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ค�าน�า

 แนวทางการด�าเนนิกจิกรรมการวิจยัรปูแบบการพฒันาสถานศกึษา
โครงการโรงเรียนสุจริต จัดท�าขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
ใช้เป็นแนวทางในการจัดท�าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการด�าเนินงาน
ของโรงเรียนเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของ 
โรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพยีงและจติสาธารณะ ซึง่ในเอกสารดงักล่าว ให้ความรูเ้รือ่งการท�าวจัิย
อย่างง่าย ๆ เป็นล�าดับขั้นตอน พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ เพื่อให้ผู้ที่
ศึกษาเอกสารมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท�าวิจัย สามารถจัดท�า
วิจัยและเขียนรายงานการวิจัยได้ รวมทั้งน�าผลการวิจัยไปน�าเสนอและ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ทั้งในระดับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและระดับ
ประเทศ และน�าผลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ ในการพัฒนา 
การจดักจิกรรมตามโครงการโรงเรยีนสุจรติอย่างต่อเนือ่งและมปีระสทิธภิาพ
 ส�านกัพฒันานวัตกรรมการจดัการศกึษา ส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร
แนวทางการด�าเนนิกจิกรรมการวิจยัรปูแบบการพฒันาสถานศกึษาโครงการ
โรงเรียนสุจริต จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกคน  
และขอขอบคุณคณะท�างานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท�าเอกสารเล่มนี้
จนส�าเร็จลุล่วงด้วยดี

ส�ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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 - การเขียนรายงานการวิจัย ๒๓
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย ๕๙
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ภาคผนวก    ๖๙
     แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย ๗๑
     แบบประเมินผลงานการวิจัยโรงเรียนสุจริต ๗๕
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     ตารางส�าเร็จรูปในการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ๘๙
  ของ Taro Yamane
     ตารางส�าเร็จรูปในการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ๙๐
  ของ  Krejcie & Morgan
     ตัวอย่างปกหน้าและปกในรายงานการวิจัยโรงเรียนสุจริต ๙๑
คณะผู้จัดท�า   ๙๓
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( ฆ )แนวทางการด�าเนินกิจกรรมการวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต

คําชี้แจง

 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตระหนักถึงความ

ส�าคัญของการป้องกันการทุจริต จึงมอบหมายให้ส�านักพัฒนานวัตกรรม

การจัดการศึกษา ด�าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

เพื่อปลูกจิตส�านึกให้นักเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขัน้พืน้ฐานทกุคนมีความรูเ้ท่าทนัการเปล่ียนแปลง มทีกัษะกระบวนการคดิ 

มวีนิยั ซือ่สตัย์สจุรติ อยูอ่ย่างพอเพยีง และจติสาธารณะ ยดึมัน่ในคณุธรรม 

จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา 

โดยให้ผูเ้กีย่วข้องทกุฝายเข้ามามส่ีวนร่วมในการด�าเนินงานเพือ่ให้เกิดความ

โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการฝกปฏิบัติให้นักเรียนมีทักษะ

กระบวนการคิด เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

อันจะน�ามาซึ่งการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต

 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้ด�าเนินโครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน

การทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ตั้งแต่ปงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยได้

ด�าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและบุคลากร

ทางการศกึษาให้ประพฤตปิฏบิตัตินให้สอดคล้องกับแนวทางของ “ปฏิญญา

โรงเรียนสุจริต” ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และ



( ง ) แนวทางการด�าเนินกิจกรรมการวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต

ด้านการสร้างเครอืข่ายให้กบัโรงเรยีนสจุรติต้นแบบ จ�านวน ๒๒๕ โรงเรยีน 

และด�าเนินการขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ใน

ปงบประมาณ ๒๕๕๗ ส�าหรับปงบประมาณ ๒๕๕๘ จะขยายเครือข่าย

โรงเรยีนสจุรติเพิม่ขึน้อกี ร้อยละ ๒๐ ของจ�านวนโรงเรยีนในสงักัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ ๒๕๕๙ จะขยาย

เครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๓๐ นอกจากนี้ ในปงบประมาณ 

๒๕๖๐ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก�าหนดเป้าหมาย 

ที่จะขยายเครือข่ายให้ทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต

ครบทกุโรงเรยีน รวมทัง้ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทกุเขต จะต้องเข้าร่วม

โครงการส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสุจรติตามนโยบาย “สพฐ. ใสสะอาด

ปราศจากคอร์รัปชัน” และจะต้องรับการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�านักงาน ป.ป.ช.) 

 เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการขยายตัวของเครือข่ายโรงเรียน

สุจริตและส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตที่จะเพิ่มขึ้น ส�านักพัฒนา

นวัตกรรมการจัดการศึกษาจึงด�าเนินการจัดท�าเอกสารคู่มือแนวทางการ

ด�าเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมา-

ภิบาลในสถานศกึษา “ป้องกนัการทจุรติ” (โครงการโรงเรยีนสจุรติ) เพือ่ใช้

เป็นเครื่องมือในการช้ีแจงและสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกคนใน

โรงเรียนและส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายโรงเรียน

สุจรติ ได้ศกึษาและใช้เป็นแนวทางในการด�าเนนิงานเพือ่ปลกูฝังให้นักเรยีน

และบุคลากรทางการศึกษาเกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 



( จ )แนวทางการด�าเนินกิจกรรมการวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต

ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง 

และจิตสาธารณะ

 เอกสารคู่มือแนวทางการด�าเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประกอบด้วยเอกสารการด�าเนินกิจกรรมส�าหรับ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตจ�านวน ๔ เรื่อง เอกสารการด�าเนิน

กิจกรรมส�าหรับโรงเรียนที่เข้าโครงการโรงเรียนสุจริต จ�านวน ๙ เรื่อง 

และเอกสารประกอบการประเมินส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

และโรงเรียนสุจริต จ�านวน ๓ เรื่อง ได้แก่

 ๑. เอกสำรแนวทำงกำรด�ำเนินกิจกรรมส�ำหรับส�ำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำสุจริต ประกอบด้วย 

  ๑.๑ แนวทางการด�าเนินงานส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

   สุจริต

  ๑.๒ แนวทางการด�าเนนิกจิกรรมเกณฑ์มาตรฐานส�านกังาน

   เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

  ๑.๓ แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด

  ๑.๔ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

 ๒. เอกสำรแนวทำงกำรด�ำเนินกิจกรรมส�ำหรับโรงเรียนสุจริต 

ประกอบด้วย

  ๒.๑ แนวทางการด�าเนินงานโรงเรียนสุจริต

  ๒.๒ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน

   สุจริต
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  ๒.๓ แนวทางการด�าเนนิกจิกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย/ป.ป.ช. 

สพฐ. ชุมชน

  ๒.๔ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมถอดบทเรียน (Best 

Practice) 

  ๒.๕ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมค่ายเยาวชน 

   “คนดีของแผ่นดิน”

  ๒.๖ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี

  ๒.๗ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างส�านึกพลเมือง 

(Project Citizen)

  ๒.๘ แนวทางการด�าเนนิกจิกรรมสร้างสรรค์ต่อต้านการทจุรติ

ผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น

  ๒.๙ แนวทางการด�าเนนิกจิกรรมการวิจัยรปูแบบการพฒันา

สถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต

 ๓. เอกสำรคูมือทีใ่ช้ในกำรประเมินส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ

สุจริตและโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย

  ๓.๑ คู่มือแบบประเมินเกณฑ์มาตราฐานโรงเรียนสุจริต

  ๓.๒ คู ่มือแบบประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสใน

การด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 

Transparency Asscessment : ITA) 

  ๓.๓ คูม่อืแบบประเมนิโรงเรยีนพระราชทานด้านความโปร่งใส
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( ช )แนวทางการด�าเนินกิจกรรมการวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต





กรอบแนวคิด





๑. กรอบแนวคิด

การวิจัย เปนการตอบคําถามเพื่อแกปญหาหรือพัฒนา

งานในโครงการโรงเรยีนสจุรติ เริม่ตนจากการวิเคราะหปญหาหรอื

ความตองการพัฒนา ดําเนินการวางแผนในการแกปญหาหรือ

พัฒนางานนั้นๆ จัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว สรางเครื่องมือ 

เกบ็รวบรวมขอมลู วเิคราะหขอมลู สรุปรายงานการวิจัย และจัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูงานวิจัยของโรงเรียน

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมการวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต 3



สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดทําแผนภูมิ

สัญลักษณ ความหมาย

จุดเริ่มตน (Start) หรือ จุดสิ้นสุด 

(Stop)

กระบวนการ (Process) หรือ

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม

การตัดสินใจ (Decision) หรือ

การเปรียบเทียบ (Compare) 

หรือเงื่อนไข จริง/เท็จ

ทิศทาง (Flow)
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แผนภูมิแนวทางการดําเนินกิจกรรมการวิจัยรูปแบบ
การพัฒนาสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต

วิเคราะหการดําเนินงาน
โครงการโรงเรียนสุจริต

วิเคราะหปญหา/พัฒนา

แลกเปลี่ยนเรียนรูงานวิจัย

จัดกิจกรรม

พัฒนาดวย
กระบวนการวิจัย

วางแผนแกปญหา/พัฒนา

จัดกิจกรรมแกปญหา/พัฒนา

สวนประกอบของรายงานการวิจัย
บทที่ ๑ ความเปนมาและ 
  ความสําคัญของปญหา
บทที่ ๒  เอกสารและงานวิจัยที่
  เกี่ยวของ
บทที่ ๓  วิธีดําเนินการวิจัย
บทที่ ๔  ผลการวิเคราะหขอมูล
บทที่ ๕  สรุปผลการวิจัย 
 อภิปรายผล และ
 ขอเสนอแนะ

เก็บรวบรวมขอมูล

วิเคราะหขอมูล

สรุป/รายงานการวิจัย

แกปญหาดวย
กระบวนการวิจัย

มีปญหาไมมีปญหา

วางแผนการจัดกิจกรรม

ประเมินผล
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วัตถุประสงค์
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๒.  วัตถุประสงค์

๒.๑ เพือ่ใหมีความรูความเขาใจเกีย่วกบัการจดัทาํวจัิยรปูแบบการพฒันา

สถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต

๒.๒  เพื่อใหสามารถจัดทําวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาโครงการ

โรงเรียนสุจริต

๒.๓  เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการจัดทําวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา

โครงการโรงเรียนสุจริต





แนวทางการด�าเนินกิจกรรมการวิจัย

รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา

โครงการโรงเรียนสุจริต
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๓.  แนวทางการด�าเนินกิจกรรมการวิจัย
 รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต

ความเปนมาของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอนุมัติให  
สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดําเนินโครงการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ขึ้นในปงบประมาณ ๒๕๕๖ เริ่มตนดวยการ
คัดเลือกโรงเรียนตนแบบเขตพื้นที่การศึกษาละ ๑ โรงเรียน จํานวน ๒๒๕ 
โรงเรียน ตอมาปงบประมาณ ๒๕๕๗ ขยายเครือขายเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๐ 
ในแตละเขตพื้นที่การศึกษา และมีเปาหมายใหโรงเรียนในสังกัดเขารวม
โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ปองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ
ในปงบประมาณ ๒๕๖๐

การขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป องกันการทุจริต” 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไดดําเนินการ ดังนี้ 
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๑) จัดอบรมผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหทราบ

เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)

๒)  กาํหนดคณุลกัษณะ ๕ ประการของโรงเรยีนสจุรติ ไดแก ทกัษะ

กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง และจิตสาธารณะ 

พรอมทั้งจัดทํามาตรฐาน ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบงชี้ของนักเรียนแตละ

ระดับชั้น โดยเริ่มตั้งแตระดับปฐมวัยถึง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖

๓) กําหนดใหจัดคายเยาวชน “คนดีของแผนดิน” ใหกับนักเรียน

ในโรงเรียนที่เขาโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)

๔) จัดทําแนวทางการจัดกิจกรรมใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะ ๕ 

ประการของโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)

๕) จดัใหมกีารจดัทาํวจิยัในโรงเรยีนตนแบบวิจัย ในปงบประมาณ 

๒๕๕๖ จํานวน ๒๔ โรงเรียน ปงบประมาณ ๒๕๕๗ ขยายโรงเรียนทําวิจัย

เพิ่มเปน ๑๐๐ โรงเรียน โดยคัดเลือกจากโรงเรียนที่เปนเครือขายของ

โรงเรียนตนแบบวิจัย ๒๔ โรงเรียน และในปงบประมาณ ๒๕๕๘ โรงเรียน

ที่เขารวมโครงการตองจัดทําวิจัย จาํนวน ๑,๐๐๐ เรือ่ง ซึง่กจิกรรมการวจิยั

เปนกิจกรรมหลกัทีโ่รงเรยีนตองดาํเนนิงานเชนเดยีวกับกิจกรรมอ่ืนๆ 

ในสวนของโรงเรียนที่เข าร วมโครงการเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” (โครงการ

โรงเรียนสุจริต) ตองดําเนินการวิเคราะหกิจกรรมการดําเนินงานของ

โรงเรียนวามีกิจกรรมใดที่สอดคลองกับการพัฒนาคุณลักษณะ ๕ ประการ



แนวทางการด�าเนินกิจกรรมการวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต 15

ของโรงเรียนสุจริต แลววางแผนจัดกิจกรรมการดําเนินงาน กิจกรรม

ที่โรงเรียนจัดนั้นสวนหนึ่งเปนกิจกรรมที่ โรงเรียนดําเนินการอยู แลว

อีกสวนหนึ่งเปนกิจกรรมที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กําหนดใหโรงเรียนดําเนินการ โดยโรงเรียนตองจัดทําคําสั่งมอบหมายงาน

ใหครูรับผิดชอบจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝง ใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะ 

๕ ประการ ซึ่งกิจกรรมที่จัดอาจเปน โครงการพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะ 

หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร /กิจกรรมบูรณาการในการเรียนการสอน หรือ

บูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เชน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และ

กจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณะประโยชน เปนตน เมือ่โรงเรยีนดาํเนินการ

ตามกิจกรรมที่กําหนดแลว ตองมีการประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อ

ประเมินผลวานักเรียนเกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริตหรือ

ไม ถาประเมินผลพบวา นักเรียนเกิดคุณลักษณะทั้ง ๕ ประการ โรงเรียน

ตองจัดทําวิจัยเพื่อพัฒนาการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้น แตถาประเมินผลแลว

พบวา นักเรียนยังเกิดคุณลักษณะไมครบ ๕ ประการ แสดงวา การจัด

กิจกรรมโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถาน

ศึกษา “ปองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ของโรงเรียน

ยังมีปญหา โรงเรียนจะตองแกปญหาโดยใชกระบวนการวิจัยตอไป

๓.๑ กระบวนการวิจัย

 การดําเนินการวิจัยเปนกิจกรรมหนึ่งที่โครงการเสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” 

(โครงการโรงเรียนสุจริต) กําหนดใหโรงเรียนท่ีเขาโครงการทุกโรงเรียน

จัดทาํวจิยั โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๘ สํานกังานคณะกรรมการการศกึษา
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ขั้นพื้นฐาน ตั้งเปาหมายใหสถานศึกษาจัดทําวิจัย จํานวน ๑,๐๐๐ เรื่อง 

