวิจัยใหกับนักศึกษากอนเขาศึกษา
6. จัดการเรียนการสอนโดยแบงกลุมตามระดับความรูความสามารถดานการ
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5.5 กลยุทธพัฒนาสื่อการ

เรียนการสอนหลักสูตร
วิจัย

5.6 กลยุทธพัฒนาการ

ประเมินผลการเรียนการ
สอนหลักสูตรวิจัย

แนวทางปฏิบัติ
วิจัยของนักศึกษา และใชตัวอยางงานวิจัยเปนกรณีศึกษาในงานวิจัยแตละแบบ
7. จัดกลุมนักศึกษาเพื่อการชวยเหลือดานการวิจัยระหวางเพื่อน
8. กําหนดรูปแบบการวิจัยที่เหมาะสมกับหลักสูตร เชน การวิจัยเอกสาร
การลดระดับการทําวิจัยใหมีขนาดเล็ก (baby research) การวิจัยเปนกลุม
9. จัดระบบคลินิกวิจัยสําหรับใหคําปรึกษานักศึกษาอยางเปนทางการ
10. ใชระบบการใหคําปรึกษาเปนกลุมอาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัย
11. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิจัยติดตอกันโดยไมมีการเรียนการสอน
อื่นมาขั้น และใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติในขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการวิจัย
รวมทั้งการฝกวิพากษงานวิจัย
12. ปรับการสอนของอาจารยใหเนนในประเด็นที่ตองพัฒนาโดยดวนใน 9
ประเด็น ไดแก 1) เหตุผลและความจําเปนในการทําวิจัย 2) ขอบเขตการวิจัย
3) กรอบแนวคิดในการวิจัย 4) ขั้นตอนการวิจัย 5) คุณภาพเครื่องมือ 6) การ
อภิปรายผล 7) โครงสรางการนําเสนอรายงานวิจัย 8) การเขียนรายงานวิจัย
และ 9) ประโยชนในทางวิชาการ
13. สนับสนุนใหนักศึกษาเลือกปญหาวิจัยใหครอบคลุมกลุม เนื้อหาของ
หลักสูตรการทัพอากาศ โดยการชี้แจงและใหคําแนะนํา รวมทั้งการตั้งปญหา
วิจัยโดยอาจารย
14. กําหนดใหนักศึกษาทําวิจัยในประเด็นปญหาที่กองทัพอากาศตองการ
ไดแก การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อ 1) การบริหารจัดการ การ
ฝกอบรม และการพัฒนาบุคลากร 2) การจัดหาอาวุธยุทโธปกรณให
สามารถที่จะวางกําลังหนวยปฏิบัติการในระดับตางๆ ไดอยางเต็ม
ความสามารถ 3) การใชกําลังทางอากาศในการเฝาตรวจระวังภัยทาง
อากาศ 4) การใชกําลังทางอากาศในการดําเนินกลยุทธรวมกับกําลังอื่นๆ 5)
การใชกําลังทางอากาศในการพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน 6) การ
พัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการของกองทัพอากาศ 7) การพัฒนา
หลักการและหลักนิยมทางทหาร
15. สนับสนุนใหนักศึกษาทําวิจัยในลักษณะการวิจัยที่กองทัพอากาศตองการ
คือแบบการวิจัยและพัฒนาเพื่อใหไดนวัตกรรมสําหรับการแกปญหาและ
พัฒนากองทัพ
1. จัดทําคูมือการทําเอกสารวิจัยที่สมบูรณ และจัดหาเอกสารวิชาการ ตํารา
สําหรับคนควาวิจัยใหเพียงพอ รวมทั้งปรับปรุงความทันสมัยของคอมพิวเตอร
และโปรแกรมการวิเคราะหขอมูล
2. จัดกลุมผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อใชในการ
คนควาและอางอิง
3. กําหนดแหลงขอมูลและวิธีการเขาถึงขอมูลในการคนควาวิจัย
1. จัดใหมีการประเมินผลความกาวหนาเอกสารวิจัยดวยวาจาเปนระยะๆ ใน
รูปของคณะกรรมการประเมินผลการเสนอผลงานเอกสารวิจัย
2. กําหนดระบบการประเมินผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานและมีความยุติธรรม
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ผลการตรวจสอบความเหมาะสมกลยุทธ
1. กลยุทธหลัก
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3. กลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ
c เหมาะสม
c มีสวนที่ควรปรับปรุง
คําแนะนําในการปรับปรุง
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ขอขอบพระคุณ
นาวาอากาศเอก พงษสุวรรณ ศรีสุวรรณ
นิสิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธวี ิทยาการวิจัยการศึกษา
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

335

ภาคผนวก ค
ผลการกําหนดกลยุทธสงเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
โดยเทคนิค SWOT Analysis
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ผลการกําหนดรางกลยุทธสงเสริมการวิจัยหลักสูตรการทัพอากาศโดยเทคนิค SWOT Analysis
จากขอมูลการสัมภาษณอาจารย
1. กลยุทธที่ใชจุดแข็งเพื่อใหไดรับโอกาสมากที่สุด (กลยุทธ SO)
ตารางที่ 1 ตารางเมทริกซ (matrix) SO
จุดแข็ง (S)
1. อาจารยผูบรรยายภายนอกวิทยาลัย
การทัพอากาศเปนผูเชี่ยวชาญดานการ
วิจัยในระดับสูง

โอกาส (O)
1. บุคลากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
ดานการวิจัยใหความสําคัญกับหลักสูตร
การทัพอากาศ โดยใหการสนับสนุนการ
บรรยายและการใหคําปรึกษา

2. อาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศสวน
ใหญสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการทัพ
อากาศตางประเทศทําใหมีมุมมองเชิง
เปรียบเทียบหลักสูตรวิจัย

2. กองทัพอากาศมีนโยบายและ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการวิจัย เปน
ที่มาของการกําหนดปญหาวิจัย/โจทย
วิจัย

