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ค ำน ำ 
 

ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ก าหนดไว้ว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการตระหนักและเห็นความส าคัญของบุคลากรโดยเฉพาะการ
พัฒนาความรู้แก่บุคลากรเก่าและใหม่ในหน่วยงานให้มีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติ งานด้านการเรียน
การสอน เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงวิธีการท างานให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีองค์ความรู้ทั้งท่ีฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) อยู่เป็นจ านวนมาก
จึงต้องมีการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมถึงมี
การเข้าถึงและการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)  

ในการนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้รวบรวมผลงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย วันที่ 19 ธันวาคม 
2559 ณ ห้อง A 317 ชั้น 3 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพ่ือให้บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ของบุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะและความรู้ในการเขียนวิจัย และสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 
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หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 

 เทคนิคการเขียนบทความวิจัย  
 
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนินการ : ACTION/A 
 การเขียนบทความวิจัย เป็นการเสนอผลงานที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัยว่าได้ค้นพบความจริง 
หรือได้ความรู้ใหม่ประการใด ซึ่งเป็นการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ และมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้ข้อมูล 
หรือหลักการบางอย่างที่น าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือการน าวิชาการมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 
 องค์ประกอบของบทความวิจัย ได้แก่  

1) ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อผู้วิจัย พร้อมทั้งต าแหน่งทางวิชาการและสังกัด  
2) บทคัดย่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ประมาณไม่เกิน 15 บรรทัด หรือ 200 ค า ประกอบด้วย 

วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัยและข้อเสนอ ระบุค าส าคัญของเรื่อง (Keywords) จ านวนไม่
เกิน 5 ค า  

3) เนื้อความ ประกอบด้วย ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัยขอบเขต 
การวิจัย สมมติฐานการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม วิ ธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัยโดยอาจมีรูปภาพ 
ตารางและแผนภูมิประกอบเท่าที่จ าเป็น สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ (ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ข้อเสนอแนะส าหรับปฏิบัติ และข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยต่อไป) รวมถึงเอกสารอ้างอิง  

 
 เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร มีดังนี ้
 1. บทความวิจัยเป็นบทความที่ลดรูปจากรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือน างานวิจัยมาเขียน
ใหม ่
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 2. ต้องมี major argument ที่ชัดเจนโดยน าประเด็นที่เด่นที่สุดในงานวิจัยมาเขียนเพียง 1 หรือ 2 
ประเด็น ดังนั้นจะต้องปรับชื่อเรื่อง และเนื้อหาให้มีความสอดคล้องกับบทความที่เขียนขึ้นใหม่ขณะที่เนื้อหา
ในบทความต้องมีความสมบูรณ์ในแบบมาตรฐานของงานวิชาการ 
 3. ต้องมีความส าคัญเพียงพอในสาขาความรู้ และวารสารวิชาการที่ส่งงานลงตีพิมพ์ควรสอดคล้อง 
หรือสัมพันธ์กับประเด็นหัวข้อการวิจัย 
 4. การเขียนจะต้องกะทัดรัด ตรงประเด็น บอกกระบวนการ มีสาระที่ชัดเจน มีระบบอ้างอิงที่ถูกต้อง 
ข้อมูลตามหลักวิชาที่ถูกต้อง 
 5. การเลือกเรื่อง หรือประเด็นที่เขียนต้องน่าสนใจ หากเรื่องและเนื้อหาไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ได้แก่ เรื่องหรือประเด็นเลอะเทอะ ง่ายเกินไป ไม่ถูกต้อง มีความผิดทั้งทางหลักฐานและการอ้างอิง จะท า
ให้บทความนั้นไม่ได้รับการตีพิมพ์ 
 6. การเขียนบทความไม่ต้องป้องกันตัวเองมากเกินไป บทความวิชาการไม่ใช่รายงานในชั้นเรียน ที่
ส่งให้ครูตรวจ ที่นักศึกษาจะต้องท าการป้องกันตัวเองหลายอย่าง เช่น การใช้การอ้างอิงมากเกินไป ใช้
ข้อมูลบางอย่างมากเกินไป เพ่ือพยามแสดงว่าได้อ่านมามาก เป็นต้น 
 7. บทความที่ดีต้องชี้ให้เห็นถึงการสร้างความรู้ใหม่ เราจะต้องบอกกับผู้ที่อ่านบทความของเราอะไร 
คือความใหม่ในงานของเรา ได้แก่ หลักฐาน วิธีการศึกษา การวิเคราะห์ หรือทฤษฎี เน้นให้เห็นอะไรคือ
ความแตกต่างในงานของเรา อะไรคือสิ่งที่นักวิชาการยังไม่รู้ 
 8. ต้องมีการวางแผนโครงสร้างการเขียนที่ดี เช่น การเรียงล าดับเหตุการณ์ การให้เหตุและผล การ
ยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม การวาดแผนภาพ แผนภูมิ และการน าแนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการมาอ้างอิง 
รวมถึงความทันสมัยของเนื้อหา เป็นต้น เพ่ือลดปัญหาการเขียนแล้วอ่านไม่รู้เรื่อง ประเภทไม่ชัดเจนว่าจะ
สื่ออะไร ทั้งนี้การเขียนที่ดีจะต้องมุ่งประเด็นให้ชัดเจน ตัดสิ่งที่ไม่เก่ียวข้องออก 
 9. การเขียนบทความจะต้องมีความรอบคอบในเรื่องการสะกดค าถูกผิด และการใช้ไวยากรณ์ทาง
ภาษา ดังนั้นการส่งบทความไปตีพิมพ์ในวารสารจะต้องผ่านการตรวจอย่างดี 
 10. งานวิจัยที่จะไม่ได้รับการตีพิมพ์ คือ เขียนระเบียบวิธีวิจัยไม่ถูกต้อง เช่น การออกแบบงานวิจัย
ผิด ไม่สอดคล้องกับข้อมูล การวิเคราะห์หรือการตีความอ่อน ทฤษฎีที่น ามาใช้ไม่เพียงพอ เป็นต้น 
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ตัวอย่างบทความวิจัย 
คุณลักษณะผู้น าในการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวการท าเกษตรแบบยั่งยืน 

ศึกษากรณี : สหกรณ์บ้านคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
The Leader’s Characteristics in Strengthened Community Corresponding to 
Sustainable Agricultural: A Study of Ban Klong Yong Cooperative Limited, 

Phutthamonthon District, Nakhonpathom Province 
ชมภูนุช หุ่นนาค1 

  
บทคัดย่อ  
 การศึกษาคุณลักษณะผู้น าในการสรา้งชุมชนเข้มแข็งตามแนวการท าเกษตรแบบยั่งยืน ศึกษากรณี : สหกรณ์บ้าน
คลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาความเป็นมา และบริบทของ
พื้นที่สหกรณ์บ้านคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (2) เพื่อศึกษาคุณลักษณะผู้น าในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ตามแนวการท าเกษตรแบบยั่งยืน ของสหกรณ์บ้านคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และ (3) เพื่อน าเสนอ
รูปแบบคุณลักษณะผู้น าในการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวการท าเกษตรแบบยั่งยืน โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของ Bass and Avolio (1994) มีวิธีด าเนินการวิจัยในเชิงคุณภาพ ศึกษาจากเอกสาร แนวคิดทฤษฎี งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยรูปแบบการวิจัยเป็นแบบกรณีศึกษา ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย ผู้น าในการขับเคลื่อนสหกรณ์บ้านคลองโยง สมาชิกสหกรณ์ และ
นักวิชาการ 
 ผลการวิจัย พบว่า ความเป็นมา และบริบทของพื้นที่สหกรณ์บ้านคลองโยงเป็นพื้นที่ท่ีท าการเกษตรเป็นหลักโดย     
บรรพบุรุษได้บุกเบิกหักร้างถางพงในบริเวณ “ทุ่งนครชัยศรี” เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและที่ท ามาหากินในลักษณะของการเช่า
มาโดยตลอด ด้วยความทุกข์ยากจากการไม่มีสิทธิในการถือครองที่ดิน ส่งผลให้ชาวบ้านรวมตัวกันเคลื่อนไหวหลากหลาย
รูปแบบ จนน าไปสู่การก าหนดนโยบายการถือครองท่ีดินและบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนและมั่นคงโดยชุมชนในรูปโฉนด
ชุมชนของรัฐบาล และพัฒนาพื้นที่ไปสู่การท าการเกษตรแบบยั่งยืน ส่วนคุณลักษณะผู้น าในการสร้างชุมชนเข้มแข็งตาม
แนวการท าเกษตรแบบยั่งยืน ของสหกรณ์บ้านคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พบว่า (1) มิติการมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ ผู้น าของสหกรณ์บ้านคลองโยง สามารถเป็นแบบอย่าง เป็นผู้น าทางความคิด น าปฏิบัติ จูงใจให้สมาชิก
สหกรณ์ท ากิจกรรมต่างๆ (2) มิติการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้น าสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกสหกรณ์บ้านคลองโยงมีความรู้ความ
เข้าใจ และตระหนักว่า การท าเกษตรอินทรีย์เป็นแนวทางที่ช่วยสร้างความยั่งยืนในอาชีพให้กับคนในชุมชน (3) มิติการ
กระตุ้นทางปัญญา ผู้น าให้คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในการท าการเกษตร 
โดยผู้น าลงมือท าให้ชาวบ้านเห็น จากนั้นชาวบ้านจึงลงมือท าตาม และเรียนรู้กับปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อหาวิธีการ
ใหม่ในการแก้ปัญหาเอง และ (4) มิติการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น 
ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเสรีในการด าเนินกิจกรรม รวมถึงค านึงถึงความถนัด ความเช่ียวชาญ และ
บุคลิกลักษณะของแต่ละบุคคลเป็นส าคัญ ส่วนสุดท้ายรูปแบบคุณลักษณะผู้น าในการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวการท า
เกษตรแบบยั่งยืนที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ประกอบด้วย (1) ผู้น าชุมชนเชิงประกอบการ (2) ผู้น าที่สามารถ
เชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ และเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคม (3) ผู้น าที่ส่งเสริมการจัดการความรู้ และสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ รวมถึง (4) ผู้น าที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วม และเพิ่มศักยภาพในการจัดการตนเอง และพึ่งพา
ตนเองของคนในชุมชน    
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ค าหลัก: คุณลักษณะผู้น า, ชุมชนเข้มแข็ง, การท าเกษตรแบบยั่งยืน 
   
Abstract 

 The objectives of this research were (1) to study the resources and context in location of Ban 
Klong Yong Cooperative Limited, Phutthamonthon District, Nakhonpathom Province (2) to study the 
characteristics of the leaders of the strengthened community corresponding to sustainable Agricultural 
of Ban Klong Yong Cooperative Limited, Phutthamonthon District, Nakhonpathom Province  and (3) to 
present the characteristics of leaders of strengthened community corresponding to sustainable 
Agricultural. The leader of changing theory of Bass and Avolio (1994) was applied in this research. The 
research methodology of this research was the qualitative research to study from the documents, 
theory, concepts and involved research and in-depth interview. The concept of this research was the 
case study to use the in-depth interview to collect the data. The important informants were the 
leaders who managed the Ban Klong Yong Cooperative Limited, Phutthamonthon District, 
Nakhonpathom Province, the members and the academic officers. 
 The results of this research were showed that the resources and contexts of Ban Klong Yong 
Cooperative Limited, Phutthamonthon District, Nakhonpathom Province were the specific agriculture 
and the ancestors were beginner to reclaim the land of “Thoong Nakhon Chaisi” for the residents and 
rent in the long time. The farmers were not the owner of the land for living, so they gathered into a 
group to lead the land owner policy and the strengthened community corresponding to sustainable 
land of the community title deed of government to develop the agriculture to the sustainable 
agricultural. The characteristics of the leaders of the strengthened community corresponding to 
sustainable agricultural of Ban Klong Yong Cooperative Limited, Phutthamonthon District, 
Nakhonpathom Province were (1) ideal influence side, the leaders were the good model in the 
thinking, performance and to motivate the members to participate the activites (2) inspiration side, the 
leaders suggest the members to know the organic agriculture to lead the sustainable agriculture of the 
members (3) intellectual motivation side, the leaders should suggest the members to know the 
disadvantages of the chemical in the agriculture and the leaders should do themselves to be the 
model for the members and to study the problems and obstacles and to find the way to solve the 
problems (4) individual side, to give the chances for the members to show the opinions, suggestions 
and to ask the questions in each activity and to aware the skills, professional and characteristics of 
each. The last was the characteristics of the leaders for strengthened community corresponding to 
sustainable agricultural and context of Thailand consisted of (1) business leader community (2) the 
leaders who connected to the every part and level of network and to be the social mobility (3) the 
leaders who supported the knowledge management and learning community, and (4) the leaders who 
supported the participation and to increase the quality of the self- management and self-sufficiency of 
the member community. 
Key words: The Leader’s Characteristics/ Strengthened Community/ Sustainable Agricultural  
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บทน า 