ซึง่กระบวนการทาํวจิยัไดมาจากการทีโ่รงเรยีนจดักจิกรรมตางๆ เพือ่ปลกูฝง

ใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต เมื่อโรงเรียน

ดาํเนินการไประยะเวลาหนึง่ตองดาํเนนิการประเมนิผลโครงการเสรมิสราง

คณุธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศกึษา “ปองกันการทจุรติ” 

(โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อใหทราบถึงการดําเนินงานตามโครงการ 

ดานบรบิท ดานปจจยันาํเขา ดานกระบวนการดาํเนนิงานและดานผลผลติของ

โครงการ ซึ่งผลของการประเมินโครงการจะเปนประโยชนแกโรงเรียน 

ชุมชนและหนวยงานทางการศึกษาอื่นๆ ในการปรับปรุงการดําเนินงาน

โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศกึษา 

“ปองกนัการทจุรติ” (โครงการโรงเรยีนสจุรติ) ของนกัเรยีนใหมปีระสทิธภิาพ

และบรรลุเปาหมายที่กําหนด ผลจากการประเมินโครงการฯ บางกิจกรรม

ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว แตในบางกิจกรรมผลที่ไดรับ

ไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว แสดงวามีปญหาในกระบวนการทํางาน

ตามโครงการฯ ซึ่งปญหานั้นอาจมาจากปจจัยนําเขา หรือกระบวนการ

ดําเนินงาน ซึ่งเปนปญหาที่โครงการฯจะตองหาคําตอบเพื่อนําไปใชใน

การพัฒนางานในโครงการฯตอไป กระบวนการในการหาคําตอบนี้คือที่มา

ของกระบวนการวิจัยนั่นเอง

 การวิจัย คือกระบวนการแสวงหาขอเท็จจริง หรือการพยายาม

คนหาคําตอบ หรือหาความรูความเขาใจในปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้น 

โดยใชวิธีการศึกษาอยางมีระเบียบและมีหลักเกณฑทางวิทยาศาสตร 

(scientific methods) ประกอบดวย ขั้นตอนตางๆ ดังนี้

๑. การวิเคราะหปญหา/ การพัฒนา
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๒.  การวางแผนแกปญหาและพัฒนา

๓.  การจัดกิจกรรมแกปญหา/ พัฒนา

๔.  การเก็บรวบรวมขอมูล

๕.  การรายงานผล

การวิจัย คือกระบวนการแสวงหาขอเท็จจริงโดยใชวิธีการศึกษา

 อยางมีระเบียบและมีหลักเกณฑทางวิทยาศาสตร

๑) การวิเคราะหปญหา/ การพัฒนา

 ในการทํางานโครงการโรงเรียนสุจริต มีงาน/กิจกรรมเปน

จํานวนมาก ดังนั้น ปญหาในการทํางาน ยอมมมีากเชนเดยีวกนั จงึควรจดั

ลําดับความสําคัญของปญหาโดยพิจารณาจากความรุนแรง หรือความ

เรงดวนของปญหา อยางไรกต็ามปญหาในการวิจยั ตองเปนปญหาทีม่คีวาม

ลกึซึง้ ไมใชปญหาทีส่ามารถหาคาํตอบได จากการซกัถามผูรูหรอืผูเชีย่วชาญ 

แตเปนปญหาทีต่องใชกระบวนการตางๆในการหาคาํตอบ และปญหาทีพ่บ

ในโรงเรยีนเปนไดทัง้ระดบัปจจยั ระดบักระบวนการ และระดับผลผลติ หรอื

ระดับผลกระทบ ทุกปญหาที่พบสามารถเลือกมาทําวิจัยไดตามความ

ตองการจําเปนของคณะผูดําเนินการวิจัย แตโดยทั่วไปปญหาที่สําคัญ

เรงดวนจะไดรับการคัดเลือกมาดําเนินการเปนอันดับแรก

ลักษณะของปญหา โดยทั่วไปปญหาของการวิจัยควรมีลักษณะ 

ดังนี้

๑.  เปนปญหาที่ชัดเจน ไมคลุมเครือ

๒.  เปนปญหาที่ไมกวางหรือแคบเกินไป
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๓.  เปนปญหาที่ชัดเจนในตัวเอง เขาใจงาย

๔.  เปนปญหาที่มีความหมาย งายตอการศึกษาวิจัย

๕. เปนปญหาที่มีความเหมาะสมกับเวลา คาใชจาย และความรู

ความสามารถของผูวิจัย

ตัวอยางการวิจัยเพื่อแกปญหา

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ไมมีความซื่อสัตย

ตัวอยาง การวางแผนแกปญหา

กําหนดนิยาม

 ความซื่อสัตย หมายถึง การยึดมั่นในหลักความจริง และ

ความถูกตองในการดําเนินชีวิตประพฤติตนตรงตามความเปนจริงตอ

ตนเอง และผูอื่น

กําหนดกลุมประชากร

 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

จํานวน ๓๘๐ คน

กําหนดกลุมตัวอยาง

 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖/๓ จํานวน ๔๐ คน

ตัวอยางการวิจัยเพื่อพัฒนา

 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนโรงเรียน

ตากฟาวิชาประสิทธิ์
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 ในขณะเดียวกัน ถาผลการประเมินพบวากิจกรรมใดตอง

การพัฒนาอยางตอเนื่อง คณะผูวิจัย ของโครงการโรงเรียนสุจริตก็สามารถ

ยกประเดน็ทีต่องการพฒันามาเปนหวัขอในการทาํวิจยัไดในทํานองเดียวกนั

๒) การวางแผนแกปญหา/พัฒนา

 การวางแผนแกปญหา/พัฒนาในกระบวนการวิจัย หมายถึง 

การกาํหนดนยิามปญหา หรอืพฒันา โดยการศกึษาขอมลูและศกึษาผลงาน

วจิยัทีเ่ก่ียวของ เพือ่นาํมาสรปุจดัทาํขอบเขตของการวจัิย และวางแนวทาง

ในการแกปญหา/พัฒนา ทั้งดานขอมูล วิธีการ เครื่องมือ การวางแผน 

ซึ่งหมายรวมถึง การกําหนดขอตกลงเบื้องตน การกําหนดขั้นตอนใน

การดําเนินงาน เปาหมาย จํานวนทรัพยากร การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล คาใชจาย และระยะเวลาที่ใชในการดําเนินงาน

แตละขั้นตอนของการวิจัย

 การวางแผนเพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบของปญหาหรือความ

ตองการการพฒันาผูวิจยัตองศกึษาแนวความคดิ หลกัการ จากทฤษฎตีางๆ 

ทีม่กีารศกึษาไวกอน แลวนาํมาประกอบการสรางกรอบแนวคดิสาํหรบังาน

วิจัยของตน

 ข้ันตอนนี้ ถือเปนขั้นตอนที่สําคัญมาก เพราะถาออกแบบ

การวจิยัไดเหมาะสมกบัปญหา หรอืสิง่ทีต่องการพฒันา การดาํเนินการวิจัย

ตอไปจะดําเนินการไดถูกขั้นตอนและเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดไว
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๓) การจัดกิจกรรมแกปญหา/ พัฒนา

ตัวอยาง การวางแผนการพัฒนา

กําหนดนิยาม

 ทกัษะกระบวนการคดิ หมายถงึ กระบวนการทาํงานของสมอง  

โดยใชประสบการณ  สิง่เราและสภาพแวดลอม  โดยวเิคราะหเปรยีบเทยีบ

เพื่อใหไดแนวทางในการแกปญหาอยางเหมาะสม หรือสรางสรรค

สิ่งใหม

กําหนดกลุมประชากร

    นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๗  

จํานวน ๓๘๐ คน

กําหนดกลุมตัวอยาง

      นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖/๓  จํานวน ๔๐ คน
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 ในกระบวนการวิจยั การจดักจิกรรมเพือ่แกปญหาหรอืพฒันา 

ผูวิจัยจะตองนํานวัตกรรม/เครื่องมือที่สรางขึ้น ไปใชในการแกปญหา/

พัฒนาตามที่กําหนดไวในขั้นตอนการวางแผนอยางเปนระบบ ตามที่ตั้ง

เปาหมายไว ผลการแกปญหา/ พัฒนา จะไดนวัตกรรมที่เปนประโยชน

ตอการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต

ปญหา

การพัฒนา

กิจกรรม

กิจกรรม

จัดกิจกรรมคนดีมีที่ยืน

แบบฝกทักษะกระบวนการคิด

นักเรียนไมมีความซื่อสัตย

ทักษะกระบวนการคิด

ตัวอยาง กิจกรรมการแกปญหา

ตัวอยาง กิจกรรมการแกปญหา
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๔) การเก็บรวบรวมขอมูล
 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยตองออกแบบเคร่ืองมือที่ใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูลใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ความสําคัญของ

การเก็บรวบรวมขอมูล ขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของเครื่องมือ เครื่องมือที่ใชมี

หลายรูปแบบ เชน แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม 

ชนดิของเครือ่งมือ ตองมคีวามสอดคลองกบัขอมลูทีผู่วจิยัตองการ เชน ตองการ

ความรู ความเขาใจ ตองใชแบบทดสอบ ตองการความคิดเห็น ใชเครื่องมือเปน

แบบสอบถาม เปนตน ประการสําคัญ คือ เครื่องมือที่สรางขึ้น ตองนําไปหา

คุณภาพ เพื่อใหเชื่อมั่นไดวา เครื่องมือสามารถวัดไดตรงตามสิ่งที่วัด หรือวัดได 

ตรงตามวตัถปุระสงคของการวจิยั (Validity) และวดัไดคงทีแ่นนอน(Reliability)

วัตถุประสงคของการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูล

๑. เพื่อปลูกฝงใหนักเรียน

 มีความซื่อสัตย

๒. เพื่อใหนักเรียนมีความรู 

 ความเขาใจเรื่องความซื่อสัตย

๑. แบบสังเกตความซื่อสัตย

 ของนักเรียน

๒. แบบทดสอบเรื่อง

 ความซื่อสัตย

ตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล
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๕) การรายงานผล

 เมื่อดําเนินการวิจัย ครบทุกขั้นตอน ตองสรุปและจัดทํา

รายงานผลจากขอเทจ็จรงิทัง้หมดทีม่อียู ตามหลกัการ การเขยีนรายงานผล

สามารถนําเสนอดวยแผนภูมิ หรือแผนภาพ กรณีที่ขอมูลยากตอการ

อธิบายเปนลายลักษณอักษร หรือตองเขียนอธิบายยาวเกินความจําเปน 

ซึง่การนาํเสนอดวยแผนภูม ิหรอืแผนภาพเปนทีน่ยิม เพราะสือ่ความหมาย

ไดตรงในเรื่องที่นําเสนอ แตแผนภูมิ / แผนภาพนั้นตองชัดเจนและงายตอ

ความเขาใจ 

 โดยทัว่ไป จะเขยีนออกมาในรปูแบบการรายงาน โดยใชภาษา

ที่ถูกตอง สามารถทําความเขาใจไดงาย ชัดเจน มีเอกสารอางถึง เปนตน

๓.๒ การเขียนรายงานการวิจัย
การเขียนรายงานการวิจัย เปนเอกสารที่แสดงถึงการดําเนินงาน

วิจัย บรรยายถึงวิธีดําเนินการวิจัย ขอคนพบและรายละเอียดตางๆ เพื่อให

ผูบริโภคงานวิจัยไดทราบวามีการทําวิจัยเรื่องนั้นๆ เกิดขึ้น และไดนําผล

การวิจัยไปใชประโยชนในทางปฏิบัติและในเชิงตอยอดงานวิจัยตอไปใน

อนาคต ซึ่งการเขียนรายงานวิจัยจะประกอบดวย ๓ สวน ทั้งนี้ จะขอนํา

เสนอในสวนของการต้ังช่ือเรือ่งงานวิจยัเพือ่ใหผูอานไดนําไปปฏบิตัไิดอยาง

ถูกตอง เหมาะสมเปนอันดับแรก กอนที่จะนําเสนอการเขียนรายงาน

การวิจัยตอไป 
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การตั้งชื่อเรื่อง
ในการตั้งชื่อเรื่องงานวิจัย ควรดําเนินการหลังจากที่ไดประเด็น

ปญหา/ความตองการพัฒนาแลว ซึ่งชื่อเรื่องในงานวิจัยน้ัน จะเปนสวน

เริ่มแรกที่ทําใหผูอานใหความสนใจและใหความสําคัญในการศึกษา โดยมี

แนวทางในการตั้งชื่อเรื่อง ดังนี้

๑) ควรต้ังช่ือเรือ่งในลักษณะคาํนาม เชน ขึน้ตนดวยคาํวา “การ” 

หรือ “ความ”

๒) ควรเปนประโยคบอกเลา สัน้ กะทดัรดั ใชภาษาทีส่ือ่ความหมาย

อยางชัดเจน เขาใจงาย และสามารถสื่อความหมายใหผู อานเขาใจได

ถึงการทําวิจัยในครั้งนี้ได 

๓) หากไมสามารถตัง้ช่ือเรือ่งใหมคีวามสัน้ กะทดัรดัได เน่ืองจาก

อาจสือ่ความหมายไมครอบคลมุ อาจนาํประโยคท่ีเปนสวนขยายในลกัษณะ

วิธีวิจัย มาวางตอทายเครื่องหมาย colon (:) ได 

๔) ควรมีการระบุตัวแปรสําคัญที่ใชในการวิจัย หรือนวัตกรรม

ที่ใชในการพัฒนา รวมถึงประชากรหรือกลุมตัวอยางและขอบขายพื้นที่ 

(area) 

๕) ควรบอกใหทราบถึงรูปแบบ วิธีวิจัยจะทําใหชื่อเรื่องสื่อ

ความหมายไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

 เชน 

 การวจิยัเชิงสํารวจ มักขึน้ตนช่ือเรือ่งดวยคาํวา การศกึษา .......

 การวิจัยเชิงศึกษาเปรียบเทียบ มักขึ้นตนชื่อเรื่องดวยคําวา 

การเปรียบเทียบ ......
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 การวิจัยเชิงสหสัมพันธ มักขึ้นตนชื่อเรื่องดวยคําวา การศึกษา

ความสัมพันธ..... หรือความสัมพันธระหวาง....... 

