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การวิเคราะห์พัฒนาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้จาก

วิทยานิพนธ์ขอประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะและรูปแบบพัฒนาการองค์ความรู้
เกี่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากวิทยานิพนธ์ของประเทศไทย และวิเคราะห์
กรณีศึกษาพัฒนาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากวิทยานิพนธ์
ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยด้านการสอน 
มหาวิทยาลัยเปิด และมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยด าเนินการรวบรวมฐานข้อมูลจากบทคัดย่อของ
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนของคณะครุศาสตร์ และคณะศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ทั้งระดับปริญญาเอก และปริญญาโทของประเทศไทยที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลช่วงปีการศึกษา 2553 – 
2562 เพ่ือพัฒนาให้เป็นฐานข้อความขนาดใหญ่ พร้อมทั้งพัฒนาคลังค าศัพท์ (thesaurus) โดยอ้างอิง
พจนานุกรม (dictionary-based approach) เพื ่อใช้ในการท าเหมืองข้อความ (text mining) มี
ลักษณะเป็นข้อความในฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยให้อย่างครบถ้วน และตรง
กับสภาพความจริงที่สามารถน าไปสู่ข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อที่จะเป็น
สารสนเทศที่น าไปสู่การพัฒนาการศึกษาไทยต่อไป  

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาต่าง  ๆ 
ที่ให้ความร่วมมือเป็นผู้ร่วมให้ความคิดเห็นค าต่าง ๆ เพื่อให้คลังค าศัพท์ด้านการจัดการเรียนการสอน
ในครั้งนี้มีความถูกต้องครบถ้วนที่พร้อมต่อการวิเคราะห์ข้อความ และขอขอบพระคุณหน่วยบริหาร
จัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU) แผนงานคนไทย 4.0 ศูนย์เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และ
สาธารณสุข คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที ่ช่วยประสานงานและด าเนินการวิจัย  
ของคณะผู้วิจัยให้สามารถด าเนินการจนกระทั่งส าเร็จ และท่ีส าคัญอย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณหน่วยงาน
หลักในการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยครั้งนี้ แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead)  
ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0 และส านักงานการวิจ ัยแห่งชาติ (วช.) ที ่สนับสนุนทุนวิจัย  
ท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ
และให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการวางนโยบายการจัดการเรียนการสอนในระดับประเทศ 
เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้ครูและสถาบันการผลิตครูทราบถึงความก้าวหน้าในองค์ความรู้ด้านการจัดการ
เรียนการสอนในประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อให้น าไปสู่การพัฒนาจัดการเรียนการสอน  
ให้มีคุณภาพ เหมาะสม ก้าวหน้าและทันสมัยสู่สากล ที่จะส่งผลเด็กและเยาวชนไทย เก่ง ดี มีความสุข
ต่อไปในอนาคต 
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กิตติกรรมประกำศ 
 
งานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์พัฒนาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการ

สอนที่ได้จากวิทยานิพนธ์ของประเทศไทย (Analysis of the Development of Knowledge in 
Curriculum and Instruction Research of Theses in Thailand) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการวิจัยครั้งนี้ จากแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0 
และส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย 

คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาดและคณะผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอย่าง
ดียิ่งให้ค าปรึกษา ชี้แนะ ให้ค าแนะน าด้วยความใส่ใจ ตลอดจนช่วยปรับปรุง ชี้จุดที่ควรปรับปรุงท าให้
นักวิจัยได้พัฒนาแนวคิด และการด าเนินการวิจัยที่ให้งานวิจัยฉบับนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

ขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิสาขาหลักสูตรและการสอนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่
อนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องและให้ความคิดเห็นค าต่าง  ๆ เพื่อปรับแก้คลังค าศัพท์ฯ ให้คลัง
ค าศัพท์ด้านการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้มีความถูกต้องครบถ้วนที่พร้อมต่อการ
ท าเหมืองข้อความในฐานข้อมูลภาษาไทย 

นอกจากนั้นทางคณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณหน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU) 
แผนงานคนไทย 4.0 ศูนย์เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสาธารณสุข คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ช่วยประสานงานและด าเนินการวิจัยของคณะผู้วิจัยให้สามารถด าเนินการ
จนกระท่ังด าเนินการส าเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่างดี 
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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือ (1) ศึกษาลักษณะองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้าน

การจัดการเรียนการสอนที่ได้จากวิทยานิพนธ์ของประเทศไทย (2) วิเคราะห์รูปแบบพัฒนาการ
องค์ความรู ้ เกี ่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอน  และ (3) วิ เคราะห์กรณีศึกษา
พัฒนาการองค์ความรู้ เกี ่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยด้านการสอน มหาวิทยาลัยเปิด และมหาวิทยาลัยราชภัฏ  แหล่งข้อมูลใน
การวิจัยนี้ คือ วิทยานิพนธ์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนของคณะครุศาสตร์ และคณะศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษาทั ้งระดับปริญญาเอก และปริญญาโทของประเทศไทยที่ เผยแพร่ ใน
ฐานข้อมูลช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 และเป็นวิทยานิพนธ์ภาษาไทยเท่านั้น จ านวนรวม
ทั้งสิ้น 4,385 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการท าเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์บรรณมิติ 

ผลการวิจัย พบว่า (1) มหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่มส่วนใหญ่เน้นการวิจัยเชิงทดลอง โดย
ตัวอย่างวิจัยเป็นครูและนักเรียนที่เป็นผู้เล่นหลักในการเรียนการสอน อีกทั้งมุ่งศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติทดสอบที (2) มหาวิทยาลัยทั้งสี่
กลุ่มมีพัฒนาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนที่สังเกตเห็นได้ไม่โดด
เด่นมากเท่าที่ควรทั้งการออกแบบการวิจัย การออกแบบการวัด การออกแบบการวิเคราะห์
ข้อมูล และการออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษา และ (3) ผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา พบว่า 
มหาวิทยาลัยทั้งสามแห่งมุ่งศึกษาระดับชั้นเรียนและสร้างนวัตกรรมแบบออฟไลน์ เช่น กิจกรรม
การเรียนรู้ บทเรียน หนังสือ และนิทาน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏแตกต่างจากกรณีศึกษาอื่น
กล่าวคือ ให้ความส าคัญกับนวัตกรรมทางการศึกษาที่ให้ประโยชน์กับท้องถิ่นและชุมชน พร้อม
กันนี้คณะผู้วิจัยได้น าเสนอแนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
วิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนไว้ด้วย 
 
ค ำส ำคัญ : การท าเหมืองข้อความ การวิเคราะห์บรรณมิติ วิทยานิพนธ์ หลักสูตรและการสอน 
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ABSTRACT 
 

The research aimed to study the characteristics of knowledge in curriculum 
and instruction research obtained from theses in Thailand. The second objective 
was to analyze patterns of research knowledge development in curriculum and 
instruction. The third objective was to analyze case studies of research knowledge 
development in curriculum and instruction in the National Research University, 
teaching universities, open universities, and Rajabhat universities. The research data 
was acquired from 4,385 theses of the field of curriculum and instruction in the 
faculties of Education, Master’s Degrees, and Doctoral Degrees of Education in 
Thailand, which were included in the database in the academic years of 2010 - 
2019. The theses were in Thai language only. The data was analyzed by adopting 
text mining and bibliometrics. 

The research results revealed that all four types of universities concentrated 
on experimental research, in which teachers and students were principal sample 
groups and main characters in their instruction and learning . Moreover, they focused 
mainly on the study of instructional achievement and the data was analyzed using 
descriptive statistics and t-test statistics. Secondly, the characteristics of research 
knowledge in curriculum and instruction developed in all four types of universities 
were not sufficiently outstanding. This included research design, measurement 
design, data analysis design, and educational innovation design. Finally, the results 
of analyzing the case studies showed that all the universities placed considerable 
emphasis on educational levels and off -line educational innovations such as 
learning activities, lessons, tutorials, and storytelling. However, Rajabhat universities 
showed a different trend from the others because they focused on educational 
innovations that benefited the local communities, along with suggestions and 
additional comments for further development of the characteristics of research 
knowledge embedded by the researchers.  
 
Keywords: Text Mining, Bibliometrics, Theses, Curriculum and Instruction 
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บทสรุปผู้บริหำร 
 
องค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนนับว่าเป็นแก่นสาระหนึ่งที่ส าคัญ 

ต่อการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา สืบเนื ่องมาจากองค์ความรู ้ด ังกล่าว 
ท าให้ทราบถึงวิถีการปฏิบัติในชั้นเรียน และการใช้สอยทรัพยากรการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งเชื่อมโยงเข้ากับ
ความก้าวหน้าและพัฒนาการในการเรียนการสอนในชั้นเรียนของมหาวิทยาลัยไทยที่มีพันธกิจแตกต่าง
กันไป อีกทั ้งสะท้อนภาพนวัตกรรมทางการศึกษาเพื ่อน าเสนอมุมมองใหม่ที ่ต ้องตอบสนอง 
ต่อความต้องการของชาติ โดยวิทยานิพนธ์เป็นภาพรวมขององค์ความรู้ที่สถาบันอุดมศึกษาได้สั่งสมมา
และบ่งชี้ถึงผลิตภาพโดยรวมทั้งคุณภาพของคณาจารย์และประสิทธิภาพของการผลิตครูนักวิจัย 

งานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื ่อศึกษาลักษณะองค์ความรู้และวิเคราะห์รูปแบบ
พัฒนาการองค์ความรู้เกี ่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งวิเคราะห์กรณีศึกษา 
ชองมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเปิด และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้วยการท าเหมืองข้อมูล
และการวิเคราะห์บรรณมิติจากวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนทั้งระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอกของประเทศไทยที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 จ านวน 
4,385 ฉบับ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี ้

1. ผลกำรศึกษำลักษณะองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิจัยด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ได้
จำกวิทยำนิพนธ์ของประเทศไทยในช่วงปีกำรศึกษำ 2553 – 2562 พบว่า กำรออกแบบกำรวิจัย 
มหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่มมุ่งเน้นการวิจัยเชิงทดลอง และน าการวิจัยที่ใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพมาสนับสนุน
การวิจัยเชิงทดลองบ้าง เช่น การวิจัยกรณีศึกษา และการวิจัยเอกสาร นอกจากนี้ พบ การวิจัย 
เชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนที่สามารถน านวัตกรรมทางการศึกษามาใช้งานได้จริง
ในชั้นเรียน โดยเน้นการวิจัยที่ให้ประโยชน์กับครูและนักเรียนในหลายระดับชั้น กำรออกแบบกำรวัด 
ส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยทุกกลุ่มเลือกศึกษาตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดเห็น ความพึงพอใจ 
และเจตคติ แต่ศึกษาตัวแปรทักษะและความสามารถจ านวนน้อยมาก และตัวแปรไม่ค่อยมี  
ความหลากหลาย อีกทั ้งเมื ่อเทียบตัวแปรที่ เกี ่ยวข้องกับโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากลและทักษะศตวรรษที่ 21 เห็นได้ว่า ยังขาดการศึกษาตัวแปรทักษะอ่ืน ๆ ร่วมสมัยและ
จ าเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคต  

กำรออกแบบกำรวิเครำะห์ข้อมูล มหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้ง สถิติทดสอบที และค่าประสิทธิภาพ 
E1/E2 อีกทั้งพบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา และการตีความมาช่วยอธิบาย
ค าถามวิจัยได้เพิ่มมากขึ้น กำรออกแบบนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ มหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่มเลือกพัฒนา
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กิจกรรมการเรียนรู้มากท่ีสุด ในขณะที่พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาอ่ืน ๆ จ านวนไม่มากนักเมื่อเทียบ
กับกิจกรรมการเรียนรู้ โดยส่วนใหญ่เป็นนวัตกรรมเชิงกระบวนการ เทคนิคการสอน แนวทางการเรียน
การสอน ด้วยการผสมผสานเทคนิคการสอนแบบต่าง ๆ เข้ากับวัฏจักรการเรียนรู้ (5E/7E)  

2. ผลกำรวิเครำะห์รูปแบบพัฒนำกำรองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิจัยด้ำนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที ่ได ้จำกวิทยำนิพนธ์ของประเทศไทยในช่วงปีกำรศึกษำ 2553 – 2562 พบว่า  
กำรออกแบบกำรวิจัย มหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่มมีการปรับเปลี่ยนประเภทการวิจัยเพียงเล็กน้อยและไม่มี
การด าเนินการวิจัยแบบอื่นมากพอที่สังเกตได้ถึงการเปลี่ยนแปลง โดยส่วนใหญ่เน้นด าเนินการวิจัย  
เชิงทดลองที่มุ่งทดสอบตัวทดลอง เช่น กิจกรรม โปรแกรม ฯลฯ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามสาระวิชา
นั้นๆ ตัวแปรวิจัย มหาวิทยาลัยทั้งสี ่กลุ่มมีการศึกษาตัวแปรวิจัยไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่ และ
หลังจากปีการศึกษา 2556 แล้วพบการเปลี่ยนแปลงที่น าตัวแปรที่เกี ่ยวข้องกับโปรแกรมประเมิน
สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลและทักษะศตวรรษที ่ 21 ไม่มากนัก กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
มีความแตกต่างของการวิเคราะห์ข้อมูลเพียงเล็กน้อย ส่วนค าที ่เกี ่ยวกับสถิติขั ้นสูงที ่พบ  เช่น  
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนาม นวัตกรรมทำง
กำรศึกษำ ส ่วนใหญ่เป็นกิจกรรมการเร ียนรู ้ ซ ึ ่งเป็นนวัตกรรมที ่ใช ้ในชั ้นเร ียน สังเกตเห็น 
การเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ผู้ได้รับประโยชน์ ส่วนใหญ่ยังคงเป็นผู้เล่นหลักในการเรียนการสอน คือ 
ครู นักเรียน ผู้บริหาร และนักการศึกษา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเปิดและมหาวิทยาลัยราชภัฏจะเน้น  
ผู้ได้รับประโยชน์โดยอ้อม เช่น ชุมชน และท้องถิ่น 

3. ผลกำรวิเครำะห์กรณีศึกษำพัฒนำกำรองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิจัยด้ำนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่ได้จำกวิทยำนิพนธ์ในช่วงปีกำรศึกษำ 2553 – 2562 ของมหำวิทยำลัยวิจัยแห่งชำติ 
มหำวิทยำลัยเปิด และมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พบว่า วัตถุประสงค์กำรวิจัย ในภาพรวมขององค์ความรู้
ที ่ได้จากวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่เป็นกรณีศึกษานี้ค่อนข้างแตกต่างจากกรณี
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ เนื่องจาก พบวัตถุประสงค์การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยประเภทการวิจัยและ
พัฒนา กำรออกแบบกำรวิจัย การวิจัยของกรณีศึกษามหาวิทยาลัยทั้งสามแห่ง พบว่า ส่วนใหญ่  
เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์การวิจัยที่มุ่งเปรียบเทียบตัวแปรต่าง ๆ ในการวิจัย งานวิจัย
ส่วนใหญ่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เป็นสถิติเชิงพรรณนา และสถิติ
ทดสอบทีที่เป็นสถิติอ้างอิง ตัวแปรวิจัย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยทั ้งสามแห่งต่างใช้ตัวแปรวิจัย 
เป็น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เจตคติ และความคิดเห็น เหมือนกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า  
มีแนวโน้มหัวข้อท้องถิ ่นปรากฏขึ ้นมา เช่น หลักสูตรฝึกอบรมของท้องถิ ่นและชุมชน รวมถึง  
มีการปรับเปลี่ยนผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้จากระดับชั้นเรียนไปเป็นระดับท้องถิ่นมากขึ้น  

ประโยชน์ที่ ได้ร ับ มหาวิทยาลัยว ิจ ัยแห่งชาติเป็นกิจกรรมการเร ียนรู ้และบทเร ียน  
ส่วนมหาวิทยาลัยเปิดมีเพ่ิมเติมในส่วนของหนังสือและนิทานซึ่งบ่งชี้ถึงผู้ได้รับประโยชน์ที่เป็นนักเรียน
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ในระดับประถมศึกษา ในขณะที่กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า วิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่มุ่งศึกษา
ระดับชั้นเรียนควบคู่กันไปกับการศึกษาระดับท้องถิ่น พบความหลากหลายของประโยชน์ที่รับ เช่น 
การพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นแบบแผนส าหรับการน าไปปรับใช้ในห้องเรียน
ที่มีสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริบทในการเรียนการสอนที่แตกต่างได้ แม้ไม่มากนักก็ตาม  
ลักษณะควำมสัมพันธ์ของอำจำรย์ที่ปรึกษำ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ พบว่า อาจารย์ 
ที่ปรึกษาขาดการท างานร่วมกันเป็นเครือข่าย และข้ามเครือข่าย ในขณะที่ กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
เปิดและมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นมีความแตกต่างออกไป กล่าวคือ อาจารย์ที่ปรึกษามีการก ากับดูแล
วิทยานิพนธ์ร่วมกันเป็นเครือข่าย ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา  

จำกผลกำรวิจัยข้ำงต้นที ่แสดงถึงลักษณะและพัฒนำกำรขององค์ควำมรู ้ที ่ได้จำก
วิทยำนิพนธ์ รวมทั้งผลกำรวิเครำะห์กรณีศึกษำในแต่ละมหำวิทยำลัย คณะผู้วิจัยได้แนวคิด  
ที่น ำไปสู่ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่มควรศึกษาตัวแปรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เช่น การก ากับตนเอง การเรียนรู้แบบน าตนเอง หรือตัวแปรวิจัยที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้เรียน เช่น การรับรู้ความสามารถของตนเอง หรือตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาเชิงบ วก เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตได้และมีความเป็นอยู่ที่ดี 

2. มหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่มควรศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทักษะการอ่าน ทักษะการแก้ปัญหา 
การคิดวิเคราะห์ การให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งตัวแปรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะศตวรรษที่ 21 
หรือเร่งผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการสอนเข้ามาพัฒนาการเรียนการสอนดังกล่าว รวมทั้งการฝึกหัด
บัณฑิตครูให้มีความรู้ในเรื่องสะเต็มศึกษาท่ีบูรณาการความรู้หลายศาสตร์มาใช้งานได้จริง 

3. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้บัณฑิตและอาจารย์ที่ปรึกษาได้พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย หรือการส่งมอบที่ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่นับวันยิ่งมี
ลักษณะการเรียนรู้ที ่แตกต่างกัน รวมทั้งสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน หรือเร่งด าเนินการวิจัยข้ามสาขาวิชาเพ่ือสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. สถาบันอุดมศึกษาควรผลิตบัณฑิตให้เป็นนักว ิจัยที ่ม ีความกระตือรือร ้น (active 
researcher) รวมทั้งผลิตบัณฑิตที่สามารถสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาที่ผสมผสานเทคนิคการสอน
กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และน าไปใช้งานในพื้นที่จริงได้ ด้วยการสนับสนุนเงินทุนและงบประมาณ  
ในการผลิตบัณฑิตให้สามารถออกแบบการวิจัยและนวัตกรรมที่มีความซับซ้อนเพ่ือตอบค าถามวิจัยได้
กว้างขึ้นและลึกซึ้งมากข้ึน 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

วิทยานิพนธ์นับว่าเป็นส่วนส าคัญในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะใน
วิชาชีพครู ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของหลักสูตรที่ดี ทั้งการน าความคิดรวบยอดตามหลักสูตรมา
ปฏิบัติ พัฒนาการองค์ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน และลักษณะการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอน
และบัณฑิต (Camba & Krotov, 2015; Wijngaard-de Meij & Merx, 2018) โดยเฉพาะสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอนของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ด้วยองค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์
นั้นเป็นศาสตร์การสอนใหม่ ๆ (pedagogical) ทั้งวิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ เทคนิคการประเมินผล
การศึกษา และการออกแบบสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในระบบ
การศึกษาของประเทศไทย รวมทั้ง องค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์เป็นแหล่งที่สั่งสมองค์ความรู้ของ
คณาจารย์และบัณฑิต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจ (Gao & 
Wallace, 2017; Gao, 2017; Srivastava, & Srivastava, 2015) 

องค์ความรู้เป็นผลรวมของแก่นสาระที่ได้มาจากข้อเท็จจริง หลักการ ประสบการณ์ และ
วิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ (Drucker, 2011; Blanchard & Thacker, 2013; Mohajan, 2016; 
Bolisani & Bratianu, 2018) ดังนั้น การศึกษาองค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์เป็นเรื่องที่ท้าทายและ
มีความจ าเป็นต่อทิศทางการศึกษาไทย เนื่องจาก องค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์เป็นผลผลิตสุดท้าย
ของกระบวนการผลิตบัณฑิตศึกษาในวิชาชีพครูและเป็นหลักฐานที่สะท้อนคุณภาพที่ไม่เพียงพอใน  
การผลิตบัณทิตให้มีคุณภาพได้ (Wijngaard-de Meij & Merx, 2018) ซึ่งสามารถสืบค้นไปยังต้นตอ
ของปัญหาการผลิตบัณฑิตศึกษา ปัญหาการประยุกต์ใช้ว ิทยานิพนธ์เป็นบทเรียนในการผลิต
บัณฑิตศึกษา และคุณภาพของคณาจารย์และบัณฑิต (Srivastava, & Srivastava, 2015) แต่อย่างไร
ก็ตาม การจัดเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ในประเทศไทยไม่มีการจัดเก็บที่เป็นระบบระเบียบ และมีรูปแบบ
การจัดเก็บที่แตกต่างกันในแต่ละฐานข้อมูล ท าให้การศึกษาองค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ในระดับ
ภาพรวมทั้งประเทศจึงเป็นเรื่องท่ียากล าบาก (Kornraphop et al., 2016, December) 

แต่อย่างไรก็ตาม จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา คณะผู้วิจัยพบว่ามีประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ
ดังนี้ ประเด็นแรก หลักสูตรสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนขาดการพัฒนาไม่มีการเปลี ่ยนแปลงวิธี  
การสอน และศาสตร์การสอน (UNESCO., IBE., 2018) องค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ยังไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ (Camba & Krotov, 2015; Wijngaard-de Meij & Merx, 2018) เมื่อจ าแนก
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ออกมาเป็นกลุ่มหัวข้อวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับ วิธีวิทยาการวิจัย การออกแบบการวิจัย ตัวอย่างวิจัย  
วิธ ีการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสังเกตได้จากภาพรวมของวิทยานิพนธ์ที ่เป็นผลผลิตสุดท้ายของ
กระบวนการผลิตบัณฑิตศึกษาได้ (Srivastava & Srivastava, 2015; Gao & Wallace, 2017; Gao, 2017) 

ประเด็นที่สอง องค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์นั้นสามารถแสดงให้เห็นถึง ลักษณะการวาง
แผนการเรียนการสอนและยุทธศาสตร์ของหลักสูตรนั้น ๆ ได้ (Atarodi, Dastani, & Atarodi, 2020) 
รวมทั้ง การติดตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงและทิศทางขององค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ยังสามารถ
บ่งช ี ้ค ุณภาพของหลักส ูตรได ้ (Srivastava & Srivastava, 2015; Swaraj, Manjula, Adhithyan, 
Hemnath, & Kumar, 2015) ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์สะท้อนพัฒนาการของกระบวนการ
ผลิตบัณฑิตศึกษาในวิชาชีพครูตั ้งแต่ต้นน ้า (upstream) กลางน ้า (mainstream) มาถึงปลายน ้า 
(downstream) กล่าวคือ องค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์เป็นทั้งความคิดรวบยอดของบัณฑิตที่ได้จาก
การเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา การท างานร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนและบัณฑิต และองค์ความรู้ที่
ได้จากวิทยานิพนธ์ที่เป็นผลผลิตที่ได้ในท้ายที่สุด ดังนั้น การติดตามพัฒนาการขององค์ความรู้ที่ได้จาก
วิทยานิพนธ์ ผลการติดตามที่ได้จึงไม่ควรมีความซ ้าซ้อนและย ่าอยู่กับที่ ซึ่ งแสดงถึง ขาดการวางแผน
และยุทธศาสตร์ในการบริหารหลักสูตร ขาดทิศทางในการพัฒนาองค์ความรู้ ขาดการปรับปรุงหรือ
พัฒนาหลักสูตรและองค์ความรู้ของอาจารย์ผู ้สอนและบัณฑิตที่เป็นผู้เรียนและน าความรู้ไปใช้งาน  
ในวิชาชีพ (Chang, Chang, & Tseng, 2010) การศึกษาองค์ความรู ้ที ่ได้จากวิทยานิพนธ์เพื ่อใช้
สารสนเทศประกอบการตัดสินใจก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งยวด  
โดยเฉพาะการศึกษาข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีบทบาทในการวิเคราะห์ลักษณะ รูปแบบพฤติกรรม และ
แนวโน้มที่ช่วยก าหนดกระบวนการตัดสินใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาทั้งหมดได้ (Daniel, 2015) 

ประเด็นสุดท้าย คณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์นั้นนับว่าเป็นต้นธารของปัจจัยป้อนเข้า
ระบบการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (curriculum and instructional) ก็ถือเป็น
สาขาวิชาที ่เป็นแม่แบบของการผลิตครูที ่มีบทบาทหน้าที ่ในการสอนทุกระดับชั ้น นอกจากนั้น 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนยังมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตวิจัยผู้คิดค้นนวัตกรรมทางการศึกษาที่
เกิดจากการท างานร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนและบัณฑิตที่กล่าวไว้ข้างต้น แต่อย่างไรก็ตาม จาก
การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 เป็นแผนแม่บทที่ขับเคลื่อน
การพัฒนาระบบการศึกษาทั ่วทั ้งระบบ มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู ้เล่นหลักที่
จ าเป็นต้องรองรับการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการศึกษามากขึ้น (ประวิต เอราวรรณ์, 2560; 
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2562) 

จากนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่  9 (พ.ศ. 2560-2564) ที ่มุ ่งเน้น  
(1) สร้างผลผลิตทางการวิจัยที ่เป็นรูปธรรมมากขึ ้น ได้แก่ การพัฒนาองค์ความรู ้ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีจากงานวิจัย และ (2) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศให้มากขึ้น 
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(ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , 2559) จึงเป็นต้นก าเนิดของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
(national research university: NRU) ในฐานะที่เป็นเบ้าหลอมบัณฑิตนักวิจัยจึงเป็นแหล่งสะสมองค์
ความรู ้ที ่ควรแสดงให้เห็นถึงความเชี ่ยวชาญที ่มีความโดดเด่นมากกว่าสถาบันอุดมศึกษาอื ่น ๆ  
ที่นอกเหนือจากการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และประสิทธิภาพการผลิตผลงานทางวิชาการและสิทธิบัตร
แล้ว การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตบุคลากรในระดับบัณฑิตศึกษาก็นับว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของ
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติเช่นกัน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญการสอนและท าหน้าที่ผลิตครู
โดยตรงต่างประสบปัญหาการพัฒนาความเชี่ยวชาญในงานอาชีพที่ต้องเติมเต็มความรู้ที่เกี่ยวกับศาสตร์
การสอนควบคู่กับงานวิจัยที่ต้องพัฒนาต่อยอดการสอนของตน การปรับมาตรฐานความเชี่ยวชาญใหม่ที่
ท าให้ครูในระบบจ าเป็นต้องเรียนรู ้และฝึกทักษะใหม่ ๆ มาเติมเต็มความรู ้ของตน วิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยเหล่านี้จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรการฝึกหัดครูนักวิจัยที่สามารถพัฒนาวิชาชีพด้วย
ตนเองได้โดยก าหนดให้วิทยานิพนธ์เป็นผลผลิตของความคิดรวบยอดของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
(Ödalen, Brommesson, Erlingsson, Schaffer, & Fogelgren, 2019; Okolie et al., 2020) 

นอกจากนี้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเปิด (open university) มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประชาชนด้วยการกระจายความเท่าเทียมทางการศึกษา โดยก าหนดพันธกิจให้มหาวิทยาลัยเปิด
โอกาสและขยายโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียม แต่อย่างไรก็ตาม การเรียนทางไกลด้วย
ระบบ e-Learning เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ส่งผลให้ผู้เรียนขาดการเรียนรู้กับอาจารย์ผู้สอนและ
กลุ่มเพื่อนที่ผู ้เรียนสามารถสังเกตและเลียนแบบจากตัวแบบ (Dayagbil, Palompon, Garcia, & 
Olvido, 2021) แม้ว่าระบบการเรียนทางไกลจะมีความยืดหยุ่นมากและอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนต่าง
คุ้นเคยกับระบบและเครื่องมือการเรียนทางไกลก็ตาม (ดารุณี ทิพยกุลไพโรจน์, 2561) แต่กระนั้น
ผู้เรียนก็ต้องการเข้าถึงแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าและพัฒนาวิทยานิพนธ์ของตน นอกเหนือจาก  
การสร้างปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาแล้วผู้เรียนก็ต้องการสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนและอาจารย์ผู้สอน 
ในขณะที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ก าหนดพันธกิจในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
ของชุมชน ก็จ าเป็นต้องผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองต่อความต้องการจ าเป็นของชุมชนและท้องถิ่นนั้น ๆ 
รวมทั้ง บัณฑิตเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ชิดชุมชนท าให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ๆ ได้อย่างแท้จริง
และเข้าใจความต้องการของชุมชนโดยเนื้อแท้ (Teixeira et al., 2020) 

จากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้วิจัยพบประเด็นปัญหาดังนี้ (1) เกิดช่องว่างแนวปฏิบัติ
ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติในหลายจุด เช่น การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลการอ้างอิงต่าง ๆ 
และความร่วมมือในการพัฒนาผลงานวิจัยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งชี้ให้เห็นได้ว่าองค์ความรู้ที่ได้
ยังไม่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเท่าที่ควร (ลักษมณ สมานสินธุ์ , 2558) ในขณะที่ ผลการวิจัย 
พบว่า บุคลากรในมหาวิทยาลัยยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ (สุมิตร สุวรรณ บรรจบ ภิรมย์ค า สุภาภรณ์ สงค์ประชา และ จีรศักดิ์ โพกาวิน, 2556)  
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(2) ประเด็นการจัดท าวิทยานิพนธ์และการให้ค าปรึกษานับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
ความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพของทั้งอาจารย์ผู้สอนและตัวบัณฑิตเอง เนื่องจากอาจารย์
ผู้สอนได้เรียนรู้แนวคิดวิธีการใหม่จากมุมมองใหม่ในการด าเนินการวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตรุ่นใหม่
พร้อมกับได้ฝึกฝนกระบวนการคิดให้กับบัณฑิตด้วยการให้ค าปรึกษา (Chugh, Macht, & Harreveld, 
2021; Wanyama & Eyamu, 2021) แต่อย่างไรก็ตามบัณฑิตยังคงต้องการเรียนรู ้เพิ ่มเติมจาก
รายวิชาวิจัยและสถิติที่บัณฑิตสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดท าวิทยานิพนธ์ของตนเองได้ (สม
จิตร แก้วมณี, 2551) 

(3) ประเด็นปัญหาล าดับต่อมา คือ นอกเหนือจากองค์ความรู้ที่ ได้จากวิทยานิพนธ์แล้ว 
มหาวิทยาลัยยังมีบทบาทหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตนักวิจัยที่มีคุณภาพ กระจายโอกาสทางการศึกษา 
และการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งสังเกตได้จากวิทยานิพนธ์ที่เป็นผลผลิตจากกระบวนการผลิต
บัณฑิตศึกษาควรตอบสนองต่อความต้องการจ าเป็นของชุมชนและสังคมได้ (Atarodi, Dastani, & 
Atarodi, 2020) รวมทั้ง คุณค่าขององค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ต้องเป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้ใช้
ต้องการได้ และควรก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศเช่นกัน 
(Jeong, Lee, Lee, & Wi, 2014; Castelfranchi, 2016; Priestley & Philippou, 2019) และ  

(4) ประเด็นปัญหาล าดับสุดท้าย ในยุคดิจิทัลนี้สถานบันอุดมศึกษาเผชิญหน้ากับความท้าทาย
ที่รุมเร้าเข้ามา เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอน และความ
แตกต่างอย่างหลากหลายของลักษณะผู้เรียนส่งผลให้กระบวนทัศน์ทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงมาเป็น
การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษามาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 21 รวมถึงนวัตกรรมการศึกษาเริ่มเป็นค าที่
แวดวงการศึกษากล่าวถึงบ่อยขึ้น (buzzword) (Daniel, 2015; Ellis, Souto-Manning, & Turvey, 
2019) จึงเริ่มมีการน าเทคนิคการวิเคราะห์ที่รวบรวมข้อมูลจ านวนมากและมีขนาดใหญ่มาวิเคราะห์
และสังเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนและค้นหาช่องว่างความรู้ในปัจจุบันมีมากมายหลายวิธี 
(Romero & Ventura, 2020)  

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า แม้ว่าการตรวจสอบร่องรอยขององค์ความรู้ที ่ได้จาก
วิทยานิพนธ์จึงทวีความส าคัญมากข้ึน โดยเฉพาะพัฒนาการขององค์ความรู้ที่เป็นตัวขับเคลื่อนประเทศ
ได้ด้วยบัณฑิตนักวิจัยที ่ได้ผลิตออกมา  แต่ทว่า การตรวจสอบพัฒนาการองค์ความรู ้ที ่ได้จาก
วิทยานิพนธ์จ าเป็นต้องใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่มีความเฉพาะเจาะจงและแตกต่างจากเดิม เนื่องจาก 
ข้อจ ากัดในเรื่องปริมาณข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่มีจ านวนมหาศาล ความยากล าบากในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลหลายรูปแบบและจากหลายแหล่ง และลักษณะการจัดเก็บข้อมูลการเรียนการสอนในระยะยาว 
ซึ่งข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าวเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการปรับปรุงผลิตภาพของสถาบันอุดมศึกษา
เป็นอย่างยิ่ง (Cope & Kalantzis, 2016) แต่อย่างไรก็ตาม พัฒนาการในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
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ใหญ่เริ่มก้าวเข้ามาวินิจฉัยประสิทธิภาพในการปฏิบัติง่านและผลิตภาพของมหาวิทยาลัยได้มากขึ้น  
ทั้งด้านการวิจัย หลักสูตร และพฤติกรรมในการเรียนการสอน (Daniel, 2015) 

ปัจจุบันการวิจัยองค์ความรู้ในต่างประเทศได้มีวิวัฒนาการส่งผลให้นักวิจัยสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลจ านวนมากได้ จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า สามารถจัดแบ่งการวิจัยองค์ความรู้เป็น  
2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มแรก เป็นการวิจัยที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา 
(content analysis) จ าแนกหัวข้อการวิจัยทางการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Eğmir, Erdem, 
& Koçyiğit, 2017) และการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review) ในการศึกษา
วิธีการเรียนการสอนในสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (Zohar & Barzilai, 2013) และ (2) กลุ่มที่
สอง เป็นการวิจัยที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ การวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) 
และการวิเคราะห์บรรณมิติ (bibliometrics) ในการประเมินค่าการวิจัยที่มีอยู่และศึกษาแนวโน้มของ
การวิจัยในอนาคต (Xu & Yu, 2019; Shareefa & Moosa, 2020) การท าเหมืองข้อมูลทางการศึกษา 
(educational data mining: EDM) เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้เรียนในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ต่าง ๆ 
(Romero, Cerezo, Bogarín, & Sánchez-Santillán, 2016) รวมถึง การประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์
หลายวิธีในการรวบรวมองค์ความรู้ เช่น การวิเคราะห์บรรณมิติร่วมกับการวิเคราะห์เนื้อหา (Shimp, 
2007) และการวิเคราะห์บรรณมิติร่วมกับการท าเหมืองข้อความเพื่อศึกษา (Waheed, Hassan, 
Aljohani, & Wasif, 2018)  

ในขณะที่ ปัจจุบันมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างวิธีการวิเคราะห์เหมืองข้อมูลที่เข้ามา
สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้ (big data) รวมถึง สามารถจัดการกับข้อมูลได้ทั้งข้อมูล
แบบมีโครงสร้างและข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างได ้ (Gao & Wallace, 2017, March, Swaraj, 
Manjula, Adhithyan, Hemnath, & Kumar, 2015) การท าเหมืองข้อมูล (data mining) และการ
ท าเหมืองข้อความ (text mining) จึงเป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เนื่องจาก วิทยานิพนธ์ในประเทศไทยมีการจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบระเบียบ และไม่มีแบบ
แผนการจัดเก็บที่ตายตัว นอกจากนี้ การวิเคราะห์ด้วยการท าเหมืองข้อความสามารถตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาได้ทั้งระบบ ได้แก่ คุณภาพหลักสูตร คุณภาพการสอน ประสิทธิภาพของผู้เรียนได้
อย่างละเอียดและได้ผลการวิจัยที ่ลุ ่มลึกมากยิ ่งขึ ้น (Kawintiranon et al., 2016, December; 
Amado, Cortez, Rita, & Moro, 2017)  

การตอบค าถามเกี่ยวกับพัฒนาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอน
ที่ได้จากวิทยานิพนธ์นั้น คณะผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เหมืองข้อมูลจากองค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ที่
เป็นผลการท างานร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู ้สอนกับบัณฑิต ซึ่งให้หลักฐานที่สะท้อนผลผลิตของ
กระบวนการผลิตบัณฑิตศึกษา และแนวโน้มขององค์ความรู ้ที ่ได้จากวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาที่
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เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอน โดยผลการวิจัยที่ได้ให้สารสนเทศที่น าไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรและการสอน  

ค ำถำมวิจัย 
1. องค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากวิทยานิพนธ์ในช่วงปี

การศึกษา 2553 – 2562 ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีลักษณะเป็นอย่างไร 
2. รูปแบบของพัฒนาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้จาก

วิทยานิพนธ์ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 มีลักษณะเป็นอย่างไร 
3. พัฒนาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากวิทยานิพนธ์

ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเปิด และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง  

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาลักษณะองค์ความรู้เกี ่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้จาก
วิทยานิพนธ์ของประเทศไทยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  

2. เพื่อวิเคราะห์รูปแบบพัฒนาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอน
ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ของประเทศไทยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  

3. เพื่อวิเคราะห์กรณีศึกษาพัฒนาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการ
สอนที ่ได ้จากวิทยานิพนธ์ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 ของมหาวิทยาลัยว ิจ ัยแห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยเปิด และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ขอบเขตกำรศึกษำ 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากกรอบ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 6 ส่วน คือ ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา ปีที่ตีพิมพ์ วัตถุประสงค์การ
วิจัย ประโยชน์ที่ได้รับ และบทคัดย่อของงานวิจัยแต่ละฉบับที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ของคณะครุศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาเอก (dissertation) และ
ปริญญาโท (thesis) โดยไม่นับรวมปัญหาพิเศษ (special problem) และการค้นคว้าอิสระ (independent 
study) ของ 9 มหำวิทยำลัยในประเทศไทย ทั้งมหำวิทยำลัยวิจัยแห่งชำติ มหำวิทยำลัยด้ำนกำรสอน 
มหำวิทยำลัยเปิด และมหำวิทยำลัยรำชภัฏที่เป็นมหำวิทยำลัยชั้นน ำ ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 
เฉพาะวิทยานิพนธ์ที่จัดเก็บข้อมูลในลักษณะไฟล์ดิจิทัลที่อยู่ในลักษณะฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ที ่เป็น
ภาษาไทยเท่านั้น โดยข้อมูลองค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์เป็นสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับค าส าคัญ ตัว
แปร ตัวอย่างวิจัย วิธีการวิจัย สถิติ ปีที่เผยแพร่ ฯลฯ ที่มาจากกรอบการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ในการ
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วิจัยนี้คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ทั้งหมดด้วยวิธีการท าเหมืองข้อความ (text mining) 
ดังนั้น ค าศัพท์และค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนที่ได้มานั้นเป็นคลังค าศัพท์ที่
พัฒนาตามแนวคิดที่ใช้พจนานุกรมเป็นพ้ืนฐาน (dictionary based approach) โดยพัฒนาจากฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์ที่เป็นแหล่งข้อมูลในการวิจัยนี้เท่านั้น 

นิยำมศัพท์ท่ีใช้ในกำรวิจัย 

องค์ควำมรู้ หมายถึง ผลรวมของข้อความที่ได้มาจากการสกัดสารสนเทศของการวิจัย 5 
ส่วน คือ ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ ค าส าคัญ วัตถุประสงค์การวิจัย และประโยชน์ที่ได้รับด้วยการท าเหมือง
ข้อความ โดยข้อความดังกล่าวแสดงถึงการออกแบบและการด าเนินการวิทยานิพนธ์ที่บ่งชี้ถึงแก่น
สาระหลักของวิทยานิพนธ์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนที่สนใจศึกษา เช่น ตัวแปรวิจัย ตัวอย่างวิจัย 
เทคนิคการสอน เครื่องมือวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล นวัตกรรมทางการศึกษา ผู้ได้รับประโยชน์ ฯลฯ  

พัฒนำกำร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของการออกแบบและการด าเนินการวิจัยที่ได้มาจาก
การสกัดสารสนเทศของวิทยานิพนธ์ 5 ส่วน คือ ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ ค าส าคัญ วัตถุประสงค์การวิจัย 
และประโยชน์ที่ได้รับในช่วงเวลา 10 ปี ด้วยการท าเหมืองข้อความ เช่น ตัวแปรวิจัย ตัวอย่างวิจัย 
เทคนิคการสอน เครื่องมือวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล นวัตกรรมทางการศึกษา ผู้ได้รับประโยชน์ ฯลฯ  

กำรท ำเหมืองข้อมูล หมายถึง กระบวนการสกัดสารสนเทศจากข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และ 
มีลักษณะเป็นชุดข้อมูล ซึ่งผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรูปข้อมูลที่ได้ให้เป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างพอที่ผู้ใช้ท า
ความเข้าใจได้และสามารถน าไปใช้งานได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ 

กำรท ำเหมืองข้อควำม หมายถึง กระบวนการค้นหาและสกัดความรู้ด้วยวิเคราะห์ข้อมลูใน
รูปค าหรือข้อความ โดยเน้นการตีความตัวบทที่ได้มาจากข้อความ (text) ค้นหารูปแบบ และ
ความสัมพันธ์ของข้อมูล 

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

1. ประโยชน์เชิงวิชำกำร 
1.1 ในการวิจัยนี้คณะผู้วิจัยได้จัดท าคลังค าศัพท์ตามแนวคิดพจนานุกรมเป็นพ้ืนฐาน

ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รวมทั้งได้ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอนของมหาวิทยาลัยที่เป็นตัวอย่างวิจัย ซึ่งเป็นประโยชน์กับนักวิจัยที่สนใจศึกษาองค์ความรู้
สามารถน าไปใช้ต่อยอดด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะอ่ืน ๆ ได้ 

1.2 การท าเหมืองข้อมูลเป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากท าให้ได้ทราบถึง
ปริมาณ ลักษณะความสัมพันธ์ และความหมายขององค์ความรู้ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
ซึ ่งเป็นข้อมูลพื ้นฐานส าหรับนักว ิจ ัยและนักการศึกษาที ่สนใจศึกษาพัฒนาการองค์ความรู้  
ตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมาของสาขาวิชา 
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1.3 คณะผู้วิจัยได้จัดท ากรณีศึกษาเป็นรายมหาวิทยาลัย ท าให้ได้รายละเอียด
กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถอธิบายลักษณะและพัฒนาการองค์ความรู้ของแต่ละมหาวิทยาลัย
ที่เป็นกรณีศึกษาได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น เหมาะกับนักวิจัยที่ต้องการศึกษาการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้
ในเชิงลึกเป็นรายกรณี 

1.4 การวิจัยนี ้ใช้การวิเคราะห์เหมืองข้อความที่เหมาะกับการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้น แนวทางการท าเหมืองข้อความในการวิจัยนี้จึงเหมาะกับนักวิจัยและ
นักการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาซึ่งในปัจจุบันมีข้อมูล
ทางการศึกษาที่มีปริมาณมากและยังไม่มีการสกัดความรู้ออกมาใช้งาน เช่น การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้เรียนผู้สอน การวิเคราะห์การเรียนรู้  

2. ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ 
2.1 คณะผู้วิจัยได้จัดท าคลังค าศัพท์ตามแนวคิดที ่ใช้พจนานุกรมเป็นพื ้นฐาน  

ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ซึ่งนักการศึกษาสามารถใช้คลังค าศัพท์นี้ตรวจสอบ
ความสอดคล้องของหลักสูตรกับวิทยานิพนธ์ 

2.2 ผลการวิเคราะห์ด้วยการท าเหมืองข้อความสะท้อนภาพให้เห็นถึงพัฒนาการ  
องค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ซึ่งเป็นสารสนเทศพื้นฐานที่จูงใจ
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชานี้ได้เล็งเห็นช่องว่างขององค์ความรู้และสามารถน าสารสนเทศนี้ไปใช้ใน
การเติมเต็มช่องว่างดังกล่าว 

2.3 ผลของกรณีศ ึกษาเหมาะส าหรับผู ้ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องกับการพัฒนาหลักสูตร 
ในมหาวิทยาลัยได้น าไปใช้ในการออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ของตน 
รวมถึงใช้ข้อมูลกรณีศึกษาเปรียบเทียบแนวการปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 

3. ประโยชน์ในเชิงนโยบำย 
3.1 สารสนเทศที่ได้นี ้สามารถใช้เป็นข้อมูลส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชานี้ได้

น าไปใช้ประกอบการตัดสินใจก าหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรผลิตบัณฑิตนักวิจั ย และการก ากับ
ติดตามการน านโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้งตอบสนองต่อพันธกิจมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติในการผลิต
บัณฑิตนักวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป 

3.2 สารสนเทศที่ได้มาจากการวิจัยนี้เป็นองค์ความรู้ที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดช่วง
การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยที่นักการศึกษาและผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายสามารถ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดความเชื ่อมโยงกันระหว่าง  
ภาคนโยบายและภาคปฏิบัติ หรือเติมเต็มช่องว่างที ่เกิดขึ ้นของการจัดท านโยบายการศึกษา  
ในระดับอุดมศึกษา 
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บทที่ 2 

เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
งานวิจัยนี้คณะผู้วิจัยได้ศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการองค์ความรู้

เกี่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากวิทยานิพนธ์ของประเทศไทย โดยแบ่งการ
น าเสนอออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 องค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน ตอนที่ 2 การท า
เหมืองข้อมูล และตอนที่ 3 การวิเคราะห์บรรณมิติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตอนที่ 1 องค์ควำมรู้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

พัฒนาการอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและความรู้สถิติยิ่งทวีความส าคัญขององค์ความรู้
ในระดับบุคคล และระดับองค์กร ลักษณะของความเชี่ยวชาญสามารถบ่งชี้ได้จากความรู้ที่บุคคลและ
องค์กรได้สะสมต่อ ๆ กันมา เป็นความรู้ที ่ได้สั ่งสมมาในรูปการณ์จดบันทึกและเอกสารนั้น ซึ่งใน
ปัจจุบันถูกจัดเก็บไปอยู่ในแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ส่งผลให้ความรู้กระจัดกระจายจ าเป็นต้องอาศัยการเก็บ
รวบรวมมาอยู่ในรูปที่สามารถใช้งานได้ (Grundmann, 2017) ในยุคดิจิทัลนี้ได้ก าเนิดวิธีการรวบรวม
องค์ความรู้ในรูปแบบใหม่ ๆ หลายแบบที่ท าให้ศึกษาพัฒนาการองค์ความรู้ได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น 

ควำมรู้ 
ความรู ้ เป ็นการจัดการกับแก่นสาระที ่ ได ้มาจากข้อเท็จจริง หลักการ และขั ้นตอน  

การปฏิบ ัต ิงาน (Blanchard & Thacker, 2013 ; Bolisani & Bratianu, 2018) เป ็นสารสนเทศ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติจนท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
(Drucker, 2011) หรือเรียกได้ว่า เป็นชุดของประสบการณ์ และสารสนเทศที่สามารถน ามาใช้งานได้
อย่างลงตัว รวมถึง สิ่งที่มนุษย์หยั่งรู ้ได้จากการกระท าของตน (Mohajan, 2016) ดังนั้น ความรู้
กลายเป็นกรอบการท างานที่ประสานประสบการณ์กับสารสนเทศใหม่ ๆ ก่อร่างเป็นโครงร่าง  
ทางปัญญาที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญของผู้รู้นั้น ๆ ตลอดจนเกิดกรอบการประเมินคุณค่าของความรู้
ดังกล่าวขึ้น (Davenport & Prusak, 1998; Bourne, Kole, & Healy, 2014)  

ความรู้สามารถจัดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ (1) ข้อมูล ข้อเท็จจริงต่าง ๆ เป็นความรู้ 
ในเรื่องบ่อเกิดที่เรียกว่า ความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริง (declarative knowledge) (2) ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการจนสามารถแสดงออกมาเป็นการกระท าหรือสาธิตให้เห็นได้อย่างเป็นล าดับ เรียกว่า 
ความรู้เชิงปฏิบัติ (procedural knowledge) (3) ความรู้ที่สามารถน าไปใช้วางแผน ก ากับดูแล หรือ
ประยุกต์ใช้งานที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากเป็นความรู้ถึงเหตุผลและความเป็นมาเป็นไป 
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เรียกว่า ความรู้เชิงกลยุทธ์ (strategic knowledge) (Chomsky, 1959, 1967, 1987; Blanchard & 
Thacker, 2013; Bolisani & Bratianu, 2018)  

วิทยานิพนธ์จัดเป็นแหล่งที่ประมวลความรู้ของบัณฑิตที่ได้ร ่าเรียนมาจากหลักสูตรต่าง ๆ ของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งเป้าในการผลิตบัณฑิตครูนักวิจัยที่มีคุณภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการ
จ  าเป ็นท ั ้ งในระด ับชาต ิ ท ้องถ ิ ่น และช ุมชน ความร ู ้  3 ประเภทข้างต ้นจ ึงเป ็นภาพรวม  
ของระดับความคิดรวบยอดและการพัฒนาความเชี ่ยวชาญในวิชาชีพครู (Chugh, Macht, & 
Harreveld, 2021; Wanyama & Eyamu, 2021) เร ียกได้ว ่า ความรู ้ย ังแสดงถึงความสามารถ 
ขององค์กร โดย C. K. Prahalad และ G. Hamel ได้ชี้ให้เห็นถึงการตกผลึกของความรู้ในรูปแบบนี้ไว้
ว่า “เป็นการเรียนรู้ที่ได้สั่งสมอยู่ภายในองค์กรด้วยการผสมผสานทักษะและเทคโนโลยีในการผลิต  
ที่แตกต่างเข้าไว้ด้วยกัน” (Prahalad & Hamel, 1990) ดังนั้น ผลผลิตขององค์กรจึงแสดงถึงต้นทุน
ความร ู ้และความสามารถขององค ์กรตามทฤษฎ ีฐานทร ัพยากร (resource-based theory) 
(Ceglinski, 2020) ความรู้จึงเป็นแก่นของกระบวนการผลิตและอยู่เบื้องหลังของผลผลิต ที่เพ่ิมคุณค่า
ให้กับผลผลิตจากความรู้เดิมที่มีอยู่ ซึ่งเป็นต้นทุนในการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ในขั้นสูงต่อไป 
(Mohajan, 2016)  

ความรู้จึงเปรียบเสมือนของเหลวชนิดหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมา ไม่หยุดนิ่ง มีลักษณะ
เป็นพลวัต เรียกได้ว่า ความรู้เปลี่ยนสภาพเป็นความเชี่ยวชาญและความฉลาดไปในที่สุด โดยลักษณะ
การก่อรูปของความฉลาด  (intelligence) นั ้นเกิดจากการแปลงสารสนเทศที ่รวบรวมมาจาก 
แหล่งต่างๆ สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลที่ความรู้เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
จ าเป็นต้องมีการประมวลผลไว้ใช้ในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด (Zhong, 2008, 
2010, 2017; Mendonça & Andrade, 2018) ด้วยกระบวนการประมวลสารสนเทศที่มีอยู่ในมือ 
ทั้งจัดกระท า วิเคราะห์ และตีความหมายให้สามารถน ามาใช้งานได้ (Mohajan, 2016)  

เดิมความรู้มักถูกจดบันทึกเป็นเรื่องราว เรื่องเล่าขาน ต านาน จนต่อมาได้บันทึกอย่างเป็น
ตัวอักษร เช่น จดหมายเหตุ พงศาวดาร เมื่อมีการจัดระบบระเบียบมากขึ้นความรู้จึงอยู่ในรูปต ารา 
หนังสือ พจนานุกรม ตลอดจนเอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ที่กอบรวมความรู้ให้อยู่ในรูปเล่มที่สามารถ
น าเอาผลผลิตไปใช้งานได้ (Grundmann, 2017) ในปัจจุบันความรู้ได้ถูกจัดอยู่ในรูปดิจิทัลที่สามารถ
เผยแพร่ออกไปในวงกว้างขึ้น การศึกษาองค์ความรู้ในปัจจุบันที่ได้รับเทคโนโลยีและความรู้ทางสถิติ
เข้ามาท าให้รูปแบบการวิจัยองค์ความรู้ที่รวบรวมความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้มากข้ึน  

จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า สามารถจัดแบ่งการวิจัยองค์ความรู้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ 
คือ (1) การวิจัยที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และ (2) การวิจัยที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล  
เชิงปริมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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(1) กลุ่มแรก เป็นการวิจัยที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์เนื ้อหา 
(content analysis) การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

งานวิจัยองค์ความรู้ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) เช่น งานวิจัยของ Eğmir, 
Erdem, and Koçyiğit (2017) ได้ใช้การวิเคราะห์เนื ้อหาของการวิจัยทางการศึกษา โดยเฉพาะ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เพื่อจ าแนกความรู้ด้านการเรียนการสอน
เป็นทฤษฎีการสอน กลยุทธ์การสอน และวิธีการสอน 

งานวิจัยองค์ความรู ้ด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review) 
ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ Zohar and Barzilai (2013) การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 
งานวิจัยของ Radianti, Majchrzak, Fromm, and Wohlgenannt (2020) ได้วิเคราะห์การออกแบบ
การเรียนการสอนและกลยุทธ์การสอนจากงานวิจัยของสถาบันระดับอุดมศึกษาด้ วยการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อจ าแนกช่องว่างการวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

(2) กลุ่มที่สอง เป็นการวิจัยที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ การวิเคราะห์อภิมาน 
(meta-analysis) การวิเคราะห์บรรณมิติ (bibliometrics) การท าเหมืองข้อมูลทางการศึกษา 
(educational data mining: EDM) การท าเหมืองข้อมูล (data mining) และการท าเหมืองข้อความ 
(text mining) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

งานวิจัยองค์ความรู้ด้วยการวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ 
Zha, Estes, and Xu (2019) ได้ศึกษาขนาดอิทธิพลของงานวิจัยที่เกี ่ยวกับการเรียนรู้เเบบเพื่อน 
ช่วยเพื่อน (peer-led learning) ด้วยการวิเคราะห์อภิมาน งานวิจัยของ Bernard, Borokhovski, 
Schmid, Tamim, and Abrami (2014) ได้ท าการศึกษาขนาดอิทธิพลของงานวิจ ัยที ่เกี ่ยวกับ 
การเรียนรู้เเบบผสมผสาน (blended learning) ในสถาบันอุดมศึกษาในวารสารวิชาการ 

งานวิจัยองค์ความรู ้ด้วยการวิเคราะห์บรรณมิติ (bibliometrics) ตัวอย่างเช่น งานวิจัย 
ของ Shareefa and Moosa (2020) และงานว ิจ ัยของ  Xu and Yu (2019) เป ็นการว ิ เคราะห์  
บรรณมิติในการประเมินค่าการวิจัยที่มีอยู่และศึกษาแนวโน้มของการวิจัยในอนาคต และงานวิจัย  
ของ Romero-Silva and Marsillac (2019) วิเคราะห์แนวโน้มการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ของงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการชื่อ International Journal of Production Research 

นอกจากนี้ งานวิจัยองค์ความรู ้ที ่ประยุกต์ใช้วิธ ีการวิเคราะห์หลายวิธีในการรวบรวม  
องค์ความรู ้ เช ่น การวิเคราะห์บรรณมิติร ่วมกับการวิเคราะห์เนื ้อหา ( Shimp, 2007) และ 
การวิเคราะห์บรรณมิติร่วมกับการท าเหมืองข้อความเพื่อศึกษา เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้เรียน 
(Waheed, Hassan, Aljohani, & Wasif, 2018) และการศึกษาการอ้างอิงงานวิจัยของนักว ิจัย 
ในเครือข่ายวิศวกรรมศาสตร์ (Gerdsri, Kongthon, & Puengrusme, 2012) 
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งานวิจัยองค์ความรู้ด้วยการท าเหมืองข้อมูลทางการศึกษา (educational data mining: 
EDM) เ ช่ น  ง า น ว ิ จ ั ย ข อ ง  Romero, Cerezo, Bogarín, and Sánchez-Santillán (2 0 1 6 )  
การท าเหมืองข้อมูลทางการศึกษา (educational data mining: EDM) เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้เรียน
ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ต่าง ๆ  

ในส่วนของการท าเหมืองข้อมูล (data mining) การท าเหมืองข้อความ (text mining) และ 
การวิเคราะห์บรรณมิติ (bibliometrics) คณะผู้วิจัยน าเสนอรายละเอียดในตอนต่อไป 

กลยุทธ์กำรสอน  
ในส่วนนี้เป็นการน าเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ในการจัดการเรียน

การสอนโดยเน้นไปที่กลยุทธ์การสอนและเทคนิคการสอนรูปแบบต่าง ๆ โดยศึกษาความเป็นมา  
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

องค์ความรู ้ในการจัดการเรียนการสอนมักมีใช้ค าศัพท์ที ่เกี ่ยวข้องกับศาสตร์การสอน 
(pedagogy) หลายค าที ่มีความซับซ้อนกัน เช่น โมเดล ทฤษฎี แนวคิด กลยุทธ์ เทคนิค วิธีการ 
ขั้นตอน ซึ่งนักวิชาการและนักวิจัยมักใช้ค าเหล่านั้นแตกต่างกันไป Orlich et al. (2007) ได้อธิบาย
ความหมายของค าศัพท์ข้างต้นดังนี้ โมเดล (model) คือ ชุดของขั้นตอนที่ประกอบกันจนบรรลุผล
ส าเร็จได้ ส่วนโมเดลการเรียนการสอนจึงมีฐานคิดจากแนวคิดทางจิตวิทยาที่พยายามยกระดับความ
สนใจของนักเรียน ดังนั้น ในโมเดลนี้ ประกอบด้วย เทคนิค (technique) และขั้นตอน (procedure) 
เป็นค าที ่มีความหมายคล้ายกันที ่แสดงถึง ชุดของขั ้นตอนของโมเดลที่ใช้ในการเรียนการสอน  
ส่วน วิธีการสอน (method) หมายถึง การจัดการกับล าดับวิธีการสอนอย่างเป็นระบบระเบียบ และ  
กลยุทธ ์การสอน (strategy) หมายถึง การเล ือกใช ้และวางแผนการสอนด้วยความคิดอ ่าน 
อย่างรอบคอบให้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ หรือสามารถกล่าวได้ว่า เทคนิค  
การสอนเน้นทักษะการสอนของครูผู้สอนแบบเดี่ยว ๆ ขณะที่ กลยุทธ์การสอนเป็นแนวทางการสอนที่
มีความซับซ้อนมากกว่าซึ่งประกอบไปด้วยวิธีการสอนที่ผสมผสานกัน และเมื่อน าไปใช้ก็จะมีเทคนิค
การสอนในแต่ละขั้นตอน (Henson, 1980) รายละเอียดดังแผนภาพ 2.1  
 
 
 
 
 
 

แผนภำพ 2.1 เปรียบเทียบขอบเขตพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอน 
ที่มำ : Henson (1980) 

กลยุทธ์กำรสอน 

วิธีกำรสอน 

เทคนิคกำรสอน 
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นอกจากนี้ Orlich et al. (2007) ได้ขยายความกลยุทธ์การสอน (pedagogy strategy)  
ต่ออีกว่า เป็นการออกแบบและวางแผนการสอนที่ครูผู ้สอนต้องท าความเข้าใจถึงหลักการเรียน  
การสอนในห้องเรียนและแนวคิดเบื้องหลังที่ระบุถึงเหตุผลของระบบระเบียบและกลไกการท างานใน
แต่ละขั้นตอน ตลอดจนเลือกใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมและตรงตามแก่นของกลยุทธ์การสอน  
ซึ่งส่งผลให้แผนการสอนมีประสิทธิภาพและผู้เรียนได้รับผลลัพธ์ในการเรียนรู้ตรงตามความต้องการ
ของครูผู้สอน  

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ค าเหล่านี้ต่างใช้กันตามลักษณะการใช้งานกล่าวคือ  
ทฤษฎี และแนวคิดเป็นความเชื่อที่สนับสนุนฐานคิดของการเรียนการสอนนั้น ส่วนโมเดลการสอนนั้น
มักออกแบบแตกต่างกันไปตามบริบททางการศึกษาที ่น าไปใช้งาน ท าให้โมเดลเป็นการนิยาม
ความหมายในเชิงกว้างโดยภายในตัวโมเดลนั้นประกอบด้วย ขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆ มากมาย  
ที่จ าเป็นต้องจัดล าดับก่อนหลัง ดังนั้น กลยุทธ์การสอนจะมีความหมายในเชิงลึกมากกว่ากล่าว  
คือ ครูผู้สอนต้องคัดสรรทางเลือกต่าง ๆ ทั้งวิธีการและขั้นตอนมาประกอบกันให้ตรงต้องตามจุดเด่น
จุดด้อยของเนื้อหาและผู้เรียนโดยมุ่งเน้นไปยังผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการ ในขณะที่ เทคนิคการสอน
เป็นวิธีการที่น าไปสู่เป้าหมายการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น 

เมื่อพิจารณากลยุทธ์การสอนแบบต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า กลยุทธ์การสอนแต่ละแบบนั้นต่างก็มุ่ง
ไปที่จุดก าเนิดความรู้ของผู้เรียน ได้แก่ การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานจะเน้นการลงมือท าจนได้
ความรู้จากผลลัพธ์สุดท้ายเป็นโครงงาน และการเรียนรู้แบบการแก้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นค าถามน าให้
ผ ู ้ เร ียนได้ว ิเคราะห์ต ัวค าถาม ในขณะที่  การเร ียนรู ้แบบกรณีศึกษา (case-based learning)  
ใช้กรณีศึกษาเป็นตัวอย่างน าความรู้ไปสู่ผู้เรียน ส่วนการเรียนรู้แบบสืบสอบหาความรู้เป็นฐานมุ่งเน้น
กระบวนการระหว่างทางในการแสวงหาข้อมูลกล่าวคือ ผู้เรียนได้ค้นหาข้อมูลแล้วน ามาตีแผ่และ
ปะติดปะต่อความรู ้เข้าด้วยกันจนได้ค าตอบ (Savery, 2015) อาจจะกล่าวได้ว่า การใช้กลยุทธ์ 
การสอนให้มีประสิทธิภาพนั้นครูผู้สอนสามารถใช้ในการสอนทั้งการสอนกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ รวมถึง 
การสอนแบบตัวต่อตัวด้วยวิธีการสอนของครูผู้สอนที่ให้ค าอธิบายที่ชัดเจน มีแบบแผนการจัดกิจกรรม 
มีตัวแบบให้ดูเป็นตัวอย่าง ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะกับผู้เรียนจนสามารถฝึกและปฏิบัติได้ตาม  
กลยุทธ์การสอนนั้น ๆ (Department of Education, 2013) 

สหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นประเทศที่เป็นแม่แบบการศึกษาประเทศหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรม
ทางการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในเรื่องใดย่อมส่งผลต่อการศึกษาในประเทศอื่น ๆ 
เช่นเดียวกัน คณะผู้วิจัยได้ศึกษาการปฏิรูปการศึกษาที่ส าคัญในประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงศตวรรษ  
ที ่20 ตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นช่วงที่นักวิจัย นักการศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาได้ฟื้นฟูระบบการศึกษาใหม่โดยรวบรวมองค์ความรู้ทางการศึกษามาจัดระบบโรงเรียน  
เกิดการพัฒนากลยุทธ์การสอนจากการรวบรวมเอาปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีที่เคยมีมาแล้วในอดีต
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มาสร้างเป็นกลยุทธ์การสอนใหม่ ๆ ที่ใช้ในการแก้ปัญหาและความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
และผู้เรียน จากท่ีกล่าวมาข้างต้น คณะผู้วิจัยเห็นว่า ควรสืบย้อนกลับไปยังแหล่งก าเนิดและพัฒนาการ
ขององค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะกลยุทธ์การสอน เพื่อท าความเข้าใจกับกลยุทธ์
การสอนรูปแบบต่าง ๆ ที่ครูผู ้สอนใช้ในการออกแบบแผนการสอนในเบื้องต้น ตลอดจนนักวิจัย  
ได้ใช้กลยุทธ์การสอนในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่เก่ียวกับหลักสูตรและการสอน 

ในการวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยได้น าเสนอเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษา  
จุดก าเนิดของกลยุทธ์การสอน และพัฒนาการของกลยุทธ์การสอนที ่ปรากฎในบทคัดย่อของ
วิทยานิพนธ์ที ่เป็นตัวอย่างในการวิจัยนี ้เท่านั ้น  โดยน าเสนอกลยุทธ์การสอน 5 กลุ ่ม ได้แก่  
(1) การเรียนรู ้แบบร่วมมือ (cooperative learning) (2) การเรียนรู ้แบบการแก้ปัญหาเป็นฐาน 
(problem-based learning) (3) การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (project-based learning) (4) 
การเร ียนร ู ้แบบสืบสอบหาความร ู ้ เป ็นฐาน ( inquiry-based learning) และ (5) การเร ียนรู้  
แบบใช้สมองเป็นฐาน (brain-based learning) และ (6) เทคนิคการสอนอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. กำรเรียนรู้แบบกำรแก้ปัญหำเป็นฐำน (problem-based learning)  
Wood (2003) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบการแก้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการเรียนการสอนที่

ครูผู้สอนจัดกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยที่ผสมผสานวิธีการแสวงหาความรู้และพัฒนาทักษะที่ได้ก าหนด
ไว้ในแผนการสอนให้ได้เรียนรู้การแก้ปัญหา ดังนั้น ลักษณะของการเรียนรู้แบบการแก้ปัญหาเป็นฐาน 
จึงเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (student-centered) ที่จัดแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม
ย่อย ครูผู ้สอนเน้นใช้ปัญหาเป็นสิ ่งเร้ากระตุ ้นให้สมาชิกในกลุ ่มได้จัดการปัญหาและให้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจจนผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ภายในตนและพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา โดยครูผู้สอน
ท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกหรือผู้ให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด (facilitator or guide) (Barrows, 
1996; Savery, 2015)  

การเรียนรู้แบบการแก้ปัญหาเป็นฐานจึงใช้ปัญหาเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นกลไกในการเรียนรู้ 
การออกแบบส่วนประกอบของปัญหาจึงยิ่งมีความส าคัญ เนื่องจากตัวปัญหาเป็นตัวแบบที่ครูผู้สอน
สามารถตรวจสอบการตัดสินใจและการให้เหตุผลของผู ้ เร ียน (Barrows & Tamblyn, 1980; 
Barrows, 1986) เรียกได้ว ่า เริ ่มจากผู ้เรียนได้รับการพัฒนาความรู ้จากการค้นหาข้อเท็จจริง  
ได้รับความรู้จากการฝึกฝนและทดลองแก้ปัญหา จนกระทั่งสามารถเชื่อมโยงสถานการณ์ปัญหาและ
แปลงความรู้ที่ได้มาเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหานั้น ๆ ได้ (Norman & Schmidt, 1992) 
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การเรียนรู้แบบการแก้ปัญหาเป็นฐานมีฐานคิดจากการผสมผสานแนวคิดของ Carl Rogers1 
และ John Dewey2 ด้วยการสร้างช่องว่างในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เติมเต็มความรู้ลงไปด้วยการใช้
ปัญหาน า (Hmelo-Silver, 2015) รวมทั้ง น าทฤษฎีการเรียนรู ้ของผู ้ใหญ่ (adult learning theory)  
และทฤษฎีคอนสตรัคติวิสม์ (constructivism) มาใช้ร่วมกันให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ต่อยอดและเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่วัยผู้ใหญ่พร้อมกัน (Wood, 2003) โดยใช้วงจรการประยุกต์ใช้ความรู้เดิมจนได้เห็นผลประจักษ์ และ
ต่อยอดความรู้เดิมด้วยการเติมประสบการณ์ใหม่เข้าไปอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้ว่า กลยุทธ์การสอนนี้
จึงส่งผลให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้มากขึ้นจากการประยุกต์ใช้วิธีการที่ประสบ
ผลส าเร็จมาแล้ว รวมทั้ง เรียนรู้จากความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นมาใช้แก้ปัญหาใหม่ ๆ (Gasser, 2011)  

การเรียนรู้แบบการแก้ปัญหาเป็นฐานได้พัฒนาในช่วงทศวรรษท่ี 1960 ในโรงเรียนแพทย์และ
พยาบาล (Wood, 2003) เร ิ ่มต ้นจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ของมหาว ิทยาล ัย McMaster 
University ในประเทศสหรัฐอเมริกา Howard S. Barrows และ Robyn M. Tamblyn ได้ออกแบบ
หลักสูตรที่ใช้การแก้ปัญหาทางคลินิกเป็นหลัก จนประสบผลส าเร็จในการผลิตบัณฑิตแพทย์และ
พยาบาลที ่มีคุณภาพและเป็นที ่ยอมรับในวงการสาธารณสุขส่งผลให้โรงเรียนแพทย์อีกหลาย
มหาวิทยาลัยได้น ากลยุทธ์การสอนนี ้มาปรับใช้ในโรงเรียนตน (Barrows & Tamblyn, 1980; 
Norman & Schmidt,1992; Barrows, 1996; Savery, 2015) เนื่องจาก วิชาชีพแพทย์และพยาบาล
มักเผชิญสถานการณ์ปัญหาที ่ม ีความซับซ้อนมากจ าเป็นต้องเร ียนรู ้กระบวนการแก้ปัญหา  
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่ได้ร ่าเรียนมาอย่างถูกต้อง อันสืบเนื่องมาจากการท างานที่รักษาและเยียวยา  
โดยมีชีวิตของคนเป็นเดิมพันจึงยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังในการตัดสินใจเลือกหนทางเหล่านั้นอีก
ด้วย ต่อมาในช่วงทศวรรษที่ 1980 สมาคมวิทยาลัยแพทย์แห่งอเมริกันได้ออกรายงานชื่อ GPEP 
report ที่แนะน าให้โรงเรียนแพทย์ได้ใช้การเรียนรู้แบบการแก้ปัญหาเป็นฐานในหลักสูตร (Barrows, 
1996) สืบเนื่องจากผลส าเร็จจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ดังกล่าวข้างต้นท าให้กลยุทธ์การสอนนี้
แพร่ขยายไปยังโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ (Savery, 2015) 

2. กำรเรียนรู้แบบสืบสอบหำควำมรู้เป็นฐำน (inquiry-based learning)  
การเรียนรู้แบบสืบสอบหาความรู้เป็นฐาน เป็นการสอนที่ผู้เรียนได้รับความรู้ใหม่จากข้อมูล

หลักฐานต่าง ๆ ที ่ได้มาด้วยการค้นหาข้อมูลในการแก้ปัญหาที่ส ั ่งสมมา  (National Research 

 
1 แนวคิด self-concept ของ Carl Rogersท่ีกล่าวว่า มนุษย์มีจิตใจท่ีใฝ่ดี ต้องการการยอมรับ และอยากรู้สึกว่าตนมีคุณค่า
จึงพยายามสังเกตและรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ เพื่อน ามาเปลี่ยนแปลงตนให้เข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อม 
2 Dewey ได้น าเสนอแนวคิดที่ว่า ความจ าเป็นในการศึกษาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์ที่เมื่อน ามาใช้ในชีวิตจริง
แล้วมักพบเจอกับปัญหาท่ีมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก ครูผู้สอนจ าเป็นต้องฝึกฝนผู้เรียนให้แก้ปัญหาเหล่าน้ันด้วยกลยุทธ์การ
สอนแบบการแก้ปัญหา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Dewey, J. (1938/1997). Education and Experience (Reprinted ed.). 
New York, NY: Touchstone Book. 
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Council, 2000) กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่ผู้เรียนได้ค้นพบความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
ของหล ักฐานต ่ าง ๆ (Savery, 2015 ; Liu, Zowghi, Kearney, & Bano, 2021) การเร ียนรู้  
แบบสืบสอบหาความรู้เป็นฐานมีความคล้ายคลึงกับการเรียนรู้แบบการแก้ปัญหาเป็นฐานที่ใช้ค าถาม
น า แต่จุดที่ผู้เรียนเกิดความรู้นั้นแตกต่างกันตรงผู้เรียนจะได้รับความรู้จากเนื้อหาหรือจากสื่อต่าง ๆ   
ที่เชื่อมโยงความรู้เข้าด้วยกัน (Bruder & Prescott, 2016) รวมทั้ง ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้ต่าง ๆ  
ที่ได้จากการค้นหา (Artigue & Blomhøj, 2013)  

การเรียนรู้แบบสืบสอบหาความรู้เป็นฐานมีฐานคิดจากแนวคิดของ John Dewey3 และ
ผสมผสานแนวคิดการเรียนรู ้แบบค้นพบ (discovery learning) ของ J. S. Bruner4 ที่แพร่หลาย
ในช่วงทศวรรษที่ 1960 โดยเฉพาะในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (National Research Council, 
2000; Artigue & Blomhøj, 2013; Lazonder & Harmsen, 2016) ต่อมา Schwab (1960) ได้ออก
บทความแนะน าครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ให้ใช้การเรียนรู้แบบสืบสอบหาความรู้เป็นฐานกับผู้เรียน 

การเร ียนรู ้แบบสืบสอบหาความรู ้ เป็นฐานเริ ่มเป็นที ่น ิยมในปี ค.ศ. 1996  National 
Research Council ได ้ต ีพ ิมพ ์มาตรฐานที ่ เร ียกว ่า National Science Education Standards 
(NSES) ได้ตีพิมพ์บทความแนะน าการเรียนรู้แบบสืบสอบหาความรู้เป็นฐานโดยใช้ชื่อว่า scientific 
inquiry in science and in classroom ส่งผลให้ครูผู ้สอนวิชาวิทยาศาสตร์น าไปใช้ทั ่วประเทศ
สหรัฐอเมริกา (National Research Council, 1996) และแพร่ขยายกลยุทธ์การสอนนี้ไปยังประเทศ
กลุม่ยุโรป ส่วนการสอนคณิตศาสตร์นั้นแม้จะเริ่มใช้การเรียนรู้แบบสืบสอบหาความรู้เป็นฐานมาตั้งแต่
ช่วงทศวรรษที่ 1970 แต่ก็ไม่เป็นที่นิยมมากนัก เนื่องจาก การสอนคณิตศาสตร์ที่ใช้การให้เหตุผล  
แบบนิรนัยยังคงใช้กลยุทธ์การสอนที่ใช้ค าถามน าเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการแก้โจทย์ปัญหา จนกระทั่ง
ก้าวเข้าส ู ่ทศวรรษที ่ 1990 ครูผ ู ้สอน พบว่า ผ ู ้ เร ียนส่วนใหญ่ย ังคงขาดความเข้าใจเช ิงลึก  
ในการแก้โจทย์ปัญหา ท าให้ครูผู้สอนจ าเป็นต้องแนะแนวทางให้ผู้เรียนได้ค้นหาวิธีการแก้โจทย์ปัญหา
หลาย ๆ แบบ ซึ่งกลยุทธ์การสอนแบบนี้ท าให้ผู้เรียนได้สั่งสมความรู้จากการแก้โจทย์ปัญหาจนเข้าใจ
หลักการส าคัญทางคณิตศาสตร์และน ามาอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน จึงเป็นที่มาของการเรียนรู้  

 
3 Dewey กล่าวว่า การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์นั้นไม่ควรเน้นการท่องจ า ควรฝึกฝนวิธีการคิดทางวิทยาศาสตร์และลง
มือท าการทดลองด้วย ซ่ึงผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์จากการทดลอง ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม Dewey, J. (1910). How We 
Think. New York: D. C. Heath & Co., Publishers. 
4 Bruner กล่าวถึง การเรียนรู้แบบค้นพบไว้ว่า ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะความรู้ในรูปมโนทัศน์หรือ
หลักการเมื่อได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาสรุปเป็นความรู้ใหม่ของตน ครูผู้สอนจ าเป็นต้องออกแบบส่ือให้เป็นตัวกลาง
ท่ีเชื่อมโยงหลักการต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นล าดับ เช่น ตัวอย่างของหลักการ กรณีศึกษาตัวอย่าง ขั้นตอนกระบวนการต่าง 
ๆ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม Neber, H. (2012). Discovery learning. In N. M. Seel, (Ed.), Encyclopedia of the Sciences 
of Learning (pp.1009- 1012). New York, NY: Springer Science+Business Media, LLC. 
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แบบสืบสอบหาความรู ้เป็นฐานและเริ ่มเป็นที ่ยอมรับของครูผู ้สอนวิชาคณิตศาสตร์ (Artigue & 
Blomhøj, 2013) แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน พบว่า วิธีการสอนให้ผู้เรียนค้นหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง
เป็นเรื่องค่อนข้างยากจ าเป็นต้องอาศัยความยึดมั่นผูกพันกับเนื้อหาวิชาของผู้เรียนเป็นอย่างมาก 
(Demaria, Barry, & Murphy, 2019) 

3. กำรเรียนรู้แบบร่วมมือ (cooperative learning)  
Slavin (2011) ได้อธิบายการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ว่า เป็นการเรียนการสอนที่ครูผู ้สอน 

จัดกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยโดยให้ผู ้เรียนท างานร่วมกันและได้ช่วยเหลือกันในการเรียนรู้เนื้อหา  
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งกลยุทธ์การสอนแบบนี้อาศัยความเหนียวแน่นของกลุ่มในการสร้าง
แรงจูงใจให้กับผู ้เรียนได้พัฒนาสติปัญญาร่วมกันเป็นกลุ ่ม เนื ่องด้วย ผู ้เรียนสามารถใช้ความรู้
ความสามารถท่ีแตกต่างกันมารวมกลุ่มกันท างานให้บรรลุผลตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจัดแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบให้กับสมาชิกในกลุ่มได้ท างานเหมือนลักษณะการท างานจริงของผู้ใหญ่ ซึ่งผู้เรียน  
จะได้เรียนรู้กระบวนการทางสังคมพร้อมไปด้วยกัน (Slavin, 1985)  

กลยุทธ์การเรียนรู้แบบร่วมมือนั้นมีจุดก าเนิดในปี ค.ศ. 1972 ได้มีการประกาศใช้บทบัญญัติ
เพิ่มเติมทางการศึกษาโดยเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทุกเชื้อชาติและทุกระดับชั้น  
ได้ม ีการจัดตั ้งสถาบันที ่เก ี ่ยวข้องกับการศึกษามากมาย รวมทั ้ง กระทรวงศึกษาธิการ (US 
Department of Education) (Title IX Of The Education Amendments Of 1972)5 จนเป็นต้น
ทางของนโยบาย No Child Left Behind ในเวลาต่อมา จากบทบัญญัติดังกล่าวท าให้นักเรียนก้าวเข้า
สู่โรงเรียนเป็นจ านวนมาก จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้รองรับนักเรียนได้เพียงพอต่อ
ความต้องการ รวมทั้ง ประเทศต้องการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการเสริมสร้างความรู้
ด้วยการให้การศึกษากับพลเมือง (Kagan & Kagan, 2009) กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ 
Robert E. Slavin ท ี ่ ป ระสบความส  า เ ร ็ จจากการทดลอง เทคน ิ คการสอน ในช ั ้ น เ ร ี ยน 
ด ้วยกลย ุทธ ์การเร ียนร ู ้แบบร ่วมม ือหลายร ูปแบบ (cooperative learning) (Slavin, 1980)  
ที่สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจของนักเรียนด้วยกระบวนการกลุ่ม ในเวลาต่อมา 
Robert E. Slavin ได ้ร ับรางว ัลมากมายจาก American Educational Research Association 
(AERA) และเป็นผู ้คิดค้นโมเดลการศึกษาชื ่อ Success for All ใช้ส าหรับการสอนในโรงเร ียน

 
5 Title IX is published in the United States Code at 20 U.S.C. §1681-§1688, “No person in the United States 
shall, on the basis of sex, be excluded from participation in, be denied the benefits of, or be subjected to 
discrimination under any education program or activity receiving Federal financial assistance”. 
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ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกลยุทธ์การสอนนี้มีฐานคิดจากทฤษฎีการ
เรียนรู้ของ Jean Piaget6 และ Lev Vygotsky (1978)7 (Slavin, 2011, 2018)  

4. กำรเรียนรู้แบบใช้โครงงำนเป็นฐำน (project-based learning)  
การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นกลยุทธ์การสอนที่ขยายออกแนวคิดมาจากการเรียนรู้

แบบการแก้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) นับว่าเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (student-
centered) แบบหนึ่งที่ให้ผู้เรียนได้รู้ถึงแก่นสาระที่แท้จริงของความรู้และทักษะด้วยการออกแบบ
ภาระงานและผลิตภัณฑ์ ได้สร้างสรรค์ผลงานและได้ลงมือท าด้วยตนเองจนเข้าใจถึงปัญหาที่ตน  
ต้องพบเจอในชีวิตจริง (Markham et al., 2003; Markham, 2011) โดยครูผู ้สอนก าหนดโจทย์ 
ที่เป็นตัวน าเข้าสู่โครงงานและให้ค าแนะน ากับผู้เรียนในช่วงระหว่างการสร้างโครงงาน รวมทั้ง ผู้เรียน
ได้ร ่วมมือกันสร้างโครงงาน (Bell, 2011) นอกจากผู ้เร ียนจะได้ร ับประสบการณ์การเร ียนรู้  
จากโครงงานแล้ว ผู้เรียนยังได้พัฒนาทักษะการท างานและสามารถก ากับตนเองให้สามารถสร้างสรรค์
โครงงานได้จนลุล่วงสมบูรณ์ อีกทั้งผู ้เรียนยังได้สะท้อนภาพวิธีการแก้ปัญหาและแบ่งปันความรู้  
ที่ได้จากการลงมือท าให้ผู้เรียนคนอ่ืนได้อีกด้วย (Mou, 2020) 

การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเกิดจากแนวคิดการเรียนรู้โดยการลงมือท า (learning by 
doing) ซึ ่งเป็นแนวคิดที ่ก้าวหน้ามากในสมัยนั ้นของ John Dewey (1938)8 นักปฏิบัตินิยมและ 
นักการศึกษาคนส าคัญ ต่อมาเพื ่อนร่วมงานของ Dewey ชื ่อ William H. Kilpatrick (1918)9  
ได้น ามาต่อยอดเป็นบทความชื ่อ The project method โดยก าหนดเป้าหมายในแต่ละขั ้นตอน 
ในการลงมือปฏิบัติของผู ้เรียนนั ้น (purposeful act) ให้ได้รับมวลประสบการณ์ตามที่ครูผู ้สอน

 
6 Piaget ได้เสนอแนวคิดการพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนที่เกิดจากการปรับตัวในสภาพแวดล้อมด้วยการซึมซับเอา
ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่มาปรับโครงสร้างทางสติปัญญาของตนใหม่จนเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ ดูรายละเอียด เพิ่มเติม 
Piaget, J. (1926). The Language and Thought of the Child. New York: Harcourt Brace. 
7 Vygotsky ได้เสนอมโนทัศน์ของ Zone of Proximal Development (ZPD) ที่กล่าวถึง วิธีการขยายขอบเขตพัฒนาการ
ทางสติปัญญาของผู้เรียนด้วยการใช้กระบวนการทางสังคม เช่น ความช่วยเหลือรูปแบบต่าง ๆ การชี้แนะ การให้ค าแนะน า 
การสังเกตตัวแบบจากกลุ่มเพื่อน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development 
of Higher Psychological Processes (M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner, & E. Souberman, Trans.). Cambridge, 
MA: Harvard University Press. 
8 Dewey ได้น าเสนอแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาที่กล่าวว่า ความรู้สามารถเกิดจากการลงมือท าได้ โดยผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ใหม่ ๆ จนสั่งสมเป็นความรู้ของตน ซ่ึงสามารถน ามาใช้แก้ปัญหาท่ีต้องเผชิญหน้าได้จริง ครูผู้สอนมีหน้าท่ีในการ
ออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่ป้อนให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นวิถีที่น าไปสู่ความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนใน
ท้ายที่สุด ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Dewey, J. (1938/1997). Education and Experience (Reprinted ed.). New York, 
NY: Touchstone Book. 
9 แนวคิด purposeful act ของ Kilpatrick ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Kilpatrick, W. H. (1918). The Project Method: The 
Use of The Purposeful Act in the Educative Process. New York: Teachers College, Columbia University. 
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ต้องการ (Habók & Nagy, 2016; Retter, 2018) ท าให้ช่วงต้นนั้นแนวคิดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน
เป็นฐานแพร่หลายในการศึกษาระดับอาชีวศึกษา โดยเฉพาะประเทศเยอรมันใช้ฝึกทักษะผู้เรียน 
ให้ตรงตามความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม (Retter, 2018)  

แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2000 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เริ ่มตกต ่าลง และ
ผู้เรียนแต่ละคนมีความถนัดในด้านต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน รวมทั้ง สถานประกอบการที่ต้องการผู้เรียน  
ที่มีทักษะในการท างานมากกว่าผู้เรียนที่ไม่สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการท างานได้ ดังนั้น  
จึงเริ ่มมีการจัดการเรียนการสอนที่ครูผู ้สอนได้มอบหมายให้ผู้เรียนได้มีอิสระในสร้างผลงานและ  
มีความรับผิดชอบต่อภาระงานตามที่ได้ก าหนด โดยครูผู้สอนท าหน้าที่ก ากับติดตามและให้ค าแนะน า
กับผู้เรียน ซึ่งกลยุทธ์การสอนดังกล่าวสามารถผลิตผู้เรียนได้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (Habók & Nagy, 2016) นอกจากนี้ การเรียนรู้แบบใช้โครงงานยังสามารถ
เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียนได้โดยสะท้อนความรู้ความเชี่ยวชาญจากผลงาน 
รวมทั้งการเรียนรู้จากกระบวนการแก้ปัญหาระหว่างด าเนินการผลิตผลงาน ตลอดจนผู้เรียนสามารถ
คิดค้นและผลิตนวัตกรรมออกมาตามความรู้ที่ได้สั่งสมมาอีกด้วย (Bell, 2011) ในการวิจัยนี้มีเทคนิค
การสอนแบบโครงงานที่อยู่ในกลุ่มกลยุทธ์นี้ 

5. กำรเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐำน (brain-based learning)  
การเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานถูกน าไปใช้ในหลายสาขาวิชาทั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

สาขาวิชาการศึกษา และใช้ในหลายความหมาย เช่น วิทยาศาสตร์เชิงปัญญา  (cognitive science) 
ประสาทวิทยาศาสตร์ (neuroscience) จิตวิทยาการรู้คิด (cognitive psychology) (Wong, 2009; 
Schwartz, 2015) การเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานเริ ่มต้นในช่วงทศวรรษที่ 1980 โดยมีนักวิจัย  
กลุ ่มหนึ ่งท ี ่สนใจศึกษาว ิทยาศาสตร ์เช ิงป ัญญาในสมาคม  American Education Research 
Association จนกระทั่งช่วงทศวรรษที่ 1990 George W. Bush ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้
ประกาศต่อรัฐสภาถึง “ยุคการวิจัยประสาทวิทยาศาสตร์” (the decade of the brain) (Wong, 
2009; Schwartz, 2015) มีการขับเคลื ่อนนโยบายโดยสภาวิจ ัยแห่งชาติ (National Research 
Council) จึงได้ด าเนินการปฏิรูปสถาบันการศึกษาหลักของชาติ เช่น สมาคม American Association 
for the Advancement of Science ในปี ค.ศ. 1993 และสมาคม National Science Education 
Standards ในปี ค.ศ. 1996 โดยมีเป้าหมายในการสร้างความรอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีให้กับผู้เรียน (Mangan, 2007) จากนั้นจึงมอบทุนวิจัยกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
ด าเนินการวิจัยด้านนี้เพิ่มมากขึ้น ต่อมา จึงมีการจัดตั้งสมาคมนานาชาติและวารสารที่เกี ่ยวกับ  
จิต สมอง และการศึกษาขึ ้น (mind, brain, and education) โดย Kurt W. Fisher ในช่วงต้น 
ของทศวรรษที่ 2000 (Wong, 2009; Schwartz, 2015)  
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Geoffrey Caine และ Renate Caine พบว่า การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้สมอง
เป็นฐานให้ผู้เรียนได้พูดคุย ได้อ่าน ได้เห็นภาพ ได้ลงมือท า ได้แสดงออก และเล็งเห็นถึงคุณค่าความรู้
ที ่เกิดจากกิจกรรมได้อย่างแท้จริง (Caine & Caine, 1991, 1994) ต่อมา Howard Gardner ได้ 
สร้างทฤษฎีการเรียนรู้แบบพหุปัญญา (multiple intelligence) กล่าวว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ 
ได้จากกิจกรรมที่มีความหลากหลายที่อิงการท างานของสมอง ดังนั้น จึงไม่มีผู้เรียนคนใดที่เรียนรู้ไม่ได้
เพียงแต่ผู้เรียนนั้นไม่ได้รับการสอนในสิ่งที่ตนสนใจและสิ่งที่ตนถนัด (Gardner, 1999) 

การเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน เป็นการเรียนรู้ที ่เน้นวิทยาศาสตร์เชิงปัญญา จิตวิทยา  
การร ู ้ค ิด และปัญญาประดิษฐ ์ มาใช ้ในการพัฒนาหลักส ูตรและการสอนในรายว ิชาอย ่าง  
มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานจึงมีลักษณะเป็นศาสตร์ใหม่ (new science) 
ทางการศึกษาและเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการศึกษา การสร้างความรู้โดยให้ข้อมูลผ่านกระบวนการ
ท างานของร่างกาย 5 แบบ คือ สร้างความสนใจให้กับผู ้เร ียน ผสมผสานความรู ้ท ี ่ม ีอยู ่ เดิม  
สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที ่เอื ้อต่อพัฒนาการ ออกแบบกิจกรรมที่ผู ้เรียนสามารถลงมือท า  
ได้ด้วยตนเอง และกระตุ้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมที่มีอยู่ (Lowery, 1998a)  

แต่อย่างไรก็ตาม วิธีการสอนของครูกับผลการวิจัยทางประสาทวิทยาศาสตร์ก็ยังคงเป็นที่
ถกเถียงกัน โดยเฉพาะการผสมผสานและการประยุกต์ใช้วิธีการสอนให้เป็นไปตามลักษณะการท างาน
ของสมอง และการแปลงทฤษฎีไปสู่การสอนที่ใช้งานได้จริง ซึ่ง John T. Bruer ได้เขียนบทความ
ออกมา 4 ฉบับ ที่ชี้ช่องว่างและแนะน าทางออกเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้กับทั้งนักวิจัยและครูผู้สอน 
(Bruer, 1997, 1998, 2006 , 2008 ) รวมท ั ้ ง  Lawrence F. Lowery แห ่ ง  National Science 
Teachers Association จึงแนะน าให้ครูผู้สอนได้ออกแบบหลักสูตรโดยบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้
หลายรูปแบบและหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน เช่น หนังสือภาพของ NSTA คู่มือการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
K-6 Full Option Science System (FOSS) (Lowrey, 1998b) 

6. เทคนิคกำรสอนอื่น ๆ ที่ไม่สามารถระบุกลุ่มกลยุทธ์ได้ ได้แก่ กลุ่มเทคนิคการสอน
ความค ิดข ั ้นส ูง (higher-order thinking) เทคน ิคการสอนตามแนวค ิดของเดว ีส ์  (Davies)  
เทคนิค PANORAMA เทคนิคการแลกภาพ (picture exchange communication system: PECS) 
การสอนอ่านแบบปฏิบัติการ (reading workshop instruction process) เทคนิคการพูดกับตนเอง
ในทางท่ีดี (positive self-talk) สัญศาสตร์ และเทคนิคการจับคู่ (paired-associate learning)  

แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน พบว่า งานวิจัยที่เกี ่ยวกับสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
ได้มีการประสมเทคนิคการสอนหลายแบบมาใช้ส่งเสริมกาเรียนรู้ของผู้เรียน ท าให้เกิดนวัตกรรม  
ทางการศึกษาที่เน้นการแก้ปัญหาการเรียนรู้ที่เป็นเป้าหมายหลักของการศึกษา คณะผู้วิจัยน าเสนอ
เทคนิคการสอนที่อยู่ในกลุ่มการเรียนรู้แบบต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2.1 
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ตำรำง 2.1 พัฒนาการของเทคนิคการสอนที่ปรากฏด้วยการวิเคราะห์เหมืองข้อมูล 
กลุ่มกลยุทธ์กำรสอน/

เทคนิคกำรสอน 
ปี ค.ศ. ที่ริเร่ิม ผู้คิดค้น ลักษณะ 

1. กลุ่มกำรเรียนรู้
แบบกำรแก้ปัญหำ
เป็นฐำน 

เร ิ ่มต ั ้ งแต ่ช ่วง
ท ศ ว ร ร ษ ที่  
1960 
และแพร่หลาย
ใ น ใ น ช ่ ว ง
ท ศ ว ร ร ษ ที่  
1980 

Howard S. Barrows 
แ ล ะ  Robyn M. 
Tamblyn ได ้ออกแบบ
ห ล ั ก ส ู ต ร ท ี ่ ใ ช ้ ก า ร
แก ้ ป ัญหาทางคล ินิ ก
ให้กับคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
McMaster University 

การออกแบบปัญหาที ่เป็นกลไกในการ
เรียนรู ้ที ่ส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาความรู้
จากการค้นหาข้อเท็จจริง การฝึกฝนและ
ทดลองแก้ป ัญหา จนกระทั ่งสามารถ
เชื ่อมโยงสถานการณ์ปัญหาและแปลง
ความรู้ที่ได้มาเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
นั้น ๆ ได้ 

1.1 เทคนิคการคิด
วิเคราะห์ 5W1H 

ระบุไม่ได้ ไม่ม ีบันทึก บ้างว่าเกิด
จากการตั ้งค าถามของ 
Socrates (Dillon, 
1983; Wilen, 1991) 

ใช้ค าถามอย่างง่าย คือ WH question ทั้ง 
5 แบบ ให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ 

1.2 การแก้ปัญหา
ของ Polya  

ปี ค.ศ. 1945 Pôlya (1945) เป็นหลักการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ประกอบด้วย ขั้นตอนการท า
ความเข้าใจโจทย์ปัญหา คิดค้นแผน ลงมือ
ท าตามแผน และทบทวนค าตอบ 

1.3 เทคนิคระดม
สมอง  

ปี ค.ศ. 1953   Osborn (1953) เป็นเทคนิคการสอนที่ผู ้เรียนได้น าเสนอ
ความคิดต่าง ๆ ออกมาโดยไม่ปฏิเสธหรือ
ตัดสินคุณค่าของความคิดใด ๆ 

1 .4  เทคน ิ คการ
หยุดความคิด 

ช่วงทศวรรษที่  
1970 

National Assessment 
of Educational 
Progress (NAEP) แ ล ะ 
American Association 
for the Advancement 
of Science (AAAS) 
(Mewborn, 1999; 
Bissell & Lemons, 
2006; Lunenburg, 
2011) 

เป็นเทคนิคการสอนที่ใช้กลไกการสะท้อน
คิดที ่เก ิดจากการหยุดคิดและทบทวน
ความคิดใหม่ (stop and think) เพื ่อให้
ผู ้เร ียนได้ค้นพบค าตอบหรือจัดการกับ
ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

    
    



22 
 

กลุ่มกลยุทธ์กำรสอน/
เทคนิคกำรสอน 

ปี ค.ศ. ที่ริเร่ิม ผู้คิดค้น ลักษณะ 

1 .5  เทคน ิ คการ
พยากรณ์ 

ปี ค.ศ. 1973 Glenn (1973) เป็นเทคนิคการสอนในวิชาสังคมที่พัฒนา
ท ักษะการค ิดของผ ู ้ เ ร ี ยน เก ี ่ ย วกับ
ผลกระทบทางส ังคมด้านต่าง ๆ เช่น 
มลภาวะ ความร ุนแรงทางส ังคม การ
เปลี ่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด ้วยวงล้อ
อนาคต 

1.6 วิธีการแบบเปิด ต ้นทศวรรษที่  
1970 

ไม่มีบันทึก เป็นเทคนิค
การสอนแบบด ั ้ ง เ ดิ ม 
(Sanchez, 2013) 

เป็นเทคนิคการสอนที่ให้อิสระกับผู้เรยีนที่
ครูผู้สอนสามารถใช้ตัวอย่าง แบบฝึกหัด 
ตัวแบบ หรือเครื ่องมืออื ่น ๆ น าเข้าสู่
บทเรียนและท าให้ผู้เรียนเชื่อมโยงวิธีการ
ค้นหาค าตอบได้ด้วยตนเอง 

1.7 วิธีการแบบเปิด
ของชาวญี่ปุ่น 

ปี ค.ศ. 1977 Shigeru Shimada 
น  า เ ส น อ ต ่ อ  NTCM 
(Nohda, 2000) 

เป็นเทคนิคการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ท าแบบฝึกหัดที่ใช้ความสามารถในการ
คิดค้นวิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
อย่างสร้างสรรค์ โดยเน้นการแก้ปัญหา
ด้วยวิธ ีการที ่แตกต่างกันออกไปให้ได้
ค าตอบถูกต้องตรงกัน และการอภิปราย
วิธีการแก้ปัญหาแต่ละแบบ 

1.8 ว ิ ธ ี ก า ร ส อน
แบบ POE 

ปี ค.ศ. 1979 John H. Anderson 
น าเสนอต่อ American 
Educational Research 
Association (AERA) 
(Champagne, 
Klopher, & Anderson, 
1979, 1980) 

เป็นเทคนิคการสอนที ่ผู ้เรียนได้ท านาย
ปรากฏการณ์ สังเกต และเชื่อมโยงผลลพัธ์
ของการสังเกตกับการท านายจนสร้างเป็น
หลักการคิด 

1.9 เทคนิคแผนผัง
ความคิด  

ปี ค.ศ. 1984 Novak and Gowin 
(1984) 

เป ็นเทคนิคการสอนที ่สร ้างภาพรวม
ความรู ้ให้ผู ้ เร ียนสามารถมองเห็นและ
เข ้าใจความส ัมพ ันธ ์ของความร ู ้และ
สามารถเช่ือมโยงความรู้ใหม่เข้ากับความรู้
ที่มีอยู่เดิมได้ 
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1.10 เทคนิคหมวก
หกใบ  

ปี ค.ศ. 1985 De Bono (1985) เป็นเทคนิคการสอนที่มองปัญหาในแง่มุม
ต่าง ๆ และแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่แตกต่าง
กันตามสีสันของหมวกที่สวมใส่ จนได้แนว
ทางการแก้ปัญหาใหม่ ๆ 

1.11 เทคนิค KWL 
-  เ ท ค น ิ ค  KWL 
Plus 
- เทคนิค KWDL 

ปี ค.ศ. 1986 
ปี ค.ศ. 1987 
ปี ค.ศ. 1997 

Ogle (1986) 
Ogle (1987) 
Show et al. (1997) 

เป็นเทคนิคการสอนที่สร้างกลไกกระตุ้นให้
ผู้เรียนตระหนักรู้ ค้นหาข้อมูลมาเติมเต็ม 
และฝึกสรุปความรู้ที่ได้รับมา ตามล าดับ 

1.12 การสอนการ
แ ก ้ ป ั ญ ห า แ บ บ 
SSCS  

ปี ค.ศ. 1989 Pizzini, Shepardson, 
and Abell (1989) 

เป็นเทคนิคการสอนที่ส่งเสริมให้ผู ้เรียน
เข้าถึงเนื้อหาด้วยความสงสัยอยากรู้จาก
ตัวค  าถามน า โดยให้ก ับผู ้เร ียนทั ้งตั้ง
ค าถามวิจัย ออกแบบการทดลอง และถาม
ตอบตลอดการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

1.13 เทคนิคการคดิ
ไปข้างหน้า  

ปี ค.ศ. 1992 De Bono (1992) ปรับ
จากแนวคิดหมวกหกใบ 

เป็นเทคนิคการสอนที่การคิดสร้างสรรค์ที่
แสดงมุมมองการแก้ปัญหาที่แตกต่างจาก
เดิม จุดประกายความคิดที่แปลกใหม่ และ
น าไปใช้งานได้จริง 

1.14 เทคนิค Think 
Talk Write 

ปี ค.ศ. 1996 Huinker and Laughlin 
(1 9 9 6 )  น  า เ สนอต่ อ 
National Council of 
Teachers of 
Mathematics (NTCM)  

เป็นเทคนิคการสอนที่ให้ผู้เรียนตอบโจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยการวางแผน สรุป
ความคิดเห็น และสะท้อนคิดค าตอบที่ได้
จากการท างานเป็นกลุ่ม 

1.15 กลวิธี STAR  ปี ค.ศ. 2000 Paula Maccini แ ล ะ
ค ณ ะ น  า เ ส น อ ต่ อ 
National Council of 
Teachers of 
Mathematics (NCTM, 
2 0 0 0 a, 2 0 0 0 b; 
Maccini & Hughes, 
2000; Macdni & Ruhl, 
2 0 0 0 ; Maccini & 
Gagnon, 2006) 

เป ็นเทคนิคการสอนที ่ช ่วยให ้ผ ู ้ เร ียน
วิเคราะห์โจทย์ปัญหาและทบทวนค าตอบ
ที ่ ได ้อย ่างม ี เหตุผลให ้ เก ิดท ักษะการ
แก้ปัญหาขั้นสูง 
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1.16 แนวคิด 
Socioscientific 
Issues  

ปี ค.ศ. 2003 Zeidler (2003) เป็นเทคนิคการสอนที่ท าให้ผู้เรียนรู้สึกได้
ว ่ า  ว ิทยาศาสตร ์ม ีความใกล ้ช ิดกับ
ชีวิตประจ าวันมากขึ ้น โดยยกประเด็น
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่มีการโต้เถียงใน
ปัจจุบันและมีความร่วมสมัยมาใช้ในการ
สอน 

1.17 เทคนิคการใช้
ค าถามเพื่อ
พัฒนาการคิด
วิเคราะห ์

ปี ค.ศ. 1979 
ปี ค.ศ. 2009 

Barnes (1979) 
National Assessment of 
Educational Progress 
(NAEP) (Hill, 2016) 

เป็นเทคนิคการสอนที่น าค าถามที่เกี่ยวกับ
รายละเอียดเนื ้อหา ความสัมพันธ์เชิง
เหตุผล และการเชื่อมโยงตรรกะต่าง ๆ ให้
ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ 

2. กลุ่มกำรเรียนรู้
แบบสืบสอบหำ
ควำมรู้เป็นฐำน 

เริ่มต้นในปี ค.ศ. 
1960 ในการ
เรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 
และเริ่มเป็นที่
นิยมในปี ค.ศ. 
1996 

Schwab (1960) แ ล ะ 
National Research 
Council. (1996) 

เป็นการสอนที่ผู้เรียนได้รับความรู้ใหม่จาก
ข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ ที ่ได้มาด้วยการ
ค้นหาข้อมูลที่สั่งสมมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกนั 
รวมทั้งได้ทบทวนความรู้ต่าง ๆ ที่ได้จาก
การค้นหา 

2.1 เทคนิคการอ่าน
แบบ SQ4R 

ปี ค.ศ. 1984 Pauk (1984) ดัดแปลง
จากแนวคิด SQ3R ของ 
Francis P. Robinson ที่
ได้เผยแพร่มาในปี ค.ศ. 
1946  

เป็นเทคนิคการสอนอ่านที ่ให้ผู ้เรียนได้
ทบทวนและสะท้อนประสบการณ์เรียนรู้ที่
ได้รับจากการอ่านออกมา 

2.2 ว ั ฏ จ ั ก ร ก า ร
เรียนรู้ 

BSCS 5 E 
Instructional 
Model ใ น ปี  
ค.ศ. 1987 

Roger W. Bybee แ ล ะ
คณะ ที่เป็นกลุ่มนักนวัต
กรของ BSCS. (2021) 

เป็นเทคนิคการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ค้นหา
ความรู ้ได ้ด ้วยตนเอง ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน คือ การสร้างความยึดมั่นผูกพัน
กับเนื้อหาความรู้ การส ารวจกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  การอธิบาย  การขยาย
ความรู ้และเช่ือมโยงให้เกิดการเรียนรู้  
และการประเมินผล  

 ปรับปรุงเป็น 7E 
Model ใ น ปี  
ค.ศ. 2003 

Eisenkraft (2 0 0 3 ) 
น าเสนอต่อ NSTA 

ขยายเป็น 7 ขั้นตอน โดยเพิ่มขั้นตอนการ
ส ารวจและเตรียมความรู ้เดิม และการ
ทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนรู้มาแล้ว  
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2.3 วิธีการทาง
ประวัติศาสตร ์

ช่วงต้นทศวรรษ
ที่ 1960 และ
ปรับปรุงใหม่
ในช่วงต้น
ศตวรรษที่ 21 

Interstate New 
Teachers Assessment 
and Support 
Consortium (INTASC) 
และ National Council 
for the Social Studies 
(NCSS) (Bolinger & 
Warren, 2007) 

เป็นเทคนิคการสอนที่ให้ผู้เรียนได้สืบสอบ
หาความรู้ประวัติศาสตร์ที่มีลักษณะเป็น
ว ิทยาศาสตร ์มากขึ ้น โดยใช้ว ิธ ีการที่
หลากหลายและมีความร่วมสมัย 

3. กลุ่มกำรเรียนรู้
แบบร่วมมือ 

ปี ค.ศ. 1980 Slavin (1980) เป็นการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนจัดกลุ่ม
ผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยโดยให้ผู้เรียนท างาน
ร่วมกันและได้ช่วยเหลือกันในการเรียนรู้
เนื้อหาตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่ง
กลยุทธ์การสอนแบบนี้อาศัยความเหนียว
แน่นของกลุ่มในการสร้างแรงจูงใจให้กับ
ผู้เรียนได้พัฒนาสติปัญญาร่วมกันเป็นกลุ่ม 

3.1 เทคนิคการ
สอนแบบบทบาท
สมมต ิ

ช่วงก่อน
สงครามโลกครั้ง
ที่ 2 

ไม่มีบันทึก เป็นเทคนิค
การสอนแบบด ั ้ ง เ ดิ ม 
(Elkonin, 2005) 

เป็นเทคนิคการสอนที ่เน้นกระบวนการ
กลุ่มขับเคลื่อนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย
สมาชิกแต่ละคนได้ร ับบทบาทหน้าที่
แ ต ก ต ่ า ง ก ั น ใ น ก า ร แ ส ด ง จ  า ล อ ง
สถานการณ์จากชีวิตจริง 

3.2 เทคนิคการ
เรียนรู้กลุ่มสัมพันธ์ 

ช่วงต้นทศวรรษ
ที่ 1950 

เช่นThelen (1949) Muse 
(1950) Resnick (1951) 

การสอนที ่อาศัยปฏ ิส ัมพ ันธ ์ระหว ่าง
สมาชิกขับเคลื่อนการตระหนักรู้ การรู้คิด 
และแรงจูงใจของสมาชิกในกลุ่มให้ปฏิบัติ
ตามตัวแบบและค่านิยมของกลุ่ม 

3.3 กลวิธีเสริมต่อ
การเรยีนรู ้

ปี ค.ศ. 1976 Wood, Bruner, and 
Ross (1976) 

กระบวนการช่วยเหลือให้ผู้เรียนได้ฝึกหัด
แก้ไขปัญหาที่เกิดจากภาระงานให้บรรลุ
เป้าหมายที่อยู่เกินก าลังความสามารถ 

3.4 สื่อจ าลอง ระบุไม่ได้แต่ต่อ
ยอดจากกลวิธี
เสรมิต่อการ
เรียนรู ้

ต่อยอดจากกลวิธีเสริม
ต่อการเรียนรู้ (Cook et 
al., 2012; Chernikova 
et al., 2020) 

สร ้างเหต ุการณ์หร ือสถานการณ์ท ี ่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับชีวิตจริงให้ผู้เรียนได้
ฝึกฝนและครูผู้สอนสามารถให้ค าแนะน าได้ 
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3.5 เทคนิคเดินชม
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

ปี ค.ศ. 1977 
 
 
น ากลับมาใช้
ใหม่ปี ค.ศ. 
1994 

William F. Hill  
 
 
Rabow, Charness, 
Kipperman, and 
Radcliffe-Vasile 
(1994) 

เป็นเทคนิคการสอนที่กระตุ้นและเปิดโอกาส
ให้ผู ้เร ียนได้เรียนรู ้จากการเดินชม และ
เรียนรู้จากพื้นที่การเรียนรู้ที่ต้องการเติมเต็ม 

3.6 เทคนิค STAD ปี ค.ศ. 1980 Slavin (1980) เป็นเทคนิคการสอนที ่เน้นกระบวนการ
กลุ ่มและระบบการให้คะแนนกระตุ้น
ผู้เรียนให้ท างานร่วมกันระหว่างผู้เรียนที่มี
ความสามารถแตกต่างกัน โดยค านวณ
คะแนนรวมของสมาชิกเป็นคะแนนกลุ่ม 

3.7 เทคนิค TAI ปี ค.ศ. 1986 Slavin et al. (1986) เป ็น เทคน ิคการสอนท ี ่ เน ้นการเพิ่ม
ประส ิทธ ิภาพของกล ุ ่ ม โดยใช ้กลุ่ม
ช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกพร้อมทั้งกลุ่มให้ได้
คะแนนตามเกณฑ์ 

3.8 เทคนิค LT ปี ค.ศ. 1998 Johnson and Johnson 
(1998). 

เป็นเทคนิคการสอนที ่เน้นการสร้างทีม
และการท  างานร ่ วมก ัน โดยใช ้การ
อภิปราย วางแผนท างานตามที ่ได ้รับ
มอบหมาย 

3.9 เทคนิคการ
สอนแบบแบบจิ๊ก
ซอว์ 2 

ปี ค.ศ. 1980 จิ ๊กซอว์ โดย Aronson 
(1978) และจิ ๊กซอว์ 2 
โดย Slavin (1978) 

เป็นเทคนิคการสอนที ่เน้นกระบวนการ
กลุ่ม โดยจัดแบ่งเนื้อหาที่ต้องการเรียนรู้
เป็นส่วนย่อย ๆ และจัดแบ่งหน้าที่ในการ
ค้นหาเนื้อหานั้นมาอธิบายให้สมาชิกกลุ่ม
ได้เข้าใจร่วมกัน ส่วนจิ๊กซอว์ 2 เน้นการ
อภิปรายเนื้อหาที่ได้มาและมีการทดสอบ
ด้วยแบบฝึกหัด 

3.10 เทคนิคการ
สอนแบบกลุ่ม
สืบค้น 

ปี ค.ศ. 1992 Sharan and Sharan (1992) เป ็น เทคน ิคการสอนท ี ่ เน ้นส ืบสวน
สอบสวนจากการแบ่งหน้าที่ให้สมาชิกได้
ค้นหาความรู้จากเนื้อหาย่อย วางแผนและ
จัดท ารูปแบบการน าเสนอเนื้อหาที่กลุ่ม
ได้รับมอบหมายหน้าช้ันเรียน 
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3.11 เทคนิค NHT ปี ค.ศ. 1980 Kagan and Kagan (2009) เป็นเทคนิคการสอนที่เน้นจัดกลุ่มผู้เรียน
แบบคละความสามารถให้ร่วมกันค้นคว้า
หาค าตอบจากภาระงานท่ีผู้สอนแบ่งความ
รับผิดชอบตามหน้าที ่มาอภิปรายและ
ค้นหาเหตุผลด้วยกัน 

3.12 เทคนิค 
Think-Pair–Share  

ปี ค.ศ. 1981 Lyman (1981) เป็นเทคนิคการสอนที่ใช้กระบวนการกลุ่ม
ข ับเคล ื ่อนให ้แบ ่งป ันความค ิดเห ็นที่
แตกต่างกันและถกเถียงกันในกลุ่มใหญ่ที่
ขยายขนาดของกลุ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

3.13 เทคนิค CIRC ปี ค.ศ. 1987 Stevens et al. (1987) เป็นเทคนิคการสอนที่ใช้การจับคู่หรือกลุ่ม
การอ่านและการเขียนโดยก าหนดภาระ
งานตามเป้าหมายในการอ่านและการ
เขียน รวมทั ้งการทดสอบย่อยทั ้งแบบ
รายบุคคลและกลุ่ม 

3.14 เทคนิค Co-
op Co-op 

ปี ค.ศ. 1985 Kagan (1985) เป็นเทคนิคการสอนที ่ใช้ความอยากรู้
อยาก เห ็นกระต ุ ้ น ให ้ ผ ู ้ เ ร ี ยนได ้ รั บ
ประสบกา รณ ์ ใ หม ่  ๆ  จนส ามา รถ
ปร ับเปล ี ่ยนความค ิดของตนเองและ
แบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อน โดยไม่ต้อง
ใช้รางวัลจูงใจ 

3.15 สื่อสังคม
ออนไลน ์

ช่วงปลาย
ทศวรรษท่ี 
1990 

ไม่มีการบันทึก(Vandeyar, 
2020) 

อาศัยสื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการ
ส่งมอบความรู้ให้กับผู้เรียน และมีลักษณะ
เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

4. กลุ่มกำรเรียนรู้
แบบใช้โครงงำน
เป็นฐำน 

ปี ค.ศ. 1918 
และน ากลับมา
ใช้ใหม่ในปี ค.ศ. 
2000 

William H. Kilpatrick 
(1918) 

เป็นการสอนที่ก าหนดเป้าหมายในแต่ละ
ขั้นตอนที่ผู้เรียนต้องลงมือปฏิบัติจนได้รับ
มวลประสบการณ์ตามที่ผู้สอนต้องการ 
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5. กลุ่มกำรเรียนรู้
แบบใช้สมองเป็น
ฐำน 

เริ่มตั้งแต่ช่วง
ทศวรรษท่ี 
1980 

น ั ก ว ิ จ ั ย ใ น ส ม า ค ม 
American Education 
Research Association 

เป็นการเรียนรู้ที่อิงการท างานของสมอง
โดยผู้เรียนได้พูดคุย ได้อ่าน ได้เห็นภาพ 
ได้ลงมือท า ได้แสดงออก และเล็งเห็นถึง
คุณค่าความรู้ที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง 

5.1 เทคนิคมอร์ฟฟิ่ง ปี ค.ศ.1781  
 
 
น  ากล ับมา ใ ช้
ใ ห ม ่ ใ น ช ่ ว ง
ศตวรรษที ่  20 
และ 21 

Jebediah Springfield 
(Kieffer & Lesaux, 2010) 
เช่น คอมพิวเตอร์ช ่วย
สอนและคล ังค  าศ ัพท์  
( Alves et al., 2018 ) 
ระบบการจดจ ารายมือ 
(Sun, Liu, Hu, & Liang, 
2014) การอ่านออกเสียง
ด ้วยแอพล ิ เคช ันแบบ
โต้ตอบได้ (interactive) 
(Cole, Dunston, & Butler, 
2017) 

เป็นเทคนิคการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ท าความ
เข้าใจกับหน่วยค า โครงสร้างของค า ค าเติม
ค าอุปสรรค และรากศัพท์ เพื่อสร้างค าใหม่ 

5.2 เทคนิคโฟนิกส์ ช ่ ว ง ป ล า ย
ศตวรรษที่ 18 
น  ากล ับมา ใ ช้
ใหม่ต้นศตวรรษ
ที่ 21 (Diobilda 
& Petrillo, 
2020) 

เช่น Monroe (1873) Harris 
(1878) Pollard (1895) 

ฝ ึกให ้ผ ู ้ เร ียนได ้ออกเส ียงท ี ่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและตัวอักษร
ตามไวยากรณ์ของภาษา 

5.3 เทคนิควิธีสอน
พหุสัมผัส 

ช่วงทศวรรษที่  
1920 และน ามา
ปรับใช้ในปี ค.ศ. 
2008 

เช่น Samuel T. Orton ใน
ปี ค.ศ. 1937 (Reynolds & 
Cochran, 1987) แ ล ะ 
Cleland and Clark (1966) 

เร ิ ่มต ้นใช ้แก้ป ัญหาผู ้ เร ียนที ่ม ีความ
บกพร่องด้านการอ่าน ต่อมา เทคนิคน้ีเน้น
การเรียนรู ้ด้วยสิ่งเร้าที่ท าให้ผู ้เรียนเกิด
การมีส่วนร่วมในการเรียนทั ้งด้านการ
มองเห็น การฟัง การเคลื่อนไหว และการ
สัมผัส 
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5.4 เทคนิค 4MAT ปี ค.ศ. 1996 McCarthy (1996, 1997) เป ็นเทคนิคการสอนที ่พ ัฒนาการคิด
ว ิ เคราะห ์จากเหต ุ ไปส ู ่ผล ตลอดจน 
พัฒนาการเช ื ่อมโยงความร ู ้ท ี ่ ได ้จาก
ความส ัมพ ันธ ์และความแตกต่างของ
แนวคิดกับการปฏิบัติ 

5.5 ท ฤ ษ ฎ ี ก า ร
เ ร ี ย น ร ู ้ แ บบพหุ
ปัญญา 

ปี ค.ศ. 1999 Gardner (1999) ผ ู ้ เร ียนทุกคนสามารถเร ียนร ู ้ ได ้จาก
กิจกรรมที ่มีความหลากหลายที ่อิงการ
ท างานของสมอง 

6. เทคนิคกำรสอนอื่น ๆ    

6.1 เทคนิคการพูด
กับตนเองในทางที่ดี 

ช่วงต้นทศวรรษ
ที่ 1970 
 
แพร่หลายใน
วงการกีฬาในปี 
ค.ศ.1987 

เช่นMeichenbaum (1977) 
 
 
Ziegler (1987) 

ส่งเสริมให้ผ ู ้ เร ียนเกิดความเชื ่อมั ่นใน
ตนเอง มีความตั ้งใจท าให้ส าเร ็จ และ
สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ 

6.2 เทคนคิการจบัคู ่ ระบุไม่ได้ นิยม
ใช้ในช่วง
ทศวรรษท่ี 
1970 

ไม่มีบันทึก เป็นเทคนิค
การสอนแบบด ั ้ ง เ ดิ ม 
(Seel, 2012) 

เป็นเทคนิคการสอนที่ใช้วิธีการเข้ารหัส
ความจ าด้วยการเชื่อมโยงสิ่งเร้า เช่น บัตร
ค า ภาพ 

6.3 เทคนิคการ
สอนตามแนวคดิ
ของเดวีส ์

ปี ค.ศ. 1971 Davies (1972) เป็นเทคนิคการสอนที่แบ่งทักษะเป้าหมาย
ออกเป็นส่วนย่อย ๆ ให้ผู้เรียนสามารถฝึก
อย่างเป็นล าดับจนบรรลุทักษะเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.4 เทคนิค 
PANORAMA 

ปี ค.ศ. 1973 Edwards (1973) ขยาย
เทคนิคการสอนการอ่าน
ที ่ม ีอย ู ่หลายแบบ เช่น 
SQ3R, OK4R และ PQRST 

ขยายเทคนิคการสอนการอ่านท่ีมีอยู่หลาย
แบบ เช่น SQ3R, OK4R และ PQRST โดย
สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหา
อย่างม ีล  าด ับขั ้นตอนที ่ฝ ึกผ ู ้ เร ียนให้
สามารถอ่านอย่างมีเป้าหมาย และมีความ
ละเอียดถี่ถ้วน 

6.5 การสอนอ่าน
แบบปฏิบัติการ 

ปี ค.ศ. 1985 รายงานสถานการณ์การ
อ่านของกรรมาธิการการ
อ ่าน (commission on 
reading) (Bezon, 1990) 

เป็นเทคนิคการสอนที่ฝึกให้ผู้เรียนเข้าใจ
ภาษาได้ง่ายขึ้นด้วยสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
หนังสือพิมพ์ วารสาร นิทาน ที่มีเนื ้อหา
น่าสนใจและแฝงความรู้ด้านการอ่าน  
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6.6 กลุ่มเทคนิค
การสอนความคิด
ขั้นสูง 

ปี ค.ศ. 1989 National Council of 
Teachers of Mathematics 
(Montaque, 1997)  

การร ู ้ ค ิด  (cognition)เป ็นการสอนที่
พัฒนาทั้งหลักการคิด ทักษะการสื่อสาร 
และทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียน 

 ปี ค.ศ. 2011 American Association 
for the Advancement 
of Science (AAAS) ไ ด้
แนะน าให้ครูผู้สอนสร้าง
ประสบการณ์เร ียนร ู ้ที่
เน ้นกระบวนการเมตา
คอคนิช ันและค ิดแบบ
นักวิทยาศาสตร์ (Tanner, 
2012) 

เมตาคอคนิช ัน (metacognition) เป็น
ความรู ้ของบุคคลที ่ได้จากการท าความ
เข้าใจกับกระบวนการคิดและผลลัพธ์ที่
เกิดจากความคิดนั้น รวมทั้ง ควบคุมและ
จัดระบบข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการคิดให้
เป็นไปตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 

6.7 เทคนิคการ
แลกภาพ 

ปี ค.ศ. 1998 Bondy and Frost (2001) เป ็นเทคนิคการสอนที ่ เน ้นให้ผ ู ้ เร ียน
สามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสมด้วยการ
แลกเปลี่ยนภาพ และแก้พฤติกรรมที่เป็น
ปัญหา 

6.8 สัญศาสตร ์ น ากลับมาใช้ช่วง
ต้นศตวรรษที่ 21 

Semetsky and Stables 
(2014) 

เป็นเทคนิคการสอนที่เน้นผู ้เรียนใช้การ
ส ั ง เกตส ัญล ักษณ ์ต ่ า ง  ๆ  และแปล
ความหมายจากสัญลักษณ์นั้น ๆ เชื่อมโยง
มาเป็นแนวคิดหรือความรู้ของตน 

คณะผู้วิจัยได้สร้างสายกาลเวลาที่แสดงภาพรวมของพัฒนาการขององค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ
เทคนิคการสอนที่ปรากฏในการวิจัยนี้ด้วยการวิเคราะห์เหมืองข้อมูล รายละเอียดดังแผนภาพ 2.2  
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แผนภำพ 2.2 สายกาลเวลาพัฒนาการขององค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเทคนิคการสอน 

ตอนที่ 2 กำรท ำเหมืองข้อมูล 

ปัจจุบันเป็นยุคที่ใช้ข้อมูลขับเคลื่อนการด าเนินงานในทุกองคาพยพขององค์กร แต่อย่างไรก็
ตาม ในยุคดิจิทัลนี้ข้อมูลนั้นมีปริมาณมาก มีรูปแบบหลากหลาย และมีไหลเข้าไหลออกอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา ซึ่งลักษณะของข้อมูลดังกล่าวส่งผลให้ข้อมูลมีขนาดใหญ่ขึ้น (big data) มีรูปแบบและ
ลักษณะข้อมูลที่ไม่เหมือนกัน และข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงไปมาท าให้ยากที่จะประมวลเป็นความรู้
และสารสนเทศได้ ดังนั ้นวิธีการค้นหาและสกัดสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที ่มีขนาดใหญ่มาใช้
ประโยชน์จึงยิ่งทวีความส าคัญมาขึ้นเรื่อย ๆ (Bilal et al., 2016) การท าเหมืองข้อมูล (data mining: 
DM) จึงก้าวเข้ามามีบทบาทส าคัญในการสืบค้นสารสนเทศมากขึ้นในยุคดิจิทัล รวมทั้ง การสกัดข้อมูล
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ที่มีอยู่แล้วมาใช้เป็นสารสนเทศและความรู้ใหม่ รวมทั้งการค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ส่งผล  
ให้การท าเหมืองข้อมูลมีพัฒนาการเริ่มเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน 
โดยเฉพาะสาขาทางการเงิน วิทยาศาสตร์ การแพทย์ และวิศวกรรม ที่ประสบผลส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม (Kamath & Kamat, 2016) 

ในตอนนี้เป็นการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท าเหมืองข้อมูล ประกอบด้วย 
การท าเหมืองข้อมูล (data mining) และการท าเหมืองข้อความ (text mining) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 กำรท ำเหมืองข้อมูล 
การท าเหมืองข้อมูล เป็นการสกัดสารสนเทศจากข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และมีลักษณะเป็น  

ชุดข้อมูล ซึ่งผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรูปข้อมูลที่ได้ให้เป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างพอที่ผู้ใช้ท าความเข้าใจได้และ
สามารถน าไปใช้งานได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ (Bilal et al., 2016; Romero, Cerezo, Bogarín, & 
Sánchez-Santillán, 2016) การท าเหมืองข้อมูล คือ การศึกษาเกี ่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล  
การท าความสะอาดข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์สารสนเทศ และการใช้งานสารสนเทศ
ในเชิงลึกให้เล็งเห็นได้ถึงประโยชน์ (Aggarwal, 2015) การท าเหมืองข้อมูลจึงเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการสืบค้นคุณค่าจากข้อมูลที่มีอยู่ในมือ จ าแนกแยกแยะ จัดข้อมูลออกเป็นกลุ่ม ๆ และก่อรูป
ข้อมูลเป็นตัวแบบที่สามารถท าให้ผู้ใช้เล็งเห็นได้ถึงสารสนเทศที่ต้องการอย่างแจ่มแจ้ง ตลอดจน ผู้ใช้
สามารถน าสารสนเทศนั้น ๆ มาใช้ในกระบวนการตัดสินใจได้ (Kamath & Kamat, 2016) ดังนั้น การ
ท าเหมืองข้อมูลจ าเป็นต้องอาศัยความรู้และทักษะจากหลายศาสตร์หลายแขนง ได้แก่ คอมพิวเตอร์ 
การเรียนรู ้ของเครื ่องจักร (machine learning) และสถิติในการสกัดสารสนเทศที ่ผู ้ใช้ต้องการ  
(Bilal et al., 2016) รายละเอียดดังแผนภาพ 2.3 

 
แผนภำพ 2.3 ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท าเหมืองข้อมูล  

ที่มำ : Dean (2014, p.56) 
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เป้าหมายการท าเหมืองข้อมูล ประกอบด้วย (1) การบรรยาย (descriptive) คือ การส ารวจ
ข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ระบุปัญหาที่เกิดขึ้น และ (2) การท านาย (predictive) คือ การค้นหารูปแบบของ
ข ้อม ูลท ี ่ท  าให ้ผ ู ้ ใช ้สามารถเล ็งเห ็นและคาดการณ์ล ่วงหน ้าได้  (Kamath & Kamat, 2016)  
การท าเหมืองข้อมูล (DM) มีลักษณะและรูปแบบหลากหลายแตกต่างกันไปในหลายสาขาวิชาและ 
แต่ละศาสตร์ รายละเอียดดังแผนภาพ 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพ 2.4 เป้าหมายในการท าเหมืองข้อมูล  
ที่มำ : Kamath and Kamat (2016) 

กลไกการท างานของการท าเหมืองข้อมูล มีลักษณะการท างานที่มีการป้อนกลับข้อมูล  
มาประมวลผลใหม่เป็นวงจร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตอบค าถามวิจัยที่นักวิจัยได้ก าหนดไว้ ประกอบด้วย 
(1) การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นกลไกที่ต้องอาศัยเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลจากหลายแหล่งเข้ามา
รวมเป็นฐานข้อมูลหรือคลังข้อมูล (2) การจัดเตรียมข้อมูล เป็นกลไกในการสกัดและท าความสะอาด
ข้อมูลที่ได้จัดเก็บในคลังข้อมูล เช่น ถอดรหัสเอกสารต่าง ๆ ให้พร้ อมในการประมวลผล สกัดและ
จัดเก็บข้อมูลที่ต้องการไว้เป็นหัวข้อและจัดเป็นชุดตามที่นักวิจัยก าหนดไว้ ท าความสะอาดข้อมูล  
ที่ได้มาทั้งการจัดการข้อมูลสูญหายและข้อมูลที่คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงก่อนที่นักวิจัยน าไปรวม
ไฟล์ต ่าง ๆ เข้าด้วยกันเป็นฐานข้อมูลแบบมีโครงสร้างที่ สามารถน าไปประมวลผลได้ และ  
(3) การประมวลผลเชิงวิเคราะห์ เป็นกลไกที่เกิดจากการออกแบบวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้ผลลพัธ์
ตามที่นักวิจัยต้องการและสามารถน าผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้วิเคราะห์ต่อให้ได้สารสนเทศที่ลุ่มลึกมากขึ้น 
โดยจัดกลุ่มสารสนเทศที่ตอบค าถามวิจัยเป็นชุด (building block) (Aggarwal, 2015) รายละเอียด
ดังแผนภาพ 2.5 

กำรท ำเหมืองข้อมูล 

กำรบรรยำย (descriptive) กำรท ำนำย (predictive) 

กำรวิเครำะห์
อนุกรมเวลำ  
(time series 

analysis) 

กำรจ ำแนกประเภท
และกำรถดถอย 

(classification and 
regression) 

กำรพยำกรณ์ 
(prediction) 

กฎกำรเชื่อมโยง 
(association rule) 

กำรจัดกลุ่ม 
(clustering) 
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แผนภำพ 2.5 กลไกการท างานของการท าเหมืองข้อมูล 

ที่มำ : Aggarwal (2015) 

ขั้นตอนของการท าเหมืองข้อมูลเกี่ยวข้องกับการค้นคืนข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ค าศัพท์ 
(lexical) จนสามารถแจกแจงความถี่ของข้อมูลที่ต้องการได้ การจัดกลุ่มรูปแบบให้สามารถอธิบาย
ความหมายของข้อมูลได้ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลนั้น โดยมีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนข้อความ  
จากแหล่งต่าง ๆ ให้เป็นข้อมูลที่เหมาะสมกับวิธีการวิเคราะห์ด้วยการประมวลภาษาธรรมชาติ (NLP) 
และการประมวลผลเชิงวิเคราะห์ต่อไป (Acosta & Aguilar, 2020) 

1.3 กำรท ำเหมืองข้อควำม 
การท าเหมืองข้อความ (text mining: TM) มีนักวิชาการก าหนดค าว่า “การท าเหมืองข้อความ” 