 ค ากล่าวที่สังคมไทยเคยได้ยินได้ฟังกันมาตลอด คือ “ชาวนาหรือเกษตรกรเป็นกระดูกสันหลังของ
ชาติ” แต่ค ากล่าวนี้ คงเป็นเพียงวาทกรรมที่สร้างขึ้น เพ่ือให้เกษตรกรภาคภูมิใจที่ตนเองเป็นคนขยันผลิต
อาหาร และไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่ าใจเท่านั้น เพราะนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่า เกษตรกรต้อง
ประสบกับปัญหาราคาผลิตผลตกต่ า ท านาปลูกข้าวไม่คุ้มกับต้นทุน และยังต้องเป็นหนี้เป็นสิน เกษตรกร
จ านวนมากไม่สามารถรักษาพ้ืนที่ ที่เป็นมรดกตกทอดมาแต่รุ่นบรรพบุรุษได้ ต้องขายที่ให้นายทุน เพ่ือน า
เงินไปใช้หนี้ที่เกิดจากการท าการเกษตร หรือการมีวิถีชีวิตเป็นชาวนา อีกทั้งที่น่าหดหู่ใจ คือ เมื่อขายที่ไป
แล้ว ต้องขอเช่าที่ท่ีเคยเป็นของตนเองท ากินต่อไป หรือเรียกได้ว่า ชาวนา คือ กลุ่มคนที่ยากจนที่สุด ทั้งใน
แง่โอกาส และเงินทองในสังคม (เอ่ียม ทองดี, 2546, น. 15-16) 
 ในอีกมุมหนึ่ง รัฐมีนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในรูปแบบต่าง  ๆ มาโดยตลอด ซึ่ง
ปรากฏชัดเจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นับตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ฉบับที่ 9 เป็นต้นมา เน้นให้ความส าคัญกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ โดยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการผลักดัน และปฏิบัติอย่างจริงจัง (วิฑูรย์ ปัญญากุล และเจษณี สุขจิรัติกาล , 
2546, น. 15) 
 ความเปลี่ยนแปลงในยุคหลัง ไม่จ ากัดแค่เพียงแนวทางการท าเกษตรทางเลือก หรือเกษตรกรรม
ยั่งยืนของไทยเท่านั้น ในอีกด้านหนึ่ง การพัฒนาที่เห็นได้ชัด คือ การตื่นตัว หรือการตื่นรู้ของภาค
ประชาชน โดยเฉพาะผู้น าชุมชน เพ่ือน าไปสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็ง ต้นเหตุส าคัญที่ท าให้คนในชุมชนลุก
ขึ้นมาจัดการตนเอง พ่ึงตนเอง เพื่อน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม คือ “ความไม่เป็นธรรม และ
ความเหลื่อมล้ าในสังคม” จากสถานการณ์ ความเป็นมานับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่า 
การปกครองโดยการรวมศูนย์อ านาจได้สร้างปัญหาทางการเมือง ปัญหาคอรัปชั่น และขาดศีลธรรม 
ตลอดจนน าไปสู่ปัญหาสังคมที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ทั้งนี้ ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า โครงสร้างทางสังคม
เป็นตัววัดคุณสมบัติของสังคม ตราบใดที่สังคมไทยยังมีโครงสร้างทางดิ่ง (Vertical Society) ย่อม
ก่อให้เกิดสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดี การเมืองที่วุ่นวาย และปัญหาอ่ืน ๆ อีกมากมาย เพราะสังคมทางดิ่งเป็น
สังคมที่มีความสัมพันธ์เชิงอ านาจ ระหว่างคนที่มีอ านาจข้างบนกับคนที่ไม่มีอ านาจข้างล่าง ท าให้ขาดการ
รวมตัว ร่วมคิด ร่วมท า หรือเรียกได้ว่า เป็นสังคมที่อ่อนแอ ในมุมกลับกัน สังคมแนวราบ (Horizontal 
Society) คือ สังคมที่มีความเสมอภาค มีการรวมตัว ร่วมคิด ร่วมท าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กลุ่ม ชมรม 
สมาคม สหกรณ์ วิสาหกิจ มูลนิธิ ชุมชน ถือเป็นสังคมที่เข้มแข็ง หรือมีพลังอ านาจทางสังคม (ประเวศ     
วะสี, 2556, น. 13) 
 รูปธรรมของพ้ืนที่หนึ่งที่มีการรวมตัวกันเพ่ือขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาของคนในชุมชน ประเด็นความ   
เหลื่อมล้ าในการเข้าถึงทรัพยากร และพัฒนาต่อยอดไปสู่แนวคิดการท าเกษตรแบบยั่งยืน ปลูกพืชอินทรีย์ 
คือ จังหวัดนครปฐม เริ่มต้นจากพ้ืนที่ดินสหกรณ์บ้านคลองโยง จ านวน 1,800 ไร่ ตั้งอยู่ในต าบลคลองโยง 
อ าเภอพุทธมณฑล และลานตากฟ้า อ าเภอนครชัยศรี ตามแนวคลองโยงที่เชื่อมระหว่างแม่น้ าเจ้าพระยา 
และแม่น้ านครชัยศรี เป็นที่ดินซึ่งชาวบ้านสหกรณ์บ้านคลองโยงท ากินกันมาตั้ งปี พ.ศ. 2552 สมาชิก
สหกรณ์จึงได้ร่วมประสานขอสิทธิในที่ดินในนาม “เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย” หรือ คปท. 
(แสนไชย เค้าภูไทย, 2556, น. 15) จนน าไปสู่การได้รับโฉนดชุมชนฉบับแรกของประเทศไทย และมีการ
ก าหนดกฎเกณฑ์ประเด็นหนึ่ง ว่าสมาชิกต้องช่วยกันปรับรูปแบบการผลิต พัฒนาไปสู่การเกษตรกรรม
ยั่งยืน ปลูกผลิตผลอินทรีย์ (เกษตรฝั่งธน, 2556, น. 12) ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีการขยายพ้ืนที่ท าการเกษตรแบบ
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ยั่งยืนเพ่ิมขึ้น แทนที่การท าเกษตรแบบพ่ึงสารเคมี หรือความพยายามลดการใช้สารเคมีให้น้อยลง ทั้งใน
ส่วนต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล และลานตากฟ้า อ าเภอนครชัยศรี  
 จากการขับเคลื่อนของแกนน าและคนในชุมชนข้างต้น นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของพลังคนใน
ระดับชุมชน ท้องถิ่นท่ีลุกขึ้นมาจัดการกับปัญหาของตนเองตามสภาพบริบทของพ้ืนที่ เน้นการท างานในรูป
ของเครือข่ายหลากหลายภาคส่วน และสร้างการมีส่วนร่วม ซึ่งแตกต่างไปจากเดิมที่ให้ความส าคัญกับ
รัฐบาลกลาง รอคอยการช่วยเหลือจากรัฐ หรือการพ่ึงพารัฐเป็นหลัก เรียกได้ว่า เป็นการสร้าง “การ
บริหารการปกครองสาธารณะใหม่” นอกจากนั้น ยังแสดงให้เห็นถึง “ความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง” 
หรือมีคุณลักษณะของผู้น าในการสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างเด่นชัด จึงน าไปสู่ความสนใจในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี ้  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 (1) เพื่อศึกษาความเป็นมา และบริบทของพ้ืนที่สหกรณ์บ้านคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 
 (2) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะผู้น าในการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวการท าเกษตรแบบยั่งยืน ของ
สหกรณ์บ้านคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
 (3) เพ่ือน าเสนอรูปแบบคุณลักษณะผู้น าในการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวการท าเกษตรแบบ
ยั่งยืน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาเฉพาะกรณี” (Case Study 
Methodology) ซ่ึง Yin ได้กล่าวไว้ว่า การวิจัยแบบเฉพาะกรณี มีขอบเขตชัดเจนสมบูรณ์ในตัวเอง มีเวลา
และสถานที่ที่สามารถก าหนดได้ รวมถึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับธรรมชาติของค าถามการวิจัยที่มุ่งหา
ค าตอบประเภท อย่างไร และท าไม อีกทั้งเป็นสถานการณ์ หรือปรากฏการณ์ที่ผู้วิจัยควบคุมได้น้อย หรือ
อาจจะควบคุมไม่ได้เลย (Yin, 1994, pp. 1) นอกจากนั้น เชื่อว่า กรณีศึกษาเป็นแนวทางที่ท าให้สามารถ
ตรวจสอบปรากฏการณ์ที่สลับซับซ้อนจากหน่วยในการวิเคราะห์ (Units of Analysis) ที่แตกต่างกัน (Yin, 
2003 as cited in Berg, 2007, pp. 283) ศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า โดยเฉพาะอย่างยิ่งประยุกต์ใช้ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ 
Bass and Avolio (1994) ซึ่งได้อธิบายคุณลักษณะผู้น าในมิติต่าง ๆ จ านวน 4 มิติ ประกอบด้วย 1. การมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2. การสร้างแรงบันดาลใจ 3. การกระตุ้นทางปัญญา และ 4. การค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล เนื่องจากเป็นชุดมิติที่สามารถน ามาเชื่อมร้อยกับบริบทของพ้ืนที่ที่ท าการศึกษาได้เป็น
อย่างดี เนื่องด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพมิอาจมองข้ามการตีความหมายที่ค านึงถึงบริบทของสิ่งที่ศึกษาได้ 
และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) พ้ืนที่ที่เลือกท าการศึกษา 
คือ สหกรณ์บ้านคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีแกนน าเข้มแข็งใน
การขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมชน ทั้งเรื่องโฉนดชุมชน และการท าการเกษตรแบบยั่งยืน เป็นพ้ืนที่แรกของ
ประเทศไทยที่ได้รับโฉนดชุมชน และมีการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
ขณะทีผู่้ให้ข้อมูลส าคัญ มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 14 คน ประกอบด้วย ผู้น าในการขับเคลื่อนสหกรณ์บ้านคลอง
โยง สมาชิกสหกรณ์ และนักวิชาการ เพ่ือให้สามารถศึกษาข้อมูลในเชิงลึกและแคบ ทั้งนี้ ได้สุ่มกลุ่ม
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ตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพ้ืนที่
ที่เป็นกรณีศึกษา (จุมพล หนิมพานิช, 2551, น. 227-234) 
 ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์เจาะลึก ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-
Structured Interview) กล่าวคือ ใช้แนวค าถามเป็นหลัก แต่ขณะเดียวกันไม่มองข้ามประเด็นที่อาจจะ
เกิดข้ึนระหว่างการสัมภาษณ์ (ชาย โพธิสิตา, 2554, น. 264) ซึ่งแบบสัมภาษณ์ดังกล่าว ก่อนน าไปใช้จะมี
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยน าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องและความ
ถูกต้องเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา นอกจากนั้น ท าการศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร (Documents Analysis) ซึ่ง
เป็นการแสวงหาค าตอบ หรือการสร้างองค์ความรู้ด้วยการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) หลากหลายแหล่ง ทั้งในรูปของงานวิจัย และเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล ใช้การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบภายนอก ส าหรับ
การตรวจสอบภายใน ผู้วิจัยเน้นการน าเสนอค าอธิบาย หรือข้อสรุปจากมุมมองที่หลากหลาย ได้แก่ ผู้น าใน
การขับเคลื่อนสหกรณ์บ้านคลองโยง สมาชิกสหกรณ์ และนักวิชาการ ซึ่งได้อธิบายทั้ งในทัศนะที่เห็น
สอดคล้องกัน และแตกต่างกันอย่างครบถ้วนตามข้อเท็จจริงที่ได้จากการศึกษา อีกด้านหนึ่ง ได้ท าการ
ตรวจสอบภายนอก โดยประยุกต์ใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ด้านวิธีรวบรวม
ข้อมูล (Methodological Triangulation) ในลักษณะการใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ กัน เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลเรื่องเดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2554, น. 129-130) 
 

ผลการวิจัย 

 1. ความเป็นมา และบริบทของพ้ืนที่สหกรณ์บ้านคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 
 ความเป็นมา และบริบทของพ้ืนที่สหกรณ์บ้านคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
พบว่า เป็นชุมชนการเกษตร ท านา ปลูกข้าว และผลิตผลทางการเกษตรอ่ืนๆ ที่ค่อนข้างมีฐานะยากจน 
ต้องเช่าที่ดินท ากิน แต่มีความตื่นตัว และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินท ากินอย่างเป็น
รูปธรรม จนได้รับโฉนดชุมชนเป็นแห่งแรกในประเทศไทย หลังจากนั้น สมาชิกช่วยกันปรับรูปแบบการ
ผลิตให้พัฒนาไปสู่การเกษตรยั่งยืน โดยพื้นที่ลานตากฟ้าเป็นพื้นที่น าร่องการใช้เกษตรอินทรีย์ ส่วนในพ้ืนที่
อ่ืนๆ ลดการใช้สารเคมีลงเรื่อย ๆ 
 2. คุณลักษณะผู้น าในการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวการท าเกษตรแบบยั่งยืน ของสหกรณ์
บ้านคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
 1) มิติการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ พบว่า ผู้น าสามารถประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้
ตาม เป็นที่ศรัทธา เคารพ ยกย่อง เชื่อใจ ไว้วางใจ และผู้ตามรู้สึกปราบปลื้มใจ หรือภาคภูมิใจเมื่อได้
ร่วมงานด้วย ผู้ตามต้องการเลียนแบบพฤติกรรม วิธีปฏิบัติให้เหมือนกับผู้ น า ประกอบกับผู้น าต้องมี
วิสัยทัศน์ และสามารถแนะน า ถ่ายทอดคุณลักษณะไปยังผู้ตามได้ รวมถึงมุ่งประโยชน์ของส่วนรวมและ
กลุ่ม 
 2) มิติการสร้างแรงบันดาลใจ พบว่า ผู้น าสามารถสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดความหมายและ
ท้าทายเกี่ยวกับงานให้แก่ผู้ตาม โดยผู้น ากระตุ้นจิตวิญญาณ การแสดงออกที่สื่อให้เห็นว่ามีความ
กระตือรือร้นด้วยการสร้างความคิดในแง่บวก หรือเจตคติที่ดี สามารถท าให้ผู้ตามได้สัมผัสกับภาพที่งดงาม
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ในอนาคต ประกอบกับแสดงพฤติกรรมที่ชี้ให้เห็นว่าได้อุทิศตน หรือมีความผูกพันต่อเป้าหมาย และ
วิสัยทัศน์ร่วมกันทุกคน  
 3) มิติการกระตุ้นทางปัญญา พบว่า ผู้น าสามารถกระตุ้นให้ผู้ตามค านึงถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นในกลุ่ม เพ่ือให้ผู้ตามมีความคิดริเริ่มที่จะหาแนวทางใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยผู้น า
ต้องคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีการตั้งสมมติฐานที่ชัดเจน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้ก าลังใจผู้
ตามเพ่ือให้เกิดความพยายามในการหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 4) มิติการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล พบว่า ผู้น ามีการดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคล 
จนท าให้ผู้ตามรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและส าคัญ สร้างบรรยากาศที่ช่วยเพ่ิมแรงสนับสนุน และตระหนักถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ประกอบกับเน้นการสื่อสารสองทาง มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นการส่วนตัว มี
ทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ตลอดจนมอบหมายงาน เพ่ือเป็นเครื่องพิสูจน์
ศักยภาพ ความสามารถ และเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
 3. รูปแบบคุณลักษณะผู้น าในการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวการท าเกษตรแบบยั่งยืน พบว่า 
คุณลักษณะที่ผู้น าพึงมี เพื่อน าไปสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวการท าเกษตรแบบยั่งยืน ประกอบด้วย 
1. ผู้น าชุมชนเชิงประกอบการ 2. ผู้น าที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ และเป็นนัก
เคลื่อนไหวทางสังคม 3. ผู้น าที่ส่งเสริมการจัดการความรู้ และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ และ 4. ผู้น าที่
สามารถสร้างการมีส่วนร่วม และเพ่ิมศักยภาพในการจัดการตนเอง และพ่ึงพาตนเองของคนในชุมชน 
 