 การวจิยัเชงิทดลอง อาจตัง้ชือ่ไดแตกตางกนัออกไปตามลกัษณะ

ของการทดลอง เชน คําวา การทดลอง การวิเคราะห การสังเคราะห ฯลฯ 

นําหนา หรืออาจจะไมใชคําเหลานี้นําหนาก็ได เปนตน

ตัวอยางการตั้งชื่อเรื่อง เชน  

 “การพฒันารปูแบบการจดักจิกรรมเพือ่เสริมสรางคณุลกัษณะ

สุจริตของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบานปลาขาว”

 “การวิจัยและพัฒนากระบวนการมีสวนรวมของผูปกครอง

ในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ ๑:  การประยุกตใชกระบวนการแผนที่ผลลัพธ”
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สวนประกอบของการเขียนรายงานวิจัย

สวนที่ ๑  สวนนํา ประกอบดวย
๑.๑ ปกนอก
 การเขียนปกนอก ควรแบงการจัดพิมพขอความออกเปน 

๓ สวนของหนากระดาษ ดังนี้
 สวนหัวของกระดาษ ประกอบดวย สัญลักษณโครงการ

โรงเรียนสุจริตและชื่อเรื่องวิจัย สวนกลางของกระดาษ ประกอบดวย 
ชื่อสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัด สวนทาย
ของกระดาษ ประกอบดวย ช่ือโครงการ หนวยงานที่สังกัด (กระทรวง) 
และปที่พิมพรายงาน (ดังตัวอยางในภาคผนวก)

๑.๒ ปกใน  (รองปก)
 การเขียนปกใน/รองปก มีขอความและรูปแบบเหมือน

ปกนอกทุกประการ 
๑.๓ บทคัดยอ 
 เขียนใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย วิธีดําเนินการ

วิจัยที่ประกอบดวย ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เครื่องมือ
ท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล รวมถึงสถิติที่ใช
ในการวเิคราะหขอมลู และผลการวจิยัทีค่นพบ โดยเขยีนสรปุอยางกะทดัรดั 
สื่อความหมายอยางเขาใจ

๑.๔ กิตติกรรมประกาศ (ประกาศคุณูปการ)
 เขียนขอบคุณผูมีสวนทําใหงานวิจัยชิ้นนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

ประกอบดวยผูที่ใหคําปรึกษา และอํานวยความชวยเหลือตางๆ เปนตน
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๑.๕ สารบัญ

 เขียนเนื้อหาสาระสําคัญในรายงาน โดยระบุหัวขอเน้ือหา

และเลขหนาทีป่รากฏความขอนัน้ เพือ่ความสะดวกในการคนหาหวัขอตางๆ 

ของงานวิจัย

๑.๖ สารบัญตาราง (บัญชีตาราง)

 เขียนเรียงตอจากหนาสารบัญ แสดงรายการของตาราง

ทั้งหมดที่ปรากฏในรายงานการวิจัย โดยระบุเลขที่ตาราง ชื่อตาราง และ

เลขหนาที่ปรากฏตารางนั้น

๑.๗ สารบัญแผนภาพ (สารบัญภาพ)

 เขียนเรียงตอจากหนาสารบัญตาราง แสดงรูปภาพทั้งหมด

ที่ปรากฏในรายงานการวิจัย โดยระบุเลขที่รูปภาพ ชื่อรูปภาพ และ

เลขหนาที่ปรากฏรูปภาพนั้น

สวนที่ ๒ สวนของเนื้อหา ประกอบดวย

๒.๑ ความสําคัญและความเปนมา

  เปนการเกริน่นาํหรอือารมัภบทแสดงใหเห็นความสาํคญัและ

ความจาํเปนทีจ่ะตองทาํวจิยัหรอืเหตผุลทีส่มควรตองมกีารศกึษาปญหาเปน

พิเศษในเรื่องนี้ โดยกําหนดปญหาใหชัดเจนทั้งในดานการเกิดความรุนแรง 

การกระจายตัวของปญหา หรือดานอื่นๆ ใหเขาถึงขอเท็จจริงของปญหา

อยางแทจริง ดวยการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ ตรวจสอบสถิติ สอบถาม

ความเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวของ และแสวงหาเหตุผลที่นาเปนไปได จาก

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยเขียนโนมนาว จูงใจใหผูอานคลอยตาม

เห็นดวยวาทําไมตองทําวิจัยเรื่องนี้ โดยเขียนเรียงรอยเรื่องราว เชื่อมโยง
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ใหเห็นถึงความเกีย่วของตอเนือ่งอยางมเีหตมุผีล จากภาพกวางมาสูปญหา

ที่จะทําวิจัยในลักษณะของรูปปรามิดหัวควํ่า ดังนี้

อภิปรายถึงสภาพปจจุบัน ความเปนมา ปญหา 

ขอดี ขอเสีย หรือขอโตแยง

อภิปรายถึงความสําคัญ ขอดีของปญหา 

รวมถึงแนวทางแกไขปญหา

อภิปรายสรุปเปาหมาย

หรือเหตุผลที่จะทํา

สวนแรก อภิปรายถึงสภาพปจจุบัน ความเปนมา ปญหา ขอดี ขอเสีย หรือ

ขอโตแยง

สวนที่สอง อภิปรายถึงความสําคัญ ขอดีของปญหา รวมถึงแนวทางแกไขปญหา

ในเรื่องที่เราสนใจจะดําเนินการทํา หาเอกสาร หลักฐานหรือที่มาของ

ปญหาที่อางอิงมาประกอบการเขียนเพื่อสนับสนุนหรือโตแยงสิ่งท่ีเรา

จะทําการทดลองนั้น 

สวนสุดทาย อภปิรายสรปุเปาหมายหรอืเหตุผลทีจ่ะทาํ เพือ่แกปญหางานท่ีเราจะทํา 

ใหเห็นคุณคาของสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่องานวิจัยสําเร็จ
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ตัวอยางการเขียน “ความเปนมาและความสําคัญของ

ปญหา” ของงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของ

นักเรียนโรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ์ผานกิจกรรมเสริมหลักสูตร”

สภาพจริงของสังคมไทยที่ปรากฏใหเห็นจากผลการสํารวจดัชนี

ภาพลกัษณคอรรปัชนั (Corruption Perceptions Index: CPI) ทีจั่ดอันดบั

โดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International: 

TI) โดยผลการจัดอันดับในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ประเทศไทยถูกจัดอันดับใหเปน

ประเทศทีมี่คะแนนการคอรรปัชัน ๓๘ คะแนนจาก ๑๐๐ คะแนน (คะแนน

ตํ่าหมายถึงคอรรัปชันสูง และ คะแนนสูงหมายถึงคอรรัปชันตํ่า) ซึ่งจัดอยู

ในอนัดับที ่๘๕ จาก ๑๗๕ ประเทศทัว่โลก (อนัดบัตํา่หมายถงึคอรรปัชนัตํา่ 

และอันดับสูงหมายถึงคอรรัปชันสูง) ซึ่งสอดคลองกับผลการสํารวจของ

สวนดุสิตโพลที่พบวา การทุจริต คอรรัปชัน ฉอราษฎรบังหลวง เปนปญหา

อันดับแรกในแวดวงการเมืองไทยที่ตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน 

ซึง่สาเหตทุีท่าํให ความสจุริต ของคนไทยลดนอยลง เนือ่งจากขาดการปลกูฝง

ตั้งแตวัยเยาว ขาดแบบอยางที่ดี และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

การจดัการศกึษาเพ่ือการพฒันาคณุลักษณะสุจรติของเยาวชนไทยน้ัน ไดมี

การดําเนนิงานอยางตอเนือ่งทัง้ในระดบัหองเรยีน ไปจนถงึระดบักระทรวง 

ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดมีการจัดทําโครงการ 

โรงเรยีนสจุรติ (Upright School) อนัเปนโครงการทีส่นับสนุน และสงเสรมิ

ใหโรงเรยีนในสงักัดดาํเนนิการปลกูจติสาํนกึดานความสจุรติใหกบันักเรยีน
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ตัง้แตระดบัปฐมวยั ระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศกึษาโดยเนนการหา

รูปแบบการบริหารสถานศึกษา การจัดการเรียนรู การนิเทศ และการมี

สวนรวมของชมุชนทีส่งเสรมิการปองกนัการทจุรติรวมไปถงึการตดิตามผล

ทีเ่กดิขึน้จากนกัเรยีนอกีดวย การพฒันาคณุลกัษณะสจุรติของนักเรยีนผาน

กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรทีมี่ความเหมาะสมกบับรบิทของโรงเรยีน และกอให

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเปนกระบวนการที่มีความสําคัญ และจําเปน

อยางยิ่งที่จะชวยพัฒนานักเรียน ครู และโรงเรียนอยางเปนรูปธรรมและ

นําไปสูจุดเริ่มตนของการพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของเยาวชนไทยไดอยาง

ตอเนื่องและยั่งยืน

ดังนั้นโรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ์ อําเภอตากฟา จังหวัด

นครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ใน

ฐานะโรงเรียนที่เขารวมเครือขายโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนพระบางวิทยา

ท่ีเปนโรงเรียนตนแบบสุจริตของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน จึงไดดําเนินการแตงตั้งคณะทํางาน และวางแผนการพัฒนา

คุณลักษณะสุจริตของนักเรียนในโรงเรียน โดยมุงเนนใหโรงเรียนอบรม 

บมนสิยั และสรางนสิยัความสจุรติแกนกัเรยีนควบคูไปกับการทาํใหนักเรยีน

มีความรูและทักษะที่จําเปนอื่นๆ โดยจากการประชุมเพื่อวางแผนการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนตากฟาวิชา-

ประสิทธิ์ ไดขอสรุปวาการพัฒนาคุณลักษณะสุจริตใหแกนักเรียนที่มีความ

เหมาะสมกับสภาพและบริบทในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

มากที่สุด คือการพัฒนานักเรียนผาน “กิจกรรมเสริมหลักสูตร”
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๒.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย

 เปนขอความที่ระบุถึงส่ิงที่ผูวิจัยตองการคนหาคําตอบ มี

หลักการดังนี้

  สอดคลองกับชื่อเรื่องและมีความสืบเนื่องจากความเปนมา

และความสําคัญของปญหา

  เขียนในรูปประโยคบอกเลา โดยขึ้นตนประโยคดวย

คําวา “เพื่อ”

  มีความชัดเจนวาตองการศึกษาอะไร อยางไร และ

วัตถุประสงคทุกขอตองสามารถหา คําตอบได

  เปนขอความที่สั้น กะทัดรัด และใชภาษาที่เขาใจไดงาย

  ควรจัดเรียงวัตถุประสงคตามลําดับของการศึกษาหรือ

เรียงลําดับตามความสําคัญ

รูปแบบการเขียนวัตถุประสงคของการวิจัย มี ๓ รูปแบบ ดังนี้

๑. เพื่อสราง/พัฒนานวัตกรรมใหมีประสิทธิภาพ เชน

 - เพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรในการเสริมสราง

คุณลกัษณะสจุรติของนกัเรยีนโรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธิใ์หมปีระสทิธภิาพ 

๘๐/๘๐ (ประสิทธิภาพตามเกณฑที่ทฤษฎีกําหนดไวในบทที่ ๒)

๒. เพื่อศึกษา.......ตัวแปรตาม.......ของ.......กลุมตัวอยาง....... 

เชน

 - เพ่ือศึกษาเจตคติที่มีตอกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการ

เสริมสรางคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ์

 - เพือ่ศกึษาความพงึพอใจทีม่ตีอการใชกจิกรรมเสริมหลกัสตูร

ในการเสรมิสรางคณุลกัษณะสจุริตของนกัเรียนโรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธิ์



แนวทางการด�าเนินกิจกรรมการวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต32

๓. เพื่อเปรียบเทียบ มี ๓ แบบ ไดแก

 ๓.๑ เพื่อเปรียบเทียบ .....ตัวแปรตาม.....ตาม....ปจจัย

สวนบุคคลของกลุมตัวอยาง..... เชน

  - เพื่อเปรียบเทียบเจตคติที่มีต อกิจกรรมเสริม

หลักสูตรในการเสริมสร างคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียน

ตากฟาวิชาประสิทธิ์ จําแนกตามเพศ

  ๓.๒ เพื่อเปรียบเทียบตัวแปรตามกอนและหลังการใช

นวัตกรรม เชน

  - เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะสุจริต

ของนักเรียนโรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ์กอนและหลังการใชกิจกรรม

เสริมหลักสูตรในการเสริมสรางคุณลักษณะสุจริต

  ๓.๓ เพือ่เปรยีบเทยีบตวัแปรตามระหวางกลุมทดลองและ

กลุมควบคุม เชน

  - เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะสุจริต

ของนกัเรยีนโรงเรยีนตากฟาวชิาประสทิธิร์ะหวางกลุมปกติกับกลุมทีเ่ขารวม

กิจกรรมเสริมหลักสูตรในการเสริมสรางคุณลักษณะสุจริต
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๒.๓ สมมติฐานการวิจัย (ถามี)

 เปนขอความที่ผู วิจัยคาดวาจะเปนคําตอบของการวิจัย 

การเขียนสมมติฐานการวิจัยนั้นจะเขียนจากขอคนพบที่ผู วิจัยไดศึกษา

คนควาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ (ในบทที่๒) การเขียนสมมติฐาน

การวิจัยควรระบุประธาน-กริยา-กรรม/สวนขยายใหชัดเจน 

ตัวอยางเชน  

 - นกัเรยีนโรงเรยีนตากฟาวิชาประสิทธิท์ีเ่ขารวมกจิกรรมเสรมิ

หลกัสตูรในการเสรมิสรางคณุลกัษณะสจุรติมคีวามพงึพอใจระดบัมาก

ที่สุด

 - ผลการประเมินคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียน

ตากฟาวชิาประสทิธ์ิหลงัการใชกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรในการเสรมิสราง

คุณลักษณะสุจริตสูงกวากอนการใช

* ถาเขียนวัตถุประสงคของการวิจัยวา “เพื่อเปรียบเทียบ” ตองมี 

“สมมติฐานการวิจัย”
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๒.๔ ขอบเขตของการวิจัย

 ๑) ประชากรที่ใชในการวิจัย

  ผู  วิจัยตองระบุประชากรที่ใช ในการวิจัยใหชัดเจน 

วางานวิจัยนี้ไดศึกษากับใคร มีจํานวนทั้งหมดเทาไร อยูในพื้นที่ใด 

ตัวอยางเชน  

 - ประชากรทีใ่ชในการวิจยัครัง้นี ้คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปที่ ๑-๖ โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ์ จํานวน  ๑,๐๘๐ คน ที่กําลัง

ศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๗

 ๒) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

  ในกรณทีีป่ระชากรมีจาํนวนมาก ผูวจิยัไมสามารถดาํเนนิการ 

เก็บขอมูลไดครบถวน หรืออาจตองใชคาใชจายและระยะเวลาที่ยาวนาน

ในการเกบ็ขอมลู ผูวิจยัสามารถสุมกลุมตัวอยางจากประชากรเพือ่ใชในการ

เก็บขอมูล โดยวิธีการที่สะดวกตอผูวิจัยในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง

คอื การใชตารางสาํเรจ็รปู ของ Taro Yamane(๑๙๗๓) หรอืตารางสาํเรจ็รปู 

ของ Krejcie และ Morgan (๑๙๗๐) (ศึกษาเพิ่มเติมไดจากเอกสาร

ภาคผนวก) โดยผูวิจัยตองอธิบายถึงวิธีการไดมาซึ่งกลุมตัวอยาง รวมถึง

บรรยายขั้นตอนการสุมกลุมตัวอยางใหเขาใจชัดเจนดวย

 ๓) ตัวแปรที่ใชในการวิจัย

  ตัวแปร คือ คุณสมบัติหรือคุณลักษณะของสิ่งที่สามารถ

แปรคาได เชน เพศ อายุ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนตน ดังนั้น ตัวแปร

ที่ใชในการวิจัย จึงหมายถึง สิ่งที่ผูวิจัยสนใจที่จะวัดเพื่อใหไดขอมูลออกมา
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ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ทั้งนี้ ตัวแปรที่ใชในการวิจัยสามารถอธิบาย

คราวๆ ได ดังนี้

  ตวัแปรอสิระหรอืตวัแปรตน(Independent Variables) 

คอื ตัวแปรทีไ่มขึน้อยูกบัตวัแปรอืน่ๆ เปนตวัแปรทีเ่ปนตนเหตทุาํใหเกิดผล

อยางใดอยางหนึ่งตามมา

  ตัวแปรตาม (Dependent variables) คือ ตัวแปร

ที่เปนผลอันเกิดจากตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน

ตัวอยางเชน  

 งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของนักเรียน

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ์ผานกิจกรรมเสริมหลักสูตร”

 ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน คือ กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

(เปนตนเหตุทําใหเกิดผลตามมา)

 ตัวแปรตาม คือ คุณลักษณะสุจริตของนักเรียนฯ (ผลที่เกิด

จากการใชกิจกรรมเสริมหลักสูตร)