ไว้หลายแบบ ได้แก่ การท าเหมืองข้อมูลที่มีรูปแบบข้อความ (text data mining) การวิเคราะห์ข้อความ 
(text analytics) การท าเหมืองหลักการ (concept mining) และการท าเหมืองจากเว็บ (web mining) 
(Ergun, 2016) การท าเหมืองข้อความถือก าเนิดขึ้นจากการจ าแนกหนังสือและเอกสารในห้องสมุดให้เป็น
หมวดหมู่ด้วยเลขหมู่ของ Melvil Dewey ตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1958 Hans Peter Luhn ได้ริเริ ่มค้นหา
รูปแบบและโครงสร้างของหนังสือในห้องสมุดด้วยการส ารวจความถี่และระยะห่างของข้อความต่าง ๆ  
ที่ปรากฏในหนังสือจ านวนมาก จากจุดเริ ่มต้นดังกล่ าวได้มีการพัฒนาการท าเหมืองข้อความมา 
อย่างเป็นล าดับ จนยุคปัจจุบันต้องอาศัยการค้นคืนข้อมูลและสกัดสารสนเทศจากข้อมูลขนาดใหญ่  
ด้วยการประมวลภาษาธรรมชาติ (natural language processing: NLP) ให้ได้ค าหรือข้อความส าคัญ
และมีความหมายจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ (Miner et al., 2012; Chakraborty, Pagolu, & Garla, 2013; 
Hodhod & Fleenor, 2018) การท าเหมืองข้อความจึงใช้ในการสกัดสารสนเทศให้ข้อความมีความหมาย
มากขึ ้น และได้สารสนเทศที่ผู ้ใช้สามารถน ารูปแบบและโครงสร้างไปใช้ประโยชน์ต่อในอนาคตได้ 
(สุขุมาลย์ หนกหลัง, 2563; Chakraborty, Pagolu, & Garla, 2013)  

การท าเหมืองข้อความ (TM) จัดเป็นการท าเหมืองข้อมูล (DM) ชนิดหนึ ่ง โดยปกติ  
การท าเหมืองข้อมูลใช้การค้นคืนข้อมูลในรูปของค าหรือข้อความที่เป็นภาษาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
โดยค าหรือข้อความที่ได้จากการท าเหมืองข้อมูลเป็นภาษาที่มีความหมายและวัตถุประสงค์ในการใช้ที่
แตกต่างกันไป ท าให้จ  าเป็นต้องมีการวิเคราะห์เพิ ่มเติมตรงส่วนนี ้ เหตุจากโปรแกรมหรื อ
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ภาษาคอมพิวเตอร์ไม่สามารถวิเคราะห์ค าหรือข้อความให้สื่อความหมายได้ การท าเหมืองข้อความ  
จึงเข้ามามีบทบาทในการตีความหมายสารสนเทศที่ได้จากการท าเหมืองข้อมูลให้ได้สารสนเทศที่ลึกซ้ึง
มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การท าเหมืองข้อความจ าเป็นต้องใช้พื้นฐานของความรู้ทางด้านสถิติและทางด้าน
ภาษาในการวิเคราะห์เช่นเดียวกันกับการท าเหมืองข้อมูล (สุขุมาลย์ หนกหลัง, 2563; Ergun, 2016)  

การท าเหมืองข้อความเป็นกระบวนการที่เน้นการค้นหาและสกัดความรู้ด้วยวิเคราะห์ข้อมูล 
ในรูปค าหรือข้อความ ซึ่งความรู้ที่ได้มานั้นเป็นสารสนเทศที่ได้ตีความออกมาแล้ว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้
ว่า การท าเหมืองข้อความเน้นการวิเคราะห์ตัวบทที่ได้มาจากข้อความ (text) ด้วยการค้นหารูปแบบและ
ความส ัมพ ันธ ์ ของข ้อม ูล ซ ึ ่ งข ้ อม ูลท ี ่ ใช ้ ในการว ิ เคราะห ์น ั ้ นม ีล ักษณะของฐานข ้อมูล  
ไฟล์ตาราง เป็นข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured data) จ าเป็นต้องประมวลภาษาธรรมชาติ 
(NLP) ก่อน ซ ึ ่ งท  าให ้ข ้อม ูลท ี ่ ได ้มาถ ูกจ ัดระเบ ียบและม ีล ักษณะโครงสร ้างท ี ่คล ้ายคล ึงกัน 
(homogeneous) เรียกว่า ข้อมูลแบบมีโครงสร้าง (structured data) ที่ง่ายต่อการท าเหมืองข้อความ 
(สุขุมาลย์ หนกหลัง, 2563; Feldman & Sanger, 2007; Dean, 2014) รายละเอียดดังแผนภาพ 2.6 

 
แผนภำพ 2.6 ส่วนประกอบในการวิเคราะห์ตามการท าเหมืองข้อความ  

ที่มำ : Miner et al. (2012) 
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การท าเหมืองข้อความมีลักษณะการวิเคราะห์คล้ายกับการวิเคราะห์องค์ประกอบ ( factor 
analysis) ในการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการท าเหมืองข้อความวิเคราะห์รูปแบบของข้อความที่ได้จาก
แหล่งข้อมูลหลากหลายแหล่งด้วยการวิเคราะห์ความถี ่ ลักษณะความสัมพันธ์ และลักษณะ  
การเชื่อมโยงของข้อความ ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นสามารถน าเสนอเป็นทัศนภาพได้ (Ergun, 
2016) ดังนั้น การท าเหมืองข้อความ เป็นการสกัดสารสนเทศท่ีมีคุณค่าและมีความหมายจากข้อความ
ขนาดใหญ่และมีจ านวนมากจากชุดข้อมูลทั้งแบบที่มีโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้าง โดยมีเป้าหมาย
ในการส ารวจ จัดกลุ ่มข้อมูล และท านาย ด้วยวิธีการสกัดค าหรือข้อความ ค้นหารูปแบบและ
ความสัมพันธ์ของสารสนเทศที่ได้ เพื่อใช้ประโยชน์จากความหมายของสารสนเทศที่ซ่อนเร้นอยู่  
ให้ครอบคลุมเป้าหมายที่ต้องการมากยิ่งขึ้น (Dean, 2014; สุขุมาลย์ หนกหลัง, 2562) 

พัฒนาการของการท  าเหม ืองข ้อความ Miner et al. (2012) ได ้สร ุปพ ัฒนาการของ 
การท าเหมืองข้อความไว้ดังนี้ ในระยะแรก พัฒนาการการท าเหมืองข้อความเน้นการรวบรวมข้อความ
ต่าง ๆ ที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลซึ่งท าให้ได้ข้อความจ านวนมาก ในระยะที่สอง การท าเหมืองข้อความ
เริ่มสกัดสารสนเทศที่มีความส าคัญและใช้ประโยชน์ได้ออกจากข้อความจ านวนมาก ด้วยการพัฒนา
ค าศัพท์ในพจนานุกรมที่มีความจ าเป็นเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการพัฒนาพจนานุกรมช่วยให้ผู ้ใช้
สามารถจ าแนกข้อความตามประเภทของสารสนเทศได้ง่ายขึ้น ในระยะที่สาม เป็นยุคปัจจุบันได้มี  
การพัฒนาและใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อความรูปแบบใหม่ ๆ เข้ามาค้นหาคุณลักษณะและรูปแบบ
ของสารสนเทศนั้น ๆ เช่น บ่อเกิดของข้อความ พัฒนาการของข้อความ การสลายลงของข้อความ  
ให้สามารถน าสารสนเทศมาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ได้เพิ่มมากขึ้น และในระยะต่อมา มีงานวิจัย
และมีการคาดการณ์ถึงอนาคตที่ทิศทางการพัฒนาการท าเหมืองข้อความเริ่มมุ่งไปยังความหมายที่
ซ่อนอยู่ของข้อความที่ได้จากการท าเหมืองมากข้ึน รายละเอียดดังแผนภาพ 2.7 

 
แผนภำพ 2.7 สายกาลเวลาของการท าเหมืองข้อความ  

ที่มำ : Miner et al. (2012) 
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กลไกการท  างานของการท  าเหม ืองข ้อความสามารถจ ัดแบ ่งเป ็น 4 ส ่วนใหญ ่  คือ  
(1) การจัดเตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผล ด้วยการจัดประเภทข้อมูลให้อยู่ในรูปที่สามารถประมวลผล
ได้ตามที่ผู ้ใช้ต้องการ เช่น การจัดประเภทข้อมูลเป็นหมวดหมู่ จัดข้อมูลให้มีคุณลักษณะตรงตามวิธี
ว ิ เคราะห์  และการสก ั ดค  าส  าค ัญสร ้ า ง เป ็ นพจนาน ุ กรม (2) การประมวลช ุ ดข ้ อมู ล  
เป็นการจัดหมวดหมู่ข้อมูลจ านวนมากและมีความหลากหลายของรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลตาม
แหล่งข้อมูลที ่ได้เก็บรวบรวมมา และจ าแนกประเภทค าหรือข้อความส าคัญที ่ได้คัดเลือกไว้แล้ว  
ให้สามารถน าไปประมวลผลได้ตามเป้าหมาย (3) การท าเหมืองและน าเสนอผล เป็นกระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูลให้ออกมาเป็นสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ เช่น การค้นหารูปแบบ และการวิเคราะห์
แนวโน้ม โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์เป็นทัศนภาพและแผนผัง (4) การสกัดข้อมูล เป็นกระบวนการ
ท าซ ้าเพื ่อกรองข้อมูลใหม่อีกครั ้งด้วยการเพ่ิมเติมชุดค าค้นที ่ส าคัญ และจัดกลุ ่มสารสนเทศใหม่  
ให้ผลการวิเคราะห์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Feldman & Sanger, 2007) รายละเอียดดังแผนภาพ 2.8 

 
แผนภำพ 2.8 กลไกการท างานของการท าเหมืองข้อความ 

ที่มำ : Feldman and Sanger (2007) 
ขั้นตอนกำรท ำเหมืองข้อควำม 
การท าเหมืองข้อความนั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่นักวิจัย

ต้องการได้จากการท าเหมือง ท าให้นักวิจัยต้องค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที ่อาจเกิดขึ ้นระหว่าง  
การท าเหมืองข้อความ ดังนั้น การก าหนดขั้นตอนการท าเหมืองข้อความนั้นขึ้นอยู่เป้าหมายและ
ผลลัพธ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้ง แหล่งจัดเก็บข้อมูล รูปแบบของข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูล (Hodhod & Fleenor, 2018) ส่งผลให้ข ั ้นตอนการวิเคราะห์ของนักว ิจ ัยแตกต่างกัน 
ไปตามปัญหาวิจัย คณะผู้วิจัยจึงได้สังเคราะห์ขั้นตอนการท าเหมืองข้อความตามแนวคิดของ สุขุมาลย์ 
หนกหลัง (2563) Feldman and Sanger (2007) Miner et al. (2012) Hodhod and Fleenor 
(2018) Kamath and Kamat (2016) ส่วนใหญ่การท าเหมืองข้อความมีขั ้นตอนหลัก 3 ระยะ 
ดังต่อไปนี้  

ระยะที่ 1 การจัดเตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผล  
1.1 วิเคราะห์และท าความเข้าใจปัญหาวิจัย (analysis and understanding of 

problems) เป็นขั ้นตอนในระยะเริ ่มต้นของการท าเหมืองข้อความที ่นักวิจัยจ าเป็นต้องศึกษา  
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ปัญหาวิจัยจนเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อน ซึ่งท าให้นักวิจัยสามารถระบุปัญหาวิจัย และค าถามวิจัย 
ตลอดจนนักวิจัยสามารถระบุผลลัพธ์ตามท่ีนักวิจัยต้องการได้ชัดเจนมากขึ้น 

1.2 ระบุขอบเขตข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูล (identification and collection of 
data) เป็นขั้นตอนการก าหนดขอบเขตของข้อมูลที่เป็นเป้าหมายการวิจัย เนื่องจากข้อมูลจัดเป็น
ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ที่มาจากแหล่งต่าง ๆ มีรูปแบบการจัดเก็บที่แตกต่างกัน นักวิจัย
ต้องระบุข้อมูลเป้าหมาย และก าหนดต าแหน่งส าคัญในการจัดเก็บ รวมถึง ระบุค าหรือข้อความที่
ต้องการจัดเก็บเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตอบโจทย์การวิจัย โดยรวบรวมข้อมูลที่เป็นค าหรือข้อความที่อยู่ในรูป
ของคลังภาษา (corpus) 

ระยะที่ 2 การประมวลผล  
2.1 ท าความสะอาดข้อมูล (data cleaning) เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้มาให้อยู่ใน

รูปแบบเอกสารมาตรฐานกล่าวคือ มีรูปแบบคล้ายคลึงกันและมีความชัดเจนขึ้น เพื่อน าไปใช้ใน  
การประมวลผลได้สะดวกขึ ้น (document standardization) โดยขจัดข้อมูลที ่ไม่สอดคล้องกับ
เป้าหมายในการวิเคราะห์ และขจัดข้อมูลในส่วนที ่นักวิจัยเล็งเห็นได้ว่าข้อมูลส่วนนี ้อาจท าให้  
การวิเคราะห์ได้ผลผิดเพี้ยนไปจากเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2.2 บูรณาการข้อมูล (data integration) เป็นขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
หลายแหล่งให้สามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์ได้  

2.3 เลือกข้อมูล (data selection) เป็นขั้นตอนการก าหนดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล
ที่ได้การค้นคืนข้อมูลที่จัดเก็บในแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และมีรูปแบบการจัดเก็บแตกต่างกัน โดยข้อมูล  
ที่ได้จากการค้นคืนนั้นควรจะสอดคล้องกับเป้าหมายที่นักวิจัยก าหนดไว้เบื้องต้น  

2.4 เปลี่ยนรูปข้อมูล (data transformation) เป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนรูปข้อมูล 
ที่ได้มาให้อยู่ในรูปที่เหมาะสมกับการท าเหมืองข้อมูล  

2.5 ท าเหมืองข้อมูล (data mining) เป็นขั้นตอนที่นักวิจัยประยุกต์ใช้วิธีการต่าง ๆ 
อย่างเป็นล าดับในการสกัดข้อมูลที่ได้มา เพ่ือค้นหารูปแบบสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์และตอบค าถาม
วิจัย โดยเป้าหมายหลักของการท าเหมืองข้อมูล ประกอบด้วย 3 แบบ คือ (1) การส ารวจ (explore) 
(2) การจัดกลุ่ม (cluster) การท าเหมืองข้อความทั้งสองรูปแบบวิเคราะห์ด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ (learning machine) ทั้งการเรียนรู้แบบได้รับค าแนะน า (supervised learning) และ
การเร ียนรู ้แบบไม่ได ้ร ับค าแนะน า (unsupervised learning) และ (3) การจัดประเภทหรือ 
การท  านาย (classification/predict) ด ้ วยการว ิ เคราะห ์ประเด ็น ( topic modeling) หรือ 
การวิเคราะห์ความคิดเห็น (sentiment analysis)  
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2.6 ประเมินรูปแบบ (pattern evaluation) เป็นขั้นตอนที่นักวิจัยประเมินรูปแบบ
สารสนเทศที่ได้มาจากการท าเหมือง และกลั่นกรองรูปแบบที่น่าสนใจออกมาใช้งาน ซึ่งขั้นตอนนี้  
จะได้รูปแบบสารสนเทศท่ีน าเสนอองค์ความรู้ของงานวิจัย  

โดยขั้นตอนทั้งหมดในระยะนี้นักวิจัยใช้การประมวลภาษาธรรมชาติมาช่วยในการ
วิเคราะห์ข้อความที่ได้เก็บรวบรวมมาได้ ซึ ่งคณะผู้วิจัยจะกล่าวเป็นล าดับต่อไป รวมถึง นักวิจัย
สามารถท าการประมวลผลซ ้าได้ เพื่อค้นหารูปแบบสารสนเทศที่ตอบค าถามวิจัยได้อย่างถูกต้องและ
แม่นย ามากขึ้น 

ระยะที่ 3 น าเสนอผล เป็นระยะที่นักวิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากสารสนเทศด้วยความรู้
ทางสถิติโดยใช้เทคนิคการน าเสนอต่าง ๆ เช่น ตาราง แผนภาพ และทัศนภาพ โดยเฉพาะการน าเสนอ
องค์ความรู้ที่น่าสนใจหรือซ่อนอยู่ รายละเอียดดังแผนภาพ 2.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพ 2.9 กระแสงานในการท าเหมืองข้อความ 
ที่มำ : ประยุกต์จาก สุขุมาลย์ หนกหลัง (2563) Feldman and Sanger (2007) Hodhod and 

Fleenor (2018) Kamath and Kamat (2016) Miner et al. (2012) 

วิเครำะห์และท ำควำมเข้ำใจปัญหำวิจัย 

ระบุขอบเขตข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมลู 

ท ำควำมสะอำดข้อมูลและจัดเตรียมข้อมลู 

บูรณำกำรข้อมูล 

เลือกข้อมูล 

เปลี่ยนรูปข้อมลู 

ประเมินรูปแบบ 

น ำเสนอผล 

ระยะที่ 1 กำรจัดเตรียมข้อมูล
ก่อนกำรประมวลผล  

 

ระยะที่ 2 กำรประมวลผล 

ระยะที่ 3 น ำเสนอผล 

ท ำเหมืองข้อมูล 
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ปัญหำและควำมท้ำทำยในกำรประมวลภำษำธรรมชำติ 
ส่วนใหญ่ปัญหาและความท้าทายในการประมวลภาษาธรรมชาติ คือ ความก ากวมของภาษา 

(ambiguity words) ได้แก่ ส านวน (idiom) ค าหลายความหมาย (polysemy) ค าพ้องความหมาย 
(synonym) ค าย่อ (acronym) ค ายืม (foreign language) วลี (phrase) และกลุ่มค าที่มักใช้ร่วมกัน 
(collocation) ท าให ้ข ้อความที ่ ได ้จากการท  าเหม ืองน ั ้นสามารถแบ ่งค  าออกเป ็นประโยค 
ได้หลายรูปแบบตามความน่าจะเป็น ซึ่งเป็นปัญหาที่ท าให้ค าที่ได้มีความหมายก ากวม (Verma & 
Marchette, 2020) ดังนั้น นักวิจัยจ าเป็นต้องใช้เทคนิคหลากหลายในการแบ่งค าให้สามารถน าไป
ประมวลภาษาธรรมชาติได้ 

ภาษาไทยจัดอยู ่ในประเภทของภาษาที่ไม่แบ่งค า (unsegmented language) กล่าวคือ  
ไม่สามารถใช้ตัวอักษรในบ่งชี้ขอบเขตของค าได้อย่างชัดเจน และไม่ได้แบ่งค าโดยใช้การเว้นวรรค  
(ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์, 2563; ธนาธร ทะนานทอง สุปราณี เทศขวัญ และ ศศิธร เกรียงไกรวณิช , 
2562) การแบ่งค าและการก าหนดขอบเขตของค าในภาษาไทยจึงนับว่าเป็นประเด็นที่มีความท้าทาย
และเป็นปัญหาที่ยากกว่าการแบ่งค าในภาษาอังกฤษ1ที่ใช้การเว้นวรรค นอกจากนี้ การแบ่งค าใน
ภาษาไทยยังมีปัญหาอีก คือ (1) ค าไม่รู ้จัก (unknow words) (2) ปัญหาความหมายของค าและ
ค าศัพท์เฉพาะสาขา ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เทคนิคอ่ืน ๆ เข้ามาร่วมกันจัดการปัญหาการแบ่งค า การก าหนด
ขอบเขตของค า และตีความหมายเพิ่มเติมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น แนวคิดที่ใช้ไวยากรณ์เป็นฐาน  
(rule-based approach) แนวคิดที ่ใช้พจนานุกรมเป็นพื ้นฐาน (dictionary based approach)  
แนวคิดท่ีใช้คลังค าศัพท์เป็นพื้นฐาน (corpus-based approach) 

กำรประมวลภำษำธรรมชำติ 
การประมวลภาษาธรรมชาติ (NLP) เป็นกระบวนการอัตโนมัติของคอมพิวเตอร์ในการ

ตีความหมาย ท าความเข้าใจ และประมวลภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติและสื่อสารได้เหมือนมนุษย์ 
(Lussier & Crowson, 2018; Donaj & Maučec, 2020) การประมวลภาษาธรรมชาติเป็นเครื่องมือ
ในสกัดภาษาที่เป็นสัญลักษณ์และมีลักษณะที่สังเกตเห็นได้ (phenotyping) ซึ่งลักษณะของภาษา
แบบนี้จ าเป็นต้องใช้แนวคิดที่ใช้ไวยากรณ์เป็นฐาน (rule-based approach) แนวคิดท่ีใช้พจนานุกรม
เป็นพื้นฐาน (dictionary based approach)  แนวคิดที่ใช้คลังค าศัพท์เป็นพื้นฐาน (corpus-based 
approach) และความรู้ทางสถิติ โดยมีเป้าหมายในการค้นหาความหมายตามที่นักวิจัยได้ก าหนดไว้
ล่วงหน้า (Banda et al., 2018)  

ส่วนใหญ่ข้อมูลในรูปข้อความมักเป็นข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง การท าเหมืองข้อความจึงต้อง
เผชิญความท้าทายในการเปลี ่ยนรูปข้อมูลดิบจากแหล่งต่าง ๆ ให้อยู ่ในรูปแบบที ่เหมาะกับ  
การประมวลผล ตรงจุดนี้เองที่การท าเหมืองข้อความจ าเป็นต้องพึ่งพาการประมวลภาษาธรรมชาติ  
เข้ามาสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูล (Dean, 2014)  
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การประมวลภาษาธรรมชาติ ประกอบด้วย เทคนิคที่ใช้แก้ปัญหาการประมวลภาษา 2 ระดับ 
คือ (1) ระดับแรก คือ เทคนิคการจัดเตรียมก่อนการประมวลผล เป็นการใช้เทคนิคการตัดค าให้
คอมพิวเตอร์สามารถประมวลข้อมูลได้เทคนิคดังกล่าว ได้แก่ การแบ่งค าใหม่ (tokenization)  
การลดร ูปของค  า (stemming & lemmatization) การใช ้ค  าหย ุด (stop word elimination)  
การเปลี่ยนรูปค าที่ใช้วิธีการเขียนต่างกัน (normalization) (2) ระดับที่สอง คือ เทคนิคในการท าเหมือง
ข้อความและการค้นคืนสารสนเทศ ได้แก่ การจ าแนกค าตามความส าคัญด้วยความถี่และน ้าหนักค า  
(term frequency-inverse document frequency: TF-IDF) แบบจ าลองเอ็นแกรม (n-gram model) 
การระบุหน้าทีข่องค าในประโยค (part-of-speech tagging) การระบุความหมายของค าตามการใช้งาน 
(sense disambiguation) การวิเคราะห์พยางค์ (lexical analysis) (Verma & Marchette, 2020)  

กระบวนการท างานของการสกัดสารสนเทศในการประมวลภาษาธรรมชาติสามารถจ าแนก
เป็นกลุ ่มใหญ่ ๆ คือ การแบ่งค าใหม่ การวิเคราะห์ค าและพยางค์ การวิเคราะห์ความหมาย  
และการวิเคราะห์กลุ่มค าที่ได้มาตีความหมายตามที่นักวิจัยต้องการ รายละเอียดดังแผนภาพ 2.9 
(Miner et al., 2012) รายละเอียดดังแผนภาพ 2.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพ 2.10 กระบวนการท างานของการสกัดสารสนเทศ 
ที่มำ : Miner, Delen, Elder, Fast, Hill, and Nisbet (2012) 

ระบุขอบเขตของข้อควำม (zoning) 

กำรระบุหน้ำทีข่องค ำในประโยค  

(part-of-speech tagging) 

กำรระบุควำมหมำยของค ำตำมกำรใชง้ำน 

(sense disambiguation) 

วิเครำะห์นำมวลแีละกริยำวลี (shallow parsing) 

วิเครำะห์ประโยค (deep parsing) 

วิเครำะห์กำรอ้ำงตำม (anaphora resolution) 

บูรณำกำรข้อมูล (data integration) 

กำรแบ่งค ำใหม่  

(tokenization) 

กำรวิเครำะห์ค ำและพยำงค์  

(morphological and lexical analysis) 

กำรวิเครำะห์ควำมหมำย 

(semantic analysis) 

กำรวิเครำะห์กลุ่มค ำ 

(domain analysis) 

เอกสำร 
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งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการวิจัยนี้คณะผู้วิจัยน าเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องเฉพาะการท าเหมืองข้อมูลในสาขาวิชา

การศึกษาที่จ าแนกได้เป็น (1) การท าเหมืองข้อมูลทางการศึกษา มุ่งเน้นการศึกษาพฤติกรรมใน 
การเรียนการสอนของทั้งผู้เรียนและผู้สอนไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน (2) การ
ท าเหมืองข้อความ มุ่งเน้นการตีความค าหรือข้อความเพื่อน าความหมายที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) กำรท ำเหมืองข้อมูลทำงกำรศึกษำ 
วารสาร Journal of Educational Data Mining และ Baker (2010) ได้ให้ความหมายของ

การท าเหมืองข้อมูลทางการศึกษา (educational data mining: EDM) ว่าเป็น ”สาขาวิชาเกิดข้ึนใหม่
ที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาวิธีการส ารวจข้อมูลที่มีความเฉพาะ และเป็นข้อมูลที่มาจากบริบททาง
การศึกษาที่แตกต่างกัน เพ่ือท าความเข้าใจกับผู้เรียน และบริบทที่ได้เรียนรู้” การท าเหมืองข้อมูลทาง
การศึกษา (EDM) ริเริ ่มและพัฒนาโดย Romero, Ventura, and García (2008) โดยประยุกต์ใช้ 
การท าเหมืองข้อมูล (DM) ที่ใช้เทคนิคการประมวลผล ได้แก่ การแสดงข้อมูลเป็นภาพ การจ าแนก
ข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล และการเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้จากเหมืองข้อมูล (Romero, Cerezo, Bogarín, 
& Sánchez-Santillán, 2016) มาใช้ค้นหาความรู ้จากข้อมูลที ่มีสภาพแวดล้อมในการเรียนรู ้ที่
แตกต่างกัน (Romero, Ventura, Pechenizkiy, & Baker, 2011) โดยค าว่า “สภาพแวดล้อมใน 
การเรียนรู้” นั้นหมายถึง ลักษณะสภาพแวดล้อมทางการศึกษาทั้งแบบดั้งเดิมและแบบออนไลน์ที่ใช้
โปรแกรมหรือคอมพิวเตอร์ทางการศึกษา (computer-based education) การท าเหมืองข้อมูล 
ทางการศึกษามุ่งเน้นการศึกษาพฤติกรรมของผู้สอนและผู้เรียนในสภาพแวดล้อมดังกล่าว เช่น จ านวน
ครั ้งของการเข้าสู ่ระบบ ระยะเวลาในการเรียนรู ้ในระบบ จ านวนครั ้งในการคลิก ที ่เร ียกว่า  
การวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ (learning analytics) เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุง
ศาสตร์การสอน ตลอดจนยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้เพ่ิมมากข้ึน  

สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่กล่าวมาข้างต้น ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย
ในชั ้นเร ียน การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดขนาดใหญ่ (Massive Open Online 
Courses: MOOCs) ระบบการจ ัดการเร ียนการสอนผ ่านเคร ือข ่าย (Learning Management 
System: LMS) ดังนั ้น การท าเหมืองข้อมูลทางการศึกษา (EDM) มุ่งเน้นการส ารวจข้อมูลทาง
การศึกษาที่มีความแตกต่างระหว่างตัวอย่างวิจัยที่เป็นผู้เรียนหลายระดับชั้น หลายพื้นที่ และรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน ซึ่งเห็นได้ว่า ข้อมูลเหล่านี้ต่างก็มีบริบททางการศึกษาเคลือบ
แฝงไว้อยู ่(Romero, Ventura, Pechenizkiy, & Baker, 2011; Bousbia & Belamri, 2014; Daniel, 
2015) ตัวอย่างการท าเหมืองข้อมูลทางการศึกษา เช่น การศึกษาข้อมูลป้อนกลับจากโปรแกรม  
การส่งเสริม (intervention programs) ส าหรับเด็กพิเศษของประเทศโคลัมเบีย (Vallejo-Medina 
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et al., 2020) งานวิจัยที ่ว ิเคราะห์ความคิดเห็นของผู ้เรียนและผลป้อนกลับของผู ้สอนที่ได้จาก
ประสบการณ์การเรียนรู ้ร ่วมกันในสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้แบบออนไลน์ (Nitin, Swapna, & 
Venky, 2015) 

 
แผนภำพ 2.11 ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท าเหมืองข้อมูลทางการศึกษา 
ที่มำ : Bousbia and Belamri (2014); Romero and Ventura (2013) 

(2) กำรท ำเหมืองข้อควำม  
การท าเหมืองข้อความเพ่ือค้นหาช่องว่างการวิจัย เริ่มต้นจากสาขาวิชาการตลาดโดยงานวิจัย

ของ Brynjolfsson, Hitt, and Kim (2011) ได้วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที ่ได้จากผู้จัดการบริษัท 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือค้นหาช่องว่างของตลาดแรงงานของประเทศสหรัฐอเมริกายังขาดแคลน
นักวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนมาก ต่อมาจึงเริ ่มมีการพัฒนาการท าเหมืองข้อความในสาขาอื ่น ๆ  
โดยมีตัวอย่างของการท าเหมืองข้อความดังนี้ 

งานวิจัยของ Hodhod and Fleenor (2018) ได้ศึกษารูปแบบในการออกแบบ การพัฒนา 
และการใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ในสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ด้วยการท าเหมืองข้อมูล 
เพื ่อค้นหาช่องว่างการวิจัยจากงานวิจัยของ ACM digital library เมื ่อสกัดและจ าแนกข้อความ
สามารถจ าแนกได้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีพุทธิปัญญา ทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสม์ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม และทฤษฎีอื่น ๆ ผลการวิจัย พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่  
ยังขาดแคลนการใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ในการพัฒนาวิธีการสอนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่เป็นก าลัง
ส าคัญในการสอนคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนด้วยการท าเหมืองข้อความ (Kongthon, 2004)  

นอกจากนี้ การศึกษาพัฒนาการและแนวโน้มจากงานวิจัยเพื่อใช้ในการเติมเต็มช่องว่าง 
ของการวิจัยที ่นักวิจัยต้องการ ท าให้การวิเคราะห์วรรณกรรมและเอกสารที่เกี ่ยวข้องนับว่าเพ่ิม
ความส าคัญมากขึ้น โดยเฉพาะการวิเคราะห์ที่จ าเป็นต้องอาศัยผลที่มีรายละเอียดมาก อย่างไรก็ตาม 
ปัจจุบันงานวิจัยที่เพิ่มจ านวนอย่างรวดเร็วส่งผลให้การวิเคราะห์วรรณกรรมที่มีอยู่ใช้เวลามากขึ้นเป็น
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เงาตามตัวเช่นกัน (Hodhod & Fleenor, 2018) งานวิจัยด้วยการท าเหมืองข้อมูลโดยมีเป้าหมาย
วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาจากรายงานการประกันคุณภาพทางการศึกษาของประเทศอังกฤษ 
(Bokhove & Sims, 2020) การท าเหมืองข้อมูลในด้านนโยบายการศึกษายังต้องการความร่วมมือและ
ความเชี่ยวชาญในระดับสหวิชาการในการปรับปรุงและพัฒนาขยายขอบเขตความรู้ในสาขาวิชา (Wang, 
2017) 

งานวิจัยการท าเหมืองข้อความในประเทศไทย เช่น งานวิจัยของ Nathasit Gerdsri and Alisa 
Kongthon (2018) เป็นการศึกษาพัฒนาการของการศึกษาด้วยการท าเหมืองข้อความ ซึ่งงานวิจัยนี้ได้
ศ ึกษาความร ู ้ของสาขาว ิชาว ิทยาศาสตร ์ข ้อม ูล (data science) และเทคโนโลย ีทางป ัญญา 
(technology intelligence) จากหัวข้อการวิจัยและเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทย ด้วยการท า
เหมืองข้อความและการว ิเคราะห์บรรณมิต ิ (bibliometrics analysis) (Gerdsri, Kongthon, & 
Puengrusme, 2012; Gerdsri & Kongthon, 2018) ผลการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นความสัมพันธ์
ของกลุ่มข้อความ การประมวลข้อความ การค้นคืนสารสนเทศ การค้นหาข้อความ รองลงมาเป็นกลุ่ม
ข้อความ การลดทอนข้อความ การจัดกลุ่มข้อมูล และกฎการท าเหมือง (Gerdsri & Kongthon, 2018) 

ในบทที่ 2 นี้ปรากฏศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการท าเหมืองข้อความหลายค า คณะผู้วิจัยได้จัดท า
ศัพท์ของการท าเหมืองข้อความ เพื่อให้ผู้อ่านได้ท าความเข้าใจเนื้อหาร่วมกันกับคณะผู้วิจัย โดยมี
รายละเอียดดังตาราง 2.2 

ตำรำง 2.2 ศัพท์ของการท าเหมืองข้อความ  
ศัพท ์ รำยละเอียด 

1 . ก า ร แ บ ่ ง ค  า  (word 
segmentation) 

การแบ่งค าออกจากประโยคให้อยู่ในหน่วยเล็กท่ีสุด 

2 .  ก า ร แ บ ่ ง ค  า ใ ห ม่  
(tokenization) 

การแบ่งค าใหม่ตามขอบเขตของค าที่ก าหนดไว้แล้วให้คอมพิวเตอร์สามารถ
น าไปประมวลผลได้ 

3. การใช้ค าหยุด (stop word 
elimination) 

การแบ่งค าที่ไม่มีความหมายในเอกสาร ได้แก่ ค าสรรพนาม ค าสันธาน และค า
บุพบท 

4. การเปลี่ยนรูปค าที่ใช้วิธีการ
เขียนต่างกัน (normalization) 

การเปลี่ยนค าที่ใช้วิธีการเขียนและสะกดต่างกันรวมถึงค าย่อ แต่มีความหมาย
เดียวกันให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน 

5. การลดรูปของค า (stemming 
& lemmatization) 

การลดรูปของค าให้อยู่ในรูปค าพื้นฐานที่เหมือนกัน ซึ่งทั้งวิธี stemming และ 
lemmatization มีวิธีการลดรูปแตกต่างกัน โดย stemming ใช้วิธีการตัด
ส่วนท้ายของค าออกให้เหลือเพียงรากศัพท์เท่านั้น ในขณะที่ lemmatization 
ใช้วิธีแปลงค าให้อยู่ในรูปพื้นฐานดั้งเดิมของค า เช่น ประสบการณ์การเรียนรู้ 

การเรียนรู้ → การเรียนการสอน 
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ศัพท ์ รำยละเอียด 

6 .  ช ุ ด ค  า  ( bag of words: 
BOW) 

กลุ่มหรือชุดค าที่ถูกจัดแบ่งประเภทไว้แล้ว และใช้เป็นตัวจัดแบ่งประเภท
ข้อความที่เหลือ (classifier) โดยจัดเตรียมไว้ก่อนการท าเหมืองข้อความ 

7 .  ก า ร จ  า แ น ก ค  า ต า ม
ความส าค ัญด้วยความถี ่และ
น ้าหนักค า (term frequency-
inverse document frequency: 
TF-IDF) 

วิธีการจ าแนกค า ประกอบด้วย 2 วิธี คือ การจ าแนกค าตามความส าคัญด้วย
ความถี ่ (term frequency: TF) และการจ าแนกค าตามความส าคัญด้วย
น ้าหนักค า (inverse document frequency: IDF) ที่ปรากฏในเอกสารที่เก็บ
รวบรวมมา ซึ่งบ่งบอกถึงความส าคัญและความหมายของค านั้น ๆ 

8. แบบจ าลองเอ็นแกรม (n-
gram model) 

แบบจ าลองที่ใช้ค านวณค่าความน่าจะเป็นของจ านวนอักขระ (character 
sequence) ที่เกิดร่วมกันเป็นค า หรือค่าความน่าจะเป็นของค าที ่เรียงกัน 
(word sequence) ที ่เกิดร่วมกันเป็นประโยค โดยค่าความน่าจะเป็นของ
จ านวนอักขระหรือค าสามารถประมาณได้จากคลังข้อมูลที่สร้างไว้ (corpus) ซึ่ง
แบบจ าลองเอ็นแกรมได้ใช้หน่วยค าตามค่า n มาช่วยค้นหาและลดเวลาการค้น
ค าในกรณีที่ค าน้ันไม่มีอยู่ในพจนานุกรม 

9. การระบุความหมายของค า
ต า ม ก า ร ใ ช ้ ง า น  (sense 
disambiguation) 

เทคนิคการแบ่งค าที่มีหลายความหมาย (polysemy) 

10. การวิเคราะห์ความหมาย 
(semantic analysis) 

วิธีการตีความความคิดเห็นจากข้อความที่เก็บรวบรวมมา ประกอบด้วย การ
วิเคราะห์ค า (morphological analysis) และการวิเคราะห์พยางค์ (lexical 
analysis) 

11. การวิเคราะห์ไวยากรณ์ 
(parsing) 

การวิเคราะห์วลีและประโยคด้วยหลักไวยากรณ์ เพื ่อระบุโครงสร้างของ
ข้อความ ประกอบด้วย วิเคราะห์นามวลีและกริยาวลี (shallow parsing) และ
วิเคราะห์ประโยค (deep parsing) 

12. การอ้างตาม (anaphora 
resolution) 

การใช้ค าแทนในการเขียนซ ้าค าก่อนหน้าท่ีได้มีมาเขียนมาก่อนแล้ว 

13. แนวคิดที่ใช้ไวยากรณ์เป็น
ฐาน (rule-based approach)  

การแบ่งค าโดยอาศัยกฎและเง่ือนไขทางภาษา 

14. แนวคิดที ่ใช้พจนานุกรม
เ ป ็ น พ ื ้ น ฐ า น  ( dictionary 
based approach) 

การแบ่งค าด้วยชุดของค าที่ได้ก าหนดไว้ก่อนแล้ว โดยมีความเชื่อว่า ค าแต่ละค า
นั้นต่างมีหน้าที่ของค าและสื่อความหมายที่แตกต่างกันไป 

15. แนวคิดที่ใช้คลังค าศัพท์
เป็นพื ้นฐาน (corpus-based 
approach) 

การแบ่งค าด้วยชุดของค าที่ได้ก าหนดไว้ก่อนแล้วด้วยการจ าแนกข้อมูลด้วย
ไวยากรณ์และพจนานุกรม ซึ่งคลังค าศัพท์ที ่ได้จะถูกจัดหมวดหมู่และความ
คล้ายคลึงของค า ความหมายใกล้เคียงกัน ท าให้นักวิจัยสามารถค้นหาค าอื่น ๆ 
ที่ต่อจากค าในคลังค าศัพท์ได้ 

ที่มำ : Verma and Marchette (2020) สุขุมาลย์ หนกหลัง (2563) 
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ตอนที่ 3 กำรวิเครำะห์บรรณมิติ 

การวิเคราะห์บรรณมิติ (bibliometric analysis) เดิมเป็นเครื ่องมือว ิจ ัยในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์ ใช้วิเคราะห์ข้อมูลจากบันทึกรูปแบบต่าง ๆ ของกลุ่มทางสังคมให้ได้หลักฐาน  
ทางวิทยาศาสตร์ที่บ่งชี้ไปยังปัจจัยที่ส่งอิทธิพลต่อผลิตภาพนั้น (Andres, 2009) ดั้งเดิมในปี ค.ศ. 
1969 Pritchard ได้ก าหนดชื่อการวิเคราะห์บรรณมิติแทนค าเดิมที่เรียกว่า statistical bibliography 
โดยนิยามไว้ว่า “การประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติกับข้อมูลจากหนังสือและสื่ออื่น ๆ  
ที่ใช้ในการสื่อสาร” (Pritchard, 1969; Broadus, 1987) แต่ต่อมา นักวิจัยได้น าการวิเคราะห์บรรณ
มิติไปใช้วิเคราะห์กับข้อมูลในรูปแบบอื่น ๆ และใช้ค าเรียกการวิเคราะห์บรรณมิติแตกต่างกันไป  
เช ่น การว ิเคราะห์ข ้อม ูลทางว ิทยาศาสตร ์ก ็ เร ียกว ่า scientometrics การว ิเคราะห์ข ้อมูล 
จากวิทยาศาสตร์ข้อมูล (data science) เรียกว่า informetrics การวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อจากเว็บ
หรือจาดแหล่งข้อมูลออนไลน์เรียกว่า webometrics หรือ cybermetrics (Andres, 2009)  

จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะเห็นได้ว่า การวิเคราะห์บรรณมิติได้ขยายเขตแดนการวิเคราะห์
ออกไปและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลายมากกว่าการวิเคราะห์แบบเดิม โดยสามารถจ าแนก
ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์บรรณมิติได้ดังนี้ ข้อมูลทางบรรณารักษศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ 
ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์และสถิติ) เพื ่อค้นหารูปแบบ ปัจจัย และหลักฐานเชิง
ประจักษ์ที ่บ่งชี ้ผลิตภาพของกลุ ่มบุคคล ดังนั ้น ในปัจจุบันนี ้จ ึงได้ก าหนดนิยามการวิเคราะห์  
บรรณมิติให้ทันต่อสถานการณ์ กล่าวคือ “การวิเคราะห์บรรณมิติ เป็นการศึกษาข้อมูลในรูปแบบบันทึก
หรือบรรณานุกรมจากกลุ่มสังคมต่าง ๆ ด้วยวิธีการเชิงปริมาณ” (Rousseau, Egghe, & Guns, 2018)  

นอกเหนือจากผลการวิเคราะห์ที่ได้ข้อมูลการอ้างอิงในลักษณะจ านวนของชื่อนักวิจัย ชื่อเรื ่อง 
และค าส าคัญแล้ว (Durieux & Gevenois, 2010) การวิเคราะห์บรรณมิติยังสามารถจ าแนกข้อมูลงานวิจัย
ที่ได้เผยแพร่ออกเป็นประเด็นวิจัย ความสัมพันธ์ของค าส าคัญ และเครือข่ายในรูปแบบต่าง ๆ (Romanelli, 
Fujimoto, Ferreira, & Milanez, 2018) นักวิจัยมักใช้การวิเคราะห์บรรณมิติเป็นฐานข้อมูล วิเคราะห์ 
การอ้างอิงแบบต่าง ๆ ค้นหาผลิตภาพของชุมชนนักวิจัยและค้นหาคุณภาพของวารสารด้วยดัชนีผลกระทบ 
การอ้างอิง (journal impact factor: JIF) หรือประเมินผลองค์ความรู ้ในสาขาวิชานั ้น ๆ (Khasseh, 
Soheili, Moghaddam, & Chelak, 2017) รวมทั้งค้นหาปัจจัยเสี ่ยง เงื ่อนไขที ่ท าให้เกิดปัจจัยเส ี ่ยง
เหล่านั้นจากการวิเคราะห์งานวิจัยที่ได้ด าเนินการไปแล้ว (Khalil & Crawford, 2015) 

ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์บรรณมิติสามารถช่วยให้นักวิจัยสามารถเลือกใช้งานวิจัยในสาขาวิชา
ที่มีศักยภาพได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น รู้จักชุมชนและเครือข่ายนักวิจัยและนักวิชาการที่ผลิตผลงานวิจัย
ออกมาในสาขาวิชา และสามารถระบุความเหมาะสมสถาบันการศึกษาในการขยายความร่วมมือ  
ในการด าเนินการวิจ ัยร ่วมกัน (Rodríguez-Rojas, Ospina, Rodríguez-Vélez, & Arana-Florez, 
2019; Fusco, Marsilio, & Guglielmetti, 2020) ดังจะเห็นได้ว่า ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์บรรณมิติ
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สามารถส่งผลให้นักวิจัยสามารถคัดสรรผลงานวิจัยในสาขาวิชาที่สนใจและน าผลการวิจัยไปใช้ใน  
การพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยของตนเองได้  นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์บรรณมิติยังให้ข้อมูลพ้ืนฐาน
ในการตัดสินใจให้ทุนวิจัย การวางต าแหน่งของงานวิจัยในอนาคต การส่งเสริมงานวิจัย และการก าหนด
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย จากรูปแบบประเด็นวิจัยที่ถึงจุดอิ่มตัวและทิศทางการเปลี่ยนแปลง  
ของประเด็นวิจัย (Neff & Corley, 2009; Durieux & Gevenois, 2010; Secinaro, Brescia, Calandra, 
& Biancone, 2020) โดยเฉพาะการสกัดข้อมูลด้วยการวิเคราะห์บรรณมิติจากบทคัดย่อและส่วนอื่น ๆ 
ของงานวิจัยสามารถให้สารสนเทศที่เป็นหลักฐานสนับสนุนและเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย (Fang & 
Chhetri, 2013; Khalil & Crawford, 2015; Patience, Pounis, Patience, & Boffito, 2019) 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การวิเคราะห์บรรณมิติเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักวิจัย
สามารถวิเคราะห์ จัดการ จัดกลุ่มและประมาณการอ้างอิง ค้นหารูปแบบผลงานวิจัย  (Patience, 
Pounis, Patience, & Boffito, 2019) ดังนั้น ผลการวิเคราะห์บรรณมิติสามารถฉายภาพย่อยและ
ภาพรวมของผลงานวิจัยในสาขาวิชาได้ ซึ ่งสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี ้ศักยภาพโดยรวมของงานวิจัย 
ในสาขาวิชาได้ ตลอดจนนักวิจัยสามารถเล็งเห็นแนวโน้มและความล ้าหน้าของงานวิจัยที ่ได้  
ผลิตออกมาในช่วงที ่ผ่านมา เช่น งานวิจัยของ Aznar-Sánchez, Velasco-Muñoz, Belmonte-
Ureña, and Manzano-Agugliaro (2019 ) Rodríguez-Rojas, Ospina, Rodríguez-Vélez, and 
Arana-Florez (2019) และ Romanelli, Fujimoto, Ferreira, and Milanez (2018) 

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การวิเคราะห์บรรณมิติสามารถสกัดข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน คือ 
ปริมาณ ความส าคัญ และโครงสร้าง โดยมีตัวบ่งชี้ในการวิเคราะห์บรรณมิติ (1) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 
ที่แสดงจ านวนงานวิจัยและผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยของผู้เขียน (2) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่แสดงคุณค่า
และผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัย (3) ตัวบ่งชี้เชิงโครงสร้างที่แสดงถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายของงานวิจัย 
นักวิจัย และประเด็นวิจัย (Durieux & Gevenois, 2010) ซึ่งตัวบ่งชี้เหล่านี้จะแสดงถึงความส าคัญ
ของงานวิจัยในภาพรวม รวมทั้ง ผลกระทบที่เกิดจากงานวิจัยที่ได้เผยแพร่ออกมาแล้ว โดย Zupic 
and Čater (2015) ได้ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากการวิเคราะห์บรรณมิติ ประกอบด้วย 2 ประการ 
คือ (1) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ (performance analysis) เป็นการประเมินผลงานการวิจัยและ
การเผยแพร่ผลการวิจ ัยของบุคคลและสถาบันที ่ได้จากการจ าแนกข้อมูลเชิงประจักษ์ และ  
(2) การสร้างแผนที ่องค์ความรู ้ของศาสตร์ (science mapping) ที ่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล  
โดยน าเสนอแผนภาพ ทัศนภาพ และโครงสร้างที่ฉายภาพพลวัตของสาขาวิชา ด้วยการประเมินค่า
ผลการวิจัยด้วยวิธีการเชิงปริมาณและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
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ขั้นตอนกำรวิเครำะห์บรรณมิติ  
Zupic and Čater (2015) และ Aria nad Cuccurullo (2017a)  ได ้ก  าหนดข ั ้นตอน 

การว ิเคราะห์บรรณมิต ิไว ้ 5 ข ั ้นตอน ได ้แก่ (1) ออกแบบการว ิจ ัย (2) เก ็บรวบรวมข้อมูล  
(3) วิเคราะห์ข้อมูล (4) น าเสนอผล และ (5) ตีความผลการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ออกแบบการวิจัย เป็นขั้นตอนการวางแผนและก าหนดทิศทางของการวิจัยให้ตัวนักวิจัย
สามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการวิจัยทั้งหมด โดยเฉพาะการก าหนดค าถามวิจัยที่เป็นหัวใจ
ของขั้นตอนนี้ เนื่องจาก ค าถามวิจัยที่นักวิจัยได้ก าหนดไว้นั้นควรเป็นค าถามวิจัยที่จ าเป็นต้องใช้  
การวิเคราะห์บรรณมิติในการค้นหาค าตอบเท่านั้น ค าถามวิจัยที่ใช้การวิเคราะห์บรรณมิติ ได้แก่   
(1) ระบุองค์ความรู้ที ่ได้จากประเด็นวิจัยหรือข้อความในเอกสารวิจัยที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญใน
สาขาว ิชาน ั ้น (2) ส  ารวจโครงสร ้างความค ิดและกรอบมโนท ัศน ์ตามประเด ็นว ิจ ัย และ  
(3) สร้างเครือข่ายทางสังคมท่ีแสดงความสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ ตามศาสตร์ในสาขาวิชานั้น 

นอกจากนี้ ในการออกแบบการวิจัยนั้นสิ่งส าคัญที่นักวิจัยต้องควรน ามาพิจารณาเป็นพิเศษ
คือ การก าหนดกรอบเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ และการเลือกช่วงเวลามาแบ่งเป็น
ช่วงย่อย ๆ ให้เหมาะสมกับประเด็นวิจัยและเหมาะสมกับการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผลจากพิจารณา
ช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจะช่วยให้สามารถจับภาพและฉายภาพการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาได้อย่าง
ชัดเจนมากข้ึน 

2. เก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนนี้นักวิจัยจะเลือกฐานข้อมูลที่ตรงตามประเด็นวิจัย คัดกรอง
เอกสารตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนค้นคืนข้อมูลตามเป้าหมายที่นักวิจัยระบุไว้ตอบโจทย์การวิจัย 
ในบางกรณีนักวิจัยอาจจ าเป็นต้องสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาเอง เนื่องจากฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วไม่สามารถ
น ามาตอบโจทย์การวิจัยได้ 

3. วิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนนี้เป็นการจ าแนกข้อมูลที่ค้นคืนได้จัดเข้าตามต าแหน่งส าคัญ  
ที่นักวิจัยต้องการจัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลแบบบรรยาย และลดความซ ้าซ้อนของข้อมูลพร้อมทั้ง
ปรับโครงสร้างข้อมูลตามฐานข้อมูลที่ต้องการ (normalization) เพื่อสร้างเมทริกซ์ข้อมูลที่เชื่อมโยง
กันด้วยคุณลักษณะของเอกสารวิจัย ส าหรับการวิเคราะห์กลุ่ม (cluster analysis) และการวิเคราะห์
เมทริกซ์เครือข่ายรูปแบบต่าง ๆ ด้วยซอฟแวร์การวิเคราะห์ทางสถิติและการวิเคราะห์บรรณมิติ 
ในโปรแกรม R แพ็คเกจ bibliometrix และแพ็คเกจ shiny โดยคณะผู้วิจัยจะกล่าวในรายละเอียด
ล าดับต่อไป 
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แผนภำพ 2.12 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิเคราะห์บรรณมิติ 

ที่มำ : Aria nad Cuccurullo (2017a) 

4. น าเสนอผล เป็นขั้นตอนที่น าเสนอผลการวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาฉายภาพข้อ
ค้นพบที่ตอบโจทย์การวิจัยทั ้งกรอบมโนทัศน์และเครือข่าย โดยนักวิจัยเลือกใช้เทคนิคต่าง ๆ  
ในการน าเสนอ เช่น แผนภาพ และทัศนภาพ 

5. ตีความผลการวิจัย เป็นขั้นตอนที่นักวิจัยอธิบายข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย รวมทั้งนักวิจัย
สามารถอธิบายโครงสร้างข้อมูลที่มีความแตกต่างกันด้วยงานวิจัยที่ผ่านมาโดยใช้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์จากในสาขาวิชา โดยขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิเคราะห์บรรณมิติ  รายละเอียด
ดังแผนภาพ 2.12 

Zupic and Čater (2015) และ Aria nad Cuccurullo (2017a) ได้อธิบายการวิเคราะห์
เมทริกซ์เครือข่ายรูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์บรรณมิติดังต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล (coupling) เป็นการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์
ระหว่างเอกสาร 2 ฉบับที่ต่างก็อ้างอิงเอกสารวิจัยอีกฉบับเหมือนกัน ซึ่งนักวิจัยสามารถค้นหารูปแบบ
ความสัมพันธ์ได้จากความสัมพันธ์ที ่เกิดจากการอ้างอิงเอกสารวิจัยที ่ทับซ้อนกันและแสดงถึง  
ความเข้มข้นของความสัมพันธ์นั้น ๆ อีกด้วย  

2. การวิเคราะห์การอ้างอิงร่วม (co-citation) เป็นการวิเคราะห์ความถี่ในการอ้างอิงระหว่าง
ตัวนักวิจัย เอกสารวิจัย และแหล่งข้อมูล (วารสาร) ที่ใช้ในงานวิจัย ซึ่งการอ้างอิงแบบนี้มักเกิดขึ้น
พร้อม ๆ กัน จนสามารถประเมินความสัมพันธ์ระหว่างตัวนักวิจัย เอกสารวิจัย และแหล่งข้อมูล  
(วารสาร) ได้ ส่งผลให้นักวิจัยมองเห็นภาพที่เชื่อมโยงไปยังเอกสารวิจัยที่ถูกใช้อ้างอิงมากที่สุด และ
ผู ้เช ี ่ยวชาญในประเด็นวิจัยของสาขาวิชานั ้น ๆ โดยเฉพาะการเปลี ่ยนแปลงของประเด็นวิจัย  
แนวคิด และกระบวนทัศน์การวิจัยตามช่วงเวลา 
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แต่อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์การอ้างอิงร่วมกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล  
มีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก แต่กระนั้นก็สามารถจ าแนกความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์  
ทั้งสองแบบได้กล่าวคือ การวิเคราะห์การอ้างอิงร่วมจะให้ข้อมูลจ านวนเอกสารที่เป็นฐานข้อมูลของ
เอกสารวิจัย เอกสารวิจัย A ที่เผยแพร่อยู่มักอ้างอิงเอกสารวิจัย a และ b ดังนั้น เอกสารวิจัย a และ 
b เป็นลักษณะของการอ้างอิงร่วมกันและเป็นฐานข้อมูลของเอกสารวิจัย A (สูตร คือ Bcoup = A’ x A) 
ในขณะที่ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลนั้นจะให้ข้อมูลความสัมพันธ์ที่คาบเกี่ยวกันของเอกสาร
วิจัย กล่าวคือ ทั ้งเอกสารวิจัย A และเอกสารวิจัย B ที่เผยแพร่อยู ่ต่างก็อ้างอิงเอกสารวิจัย a  
ซึ่งเป็นฐานข้อมูลของเอกสารวิจัย A และ B ดังนั้น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลสามารถสรุป
ได้ว่า เอกสารวิจัย A และ B มีความสัมพันธ์กัน (สูตร คือ Bcocit = A x A’) แม้ว่า เอกสารวิจัย A และ 
B ไม่มีการอ้างอิงถึงกันก็ตาม รายละเอียดดังแผนภาพ 2.13 

 
แผนภำพ 2.13 ความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์การอ้างอิงร่วมกับการวเิคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล 

ที่มำ : Zupic and Čater (2015) 

ดังนั้น แม้เวลาจะผ่านไปการวิเคราะห์การอ้างอิงร่วมจะให้ข้อมูลจ านวนการอ้างอิงเอกสาร
วิจัยที ่ถูกอ้างอิงถึงที ่สะท้อนให้เห็นเพียงแค่ร ูปแบบของฐานข้อมูลของเอกสารวิจัย ในขณะที่  
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลนั้นจะสะท้อนลักษณะความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามกรอบเวลาที่นักวิจัยก าหนด 

3. การวิเคราะห์นักวิจัยร่วม (co-author) เป็นการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม (social 
network) ของนักวิจัยที่ด าเนินการวิจัยร่วมกัน ซึ่งแสดงถึงความร่วมมือกันในการด าเนินการวิจัย 
รวมถึง การวิเคราะห์นักวิจัยร่วมสะท้อนภาพความสัมพันธ์ทางสังคม (social tie) ทั ้งระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยและระดับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน และความสัมพันธ์ทางสังคม  
ของนักวิจัย เช่น นักวิจัยที่มีอิทธิพลต่องานวิจัย ผลิตภาพที่มีศักยภาพและสามารถน าไปใช้เป็นฐาน  
ในการต่อยอดการวิจัยอื่น ๆ (Firdaus et al., 2019; Rodríguez-Rojas, Ospina, Rodríguez-Vélez, 
& Arana-Florez, 2019) นอกจากนี้ การวิเคราะห์นักวิจัยร่วมแสดงถึงนักวิจัยที ่เป็นศูนย์กลาง
เครือข่าย (node) และความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย เช่น นักวิจัยที่มีอิทธิพลต่องานวิจัย (key 
person) ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายนักวิจัย (Diallo, Lynch, Gore, & Padilla, 2016)  
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4. การวิเคราะห์ความส าคัญของค าที ่เกิดขึ ้นร่วมกัน (co-word) มีลักษะคล้ายกับการ
วิเคราะห์นักวิจัยร่วม แต่หน่วยการวิเคราะห์เป็นค า การวิเคราะห์ความส าคัญของค าที่เกิดขึ้นร่วมกัน
เป็นการวิเคราะห์ค าในเอกสารวิจัยด้วยการความถี่ของค าที่ปรากฏขึ้นควบคู่กันในชื่อเรื่อง บทคัดย่อ 
หรือค าส าคัญ ตามแนวคิดที่ว่า ค าท่ีปรากฏขึ้นควบคู่กันในเอกสารวิจัยนั้น ๆ น่าจะมีความสัมพันธ์กัน 
การวิเคราะห์ความส าคัญของค าที่เกิดขึ้นร่วมกันลักษณะคล้ายการวิเคราะห์การอ้างอิงร่วมแต่หน่วย
การวิเคราะห์คือ ค า นั้นเอง ดังนั้น นักวิจัยสามารถจ าแนกและวิเคราะห์รูปแบบค าและการใช้ค าที่
ปรากฏขึ้นควบคู่กันในงานวิจัยนั้นได้ ก็ท าให้สามารถหยิบยืมค าส าคัญและค าร่วมนั้นมาต่อยอดสร้าง
งานวิจัยใหม่ได้ (Firdaus et al., 2019; Neff & Corley, 2009) 

นอกจากน ี ้  Aria and Cuccurullo (2017a) ได ้ เ พ ิ ่ ม กา ร ว ิ เ ค ร าะห ์ ค ว ามร ่ ว มมื อ 
(collaboration analysis) ในการวิเคราะห์เมทริกซ์เครือข่ายที่ก าหนดให้ศูนย์กลางเครือข่าย (node) 
เป็นนักวิจัยที่ผลิตผลงานนั้นซึ่งเชื่อมโยงให้เห็นภาพของนักวิจัยร่วมด้วยเส้นที่แสดงความความสัมพันธ์ 
(link) จากศูนย์กลางเครือข่าย 

Massimo Aria และ Corrado Cuccurullo ได้พัฒนาแพ็คเกจ bibliometrix ที่เป็นเครื่องมือ
วิเคราะห์บรรณมิติและวิเคราะห์วรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ (scientometrics) ในรูปแบบซอฟต์แวร์ 
open source ที่เจ้าของให้สิทธิ์ผู้ใช้ในการแก้ไข ดัดแปลง และเผยแพร่ต่อได้ โดยแพ็คเกจ bibliometrix 
สามารถน าเข้าข้อมูลบรรณานุกรมจากฐานข้อมูลต่าง ๆ เช่น SCOPUS, Web of Science (WOS), 
PubMed แ ล ะ  Cochrane ม า ป ร ั บ ข ้ อ ม ู ล ใ ห ้ เ ป ็ น ไ ป ต า ม โ ค ร ง ส ร ้ า ง ข อ ง ฐ า น ข ้ อ มู ล 
ที่มีหน่วยวัดคล้ายคลึงกัน ดัชนีต่าง ๆ และสร้างเมทริกซ์ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์กลุ่ม (cluster 
analysis) และการวิเคราะห์เมทริกซ์เครือข่ายรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์  
ของข้อมูล (coupling) การว ิเคราะห ์การอ ้างอิงร ่วม (co-citation) การว ิเคราะห ์น ักว ิจ ัยร ่วม  
(co-author) รวมทั้งการวิเคราะห์ความส าคัญของค าที่เกิดขึ้นร่วมกัน (co-word) (Aria & Cuccurullo, 
2017a) โดยมีตัวอย่างของหน่วยการวิเคราะห์และประเภทความสัมพันธ์ รายละเอียดดังตาราง 2.3 

ตำรำง 2.3 การวิเคราะห์บรรณมิติและหน่วยการวิเคราะห์ 
หมวดหมู่กำรวิเครำะห์

บรรณมิติ 
หน่วยกำรวิเครำะห์ ประเภทควำมสัมพันธ ์

1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของข้อมูล (coupling) 

-นักวิจัย 
-เอกสารวิจัย 
-วารสาร/แหล่งข้อมูล 

-แหล่งอ้างอิงที่ใช้งานร่วมกันของนักวิจัย 
-แหล่งอ้างอิงที่ใช้งานร่วมกันของเอกสารวิจัย 
-แหล่งอ้างอิงที่ใช้งานร่วมกันของวารสาร/แหล่งข้อมูล 

2. การวิเคราะห์การอ้างอิง
ร่วม (co-citation) 

-นักวิจัย 
-แหล่งอ้างอิง 
-วารสาร/แหล่งข้อมูล 

-การอ้างอิงร่วมของนักวิจัย 
-การอ้างอิงร่วมของเอกสารวิจัย 
การอ้างอิงร่วมของวารสาร/แหล่งข้อมูล 
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หมวดหมู่กำรวิเครำะห์
บรรณมิติ 

หน่วยกำรวิเครำะห์ ประเภทควำมสัมพันธ ์

3. การวิเคราะห์นักวิจัยร่วม 
(co-author) 

-นักวิจัย 
-ประเทศและสังกัด 
 
-วารสาร/แหล่งข้อมูล 

-ลักษณะที่เกิดขึ้นร่วมกันของนักวิจัยในเอกสารวิจัย 
-ลักษณะที่เกิดขึ ้นร่วมกันของประเทศตามรายการ
ของเอกสาร 
-ลักษณะที่เกิดขึ้นร่วมกันของสังกัดตามรายการของ
เอกสาร 

4. การวิเคราะห์ความส าคัญ
ของค าที่เกิดขึ้นร่วมกัน (co-
word) 

-ค าส าคัญและข้อความ
จากชื่อเรื่อง บทคัดย่อ 
แ ล ะ ส ่ ว น อ ื ่ น ข อ ง
เอกสารวิจัย 

-ล ักษณะที ่เกิดขึ ้นร่วมกันของค าและข้อความใน
เอกสารวิจัย 

ที่มำ : Aria and Cuccurullo (2017a) 

ในการวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R แพ็คเกจ bibliometrix และแพ็คเกจ 
shiny รวมทั้งโปรแกรม VOSviewer 1.6.17 โดยจ าแนกการวิเคราะห์และเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ ดังนี้ 

การวิเคราะห์ลักษณะองค์ความรู้เกี ่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้จาก
วิทยานิพนธ์ของประเทศไทยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 โดยคณะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 
 5 เทคนิค ได้แก่ (1) word cloud (2) แผนภูมิต้นไม้ (tree map) (3) แผนภูมิแท่ง (bar chart) (4) 
แผนภูมิความร้อน (heat map) และ (5) Top Authors' Production Over the Time 

การวิเคราะห์รูปแบบพัฒนาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้
จากวิทยานิพนธ์ของประเทศไทยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 โดยคณะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 
 4 เทคนิค ได้แก่ (1) การวิเคราะห์เครือข่าย (co-occurrence network) (2) การวิเคราะห์พลวัตการ
เปลี ่ยนแปลง (word dynamic) และ (3) การวิเคราะห์วิว ัฒนาการ (thematic evolution) ของค า 
ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี 
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บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิเคราะห์พัฒนาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้จาก

วิทยานิพนธ์ของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ (1) เพื่อศึกษาลักษณะองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากวิทยานิพนธ์ของประเทศไทยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 
2562 (2) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบพัฒนาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอน 
ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ของประเทศไทยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 และ (3) เพื่อวิเคราะห์
กรณีศึกษาพัฒนาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากวิทยานิพนธ์
ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเปิด และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

แหล่งข้อมูลในกำรวิจัย 

แหล่งข้อมูลในการวิจัยนี้ คือ วิทยานิพนธ์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนของคณะครุศาสตร์ และ
คณะศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาเอก (dissertation) และปริญญาโท (thesis) ของประเทศ
ไทยที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 และเป็นวิทยานิพนธ์ภาษาไทยเท่านั้น โดย
ก าหนดกรอบการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 6 ส่วน คือ ชื่อเรื ่อง อาจารย์ที่ปรึกษา ปีที่ตีพิมพ์ 
วัตถุประสงค์การวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับ และบทคัดย่อ เนื่องจากบทคัดย่อวิทยานิพนธ์เป็นภาพรวมของ
เนื้อหาของวิทยานิพนธ์ที่บ่งชี้ถึงสาระส าคัญของการวิจัยนั้น ๆ (Al-Numai & Azmi, 2020, p.34) 