การอภิปรายผลการวิจัย 

 1. ความเป็นมา และบริบทของพ้ืนที่สหกรณ์บ้านคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 
 พ้ืนที่สหกรณ์บ้านคลองโยงเป็นพ้ืนที่ที่ท าการเกษตรเป็นหลัก วิถีชีวิตของชาวคลองโยงจึงผูกพัน
กับการปลูกข้าว การท านาบัว และพืชผลทางการเกษตรต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ โดยบรรพบุรุษได้บุกเบิกหัก
ร้างถางพงในบริเวณ “ทุ่งนครชัยศรี” เพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยและที่ท ามาหากินในลักษณะของการเช่ามาโดย
ตลอด เนื่องจากผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์ คือ เจ้าจอมมารดาชุ่ม ในรัชกาลที่ 4 จากนั้น ที่ดินผืนนี้ เป็นมรดกตก
ทอดกันมาในพระราชตระกูล ดิสกุล ด้วยความทุกข์ยากจากการไม่มีสิทธิในการถือครองที่ดิน ส่งผลให้
ชาวบ้านตื่นตัว ร่วมแรงร่วมใจกันเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ เช่น เข้าพบ เจราจาต่อรองกับหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง รวบรวมเอกสารข้อมูลการเช่า การท ากินและอยู่อาศัยตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ และชุมนุม
ร่วมกับ “เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย” จนน าไปสู่การก าหนดนโยบายการถือครองที่ดินและ
บริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนและมั่นคงโดยชุมชนในรูปโฉนดชุมชนของรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ ประเวศ วะสี (2556) ที่เชื่อว่า ชุมชนที่มีความเข้มแข็ง สมาชิกของชุมชนต้องมีความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของตนและชุมชนที่จะแก้ไขปัญหา พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง ประกอบกับสมาชิกของ
ชุมชนพร้อมที่จะร่วมกันจัดการกับปัญหาของตนและชุมชน มีกระบวนการของชุมชนที่มีการเคลื่อนไหว
อย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีของชุมชน  
 ต่อมา มีการพัฒนาพ้ืนที่ไปสู่การท าการเกษตรแบบยั่งยืน เนื่องจากมองว่า แนวทางดังกล่าว จะ
ส่งผลให้คุณภาพชีวิต สุขภาพ รายได้ของตนเองดีขึ้น และสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์โดยรอบพ้ืนที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น ตลอดจนผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่
ปลอดภัย ไร้สารพิษ 
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 2. คุณลักษณะผู้น าในการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวการท าเกษตรแบบย่ังยืน ของสหกรณ์
บ้านคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
 1) มิติการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
 ผู้น าของสหกรณ์บ้านคลองโยงสามารถเป็นแบบอย่าง เป็นผู้น าทางความคิด น าปฏิบัติ จูงใจให้
สมาชิกสหกรณ์ท ากิจกรรมต่าง ๆ นับตั้งแต่การเรียกร้องสิทธิในพ้ืนที่ท ากิน ก่อนที่จะเป็นโฉนดชุมชน โดย
ผู้น าแสดงออกให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ความมีอุดมการณ์ และความตั้งใจ เอาจริงเอาจังที่จะแก้ปัญหาไม่มี
ที่ดินท ากิน รวมถึงปลูกฝังความเชื่อ ค่านิยมใหม่ในการท าการเกษตรแบบใช้สารเคมี มาสู่การท า
การเกษตรแบบยั่งยืน ปลูกพืชอินทรีย์ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งการจูงใจในลักษณะนี้ ตามความคิด
ของ Davis (1967) ถือเป็นการจูงใจภายในและมีแรงขับด้านความส าเร็จ ( inner motivation and 
achievement drives) กล่าวคือ มีระดับแรงขับทางด้านการจูงใจ เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมาย หรือความส าเร็จที่
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 2) มิติการสร้างแรงบันดาลใจ 
 ผู้น าสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกสหกรณ์บ้านคลองโยงมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักว่า การท า
เกษตรอินทรีย์เป็นแนวทางที่ช่วยสร้างความยั่งยืนในอาชีพให้กับคนในชุมชน โดยชี้ให้เห็นว่า การท า
การเกษตรในลักษณะนี้ ไม่ได้ส่งผลดีเฉพาะตัวเกษตรกรเท่านั้น แต่ท าให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่
ปลอดภัยด้วย และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรอบๆ ชุมชนดีขึ้น ขณะที่ปัญหา อุปสรรคของผู้น าใน
การสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวการท าเกษตรแบบยั่งยืนในมิตินี้ พบว่า ขาดการรวบรวมความรู้ เทคนิค 
วิธีการท าเกษตรอินทรีย์ หรือข้อมูล ตัวเลขที่ช่วยสนับสนุนว่า การท าเกษตรอินทรีย์ดีกว่าการท าเกษตรที่
ใช้สารเคมีอย่างไร ท าให้มีคนในชุมชนบางส่วนยังคงใช้สารเคมีในการท าการเกษตร และบางส่วนพยายาม
ลดการใช้สารเคมีลง ขณะที่อีกส่วนหนึ่งไม่ใช้สารเคมีเลย ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับ จิตราพร 
อุดมก้านตรง (2547) ที่พบว่า การปลูกข้าวปลอดสารพิษโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ สามารถลดต้นทุนการผลิต และ
เกษตรกรเล็งเห็นความส าคัญของการส่งเสริมสุขภาพของตัวเกษตรกรและผู้บริโภค จึงลด ละ เลิก การใช้
สารเคมี และเป็นการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม รวมถึงรักษาสมดุลของระบบนิเวศ เพ่ือความอุดมสมบูรณ์ของที่
ท ากินในระยะยาว 
 ในอีกด้านหนึ่ง ประสบปัญหาคนรุ่นใหม่ไม่นิยมท านา ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างถิ่น และลูกจ้างใน
โรงงานอุตสาหกรรม ส่วนคนรุ่นพ่อแม่ไม่นิยมปลูกฝังให้ลูกหลานท าอาชีพเกษตรกรรมเช่นกัน ประกอบกับ
ปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ข้าว เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุอุปกรณ์ และค่าแรง เป็นต้น มีราคาสูงขึ้นเรื่อย 
ๆ และสิ่งแวดล้อมไม่เอ้ืออ านวยในการท าเกษตรกรรม เนื่องจากมีหมู่บ้าน โรงงาน บริษัท บริเวณโดยรอบ
พ้ืนที่ รวมถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ฝนไม่ตกตามฤดูกาล บางครั้งฝนตกหนักจนน้ าท่วม แต่
บางครั้งก็แห้งแล้งมากจนน้ าไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตร  
 3) มิติการกระตุ้นทางปัญญา 
 ผู้น าทั้งที่เป็นนักวิชาการ และผู้น าที่เป็นชาวบ้านมีการกระตุ้นทางปัญญาอย่างชัดเจน โดยผู้น าที่
เป็นนักวิชาการ คือ ประภาส ปิ่นตบแต่ง เสมือนเป็นผู้คอยวางแผนการขับเคลื่อน เรียกร้องสิทธิในที่ดินท า
กินมาตั้งแต่ยุคแรก ๆ ช่วยชาวบ้านหาข้อมูลหลักฐานที่จะสามารถน ามาอ้างอิงได้ว่า ชาวบ้านมีความชอบ
ธรรมในการเป็นเจ้าของผืนดินแห่งนี้ และเป็นฝ่ายที่ถูกภาครัฐเอารัดเอาเปรียบ ส่วนผู้น าที่เป็นชาวบ้าน ได้
ให้ก าลังใจ ปลุกใจ เดินเคียงบ่าเคียงไหล่กับชาวบ้าน และเคลื่อนไหว เรียกร้องในรูปแบบต่าง ๆ ในอีกด้าน
หนึ่ง เป็นผู้กระตุ้นทางปัญญาให้คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย
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ในการท าการเกษตร และชักชวนให้คนในพ้ืนที่ลานตากฟ้า อ าเภอนครชัยศรี ซึ่งเป็นหนึ่งในพ้ืนที่ของ
สหกรณ์บ้านคลองโยงลงมือท าการเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีการในการท างานที่ส าคัญ คือ ผู้น าลงมือท าให้
ชาวบ้านเห็น และเมื่อเกิดผลดีชาวบ้านจึงลงมือท าตาม ซึ่งการให้ชาวบ้านได้ลงมือท า เรียนรู้กับปัญหา 
อุปสรรคที่เกิดขึ้น และให้ชาวบ้านหาวิธีการใหม่ หรือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่  ๆ ในการแก้ปัญหาเอง 
ซึ่งสอดคล้องกับ Cartwright and Zander (1968) ที่เสนอภาวะการเป็นผู้น าแบบปล่อยเสรี (laissez-
faire leadership) โดยผู้น าจะให้อิสระกับผู้ตามเต็มที่ในการตัดสินใจแก้ปัญหา ผู้น าเป็นเพียงผู้ดูแลอยู่ห่าง ๆ 
และจะไม่มีการก าหนดเป้าหมายที่แน่นอน ไม่มีระเบียบที่เคร่งครัด ทั้งนี้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ผลการวิจัยของ Gumusluoglu & Ilsev (2009) ที่ชี้ให้เห็นว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ของลูกน้อง โดยในระดับปัจเจกบุคคลมีผลอย่างมากต่อการสร้างเสริมก าลังใจ ขณะที่
ในระดับองค์การมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงนวัตกรรมขององค์การ  
 4) มิติการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 การด าเนินงานของสหกรณ์บ้านคลองโยง มีการจัดประชุม ปรึกษาหารือสมาชิกสหกรณ์เป็น
ระยะๆ อย่างต่อเนื่อง โดยก่อนจัดการประชุม ผู้น าจะขับรถประกาศรอบ ๆ หมู่บ้าน เพ่ือให้ทุกคนรับรู้ 
และเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันประชุมเรื่องใด ๆ ก็ตามมีการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้
แสดงความคิดเห็น ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเสรี แต่บางครั้งการสื่อสารยังไม่ทั่วถึง ไม่
ทราบว่ามีการจัดประชุม นอกจากนั้น ผู้น ายังดูแลเอาใจใส่คนในชุมชน สอบถามเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่
ในทุก ๆ ด้าน รู้จักทุกคนในชุมชนเป็นอย่างดี เมื่อมีปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ผู้น ามักจะเป็นคนที่ช่วยไกล่
เกลี่ย โดยรับฟังความคิดของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ส่งผลให้คนในชุมชนรู้สึกเชื่อมั่น ศรัทธาในตัวผู้น า 
เมื่อมีกิจกรรมต่าง ๆ จะให้ความร่วมมือทุกครั้ง ทั้งนี้ ผู้น าจะเป็นคนขอความร่วมมือให้สมาชิกสหกรณ์
ช่วยงานด้านต่าง ๆ ตามความถนัด ความเชี่ยวชาญ และบุคลิกลักษณะของแต่ละบุคคลเป็นส าคัญ จาก
ลักษณะพฤติกรรมของผู้น าข้างต้น สอดคล้องกับแนวคิดของ House and Terence (1974) ที่มองว่า 
ภาวะการเป็นผู้น าแบบสนับสนุน (supportive leadership) จะมีลักษณะไม่ถือตัว เป็นกันเอง เข้าหาง่าย 
และมีความเห็นอกเห็นใจผู้ใต้บังคับบัญชา  
 3. รูปแบบคุณลักษณะผู้น าในการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวการท าเกษตรแบบย่ังยืน 
 1) ผู้น าชุมชนเชิงประกอบการ คือ สร้างผู้น าที่มีความเชี่ยวชาญเสมือนกับพ่อค้า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมีความสามารถในการหาตลาด วิเคราะห์ความต้องการของตลาด เพ่ือแก้ปัญหากระบวนการผลิต
ทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า จนถึงปลายน้ า กล่าวคือ มีความรู้ความเข้าใจวิธีการปลูกในลักษณะอินทรีย์ 
ปลอดจากการใช้สารเคมี การบ ารุงรักษา ระบบโรงสีชุมชน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการจัดการหา
ตลาดที่หลากหลาย ตลอดจนการสื่อสาร โดยอาศัยช่องทางใหม่  ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดจนสามารถ
เชื่อมโยงการเกษตรกับการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างรายได้ และความมั่นคงให้กับชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ 
Stogdill (1948) ที่พบว่า แนวโน้มของผู้น าต้องมีลักษณะคล่องแคล่ว ปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และรู้วิธีการที่จะท าให้งานส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  
 2) ผู้น าที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ และเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคม  
กล่าวคือ ผู้น าต้องมีความสามารถในการติดต่อประสานความร่วมมือ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายทุก
ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ประชาสังคม และเอกชน สามารถวิเคราะห์ถึงลักษณะเด่นของแต่ละภาคส่วน และ
เชื่อมโยงการด าเนินงานกับเครือข่ายเหล่านั้น ดังที่ Blake and McCanse (1991) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้น าต้อง
สร้าง ความสัมพันธ์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน ทั้งการเผชิญหน้าระหว่างคนสองคน และการเผชิญหน้าภายใน
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กลุ่มและระหว่างกลุ่มด้วย ซึ่งแนวคิดเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ Brown and Monberg (1980) ที่เชื่อ
ว่า ผู้น าต้องมีความสามารถในการเข้าสังคม การเป็นที่นิยม มีทักษะในการสื่อสาร และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Provan & Veazie (2005) ที่พบว่า เครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนมี
ความส าคัญในการจัดการปัญหาของชุมชน รวมถึงตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชน รวมถึงเป็น
นักเคลื่อนไหวทางสังคม รู้จักเทคนิค วิธีการในการสื่อสารความต้องการ หรือข้อเรียกร้อง หรือปัญหาของ
ชุมชน เป็นต้น ไปยังสาธารณชนในวงกว้าง โดยประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการในช่วงที่เรียกร้องเรื่องโฉนด
ชุมชน เพ่ือแก้ปัญหา อุปสรรคในเรื่องการสื่อสารไม่ทั่วถึง ขาดกิจกรรมใหม่ที่สร้างสรรค์ หรือเป็นการ
พัฒนาศักยภาพคนในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ และขาดบุคลากร โดยเฉพาะ
ผู้น าที่จะสานงานต่อ รวมถึงไม่มีวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีในการปฏิบัติ ตลอดจนไม่มีตลาดรับซื้อสินค้าที่
แน่นอน หรือการมองเห็นเฉพาะช่องทางการตลาดเฉพาะกลุ่มเครือข่ายปฏิรูปที่ดินในภูมิภาคต่าง  ๆ 
เท่านั้น 
 3) ผู้น าที่ส่งเสริมการจัดการความรู้ และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  กล่าวคือ ผู้น าต้องสามารถ
สืบค้น รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ และผลที่เกิดขึ้นจากการท าเกษตรอินทรีย์ในบางพ้ืนที่ที่ประสบ
ความส าเร็จ รวมถึงข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ส าคัญน ามาจัดเก็บ และเผยแพร่อย่างเป็นระบบ ตลอดจนสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาขาดการรวบรวมความรู้ เทคนิค วิธีการท าเกษตร
อินทรีย์ หรือข้อมูล ตัวเลขที่ช่วยสนับสนุนว่า การท าเกษตรอินทรีย์ดีกว่าการท าเกษตรที่ใช้สารเคมีอย่างไร 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Bass (1985) ที่มองว่า ผู้น าต้องกระตุ้นให้ผู้ตามใช้สติปัญญา ( Intellectual 
stimulation) รวมถึงผลการวิจัยของ Provan & Veazie (2005) ที่พบว่า ความรู้เป็นสิ่งจ าเป็นในการ
ช่วยเหลือสมาชิกส าหรับการวางแผนพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ในอนาคต นอกจากนั้น การมีจุดเชื่อมต่อของ
เครือข่ายจ านวนมากเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
 4) ผู้น าที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วม และเพิ่มศักยภาพในการจัดการตนเอง และพึ่งพาตนเอง 
ของคนในชุมชน นับเป็นแนวคิดที่ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และก่อให้เกิดการกระจายอ านาจ 
ความเข้มแข็งทั่วทุกพ้ืนที่ และเพ่ิมศักยภาพในการจัดการตนเอง และพ่ึงพาตนเองของคนในชุมชน ท้องถิ่น 
เพ่ือลดปัญหาการไม่มีการพัฒนางานในรูปแบบใหม่ ๆ ขาดบุคลากรสานต่องาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Davis (1967) ที่อธิบายไว้ว่า ผู้น าต้องมีทัศนคติด้านมนุษยสัมพันธ์ (human relations attitudes) 
เน้นสร้างความเข้าใจทางด้านสังคม และพัฒนาทักษะความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเชื่อว่า 
ผู้น าที่ประสบความส าเร็จและเป็นที่ยอมรับไม่สามารถท าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองทั้งหมด แต่ต้องพ่ึงพาอาศัย
ลูกน้อง เพ่ือนร่วมงาน และบุคคลอ่ืน ๆ ทั้งนี้ การมีส่วนร่วม Cartwright and Zander (1968) มองว่า มี
ทั้งการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก าหนดนโยบาย วิธีการท างาน รับฟังความคิดเห็น ท างานเป็นทีม โดยใช้
การสื่อสารแบบ 2 ทาง ซึ่งสอดคล้องผลการวิจัยของ Fonchingong & Fonjong (2002) ที่พบว่า การ
พัฒนาชุมชนในกลุ่มรากหญ้าของคาเมรูน เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพ่ึงพาตนเอง เพ่ือ
ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ซึ่งประชาชนเป็นผู้ริเริ่มเองทั้งหมด รัฐท าหน้าที่ส่งเสริมเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น เช่น เทคโนโลยี และงบประมาณ และไม่เข้าไปแทรกแซงการด าเนินกิจกรรมใด ๆ นอกจากนั้น 
พบว่า ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน คือ ความเชื่อมั่นต่อภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชน ท้องถิ่น 
ทักษะ เทคโนโลยี และการสนับสนุนจากผู้น าภายนอกชุมชน รวมถึงการมีส่วนร่วมระหว่างโครงสร้างทาง
วัฒนธรรมกับเครือข่ายชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนจากสตรีและผู้มีบทบาทหลักของชุมชน นอกจากนั้น 
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เสนอแนะว่า แนวทางการเปลี่ยนแปลงชุมชนให้ดีขึ้น คือ รัฐและภาคส่วนอ่ืน ๆ ต้องให้ค าแนะน า สนับสนุน 
ในการริเริ่มการด าเนินงานของชุมชน และการสร้างเครือข่ายท้องถิ่น 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะ 2 ส่วน ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะจากการวิจัย และ
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1) รัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ เอกชน มหาวิทยาลัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
ร่วมกันจัดอบรม ทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะให้แก่คนในชุมชน โดยเฉพาะแกน
น า ทั้งด้านความรู้เกี่ยวกับวิถีทางการท าเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาคุณภาพผลิตผล การพัฒนาออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ การหาช่องทางการขายสินค้า และพัฒนาเกษตรกรให้กลายเป็นผู้ช านาญเรื่องการตลาด หรือ
สามารถก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ  
 2) ปฏิเสธไม่ได้ว่า รัฐบาลส่วนกลางไม่สามารถดูแลชุมชน ท้องถิ่นทุก ๆ แห่งได้อย่างทั่วถึง และไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ในทุกเรื่อง ๆ ฉะนั้นในการด าเนินการต่าง ๆ ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และเอกชน รวมถึงประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยที่รัฐบาลเป็นผู้คอยสนับสนุน ส่งเสริมทรัพยากรต่าง ๆ และ
กระจายอ านาจไปยังชุมชน ท้องถิ่น เพ่ือให้ชุมชน ท้องถิ่นสามารถจัดการตนเอง และพ่ึงตนเองได้ในที่สุด 
ในอีกด้านหนึ่ง แนวทางดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้น าสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุก
ระดับ และเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมด้วย 
 3) รัฐ และภาคส่วนต่าง ๆ สนับสนุนทรัพยากร เช่น งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี 
เป็นต้น ให้ผู้น าในชุมชน ท้องถิ่นต่าง ๆ ได้มีเครื่องมือในการส่งเสริมการจัดการความรู้ และสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้   
 4) รัฐควรศึกษา และพัฒนาพันธุ์ข้าว รวมถึงพันธุ์พืช ผัก ผลไม้อ่ืน ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของแต่
ละพ้ืนที่ โดยคิดค้นว่าท าอย่างไรให้สิ่งที่ปลูกนั้น มีความทนทาน คุณภาพสูง มีผลผลิตปริมาณมาก และตรง
กับความต้องการบริโภคของผู้ซื้อ อันจะเป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตร ท าให้เกษตรกรได้
รายได้สูงขึ้น 
 2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) การออกแบบการวิจัยในครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เนื่องจากมุ่งหวังที่จะศึกษากรณีที่มี
ลักษณะเฉพาะ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกอย่างเป็นองค์รวม ในมุมกลับกัน การศึกษาใน
ลักษณะดังกล่าว ส่งผลให้ขาดความครอบคลุม หรือเป็นข้อจ ากัดส าหรับข้อมูลเชิงประจักษ์ บนพ้ืนฐาน
ปรัชญาความเชื่อแบบปฏิฐานนิยม (positivism) ที่มองว่า ความรู้ ความจริงตั้งอยู่บนฐานของหลักฐาน 
ฉะนั้น จึงควรศึกษาวิจัย โดยใช้เชิงคุณภาพผสมผสานกับเชิงปริมาณ เพ่ือเสริมความจริงเชิงวัตถุวิสัย 
(objective social reality) ที่ให้คุณค่ากับความแม่นย าตามหลักวิทยาศาสตร์ ข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่ชัดเจน 
ขณะเดียวกัน เป็นการลดข้อจ ากัดเกี่ยวกับขนาดกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ท าการศึ กษา
สัมภาษณ์จ านวนไม่สูงมากนักเหมือนกับเชิงปริมาณ 
 2) วัตถุประสงค์การวิจัย มุ่งศึกษาความเป็นมา บริบทของพ้ืนที่ และคุณลักษณะผู้น าในการการ
สร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวการท าเกษตรแบบยั่งยืนของสหกรณ์บ้านคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
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นครปฐมรวมถึงรูปแบบคุณลักษณะผู้น าในการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวการท าเกษตรแบบยั่งยืนเป็น
ส าคัญ ซึ่งมีมุมมองอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจอีกหลายประเด็นที่ไม่ได้ท าการศึกษาในครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
รูปแบบกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และการประเมินผลนโยบาย เป็นต้น 
 3) การเลือกมิติในการวิจัย ผู้วิจัยได้ให้ความส าคัญกับการที่มิติดังกล่าว สามารถเชื่อมโยงกับ
บริบทของการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวการท าเกษตรแบบยั่งยืนเป็นหลัก แต่ยังคงมีอีกหลากหลายมิติที่
มีความน่าสนใจในการศึกษาค้นคว้า ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการเลือกมิติที่มีความหลากหลาย 
หรืออยู่นอกเหนือจากท่ีงานวิจัยชิ้นนี้ เพ่ือให้เกิดข้อค้นพบในแง่มุมใหม่ ๆ  
 4) ผู้วิจัยเสนอว่า ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ (comparative study) ระหว่างการถือครองที่ดิน
ในรูปโฉนดชุมชนกับการถือครองที่ดินในแบบอ่ืน ๆ เพ่ือให้เห็นวิวัฒนาการ ความแตกต่าง ข้อดี ข้อเสีย 
ผลกระทบ และน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขนโยบายภาครัฐต่อไป 
 
ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ : RESULT/R 
 บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ 
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
 

ประเด็นความรู้   : ด้านการวิจัย 
หัวข้อการจัดการความรู้         : เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย  
วันเดือนปีท่ีด าเนินการ         : 19 ธันวาคม 2559 
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ชื่อ – นามสกุล               : รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง 
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้     : 08-1497-9010 
E-mail Address    : pensri.chi@rmutr.ac.th 

หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 

เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ 
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนินการ : ACTION/A 

บทความ (Article) เป็นรูปแบบการเขียนประเภทหนึ่ง ที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารข้อเท็จจริง และ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้กับผู้อ่าน เนื้อหาน าเสนอจากข้อมูลจริง ไม่ใช่เรื่องแต่งหรือคิดขึ้น
จากจินตนาการ มีลักษณะเป็นข้อเขียนขนาดสั้น ส าหรับบทความทางวิชาการ (Academic Article) มีผู้ให้
ความหมายไว้ใกล้เคียงกัน อาจกล่าวได้ว่าบทความทางวิชาการ หมายถึง งานเขียนวิชาการซึ่งมีการวิเคราะห์ 
ประเด็นตามหลักวิชาการ โดยมีการส ารวจวรรณกรรมและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพ่ือสนับสนุนจน
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ โดยรูปแบบประกอบด้วยการน าความที่แสดงเหตุผล หรือที่
มีของประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์ กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์ และบทสรุป มีการอ้างอิง
บรรณานุกรมที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยบทความวิชาการจะมีลักษณะเฉพาะอยู่หลายประการ คือ  

1. น าเสนอความรู้ โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานทางวิชาการสาขาหนึ่ง ๆ ที่เชื่อถือได้ และมีหลักฐาน
อ้างอิง 

2. เขียนในลักษณะวิเคราะห์วิจารณ์ ให้ผู้อ่านเห็นประเด็นหรือสาระส าคัญที่ต้องการสื่อให้ผู้อ่าน
รับรู้ ซึ่งอาจใช้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญส่วนตัวของผู้เขียน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้ประกอบการ
วิเคราะห์วิจารณ์ 