ตัวอยางเชน  

 ดําเนินการวิจัยในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนมีนาคม  

๒๕๕๘

 ๔) เวลา ตองระบุชวงเวลาที่ดําเนินการวิจัยใหชัดเจน
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๒.๔ นิยามศัพท/นิยามปฏิบัติการ
เปนการใหความหมายของตัวแปร หรือคําศัพทที่ผูวิจัยนํามาใช

ในการวิจัย เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน ระหวางผูอานงานวิจัยกับผูวิจัย 
คําที่ควรเขียนเปนนิยามศัพทเฉพาะ ควรเปนตัวแปรหรือคําที่ผูวิจัยเขียน
บอยมากในงานวิจัยครั้งนั้น มีหลักการดังนี้

- อธิบายคําหลักทุกคําที่ปรากฏในกรอบแนวคิดการวิจัย
ดานตัวแปรและอธิบายความหมายของนวัตกรรม

- คําอธิบายตองสอดคลองกับผลการสรุปซ่ึงศึกษาจากเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของ (จากบทที่๒)

- ไมขัดแยงกับหลักทฤษฎี หรือ ขอเท็จจริงทั่วไป
- ควรเปนนิยามที่ผู วิจัยเขียนขึ้นเอง โดยศึกษาจากเอกสาร 

งานวิจัย และทฤษฎี
- ควรนิยามตามตัวแปรที่จะศึกษาและเนื้อหาที่วิจัย
- มีความชัดเจน เขาใจไดงายและผูอานเขาใจไดตรงกัน
- ควรเปนนยิามเชิงปฏิบตักิาร (ตวัแปรวดัดวยอะไร ผลเปนอะไร)

ตัวอยางเชน 
 คุณลักษณะสุจริตของนักเรียน หมายถึง พฤติกรรมของ
นักเรียนแสดงถึงความสุจริตซึ่งประกอบดวยคุณลักษณะ ๕ ประการ
ของโครงการโรงเรียนสุจริต ไดแก 
 ๑. ทักษะกระบวนการคิด หมายถึง นักเรียนแสดงออกถึง
ความสามารถในการคิดในลักษณะตาง ๆ ซึ่งเปนองคประกอบของ
กระบวนการคิดที่สลับซับซอน ไดแก การจําแนก การแยกแยะ การ
ขยายความ การสรุป และการคิดริเริ่ม 
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 ๒.  มีวินัย หมายถึง นักเรียนแสดงออกถึงการยึดมั่น และ
ปฏิบัติตนตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัว 
โรงเรียน และสังคมเปนปกติวิสัย ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น
 ๓. ซื่อสัตยสุจริต หมายถึง นักเรียนแสดงออกถึงการยึดมั่น
ในความถูกตอง ประพฤติตนตรงตามความเปนจริงทั้งทางกาย วาจา 
ใจ และยึดหลักความจริง ความถูกตองในการดําเนินชีวิต มีความ
ละอายและเกรงกลัวตอการกระทําผิด
 ๔. อยูอยางพอเพียง หมายถึง นักเรียนแสดงออกถึงการ
ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
มีภูมิคุมกันในตัวที่ดีและปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
ไมเบียดเบียนผูอื่น เห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ มีการวางแผน
ปองกันความเสี่ยงและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
 ๕. จิตสาธารณะ หมายถึง นักเรียนแสดงออกถึงความเปน
ผูใหและชวยเหลือผูอื่น แบงปนความสุขสวนตน ทําประโยชนแก
สวนรวม เขาใจ เห็นใจผูที่มีความเดือดรอน อาสาชวยเหลือสังคม 
อนรุกัษสิง่แวดลอมดวยแรงกาย สตปิญญา ลงมอืปฏบิตัเิพือ่แกปญหา 
หรอืรวมสรางสรรคสิ่งทีด่งีามใหเกดิในชมุชน โดยไมหวงัสิง่ตอบแทน
 กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียน
จัดขึ้นโดยเปนกิจกรรมที่ไมเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ชัน้เรยีน หรอืหลกัสตูรโดยตรง และไมไดเปนสวนหน่ึงของคะแนนวิชา
ใด ๆ และกิจกรรมดังกลาวดําเนินการเพื่อเสริมสรางพัฒนาการ
คุณลักษณะสุจริตอันประกอบดวย ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง และจิตสาธารณะ
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๒.๖ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

เปนการระบสุิง่ทีผู่วจิยัคาดวาจะเกดิผลดตีอการดาํเนินภารกิจของ

องคกรเมื่อผลการวิจัยเสร็จสิ้น มีหลักการเขียนดังนี้

- เขียนประโยชนทีไ่ดรบัโดยตรงมากทีส่ดุ ไปหาประโยชนทีไ่ดรบั

นอยที่สุดจากการวิจัย

- เขยีนใหสอดคลองกับวัตถปุระสงค และสิง่ทีว่จิยั ไมเขยีนลอเลยีน

วัตถุประสงค แตควรเขียนในลักษณะวาเมื่อทราบความแตกตางแลวจะกอ

ใหเกิดประโยชนในแงการเสริมสรางความรูหรือการใชผลอยางไร

- ไมขยายความเกินความเปนจริง ตองอยู ในขอบขายของ

วัตถุประสงคที่ศึกษาเทานั้น

ตัวอยางเชน  

 ๑. นักเรียนโรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ์ไดรับการพัฒนา

คุณลักษณะสุจริตอยางครบถวนตามแนวทางของโครงการโรงเรียน

สจุรติ (Upright School) ทีจ่ดัโดยสํานกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน 

 ๒. ครูไดรับการพัฒนาดานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่

สามารถพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และเปนรูปธรรม

 ๓. โรงเรียนไดแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของ

นักเรียนโรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธ์ิผานกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มี

ความเหมาะสมกับสภาพ และบริบทของโรงเรียนอยางแทจริง
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๒.๗ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีความสําคัญ

อยางยิ่งในการดําเนินการวิจัย ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความกระจางแจงในปญหา
ที่จะทําวิจัย ชวยใหเกิดแนวคิดในการดําเนินการวิจัยวาจะใชเทคนิคใดในการ
แกปญหา หรือใชนวัตกรรมใดในการพัฒนา ทั้งยังชวยใหงานวิจัยมีความ
นาเชื่อถือมากยิ่งขึ้นโดยการอางอิงแนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจัยที่ไดมีผูทํา
มาแลว และเปนการหลีกเล่ียงการทําวิจัยซํ้าซอนกับผู อื่น โดยแบง
การนําเสนอออกเปน ๓ ตอน ประกอบดวย

ตอนที่ ๑  แนวคิด ทฤษฎีและหลักการ
แนวคิด ทฤษฏีและหลักการที่นํามาเขียนในสวนนี้ ตองมีเนื้อหาที่

เกีย่วของกบังานวจิยัทีต่องการศกึษาโดยตรง โดยเขยีนในลกัษณะเชือ่มโยง
ตอเนื่องกันตลอดเนื้อหา และตองเขียนใหเชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่นํามาเสนอดวย และควรมีการสรุปประเด็น
ที่นําเสนอในทุกเรื่องในแตละหัวเรื่อง โดยสรุปตามแนวคิดของผูวิจัยเอง 
เพื่อใหผูอานเกิดความเขาใจในหัวเรื่องนั้นๆ 

ตอนที่ ๒  บริบทของสถานศึกษา 
ในสวนนี้ ใหผูวิจัยนําเสนอบริบทของโรงเรียนที่ไดดําเนินการวิจัย 

ขอมูลพื้นฐาน และสภาพแวดลอมเบื้องตนของโรงเรียน พอสังเขป
ตอนที่ ๓  งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของที่นํามาเสนอควรพิจารณาวามีความเกี่ยวของ

หรือใกลเคียงกับประเด็นในการวิจัยหรือไม อาจจะพิจารณาจากคําสําคัญ
ที่ปรากฏในชื่องานวิจัย ประชากรหรือกลุมตัวอยาง และตัวแปรที่ศึกษา
อาจมีสภาพใกลเคียงกับประเด็นที่ศึกษา และควรเปนงานวิจัยที่ทันสมัย 
โดยพิจารณาจากป พ.ศ. ที่เผยแพรวามีความเปนปจจุบันมากนอยเพียงใด 
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๒.๘ วิธีดําเนินการวิจัย

การเขียนวิธีการดําเนินการวิจัยในสวนนี้ ผู วิจัยสามารถเขียน

บรรยายเปนความเรียงตอเนื่องกันในประเดน็ของชือ่เรือ่ง วตัถปุระสงค

และระเบยีบวธิวีจิยัทีน่าํมาใชในการวิจยัครัง้นี ้ตามดวยการนําเสนอในหวัเรือ่งหลกั

ที่สําคัญ ดังนี้

 ๑) ประชากรและกลุมตัวอยาง

  ผู วิจัยตองระบุประชากร และกลุ มตัวอยางที่ใชใน

การวิจัยใหชัดเจน ตามที่ไดนําเสนอในหัวขอขอบเขตของการวิจัย

 ๒) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  ผูวจิยัควรอธบิายวธิกีารไดมาซ่ึงเครือ่งมอืทีใ่ชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ประกอบดวย ขั้นตอนการสรางเครือ่งมอื บรรยายลกัษณะ

ของเครือ่งมอืวาเปนเครือ่งมือแบบใด เนือ้หาในเครือ่งมอืประกอบดวยขอมลู

สวนใดบาง และหาคณุภาพเครือ่งมือ ดังตัวอยาง 

การหาคุณภาพของเครื่องมือ นําเสนอพอสังเขปได ดังนี้

 ๑) เครื่องมือ ประเภทนวัตกรรม หาประสิทธิภาพของ

นวัตกรรม (ตามเกณฑ E๑/ E๒ ที่ตั้งไว)

 ๒) เครื่องมือ ประเภทแบบทดสอบ แบบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน หาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 

โดยพิจารณาจากคาดัชนี IOC (Item Objective Congruence) 

ความเที่ยง (Reliability) ความยากงาย(Difficulty) และอํานาจ

จําแนก (Discrimination) 
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  รวมถึงบรรยายถึงขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของ

เครื่องมือ ทั้งคาความตรง (Validity) บางแหงเรียกวาความเที่ยงตรง และ

คาความเที่ยง (Reliability) บางแหงเรียกวา ความเชื่อมั่น อีกทั้งผลการ

ตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมือวาไดผลเปนอยางไร ซ่ึงมคีวามสาํคญัยิง่ตอ

ความถูกตอง ความนาเชื่อถือของขอมูลหรือตัวแปรที่วัด

 ๓) การเก็บรวบรวมขอมูล

  ผูวิจัยอธิบายถึงขั้นตอนในการเก็บรวมรวมขอมูลจาก

การนําเครื่องมือไปใช วาไดดําเนินการอยางไร ควรอธิบายเปนขั้นตอนเพื่อ

ใหงายตอการทําความเขาใจ

 ๔) การวิเคราะหขอมูล

  ในสวนนี ้ผูวิจยัอธิบายถงึการวเิคราะหขอมลูตามขอมลู

หรือตัวแปรที่ปรากฏในเครื่องมือ วาไดใชเทคนิค หรือสถิติใดในการ

วิเคราะห โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงค

ของการวิจัย นักวิจัยตองยึดวัตถุประสงคของการวิจัยเปนหลัก วา

วัตถุประสงคนั้นตองการตอบปญหาหรือคําถามวิจัยในลักษณะใด แลว

พิจารณาวาจะใชวิธีการทางสถิติหรือสถิติวิเคราะหแบบใดในการตอบ

 ๓) เครื่องมือ ประเภทแบบสอบถาม แบบมาตรสวน

ประมาณคา ๕ ระดับ (Rating Scale) หาความตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) โดยพจิารณาจากคาดชัน ี IOC (Item Objective 

Congruence) และความเที่ยง(Reliability) 
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คําถามตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่ตองการศึกษา แยกเปน ๓ กลุม 

ดังนี้ (วรรณี แกมเกตุ, ๒๕๕๑)

หลักการเลือกใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล

 ๑) การวิจัยที่มุ งบรรยายลักษณะของกลุ มตัวอยางหรือ

ประชากร วิธีการทางสถิติที่ใช คือ ใชสถิติเชิงบรรยาย (descriptive 

statistics) ไดแก การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง 

(คาเฉลี่ยเลขคณิต, มัธยฐาน, ฐานนิยม) การวัดการกระจาย (พิสัย, 

สวนเบี่ยงเบนควอไทล, สวนเบี่ยงเบนเฉลี่ย, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, 

ความแปรปรวน) และการแจกแจง (คาความเบ, คาความโดง) การวัด

ตําแหนงเปรียบเทียบ

 ๒) การวิจัยที่มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบความแตกตาง

ระหวางกลุมประชากร สถิติวิเคราะหที่นิยมใช เชน Z-test, t-test, 

F-test (การวิเคราะหความแปรปรวน), เปนตน

 ๓) การวิจัยที่มีจุดมุ งหมายเพื่ออธิบายความสัมพันธ 

ระหวางตัวแปรและการทํานายตัวแปรตาม สถิติวิเคราะหที่นิยมใช 

เชน Pearson correlation, Spearman rank correlation, 

Chi-square, Phi, Cramer’s V, การวิเคราะหถดถอยอยางงาย 

(simple regression) การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (multiple 

regression) เปนตน

***หมายเหตุ ผูอานสามารถศกึษาการใชสถติแิตละประเภทไดจาก

   หนังสือสถิติการวิจัยตาง ๆ 
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 ทั้งนี้ ผูวิจัยสามารถประยุกต ดัดแปลงการนําเสนอในสวน

ของวธิดีาํเนนิการ โดยอาจแบงการนาํเสนอเปนขัน้ตอนตางๆ ตามวตัถปุระสงค

แตละขอ โดยระบุประชากร กลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลในแตละขั้นตอนก็ได

๒.๙ ผลการวิเคราะหขอมูล

การวเิคราะหขอมลูจะตองสอดคลองกบัวตัถปุระสงคของการวจัิย

ทีผู่วจิยัตองการจะศึกษา ควรนาํเสนอหวัเร่ืองทีจ่ะวเิคราะหตามวตัถปุระสงค

นั้น โดยอาจเพิ่มเติมในสวนของขอมูลทั่วไปของผู ตอบแบบสอบถาม

ในสวนแรกของการวิเคราะหขอมูลก็ได เพื่อใหผูอานไดทราบถึงลักษณะ

ขอมูลในกลุมตัวอยางหรือประชากรที่ใชในการวิจัย ทั้งน้ี การวิเคราะห

ขอมลูเมือ่แบงตามลกัษณะขอมลู แบงออกเปน ๒ ประเภท คอื การวเิคราะห

ขอมูลเชิงปริมาณ และการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

 เปนการวิเคราะหขอมูลทีวั่ดคาออกมาในรปูของจาํนวน ตวัเลข

ท่ีสามารถบอกปริมาณมากนอยได วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงบรรยาย

หรือ สถิติพรรณนา (descriptive statistics) ใชเพื่อบรรยายลักษณะ

ประชากรหรือกลุมตัวอยาง ประกอบดวย

 การวเิคราะหขอมูลทัว่ไปของประชากรหรอืกลุมตวัอยาง เชน 

สถิติที่ใชไดแก ความถี่ (frequently) รอยละ(percentage) ไดแก

ขอมูลจําพวก เพศ อายุ ประสบการณ เปนตน
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 การวิเคราะหขอมูลของตัวแปรในแบบสอบถาม (สวนใหญ