เกณฑ์กำรคัดเข้ำ 
คณะผู้วิจัยก าหนดวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นเป้าหมายในการวิจัย โดยคณะผู้วิจัย

แบ่งออกเป็น 3 กลุ ่ม มีรายละเอียดดังนี ้ (1) กลุ ่มวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
(National Research University: NRU) ตามประกาศรายชื ่อ มหาวิทยาลัยว ิจัยแห่งชาติ  ของ
กระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ได้แก่ มหาวิทยาลัย ก. และมหาวิทยาลัย ข. 
โดยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตวิจัย (2) กลุ่มวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้าน
การเรียนการสอน ตามผลการประเมินด้วยดัชนีชี ้ว ัดด้านการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2548 ใน 
“โครงการฐานข้อมูลออนไลน์เพื ่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาล ัยไทย ” ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้แก่ มหาวิทยาลัย ค. มหาวิทยาลัย ง. และมหาวิทยาลัย จ.  
(2) กลุ ่มมหาวิทยาลัยเปิด ได้แก่ มหาวิทยาลัย ฉ. และ (3) กลุ ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แก่ 
มหาวิทยาลัย ช. มหาวิทยาลัย ซ. และมหาวิทยาลัย ฌ. 
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คณะผู้วิจัยด าเนินการสืบค้น 2 ขั ้นตอน คือ การสืบค้นขั ้นต้น และการสืบค้นเพิ ่มเติม  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) การสืบค้นขั้นต้น คณะผู้วิจัยส ารวจชื่อสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
ที่ใช้ในคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นเป้าหมายในการวิจัยนี้ และ
ด าเนินการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูลของส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Thailand Library 
Integrated System: ThaiLIS, url: tdc.thailis.or.th) ด้วยค าค้น ได้แก่ ชื่อสาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน (การสอนวิทยาศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ การสอนฟิสิกส์ ฯลฯ ) วิทยาการทางการศึกษา
และการจัดการเรียนรู้ วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัย และ (2) การสืบค้นเพิ่มเติม คณะผู้วิจัยสืบค้น
วิทยานิพนธ์เพิ่มเติมจากฐานข้อมูลอื่น ๆ และน าวิทยานิพนธ์ที่ค้นคืนได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์
ของตัวเล่ม (full text) และเนื้อหาตามขอบเขตข้อมูลที่ได้ก าหนดไว้ ได้วิทยานิพนธ์ จ านวนรวมทั้งสิ้น 
4,385 ฉบับ โดยมีรายละเอียดของจ านวนวิทยานิพนธ์ดังตาราง 3.1 

ตำรำง 3.1 จ านวนและร้อยละของวิทยานิพนธ์ที่สืบค้นได้จากฐานข้อมูล  
กลุ่มวิทยำนิพนธ์ของมหำวิทยำลยั จ ำนวนวิทยำนิพนธ ์ ร้อยละ 

1. มหำวิทยำลัยวิจัยแห่งชำติ 1,354 30.88 

มหาวิทยาลยั ก. 908 20.71 
มหาวิทยาลยั ข. 446 10.17 

2. มหำวิทยำลัยด้ำนกำรสอน 1,422 32.43 
มหาวิทยาลยั ค. 761 17.35 
มหาวิทยาลยั ง. 402 9.17 

มหาวิทยาลยั จ. 259 5.91 
3. มหำวิทยำลัยเปิด  574 13.09 

มหาวิทยาลยั ฉ. 574 13.09 
4. มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 1,035 23.60 

มหาวิทยาลยั ช. 356 8.35 
มหาวิทยาลยั ซ. 352 8.03 

มหาวิทยาลยั ฌ. 317 7.23 
รวมท้ังหมด 4,385 100.00 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมเอกสารด าเนินการโดยการค้นคืนข้อมูลในฐานข้อมูลว ิทยานิพนธ์  
ของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งตามกรอบการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 6 ส่วน คือ ชื่อเรื ่อง 
อาจารย์ที่ปรึกษา ปีที่พิมพ์ วัตถุประสงค์การวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับ และบทคัดย่อของงานวิจัย  
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แต่ละฉบับ ซึ่งมีวิธีการจัดเก็บข้อมูลหลายรูปแบบที่แตกต่างกัน สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ลักษณะ 
คือ (1) ข้อมูลที ่ม ีล ักษณะเป็นไฟล์เอกสาร pdf และ (2) ข้อมูลที ่ม ีล ักษณะเป็นไฟล์ร ูปภาพ  
โดยแต่ละลักษณะนั้นคณะผู้วิจัยมีวิธีการน าเข้าข้อมูลที่แตกต่างกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นไฟล์เอกสาร pdf 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลคณะผู้วิจัยเห็นว่า ส่วนใหญ่ฐานข้อมูลที่เป็นเป้าหมายการวิจัย  

ให้เข้าถึงข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยในลักษณะเป็นไฟล์เอกสาร pdf ดังนั้น ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลระยะแรก คณะผู ้ว ิจ ัยใช้ว ิธ ีการค้นคืนข้อมูล pdf (pdf scraping) ด้วยโปรแกรม R ผ่าน 
package pdftools แต่อย่างไรก็ตาม วิทยานิพนธ์ที่ค้นคืนมาได้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลระยะแรก
นั้นพบปัญหา 2 กรณี ดังนี ้ (1) กรณีแรก ไฟล์เอกสาร pdf ที่ได้จากการค้นคืนได้ตั ้งค่าป้องกัน 
การคัดลอกเอกสารสูง ท าให้คณะผู้วิจัยไม่สามารถคัดลอกด้วยค าสั่งคัดลอกได้ (copy) และ (2) กรณีที่
สอง ไฟล์เอกสาร pdf ที่สามารถใช้ค าสั่งคัดลอกได้แล้ว เมื่อพิจารณาข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์จะพบว่า 
ข้อมูลมีอักขระพิเศษ และมีลักษณะเป็นไฟล์รูปภาพที่ไม่สามารถน าเข้ามาวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดัง
แผนภาพ 3.1 ดังนั้น ส าหรับวิทยานิพนธ์ที่เป็นไฟล์เอกสาร pdf จ าเป็นต้องใช้วิธีการแปลงไฟล์ pdf 
เป็นไฟล์รูปภาพอีกขั ้นตอนหนึ่งให้สามารถน าเข้าข้อมูลด้วยวิธีการน าเข้าข้อมูลแบบไฟล์รูปภาพ  
โดยอธิบายในล าดับต่อไป รายละเอียดดังแผนภาพ 3.1 

 
แผนภำพ 3.1 ตัวอย่างการค้นคืนข้อมูลที่มีลักษณะเอกสาร PDF ไฟล์ 

(2) ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นไฟล์รูปภาพ  
ในการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเบื ้องต้นคณะผู้วิจัยสังเกตเห็นว่า ส่วนใหญ่ข้อมูล

วิทยานิพนธ์ในหลายมหาวิทยาลัยเป็นไฟล์เอกสาร pdf ที่มีรูปภาพที่มีข้อจ ากัดในการค้นคืนข้อมูลของ 
pdf ดังที่กล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยจ าเป็นต้องแปลงไฟล์เอกสาร pdf ที่มีรูปภาพนั้นให้เป็นไฟล์รูปภาพ
ทั้งหมดก่อนที่จะแปลงไฟล์รูปภาพด้วยการรู้จ าอักขระด้วยแสง โดยมีรายละเอียดของวิธีการดังนี้ 
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คณะผู้วิจัยเริ่มต้นจากการแปลงข้อมูลจากเอกสาร pdf ไฟล์ ให้เป็นไฟล์รูปภาพ หลังจากนั้นจึงแปลง
ไฟล์ร ูปภาพด้วยการรู ้จ  าอักขระด้วยแสง (Optical Character Recognition: OCR) หรือการแ 
ปลงไฟล์รูปภาพให้เป็นข้อความอัตโนมัติ ด้วยโปรแกรม python on terminal window ท าให้ได้ค า
ที่ตรงกับข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ แต่อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่การค้นคืนข้อมูลไฟล์รูปภาพท าให้ข้อมูล
บางส่วนมีค าที่สะกดผิด เช่น “ค่าที” ผิดพลาดเป็นค าว่า “ค่าที่”และมีข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นในการค้นคืน
ข้อมูลกล่าวคือ การรู้จ าอักขระด้วยแสงสามารถค้นคืนข้อมูลได้ เพียงครั ้งละหนึ่งรูปภาพเท่านั้น  
ท าให้เกิดความล่าช้าในการค้นคืนเอกสารที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงท าความสะอาด
ข้อมูลเบื้องต้นด้วยการแทนค าท่ีสะกดผิดตามกรอบการเก็บรวบรวมข้อมูล 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยนี้การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ (1) วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะการออกแบบการวิจัย 

ขององค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอน (2) วิเคราะห์พัฒนาการองค์ความรู้
เกี่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอน และ (3) วิเคราะห์กรณีศึกษาพัฒนาการองค์ความรู้
เกี่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเปิด และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 3 แบบ ได้แก่ สถิติแบบบรรยาย (descriptive 
statistics) การวิเคราะห์เหมืองข้อความ (text mining) และการวิเคราะห์บรรณมิติ (bibliometric) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
คณะผู้วิจัยเลือกใช้ขั้นตอนการท าเหมืองข้อความตามแนวคิดของ สุขุมาลย์ หนกหลัง (2563) 

Feldman and Sanger (2007) Hodhod and Fleenor (2018) Kamath and Kamat (2016) Miner 
et al. (2012) โดยจ าแนกขั้นตอนการวิเคราะห์เป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การจัดเตรียมข้อมูลก่อน
การประมวลผล ระยะที่ 2 การประมวลผล และระยะที่ 3 น าเสนอผล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ระยะที่ 1 กำรจัดเตรียมข้อมูลก่อนกำรประมวลผล 
(1) ระบุขอบเขตกลุ่มข้อความที่เป็นเป้าหมายในการวิเคราะห์เหมืองข้อความ โดยก าหนด

ค าศัพท์เบื้องต้นมาใช้ในการค้นหาค าท่ีมีบริบท ในระยะนี้คณะผู้วิจัยได้ค าค้นเบื้องต้นที่ใช้ในการค้นคืน
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ก าหนดไว้ 

(2) พัฒนาคลังค าศัพท์ส าหรับการวิเคราะห์ด้วยแนวคิดที ่ใช้พจนานุกรมเป็นพื ้นฐาน 
(dictionary based approach) เป็นการสกัดค าหรือข้อความตามการจัดล าดับอักขระหรือตัวอักษร 
(lexicographic ordering) ที่คณะผู้วิจัยได้ระบุอักขระหรือตัวอักษร (label) แต่ละตัวเป็นค าค้นนั้น ๆ 
ไว ้ในคลังค าศัพท์ (thesaurus) โดยประมวลผลตามล าดับการสืบค้นด้วยต้นไม้การแจกแจง 
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(enumeration trees) เช ่น คณะผู ้ว ิจ ัยต้องการสกัดค าว ่า “abc” จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่  
จึงเขียนค าสั่งให้ประมวลผลที่เป็นล าดับคล้ายต้นไม้การแจกแจง ได้ค าที่สกัดมาเป็น “acdf” และ 
“fdca” ซึ่งตัว “f” เป็นค า อักขระ เครื่องหมาย ที่ติดมากับค า “abc” ที่ได้ก าหนด (label) จะต้องท า
ความสะอาดในขั้นตอนต่อไป รายละเอียดดังแผนภาพ 3.2 

 
แผนภำพ 3.2 ต้นไม้การแจกแจง (enumeration trees) 

ที่มำ : Aggarwal (2015, p.120) 
การท าเหมืองข้อความในงานวิจัยฉบับนี ้คณะผู ้ว ิจ ัยได้พัฒนาคลังค าศัพท์ (thesaurus)  

ที่เก็บค าหรือข้อความที่มีความหมายเหมือนกันโดยใช้ความสามารถของโปรแกรมในการประมวลค า 
ไปสกัดค าต่าง ๆ ที่มีความหมายของค าหรือข้อความเหมือนกันกับค าที่คณะผู้วิจั ยต้องการค้นหา มี
ล ักษณะในการจัดกลุ ่มค าเหมือนที ่ใช้ แนวคิดที ่ใช ้พจนานุกรมเป็นพื ้นฐาน (dictionary based 
approach) ซึ่งการประมวลผลค าที่ได้นั้นจะได้ค าหรือข้อความตามที่ได้ระบุไว้พร้อมกับค าอุปสรรคและ
ค าปัจจัยมาด้วย 

แต่อย่างไรก็ตามค าหรือข้อความที่สกัดได้มีลักษณะเป็นค าแบบสังคมศาสตร์ที่ต้องการบริบท
ของค าหรือข้อความมาประกอบในการอธิบายค าหรือข้อความนั้น ๆ โดยเฉพาะค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาซึ่งเป็นศัพท์เฉพาะ นอกจากนั้นพจนานุกรมที่ใช้นี้เป็นแนวคิดที่ใช้พจนานุกรมเป็นพื้นฐาน 
(dictionary based approach) ฉบับนี้ต้องรองรับวิเคราะห์รูปแบบพัฒนาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
วิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากวิทยานิพนธ์ของประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า ยังไม่มีการ
พัฒนาคลังค าศัพท์ส าหรับการวิเคราะห์ด้วยแนวคิดที่ใช้พจนานุกรมเป็นพื้นฐาน ในลักษณะดังกล่าว 
คณะผู้วิจัยจึงด าเนินการสร้างคลังค าศัพท์ส าหรับการวิเคราะห์ด้วยแนวคิดที่ใช้พจนานุกรมเป็นพ้ืนฐาน 
ซึ่งในกระบวนการพัฒนาต้องจัดการค าหรือข้อความท่ีมีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน เพ่ือใช้
สืบค้นในแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่น “การสอนแบบสืบสอบหาความรู้แบบ 5E” “การสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้แบบ 5E” “การสอนแบบ 5E” ทั้งสามค ามีความหมายเหมือนกัน จึงด าเนินการแทนที่ด้วยค าว่า 
“วัฏจักรการเรียนรู้” เพ่ือให้คลังค าศัพท์ฯ พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลในล าดับต่อไป 
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งานวิจัยฉบับนี้คณะผู้วิจัยสร้างคลังค าศัพท์ส าหรับการวิเคราะห์ด้วยแนวคิดที่ใช้พจนานุกรม
เป็นพ้ืนฐาน จ านวน 10 ฉบับ ประกอบด้วย (1) ประเภทการวิจัย (2) การวิเคราะห์ข้อมูล (3) ตัวอย่าง
วิจัยและผู้ได้รับประโยชน์ (4) นวัตกรรมทางการศึกษา (5) เทคนิคการสอน (6) วัตถุประสงค์การวจิัย  
(7) ตัวแปรวิจัย (8) คุณภาพเครื่องมือ (9) วิชา และ (10) การออกแบบการวิจัย  

จากคลังค าศัพท์ฯ ที่อธิบายข้างต้นสามารถแบ่งวิธีการพัฒนาคลังค าศัพท์ฯ ออกเป็น 3 
ลักษณะโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ประเภทท่ี 1 กำรพัฒนำคลังค ำศัพท์ฯ ตัวแปร  
วิเคราะห์เหมืองข้อความแบบภาษาศาสตร์กับข้อมูลจากฐานข้อมูลที ่ได้เก็บรวบรวมมา  

ในส่วนของบทคัดย่อและชื่อเรื่อง เพื่อวิเคราะห์ค าหรือข้อความที่มีความถี่สูง และคัดเลือกค าหรือ
ข้อความที่เป็นตัวแปรในการวิจัยนั้น ๆ มาก าหนดเป็นคลังค าศัพท์ฯ ตัวแปร 

ประเภทท่ี 2 กำรพัฒนำคลังค ำศัพท์ฯ ประเภทของกำรวิจัย สถิติ นวัตกรรม ตัวอย่ำงวิจัย
และผู้ได้รับประโยชน์  

ขั้นตอนที่ 1 จัดท าเหมืองข้อความแบบภาษาศาสตร์กับข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา 
เพ่ือวิเคราะห์ค าที่มีความถี่สูงแต่ยังไม่มีบริบท  

ขั้นตอนที่ 2 น าค าหรือข้อความที่มีความถี่สูงแต่ยังไม่มีบริบทมาก าหนดเป็น ค าที่ใช้ในการค้นหา
ข้อมูล และก าหนดส่วนส าคัญในวิทยานิพนธ์ในการค้นค าศัพท์ที่ต้องการ โดยมีรายละเอียดดังตาราง 3.2 

ตำรำง 3.2 ก าหนดค าค้นที่ใช้ในการเพ่ือหาข้อมูลวิทยานิพนธ์ 
ประเด็นค้นหำ กำรก ำหนดส่วนส ำคัญ ก ำหนดค ำที่ใช้ในกำรค้นหำ 

ประเภทวิจัย บทคัดย่อ งานวิจัยฉบับนี ้+ “…” 
สถิต ิ บทคัดย่อ สถิติที่ใช้ในการวิจัย + “…” 
ตัวอย่างวิจัย บทคัดย่อ ตัวอย่างในการวิจัย คือ  + “...” 

ผู้ไดร้ับประโยชน์ ประโยชน์ท่ีได้รับ จะเป็นผลดีกับ + “…” 
นวัตกรรม ประโยชน์ท่ีได้รับ สร้าง + “…” 

พัฒนา + “…” 

ประเภทท่ี 3 กำรพัฒนำคลังค ำศัพท์ฯ เทคนิคกำรสอน และกลยุทธ์กำรสอน  
คลังค าศัพท์ฯ ทั้งสองฉบับนี้ค่อนข้างมีความซับซ้อน และมีความส าคัญ เนื่องจากเทคนิคการ

สอนและกลยุทธ์การสอนมักน ามาสร้างสิ่งทดลองของการวิจัย ซึ่งจากสืบค้นข้อมูลแสดงให้เห็นว่า 
วิทยานิพนธ์ตัวอย่างวิจัยสะกดภาษาไทยและภาษาต่างประเทศแตกต่างกัน และมีการใช้ค าที่ท าให้ไม่
สามารถจ าแนกระหว่างเทคนิคการสอนและกลยุทธ์การสอนออกจากกันได้ จึงต้องมีการจัดการข้อความ
ต่าง ๆ ที่ได้มาเพ่ือพัฒนาเป็นคลังค าศัพท์ฯ ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
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ขั ้นตอนที่ 1 จัดท าเหมืองข้อความแบบภาษาศาสตร์กับข้อมูลจากฐานข้อมูลที่
รวบรวมมาเพื่อวิเคราะห์ค าหรือข้อความที่มีความถี่สูงแต่ยังไม่มีบริบท มาก าหนดเป็นค าเบื้องต้นเพ่ือ
ช่วยในการค้นหาค าท่ีมีบริบท แล้วจึงน ามาใส่คลังค าศัพท์ฯ เช่น ค าว่า เทคนิค + “…” 

ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกค าที่ได้จากการสืบค้น ปรับระดับค า จัดเรียงความสัมพันธ์ โดย
ค้นค าที่ได้ตามหนังสือสารานุกรม เช่น N. M. Seel (Ed.) (2012) Encyclopedia of the Sciences 
of Learning, R. Gunstone (Ed.) (2015 ) Encyclopedia of Science Education, S. Lerman 
(Ed.) (2020) Encyclopedia of Mathematics Education (2nd ed.), M. A. Peters (Ed.) (2017) 
Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory ฯลฯ และหน ังส ือค ู ่ ม ือ  เช ่น I. B. 
Weiner (Ed.) (2003 , 2012 ) Handbook of Psychology, R. E. Mayer and P. A. Alexander 
(Eds.) (2011) Handbook of Research on Learning and Instruction ฯลฯ รวมทั ้งตรวจสอบ
แหล่งที่มาและเอกสารต้นฉบับของกลยุทธ์การสอนและเทคนิคการสอนนั้นให้ถูกต้องตรงกัน พร้อมทั้ง
ระบุผู้ที่ริเริ่ม ปีที่เผยแพร่ ลักษณะ และจัดประเภทของเทคนิคการสอนนั้นตามกลุ่มการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ที่ได้ระบุในเอกสารต้นฉบับ 

ตัวอย่าง ค าว่า “การสอนแบบสืบสอบหาความรู ้แบบ 5E” “การสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้แบบ 5E” “การสอนแบบ 5E” “การสอนแบบ 7E” “วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
แบบ 5E” “การเรียนรู้การสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E และ 7E” ได้จากการท า
เหมืองข้อมูล คณะผู้วิจัยได้สืบค้นจากหนังสืออ้างอิงของและเอกสารต้นฉบับ  Seel (2012) และ 
Gunstone (2015) เรียกว่า วัฏจักรการเรียนรู้ (learning cycle) และสืบค้นจากเอกสารต้นฉบับ
โมเดลว ัฏจักรการเร ียนร ู ้แบบ 5E (Five Es or BSCS 5E Instructional Model) ขององค ์กร 
การพัฒนาหลักส ูตรการศึกษาด้านช ีวว ิทยา (Biological Science Curriculum Study: BSCS) 
(Bybee et al., 2006) และเอกสารต้นฉบับของ Arthur Eisenkraft แห่งสมาคมการสอนวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (National Science Teaching Association: NSTA) ได้ขยายวัฏจักรการเรียนรู ้เป็น 7 
ขั้นตอนเรียกว่า 7E Model (Eisenkraft, 2003) ซึ่งเอกสารที่กล่าวมาข้างต้นต่างระบุว่า “วัฏจักรการ
เรียนรู้ (5E/7E)” อยู่ในกลุ่มการเรียนรู้แบบสืบสอบหาความรู้เป็นฐาน และคณะผู้วิจัยใช้ค าว่า “วัฏ
จักรการเรียนรู้ (5E/7E)” แทนค าที่กล่าวมาข้างต้น 

ขั้นตอนที่ 3 จัดท าตารางเทคนิคการสอน เช่น ค าว่า “การสอนแบบสืบสอบหา
ความรู้แบบ 5E” “การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E” “การสอนแบบ 5E” ที่เป็นค าที่ได้สกัด
จากวิทยานิพนธ์ไปจัดหมวดหมู่ค าเหล่านี้เป็นวัฏจักรการเรียนรู้ (5E/7E) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของแต่ละเทคนิค ความซ ้าซ้อนของค า ระดับของค าที่ใช้กับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน 
จ านวน 1 ท่าน และน าค าท่ีได้ไปใช้เป็นพจนานุกรมในการวิเคราะห์ในล าดับถัดไป 
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ระยะที่ 2 กำรประมวลผล 
(1) จัดการข้อมูลให้เป็นเอกสารมาตรฐานเดียวกัน (document standardization) เริ่มต้น

จากท าความสะอาดข้อมูล (data cleaning) ด้วยการขจัดข้อมูลที ่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายใน 
การวิเคราะห์บางส่วนออกไป ได้แก่ ตัวเลข (number) เครื่องหมายวรรคตอน (punctuation) และ
แถบช่องว่างระหว ่างค  า (strip whitespace) การใช้ภาษาและสัญลักษณ์ที ่แตกต่างกันตาม 
ลักษณะการเขียนของแต่ละบุคคลให้มีความหมายเหมือนกัน รวบรวมข้อมูลจัดเป็นชุดตามล าดับ  
การวิเคราะห์ (data integration) ด้วยก าหนดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลที่ได้มา ตลอดจนเปลี่ยนรูป
ข้อมูลที่ได้มาให้อยู่ในรูปที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์ 

(2) ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น (explore) ของค าศัพท์ที่ได้เก็บรวบรวมมา ด้วยการส ารวจและ
ตรวจสอบลักษณะของกลุ่มข้อความ ประเภทข้อความ และประเด็นต่าง ๆ ที่พบจากฐานข้อมูล  
ในกรณีที ่คณะผู ้วิจัยพบว่า ฐานข้อมูลยังไม่สมบูรณ์พอส าหรับการประมวลผล คณะผู้วิจัยก็จะ
ด าเนินการค้นคืนค าศัพท์เพิ่มเติมและท าความสะอาดข้อมูลใหม่อีกครั้งก่อนการประมวลผล ในกรณี 
ที่ข้อความหรือค าศัพท์ที่ไม่มีบริบทนั้น คณะผู้วิจัยจะด าเนินการท าเหมืองข้อความแบบภาษาศาสตร์ 

(3) วิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Python 3.7.2 ในการค้นคืน
ข้อมูลและสกัดค า นอกจากนี้คณะผู้วิจัยใช้โปรแกรม R แพ็คเกจ Bibliometrix และแพ็คเกจ shiny 
และโปรแกรม VOSviewer version 1.6.17 ในการวิเคราะห์บรรณมิติ โดยคณะผู้วิจัยได้ก าหนด
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อแรก คือ เพื่อศึกษาลักษณะองค์ความรู ้ในการจัดการเรียน  
การสอนที่ได้จากวิทยานิพนธ์ของประเทศไทยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 คณะผู้วิจัยด าเนินการ
ดังนี้ วิเคราะห์ค าที่มีความถี่สูงตามค าศัพท์ที่ได้จากคลังค าศัพท์ โดยคณะผู้วิจัยวิเคราะห์จ านวน (n) 
และความถี ่ (f) ของข้อความและค าศัพท์ทางการศึกษาคณะผู้ว ิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค 
การว ิเคราะห์เคร ือข ่าย (co-occurrence network) เพื ่อศึกษาล ักษณะองค์ความรู ้ท ี ่ ได ้จาก
วิทยานิพนธ์ของประเทศไทยในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทั ้งสี ่กลุ ่ม โดยจ าแนกการน าเสนอ  
องค์ความรู้เป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ ประเภทการวิจัย ตัวอย่างวิจัย การได้มาซึ่งตัวอย่าง เครื่ องมือวิจัย 
คุณภาพเครื่องมือ ตัวแปรวิจัย เทคนิคการสอน การวิเคราะห์ข้อมูล และนวัตกรรมทางการศึกษา 

วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่สอง คือ เพื่อวิเคราะห์รูปแบบพัฒนาการองค์ความรู้เกี ่ยวกับ 
การวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากวิทยานิพนธ์ของประเทศไทยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 
2562 คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 3 เทคนิค ได้แก่ (1) การวิเคราะห์เครือข่าย (co-occurrence 
network) (2) การวิเคราะห์แนวโน้มประเด็น (trend topics) และ (3) การวิเคราะห์วิวัฒนาการ 
(thematic evolution) ของค าที่เกิดขึ้นในแต่ละปี โดยจ าแนกการน าเสนอองค์ความรู้เป็นกลุ่มต่าง ๆ 
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ได้แก่ ประเภทการวิจัย ตัวแปรวิจัย เทคนิคการสอน การวิเคราะห์ข้อมูล นวัตกรรมทางการศึกษา 
และผู้ได้รับประโยชน์ 

วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่สาม คือ เพื่อวิเคราะห์กรณีศึกษาพัฒนาการองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากวิทยานิพนธ์ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 ของ
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเปิด และมหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 
5 เทคนิค ได้แก่ (1) Top Authors' Production Over the Time (2) แผนภูมิแท่ง (3) การวิเคราะห์
เครือข่าย (co-occurrence network) (4) แผนภูมิความร้อน (heat map) และ (5) การวิเคราะห์
วิวัฒนาการ (thematic evolution) โดยจ าแนกการน าเสนอองค์ความรู้เป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ จัดกลุ่ม
ข้อความและค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนด้วยวิเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จาก
วิทยานิพนธ์ของประเทศไทยเป็นรายปี รายมหาวิทยาลัย และจ าแนกตามประเด็นที่ต้องการศึกษา
ด้วยการวิเคราะห์บรรณมิติ โปรแกรม R แพ็คเกจ Bibliometrix และแพ็คเกจ shiny รวมทั้งโปรแกรม 
VOSviewer version 1.6.17 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การวิเคราะห์ลักษณะองค์ความรู ้เกี ่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนที ่ได้จาก
วิทยานิพนธ์ของประเทศไทยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ในการตอบค าถามการ
วิจัยข้อที่หนึ่ง เป็นการวิเคราะห์ภาพรวมของลักษณะองค์ความรู้ โดยคณะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 5 
เทคนิค ได้แก่ (1) word cloud (2) แผนภูมิต้นไม้ (tree map) (3) แผนภูมิแท่ง (bar chart) (4) แผนภูมิ
ความร้อน (heat map) และ (5) Top Authors' Production Over the Time โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย (1) word cloud (2) แผนภูมิต้นไม้ (tree map) (3) แผนภูมิแท่ง 
(bar chart) และ (4) แผนภูมิความร้อน (heat map) กล่าวคือ เป็นการแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ของค าและข้อความที่ปรากฎตามพจนานุกรมที่คณะผู้วิจัยก าหนดไว้ เช่น จ านวนวิทยานิพนธ์ จ านวน
ค าส าคัญ โดยแสดงผลเป็นความถี่ และร้อยละ รายละเอียดของแผนภาพ 3.3 ถึงแผนภาพ 3.6 ดังนี้ 

 

 

แผนภำพ 3.3 ตัวอย่าง word cloud 

ที่มำ : Guler, Waaijer, and Palmblad 

(2016) 

แผนภำพ 3.4 ตัวอย่างแผนภูมิต้นไม้ (tree map) 

ที่มำ : Secinaro et al. (2021) 
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แผนภำพ 3.5 ตัวอย่างแผนภูมิแท่ง 

ที่มำ : Aria and Cuccurullo (2017b) 

แผนภำพ 3.6 ตัวอย่าง แผนภูมิความร้อน (heat map) 

ที่มำ : Aria and Cuccurullo (2017b) 

ขณะที่ การวิเคราะห์ด้วย Top Authors' Production Over the Time เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลและแสดงผลการวิเคราะห์จ านวนวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งนับได้ว่า
เป็นผลิตภาพของอาจารย์ผู้สอนตลอดช่วงเวลาที่ได้ให้ค าปรึกษากับบัณฑิต (Aria & Cuccurullo, 
2017b) จากแผนภาพต ั วอย ่ า งจะ เห ็น ได ้ ว ่ า  Top Authors' Production Over the Time  
แสดงขนาดของจุดใช้แทนจ านวนงานวิจัยที่ได้เผยแพร่ แกนตั้งเป็นชื่อนักวิจัย และแกนนอนเป็น  
ปีที่เผยแพร่ รายละเอียดดังแผนภาพ 3.7 

 
แผนภำพ 3.7 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Top Authors' Production Over the Time 

ที่มำ : Aria and Cuccurullo (2017b) 
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การวิเคราะห์รูปแบบพัฒนาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้
จากวิทยานิพนธ์ของประเทศไทยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 ซึ่งการวิเคราะห์ในการตอบค าถาม
การวิจัยข้อที่สอง เป็นการวิเคราะห์รูปแบบพัฒนาการองค์ความรู้ โดยคณะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 
3 เทคนิค ได้แก่ (1) การวิเคราะห์เครือข่าย (co-occurrence network) (2) การวิเคราะห์แนวโน้ม
ประเด็น (trend topics) และ (3) การวิเคราะห์วิวัฒนาการ (thematic evolution) ของค าที่เกิดขึ้น
ในแต่ละปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กำรวิเครำะห์เครือข่ำย (co-occurrence network) เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ค าส าคัญในลักษณะเครือข่าย โดยก าหนดค าส าคัญที่เป็นศูนย์กลางเครือข่ายหรือเรียกว่า แม่ข่าย 
ที่เชื่อมโยงค าส าคัญ (node) ด้วยเส้นที่แสดงความสัมพันธ์ (link) ระหว่างค าส าคัญต่าง ๆ ซึ่งแสดง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กลางเครือข่ายและค าที่รายรอบ เช่น การท างานร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่
ปรึกษา ค าท่ีปรากฏขึ้นพร้อมกันในวิทยานิพนธ์   

คณะผู้วิจัยได้ระบุค่าที ่ได้จากการวิเคราะห์เครือข่ายไว้ดังนี ้ (1) จ านวนกลุ ่ม (cluster)  
ที่อยู่ในเครือข่าย แสดงถึงจ านวนแม่ข่ายและลูกข่ายที่อยู่ภายในแต่ละเครือข่าย นอกจากนี้คณะผู้วิจัย
ได้แสดงแผนภาพขนาดของค าส าคัญที่มีใหญ่ในแต่ละเครือข่ายที่บ่งชี้ถึง ศูนย์กลางของเครือข่ายหรือ
แม่ข่าย นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยระบุค่าความเป็นศูนย์กลาง (centrality) ที่แสดงความส าคัญและ
อิทธิพลของค าส าคัญ (node) ที่มีต่อเครือข่าย และระหว่างค าส าคัญอื่น ๆ ดังนี้ (2) ค่าคั่นกลาง 
(betweenness) เป็นค่าที่แสดงถึงความส าคัญของค าส าคัญในเครือข่ายที่ได้ยึดโยงค าส าคัญอื่น ๆ  
เข้ามาใกล้ชิดกันด้วยเส้นทางที่สั้นที่สุด (shortest path or geodesic) ค านวณจากสัดส่วนเส้นทาง
ของค าส าคัญนั้นนั้นเปรียบเทียบกับค าส าคัญอ่ืน ๆ มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 โดย 1 แสดงว่า ค าส าคัญ
นั ้นมีความส าคัญมากจนอาจเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายก็ได้ (Buechel & Buskens, 2013)  
(3) ค่าความใกล้ชิด (closeness) เป็นค่าที่แสดงถึงระยะห่างระหว่างค าส าคัญต่าง ๆ ที่อยู่ภายในกลุ่ม
เดียวกัน มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 โดย 1 แสดงว่า ค าส าคัญมีความใกล้ชิดกับค าอื่น ๆ มาก และ 
มีประสิทธิภาพมาก ซึ่งอาจเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายก็ได้ ในขณะที่ 0 แสดงว่า ค าส าคัญค านี้แยกตัว
ออกจากค าอ่ืนออกมาหรือมีความเป็นเอกเทศมากไม่มีความสัมพันธ์กับค าอ่ืน (Buechel & Buskens, 
2013; Diallo, Lynch, Gore, & Padilla, 2016) และ (4) ค่า PageRank เป ็นต ัวเลขบ ่งช ี ้ล  าดับ
ความส าคัญของข้อมูลนั้น ๆ จากชุดข้อมูลทั้งหมด ในกรณีที่เป็นค าส าคัญ PageRank ก็จะชี้ให้เห็นว่า 
ค าส าคัญนั ้นได้เชื ่อมโยงกับค าส าคัญอื่น ๆ หรือถูกอ้างอิงโดยค าส าคัญอื่น ๆ มากน้อยเพียงใด 
(Okamoto, Chen, & Li, 2008; Yates & Dixon, 2015) รายละเอียดดังแผนภาพ 3.8 
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แผนภำพ 3.8 ตัวอย่างการวิเคราะห์เครือข่าย 

ที่มำ : Aria and Cuccurullo (2017b) 
กำรวิเครำะห์แนวโน้มประเด็น (trend topics) เป็นการวิเคราะห์ค าส าคัญทั้งหมดในแต่ละ

ช่วงเวลา โดยเลือกปีที่มีประเด็นนั้นมากที่สุดมาวิเคราะห์เท่านั้น  (Gu, Meng & Farrukh, 2021; 
Secinaro et al., 2020; Syed & Bawazir, 2021) เช่น การวิจัยเชิงทดลองมีการใช้ในช่วงปีการศึกษา
2553-2563 ทุกปี แต่ปีการศึกษา2556 เป็นปีที่มีการใช้การวิจัยเชิงทดลองมากที่สุด ดังนั้น กราฟ
แนวโน้มที่เกิดขึ้นจะมีการวิจัยเชิงทดลองอยู่ในปีการศึกษา 2556 เพียงที่เดียว  

จากแผนภาพ 3.9 เป็นกราฟการวิเคราะห์แนวโน้มประเด็น แกนตั้งเป็นจ านวนวิทยานิพนธ์ 
แกนนอนเป็นปีที่ท าวิทยานิพนธ์ จากผลการวิเคราะห์พบว่า การวิจัยเชิงทดลองท ามากท่ีสุด 7 ครั้ง ใน
ปีการศึกษา 2556 แต่ไม่ได้หมายความในปีอื่น ๆ ไม่มีการใช้การวิจัยเชิงทดลอง ในขณะที่ การวิจัย
แบบผสมมีการใช้มากที ่สุดในปีการศึกษา 2555 จะสังเกตได้ว่าช่วงเวลาในการวิเคราะห์เท่ากับ  
ปีการศึกษา 2553 - 2563 แต่กราฟการวิเคราะห์มีเพียงช่วง ปีการศึกษา  2554 - 2556 เท่านั้น  
ซึ ่งเกิดจากวิธ ีว ิทยาวิจ ัยที ่ใช ้เหมือนเดิมตลอดช่วงเวลา 10 ปี เมื ่อผลการวิเคราะห์ออกมา 
จึงไม่ม ีประเด็นใหม่ ๆ ในปีอื ่น ๆ ดังนั ้น การวิเคราะห์ในช่วงเวลาที ่เหมือนกันนั ้นอาจได้  
ผลการวิเคราะห์ที่มีช่วงเวลาแตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับมีประเด็นที่สนใจมากขึ้นในปีใด 
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แผนภำพ 3.9 ตัวอย่างแนวโน้มหัวข้อส าคัญของการวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2563 

กำรวิเครำะห์วิวัฒนำกำร (thematic evolution) เป็นการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและ
วิวัฒนาการ เฉพาะเรื่องท่ีสนใจ โดยใช้เทคโนโลยีการสร้างภาพเพ่ือแสดงภาพสถานะในแต่ละช่วงเวลา 
ด้วยวิธี Sankey diagram (three-field plot) โดยมีลักษณะเป็นแผนภาพกระแสของข้อมูล (flow 
diagram) ที่แสดงการไหลของข้อมูลที่ต้องการศึกษานั้น ซึ่งสามารถบอกขนาด สัดส่วน และทิศทาง 
ในภาพรวมการเปลี ่ยนแปลงของข้อมูลนั ้น ๆ ได้  (Liu et al., 2019; Xie et al., 2020; Syed & 
Bawazir, 2021) ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการเปลี ่ยนแปลงของข้อมูลที ่มีขนาดใหญ่ (ในการวิจัยนี ้คือ 
ค าส าคัญ) ก็จะแสดงเส้นที่เชื่อมระหว่างข้อมูลที่กว้างมาก และเมื่อพิจารณาเส้นที่เชื่อมระหว่างข้อมูล
ถ้ามีเส้นเชื่อมที่แยกออกจากข้อมูลหลายเส้นแสดงว่า ในภาพรวมของช่วงปีที่ท าการสังเกตทั้งหมดนั้น
เล็งเห็นถึงการเปลี ่ยนแปลงของภาพรวมข้อมูลชุดที ่หนึ ่งในช่วงปีเริ ่มต้นไปเป็นข้อมูลชุดที ่สอง  
ในภาพรวมของช่วงปีสุดท้ายจ านวนมาก เมื่อเวลาผ่านไป โดยการวิจัยนี้คณะผู้วิจัยก าหนดช่วงเวลา
เร ิ ่มต ้นและส ุดท ้ายในการว ิ เคราะห ์ 2 ช ่วงเวลา ค ือ ช ่วงป ีการศ ึกษา  2553 - 2555 และ 
ช่วงปีการศึกษา 2556 - 2562  

การว ิเคราะห์ว ิว ัฒนาการในคร ั ้งน ี ้  เส ้นที ่ เปล ี ่ยนแปลงไปในแต่ละค  าส  าค ัญไม ่ใช่  
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในงานเดียวกันหรือคณะผู้วิจัยคนเดียวกัน แต่เป็นภาพรวมวิทยานิพนธ์ของ
ตัวอย่างที่ได้ปรับเปลี่ยนทิศทางเท่านั้น จากตัวอย่างแผนภาพ 3.10 พบว่า การวิจัยกรณีศึกษาใน 
ช่วงปีการศึกษา 2553 - 2555 มีการเปลี่ยนแปลงเป็นการวิจัยเชิงส ารวจและการวิจัยเชิงคุณภาพในปี
การศึกษา 2556 - 2562 ซึ่งไม่ได้หมายความว่าวิทยานิพนธ์ที่ใช้การวิจัยกรณีศึกษาเปลี่ยนแปลงไปใช้
การวิจัยเชิงส ารวจและการวิจัยเชิงคุณภาพแต่อย่างใด แต่เป็นเพียงภาพรวมของตัวอย่างวิจัยที่มี  
การด าเนินการจัดท าวิทยานิพนธ์โดยก าหนดประเภทการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจและการวิจัย  
เชิงคุณภาพในปีการศึกษา 2556-2562 เพ่ิมมากข้ึนเท่านั้น 
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แผนภำพ 3.10 ตัวอย่างวิวัฒนาการของการวิจัยที่ใช้ในวิทยานิพนธ์ ในช่วงปีการศึกษา 2553 - 2562 

กำรก ำหนดจุดตัดในกำรวิเครำะห์ข้อมูล เนื่องจากในการวิเคราะห์วิวัฒนาการ (thematic 
evolution) คณะผู ้ว ิจ ัยจ าเป็นต้องจ าแนกการวิเคราะห์เป ็น 2 ช่วงเวลา เพื ่อเปรียบเทียบ  
ความแตกต่างขององค์ความรู้ในแต่ละช่วงเวลา ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงได้ก าหนดจุดตัดช่วงเวลาใน  
การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสองแบบ โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 
และดัชนีที่ชี้ถึงศักยภาพและผลิตภาพของผู้เรียน ในการวิจัยนี้คณะผู้วิจัยพิจารณาจากผลการทดสอบ
ตามโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student 
Assessment: PISA) ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for 
Economic Co-operation and Development: OECD.) และดัชนีความสามารถทางการแข่งขัน
ระดับโลกด้านคุณภาพการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (quality 
of math and science education) จากรายงานดัชนีความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก 
(Global Competitiveness Index: GCI) ของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) 
พบว่า คะแนนการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยที่มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี ค.ศ. 
2012 (OECD., 2019) ซึ่งสอดคล้องกับดัชนีความสามารถทางการแข่งขันระดับโลกด้านคุณภาพ 
การเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยที่มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี ค.ศ. 
2013 เช่นกัน (World Economic Forum, 2020) รายละเอียดดังแผนภาพ 3.11 และแผนภาพ 3.12 
ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงก าหนดจุดตัดในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นช่วงปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 
2556 ซึ่งแบ่งข้อมูลในการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ชุด ส าหรับการวิเคราะห์แนวโน้มประเด็น และ 
การวิเคราะห์วิวัฒนาการต่อไป 
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แผนภำพ 3.11 แนวโน้มคะแนนการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย 

จากผลการทดสอบ PISA 

ที่มำ : OECD. (2019) 

 
แผนภำพ 3.12 คุณภาพการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย 

ที่มำ : World Economic Forum (2020) 

การวิเคราะห์รูปแบบพัฒนาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้
จากวิทยานิพนธ์ เป็นรายกรณีศึกษานั้น ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ในการตอบค าถามการวิจัยข้อที่สาม  
เป็นการวิเคราะห์ทั้งภาพรวมของลักษณะองค์ความรู้ และวิเคราะห์รูปแบบพัฒนาการองค์ความรู้  
เป็นรายกรณีศึกษา โดยคณะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 7 เทคนิค ได้แก่ (1) word cloud (2) แผนภูมิ
ต ้ น ไ ม ้  ( tree map) (3) แผนภ ู ม ิ แท ่ ง  ( bar chart) (4) แผนภ ู ม ิ ค ว าม ร ้ อ น  ( heat map)  
(5) top authors' production over the time (6) การว ิ เคราะห ์ เคร ื อข ่ าย  ( co-occurrence 
network) และ (7) การวิเคราะห์วิวัฒนาการ (thematic evolution) 

World Ranking 

Years 
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ระยะที่ 3 น ำเสนอผล 
น าเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ของประเทศไทยด้วยค่าสถิติต่าง ๆ ประกอบกับ 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์เหมืองข้อความด้วยตาราง แผนภาพ และทัศนภาพ 
ข้อจ ำกัดในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยนี ้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที ่ให้ภาพรวมขององค์ความรู ้ที ่ได ้จาก  

กรอบการเก็บรวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์ของประเทศไทยเฉพาะมหาวิทยาลัยที ่เป็นเป้าหมาย 
ในการวิจัยนี้เท่านั้น รวมถึง พัฒนาการองค์ความรู้ที ่ได้ในการวิจัยนี้จึงเป็นส่วนของวิทยานิพนธ์  
ที ่เผยแพร่ในฐานข้อมูลช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 และเป็นวิทยานิพนธ์ภาษาไทยเท่านั้น  
แต่อย่างไรก็ตาม การวิจัยนี้ก็มีข้อจ ากัดบางประการกล่าวคือ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่นี้ใช้เฉพาะ
เนื้อหาบางส่วนที่ส าคัญของวิทยานิพนธ์ที่บ่งชี้ให้เห็นถึงองค์ความรู้ทั้งหมด เช่น ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อ วัตถุประสงค์การวิจัย และประโยชน์ที่ได้รับ  นอกจากนี้ ยังมีประเด็น
ความสอดคล้องของข้อความต่าง ๆ ที ่ปรากฎตามขอบเขตที ่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดย ข้อความ 
ในวิทยานิพนธ์ที ่ได้ค้นคืนมาใช้ค าแตกต่างกัน เช่น ชื ่อเทคนิคการสอนที่สะกดภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศแตกต่างกัน ซึ่งเป็นเหตุผลที่คณะนักวิจัยจ าเป็นต้องได้รับการตรวจสอบข้อความ  
ที่ได้ค้นคืนทั้งจากคลังค าศัพท์ที่ใช้แนวคิดพจนานุกรมเป็นพื้นฐาน (dictionary based approach)  
ที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากหนังสืออ้างอิง จากสารานุกรม จากเอกสารต้นฉบับ และจากตัวผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เพื ่อตรวจสอบและสอบทานข้อความที ่ได้นั ้นอีกครั ้งหนึ่ง  
ให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดก่อนที่คณะนักวิจัยประมวลผลข้อมูล ในขณะที่ ค าที่มีความคล้ายคลึงกัน
หรือความหมายเดียวกันหลายระดับ เช่น แนวคิด ทฤษฎี กิจกรรม โปรแกรม แผนการสอน  
แผนการเรียนรู้ ฯลฯ ที่ไม่สามารถชี้ชัดลงไปได้คณะผู้วิจัยก็จะคงไว้เหมือนเดิม 
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บทที่ 4 

ลักษณะองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิจัยด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ได้จำกวิทยำนิพนธ์

สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอนในประเทศไทยในช่วงปีกำรศึกษำ 2553 – 2562 

 
ผลการวิเคราะห์ในบทนี้เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ลักษณะองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากวิทยานิพนธ์ของประเทศไทยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 
เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่หนึ่ง คือ เพื่อศึกษาลักษณะองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านการ
จัดการเรียนการสอนที่ได้จากวิทยานิพนธ์ของประเทศไทยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 ของ
มหาวิทยาลัย 4 กลุ่ม ได้แก่ มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยด้านการสอน มหาวิทยาลัยเปิด 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยคณะผู้วิจัยแบ่งการลักษณะองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการ
เรียนการสอนที ่ได้จากวิทยานิพนธ์ของประเทศไทยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  

ผลการวิเคราะห์ในตอนนี้ได้แสดงผลโดยใช้เทคนิค word cloud และแผนภูมิแท่ง (bar 
graph) โดยคณะผู้วิจัยใช้เทคนิค word cloud และแผนภูมิแท่ง (bar chart) แสดงผลการวิเคราะห์
ข้อมูลของค าและข้อความที่ปรากฎจากข้อมูลที่คณะผู้วิจัยได้ค้นคืน ได้แก่ ประเภทการวิจัย ตัวอย่าง
วิจัย การได้มาซึ่งตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล 

งานวิจัยฉบับนี้ได้เก็บรวบรวมจากวิทยานิพนธ์สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอน
ของมหาวิทยาลัยสี่กลุ่ม รวมทั้งสิ้น จ านวน 4,385 เล่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้ มหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ ได้แก่ มหาวิทยาลัย ก. และ ข. จ านวน 1,354 ฉบับ มหาวิทยาลัยด้านการสอน ได้แก่ 
มหาวิทยาลัย ค. ง. และ จ. จ านวน 1,422 ฉบับ มหาวิทยาลัยเปิด ได้แก่ มหาวิทยาลัย ฉ. จ านวน 
574 ฉบับ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แก่ มหาวิทยาลัย ช. ซ. และ ฌ. จ านวน 1,035 ฉบับ โดย
มหาวิทยาลัย ก. มากที่สุด จ านวน 908 ฉบับ รองลงมา คือ มหาวิทยาลัย ค. จ านวน 761 ฉบับ 
มหาวิทยาลัย ฉ. จ านวน 574 ฉบับ และมหาวิทยาลัย ฌ. มีจ านวนน้อยที่สุด คือ จ านวน 317 ฉบับ  

เมื่อวิเคราะห์ค าส าคัญท่ีได้จากวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่มด้วยการท าเหมืองข้อมูล 
เพื่อค้นหาค าที่เกี่ยวกับผู้เรียนแต่ละชั้นปี และวิชา มีรายละเอียดดังนี้ ชั้นปีของผู้เรียน ในภาพรวม
ปรากฏค าที ่เกี ่ยวข้องกับผู ้เรียนชั ้นประถมศึกษาในวิทยานิพนธ์มากที ่สุด จ านวน 1 ,494 เล่ม 
(39.28%) รองลงมา คือ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 1,342 เล่ม (35.29%) และผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 718 เล่ม (18.88%) ตามล าดับ โดยเมื ่อจ าแนกเป็นรายกลุ่ม
มหาวิทยาลัยเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยด้านการสอนและมหาวิทยาลัยราชภัฏพบค าที่เกี่ยวข้องกับชั้นปี
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ของผู้เรียนเหมือนกับภาพรวม ปรากฏค าที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาในวิทยานิพนธ์มาก
ที่สุด โดยพบค าดังกล่าวในวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยด้านการสอน จ านวน 563 เล่ม  (44.61%) 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 434 เล่ม (46.72%) 

ในขณะที่ มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยเปิดพบค าที่เกี ่ยวข้องกับชั้นปีของ
ผู้เรียนแตกต่างจากภาพรวมกล่าวคือ ปรากฏค าที่เกี ่ยวข้องกับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นใน
วิทยานิพนธ์มากที่สุด โดยพบค าดังกล่าวในวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จ านวน 420 
เล่ม (39.18%) และมหาวิทยาลัยเปิด จ านวน 187 เล่ม (34.63%) วิชำ ในภาพรวมปรากฏค าที่
เกี่ยวข้องกับวิชาต่าง ๆ ในวิทยานิพนธ์ โดยพบค าที่เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์มากที่สุด จ านวน 618 
เล่ม (20.68%) รองลงมา คือ วิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 623 เล่ม (20.85%) และวิชาภาษาไทย 
จ านวน 527 เล่ม (17.64%) ตามล าดับ โดยเมื่อจ าแนกเป็นรายกลุ่มมหาวิทยาลัยเห็นได้ว่า พบค าที่
เกี่ยวข้องกับวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิชาภาษาไทย เหมือนกับกลุ่มวิชาเดียวกัน
ในภาพรวม แต่แตกต่างในรายละเอียดของจ านวนวิทยานิพนธ์ ในขณะที่มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติจะ
พบวิชาที่เก่ียวกับผู้เรียนปฐมวัยมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่น โดยมีรายละเอียดดังตาราง 4.1 
ตำรำง 4.1 จ านวนและร้อยละค าส าคัญของที่เก่ียวกับชั้นปีและวิชา จ าแนกรายกลุ่มมหาวิทยาลัย 

กลุ่มมหำวิทยำลยั 
 

ประเด็น 

มหำวิทยำลัย
ด้ำนกำรสอน 

มหำวิทยำลัย
วิจัยแห่งชำต ิ

มหำวิทยำลัย
รำชภฏั 

มหำวิทยำลัย
เปิด 

รวม 

จ ำนวน (ร้อยละ) จ ำนวน (ร้อยละ) จ ำนวน (ร้อยละ) จ ำนวน (ร้อยละ) จ ำนวน (ร้อยละ) 

ชั้นป ี      

1. อนุบาล 113 (8.95) 22 (2.05) 36 (3.88) 78 (14.44) 249 (6.55) 

2. ประถมศึกษา 563 (44.61) 315 (29.38) 434 (46.72) 182 (33.70) 1,494 (39.28) 

3. มัธยมศึกษาตอนต้น 404 (32.01) 420 (39.18) 331 (35.63) 187 (34.63) 1,342 (35.29) 

4. มัธยมศึกษาตอนปลาย 182 (14.42) 315 (29.38) 128 (13.78) 93 (17.22) 718 (18.88) 

รวม 1,262 (100.00) 1,072 (100.00) 929 (100.00) 540 (100.00) 3,803 (100.00) 

วิชำ      

1. วิทยาศาสตร์ 204 (18.07) 204 (26.12) 112 (16.05) 98 (25.79) 618 (20.68) 

2. คณิตศาสตร์ 187 (16.56) 233 (29.83) 129 (18.48) 74 (19.47) 623 (20.85) 

3. ภาษาไทย 251 (22.23) 85 (10.88) 131 (18.77) 60 (15.79) 527 (17.64) 

4. ภาษาอังกฤษ 132 (11.69) 91 (11.65) 121 (17.34) 29 (7.63) 373 (12.48) 

5. สังคม 96 (8.50) 71 (9.09) 68 (9.74) 33 (8.68) 268 (8.97) 

6. ปฐมวัย 113 (10.01) 22 (2.82) 36 (5.16) 78 (20.53) 249 (8.33) 

7.  การงานอาช ีพและ
เทคโนโลยี 

83 (7.35) 12 (1.54) 51 (7.31) 6 (1.58) 152 (5.09) 

8. ศิลปะ 40 (3.54) 42 (5.38) 29 (4.15) 2 (0.53) 113 (3.78) 

9. สุขศึกษาและพลศึกษา 17 (1.51) 19 (2.43) 17 (2.44) 0 (0.00) 53 (1.77) 

10. คอมพิวเตอร์ 6 (0.53) 2 (0.26) 4 (0.57) 0 (0.00) 12 (0.40) 

รวม 1,123 (100.00) 779 (100.00) 694 (100.00) 380 (100.00) 2,976 (100.00) 
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คณะผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการ
เร ียนการสอนที ่ได ้จากวิทยานิพนธ์ของประเทศไทยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 ของ
มหาวิทยาลัยสี่กลุ่ม ตามประเด็นต่าง ๆ 10 ประเด็น ได้แก่ ประเภทการวิจัย ตัวอย่างวิจัย การได้มา
ซึ่งตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย คุณภาพเครื ่องมือ ตัวแปรวิจัย เทคนิคการสอน การวิเคราะห์ข้อมูล 
นว ัตกรรมทางการศึกษา และตัวแปรที ่ เก ี ่ยวข ้องกับโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเร ียน
มาตรฐานสากลและทักษะศตวรรษท่ี 21 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 ประเภทกำรวิจัย  
ลักษณะการออกแบบการวิจัยที่ได้จากวิทยานิพนธ์ของประเทศไทยในช่วงปีการศึกษา 2553 

– 2562 ของมหาวิทยาลัยสี ่กล ุ ่ม พบว่า ทั ้งส ี ่มหาวิทยาลัยท าการวิจัยเชิงทดลองมากที ่สุด  
เมื ่อพิจารณามหาวิทยาลัยด้านการสอน มหาวิทยาลัยเปิด  และมหาวิทยาลัยราชภัฏจะเห็นได้ว่า 
ได้ด าเนินวิจัยประเภทอื่น ๆ อยู่บางส่วน แต่ในส่วนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติเน้นการวิจัยเชิงทดลอง 
เป็นหลัก โดยมีการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยกรณีศึกษา และการวิจัยเอกสารเพิ่มเติมเล็กน้อยเทา่นั้น  
รายละเอียดดังตาราง 4.2 
ตำรำง 4.2 ความถี่และร้อยละค าส าคัญของประเภทการวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 

ค ำส ำคัญ 
มหำวิทยำลัยด้ำน

กำรสอน 
มหำวิทยำลัยวิจัย

แห่งชำต ิ
มหำวิทยำลัย 

เปิด 
มหำวทิยำลยั 

รำชภฏั 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1. การวิจยัเชิงทดลอง 353 88.03 736 67.03 93 92.08 234 92.13 

2. การวิจยัเชิงปฏิบัติการ 14 3.49 198 18.03 0 0.00 6 2.36 

3. การวิจยัเชิงคุณภาพ 2 0.50 53 4.83 1 0.99 2 0.79 

4. การวิจยักรณีศึกษา 6 1.50 36 3.28 3 2.97 1 0.39 

5. การวิจยัเอกสาร 11 2.74 14 1.28 3 2.97 5 1.97 

6. การวิจยัเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 10 2.49 9 0.82 0 0.00 3 1.18 

7. การวิจยัแบบผสม 2 0.50 19 1.73 0 0.00 0 0.00 

8. การวิจยัเชิงส ารวจ 3 0.75 14 1.28 0 0.00 0 0.00 

9. การวิจยัเชิงปริมาณ 0 0.00 2 0.18 1 0.99 3 1.18 

10. อื่น ๆ 0 0.00 17 1.55 0 0.00 0 0.00 

รวม  401 100.00 1,098 100.00 101 100.00 254 100 

การวิเคราะห์เครือข่ายค าส าคัญของการออกแบบการวิจัยที ่ใช้ในการศึกษาทั ้ง 4 กลุ่ม
มหาวิทยาลัย จากผลการวิเคราะห์ พบว่า โดยส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยทั้ง 4 กลุ่มออกแบบการวิจัยเป็น
การวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) และการวิจัยเอกสาร (documentary research) 
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบในรายกลุ่มมหาวิทยาลัย พบว่า มหาวิทยาลัยด้านการสอนออกแบบการวิจัย
เพิ ่มเติม คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั ้นเรียน 
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(classroom action research) ส่วนกลุ่มมหาวิทยาลัยเปิดออกแบบการวิจัยเพิ่มเติม คือ การวิจัย
กรณีศึกษา (case study research) และมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ใช้ค าใหญ่ คือ การวิจัยเชิงปริมาณ 
(quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ในขณะที่มหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติออกแบบการวิจัยเพ่ิมเติม คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (action research) และการวิจัยกรณีศึกษา (case study research) รายละเอียดดัง
แผนภาพ 4.1 ถึง 4.4 (รายละเอียดค่าสถิติในภาคผนวก ข.)  

 
แผนภำพ 4.1 เครือข่ายค าส าคัญของประเภทการวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  

ของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยด้านการสอน 

 
แผนภำพ 4.2 เครือข่ายค าส าคัญของประเภทการวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  

ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
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แผนภำพ 4.3 เครือข่ายค าส าคัญของประเภทการวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  
ของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเปิด 

 
แผนภำพ 4.4 เครือข่ายค าส าคัญของประเภทการวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เมื่อพิจารณาลงลึกไปยังลักษณะการออกแบบการวิจัยเชิงทดลองของข้อมูลที่ได้ แสดงให้เห็น

ว่า ทั้งสี่มหาวิทยาลัยออกการวิจัยเชิงทดลองแบบก่อนและหลังเรียนมากที่สุด เมื่อพิจารณาล าดับที่สอง
และสามเห็นได้ว่า ในแต่ละกลุ่มมหาวิทยาลัยออกแบบการทดลองแตกต่างกัน เช่น การออกแบบการ
ทดลองของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติในล าดับที่สอง คือ ทดสอบ 1 ครั้งร่วมกับทดสอบก่อนและหลัง
เรียน และล าดับสาม คือ ทดสอบระหว่างกลุ่ม ในขณะที่ มหาวิทยาลัยเปิดออกแบบการทดลองเพียง
สามแบบเท่านั้น ซ่ึงการออกแบบการวิจัยน้อยกว่ามหาวิทยาลัยกลุ่มอื่น ๆ รายละเอียดดังตาราง 4.3 
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ตำรำง 4.3 ความถี่และร้อยละค าส าคัญของรูปแบบการวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 

รูปแบบกำรทดลอง 
มหำวิทยำลัย
ด้ำนกำรสอน 

มหำวิทยำลัย
วิจัยแห่งชำต ิ

มหำวิทยำลัย 
เปิด 

มหำวทิยำลยั 
รำชภฏั 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1. ทดสอบ 1 ครั้ง 25 2.67 162 24.18 0 0.00 1 0.10 

2. ทดสอบระหวา่งกลุ่ม 19 2.03 72 10.75 36 7.84 14 1.47 

3. ทดสอบก่อนและหลังเรียน 727 77.75 267 39.85 402 87.58 868 90.89 

4. ทดสอบก่อนและหลังเรียน - ทดสอบ
ระหวา่งกลุ่ม 

85 9.09 167 24.93 21 4.58 51 5.34 

5. ทดสอบ 1 ครั้ง - ทดสอบกอ่นและหลังเรยีน 68 7.27 2 0.30 0 0.00 20 2.09 

6. ทดสอบ 1 ครั้ง - ะทดสอบก่อนและ
หลังเรียน - ทดสอบระหวา่งกลุ่ม 

11 1.18 0 0.00 0 0.00 1 0.10 

รวม 935 100.00 670 100.00 459 100.00 955 100.00 

ตอนที่ 2 ตัวอย่ำงวิจัย  
ลักษณะตัวอย่างวิจัยที่ได้จากวิทยานิพนธ์ของประเทศไทยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 

ของมหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่มแสดงให้เห็นว่า ตัวอย่างวิจัยทั้งสี่กลุ่มมหาวิทยาลัยที่มุ่งศึกษา มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน โดยส่วนใหญ่ด าเนินการวิจัยกับครูมากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียนในระดับชั้นต่าง  ๆ 
เช่น นักเรียนประถมศึกษา นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รายละเอียดดังตาราง 4.4 
ตำรำง 4.4 ความถี่และร้อยละค าส าคัญของตัวอย่างวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 

ค ำส ำคัญ 
มหำวิทยำลัยด้ำน

กำรสอน 
มหำวิทยำลัยวิจัย

แห่งชำต ิ
มหำวิทยำลัย 

เปิด 
มหำวทิยำลยั 

รำชภฏั 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1. ครู 1,055 40.01 780 36.06 374 37.07 684 34.13 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษา 564 21.39 315 14.56 181 17.94 434 21.66 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 400 15.17 415 19.19 187 18.53 326 16.27 

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 181 6.86 315 14.56 94 9.32 127 6.34 

5. ท้องถิ่น 44 1.67 40 1.85 65 6.44 128 6.39 

6. ผู้บริหาร 99 3.75 39 1.80 21 2.08 60 2.99 

7. ชุมชน 26 0.99 35 1.62 12 1.19 60 2.99 

8. พระ 37 1.40 29 1.34 16 1.59 38 1.90 

9. ผู้ปกครอง 44 1.67 36 1.66 21 2.08 14 0.70 

10. ศึกษานิเทศก์ 35 1.33 8 0.37 2 0.20 10 0.50 
11. ผู้บริหารสถานศึกษา 15 0.57 11 0.51 5 0.50 17 0.85 

12. อื่น ๆ 137 5.20 140 6.47 31 3.07 106 5.29 

รวม 2,637 100.00 2,163 100.00 1,009 100.00 2,004 100.00 
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นอกจากนั้นทุกกลุ่มมีตัวอย่างวิจัยเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการเรียน
การสอนโดยมหาวิทยาลัยด้านการสอนเน้นศึกษาผู้บริหาร ในส่วนของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติเน้น
ศึกษาตัวอย่างวิจัยที่เป็นท้องถิ่นและ ผู้บริหาร นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยเปิด มหาวิทยาลัยราชภัฏมี
ตัวอย่างที่เน้นศึกษาตัวอย่างวิจัยที่เป็นท้องถิ่นเป็นหลัก 

การวิเคราะห์เครือข่ายค าส าคัญของตัวอย่างวิจัยที่ใช้ในการศึกษาทั้ง 4 กลุ่มมหาวิทยาลัย 
จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวอย่างวิจัยที่ใช้ในการศึกษาร่วมกันในทุก 4 กลุ่มมหาวิทยาลัย คือ ครู 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบในรายกลุ่ม
มหาวิทยาลัย พบว่า กลุ่มมหาวิทยาลัยเปิดและมหาวิทยาลัยราชภัฏมีตัวอย่างวิจัยเพ่ิมเติม คือ ท้องถิ่น
และชุมชน รายละเอียดดังแผนภาพ 4.5 ถึง 4.8 (รายละเอียดค่าสถิติในภาคผนวก ข.) 