3. จัดล าดับเรียบเรียงน าเสนอเนื้อหาสาระตามล าดับอย่างเหมาะสมชัดเจน 
4. อ้างอิงและให้แหล่งอ้างอิงทางวิชาการท่ีใช้ประกอบการเขียนอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามหลัก

วิชาการและจรรยาบรรณนักวิชาการ 
5. มีการอภิปรายชี้แนะ กระตุ้นให้ผู้อ่านน าไปใช้ประโยชน์ หรือเกิดการสืบเสาะค้นหาความรู้ใน

ประเด็นนั้น ๆ ต่อไป 
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การเลือกเรื่องส าหรับเขียนบทความทางวิชาการ 
การตัดสินใจเลือกเรื่องที่จะน ามาเขียนเป็นบทความทางวิชาการ นับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง 

เพราะว่าถ้าเรื่องที่เขียนบทความทางวิชาการไม่ดีหรือไม่มีประโยชน์ ย่อมท าให้กลุ่มผู้อ่านในวงวิชาการ/ 
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องไม่สนใจที่จะอ่าน และเมื่อไม่อ่านก็ไม่มีการน าไปใช้ประโยชน์ใด ๆ เลย ดังนั้นการเลือก
เรื่องส าหรับเขียนบทความทางวิชาการ จึงควรตระหนักพิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

1. ความสนใจใฝ่รู้ส่วนตัวของผู้เขียน การจะเลือกเรื่องใดมาเขียนเป็นบทความทางวิชาการนั้น 
ผู้เขียนต้องตอบตนเองให้ได้เป็นเบื้องแรกเสียก่อน ว่าผู้เขียนให้ความสนใจต้องการรู้ในเรื่อ งนั้น ๆ จริง
หรือไม่ เพราะความสนใจต้องการที่จะรู้โดยส่วนตัวของผู้เขียนเอง จะท าให้ผู้เขียนมีความสนุกและสุขกับ
การอ่านค้นคว้าอย่างตามติด อันจะท าให้ได้ความรู้ใหม่ ๆ เป็นล าดับต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้เกิดการจัดล าดับ
เรียบเรียงน าเสนอเนื้อหาสาระมาใช้อย่างเป็นระบบ 

2. ความทันสมัย เรื่องท่ีจะเขียนบทความทางวิชาการต้องเป็นหัวเรื่องใหม่ ๆ ของวิชาการ/วิชาชีพ 
นั้น ค าว่าเรื่องใหม่ในที่นี้อาจเป็นข้อเสนอ แนวคิด หรือทฤษฎีใหม่ ๆ ที่นักวิชาการชาวต่างประเทศใน
สาขาวิชาดังกล่าวน าเสนอไว้ แต่ผู้เขียนมีโอกาสได้อ่านศึกษาค้นคว้ามาก่อนและยังมิได้เป็นที่รู้จักมากนักใน
กลุ่มนักวิชาการของไทย 

3. อยู่ในความสนใจของสังคม บางช่วงเวลาของสังคมอาจมีเหตุการณ์หรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
ก าลังเป็นที่ถกเถียง วิพากษ์วิจารณ์ ถ้าเหตุการณ์หรือประเด็นดังกล่าวนั้นอยู่ในสาขาวิชาที่ผู้เขียนปฏิบัติงานอยู่ 
การเขียนบทความน าเสนอความรู้ ความคิดเห็นของผู้เขียน จะท าให้เป็นที่สนใจและรู้จักในกลุ่ม
นักวิชาการ/วิชาชีพดังกล่าวเป็นอย่างดี  

4. ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้เขียน เรื่องที่ผู้เขียนจะเลือกเขียนเป็นบทความทางวิชาการนั้น 
ผู้เขียนต้องมีประสบการณ์และ/หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว เพราะจะท าให้ผู้เขียน
สามารถเขียนน าเสนอแนวคิดของตน ตลอดจนการวิพากษ์วิจารณ์ให้ข้อเสนอแนะได้อย่างลุ่มลึกรอบด้าน 
พ้ืนฐานความรู้และประสบการณ์ท างานในสาขาวิชาการหนึ่งๆ ที่ผ่านระยะเวลามานานพอสมควร จะท าให้
เกิดการพอกพูนสั่งสมความเชี่ยวชาญ ซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้เป็นวัตถุดิบส าคัญยิ่งส าหรับเขียน 
 
ส่วนประกอบของบทความทางวิชาการ 

บทความทางวิชาการประกอบด้วยส่วนประกอบส าคัญ ๆ 5 ส่วน ได้แก่ 1) ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน
บทคัดย่อ และค าส าคัญ 2) ส่วนน าหรือบทน า 3) เนื้อหา 4) ส่วนสรุป และ 5) แหล่งอ้างอิง ซึ่งแต่ละส่วนมี
ลักษณะและเทคนิควิธีการเขียน ดังต่อไปนี้ 
 

1. ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน บทคัดย่อ และค าส าคัญ 
    1.1 ชื่อเรื่อง การเขียนชื่อเรื่องของบทความทางวิชาการ ต้องตั้งชื่อเรื่องให้กระชับใช้ภาษา

ถูกต้อง และมีความครอบคลุมประเด็นของเรื่องที่จะเขียน การเขียนชื่อเรื่องอาจใช้ค าหรือข้อความเป็น
ประโยคบอกเล่า หรือประโยคค าถามก็ได้ถ้าต้องการสร้างความสนใจให้ผู้อ่าน แต่ต้องค านึงถึงความ
สอดคล้องครอบคลุมเนื้อหาสาระที่มุ่งน าเสนอเสมอ เช่น 

ก. วิธีการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงผสมผสาน 
ข. ตัวแปรการวิจัย.............แน่ใจหรือว่ารู้จัก 
ค. ทางรอดของโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ที่ไหน 
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    1.2 ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียนต้องระบุชื่อจริง โดยทั่วไปแล้วจะเขียนไว้ด้านซ้ายใต้ชื่อเรื่องและไม่
นิยมบอกยศ ต าแหน่ง หรือค าน าหน้าชื่อแต่อย่างใด 

    1.3 บทคัดย่อ การเขียนบทคัดย่อต้องใช้จ านวนค าไม่มาก แต่ต้องครอบคลุมประเด็นส าคัญ
ทั้งหมดของเนื้อหาสาระในบทความ ความยาวของบทคัดย่อของบทความทางวิชาการไม่ควรเกินครึ่ง
หน้ากระดาษ A4 ทั้งนี้วารสารทางวิชาการบางเล่มอาจระบุจ านวนค าที่ใช้ไม่เกิน 400 ค า ดังนั้นจึงต้อง
พิจารณาเขียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสารทางวิชาการ เล่มที่ผู้เขียนมีความประสงค์จะส่ง
บทความลงตีพิมพ์เผยแพร่ 

    1.4 ค าส าคัญ การเลือกค าส าคัญที่จะเขียนต้องเป็นค าที่มีลักษณะเป็นแก่นกลางของเรื่องและ
มีจ านวนไม่มาก บทความทางวิชาการหนึ่งๆ ควรมีค าส าคัญไม่เกิน 5 – 8 ค า 

2. ส่วนน าหรือบทน า คือ ส่วนที่เป็นการวางพ้ืนฐาน ดึงดูด ชักชวนผู้อ่าน และบอกเหตุผลความ
เป็นมา วัตถุประสงค์ และเนื้อหาสาระที่จะเขียนในบทความ การเขียนบทน าที่ดีในบทความทางวิชาการ
ควรมีความยาวไม่เกิน 2 ย่อหน้า มีความกระชับ และตรงประเด็น 

3. เนื้อเรื่อง เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดของบทความทางวิชาการ เพราะเป็นส่วนที่ผู้เขียนจะต้อง
น าเสนอเกี่ยวกับความรู้ ข้อเท็จจริง การวิเคราะห์วิจารณ์ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และ/ หรือความ
เชี่ยวชาญอันเกี่ยวเนื่องมาจากประสบการณ์ท างาน การน าเสนอเนื้อหาสาระต่างๆ ในเนื้อเรื่องต้องอิงอยู่
บนพ้ืนฐานทฤษฏีหรือหลักการทางวิชาการในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ และควรมีการอ้างอิงหลักฐานต่าง ๆ 
สนับสนุน การเขียนน าเสนอสาระในส่วนของเนื้อหานั้น อาจมีการใช้แผนภูมิ ภาพประกอบ หรือตาราง
ประกอบการอธิบายก็ได้ แต่ต้องน าเสนอตามล าดับ มีการจัดเป็นหัวข้อหลัก หัวข้อรอง ซึ่งการจัดล าดับ
น าเสนอนั้น อาจยึดตามขั้นตอน ทิศทาง หรือช่วงเวลา ขึ้นอยู่กับว่าเรื่องที่เขียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร 
ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเรื่องที่เขียนเป็นเรื่องของระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการ ก็ควรน าเสนอตามล าดับ
ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงข้ันตอนสุดท้าย 

นอกจากนี้การเขียนน าเสนอส่วนเนื้อเรื่องอาจแยกเป็นย่อหน้า  จะมีจ านวนย่อหน้าเท่าใดก็
พิจารณาจากเนื้อหาสาระที่จ าเป็นต้องน าเสนออย่างลุ่มลึกรอบด้านเป็นส าคัญ แต่ในแต่ละย่อหน้าของ
เนื้อหาสาระต้องมีลักษณะสามประการ ดังนี้ 

ประการแรก มีความเป็นเอกภาพ หมายถึง ในย่อหน้าใดย่อหน้าหนึ่งต้องมีใจความส าคัญหรือ
ประเด็นหลักท่ีต้องการน าเสนอเพียงประเด็นเดียว ส่วนที่เหลือเป็นส่วนขยายหรืออธิบายเสริมเท่านั้น 

ประการที่สอง มีความเป็นสัมพันธภาพ หมายถึง ความต่อเนื่องสัมพันธ์กันของเนื้อหาสาระที่
น าเสนอในแต่ละย่อหน้าต้องเชื่อมโยงกัน ข้อความหรือประเด็นหลักในย่อหน้าแรกต้องส่งต่อความสัมพันธ์
ไปยังย่อหน้าที่สองต่อไปตามล าดับ (ขึ้นอยู่กับการจัดล าดับดังที่กล่าวมาแล้ว) 

ประการที่สาม มีสารัตถภาพ หมายถึง ย่อหน้าหนึ่ง ๆ ในเนื้อเรื่องต้องมีสัดส่วนเนื้อหาสาระที่
น าเสนออย่างเหมาะสม มีความยาวเท่า ๆ กันในแต่ละย่อหน้า และให้ความส าคัญกับประเด็นหลักมากกว่า
ข้อความส่วนขยายการจัดล าดับย่อหน้าที่ดี จะท าให้ผู้อ่านสามารถวิเคราะห์ติดตามเนื้อหาสาระที่ผู้เขียน
น าเสนอได้อย่างเข้าใจ 

4. ส่วนสรุป เป็นการเขียนสรุปประเด็นเนื้อหาสาระทั้งหมดที่น าเสนอในส่วนเนื้อเรื่อง เพ่ือบอกให้
ผู้อ่านทราบว่า ผู้เขียนน าเสนอประเด็นส าคัญๆอะไรบ้าง นอกจากนั้นการเขียนส่วนสรุปก็ควรจะสอดรับ
กับส่วนน าหรือบทน า และผู้เขียนควรเขียนในเชิงอภิปรายสอดแทรกจุดยืนความคิดเห็นของตนในเรื่อง
กล่าวไว้ด้วย นอกจากนั้นการเขียนสรุปตอนท้ายอาจจบลงด้วยประโยคหรือข้อความที่เป็นการเชิญชวนให้
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ร่วมมือ ทั้งนี้ความยาวของส่วนสรุปก็ควรให้มีขนาดเท่าๆ กันกับส่วนน า โดยส่วนเนื้อเรื่องมีขนาดความยาว
มากที่สุด ซึ่งอาจเขียนเป็นแผนภูมิแสดงความยาวของส่วนน า เนื้อเรื่อง และส่วนสรุป จากกรณีตัวอย่าง
สมมุติความยาวหนึ่งหน้ากระดาษ ได้ดังนี ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างสัดส่วนการเขียนเนื้อหาสาระในส่วนน า เนื้อเรื่อง และส่วนสรุป 
 

5. แหล่งอ้างอิง การเขียนแหล่งอ้างอิงหรือบรรณานุกรม เป็นการบ่งบอกแหล่งที่มาของเอกสาร
ต่างๆ ที่ผู้เขียนใช้ประกอบการเขียนน าเสนอเนื้อหาสาระที่ผ่านมา ทั้งนี้การเขียนบรรณานุกรมในปัจจุบันนี้
นิยมเขียนตามระบบ APA (American Psychological Association) ซึ่งสามารถศึกษาวิธีเขียนได้ในเว็บ
ไซด์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเขียนแหล่งอ้างอิงเป็นการป้องกันตัว และสะท้อนจรรยาบรรณทางวิชาการของ
ผู้เขียน ในกรณีการน าเอาแนวคิดหรือความรู้จากบุคคลหรือแหล่งอ่ืน ๆ มาใช้ประกอบการเขียน เพ่ือมิให้
เกิดการฟ้องร้องทางกฎหมาย นอกจากนั้นการระบุแหล่งอ้างอิงยังช่วยบอกให้ผู้อ่านทราบว่าผู้เขียนได้
ท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลประกอบการเขียนมากน้อยเพียงไร หรือน าประสบการณ์ส่วนตัวที่มีอยู่มาใช้ใน
การเขียน นอกจากเทคนิคการเขียนบทความในส่วนประกอบแต่ละส่วนที่กล่าวมานั้น การเขียนบทความ
ทางวิชาการควรค านึงถึงความสม่ าเสมอ ความซ้ าซ้อนหรือฟุ่มเฟือยของการใช้ค าในแต่ละข้อความ หรือแต่
ละตอน การใช้วงเล็บภาษาอังกฤษที่ควรใช้และไม่ควรใช้ เช่น ไม่ควรใช้วงเล็บภาษาอังกฤษหลังหัวเรื่องแต่
ละหัวเรื่อง แต่ควรใช้ค าแรกที่ปรากฏบรรทัดแรกจากหัวเรื่องและใช้วงเล็บเพียงครั้งเดียว  ต่อจากนั้นจึงใช้

 

 

 

ส่วนสรุป 

 

 

เนื้อเรื่อง 

ส่วนน า 
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ค าภาษาไทยอย่างเดียว ท้ายที่สุดผู้เขียนควรมีรูปแบบการเขียนที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของผู้เขียนด้วย 
จึงจะท าให้งานเขียนของบทความทางวิชาการนั้น ๆ น่าติดตามอ่าน 

ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ/แนวปฏิบัติที่ดี: RESULT/R 

ตัวอย่างการเขียนบทความทางวิชาการ เรื่องแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Guidelines for the Participation of the Community 
in Management of Natural Resources and Environment) ซึ่งผู้เขียนแบ่งเนื้อหาสาระในส่วนน า 
เนื้อเรื่อง และส่วนสรุป ดังนี้ คือ 

1. ส่วนน า 
ทิศทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในอดีตที่ผ่านมา ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หลายฉบับ นับตั้งแต่ช่วงเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  1 (พ.ศ. 2505-2509) 
เป็นต้นมา การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนั้น เพ่ิงจะปรากฏให้เห็นชัดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
5 (พ.ศ.2525-2529) ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) นอกจากนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังได้ให้ความส าคัญในเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ดังปรากฏในหลายมาตรา อาทิ มาตรา 58 มาตรา 66 มาตรา 67 มาตร 67 มาตรา 282 เป็น
ต้น ดังนั้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งการรับรู้การเปลี่ยนแปลง สาเหตุของปัญหา และมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับ และผลักดันว่า
น่าจะเป็นแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพมากที่สุด และเป็นการเพ่ิมสมรรถนะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมของประเทศโดยรวมได้อย่างยั่งยืน 