นยิมใชในรปูแบบมาตรสวนประมาณคา  ๕ ระดบั) สถติหิลกั ๆ  ทีนิ่ยม

ใชมีดังนี้

 ๑) คาเฉล่ียหรอืคามชัฌมิเลขคณติ (Mean) สาํหรบัประชากร

ใชสัญลักษณ µ อานวา มิว (mu) สวนกลุมตัวอยางใชสัญลักษณ X—

 ๒) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สาํหรบั

ประชากรใชสัญลักษณ  σ  อานวา ซิกมา (sigma) สวนกลุมตัวอยาง

ใชสัญลักษณ S.D. หรือ S

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ

 ขอมูลเชิงคุณภาพมักปรากฏในรูปของเน้ือความ ขอความ 

คําพูด เหตุการณ และพฤติกรรมที่เกิดขึ้น การวิเคราะหขอมูล

เชิงคุณภาพ นิยมใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) นั่นคือ 

การอานเพือ่จบัประเดน็ ทาํความเขาใจ เพือ่นาํไปสรปุโดยไมตองแปลง

ขอมูลเหลานั้นใหเปนขอมูลตัวเลข ดังนั้น ในเบื้องตนนักวิจัยจึงนิยม

ใชวิธีการนี้ในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพกอนที่จะนําไปสรางเปน

ขอสรุปแบบอุปนัย ทั้งนี้ การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ยังสามารถ

กระทาํไดดวยเทคนคิตางๆ เชน การเลาเร่ือง (narration) การพรรณนา 

(description) จําแนกชนิดขอมูล (typological analysis) 

การบรรยายเปรียบเทียบ (comparative description) เปนตน

***หมายเหตุ ผู อ านสามารถศึกษาเทคนิคการวิเคราะหขอมูล

   เชิงคุณภาพไดจากหนังสืออานเพิ่มเติม



แนวทางการด�าเนินกิจกรรมการวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต 45

๒.๑๐ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

การเขียนสรปุผลการวิจยั อภิปรายผลและขอเสนอแนะ ผูวจัิยควร

เขียนนําเสนอใน ๓ หัวขอหลัก ดังนี้

 ๑) การเขียนสรุปผลการวิจัย

  ควรเขียนสรุปภาพรวมการดําเนินการวิจัยโดยยอ 

ประกอบดวยวัตถุประสงค ประชากรหรือกลุมตัวอยาง วิธีวิจัยที่ใช เปนตน 

และควรเขียนสรปุใหครอบคลมุวัตถปุระสงคในการวจิยั เขยีนบรรยายเปน

ความเรยีงตอเนือ่งกนัไป สรปุหวัขอตามวัตถปุระสงคทีไ่ดตัง้ไว โดยนําผลที่

ไดจากการวิเคราะหขอมูลมาสรุปอยางยอ

 ๒) การเขียนอภิปรายผลการวิจัย

  ในสวนนี้จะเปนการเขียนวิจารณ อธิบายขยายความ

ในเชิงเหตุผลถึงผลการวิจัยที่คนพบวาสอดคลองกับกรอบแนวคิดใน

การวิจัย หรือสมมติฐานที่ไดต้ังไวหรือไม อีกท้ังผลการวิจัยที่คนพบน้ัน

สอดคลอง สนบัสนุนหรอืขดัแยงกบัแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วของ

ที่ไดศึกษามาหรือไมอยางไร โดยอาศัยการประมวลความของขั้นตอน 

วิธีการวิจัยทั้งหมดที่ไดกระทํามา วาเหตุใดจึงสงผลใหไดขอคนพบเชนนั้น 

 ๓) การเขียนขอเสนอแนะ

  ประกอบดวย ๒ สวนดวยกัน ไดแก ขอเสนอแนะ

ในการนําผลการวิจัยไปใชและขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

การเขียนขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

เขียนใหผูอานทราบวา ผลการวิจัยที่ไดคนพบสามารถนําไปใช

ประโยชนอะไรไดบาง ควรเขียนในลักษณะเสนอแนะวาบุคคลใด หรือ
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หนวยงานใด ควรจะดาํเนนิการใดตอไป ซึง่ขอเสนอแนะในการนาํผลการวจัิย

ไปใชตองเปนขอเสนอทีไ่ดจากการวิจยั ไมใชขอเสนอแนะในเชงิทฤษฏ ีและ

ตองเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับเรื่องที่วิจัย

การเขียนขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

ควรเขียนเปนรายขอ โดยเขียนในลักษณะของการชี้แนะหรือ

เสนอแนะเพื่อใหผู อานหรือผูที่สนใจที่จะทําวิจัยในประเด็นที่คลายกัน

กับงานวิจัยชิ้นนี้ วาควรจะศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นใด ตัวแปรใด หรือ

วิธีวิจัยใดบาง เพื่อใหงานวิจัยในลักษณะนี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

โดยมีฐานขอมูลในการเสนอแนะจากผลการวิจัยที่ไดคนพบ มิใชเปนการ

เสนอขอคิดเห็นสวนตนของนักวิจัย

สวนที่ ๓  สวนอ้างอิง  ประกอบดวย

๓.๑ บรรณานุกรม 

รูปแบบในการเขียนอางอิงที่ใชยังไมเปนรูปแบบมาตรฐานสากล

ท่ีแนนอน ผูวิจัยจะใชรูปแบบตามที่ตัวเองถนัดหรือรูปแบบตามสถาบัน

ที่ตนเองเรียนจบมา  ดังนั้นรูปแบบที่สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัด

การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ไดเสนอแนวคิดในการเขียนอางอิงใน

การวิจัยควรมีรูปแบบเดียวกันเพื่อเปนมาตรฐานสําหรับผูวิจัยทุกทาน

ท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนสุจริต  ซึ่งในปจจุบันนิยมใชรูปแบบ APA 

และรูปแบบตามสถาบันที่ตนเองเรียนจบมา การเขียนอางอิงในงานวิจัย  

มีรูปแบบการอางอิงที่นิยมใชทั่วไปมี ๒ รูปแบบคือ การเขียนอางอิง

แทรกในเนื้อหา และการเขียนบรรณานุกรม
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การเขียนอางอิงแทรกในเน้ือหา (Citation in Text) หรือ

การอางอิงแบบนาม-ป ใชสําหรับบอกแหลงที่มาของขอความเทานั้น 

เปนการอางอิงที่รวมอยูกับเนื้อหา ซึ่งเปนรูปแบบที่กะทัดรัด

การเขียนบรรณานุกรม  เปนการอางอิงรายการทรัพยากร

สารนเิทศทีใ่ชในการคนควาขอมลูและอางองิ  เพือ่เปนหลกัฐานแสดงวาได

ศกึษาคนควาจากตาํราทีเ่ชือ่ถอืได  และจะเปนประโยชนตอผูอานทีต่องการ

คนควาเพิม่เติม  ซึง่การเขยีนบรรณานกุรมจะเขยีนไวสวนทายของงานวจัิย

ตัวอยางเชน

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๔๔). คูมือการจัดกระบวน

การเรียนรูหนาที่พลเมือง ศีลธรรม ระดับประถมศึกษา. 

กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว.

กมลรัตน หลาสุวงษ. (๒๕๔๘). จิตวิทยาการศึกษา. พิมพครั้งที่ ๒. 

กรุงเทพฯ : ศรีเดชา.

นัยนา จันตาวงศ. (๒๕๕๐). การพัฒนาการอานเพื่อความเขาใจ

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ โดยใชวิธี 

ซี ไอ อาร ซี. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

วิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

เชียงใหม.

Bock, S. (1993). “Developing Material for Study of 

Literature.” English Teaching Forum 31, 3. (July, 

1993) : 2-4.
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Catano, F. A. (2002). The effect of spelling program using 

words in given context on reading comprehension 

and vocabulary scores [CD-ROM]. Abstract from : 

ProQuest File : Dissertation Abstracts International 

Item : 4983A.

พรทิพย ชาตะรัตน. (๒๕๔๕). การใชบทเรียนสําเร็จรูป กลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย ชุดหลักการใชภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาป

ที่ ๔. [ออนไลน] เขาถึงไดจาก : http:// www.npt1inno.

org/modules [๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓].

๓.๒ ภาคผนวก

ภาคผนวกเปนสวนที่อยูตอจากบรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิง 

เปนสวนประกอบที่ใชสนับสนุน การเขียนรายงานการวิจัย หรือสิ่งที่

เกีย่วของกบัการดาํเนนิการวิจยัซึง่ไมใชสาระสําคญัหรอืเน้ือหาของรายงาน

การวจิยั แตเปนสวนเสรมิทีท่าํใหการนาํเสนอเนือ้หารายงานการวจิยัมคีวาม

สมบรูณยิง่ขึน้ ซึง่สวนทีน่าํมาไวในภาคผนวกอาจจะเปนรายชือ่ผูทรงคณุวุฒิ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย รูปภาพ ตารางผลการวิเคราะหขอมูลที่มี

รายละเอียดมากเกินกวาที่จะบรรจุอยูในเนื้อหาไดทั้งหมด ถามีภาคผนวก
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ตัวอยางเชน

ภาคผนวก 

 ภาคผนวก ก. รายชื่อผูทรงคุณวุฒิในการคัดเลือกตัวบงชี้ตาม

เทคนิคเดลฟาย

 ภาคผนวก ข. แบบสอบถามทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมลูตาม

เทคนิคเดลฟาย

 ภาคผนวก ค. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลภาค

สนาม

 - แบบสัมภาษณนักเรียน

 - แบบสัมภาษณผูนําชุมชน

 - ประเด็นการสนทนากลุม

 ภาคผนวก ง. ตารางคาสถิติที่ไดจากผลการวิเคราะหขอมูล

ที่เกี่ยวของในการวิจัย ประวัติผูวิจัย (อาจจะ

มีหรือไมมีก็ได)

หลายรายการก็แบงออกเปนหมวดหมู  โดยใชชื่อวา ภาคผนวก ก. 

ภาคผนวก ข. ภาคผนวก ค. ฯลฯ ตามลําดับ(วรรณี แกมเกตุ, ๒๕๕๑)





การวัดและประเมินผลการศึกษา
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๔. การวัดและประเมินผลการศึกษาแนวทาง
 การดําเนินกิจกรรมการวิจัยรูปแบบพัฒนา
 สถานศึีกษาโครงการโรงเรียนสุจริต

การวัดและประเมินผลเปนการตรวจสอบความรูความเขาใจของ
ผูที่ศึกษาเอกสารแนวทางการรดําเนินกิจกรรมการวิจัยรูปแบบการพัฒนา
สถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต ซึ่งการวัดผลประเมินผลสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของเอกสารแนวทางการดําเนินกิจกรรมการวิจัยรูปแบบ
การพัฒนาสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต รวมทั้งตองหาวิธีการวัด/
เครื่องมือที่ใชวัดและเกณฑการตัดสินเพื่อดูวาผูศึกษาเอกสารบรรลุผล
ตามวัตถุประสงคโดยผานเกณฑการตัดสินที่กําหนด

ทั้งนี้ผูที่นําเอกสารแนวทางการดําเนินกิจกรรมการวิจัยรูปแบบ
การพัฒนาสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตไปใชควรดําเนินการดังนี้

๑) ทดสอบความรู ความเขาใจดานการวิจัยดวยแบบทดสอบ
จํานวน ๑๐ ขอ

๒) ดําเนินการวิจัยตามกระบวนการวิจัย
๓) ประเมินผลงานวิจัยดวยแบบประเมินงานวิจัย
๔) ประเมินเจตคติที่มีตองานวิจัยดวยแบบวัดเจตคติ
๕) สรปุผลการดาํเนนิงานวจิยัรายงานตอผูบงัคบับญัชาตามลาํดับ
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อนึ่ง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถใช แบบประเมินผลงานวิจัยสําหรับ

การคัดเลือกผลงานวิจัยดีเดนในแตละระดับ

ตัวอยางการวัดผลและประเมินผลที่สอดคลองกับวัตถุประสงค

๑.  เพื่อใหมีความรู  
ความเขาใจเกี่ยวกับ   
การจัดทําวิจัย
รูปแบบการพัฒนา
สถานศึกษา
โครงการโรงเรียน
สุจริต
๒.  เพื่อใหสามารถ
จัดทําวิจัยรูปแบบ
การพัฒนาสถาน-
ศึกษาโครงการ
โรงเรียนสุจริต
๓.  เพื่อใหมีเจตคติ
ที่ดีตอการจัดทํา
วิจัยรูปแบบการ
พัฒนาสถานศึกษา
โครงการโรงเรียน
สุจริต

๑. การทดสอบ

๒. การประเมิน
ผลงานการวิจัย

๓. การวัด
เจตคติที่มีตอ
การจัดทําวิจัย

๑. แบบทดสอบ          
จํานวน ๑๐ ขอ

๒. แบบประเมิน
ผลงานการวิจัย

๓. แบบวัด
เจตคติที่มีตอ
การจัดทําวิจัย  
จํานวน ๑๐ ขอ

๑. ตอบถูก 
๗๐% ขึ้นไป   
ถือวาผาน

๒.  ไดคะแนน 
๗๐% ขึ้นไป 
ถือวาผาน

๓.  ไดระดับ
คุณภาพดี  
ขึ้นไป ถือวา
ผาน

วัตถุประสงค วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑการตดัสนิ



การรายงานผลการวิจัย
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๕. การรายงานผลการวิจัย 

ใหโรงเรียนรายงานผลตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานกําหนด ดังนี้

๕.๑ ใหรายงานการวิจยัตามแบบรายงานผลการวจิยัทีส่าํนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนด โดยวางรูปแบบใหครอบคลุม

และเหมาะสมกับเอกสาร คูมือและกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนสุจริต

ที่ดําเนินการ

๕.๒ การจัดทํารายงานการวิจัย ใหจัดสงรายงานการวิจัยเปน

รูปเลมเอกสาร พรอมไฟลขอมูล





การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย
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๖. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย
 

๖.๑ ลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรู

การแลกเปล่ียนเรียนรูงานวิจัยของโรงเรียนสุจริตดําเนินการได

หลายลักษณะ เชน การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู จัดตลาดนัดวิชาการ 

จัดคาราวานเคลื่อนที่ หรือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูอื่นๆ  

ในสวนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จะดําเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานการวิจัยโรงเรียนสุจริต

ท่ีหลากหลาย เชน การจัดประชุม สัมมนา (workshop/symposium) 

การจดันทิรรศการแสดงผลงานการวิจยัโรงเรยีนสจุรติ หรอื การจดัคาราวาน

ผลงานการวิจัยโรงเรียนสุจริตในรูปแบบของการเคลื่อนที่ไปตามภูมิภาค

ตางๆ หรือการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู อื่นตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นสมควร

๖.๒ แนวทางการดําเนินงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู

โรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่เขารวมโครงการเสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” 

(โครงการโรงเรียนสุจริต) มีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
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ระดับโรงเรียน
โรงเรยีนทีเ่ขารวมโครงการใหดาํเนินงานการแลกเปลีย่นเรยีนรูงานวจิยั 

ดังนี้ 

๑. ผู บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทุกคน ศึกษาความรู 

จากคูมือแนวทางการดําเนินกิจกรรมการวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถาน
ศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน โดยทําความเขาใจในทุกขั้นตอน แลวดําเนินการจัดทําวิจัย

อยางนอยโรงเรียนละ ๑ เรื่อง

๒. จัดทํารายงานผลการวิจัยโดยเขียนรายงานวิจัย ๕ บท

๓. สงผลงานการวจิยัโรงเรยีนสจุรติไปยงัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ที่สังกัด เพื่อเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและพิจารณาคัดเลือกงานวิจัยดีเดน

จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัด ตอไป

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
๑. สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา ดาํเนนิการจดักจิกรรมแลกเปลีย่น

เรียนรูผลงานวิจัยโรงเรียนสุจริต โดยดําเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรูในระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่มีลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ท่ีหลากหลาย เชน การจัดประชุม สัมมนา (workshop/symposium) 

การจัดนิทรรศการผลงานการวิจัยโรงเรียนสุจริต หรือ การจัดคาราวาน

ผลงานการวิจัยโรงเรียนสุจริต ในรูปแบบของการเคลื่อนที่ไปตามโรงเรียน

ตนแบบหรือโรงเรียนเครือขายของแตละอําเภอ หรือการจัดกิจกรรม

แลกเปลีย่นเรยีนรูอืน่ตามที ่สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทีส่งักดัเหน็สมควร

๒. สงผลงานการวจิยัโรงเรยีนสจุรติไปยงัสาํนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๓. ผลงานการวจิยัโรงเรยีนสจุรติ ทีไ่ดรบัการคดัเลือกจาก สํานกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาจะไดรับรางวัลและเกียรติบัตรจากสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาที่สังกัด

ระดับประเทศ
๑. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดําเนินการจัด

กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูผลงานการวจิยัโรงเรยีนสจุรติ ในระดับสาํนักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทีม่ลีกัษณะของการแลกเปลีย่นเรยีนรู

ท่ีหลากหลาย เชน การจัดประชุม สัมมนา (workshop/symposium) 

การจดันทิรรศการแสดงผลงานการวิจยัโรงเรยีนสจุรติ หรอื การจดัคาราวาน

ผลงานการวิจัยโรงเรียนสุจริต ในรูปแบบของการเคลื่อนที่ไปตามภูมิภาค

ตางๆ หรือ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู อื่นตามที่ สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นสมควร

๒. เกณฑการคัดเลือกผลงานการวิจัยโรงเรียนสุจริต (ตามราย

ละเอียดดังแนบในภาคผนวก)

๓.  ดําเนินการคัดเลือกผลงานการวิจัยโรงเรียนสุจริตตามระยะ

เวลาที่กําหนด

๔. ผลงานการวจิยัโรงเรยีนสจุรติ ทีผ่านเกณฑและไดรบัการคดัเลอืก

จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะไดรับรับรางวัล

 - เกียรติบัตร

  - โลรางวัล
๕. ดําเนินการเผยแพรผลงานวิจัยโรงเรียนสุจริต
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๖.๓ เกณฑการคัดเลือกผลงานวิจัยโรงเรียนสุจริต

การคัดเลือกผลงานการวิจัยโรงเรียนสุจริตมีประเด็นการพิจารณา 

จํานวน ๙ ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ ๑  ชื่อเรื่องงานวิจัย     

ประเด็นที่ ๒  ความสําคัญและความเปนมา

ประเด็นที่ ๓  วัตถุประสงคของการวิจัย

ประเด็นที่ ๔  วิธีดําเนินการวิจัย

ประเด็นที่ ๕  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

ประเด็นที่ ๖  การเก็บรวบรวมขอมูล

ประเด็นที่ ๗  การวิเคราะหขอมูล

ประเด็นที่ ๘ การสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

ประเด็นที่ ๙ การนําเสนอรายงานการวิจัย



บรรณานุกรม
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แบบทดสอบวัดควำมรูควำมเขำใจเกี่ยวกับกำรวิจัย

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว
๑. ขอใดเปนความหมายของการวิจัย
 ก. กระบวนการแสวงหาขอเท็จจริง
 ข. การแสวงหาหรือพัฒนาองคความรู
 ค . การแสวงหาความรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร
 ง . การพยายามคนหาความรู ความเขาใจในปรากฏการณตางๆ ที่

เกิดขึ้นในสังคม 
๒. ฐานความรูในเรื่องใดที่เปนประโยชนในการทําวิจัย
 ก. ทฤษฎี                                                                
     ข.  ปรัชญา   
     ค.  ระเบยีบวธิวีจิยั                                                           
 ง.  กระบวนการทางวิทยาศาสตร
๓. ขั้นตอนใดเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญอันดับแรกในการวิจัย 
 ก. การทบทวนเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วของ                                       
 ข. การกําหนดปญหาการวิจัย   
 ค. การตั้งสมมติฐาน                     
 ง. การออกแบบการวิจัย
๔.  การออกแบบการวิจัยหมายถึง 
 ก.  การออกแบบสถิติที่ใชในการวิจัย
 ข.  การกําหนดรูปแบบและวิธีการวัดคาตัวแปร 
  ค.  การออกแบบการสุมตัวอยางและการออกแบบการใชคาสถิติ 
 ง.  การกําหนดแผนงาน ยุทธวิธีการดําเนินงานเพื่อตอบปญหา

การวิจัย
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๕. ขอใดคือลักษณะของปญหาวิจัยที่ไมดี 

 ก.  เปนปญหาที่เหมือนหรือซํ้ากันกับผูอื่น 

 ข.  เปนปญหาทีแ่สดงถงึความสมัพนัธระหวางตวัแปรตัง้แตสองตวั

ขึ้นไป 

 ค.  เปนปญหาที่มีความสําคัญ 

 ง.  เปนปญหาที่สามารถทําการวิจัยได 

๖. ขอใดมิใชขอบกพรองในการเลือกปญหาวิจัย 

 ก.  เลือกปญหาวิจัยตามผูอื่น 

 ข.  กําหนดปญหาวิจัยกวางเกินไป 

 ค.  ไมไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ง.  เลือกปญหาวิจัยตางจากผูอื่น 

๗. ขั้นตอนสุดทายของการทําวิจัยคือขอใด 

 ก.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ข  การวิเคราะหขอมูล

 ค.  การสรุปผล

 ง.  การเขียนรายงานวิจัย

๘. “เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดคายเยาวชนคนดี

ของแผนดิน” วัตถปุระสงคนี ้นยิมใชเครือ่งมอืชนิดใดในการเกบ็ขอมลู

 ก.  แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา

 ข. แบบทดสอบอิงเกณฑ

 ค. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

 ง. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
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๙. ขอใดเรียงลําดับขั้นตอนของกระบวนการวิจัยไดถูกตอง 

 ก. กําหนดเรื่องที่จะวิจัย เก็บรวบรวมขอมูล ออกแบบการวิจัย 

การวเิคราะหขอมูล การแปลความหมาย การสรปุและรายงาน

การวิจัย

 ข.  กําหนดเรื่องที่จะวิจัย ออกแบบการวิจัย เก็บรวบรวมขอมูล 

การวเิคราะหขอมูล การแปลความหมาย การสรปุและรายงาน

การวิจัย 

 ค. กําหนดเรื่องที่จะวิจัย ออกแบบการวิจัย วิเคราะหขอมูล 

เก็บรวบรวมขอมูล การแปลความหมาย การสรุปและรายงาน

การวิจัย

 ง. ออกแบบการวิจัย กําหนดเรื่องที่จะวิจัย เก็บรวบรวมขอมูล 

การวเิคราะหขอมูล การแปลความหมาย การสรปุและรายงาน

การวิจัย 

๑๐. บทสรุปสั้นๆ เกี่ยวกับการดําเนินการวิจัยทั้งหมดจะอยูสวนใดของ

 การเขียนรายงานการวิจัย
 ก. การอภิปรายผล
 ข. ขอเสนอแนะ
 ค. ภาคผนวก
 ง. บทคัดยอ
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เฉลยแบบทดสอบวัดควำมรูควำมเขำใจเกี่ยวกับกำรวิจัย

 ๑ ค ๖ ง

 ๒ ข ๗ ง

 ๓ ข ๘ ก

 ๔ ง ๙ ข

 ๕ ก ๑๐ ง



แนวทางการดําเนินกิจกรรมการวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต 75

 

แบบประเมินผลงำนกำรวิจัยโรงเรียนสุจริต

๑. ชื่อเรื่องที่วิจัย ………………………………………...…………………………………
๒. ชื่อผูวิจัย ……………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………………
๓. โรงเรียน ….....................................…สังกัด……………….…………………… 

ชื่อเรื่องงานวิจัย
ความสําคัญและความเปนมา
วัตถุประสงคของการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
การสรุปผลการวิจัย
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การนําเสนอรายงานการวิจัย

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

๙
รวมคะแนน

ระดับคุณภาพของงานวิจัย
.............. คะแนน

ระดับคุณภาพ
ประเด็นการพิจารณาที่

 ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

ลงช่ือ............…………................กรรมการประเมนิ
 (.............................…......)
 ........./................/...........
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หมายเหตุ 

 การพิจารณาคะแนนรวมทุกรายการมีเกณฑคุณภาพผลงาน ดังนี้

 ๓๗ - ๔๕  คะแนน หมายถึง งานวิจัยมีคุณภาพอยู  ในระดับ

    ดีเยี่ยม

 ๒๘ - ๓๖  คะแนน หมายถึง งานวิจัยมีคุณภาพอยู  ในระดับ

    ดีมาก

 ๑๙ - ๒๗  คะแนน หมายถึง งานวิจัยมีคุณภาพอยูในระดับดี

 ๑๐ - ๑๘  คะแนน หมายถึง งานวจิยัมคีณุภาพอยูในระดบัพอใช

    ๑ - ๙  คะแนน หมายถึง งานวิจัยมีคุณภาพอยู  ในระดับ

    ปรับปรุง
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เกณฑกำรประเมินคุณภำพงำนวิจัยโรงเรียนสุจริต

ประเด็นที่ ๑  ชื่อเรื่องงำนวิจัย     
 ๕ หมายถึง ช่ือเรือ่งระบถุงึปญหาการวจัิยหรอืการพฒันา วธิกีาร

แกปญหา/นวัตกรรมและประชากร/กลุมตัวอยาง

 ๔ หมายถึง ช่ือเรือ่งระบถุงึปญหาการวจัิยหรอืการพฒันา วธิกีาร

แกปญหา/นวัตกรรมและประชากร/กลุมตัวอยาง 

แตระบุไมชัดเจน

 ๓ หมายถึง ชือ่เรือ่งระบถุงึปญหาการวจัิยหรอืการพฒันา แตขาด

ความชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการแกปญหา/นวัตกรรม 

และประชากร/กลุมตัวอยาง

 ๒ หมายถึง ชื่อเรื่องระบุถึงปญหาการวิจัยหรือการพัฒนา แตไม

ระบวิุธีการแกปญหา/นวัตกรรมและประชากร/กลุม

ตัวอยาง

 ๑ หมายถึง  ชื่อเรื่องไมระบุถึงปญหาการวิจัยหรือการพัฒนา วิธี

การแกปญหา/นวัตกรรมและประชากร/กลุมตวัอยาง

ประเด็นที่ ๒  ควำมส�ำคัญและควำมเปนมำ
 ๕ หมายถึง ระบุความสําคัญของปญหาหรือตองการพัฒนา 

สาเหตุของปญหาหรือสาเหตุที่ตองการพัฒนา และ

ความจําเปนที่จะตองแกไขหรือพัฒนาอยางชัดเจน
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 ๔ หมายถึง ระบุความสําคัญของปญหาหรือตองการพัฒนา 
สาเหตุของปญหาหรือสาเหตุที่ตองการพัฒนา หรือ
ความจําเปนที่จะตองแกไขหรือพัฒนาอยางชัดเจน
อยางใดอยางหนึ่ง

 ๓ หมายถึง  ระบุความสําคัญของปญหาหรือตองการพัฒนา 
สาเหตุของปญหาหรือสาเหตุที่ตองการพัฒนา และ
ความจําเปนที่จะตองแกไขหรือพัฒนาแตไมชัดเจน

 ๒ หมายถึง  ระบุความสําคัญของปญหาหรือตองการพัฒนา 
สาเหตุของปญหาหรือสาเหตุที่ตองการพัฒนา หรือ
ความจําเปนที่จะตองแกไขหรือพัฒนาอยางใด
อยางหนึ่งแตไมชัดเจน

 ๑ หมายถึง ไมระบุความสําคัญของปญหาหรือตองการพัฒนา 
สาเหตุของปญหาหรือสาเหตุที่ตองการพัฒนา และ
ความจําเปนที่จะตองแกไขหรือพัฒนาอยางชัดเจน

ประเด็นที่ ๓  วัตถุประสงคของกำรวิจัย
 ๕ หมายถึง วัตถปุระสงคของการวิจยัทุกขอมคีวามสอดคลองกับ

ชื่อเรื่อง ปญหาการวิจัยหรือการพัฒนา ระบุวิธีการ/
นวัตกรรมที่ศึกษาและเขียนเรียงตามลําดับขั้นตอน
อยางชัดเจน

 ๔ หมายถึง วัตถปุระสงคของการวิจยัทุกขอมคีวามสอดคลองกับ
ชื่อเรื่อง ปญหาการวิจัยหรือการพัฒนา ระบุวิธีการ/
นวัตกรรมที่ศึกษาอยางชัดเจน แตไมเขียนเรียงตาม

ลําดับขั้นตอน
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 ๓ หมายถึง วัตถปุระสงคของการวิจยัทุกขอมคีวามสอดคลองกับ

ช่ือเรื่อง ปญหาการวิจัยหรือการพัฒนา หรือระบุ

วิธีการ/นวัตกรรมที่ศึกษาแตไมชัดเจนและไมเขียน

เรียงตามลําดับขั้นตอน

 ๒ หมายถึง  วัตถุประสงคของการวิจัยบางขอ ไมสอดคลองกับ

ชื่อเรื่อง และปญหาการวิจัยหรือการพัฒนา 

 ๑ หมายถึง  วัตถุประสงคของการวิจัยทุกขอ ไมสอดคลองกับ

ชื่อเรื่อง และปญหาการวิจัยหรือการพัฒนา 

ประเด็นที่ ๔  วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 ๕ หมายถึง  ระบปุระชากร/กลุมตวัอยาง วธิกีาร/นวตักรรม ขัน้ตอน

การวิจัย เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล

และการวิเคราะหขอมูล ครบถวน อธิบายวิธีดําเนิน

การวิจัยตามลําดับขั้นตอนและมีรายละเอียดของ

แตละหัวขอชัดเจน

 ๔ หมายถึง ระบปุระชากร/กลุมตวัอยาง วธิกีาร/นวตักรรม ขัน้ตอน

การวิจัย เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล

และการวิเคราะหขอมูล ครบถวน อธิบายวิธีดําเนิน

การวจิยัตามลาํดบัขัน้ตอน แตมรีายละเอียด ๒ หัวขอ

ไมชัดเจน

 ๓ หมายถึง ระบปุระชากร/กลุมตวัอยาง วธิกีาร/นวตักรรม ขัน้ตอน

การวิจัย เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล

และการวิเคราะหขอมูล ครบถวน อธิบายวิธีดําเนิน
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การวจิยัตามลาํดบัขัน้ตอน แตมรีายละเอียดมากกวา 

๓ หัวขอไมชัดเจน

 ๒ หมายถงึ  หวัขอไมครบถวน อธิบายวิธดีาํเนนิการวจิยัตามลาํดบั

ขัน้ตอน แตมรีายละเอยีดมากกวา ๓ หัวขอไมชัดเจน

 ๑ หมายถงึ  หวัขอไมครบถวน ไมอธบิายวิธีดาํเนินการวิจัยตามลาํดับ

ขัน้ตอนและรายละเอยีดมากกวา ๓ หัวขอไมชัดเจน

ประเด็นที่ ๕  เครื่องมือที่ใชในกำรวิจัย
 ๕ หมายถึง  เครื่องมือมีความเหมาะสมกับวิธีการ/นวัตกรรมที่ใช