 

แผนภำพ 4.5 เครือข่ายค าส าคัญของตัวอย่างวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  
ของมหาวิทยาลัยด้านการสอน 



76 
 

 
แผนภำพ 4.6 เครือข่ายค าส าคัญของตัวอย่างวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  

ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

 

แผนภำพ 4.7 เครือข่ายค าส าคัญของตัวอย่างวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  
ของมหาวิทยาลัยเปิด 
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แผนภำพ 4.8 เครือข่ายค าส าคัญของตัวอย่างวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ตอนที่ 3 กำรได้มำซึ่งตัวอย่ำง  
ลักษณะการได้มาซึ่งตัวอย่างที่ได้จากวิทยานิพนธ์ของประเทศไทยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 

2562 ของมหาวิทยาลัยสี ่กลุ ่ม จากการวิเคราะห์ความถี ่และร้อยละ แสดงให้เห็นว่า ทั ้งสี ่กลุ่ม
มหาวิทยาลัยมีการใช้การเลือกตัวอย่างที่หลากหลาย โดยมหาวิทยาลัยด้านการสอนและมหาวิทยาลัย
ราชภัฏใช้การได้มาซึ ่งตัวอย่างด้วยการสุ ่มแบ่งกลุ ่มมากที่ส ุด รองลงมาคือ การเลือกแบบเจาะจง  
เมื่อพิจารณามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ พบว่า ส่วนใหญ่ใช้การเลือกแบบเจาะจง และมหาวิทยาลัย
เปิด พบว่า ส่วนใหญ่ใช้การเลือกแบบแบ่งกลุ่ม รายละเอียดดังตาราง 4.5 
ตำรำง 4.5 ความถี่และร้อยละค าส าคัญของการได้มาซึ่งตัวอย่างในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 

ค ำส ำคัญ 
มหำวิทยำลัยด้ำน

กำรสอน 
มหำวิทยำลัยวิจัย

แห่งชำต ิ
มหำวิทยำลัย 

เปิด 
มหำวทิยำลยั 

รำชภฏั 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1. การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 534 55.57 12 6.28 406 82.35 153 23.32 

2. การเลือกแบบเจาะจง 323 33.61 143 74.87 62 12.58 193 29.42 

3. การสุ่มอยา่งง่าย 63 6.56 20 10.47 10 2.03 282 42.99 

4. การสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน 19 1.98 6 3.14 11 2.23 16 2.44 

5. การสุ่มแบบชั้นภูม ิ 22 2.29 7 3.66 4 0.81 11 1.68 

6. อื่น ๆ 0 0.00 3 1.57 0 0.00 1 0.15 

รวม 961 100.00 191 100.00 493 100.00 656 100.00 
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การวิเคราะห์เครือข่ายค าส าคัญของตัวอย่างวิจัยที่ใช้ในการศึกษาทั้ง 4 กลุ่มมหาวิทยาลัย  
จากผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มมหาวิทยาลัยด้านการสอนใช้การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม และการเลือกแบบ
เจาะจงเป็นหลัก ส่วนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติใช้การเลือกแบบเจาะจงเป็นหลัก และกลุ่มมหาวิทยาลัย
เปิดใช้การสุ่มแบบแบ่งกลุ่มเป็นหลัก และมหาวิทยาลัยราชภัฏใช้การสุ่มอย่างง่าย การเลือกแบบเจาะจง 
และการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม รายละเอียดดังแผนภาพ 4.9 ถึง 4.12 (รายละเอียดค่าสถิติในภาคผนวก ข.) 

 
แผนภำพ 4.9 เครือข่ายค าส าคัญของการได้มาซึ่งตัวอย่างในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  

ของมหาวิทยาลัยด้านการสอน 

 
แผนภำพ 4.10 เครือข่ายค าส าคัญของการได้มาซึ่งตัวอย่างในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  

ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
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แผนภำพ 4.11 เครือข่ายค าส าคัญของการได้มาซึ่งตัวอย่างในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  
ของมหาวิทยาลัยเปิด 

 
แผนภำพ 4.12 เครือข่ายค าส าคัญของการได้มาซึ่งตัวอย่างในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ตอนที่ 4 เครื่องมือวิจัย  
ลักษณะเครื่องมือวิจัยที่ได้จากวิทยานิพนธ์ของประเทศไทยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 

จะเห็นได้ว่า ทุกมหาวิทยาลัยใช้เครื่องมือวิจัยหลายประเภทเพื่อหาค าตอบค าถามของงานวิจัย  
ได้ถูกต้องและชัดเจนที่สุด ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า ทุกมหาวิทยาลัยใช้แบบทดสอบในการวิจัยมาก
ที่สุด มหาวิทยาลัยด้านการสอน มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเปิด รองลงมาคือ แบบวัด 
และแบบสอบถาม ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ รองลงมาคือ แบบสอบถามและแบบวัด 
รายละเอียดดังตาราง 4.6 
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ตำรำง 4.6 ความถี่และร้อยละค าส าคัญของเครื่องมือวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 

ค ำส ำคัญ 
มหำวิทยำลัยด้ำน

กำรสอน 
มหำวิทยำลัยวิจัย

แห่งชำต ิ
มหำวิทยำลัย 

เปิด 
มหำวทิยำลยั 

รำชภฏั 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1. แบบทดสอบ 1,065 50.62 646 28.67 389 53.00 845 45.14 

2. แบบบันทึก 49 2.33 353 15.67 10 1.36 26 1.39 

3. แบบฝึกหัด 17 0.81 28 1.24 5 0.68 0 0.00 

4. แบบวัด 609 28.94 435 19.31 173 23.57 352 18.80 

5. แบบสอบถาม 194 9.22 232 10.30 116 15.80 512 27.35 

6. แบบสังเกต 98 4.66 262 11.63 36 4.90 57 3.04 

7. แบบสัมภาษณ์ 72 3.42 297 13.18 5 0.68 80 4.27 

รวม 2,104 100.00 2,253 100.00 734 100.00 1,872 100.00 

การวิเคราะห์เครือข่ายค าส าคัญของเครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการศึกษาทั้ง 4 กลุ่มมหาวิทยาลัย 
จากผลการวิเคราะห์พบว่า ทุกมหาวิทยาลัยใช้เครื่องมือวิจัยเหมือนกัน โดยกลุ่มมหาวิทยาลัยด้าน 
การสอนใช้แบบทดสอบ แบบวัด และแบบสอบถามเป็นหลัก ซึ่งเหมือนกับกลุ่มมหาวิทยาลัยเปิดและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพียงแต่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏท าแบบสอบถามมากกว่าแบบวัด ส่วนมหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติใช้แบบทดสอบ แบบวัด และแบบบันทึกเป็นหลัก รายละเอียดดังแผนภาพ 4.13 ถึง 4.16 
(รายละเอียดค่าสถิติในภาคผนวก ข.) 

 

แผนภำพ 4.13 เครือข่ายค าส าคัญของเครื่องมือวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  
ของมหาวิทยาลัยด้านการสอน 
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แผนภำพ 4.14 เครือข่ายค าส าคัญของเครื่องมือวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  

ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

 
แผนภำพ 4.15 เครือข่ายค าส าคัญของเครื่องมือวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  

ของมหาวิทยาลัยเปิด 
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แผนภำพ 4.16 เครือข่ายค าส าคัญของเครื่องมือวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ตอนที่ 5 คุณภำพเครื่องมือ 
ลักษณะคุณภาพเครื่องมือวิจัยที่ได้จากวิทยานิพนธ์ของประเทศไทยในช่วงปีการศึกษา 2553 

– 2562 จะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยด้านการสอน มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยด้วยความเที่ยงมากที่สุด รองลงมาคือ ความยาก และความตรง
เชิงเนื้อหา แต่มหาวิทยาลัยเปิดมีการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหามากที่สุด  รองลงมา 
คือ ความเที่ยง และความยาก ตามล าดับ รายละเอียดดังตาราง 4.7 
ตำรำง 4.7 ความถี่และร้อยละค าส าคัญของคุณภาพเครื่องมือวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 

ค ำส ำคัญ 
มหำวิทยำลัยด้ำน

กำรสอน 
มหำวิทยำลัยวิจัย

แห่งชำต ิ
มหำวิทยำลัย 

เปิด 
มหำวทิยำลยั 

รำชภฏั 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1. ความเท่ียง 740 73.12 189 49.48 37 39.36 489 77.50 

2. ความยาก 192 18.97 92 24.08 7 7.45 132 20.92 

3. ความตรงเชิงเนื้อหา 80 7.91 72 18.85 48 51.06 10 1.58 

4. ความตรง (ไม่ระบุ)  0 0.00 10 2.62 1 1.06 0 0.00 

5. ความเป็นปรนัย 0 0.00 8 2.09 0 0.00 0 0.00 

6. ความตรงเชิงโครงสร้าง 0 0.00 4 1.05 1 1.06 0 0.00 

7. ความตรงเชิงสภาพ 0 0.00 5 1.31 0 0.00 0 0.00 

8. ความตรงเชิงเกณฑ์สัมพันธ ์ 0 0.00 2 0.52 0 0.00 0 0.00 

รวม 1,012 100.00 382 100.00 94 100.00 631 100.00 
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แผนภำพ 4.17 เครือข่ายค าส าคัญของคุณภาพเครื่องมือวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  
ของมหาวิทยาลัยด้านการสอน 

 

แผนภำพ 4.18 เครือข่ายค าส าคัญของคุณภาพเครื่องมือวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  
ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

การวิเคราะห์เครือข่ายค าส าคัญของคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาทั้ง 4 กลุ่มมหาวิทยาลัย 
จากผลการวิเคราะห์พบว่า คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาร่วมกันในทุก4 กลุ่มมหาวิทยาลัย คือ 
ความเที่ยง ความยาก และความตรง โดยมีการวิเคราะห์ความเที่ยงกับความยากมากท่ีสุด 
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เมื ่อพิจารณาเปรียบเทียบในรายกลุ ่มมหาวิทยาลัย พบว่า มหาวิทยาลัยด้านการสอน 
มีการใช้ค ุณภาพเครื ่องม ือเพิ ่มเติม คือ ความตรงเชิงเน ื ้อหา และความตรงเชิงโครงสร ้าง  
แต่กลุ่มมหาวิทยาลัยเปิดและมหาวิทยาลัยราชภัฏมีเพียงความตรงเชิงเนื้อหาเท่านั้น ส่วนมหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติมีการวิเคราะห์ความตรงที่หลากหลายมากขึ้นทั้งการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา ความตรง
เชิงโครงสร ้าง ความตรงเช ิงสภาพ และความตรงเช ิงเกณฑ์ส ัมพ ันธ ์  นอกจากน ั ้นย ังเป็น  
กลุ่มมหาวิทยาลัยเดียวที่ท าการวิเคราะห์ความเป็นปรนัย รายละเอียดดังแผนภาพ 4.19 ถึง 4.22 
(รายละเอียดค่าสถิติในภาคผนวก ข.) 

 
แผนภำพ 4.19 เครือข่ายค าส าคัญของคุณภาพเครื่องมือวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  

ของมหาวิทยาลัยเปิด  

 
แผนภำพ 4.20 เครือข่ายค าส าคัญของคุณภาพเครื่องมือวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ตอนที่ 6 ตัวแปรวิจัย 

ลักษณะตัวแปรวิจัยที่ได้จากวิทยานิพนธ์ของประเทศไทยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 
จะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยด้านการสอนและมหาวิทยาลัยราชภัฏศึกษาตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มากที่สุด รองลงมา คือ ความพึงพอใจและเจตคติ นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและ
มหาวิทยาลัยเปิดศึกษาตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากที่สุดเช่นกัน รองลงมา คือ ความคิดเห็น
และความพึงพอใจ รายละเอียดดังตาราง 4.8 
ตำรำง 4.8 ความถี่และร้อยละค าส าคัญของตัวแปรวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 

ค ำส ำคัญ 
มหำวิทยำลัยด้ำน

กำรสอน 
มหำวิทยำลัยวิจัย

แห่งชำต ิ
มหำวิทยำลัย 

เปิด 
มหำวทิยำลยั 

รำชภฏั 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 874 43.27 470 37.63 280 49.38 712 0.00 

2. ความพึงพอใจ 400 19.80 136 10.89 69 12.17 611 56.89 

3. เจตคติ 211 10.45 99 7.93 49 8.64 260 24.21 

4. ความคิดเห็น 97 4.80 178 14.25 80 14.11 36 3.35 

5. การคิดวิเคราะห ์ 138 6.83 118 9.45 34 6.00 41 3.82 

6. ทักษะการอ่าน 81 4.01 34 2.72 13 2.29 72 6.70 

7. ความคิดสร้างสรรค์ 74 3.66 73 5.84 13 2.29 19 1.77 

8. ความสามารถในการแกป้ัญหา 56 2.77 84 6.73 22 3.88 12 1.12 

9. แรงจูงใจ 43 2.13 30 2.40 5 0.88 1 0.09 

10. ทักษะการเขยีน 30 1.49 16 1.28 2 0.35 19 1.77 

11. ทัศนคติ 16 0.79 11 0.88 0 0.00 3 0.28 

รวม 2,020 100.00 1,249 100.00 567 100.00 1,074 100.00 

การวิเคราะห์เครือข่ายค าส าคัญของคุณภาพตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาทั้ง 4 กลุ่มมหาวิทยาลัย 
จากผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาร่วมกันในทุก 4 กลุ่มมหาวิทยาลัย คือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความพึงพอใจ ความคิดเห็น เจตคติ และความคิดสร้างสรรค์ โดยมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนร่วมกับความพึงพอใจมากที่สุด  

เมื ่อพิจารณาเปรียบเทียบในรายกลุ ่มมหาวิทยาลัย พบว่า มหาวิทยาลั ยด้านการสอน 
มีการศึกษาตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความพึงพอใจร่วมกันมากที่สุด รองลงมาคือ การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเจตคติ คล้ายกับกลุ่มมหาวิทยาลัยเปิดและมหาวิทยาลัยราชภัฏ แต่  
กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติมีการศึกษาตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความคิดเห็นร่วมกัน 
มากที่สุด รายละเอียดดังแผนภาพ 4.21 ถึง 4.24 (รายละเอียดค่าสถิติในภาคผนวก ข.) 
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แผนภำพ 4.21 เครือข่ายค าส าคัญของตัวแปรวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  

ของมหาวิทยาลัยด้านการสอน 

 
แผนภำพ 4.22 เครือข่ายค าส าคัญของตัวแปรวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  

ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
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แผนภำพ 4.23 เครือข่ายค าส าคัญของตัวแปรวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  

ของมหาวิทยาลัยเปิด 

 
แผนภำพ 4.24 เครือข่ายค าส าคัญของตัวแปรวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ส่วนการวิเคราะห์เครือข่ายค าส าคัญของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาตามรายวิชารวม 8 รายวิชา 
ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และสุขศึกษาและพลศึกษา รวมทั้งรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับชั้นปฐมวัย จากผลการวิเคราะห์
พบว่า ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาร่วมกันในทุกรายวิชา คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ 
ความคิดเห็น เจตคติ และความคิดสร้างสรรค์ 

เมื่อพิจารณาในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล 
(Programme for International Student Assessment: PISA) ทั้งวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
เทียบกับวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มีการศึกษาตัวแปรเพิ่มเติม คือ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา เนื่องจากธรรมชาติของวิชาที่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นวิชา 
ที่ใช้ทักษะการแก้ปัญหาเป็นหลัก ซึ่งแตกต่างจากวิชาภาษาอังกฤษที่มีการศึกษาตัวแปรเพิ่มเติม  
เป็นทักษะการอ่านและการทักษะการเขียน รายละเอียดดังแผนภาพ 4.25 ถึง 4.27 (รายละเอียด
ค่าสถิติในภาคผนวก ข.) 

 

แผนภำพ 4.25 เครือข่ายค าส าคัญของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์ 
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แผนภำพ 4.26 เครือข่ายค าส าคัญของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษารายวิชาคณิตศาสตร์ 

 

แผนภำพ 4.27 เครือข่ายค าส าคัญของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ 

ตอนที่ 7 เทคนิคกำรสอน 

ลักษณะเทคนิคการสอนที่ได้จากวิทยานิพนธ์ของประเทศไทยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 
2562 จะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยด้านการสอนและมหาวิทยาลัยราชภัฏใช้เทคนิค STAD มากที่สุด 
รองลงมาคือ การสอนวัฏจักรการเรียนรู ้ (5E/7E) ในส่วนของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และ 
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มหาวิทยาลัยเปิดใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู ้ (5E/7E) มากที ่ส ุด และเทคนิคการสอนอื ่น  ๆ  
มีความหลากหลายจ านวนใกล้เคียงกัน รายละเอียดดังตาราง 4.9 
ตำรำง 4.9 ความถี่และร้อยละค าส าคัญของเทคนิคการสอนในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 

ค ำส ำคัญ 
มหำวิทยำลัยด้ำน

กำรสอน 
มหำวิทยำลัยวิจัย

แห่งชำต ิ
มหำวิทยำลัย 

เปิด 
มหำวทิยำลยั 

รำชภฏั 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1. วัฏจกัรการเรียนรู้ (5E/7E) 81 26.38 59 28.64 40 49.38 31 16.85 

2. เทคนิค STAD 85 27.69 12 5.83 6 7.41 56 30.43 

3. เทคนิค CIRC 12 3.91 4 1.94 8 9.88 15 8.15 

4. เทคนิค KWDL 13 4.23 8 3.88 5 6.17 10 5.43 

5. เทคนิคแผนผังความคิด 10 3.26 8 3.88 3 3.70 14 7.61 

6. การแก้ปญัหาของ Polya 5 1.63 20 9.71 0 0.00 5 2.72 

7. แนวคิด Socio-scientific 
issues 

3 0.98 23 11.17 4 4.94 0 0.00 

8. เทคนิคกลุ่มแข่งขัน 18 5.86 1 0.49 0 0.00 7 3.80 

9. เทคนิคtai 12 3.91 0 0.00 1 1.23 13 7.07 

10. วิธีการทางประวัติศาสตร์ 6 1.95 7 3.40 5 6.17 0 0.00 

11. เทคนิค LT 5 1.63 1 0.49 1 1.23 11 5.98 

12. เทคนิคระดมสมอง 0 0.00 16 7.77 1 1.23 0 0.00 

13. เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R 7 2.28 2 0.97 3 3.70 1 0.54 

14. อื่น ๆ 50 16.29 45 21.84 4 4.94 21 11.41 

รวม 307 100.00 206 100.00 81 100.00 184 100.00 

การวิเคราะห์เครือข่ายค าส าคัญของเทคนิคการสอนที่ใช้ในการศึกษาทั้ง 4 กลุ่มมหาวิทยาลัย 
จากผลการวิเคราะห์ พบว่า เทคนิคการสอนที่ใช้ในการศึกษาร่วมกันในกลุ่มมหาวิทยาลัยด้านการสอน 
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเปิด คือ วัฏจักรการเรียนรู้ (5E/7E) และเทคนิค STAD  

เมื ่อพิจารณาเปรียบเทียบในรายกลุ ่มมหาวิทยาลัย พบว่า วัฏจักรการเรียนรู ้ (5E/7E) 
มหาวิทยาลัยด้านการสอนใช้เทคนิคการสอนเพิ่มเติม คือ เทคนิค KWDL  การแก้ปัญหาของ Polya 
วิธีการทางประวัติศาสตร์ และเทคนิคเมตาคอคนิชัน ส่วนกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติมีการใช้เทคนิค
เพิ ่มเติม คือ แนวคิด socio-scientific issues การแก้ปัญหาของ Polya และเทคนิคระดมสมอง  
ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าการใช้ เทคนิค STAD ไม่ได้ใช้ร่วมกับวัฏจักรการเรียนรู้ (5E/7E) เหมือนกลุ่ม
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ กลุ่มมหาวิทยาลัยเปิดมีการใช้เทคนิคการสอนส่วนใหญ่เป็นวัฏจักรการเรียนรู้ 
(5E/7E) ร่วมกับการใช้เทคนิคอื่น ๆ บ้าง ในขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการใช้เทคนิค STAD ร่วมกัน
กับเทคนิคอื่น แทนการใช้วัฏจักรการเรียนรู้ (5E/7E) ซึ่งแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นที่ส่วนใหญ่ 
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ใช้วัฏจักรการเรียนรู้ (5E/7E) ร่วมกับเทคนิคอื่น รายละเอียดดังแผนภาพ 4.29 ถึง 4.32 (รายละเอียด
ค่าสถิติในภาคผนวก ข.) 

 
แผนภำพ 4.28 เครือข่ายค าส าคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  

ของมหาวิทยาลัยด้านการสอน 

 
แผนภำพ 4.29 เครือข่ายค าส าคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  

ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
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แผนภำพ 4.30 เครือข่ายค าส าคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  
ของมหาวิทยาลัยเปิด 

 
แผนภำพ 4.31 เครือข่ายค าส าคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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การว ิเคราะห์เคร ือข ่ายค าส  าค ัญของเทคนิคการสอนที ่ ใช ้ในการศึกษาในรายว ิชา  
ที่ท าการศึกษารวมทั้ง 8 รายวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม
ศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และสุขศึกษาและพลศึกษา รวมทั้งรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ชั้นปฐมวัย จากผลการวิเคราะห์พบว่า เทคนิคการสอนที่ใช้ในการศึกษาร่วมกันในทุกรายวิชา คือ วัฏ
จักรการเรียนรู้ (5E/7E) และเทคนิค STAD  

เมื่อพิจารณาในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล 
(Programme for International Student Assessment : PISA) ทั้งวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
เทียบกับวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า วิชาวิทยาศาสตร์  มีการศึกษาเทคนิคการสอนเพิ่มเติมร่วมกับ คือ 
วิธีการสอนแบบ POE เทคนิคแผนผังความคิด และเทคนิคเมตาคอคนิชัน ส่วนวิชาคณิตศาสตร์ คือ การ
แก้ปัญหาของ Polya เทคนิคระดมสมอง เทคนิค KWDL และเทคนิคกลุ่มแข่งขัน ซึ่งแตกต่างจาก 
วิชาภาษาอังกฤษที่มีการศึกษาเทคนิคการสอนเพิ่มเติม คือ เทคนิค CIRC เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R 
เทคนิคแผนผังความคิด เทคนิค KWDL และใช้เทคนิคปฏิบัติเป็นฐานร่วมกับกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ 
รายละเอียดดังแผนภาพ 4.32 ถึง 4.34 (รายละเอียดค่าสถิติในภาคผนวก ข.) 

 

แผนภำพ 4.32 เครือข่ายค าส าคัญของเทคนิคการสอนที่ใช้ในการศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์ 
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แผนภำพ 4.33 เครือข่ายค าส าคัญของเทคนิคการสอนที่ใช้ในการศึกษารายวิชาคณิตศาสตร์ 

 

แผนภำพ 4.34 เครือข่ายค าส าคัญของเทคนิคการสอนที่ใช้ในการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ 

ตอนที่ 8 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ลักษณะเทคนิคการสอนที่ได้จากวิทยานิพนธ์ของประเทศไทยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 

2562 จะเห็นได้ว่า ทั้งสี่กลุ่มมหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะเดียวกันโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
มากที่สุด คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ ส่วนสถิติอ้างอิงที่ใช้มากที่สุดคือ สถิติทดสอบ
ที และรองลงมาคือ ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 รายละเอียดดังตาราง 4.10 
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ตำรำง 4.10 ความถี่และร้อยละค าส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 

ค ำส ำคัญ 
มหำวิทยำลัยด้ำน

กำรสอน 
มหำวิทยำลัยวิจัย

แห่งชำต ิ
มหำวิทยำลัย 

เปิด 
มหำวทิยำลยั 

รำชภฏั 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1. ค่าเฉลี่ย 1030 23.29 840 26.81 527 31.11 953 24.64 

2. ร้อยละ 974 22.02 848 27.07 171 10.09 718 18.57 

3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 828 18.72 553 17.65 422 24.91 849 21.96 

4. สถิติทดสอบที 633 14.31 226 7.21 432 25.50 559 14.46 

5. ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 663 14.99 76 2.43 64 3.78 618 15.98 

6. การวิเคราะห์เนื้อหา 24 0.54 81 2.59 24 1.42 100 2.59 

7. ความถี ่ 24 0.54 100 3.19 14 0.83 24 0.62 

8. การวิเคราะห์ความแปรปรวน 35 0.79 54 1.72 12 0.71 27 0.70 

9. การสะท้อนผลการปฏิบัติ 4 0.09 109 3.48 0 0.00 1 0.03 

10. การตีความ 3 0.07 102 3.26 0 0.00 1 0.03 

11. อื่น ๆ 205 4.63 144 4.60 28 1.65 17 0.44 

รวม 4,423 100.00 3,133 100.00 1,694 100.00 3,867 100.00 

การวิเคราะห์เครือข่ายค าส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลที ่ใช้ในการศึกษาทั ้ง 4 กลุ่ม
มหาวิทยาลัย จากผลการวิเคราะห์พบว่า การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาร่วมกันในทุก 4 กลุ่ม
มหาวิทยาลัย คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที และค่าประสิทธิภาพ 
E1/E2 โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานร่วมกันมากที่สุด 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบในรายกลุ่มมหาวิทยาลัย พบว่า กลุ่มมหาวิทยาลัยด้านการสอน 
มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมที่เด่นชัด คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนาม Wilcoxon 
signed rank test  ส่วนกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ คือ การสะท้อนผลการปฏิบัติ และการตีความ 
และเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยเดียวที่มีการวิเคราะห์โปรโตคอล แต่มีการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 
น้อยกว่ากลุ่มมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เช่นเดียวกันกับกลุ่มมหาวิทยาลัยเปิดที่เน้นวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน  
ไม่ค่อยมีการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ในขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการวิเคราะห์ข้อมูล
เพิ่มเติม คือ การวิเคราะห์เนื้อหา รายละเอียดดังแผนภาพ 4.35 ถึง 4.38 (รายละเอียดค่าสถิติใน
ภาคผนวก ข.) 
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แผนภำพ 4.35 เครือข่ายค าส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  

ของมหาวิทยาลัยด้านการสอน 

 
แผนภำพ 4.36 เครือข่ายค าส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  

ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
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แผนภำพ 4.37 เครือข่ายค าส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  
ของมหาวิทยาลัยเปิด 

 
แผนภำพ 4.38 เครือข่ายค าส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เมื ่อพิจารณาการวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกเป็นรายวิชาทั ้ง 8 รายวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และสุขศึกษาและ
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พลศึกษา รวมทั้งรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับชั้นปฐมวัย จากผลการวิเคราะห์พบว่า สถิติที่ใช้ในการศึกษา
ร ่วมก ันในทุกรายว ิชา ค ือ ร ้อยละ ค ่าประส ิทธ ิภาพ E1/E2 สถ ิต ิทดสอบท ี ค ่าเฉล ี ่ย และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายละเอียดดังแผนภาพ 4.39 ถึง 4.41 (รายละเอียดค่าสถิติในภาคผนวก ข.) 

 

แผนภำพ 4.39 เครือข่ายค าส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์ 

 

แผนภำพ 4.40 เครือข่ายค าส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษารายวิชาคณิตศาสตร์ 
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แผนภำพ 4.41 เครือข่ายค าส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ 
เมื่อพิจารณาในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล 

(Programme for International Student Assessment : PISA) ทั้งวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
เทียบกับวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มีการใช้สถิติเพ่ิมเติมนอกจากสถิติ
พื้นฐาน คือ การวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ซึ่งแตกต่างจากวิชาภาษาอังกฤษ 
ที่ใช้สถิติเพ่ิมเติมเป็น การวิเคราะห์เนื้อหา และการตีความ 

ตอนที่ 9 นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
ลักษณะนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้จากวิทยานิพนธ์ของประเทศไทยในช่วงปีการศึกษา 

2553 – 2562 จะเห็นได้ว่า ทั้งสี่กลุ่มมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด และ
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาอื่นๆ กระจายในสัดส่วนใกล้เคียงกัน อาจเพราะจุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษาคือเน้นพัฒนาผู้เรียน ซึ่งกิจกรรมเรียนรู้ คือ การปฏิบัติต่าง ๆ ของผู้เรียน จึงท าให้งานวิจัย 
ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเลือกซึ่งศึกษาประเด็นนี้เป็นจ านวนมาก รายละเอียดดังตาราง 4.11 
ตำรำง 4.11 ความถี่และร้อยละค าส าคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 

ค ำส ำคัญ 
มหำวิทยำลัยด้ำน

กำรสอน 
มหำวิทยำลัยวิจัย

แห่งชำต ิ
มหำวิทยำลัย 

เปิด 
มหำวทิยำลยั 

รำชภฏั 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1. กิจกรรมการเรียนรู ้ 942 72.52 709 68.44 242 49.59 477 48.28 

2. แบบฝึก 72 5.54 114 11.00 0 6.35 122 12.35 

3. หนังสือ 44 3.39 36 3.47 68 13.93 45 4.55 

4. การพัฒนาหลกัสูตร 42 3.23 16 1.54 5 1.02 121 12.25 

5. นิทาน 39 3.00 21 2.03 63 12.91 32 3.24 
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ค ำส ำคัญ 
มหำวิทยำลัยด้ำน

กำรสอน 
มหำวิทยำลัยวิจัย

แห่งชำต ิ
มหำวิทยำลัย 

เปิด 
มหำวทิยำลยั 

รำชภฏั 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

6. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 29 2.23 11 1.06 32 6.56 45 4.55 

7. บทเรียน 44 3.39 53 5.12 0 0.00 6 0.61 

8. หลักสูตรฝึกอบรม 26 2.00 5 0.48 1 0.20 62 6.28 

9. โปรแกรม 20 1.54 45 4.34 15 3.07 2 0.20 

10. ชุดการสอน 17 1.31 2 0.19 10 2.05 13 1.32 

11. หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ 3 0.23 3 0.29 14 2.87 13 1.32 

12. บทเรียนส าเร็จรูป 4 0.31 2 0.19 1 0.20 15 1.52 

13. อื่น ๆ 17 1.31 19 1.83 6 1.23 35 3.54 

รวม 1,299 100.00 1,036 100.00 488 100.00 988 100.00 
 

การวิเคราะห์เครือข่ายค าส าคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาทั ้ง 4 กลุ ่มมหาวิทยาลัย  
จากผลการวิเคราะห์พบว่า นวัตกรรมที่ใช้ในการศึกษาร่วมกันในทุก 4 กลุ่มมหาวิทยาลัย คือ กิจกรรม
การเรียนรู้ และแบบฝึก เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบในรายกลุ่มมหาวิทยาลัย พบว่า กลุ่มมหาวิทยาลัย
ด้านการสอนมีนวัตกรรมทางการศึกษา คือ กิจกรรมการเรียนรู้และแบบฝึกร่วมกันมากที่สุด รองลงมา
เป็น บทเรียน  หนังสือ และการพัฒนาหลักสูตร   ซึ ่งคล้ายกับกลุ ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  
แต่กลุ่มมหาวิทยาลัยเปิดที่เน้นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับหนังสือ และ
นิทานเป็นหลัก  แตกต่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีนวัตกรรมทางการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตร และหลักสูตรฝึกอบรมเป็นหลัก รายละเอียดดังแผนภาพ 4.42 ถึง 4.45 (รายละเอียดค่าสถิติ
ในภาคผนวก ข.) 

 
แผนภำพ 4.42 เครือข่ายค าส าคัญของเทคนิคการสอนในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  

ของมหาวิทยาลัยด้านการสอน 



101 
 

 

แผนภำพ 4.43 เครือข่ายค าส าคัญของเทคนิคการสอนในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  
ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

 
แผนภำพ 4.44 เครือข่ายค าส าคัญของเทคนิคการสอนในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  

ของมหาวิทยาลัยเปิด 
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แผนภำพ 4.45 เครือข่ายค าส าคัญของเทคนิคการสอนในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ตอนที่ 10 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมำตรฐำนสำกลและทักษะ
ศตวรรษที่ 21 

โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเร ียนมาตรฐานสากล  (Programme for International 
Student Assessment : PISA) ริเริ ่มโดยองค์การเพื ่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(OECD.) มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาให้แก่ประเทศในโครงการ ประกอบด้วย 
ประเทศสมาชิก OECD. และประเทศนอกกลุ่มสมาชิก OECD. หรือประเทศร่วมโครงการด าเนินการ
ประเมินอย่างต่อเนื่องกล่าวคือทุก ๆ 3 ปี เป็นการประเมินความสามารถของนักเรียนในการใช้ความรู้
และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง หรือที่เรียกว่า “การรู้เรื่อง” (literacy) ครอบคลุมสามด้าน ได้แก่ 
การประเมินผลการรู ้เร ื ่องการอ่าน (reading literacy) การรู ้เร ื ่องคณิตศาสตร์ (mathematics 
literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (scientific literacy) (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ผลประเมินบ่งชี้ว่าประเทศไทยยังมีความรู้และความสามารถ
ประยุกต์ใช ้ความรู ้ในชีว ิตประจ าว ันได้ย ังไม่ด ี ซ ึ ่งสะท้อนจากผลการประเมินนักเร ียนไทย  
จากการเข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International 
Student Assessment: PISA) (OECD., 2019; สสวท., 2559)  

จากการวิเคราะห์ลักษณะตัวแปรวิจัยที่ได้จากวิทยานิพนธ์ของประเทศไทยในช่วงปีการศึกษา 
2553 – 2562 จะเห็นได้ว่า ไม่มีการปรากฎตัวแปรการรู้เรื่องการอ่านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์  และ 
การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ แต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยฉบับนี้เป็นการวิ จัยเชิงส ารวจ
จากข้อความที่ครบคลุมเนื้อหาส่วนของบทคัดย่อเท่านั้น หากต้องการค้นหาข้อมูลให้ชัดเจน อาจต้อง
พิจารณาในแต่ละงานวิจัยว่าว่าเป็นการนวัตกรรมที่สร้างช่วยพัฒนาในระดับความสามารถของ
นักเรียนในการใช้ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริงหรือไม่ 
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นอกจากนี้ ทักษะในศตวรรษที่ 21 มีบทบาทส าคัญในการปรับเปลี่ยนการศึกษาหลากหลาย
รูปแบบให้เสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานและการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ผู้เรียน  
ใฝ่รู้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต ผู้สอนจึงต้องให้ความสนใจไปยังทักษะของผู้เรียน  
ที่จะสามารถเผชิญกับสภาพแวดล้อมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเครือข่ายองค์กรความร่วมมือ
เพื ่อทักษะแห่งการเร ียนร ู ้ ในศตวรรษที ่  21 (Partnership for 21st Century Learning; P21) 
(Partnership for 21st Century Learning, 2019) ได้น าเสนอทักษะการเรียนรู้หลักที่จ าเป็นส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 รายละเอียดดังนี้  

(1) วิชาหลักและสาระส าคัญในศตวรรษที่ 21 (core subjects and 21st century themes) 
วิชาหลัก 9 วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ การอ่าน หรือศิลปะการใช้ภาษา (english, reading or language 
arts) ภาษาต่างประเทศ (world language) ศิลปะ (arts) คณิตศาสตร์ (mathematics) เศรษฐศาสตร์ 
(economics) วิทยาศาสตร์ (science) ภูมิศาสตร์ (geography) ประวัติศาสตร์ (history) และวิชาการ
ปกครองและหน้าที่พลเมือง (government and civics) และความรู้รอบตัวในลักษณะสหวิทยากร 
(interdisciplinary) ได้แก่ ความตระหนักต่อโลก (global awareness)  ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐกิจ 
ธ ุรก ิจ และความเป ็นผ ู ้ประกอบการ ( financial, economics, business and entrepreneurial 
literacy) ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่พลเมือง (civic literacy) ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ (health literacy) 
และความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (environmental literacy)  

(2) ทักษะการเร ียนรู ้และนวัตกรรม ( learning and innovation skills) ประกอบด้วย 
(Partnership for 21st Century Skills, 2009) (2.1) ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (creativity 
and innovation) ประกอบด้วย การคิดอย่างสร้างสรรค์ (think creativity) การท างานร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างสร้างสรรค์ (work creativity with others) การใช้นวัตกรรม ( implement innovations) 
(2.2) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (critical thinking and problem solving) ประกอบด้วย 
ประสิทธิภาพการให้เหตุผล (reason effectively) การคิดอย่างเป็นระบบ (use systems thinking) 
การตัดสินและตัดสินใจที ่มีประสิทธิภาพ (make judgments and decisions) การแก้ไขปัญหา 
(solve problems) การส ื ่อสารและความร ่วมม ือก ัน (communication and collaboration) 
ประกอบด้วย การสื ่อสารที ่ช ัดเจน (communicate clearly) และความร่วมมือกับบุคคลอ่ืน 
(collaborate with others)  

(3) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ( information, media and technology skills) 
ประกอบด้วย (3.1) การรู ้สารสนเทศ ( information literacy) ได้แก่ การเข้าถึงและการประเมิน
สารสนเทศ (access and evaluate information) การใช้และการจัดการสารสนเทศ (use and 
manage information) (3.2) กา ร ร ู ้ เ ท ่ า ท ั น ส ื ่ อ  ( media literacy) ไ ด ้ แ ก ่  ค ว ามส าม า ร ถ 
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ในการวิเคราะห์สื ่อ (analyze media) ความสามารถในการผลิตสื ่อสร้างสรรค์ (create media 
products)  

(4) ทักษะชีว ิตและการประกอบอาชีพ (life and career skills) (4.1) ความยืดหยุ ่นและ
ความสามารถในการปรับตัว (flexibility and adaptability) เช่น การปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
(adapt to change) ความยืดหยุ ่น (flexible) การก าก ับตนเอง ( initiative and self-direction)  
การจัดการเป้าหมายและเวลา (manage goals and time) การน าตนเอง (self-directed learners) 
(4.2) ทักษะทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (social and cross-cultural skills) ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (interact effectively with others) การท างานอย่างมีประสิทธิภาพในทีมงาน
ที ่มีความหลากหลาย (work effectively in diverse teams) (4.3) ความสามารถในการผลิตและ
สามัญส านึกในหน้าที่ (productivity and accountability) การจัดการโครงการ (manage projects) 
การท าให ้ เก ิดผล (produce results) (4.4) ภาวะผู ้น  าและความร ับผ ิดชอบ ( leadership and 
responsibility) สามารถชี้น าและเป็นผู้น าคนอ่ืน (guide and lead others) ความรับผิดชอบต่อบุคคล
อื ่น (responsible to others) ซึ ่งผลการจากศึกษาลักษณะตัวแปรว ิจ ัยที ่ ได ้จากว ิทยานิพนธ์  
ของประเทศไทยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 จะเห็นได้ว่า วิทยานิพนธ์มีการศึกษาวิชาหลักทั้ง 9 
วิชาอย่างครบถ้วน และตัวแปรอื่น ๆ เช่น การคิดอย่างสร้างสรรค์ปรากฎอยู่บางเล็กน้อย สะท้อนให้
เห็นว่า ตัวแปรที่วิทยานิพนธ์ศึกษาในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมานั้นยังไม่ครบคลุมในทุกมิติของทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

สรุปผลกำรศึกษำ 
ในบทนี้เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ลักษณะองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการ

เร ียนการสอนท ี ่ ได ้จากว ิทยาน ิพนธ ์ของประเทศไทยในช ่วงป ีการศ ึกษา 2553 – 2562  
เพื ่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที ่หนึ ่ง คือ เพื ่อศึกษาลักษณะองค์ความรู ้เกี ่ยวกับการวิจัย 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากวิทยานิพนธ์ของประเทศไทยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 
ในบทนี ้ว ิ เคราะห์ผลด้วยจ  านวนและร ้อยละของค าส  าค ัญที่แสดงผลการออกแบบการวิจัย  
การออกแบบการเรียนการสอน และการออกแบบนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่มที่ปรากฎจาก
ข้อมูลที่คณะผู ้ว ิจ ัยได้ค้นคืน และการวิเคราะห์เครือข่าย (co-occurrence network) ที่แสดง
ความสัมพันธ์ของค าหรือข้อความที่ส าคัญในลักษณะเครือข่าย คณะผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยเป็น 9 
ประเด็น ดังนี้  

(1) มหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่มมุ่งเน้นด าเนินการการการวิจัยเชิงทดลอง โดยมหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเปิด และมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ปรากฏประเภทการวิจัยอ่ืน ๆ อยู่บ้างบางส่วน 
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แต่ในมหาวิทยาลัยด้านการสอน นอกเหนือจากการวิจัยเชิงทดลองแล้วปรากฏการวิจัยเชิงคุณภาพ 
การวิจัยกรณีศึกษา และการวิจัยเอกสารเพ่ิมเติมเล็กน้อยเท่านั้น 

เมื่อพิจารณาเครือข่ายประเภทการวิจัยสังเกตได้ว่า มหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่มมีการด าเนินการ
การวิจัยเชิงทดลองร่วมกับการวิจัยเอกสารเหมือนกัน โดยมหาวิทยาลัยแห่งชาติเน้นการแก้ปัญหา  
ในชั ้นเรียนจึงด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั ้นเรียน ในขณะที่
มหาวิทยาลัยเปิดเพิ่มเติมการวิจัยเป็นรายกรณีศึกษาที่เน้นสภาพแวดล้อมและบริบทการเรียนรู้ที่
แตกต่างกัน 

(2) ในภาพรวมมหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่มเน้นศึกษากับครูและนักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ ในระบบ 
เช่น นักเรียนชั้นประถมศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ที่เป็นผู้เล่นหลักของการเรียนการสอน เมื่อพิจารณาเป็นรายมหาวิทยาลัยสังเกตเห็นว่า มหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติเน้นศึกษาผู้บริหาร ส่วนของมหาวิทยาลัยด้านการสอนเน้นศึกษาผู้บริหารและท้องถิ่น 
ในขณะที่มหาวิทยาลัยเปิด มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นศึกษาท้องถิ่นเป็นหลัก ซึ่งอาจเป็นไปตามพันธกิจ
ของแต่ละมหาวิทยาลัยในการด าเนินการ 

เมื่อพิจารณาเครือข่ายตัวอย่างวิจัยสังเกตเห็นว่า มหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่มเน้นครูเป็นหลักโดย
ศึกษาร่วมกับนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ ในขณะที่มีการศึกษาร่วมกับผู้ได้รับประโยชน์โดยอ้อม เช่น 
ผู้ปกครอง ผู้บริหาร นักการศึกษาบ้าง และสังเกตเห็นว่า กลุ่มมหาวิทยาลัยเปิดและมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏให้ความส าคัญกับท้องถิ่นและชุมชนมากกว่ากลุ่มมหาวิทยาลัยอื่น 

(3) มหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่มก าหนดการได้มาซึ่งตัวอย่างได้หลากหลายแบบ โดยมหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการก าหนดตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มและการเลือก
แบบเจาะจง ส่วนมหาวิทยาลัยด้านการสอนส่วนใหญ่ก าหนดการเลือกแบบเจาะจง ในขณะที่
มหาวิทยาลัยเปิดใช้การเลือกแบบแบ่งกลุ่ม เมื่อพิจารณาเครือข่ายการได้มาซึ่งตัวอย่างมหาวิทยาลัย
ทั ้งสี ่กลุ ่มมักเลือกใช้การสุ ่มแบบแบ่งกลุ ่มร่วมกับการเลือกแบบเจาะจงและการสุ ่มอย่างง่าย  
ซึ่งมีจ านวนแตกต่างตามท่ีกล่าวมาข้างต้น 

(4) ในภาพรวมเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยทั ้งสี ่กลุ ่มเลือกใช้เครื่องมือวิจัยหลากหลายและ 
ส่วนใหญ่เลือกใช้แบบทดสอบ แบบวัด และแบบสอบถามตามล าดับ เมื่อพิจารณาเครือข่ายเครื่องมือ
วิจัยแสดงให้เห็นถึง มหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่มเลือกใช้เครื่องมือวิจัยร่วมกัน คือ แบบทดสอบ แบบวัด 
และแบบสอบถาม โดยจะเลือกใช้ในปริมาณที่แตกต่างกันกล่าวคือ มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยเปิด และมหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นแบบทดสอบ ในขณะที่มหาวิทยาลัยด้านการสอน  
ให้ความส าคัญกับเครื่องมือวิจัยที่หลากหลายโดยไม่เน้นแบบใดแบบหนึ่งเป็นพิเศษ 

(5) มหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่มเน้นตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยด้วยความเที่ยง ความยาก และ
ความตรงเชิงเนื ้อหาแตกต่างกันตามลักษณะเครื ่องมือวิจัยที ่ เลือกใช้ เมื ่อพิจารณาเครือข่าย  



106 
 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจะเห็นว่ามหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่มเน้นเครือข่ายความเที่ยง ความยาก 
และความตรงเชิงเนื้อหาเช่นกัน โดยมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยเปิดเริ ่มปรากฏ 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยด้วยความตรงเชิงโครงสร้างที่ใช้กับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  

(6) ส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยทุกกลุ่มเลือกศึกษาตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดเห็น 
ความพึงพอใจ และเจตคติ  ส ังเกตเห็นได้ว ่า ทุกกลุ ่มมหาวิทยาลัยศึกษาตัวแปรทักษะและ
ความสามารถจ านวนน้อยมาก และตัวแปรไม่ค่อยมีความหลากหลาย อีกทั้งเมื่อสกัดตัวแปรด้วยการ
วิเคราะห์เหมืองข้อมูลมาเทียบตัวแปรที ่เก ี ่ยวข้องกับโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเร ียน
มาตรฐานสากลและทักษะศตวรรษที่ 21 จะพบเพียง ตัวแปรการคิดวิเคราะห์ ทักษะการอ่าน 
ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการแก้ปัญหา โดยมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัย
ด้านการสอนจะพบตัวแปรดังกล่าวมากกว่ากลุ่มมหาวิทยาลัยอ่ืน  

เมื่อพิจารณาเครือข่ายก็ปรากฏเครือข่ายผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนที่เชื ่อมโยงกับตัวแปร 
ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และเจตคติเสียเป็นส่วนใหญ่ โดยมีการเลือกศึกษาตัวแปรวิจัยดังกล่าว
ร่วมกับตัวแปรทักษะและความสามารถไม่มากนัก เมื่อพิจารณาเครือข่ายตัวแปรวิจัยจ าแนกเป็น
รายวิชาก็พบว่า ในภาพรวมยังเน้นศึกษาเครือข่ายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยสังเกตเห็นการศึกษา
ร่วมกับตัวแปรความสามารถในการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์อยู่ บ้าง  
ส่วนวิชาภาษาอังกฤษจะสังเกตเห็นการศึกษาร่วมกับทักษะการอ่านและทักษะการเขียน ซึ่งแตกต่าง
จากรายวิชาอ่ืนอยู่บ้างแต่ยังคงมีปริมาณไม่มากนัก 

(7) ส่วนทั้งสี ่กลุ่มมหาวิทยาลัยเน้นการสอนด้วยวัฏจักรการเรียนรู ้ (5E/7E) และเทคนิค 
STAD สังเกตเห็นว่า จ านวนของเทคนิคการสอนอื่น ๆ มีความแตกต่างจากเทคนิคการสอนข้างต้น 
อยู่มาก เมื่อพิจารณาเครือข่ายเทคนิคการสอนจะเห็นว่า เครือข่ายวัฏจักรการเรียนรู้ (5E/7E) และ
เทคนิค STAD ที่มีขนาดใหญ่รวมทั้งเชื่อมโยงกับเทคนิคการสอนอื่น ๆ ในขณะที่มหาวิทยาลัยด้าน  
การสอนจะเน้นเครือข่ายวัฏจักรการเรียนรู้ (5E/7E) มากกว่าเทคนิค STAD เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา
จะเห็นว่า รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เลือกใช้เทคนิคการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม  
เข้ามาช่วยแก้ปัญหาการเรียนรู้ ส่วนรายวิชาภาษาอังกฤษมักเลือกใช้เทคนิคการสอนแบบดิ่งเดี่ยว 

(8) มหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และร้อยละ รวมทั ้งว ิเคราะห์สถิต ิอ ้างอิงที ่ใช ้มากที ่ส ุด  คือ สถิต ิทดสอบที และ 
ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เมื่อพิจารณาเครือข่ายการวิเคราะห์ข้อมูลเห็นได้ว่ากลุ ่มมหาวิทยาลัย 
ด้านการสอนจะปรากฏการสะท้อนผลการปฏิบัติ การตีความ และการวิเคราะห์โปรโตคอล อีกทั้งกลุ่ม
มหาวิทยาลัยด้านการสอนและมหาวิทยาลัยเปิดวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ในปริมาณที่น้อยกว่า
กลุ่มมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาสังเกตเห็นได้ว่า วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์ความแปรปรวนซึ่งเพ่ิมเติมจากการวิเคราะห์
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ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ในขณะที่วิชาภาษาอังกฤษวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา และการตีความ 

(9) มหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่มเลือกพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด ในขณะที่พัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษาอื ่น ๆ จ านวนไม่มากนักเมื ่อเทียบกับกิจกรรมการเรียนรู ้ เมื ่อพิจารณาเครือข่าย
นวัตกรรมทางการศึกษาจะเห็นได้ว่ากลุ่มมหาวิทยาลัยเปิดที่เน้นพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับ
หนังสือ และนิทาน ในขณะทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ 

ส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่มออกแบบการวิจัยที่สามารถน านวัตกรรมทางการศึกษามาใช้
งานได้จริง เช่น การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงปฏิบัติการรวมทั้งเป็นการวิจัยที่เน้นใช้งานในชั้นเรียน
เท่านั้น โดยให้ความส าคัญกับครู และนักเรียน เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหลัก 
ในระบบการศึกษา หรือบัณฑิตอาจเป็นครูผู้สอนหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ส่วนใหญ่เน้น
พัฒนา "กิจกรรมการเรียนรู้" ขณะเดียวกัน เริ่มมีความสนใจพัฒนาบทเรียน แบบฝึก และหลักสูตร  
ที่เป็นส่วนประกอบหนึ่งของนวัตกรรมทางการศึกษา เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ หลักสูตร รูปแบบ 
การเรียนการสอน ซึ่งชี้ให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่มเน้นกิจกรรมในระดับชั้นเรียนหรือแก้ปัญหา 
ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนมากกว่าการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง และต้องการ 
น าองค์ความรู้ไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาเป็นนวัตกรรมในระดับกระบวนการ โดยใช้ในระดับ
ห้องเรียนหรือระดับสถานศึกษา ซึ่งอาจไม่สามารถผลักดันเข้าสู่ระดับกลยุทธ์และระดับนโยบายได้ 
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บทที่ 5 
รูปแบบพัฒนำกำรองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิจัยด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ได้จำกวิทยำนิพนธ์

ของประเทศไทยในช่วงปีกำรศึกษำ 2553 – 2562 
 

ผลการวิเคราะห์ในบทนี้เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์รูปแบบพัฒนาการองค์ความรู้
เกี่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากวิทยานิพนธ์ของประเทศไทยในช่วงปีการศึกษา 
2553 – 2562 ของมหาวิทยาลัย 4 กลุ่ม คือ (1) มหาวิทยาลัยด้านการสอน (2) มหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ (3) มหาวิทยาลัยเปิด และ (4) มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่สอง
กล่าวคือ เพื่อวิเคราะห์รูปแบบพัฒนาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอน  
ที ่ได ้จากวิทยานิพนธ์ของประเทศไทยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 โดยมีรายละเอียด 
การวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

การวิเคราะห์รูปแบบพัฒนาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้
จากวิทยานิพนธ์ของประเทศไทยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 ของกลุ ่มมหาวิทยาลัยทั้ง 
สี่มหาวิทยาลัย โดยแบ่งการวิเคราะหอ์อกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  

(1) ความถี่และร้อยละ เป็นการวิเคราะห์ค าส าคัญที ่เกี ่ยวข้องกับการออกแบบการวิจัย  
การออกแบบการเรียนการสอน และการออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษา 

(2) การวิเคราะห์เครือข่าย (co-occurrence network) เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
ของค าหรือข้อความที่ส าคัญในลักษณะเครือข่าย โดยมีค าหรือข้อความที่ส าคัญเป็นศูนย์กลาง
เครือข่าย (node) ที่เชื่อมโยงค าหรือข้อความที่ส าคัญด้วยเส้น (link) ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง
ศ ูนย ์กลางเคร ือข ่ายและค าหร ือข ้อความที ่รายรอบศูนย ์กลาง โดยขนาดของเส ้นแสดงถึง  
ระดับความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

คณะผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในบทนี ้เป็น 6 ตอน ได้แก่ (1) ประเภท 
การวิจัย (2) ตัวแปรวิจัย (3) เทคนิคการสอน (4) การวิเคราะห์ข้อมูล (5) นวัตกรรมทางการศึกษา และ  
(6) ผู ้ได้ร ับประโยชน์ โดยคณะผู ้ว ิจัยได้น าเสนอรูปแบบพัฒนาการองค์ความรู ้ในการจัดการเรียน 
การสอนที ่ได้จากวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยทั ้ง 4 กลุ ่ม ได้แก่ กลุ ่มมหาวิทยาลัยด้านการสอน 
 กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ กลุ่มมหาวิทยาลัยเปิด และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1 ประเภทกำรวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญของประเภทการวิจัยแสดงผลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เครือข่าย 
แสดงให้เห็นถึง เครือข่ายประเภทการวิจัยที่ปรากฏจากข้อมูลที่ได้ค้นคืนของมหาวิทยาลัยสี่กลุ่ม ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยด้านการสอน มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเปิด และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมมหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่มเน้นการวิจัยเชิงทดลองเป็นหลัก เมื่อพิจารณา
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติมีการเปลี่ยนแปลงประเภทการวิจัยอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ การวิจัยในช่วงปี
การศึกษา 2553 – 2556 ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติมีการวิจัยหลายประเภททั้งการวิจัยเชิงปริมาณ
และการวิจัยเชิงคุณภาพจะเห็นได้ว่า การวิจัยเชิงทดลองนั ้นได้ด าเนินการวิจัยร่วมกับการวิจัย  
เชิงปฏิบัติการมากกว่าการวิจัยประเภทอื่น รวมทั้งมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติยังด าเนินการวิจัย 
ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายการวิจัยประเภทอื่น ๆ ได้แก่ การวิจัยกรณีศึกษา การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัย
เชิงชาติพันธุ์วรรณนา การวิจัยเอกสาร การวิจัยปรากฏการณ์วิทยา การวิจัยอนาคต และการวิจัย  
แบบผสม ซึ่งแสดงถึงบัณฑิตออกแบบการวิจัยที่ใช้ตอบค าถามวิจัยหลายวิธี ส่วนช่วงปีการศึกษา 2557 
– 2562 พบว่า มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติส่วนใหญ่ยังคงด าเนินการวิจัยเชิงทดลองและด าเนินการ
ร่วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการเหมือนช่วงก่อนแต่ลดปริมาณของการวิจัยทั้งสองประเภทลงจนเห็นได้ชัด 
รวมทั้งมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติกลับมีความหลากหลายประเภทการวิจัยลดลง โดยคงเหลือเพียง 
การวิจัยเชิงส ารวจ การวิจัยกรณีศึกษา การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเอกสาร และการวิจัยแบบผสม  

ในขณะที่เมื่อพิจารณามหาวิทยาลัยเปิด มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยด้านการสอนกลับ 
พบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีด าเนินการวิจัยมากนักทั้งในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2556 และช่วงปี
การศึกษา 2557 – 2562 ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยเปิดมีการด าเนินการวิจัยเชิงทดลองร่วมกับการวิจัย
เอกสารและการว ิ จ ั ยกรณ ีศ ึ กษาช ่ วงต ้น และปรากฏการว ิ จ ั ยเช ิ งปร ิมาณและการว ิ จั ย 
เชิงคุณภาพเข้ามาในช่วงต่อมา รายละเอียดดังแผนภาพ 5.1 และ 5.2 (รายละเอียดค่าสถิติในภาคผนวก ข.) 

ปีกำรศึกษำ 2553 – 2556 

 
ปีกำรศึกษำ 2557 – 2562 

 
แผนภำพ 5.1 เปรียบเทียบประเภทการวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2556 และ 2557 – 2562 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 



110 
 

ปีกำรศึกษำ 2553 – 2556 
 

 
ปีกำรศึกษำ 2557 – 2562 

 
แผนภำพ 5.2 เปรียบเทียบประเภทการวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2556 และ 2557 – 2562 

ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญของประเภทการวิจัยแสดงผลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แนวโน้ม
ประเด็น แสดงให้เห็นถึง ประเภทการวิจัยที่ปรากฏมากท่ีสุดในแต่ละปีการศึกษาจากข้อมูลที่ได้ค้นคืน
ของมหาวิทยาลัยสี่กลุ่ม ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมของช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 บัณฑิต
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นิยมการวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนมากที่สุด  
ในทุก ๆ ปี โดยเฉพาะกลุ่มมหาวิทยาลัยด้านการสอน มหาวิทยาลัยเปิด และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ไม่ปรากฏประเภทการวิจัยที่หลากหลายเท่าที่ควร ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยเปิดดั้งเดิมตั้งแต่ช่วงปี
การศึกษา 2553 ถึง 2557 ใช้การวิจัยกรณีศึกษาและการวิจัยเอกสาร ต่อมาในปีการศึกษา 2561  
จึงปรากฏงานวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณขึ้นมาพร้อมกัน ในขณะที่มหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติจะด าเนินการวิจัยหลากหลายประเภทมากกว่ามหาวิทยาลัยกลุ่มอื่น เช่น ปรากฏการวิจัย  
เชิงบรรยายและการวิจัยอนาคตในปีการศึกษา 2554  การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยกรณีศึกษา และ
การวิจัยแบบผสมเกิดข้ึนในช่วงปีการศึกษา 2555 การวิจัยปรากฏการณ์วิทยา และการวิจัยเชิงส ารวจ
มีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงปีการศึกษา 2556 การวิจัยเชิงปริมาณที่ปรากฏล่าสุดในช่วงปีการศึกษา 2558 
รายละเอียดดังแผนภาพ 5.3 และ 5.4 

 
แผนภำพ 5.3 แนวโน้มประเภทการวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 - 2562 ของมหาวิทยาลัยเปิด 
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แผนภำพ 5.4 แนวโน้มประเภทการวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 - 2562  
ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญของประเภทการวิจัยแสดงผลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
วิวัฒนาการได้แบ่งช่วงเวลาในการวิเคราะห์เป็นช่วงปีการศึกษา 2553 - 2555 และช่วงปีการศึกษา 
2556 - 2562 แสดงให้เห็นถึง ขนาดและทิศทางในการเปลี่ยนแปลงประเภทการวิจัยที่ปรากฏ 
จากข้อมูลที ่ได้ค้นคืนของมหาวิทยาลัยสี ่กลุ ่ม ผลการวิจัย พบว่า มหาวิทยาลัยด้านการสอน 
มหาวิทยาลัยเปิด และมหาวิทยาลัยราชภัฏยังคงด าเนินการวิจัยเชิงทดลองเสียเป็นส่วนใหญ่ 
สังเกตเห็นการปรับเปลี่ยนประเภทการวิจัยไดเ้พียงเล็กน้อย ซึ่งการวิจัยที่ด าเนินการนั้นยังคงเกี่ยวข้อง
กับการวิจัยเชิงทดลองเหมือนเดิม ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏจะเห็นได้ว่า ทั้งสองช่วงปี
การศึกษายังคงด าเนินการวิจัยเชิงทดลองเสียเป็นส่วนใหญ่และไม่มีการด าเนินการวิจัยแบบอ่ืน  
มากพอที ่จะสังเกตถึงการเปลี ่ยนแปลงได้ ซึ ่งลักษณะการด าเนินการวิจัยดังกล่าวเหมือน กับ
มหาวิทยาลัยเปิดและมหาวิทยาลัยด้านการสอน ส่วนตัวอย่างการวิวัฒนาการการด าเนินการวิจัยที่พอ
ส ังเกตเห ็นได ้เช ่น มหาว ิทยาล ัยว ิจ ัยแห่งชาติ  ม ีการด าเน ินการว ิจ ัยกรณีศ ึกษาลดลงและ 
ลดการด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพน้อยลง ในขณะที่ยังคงด าเนินการวิจัยเชิงทดลองไว้ตลอดช่วงปี
การศึกษา 2553 – 2562 รายละเอียดดังแผนภาพ 5.5 และ 5.6  
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แผนภำพ 5.5 วิวัฒนาการของประเภทการวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  

ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

 

แผนภำพ 5.6 วิวัฒนาการของประเภทการวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ตอนที่ 2 ตัวแปรวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญของตัวแปรวิจัยแสดงผลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เครือข่าย แสดง 
ให้เห็นถึง เครือข่ายตัวแปรวิจัยที่ปรากฏจากข้อมูลที่ได้ค้นคืนของมหาวิทยาลัยสี่กลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการวิจัย พบว่า มหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่ม ได้แก่ มหาวิทยาลัยด้านการสอน มหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเปิด และมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างมุ่งศึกษาตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ควบคู่กับตัวแปรความพึงพอใจ ความคิดเห็น เจตคติ และแรงจูงใจ รวมถึงมีการศึกษาตัวแปรวิจัย 
ที่เป็นตัวแปรทักษะและตัวแปรความสามารถ เช่น ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน การคิดวิเคราะห์ 
ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการแก้ปัญหาทั้งในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2556 และ 
ช่วงปีการศึกษา 2557 – 2562 จะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่มมีการศึกษาตัวแปรวิจัยไม่แตกต่าง
กันกับช่วงปีการศึกษาก่อนหน้ามากเท่าไหร่ 
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ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดกล่าวคือ เมื่อพิจารณามหาวิทยาลัยด้านการสอนทั้งสอง 
ช่วงปีการศึกษาจะเห็นได้ว่า มีการศึกษาตัวแปรวิจัยไม่แตกต่างกันทั ้งสองช่วงปีการศึกษามากนัก  
แต่สังเกตเห็นได้ว ่า มหาวิทยาลัยด้านการสอนลดการศึกษาตัวแปรผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคู ่กับ 
ความพึงพอใจลง และมีการศึกษาตัวแปรเจตคติเพิ ่มมากขึ ้น ในขณะที่ มหาวิทยาลัยเปิดไม่ค ่อยมี 
การเปลี่ยนแปลงการศึกษาตัวแปรทั้งสองช่วงปีการศึกษาแต่อย่างใด รายละเอียดดังแผนภาพ 5.7 และ 5.8 
(รายละเอียดค่าสถิติในภาคผนวก ข.)  

ปีกำรศึกษำ 2553 – 2556 

 
ปีกำรศึกษำ 2557 – 2562 

 
แผนภำพ 5.7 เปรียบเทียบตัวแปรวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2556 และ 2557 – 2562  

ของมหาวิทยาลัยด้านการสอน 
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ปีกำรศึกษำ 2553 – 2556 

 
ปีกำรศึกษำ 2557 – 2562 

 
แผนภำพ 5.8 เปรียบเทียบตัวแปรวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2556 และ 2557 – 2562  

ของมหาวิทยาลัยเปิด 

ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญของตัวแปรวิจัยแสดงผลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แนวโน้ม
ประเด็นแสดงให้เห็นถึง ตัวแปรวิจัยที่ปรากฏมากที่สุดในแต่ละปีการศึกษาจากข้อมูลที่ได้ค้นคืน 
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ของมหาวิทยาลัยสี่กลุ่ม ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมมหาวิทยาลัยทุกกลุ่มมีความนิยมศึกษาตัวแปร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดเห็น และความพึงพอใจมากที่สุด ในทุกปีการศึกษา ส่วนแนวโน้ม 
การปรากฏของตัวแปรวิจัยของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติตัวอย่างเช่น ตัวแปรการคิดวิเคราะห์ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และเจตคติปรากฏขึ้นในช่วงปีการศึกษา 2556 - 
2557 ส่วนตัวแปรใหม่ที่สุดที่ปรากฏขึ้นมาในปีการศึกษา 2559 คือ ทัศนคติ จากที่กล่าวมาข้างต้น
แสดงว่า ตัวแปรวิจัยของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติมีการน าตัวแปรมาใช้ในการวิจัยเพิ่มเติมขึ้นจาก 
ตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดเห็น และความพึงพอใจ แต่ตัวแปรก็ยังคงคล้ายกันกับ
มหาวิทยาลัยกลุ่มอ่ืน ๆ เช่นกัน ตัวอย่างแนวโน้มไม่ค่อยปรากฏตัวแปรวิจัยใหม่เช่น มหาวิทยาลัยเปิด 
ในช่วงปีการศึกษา 2555 – 2557 ยังเป็นการศึกษาตัวแปรกลุ่มเดิมและปรากฏตัวแปรใหม่ คือ 
แรงจูงใจขึ ้นในปีการศึกษา 2558 ซึ ่งอาจจะเป็นการน าตัวแปรแรงจูงใจกลับมาใช้งานใหม่ก็ได้  
โดยมหาวิทยาลัยเปิดและมหาวิทยาลัยด้านการสอนก็มีลักษณะการเลือกตัวแปรวิจัยเหมือนกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเช่นกัน รายละเอียดดังแผนภาพ 5.9 และ 5.10  

 
แผนภำพ 5.9 แนวโน้มตัวแปรวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
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แผนภำพ 5.10 แนวโน้มตัวแปรวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 ของมหาวิทยาลัยเปิด 

ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญของตัวแปรวิจัยแสดงผลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์วิวัฒนาการ  
ได้แบ่งช่วงเวลาในการวิเคราะห์เป็นช่วงปีการศึกษา 2553-2556 และช่วงปีการศึกษา 2557-2562 
แสดงให้เห็นถึง ขนาดและทิศทางในการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรวิจัยที่ปรากฏจากข้อมูลที่ได้ค้นคืนมา
ของมหาวิทยาลัยสี่กลุ่ม รายละเอียดดังนี้ 

ผลการวิจัย พบว่า มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาราชภัฏมีวิวัฒนาการการเลือกใช้
ตัวแปรวิจัยที ่พอสังเกตได้ ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เมื ่อสังเกตการเปลี ่ยนแปลง 
ของปีการศึกษา 2557 - 2562 มีการเลือกใช้ตัวแปรผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนควบคู ่กับเจตคติ  
ในการด าเนินการวิจัย ในขณะที่มีการเลือกใช้ตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลงและเน้นทักษะ  
การอ่านเพิ่มเติมขึ้นและศึกษาควบคู่ไปกับเจตคติ อาจเป็นเพราะนอกเหนือจากต้องการพัฒนาความรู้
แล้วยังต้องการสร้างเจตคติในการเรียนให้กับผู้เรียนเพิ่มเติมในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากสิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้ด้วยตนเอง ส่วนมหาวิทยาลัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัย
เปิดนั้นมีวิวัฒนาการไม่มากพอที่จะสังเกตเห็นได้ ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยแห่งชาติในช่วงปีการศึกษา 
2557 - 2562 นั้นพบค าหลักเพียงสามค า คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดเห็น และทักษะการอ่าน 
โดยมีเพียงการศึกษาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนควบคู ่กับความคิดเห็นเท่านั ้น แต่ไม่เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงของการเลือกตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายละเอียดดังแผนภาพ 5.11 และ 5.12 
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แผนภำพ 5.11 วิวัฒนาการของตัวแปรวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 ของ 

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

 

แผนภำพ 5.12 วิวัฒนาการของตัวแปรวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 ของ 
มหาวิทยาลัยด้านการสอน 

ตอนที่ 3 เทคนิคกำรสอน 

ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญของเทคนิคการสอนแสดงผลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เครือข่าย 
แสดงให้เห็นถึง เครือข่ายเทคนิคการสอนที่ปรากฏจากข้อมูลที่ได้ค้นคืนของมหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่ม 
ได้แก่  มหาวิทยาลัยด้านการสอน มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเปิด และมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยสี่กลุ่มทั้งในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2556 และ
ช่วงปีการศึกษา 2557 – 2562 ส่วนใหญ่ล้วนมุ่งศึกษาวัฏจักรการเรียนรู้กับเทคนิค STAD โดยเทคนิค
การสอนทั้งสองแบบต่างเป็นศูนย์กลางเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับเทคนิคการสอนอื่น ๆ โดยได้ศึกษา
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ร่วมกันเทคนิคการแก้ปัญหาของ Polya เทคนิค KWDL และเทคนิคระดมสมอง ขณะที่มีการใช้งาน
เทคนิคการสอนอื่น ๆ แบบดิ่งเดี ่ยว เช่น แนวคิด socioscientific issues วิธีการสอนแบบ POE 
เทคนิค CIRC เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R เทคนิคแผนผังความคิด เทคนิคหมวกหกใบ  

ปีกำรศึกษำ 2553 – 2556 

 
ปีกำรศึกษำ 2557 – 2562 

 
แผนภำพ 5.13 เปรียบเทียบเทคนิคการสอนในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2556 และ 2557 – 2562 

ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
จากแผนภาพ 5.13 และ 5.14 เมื่อพิจารณามหาวิทยาลัยเปิดและมหาวิทยาลัยราชภัฏจะเห็นได้

ว่า ทั้งในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2556 และช่วงปีการศึกษา 2557 – 2562 ต่างไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เทคนิคการสอนมากนัก ตัวอย่างพัฒนาการดังกล่าวเช่น มหาวิทยาลัยเปิดที ่ใช้เทคนิคการสอนเดิม 
ทั้งสองช่วงปีการศึกษาและมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ซึ่งแตกต่างจากมหาวิทยาลัยด้านการสอนและ
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มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่ยังคงเทคนิคการสอนเดิมไว้ทั้งสองช่วงปีการศึกษา ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลง 
ที่กล่าวข้างต้น เช่น มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติปรับเปลี่ยนจากวัฏจักรการเรียนรู้คู ่กับการแก้ปัญหา 
ของ Polya มาเป็นการจับคู่เทคนิคการสอนแบบอื่นกล่าวคือ วัฏจักรการเรียนรู้คู ่กับสัญศาสตร์ และ 
การแก้ปัญหาของ Polya กับเทคนิคระดมสมอง (รายละเอียดค่าสถิติในภาคผนวก ข.)  