2. เนื้อเรื่อง 
แนวทางเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมยั่งยืน สามารถแบ่งออกเป็น แนวทางเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืนของภาครัฐ และแนวทางเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืนส าหรับประชาชน   
      แนวทางเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ของภาครัฐ  
        1) ให้ประชาชนในชุมชนที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการพัฒนาต่าง  ๆ ของรัฐ ได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยการเปิดเผยนโยบายและวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานที่
ชัดเจน ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลทุกแง่มุม ที่ได้จากการศึกษาโครงการดังกล่าวต่อ สาธรณชนอย่างต่อเนื่อง  
        2) เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
และประชาชนโดยส่วนรวม ก่อนที่จะมีการตัดสินใจด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ทั้งยังจะช่วยลดความ
ขัดแย้งในสังคมลงด้วย  
        3) สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดย
กระจายอ านาจให้แก่ชุมชน เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน สภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือองค์กรที่มี
ส่วนได้เสียต่อทรัพยากรนั้น ๆ โดยตรง ให้การรับรองสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนยอมรับกฎกติกาต่าง ๆ ที่ชุมชนเป็นผู้ก าหนดขึ้น ตราบที่กฎและกติกาเหล่านั้นไม่ขัด
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ต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และศีลธรรมอันดีของประชาชน ตลอดจนให้การสนับสนุนด้าน
การเงินตามความจ าเป็นของประชาชน ที่ท าการอนุรักษ์ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหล่านั้น  
       4) ในการปฏิรูปที่ดิน รัฐควรจะด าเนินการบนหลักการที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและด า 
เนินการ รวมทั้งให้มีการออกเอกสารรับรองสิทธิในที่ท ากินทั่วประเทศโดยเร็วพร้อมกับมีการจ าแนกที่ท า
กิน และเขตป่าออกจากกันอย่างชัดเจน  
       5) เร่งรัดพิจารณาพระราชบัญญัติป่าชุมชนที่รับรองสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง  
แวดล้อม โดยชุมชน และยอมรับความหลากหลายในแบบแผน ตลอดจนจารีตประเพณีที่ชุมชนยึดถือและ
ปฏิบัติ ทั้งในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์   
       6) จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือความร่วมมือทางด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างรัฐบาล องค์กรเอกชน และประชาชน 
เพ่ือเป็นสื่อในการน าเสนอปัญหาสิ่งแวดล้อมและก าหนดโครงการและแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมเพ่ือท า
โครงการร่วมกันระหว่างรัฐบาล องค์กรเอกชน และประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม  
       7) สร้างจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ด้วยการบรรจุเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ไว้ในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ  
       8) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์เป็นจุดอ่อนส าคัญของภาครัฐ ดังนั้นจึงควรประสาน
ความร่วมมือให้ความสนับสนุนและส่งเสริมภาคเอกชน สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา และองค์กรพัฒนา
เอกชนด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้แก่ประชาชนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
หาทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมิให้เป็นส่วนหนึ่งของการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
       9) หากจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ก็ต้องมีการทบทวนกระ
บนการออกกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายให้มีความเหมาะสมควบคู่ไปกับการปฏิรูปกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมท่ีบังคบัใช้อยู่ในปัจจุบันให้มีสหสัมพันธ์กันมากขึ้น ในขณะเดียวกันระบบกฎหมายไทยเอง อาจ
รับแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ ทั้งในระดับราชการฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่าย
บริหารด้วยก็ได้ แต่สิ่งเหล่านี้จะพึงบังเกิดได้ ก็ต่อเมื่อกลุ่มพลังประชาชนต้องร่วมมือร่วมใจ ผลักดันความ
ต้องการในการมีส่วนร่วมนี้ให้เป็นจริง โดยกระบวนการทางรัฐสภาและรัฐบาลต่อไป  
       แนวทางเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน ส าหรับประชาชน  
       1) สร้างจิตส านึกให้ผู้ที่เก่ียวข้อง โดยการหาพันธมิตรเพิ่มเติม ลดการเผชิญหน้า  
       2) สร้างองค์กรชาวบ้านให้เข้มแข็ง เร่งพัฒนาความ สามารถในการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรอย่าง
จริงจัง ขยายเครือข่ายของการอนุรักษ์ไปทั่วทุกภาคและทุกประเทศ  
       3) จัดตั้งสมัชชาสิ่งแวดล้อมในระดับต่างๆ เท่าที่มีศักยภาพที่เป็นจริงตั้งแต่ระดับอ าเภอ จังหวัดและภาค 
เป็นต้น ให้มีบทบาทหน้าที่ในการก าหนดมาตรการ ติดตามการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลและกรณีที่มีปัญหา
เร่งด่วน มีบทบาทในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการศึกษาวิเคราะห์ ตลอดทั้งการเจรจาเพ่ือคลี่คลาย
ปัญหา  
       4) ช่วยกันติดตามการด าเนินการสิ่งแวดล้อมของผู้แทนราษฎร (สส.) และพรรคการเมือง เพ่ือจะทราบ
ว่า สส. และพรรคการเมืองใดใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง 

3. ส่วนสรุป 
การจัดการสิ่งแวดล้อม จ าเป็นต้องมีการด าเนินการเป็นกระบวนการเช่นเดียวกับการจัดการใน

เรื่องอ่ืน ๆ เช่นกัน โดยเริ่มจากการตรวจสอบ และระบุปัญหาและความต้องการด้านสิ่งแวดล้อม การ
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ก าหนดนโยบายสิ่งแดล้อมเพ่ือให้มีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน  การก าหนดแผนและโครงการด้าน
สิ่งแวดล้อม การน าแผนและโครงการไปปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
และโครงการต่าง ๆ การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน คือ การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่บนโลก เพ่ือ
ก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อคุณภาพชีวิต โดยน ามาใช้อย่างชาญฉลาด ซึ่งความยั่งยืนของชีวิตนั้นเกี่ยวข้องกับ
การได้รับในสิ่งที่จ าเป็น ต่อการด ารงอยู่ของสิ่งมีชีวิต โดยการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแนวทางหนึ่ง ที่ท าให้
มั่นใจว่าจะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในอนาคต ได้อย่างยาวนาน        
      การมีส่วนร่วมของประชาชน มีหลากหลายเทคนิคที่ใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่ประชาชน 
ได้แก่ เทคนิคการให้ข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วย การบรรยายสรุป การปิดประกาศ นิทรรศการ สารคดี
ต่าง ๆ การส่งรายงานด้านเทคนิคที่ส าคัญหรือเอกสาร การแถลงข่าว ใบแทรกหนังสือ ข่าวแจก การ
น าเสนอต่อประชาคม และกลุ่มท างานทางเทคนิค จัดแถลงข่าว การประกาศ การบริการสาธารณะต่าง ๆ 
เป็นต้น และเทคนิคการมีส่วนร่วม เมื่อประชาชนได้รับข่าวสารแล้วในขั้นตอนต่อไป คือ  จัดเวทีหรือ
มาตรการเพ่ือให้สมาชิกของสาธารณชน สามารถแสดงความรู้สึกของเขา แสดงความคิด เห็นหรือความ
ห่วงกังวลกับเรา ซึ่งมีเทคนิคหลาย ๆ อย่างที่สามารถท าได้ คือ กลุ่มที่ปรึกษา คณะท างาน สนทนากลุ่ม 
สายด่วน สัมภาษณ์ การประชุมการรับฟังความคิดเห็น และการประชุมเชิงปฏิบัติการ เช่น การประชา
พิจารณ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น ส าหรับแนวทางเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สามารถแบ่งออกเป็น แนวทางของภาครัฐและแนวทาง
ส าหรับประชาชน 
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รัตนะ บัวสนธ์. (ม.ป.ป.). การเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัย. เข้าถึงได้จาก  

 http://rdi.nsru.ac.th/tip/tip-09.pdf, 8 ธันวาคม 2559. 
สมบัติ ทีฆทรัพย์. (ม.ป.ป.). การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย. เข้าถึงได้จาก  

 http://research.eau.ac.th/ pdf/km /km_7/km2. PDF, 8 ธันวาคม 2559. 
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ประจ าปีการศึกษา 2559 

วทิยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  

 

ประเด็นความรู้   : ด้านการวิจัย 
หัวข้อการจัดการความรู้         : การส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยทาง e-Journal  
วันเดือนปีท่ีด าเนินการ         : 19 ธันวาคม 2559 
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ชื่อ – นามสกุล               : ดร.ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง 
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้     : 08-1842-0904 
E-mail Address    : siriwat.ple@rmutr.ac.th 

หัวข้อ/เรื่องท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 

การส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยทาง e-Journal 

รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนนิการ : ACTION/A 

การเผยแพร่ความรู้ส าหรับนักวิชาการส่วนใหญ่ จะท าในรูปของผลงานวิชาการ ซึ่งการเขียน 
“บทความ” เป็นรูปแบบการเขียนประเภทหนึ่ง ที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารข้อเท็จจริงและความคิดเห็น ให้  
กับผู้อ่านโดยเนื้อหาที่น าเสนอนั้น ต้องมาจากข้อมูลจริง ไม่ใช่เรื่องแต่งหรือคิดขึ้นจากจินตนาการ และมี
ลักษณะเป็นข้อเขียนขนาดสั้น  

ส าหรับ “บทความวิจัย” หรือ Research article นั้น เป็นบทความที่เป็นผลงานต่อเนื่องจาก
งานวิจัย หรือสกัดมาจากงานวิจัย บทความประเภทนี้ เป็นบทความที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัย ให้มี
ความกระชับและสั้น ส าหรับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือที่ประชุมสัมมนา  

ส าหรับ “บทความทางวิชาการ” หรือ Academic  article นั้น มีผู้ให้ความหมายไว้ใกล้เคียงกัน 
โดยอาจกล่าวได้ว่า “บทความทางวิชาการ” หมายถึง งานเขียนวิชาการซึ่งมีการวิเคราะห์ประเด็น ตาม
หลักวิชาการ โดยมีการส ารวจวรรณกรรมและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพ่ือสนับสนุน จนสามารถสรุปผล
การวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้  

การพิมพ์เผยแพร่บทความนั้นจะต้องผ่านการกลั่นกรองและตรวจสอบ เนื้อหาสาระและความ
ถูกต้อง จากผู้ทรงคุณวุฒิในวงวิชาการนั้น ๆ (Peer review) นอกจากนี้ จะต้องมีรูปแบบการจัดพิมพ์ ให้
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของวารสาร หรือคณะกรรมการประเมิน 

การเผยแพร่บทความมีทั้งการส่งบทความในลักษณะสิ่งพิมพ์ไปยังหน่วยงานที่จัดท าวารสาร และ
การส่งบทความในลักษณะไฟล์ข้อมูลผ่านระบบ e-Journal ที่หน่วยงานจัดท าวารสารนั้นให้บริการ ซึ่ง
ปัจจุบันมีผู้ให้บริการอยู่เป็นจ านวนมาก โดยในที่นี้จะกล่าวถึงการงานไฟล์ข้อมูลผ่านระบบ e-Journal 
ดังนี้ 

1. ผู้ส่งบทความต้อง เข้า website ของวารสาร หรือ e-Journal เพ่ือ Register เป็นสมาชิก หรือ 
Log in เข้าสู่ระบบเพ่ือท างานผ่านระบบ e-Journal ดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 

 
 
2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วเลือกที่ Author เพ่ือเข้าสู่หน้าบทความ ดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 
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3. หน้าบทความจะแสดงรายการบทความที่ผู้ส่งบทความเคยส่งแล้ว และสามารถส่งบทความใหม่
ได้ ดังรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 
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การส่งบทความใหม่ มี 5 ขั้นตอน 
ขั้นตอนที่ 1. ดังรูปที่ 4 
  - เลือกประเภทของบทความ 
  - ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์บทความ 
  - comment เพ่ิมเติม 

 
รูปที่ 4 
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ขั้นตอนที่ 2. ดังรูปที่ 5 
  - Upload ไฟล์สู่ระบบ 

 
รูปที่ 5 
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ขั้นตอนที่ 3. ดังรูปที่ 6 
  - ใส่รายละเอียดต่างๆ (ผู้ส่งบทความ บทคัดย่อ ค าส าคัญ) 
 
ขั้นตอนที่ 4. ดังรูปที่ 6 
  - upload ไฟล์รูปภาพต่างๆ 
 
ขั้นตอนที่ 5. ดังรูปที่ 6 
  - ยืนยันเพ่ือส่งบทความ 

 
รูปที่ 6 
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เมื่อส่งบทความแล้ว จะมีรายการบทความเพ่ิมเติม ซึ่งสามารถเข้าไปแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ได้ 
ดังรูปที่ 7 

 
รูปที่ 7 

 

 

ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ/แนวปฏิบัติที่ดี : RESULT/R 
หลังจากผู้ส่งบทความด าเนินการผ่านระบบ e-Journal เรียบร้อยแล้ว ทางหน่วยงานจัดท าจะ

ด าเนินการในส่วนกลั่นกรองและส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในวงวิชาการนั้น ๆ (Peer review) ตรวจสอบ เนื้อหา
สาระและความถูกต้อง อาจใช้เวลาประมาณ 2-8 สัปดาห์ จากนั้นผู้ส่งบทความจะได้รับผลการประเมิน 
ส่วนใหญ่จะมี 3 แบบ ได้แก่ ผ่าน ผ่านแบบต้องด าเนินการแก้ไข และ ไม่ผ่าน 

ผู้ส่งบทความจะตอ้งด าเนินการต่าง ๆ ตามผลการประเมินให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด จากนั้น
หน่วยงานจัดท าวารสารจะจัดส่งหนังสือตอบรับการตีพิมพ์จึงถือเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการ  
 ผลลัพธ์และผลส าเร็จที่ได้ คือ บทความดังกล่าวจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร หรือ e-Journal ที่
ผู้ส่งบทความได้ด าเนินการไป  
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เอกสารอ้างอิง 
Veridian e-Journal. (2559). เข้าถึงได้จาก http://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-

Journal/index, 15 ธันวาคม 2559. 
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                                          (International Journal) 
วันเดือนปีท่ีด าเนินการ         : 19 ธันวาคม 2559 
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ชื่อ – นามสกุล               : ดร.น าพล ม่วงอวยพร 
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้     : 09-6063-9512 
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หัวข้อ/เรื่องท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 

การส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยนานาชาติ (International Journal) 

รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนนิการ : ACTION/A 

การท าวิจัยนับว่าเป็นภาระหน้าที่ ที่ส าคัญประการหนึ่งของนักวิชาการ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นอาจารย์ 
เนื่องจากการวิจัยจะช่วยให้เกิดการพัฒนาความรู้ และผลของงานวิจัย ยังสามารถน าไปใช้ในการแก้ไข
ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าที่ได้  ซึ่งการท าวิจัยนั้น ไม่ควรหยุดนิ่งแค่การแสดงผลการวิจัย ในรูปเล่มของ
รายงานเท่านั้น แต่ผู้ที่เป็นเจ้าของงานวิจัย ควรจะท าการเผยแพร่งานวิจัยของตนเอง ต่อสาธารณชนด้วย 
ซึ่งวิธีที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นวิธีที่ดีที่สุด ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย คือ การเขียนบทความวิจัย  และส่ง
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ  ส าหรับหัวข้อนี้ จะขอกล่าวถึงขั้นตอน ในการส่งบทความวิจัยเพ่ือ
ตีพิมพ์ ในวารสารในระดับนานาชาติ ซึ่งสามารถสรุปเป็นขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1. ค้นหาชื่อวารสารทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ  ส าหรับค าว่า “วารสารที่มีคุณภาพ” นั้น ควรเป็น 
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วารสาร ที่มีกระบวนการกลั่นกรอง จากผู้ทรงคุณวุฒิ ในสายวิชาการนั้น ๆ (Peer review) โดย
นักวิจัยสามารถตรวจสอบได้จาก หน้าเว็บไซต์ของวารสาร ตัวอย่างในวารสารที่ชื่อว่า Tourism 
Management จะระบุอย่างชัดเจนว่า “Articles…are the results of anonymous reviews by at 
least two referees chosen by the editor for their specialist knowledge.”(Elsevier B.V., 
2015a, para.3) ดังที่ปรากฏในภาพด้านล่างนี้ 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังอาจใช้ฐานข้อมูล ที่ได้รับการยอมรับ เป็นเครื่องมือในการช่วยค้นคว้าวารสาร
ได้  เช่น ฐานข้อมูล Web of  Science ของบริษัท Thomson Reuters  โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบ
รายชื่อวารสารได้ที่ Master Journal List ที่ ip-science.thomsonreuters.com/mjl/ และ ฐานข้อมูล 
SCOPUS ของบริษัท Elsevier เป็นต้น โดยนักวิจัยควรคัดเลือกวารสารที่มีขอบข่ายหรือ Areas of study 
ที่ตรงกับลักษณะงานวิจัยของนักวิจัยเอง การคัดเลือกวารสาร จากฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับนี้ นับว่า
เป็นขั้นตอนแรกที่ส าคัญ ที่จะช่วยให้นักวิจัยมั่นใจได้ว่า หากบทความวิจัยของตนเอง ได้รับการตอบรับให้
ตีพิมพ์ ในวารสารที่มี Peer review หรือ อยู่ในฐานข้อมูล ที่ได้รับการยอมรับ แสดงว่าผลงานวิจัย ได้รับ
การยอมรับจากผู้ทรงคุณวุฒิ ใน Area of study นั้น ๆ นอกจากนี้ ผลงานวิจัยนั้น ๆ ยังสามารถน าไปใช้
ประกอบ การยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการได้อีกด้วย และที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ นักวิจัยควรตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่า วารสารนั้น ๆ ไม่ได้ตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์ที่อยู่ใน Beall’s list 

2.  ตรวจสอบข้อก าหนดในการเขียนบทความวิจัย (Manuscript guidelines or guidelines for 
authors) จากหน้าเว็บไซต์ของวารสาร  ในขั้นตอนนี้ นักวิจัยอาจเลือกวารสารจ านวนหนึ่ง เช่น 4-5 ชื่อ
เรื่อง ที่เข้าเกณฑ์เป็นวารสารที่มีคุณภาพ และท าการตีพิมพ์บทความวิจัย ที่อยู่ใน Area of study 
เดียวกับงานวิจัยของนักวิจัยเอง  โดยนักวิจัยควรอ่านข้อก าหนดในการเขียน และส่งบทความวิจัย ของแต่
ละวารสารให้เข้าใจ ซึ่งวารสารแต่ละฉบับมักจะมีข้อก าหนดที่แตกต่างกัน (ดูเพ่ิมเติมได้จากภาคผนวก) 

3.  ศึกษาวิธีการเขียนบทความวิจัย จากบทความวิจัยของนักวิจัยท่านอ่ืน ๆ ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารแต่ละฉบับ ซึ่งจะช่วยให้นักวิจัย พอจะมองภาพออกว่า บทความวิจัยที่ได้รับการตอบรับ ให้ตีพิมพ์
ในวารสารนั้น ๆ มีลักษณะการเขียนอย่างไร การพิจารณาตัวอย่าง ของบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ จะ
ช่วยให้นักวิจัย เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นว่า วารสารนั้น ๆ มักจะตอบรับบทความวิจัยในลักษณะใด และ
ผลงานวิจัยของนักวิจัย มีความสอดคล้องกับ Focus หรือ ขอบเขตของวารสารนั้น ๆ หรือไม่ 

4.  ตรวจสอบว่า การส่งบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ เช่น ค่าด าเนินการต่าง  ๆ 
ค่าเปิดบทความวิจัย ที่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (Open access) ค่า review บทความวิจัย เป็นต้น 

5.  ท าการเลือกวารสารที่จะส่งบทความวิจัย โดยนักวิจัยควรเลือกวารสารที่มีข้อก าหนด ในการ
เขียนบทความวิจัย และมีบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ที่สอดคล้องกับลักษณะ ของงานวิจัยของนักวิจัย
ให้มากที่สุด เช่น หากงานวิจัยของนักวิจัย จ าเป็นต้องเขียนเป็นบทความที่ค่อนข้างยาว ควรเลือกวารสาร 
ที่อนุญาตให้บทความวิจัย มีจ านวนค าที่ค่อนข้างมาก เช่น 7,000 ค า ขึ้นไป หรือ หากงานวิจัยเป็นงานวิจัย
เชิงคุณภาพ ควรเลือกวารสาร ที่มักจะตีพิมพ์บทความวิจัย ที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นต้น 
ส าหรับในขั้นตอนนี้มีข้อควรระวัง คือ นักวิจัยควรส่งบทความวิจัยไปยังวารสารทีละฉบับ ไม่ควรส่งไปครั้ง
เดียวหลาย ๆ ฉบับ วารสารส่วนใหญ่ มักจะระบุข้อก าหนดนี้ไว้อย่างชัดเจน ในค าแนะน าส าหรับผู้เขียน 
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เช่น ในวารสารชื่อ Journal of Hospitality & Tourism Research (SAGE Publication, 2015, 
para.1) ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า  

Manuscripts submitted to JHTR should be original contributions not under 
consideration for any other publication at the same time. If an article is under 
consideration by another publication, authors should clearly indicate this at the time of 
submission. 