ในการวิจัย ระดับความรู อายุของผูใหขอมูล และมี

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือกอนนําไปใช

 ๔ หมายถงึ  เครื่องมือมีความเหมาะสมกับวิธีการ/นวัตกรรมที่ใช

ในการวิจัย มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือกอน

นําไปใช แตไมเหมาะกับระดับความรู อายุของผูให

ขอมูล

 ๓ หมายถึง เครื่องมือมีความเหมาะสมกับวิธีการ/นวัตกรรมที่ใช

ในการวิจัย ระดับความรู อายุของผูใหขอมูล แตไมมี

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือกอนนําไปใช

 ๒ หมายถึง  เครื่องมือมีความเหมาะสมกับวิธีการ/นวัตกรรมที่ใช

ในการวิจยั แตไมเหมาะสมกบัระดบัความรู อายขุอง

ผูใหขอมูล และไมมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

กอนนําไปใช
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 ๑ หมายถึง  เครื่องมือไมเหมาะสมกับวิธีการ/นวัตกรรมที่ใชใน

การวิจัย ระดับความรู อายุของผูใหขอมูล และไมมี

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือกอนนําไปใช

ประเด็นที่ ๖  กำรเก็บรวบรวมขอมูล
 ๕ หมายถึง  ระบวุธิกีารเกบ็รวบรวมขอมลู เหมาะสมกบัประชากร/

กลุมตัวอยาง ระบุ ระยะเวลา/ชวงเวลาในการเก็บ

ขอมูล พรอมทั้งอธิบายขั้นตอนการเก็บขอมูล

อยางละเอียด

 ๔ หมายถึง  ระบวุธิกีารเกบ็รวบรวมขอมลู เหมาะสมกบัประชากร/

กลุมตัวอยาง ระบุ ระยะเวลา/ชวงเวลาในการเก็บ

ขอมูล แตอธิบายขั้นตอนการเก็บขอมูลไมชัดเจน

 ๓ หมายถึง  ระบวุธิกีารเกบ็รวบรวมขอมลู เหมาะสมกบัประชากร/

กลุมตัวอยาง ระบุ ระยะเวลา/ชวงเวลาในการเก็บ

ขอมูลไมสอดคลองกับระยะเวลาในการทําวิจัย 

ขั้นตอนการเก็บขอมูลไมชัดเจน

 ๒ หมายถึง  ระบวุธิกีารเกบ็รวบรวมขอมลู เหมาะสมกบัประชากร/

กลุมตัวอยาง ไมระบุระยะเวลา/ชวงเวลาในการเก็บ

ขอมูล อธิบายขั้นตอนการเก็บขอมูลไมชัดเจน

 ๑ หมายถึง  ระบุวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ไมเหมาะสมกับ

ประชากร/กลุมตัวอยาง ไมระบ ุระยะเวลา/ชวงเวลา

ในการเก็บขอมูล ขั้นตอนการเก็บขอมูลไมชัดเจน



แนวทางการดําเนินกิจกรรมการวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต82

ประเด็นที่ ๗  กำรวิเครำะหขอมูล
 ๕ หมายถึง  วิเคราะหขอมูลและใชสถิติไดถูกตอง สอดคลองกับ

วัตถปุระสงคของการวิจยัรวมทัง้แปลผลการวเิคราะห

ขอมูลไดอยางถูกตอง

 ๔ หมายถึง วิเคราะหขอมูลและใชสถิติไดถูกตอง สอดคลองกับ

วัตถุประสงคของการวิจัยแตแปลผลการวิเคราะห

ขอมูลไมถูกตอง

 ๓ หมายถึง  วิเคราะหข อมูลสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

การวจิยั แตใชสถติไิมถกูตอง และแปลผลการวเิคราะห

ขอมูลไมถูกตอง

 ๒ หมายถึง  วิเคราะหขอมูลไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

การวิจยั แตใชสถติถิกูตอง และแปลผลการวเิคราะห

ขอมูลไมถูกตอง

 ๑ หมายถึง วิเคราะหขอมูลไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

การวิจัย และใชสถิติไม ถูกตอง อีกทั้งแปลผล

การวิเคราะหขอมูลไมถูกตอง

ประเด็นที่ ๘  กำรสรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผลและขอเสนอแนะ
 ๕ หมายถึง  สรุปผลการวิจัยสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

การวิจัย และมีขอมูลจากการศึกษาเอกสารและ

งานวิจยัทีส่อดคลองกบัวัตถปุระสงค พรอมทัง้นํามา

ใชประกอบการอภิปรายและใหขอเสนอแนะที่เปน

ประโยชนตอการนําผลการวิจัยไปใช 
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 ๔ หมายถึง  สรุปผลการวิจัยสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

การวิจัย แตไมมีขอมูลจากการศึกษาเอกสารและ

งานวิจยัทีส่อดคลองกบัวัตถปุระสงค ในการนํามาใช

ประกอบการอภิปรายและใหขอเสนอแนะที่เปน

ประโยชนตอการนําผลการวิจัยไปใช 

 ๓ หมายถึง  สรุปผลการวิจัยสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

การวิจัย และมีขอมูลจากการศึกษาเอกสารและ

งานวิจยัทีส่อดคลองกบัวัตถปุระสงค ในการนํามาใช

ประกอบการอภิปราย แตไมมีการใหขอเสนอแนะ

ที่เปนประโยชนตอการนําผลการวิจัยไปใช 

 ๒ หมายถึง  สรุปผลการวิจัยไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

การวิจัย และไมมีขอมูลจากการศึกษาเอกสารและ

งานวิจยัทีส่อดคลองกบัวัตถปุระสงค ในการนํามาใช

ประกอบการอภิปราย แตมีการใหขอเสนอแนะ

ที่เปนประโยชนตอการนําผลการวิจัยไปใช 

 ๑ หมายถึง  สรุปผลการวิจัยไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

การวิจัย และไมมีขอมูลจากการศึกษาเอกสารและ

งานวิจยัทีส่อดคลองกบัวัตถปุระสงค ในการนํามาใช

ประกอบการอภิปราย และไมมีการใหขอเสนอแนะ

ที่เปนประโยชนตอการนําผลการวิจัยไปใช 
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ประเด็นที่ ๙  กำรน�ำเสนอรำยงำนกำรวิจัย
 ๕ หมายถึง  นาํเสนอรายงานการวิจยัครบทกุหวัขอ (ความเปนมา

และความสําคัญของปญหา เอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวของ วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิเคราะหขอมูล 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ) 

การเขียนเช่ือมโยง สมเหตุสมผล ใชภาษาถูกตอง

กระชับ การพิมพถูกตองตามหลักวิชาการ

 ๔ หมายถึง  นาํเสนอรายงานการวิจยัครบทกุหวัขอ (ความเปนมา

และความสําคัญของปญหา เอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวของ วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิเคราะหขอมูล 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ) 

การเขียนเชื่อมโยง สมเหตุสมผล แตใช ภาษา

ไมถูกตอง ขาดความกระชับ การพิมพยังไมถูกตอง

ตามหลักวิชาการ

 ๓ หมายถึง  นาํเสนอรายงานการวิจยัครบทกุหวัขอ (ความเปนมา

และความสําคัญของปญหา เอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวของ วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิเคราะหขอมูล 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ) 

การเขียนเช่ือมโยง แตยังขาดความสมเหตุสมผล 

ใชภาษาไมถูกตอง ขาดความกระชับ 

 ๒ หมายถึง  นาํเสนอรายงานการวิจยัไมครบทกุหวัขอ (ความเปน

มาและความสําคัญของปญหา เอกสารและงานวิจัย

ทีเ่กีย่วของ วธิดีาํเนนิการวจิยั ผลการวิเคราะหขอมลู 
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สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ) 

การเขียนเช่ือมโยง สมเหตุสมผล ใชภาษาถูกตอง

กระชับ การพิมพถูกตองตามหลักวิชาการ

 ๑ หมายถึง นาํเสนอรายงานการวิจยัไมครบทกุหวัขอ (ความเปน

มาและความสําคัญของปญหา เอกสารและงานวิจัย

ทีเ่กีย่วของ วธิดีาํเนนิการวจิยั ผลการวิเคราะหขอมลู 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ) 

การเขียนเช่ือมโยง แตยังขาดความสมเหตุสมผล 

ใชภาษาไมถูกตอง ขาดความกระชับ 

เกณฑคุณภำพผลงำน
 การพิจารณาคะแนนรวมทุกรายการมีเกณฑคุณภาพผลงาน ดังนี้

 ๓๗ - ๔๕  คะแนน หมายถึง งานวิจัยมีคุณภาพอยู  ในระดับ

    ดีเยี่ยม

 ๒๘ - ๓๖  คะแนน หมายถึง งานวิจัยมีคุณภาพอยู  ในระดับ

    ดีมาก

 ๑๙ - ๒๗  คะแนน หมายถึง งานวิจัยมีคุณภาพอยูในระดับดี

 ๑๐ - ๑๘  คะแนน หมายถึง งานวจิยัมคีณุภาพอยูในระดบัพอใช

    ๑ - ๙  คะแนน หมายถึง งานวิจัยมีคุณภาพอยู  ในระดับ

    ปรับปรุง
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แบบวัดเจตคติที่มีตอกำรท�ำงำนวิจัย

ค�ำชี้แจง 
๑. ทานมีความรูสึก “ตอการวิจัย” อยางไร โปรดอานขอความ

แตละขอ และทาํเครือ่งหมาย / ลงในชองระดับทีต่รงกับความรูสกึของทาน

 ๕ หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด  

 ๔ หมายถึง เห็นดวยมาก

 ๓ หมายถึง เห็นดวยปานกลาง

 ๒ หมายถึง เห็นดวยนอย

 ๑ หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด

 

๒. การใหคะแนน 

 ขอ ๒, ๓, ๖, ๗, ๙ และ ๑๐ ขอ ๑, ๔, ๕ และ ๘

 ใหคะแนน ดังนี้  ใหคะแนน ดังนี้

  
 ระดับ คะแนนที่ได

 ๕ ๕

 ๔ ๔

 ๓ ๓

 ๒ ๒

 ๑ ๑

 ระดับ คะแนนที่ได

 ๕ ๑

 ๔ ๒

 ๓ ๓

 ๒ ๔

 ๑ ๕

ตรวจใหคะแนนแตละขอ รวมคะแนนทุกขอ แปลความหมาย

ตามเกณฑการแปลความหมาย
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๓. เกณฑการแปลความหมาย

 คะแนน ๔๑ - ๕๐ หมายถึง มีเจตคติที่ดีอยางยิ่ง

 คะแนน ๓๑ - ๔๐ หมายถึง มีเจตคติที่ดี

 คะแนน ๒๑ - ๓๐ หมายถึง มีเจตคติที่เปนกลาง

 คะแนน ๑๑ - ๒๐ หมายถึง มีเจตคติที่ไมดี

 คะแนน ๑ - ๑๐ หมายถึง มีเจตคติที่ไมดีอยางยิ่ง
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แบบวัดเจตคติที่มีตอกำรท�ำงำนวิจัย

ค�ำชี้แจง 
ทานมีความรูสึก “ตอการวิจัย” อยางไร โปรดอานขอความแต

ละขอ และทําเครื่องหมาย / ลงในชองระดับที่ตรงกับความรูสึกของทาน

การวิจัยนาเบื่อหนาย
การวิจัยชวยใหทํางานรอบคอบ
การวิจัยชวยใหคนพบความจริง
การวิจัยไมนาสนใจ
รูสึกเหนื่อยลากวาจะทําวิจัย
เสร็จ ๑ เรื่อง
การวิจัยชวยใหการคิดมีเหตุผล
การวิจัยชวยใหมีวิธีการใหมๆ 
ในการพัฒนานักเรียน
เมื่อรูวาตองพัฒนาการทํางาน
ดวยการวิจัยรูสึกลําบากใจทันที
การพัฒนางานดวยการวิจัยชวย
ใหการทํางานมีระบบ
การวิจัยมีประโยชนตอการ
ดําเนินงาน “โรงเรียนสุจริต”

๑
๒
๓
๔
๕

๖
๗

๘

๙

๑๐

 

รวมคะแนน

ระดับ
คะแนนขอความขอ

 ๕ ๔ ๓ ๒ ๑
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ตารางสาํเรจ็รปูในการกาํหนดขนาดกลุมตัวอยางของ Krejcie & Morgan

ขนาด

ของประชากร +  ๑% +  ๒% +  ๓% +  ๔% +  ๕% +  ๖%

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

๕,๐๐๐

๖,๐๐๐

๖,๖๖๗

๗,๑๔๓

๘,๓๓๓

๙,๐๑๐

๑๐,๐๐๐

B

B

B

B

๑,๒๕๐

๑.๓๖๐

๑,๔๕๘

๑,๕๓๘

๑,๖๐๗

๑,๖๖๗

๑,๗๖๕

๑,๘๔๒

๑,๙๐๕

๑,๙๕๗

๒,๐๐๐

๒,๑๔๓

๒,๒๒๒

๒,๒๗๓

๒,๓๘๑

๒,๔๓๙

๒,๕๐๐

B

B

๖๓๘

๗๑๔

๗๖๙

๘๑๑

๘๔๓

๘๗๐

๘๙๑

๙๐๙

๙๓๘

๙๕๙

๙๗๖

๙๘๙

๑,๐๐๐

๑,๐๓๔

๑,๐๓๔

๑,๐๖๔

๑,๐๘๗

๑,๐๙๙

๑,๑๑๑

B

๓๘๕

๔๔๑

๔๗๖

๕๐๐

๕๑๗

๕๓๐

๕๔๑

๕๔๙

๕๕๖

๕๖๖

๕๗๔

๕๘๐

๕๘๔

๕๘๘

๖๐๐

๖๐๖

๖๑๐

๖๑๗

๖๒๑

๖๒๕

๒๒๒

๒๘๖

๓๑๖

๓๓๓

๓๔๕

๓๕๓

๓๕๙

๓๖๔

๓๖๗

๓๗๐

๓๗๕

๓๗๘

๓๘๑

๓๘๓

๓๘๕

๓๙๐

๓๙๒

๓๙๔

๓๙๗

๓๙๘

๔๐๐

๘๓

๙๑

๙๔

๙๕

๙๖

๙๗

๙๗

๙๘

๙๘

๙๘

๙๘

๙๙

๙๙

๙๙

๙๙

๙๙

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๕๐๐

๑,๐๐๐

๑,๕๐๐

๒,๐๐๐

๒,๕๐๐

๓,๐๐๐

๓,๕๐๐

๔,๐๐๐

๔,๕๐๐

๕,๐๐๐

๖,๐๐๐

๗,๐๐๐

๘,๐๐๐

๙,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

∞

คาของความคลาดเคลื่อน

ที่มา:  สมศักดิ์  สามัคคีธรรม, ๒๕๔๖
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ตารางสาํเรจ็รปูในการกาํหนดขนาดกลุมตัวอยางของ Krejcie & Morgan