ปีกำรศึกษำ 2553 – 2556 

 
ปีกำรศึกษำ 2557 – 2562 

 
แผนภำพ 5.14 เปรียบเทียบเทคนิคการสอนในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2556 และ 2557 – 2562 

ของมหาวิทยาลัยเปิด 
ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญของเทคนิคการสอนแสดงผลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แนวโน้ม

ประเด็นแสดงให้เห็นถึง เทคนิคการสอนที่ปรากฏมากที่สุดในแต่ละปีการศึกษาจากข้อมูลที่ได้ค้นคืน
ของมหาวิทยาลัยสี่กลุ่ม ผลการวิจัย พบว่า ภาพรวมในแต่ละปีการศึกษาทุกกลุ่มมหาวิทยาลัยมีความ
นิยมศึกษาวัฏจักรการเรียนรู้และเทคนิค STAD มากที่สุด ตัวอย่างการปรากฏของเทคนิคการสอน 
เช่น มหาวิทยาลัยด้านการสอน นอกเหนือจากการศึกษาด้วยวัฏจักรการเรียนรู้และเทคนิค STAD 
จ านวนมากในทุกปีการศึกษาแล้ว ในช่วงปีการศึกษา 2553 - 2559 มีการศึกษาเทคนิคการสอนที่เด่น 
ๆ คือ เทคนิคกลุ ่มแข่งขัน เทคนิค KWDL เทคนิค TAI และเทคนิค CIRC ส่วนเทคนิคการสอน 
ที ่ปรากฏขึ ้นใหม่ล ่าส ุดในช่วงปีการศึกษา 2560 – 2561 ได้แก่ ว ิธ ีการทางประวัต ิศาสตร์  
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การแก้ปัญหาของ Polya เทคนิค think-pair-share เทคนิคการใช้ค าถามระดับสูง และสื่อสังคม
ออนไลน์ ในขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้ศึกษาวัฏจักรการเรียนรู้และเทคนิค STAD จ านวนมาก
เช่นกัน ปรากฏเทคนิคการสอนใหม่ในปีการศึกษา 2559 คือ เทคนิค LT แต่อย่างไรก็ตาม  
มีวิทยานิพนธ์บางส่วนที่ไม่ได้ระบุเทคนิคการสอนไว้ท าให้ไม่สามารถค้นคืนมาได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้ง
เทคนิคการสอนของมหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่มที่ได้น ามาวิเคราะห์ยังเป็นเทคนิคที่มีมาดั้งเดิม รายละเอียด
ดังแผนภาพ 5.15 และ 5.16 

 
แผนภำพ 5.15 แนวโน้มเทคนิคการสอนในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 ของ 

มหาวิทยาลัยด้านการสอน 

 

แผนภำพ 5.16 แนวโน้มเทคนิคการสอนในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญของเทคนิคการสอนแสดงผลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์วิวัฒนาการ  
ได้แบ่งช่วงเวลาในการวิเคราะห์เป็นช่วงปีการศึกษา 2553-2555 และช่วงปีการศึกษา 2556-2562  
แสดงให้เห็นถึง ขนาดและทิศทางในการเปลี่ยนแปลงของเทคนิคการสอนที่ปรากฏจากข้อมูลที่ได้ค้นคืน 
ของมหาวิทยาลัยสี่กลุ่ม ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมมหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่มใช้เทคนิควัฏจักรการเรียนรู้
และเทคนิค STAD เป็นหลักท าให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงได้น้อยมาก โดยมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติพอ
สังเกตถึงการวิวัฒนาการได้ กล่าวคือ มีการศึกษาด้วยเทคนิควัฏจักรการเรียนรู้ลดลงและเริ่มมีการวิจัย 
ด้วยเทคนิคระดมสมอง และลดการวิจัยด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์พร้อมทั้งเริ่มศึกษาเทคนิคแผนผัง
ความคิดในช่วงปีการศึกษา 2557 – 2562 ในขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยังคงศึกษาวัฏจักรการเรียนรู้
และไม่สามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงอ่ืน ๆ ได้ รายละเอียดดังแผนภาพ 5.17 และ 5.18 

 
แผนภำพ 5.17 วิวัฒนาการของเทคนิคการสอนในปีการศึกษา 2553 – 2562  

ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

 

แผนภำพ 5.18 วิวัฒนาการของเทคนิคการสอนในปีการศึกษา 2553 - 2562  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ตอนที่ 4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงผลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เครือข่ายแสดงให้เห็นถึง เครือข่ายการวิเคราะห์ข้อมูลที่ปรากฏจากข้อมูลที่ได้ค้นคืนของมหาวิทยาลัย
สี ่กลุ ่ม ได้แก่ มหาวิทยาลัยด้านการสอน มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเปิด และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่มส่วนใหญ่วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอ้างอิง ได้แก่ สถิติทดสอบ
ที  (t-test) การวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ที่นิยมวิเคราะห์ทั้งในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2556 
และช่วงปีการศึกษา 2557 – 2562 

ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็นได้ เช่น มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ในช่วงปีการศึกษา 
2553 – 2556 ปรากฏเครือข่ายการวิเคราะห์ข้อมูลทั ้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ  
โดยสังเกตเห็นจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาเป็นกลุ่มเครือข่าย เช่น ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี ่ย และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ในขณะเดียวกันก็ปรากฏการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันกับ  
การวิเคราะห์เนื้อหาและการสนทนากลุ่ม แต่ส่วนใหญ่เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยปรากฏ
สถิต ิทดสอบที การว ิเคราะห์ความแปรปรวนและการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนามใน 
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปร ในขณะที่อีกเครือข่ายปรากฏค่ามัธยฐาน พิสัย และการทดสอบ
วิลคอกชัน (Wilcoxon-signed rank test) ส่วนช่วงปีการศึกษา 2557 – 2562 พบว่า ปรากฏ
ลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเครือข่ายคล้ายเดิม แต่ไม่ปรากฏค่ามัธยฐาน ค่าพิสัย ค่าพิสัยควอไทล์ 
และการทดสอบวิลคอกชันแล้ว ในขณะที่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพคงเหลือเพียงการวิเคราะห์
เนื้อหา ในขณะที่ มหาวิทยาลัยเปิดพบการเปลี่ยนแปลงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลน้อยมากกล่าวคือ 
นอกเหนือจากสถิต ิเช ิงพรรณนา สถิต ิทดสอบที การวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 และ 
การว ิเคราะห์เน ื ้อหาแล้วจะเห็นว่า ช ่วงปีการศึกษา  2553 – 2556 ปรากฏการว ิเคราะห์ 
ความแปรปรวนขึ้นมา แต่ในช่วงปีการศึกษา 2557 – 2562 ปรากฏค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มา
แทนที่ รายละเอียดดังแผนภาพ 5.19 และ 5.20 (รายละเอียดค่าสถิติในภาคผนวก ข.) 
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ปีกำรศึกษำ 2553 – 2556 

 
ปีกำรศึกษำ 2557 – 2562 

 
แผนภำพ 5.19 เปรียบเทียบการวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2556  

และ 2557 – 2562 ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
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ปีกำรศึกษำ 2553 – 2556 

 
ปีกำรศึกษำ 2557 – 2562 

 
แผนภำพ 5.20 เปรียบเทียบการวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2556  

และ 2557 – 2562 ของมหาวิทยาลัยเปิด 
ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงผลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แนวโน้ม

ประเด็นแสดงให้เห็นถึง การวิเคราะห์ข้อมูลที่ปรากฏมากที่สุดในแต่ละปีการศึกษาจากข้อมูลที่ได้ค้น
คืนของมหาว ิทยาล ัยสี ่กล ุ ่ม ผลการว ิจ ัย พบว ่า ในภาพรวมมหาวิทยาล ัยทั ้งส ี ่กล ุ ่มต่างใช้  
สถิติเชิงพรรณนา ด้วยร้อยละ และค่าเฉลี ่ยมากที่สุด รวมทั้งสถิติทดสอบทีเป็นหลัก เนื ่องจาก 
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มักด าเนินการวิจัยเชิงทดลอง นอกจากนี้ปรากฏการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงคุณภาพเพียงการวิเคราะห์
เนื้อหาและการตีความเท่านั้น โดยมหาวิทยาลัยด้านการสอนและมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติปรากฏ
การวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ในช่วงปีการศึกษา 2558 – 2561 ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
มีการใช้สถิติขั้นสูงเพิ่มขึ้น ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏและ
มหาวิทยาลัยเปิดไม่ค่อยมีการปรากฏการวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงปีการศึกษาล่าสุดมากนัก ตัวอย่างเช่น 
ในปีการศึกษา 2554 – 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏยังคงวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและ
สถิติอ้างอิง และไม่พบว่ามีการใช้สถิติขั้นสูงแต่อย่างใด รายละเอียดดังแผนภาพ 5.21 และ 5.22 

 
แผนภำพ 5.21 แนวโน้มการวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  

ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

 

แผนภำพ 5.22 แนวโน้มการวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงผลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
วิวัฒนาการ ได้แบ่งช่วงเวลาในการวิเคราะห์เป็นช่วงปีการศึกษา 2553-2557 และช่วงปีการศึกษา 
2558-2562 แสดงให้เห็นถึง ขนาดและทิศทางในการเปลี่ยนแปลงของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ปรากฏ
จากข้อมูลที่ได้ค้นคืนของมหาวิทยาลัยสี่กลุ่ม ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมทั้งสี่กลุ่มมหาวิทยาลัย 
มีการเปลี่ยนแปลงวิธีวิเคราะห์ข้อมูลน้อยยังคงใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติอ้างอิง รวมทั้งมีก ารน า
การวิเคราะห์เนื้อหาและการตีความมาใช้วิเคราะห์ร่วมด้วย ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  
มีการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้จากการลดการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยร้อยละลง และเติมการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย การตีความ และการวิเคราะห์เนื้อหา รวมทั้งมีการลดการวิเค ราะห์ข้อมูลด้วย 
การตีความลงและหันมาใช้การวิเคราะห์เนื้อหามากขึ้น ส่วนตัวอย่างมหาวิทยาลัยด้านการสอนที่มี  
การเปลี่ยนแปลงวิธีวิเคราะห์ข้อมูล โดยลดการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ลง และ
เริ่มมีการวิเคราะห์ความแปรปรวนและการวิเคราะห์เนื้อหารายละเอียดดังแผนภาพ 5.23 และ 5.24 

 
แผนภำพ 5.23 วิวัฒนาการของการวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  

ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
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แผนภำพ 5.24 วิวัฒนาการของการวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงปีการศึกษา 2553 - 2562  
ของมหาวิทยาลัยด้านการสอน 

ตอนที่ 5 นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 

ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาแสดงผลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เครือข่าย แสดงให้เห็นถึง เครือข่ายนวัตกรรมทางการศึกษาที ่ปรากฏจากข้อมูลที ่ได้ค้นคืนของ
มหาวิทยาลัยสี่กลุ่ม ได้แก่ มหาวิทยาลัยด้านการสอน มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเปิด 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ผลการวิจ ัย พบว่า ในภาพรวมมหาวิทยาลัยทั ้งส ี ่กล ุ ่มส ่วนใหญ่  
สร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางขนาดใหญ่ แสดงว่า บัณฑิต 
สร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด ทั้งในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2556 
และช่วงปีการศึกษา 2557 – 2562 นอกจากนี้ยังปรากฏการพัฒนาหลักสูตร หนังสือ นิทาน บทเรียน 
และแบบฝึก ที่นิยมสร้างร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้คล้ายกันทุกกลุ่มมหาวิทยาลัยหรืออาจกล่าวไดว้่า 
นวัตกรรมกลุ่มนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้ 

เมื่อพิจารณามหาวิทยาลัยด้านการสอน มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สังเกตเห็นว่า มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยกล่าวคือ ลดการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ลงในช่วงปีการศึกษา 
2557 – 2562 โดยมหาวิทยาลัยด้านการสอนลดการสร้างบทเรียนส าเร็จรูปลงและเพ่ิมการสร้างบทเรียน
ออนไลน์ในช่วงปีการศึกษา 2557 – 2562 ในขณะที่มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติไม่ปรากฏหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และบทเรียนส าเร็จรูปในช่วงปีการศึกษา 2557 – 2562 
และตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า นวัตกรรมทางการศึกษา 
มีลักษณะคล้ายเดิมโดยปรากฏกิจกรรมการเรียนรู้ และเชื่อมโยงกับการพัฒนาหลักสูตร หนังสือ นิทาน 
บทเรียน และแบบฝึกเหมือนกันทั ้งสองช่วงปีการศึกษา แต่ในช่วงปีการศึกษา  2557 – 2562  
นวัตกรรมทางการศึกษาลดความหลากหลายลง เช่น เกมส์ บทเรียนบนเครือข่าย โปรแกรมการสอน  
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ส่วนมหาวิทยาลัยเปิดและมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อย ส่วนมหาวิทยาลัยเปิดไม่พบการเปลี่ยนแปลง
ของนวัตกรรมทางการศึกษาเลยทั้งสองช่วงปีการศึกษา รายละเอียดดังแผนภาพ 5.25 และ 5.26 
(รายละเอียดค่าสถิติในภาคผนวก ข.) 

ปีกำรศึกษำ 2553 – 2556 

 
ปีกำรศึกษำ 2557 – 2562 

 
แผนภำพ 5.25 เปรียบเทียบนวัตกรรมทางการศึกษาในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2556 และ  

2557 – 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 



130 
 

ปีกำรศึกษำ 2553 – 2556 

 
ปีกำรศึกษำ 2557 – 2562 

 
แผนภำพ 5.26 เปรียบเทียบนวัตกรรมทางการศึกษาในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2556 และ  

2557 – 2562 ของมหาวิทยาลัยเปิด 
ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาแสดงผลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์

แนวโน้มประเด็นแสดงให้เห็นถึง นวัตกรรมทางการศึกษาที่ปรากฏมากที่สุดในแต่ละปีการศึกษาจาก
ข้อมูลที่ได้ค้นคืนของมหาวิทยาลัยสี่กลุ่ม ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมทุกกลุ่มมหาวิทยาลัยมี 
ความนิยมสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เป็นนวัตกรรมทางการศึกษามากท่ีสุด และไม่สามารถสังเกตเห็นถึง
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การปรากฏนวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ ๆ ได้ ตัวอย่างของการปรากฏนวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ 
เช่น มหาวิทยาลัยด้านการสอนปรากฏรูปแบบการเรียนการสอน บทเรียนออนไลน์ และสื่อในช่วงปี
การศึกษา 2558 – 2560 ในขณะที่มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติปรากฏนวัตกรรมการศึกษาล่าสุดปี
การศึกษา 2557 คือ รูปแบบการเรียนการสอน รายละเอียดดังแผนภาพ 5.27 และ 5.28 

 

แผนภำพ 5.27 แนวโน้มนวัตกรรมทางการศึกษาในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  
ของมหาวิทยาลัยด้านการสอน 

 

แผนภำพ 5.28 แนวโน้มนวัตกรรมทางการศึกษาในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  
ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
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ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาแสดงผลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
วิวัฒนาการ ได้แบ่งช่วงเวลาในการวิเคราะห์เป็นช่วงปีการศึกษา 2553-2555 และช่วงปีการศึกษา 
2556-2562 แสดงให้เห็นถึง ขนาดและทิศทางในการเปลี ่ยนแปลงของนวัตกรรมทางการศึกษา 
ที่ปรากฏจากข้อมูลที่ได้ค้นคืนของมหาวิทยาลัยสี่กลุ่ม รายละเอียดดังแผนภาพ 5.29 และ 5.30  

 
แผนภำพ 5.29 วิวัฒนาการของนวัตกรรมทางการศึกษาในช่วงปีการศึกษา 2553 - 2562  

ของมหาวิทยาลัยเปิด 

 

แผนภำพ 5.30 วิวัฒนาการของนวัตกรรมทางการศึกษาในช่วงปีการศึกษา 2553 - 2562  
ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
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ผลการวิจัย พบว่า ภาพรวมทุกกลุ่มมหาวิทยาลัยมีปรับเปลี่ยนนวัตกรรมทางการศึกษา
เล็กน้อย โดยส่วนใหญ่ยังผลิตกิจกรรมการเรียนรู้เป็นหลัก ตัวอย่างวิวัฒนาการที่พอสังเกตเห็นได้ คือ 
มหาวิทยาลัยเปิดมีการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู ้ และ  
น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาสร้างเป็นชุดการสอน ในขณะที่ มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติไม่มี 
การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็นได้ โดยยังคงผลิตกิจกรรมการเรียนรู้และหนังสือเป็นหลัก ซึ่งมีการ  
น าหนังสือมาพัฒนาควบคู่กับการพัฒนาหลักสูตรบ้างเพียงเล็กน้อย  
ตอนที่ 6 ผู้ได้รับประโยชน์ 

ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญของผู้ได้รับประโยชน์แสดงผลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เครือข่าย 
แสดงให้เห็นถึง เครือข่ายผู้ได้รับประโยชน์ที่ปรากฏจากข้อมูลที่ได้ค้นคืนของมหาวิทยาลัยสี่กลุ่ม ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยด้านการสอน มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเปิด และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยสี่กลุ่มปรากฏเครือข่ายผู้ได้รับประโยชน์จากการวิจัย 
2 เครือข่าย ได้แก่ (1) เครือข่ายครู (2) เครือข่ายนักเรียน เช่น นักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย โดยทั้งหมดผู้เล่นหลักที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเรียนการสอน  
(3) ผู้เล่นที่ได้รับประโยชน์โดยอ้อมจากการเรียนการสอน คือ ผู้บริหารโรงเรียน นักวิชาการ บุคลากร
ทางการศึกษา ท้องถิ ่น และชุมชน สังเกตเห็นได้ว ่า ครู  และนักเร ียนต่างเช ื ่อมโยงกับผู้ เล่น 
ทีไ่ด้รับประโยชน์โดยอ้อมจากการเรียนการสอนแสดงว่า ครูและนักเรียนเป็นผู้ได้รับประโยชน์เป็นล าดับ
แรกที่ส่งผ่านประโยชน์ไปยังผู้เล่นทีไ่ด้รับประโยชน์โดยอ้อม 

เมื่อพิจารณามหาวิทยาลัยด้านการสอน มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จะปรากฏกลุ่มผู ้ได้รับประโยชน์หลากหลายกลุ ่มทั ้งผู้เล่นที่ได้รับประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อม 
จากการเรียนการสอน แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างช่วงปีการศึกษา 2553-2556 
กับช่วงปีการศึกษา 2557-2562 จะเห็นได้ว่า ผู ้ได้รับประโยชน์ลดความหลากหลายลง แสดงว่า 
นวัตกรรมทางการศึกษายังไม่ได้ขยายประโยชน์ไปยังวงกว้างมากเท่าใด ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลง 
ดังที่กล่าวข้างต้น คือ มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ไม่ปรากฏนักการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา  
อีกท้ังขนาดของเครือข่ายนักเรียนลดลง ส่วนมหาวิทยาลัยเปิดเมื่อเปรียบเทียบกันสองช่วงปีการศึกษา 
พบว่า ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยปรากฏผู้บริหารสถานศึกษา และขนาดของท้องถิ่น
เพิ ่มขึ ้นเล็กน้อย ในช่วงปีการศึกษา 2557-2562 แสดงว่า นวัตกรรมทางการศึกษายังไม่ได้ขยาย
ประโยชน์ออกไปยังวงกว้างมากเท่าใด รายละเอียดดังแผนภาพ 5.31 และ 5.32 (รายละเอียดค่าสถิติใน
ภาคผนวก ข.) 
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ปีกำรศึกษำ 2553 – 2556 

 
ปีกำรศึกษำ 2557 – 2562 

 
แผนภำพ 5.31 เปรียบเทียบผู้ได้รับประโยชน์ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2556 และ 2557 – 2562  

ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
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ปีกำรศึกษำ 2553 – 2556 

 
ปีกำรศึกษำ 2557 – 2562 

 
แผนภำพ 5.32 เปรียบเทียบผู้ได้รับประโยชน์ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2556 และ 2557 – 2562  

ของมหาวิทยาลัยเปิด 

ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญของผู้ได้รับประโยชน์แสดงผลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แนวโน้ม
ประเด็นแสดงให้เห็นถึง ผู้ได้รับประโยชน์ที่ปรากฏมากที่สุดในแต่ละปีการศึกษาจากข้อมูลที่ได้ค้นคืน 
ของมหาวิทยาลัยสี ่กลุ ่ม ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมผู ้ได้รับประโยชน์จากการวิจัยของทุกกลุ่ม
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็น ครู และกลุ่มนักเรียน คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย ซึ่งปรากฏทุกปีการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติปรากฏผู้ได้รับประโยชน์
ล่าสุดในปีการศึกษา 2558 คือ อาจารย์ผู ้สอน ส่วนมหาวิทยาลัยด้านการสอนได้ปรากฏบุคลากร 
ทางการศึกษาเป็นผู้ได้รับประโยชน์ในปีการศึกษา 2559 รายละเอียดดังแผนภาพ 5.33 และ 5.34 
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แผนภำพ 5.33 แนวโน้มผู้ได้รับประโยชน์ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  

ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

 

แผนภำพ 5.34 แนวโน้มผู้ได้รับประโยชน์ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  
ของมหาวิทยาลัยด้านการสอน 

ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญของผู ้ได้ร ับประโยชน์แสดงผลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
วิวัฒนาการ ได้แบ่งช่วงเวลาในการวิเคราะห์เป็นช่วงปีการศึกษา 2553-2556 และช่วงปีการศึกษา 
2557-2562 แสดงให้เห็นถึง ขนาดและทิศทางในการเปลี่ยนแปลงของผู้ได้รับประโยชน์ที่ปรากฏจาก
ข้อมูลที ่ได ้ค ้นคืนของมหาวิทยาลัยสี ่กล ุ ่ม ผลการวิจ ัย พบว่า มหาวิทยาลัยทุกกลุ ่มมักระบุ 
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ผู้ได้รับประโยชน์เป็นกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนักเรียน และกลุ่มท้องถิ่นและชุมชน  
โดยมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเปิด และมหาวิทยาลัยราชภัฏมีการเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับ
ประโยชน์ที่สังเกตได้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติได้ระบุผู้ได้รับประโยชน์จากเดิม
เป็นผู้บริหารและครูแบบเดี่ยว ๆ มาเป็นการระบุผู ้ได้รับประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ ผู ้บริหารกับครู 
ผู้บริหารกับนักการศึกษา ครูกับนักการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการลดผู้ได้รับประโยชน์จากท้องถิ่น  
มาด าเนินการวิจัยที่ให้ปประโยชน์กับนักการศึกษาเพ่ิมข้ึน ในส่วนของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไม่ค่อยพบ
การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็นได้มากนัก โดยได้ระบุผู ้รับประโยชน์จากท้องถิ่นมาเป็นชุมชน และ  
มีการระบุผู้ได้รับประโยชน์ร่วมกัน คือ ท้องถิ่นกับครู รายละเอียดดังแผนภาพ 5.35 และ 5.36 

 
แผนภำพ 5.35 วิวัฒนาการของผู้ได้รับประโยชน์ในช่วงปีการศึกษา 2553 - 2562  

ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

 
แผนภำพ 5.36 วิวัฒนาการของผู้ได้รับประโยชน์ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  

ของมหาวิทยาลัยด้านการสอน 
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สรุปผลกำรศึกษำ 
ผลการวิเคราะห์ในบทนี้เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์รูปแบบพัฒนาการองค์ความรู้ 

ในการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากวิทยานิพนธ์ของประเทศไทยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 
ของมหาวิทยาลัยสี่กลุ่ม เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย คือ เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบพัฒนาการองค์ความรู้
เกี่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากวิทยานิพนธ์ของประเทศไทยในช่วงปีการศึกษา 
2553 – 2562 ของมหาวิทยาลัยด้านการสอน มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเปิด และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

บทนี้วิเคราะห์ผลโดยใช้การวิเคราะห์เครือข่ายเพื่อเปรียบเทียบองค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์
ในช่วงปีการศึกษา 2553-2556 กับปีการศึกษา 2557-2562 และการวิเคราะห์แนวโน้มประเด็น (trend 
topics) เป็นการวิเคราะห์ค าส าคัญทั้งหมดในแต่ละช่วงเวลา โดยเลือกปีที่มีประเด็นนั้นมากที่สุดมาวิเคราะห์
เท่านั ้น รวมทั ้ง การวิเคราะห์ว ิว ัฒนาการ (thematic evolution) ที่แสดงสถานะในแต่ละช่วงเวลา  
รวมถึงแสดงขนาดและทิศทางในการเปลี่ยนแปลง คณะผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยเป็น 6 ประเด็น ดังนี้ 

(1) เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่างช่วงปีการศึกษา 2553 – 2556 กับช่วงปีการศึกษา 
2557 – 2562 ของมหาวิทยาลัยสี่กลุ่ม พบว่า มหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่มปรับเปลี่ยนประเภทการวิจัย 
เพียงเล็กน้อยและไม่มีการด าเนินการวิจัยแบบอื ่นมากพอที ่จะสังเกตถึงการเปลี ่ยนแปลงได้   
โดยส่วนใหญ่เน้นด าเนินการวิจัยเชิงทดลอง แต่กระนั ้น พบว่า ยังมีการเลือกด าเนินการวิจัย
หลากหลายประเภททั้งการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน การวิจัยเชิงส ารวจ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเอกสาร การวิจัยกรณีศึกษา และการวิจัยแบบผสม  

(2) ขณะที่การเลือกศึกษาตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควบคู่กับตัวแปรความพึงพอใจ  
ความคิดเห็น เจตคติ และแรงจูงใจ นอกจากนี้มีการศึกษาตัวแปรทักษะและตัวแปรความสามารถ เช่น 
ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน การคิดว ิเคราะห์ ความคิดสร ้างสรรค์ และความสามารถ  
ในการแก้ปัญหา แต่อย่างไรก็ตาม เมื ่อเปรียบเทียบระหว่างทั ้งสองช่วงปีการศึกษาเห็นได้ว่า 
มหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่มมีการศึกษาตัวแปรวิจัยไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่ และหลังจากปีการศึกษา 
2556 แล้วไม่พบการเปลี่ยนแปลงที่น าตัวแปรที่เกี ่ยวข้องกับโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากล และทักษะศตวรรษท่ี 21 เข้ามาด าเนินการวิจัยในทุกกลุ่มมหาวิทยาลัย 

(3) เมื ่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบเทคนิคการสอนมหาวิทยาลัยสี ่กลุ ่มล้วนมุ ่งศึกษา 
วัฏจักรการเรียนรู้ และเทคนิค STAD นอกจากนี้ยังพบการศึกษาด้วยเทคนิคการสอนอื่น ๆ เช่น เทคนิค
การแก้ปัญหาของ Polya เทคนิค KWDL และเทคนิคระดมสมอง แนวคิด socioscientific issues 
วิธีการสอนแบบ POE เทคนิค CIRC เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R เทคนิคแผนผังความคิด และเทคนิค
หมวกหกใบ เมื่อเทียบเคียงทั้งสองช่วงเวลาพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคนิคการสอนน้อยมาก 
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(4) การวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มหาวิทยาลัย 4 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา เช่น  
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอ้างอิง ได้แก่ สถิติทดสอบที ( t-test) ส่วน 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบเพียงการตีความและการวิเคราะห์เนื้อหาที่น าช่วยตอบค าถามวิจัย
ให้ลึกซึ ้งมากขึ ้น รวมทั้งสังเกตเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยทุกกลุ่มมีพัฒนาการการวิเคราะห์ข้อมูล  
เพียงเล็กน้อย ไม่ค่อยพบการเปลี ่ยนแปลงวิธ ีว ิเคราะห์ข้อมูลมากเท่าใดนัก โดยใช้สถิติท ี ่มี  
ความซับซ้อนมากขึ้น เช่น การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนามเท่านั้น  

(5) นวัตกรรมทางการศึกษาส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ในขณะที่ มีการสร้างบทเรียน 
แบบฝึก รูปแบบการเรียนการสอน และหนังสือเป็นนวัตกรรมเช่นกัน รวมทั้งนวัตกรรมทางการศึกษา
มีล ักษณะใกล้เคียงกันทุกกลุ ่มมหาวิทยาลัยและในช่วงปีการศึกษาล่าสุดปรากฏนวัตกรรม  
ทางการศึกษาจ านวนน้อยกว่าช่วงปีการศึกษาก่อนหน้า แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบว่า มีการผสมผสาน
หรือออกแบบนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมากนัก นอกเหนือจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รวมทั้ง
นวัตกรรมทางการศึกษาส่วนใหญ่เป็นนวัตกรรมที่ใช้ในชั้นเรียน และ 

(6) ผู้ได้รับประโยชน์จากการวิจัยส่วนใหญ่เป็นครู นักเรียน ผู้บริหาร และนักการศึกษาเป็น  
ผู้ได้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรงที่พบทุกกลุ่มมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ พบ ท้องถิ่น พระ 
และชุมชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยอ้อม โดยเฉพาะในกลุ่มมหาวิทยาลัยเปิดและมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

โดยสรุปการเปรียบเทียบองค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ในช่วงปีการศึกษา 2553-2556 กับ 
ปีการศึกษา 2557-2562 ทั้ง 8 ประเด็นนั้น พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อย และองค์ความรู้  
ที่ได้จากวิทยานิพนธ์มีลักษณะคล้ายกันในทุกกลุ่มมหาวิทยาลัย นอกจากนี้อาจเกิดจากหลักสูตร  
ของสาขาวิชานี ้ส่วนใหญ่เป็นแหล่งผลิตครูผู ้สอนป้อนให้กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นหลักอยู่แล้วจึงโน้มเอียงไปออกแบบการวิจัยต่าง ๆ ที่น าไปใช้ในชั้นเรียน หรือ
โรงเรียนได้จริง ท าให้ขาดการผลิตนวัตกรรมทางการศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาในวงกว้าง
เท่าท่ีควร 
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บทที่ 6 
กรณีศึกษำพัฒนำกำรองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิจัยด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ได้จำก

วิทยำนิพนธ์ในช่วงปีกำรศึกษำ 2553 – 2562 ของมหำวิทยำลัยในประเทศไทย 
 

ผลการวิเคราะห์ในบทนี้เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาพัฒนาการองค์ความรู้
เกี่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากวิทยานิพนธ์ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 
ของมหาวิทยาลัย 3 กลุ่ม คือ (1) มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ โดยเลือกมหาวิทยาลัย ข. เป็นกรณีศึกษา 
(2) มหาวิทยาลัยเปิด โดยเลือกมหาวิทยาลัย ฉ. เป็นกรณีศึกษา และ (3) มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย
เลือกมหาวิทยาลัย ฌ. เป็นกรณีศึกษา เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย คือ เพื่อวิเคราะห์กรณีศึกษา
พัฒนาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากวิทยานิพนธ์ในช่วงปี
การศึกษา 2553 – 2562 ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเปิด และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
โดยคณะผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละกรณีศึกษาเป็น 3 ตอน ดังนี้   

ตอนที่ 1 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ที่เผยแพร่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในช่วงปีการศึกษา 2553 
– 2562 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์พัฒนาการการออกแบบการวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 
ตอนที ่ 3 การวิเคราะห์ผู ้ได้ร ับประโยชน์จากองค์ความรู ้ที ่ได้จากวิทยานิพนธ์ในช่วง 

ปีการศึกษา 2553 - 2562 
ผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาพัฒนาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการ

สอนที่ได้จากวิทยานิพนธ์ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 ของมหาวิทยาลัยทั้งสามมหาวิทยาลัย 
คณะผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ดังนี้  

(1) เทคนิค word cloud แผนภูมิแท่ง (bar chart) และแผนภูมิความร้อน (heat map) ที่
แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของค าและข้อความที่ปรากฎจากข้อมูลที่คณะผู้วิจัยได้ค้นคืน และการ
วิเคราะห์เครือข่าย (co-occurrence network) ที่แสดงความสัมพันธ์ของค าหรือข้อความที่ส าคัญ 
ในลักษณะเครือข่าย 

(2) การวิเคราะห์ top authors' production over the time ที ่แสดงผลการวิเคราะห์
จ านวนวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที ่ปร ึกษาเมื ่อเวลาผ่านไป หรือผลิตภาพของอาจารย์ผู ้สอน  
ตลอดช่วงเวลาที่ได้ให้ค าปรึกษากับบัณฑิต 

(3) การวิเคราะห์แนวโน้มประเด็น (trend topics) ที่แสดงค าส าคัญที่เป็นประเด็นในแต่ละ
ช่วงเวลา โดยเลือกปีที่มีประเด็นนั้น ๆ ปรากฏขึ้นมามากที่สุดและประเด็นที่ปรากฏในปีล่าสุดมา
วิเคราะห์เท่านั้น และ 



141 
 

(4) การวิเคราะห์วิวัฒนาการ (thematic evolution) แสดงสถานะในแต่ละช่วงเวลา รวมถึง
แสดงขนาดและทิศทางในการเปลี่ยนแปลงของค าส าคัญ โดยมีผลการวิเคราะห์ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

กรณีศึกษำพัฒนำกำรองค์ควำมรู ้เกี ่ยวกับกำรวิจัยด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที ่ได้จำก
วิทยำนิพนธ์ของมหำวิทยำลัยวิจัยแห่งชำติในช่วงปีกำรศึกษำ 2553 – 2562  

ข้อมูลพื้นฐำน  
มหำวิทยำลัย ข. เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่เน้นการสร้างนวัตกรรมที่มีความคิด

สร้างสรรค์ และสร้างงานวิจัยที่บูรณาการความรู้ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง รวมทั้งผลิตบัณฑิตให้เป็น  
นวัตกรที่สามารถเพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้กับทรัพยากร มีภาวะผู้ประกอบการ และสามารถเรียนรู้
ตลอดชีวิต จากการรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ในเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย ข. งานวิจัย
ฉบับนี ้คณะผู ้วิจัยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์ได้จ านวน 446 ฉบับ โดยเป็นข้อมูล
วิทยานิพนธ์ของสาขาที่เกี ่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอน เช่น สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
วิทยาศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา ประถมศึกษา ปฐมวัย ประถมศึกษา พลศึกษา และ
ภาษาต่างประเทศ  

คณะผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกรณีศึกษามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
เป็น 3 ตอน ดังนี้ (1) การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ที่เผยแพร่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในช่วงปีการศึกษา 
2553 – 2562 (2) การวิเคราะห์พัฒนาการการออกแบบการวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 
และ (3) การวิเคราะห์ผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 
2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที ่ 1 กำรสังเครำะห์วิทยำนิพนธ์ที ่เผยแพร่ของอำจำรย์ที ่ปรึกษำ  กรณีศึกษำ

มหำวิทยำลัยวิจัยแห่งชำติในช่วงปีกำรศึกษำ 2553 – 2562  

ผลการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ที่เผยแพร่ของอาจารย์ที่ปรึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ผลการวิเคราะห์ความถี่วิทยานิพนธ์ที่เผยแพร่ของอาจารย์ที่ปรึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 แสดงผลโดยใช้ด้วย top authors' production 
over the time แสดงให้เห็นถึง ผลิตภาพของอาจารย์ผู ้สอนตลอดช่วงเวลาที่ได้ให้ค าปรึกษากับ
บัณฑิต ผลการวิจัย พบว่า เมื่อวิเคราะห์ความถี่วิทยานิพนธ์ที่เผยแพร่ของอาจารย์ที่ปรึกษา พบว่า  
ในมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มีอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีหน้าที่ควบคุมวิทยานิพนธ์จ านวน 94 คน โดยเป็น
ทั ้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและนอกหลักสูตร สังเกตเห็นได้ว ่า ส ่วนใหญ่อาจารย์ที ่ปรึกษา  
มีวิทยานิพนธ์ที ่เผยแพร่ออกมาอย่างต่อเนื ่องตลอดช่วงเวลาตั ้งแต่ปีการศึกษา 2553 - 2561  
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โดยมีอาจารย์ 4 ท่านที่มีข้อมูลที่มีวิทยานิพนธ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่องจนถึงปีการศึกษา 2561 ได้แก่ 
อาจารย์ A B C และ H รายละเอียดดังแผนภาพ 6.1 

 
แผนภำพ 6.1 ความถี่วิทยานิพนธ์ที่เผยแพร่ของอาจารย์ที่ปรึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวิจัย

แห่งชาติในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 

ผลการวิเคราะห์จ านวนวิทยานิพนธ์ที่เผยแพร่ของอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยวิจัยแหง่ชาติ 
ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 แสดงผลโดยใช้แผนภูมิแท่ง ผลการวิจัย พบว่า เมื่อพิจารณาจ านวน
วิทยานิพนธ์ที ่เผยแพร่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2561 โดยเลือกอาจารย์ 
ที่ปรึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนที่มีวิทยานิพนธ์เผยแพร่สูงที ่สุด 10 ล าดับแรก พบว่า  
มีวิทยานิพนธ์ที่เผยแพร่ออกมาอยู่ระหว่าง 10 - 50 ฉบับ และอาจารย์ที่ปรึกษาที่เผยแพร่วิทยานิพนธ์
มากกว่า 20 ฉบับ จ านวน 5 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ A B C D และอาจารย์ E รายละเอียดดังแผนภาพ 6.2 
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แผนภำพ 6.2 จ านวนวิทยานิพนธ์ที่เผยแพร่ของอาจารย์ที่ปรึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ในช่วงปี
การศึกษา 2553 – 2562 แสดงผลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เครือข่าย แสดงให้เห็นถึง ความสัมพันธ์
ของอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ในการก ากับดูแลวิทยานิพนธ์ของบัณฑิต ผลการวิจัย 
พบว่า สามารถจ าแนกกลุ่มเครือข่ายความสัมพันธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาได้ 2 กลุ่ม ประกอบด้วย  
กลุ่มเครือข่าย a-f กลุ่มเครือข่าย b-d-m สังเกตเห็นได้ว่า ลักษณะเครือข่ายที่เกิดขึ้นเป็นเครือข่าย
แบบคู่ และเครือข่ายสามประสาน นอกจากนี้ยังพบว่า มีอาจารย์ที่ปรึกษาที่ไม่รวมกลุ่มเป็นเครือข่าย 
เมื ่อพิจารณาเป็นรายเครือข่ายเห็นได้ว่า  เครือข่าย a-f จับคู ่เป็นเครือข่ายเพียงสองท่าน และ 
เป็นเครือข่ายที่มีจ านวนวิทยานิพนธ์เผยแพร่มากที่สุด โดยอาจารย์ a เป็นศูนย์กลางของเครือข่าย 
ในขณะที่ กลุ่มเครือข่าย b-d-m เป็นเครือข่ายสามประสานที่มีอาจารย์ d เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมกับ
อาจารย์ b และอาจารย์ m และเป็นที่น่าสังเกตว่าแต่ละเครือข่ายไม่มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอ่ืน ๆ 
จากผลการวิเคราะห์สังเกตเห็นว่า เครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษาอาจจะเกิดจากความสัมพันธ์ส่วนตัวและ
มีความคุ้นเคยกันจึงร่วมกันเผยแพร่วิทยานิพนธ์ หรืออาจเป็นเพราะมีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้  
ที่ใกล้เคียงกัน อีกทั้งอาจเป็นเพราะผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทจ านวนมากจึงอาศัยอาจารย์ 
ที่ปรึกษาเพียงท่านเดียว ท าให้ไม่มีความสัมพันธ์กับเครือข่ายอ่ืน รายละเอียดดังแผนภาพ 6.3 
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แผนภำพ 6.3 ความสัมพันธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติในช่วงปี
การศึกษา 2553 – 2562 

ตอนที่ 2 กำรวิเครำะห์พัฒนำกำรกำรออกแบบกำรวิจัย กรณีศึกษำมหำวิทยำลัยวิจัย

แห่งชำติในช่วงปีกำรศึกษำ 2553 – 2562 

การวิเคราะห์พัฒนาการการออกแบบการวิจัย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ในช่วง 
ปีการศึกษา 2553 – 2562 วิเคราะห์โดยน าข้อมูลที่มีจ านวนสูงสุด 3 อันดับแรกในประเด็นดังนี้  
(1) ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญของประเภทการวิจัย (2) ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญของการวิเคราะห์
ข้อมูล (3) ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญของวัตถุประสงค์การวิจัย (4) ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญของ
นวัตกรรม (5) ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญของตัวอย่างวิจัย (6) ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญของประโยชน์
ที่ได้รับ (7) ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญของตัวแปรวิจัย และ (8) ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญของเทคนิค
การสอน โดยการวิเคราะห์ความถีจ่ าแนกตามปี แสดงผลโดยใช้เทคนิคแผนภูมิความร้อน (heat map) 
ได้ผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

ผลการวิเคราะห์พัฒนาการการออกแบบการวิจัย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
ในช ่วงป ีการศ ึกษา 2553 – 2562 ส ่วนใหญ่เป ็นการว ิจ ัยเช ิงทดลอง  โดยส ังเกตได ้จาก  
(1) ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญของประเภทการวิจัย มีการเผยแพร่งานวิจัยเชิงทดลองต่อเนื่องในช่วงปี
การศึกษา 2553 ถึง 2561 มีจ านวนการค้นคืนตั้งแต่ 1 ถึง 43 ครั้งในแต่ละปี (2) ผลการวิเคราะห์ค า
ส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล เห็นได้ว่าค าที่ค้นคืนที่เป็นสถิติแบบบรรยาย คือ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตราฐาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 – 2561 ส่วนสถิติอ้างอิง คือ สถิติทดสอบที ที่มีใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 – 2560 (3) ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญของวัตถุประสงค์
การวิจัย เห็นได้ว่า ค าที่ค้นคืนได้สองอันดับแรก คือ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ และเพื่อศึกษา 
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ผลการใช้ และเพ่ือพัฒนารูปแบบ ซึ่งใช้ในการจัดท าวิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 
– 2561 ทั้งสามประเด็นเป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เน้น
ด าเนินการวิจัยเชิงทดลอง และการวิจัยและพัฒนา เนื่องจาก สาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการ
สอนมุ่งพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและออกแบบวิธีการสอนที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ  

สาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอนนิยมสร้างนวัตนกรรมที่มีลักษณะเป็นสื่อการสอน
แบบออฟไลน์ตั ้งแต่ปีการศึกษา 2554 – 2561 เห็นได้จากผลการค้นคืนค าส าคัญ คือ กิจกรรม 
การเรียนรู้ บทเรียน และรูปแบบการเรียนการสอน นวัตกรรมที่สร้างขึ้นส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะ
หนังสือ บทเรียน และแบบฝึกหัดตั ้งแต่ปีการศึกษา 2554 – 2561 ซึ ่งนวัตกรรมทั ้งสามแบบ 
เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน และเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของการสอน 
ในชั้นเรียน ชี้ให้เห็นว่า สาขาที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรและการสอนนิยมสร้างนวัตกรรมประเภทนี้จนถึง
ปัจจุบัน ล าดับสุดท้ายสังเกตเห็นว่า ปรากฏค าว่า รูปแบบการเรียนการสอน ที่สามารถน าไปปรับใช้ 
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีความแตกต่างกันได้ 

นอกจากนั้นผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า สาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอนมุ่งพัฒนา
ระดับชั ้นเรียน สังเกตได้จาก (1) ผลการค้นคืนค าส าคัญของตัวอย่างวิจัยมีข้อมูลที ่ปรากฏให้เห็  
นปีการศึกษา 2553 จนถึง 2561 ไปในทิศทางเดียวกัน คือ ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความเป็นไปได้ว่าทั้งสามกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์โดยตรง
จากการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือบัณฑิตผู้จัดท าวิทยานิพนธ์เป็นบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการศึกษา
หรือโรงเรียน (2) ประโยชน์ที ่ได้รับจากการวิจัยตั ้งแต่ปีการศึกษา 2553 จนถึง 2561 ยังคงสร้าง
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน คือค าว่า กิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนการสอน และการพัฒนา
หลักสูตร (3) ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญของตัวแปรวิจัยที่ปรากฏทุกปีการศึกษา ได้แก่ ตัวแปรเจตคติ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดเห็น ยิ่งตอกย ้าถึงการด าเนินการวิจัยที่เน้นบริบทในชั้นเรียน  

เมื่อพิจารณาเทคนิคสอนจะเห็นได้ว่า ปรากฏเทคนิคการสอนที่กระจายในแต่ละปีที่ศึกษา
แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า ไม่สามารถค้นคืนค าที่เกี่ยวกับเทคนิคการสอนได้มากนัก 
เนื่องจาก วิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่ของสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอนไม่ระบุเทคนิคการสอน 
ที่ชัดเจนไว้ในตัวเนื้อหาวิทยานิพนธ์ รายละเอียดดังแผนภาพ 6.4 
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แผนภำพ 6.4 การวิเคราะห์พัฒนาการการออกแบบการวิจัย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 

ตอนที่ 3 กำรวิเครำะห์ผู้ได้รับประโยชน์จำกองค์ควำมรู้ที่ได้จำกวิทยำนิพนธ์ กรณีศึกษำ

มหำวิทยำลัยวิจัยแห่งชำติในช่วงปีกำรศึกษำ 2553 - 2562 

ผลการวิเคราะห์ผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 ได้จากการบูรณาการข้อมูลระหว่างข้อมูลนวัตกรรมกับ
ข้อมูลผู้ได้รับประโยชน์จากการวิจัยเข้าด้วยกัน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับประโยชน์  
จากการว ิจ ัยในเช ิงล ึก คณะผู ้ว ิจ ัยแบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์เป ็น 5 ตอนย่อย ด ังนี้ 
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(1) การวิเคราะห์ค าส าคัญของผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ (2) การวิเคราะห์เครือข่ายค าส าคัญของ
ผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ (3) การวิเคราะห์แนวโน้มประเด็นส าคัญของผู้ได้รับประโยชน์จากองค์
ความรู้ (4) การวิเคราะห์วิวัฒนาการของผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ และ (5) การวิเคราะห์พลวัต
การเปลี่ยนแปลงค าส าคัญของผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) กำรวิเครำะห์ค ำส ำคัญของผู้ได้รับประโยชน์จำกองค์ควำมรู้ 
จากการวิเคราะห์ค าส าคัญของผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ที ่ได้จากวิทยานิพนธ์ ของ

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 ด้วยการจับคู ่ค าส าคัญ 2 ค า คือ 
ประโยชน์ที่ได้รับ และผู้ได้รับประโยชน์แสดงผลโดยใช้เทคนิค word cloud แสดงให้เห็นถึง ประโยชน์
ที่ได้รับและผู้ได้รับประโยชน์ที่ปรากฏจากข้อมูลที่ได้ค้นคืนมา ผลการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ได้รับ
ประโยชน์จากองค์ความรู้เป็น “กิจกรรมการเรียนรู้ที ่ให้ประโยชน์กับครู” มากที่สุด ส่วนผู้ได้รับ
ประโยชน์จากองค์ความรู้ในล าดับรองลงมา คือ “กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ประโยชน์กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาต้น” “กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ประโยชน์กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย” และ 
“ ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร เ ร ี ย น รู้  
ที่ให้ประโยชน์กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปลาย”ผลการวิเคราะห์ส่วนนี้ยิ่งชี้ให้เห็นว่า ผู้ได้รับประโยชน์
จากองค์ความรู้ส่วนใหญ่เป็นครูและนักเรียนที่ได้รับนวัตกรรมดังกล่าว รวมทั้ง ตัวนวัตกรรมที่ได้รับเป็น
นวัตกรรมในระดับชั้นเรียนกล่าวคือ ผลผลิตสุดท้ายของมหาวิทยาลัยเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปใช้แก้ปัญหาในชั้นเรียน รายละเอียดดังแผนภาพ 6.5 และตาราง 6.1  

 
แผนภำพ 6.5 ค าส าคัญของผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 
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ตำรำง 6.1 จ านวนความถี่และร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ 

ค ำ จ ำนวน ร้อยละ ค ำ จ ำนวน ร้อยละ 
1 กิจกรรมการเรียนรู้_ครู 42 33.87 6 กิจกรรมการเรียนรู้_ผู้บริหาร 6 4.84 
2 กิจกรรมการเรียนรู้_มัธยมศึกษาต้น 20 16.13 7 โปรแกรมส่งเสริม_ครู 6 4.84 
3 กิจกรรมการเรียนรู้_ประถมศึกษาปลาย 12 9.68 8 กิจกรรมการเรียนรู้_ผู้ปกครอง 5 4.03 
4 กิจกรรมการเรียนรู้_มัธยมศึกษาปลาย 12 9.68 9 โปรแกรมส่งเสริม_มัธยมศึกษาต้น 5 4.03 
5 รูปแบบการเรียนการสอน_ครู 11 8.87 10 รูปแบบการเรียนการสอน_มัธยมศึกษาปลาย 5 4.03 

รวม 124 100 

หมำยเหตุ : ค าส าคัญที่ปรากฏในแผนภาพและตารางแสดงถึงประโยชน์ที่ได้รับพร้อมกับผู้ได้รับประโยชน์ ตัวอย่าง คือ กิจกรรมการ
เรียนรู_้คร ูหมายถึง ประโยชน์ที่ได้รับ คือ กิจกรรมการเรียนรู้ และครูเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมการเรียนรู้นั้น ๆ นอกจากนี้ค า
ว่า ประถมศึกษาต้น หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษา 1-3 ขณะที่ ประถมศึกษาปลาย หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษา 4-6 

(2) กำรวิเครำะห์เครือข่ำยค ำส ำคัญของผู้ได้รับประโยชน์จำกองค์ควำมรู้ 
จากการวิเคราะห์เครือข่ายค าส าคัญของผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์

ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 ด้วยการจับคู่ค าส าคัญ 2 ค า คือ 
ประโยชน์ที่ได้รับ และผู้ได้รับประโยชน์แสดงผลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เครือข่าย แสดงให้เห็นถึง 
ภาพความสัมพันธ์ของประโยชน์ที่ได้รับและผู ้ได้รับประโยชน์ที ่ปรากฏจากข้อมูลที่ได้ค้นคืนมา 
ผลการวิจัย พบว่า จัดกลุ่มของเครือข่ายค าส าคัญของผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ได้ 3 กลุ่ม คือ 
เครือข่าย “กิจกรรมการเรียนรู้ที ่ให้ประโยชน์กับครู” เครือข่าย “รูปแบบการเรียนการสอนที่ให้
ประโยชน์กับครู” และเครือข่าย “โปรแกรมส่งเสริมที่ให้ประโยชน์กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น”  

เมื่อพิจารณาเครือข่าย “กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ประโยชน์กับครู” โดยมีค าว่า “กิจกรรม  
การเรียนรู้ที ่ให้ประโยชน์กับครู” เป็นศูนย์กลางของเครือข่าย เห็นได้ว่า สมาชิกในเครือข่ายเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ คือ ครู นักเรียน ผู้บริหาร และผู้ปกครอง  
ในขณะเดียวกัน กิจกรรมการเรียนรู ้ที ่ให้ประโยชน์กับครูมีการเชื ่อมโยงกับกิจกรรมการเรียนรู้  
ที่ให้ประโยชน์กับนักเรียนหลายระดับชั้น 

เมื่อพิจารณาเครือข่าย “รูปแบบการเรียนการสอนที่ให้ประโยชน์กับครู” ที่มผีู้ได้รับประโยชน์
จากองค์ความรู ้ คือ ครู และนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ซึ่งมีลักษณะเครือข่ายแบบสามประสาน ที่มีการเชื่อมโยงกับศูนย์กลางเครือข่าย คือ รูปแบบการเรียน
การสอนที่ให้ประโยชน์กับครูเท่านั้น อาจเป็นเพราะนวัตกรรมในลักษณะรูปแบบการเรียนการสอน  
มักด าเนินการวิจัยกับตัวอย่างวิจัยที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยม และมักน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการเรียน
การสอนของครู  

นอกจากนี้ เมื ่อพิจารณาเครือข่าย “โปรแกรมส่งเสริม” เห็นได้ว่า สมาชิกในเครือข่าย 
เป็นโปรแกรมส่งเสริมครู โปรแกรมส่งเสริมนักเรียน และโปรแกรมส่งเสริมผู้บริหารโรงเรียน ที่มีผู้ได้รับ
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ประโยชน์จากองค์ความรู ้ คือ ครู นักเรียน และผู้บริหารโรงเรียน ที่ยังมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับ
เครือข่ายอ่ืน  รายละเอียดดังแผนภาพ 6.6 และตาราง 6.2 

 
แผนภำพ 6.6 เครือข่ายค าส าคัญของผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวิจัย

แห่งชาติ ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 

ตำรำง 6.2 ค่าสถิติเครือข่ายค าส าคัญของผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ 

node Cluster Betweenness Closeness PageRank 

1 กิจกรรมการเรียนรู้_คร ู 1 26.967 0.029 0.288 

2 กิจกรรมการเรียนรู้_มัธยมศึกษาต้น 1 0.875 0.026 0.124 

3 กิจกรรมการเรียนรู้_ประถมศึกษาปลาย 1 0.000 0.024 0.046 

4 กิจกรรมการเรียนรู้_ผู้บริหาร 1 0.000 0.024 0.035 

5 กิจกรรมการเรียนรู้_บุคลากรทางการศึกษา 1 0.000 0.024 0.040 

6 กิจกรรมการเรียนรู้_มัธยมศึกษาปลาย 1 2.786 0.025 0.072 

7 กิจกรรมการเรียนรู้_ผู้ปกครอง 1 0.000 0.024 0.040 

8 รูปแบบการเรียนการสอน_คร ู 2 4.214 0.026 0.087 

9 รูปแบบการเรียนการสอน_มัธยมศึกษาต้น 2 0.000 0.026 0.059 

10 รูปแบบการเรียนการสอน_มัธยมศึกษาปลาย 2 0.158 0.023 0.043 

11 โปรแกรมส่งเสริม_ครู 3 0.000 0.008 0.083 

12 โปรแกรมส่งเสริม_มัธยมศึกษาต้น 3 0.000 0.008 0.083 

(3) กำรวิเครำะห์แนวโน้มประเด็นส ำคัญของผู้ได้รับประโยชน์จำกองค์ควำมรู้ 
จากการวิเคราะห์แนวโน้มประเด็นส าคัญของผู ้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู ้ที ่ได้จาก

วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 ด้วยการจับคู่ค าส าคัญ 2 
ค า คือ ประโยชน์ที่ได้รับ และผู้ได้รับประโยชน์แสดงผลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แนวโน้มประเด็น 
แสดงให้เห็นถึง ประเด็นประโยชน์ที่ได้รับและผู้ได้รับประโยชน์ที่ปรากฏมากที่สุดในปีการศึกษาจาก
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ข้อมูลที่ได้ค้นคืนมา ผลการวิจัย พบว่า มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประเด็นส าคัญในช่วงปีการศึกษา 
2556 – 2558 ในช่วงสั้น ๆ กล่าวคือ ผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ 3 อันดับแรกในช่วงนี้ ได้แก่ 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ประโยชน์กับครู กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ประโยชน์กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น และกิจกรรมการเรียนรู้ที ่ให้ประโยชน์กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนี้ 
ในช่วงปีการศึกษา 2558 มีการเผยแพร่หัวข้อส าคัญเพิ่มขึ้น ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ประโยชน์
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และรูปแบบการเรียนการสอนที่ให้ประโยชน์กับครู สังเกต  
ได้ว่า มีการระบุผู ้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ที ่แตกต่างไปจากเดิม กล่าวคือ เริ ่มมีนวัตกรรม 
ทางการศึกษาเป็นรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนมีกระบวนการพัฒนา
นวัตกรรมที่มีความซับซ้อนของวิธีการวิจัยในการตอบโจทย์วิจัย และได้ค าตอบที่มีความลึกซึ้งมากข้ึน 
อีกท้ังยังสามารถน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ในวงกว้างมากยิ่งข้ึน รายละเอียดดังแผนภาพ 6.7 

 
แผนภำพ 6.7 แนวโน้มประเด็นส าคัญของผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ กรณีศึกษามหาวิทยาลัย

วิจัยแห่งชาติในช่วงปีการศึกษา 2553 - 2562 

(4) กำรวิเครำะห์วิวัฒนำกำรของผู้ได้รับประโยชน์จำกองค์ควำมรู้ 
จากการวิเคราะห์วิวัฒนาการของผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ของ

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 ด้วยการจับคู่ค าส าคัญ 2 ค า คือ 
ประโยชน์ที ่ได้รับ และผู ้ได้ร ับประโยชน์แสดงผลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์วิว ัฒนาการ และ 
ได้แบ่งช่วงเวลาในการวิเคราะห์เป็นช่วงปีการศึกษา 2553-2556 และช่วงปีการศึกษา 2557-2562 
แสดงให้เห็นถึง ขนาดและทิศทางในการเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏจากข้อมูลที่ได้ค้นคืนมา ผลการวิจัย 
พบว่า มีการวิว ัฒนาการของประเด็นโดยสังเกตเห็นได้จาก การปรับลดกิจกรรมการเรียนรู้  
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ที่ให้ประโยชน์กับครูไประบุผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้เป็น กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ประโยชน์กับ
นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้น และรูปแบบการเรียนการสอนที ่ให้ประโยชน์กับครู รวมทั้ง  
ระบุผู ้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู ้เพิ ่ม เป็นกิจกรรมการเรียนรู ้ที ่ให้ประโยชน์กับทั ้งครูและ
ผู้ปกครอง อีกทั้งปรับผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้จากโปรแกรมการส่งเสริมที่ผู้ได้รับประโยชน์
เป็นครูไปเป็นนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิเคราะห์นี ้ชี ้ให้เห็นถึง การปรับรูปแบบ
นวัตกรรมทางการศึกษา ซึ ่งส ่งผลให้เกิดการขยายผู ้ได ้ร ับประโยชน์จากองค์ความรู ้อ ีกด้วย 
รายละเอียดดังแผนภาพ 6.8 

 
แผนภำพ 6.8 วิวัฒนาการของผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

ในช่วงปีการศึกษา 2553 - 2562 

กรณีศึกษำพัฒนำกำรองค์ควำมรู ้เกี ่ยวกับกำรวิจัยด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที ่ได้จำก
วิทยำนิพนธ์ของมหำวิทยำลัยเปิด ในช่วงปีกำรศึกษำ 2553 – 2562  

มหำวิทยำลัย ฉ. เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่มีหน้าที่รับผิดชอบผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยใช้สื่อผสมต่าง ๆ ผ่านระบบการสอนทางไกลให้บัณฑิตสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยก าหนด
เป้าประสงค์ในการเปิดโอกาสและสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับประชาชน จากการรวบรวม
ข้อมูลจากฐานข้อมูล ThaiLis งานวิจัยฉบับนี้คณะผู้วิจัยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์ได้
จ านวน 574 ฉบับ โดยเป็นข้อมูลวิทยานิพนธ์ของสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา
ประถมศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน สาขาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา สาขาปฐมวัย สาขาประถมศึกษา สาขาจิตวิทยาการศึกษา สาขาพลศึกษา และ
สาขาวัดและประเมินผลการศึกษา  
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คณะผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกรณีศึกษามหาวิทยาลัยเปิด เป็น 3 
ตอน ดังนี้  (1) การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ที่เผยแพร่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในช่วงปีการศึกษา 2553 – 
2562 (2) การวิเคราะห์พัฒนาการการออกแบบการวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 และ (3) 
การวิเคราะห์ผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที ่ 1 กำรสังเครำะห์วิทยำนิพนธ์ที ่เผยแพร่ของอำจำรย์ที ่ปรึกษำ  กรณีศึกษำ

มหำวิทยำลัยเปิดในช่วงปีกำรศึกษำ 2553 – 2562 

ผลการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ที่เผยแพร่ของอาจารย์ที่ปรึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเปิด 
ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

เมื่อวิเคราะห์ความถี่วิทยานิพนธ์ที่เผยแพร่ของอาจารย์ที่ปรึกษา พบว่า ในมหาวิทยาลัยเปิด 
มีอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีหน้าที่ควบคุมวิทยานิพนธ์จ านวน 89 คน โดยเป็นทั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และนอกหลักสูตร สังเกตเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่อาจารย์ที่ปรึกษามีวิทยานิพนธ์ที่เผยแพร่ออกมาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดช่วงเวลา โดยมีผลงานวิทยานิพนธ์ต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 - 2562 มีเพียง
อาจารย์ D เท่านั้นที่มขี้อมูลที่มีวิทยานิพนธ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่องจนถึงปีการศึกษา 2562 อาจเป็นเพราะ
ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาอาจไม่ได้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยอาจเพิ่มเติมข้อมูลภายหลัง
บัณฑิตจบการศึกษา ท าให้ไม่สามารถค้นคืนข้อมูลเป็นปัจจุบันได้ รายละเอียดดังแผนภาพ 6.10 

 
แผนภำพ 6.9 ความถี่วิทยานิพนธ์ที่เผยแพร่ของอาจารย์ที่ปรึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเปิดในช่วง

ปีการศึกษา 2553 – 2562 
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เมื ่อพิจารณาจ านวนวิทยานิพนธ์ที่เผยแพร่ของอาจารย์ที ่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเปิด ในช่วงปี
การศึกษา 2553 – 2561 โดยเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนที่มีวิทยานิพนธ์เผยแพร่สูง
ท ี ่ สุ ด  
10 ล าดับแรก พบว่า มีวิทยานิพนธ์ที่เผยแพร่ออกมาอยู่ระหว่าง 20 - 70 ฉบับ และอาจารย์ที่ปรึกษาที่เผยแพร่
วิทยานิพนธ์มากกว่า 40 ฉบับ จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ A B C และอาจารย์ D รายละเอียดดังแผนภาพ 6.11 

 
แผนภำพ 6.10 จ านวนวิทยานิพนธ์ที่เผยแพร่ของอาจารย์ที่ปรึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเปิด

ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเปิด ในช่วงปีการศึกษา 

2553 – 2562 พบว่า กลุ่มเครือข่าย a-b-g-l เป็นกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีวิทยานิพนธ์เผยแพร่มาก
ที่สุด และมีความร่วมมือในการเผยแพร่วิทยานิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นสมาชิกในกลุ่มจ านวน
มาก โดยสามารถจ าแนกกลุ่มเครือข่ายความสัมพันธ์ได้ 4 คน ประกอบด้วย อาจารย์ a b g และ l 
สังเกตได้ว่า อาจารย์ g และอาจารย์ l มีวิทยานิพนธ์เผยแพร่น้อยกว่าอาจารย์ของทุกกลุ่ม และ 
มีความสัมพันธ์กับอาจารย์ a กับอาจารย์ b มาก นอกจากนี้กลุ่มเครือข่ายรองลงมา ได้แก่ เครือข่าย 
e-m-h และเคร ือข ่าย f-c แต่อย ่างไรก็ตามสังเกตเห ็นได ้ว ่า เคร ือข ่ายอาจารย ์กล ุ ่มต่าง ๆ  
ไม่ได้มีการเชื่อมโยงกันอาจเนื่องมาจากอาจารย์แต่ละเครือข่ายมีความเชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่ม หรือ  
มีความคุ้นเคยกันจึงร่วมกันก ากับดูแลวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตร่วมกัน รายละเอียดดังแผนภาพ 6.12 
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แผนภำพ 6.11 ความสัมพันธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเปิดในช่วงปีการศึกษา 

2553 – 2562 

ตอนที่ 2 กำรวิเครำะห์พัฒนำกำรกำรออกแบบกำรวิจัย กรณีศึกษำมหำวิทยำลัยเปิด

ในช่วงปีกำรศึกษำ 2553 – 2562 

การวิเคราะห์พัฒนาการการออกแบบการวิจัย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเปิดในช่วงปีการศึกษา 
2553 – 2562 วิเคราะห์โดยน าข้อมูลที่มีจ านวนสูงสุด 3 อันดับแรกในประเด็น (1) ผลการวิเคราะหค์ า
ส าคัญของประเภทการวิจัย (2) ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล (3) ผลการวิเคราะห์
ค าส าคัญของวัตถุประสงค์การวิจัย (4) ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญของนวัตกรรม (5) ผลการวิเคราะห์ 
ค าส าคัญของตัวอย่างวิจัย (6) ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญของประโยชน์ที่ได้รับ (7) ผลการวิเคราะห์ 
ค าส าคัญของตัวแปรวิจัย และ (8) ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญของเทคนิคการสอน โดยการวิเคราะห์
ความถีจ่ าแนกตามปี แสดงผลโดยใช้เทคนิคแผนภูมิความร้อน (heat map) ได้ผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

ผลการวิเคราะห์พัฒนาการการออกแบบการวิจัย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเปิดในช่วง 
ปีการศึกษา 2553 – 2562 ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยสังเกตได้จาก (1) ผลการวิเคราะห์ค า
ส าคัญของประเภทการวิจัยมีการเผยแพร่งานวิจัยเชิงทดลองต่อเนื่องในช่วงปีการศึกษา 2553 ถึง 
2559 มีจ  านวนการค้นคืนตั ้งแต่ 1 ถึง 29 ครั ้งในแต่ละปี (2) ผลการวิเคราะห์ค าส  าคัญของ 
การวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค าท่ีค้นคืนไดเ้ป็นสถิติอ้างอิง คือ สถิติทดสอบที ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 – 
2562 และ (3) ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญของวัตถุประสงค์การวิจัยจะเห็นได้ว่าสองอันดับแรกที่ค้นคืน
ได้ คือ เพื ่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน และเพื ่อเปรียบเทียบความสามารถ และ 
พบอย่างต่อเนื ่องตั ้งแต่ปีการศึกษา 2553 – 2562  ทั ้งสามประเด็นเป็นหลักฐานที่ชี ้ให้เห็นว่า
วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยเปิดเน้นการวิจัยเชิงทดลอง เนื่องจาก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
มุ่งพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและวิธีการสอนที่สร้างสรรค์ใหม่ ๆ  
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สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนนิยมสร้างนวัตนกรรมใหม่ที ่มีลักษณะเป็นสื ่อออฟไลน์  
ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2553 – 2562 เห็นได้จากผลการค้นคืนค า นวัตกรรมที่สร้างขึ้นส่วนใหญ่ะอยู่ใน
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้ อาจเป็นเพราะกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผลดีเกิดขึ้นกับผู้เรียนโดยตรง และ
รองลงมาคือ หนังสือ และนิทาน อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 – 2561 อาจเพราะหนังสือ 
นิทาน และบทเรียน เหมาะสมในการเป็นสื่อการสอนในช่วงเวลานั้นเพราะการสอนออนไลน์ยังไม่เป็น
ที่นิยมมากนัก ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเว็บและอินเตอร์เน็ตสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม หนังสือ นิทาน เป็นสื่อการสอนแบบออฟไลน์ที่ไม่จ าเป็นต้องใช้
ระบบอินเทอร์เน็ตอาจเหมาะสมในการพกพาและใช้งานในทุกสถานที่ รวมทั้งอาจเป็นเพราะตัวอย่าง
วิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ไม่คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีมากนักสาขาวิชาหลักสูตรและ 
การสอนนิยมจึงนิยมสร้างนวัตกรรมประเภทนี้จนถึงปัจจุบัน 

นอกจากนั้น ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนมุ่งพัฒนาระดับชั้น
เรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 จนถึง 2562 สังเกตได้จาก (1) ผลการค้นคืนค าส าคัญของตัวอย่างวิจัยมี
ข้อมูลที่ปรากฏให้เห็นปีการศึกษา 2553 จนถึง 2562 ไปในทิศทางเดียวกัน คือ ครู นักเรียน โดยส่วน
ใหญ่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย มีความเป็นไปได้ว่า 
ทั้งสองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนมุ่งพัฒนา และถือได้ว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียของงานวิจัย (2) ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 จนถึง 2562 ยังคงสร้างกิจกรรม
ในชั้นเรียน คือ ค าว่า กิจกรรมการเรียนรู้ และ (3) ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญของตัวแปรวิจัยนั้นเป็น 
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับชั้นเรียนในทุกปีการศึกษา ได้แก่ เจตคติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดเห็น 

เมื่อพิจารณาเทคนิคสอนเห็นได้ว่า ปรากฏค าที่เกี ่ยวข้องกับเทคนิคการสอนแตกต่างกัน 
ในแต่ละปีที่ศึกษา แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า ค าที่ค้นคืนมาได้ไม่มากนัก เนื่องจากวิทยานิพนธ์ 
ส่วนใหญ่ของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนไม่ได้ระบุเทคนิคการสอนที่ชัดเจนไว้ในเล่มวิทยานิพนธ์ 
รายละเอียดดังแผนภาพ 6.13 
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แผนภำพ 6.12 การวิเคราะห์พัฒนาการการออกแบบการวิจัย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเปิด  

ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 
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ตอนที่ 3 กำรวิเครำะห์ผู้ได้รับประโยชน์จำกองค์ควำมรู้ที่ได้จำกวิทยำนิพนธ์ กรณีศึกษำ

มหำวิทยำลัยเปิดในช่วงปีกำรศึกษำ 2553 - 2562 

ผลการวิเคราะห์ผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
เปิดในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 ได้จากการบูรณาการข้อมูลระหว่างข้อมูลนวัตกรรมกับข้อมูล 
ผู้ได้รับประโยชน์จากการวิจัยเข้าด้วยกัน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับประโยชน์จากการ
วิจัยในเชิงลึก คณะผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์เป็น 5 ตอนย่อย ดังนี้ (1) การวิเคราะห์ 
ค าส าคัญของผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ (2) การวิเคราะห์เครือข่ายค าส าคัญของผู้ได้รับประโยชน์
จากองค์ความรู ้ (3) การวิเคราะห์แนวโน้มประเด็นส าคัญของผู ้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้  
(4) การวิเคราะห์วิวัฒนาการของผู ้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู ้ และ (5) การวิเคราะห์พลวัต 
การเปลี่ยนแปลงค าส าคัญของผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) กำรวิเครำะห์ค ำส ำคัญของผู้ได้รับประโยชน์จำกองค์ควำมรู้ 
จากการวิเคราะห์ค าส าคัญของผู ้ได้ร ับประโยชน์จากองค์ความรู ้ที ่ได้จากวิทยานิพนธ์  

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเปิดในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 ด้วยการจับคู่ค าส าคัญ 2 ค า คือ 
ประโยชน์ที ่ได้ร ับ และผู ้ได้ร ับประโยชน์แสดงผลโดยใช้เทคนิค word cloud แสดงให้เห็นถึง 
ประโยชน์ที ่ได้ร ับและผู ้ได้ร ับประโยชน์ที ่ปรากฏจากข้อมูลที ่ได้ค้นคืนมา ผลการวิจัย พบว่า  
มีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์เครือข่ายค าส าคัญของผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ข้างต้น
กล่าวคือ ส่วนใหญ่ผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้คือ “กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ประโยชน์กับครู” 
มากที่สุด ส่วนผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ในล าดับรองลงมา คือ “นิทานที่ให้ประโยชน์กับครู” 
และ “บทเรียนที่ให้ประโยชน์กับครู”  ผลการวิเคราะห์ส่วนนี้ยิ่งชี้ให้เห็นว่า ผู้ได้รับประโยชน์จาก 
องค์ความรู้ส่วนใหญ่เป็นครูและนักเรียนที่ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมดังกล่าว รวมทั้งตัวนวัตกรรม
ที่ได้รับเป็นนวัตกรรมในระดับชั้นเรียน รายละเอียดดังแผนภาพ 6.14 และตาราง 6.3 

 

 
แผนภำพ 6.13 ค าส าคัญของผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเปิดในช่วงปี

การศึกษา 2553 – 2562 
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ตำรำง 6.3 ความถี่และร้อยละค าส าคัญของผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเปิด 
ค ำ จ ำนวน ร้อยละ ค ำ จ ำนวน ร้อยละ 

1 กิจกรรมการเรียนรู้_คร ู 70 22.08 9 นิทาน_มัธยมศึกษาต้น 17 5.36 

2 นิทาน_คร ู 33 10.41 10 นิทาน_ประถมศึกษาปลาย 12 3.79 

3 บทเรียน_ครู 27 8.52 11 กิจกรรมการเรียนรู้_ท้องถิ่น 11 3.47 

4 กิจกรรมการเรียนรู้_มัธยมศึกษาต้น 26 8.20 12 บทเรียน_ประถมศึกษาปลาย 10 3.15 

5 กิจกรรมการเรียนรู้_ประถมศึกษาปลาย 25 7.89 13 นิทาน_มัธยมศึกษาปลาย 9 2.84 

6 กิจกรรมการเรียนรู้_มัธยมศึกษาปลาย 25 7.89 14 บทเรียน_มัธยมศึกษาต้น 8 2.52 

7 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน_คร ู 18 5.68 15 แบบฝึก_มัธยมศึกษาต้น 8 2.52 

8 แบบฝึก_คร ู 18 5.68 รวม 317 100 

หมำยเหตุ : ค าส าคัญที่ปรากฏในแผนภาพและตารางแสดงถึงประโยชน์ที่ได้รับพร้อมกับผู้ได้รับประโยชน์ ตัวอย่าง คือ กิจกรรมการ
เรียนรู_้คร ูหมายถึง ประโยชน์ที่ได้รับ คือ กิจกรรมการเรียนรู้ และครูเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมการเรียนรู้นั้น ๆ นอกจากนี้ค า
ว่า ประถมศึกษาต้น หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษา 1-3 ขณะที่ ประถมศึกษาปลาย หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษา 4-6 

(2) กำรวิเครำะห์เครือข่ำยค ำส ำคัญของผู้ได้รับประโยชน์จำกองค์ควำมรู้ 
จากการวิเคราะห์เครือข่ายค าส าคัญของผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์

ของมหาวิทยาลัยเปิดในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 ด้วยการจับคู่ค าส าคัญ 2 ค า คือ ประโยชน์ที่
ได ้ร ับ และผู ้ได ้ร ับประโยชน์แสดงผลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เครือข่าย แสดงให้เห็นถึง  
ภาพความสัมพันธ์ของประโยชน์ที่ได้รับและผู ้ได้รับประโยชน์ที ่ปรากฏจากข้อมูลที่ได้ค้นคืนมา 
ผลการวิจัย พบว่า จัดกลุ่มของเครือข่ายค าส าคัญของผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ได้ 3 กลุ่ม คือ 
เครือข่าย “กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ประโยชน์กับครู” เครือข่าย “บทเรียนและบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่ให้ประโยชน์กับครู” และเครือข่าย “นิทานและแบบฝึกหัดที่ให้ประโยชน์กับครู”   

เมื่อพิจารณาเครือข่าย “กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ประโยชน์กับครู” โดยมีค าว่า “กิจกรรม 
การเรียนรู้ที ่ให้ประโยชน์กับครู” เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายเห็นได้ว ่า สมาชิกในเครือข่าย 
เป็นกิจกรรมทางการศึกษาที่มีผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ คือ ครู และนักเรียน ในขณะเดียวกัน 
กิจกรรมการเรียนรู ้มีการเชื ่อมโยงกับเครือข่าย “บทเรียนและบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ที ่ให ้ประโยชน์กับครู” เมื ่อพิจารณาเครือข่าย “บทเรียนและบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ที่ให้ประโยชน์กับครู” เห็นได้ว่า ผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ คือ ครู และนักเรียน แสดงว่า 
บทเรียนและบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมในห้องเรียนจึงมี  
การสร้างองค์ความรู้นี้ควบคู่กัน รายละเอียดดังแผนภาพ 6.15 และตาราง 6.4 
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แผนภำพ 6.14 เครือข่ายค าส าคัญของผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเปิด

ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 
ตำรำง 6.4 ค่าสถิติการวิเคราะห์เครือข่ายค าส าคัญของผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ กรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยเปิด 
node Cluster Betweenness Closeness PageRank 

1 บทเรียน_คร ู 1 4.231 0.021 0.112 
2 บทเรียน_มัธยมศึกษาต้น 1 0.000 0.021 0.056 

3 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน_ครู 1 1.769 0.021 0.097 
4 บทเรียน_ประถมศึกษาปลาย 1 0.000 0.019 0.039 
5 กิจกรรมการเรียนรู้_คร ู 2 14.334 0.022 0.186 
6 กิจกรรมการเรียนรู้_มัธยมศึกษาตน้ 2 1.600 0.021 0.088 
7 กิจกรรมการเรียนรู้_ประถมศึกษาปลาย 2 0.000 0.020 0.064 
8 กิจกรรมการเรียนรู้_มัธยมศึกษาปลาย 2 0.000 0.019 0.051 

9 กิจกรรมการเรียนรู้_ท้องถิ่น 2 0.066 0.020 0.057 
10 นิทาน_ครู 3 1.000 0.009 0.122 
11 แบบฝึก_คร ู 3 0.000 0.009 0.030 

12 นิทาน_มัธยมศึกษาต้น 3 0.000 0.009 0.099 

(3) กำรวิเครำะห์แนวโน้มหัวข้อส ำคัญของผู้ได้รับประโยชน์จำกองค์ควำมรู้ 
จากการวิเคราะห์แนวโน้มหัวข้อส าคัญของผู ้ได้ร ับประโยชน์จากองค์ความรู ้ที ่ได ้จาก

วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยเปิดในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 ด้วยการจับคู่ค าส าคัญ 2 ค า คือ 
ประโยชน์ที่ได้รับ และผู้ได้รับประโยชน์แสดงผลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แนวโน้มประเด็น แสดงให้
เห็นถึง ประเด็นประโยชน์ที่ได้รับและผู้ได้รับประโยชน์ที่ปรากฏมากที่สุดในปีการศึกษาจากข้อมูล  
ที่ได้ค้นคืนมา ผลการวิจัย พบว่า ในช่วงปีการศึกษา 2554 – 2557 หัวข้อส าคัญที่เกี่ยวกับ กิจกรรม 
การเรียนรู้ที่ให้ประโยชน์กับครู นิทานที่ให้ประโยชน์กับครู มีแนวโน้มการเผยแพร่หัวข้อส าคัญนี้เป็น
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จ านวนมากติดสองอันดับแรก แสดงให้เห็นว่า บัณฑิตนิยมสร้างองค์ความรู ้ว ิทยานิพนธ์ในกลุ ่มครู  
ในช่วงปี 2556 และอันดับถัดไปจะเห็นได้ว่าเป็นองค์ความรู้ที่สร้างประโยชน์ให้เกิดกับนักเรียนเป็นส่วนใหญ่  

จากแผนภาพ 6.7 สังเกตได้ว่า มีแนวโน้มการเปลี ่ยนแปลงของการเผยแพร่หัวข้อส าคัญ 
ที่แตกต่างไปจากเดิม กล่าวคือ มีการปรับเปลี่ยนนวัตกรรมจากนิทานและบทเรียนไปเป็นกิจกรรม  
การเรียนรู้และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งอาจเป็นเพราะบัณฑิตเป็นบุคลากรทางการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาจึงผลิตนวัตกรรมเป็นนิทาน รวมทั้งบัณฑิตออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้มาใช้
แก้ปัญหาในชั้นเรียนที่สามารถตอบโจทย์วิจัย และได้ค าตอบที่มีความลึกซึ้งมากขึ้น รายละเอียดดัง
แผนภาพ 6.16 

 
แผนภำพ 6.15 แนวโน้มประเด็นส าคัญของผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ 

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเปิดในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 

(4) กำรวิเครำะห์วิวัฒนำกำรของผู้ได้รับประโยชน์จำกองค์ควำมรู้ 
การวิเคราะห์วิวัฒนาการของผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ที ่ได้จากวิทยานิพนธ์ของ

มหาวิทยาลัยเปิดในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 ซึ ่งผลการวิเคราะห์ส่วนนี ้แสดงให้เห็นถึง
วิวัฒนาการของประเด็นผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ตามช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป คณะผู้วิจัยได้
แบ่งช่วงเวลาในการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงปีการศึกษา 2553 – 2556 และช่วงปีการศึกษา 
2556 – 2562 โดยผลการวิเคราะห์วิวัฒนาการนี้ และช่วงปีการศึกษา 2556 – 2562 แสดงให้เห็นถึง 
ขนาดและทิศทางในการเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏจากข้อมูลที่ได้ค้นคืนมา ผลการวิจัย พบว่า  มีงานวิจัย 
ที่เน้นผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้เป็นครูเพิ่มขึ้น เช่น ในภาพรวมของการวิจัยเห็นได้ว่าจากเดิม
บัณฑิตผลิตรูปแบบการเรียนการสอนได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ประโยชน์กับ
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ครู และบทเรียนที ่ให้ประโยชน์กับนักเรียนชั ้นประถมศึกษาตอนปลายได้เปลี ่ยนเป็นบทเรียน 
ที่ให้ประโยชน์กับครู เป็นต้น อาจเพราะครูผู ้เป็นเบ้าหลอมความรู้ให้แก้นักเรียนหากพัฒนาครู  
ให้มีคุณภาพนักเรียนจะพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน รายละเอียดดังแผนภาพ 6.17 

 
แผนภำพ 6.16 วิวัฒนาการของผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเปิดในช่วงปี

การศึกษา 2553 - 2562 

กรณีศึกษำพัฒนำกำรองค์ควำมรู ้เกี ่ยวกับกำรวิจัยด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที ่ได้จำก
วิทยำนิพนธ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏในช่วงปีกำรศึกษำ 2553 – 2562  

มหำวิทยำลัย ฌ. เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีพันธกิจในการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู  
ด้วยการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น 
อย่างยั ่งยืนตามสภาพปัญหาและความต้องการที ่แท้จริงของชุมชน ด้วยจิตส านึก และภูมิใจใน
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น งานวิจัยฉบับนี้คณะผู้วิจัยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์ได้จ านวน 
352 ฉบับ  

คณะผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น  
3 ตอน ดังนี้  (1) การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ที่เผยแพร่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในช่วงปีการศึกษา 2553 
– 2562 (2) การวิเคราะห์พัฒนาการการออกแบบการวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 และ (3) 
การวิเคราะห์ผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตอนที ่ 1 กำรสังเครำะห์วิทยำนิพนธ์ที ่เผยแพร่ของอำจำรย์ที ่ปรึกษำ  กรณีศึกษำ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏในช่วงปีกำรศึกษำ 2553 – 2562 

ผลการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ที่เผยแพร่ของอาจารย์ที ่ปรึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

เมื่อวิเคราะห์ความถี่วิทยานิพนธ์ที่เผยแพร่ของอาจารย์ที่ปรึกษา พบว่า ในมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีหน้าที่ควบคุมวิทยานิพนธ์จ านวน 74  คน โดยเป็นทั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและนอกหลักสูตร สังเกตเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่อาจารย์ที่ปรึกษามีวิทยานิพนธ์ที่เผยแพร่ออกมา
อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลา โดยมีผลงานวิทยานิพนธ์ต่อเนื่องตั ้งแต่ปีการศึกษา 2553 - 2562  
มีอาจารย์ 4 ท่านที่มีข้อมูลที่มีวิทยานิพนธ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่องจนถึงปีการศึกษา 2562 ได้แก่ 
อาจารย์ B D F และอาจารย์ H รายละเอียดดังแผนภาพ 6.19 

 

แผนภำพ 6.17 ความถี่วิทยานิพนธ์ที่เผยแพร่ของอาจารย์ที่ปรึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 

เมื่อพิจารณาจ านวนวิทยานิพนธ์ที่เผยแพร่ของอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในช่วง 
ปีการศึกษา 2553 – 2561 โดยเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนที่มีวิทยานิพนธ์
เผยแพร่สูงที่สุด 10 ล าดับแรก พบว่า มีวิทยานิพนธ์ที่เผยแพร่ออกมาอยู่ระหว่าง 10 - 140 ฉบับ และ
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อาจารย์ที่ปรึกษาที่เผยแพร่วิทยานิพนธ์มากกว่า 50 ฉบับ จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ A B C และ
อาจารย์ D รายละเอียดดังแผนภาพ 6.20 

 

แผนภำพ 6.18 จ านวนวิทยานิพนธ์ที่เผยแพร่ของอาจารย์ที่ปรึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 พบว่า กลุ่มเครือข่ายอาจารย์ a-b-g-e เป็นกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา 
ที่มีวิทยานิพนธ์เผยแพร่มากที่สุด และมีความร่วมมือในการก ากับดูแลวิทยานิพนธ์ร่วมกับอาจารย์ 
ที่ปรึกษาที่เป็นสมาชิกจ านวนมาก (เช่น อาจารย์ i h I k m n o) โดยสามารถจ าแนกกลุ่มเครือข่าย
ความสัมพันธ์ได้ 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเครือข่ายอาจารย์ a-b-g-e และกลุ่มเครือข่ายอาจารย์ c-d 
-f สังเกตเห็นได้ว่า อาจารย์ a เป็นศูนย์กลางภายในเครือข่ายและยังเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงระหว่าง
เครือข่ายกับกลุ่มเครือข่ายอาจารย์ c-d -f รายละเอียดดังแผนภาพ 6.21 

 

แผนภำพ 6.19 ความสัมพันธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในชว่งปี
การศึกษา 2553 – 2562 
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ตอนที่ 2 กำรวิเครำะห์พัฒนำกำรกำรออกแบบกำรวิจัย กรณีศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

ในช่วงปีกำรศึกษำ 2553 – 2562 

การวิเคราะห์พัฒนาการการออกแบบการวิจัย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในช่วงปี
การศึกษา 2553 – 2562 ว ิเคราะห์โดยน าข้อมูลที ่ม ีจ  านวนสูงสุด 3 อันดับแรกในประเด็น  
(1) ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญของประเภทการวิจัย (2) ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญของการวิเคราะห์
ข้อมูล (3) ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญของวัตถุประสงค์การวิจัย (4) ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญ 
ของนวัตกรรม (5) ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญของตัวอย่างวิจัย (6) ผลการวิเคราะห์ค าส  าคัญ 
ของประโยชน์ที่ได้รับ (7) ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญของตัวแปรวิจัย และ (8) ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญ
ของเทคนิคการสอน โดยการวิเคราะห์ความถี่จ าแนกตามปี แสดงผลโดยใช้เทคนิคแผนภูมิความร้อน 
(heat map) ได้ผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

ผลการวิเคราะห์พัฒนาการการออกแบบการวิจัย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ  ในช่วง 
ปีการศึกษา 2553 – 2562 ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยสังเกตได้จาก (1) ผลการวิเคราะห์ค า
ส าคัญของประเภทการวิจัย พบว่า มีการเผยแพร่งานวิจัยเชิงทดลองต่อเนื่องในช่วงปีการศึกษา 2553 
ถึง 2559 มีจ านวนค าที่ค้นคืนตั ้งแต่ 1 ถึง 29 ครั ้งในแต่ละปี (2) ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญของ
วัตถุประสงค์การวิจัยเห็นได้ว่าสองอันดับแรก คือ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ  
เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถ ซึ่งปรากฏวัตถุประสงค์การวิจัยดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 
2553 – 2561  ทั้งสองประเด็นเป็นหลักฐานที่ชี ้ให้เห็นว่า วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เน้นการวิจัยเชิงทดลอง เนื่องจาก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนมุ่งพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
เพื ่อปรับปรุงวิธ ีการจัดการเรียนการสอนและวิธีการสอนที ่สร้างสรรค์ใหม่  ๆ  ในส่วนของผล 
การวิเคราะห์ค าส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล ค าที่ค้นคืนได้ส่วนใหญ่เป็นสถิติเชิงพรรณนาทั้งหมด 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 – 2561  

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏ นิยมสร้างนวัตนกรรมใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ท้องถิ่นตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 – 2562 โดยสังเกตได้จาก (1) ค าที่ค้นคืนได้ คือค าว่า กิจกรรม 
การเรียนรู้ปรากฎต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 – 2561  (2) ผลการค้นคืนค าส าคัญของตัวอย่าง
วิจัย พบค าว่า ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาต้น และชั้นประถมศึกษาปลาย (3) ประโยชน์ที่ได้จาก 
การวิจัยตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 จนถึง 2561 พบค าที่แสดงถึงการมุ ่งพัฒนาหลักสูตร คือค าว่า  
การพัฒนาหลักสูตร และหลักสูตรฝึกอบรม อาจเพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นมหาวิทยาลัยในระดับ
ภูมิภาค  บัณฑิตส่วนใหญ่อาศัยในพ้ืนที่ท าให้เน้นการสร้างนวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาพ้ืนที่และชุมชน 
ที่ตนอาศัยอยู่เป็นหลัก  
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นอกจากนั้นผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนยังคงมุ่งพัฒนา
ระดับชั้นเรียนควบคู่กัน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 จนถึง 2561 สังเกตได้จาก (1) ผลการค้นคืนค า
ส าคัญของตัวอย่างวิจัยมีข้อมูลที่ปรากฏให้เห็นปีการศึกษา 2553 จนถึง 2561 ไปในทิศทางเดียวกัน
คือ ครู นักเรียนมีความเป็นไปได้ว่าทั้งสองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
มุ่งพัฒนา (2) ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 จนถึง 2561 ยังคงสร้างกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน คือค าว่า กิจกรรมการเรียนรู้ และ (3) ผลการวิเคราะห์ค าส าคัญของตัวแปรวิจัย
เป็นตัวแปร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติ และความพึงพอใจ ในทุกปีการศึกษา 

เมื่อพิจารณาเทคนิคสอนจะเห็นได้ว่า ปรากฏเทคนิคการสอนที่แตกต่างกันไปในแต่ละปี
การศึกษา แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า ได้ค าที่เกี ่ยวกับเทคนิคการสอนมาไม่มากนัก เนื่องจาก
วิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่ของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนไม่ระบุเทคนิคการสอนที่ชัดเจนไว้ในเล่ม
วิทยานิพนธ์ รายละเอียดดังแผนภาพ 6.22 
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แผนภำพ 6.20 การวิเคราะห์พัฒนาการการออกแบบการวิจัย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 
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ตอนที่ 3 กำรวิเครำะห์ผู้ได้รับประโยชน์จำกองค์ควำมรู้ที่ได้จำกวิทยำนิพนธ์ กรณีศึกษำ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏในช่วงปีกำรศึกษำ 2553 - 2562 

ผลการวิเคราะห์ผ ู ้ได ้ร ับประโยชน์จากองค์ความรู ้ท ี ่ได ้จากวิทยานิพนธ์ กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 ได้จากการบูรณาการข้อมูลระหว่างข้อมูล
นวัตกรรมกับข้อมูลผู้ได้รับประโยชน์จากการวิจัยเข้าด้วยกัน เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับ
ประโยชน์จากการวิจัยในเชิงลึก คณะผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์เป็น 5 ตอนย่อย ดังนี้ (1) 
การวิเคราะห์ค าส าคัญของผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ (2) การวิเคราะห์เครือข่ายค าส าคัญของ 
ผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู ้ (3) การวิเคราะห์แนวโน้มประเด็นส าคัญของผู้ได้รับประโยชน์ 
จากองค์ความร ู ้  (4) การว ิเคราะห์ว ิว ัฒนาการของผ ู ้ ได ้ร ับประโยชน์จากองค์ความร ู ้  และ  
(5) การวิเคราะห์พลวัตการเปลี ่ยนแปลงค าส าคัญของผู ้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู ้ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) กำรวิเครำะห์ค ำส ำคัญของผู้ได้รับประโยชน์จำกองค์ควำมรู้ 
จากการวิเคราะห์ค าส าคัญของผู ้ได้ร ับประโยชน์จากองค์ความรู ้ที ่ได้จากวิทยานิพนธ์  

ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2563 ด้วยการจับคู ่ค าส าคัญ 2 ค า คือ ประโยชน์ที ่ได้ร ับ และ 
ผู ้ได้ร ับประโยชน์แสดงผลโดยใช้เทคนิค word cloud แสดงให้เห็นถึง ประโยชน์ที ่ได้ร ับและ 
ผู้ได้รับประโยชน์ที่ปรากฏจากข้อมูลที่ได้ค้นคืนมา  
ตำรำง 6.5 จ านวนความถี่และร้อยละของผู้ได้รับประโยชนจ์ากองค์ความรู้ กรณีศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏ 

ค ำ จ ำนวน ร้อยละ ค ำ จ ำนวน ร้อยละ 

1 กิจกรรมการเรียนรู้_ครู 35 19.02 9 หลักสูตรฝึกอบรม_ท้องถิ่น 8 4.35 

2 หลักสูตรฝึกอบรม_ครู 30 16.30 10 หลักสูตรฝึกอบรม_ผู้บริหาร 8 4.35 

3 หลักสูตรฝึกอบรม_มัธยมศึกษาต้น 16 8.70 11 กิจกรรมการเรียนรู้_ประถมศึกษาต้น 7 3.80 

4 กิจกรรมการเรียนรู้_มัธยมศึกษาต้น 14 7.61 12 กิจกรรมการเรียนรู้_ผู้บริหาร 7 3.80 

5 กิจกรรมการเรียนรู้_ประถมศึกษาปลาย 13 7.07 13 กิจกรรมการเรียนรู้_ท้องถิ่น 6 3.26 

6 หลักสูตรฝึกอบรม_ประถมศึกษาปลาย 12 6.52 14 กิจกรรมการเรียนรู้_มัธยมศึกษาปลาย 6 3.26 

7 รูปแบบการเรียนการสอน_ครู 8 4.35 15 หลักสูตรฝึกอบรม_ครอบครัว 6 3.26 

8 หลักสูตรฝึกอบรม_ชุมชน 8 4.35 รวม 184 100 

หมำยเหตุ : ค าส าคัญที่ปรากฏในแผนภาพและตารางแสดงถึงประโยชน์ที่ได้รับพร้อมกับผู้ได้รับประโยชน์ ตัวอย่าง คือ กิจกรรมการ
เรียนรู_้คร ูหมายถึง ประโยชน์ที่ได้รับ คือ กิจกรรมการเรียนรู้ และครูเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมการเรียนรู้นั้น ๆ นอกจากนี้ค า
ว่า ประถมศึกษาต้น หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษา 1-3 ขณะที่ ประถมศึกษาปลาย หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษา 4-6 

ผลการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่ผู ้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู ้เป็น “หลักสูตรฝึกอบรม 
ที่ให้ประโยชน์กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น” มากที่สุด ส่วนผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ 
ในล าดับรองลงมา คือ “กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ประโยชน์กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย” 
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และ “กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ประโยชน์กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น” โดยมีจ านวนใกล้เคียงกัน 
ผลการวิเคราะห์ส่วนนี ้ย ิ ่งชี ้ให้เห็นว่า ผู ้ได้ ร ับประโยชน์จากองค์ความรู ้ส ่วนใหญ่เป็นนักเรียน 
ที่ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมดังกล่าว รวมทั้งตัวนวัตกรรมที่ได้รับยังคงเป็นนวัตกรรมในระดับ  
ชั้นเรียนประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น รายละเอียดดังตาราง 6.5 และแผนภาพ 6.23 

 
แผนภำพ 6.21 ค าส าคัญของผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2563 

(2) กำรวิเครำะห์เครือข่ำยค ำส ำคัญของผู้ได้รับประโยชน์จำกองค์ควำมรู้ 
จากการวิเคราะห์เครือข่ายค าส าคัญของผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2563 ด้วยการจับคู่ค าส าคัญ 2 ค า คือ ประโยชน์ 
ที ่ได ้ร ับ และผู ้ ได ้ร ับประโยชน์แสดงผลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เคร ือข ่าย แสดงให้เห ็นถึง  
ภาพความสัมพันธ์ของประโยชน์ที่ได้รับและผู้ได้รับประโยชน์ที่ปรากฏจากข้อมูลที่ได้ค้นคืนมา ผลการวิจัย 
พบว่า จัดกลุ่มของเครือข่ายค าส าคัญของผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ได้ 2 กลุ่ม คือ เครือข่าย 
“กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ประโยชน์กับครู” และเครือข่าย “หลักสูตรฝึกอบรมที่ให้ประโยชน์กับครู”  

เมื่อพิจารณาเครือข่าย “กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ประโยชน์กับครู” โดยมีค าว่า “กิจกรรม 
การเรียนรู้ที ่ให้ประโยชน์กับครู” เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายเห็นได้ว่า สมาชิกในเครือข่ายเป็น
กิจกรรมทางการศึกษาที่มีผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ คือ ครู นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา 
ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น และผู้บริหาร ส่วนเครือข่าย “หลักสูตรฝึกอบรมที่ให้ประโยชน์กับครู” มีค าว่า 
“หลักสูตรฝึกอบรมที่ให้ประโยชน์กับครู” เป็นศูนย์กลางของเครือข่าย เห็นได้ว่า สมาชิกในเครือข่าย
เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่มีผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ คือ ครู นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา  
ตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น ผู ้บริหาร ชุมชน และท้องถิ ่น ชี ้ให้เห็นว่า นอกเหนือจาก
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มหาวิทยาลัยราชภัฏผลิตและเพ่ิมคุณภาพของบัณฑิตครูแล้วยังมุ่งเน้นการวิจัยที่แก้ปัญหาของท้องถิ่น
และชุมชนอีกด้วย รายละเอียดดังแผนภาพ 6.24 และตาราง 6.6 

 
แผนภำพ 6.22 เครือข่ายค าส าคัญของผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราช

ภัฏในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2563 
ตำรำง 6.6 ค่าสถิติการวิเคราะห์เครือข่ายค าส าคัญของผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ กรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
node Cluster Betweenness Closeness PageRank 

1 หลักสตูรฝึกอบรม_ท้องถิ่น 3 0.202 0.013 0.076 

2 หลักสตูรฝึกอบรม_คร ู 3 1.314 0.013 0.151 
3 หลักสตูรฝึกอบรม_ประถมศึกษาปลาย 3 0.214 0.013 0.084 
4 หลักสตูรฝึกอบรม_ผู้บริหาร 3 0.086 0.013 0.074 
5 หลักสตูรฝึกอบรม_มัธยมศึกษาตน้ 3 0.107 0.013 0.089 
6 หลักสตูรฝึกอบรม_ชุมชน 3 0.076 0.013 0.064 

7 กิจกรรมการเรียนรู้_คร ู 1 3.936 0.011 0.183 
8 กิจกรรมการเรียนรู้_ผู้บริหาร 1 0.064 0.011 0.071 

9 กิจกรรมการเรียนรู้_มัธยมศึกษาตน้ 1 0.000 0.011 0.079 
10 กิจกรรมการเรียนรู้_ประถมศึกษาปลาย 1 0.000 0.011 0.071 

11 กิจกรรมการเรียนรู้_ประถมศึกษาต้น 1 0.000 0.011 0.044 
12 รูปแบบการเรียนการสอน_คร ู 2 0.000 0.008 0.013 

(3) กำรวิเครำะห์แนวโน้มประเด็นส ำคัญของผู้ได้รับประโยชน์จำกองค์ควำมรู้ 
จากการวิเคราะห์แนวโน้มประเด็นส าคัญของผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2563 ด้วยการจับคู่ค าส าคัญ 2 ค า คือ ประโยชน์ที่ได้รับ 
และผู้ได้รับประโยชน์แสดงผลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แนวโน้มประเด็น แสดงให้เห็นถึง ประเด็นประโยชน์
ที่ได้รับและผู้ได้รับประโยชน์ที่ปรากฏมากที่สุดในปีการศึกษาจากข้อมูลที่ได้ค้นคืนมา  
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ผลการวิจัย พบว่า ในช่วงปีการศึกษา 2554 – 2555 หัวข้อส าคัญที่เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้
ของครู และนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปลายถึงมัธยมศึกษาต้น มีแนวโน้มการเผยแพร่หัวข้อส าคัญนี้
เป ็นจ านวนมากติด 3 อันดับแรก นอกจากนั ้นยังมีห ัวข้อส าคัญที ่ เก ี ่ยวกับท้องถิ ่นและช ุมชน  
ทั้งการท ากิจกรรมการเรียนรู ้และหลักสูตรฝึกอบรม ในขณะที่ ในช่วงปีการศึกษา 2556 แนวโน้ม 
การเผยแพร่หัวข้อส าคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรมที ่ให้ประโยชน์กับครู นักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และผู้บริหาร นอกจากนี้ ในช่วงปีการศึกษา 2558 มีแนวโน้มการเผยแพร่หัวข้อ
ส าคัญเพิ่มขึ้น คือ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ประโยชน์กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังเกตได้ว่า มี
แนวโน ้มการเปล ี ่ ยนแปลงของการเผยแพร ่ห ั วข ้อส  าค ัญท ี ่ แตกต ่างไปจากเด ิม กล ่ าวคือ  
มีการปรับเปลี่ยนนวัตกรรมจากกิจกรรมการเรียนรู้ไปเป็นหลักสูตรฝึกอบรม รายละเอียดดังแผนภาพ 6.26 

 
แผนภำพ 6.23 แนวโน้มประเด็นส าคัญของผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ กรณีศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏในช่วงปีการศึกษา 2553 - 2563 

(4) กำรวิเครำะห์วิวัฒนำกำรของผู้ได้รับประโยชน์จำกองค์ควำมรู้ 
จากการวิเคราะห์วิวัฒนาการของผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู ้ที ่ได้จากวิทยานิพนธ์ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2563 ซึ่งผลการวิเคราะห์ส่วนนี้แสดงให้เห็นถึง
วิวัฒนาการของประเด็นผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ตามช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป คณะผู้วิจั ย 
ได้แบ่งช่วงเวลาในการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงปีการศึกษา 2553 – 2556 และช่วงปี
การศึกษา 2557 – 2562 แสดงให้เห็นถึง ขนาดและทิศทางในการเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏจากข้อมูล  
ที่ได้ค้นคืนมา โดยผลการวิเคราะห์วิวัฒนาการนี้ พบว่า มีการวิวัฒนาการของประเด็นเพียงเล็กน้อย
โดยสังเกตเห็นได้จาก ประเด็นขาดความหลากหลาย ชี้ให้เห็นว่า นิสิตนักศึกษายังใช้ความรู้เดิม  
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ในการด าเนินการวิจัย ตัวอย่าง เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ประโยชน์กับครู เปลี่ยนเป็นแบบฝึกหัด
และรูปแบบการเร ียนการสอนที ่ให ้ประโยชน์กับครู ซ ึ ่งไม่ได้แตกต่างจากเดิม เพียงแต่เน้น 
ที ่รายละเอียดภายในกิจกรรมการเรียนรู ้มากขึ ้น  ประเด็นบางส่วนมีการปรับเปลี ่ยนกล่าวคือ  
ชุดการสอนที่ให้ประโยชน์กับครูที่ปรับเปลี่ยนไปเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ประโยชน์กับครู ส่งผลให้
ครูได้น าเอากิจกรรมการเรียนรู ้ไปใช้ประโยชน์ต่อยอดความรู ้ได้มากกว่าชุดการสอน รวมทั้ง 
ส่งผลกระทบไปยังตัวผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้เพิ่มข้ึนอีกด้วย รายละเอียดดังแผนภาพ 6.27 

 
แผนภำพ 6.24 วิวัฒนาการของผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ 

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในช่วงปีการศึกษา 2553 - 2563 

สรุปผลกำรศึกษำ 
ผลการวิเคราะห์ในบทนี้เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาพัฒนาการองค์ความรู้  

ในการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากวิทยานิพนธ์ โดยคณะผู้วิจัยได้ศึกษากรณีศึกษามหาวิทยาลัยวจิัย
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเปิด และมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวม 3 แห่ง ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 
เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย คือ เพ่ือวิเคราะห์กรณีศึกษาพัฒนาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้าน
การจัดการเรียนการสอนที่ได้จากวิทยานิพนธ์ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562  

ในบทนี้วิเคราะห์ผลโดยใช้ (1) เทคนิค word cloud แผนภูมิแท่ง (bar chart) และแผนภูมิ
ความร้อน (heat map) ที่แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของค าและข้อความที่ปรากฏจากข้อมูล  
ที ่คณะผู ้ว ิจ ัยได ้ค ้นคืน (2) การว ิเคราะห์ top authors' production over the time ที ่แสดง 
ผลิตภาพของอาจารย์ผู้สอนตลอดช่วงเวลาที่ได้ให้ค าปรึกษากับบัณฑิต (3) การวิเคราะห์เครือข่าย 
(co-occurrence network) แสดงความส ัมพ ันธ ์ของอาจารย ์ท ี ่ปร ึกษาว ิทยาน ิพนธ์  และ  
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(4) การวิเคราะห์วิว ัฒนาการ (thematic evolution) ที ่แสดงผู ้ได้ร ับประโยชน์จากองค์ความรู้ 
ในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงแสดงขนาดและทิศทางในการเปลี ่ยนแปลงของ ผู ้ได ้ร ับประโยชน์  
จากองค์ความรู้ คณะผู้วิจัยสามารถกล่าวผลการวิจัยโดยสรุปเป็น 5 ประเด็น ดังนี้ 

(1) การวิจัยของกรณีศึกษามหาวิทยาลัยทั้งสามแห่ง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์การวิจัยที่มุ่งเปรียบเทียบตัวแปรต่าง ๆ ในการวิจัย งานวิจัยส่วนใหญ่ใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานที ่เป็นสถิติเชิงพรรณนา และสถิติทดสอบทีที่เป็น 
สถิติอ้างอิง  

นอกจากนี้ ในภาพรวมขององค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  
ที่เป็นกรณีศึกษานี้ค่อนข้างแตกต่างจากกรณีมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เนื่องจาก พบวัตถุประสงค์การวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยประเภทการวิจัยและพัฒนา และพบความหลากหลายของประโยชน์ที่รับ เช่น 
การพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นแบบแผนส าหรับการน าไปปรับใช้ในห้องเรียน
ที่มีสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริบทในการเรียนการสอนที่แตกต่างได้ แม้ไม่มากนักก็ตาม 

(2) นวัตกรรมทางการศึกษาของกรณีศึกษามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยเปิด
ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยส่วนใหญ่นวัตกรรมทางการศึกษาเก่ียวข้องกับระดับชั้นเรียน โดยมีหลักฐาน
ที่ปรากฎค าอย่างต่อเนื่อง คือ กิจกรรมการเรียนรู้ บทเรียน และรูปแบบการเรียนการสอน รวมถึง 
ประโยชน์ที่ได้รับปรากฏค าว่า กิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตร 
นอกจากนี ้ตัวอย่างวิจัยก็ปรากฏค าว่าครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายด้วยเช่นกัน นอกจากนี้นวัตกรรมที่ได้ยังคงมีลักษณะเป็นแบบออฟไลน์ เช่น กิจกรรม 
การเรียนรู้ หนังสือ และนิทานท่ีไม่ได้อาศัยเทคโนโลยีมากเท่าท่ีควร 

ในขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความแตกต่างจากกรณีศึกษาอื ่น กล่าวคือ นวัตกรรม 
ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น โดยมีหลักฐานที่ปรากฎอย่างต่อเนื่อง คือ หลักสูตร
ท้องถิ่น รวมทั้ง ปรากฏค าว่า การพัฒนาหลักสูตร กับหลักสูตรฝึกอบรมเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ 
ตัวอย่างวิจัยก็ปรากฏค าว่าท้องถิ่นด้วยเช่นกัน 

(3) เมื่อพิจารณาตัวแปรวิจัยและประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยของกรณีศึกษามหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยเปิด พบว่า วิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่มุ่งศึกษาระดับชั้นเรียนสังเกตได้จาก
ประโยชน์ที ่ได้ร ับส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้และบทเร ียน  
ส่วนมหาวิทยาลัยเปิดมีเพิ่มเติมในส่วนของหนังสือและนิทานซึ่งบ่งชี้ถึงผู้ได้รับประโยชน์ที่เป็นนักเรียนใน
ระดับประถมศึกษา ในขณะที่กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า วิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่มุ ่งศึกษา
ระดับชั้นเรียนควบคู่กันไปกับการศึกษาระดับท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่ากรณีศึกษามหาวิทยาลัย
ทั้งสามแห่งต่างใช้ตัวแปรวิจัยเป็น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เจตคติ และความคิดเห็น เหมือนกัน 
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(4) ลักษณะความสัมพันธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาในการก ากับดูแลวิทยานิพนธ์ กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ พบว่า อาจารย์ที ่ปรึกษาขาดการท างานร่วมกันเป็นเครือข่าย และ 
ข้ามเครือข่าย เห็นได้จาก การท างานในลักษณะเครือข่ายแบบคู่ แบบสามประสาน และการท างาน
แบบเดี่ยวที่ไม่มีความสัมพันธ์กับเครือข่ายอื ่น ๆ รวมทั้งไม่มีการเชื่อมโยงกันระหว่างเครือข่าย  
แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า อาจารย์ที่ปรึกษาสร้างผลิตภาพเป็นวิทยานิพนธ์ที่เผยแพร่ออกมาอย่างต่อเนื่อง  

ในขณะที่ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเปิดและมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นมีความแตกต่างออกไป 
กล่าวคือ อาจารย์ที่ปรึกษามีการก ากับดูแลวิทยานิพนธ์ร่วมกันเป็นเครือข่าย รวมทั้งมีการเชื่อมโยงกัน
ระหว่างเครือข่าย ท าให้เกิดการแลกเปลี ่ยนองค์ความรู ้ระหว่างอาจารย์ที ่ปรึกษา นอกจากนี้ 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเปิดพบว่า อาจารย์ที่เผยแพร่วิทยานิพนธ์จ านวนมากได้จับคู่กับอาจารย์ 
ที่มีวิทยานิพนธ์จ านวนไม่มากนัก แต่อย่างไรก็ตาม กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยังคงพบว่า  
มีกลุ่มที่ไม่มีความสัมพันธ์กับเครือข่ายอ่ืน ๆ 

(5) ผ ู ้ได ้ร ับประโยชน์จากองค์ความรู้ของกรณีศึกษามหาวิทยาลัยว ิจ ัยแห่งชาติและ
มหาวิทยาลัยเปิด ส่วนใหญ่เป็นครูและนักเรียนซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้จากระดับ 
ชั้นเรียน ซึ่งยืนยันถึงการมุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาระดับชั้นเรียน แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของกรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ พบว่า ปรากฏรูปแบบการเรียนการสอนที่แสดงถึง มีการขยายผลการวิจัย
ออกมาเป็นรูปแบบการเรียนรู้ในวงกว้างมากขึ้น แต่จ านวนไม่มากนัก 

ในขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ นวัตกรรมที่ได้จากวิทยานิพนธ์ยังคงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ 
และหลักสูตรฝึกอบรม โดยผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ส่วนใหญ่เป็นครูและนักเรียน ซึ่งยืนยันถึง
การมุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาระดับชั้นเรียน แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า มีแนวโน้มหัวข้อท้องถิ่นปรากฏ
ขึ้นมา เช่น หลักสูตรฝึกอบรมของท้องถิ่นและชุมชน นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นมา รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้
จากระดับชั้นเรียนไปเป็นระดับท้องถิ่นมากข้ึน  
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บทที่ 7 
สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์พัฒนาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการ

สอนที่ได้จากวิทยานิพนธ์ของประเทศไทย คณะผู้วิจัยก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัยไว้ดังนี้ (1) เพ่ือ
ศึกษาลักษณะองค์ความรู้เกี ่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากวิทยานิพนธ์ของ
ประเทศไทยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 (2) เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบพัฒนาการองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากวิทยานิพนธ์ของประเทศไทยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 
2562 และ (3) เพื่อวิเคราะห์กรณีศึกษาพัฒนาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียน
การสอนที่ได้จากวิทยานิพนธ์ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยเปิด และมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีรายละเอียดของผลการวิจ ัยโดยสรุปและ
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

สรุปผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล 

แหล่งข้อมูลในการวิจัยนี้ คือ วิทยานิพนธ์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนของคณะครุศาสตร์ 
และคณะศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาเอก (dissertation) และปริญญาโท (thesis) 
ของประเทศไทยที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 และเป็นวิทยานิพนธ์ภาษาไทย
เท่านั้น โดยก าหนดกรอบการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 6 ส่วน คือ ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา 
ปีที่ตีพิมพ์ วัตถุประสงค์การวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับ และบทคัดย่อ ได้วิทยานิพนธ์รวมทั้งสิ้น จ านวน 
4,385 ฉบับ โดยเป็นวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยด้านการสอน จ านวน 1,422 ฉบับ มหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ จ านวน 1,354 ฉบับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 1,035 ฉบับ และมหาวิทยาลัยเปิด 
จ านวน 574 ฉบับ  

การสรุปผลการวิจัยนี ้แบ่งการน าเสนออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ (1) ผลการศึกษาลักษณะ 
องค์ความรู ้เกี ่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากวิทยานิพนธ์ของประเทศไทย 
ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 (2) ผลการวิเคราะห์รูปแบบพัฒนาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากวิทยานิพนธ์ของประเทศไทยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 
และ (3) ผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาพัฒนาการองค์ความรู ้เกี ่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียน 
การสอนที่ได้จากวิทยานิพนธ์ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยเปิด และมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
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ตอนที่ 1 ผลกำรศึกษำลักษณะองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิจัยด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ได้จำก
วิทยำนิพนธ์ของประเทศไทยในช่วงปีกำรศึกษำ 2553 – 2562 

คณะผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 คือ เพื่อศึกษาลักษณะองค์
ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากวิทยานิพนธ์ของประเทศไทยในช่วงปี
การศึกษา 2553 – 2562 ของมหาวิทยาลัย 4 กลุ ่ม คือ (1) มหาวิทยาลัยด้านการสอน (2) 
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (3) มหาวิทยาลัยเปิด และ (4) มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

(1) กำรออกแบบกำรวิจัย มหาวิทยาลัยทั ้งสี ่กลุ ่มมุ ่งเน้นด าเนินการการวิจัยเชิงทดลอง  
โดยน าการวิจัยที่ใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพมาสนับสนุนการวิจัยเชิงทดลองบ้าง เช่น การวิจัยกรณีศึกษา และ
การวิจัยเอกสาร นอกจากนี้ พบ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยเปิดได้ด าเนินการวิจัยกรณีศึกษาที่เน้นการใช้งานในสภาพแวดล้อมและบริบทการเรียนรู้ที่
แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าเพ่ิมเติมการออกแบบการวิจัยเชิงทดลองท่ีมีความหลากหลายมากกว่า
การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม เช่น แบบแผนการทดลองแบบหลายปัจจัย 
( factorial design) แบบแผนการทดลองแบบส ุ ่ มกล ุ ่ ม  ( randomized block design) หรื อ 
มีการออกแบบการวิจัยเป็นแบบวิจัยและพัฒนาที่ท าให้ได้ผลการทดลองที่มีความลึกซึ้งเป็นอย่างมาก 
และสามารถน าผลการออกแบบนวัตกรรมมาใช้ให้เหมาะกับคุณลักษณะของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน 

ภาพรวมมหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่มเน้นศึกษากับครูและนักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ ในระบบ เช่น 
นักเรียนชั้นประถมศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็น  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของการเรียนการสอน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่มก าหนดการได้มา 
ซึ่งตัวอย่างได้หลากหลายแบบ โดยเมื่อพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เห็นได้ว่ามหาวิทยาลัย 
ด้านการสอนและมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติมีการศึกษาผู้บริหารผู้บริหารและท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ได้รับ
ประโยชน์โดยอ้อมจากการวิจัย อีกท้ังยังสังเกตเห็นว่า กลุ่มมหาวิทยาลัยเปิดและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ให้ความส าคัญกับท้องถิ่นและชุมชนมากกว่ากลุ่มมหาวิทยาลัยอื่น  เนื่องจากบัณฑิตส่วนใหญ่ของ
มหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่มเป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักในระบบการศึกษา หรืออาจเป็นเพราะ
บัณฑิตเป็นครูผู้สอนหรือบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการศึกษา  

(2) กำรออกแบบกำรวัด ส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยทุกกลุ่มเลือกศึกษาตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และเจตคติ สังเกตเห็นได้ว่า ทุกกลุ่มมหาวิทยาลัยศึกษาตัวแปร
ทักษะและความสามารถจ านวนน้อยมาก และตัวแปรไม่ค่อยมีความหลากหลาย อีกทั้งเมื่อสกัด 
ตัวแปรด้วยการวิเคราะห์เหมืองข้อมูลมาเทียบตัวแปรที่เกี ่ยวข้องกับโปรแกรมประเมินสมรรถนะ
นักเรียนมาตรฐานสากลและทักษะศตวรรษที่ 21 ซึ ่งเป็นปัญหาและความท้าทายในการศึกษา 
เป็นอย่างมากจะเห็นได้ว่า ยังขาดการศึกษาตัวแปรทักษะอ่ืน ๆ ที่ร่วมสมัยและจ าเป็นต่อการเรียนรู้ใน
อนาคต โดยพบเพียง ตัวแปรการคิดวิเคราะห์ ทักษะการอ่าน ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถ 
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ในการแก้ปัญหา โดยคณะผู้วิจัยไม่สามารถระบุได้ว่ามีความรอบคลุมของนิยามตัวแปรในโปรแกรม
ประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลและทักษะศตวรรษที่ 21 หรือไม่ นอกจากนี้ สังเกตเห็นได้
ว ่า มีการศึกษาตัวแปรที ่เป็นตัวขับเคลื ่อนการเรียนรู ้ของผู ้เร ียนที ่นอกเหนือจากผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียนจ านวนน้อย ถ้าเพิ่มเติมการศึกษาตัวแปร เช่น การก ากับตนเอง การรับรู้ความสามารถ  
ของตนเอง การคิดออกแบบ จะท าให้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่
ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนได้มากข้ึน  

ภาพรวมได้ฉายภาพให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่มเลือกใช้เครื่องมือวิจัยหลากหลายและ  
ส่วนใหญ่เลือกใช้แบบทดสอบ แบบวัด และแบบสอบถามตามล าดับ ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของตัวแปร 
ที่ต้องการศึกษา รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยด้วยความเที่ยง ความยาก และความตรง  
เชิงเนื้อหาแตกต่างกันตามลักษณะเครื่องมือวิจัยที่เลือกใช้และแสดงถึงหลักฐานความน่าเชื ่อถือ 
ของเครื่องมือวิจัย โดยมหาวิทยาลัยด้านการสอนและมหาวิทยาลัยเปิดเริ ่มปรากฏการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวิจัยด้วยความตรงเชิงโครงสร้างที่ใช้กับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

(3) กำรออกแบบกำรวิเครำะห์ข้อมูล มหาวิทยาลัยทั้งสี ่กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้งวิเคราะห์ด้วยสถิติทดสอบ
ที และค่าประสิทธิภาพ E1/E2 มากที่สุด ส่วนกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยเปิด
วิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ในปริมาณที่น้อยกว่ากลุ่มมหาวิทยาลัยอื่น ๆ อีกทั้งพบการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา และการตีความมาช่วยอธิบายค าถามวิจัยได้เพิ่มมากขึ้น  
แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลหลายแบบที่ท าให้ได้ผลการวิจัยที่มีความลึกซ้ึง 
ดังนั้นจึงควรพิจารณาการวิเคราะห์ข้อมูลให้มีความหลากหลาย เช่น การวิเคราะห์สถิติชั้นสูง หรือ  
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบอื่น ๆ ที่ใช้ให้ค้นหาค าตอบที่มีความละเอียดมากข้ึน 

(4) กำรออกแบบนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยทั้งสี่
กลุ่มเลือกพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด ในขณะที่พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาอื่น ๆ จ านวน
ไม่มากนักเมื ่อเทียบกับกิจกรรมการเรียนรู้  สังเกตเห็นว่า นวัตกรรมทางการศึกษาส่วนใหญ่ 
เป็นนวัตกรรมเชิงกระบวนการ เทคนิคการสอน แนวทางการเรียนการสอน โดยมหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่ม
ได้ผสมผสานเทคนิคการสอนแบบต่าง ๆ เข้ากับวัฏจักรการเรียนรู้ (5E/7E) ในการสร้างประสบการณ์
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้สืบค้นความรู้และเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งในยุคปัจจุบันนี้เน้น
ทักษะการค้นคว้าหาความรู ้เพื ่อให้ผู ้เรียนสร้างความรู ้ได้เองมากกว่าให้ความรู ้กับผู ้เรียนด้วย  
การบรรยายเพียงอย่างเดียว 

แต่อย่างไรก็ตาม จากผลการวิจัยสังเกตเห็นว่า มีการศึกษาเทคนิคการสอนแบบดั้งเดิม 
เป็นจ านวนมาก รวมทั้งนวัตกรรมทางการศึกษายังขาดการผสมผสานเทคโนโลยีในการส่งมอบ  
การเรียนรู้ไปยังผู้เรียนละความร่วมสมัยมากเท่าที่ควร ซึ่งในปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีส่งมอบความรู้ไป
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ยังผู้เรียนที่นับวันยิ่งทวีความส าคัญมากขึ้นจากวิกฤตโรคระบาด COVID-19 รวมทั้งความรู้มีการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจ าเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
และต้องการปลูกฝังให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต อีกทั้ง ในการออกแบบแผนการสอนหรือ
นวัตกรรมทางการศึกษาแบบผสมผสานจะช่วยให้ได้นวัตกรรมทางการศึกษาแบบใหม่ ๆ รวมทั้งฝึกฝน
ทักษะการออกแบบให้กับบัณฑิตไปพร้อมกันด้วย อาจเนื่องจากในการวิจัยนี้ไม่ได้รวมสาขาวิชา
การศึกษานอกระบบ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาเข้าไว้ด้วย 

สุดท้ายนี ้ มหาวิทยาลัยทั ้งสี ่กลุ ่มสนใจศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ในระดับชั ้นเรียนหรือ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในชั้นเรียนมากกว่าการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง อาจเกิด
จากสาขาวิชาต้องการฝึกฝนบัณฑิตให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือ  
อาจเป็นเพราะบัณฑิตเองไม่สามารถผลักดันเข้าสู่ระดับกลยุทธ์และระดับนโยบายได้ หรืออาจเป็น
เพราะผู ้ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายไม่ได้สนใจน าองค์ความรู ้ไปใช้ ขณะเดียวกัน  
เริ่มมีความสนใจพัฒนาบทเรียน แบบฝึก และหลักสูตร ที่เป็นส่วนประกอบหนึ่งของนวัตกรรมทาง
การศึกษา เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ หลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอนที่สามารถน าไปใช้ในวงกว้างได้ 
จึงควรพัฒนาในส่วนดังกล่าวให้เพิ่มมากขึ้น อีกประการที่สังเกตเห็นคือมหาวิทยาลัยกลุ่มต่าง ๆ  
มีลักษณะขององค์ความรู ้ที ่ใกล้เคียงกันมากแยกที ่จ  าแนกความเชี ่ยวชาญที่สั ่งสมมาในแต่ละ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งบัณฑิตที่เข้าสู่ระบบอาจเป็นกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษากลุ่มเดียวกัน 
จึงผลิตบัณฑิตนักวิจัยที่เก่ียวข้องกับชั้นเรียน 

ตอนที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์รูปแบบพัฒนำกำรองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิจัยด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนที่ได้จำกวิทยำนิพนธ์ของประเทศไทยในช่วงปีกำรศึกษำ 2553 – 2562  

คณะผู ้ว ิจ ัยสร ุปผลการว ิจ ัยเพื ่อตอบวัตถุประสงค์การว ิจ ัยข้อที ่ 2 คือ เพื ่อน าเสนอ 
ผลการวิเคราะห์รูปแบบพัฒนาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้จาก
ว ิทยานิพนธ ์ของประเทศไทยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 ของมหาว ิทยาล ัย 4 กล ุ ่ม คือ  
(1) มหาวิทยาลัยด้านการสอน (2) มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (3) มหาวิทยาลัยเปิด และ (4) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่างช่วงปีการศึกษา 2553 – 2556 กับช่วงปีการศึกษา 
2557 – 2562 ของมหาวิทยาลัยสี่กลุ ่ม พบว่า มหาวิทยาลัยทั้งสี ่กลุ ่มมีการปรับเปลี ่ยนประเภท 
การวิจัยเพียงเล็กน้อยและไม่มีการด าเนินการวิจัยแบบอื่นมากพอที่สังเกต ได้ถึงการเปลี่ยนแปลง  
โดยส่วนใหญ่เน้นด าเนินการวิจัยเชิงทดลองที่มุ่งทดสอบตัวทดลอง เช่น กิจกรรม โปรแกรม ฯลฯ  
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามสาระวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ยังมีการเลือกด าเนินการวิจัยหลากหลายประเภท
ทั้งการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนที่ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาการเรียนรู้ใน 
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ชั ้นเรียน การวิจัยเชิงส ารวจ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเอกสาร การวิจัยกรณีศึกษา และ 
การวิจัยแบบผสม ที่ใช้ในการสนับสนุนการวิจัยเชิงทดลอง 

(2) ด้านการเลือกตัวแปร พบว่า มหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่มศึกษาตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ควบคู่กับตัวแปรความพึงพอใจ ความคิดเห็น เจตคติ และแรงจูงใจ นอกจากนี้มีการศึกษาตัวแปร
ทักษะและตัวแปรความสามารถ เช่น ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน การคิดวิเคราะห์ ความคิด
สร้างสรรค์ และความสามารถในการแก้ปัญหา แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบระหว่างทั้งสองช่วงปี
การศึกษาเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่มมีการศึกษาตัวแปรวิจัยไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่ และ
หลังจากปีการศึกษา 2556 แล้วพบการเปลี่ยนแปลงที่น าตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมประเมิน
สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลไม่มากนัก โดยพบเพียงตัวแปรการคิดวิเคราะห์ ทักษะการอ่าน 
ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการแก้ปัญหา แต่อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์เหมืองข้อมูล 
ไม่สามารถสังเกตถึงตัวแปรดังกล่าวได้ว่า ครอบคลุมนิยามตัวแปรที่เกี ่ยวข้องกับความรอบรู้และ
ความสามารถน าความรู้นั้น ๆ ไปตัดสินใจเลือกใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ ที่ไม่ใช่เพียงการอ่านออก
เขียนได้เท่านั้น ในส่วนของตัวแปรที่เกี่ยวกับทักษะศตวรรษที่ 21 เข้ามาด าเนินการวิจัยไม่มากนัก 
ในทุกกลุ่มมหาวิทยาลัย ยังคงขาดตัวแปร เช่น ภาวะผู้ประกอบการ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูล
ข่าวสาร เทคโนโลยี และสื่อ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะทางสังคม 
ซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวและเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง อาจเป็นเพราะว่ามีการเลือกใช้เทคนิค
การสอนที่ส่งผลทางอ้อมต่อทักษะดังกล่าวข้างต้น เช่น เทคนิคการสอนในกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
หรือมีการสอดแทรกใบงานที่เกี่ยวข้อกับการค้นหาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยี การวิเคราะห์
วิพากษ์และสะท้อนคิดบทเรียนที่ได้เรียนรู้มา และน าเสนอรายงาน 