ที่มา: SAGE Publication (2015, para.1) 

6.  จัดเตรียมต้นฉบับ โดยนักวิจัยจะต้องเตรียมให้ตรงกับข้อก าหนด ในการเขียนบทความของ
วารสารนั้นๆ อย่างเคร่งครัด เช่น จ านวนค าที่ก าหนดในบทคัดย่อ (Abstract) จ านวนค าของเนื้อหา หัวข้อ
ที่ควรมีในบทความ และรูปแบบการเขียนอ้างอิง เป็นต้น 

7.   ให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบด้านภาษา เนื่องจากการจัดเตรียมต้นฉบับ เพ่ือส่งตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ จะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก  และเนื่องจากภาษาอังกฤษ ไม่ใช่
ภาษาหลักของคนไทย ด้วยเหตุนี้  นักวิจัยจึงควรส่งต้นฉบับ ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา หรือที่รู้จักกันว่า 
Proofreader ท าการตรวจสอบความถูกต้อง ของภาษาอังกฤษที่ใช้ ก่อนที่จะส่งต้นฉบับนั้น  ๆ ให้กับ
วารสาร 

8.  ส่งต้นฉบับบทความวิจัยให้กับวารสารเพ่ือพิจารณา  โดยนักวิจัยควรตรวจสอบว่า วารสารที่
เลือกไว้ ได้ก าหนดให้ ผู้วิจัยส่งต้นฉบับบทความวิจัยโดยวิธีใด ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว วารสารแต่ละฉบับ จะมี
ข้อก าหนด ในการส่งบทความที่ไม่เหมือนกัน เช่น วารสาร Tourism Management ก าหนดให้นักวิจัยส่ง
บทความวิจัย โดยผ่านระบบออนไลน์ โดยนักวิจัยจะต้องท าการลงทะเบียน เพ่ือสร้าง Account ของ
ตนเองก่อนที่ http://ees.elsevier.com/jtma/default.asp?pg=preRegistration.asp (Elsevier B.V., 
2015b) ตามภาพ 
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 ที่มา: Elsevier B.V. (2015b) 

 

          ส่วนวารสาร Journal of Hospitality & Tourism Research ก าหนดให้ผู้วิจัยส่งต้นฉบับ
บทความวิจัย ไปที่ http://mc.manuscriptcentral.com/jhtr ดังตัวอย่างช้างล่างนี้ ซึ่งก็เช่นเดียวกับใน
กรณีของวารสาร Tourism Management คือ นักวิจัยจะต้องท าการลงทะเบียนเพื่อสร้าง Account ก่อน 
จึงจะสามารถส่งบทความวิจัย ไปยังวารสารได้ ตามภาพด้านล่างนี้ 

ที่มา: ScholarOne, Inc. (2014) 
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          ส าหรับการส่งต้นฉบับบทความวิจัย ไปยังวารสารนั้น มีข้อแนะน าคือ นักวิจัยควรจัดท าจดหมาย
น า ที่เรียกว่า Cover letter เพ่ือเป็นการเกริ่นน า เกี่ยวกับบทความวิจัยของตนเอง และเพ่ือยืนยันให้กอง
บรรณาธิการทราบว่า บทความวิจัยนี้เป็นผลงานของตนเอง และยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารฉบับ
ใดมาก่อน ในที่นี้ จะขอน าเสนอตัวอย่าง ของจดหมายน าในการส่งต้นฉบับบทความวิจัย ของหนึ่งใน
ผู้เขียน (ดร.รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์) ที่ได้ส่งต้นฉบับบทความวิจัยในวารสารฉบับหนึ่ง 

 

-ตัวอย่างของจดหมายน าในการส่งต้นฉบับบทความวิจัย- 
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ส าหรับขั้นตอนท่ีกล่าวมาในข้างต้น สามารถสรุปเป็นแผนภาพเพ่ือให้เข้าใจง่าย ได้ดังนี้ 
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หลังจากท่ีนักวิจัยได้ส่งบทความวิจัยไปยังวารสารแล้ว โดยทั่วไป วารสารวิชาการจะมีข้ันตอน ในการ
พิจารณาบทความวิจัย โดยสามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้ 

            1.  ต้นฉบับบทความวิจัยได้รับการกลั่นกรองด้านคุณภาพในชั้นแรกจากกองบรรณาธิการ ซึ่งหากกอง
บรรณาธิการเห็นว่า ต้นฉบับบทความวิจัยดังกล่าว ไม่เหมาะสมที่จะได้รับตีพิมพ์ในวารสาร ก็จะตอบปฏิเสธ 
ไปยังนักวิจัยเจ้าของบทความเลย  แต่หากกองบรรณาธิการเห็นว่า ต้นฉบับบทความวิจัยนั้น ๆ มีคุณภาพ/
มีความสอดคล้อง กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของวารสาร ก็จะส่งต้นฉบับนั้น  ๆ ไปยังผู้ประเมิน 
ซึ่งจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในสายวิชาการ (Reviewers/referees) ท าการประเมินคุณภาพ ของบทความ
ต่อไป ตามปกติแล้ ว  กองบรรณาธิการมักจะส่ งต้นฉบับ ให้กับผู้ ประเมินประมาณ 2 -3 คน  
      2.  ต้นฉบับบทความวิจัยได้รับการประเมินจากผู้ประเมิน โดยผู้ประเมินจะได้รับการคัดเลือกและ
ทาบทาม จากกองบรรณาธิการ ให้ท าการประเมินคุณภาพ ของต้นฉบับบทความวิจัย ตามปกติแล้ว ผู้
ประเมินจะได้รับค าแนะน า ส าหรับการประเมิน และจะได้รับแบบฟอร์ม ส าหรับการท าการประเมิน และ
แสดงความคิดเห็น/ให้ค าแนะน า แก่นักวิจัยเจ้าของบทความ โดยกองบรรณาธิการจะก าหนดเวลา ให้ผู้
ประเมินส่งผลการประเมิน กลับมายังกองบรรณาธิการด้วย ผลการประเมินของผู้ประเมิน จะแบ่งออกเป็น 
3 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ 

               (1)    สมควรได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร (Accept) โดยไม่มีการแก้ไข ซึ่งกรณีนี้ เกิดขึ้นน้อยมาก 

               (2)    สมควรได้รับโอกาสให้แก้ไขบทความ ตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน หรือต้องตอบค าถาม
บางประการ ต่อผู้ประเมิน (Accept with revision) ซึ่งในกรณีนี้หากนักวิจัยเจ้าของบทความสามารถ
แก้ไขต้นฉบับ และ/หรือตอบค าถามได้จนเป็นที่พอใจกับผู้ประเมินและ/หรือกองบรรณาธิการ ก็จะได้รับ
การตอบรับให้ตีพิมพ์  

               (3)    ไม่สมควรได้รับการตีพิมพ์ (Reject) 

         3. กองบรรณาธิการท าการพิจารณาว่าจะด าเนินการอย่างไรกับต้นฉบับบทความวิจัย   
หลังจากท่ีกองบรรณาธิการ ได้รับผลการประเมิน จากผู้ประเมินครบทุกท่านแล้ว จะท าการตัดสินใจว่า  
ควรจะด าเนินการอย่างไร กับต้นฉบับดังกล่าว ซึ่งการตัดสินใจจะมีลักษณะเช่นเดียวกับผลการประเมิน 
ของผู้ประเมิน กล่าวคือ 

             (1)    สมควรได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร โดยไม่มีการแก้ไข (Accept without revision) 

             (2)    สมควรได้รับโอกาสให้แก้ไขบทความ ตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน หรือต้องตอบค าถามบาง
ประการต่อผู้ประเมิน (Accept with revision)                           

             (3)    ไม่สมควรได้รับการตีพิมพ์ (Reject) 

          ซึ่งไม่ว่าผลการตัดสินใจจะเป็นในลักษณะใด กองบรรณาธิการจะส่งผลดังกล่าว ให้นักวิจัยเจ้าของ
ต้นฉบับได้รับทราบ โดยจะส่งเป็นลายลักษณ์อักษร ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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4.  นักวิจัยเจ้าของต้นฉบับบทความวิจัยด าเนินการตามการตัดสินใจของกองบรรณาธิการนักวิจัย

เจ้าของต้นฉบับบทความวิจัยด าเนินการตามการตัดสินใจของกองบรรณาธิการ ในกรณีที่นักวิจัยได้รับแจ้ง 
จากกองบรรณาธิการว่า ต้นฉบับบทความวิจัยของตนเอง ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ โดยไม่มีการแก้ไข 
ขั้นตอนต่อไปคือ กองบรรณาธิการจะส่งต้นฉบับฉบับที่จะตีพิมพ์จริง มาให้นักวิจัยท าการตรวจสอบ อีก
ครั้งก่อนการตีพิมพ์ นอกจากนี้ ตามปกติแล้ว กองบรรณาธิการจะขอให้นักวิจัยลงนามมอบลิขสิทธิ์ ของ
บทความวิจัย ให้กับส านักพิมพ์ที่เป็นเจ้าของวารสารด้วย  ส าหรับในกรณีที่ต้นฉบับได้รับการปฏิเสธให้
ตีพิมพ์ นักวิจัยจะได้รับจดหมายแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นเดียวกัน พร้อมทั้งความคิดเห็นและ/หรือ
ข้อแนะน า จากผู้ประเมิน ในกรณีนี้ ถือว่า กระบวนการส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารฉบับดังกล่าว
สิ้นสุดลงแล้ว  สิ่งที่แนะน าคือ นักวิจัยควรท าความเข้าใจ และน าเอาความคิดเห็น/ข้อแนะน าของผู้
ประเมิน มาปรับปรุงพัฒนา บทความวิจัยของตนเอง และส่งต้นฉบับที่ได้รับการแก้ไข ไปยังวารสารฉบับ
ใหม่  ส าหรับในกรณีสุดท้าย คือ กรณีที่กองบรรณาธิการ แจ้งให้นักวิจัยแก้ไขต้นฉบับบทความวิจัย 
นักวิจัยจะต้องด าเนินการแก้ไขต้นฉบับบทความวิจัย ตามค าแนะน าและ/หรือตอบค าถามของผู้ประเมินให้
ครบถ้วน และส่งต้นฉบับที่แก้ไขแล้ว กลับไปยังกองบรรณาธิการ (ตามปกติจะใช้วิธีเดียวกับการส่งต้นฉบับ
ในครั้งแรก) ส าหรับในกรณีนี้ มีข้อแนะน า คือ นักวิจัยควรท าเอกสารสรุปประเด็น ที่ผู้ประเมินต้องการให้
แก้ไข และสิ่งที่ตนเองได้ท าการแก้ไข พร้อมทั้งชี้แจ้งว่า การแก้ไขดังกล่าวอยู่ในหน้าใด ย่อหน้าที่เท่าไหร่ 
และส่งไปพร้อม ๆ กับต้นฉบับ ที่ได้รับการแก้ไขแล้ว เอกสารดังกล่าวนี้ จะช่วยให้กองบรรณาธิการ 
พิจารณาต้นฉบับที่ได้รับการแก้ไขได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้กองบรรณาธิการ/ผู้ประเมินเห็นว่า 
นักวิจัยให้ความส าคัญกับการแก้ไขต้นฉบับ ตามค าแนะน าของผู้ประเมิน และมีความตั้งใจจริง ที่จะตีพิมพ์
บทความวิจัยของตนเองในวารสารดังกล่าว ตัวอย่างของเอกสารดังกล่าว มีดังต่อไปนี้ 
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ส าหรับขั้นตอนข้างต้นสามารถสรุปเป็นแผนภาพ ได้ดังนี้ 
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ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ/แนวปฏิบัติที่ดี : RESULT/R 
หลังจากผู้ส่งบทความด าเนินบทความวิชาการและบทความวิจัยนานาชาติ (International Journal) 

เรียบร้อยแล้ว ทางหน่วยงานจัดท าจะด าเนินการในส่วนกลั่นกรองและส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในวงวิชาการนั้น ๆ 
(Peer review) ตรวจสอบ เนื้อหาสาระและความถูกต้อง จากนั้นผู้ส่งบทความจะได้รับผลการประเมิน 
ส่วนใหญ่จะมี 3 แบบ ได้แก่ ผ่าน ผ่านแบบต้องด าเนินการแก้ไข และ ไม่ผ่าน 

ผู้ส่งบทความจะต้องด าเนินการต่างๆ ตามผลการประเมินให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด จากนั้น
หน่วยงานจัดท าวารสารจะจัดส่งหนังสือตอบรับการตีพิมพ์จึงถือเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการ  
 ผลลัพธ์และผลส าเร็จที่ได้ คือ บทความดังกล่าวจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร International 
Journal ทีผู่้ส่งบทความได้ด าเนินการไป  
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หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย 

รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนินการ : ACTION/A 
 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย 
              การวิจัยเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ความจริง อย่างเป็นศาสตร์ (Sciences) มี
ระเบียบวิธีในการแสวงหา ท าให้ได้รับความเชื่อถือมากกว่าการใช้วิธีการอย่างอ่ืน ๆ อาทิ เช่น การท านาย
จากผู้รู้ หรือ การคาดเดาจากประสบการณ์ ความรู้ที่ได้จากการวิจัย สามารถต่อยอดและถ่ายทอดพัฒนา
เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ 
 
1.1 การแสวงหาความรู้ ความจริงของมนุษย์ 

มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่มีมันสมองใหญ่ที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับน้ าหนักตัว ท าให้มีความสามารถใน
การจดจ า และคิดค านึงได้อย่างเป็นระบบ มีความอยากรู้ อยากเห็นอย่างเป็นธรรมชาติในเรื่องราวต่าง ๆ 
ที่แวดล้อมหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มนุษย์จะมีความสงสัยในเรื่องดังกล่าว และมีความ
พยายามที่จะเรียนรู้และศึกษาค้นคว้า หาความจริงในเรื่องราวดังกล่าว ด้วยวิธีการต่าง ๆ ท าให้ผลลัพธ์ที่
ได้จากการแสวงหา มีความเชื่อถือได้และไม่อาจเชื่อถือได้ เนื่องจากไม่มีกฎเกณฑ์ระเบียบวิธีปฏิบัติในการ
แสวงหา ต่อมามนุษย์ได้พัฒนาวิธีการแสวงหาความรู้ให้เกิดความเป็นระเบียบ สามารถพิสูจน์ความเชื่อถือ
ได้ วิธีการแสวงหาความรู้ ความจริงของมนุษย์ ตั้งแต่สมัยโบราณ จนถึงปัจจุบัน พอจะสรุปได้ดังนี้ 

1) จากค าบอกเล่า ของผู้มีอ านาจ เนื่องจากเป็นบุคคลที่ได้รับความเคารพนับถือและศรัทธา 
ตัวอย่างเช่น บิดา มารดา ญาติผู้ใหญ่ ครู-อาจารย์ นักบวช ผู้บังคับบัญชา ความรู้ความจริงที่ได้รับอาจมี
ความถูกต้อง แม่นย า สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ หรือไม่อาจตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ 
ตัวอย่างเช่น ความสงสัยในความไม่เท่าเทียมกัน ในชาติก าเนิด ในโภคทรัพย์ แม้กระทั่วในโอกาสที่จะได้รับ 
เมื่อเกิดความสงสัยดังกล่าว ถ้าน าไปสอบถามกับนักบวช แทบทุกศาสนา/ส านัก จะได้รับค าตอบว่าเกิด
จากกรรมเก่าในอดีตชาติหรือปัจจุบัน เพราะว่ากรรมคือการกระท า ซึ่งจะส่งผลให้เป็นไปในสภาวะที่
ประสบ อาจเป็นกรรมเก่าในอดีตชาติ หรือปัจจุบัน เพราะว่ากรรมคือการกระท า ซึ่งจะส่งผลให้เป็นไปใน
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สภาวะที่ประสบ อาจเป็นกรรมเก่าในอดีตหรืออดีตชาติ หรือเป็นการคัดเลือกจากพระผู้เป็นเจ้า ที่ประสงค์
ให้เป็นดังที่ปรากฏ จากค าอธิบายดังกล่าว ถ้าเรามีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อผู้ให้ค าตอบ เราจะหมด
ความสงสัย และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ 

2) ความรู้ที่ได้จากขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา (Tradition) เป็น
การแสวงหาความรู้ความจริงที่ได้รับการสั่งสม ถ่ายทอดกันมาจากบรรพบุรุษ มีความยอมรับและปฏิบัติ 
ตัวอย่างเช่น การแต่งกาย ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีการแต่งงาน ความประพฤติปฏิบัติ 

3) การแสวงหาความรู้จากประสบการณ์ (Experience) เป็นความรู้ที่ได้มาจากประสบการณ์ที่
ตนเองได้ค้นพบ รับรู้ รับทราบมาจากการด ารงชีวิต แล้วรวบรวมหรือมาประมวลเป็นความรู้ความเชื่อของ
ตนเอง สามารถบอกเล่าถ่ายทอดให้ผู้ อ่ืนเป็นบทเรียนจากประสบการณ์ความเป็นจริง ตัวอย่างเช่น 
ประสบการณ์ในการเป็นครูอาจารย์ ประสบการณ์การแข่งขันกีฬา ประสบการณ์ในสนามรบ ซึ่งการน า
ประสบการณ์มาถ่ายทอด ท าให้บุคคลอื่นได้น าไปเป็นแบบอย่าง เพ่ือประโยชน์ในการด ารงชีวิต 