จาํนวน

ประชากร

กลุม

ตวัอยาง

จาํนวน

ประชากร

กลุม

ตวัอยาง

จาํนวน

ประชากร

กลุม

ตวัอยาง

จาํนวน

ประชากร

กลุม

ตวัอยาง

๑๐
๑๕
๒๐
๒๕
๓๐
๓๕
๔๐
๔๕
๕๐
๕๕
๖๐
๖๕
๗๐
๗๕
๘๐
๘๕
๙๐
๙๕

๑๐๐
๑๑๐
๑๒๐
๑๓๐
๑๔๐

๑๐
๑๔
๑๙
๒๔
๒๘
๓๒
๓๖
๔๐
๔๔
๔๘
๕๒
๕๖
๕๙
๖๓
๖๖
๗๐
๗๓
๗๖
๘๐
๘๖
๙๒
๙๗

๑๐๓

๑๕๐
๑๖๐
๑๗๐
๑๘๐
๑๙๐
๒๐๐
๒๑๐
๒๒๐
๒๓๐
๒๔๐
๒๕๐
๒๖๐
๒๗๐
๒๘๐
๒๙๐
๓๐๐
๓๒๐
๓๔๐
๓๖๐
๓๘๐
๔๐๐
๔๒๐
๔๔๐

๑๐๘
๑๑๓
๑๑๘
๑๒๓
๑๒๗
๑๓๒
๑๓๖
๑๔๐
๑๔๔
๑๔๘
๑๕๒
๑๕๕
๑๕๙
๑๖๒
๑๖๕
๑๖๙
๑๗๕
๑๘๑
๑๘๖
๑๙๑
๑๙๖
๒๐๑
๒๐๕

๔๖๐
๔๘๐
๕๐๐
๕๕๐
๖๐๐
๖๕๐
๗๐๐
๗๕๐
๘๐๐
๘๕๐
๙๐๐
๙๕๐

๑,๐๐๐
๑,๑๐๐
๑,๒๐๐
๑,๓๐๐
๑,๔๐๐
๑,๕๐๐
๑,๖๐๐
๑,๗๐๐
๑,๘๐๐
๑,๙๐๐
๒,๐๐๐

๒๑๐
๒๑๔
๒๑๗
๒๒๖
๒๓๔
๒๔๒
๒๔๘
๒๕๔
๒๖๐
๒๖๕
๒๖๙
๒๗๔
๒๗๘
๒๘๕
๒๙๑
๒๙๗
๓๐๒
๓๐๖
๓๑๐
๓๑๓
๓๑๗
๓๒๐
๓๒๒

๒,๒๐๐
๒,๔๐๐
๒,๖๐๐
๒,๘๐๐
๓,๐๐๐
๓,๕๐๐
๔,๐๐๐
๔,๕๐๐
๕,๐๐๐
๖,๐๐๐
๗,๐๐๐
๘,๐๐๐
๙,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๗๕,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๓๒๗
๓๓๑
๓๓๕
๓๓๘
๓๔๑
๓๔๖
๓๕๑
๓๕๔
๓๕๗
๓๖๑
๓๖๔
๓๖๗
๓๖๘
๓๗๐
๓๗๕
๓๗๗
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๔
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ตัวอยางปกหนาและปกในรายงานการวิจัยโรงเรียนสุจริต

กำรพัฒนำคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนตำกฟำวิชำประสิทธิ์
ผำนกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ์

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

โครงการเสรมิสรางคณุธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศกึษา  “ปองกนัการทจุรติ” 

(โครงการโรงเรียนสุจริต)  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒๕๕๗





คณะท�ำงำน
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คณะท�ำงำน

๑. ที่ปรึกษา

๑. นางรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

๒. นายอนุสรณ ฟูเจริญ รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

๓. นายพธิาน พืน้ทอง ทีป่รกึษา สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

๔. นายชวลติ โพธิน์คร ผูอาํนวยการสาํนกัพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษา

คณะทํางานจากสํานักงาน ป.ป.ช.

๑. นายอุทิศ บัวศรี ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

๒. นายธิติ เมฆวณิชย ผูอํานวยการสํานักปองกันการทุจริตภาครัฐ

๓. นายสมพจน แพงประสิทธิ์ เจาพนักงานปองกันการทุจริตชํานาญการพิเศษ

๔. นายภิญโญยศ มวงสมมุข เจาพนักงานปองกันการทุจริตปฏิบัติการ

๕. นายเฉลิมชัยวงค บริรักษ เจาพนักงานปองกันการทุจริตปฏิบัติการ

๖. นายเทิดภูมิ ทัศนพิมล เจาพนักงานปองกันการทุจริตปฏิบัติการ



แนวทางการดําเนินกิจกรรมการวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต96

คณะทํางานจาก สพฐ. และ สพท.
๑. นายเดช ศิรินาม ผูอํานวยการ สพป.เชียงใหม เขต ๖

๒. นายโสธร บุญเลิศ รองผูอํานวยการ สพม. เขต ๓๒

๓. นายอนิรุทธ ลามพระยา รองผูอํานวยการ สพม. เขต ๓๔

๔. นายมณเฑียร มวงศรีศักดิ์ รองผูอํานวยการ สพม. เขต ๓๙

๕. นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ ศึกษานิเทศก สพป.สิงหบุรี

๖. นางสาวรัชนีวัลย จุลบาท ศึกษานิเทศก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓

๗. นายอินสวน สาธุเม ศึกษานิเทศก สพป.กาฬสินธุ เขต ๑

๘. นางวันเพ็ญ ศิริคง ศึกษานิเทศก สพป.นครสวรรค เขต ๓

๙. นายสมเกยีรต ิตงุคะเสรรัีกษ ศกึษานิเทศก สพป.ชยัภมู ิเขต ๓

๑๐. นายศุภกร มรกต ศึกษานิเทศก สพป.ราชบุรี เขต ๒

๑๑. นายนิวัฒน โชติสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

๑๒. นายอนันต แกวแจง ศึกษานิเทศก สพป.พิษณุโลก เขต ๑

๑๓. นางจินดา ตุนหลา ศึกษานิเทศก สพป.เชียงใหม เขต ๖

๑๔. นางธนพรรณ รอดกาํเหนดิ ศกึษานเิทศก สพป.พจิติร เขต ๑

๑๕. นางณัฐพร พวงเฟอง ศึกษานิเทศก สพป.พิษณุโลก เขต ๓

๑๖. นายจีรศักดิ์ รสลือชา ศึกษานิเทศก สพป.สุโขทัย เขต ๒

๑๗. นางลาวัลย ตรีเนตร ศึกษานิเทศก สพป.สมุทรปราการ เขต ๑

๑๘. นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง ศึกษานิเทศก สพป.เลย เขต ๑

๑๙. นางสาวสภุาภรณ กัลยารตัน ศกึษานิเทศก สพป.มกุดาหาร

๒๐. นายพงษเทพ มนัสตรง ศึกษานิเทศก สพป.ลําพูน เขต ๑

๒๑. นายวินัย อสุณี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๑

๒๒. นายอดุลย ผินโพ ศึกษานิเทศก สพป.อุบลราชธานี เขต ๓

๒๓. นายธนบดีพิพัฒน ดํานิล ครูโรงเรียนบานวังคอไห สพป.ชัยนาท

๒๔. นายนิพนธ พรหมเมศร ศึกษานิเทศก สพป.สงขลา เขต ๒
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๒๕. นางนปภา ศรีเอียด ศึกษานิเทศก สพป.ปตตานี เขต ๑

๒๖. นางภาวนา นัครามนตรี ศึกษานิเทศก สพป.ปตตานี เขต ๒

๒๗. นางศิริงาม ภูมิทัศน ศึกษานิเทศก สพม. เขต ๑๑

๒๘. นายอานนท วงศวิศิษฏรังสี ศึกษานิเทศก สพม. เขต ๒๙

๒๙. นายทวี บรรจง ศึกษานิเทศก สพม. เขต ๓๑

๓๐. นายพีรวัฒน เศวตพัชร ศกษานิเทศก สพม. เขต ๓๒

๓๑. นายทองคูณ หนองพราว ศึกษานิเทศก สพม. เขต ๓๒

๓๒. นายวีระ อุตสาหะ ศึกษานิเทศก สพม. เขต ๓๔

๓๓. นายแสนศักดิ์ มีสิทธิ์ นิติกร สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔

๓๔. นางพิศมัย สุวรรณมาโจ นักวิชาการศึกษา สพป.นครพนม เขต ๒

๓๕. นายณัฐพล คุมวงศ นักวิชาการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต ๓

๓๖. นายวิเชียร ศิริคง ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลตากฟา

  สพป.นครสวรรค เขต ๓

๓๗. นายเสวก บุญประสพ ผูอํานวยการโรงเรียนดงซอมวิทยาคม 

  สพป.ตาก เขต ๑

๓๘. วาทีร่อยโทกมัพล ผลพฤกษา ผูอํานวยการโรงเรยีนบานแกว 

  สพป.จันทบรุ ีเขต ๑

๓๙. นายไกรสร พิมพประชา ผูอํานวยการโรงเรียนบานแบง 

  สพป.หนองคาย เขต ๒

๔๐. นายธนกฤติ พรมบุตร ผูอํานวยการโรงเรียนบานโคกเฟอง 

  สพป.บุรีรัมย เขต ๓

๔๑. นายวิโรจน ฉายชูวงษ ผูอํานวยการโรงเรียนบานแปรง 

  สพป.นครราชสีมา เขต ๕

๔๒. นายสิทธิพงศ สั่งศร ผูอํานวยการโรงเรียนบานตะครอ 

  สพป.นครสวรรค เขต ๓
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๔๓. นางเพ็ญศรี ศรีสุนารถ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขวาทุง 

  สพป.มหาสารคราม เขต ๒

๔๔. นายสมบูรณ ขุนไพชิต ผูอํานวยการโรงเรียนสํานักสงฆศรีวิชัย 

  สพป.สงขลา เขต ๑

๔๕. นายสมพร นาคพิทักษ ผูอํานวยการโรงเรียนบานปงสนุก 

  สพป.ลําปาง เขต ๑

๔๖. นายนุศิษย พรชีวโชติ ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานเสิงสาง 

  สพป.นครราชสีมา เขต ๓

๔๗. นายพลธาวนิ วชัรทรธาํรงค ผูอํานวยการโรงเรยีนวดัหนองบอนแดง 

  สพป.ชลบรีุ เขต ๑

๔๘. นายวิชิต เต็มนิล ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานแหลมโตนด 

  สพป.พัทลุง เขต ๑

๔๙. วาทีร่อยตร ีประเสรฐิ รจุริา ผูอาํนวยการโรงเรยีนบานยางนํา้กลดัใต 

  สพป.เพชรบุรี เขต ๑

๕๐. นายกนก จําปามูล ผูอํานวยการโรงเรียนหนองขามนาดี 

  สพป.นครราชสีมา เขต ๖

๕๑. นายสุพรรณ แกวนิสัย ผูอํานวยการโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ 

  สพป.กาฬสินธุ เขต ๓

๕๒. นายขวัญใจ อุดมรัตน ผูอํานวยการโรงเรียนบานแกวิทยาคม 

  สพป.กาฬสินธุ เขต ๒

๕๓. นายภานุพงศ นวลบุญมา ผูอํานวยการโรงเรียนบานผือ (สวัสดิ์ราษฎรวิทยา)

  สพป.ขอนแกน เขต ๑

๕๔. นางนิรมล บัวเนียม ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเจามูล 

  สพป. กรุงเทพมหานคร
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๕๕. นายอิสมาน มุวรรณสินธุ ผูอํานวยการโรงเรียนประชาบํารุง 

  สพป.นราธิวาส เขต ๓

๕๖. นางอําพร สุทธัง ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานปลาขาว 

  สพป.อุบลราชธานี เขต ๕

๕๗. นางอมรรัตน เชิงหอม ผูอาํนวยการโรงเรยีนบานหาดแพง (หาดแพงวทิยา)

  สพป.นครพนม เขต ๒

๕๘. นายนรงค โสภา ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศรีสาคร สพป.สิงหบุรี

๕๙. นายนิพนธ ยศดา ผูอํานวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ 

  สพม.เขต ๒๖

๖๐. นางสาวอังคณา นารีสาร รองผูอํานวยการโรงเรียนเมืองวิทยาคาร 

  สพม. เขต ๒๙

๖๑. นางพัชภัสสร เสนทัพพระ รองผูอํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา 

  สพม. เขต ๓๑

๖๒. นายดิลก ราตรี ครู โรงเรียนดงยางวิทยาคม สพม. เขต ๒๙

๖๓. นายจําลอง นวมนุม ครู โรงเรียนวัดปากคลอง (ประปามหาราช) ๓

  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑

๖๔. นายยรรยงค ดํารงคศักดิ์ ครู โรงเรียนบานพันเสา สพป.พิษณุโลก เขต ๑

๖๕. นายวันเฉลิม วุฒิศิษฏสกุล ครู โรงเรียนบานนกงาง สพป.ระนอง

๖๖. นายอุดรพัฒน บุญมา ครู โรงเรียนบานนาฟอน สพป.เชียงใหม เขต ๕

๖๗. นางอังสนา พิไสยสามนตเขต 

  ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต ๑

๖๘. นายพงศธร ผานสําแดง คร ูโรงเรยีนดงบงัพสิยันวการนสุรณ สพม. เขต ๒๖

๖๙. นายฉัตยา สารีวัลย ครู โรงเรียนวารินชําราบ สพม. เขต ๒๙

๗๐. นายมงคล ปญญารัตน ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต ๓๔

๗๑. นายอนุรักษ ปาทา ครู โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต ๓๔
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๗๒. นางสุนันท ธาราศักดิ์ ครู โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต ๓๔

๗๓. นายไพทูรย ไวยธัญกิจ ครู โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. เขต ๔๒

๗๔. นายสพลกิตติ์ สังขทิพย ครู โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต ๔๒

๗๕. นายฐาปณัฐ อุดมศรี ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค สพม. เขต ๔๒

๗๖. นายศิวกร รัตติโชติ นักทรัพยากรบุคคล กลุมพัฒนาระบบบริหาร

๗๗. นางสาวจุฬาลักษณ ทรัพยสุทธิ 

  นักวิชาการศึกษา กลุมพัฒนาระบบบริหาร

๗๘. นางวันดี จิตรไพวรรณ นักวิชาการศึกษาสํานักติดตาม

  และประเมินผลการจัดการศึกษา

๗๙. นายคูบุญ สกุนตนาค นักวิชาการศึกษา

  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๐. นางเกศกัญญา อนุกูล นักวิชาการศึกษา 

  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๑. นายภูธร จันทะหงษ ปุณยจรัสธํารง 

  ผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป

  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๒. นายจักรพงษ วงคอาย นักวิชาการศึกษา 

  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๓. นางพิชชาภา วรวิทยาการ เจาพนักงานธุรการ 

  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๔. นายสุจิตรา พิชัย เจาพนักงานธุรการ 

  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๕. นายบุญชวย เหมศักดิ์ พนักงานธุรการ 

  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
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๘๖. นางสมลิตร ไพรเถื่อน พนักงานธุรการ 

  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๗. นางเนตรทราย แสงธูป พนักงานธุรการ 

  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๘. นางสาวศรัญญา โชติ พนักงานบันทึกขอมูล 

  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๙. นางจิณหนิภา ดําสนิท พนักงานบันทึกขอมูล 

  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๙๐. นางวัชรินทร ทองวิลัย พนักงานพิมพดีด 

  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๙๑. นายบดินทร วรวสุ พนักงานพิมพดีด 

  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๙๒. นางสาวจุฑารัตน กองคํา พนักงานพิมพดีด 

  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๙๓. นางสาวมณธิกา จิตตสอาด เจาหนาที่บริหารทั่วไป 

  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๙๔. นายสหัสพล ษรบัณฑิต เจาหนาที่บริหารทั่วไป

  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

 