(3) เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบเทคนิคการสอนมหาวิทยาลัยสี่กลุ่มล้วนมุ่งศึกษาวัฏจักรการ
เร ียนร ู ้  และเทคนิค STAD นอกจากนี้  พบการศึกษาด้วยเทคนิคการสอนอื ่น ๆ เช ่น เทคนิค 
การแก้ปัญหาของ Polya เทคนิค KWDL และเทคนิคระดมสมอง แนวคิด socioscientific issues วิธีการ
สอนแบบ POE เทคน ิค CIRC เทคน ิคการอ ่ านแบบ SQ4R เทคน ิคแผนผ ั งความค ิ ด และ 
เทคนิคหมวกหกใบ เมื่อเทียบเคียงทั้งสองช่วงเวลาพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคนิคการสอนน้อยมาก 

(4) การวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่มส่วนใหญ่ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
เช่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และและสถิติอ้างอิง ได้แก่ สถิติทดสอบที (t-test) 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวน รวมทั ้งการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนาม นอกจากนี้  
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบเพียงการตีความและการวิเคราะห์เนื้อหา เมื่อเปรียบเทียบทั้งสอง
ช่วงปีการศึกษาเห็นได้ว่า มีความแตกต่างของการวิเคราะห์ข้อมูลเพียงเล็กน้อย ส่วนค าที่เกี่ยวกับสถิติ
ขั้นสูงที่พบก็คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เท่านั้น 
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(5) นวัตกรรมทางการศึกษามีลักษณะใกล้เคียงกันทุกกลุ่มมหาวิทยาลัยและในช่วงปีการศึกษา
ล่าสุดปรากฏนวัตกรรมทางการศึกษาจ านวนน้อยกว่าช่วงปีการศึกษาก่อนหน้า  โดยนวัตกรรมทาง
การศึกษาส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ในขณะที่ พบการสร้างบทเรียน แบบฝึก รูปแบบการเรียน
การสอน และหนังสือ นอกจากนี้ พบว่า นอกเหนือจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียน
ออนไลน์แล้วมีการออกแบบนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีไม่ค่อยมากนัก รวมทั้งนวัตกรรมทางการศึกษา
ส่วนใหญ่เป็นนวัตกรรมที ่ใช้ในชั ้นเรียน อาจเป็นเพราะบัณฑิตเป็นครูผู ้สอนหรือเป็นบุคลากร 
ทางการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องกับชั้นเรียนเป็นส่วนใหญ่ หรือทางหลักสูตรมีแนวคิดในการจัดท า
วิทยานิพนธ์เป็นแบบฝึกหัดส าหรับฝึกฝนบัณฑิตเท่านั้นก็ได้ และ 

(6) ผู้ได้รับประโยชน์จากการวิจัยส่วนใหญ่ยังคงเป็นผู้เล่นหลักในการเรียนการสอน คือ ครู 
นักเรียน ผู้บริหาร และนักการศึกษาและผู้ได้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรง นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยเปิดและมหาวิทยาลัยราชภัฏจะเน้นผู้ได้รับประโยชน์โดยอ้อม เช่น ชุมชน และท้องถิ่น 
แต่อย่างไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่ม พบว่า ผู้ได้รับประโยชน์กลุ่มเดียวกัน  

นอกจากนี้ ในการเปรียบเทียบองค์ความรู้ที ่ได้จากวิทยานิพนธ์ในช่วงปีการศึกษา 2553-
2556 กับปีการศึกษา 2557-2562 ทั้ง 6 ประเด็นนั้น พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อยอาจเกิด
จากหลักสูตรมีฐานคติว่า วิทยานิพนธ์เป็นแบบฝึกหัดที่ใช้ในการฝึกฝนและผลิตบัณฑิตให้เชี่ยวชาญใน
การเรียนการสอนในชั้นเรียน หรืออาจเกิดจากอาจารย์มีภาระการสอนและการจัดท าประกันคุณภาพ
การศึกษาที่เพิ่มเติมเข้ามา อีกทั้งบัณฑิตส่วนใหญ่น่าจะเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น ครู 
ผู ้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ซึ ่งเห็นได้จากการเลือกตัวอย่างวิจัย และการสร้างน วัตกรรม 
ในชั ้นเรียน นอกจากนี้อาจเกิดจากหลักสูตรของสาขาวิชานี ้ส ่วนใหญ่เป็นแหล่งผลิตครูผู ้สอน  
ป้อนให้กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (สพฐ.) เป็นหลักอยู ่แล้วจึงโน้มเอียง 
ไปออกแบบการวิจัยต่าง ๆ ที่น าไปใช้ในชั้นเรียน หรือโรงเรียนได้จริง ท าให้ขาดการผลิตนวัตกรรม 
ทางการศึกษาท่ีส่งผลกระทบต่อการศึกษาในวงกว้างเท่าท่ีควร  

ตอนที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์กรณีศึกษำพัฒนำกำรองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิจัยด้ำนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่ได้จำกวิทยำนิพนธ์ในช่วงปีกำรศึกษำ 2553 – 2562 ของมหำวิทยำลัยวิจัยแห่งชำติ 
มหำวิทยำลัยเปิด และมหำวิทยำลัยรำชภัฏ  

คณะผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 คือ เพื่อวิเคราะห์กรณีศึกษา
พัฒนาการองค์ความร ู ้ เก ี ่ยวกับการวิจ ัยด ้านการจ ัดการเร ียนการสอนที ่ได ้จากวิทยานิพนธ์   
ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเปิด และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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(1) การวิจัยส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงทดลอง วัตถุประสงค์การวิจัยที่มุ่งเปรียบเทียบตัวแปร 
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบทีเป็นส่วนใหญ่  
แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกรณีศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาก าร
ออกแบบการวิจัยให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ และแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ รวมทั้งเป็น
ต้นแบบให้กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการน าวิธีการวิจัยที่สร้างมุมมองใหม่ ๆ มาใช้ด าเนินการวิจัย เช่น 
วิธีการคัดเลือกตัวแปรวิจัยหรือคัดเลือกสิ่งทดลอง การออกแบบการวิจัยที่มีความซับซ้อนที่สามารถ
ตอบค าถามวิจัยได้อย่างมีความหมาย เช่น การออกแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองที่มีความหลากหลาย 
การวิจัยแบบพหุวิธี และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบใหม่ ๆ และหลากหลายรูปแบบ แต่อย่างไรก็ตาม  
พบ การวิจัยกรณีศึกษา และการวิจัยเอกสารเช่นกันที่บ่งชี้ถึงการวิจัยประเภทอื่นที่นอกเหนือจาก 
การวิจัยเชิงทดลองเช่นกัน 

(2) นวัตกรรมทางการศึกษาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับระดับชั้นเรียน โดยมีหลักฐานที่ปรากฎค า
อย่างต่อเนื่อง คือ กิจกรรมการเรียนรู้ บทเรียน และรูปแบบการเรียนการสอน นอกจากนี้ ตัวอย่าง
วิจัยก็ปรากฏค าว่าครู นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ด้วยเช่นกัน รวมทั้งวิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่มุ่งศึกษาระดับชั้นเรียนสังเกตได้จากตัวแปรการวิจัยเป็น  
เจตคต ิผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และความคิดเห็น  

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติในฐานะผู้น าทางวิชาการควรเน้นศึกษาตัวแป รที่ 
ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศมากขึ้น เช่น ทักษะศตวรรษท่ี 21 รวมทั้ง ตัวแปรที่เก่ียวกับการทดสอบ
ตามโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) เนื่องจากผลการทดสอบดังกล่าว 
ของประเทศที ่ลดลง แต่จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า มีการศึกษาตัวแปรภาวะผู ้ประกอบการ  
การท างานเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร ความรอบรู้ในด้านต่าง ๆ หรือตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทักษะ 
การอ่าน ทักษะการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ การให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์จ านวนน้อยมาก  
อาจเป็นเพราะมีบัณฑิตในสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา
การสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษจ านวนไม่มากนัก หรืออาจเนื่องจากเลือกใช้เทคนิคการสอน 
ที่ส่งผลทางอ้อมต่อตัวแปรดังกล่าวข้างต้น 

(3) แม้ว่าอาจารย์ที่ปรึกษามีการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ออกมาอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่กระนั้นก็
พบว่า อาจารย์ที่ปรึกษายังขาดการท างานร่วมกันเป็นเครือข่าย และข้ามเครือข่าย เห็นได้จาก 
การท างานในลักษณะเครือข่ายแบบคู่ แบบสามประสาน และการท างานแบบเดี่ยวที่ไม่มีความสัมพันธ์
กับเครือข่ายอื่น ๆ รวมทั้งไม่มีการเชื่อมโยงกันระหว่างเครือข่าย อาจเป็นเพราะอาจารย์ร่วมกันท างาน
โดยอาศัยความคุ้นเคยส่วนตัว หรือบัณฑิตส่วนใหญ่อาจศึกษาในระดับปริญญาโทที่มีอาจารย์ที่ปรึกษา
เพียงท่านเดียว แต่อย่างไรก็ตาม อาจส่งผลให้ไม่เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างอาจารย์  
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ที่ปรึกษา หรือการแสวงหาความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายคณาจารย์ข้ามสาขาวิชา เพื่อขยาย 
องค์ความรู้ของสาขาวิชามากขึ้น 

(4) นวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้จากวิทยานิพนธ์ยังคงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ บทเรียน และ
รูปแบบการเรียนการสอน โดยผู ้ได้ร ับประโยชน์จากองค์ความรู ้ส่วนใหญ่เป็นครูและนักเรียน 
ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้จากระดับชั้นเรียน เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงการมุ ่งเน้นพัฒนา
การศึกษาระดับชั้นเรียน แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า ปรากฏค าว่า รูปแบบการเรียนการสอนขึ้นมาบ้าง
แสดงว่า มีการขยายผลการเรียนรู้ในวงกว้าง รวมทั้ง ปรากฏค าว่า การพัฒนาหลักสูตร ซึ่งแสดงถึง 
การจัดหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวในการพัฒนาผู้เรียน แม้ไม่มากนักก็ตาม แต่กระนั้นก็ตาม  
ควรน าเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ผู ้เรียนรุ่นใหม่ได้เข้ามาผสมกับศาสตร์การสอนเดิมให้ได้นวัตกรรม  
ทางการศึกษาท่ีสามารถใช้งานได้จริงและสามารถใช้ในวงกว้างได้ตอบโจทย์การวิจัยของชาติ 

ข้อเสนอแนะ 

จากการวิเคราะห์พัฒนาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้
จากว ิทยาน ิพนธ ์ของประเทศไทยในคร ั ้ งน ี ้ม ีข ้อเสนอแนะ ประกอบด ้วย ข ้อเสนอแนะ  
ในการน าผลการวิจัยไปใช้ ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ในเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะส าหรับ 
การวิจัยครั้งต่อไป รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 
(1) ผลการวิจัยสังเกตเห็นว่า ส่วนใหญ่ทั ้งสี่ กลุ ่มมหาวิทยาลัยต่างเลือกใช้ตัวแปรวิจัย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นหลักควบคู่กับการศึกษาความคิดเห็น แรงจูงใจ ความพึงพอใจ ไม่ค่อย
สังเกตเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงตัวแปรวิจัยที่ท าการศึกษาได้อย่างชัดเจนมากนัก ดังนั้น สาขาวิชา 
ควรเพิ่มเติมการศึกษาตัวแปรวิจัยที่ขับเคลื่อนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การก ากับตนเอง  
การเรียนรู้แบบน าตนเอง หรือตัวแปรวิจัยที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียน เช่น การรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับจิตวิทยาเชิงบวก  

(2) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า หลังผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ของ
ที ่ลดต ่าลงตั ้งแต่ป ี พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยทั ้งสี่กลุ่มยังขาดการศึกษาตัวแปรที ่เก ี ่ยวข้องกับ 
ทักษะการอ่าน ทักษะการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ การให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นควรเร่งศึกษา
ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง หรือเร่งผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษเข้ามาพัฒนาการเรียนการสอนดังกล่าว รวมทั้งการฝึกหัด
บัณฑิตครูให้มีความรู้ในเรื่องสะเต็มศึกษาที่บูรณาการความรู้หลายศาสตร์มาใช้งานได้จริง 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่มยังขาดการศึกษาทักษะอื่น ๆ ที่เป็นที่ต้องการในยุคปัจจุบัน
กล่าวคือ ตัวแปรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะศตวรรษที่ 21 ดังนั้น สาขาวิชาควรส่งเสริมให้มีการศึกษา  
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ตัวแปรภาวะผู้ประกอบการ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การท างานเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร 
ความรอบรู้ในด้านต่าง ๆ คือ ความรอบรู้ด้านข้อมูลข่าวสาร ความรอบรู้ด้านเทคโนโลยี ความรอบรู้
ด้านดิจิทัล ความรอบรู้ด้านการเงิน หรือมุ่งปลูกฝังทักษะของการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้บัณฑิตได้
น าไปใช้ในการพัฒนาและออกแบบนวัตกรรมที่ส่งเสริมทักษะดังกล่าวให้กับผู้เรียนของตน หรือ
สาขาวิชาควรปลูกฝังทักษะต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้นกับบัณฑิต 

(3) ผลการวิจัยเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่มไม่พบว่า มีการออกแบบการวิจัยที่แตกต่าง
จากเดิมเท่าที่ควร ทั ้งการเลือกใช้ประเภทการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล สาขาวิชาควรปรับปรุง  
การออกแบบวิจัย เช่น ด าเนินการวิจัยด้วยวิธีการวิจัยแบบใหม่ ๆ หรือการก าหนดวัตถุประสงค์ 
การวิจัยที่ค านึงถึงมุมมองการเรียนการสอนที่แปลกใหม่ หรือการเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
ที่สามารถตอบค าถามวิจัยและให้สารสนเทศได้ลึกซึ้ง เช่น การคัดเลือกตัวแปร การวิเคราะห์อภิมาน 
การวิเคราะห์สถิติขั้นสูง การวิเคราะห์วาทกรรม การวิเคราะห์เครือข่าย แต่อย่างไรก็ตามจากที่กล่าว
มาข้างต้นจ าเป็นต้องใช้ทุนและทรัพยากรในการเรียนรู้เป็นอย่างมาก 

(4) ผลการวิจัยชี ้เห็นว่า มหาวิทยาลัยทั ้งสี่กลุ ่มมีการศึกษาเทคนิคการสอนแบบดั้งเดิม 
เป็นจ านวนมาก และยังขาดการผสมผสานเทคโนโลยีในการส่งมอบการเรียนรู้ไปยังผู้เรี ยนของตน  
ซึ่งในปัจจุบันความรู้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจ าเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
ค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และต้องการปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(5) ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่มผลิตนวัตกรรมทางการศึกษา 
ส่วนใหญ่เป็นประเภทสื่อการเรียนการสอนแบบออฟไลน์ เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ หนังสือ บทเรียน 
และแบบฝึก ซึ่งมหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้บัณฑิตและอาจารย์ที่ปรึกษาได้พัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษา และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  

(6) การศึกษาพัฒนาการองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่มแสดงให้เห็นว่า ส่วนใหญ่องค์
ความรู ้ที ่ได้นั ้นยังคงท าการศึกษาในปัญหาวิจัยและใช้ระเบียบวิธีว ิจัยที่มีความคล้ายคลึงกัน 
นอกจากนั้น ยังพบว่า ส่วนใหญ่เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ที่ใช้เทคนิคการสอน 
แบบดั้งเดิม และแก้ปัญหาที่เกิดในชั้นเรียน ดังนั้น อาจารย์ที่ปรึกษาควรมีการพัฒนาเทคนิคการสอน 
ให้มีความหลากหลาย โดยการต่อยอดจากกงานวิจัยเดิม รวมทั้งท างานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
อ่ืนๆ จะเป็นประโยชน์ต่อการผลิตบัณฑิตวิจัย และ 

(7) เนื่องจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติแสดงให้เห็นถึง อาจารย์ที่ปรึกษายัง
ขาดการท างานร่วมกันและขาดการท างานข้ามเครือข่าย ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้อาจารย์ 
ที่ปรึกษาได้สร้างเครือข่ายความเชี่ยวชาญของตนเอง และเครือข่ายความร่วมมือกับสาขาวิชาอื่น ๆ  
ในการร่วมแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ และแลกเปลี ่ยนมุมมองในการสร้างองค์ความรู ้ของวิทยานิพนธ์ 
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ในรูปแบบใหม่ ๆ ที ่มีความหลากหลายของการออกแบบการวิจัย วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และ 
วิธีการสอน มากยิ่งขึ้น  

ข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ในเชิงนโยบำย 
(1) ผลการวิจัยได้ระบุถึง มหาวิทยาลัยทั้งสี่กลุ่มส่วนใหญ่มีองค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ 

ที่คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะการออกแบบการวิจัย และนวัตกรรมทางการศึกษาที่ไม่แตกต่างจากเดิม 
ดังนั้น สถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่เกี ่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตจ าเป็นต้องสนับสนุนเงินทุนและ
งบประมาณในการผลิตบัณฑิตให้สามารถออกแบบการวิจัยที่มีความซับซ้อนเพื่อตอบค าถามวิจัย  
ได้กว้างขึ้นและลึกซึ้งมากขึ้น รวมทั้ง ผลิตบัณฑิตที่สามารถผสมผสานเทคนิคการสอนออกมาเป็น
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันยุคทันสมัย และสามารถน าไปใช้งานในพ้ืนที่จริงได้ อีกทั้ง 
สถาบันการศึกษาท่ีมีหน้าที่เกี่ยวข้องควรผลักดันให้บัณฑิตได้ผลิตนวัตกรรมใหม่ ๆ และส่งเสริมการน า
ผลการวิจัยไปใช้งานจริง รวมทั้งให้ทุนสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา หรือจัดตั้งสถาบัน
จัดการนวัตกรรมทางการศึกษาที่ส่งเสริมการสร้างและเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา ตลอดจนการ
น านวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้งานในโรงเรียนได้จริง 

(2) จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยทั ้งสี ่กลุ ่มต่างผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
คล้ายคลึงกันมาก ดังนั้น กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติควรผลิตบัณฑิตวิจัยที่สามารถตอบโจทย์วจิัย
ระดับชาติในการพัฒนาความรู ้และทักษะที่จ าเป็นต่อการขับเคลื ่อนประเทศชาติ ซึ ่งจะน าพา
องคาพยพของการวิจัยทางการศึกษาไปในทิศทางที่ต้องการ รวมทั้ง ท าให้มีการถ่ายโอนความรู้ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยอีกด้วย กลุ่มมหาวิทยาลัยด้านการสอนควรมุ่งเน้นสร้าง
บัณฑิตวิจัยที่เชี่ยวชาญด้านการสอนและสามารถถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอนในเครือข่าย
มหาวิทยาลัยของตน ในขณะที่ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏควรเน้นผลิตบัณฑิตวิจัยในระดับท้องถิ่นที่
สามารถด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน ในพ้ืนที่ และในชุมชนที่ตนอาศัย รวมทั้งสามารถเป็นที่พ่ึงพาอาศัย
ของนักวิจัยและนักวิชาการระดับชาติในการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ หรือด าเนินการวิจัยร่วมกันให้
ตอบโจทย์ในระดับท้องถิ่นนั้น ๆ หรือน ารูปแบบการเรียนการสอนที่ได้ออกแบบจากส่วนกลางไปปรับ
ใช้ในบริบทของชั้นเรียนที่มีความแตกต่างของสภาพแวดล้อมและบริบทการเรียนรู้ และ 

(3) อันเนื่องมาจากในการวิจัยนี้คณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลทุติภูมิจากฐานข้อมูลต่าง ๆ 
ที่มีลักษณะข้อมูลหลายรูปแบบ (platform) เช่น ข้อมูลที่เป็นไฟล์ word PDF รูปภาพ ซึ่งส่งผลให้ใน
การสร้างฐานข้อมูลคณะผู้วิจัยจ าเป็นต้องจัดกระท าข้อมูลที่มีความซับซ้อนมาก ดังนั้น สถาบัน 
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ส านักงานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา ควรพิจารณาการเข้าถึงข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลในฐานให้สะดวก
ต่อการค้นคืนและสะดวกต่อการน าองค์ความรู้ที่สั่งสมมาไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดความรู้ รวมทั้ง  
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การเพิ่มเติมช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยและนักวิชาการ
สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ สถาบันที่เกี ่ยวข้องกับการศึกษาควรเป็นเจ้าภาพ  
ในการจัดท าหรือรวบรวมฐานข้อมูล และคลังค าศัพท์ที่เกี ่ยวข้องกับการศึกษาซึ ่งเป็นประโยชน์  
ในการศึกษาค้นคว้าต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม รวมทั้ง การศึกษาและเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมา
จากเอกสารต่าง ๆ จะส่งเสริมการวิจัยในแนวทางใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
(1) การวิจัยนี้คณะผู้วิจัยได้จัดท าคลังค าศัพท์ด้านการเรียนการสอนส าหรับการวิเคราะห์ด้วย

แนวค ิดท ี ่ ใช ้พจนาน ุกรมเป ็นพ ื ้นฐาน  (dictionary based approach) ซ ึ ่ งผ ู ้ท ี ่ม ีความสนใจ 
การท าเหมืองข้อมูลทั้งนักวิชาการและนักวิจัยสามารถน าไปใช้ ขยายผลต่อไปยังสาขาวิชาอื่น ๆ  
ที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้ง ควรมีการจัดท าและเผยแพร่คลังค าศัพท์ฯ ในสาขาวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือให้นักวิชาการ
และนักวิจัยที่มีความสนใจศึกษาการท าเหมืองข้อมูลสามารถน าพจนานุกรมที่ต่างพัฒนามาวิเคราะห์
เกี่ยวกับเหมืองข้อมูลอ่ืน ๆ ได้ในอนาคต 

(2) งานวิจัยนี้เป็นการท าเหมืองข้อมูลร่วมกับการวิเคราะห์บรรณมิติ โดยมีเทคนิคการวิเคราะห์
อื่น ๆ เช่น การวิเคราะห์เครือข่าย การวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์พลวัตการเปลี่ยนแปลง และ 
การวิเคราะห์พัฒนาการของค าส าคัญ ซึ่งเป็นเทคนิคการวิเคราะห์แนวใหม่ที่ใช้ท าเหมืองฐานข้อมูล 
มาวิเคราะห์ร่วมกับสถิติอ่ืน ๆ ที่สามารถตอบค าถามวิจัยได้อีกหลายประเด็นในอนาคต 

(3) นักวิชาการ และนักวิจัยที่ต้องการศึกษาฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ หรือฐานข้อมูลที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกันนี้ที่มีการจัดเก็บข้อมูลหลากหลายรูปแบบควรศึกษาขั้นตอนการแปลงข้อมูลอย่างละเอียด 
เช่น การเข้าถึงฐานข้อมูล การเปลี่ยนข้อมูลจากภาพมาเป็นตัวอักษรทางการพิมพ์ด้วยการรู้จ าลักษณะ
ของอักขระด้วยแสง (Optical Character Recognition: OCR) การจัดกระท าข้อมูลทั้งค าที่มีความ
ซ ้าซ้อน และค าที่ไม่มีบริบทก่อนน าเข้าสู่ฐานข้อมูลต่อไป 

(4) จากผลการวิจัยสังเกตเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยที่เป็นตัวอย่างวิจัยนั้นมักศึกษาเทคนิคการ
สอนของครู ซึ่งมหาวิทยาลัยดังกล่าวยังขาดการศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน เช่น คุณลักษณะ
การเรียนรู้ของผู้เรียน (profile) ที่มีต่อต่อเทคนิคการสอน ความชื่นชอบต่อเทคนิคการสอนการสอน
ของผู้เรียน (preference) ดังนั้น นักวิชาการ และนักวิจัยควรศึกษาลงลึกไปยังรายละเอียดของผู้เรียน
ที่มีคุณลักษณะหลากหลายมากขึ้นเพื่อน าสารสนเทศที่ได้มาปรับใช้กับเทคนิคการสอนได้อย่าง
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

(5) จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า งานวิจัยนี้เน้นการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น 
นักวิชาการ และนักวิจัยที่สนใจศึกษาการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนให้ลึกซึ้งหลายแง่มุมควร
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ศึกษาข้อมูลด้านอื่นประกอบด้วย เช่น ด้านบริหารการศึกษา นิเทศการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา 
และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(6) การวิเคราะห์ในครั้งนี้ใช้ข้อมูลจากชื่อเรื่อง บทคัดย่อ วัตถุประสงค์การวิจัย และประโยชน์
ที่รับจากวิทยานิพนธ์เท่านั้น หากงานวิจัยครั้งถัดไปต้องการวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ให้มีความลึกซึ้งมาก
ขึ้น สามารถใช้ข้อมูลอื่นในวิทยานิพนธ์ เช่น ส่วนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล หรือการออกแบบการวิจัย 
เพื่อให้เข้าใจถึงรายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งผู้ที่น าผลการวิจัยไปใช้ควรค านึงถึงข้อจ ากัด
ดังกล่าวนี้ด้วย 

(7) การวิเคราะห์พัฒนาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้
จากวิทยานิพนธ์ของประเทศไทยในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2562 เป็นเพียงการพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากวิทยานิพนธ์ ไม่ใช่
การตรวจสอบคุณภาพของวิทยานิพนธ์แต่อย่างใด ดังนั้น การวิเคราะห์จึงเป็นการส ารวจองค์ความรู้
เกี่ยวกับการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากวิทยานิพนธ์เท่านั้น ในการวิจัยครั้งต่อไปจึงควร
ศึกษาเส้นทางอาชีพนักวิจัยด้วยการวิเคราะห์เหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์บรรณมิติ เพื่อ สร้าง
ความก้าวหน้าในอาชีพนักวิจัย 
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ภำคผนวก ก. 

ตัวอย่ำงคลังค ำศัพท์ตำมแนวคิดที่ใช้พจนำนุกรมเป็นพื้นฐำน 

ที่ใช้ในกำรวิจัย 
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การวิจัยฉบับนี้เป้าหมายในการวิเคราะห์รูปแบบพัฒนาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้าน
การจัดการเรียนการสอนที่ได้จากวิทยานิพนธ์ของประเทศไทย จึงด าเนินการพัฒนาคลังค าศัพท์ตาม
แนวคิดที่ใช้พจนานุกรมเป็นพื้นฐาน จ านวน 10 ฉบับ ประกอบด้วย (1) ประเภทการวิจัย (2) การ
วิเคราะห์ข้อมูล (3) ตัวอย่างวิจัยและผู้ได้รับประโยชน์ (4) นวัตกรรมทางการศึกษา (5) เทคนิคการ
สอน (6) วัตถุประสงค์การวิจัย (7) ตัวแปรวิจัย (8) คุณภาพเครื่องมือ (9) วิชา และ (10) การออกแบบ
การวิจัย (อ้างอิงจากรายงานวิจัยของ สุขุมาลย์ หนกหลัง, 2564) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ตัวอย่างคลังค าศัพท์ส าหรับการวิเคราะห์ด้วยการอ้างอิงพจนานุกรม 
1) ประเภทกำรวิจัย  

การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเอกสาร 

การวิจัยแบบผสม การวิจัยอนาคต 
การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงชาติพันธ์ุวรรณนา 
2) กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
ค่าเฉลี่ย แครมเมอร์วี 
ค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อ ไค-สแควร์ 
ค่าต ่าสุด จัดกลุ่มข้อความ 
ค่าประสิทธิภาพE1/E2 ฐานนิยม 

3) ตัวอย่ำงวิจัยและผู้ได้รับประโยชน์  
เกษตรกร ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ข้าราชการ ผู้บริหาร 
ครอบครัว ผู้บริหารโรงเรียน 

นักเรียนประถมศึกษาต้น พนักงาน 
นักเรียนประถมปลาย พยาบาล 
ครู พระ 
4) นวัตกรรม  

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรท้องถิ่น  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เกมส์ กิจกรรมการเรียนรู้ 

เอกสารประกอบการเรียน  โปรแกรมส่งเสริม 
5) เทคนิคกำรสอน  

การแก้ปัญหาของ Polya วัฏจักรการเรียนรู้ 
การสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS เทคนิค STAD 
แนวคิด Socioscientific Issues เทคนิคกลุ่มแข่งขัน 
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5) เทคนิคกำรสอน (ต่อ)  

เทคนิค POE เทคนิคTAI 
เทคนิค KWDL เทคนิค LT 

เทคนิคโฟนิกส์ เทคนิค CIRC 
เทคนิคมอร์ฟฟ่ิง เทคนิค PANORAMA 
เทคนิค 4MAT เทคนิคการสอนตามแนวคิดของเดวีส์ 
6) วัตถุประสงค์กำรวิจัย  
เพื่อเปรียบเทียบ เพื่อศึกษาทักษะ 

เพื่อประเมิน เพื่อศึกษาประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาโปรแกรม เพื่อสร้างตัวบ่งช้ี 

เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เพื่อสร้างหลักสูตร เพื่อสร้างโปรแกรม 

7) ตัวแปรวิจัย  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ 
ทักษะการอ่าน แรงจูงใจ 

ทักษะการเขียน ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความคิดเห็น การคิดวิเคราะห์ 
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ภำคผนวก ข. 

ค่ำสถิติกำรวิเครำะห์เครือข่ำยค ำส ำคัญ 
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1) ค่ำสถิติกำรวิเครำะห์เครือข่ำยค ำส ำคัญประเภทวิจัย 
ตำรำง ผ1 ค่าสถิติเครือข่ายค าส าคัญประเภทวิจัยของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

node Cluster Betweenness Closeness PageRank 

เจตคติ 1 0.1780 0.0833 0.0997 
ความพึงพอใจ 1 0.2577 0.0833 0.1862 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1 11.5907 0.1000 0.3320 
การคิดวิเคราะห ์ 1 0.1983 0.0909 0.0855 
ความสามารถในการแกป้ัญหา 1 0.0000 0.0625 0.0332 
ความคิดสร้างสรรค์ 1 0.0210 0.0769 0.0498 
ความคิดเห็น 2 0.2401 0.0909 0.0606 
ทักษะการอ่าน 2 0.2559 0.0909 0.0626 
แรงจูงใจ 2 0.1678 0.0833 0.0363 
ทักษะการเขียน 2 0.0595 0.0769 0.0317 
ทัศนคติ 2 0.0310 0.0667 0.0223 

ตำรำง ผ2 ค่าสถิติเครือข่ายค าส าคัญประเภทวิจัยของมหาวิทยาลัยด้านการสอน 
node Cluster Betweenness Closeness PageRank 

ทักษะการอ่าน 1 0.0724 0.0625 0.0360 
ทักษะการเขียน 1 0.0136 0.0625 0.0229 
ความคิดสร้างสรรค์ 2 0.1785 0.0769 0.0614 
เจตคติ 2 0.4165 0.0769 0.0817 
ความคิดเห็น 2 8.6502 0.1000 0.1706 
ความสามารถในการแกป้ัญหา 2 0.0000 0.0667 0.0685 
การคิดวิเคราะห ์ 2 1.7539 0.0769 0.1060 
ความพึงพอใจ 2 0.5466 0.0769 0.1010 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2 10.3683 0.0909 0.3100 
แรงจูงใจ 2 0.0000 0.0625 0.0254 
ทัศนคติ 2 0.0000 0.0556 0.0166 

ตำรำง ผ3 ค่าสถิติเครือข่ายค าส าคัญประเภทวิจัยของมหาวิทยาลัยเปิด 
node Cluster Betweenness Closeness PageRank 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1 21.6671 0.0526 0.4106 
เจตคติ 1 0.3224 0.0435 0.1198 
ความคิดเห็น 1 0.0000 0.0385 0.0663 
ความพึงพอใจ 1 7.0000 0.0435 0.1477 
ทักษะการอ่าน 1 0.0000 0.0333 0.0276 
การคิดวิเคราะห ์ 1 0.0105 0.0435 0.0934 
ความคิดสร้างสรรค์ 1 0.0000 0.0400 0.0404 
ความสามารถในการแกป้ัญหา 1 0.0000 0.0385 0.0505 
แรงจูงใจ 1 0.0000 0.0400 0.0273 
ทักษะการเขียน 2 0.0000 0.0111 0.0164 
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ตำรำง ผ4 ค่าสถิติเครือข่ายค าส าคัญประเภทวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภฏั 
node Cluster Betweenness Closeness PageRank 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1 14.7141 0.0500 0.3675 
ความพึงพอใจ 1 5.2269 0.0476 0.2795 
ทักษะการเขียน 1 0.0000 0.0400 0.0274 
ทักษะการอ่าน 1 0.0000 0.0400 0.0610 
การคิดวิเคราะห ์ 1 0.0000 0.0400 0.0440 
ความคิดเห็น 1 0.0000 0.0400 0.0280 
เจตคติ 1 1.0590 0.0476 0.1168 
ความคิดสร้างสรรค์ 1 0.0000 0.0385 0.0237 
ทัศนคติ 1 0.0000 0.0357 0.0156 
ความสามารถในการแกป้ัญหา 1 0.0000 0.0385 0.0217 
แรงจูงใจ 2 0.0000 0.0091 0.0148 

 
2) ค่ำสถิติกำรวิเครำะห์เครือข่ำยค ำส ำคัญตัวอย่ำงกำรวิจัยในช่วงปีกำรศึกษำ 2553 – 2562 
ตำรำง ผ5 ค่าสถิติเครือข่ายค าส าคัญตัวอย่างวิจัยของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

node Cluster Betweenness Closeness PageRank 

ครู 1 39.2398 0.0714 0.3522 
บุคลากรทางการศึกษา 1 0.0004 0.0417 0.0155 
มัธยมศึกษาตอนต้น 1 1.3052 0.0526 0.1050 
ประถมศึกษา 1 5.4602 0.0625 0.1766 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 0.3046 0.0526 0.0562 
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0.0013 0.0417 0.0160 
พระ 1 0.0020 0.0455 0.0265 
ชุมชน 2 0.0018 0.0455 0.0231 
ท้องถิ่น 2 0.0738 0.0500 0.0351 
ผู้บริหาร 3 1.3814 0.0625 0.0724 
อาจารย ์ 3 0.0017 0.0455 0.0221 
นักการศึกษา 3 0.0026 0.0455 0.0165 
ผู้ปกครอง 3 0.0002 0.0435 0.0274 
ศึกษานิเทศก์ 3 0.2249 0.0500 0.0384 
นักวิชาการ 3 0.0000 0.0435 0.0171 
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ตำรำง ผ6 ค่าสถิติเครือข่ายค าส าคัญตัวอย่างวิจัยของมหาวิทยาลัยด้านการสอน 
node Cluster Betweenness Closeness PageRank 

ผู้บริหาร 1 0.2558 0.0476 0.0374 
ผู้ปกครอง 1 0.1515 0.0500 0.0344 
ศึกษานิเทศก์ 1 0.0002 0.0417 0.0177 
ประถมศึกษา 2 3.2921 0.0556 0.1185 
ครู 2 44.0981 0.0714 0.3533 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 1.4949 0.0526 0.0957 
นักการศึกษา 2 0.0095 0.0435 0.0247 
มัธยมศึกษาตอนต้น 2 5.6766 0.0625 0.1441 
พระ 2 0.0048 0.0435 0.0272 
ผู้บริหารโรงเรียน 2 0.0003 0.0417 0.0185 
บุคลากรทางการศึกษา 2 0.0002 0.0400 0.0156 
ผู้บริหารสถานศึกษา 2 0.0002 0.0400 0.0156 
นักวิชาการ 2 0.0004 0.0417 0.0183 
ท้องถิ่น 3 0.0096 0.0455 0.0410 
ชุมชน 3 0.0058 0.0455 0.0379 

ตำรำง ผ7 ค่าสถิติเครือข่ายค าส าคัญตัวอย่างวิจัยของมหาวิทยาลัยเปิด 
node Cluster Betweenness Closeness PageRank 

ครู 1 65.6834 0.0714 0.3562 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 0.7710 0.0455 0.0707 
ท้องถิ่น 1 0.4397 0.0476 0.0922 
มัธยมศึกษาตอนต้น 1 1.5179 0.0455 0.1394 
พระ 1 0.0058 0.0435 0.0312 
ประถมศึกษา 1 0.5187 0.0435 0.1220 
อบต 1 0.0000 0.0385 0.0144 
นักวิชาการ 1 0.0000 0.0385 0.0138 
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0.0006 0.0400 0.0167 
ศึกษานิเทศก์ 1 0.0000 0.0370 0.0115 
ผู้ปกครอง 2 1.0322 0.0455 0.0413 
ผู้บริหาร 2 0.0233 0.0417 0.0324 
ชุมชน 2 0.0075 0.0435 0.0268 
ผู้บริหารโรงเรียน 2 0.0000 0.0385 0.0160 
พ่อแม ่ 2 0.0000 0.0385 0.0156 
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ตำรำง ผ8 ค่าสถิติเครือข่ายค าส าคัญตัวอย่างวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภฏั 
node Cluster Betweenness Closeness PageRank 

ครู 1 36.2622 0.0714 0.2973 
ประถมศึกษา 1 4.3712 0.0588 0.1540 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 0.4420 0.0500 0.0479 
มัธยมศึกษาตอนต้น 1 1.6115 0.0556 0.1141 
นักเรียนชั้นอนุบาล 1 0.0000 0.0385 0.0149 
พระ 1 0.0223 0.0476 0.0308 
ผู้ปกครอง 1 0.0249 0.0476 0.0193 
นักการศึกษา 1 0.0037 0.0476 0.0170 
ชุมชน 2 0.3904 0.0526 0.0614 
ท้องถิ่น 2 1.2268 0.0588 0.0989 
ผู้บริหาร 2 0.5650 0.0556 0.0574 
ครอบครัว 2 0.0037 0.0476 0.0306 
ศึกษานิเทศก์ 3 0.0472 0.0455 0.0201 
นักวิชาการ 3 0.0186 0.0435 0.0174 
ผู้บริหารสถานศึกษา 3 0.0107 0.0455 0.0189 

3) ค่ำสถิติกำรวิเครำะห์เครือข่ำยค ำส ำคัญกำรได้มำซึ่งตัวอย่ำงในช่วงปีกำรศึกษำ 2553 – 2562 
ตำรำง ผ9 ค่าสถิติเครือข่ายค าส าคัญการได้มาซึ่งตัวอย่างของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

node Cluster Betweenness Closeness PageRank 

การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 1 0.2857 0.2000 0.2203 
การเลือกแบบเจาะจง 1 3.7143 0.2500 0.3526 
การสุ่มอยา่งง่าย 1 0.0000 0.1667 0.1986 
การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 1 0.0000 0.1429 0.0862 
การสุ่มแบบชั้นภูม ิ 1 0.0000 0.1667 0.1424 

ตำรำง ผ10 ค่าสถิติเครือข่ายค าส าคัญการได้มาซึ่งตัวอย่างของมหาวิทยาลัยด้านการสอน 
node Cluster Betweenness Closeness PageRank 

การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 1 0.0000 0.0179 0.0517 
การเลือกแบบเจาะจง 2 0.0000 0.0204 0.3448 
การสุ่มอยา่งง่าย 2 0.0000 0.0204 0.3448 
การเลือกแบบก้อนหิมะ 3 0.0000 0.0179 0.0517 
การสุ่มแบบชั้นภูม ิ 4 0.0000 0.0179 0.0517 
การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 5 0.0000 0.0179 0.0517 
การเลือกแบบสัดส่วน 6 0.0000 0.0179 0.0517 
การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 7 0.0000 0.0179 0.0517 
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ตำรำง ผ11 ค่าสถิติเครือข่ายค าส าคัญการได้มาซึ่งตัวอย่างของมหาวิทยาลัยเปิด 
node Cluster Betweenness Closeness PageRank 

การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 1 0.0000 0.0625 0.4082 
การเลือกแบบเจาะจง 1 0.0000 0.0625 0.4082 
การสุ่มแบบชั้นภูม ิ 2 0.0000 0.0500 0.0612 
การสุ่มอยา่งง่าย 3 0.0000 0.0500 0.0612 
การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 4 0.0000 0.0500 0.0612 

ตำรำง ผ12 ค่าสถิติเครือข่ายค าส าคัญการได้มาซึ่งตัวอย่างของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
node Cluster Betweenness Closeness PageRank 

การเลือกแบบเจาะจง 1 1.0000 0.0500 0.4230 
การสุ่มอยา่งง่าย 1 0.0000 0.0476 0.2832 
การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 1 0.0000 0.0476 0.1633 
การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 2 0.0000 0.0333 0.0435 
การสุ่มแบบชั้นภูม ิ 3 0.0000 0.0333 0.0435 
การสุ่มแบบโควตา 4 0.0000 0.0333 0.0435 

 
4) ค่ำสถิติกำรวิเครำะห์เครือข่ำยค ำส ำคัญเครื่องมือวิจัยในช่วงปีกำรศึกษำ 2553 – 2562 
ตำรำง ผ13 ค่าสถิติเครือข่ายค าส าคัญเครื่องมือวิจัยของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

node Cluster Betweenness Closeness PageRank 

แบบวัด 1 0.3432 0.1667 0.2716 
แบบทดสอบ 1 1.5149 0.1667 0.3547 
แบบสอบถาม 1 0.0000 0.1429 0.1105 
แบบสังเกต 2 0.0000 0.1429 0.0896 
แบบบันทึก 2 0.0523 0.1667 0.0651 
แบบสัมภาษณ์ 2 0.0897 0.1667 0.0787 
แบบฝึกหัด 2 0.0000 0.1250 0.0298 

ตำรำง ผ14 ค่าสถิติเครือข่ายค าส าคัญเครื่องมือวิจัยของมหาวิทยาลัยด้านการสอน 
node Cluster Betweenness Closeness PageRank 

แบบทดสอบ 1 0.0000 0.1667 0.2280 
แบบบันทึก 1 0.0000 0.1667 0.1950 
แบบวัด 1 0.0000 0.1667 0.1158 
แบบสอบถาม 1 0.0000 0.1667 0.0973 
แบบสัมภาษณ์ 1 0.0000 0.1667 0.1576 
แบบฝึกหัด 1 0.0000 0.1667 0.0373 
แบบสังเกต 1 0.0000 0.1667 0.1690 
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ตำรำง ผ15 ค่าสถิติเครือข่ายค าส าคัญเครื่องมือวิจัยของมหาวิทยาลัยเปิด 
node Cluster Betweenness Closeness PageRank 

แบบวัด 1 0.4865 0.1250 0.2553 
แบบทดสอบ 1 5.2147 0.1429 0.3993 
แบบสอบถาม 1 5.2988 0.1429 0.1987 
แบบสังเกต 1 0.0000 0.0909 0.0419 
แบบสัมภาษณ์ 1 0.0000 0.0833 0.0261 
แบบฝึกหัด 1 0.0000 0.1000 0.0322 
แบบบันทึก 1 0.0000 0.1111 0.0465 

ตำรำง ผ16 ค่าสถิติเครือข่ายค าส าคัญเครื่องมือวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
node Cluster Betweenness Closeness PageRank 

แบบสอบถาม 1 0.0000 0.2000 0.2516 
แบบทดสอบ 1 0.0000 0.2000 0.3569 
แบบสัมภาษณ์ 1 0.0000 0.2000 0.0946 
แบบวัด 1 0.0000 0.2000 0.1813 
แบบบันทึก 2 0.0000 0.2000 0.0456 
แบบสังเกต 2 0.0000 0.2000 0.0702 

 
5) ค่ำสถิติกำรวิเครำะห์เครือข่ำยค ำส ำคัญคุณภำพเครื่องมือในช่วงปีกำรศึกษำ 2553 – 2562 
ตำรำง ผ17 ค่าสถิติเครือข่ายค าส าคัญคุณภาพเครื่องมือของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

node Cluster Betweenness Closeness PageRank 

ความตรงเชิงโครงสร้าง 1.000 0.000 0.083 0.048 
ความเท่ียง 2.000 0.000 0.167 0.443 
ความตรงเชิงเนื้อหา 2.000 0.000 0.167 0.157 
ความยาก 2.000 0.000 0.167 0.352 

ตำรำง ผ18 ค่าสถิติเครือข่ายค าส าคัญคุณภาพเครื่องมือของมหาวิทยาลัยด้านการสอน 
node Cluster Betweenness Closeness PageRank 

ความตรงเชิงเนื้อหา 1.000 1.010 0.111 0.163 
ความตรงเชิงโครงสร้าง 1.000 0.000 0.083 0.035 
ความเท่ียง 1.000 13.933 0.143 0.392 
ความตรง(ไม่ระบุ) 1.000 0.000 0.083 0.039 
ความยาก 1.000 0.057 0.091 0.235 
ความตรงเชิงเกณฑ์สัมพันธ์ 1.000 0.000 0.077 0.023 
ความตรงเชิงสภาพ 2.000 0.000 0.091 0.048 
ความเป็นปรนัย 2.000 0.000 0.091 0.064 
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ตำรำง ผ19 ค่าสถิติเครือข่ายค าส าคัญคุณภาพเครื่องมือของมหาวิทยาลัยเปิด 
node Cluster Betweenness Closeness PageRank 

ความเท่ียง 1.000 0.000 0.083 0.327 
ความตรงเชิงเนื้อหา 1.000 0.000 0.083 0.254 
ความยาก 1.000 0.000 0.083 0.327 
ความตรง(ไม่ระบุ) 2.000 0.000 0.050 0.045 
ความตรงเชิงโครงสร้าง 3.000 0.000 0.050 0.045 

ตำรำง ผ20 ค่าสถิติเครือข่ายค าส าคัญคุณภาพเครื่องมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
node Cluster Betweenness Closeness PageRank 

ความยาก 1.000 0.000 0.500 0.448 
ความเท่ียง 1.000 0.000 0.500 0.467 
ความตรงเชิงเนื้อหา 1.000 0.000 0.500 0.085 

 
6) ค่ำสถิติกำรวิเครำะห์เครือข่ำยค ำส ำคัญตัวแปรวิจัยในช่วงปีกำรศึกษำ 2553 – 2562 
ตำรำง ผ21 ค่าสถิติเครือข่ายค าส าคัญตัวแปรวิจัยของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

node Cluster Betweenness Closeness PageRank 

เจตคติ 1 0.1780 0.0833 0.0997 
ความพึงพอใจ 1 0.2577 0.0833 0.1862 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1 11.5907 0.1000 0.3320 
การคิดวิเคราะห ์ 1 0.1983 0.0909 0.0855 
ความสามารถในการแกป้ัญหา 1 0.0000 0.0625 0.0332 
ความคิดสร้างสรรค์ 1 0.0210 0.0769 0.0498 
ความคิดเห็น 2 0.2401 0.0909 0.0606 
ทักษะการอ่าน 2 0.2559 0.0909 0.0626 
แรงจูงใจ 2 0.1678 0.0833 0.0363 
ทักษะการเขียน 2 0.0595 0.0769 0.0317 
ทัศนคติ 2 0.0310 0.0667 0.0223 

ตำรำง ผ22 ค่าสถิติเครือข่ายค าส าคัญตัวแปรวิจัยของมหาวิทยาลัยด้านการสอน 
node Cluster Betweenness Closeness PageRank 

ทักษะการอ่าน 1 0.0724 0.0625 0.0360 
ทักษะการเขียน 1 0.0136 0.0625 0.0229 
ความคิดสร้างสรรค์ 2 0.1785 0.0769 0.0614 
เจตคติ 2 0.4165 0.0769 0.0817 
ความคิดเห็น 2 8.6502 0.1000 0.1706 
ความสามารถในการแกป้ัญหา 2 0.0000 0.0667 0.0685 
การคิดวิเคราะห ์ 2 1.7539 0.0769 0.1060 
ความพึงพอใจ 2 0.5466 0.0769 0.1010 
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node Cluster Betweenness Closeness PageRank 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2 10.3683 0.0909 0.3100 
แรงจูงใจ 2 0.0000 0.0625 0.0254 
ทัศนคติ 2 0.0000 0.0556 0.0166 

ตำรำง ผ23 ค่าสถิติเครือข่ายค าส าคัญตัวแปรวิจัยของมหาวิทยาลัยเปิด 
node Cluster Betweenness Closeness PageRank 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1 21.6671 0.0526 0.4106 
เจตคติ 1 0.3224 0.0435 0.1198 
ความคิดเห็น 1 0.0000 0.0385 0.0663 
ความพึงพอใจ 1 7.0000 0.0435 0.1477 
ทักษะการอ่าน 1 0.0000 0.0333 0.0276 
การคิดวิเคราะห ์ 1 0.0105 0.0435 0.0934 
ความคิดสร้างสรรค์ 1 0.0000 0.0400 0.0404 
ความสามารถในการแกป้ัญหา 1 0.0000 0.0385 0.0505 
แรงจูงใจ 1 0.0000 0.0400 0.0273 
ทักษะการเขียน 2 0.0000 0.0111 0.0164 

ตำรำง ผ24 ค่าสถิติเครือข่ายค าส าคัญตัวแปรวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
node Cluster Betweenness Closeness PageRank 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1 14.7141 0.0500 0.3675 
ความพึงพอใจ 1 5.2269 0.0476 0.2795 
ทักษะการเขียน 1 0.0000 0.0400 0.0274 
ทักษะการอ่าน 1 0.0000 0.0400 0.0610 
การคิดวิเคราะห ์ 1 0.0000 0.0400 0.0440 
ความคิดเห็น 1 0.0000 0.0400 0.0280 
เจตคติ 1 1.0590 0.0476 0.1168 
ความคิดสร้างสรรค์ 1 0.0000 0.0385 0.0237 
ทัศนคติ 1 0.0000 0.0357 0.0156 
ความสามารถในการแกป้ัญหา 1 0.0000 0.0385 0.0217 
แรงจูงใจ 2 0.0000 0.0091 0.0148 
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7) ค่ำสถิติกำรวิเครำะห์เครือข่ำยค ำส ำคัญเทคนิคกำรสอนในช่วงปีกำรศึกษำ 2553 – 2562 
ตำรำง ผ25 ค่าสถิติเครือข่ายค าส าคัญเทคนิคการสอนของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

node Cluster Betweenness Closeness PageRank 

วัฏจกัรการเรียนรู้ (5e/7e) 1 6 0.0065 0.3659 
การแก้ปญัหาของpolya 1 0 0.0064 0.1079 
เทคนิคstad 1 0 0.0064 0.1079 
วิธีการทางประวัติศาสตร์ 1 0 0.0064 0.1079 
เทคนิคkwdl 1 0 0.0064 0.0796 
เทคนิคการอ่านแบบsq4r 2 0 0.0048 0.0231 
เทคนิคกลุ่มแข่งขัน 3 0 0.0048 0.0231 
เทคนิคแผนผังความคิด 4 0 0.0048 0.0231 
เทคนิคthink-pair-share 5 0 0.0048 0.0231 
สื่อสังคมออนไลน์ 6 0 0.0048 0.0231 
เทคนิคcirc 7 0 0.0048 0.0231 
เทคนิคการใช้ค าถามระดับสูง 8 0 0.0048 0.0231 
แนวคิดsocioscientificissues 9 0 0.0048 0.0231 
เทคนิคtai 10 0 0.0048 0.0231 
เทคนิคlt 11 0 0.0048 0.0231 

ตำรำง ผ26 ค่าสถิติเครือข่ายค าส าคัญเทคนิคการสอนของมหาวิทยาลัยด้านการสอน 
node Cluster Betweenness Closeness PageRank 

วิธีการทางประวัติศาสตร์ 1 0 0.0048 0.0313 
วัฏจกัรการเรียนรู้ (5e/7e) 2 1 0.0055 0.3041 
เทคนิคระดมสมอง 2 0 0.0055 0.1863 
สัญศาสตร์ 2 0 0.0055 0.1346 
เทคนิคการจับคู่ 3 0 0.0048 0.0313 
เทคนิคthink-pair-share 4 0 0.0048 0.0313 
เทคนิคการพูดกับตนเองในทางที่ดี 5 0 0.0048 0.0313 
เทคนิคkwdl 6 0 0.0048 0.0313 
ค าถามปลายเปิด 7 0 0.0048 0.0313 
เทคนิคแผนผังความคิด 8 0 0.0048 0.0313 
แนวคิดsocioscientificissues 9 0 0.0048 0.0313 
การแก้ปญัหาของpolya 10 0 0.0048 0.0313 
เทคนิคหมวกหกใบ 11 0 0.0048 0.0313 
เทคนิคstad 12 0 0.0048 0.0313 
เทคนิคcirc 13 0 0.0048 0.0313 

 



224 
 

ตำรำง ผ27 ค่าสถิติเครือข่ายค าส าคัญเทคนิคการสอนของมหาวิทยาลัยเปิด 
node Cluster Betweenness Closeness PageRank 

วิธีการทางประวัติศาสตร์ 1 0 0.005 0.018 
เทคนิคcirc 2 0 0.005 0.018 
แนวคิดsocioscientificissues 3 0 0.005 0.018 
วัฏจกัรการเรียนรู้ (5e/7e) 4 13 0.008 0.265 
เทคนิคstad 4 0 0.008 0.075 
วิธีการสอนแบบpoe 4 0 0.008 0.075 
เทคนิคการอ่านแบบsq4r 5 0 0.005 0.018 
สื่อจ าลอง 6 0 0.005 0.018 
เทคนิคlt 7 0 0.005 0.018 
เทคนิคkwdl 8 5 0.008 0.141 
เทคนิคpanorama 8 0 0.007 0.078 
เทคนิคเมตาคอคนิชั่น 9 0 0.005 0.018 
เทคนิคแผนผังความคิด 10 5 0.008 0.141 
เทคนิคระดมสมอง 10 0 0.007 0.078 
เทคนิคtai 11 0 0.005 0.018 

ตำรำง ผ28 ค่าสถิติเครือข่ายค าส าคัญเทคนิคการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
node Cluster Betweenness Closeness PageRank 

เทคนิคcirc 1 0.0000 0.0029 0.0211 
การแก้ปญัหาของpolya 2 0.0000 0.0029 0.0211 
เทคนิคlt 3 0.0000 0.0029 0.0211 
เทคนิคการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว ์ 4 0.0000 0.0029 0.0211 
เทคนิคการเรียนรู้กลุ่มสัมพันธ์ 5 0.0000 0.0029 0.0211 
เทคนิคซินเนคติกส์ 6 0.0000 0.0029 0.0211 
เทคนิคtai 7 0.0000 0.0029 0.0211 
เทคนิคstad 8 1.0000 0.0033 0.2056 
เทคนิคkwdl 8 0.0000 0.0033 0.1376 
เทคนิคกลุ่มแข่งขัน 8 0.0000 0.0033 0.0794 
การเรียนรู้แบบร่วมมอืกัน 9 0.0000 0.0029 0.0211 
วัฏจกัรการเรียนรู้ (5e/7e) 10 0.0000 0.0029 0.0211 
เทคนิคclt 11 0.0000 0.0029 0.0211 
การสอนอ่านแบบปฏิบัติการ 12 0.0000 0.0029 0.0211 
เทคนิคหมวกหกใบ 13 0.0000 0.0029 0.0211 
เทคนิคแผนผังความคิด 14 0.0000 0.0031 0.1408 
เทคนิคค าถาม5w1h 14 0.0000 0.0031 0.1408 
การสอนโดยใชก้ารเล่าเร่ือง 15 0.0000 0.0029 0.0211 
เทคนิคเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 16 0.0000 0.0029 0.0211 
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8) ค่ำสถิติกำรวิเครำะห์เครือข่ำยค ำส ำคัญกำรวิเครำะห์ข้อมูลในช่วงปีกำรศึกษำ 2553 – 2562 
ตำรำง ผ29 ค่าสถิติเครือข่ายค าส าคัญการวิเคราะห์ข้อมูลของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

node Cluster Betweenness Closeness PageRank 

ค่าเฉลี่ย 1 12.5745 0.0667 0.1991 
ค่าประสิทธิภาพe1/e2 1 2.9272 0.0625 0.1401 
สถิติทดสอบที 1 0.2878 0.0556 0.1022 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1 4.6223 0.0625 0.1744 
ร้อยละ 1 20.4174 0.0714 0.1915 
มัธยฐาน 2 0.5135 0.0500 0.0252 
วิลคอกซัน 2 0.4959 0.0500 0.0353 
ค่าพิสัย 2 0.0041 0.0435 0.0199 
พิสัยควอไทล ์ 2 0.0053 0.0435 0.0209 
วิเคราะห์ความแปรปรวน 3 0.0355 0.0476 0.0167 
วิเคราะห์เนื้อหา 3 0.0434 0.0476 0.0161 
ความถี ่ 3 0.0731 0.0526 0.0158 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์ 3 0.0000 0.0455 0.0131 
การสนทนากลุ่ม 3 0.0000 0.0417 0.0112 
ความแปรปรวนตวัแปรพหุนาม 3 0.0000 0.0455 0.0187 

ตำรำง ผ30 ค่าสถิติเครือข่ายค าส าคัญการวิเคราะห์ข้อมูลของมหาวิทยาลัยด้านการสอน 
node Cluster Betweenness Closeness PageRank 

ค่าเฉลี่ย 1 14.5788 0.0714 0.2340 
ร้อยละ 1 14.1403 0.0714 0.2006 
วิเคราะห์ความแปรปรวน 1 0.0000 0.0455 0.0257 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1 8.6671 0.0714 0.1808 
สถิติทดสอบที 1 0.1037 0.0526 0.0769 
ค่าประสิทธิภาพe1/e2 1 0.1466 0.0526 0.0351 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์ 1 0.0024 0.0500 0.0192 
การสะท้อนผลการปฏิบัต ิ 1 0.0042 0.0455 0.0356 
การสนทนากลุ่ม 2 0.2169 0.0500 0.0205 
ฐานนิยม 2 0.0000 0.0435 0.0221 
มัธยฐาน 2 0.0000 0.0435 0.0217 
ความถี ่ 2 0.9631 0.0588 0.0496 
วิเคราะห์เนื้อหา 2 0.1676 0.0556 0.0402 
ตีความ 2 0.0094 0.0526 0.0254 
วิเคราะห์โปรโตคอล 2 0.0000 0.0417 0.0125 
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ตำรำง ผ31 ค่าสถิติเครือข่ายค าส าคัญการวิเคราะห์ข้อมูลของมหาวิทยาลัยเปิด 
node Cluster Betweenness Closeness PageRank 

ค่าเฉลี่ย 1 12.2672 0.0227 0.2462 
สถิติทดสอบที 1 1.1045 0.0217 0.2047 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1 8.3527 0.0227 0.2155 
ค่าประสิทธิภาพe1/e2 1 0.0000 0.0208 0.0483 
ร้อยละ 1 14.2654 0.0227 0.1232 
วิเคราะห์ความแปรปรวน 1 0.0000 0.0196 0.0167 
ไคสแควร์ 1 0.0000 0.0182 0.0117 
วิลคอกซัน 1 0.0000 0.0185 0.0120 
ความถี ่ 2 0.0000 0.0208 0.0193 
วิเคราะห์เนื้อหา 2 11.0000 0.0213 0.0320 
ฐานนิยม 2 0.0000 0.0172 0.0124 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์ 4 0.0102 0.0200 0.0213 
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 4 0.0000 0.0196 0.0141 
การสนทนากลุ่ม 5 0.0000 0.0048 0.0113 

ตำรำง ผ32 ค่าสถิติเครือข่ายค าส าคัญการวิเคราะห์ข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภฏั 
node Cluster Betweenness Closeness PageRank 

ค่าเฉลี่ย 1 7.5853 0.0143 0.2021 
ค่าประสิทธิภาพe1/e2 1 0.5630 0.0139 0.1425 
ร้อยละ 1 2.5694 0.0141 0.1701 
สถิติทดสอบที 1 0.4004 0.0139 0.1369 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1 6.8751 0.0143 0.1871 
ความเท่ียง 1 0.0000 0.0132 0.0139 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์ 1 0.0000 0.0130 0.0138 
วิลคอกซัน 1 0.0000 0.0132 0.0136 
ความถี ่ 2 0.0061 0.0135 0.0188 
วิเคราะห์เนื้อหา 2 0.0006 0.0135 0.0315 
วิเคราะห์ความแปรปรวน 2 0.0002 0.0135 0.0180 
การสะท้อนผลการปฏิบัต ิ 3 0.0000 0.0048 0.0129 
ตีความ 4 0.0000 0.0048 0.0129 
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ 5 0.0000 0.0048 0.0129 
ไคสแควร์ 6 0.0000 0.0048 0.0129 
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9) ค่ำสถิติกำรวิเครำะห์เครือข่ำยค ำส ำคัญนวัตกรรมกำรศึกษำในช่วงปีกำรศึกษำ 2553 – 2562 
ตำรำง ผ33 ค่าสถิติเครือข่ายค าส าคัญนวัตกรรมทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

node Cluster Betweenness Closeness PageRank 

หลักสูตรฝึกอบรม 1 0.0000 0.0111 0.0596 
การพัฒนาหลกัสูตร 1 0.0000 0.0111 0.0767 
กิจกรรมการเรียนรู ้ 2 58.8282 0.0125 0.3549 
รูปแบบการเรียนการสอน 2 0.0000 0.0110 0.0255 
นิทาน 2 0.0000 0.0112 0.0719 
แบบฝึก 2 0.1718 0.0115 0.1130 
สื่อประสม 2 0.0000 0.0110 0.0191 
หนังสือ 2 0.0000 0.0112 0.0684 
โปรแกรม 2 0.0000 0.0110 0.0158 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ 2 0.0000 0.0110 0.0158 
บทเรียนส าเร็จรูป 2 0.0000 0.0110 0.0158 
บทเรียนออนไลน์ 3 0.0000 0.0037 0.0110 
บทเรียน 4 0.0000 0.0112 0.0718 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4 0.0000 0.0112 0.0474 
ชุดการสอน 5 0.0000 0.0037 0.0110 
บทเรียนส าเร็จรูป 6 0.0000 0.0037 0.0110 
สื่อ 7 0.0000 0.0037 0.0110 

ตำรำง ผ34 ค่าสถิติเครือข่ายค าส าคัญนวัตกรรมทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยด้านการสอน 
node Cluster Betweenness Closeness PageRank 

กิจกรรมการเรียนรู้ 1 36.4881 0.0073 0.3765 

รูปแบบการเรียนการสอน 1 0.0000 0.0068 0.0428 

บทเรียน 1 0.0000 0.0069 0.0737 
แบบฝึก 1 0.2598 0.0070 0.1782 

โปรแกรม 1 0.0000 0.0068 0.0188 

บทเรียนบนเครือข่าย 1 0.0000 0.0068 0.0156 
กิจกรรม 1 0.0000 0.0069 0.0187 

การพัฒนาหลักสูตร 2 9.0000 0.0070 0.0448 

หนังสือ 2 0.2329 0.0070 0.0697 

หลักสตูรฝึกอบรม 2 0.0000 0.0066 0.0188 
นิทาน 2 0.0192 0.0070 0.0552 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3 0.0000 0.0033 0.0124 

ชุดการสอน 4 0.0000 0.0033 0.0124 

พัฒนาสื่อ 5 0.0000 0.0033 0.0124 
บทเรียนออนไลน์ 6 0.0000 0.0033 0.0124 

คุณภาพบทเรียน 7 0.0000 0.0033 0.0124 

บทเรียนส าเร็จรูป 8 0.0000 0.0033 0.0124 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 9 0.0000 0.0033 0.0124 
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ตำรำง ผ35 ค่าสถิติเครือข่ายค าส าคัญนวัตกรรมทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปิด 
node Cluster Betweenness Closeness PageRank 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 1 0.0000 0.0196 0.0301 
หนังสือ 1 0.0000 0.0204 0.1922 
กิจกรรมการเรียนรู ้ 1 23.3848 0.0227 0.3438 
นิทาน 1 0.6152 0.0208 0.2188 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ 1 0.0000 0.0200 0.0350 
แบบฝึก 1 0.0000 0.0204 0.0566 
รูปแบบการเรียนการสอน 1 0.0000 0.0196 0.0272 
การพัฒนาหลกัสูตร 1 0.0000 0.0196 0.0244 
สื่อประสม 1 0.0000 0.0196 0.0244 
ชุดการสอน 2 0.0000 0.0076 0.0159 
หลักสูตรฝึกอบรม 3 0.0000 0.0076 0.0159 
บทเรียนส าเร็จรูป 4 0.0000 0.0076 0.0159 

ตำรำง ผ36 ค่าสถิติเครือข่ายค าส าคัญนวัตกรรมทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
node Cluster Betweenness Closeness PageRank 

ชุดการสอน 1 0.0000 0.0026 0.0121 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2 0.0000 0.0026 0.0121 
สื่อ 3 0.0000 0.0026 0.0121 
บทเรียนส าเร็จรูป 4 0.0000 0.0026 0.0121 
บทเรียนโมดูล 5 0.0000 0.0026 0.0121 
เกมส์ 6 0.0000 0.0026 0.0121 
แบบฝึก 7 0.3439 0.0051 0.0551 
นิทาน 7 0.0000 0.0051 0.0596 
หนังสือ 7 0.1121 0.0051 0.0638 
รูปแบบการเรียนการสอน 7 0.0000 0.0051 0.0218 
บทเรียนบนเครือข่าย 8 0.0000 0.0026 0.0121 
กิจกรรมการเรียนรู ้ 9 37.5441 0.0053 0.3054 
สื่อประสม 9 0.0000 0.0050 0.0173 
บทเรียนส าเร็จรูป 9 0.0000 0.0050 0.0147 
บทเรียน 9 0.0000 0.0050 0.0160 
การพัฒนาหลกัสูตร 9 0.0000 0.0051 0.1833 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ 9 0.0000 0.0050 0.0160 
หลักสูตรฝึกอบรม 9 0.0000 0.0051 0.1374 
บทเรียนออนไลน์ 10 0.0000 0.0026 0.0121 
โปรแกรมการสอน 11 0.0000 0.0026 0.0121 

 