4) การใช้วิธีการหยั่งรู้ หรือ เรียนรู้ด้วยตนเอง (Intuition) เป็นความรู้ความจริงที่ได้มาด้วยการ
แสวงหาด้วยตนเอง โดยไม่มีผู้ใดมาบอกกล่าวสั่งสอน การแสวงหาความรู้ความจริงในแบบการหยั่งรู้ 
กระท าได้ยากยิ่ง ผู้ปฏิบัติต้องมีคุณสมบัติหลายอย่าง ที่ไม่มีในผู้อื่น ตัวอย่างเช่น สมาธิจิตในระดับสูง 

5) การใช้ความรู้สึก ความเชื่อมั่นของตนเอง (Subjective) เป็นการใช้ความรู้สึกนึกคิดเฉพาะตน
มาประกอบการตัดสินใจ ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด สิ่งใดเชื่อมั่นได้ โดยไม่ต้องค านึงถึงหลักฐานหรือข้อมูลจาก
ภายนอกมาประกอบการพิจารณา เช่น ความเชื่อมั่นของคนเสื้อแดงต่อ พตท.ทักษิณ ชินวัตร 

6) การใช้ความเป็นเหตุเป็นผลเชิงตรรกศาสตร์ มาใช้ในการแสวงหาความรู้ความจริง โดยเชื่อมั่น
ว่ามนุษย์ได้ความรู้ความจริงที่เชื่อถือได้มานั้น ต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์ด้วยหลักเหตุผล มาโดยล าดับ
จากเหตุผลหลัก (Major Promise) ไปสู่ข้อตกลงย่อยที่เรียกว่า เป็นการอนุมาน (Deductive Reasoning) 
ผู้ที่น าเสนอการใช้เหตุผลดังกล่าว ได้แก่ อริสโตเติล (Aristotle) การคิดตามวิธีดังกล่าว ประกอบด้วย 
 6.1) ข้อตกลงหลัก (Major Premise) หรือข้อความรู้หลัก เป็นข้อความรู้ที่คนทั่วไป
ยอมรับ ว่าเป็นความจริง เป็นข้อก าหนด กฎเกณฑ์ ที่ได้รับการยอมรับมาก่อน 
 6.2) ข้อตกลงย่อย (Minor Premise) เป็นข้อความรู้ที่เรายอมรับว่าเป็นความจริงด้วย
เหตุและด้วยผล อย่างใดอย่างหนึ่งภายใต้หรือสอดคล้องกับข้อตกลงหลัก 
 6.3) ข้อสรุป (Conclusion) เป็นข้อความรู้ใหม่ที่ได้จากการสรุป โดยพิจารณาจาก
ความสัมพันธ์ของข้อตกลงหลักและข้อตกลงย่อย 
 ตัวอย่างเช่น 

1) ข้อตกลงหลัก : สัตว์โลกทุกชนิดต้องตาย 
ข้อตกลงย่อย : คนเป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่ง 
ข้อสรุป        : คนต้องตาย  

2) ข้อตกลงหลัก : สิ่งที่มีชีวิต ต้องมีการเจริญเติบโต งอกงาม 
ข้อตกลงย่อย : หินงอก หินย้อย มีการเจริญงอกงาม 
ข้อสรุป        : หินงอก หินย้อย เป็นสิ่งที่มีชีวิต 

 



 

หน้า 44 

 

 ในตัวอย่างที่หนึ่ง การใช้เหตุผลเพ่ือหาข้อสรุป มีความถูกต้อง เพราะ ข้อตกลงหลัก และ
ข้อตกลงย่อย มีความถูกต้อง สมเหตุสมผล แต่ในตัวอย่างที่ 2 ข้อตกลงหลัก มีความคลุมเครือ ข้อตกลง
ย่อยไม่ถูกต้อง มีผลท าให้การสรุปมีปัญหาตามไปด้วย แม้นว่าจะถูกต้องตามหลักอนุมาน 
 ได้มีนักปรัชญา ชาวอังกฤษนามว่า ฟรานซิล เบคอน (Francis Bacon) ได้น าเสนอ
แนวคิดที่ย้อนกลับแนวคิดแบบอนุมานที่น าเสนอความเป็นเหตุผล สอดคล้องจากข้อตกลงหลักไปสู่
ข้อตกลงย่อย น าไปสู่ความคิดแบบข้อตกลงย่อย ที่สอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่ข้อตกลงหลัก หรือเรี ยกว่าวิธี
อุปมาน (Inductive Reasoning)  
ตัวอย่างเช่น 
 เหล็ก  ได้รับความร้อนจะขยายตัว 
 ทองแดง ได้รับความร้อนจะขยายตัว 
  ไม้ ได้รับความร้อนไม่ขยายตัว 
 เงิน ได้รับความร้อนจะขยายตัว 
  ดิน ได้รับความร้อนไม่ขยายตัว 
 สรุป เหล็ก ทองแดง เงิน เป็นสารประเภทโลหะ เมื่อได้รับความร้อน จะขยายตัว 
ตัวอย่างเช่น 
 สุนัข มีจมูกไว้หายใจ 
 ลิง มีจมูกไว้หายใจ 
 กวาง มีจมูกไว้หายใจ 
 คน มีจมูกไว้หายใจ 
 สรุป สัตว์ทุกชนิดมีจมูกไว้หายใจ 
 

7) การแสวงหาความรู้ ความจริง โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Methods) เป็น
การน าเอาวิธีการอนุมาน (Deductive method) และวิธีการอุปมาน (Inductive method) มาบูรณาการ
รวมกันเรียกว่า วิธีอนุมานและอุปมาน (Deductive-Inductive method) หลักการได้แก่ การแสวงหา
ความรู้ความจริง ที่สามารถกระท ากลับไปกลับมา ได้หลายครั้งจนเกิดความมั่นใจ แล้วจึงสรุปมาเป็น
ความรู้ความจริง โดยการด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอน 

7.1 ใช้การสังเกต จากสัมผัสทั้ง 5 ของร่างกายได้แก่ ตาดู หูฟัง จมูกได้กลิ่น ลิ้นรับรส ผิวกายรับ
สัมผัส ซึ่งอาจใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน อาจจะเกิดข้อสงสัยว่าสิ่งที่สังเกตเป็นอะไร ท าไม
จึงเป็นเช่นนั้น และท าอย่างไรจึงจะไม่ให้เป็นไปตามนั้น ทั้งหมดเป็นขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ 

7.2 การทดสอบสมมติฐาน เป็นกระบวนการคาดเดา ค าตอบในสิ่งที่เราท าการศึกษาทดลอง เพ่ือ
หาข้อมูลมาสรุปเป็นหลักฐาน ด้วยการทดลอง แล้วข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ ตีความหมาย เพ่ือยอมรับ
หรือปฏิเสธสมมติฐานที่คาดเดาไว้ 

7.3 ท าการศึกษาทดลองซ้ าแล้วซ้ าอีก จนเกิดความเชื่อมั่นในความถูกต้องในผลลัพธ์ จึงยุติการ
ทดลอง และลงมติในข้อสรุปว่าจะตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน แล้วน าเสนอข้อยุติเพื่อเผยแพร่ 
ตัวอย่างในการวิเคราะห์น้ า ซึ่งเป็นสารประกอบ พบว่าน้ าประกอบด้วยธาตุ H2 และ O2 โดยการใช้
กระบวนการแยกสารประกอบด้วยไฟฟ้า (Electrolysis) เมื่อแยกออกมาได้แล้ว H2 และ O2 ก็สามารถ
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รวมตัวกันกลับไปเป็นน้ าเหมือนเดิม และเมื่อแยกน้ าด้วยไฟฟ้า ก็ได้รับผลเป็นธาตุ H2 และ O2 
เหมือนเดิม 
 
1.2 ความหมายของการวิจัย 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546) ให้ความหมายการวิจัยว่า “การค้นคว้าเพ่ือหาข้อมูล
อย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา”   

ความหมายในเชิงกระบวนการ เบสท์ (Best, 1978: 8) กล่าวว่าเป็นการวิเคราะห์และบันทึก    
การสังเกตภายใต้การควบคุมอย่างเป็นระบบและเป็นปรนัย บุญชม ศรีสะอาด (2545: 3) กล่าวว่า การ
วิจัยเป็นกระบวนการที่ยึดถือและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นกระบวนการท างานที่เป็นระบบ 
เครื่องมือสิ่งที่ส าคัญในการวิจัยคือผู้วิจัย สุชาติ ประสิทธ์รัฐสินธุ์ (2546: 1) กล่าวว่าเป็นกระบวนการ
แสวงหาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพลินพิศ เขียวหวาน (2524: 5) กล่าวว่าการวิจัยต่างจากการค้นพบ 
(Discovery) ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่มีระบบและวิธีการที่ถูกต้อง นอกจากนี้บุญชม ศรีสะอาด (2545: 3) 
ได้กล่าวเน้นถึงสิ่งที่ไม่ใช่การวิจัย ได้แก่ การศึกษาจากเอกสารแล้วน าข้อความมาตัดต่อกัน นั่งคิดแล้วได้
ค าตอบ การจัดข้อมูลเข้าตาราง/น าเสนอในลักษณะต่าง ๆ และการปฏิบัติการตามคู่มือที่แนะน าไว้    

“การวิจัย” ความหมายในเชิงผล เพลินพิศ เขียวหวาน (2544: 5) กล่าวว่าเป็นการค้นหาความ
จริง (Fact Finding) หาแล้วหาอีกจนกว่าจะได้ความจริงหรือความรู้ใหม่เกิดขึ้น เทียนฉาย กีระนันท์ 
(2551: 2) กล่าวว่าเป็นการพิสูจน์หรือหาค าตอบหรือข้อเท็จจริงอะไรบางอย่าง ภัทรา นิคมานนท์ (2547: 
1) กล่าวว่าเป็นวิธีการแสวงหาความรู้ ความจริงใหม่ ๆ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ดวงเดือน พันธุมนาวิน 
(2551) กล่าวว่าเป็นการพิสูจน์ว่าอะไรเกี่ยวข้องกับอะไร เป็นเพราะเหตุใด และอะไรคืออะไร  บุญชม ศรี
สะอาด (2545: 3) กล่าวว่าสิ่งที่ได้จากการวิจัยมักน าไปสร้างเป็นกฎ ทฤษฎี แนวปฏิบัติ หรือได้ความรู้ใหม่ 
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ การวิจัยนั้นอาจน าไปสู่การสร้างทฤษฎีหรือการวางนัยทั่วไป (Best, 1978: 8) เกิดความ 
ก้าวหน้าทางวิชาการหรือเกิดประโยชน์แก่มนุษย์ (จริยา เสถบุตร, 2546: 4) การวิจัยถูกน ามาใช้ในความ 
หมาย สอง ลักษณะคือ ในความหมายของ ขั้นตอนการวิจัย (Research Method )และในความหมายของ
ระเบียบวิธีการวิจัย(Research Methodology) ขั้นตอนของการวิจัยมุ่งเน้นเทคนิคหรือการเป็นเครื่องมือ
ที่ถูกใช้ในภาคปฏิบัติเริ่มตั้งแต่การก าหนดสมมติฐาน การวางรูปแบบ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล เมื่อกล่าวถึงข้ันตอนของการวิจัย ส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญ กับการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนาม 
ในกรณีของระเบียบวิธีวิจัย จะหมายถึงปรัชญาที่ว่าด้วยกระบวนการวิจัย ปรัชญาในที่นี้เป็นการศึกษาเพ่ือ
หาหลักและทฤษฎีของการวิจัยเพ่ือน าไปสู่องค์ความรู้ที่เป็นความจริง(Bailey;1978;26)   

สรุปได้ว่า การวิจัย หมายถึงกระบวนการที่เป็นระบบ รอบคอบ และเชื่อถือได้ใช้ค้นหาความรู้
ความจริง ได้ความรู้ความรู้ที่เชื่อถือได้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์  

 
1.3 ลักษณะของการวิจัยท่ีดี 
  การวิจัยที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้ 

1) การวิจัยต้องมุ่งค้นหาสิ่งใหม่ ๆ ทั้งทางทฤษฎี ปฏิบัติ และวิทยาการใหม่ ๆ ข้อค้นพบต่าง ๆ 
เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์  ช่วยปรับปรุงพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ และวิถีด ารงชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 

2) การวิจัยต้องมุ่งท่ีจะแก้ปัญหา ช่วยการวินิจฉัย ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม ช่วยปรับปรุง
พัฒนาสภาพความเป็นอยู่ และวิถีด ารงชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 
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 3)  การวิจัยต้องมีวิธีการที่เป็นระเบียบแบบแผนที่ถูกต้อง  
 4)  การวิจัยต้องมีการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องจากเครื่องมือที่มีคุณภาพ  
 5)  ผลการวิจัยต้องเชื่อถือได้ มีเหตุผลบนพื้นฐานข้อมูลความจริงที่เก็บรวบรวมมาได้ ช่วยให้
เข้าใจสถานการณ์  และพฤติกรรมต่าง ๆ ช่วยพิสูจน์หรือตรวจสอบความถูกต้องของกฎเกณฑ์ หลักการ 
ทฤษฎีต่าง ๆ 
 6)  การวิจัยที่ดีต้องมีนักวิจัยที่รอบคอบ อดทน กล้าเผชิญกับความจริงแม้จะขัดกับทฤษฎีหรือ
ความเชื่อใด ๆ ก็ตาม 
 7)  การวิจัยที่ดีต้องพึงระมัดระวังการเขียนรายงานวิจัยเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
ปราศจากอคติใด ๆ  
 
1.4 การวิจัยกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

การวิจัยกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ต่างกันอย่างไร วิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นวิธีการค้นหา     
ความจริงที่ต้องพิสูจน์ความสัมพันธ์ ความเป็นสาเหตุ-ผล มิใช่คาดเอาเอง ก่อนจะยืนยันว่าจริงต้องทดสอบ
สมมุติฐาน (Hypothesis testing) (Ker linger, 1973: 6-8)  Best (1978: 8) กล่าวว่า การวิจัยกับวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์มีความหมายบางส่วนร่วมกัน การวิจัยเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่ างมีระบบและมี
แบบแผนมากกว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เช่น เราอาจสรุปสาเหตุที่รถยนต์สตาร์ทไม่ติดโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์แต่กระบวนการที่ใช้จะไม่เป็นการวิจัย การวิจัยจะมีกิจกรรมที่มีระบบมากกว่า แต่เราสามารถ
น าหลักวิทยาศาสตร์มาใช้ในการวิจัยได้ ดังนี้  1) หลักการมีนิยามการปฏิบัติการ (operational definition) 
2) หลักการท าให้ชัดเจน (Objectivity) 3) หลักการควบคุม (Control) 4) หลักการแก้ผิดโดยตนเองทุกขั้น 
(Self-correction) 5) หลักการวัดซ้ า (Repeated measure)  และ 6) หลักความครอบคลุมทั่วไป 
(Generalization) การใช้หลักและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มีประโยชน์ 2 ประการ คือ 1) ความเที่ยงตรง
ภายใน (Internal Validity) ท าให้ข้อสรุปผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด และ 2) ความเที่ยงตรง
ภายนอก (External Validity) ท าให้ผลวิจัยที่เป็นข้อสรุปสามารถครอบคลุมความจริงในสิ่งนั้นได้ด้วยแต่
อย่างไรก็ตามในการน าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้จึงต้องยอมรับข้อตกลง (Assumption) ของวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ (Van Dalen, 1979: 18-26) ดังนี้ 

1) ข้อตกลงในรูปแบบธรรมชาติ (Assumption of the uniformity of nature) ปรากฏการณ ์
ต่าง ๆ ในธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างมีระบบ หรือมีเงื่อนไขที่ก่อให้เกิด และมีกฎเกณฑ์ตายตัวของมัน เมื่อ
เกิดขึ้นแล้ว ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้อีก ภายใต้เงื่อนไขอย่างเดียวกัน กฎเกณฑ์เกี่ยวกับรูปแบบของธรรมชาติ
แบ่งได้ ดังนี้ 

(1) ชนิดของธรรมชาติ (Postulate of natural kinds) ธรรมชาติมีโครงสร้าง คุณสมบัติ 
และจุดมุ่งหมายของมันเอง  

(2) ความคงเส้นคงวา (Postulate of Constancy) ธรรมชาติจะมีลักษณะคงที่อยู่ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น เช่น น้ าจะเป็นน้ าแข็งข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของอุณหภูมิ  

(3) ความเป็นเหตุเป็นผล (Postulate of determinism) ธรรมชาตินั้นมีสาเหตุที่ท าให้มัน
เกิด ไม่ใช่เกิดด้วยความบังเอิญ 
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 2) ข้อตกลงเกี่ยวกับขบวนการทางจิตวิทยา (Assumption Concerning the Psychological 
Process) บุคคลได้รับความรู้ต่าง ๆ โดยอาศัยขบวนการทางจิตวิทยา 3 ประการ ได้แก่ การรับรู้ 
(Perceiving) การจ า (Remembering) และการใช้เหตุผล (Reasoning) ซึ่งมี ดังนี้ 

(1) การรับรู้ของบุคคลนั้นต้องเชื่อมั่นได้ (Postulate of reliability of Perceiving)  
(2) ความเชื่อมั่นในการจ า (Postulate of the reliability of remembering) การจ าอาจ

ท าได้โดยการจดบันทึก หรือใช้เทป หลักฐานต่าง ๆ เหล่านี้ต้องกระท าอย่างถูกต้อง 
(3) ความเชื่อมั่นของการใช้เหตุผล (Postulate of the Reliability of reasoning) การใช้

เหตุผลการหาความรู้ต้องเชื่อมั่นได้ว่าถูกต้อง ความรู้ความจริงที่น ามาตั้งเป็นทฤษฏีต่าง ๆ เชื่อถือได้ เพราะ
ตั้งมาจากรากฐานของเหตุผลขั้นสูง 
 
1.5 การวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
  การวิจัยทางสังคมศาสตร์ หมายถึงกระบวนการแสวงหาความรู้ความจริงเกี่ยวกับพฤติกรรม 
ปรากฏการณ์ ความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือน ามาแก้ไขปัญหาสังคม 
สังคมศาสตร์เป็นศาสตร์ที่กว้างขวางและครอบคลุมสาขาวิชาการต่าง ๆ หลายวิชาซึ่งถ้าแบ่งตามองค์การ 
UNESCO จะมี 5 สาขาใหญ่ ๆ ดังนี้ 

1) มนุษย์ศาสตร์ ได้แก่ วิชาโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์ ปรัชญา 
จิตวิทยา ศาสน์ศาสตร์ และวิชาอ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

2) การศึกษา ได้แก่ วิชาทางการศึกษา พลศึกษา และวิชาอ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
3) วิจิตรศิลป์ ได้แก่ สถาปัตยกรรม จิตรกรรม การวาดภาพ วาทศิลป์ การละคร เป็นต้น 
4) สังคมศาสตร์ ได้แก่ การธนาคาร การพานิช การบัญชี รัฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ วารสารศาสตร์ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ สถิติ เป็นต้น 
5) นิติศาสตร์ ได้แก่ วิชาที่เก่ียวกับกฎหมายต่าง ๆ 

 การวิจัยทางสังคมศาสตร์ เป็นการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในด้านพฤติกรรม ตลอดจน
สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลของมนุษย์ ซึ่งการควบคุมคุณภาพแวดล้อมหรือตัวแปรที่จะมีอิทธิพลต่อมนุษย์เป็น
สิ่งที่ท าได้ยาก อีกทั้งเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ศึกษาก็สร้างให้มีความแม่นย าได้ยาก ดังนั้น ข้อค้นพบที่น าไป
สร้างเป็นกฎเกณฑ์ และทฤษฏีต่าง ๆ ทางสังคมศาสตร์ จึงยืดหยุ่นได้ และมีข้อยกเว้นเสมอ 
 เมื่อเทียบกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับทางกายภาพหรือทางด้าน
วัตถอุุปกรณ์ต่าง ๆ และเครื่องมือที่ใช้มีความแม่นย าในผลการวัด เช่น เครื่องมือในการวัดแสง เสียง อุณหภูมิ 
เป็นต้น การควบคุมคุณภาพแวดล้อมในการทดลองท าได้อย่างสมบูรณ์  ดังนั้น การวิจัยทางสังคมศาสตร์
จึงมีข้อจ ากัดหลายประการ ได้แก่ 1) พฤติกรรมมนุษย์มีลักษณะซับซ้อน พฤติกรรมที่สังเกตได้อาจไม่ใช่
พฤติกรรมที่แท้จริง อาจต้องอาศัยการตีความหรือแปลความ 2) พฤติกรรมของมนุษย์มีลักษณะไม่คงที่
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 3) ผลการวิจัยมีความคลาดเคลื่อนสูงจึงต้องมีความพิถีพิถันในการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนประชากร 4) โดยทั่วไปผู้วิจัยมักเลือกศึกษาเฉพาะตัวแปรที่ส าคัญบางส่วน ท าให้
ผลการวิจัยไม่ครอบคลุม และ 5) ไม่สามารถควบคุมตัวแปรหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอ่ืนได้ หรือได้ไม่เต็มที่  
การวิจัยทางการศึกษาเป็นสาขาหนึ่งในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ดังนั้น การวิจัยทางการศึกษา หมายถึง
กระบวนการแสวงหาความรู้ความจริง หรือแก้ปัญหา หรือพัฒนาเกี่ยวกับหลักสูตร  การสอน การเรียนรู้ 
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การบริหาร การจัดการศึกษา การนิเทศ การวัดและประเมิน เป็นต้น เพ่ือน าผลมาใช้ในการพัฒนา
การศึกษามีให้ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลทางการศึกษา  
 
1.6 ประเภทของการวิจัย 
 การแบ่งประเภทของการวิจัย ขึ้นกับเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่ง ดังนี้ 

1.6.1  แบ่งตามระเบียบวิธีวิจัย  
         แบ่งเป็น 3 ประเภท (Best, 1959 อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ, 2540: 6-7) 

ได้แก่ 
  1.6.1.1  การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Research) เป็นการวิจัยเพ่ือค้นคว้า
ความจริงในอดีตท่ีผ่านมา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสืบสวนสอบสวนหรือใช้การวิพากษ์วิจารณ์ 
  1.6.1.2  การวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) เป็นการวิจัยเพ่ือค้นคว้าความ
จริง มุ่งบรรยายลักษณะสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน มักสนใจเปรียบเทียบความเหมือนความต่างระหว่างสิ่ง
ต่าง ๆ ที่สนใจ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือบรรยายใช้สถิติในการวิเคราะห์และแปล
ผล  
  1.6.1.3  การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เป็นการวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ 
ระหว่างเหตุและผล ภายใต้การควบคุมหรือการจัดกระท าตัวแปรที่เก่ียวข้องจึงอาศัยการทดลอง 
 
   1.6.2  แบ่งตามสาขาวิชา  
                   อาจแบ่งได้เป็น ดังนี้  
  1.6.2.1 การวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Social science Research) ได้แก่ การวิจัยเกี่ยวกับ 
สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา เศรษฐกิจ  เป็นต้น 
  1.6.2.2  การวิจัยทางมนุษยศาสตร์ (Human science Research) ได้แก่ การวิจัยเกี่ยวกับ 
คุณค่าของมนุษย์ เช่น ภาษาศาสตร์ ดนตรี ศาสนา โบราณคดี ปรัชญา เป็นต้น 
  1.6.2.3  การวิจัยทางวิทยาศาสตร์  (Natural Research) ได้แก่ การวิจัยทางเคมี ฟิสิกส์ 
วิศวกรรม แพทย์  เป็นต้น 
  
 1.6.3 แบ่งตามประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย   
                    อาจแบ่งเป็นงานวิจัยที่มุ่งสร้างทฤษฎี และงานวิจัยที่มุ่งประยุกต์ทฤษฎีซึ่งจะน าไปสู่การ
ท าความเข้าใจ ท านาย และควบคุมปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ  แบ่งได้เป็น 3 ประเภท (Best, 
1959 อ้างถึงใน ศิริชัย  กาญจนวาสี และคณะ, 2540: 6) ได้แก่ 
      1.6.3.1 การวิจัยบริสุทธิ์ หรือการวิจัยพื้นฐาน (Pure or Basic Research) เป็นการ
วิจัยที่มุ่งค้นหาความรู้ความจริงเพ่ือขยายพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาการให้กว้างขวางออกไป  (บุญชม ศรี
สะอาด, 2535: 15; กุหลาบ  รัตนสัจธรรม, 2551: 73) ยังไม่สนใจประโยชน์ในเชิงใช้สอยผลวิจัยได้ทันที 
(ศิริชัย  กาญจนวาสี และคณะ, 2540: 6) เป็นการวิจัยมุ่งผลระยะยาวและใช้เวลาในการท าวิจัยนานมาก 
(เพลินพิศ  เขียวหวาน, 2524: 9) เช่น การวิจัยส่วนประกอบของบรรยากาศโลก เป็นต้น 
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     1.6.3.2 การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) เป็นการวิจัยเพ่ือน าผลไปใช้ประโยชน์
ในการปรับปรุงสภาพของสังคม และความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้ดีขึ้น น าเอาทฤษฎีที่ค้นพบมาพัฒนา
กระบวน การผลิต หรือผลผลิต ได้แก่ การวิจัยทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และการศึกษา เป็นต้น 
     1.6.3.3 การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) เป็นการวิจัยที่มุ่งน าผลไปใช้ประโยชน์
ในการแก้ปัญหาอย่างรีบด่วนหรือปัจจุบันทันทีทันใดของการปฏิบัติขณะนั้น เกิดประโยชน์เฉพาะต่อปัญหา
นั้น ในเวลานั้น เช่น ปัญหาเดินขบวน การจัดการกองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น 
 
 1.6.4  แบ่งตามวิธีการศึกษา หรือแบ่งตามวิธีการเสนอข้อมูล  
          แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
      1.6.4.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจัยที่ค้นหาความรู้
ความจริง เน้นบรรยายลักษณะ ท านายความสัมพันธ์ หรืออธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของ
ปรากฏการณ์ที่วิจัย โดยควบคุมสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป และท าสิ่งที่วิจัยนั้นเป็นตัวเลขน าไปค านวณหา
ความแม่นย าในการตอบค าถาม 
      1.6.4.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจัยเพ่ือค้นหาความรู้
ความจริงโดยอาศัยข้อมูลเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลต้องการให้ได้สภาพจริงตามธรรมชาติ ใช้การ
สังเกตการสัมภาษณ์ จดบันทึก โลกทัศน์ วิพากษ์วิจารณ์ หรืออ่ืน ๆ 
 
 1.6.5 แบ่งตามลักษณะของเวลาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่วิจัย  
                 แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
       1.6.5.1  การวิจัยระยะยาว (Longitudinal Research) แบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย ได้แก่  
     1) การวิจัยระยะยาว แบบศึกษาย้อนหลัง (Retrospective Research) เป็น
การวิจัยที่ต้องการศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะสาเหตุใด  
     2) การวิจัยระยะยาว แบบศึกษาไปข้างหน้า (Prospective Research) เป็น
การวิจัยที่ต้องการศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และติดตามไปจนถึงอนาคต เพ่ือหาผลที่เกิดขึ้นใน
อนาคตจากเหตุที่เกิดขึ้นในสภาพปัจจุบัน 
        1.6.5.2  การวิจัยแบบตัดขวาง (Cross sectional Research) เป็นการวิจัยเรื่องหรือ
เหตุการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนั้น หรือช่วงเวลานั้น จึงเก็บข้อมูลช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  
 
 1.6.6  แบ่งตามแนวทางของเลห์แมน และมอเรนส์  
                 เลห์แมน และมอเรนส์ ได้แบ่งการวิจัยเป็น 5 ประเภท (Lehmann and Mehrens, 1971 
อ้างถึงใน ศิริชัย  กาญจนวาสี และคณะ, 2540: 7-8)   คือ 
        1.6.6.1 การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Research) เป็นการวิจัยเพื่อค้นคว้า
ความจริงในอดีตที่ผ่านมาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในปัจจุบันและท านายอนาคต 
        1.6.6.2 การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เป็นการวิจัยที่มุ่งบรรยาย
ปรากฏ การณ์ของเรื่องที่ศึกษาว่าเกิดขึ้นอย่างไร กระจายไปยังกลุ่มต่าง ๆ อย่างไร มีลักษณะส าคัญ
อย่างไร อาจใช้วิธีการศึกษารายกรณี (Case Study) หรือวิธีการส ารวจ (Survey) ซึ่งอาจศึกษาเป็นแบบ
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ตัดขวาง (Cross sectional Research) เป็นการวิจัยเรื่องหรือเหตุการณ์ท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้น หรือช่วงเวลา
นั้น จึงเก็บข้อมูลช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เป็นต้น  
        1.6.6.3 การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlational Research) เป็นการวิจัยที่มุ่งวัด/ค้นหา
ความสัมพันธ์หรือท านายระหว่าง 2 ตัวแปร หรือมากกว่า 
        1.6.6.4 การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ (Causal-comparative Research) เป็นการ
วิจัยที่มุ่งศึกษาสาเหตุของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ในสภาพการณ์ตามธรรมชาติ หรือเป็น
การศึกษาสืบย้อนถึงสาเหตุ (Ex Post Facto) 
        1.6.6.5 การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  เป็นการวิจัยที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล (Cause and effect relationship) ภายใต้การจัดสภาพการณ์ควบคุม
หรือการจัดกระท าตัวแปร    ที่เก่ียวข้อง  
 
 1.6.7  แบ่งตามการควบคุมตัวแปร หรือแบ่งตามความสามารถในการควบคุมตัวแปร   
                  แบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ 
        1.6.7.1 การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เป็นการวิจัยเพ่ือพิสูจน์ความ 
สัมพันธ์เชิงสาเหตุ โดยมีการจัดสถานการณ์ทดลอง และควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง แล้ววัดผลตัว
แปรออกมา มักท าในห้องทดลอง 
        1.6.7.2  การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) เป็นการวิจัยที่
สามารถควบคุม  ตัวแปรอิสระท่ีไม่ต้องการได้เพียงบางตัว เนื่องจากไม่สามารถสุ่มตัวอย่างให้เท่ากันได้ มัก
เป็นการวิจัย ในสังคมท่ีไม่สามารถควบคุมสภาพการณ์ต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกับห้องปฏิบัติการ การเก็บข้อมูล
ต้องอาศัยการทดลอง  
         1.6.7.3 การวิจัยเชิงธรรมชาติ (Naturalistic Research) เป็นการค้นหาความจริงของ
สภาพการณ์ ที่เกิดข้ึนในสภาวะปกติซึ่งไม่มีการจัดกระท าต่อตัวแปรที่ศึกษานั้น อาศัยการสังเกตเป็นส าคัญ 
และสรุปผลโดยอาศัยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน อนุมาน และอุปมาน 
              
1.7 ประโยชน์ของการวิจัย  
 หากกล่าวถึงประโยชน์การวิจัยที่แบ่งประเภทการวิจัยตามวิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ จริยา เสถบุตร (2539: 588) ได้กล่าวถึงประโยชน์การวิจัยเชิงปริมาณในด้านการศึกษาว่า
มีประโยชน์ ดังนี้ 
 1) ถ้าเป็นการส ารวจ (Exploratory Survey) จะท าให้ทราบความเป็นไป ปัญหา ข้อเท็จจริง
ใช้ในการตัดสินใจปรับปรุงการด าเนินงาน   
 2) ถ้าเป็นการวิจัยเชิงเปรียบเทียบ (Comparison Study) ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้เข้าใจ
พฤติกรรมบุคคลโดยเฉพาะนักเรียนที่มีลักษณะต่างกันเป็นการตอบค าถามว่าท าไมเป็นอย่างนั้นได้ชัดเจน 
เช่น ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชายกับหญิง เป็นต้น  ถ้าเป็นการวิจัยเชิงสัมพันธ์ (Correlation 
Study) เช่น  นักเรียนชายกับหญิงมีความสัมพันธ์กับความสามารถทางคณิตศาสตร์อย่างไร ถ้าเป็นการ
วิจัยเชิงท านาย (Prediction Study) เช่น การท านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากคะแนน
ความถนัด การท านายประสิทธิภาพการท างานของพนักงานจากคะแนนวัดบุคลิกภาพ เป็นต้น 
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 3) ถ้าเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimentations Research) จะท าให้ทราบเงื่อนไขทาง
จิตวิทยาที่มีต่อผลการเรียนรู้ ท าให้ทราบความสัมพันธ์เชิงเหตุผล สิ่งเร้า และพฤติกรรมการตอบสนองของ
ผู้เรียน 

จริยา เสถบุตร (2539: 579) ได้กล่าวถึงประโยชน์การวิจัยเชิงคุณภาพในด้านการศึกษาว่ามี
ประโยชน์ ดังนี้  
 1) ท าให้ทราบความเป็นมาของปรากฏการณ์ส าคัญในอดีตเกี่ยวกับการศึกษาซึ่งส่งผลมาใน
ปัจจุบัน ช่วยให้หลีกเลี่ยงการกระท าที่อาจท าให้ผิดพลาดได้  
 2) การใช้การวิจัยเชิงคุณภาพในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ท าให้การแก้ปัญหา 
ได้สอดคล้องกับความเป็นจริงขณะนั้น  
 
 สรุปได้ว่า ประโยชน์ของการวิจัยมีมากมายหลากหลายขึ้นกับลักษณะของผลงานวิจัย เช่น 
ผลการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์เข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของธรรมชาติ ซึ่งน าไปสู่พยากรณ์ 
และการควบคุมการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นได้ ช่วยให้มีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ และอ านวย
ความสะดวกแก่มนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผลการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรม
ศาสตร์ ท าให้มนุษย์มีความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ดีขึ้น ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาในการอยู่ร่วมกัน
ของสังคมมนุษย์ได้ ท าให้เกิดสันติสุข ส าหรับผลการวิจัยทางการศึกษาช่วยให้มนุษย์มีการศึกษาที่ดีขึ้น
รวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและอ่ืน ๆ 
         
ค าถาม 

  
1. ความเป็นมาในการแสวงหาความรู้ความจริงและวิธีการแสวงหาความรู้ความจริงของ มนุษย์ 

เป็นอย่างไร 
.................................................................................................... .....................................................

............................................................................................................................. ..........................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................... ................................................................................ 
 
2. วิธีการหาความรู้ความจริงแบบใดน่าเชื่อถือที่สุด 

               ยกตัวอย่างกรณีใช้วิธีหาความรู้ความจริงโดยวิธีอนุมาน/วิธีอุปมาน อย่างละ 1 ตัวอย่าง 
 
วิธีอนุมาน (ของอริสโตเติล) วิธีอุปมาน (ของเบคอน) 
........................................................................ 
........................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 

....................................................................... ......... 

................................................................................ 
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1. วิธีการอุปมาน เป็นการหาความจริงอย่างไร มีความน่าเชื่อถือเพียงใด วิธีการอุปมานเป็น
การหาความรู้ความจริงอย่างไร มีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด และมีความแตกต่างกันอย่างไร 
 
ยกตัวอย่างกรณีใช้วิธีหาความรู้ความจริงโดยวิธีอุปมานของ มิลล์ 

วิธ ี กรณีตัวอย่าง 
1)  วิธีของความสอดคล้อง 
Method of agreement 

....................................................................................................  

................................................................................................... 
2)  วิธีของความสอดคล้อง Joint 
method of agreement and 
disagreement 

....................................................................................................  

...................................................................................................  

....................................................................................................  
3) วิธีของความแตกต่าง (Method 
of difference) 

....................................................................................................  

...................................................................................................  
4)  วิธีของส่วนที่เหลือ (Method 
of residue) 

.................................................................................................... 

...................................................................................................  
5)  วิธีของการแปรผันร่วมกัน 
(Method of concomitant 
variation) 

....................................................................................................  

...................................................................................................  

....................................................................... ............................. 
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