3. นักศึกษามีความผูกพันระหวางรุนพี่รุน
นองทางทหารซึ่งทําใหเกิดความ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
4. นักศึกษาบางสวนมีความรูวิจัยระดับ
ปริ ญ ญาโท-ปริ ญ ญาเอกและส ว นใหญ
สําเร็จการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการกิจที่
มีหลักสูตรวิจัยมาแลว
5. นักศึกษาเปนผูบริหารระดับสูงที่สามารถ
เขาถึงขอมูลไดมาก มีประสบการณมาก
เปนผูที่มีความรับผิดชอบสูงและมีระเบียบ
วินัย
6. นักศึกษาสามารถทําวิจัยเกี่ยวกับ
ปญหาในสายงานของตนเองได
7. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของวิทยาลัยการทัพอากาศมี
ความพรอม

3. หนวยหัวหนาสายวิทยาการตางๆ ของ
กองทัพอากาศใหการสนับสนุนหัวขอ
ปญหาวิจัยและที่ปรึกษางานวิจัยกับ
นักศึกษา

4. การทําบันทึกความเขาใจ (MOU) ทาง
วิชาการของกองทัพอากาศรวมกับ
มหาวิทยาลัยตางๆ ทําใหเกิดความ
รวมมือทางวิชาการ
5. หองสมุดภายนอกโดยเฉพาะภายนอก
กองทัพเปดกวางในการใหบริการการ
สืบคนดวยระบบที่มีประสิทธิภาพ
6. ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี

กลยุทธ SO
1. กําหนดใหมีการสอนวิจัยโดยใหมี
ความหลากหลายสาขาวิชา
2. สนับสนุนโครงการคลินิกวิจัยโดยขอ
ความรวมมืออาจารยภายนอกเขารวม
โครงการ
3. สนับสนุนใหอาจารยวิทยาลัยการทัพ
อากาศพัฒนาหัวขอปญหาวิจัยจาก
นโยบายและยุทธศาสตรกองทัพอากาศ
4. สงเสริมใหอาจารยวิทยาลัยการทัพ
อากาศมีการแลกเปลี่ยนความรูเชิง
เนื้อหากับหนวยหัวหนาสายวิทยาการ
ตางๆ
5. สนับสนุนใหนกั ศึกษาเลือกทําวิจัยใน
หัวขอปญหาวิจัยจากหนวยหัวหนาสาย
วิทยาการตางๆ ของกองทัพอากาศพรอม
กับขอรับการสนับสนุนงบประมาณทํา
วิจัยจากหนวยหัวหนาสายวิทยาการ

6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของวิทยาลัยการทัพอากาศให
มี ขี ด ความสามารถในการสื บ ค น จาก
มหาวิทยาลัยที่ทํา MOU รวมกันรวมทั้ง
มหาวิทยาลัยอื่นๆ
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จุดแข็ง (S)

8. การกําหนดใหการวิจัยเปนหมวดวิชา
หนึ่งของหลักสูตรการทัพอากาศ และ
ผลงานวิจัยเปนสวนหนึ่งของการสําเร็จ
การศึกษา

โอกาส (O)
สารสนเทศและการสื่อสารเอื้อใหการ
สืบคนขอมูล การวิเคราะหขอมูล การ
จัดพิมพ ทําไดงายและรวดเร็วขึ้น ซึ่ง
กองทัพอากาศมีความพรอมดานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
7. บุคลากรในกองทัพอากาศสวนใหญมี
ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สามารถตามเทคโนโลยี
ไดทัน
8. กองทัพอากาศมีนโยบายและ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการวิจัย เปน
ที่มาของการกําหนดปญหาวิจัย/โจทย
วิจัย
9. บุคลากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
ดานการวิจัยใหความสําคัญกับหลักสูตร
การทัพอากาศ โดยใหการสนับสนุนการ
บรรยายและการใหคําปรึกษา

กลยุทธ SO

7. กําหนดนโยบายการสรางเครือขายการ
วิจัยรวมกับมหาวิทยาลัย โดยการทํา
บันทึกความเขาใจ (MOU) ดานการวิจัย
รวมกับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
8. ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรวิจัยของ
หลักสูตรการทัพอากาศ โดยการเพิ่ม
เนื้อหาและเวลาของหมวดวิชาวิจัยใหมี
น้ําหนักความสําคัญมากขึ้น
9. การใหรางวัลผลงานเอกสารวิจัยของ 10. การใหรางวัลเอกสารวิจัยดีเดนโดย
9. พัฒนาระบบการสรางแรงจูงใจในการ
วิทยาลัยการทัพอากาศ
มูลนิธิบุพการีกองทัพอากาศประจําปเปน ทําวิจัยของนักศึกษา เชน ปรับปรุงการให
วัฒนธรรมที่ดีของกองทัพที่สามารถสราง รางวัลเอกสารวิจัยของวิทยาลัยการทัพ
แรงจูงใจใหนักศึกษาในการทําวิจัยใหมี
อากาศโดยการใหรางวัลเปนเงินเพิ่มขึ้น
คุณภาพ
จากการรับโลรางวัลและการประกาศ
เกียรติคุณ
10. หลักสูตรวิจัยมีแผนการเรียนการสอน 11. บุคลากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ 10. สนับสนุนใหผูเชี่ยวชาญภายนอก
และการทําวิจัย และมีการสอนทฤษฎี
ดานการวิจัยใหความสําคัญกับหลักสูตร ดานการวิจัยรวมทําแผนการเรียนการ
วิจัยเตรียมความพรอมใหนักศึกษาทุกคน การทัพอากาศ โดยใหการสนับสนุนการ สอนหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพ
รวมทั้งมีการฝกปฏิบัติการเขียนขอเสนอ บรรยายและการใหคําปรึกษา
อากาศ
การวิจัย
12. ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
11. เพิ่มการฝกปฏิบัติดานการสืบคน
ขอมูลดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศและการสื่อสารเอื้อใหการ
สืบคนขอมูล การวิเคราะหขอมูล การ
และการสื่อสาร
จัดพิมพ ทําไดงายและรวดเร็วขึ้น ซึ่ง
กองทัพอากาศมีความพรอมดานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
13. บุคลากรในกองทัพอากาศสวนใหญ
มีความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สามารถตามเทคโนโลยี
ไดทัน
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2. กลยุทธที่ใชจุดแข็งเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรค (กลยุทธ ST)
ตารางที่ 2 ตารางเมทริกซ (matrix) ST
จุดแข็ง (S)
1. อาจารยผูบรรยายภายนอกเปน
ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยในระดับสูง

2. อาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศสวน
ใหญสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการ
ทัพอากาศตางประเทศ
3. นักศึกษามีความผูกพันระหวางรุนพี่รุน
นองทางทหารซึ่งทําใหเกิดความ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
4. นักศึกษาเปนผูบริหารระดับสูงที่
สามารถเขาถึงขอมูลไดมาก มี
ประสบการณมาก เปนผูที่มีความ
รับผิดชอบสูงและมีระเบียบวินัย
5. นักศึกษาสามารถทําวิจัยเกี่ยวกับ
ปญหาในสายงานของตนเองได
6. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของวิทยาลัยการทัพอากาศมี
ความพรอม

7. การกําหนดใหการวิจัยเปนหมวดวิชา
หนึ่งของหลักสูตรการทัพอากาศ และ
ผลงานวิจัยเปนสวนหนึ่งของการสําเร็จ
การศึกษา

8. การใหรางวัลผลงานเอกสารวิจัยของ

อุปสรรค (T)
1. หนวยงานราชการทางทหารมีการ
ทํางานที่มีเจตนารมณของผูบังคับบัญชา
เปนหลัก มีกฎ ระเบียบและแบบธรรม
เนียมทางทหาร สงผลใหไมมีอิสระทาง
วิชาการ จึงทําใหไมเอื้อตอการการ
ปฏิบัติงานแบบใชการวิจัยเปนฐาน
2. กองทัพอากาศยังขาดความชัดเจนในการ
นํานโยบายดานการวิจัยไปสูการปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม
3. หนวยหัวหนาสายวิทยาการตางๆ ของ
กองทัพอากาศยังใหความรวมมือในการ
เสนอปญหาวิจัยไมจริงจัง ไมใหการ
สนับสนุนขอมูล และไมนําผลการวิจัยไป
ใชประโยชน

4. กองทัพอากาศไมมีการเผยแพร
ประชาสัมพันธผลการวิจัยของกองทัพ
5. บุคลากรกองทัพอากาศสวนใหญใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในทางบันเทิงมากกวาการทํางาน

6. กองทัพอากาศยังขาดความชัดเจนในการ
นํานโยบายดานการวิจัยไปสูการปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม
7. บุคลากรกองทัพอากาศสวนใหญใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในทางบันเทิงมากกวาการทํางาน
8. ขอมูลดานความมั่นคงทางทหารเปน
ขอมูลที่มีชั้นความลับทําใหเขาถึงไดยาก
9. ทุนอุดหนุนการวิจัยของกองทัพอากาศ

กลยุทธ ST
1. เพิ่มเนื้อหาเรื่องความสําคัญของการ
วิจัยและการปฏิบัติงานที่ใชการวิจัยเปน
ฐาน

2. พัฒนาทักษะการวิจัยของอาจารย
เพื่อเพิ่มสมรรถนะการวิจัยใหสามารถทํา
วิจัยใหมีคุณภาพสูง และสามารถ
นําไปใชประโยชนในกองทัพได
3. กําหนดใหนักศึกษาเขาไปมีสวนรวม
ในการกําหนดหัวขอปญหาปญหาวิจัย
การกําหนดที่ปรึกษาสายวิทยาการ และ
การขอรั บ ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย จาก
หนวยหัวหนาสายวิทยาการ

4. สนับสนุนใหอาจารยและนักศึกษาใช
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารชวยสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ
5. พัฒนาระบบการเผยแพร
ประชาสัมพันธและการใชประโยชน
งานวิจัยโดยการสงเสริมใหมีการเผยแพร
ประชาสัมพันธผลงานวิจัยทาง
อินเทอรเน็ต
6. วิทยาลัยการทัพอากาศกําหนดใหมีการ
รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดานการ
วิจัยตอกองทัพอากาศ
7. สนับสนุนใหใชการวิจัยเปนสวนหนึ่ง
ของการเรียนการสอนในหมวดวิชาอื่นๆ

8. สนับสนุนใหมีการสรางแรงจูงใจการ
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จุดแข็ง (S)
วิทยาลัยการทัพอากาศ
9. หลักสูตรวิจัยมีแผนการเรียนการสอน
และการทําวิจัย และมีการสอนทฤษฎี
วิจัยเตรียมความพรอมใหนักศึกษาทุกคน
รวมทั้งมีการฝกปฏิบัติการเขียนขอเสนอ
การวิจัย

อุปสรรค (T)
มีขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติใชเวลานาน
ทําใหไมสอดคลองกับเวลาของหลักสูตร
10. กองทัพอากาศไมมีการเผยแพร
ประชาสัมพันธผลการวิจัยของกองทัพ

กลยุทธ ST
ทําวิจัยของอาจารยและนักศึกษาดวย
รางวัลที่มีคุณคาสูง
9. พัฒนาระบบการเผยแพร
ประชาสัมพันธและการใชประโยชน
ผลงานวิจัยโดยการกําหนดกระบวนการ
เผยแพรประชาสัมพันธผลงานวิจัยไวใน
แผนการจัดการเรียนการสอนวิจัย

3. กลยุทธที่ลดจุดออนเพื่อสรางโอกาสในการขยายงานในอนาคต (กลยุทธ WO)
ตารางที่ 3 ตารางเมทริกซ (matrix) WO
จุดออน (W)
1. การใหความสําคัญดานการวิจัยของผู
บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศมี
ความไมแนนอนมักเปลี่ยนไปตามบุคคล
2. ความไมเครงคัดในการปฏิบัติตาม
นโยบาย และกฎระเบียบดานการวิจัย
ของวิทยาลัยการทัพอากาศ
3. หนวยรับผิดชอบหลักสูตรวิจัยของ
วิทยาลัยการทัพอากาศยังไมเหมาะสม
4. คุณภาพงานวิจัยของผูสําเร็จ
การศึกษาอยูในระดับที่ตองไดรับการ
พัฒนาและมีการนําไปใชประโยชนนอย

5. อาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศสวน
ใหญยังไมพรอมเปนที่ปรึกษาเอกสาร
วิจัย ยังตองไดรับการพัฒนา
คุณลักษณะการใหคําปรึกษา
6. ที่ปรึกษาจากสายวิทยาการไมไดรับ
การแตงตั้งอยางเปนทางการทําใหการ
ปฏิบัติไมจริงจัง
7. นักศึกษาสวนใหญไมมีแรงจูงใจใน

โอกาส (O)
1. กองทัพอากาศมีนโยบายและ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการวิจัย เปน
ที่มาของการกําหนดปญหาวิจัย/โจทยวิจัย

กลยุทธ WO
1. กําหนดนโยบายดานการวิจัยของ
วิทยาลัยการทัพอากาศใหเปนลาย
ลักษณอักษร เพื่อการปฏิบัติที่เปน
รูปธรรม

2. กองทัพอากาศมีนโยบายและ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการวิจัย เปน
ที่มาของการกําหนดปญหาวิจัย/โจทยวิจัย
3. การใหทุนสนับสนุนจากหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกกองทัพอากาศ เปนสิ่ง
ที่ชวยใหมีการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนไดจริง และลดภาระคาใชจาย
ของผูวิจัย
4. การใหรางวัลเอกสารวิจัยดีเดนโดยมูลนิธิ
บุพการีกองทัพอากาศประจําปเปน
วัฒนธรรมที่ดีของกองทัพที่สามารถสราง
แรงจูงใจใหนักศึกษาในการทําวิจัยใหมี
คุณภาพ
5. กองทัพอากาศเปดโอกาสใหหนวยตางๆ
ทําโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรได
ตามความตองการในทุกระดับ

2. ปรับปรุงโครงสรางวิทยาลัยการทัพ
อากาศใหมีหนวยรับผิดชอบการวิจัย
โดยเฉพาะ
3. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
ของนักศึกษาเพื่อการนําผลงานวิจัยไป
ใชประโยชน โดยประสานการขอรับ
สนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงตางๆ

6. หนวยหัวหนาสายวิทยาการตางๆ ของ
กองทัพอากาศใหการสนับสนุนหัวขอปญหา
วิจัยและที่ปรึกษางานวิจัยกับนักศึกษา
7. การใหรางวัลเอกสารวิจัยดีเดนโดยมูลนิธิ

5. พัฒนาระบบการปฏิบัติของที่ปรึกษา
จากหนวยหัวหนาสายวิทยาการ

4. สงเสริมการพัฒนาความสามารถใน
การใหคําปรึกษาของอาจารยวิทยาลัย
การทัพอากาศ

6. สงเสริมการพัฒนาการสรางแรงจูงใจ
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จุดออน (W)
การทําวิจัย ใหความสําคัญกับการวิจัย
นอย มองวางานวิจัยเปนเรื่องยาก ยัง
ตองไดรับการพัฒนาคุณลักษณะการ
วิจัยและทักษะการวิจัย
8. นักศึกษามีพื้นฐานดานการวิจัยใน
ระดับที่แตกตางกัน

9. อัตราสวนของอาจารยที่ปรึกษา
เอกสารวิจัยตอนักศึกษาไมเหมาะสม

10. วิทยาลัยการทัพอากาศไมมีทุน
สนับสนุนการทําวิจัย

11. การสนับสนุนวัสดุอุปกรณในการทํา
วิจัยไมเพียงพอเกี่ยวกับคูมือการทํา
เอกสารวิจัย แหลงการใหบริการจัดพิมพ
โปรแกรมการวิเคราะหขอมูล
12. การบริการของหองสมุดในการ
สืบคนทางอินเทอรเน็ตยังไมสมบูรณ ไม
สามารถ down load ขอมูลวิจัยจาก
หองสมุดภายนอกได และหนังสือ ตํารา
ดานการทหารมีนอย รวมทั้งผลงานวิจัย
เกาอางอิงไดนอย
13. ความไมชัดเจนในความสัมพันธของ
หลักสูตรวิจัยของสถานศึกษาในระบบ
การศึกษาวิชาชีพทางทหาร (PME)
14. วัตถุประสงคของหลักสูตรวิจัยของ
หลักสูตรการทัพอากาศยังไมชัดเจนวา
ตองการใหเปนผูใชงานวิจัยหรือเปน

โอกาส (O)
กลยุทธ WO
บุพการีกองทัพอากาศประจําปเปนวัฒนธรรม ในการทําวิจัยของนักศึกษา
ที่ดีของกองทัพอากาศที่สามารถสรางแรงจูงใจ
ใหนักศึกษาในการทําวิจัยใหมีคุณภาพ
8. บุคลากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
ดานการวิจัยใหความสําคัญกับหลักสูตร
การทัพอากาศ โดยใหการสนับสนุนการ
บรรยายและการใหคําปรึกษา
9. กองทัพอากาศไดจัดทําความรวมมือดาน
วิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา โดยการทํา
บันทึกความเขาใจ(MOU) รวมกัน เปน
โอกาสที่จะใชบุคลากรและแหลงขอมูลวิจัย
รวมกันได
10. บุคลากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
ดานการวิจัยใหความสําคัญกับหลักสูตร
การทัพอากาศ โดยใหการสนับสนุนการ
บรรยายและการใหคําปรึกษา
11. การใหทุนสนับสนุนจากหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกกองทัพอากาศ เปนสิ่ง
ที่ชวยใหมีการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนไดจริง และลดภาระคาใชจาย
ของผูวิจัย
12. กองทัพอากาศไดจัดทําความรวมมือ
ดานวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา โดยการ
ทําบันทึกความเขาใจ(MOU) รวมกัน เปน
โอกาสที่จะใชบุคลากรและแหลงขอมูลวิจัย
รวมกันได

7. ปรับความรูพื้นฐานดานการวิจัยใหอยู
ในระดับที่สามารทําวิจัยเอกสารได และ
จัดอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญดานการ
วิจัยเปนปรึกษา
8. สนับสนุนใหผูเชี่ยวชาญดานการวิจัย
ภายนอกวิทยาลัยการทัพอากาศทํา
หนาที่อาจารยที่ปรึกษา

13. บุคลากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
ดานการวิจัยใหความสําคัญกับหลักสูตร
การทัพอากาศ โดยใหการสนับสนุนการ
บรรยายและการใหคําปรึกษา

13. ปรับปรุงหลักสูตรวิจัยของการศึกษา
ในระบบ PME โดยใหผูเชี่ยวชาญดาน
หลักสูตรและการวิจัยรวมเปน
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

9. สงเสริมการจัดตั้งกองทุนสนับสนุน
การวิจัยของกองทัพอากาศ
10. ประสานขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย
จากแหลงสนับสนุนทุนวิจัยตางๆ
11. สนับสนุนใหมกี ารใชวัสดุอุปกรณ
รวมกันระหวางหนวยในเครือขายความ
รวมมือทางการวิจัย
12. กําหนดใหมีการจัดทํางบประมาณ
เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณทางการวิจัยของ
วิทยาลัยการทัพอากาศ
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จุดออน (W)
ผูผลิตงานวิจัย
15. การเตรียมความพรอมใหกับ
อาจารยยังไมเปนระบบและขาดความ
ตอเนื่อง

16. วิธีการจูงใจนักศึกษาโดยการให
รางวัลเอกสารวิจัยไมจูงใจพอ และ
วิธีการจัดการเรียนการสอนกระตุนให
ผูเรียนเกิดแรงจูงใจไดนอย
17. การสอนโดยการบรรยายรวมไม
เหมาะสมกับกลุมนักศึกษาที่มีระดับ
ความรูวิจัยที่ตางกัน และไมเนนเรื่อง
ความสําคัญและประโยชนของการวิจัยให
ชัดเจน
18. เวลาของการเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติยังไมเหมาะสม
19. กระบวนการกําหนดปญหาวิจัยและ
แนวทางการทําวิจัยยังไมเหมาะสมทัง้ ใน
เชิงความตองการของผูเรียน ความ
ตองการของหนวยหัวหนาสายวิทยาการ
และความเหมาะสมของรูปแบบและ
เนื้อหา
20. การประเมินผลหลักสูตรยังไม
เหมาะสมทั้งในการประเมินการใช
หลักสูตรและการประเมินผลลัพธของ
หลักสูตร
21. กระบวนการเผยแพรและใชประโยชน
งานวิจัยยังไมเหมาะสม

โอกาส (O)

กลยุทธ WO

14. บุคลากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
ดานการวิจัยใหความสําคัญกับหลักสูตร
การทัพอากาศ โดยใหการสนับสนุนการ
บรรยายและการใหคําปรึกษา
15. กองทัพอากาศเปดโอกาสใหหนวย
ตางๆ ทําโครงการศึกษาเพื่อพัฒนา
บุคลากรไดตามความตองการในทุกระดับ
16. การใหรางวัลเอกสารวิจัยดีเดนโดย
มูลนิธิบุพการีกองทัพอากาศประจําปเปน
วัฒนธรรมที่ดีของกองทัพที่สามารถสราง
แรงจูงใจใหนักศึกษาในการทําวิจัยใหมี
คุณภาพ

14. ปรับปรุงระบบการเตรียมความ
พรอมอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศให
มีความตอเนื่องทุกป โดยใชผูเชี่ยวชาญ
ดานการวิจัยภายนอกและงบประมาณ
กองทัพอากาศ

17. กองทัพอากาศมีนโยบายและ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการวิจัย เปน
ที่มาของการกําหนดปญหาวิจัย/โจทยวิจัย

16. กําหนดใหนักศึกษาเขาไปมีสวนรวม
ในการกําหนดหัวขอปญหาวิจัย กําหนด
ที่ปรึกษาสายวิทยาการ และการขอทุน
สนับสนุนการวิจัยจากหนวยหัวหนาสาย
วิทยาการ

18. บุคลากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
ดานการวิจัยใหความสําคัญกับหลักสูตร
การทัพอากาศ โดยใหการสนับสนุนการ
บรรยายและการใหคําปรึกษา
19. ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเอื้อใหการสืบคน
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล การจัดพิมพ ทําได
งายและรวดเร็วขึ้น ซึ่งกองทัพอากาศมีความ
พรอมดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
20. บุคลากรในกองทัพอากาศสวนใหญมี
ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สามารถตามเทคโนโลยีไดทัน

17. ปรับปรุงระบบการประเมินผล
หลักสูตรวิจัยโดยใหผูเชี่ยวชาญ
ภายนอกดานการประเมินและการวิจัย
รวมเปนคณะกรรมการประเมินหลักสูตร
18. ปรับปรุงระบบการเผยแพร
ประชาสัมพันธและการใชประโยชน
งานวิจัย โดยใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใหทั่วถึงทุก
หนวยที่เกี่ยวของ

15. ปรับปรุงระบบการสรางแรงจูงใจ
การทํางานวิจัยใหมีคุณภาพของ
นักศึกษาโดยปรับระบบการใหรางวัล
และวิธีการเรียนการสอน
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4. กลยุทธที่ใชลดจุดออน และหลีกเลี่ยงอุปสรรค (กลยุทธ WT)
ตารางที่ 4 ตารางเมทริกซ (matrix) WT
จุดออน (W)
1. ความไมเครงคัดในการปฏิบัติตาม
นโยบาย และกฎระเบียบดานการวิจัย
ของวิทยาลัยการทัพอากาศ

2. ที่ปรึกษาจากสายวิทยาการไมไดรับ
การแตงตั้งอยางเปนทางการทําใหการ
ปฏิบัติไมจริงจัง

3. นักศึกษามีพื้นฐานดานการวิจัยใน
ระดับที่แตกตางกัน
4. วิทยาลัยการทัพอากาศไมมีทุน
สนับสนุนการทําวิจัย

5. การบริการของหองสมุดในการสืบคน
ทางอินเทอรเน็ตยังไมสมบูรณ ไม
สามารถ down load ขอมูลวิจัยจาก
หองสมุดภายนอกได และหนังสือ ตํารา
ดานศาสตรทางการทหารมีนอย รวมทั้ง
ผลงานวิจัยเกาอางอิงไดนอย
6. ความไมชัดเจนในความสัมพันธของ
หลักสูตรวิจัยของสถานศึกษาในระบบ
การศึกษาวิชาชีพทางทหาร (PME)
7. วัตถุประสงคหลักสูตรวิจัยของ
วิทยาลัยการทัพอากาศยังไมชัดเจนวา
ตองการใหเปนผูใชงานวิจัยหรือเปน
ผูผลิตงานวิจัย

อุปสรรค (T)
1. กองทัพอากาศยังขาดความชัดเจนในการ
นํานโยบายดานการวิจัยไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม
2. นโยบายของหนวยเหนือที่กําหนดใหทํา
เอกสารวิจัยกลุมไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของระบบ PME ที่กําหนดใหทํา
เอกสารวิจัยสวนบุคคล
3. กฎ ระเบียบและแบบธรรมเนียมทางทหาร
ทําใหผูใตบังคับบัญชาไมแสดงความ
คิดเห็น และไมเอื้อตอการวิจัย
4. หนวยหัวหนาสายวิทยาการตางๆ ของ
กองทัพอากาศยังใหความรวมมือในการ
เสนอปญหาวิจัยไมจริงจัง ไมใหการ
สนับสนุนขอมูล และไมนําผลการวิจัยไป
ใชประโยชน
5. บุคลากรกองทัพอากาศสวนใหญใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในทางบันเทิงมากกวาการทํางาน
6. ขั้นตอนการพิจารณาใหทุนสนับสนุน
การวิจัยของกองทัพอากาศ มีขั้นตอนมาก
เกินไป สรางความยุง ยากใหกับผูวิจัย และ
ไมสอดคลองกับเวลาของหลักสูตรการทัพ
อากาศ
7. บุคลากรกองทัพอากาศสวนใหญใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในทางบันเทิงมากกวาการทํางาน

กลยุทธ WT
1. กําหนดนโยบายการวิจัยของวิทยาลัย
การทัพอากาศ โดยกําหนดเปนลาย
ลักษณอักษรเพื่อการนําไปปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม

8. นโยบายของหนวยเหนือที่กําหนดให
ทําเอกสารวิจัยกลุมไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของระบบ PME ที่กําหนดให
ทําเอกสารวิจัยสวนบุคคล

6. พัฒนาหลักสูตรวิจัยของการศึกษาใน
ระบบวิชาชีพทางทหาร (PME) โดยเฉพาะ
ในสวนของความชัดเจนและความ
สอดคลองกันของวัตถุประสงคหลักสูตร
วิจัยของแตละหลักสูตร

2. พัฒนาระบบการปฏิบัติหนาที่ของที่
ปรึกษาสายวิทยาการโดยจัดใหเปนระบบ
แบบทางการ

3. สนับสนุนใหนกั ศึกษาเรียนรูวิจัยดวย
ตนเองผานทางระบบ e-learning ของ
มหาวิทยาลัยตางๆ
4. สงเสริมการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยของกองทัพอากาศ

5. พัฒนาระบบการสืบคนขอมูลดวย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารโดยการขยายขีดความสามารถให
มีประสิทธิภาพสูงขึน้
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จุดออน (W)
8. กระบวนการกําหนดปญหาวิจัยและ
แนวทางการทําวิจัยยังไมเหมาะสมทัง้ ใน
เชิงความตองการของผูเรียน ความ
ตองการของหนวยหัวหนาสายวิทยาการ
และความเหมาะสมของรูปแบบและ
เนื้อหา
9. กระบวนการเผยแพรและใชประโยชน
งานวิจัยยังไมเหมาะสม

อุปสรรค (T)
9. หนวยหัวหนาสายวิทยาการตางๆ ของ
กองทัพอากาศยังใหความรวมมือในการ
เสนอปญหาวิจัยไมจริงจัง ไมใหการ
สนับสนุนขอมูล และไมนําผลการวิจัยไป
ใชประโยชน

กลยุทธ WT
7. กําหนดโจทยวิจัยแบบมีสวนรวมของ
นักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัย
และที่ปรึกษาสายวิทยาการ

10. กองทัพอากาศไมมีการเผยแพร
ประชาสัมพันธผลการวิจัยของกองทัพ

8. พัฒนาระบบการเผยแพร
ประชาสัมพันธและการใชประโยชน
งานวิจัยของวิทยาลัยการทัพอากาศ เชน
ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กําหนดกระบวนการเผยแพร
ประชาสัมพันธผลงานวิจัยไวในแผนการ
จัดการเรียนการสอนวิจัย

ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรางกลยุทธโดยผูทรงคุณวุฒิ สรุปไดวา กลยุทธที่กําหนดในแตละ
เมทริกซเปนกลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ เพราะผูวิจัยไมไดทําการคัดเลือกสภาพแวดลอมภายนอกที่สําคัญที่สงผล
กระทบตอองคกรโดยการทําตารางกําหนดประเด็นสําคัญของสภาพแวดลอมภายนอก (issues priority matrix)
ซึ่งเปนตารางความสัมพัน ธระหวางระดับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโอกาสที่จะเกิดขึ้นในแตละประเด็นของ
สภาพแวดลอม และไมไดทําตารางสรุปวิเคราะหปจจัยภายใน (internal factor analysis summary table: IFAS
table) และตารางสรุปวิเคราะหปจจัยภายนอก (external factor analysis summary table: EFAS table) ซึ่ง
เปนตารางหาน้ําหนักความสําคัญของแตละปจจัยโดยการหาผลคูณระหวางน้ําหนักความสําคัญของแตละปจจัย
ที่มีน้ําหนักความสําคัญรวมเทากับ 1 กับน้ําหนักคะแนนความเกี่ยวของกับองคกร (มาตรประมาณคา 5 ระดับ)
เพื่อคัดเลือกเฉพาะปจจัยที่มีความสําคัญระดับสูงไปทํา SWOT matrix ดังนั้น กลยุทธที่ไดจึงเปนกลยุทธระดับ
แนวทางปฏิบัติซึ่งผูวิจัยจะตองกําหนดกลยุทธหลักและกลยุทธรองในภายหลัง
ผลการตรวจสอบแตละเมทริกซสรุปไดดังนี้
1. ผูทรงคุณวุฒิใหความสําคัญกับกลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติโดยใหเหตุผลสนับสนุน 4 กลยุทธ ไดแก
1) กลยุทธสนับสนุนใหอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศพัฒนาหัวขอปญหาวิจัยเพื่อใหนักศึกษาเลือกเปนเรื่องสําคัญ
เพราะจะทําใหนักศึกษาทําวิจัยไดเร็วขึ้นและตรงกับความตองการของกองทัพอากาศ ดังนั้นอาจารยควรจะพัฒนา
ปญหาวิจัย/โจทยวิจัยจากนโยบายกองทัพอากาศ และ/หรือยุทธศาสตรกองทัพอากาศ โดยเฉพาะยุทธศาสตร
กองทัพอากาศ พ.ศ.2551-2562 ในกลยุทธวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกําลังทางอากาศ และกลยุทธ และประเด็น
ยุทธศาสตรการเสริมสรางนภานุภาพ 2) กลยุทธพัฒนาทักษะการวิจัยของอาจารยเพื่อเพิ่มสมรรถนะการวิจัยให
สามารถทําวิจัยที่มีคุณภาพสูง และสามารถนําไปใชประโยชนในกองทัพไดเปนเรื่องจําเปนเพราะเปนปจจัย
สําคัญที่เหนี่ยวนําใหเกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพในภาพรวมของสถานศึกษา และการทําวิจัยของคณาจารยอยาง
ตอเนื่อง ทําใหมั่นใจไดไดวา คณาจารยของสถานศึกษาสามารถชี้นําระเบียบวิธีวิจัยใหแกนักศึกษาไดอยางมี
คุณภาพ 3) กลยุทธปรับปรุงระบบการประเมินผลหลักสูตรวิจัยโดยใหผูเชี่ยวชาญภายนอกดานการประเมินและ
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การวิจัยรวมเปนคณะกรรมการประเมินหลักสูตร และกลยุทธปรับปรุงระบบการเผยแพรประชาสัมพันธและการ
ใชประโยชนงานวิจัย โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหทั่วถึงทุกหนวยที่เกี่ยวของ ทั้ง 2 กลยุทธเปน
แนวทางที่สําคัญควรมีการนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
2. ผูทรงคุณวุฒิเสนอใหปรับเนื้อหาของกลยุทธ เพื่อใหมีความชัดเจนมากขึ้นหรือมีการตัดบางสวน
ออก จํานวน 2 กลยุทธ ไดแก 1) กลยุทธปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศโดยการเพิ่ม
เนื้อหาและเวลาของหมวดวิชาวิจัยใหมีน้ําหนักความสําคัญมากขึ้น ไมควรกําหนดกลยุทธนี้ เพราะหมวดวิชา
วิจัยในปจจุบันมีชั่วโมงและน้ําหนักความสําคัญมากพอสมควรแลว แตใหเพิ่มเนื้อหาและเวลาไดโดยการบริหาร
จัดการตามเวลาที่มีอยู จึงปรับเปนกลยุทธปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศโดยการ
เพิ่มเนื้อหาแตไมเพิ่มเวลาและน้ําหนักความสําคัญของหมวดวิชาวิจัย 2) กลยุทธพัฒนาระบบการเผยแพร
ประชาสัมพันธและการใชประโยชนงานวิจัยของวิทยาลัยการทัพอากาศและเชื่อมโยงขอมูลที่สามารถเปดเผยได
กับฐานขอมูลกองทัพและของประเทศ
3. ผูทรงคุณวุฒิเสนอใหตัดบางกลยุทธออก หรือตัดออกบางสวนเพราะเห็นวามีความเปนไปไดนอย
และไมมีความจําเปน จํานวน 3 กลยุทธ ไดแก 1) กลยุทธปรับปรุงการใหรางวัลเอกสารวิจัยของวิทยาลัยการทัพ
อากาศโดยการใหรางวัลเปนเงินเพิ่มขึ้นจากการรับโลรางวัลและการประกาศเกียรติคุณ และกลยุทธสนับสนุนให
นักศึกษาเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดหัวขอปญหาปญหาวิจัย การกําหนดที่ปรึกษาสายวิทยาการและการ
ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหนวยหัวหนาสายวิทยาการ ทั้งสองแนวทางมีความเปนไปไดยากในประเด็นการ
ขอตั้งงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณการวิจัยและพัฒนาของกองทัพจะรวมศูนยอยูที่สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม การเขาถึงงบประมาณที่จะใชเปนรางวัลหรือทุนสนับสนุนการวิจัยจึงเปนเรื่องยากและใชเวลา เมื่อ
เปรี ย บเที ย บกั บ การขอทุ น จากหน ว ยงานภายนอกกองทั พ อากาศ หรื อ เอกชน ดั ง นั้ น แนวทางการกํ า หนด
กระบวนการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานวิจัยไวในแผนการจัดการเรียนการสอนวิจัย จึงเปนแนวทางที่สําคัญ
และมีความเปนไปไดสูงในการสรางแรงจูงใจในการทําวิจัยของอาจารยและนักศึกษา 2) กลยุทธกําหนดนโยบาย
ดานการวิจัยของวิทยาลัยการทัพอากาศใหเปนลายลักษณอักษรเพื่อการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม ไมนาจะตอง
กําหนดเพราะเปนหนาที่ของวิทยาลัยการทัพอากาศที่จะตองกําหนดปญหาวิจัยที่สอดคลองกับนโยบายดานการ
วิจัยของกองทัพอากาศ และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรกองทัพอากาศ
จากผลการตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธโดยผูทรงคุณวุฒิผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขและกําหนด
เปนรางกลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติ สรุปไดเปนกลยุทธระดับแนวทางปฏิบัติรวม 33 กลยุทธ ดังนี้
1. กําหนดนโยบายดานการสรางเครือขายการวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัย โดยการทําบันทึกความเขาใจ
(MOU) เพื่อการพัฒนาหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ
2. ปรับปรุงโครงสรางวิทยาลัยการทัพอากาศใหมีหนวยรับผิดชอบการวิจัยโดยเฉพาะ
3. เสนอใหมีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยของกองทัพอากาศ
4. กําหนดใหมีการจัดทํางบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณทางการวิจัยของวิทยาลัยการทัพอากาศ
5. ประสานการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงตางๆ
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวิทยาลัยการทัพอากาศใหมีขีดความสามารถ
ในการสืบคนขอมูลจากมหาวิทยาลัยที่ทํา MOU รวมกันรวมทั้งมหาวิทยาลัยอื่นๆ
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7. ประสานการขอใชวัสดุอุปกรณรวมกันระหวางหนวยในเครือขายความรวมมือทางการวิจัย
8. พัฒนาระบบการเผยแพรประชาสัมพันธและการใชประโยชนงานวิจัยของกองทัพอากาศ เชน
กําหนดกระบวนการเผยแพรประชาสัมพันธและการใชประโยชนผลงานวิจัยไวในแผนการจัดการเรียนการสอน
วิจัย สนับสนุนใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานวิจัยทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
เชื่อมโยงขอมูลที่สามารถเปดเผยไดกับฐานขอมูลของกองทัพและของประเทศ
9. วิทยาลัยการทัพอากาศรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดานการวิจัยตอกองทัพอากาศ
10. ปรับระบบการประเมินผลหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศโดยใหผูเชี่ยวชาญภายนอก
ดานการประเมินและการวิจัยรวมเปนคณะกรรมการประเมินหลักสูตร
11. สนับสนุนใหอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศมีการแลกเปลี่ยนความรูเชิงเนื้อหากับหนวยหัวหนาสาย
วิทยาการตางๆ
12. ปรับปรุงระบบการเตรียมความพรอมอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศใหมีความตอเนื่องทุกป โดยใช
ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยภายนอกและงบประมาณกองทัพอากาศ
13. พัฒนาทักษะการวิจัยของอาจารยเพื่อเพิ่มสมรรถนะการวิจัยใหสามารถทําวิจัยที่มีคุณภาพสูง
และสามารถนําไปใชประโยชนในกองทัพได เชนสนับสนุนใหอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้น
14. สนับสนุนใหอาจารยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสืบคนขอมูลทั้งในการสอน
และการปฏิบัติงาน
15. พัฒนาระบบการสรางแรงจูงใจการทําวิจัยของอาจารย
16. ขอความรวมมืออาจารยภายนอกเขารวมโครงการคลินิกวิจัย และทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
เอกสารวิจัย
17. พัฒนาระบบการปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาสายวิทยาการโดยจัดใหเปนระบบแบบทางการ
18. ปรับความรูพื้นฐานดานการวิจัยของนักศึกษาใหอยูในระดับที่สามารถทําวิจัยเอกสารไดเปน
อยางนอย
19. จัดอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญดานการวิจัยเปนที่ปรึกษากับนักศึกษากลุมที่มีความสามารถดาน
การวิจัยนอย
20. สนับสนุนใหนักศึกษาเรียนรูวิจัยดวยตนเองผานทางระบบ e-learning ของมหาวิทยาลัยตางๆ
และมีระบบการประเมินผลการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
21. สนับสนุนใหนักศึกษาใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสืบคนขอมูลทั้งใน
การศึกษาและการปฏิบัติงาน
22. พัฒนาระบบการสรางแรงจูงใจการทําวิจัยของนักศึกษา แตตองไมใชเงินรางวัลเพราะไมสามารถ
ใชงบประมาณได
23. ปรับปรุงหลักสูตรวิจัยของการศึกษาในระบบ PME โดยใหผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการวิจัย
รวมเปนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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24. ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ โดยการเพิ่มเนื้อหาแตไมเพิ่มเวลา
และน้ําหนักความสําคัญของหมวดวิชาวิจัย
25. กําหนดใหใชการจัดการเรียนการสอนที่ใชการวิจัยเปนฐานในหมวดวิชาอื่นๆ
26. เพิ่มเนื้อหาเรื่องความสําคัญของการวิจัยและการปฏิบัติงานที่ใชการวิจัยเปนฐาน
27. กําหนดใหมีการสอนวิจัยโดยใหมีความหลากหลายสาขาวิชา
28. กําหนดใหอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศพัฒนาหัวขอปญหาวิจัยจากนโยบายและยุทธศาสตร
กองทัพอากาศ
29. กําหนดใหนักศึกษาเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดหัวขอปญหาวิจัย และกําหนดที่ปรึกษาสาย
วิทยาการ
30. เพิ่มการฝกปฏิบัติดานการสืบคนขอมูลดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
31. สนับสนุนใหนักศึกษาเลือกทําวิจัยในหัวขอปญหาวิจัยจากหนวยหัวหนาสายวิทยาการตางๆ ของ
กองทัพอากาศ
32. สนับสนุนใหผูเชี่ยวชาญภายนอกดานการวิจัยรวมทําแผนการเรียนการสอนหลักสูตรวิจัยของ
หลักสูตรการทัพอากาศ
33. กําหนดโจทยวิจัยแบบมีสวนรวมของนักศึกษา อาจารย และที่ปรึกษาสายวิทยาการ

...................................................
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นาวาอากาศเอก พงษสุวรรณ ศรีสุวรรณ เกิดวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2499 สําเร็จ
ก า ร ศึ ก ษ า ป ริ ญ ญ า วิ ท ย า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า ชี ว วิ ท ย า ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อ พ.ศ.2522

สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาปาราสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อ พ.ศ.2524

สําเร็จ

การศึกษาปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ.2548

และสําเร็จการศึกษาหลักสูตรในระบบการศึกษาวิชาชีพ

ทางทหาร (Professional Military Education) ประกอบดวย หลักสูตรนายทหารชั้นผูบังคับฝูง
โรงเรียนนายทหารชั้นผูบังคับฝูง เมื่อ พ.ศ.2530 หลักสูตรเสนาธิการกิจ โรงเรียนเสนาธิการทหาร
มาเลเซีย เมื่อ พ.ศ.2533 และหลักสูตรการทัพอากาศ วิทยาลัยการทัพอากาศ เมื่อ พ.ศ.2549 เขา
รับการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา ภาควิชาวิจัยและ
จิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ.2550 ปจจุบันรับราชการ
เปนอาจารยวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ

