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การวิจัยพัฒนารูปแบบ
ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ 1
คําวา “Model” เปนคําภาษาอังกฤษที่เขามามีบทบาทในการทําวิจัยและวิทยานิพนธของนิสิตนักศึกษา
เพิ่มมากขึ้น โดยใชคําวา รูปแบบ ตนแบบ แบบแผน แบบจําลอง เปนตน สําหรับในเอกสารฉบับนี้จะใชคําวา
“รูปแบบ” เนื่องจากเปนคําที่ใชกันอยางแพรหลายในวงการวิจัยและการศึกษา

ความหมายของรูปแบบ
มีผูใหความหมายของ “รูปแบบ (model)” ดังนี้
ผูใหความหมาย
ความหมายของรูปแบบ
อุทุมพร จามรมาน (2541: 22) รูปแบบหมายถึงโครงสรางของความเกี่ยวของของหนวยตางๆ หรือตัวแปร
ตางๆ ดังนั้น รูปแบบจึงนาจะมีมากกวาหนึ่งมิติ หลายตัวแปร และตัวแปร
ตางๆ มีความเกี่ยวของซึ่งกันและกันในเชิงความสัมพันธและเชิงเหตุและผล
เยาวดี วิบูลยศรี (2544 : 27) รูปแบบคือวิธีการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งไดถายทอดความคิด ความเขาใจ
ตลอดทั้งจินตนาการที่มีตอปรากฏการณ หรือเรื่องราวใดๆ ใหปรากฏ โดย
ใชการสื่อสารในลักษณะตางๆ เชน ภาพวาด ภาพเหมือน แผนภูมิ แผนผัง
ต อ เนื่ อ ง หรื อ สมการทางคณิ ต ศาสตร ให ส ามารถเข า ใจได ง า ย และใน
ขณะเดียวกันก็สามารถนําเสนอเรื่องราว หรือประเด็นตางๆ ไดอยางกระชับ
ภายใตหลักการอยางมีระบบ
ทิศนา แขมมณี (2545 : 218) รูปแบบเปนรูปธรรมของความคิดที่เปนนามธรรม ซึ่งบุคคลแสดงออกมาใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน เปนคําอธิบาย เปนแผนผัง ไดอะแกรมหรือ
แผนภาพ เพื่ อ ช ว ยให ต นเองและบุ ค คลอื่ น สามารถเข า ใจได ชั ด เจนขึ้ น
รูป แบบเปนเครื่องมือทางความคิ ดที่ บุค คลใชในการสืบ สอบหาคําตอบ
ความรู ความเขาใจในปรากฏการณทั้งหลาย
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ความหมายของรูปแบบ
รูปแบบหมายถึงโครงสรางแสดงถึงความสัมพันธระหวางองคประกอบ
ตางๆ หรือตัวแปรตางๆ สามารถใชรูปแบบอธิบายความสัมพันธระหวาง
องคประกอบตางๆ หรือตัวแปรตางๆ ที่มีในปรากฏการณธรรมชาติหรือใน
ระบบตางๆ อธิบายลําดับขั้นตอนขององคประกอบหรือกิจกรรมในระบบ
ความหมายของรูปแบบจําแนกออกเปน 3 ความหมาย ดังนี้
1) แผนภาพหรือภาพรางของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยังไมสมบูรณเหมือนของจริง
รูปแบบในความหมายนี้มักจะเรียกทับศัพทในภาษาไทยวา “โมเดล” ไดแก
โมเดลบาน โมเดลรถยนต โมเดลเสื้อ เปนตน
2) แบบแผนความสัมพันธของตัวแปร หรือสมการทางคณิตศาสตรที่รูจัก
กันในชื่อที่เรียกวา “Mathematical Model”
3) แผนภาพที่แสดงถึงองคประกอบการทํางานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รูปแบบ
ในความหมายนี้บ างทีเรีย กกันวาภาพยอสวนของทฤษฎีหรือแนวคิดใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน รูปแบบการสอน รูปแบบการบริหาร รูปแบบการ
ประเมิน เปนตน

จากความหมายที่กลาวมา สรุปไดวา รูปแบบ หมายถึง กรอบความคิดทางดานหลักการ วิธีการ
ดําเนินงาน และเกณฑตางๆ ของระบบ ที่สามารถยึดถือเปนแนวทางในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคได

ประเภทของรูปแบบ
รูปแบบสามารถจําแนกออกไดหลายประเภท ไดมีผูจําแนกประเภทของรูปแบบ ดังนี้
สมิธ และคณะ (Smith and others. 1980 : 461) จําแนกรูปแบบออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) จําแนกออกเปน
1.1 รูปแบบคลายจริง (Iconic Model) มีลักษณะคลายของจริง เชน เครื่องบินจําลอง หุนไลกา
หุนตามรานตัดเสื้อผา
1.2 รูปแบบเสมือนจริง (Analog Model) มีลักษณะคลายปรากฏการณจริง เชน การทดลอง
ทางเคมีในหองปฏิบัติการกอนจะทําการทดลอง เครื่องบินจําลองที่บินได หรือเครื่องฝกหัดบิน เปนตน รูปแบบ
ชนิดนี้มีความใกลเคียงความจริงมากกวาแบบแรก
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2. รูปแบบเชิงสัญลักษณ (Symbolic Model) จําแนกออกเปน
2.1 รูปแบบขอความ (Verbal model) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Model) เปนการ
ใชขอความปกติธรรมดาในการอธิบ ายโดยยอ เชน คําพรรณนาลักษณะงานคําอธิ บายรายวิชาเปนต น
Bertalanffy (1968 : 24) ผูสรางทฤษฎีระบบกลาววาการมีรูปแบบขอความนั้นแมบางครั้งจะเขาใจยาก แตก็ยัง
ดีกวาไมมีรูปแบบเสียเลย เพราะอยางนอยก็เปนแนวทางในการสรางรูปแบบประเภทอื่นตอไป
2.2 รูปแบบทางคณิตศาสตร (Mathematical Model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ (Quantitative
Model) เชน สมการ และโปรแกรมเชิงเสน เปนตน
Keeves (1988 : 561-565) ไดจําแนกรูปแบบออกเปน 4 ประเภท ไดแก
2.2.1 รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) เปนรูปแบบเชิงกายภาพสวนใหญใช
ในดานวิทยาศาสตร เชน รูปแบบโครงสรางอะตอมสรางขึ้นโดยใชหลักการเปรียบเทียบโครงสรางของรูปแบบ
ใหส อดคลองกับ ลักษณะที่ค ลายกันทางกายภาพ สอดคลอ งกับ ขอ มูลและความรูที่มีอ ยูในลักษณะนั้นดวย
รูปแบบที่สรางขึ้นตองมีองคประกอบชัดเจน สามารถนําไปทดสอบดวยขอมูลเชิงประจักษไดและสามารถ
นําไปใชในการหาขอสรุปของปรากฏการณไดอยางกวางขวาง เชน รูปแบบจํานวนนักเรียนในโรงเรียน สราง
ขึ้นโดยเปรียบเทียบกับลักษณะถังน้ําที่ประกอบดวยทอน้ําเขาและทอน้ําออก ปริมาณที่ไหลเขาถังเปรียบเทียบได
กับจํานวนนักเรียนที่เขาโรงเรียน อัตราการเกิด อัตราการยายเขา อัตราการรับเด็กอายุต่ํากวาเกณฑ สวนปริมาณ
น้ําที่ไหลออกเปรียบเทียบไดกับจํานวนนักเรียนที่ออกจากโรงเรียน เนื่องจากพนเกณฑการศึกษา การยายออก
การจบการศึกษา สําหรับปริมาณน้ําที่เหลือในถังเปรียบเทียบไดกับจํานวนนักเรียนที่เหลืออยูในโรงเรียน เปน
ตน จุดมุงหมายของรูปแบบนี้เพื่ออธิบายปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักเรียนในโรงเรียน
2.2.2 รูปแบบเชิงขอความ (Semantic Model) เปนรูปแบบที่ใชภาษาเปนสื่อในการ
บรรยาย หรืออธิบายปรากฏการณที่ศึกษาดวยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพื่อใหเห็นโครงสรางทางความคิด
องคประกอบ และความสัมพันธขององคประกอบของปรากฏการณนั้น และใชขอความในการอธิบายเพื่อให
เกิดความกระจางมากขึ้น แตจุดออนของรูปแบบประเภทนี้คือขาดความชัดเจนแนนอน ทําใหยากแกการทดสอบ
รูปแบบ แตอยางไรก็ตามไดมีการนํารูปแบบนี้มาใชกับการศึกษามาก เชน รูปแบบการเรียนรูในโรงเรียน
2.2.3 รูปแบบเชิงคณิตศาสตร(Mathematical Model) เปนรูปแบบที่ใชแสดงความ
สัมพันธขององคประกอบหรือตัวแปร โดยใชสัญลักษณทางคณิตศาสตร ปจจุบันมีแนวโนมวาจะนําไปใชใน
ดานพฤติกรรมศาสตรมากขึ้น โดยเฉพาะในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา รูปแบบลักษณะนี้สวนมาก
พัฒนามาจากรูปแบบเชิงขอความ
2.2.4 รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เปนรูปแบบที่เริ่มจากการนําเทคนิคการ
วิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) ในการศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร รูปแบบเชิงสาเหตุนี้ทําใหสามารถศึกษา
รู ป แบบเชิง ขอ ความที่ มีตั ว แปรสลั บ ซับ ซอ นได แนวคิด สํา คัญ ของรู ป แบบนี้ คือ ตอ งสร า งขึ้น จากทฤษฎี ที่
เกี่ยวของหรืองานวิจัยที่มีมาแลว รูปแบบจะเขียนในลักษณะสมการเสนตรง แตละสมการแสดงความสัมพันธ
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เชิงเหตุเชิงผลระหวางตัวแปร จากนั้นมีการเก็บรวบรวมขอมูลในสภาพการณที่เปนจริงเพื่อทดสอบรูปแบบ
รูปแบบเชิงสาเหตุนี้แบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก
1) รูปแบบระบบเสนเดี่ยว (Recursive Model) เปนรูปแบบที่แสดงความ สัมพันธ
เชิงสาเหตุระหวางตัวแปรดวยเสนโยงที่มีทิศทางของการเปนสาเหตุในทิศทางเดียวโดยไมมีความสัมพันธ
ยอนกลับ
2) รูปแบบระบบเสนคู (Non-recursive Model) เปนรูปแบบที่แสดงความสัมพันธเชิง
สาเหตุระหวางตัวแปร โดยทิศทางความสัมพันธของตัวแปรภายในตัวแปรหนึ่งอาจเปนทั้งตัวแปรเชิงสาเหตุและ
เชิงผลพรอมกัน จึงมีทิศทางความสัมพันธยอนกลับได
Steiner (1988 อางถึงใน เสรี ชัดแชม. 2538 : 7) ไดจําแนกรูปแบบออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) จําแนกออกเปน
1.1 รูปแบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Model of) เชน รูปแบบเครื่องบินที่สรางเหมือนจริง แตมี
ขนาดยอ
1.2 รูปแบบสําหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Model for) เปนรูปแบบจําลองที่ออกแบบไวเพื่อเปน
ตนแบบผลิตสินคา ตองสรางรูปแบบเทาของจริงขึ้นมากอนแลวจึงผลิตสินคาตามรูปแบบนั้น
2. รูปแบบเชิงแนวคิด (Conceptual Model) จําแนกออกเปน
2.1 รูปแบบเชิงแนวคิดของสิ่งหนึ่งสิ่งใด (Conceptual Model of) เปนรูปแบบหรือ
แบบจําลองที่ส รางขึ้น โดยจําลองมาจากทฤษฎีที่มีอ ยูแ ลว เชน รูป แบบที่ส รา งมาจากทฤษฎีการคงอยูข อง
นักเรียนในโรงเรียน เปนตน
2.2 รูปแบบเชิงแนวคิดเพื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด (Conceptual Model for) เปนรูปแบบที่สราง
ขึ้นมาเพื่ออธิบายทฤษฎี หรือปรากฏการณ เชน รูปแบบที่สรางขึ้นจากทฤษฎีการคัดสรรตามธรรมชาติ เพื่อ
นําไปอธิบายทฤษฎีการคงอยูของนักเรียนในโรงเรียน เปนตน
จากการศึกษาประเภทของรูปแบบ สรุปไดวาการแบงประเภทของรูปแบบจะขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคในการอธิบายรูปแบบนั้น ๆ

องคประกอบของรูปแบบ
มีผูใหแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของรูปแบบ ดังนี้
Brown and Moberg (1980:16-17)ไดสังเคราะหรูปแบบขึ้นมาจากแนวคิดเชิงระบบ (System
Approach) กับหลักการบริหารตามสถานการณ (Contingency Approach) กลาววาองคประกอบของรูปแบบ
ประกอบด ว ย 1)สภาพแวดล อ ม (Environment) 2)เทคโนโลยี (Technology) 3)โครงสร า ง (Structure)
4)กระบวนการจัดการ (Management Process) และ 5) การตัดสินใจสั่งการ (Decision Making)
สมบูรณ ศิริสรรหิรัญ (2547 : 354-355) ไดพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนําของคณบดี
ผลการศึกษาพบวารูปแบบมีองคประกอบ 4 องคประกอบ ไดแก 1)คุณลักษณะภาวะผูนําของคณบดีที่ตองพัฒนา
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2)หลักการและแนวคิดกํากับรูปแบบ และวัตถุประสงคทั่วไปของรูปแบบ 3)กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะ
ภาวะผูนําของคณบดี ซึ่งประกอบดวยขั้นตอน เนื้อหาการพัฒนา วิธีการและกิจกรรมการพัฒนา วัตถุประสงค
เชิ ง พฤติ ก รรม และผลที่ ต อ งการและ 4)แนวทางการนํ า รู ป แบบไปใช เงื่ อ นไขความสํ า เร็ จ และตั ว บ ง ชี้
ความสําเร็จของรูปแบบ
ชนกนารถ ชื่นเชย (2550 : 179-180) ไดพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตอเนื่องในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พบวารูปแบบมีองคประกอบ 9 องคประกอบ ไดแก 1)ปรัชญาและหลักการของการศึกษาตอเนื่อง
2)กลุมเปาหมายของการจัดการศึกษาตอเนื่อง 3)จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาตอเนื่อง 4)โครงสรางระบบ
บริหารของการศึกษาตอเนื่อง 5) หลักสูตรการเรียนการสอนของการศึกษาตอเนื่อง 6)วิธีการจัดการศึกษา
ตอเนื่อง 7)สื่อการศึกษาและแหลงเรียนรูของการศึกษาตอเนื่อง 8)การติดตามและประเมินผลของการศึกษา
ตอเนื่อง และ 9) การเทียบระดับและเทียบโอนผลการเรียน
อัมพร พงษกังสนานันท (2550 : 274-275)ไดพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต พบวารูปแบบมีองคประกอบ 8 องคประกอบ ไดแก 1)ปรัชญาและ
หลักการจัดการศึกษา 2) หลักสูตร 3) การจัดการเรียนรู 4) การประเมินผลการเรียนรู 5)การเทียบโอนความรู
และประสบการณ และการเทียบระดับการศึกษา 6)การบริหารและการจัดการศึกษา 7)กลุมเปาหมาย และ 8) การ
มีสวนรวมของพอแมและชุมชน
สรุปไดวา การกําหนดองคประกอบของรูปแบบวาจะประกอบดวยอะไร จํานวนเทาใด มีโครงสราง
และความสัมพันธกันอยางไร ขึ้นอยูกับปรากฏการณ ปจจัยหรือตัวแปรตางๆ ที่กําลังศึกษา ซึ่งจะออกแบบตาม
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และหลักการพื้นฐานในการกําหนดรูปแบบนั้น ๆ เปนหลัก

ลักษณะของรูปแบบที่ดี
รูปแบบที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้
1. รูปแบบควรประกอบดวยความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางตัวแปรมากกวาความสัมพันธเชิง
เสนตรงธรรมดา อยางไรก็ตามความสัมพันธเชิงเสนตรงก็มีประโยชนในชวงของการพัฒนารูปแบบ
2. รูปแบบควรนําไปสูการทํานายผลที่ตามมา ซึ่งสามารถตรวจสอบไดดวยขอมูลเชิงประจักษโดยเมื่อ
ทดสอบรูปแบบแลวถาปรากฏวาไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ รูปแบบนั้นตองถูกยกเลิก
3. รูปแบบควรอธิบายโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษาไดอยางชัดเจน
4. รูปแบบควรเปนเครื่องมือในการสรางความคิดรวบยอด (Concept) ใหม และการสรางความสัมพันธ
ของตัวแปรใหม ซึ่งจะเปนการเพิ่มองคความรู (Body of Knowledge) ในเรื่องที่กําลังศึกษา
5. รูปแบบในเรื่องใด จะเปนเชนไรขึ้นอยูกับกรอบของทฤษฎีในเรื่องนั้น ๆ
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การพัฒนารูปแบบ
ไดมีผูกลาวถึงขั้นตอนการพัฒนารูปแบบดังนี้
วิลเลอร (Willer. 1986 : 83) กลาววาการพัฒนารูปแบบโดยทั่วไปแบงออกเปน 2 ขั้นตอน ไดแก 1)การ
สราง (Construct) รูปแบบ และ 2)การหาความเที่ยงตรง (Validity) ของรูปแบบ
บุญชม ศรีสะอาด (Online)ไดกลาวถึงกระบวนการวิจัยการพัฒนารูปแบบโดยไดแบงออกเปน 2
ขั้นตอน ไดแก 1)การสรางหรือพัฒนารูปแบบ และ 2)การทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ
บุญสง หาญพานิช (2546 : 112 - 118) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรูใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย” โดยดําเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ไดแก 1) การศึกษาวิเคราะห และสังเคราะหแนวความคิด
เกี่ยวกับธรรมชาติความรู องคความรู และการบริหารจัดการศึกษาของไทย ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารจัดการ
ความรู กระบวนการจัดการความรู โครงสรางพื้นฐานของการบริหารจัดการความรู โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ การสัมภาษณอธิการบดี และการสอบถามผูบริหารระดับผูอํานวยการขึ้นไป 2) การจัดทํารางรูปแบบ
การบริหารการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยนําผลสรุปจากการวิเคราะหสาระจากการสัมภาษณ
อธิการบดีและจากการวิเคราะหแบบสอบถาม นํามาสรุปเปนขอคนพบเพื่อใชเปนฐานในการสรางรางรูปแบบการ
บริหารจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาไทยและ 3) การตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของ
รูปแบบการบริหารจัดการความรู ในสถาบั นอุดมศึกษาไทยโดยผูทรงคุณวุฒิ หลังจากนั้น จึงปรับปรุงแกไข
รูปแบบการบริหารจัดการความรูตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ
วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ (2547 : 73-84) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบ
กระจายอํานาจสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ” โดยแบงการ
วิจัยออกเปน 5 ขั้นตอน ไดแก 1) การกําหนดกรอบความคิดในการวิจัย โดยศึกษาเอกสารและแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 2) การศึกษาสภาพและปญหาการจัดการศึกษาแบบกระจายอํานาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาตนแบบการปฏิรูปการเรียนรู ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ
สถานศึกษาและสํารวจความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) การสรางรูปแบบการจัดการศึกษาแบบ
กระจายอํานาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4) การศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบโดยการ
สั ม มนาผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ และ 5) การปรั บ ปรุ ง และนํ า เสนอรู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาแบบกระจายอํ า นาจใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สมบูรณ ศิริสรรหิรัญ (2547 : 171) ไดทําวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผูนําของ
คณบดี” โดยดําเนินการวิจัยเปน 6 ขั้นตอน ไดแก 1) การกําหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัย โดยศึกษาเอกสาร
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 2) การศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหแนวทฤษฏีงานวิจัยที่เกี่ยวของและขอมูลที่
ไดจากการสั มภาษณ 3) การศึกษาและประมวลความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 4) การพัฒนารูปแบบการพัฒนา
คุณลักษณะภาวะผูนําของคณบดี 5) การตรวจสอบและการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของ
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รูปแบบจากผูทรงคุณวุฒิ และ 6) การปรับปรุงรูปแบบและนําเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนําของ
คณบดี
กฤษณผล จันทรพรหม (2548 : 88) ไดทําวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบมหาวิทยาลัยเสมือนจริงที่
เหมาะสมสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย” โดยดําเนินการวิจัยเปน 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การศึกษา
วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบมหาวิทยาลัยเสมือนจริง โดยศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ตํารา
บทความวิจั ย ฐานขอมูล อิ นเทอร เน็ตออนไลนทั้ง ในและตางประเทศ และความคิด เห็น ของผูเชี่ย วชาญที่ มี
ประสบการณเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเสมือนจริง 2) การสังเคราะหรูปแบบ องคประกอบ โครงสรางของรูปแบบ
มหาวิทยาลัยเสมือนจริง โดยนําขอมูลจากขั้นตอนที่ 1 มาสรางเปนรูปแบบมหาวิทยาลัยเสมือนจริง 3)การพัฒนา
รูปแบบมหาวิทยาลัยเสมือนจริง โดยใชกระบวนการวิจัยแบบเดลฟายเพื่อรวบรวมขอมูลความคิดเห็นจาก
ผูเชี่ยวชาญ 10 คน จํานวน 3 รอบ และ 4)การทดสอบความเหมาะสมของรูปแบบมหาวิทยาลัยเสมือนจริง
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่ 3 มาจัดทําเปนแบบสอบถามเพื่อนําไปสํารวจ
ความคิดเห็นของผูบริหารสถาบัน อุดมศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบ หลังจากนั้นจึงกําหนดรูปแบบ
มหาวิทยาลัยเสมือนจริงที่เหมาะสมสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
ชนกนารถ ชื่นเชย (2550 : 72 - 79) ไดทําการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการศึกษาตอเนื่องใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน” โดยดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1)การวิเคราะหและสังเคราะหรูปแบบการศึกษา
ตอเนื่องสําหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยศึกษาวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 2) การนําขอมูลจาก
การศึ ก ษามาวิ เ คราะห แ ละสั งเคราะห เพื่ อ พั ฒนาเป น กรอบของรู ป แบบในการจั ด การศึ ก ษาต อ เนื่ อ งของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 3)การศึกษาความเหมาะสมและเปนไปได โดยกลุมผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาตอเนื่องใน
สถาบันอุดมศึกษา จํานวน 19 คน โดยใชเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย และ 4) การตรวจสอบประสิทธิภาพและความ
เหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษาตอเนื่องในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่ 3 มาจัดทําเปน
แบบสอบถาม เพื่อนําไปใชสํารวจความคิดเห็นของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
องคประกอบของรูปแบบการจัดการศึกษาตอเนื่อง หลังจากนั้นจึงกําหนดรูปแบบการจัดการศึกษาตอเนื่องจาก
องคประกอบที่พัฒนาขึ้น
พรจันทร พรศักดิ์กุล (2550 : 163 - 175) ไดทําการวิจัยเรื่อง “รูปแบบกระบวนการงบประมาณของ
โรงเรียนที่บริหารงบประมาณแบบใชโรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดยดําเนินการวิจัยเปน 5 ขั้นตอน ไดแก 1)การกําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ
งบประมาณ โดยการวิเคราะหเอกสารและฐานขอมูลทางอินเตอรเน็ต 2) การศึกษากระบวนการงบประมาณและการ
มีสวนรวมในกระบวนการงบประมาณของสถานศึกษาที่ดําเนินการในปจจุบัน โดยสอบถามความคิดเห็นของ
ผูอํา นวยการสถานศึ ก ษาและรองผู อํา นวยการสถานศึก ษาที่รั บ ผิด ชอบงานงบประมาณ วิ เ คราะห เ อกสาร
งบประมาณของโรงเรียนและสอบถามความคิดเห็นของครูผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ประธานคณะ
กรรมการสถานศึกษา 3) การจัดทํารางรูปแบบกระบวนการงบประมาณของโรงเรียนที่บริหารงบประมาณแบบใช
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โรงเรียนเปนฐาน 4)การประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของรางรูปแบบ โดยสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ
5)การปรับปรุงรูปแบบและนําเสนอรูปแบบกระบวนการงบประมาณของโรงเรียนที่บริหารงบประมาณการใช
โรงเรียนเปนพื้นฐาน
อัมพร พงษกังสนานันท (2550 : 108-122) ไดทําวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอก
ระบบในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต” โดยดําเนินการวิจัยเปน 2 ขั้นตอน ไดแก 1)
การสรางรูปแบบ ประกอบดวยการศึกษาขอมูลพื้นฐานจากทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ และความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง (Modified Delphi Techniques) และ 2)การประเมินรูปแบบ
ประกอบดวยการประเมินรูปแบบเพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดในการนํารูปแบบ ไปปฏิบัติใน
สถานศึกษา และการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอการพัฒนารูปแบบ
จากการศึกษาแนวคิดและกระบวนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ สามารถสรุปไดวาการพัฒนา
รูปแบบแบงออกเปน 2 ขั้นตอน ไดแก 1)การสรางหรือพัฒนารูปแบบ และ 2)การตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
รูปแบบ ซึ่งแตละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสราง หรือพัฒนารูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยจะสรางหรือพัฒนารูปแบบขึ้นมากอน
เปนรูปแบบตามสมมติฐาน (Hypothesis Model) โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวของ นอกจากนี้
ผูวิจัยอาจจะศึกษารายกรณีหนวยงานที่ดําเนินการในเรื่องนั้นๆ ไดเปนอยางดี ซึ่งผลการศึกษาจะนํามาใชกําหนด
องคประกอบหรือตัวแปรตางๆ ภายในรูปแบบ รวมทั้งลักษณะความสัมพันธระหวางองคประกอบหรือตัวแปร
เหลานั้น หรือลําดับกอนหลังของแตละองคประกอบในรูปแบบ ดังนั้น การพัฒนารูปแบบในขั้นตอนนี้จะตอง
อาศัยหลักการของเหตุผลเปนรากฐานสําคัญ ซึ่งโดยทั่วไปการศึกษาในขั้นตอนนี้จะมีขั้นตอนยอย ๆ ดังนี้
1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนําสารสนเทศที่ไดมาวิเคราะห และสังเคราะห
เปนรางกรอบความคิดการวิจัย
1.2 การศึกษาจากบริบทจริงในขั้นตอนนี้อาจจะดําเนินการไดหลายวิธี ดังนี้
1.2.1 การศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินการในปจจุบันของหนวยงาน โดยศึกษาความ
คิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวของ (Stakeholder) ซึ่งวิธีศึกษาอาจจะใชวิธีการสัมภาษณ การสอบถาม การสํารวจ การ
สนทนากลุม เปนตน
1.2.2 การศึกษารายกรณี (Case Study) หรือพหุกรณี หนวยงานที่ประสบผลสําเร็จ หรือมีแนว
ปฏิบัติที่ดีในเรื่องที่ศึกษา เพื่อนํามาเปนสารสนเทศที่สําคัญในการพัฒนารูปแบบ
1.2.3 การศึกษาขอมูลจากผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ วิธีศึกษาอาจจะใชวิธีการสัมภาษณ การ
สนทนากลุม (Focus Group Discussion) เปนตน
1.3 การจัดทํารูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยจะใชสารสนเทศที่ไดในขอ 1.1 และ1.2 มาวิเคราะหและ
สังเคราะหเพื่อกําหนดเปนกรอบความคิดการวิจัย เพื่อนํามาจัดทํารูปแบบ
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อยางไรก็ตามในงานวิจัยบางเรื่องนอกจากจะศึกษาตามขั้นตอนที่กลาวมาแลว ผูวิจัยยัง
อาจจะศึกษาเพิ่มเติมโดยใชกระบวนการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) หรือการสนทนากลุม (Focus
Group Discussion) ในการพัฒนารูปแบบก็ได
ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ ภายหลังที่ไดพัฒนารูปแบบในขั้นตอนแรกแลว
จําเปนที่จะตองทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบดังกลาว เพราะรูปแบบที่พัฒนาขึ้นถึงแมจะพัฒนาโดยมี
รากฐานจากทฤษฎี แนวความคิดรูปแบบของบุคคลอื่น และผลการวิจัยที่ผานมา แตก็เปนเพียงรูปแบบตาม
สมมติฐาน ซึ่งจําเปนที่จะตองตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบวามีความเหมาะสมหรือไม เปนรูปแบบที่มี
ประสิ ทธิ ภาพตามที่ มุ งหวั งหรื อไม การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ในสถานการณ จ ริ ง หรื อ ทดลองใช รู ป แบบใน
สถานการณจริงจะชวยใหทราบอิทธิพลหรือความสําคัญขององคประกอบยอยหรือตัวแปรตางๆ ในรูปแบบ
ผูวิจัยอาจจะปรับปรุงรูปแบบใหมโดยการตัดองคประกอบหรือตัวแปรที่พบวาไมมีอิทธิพลหรือมีความสําคัญ
นอยออกจากรูปแบบ ซึ่งจะทําใหไดรูปแบบที่มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
การทดสอบรูปแบบอาจกระทําไดใน 4 ลักษณะ ดังนี้
2.1 การทดสอบรูปแบบดวยการประเมินตามมาตรฐานที่กําหนด การประเมินที่พัฒนาโดย The
Joint Committee on Standards of Educational Evaluation ภายใตการดําเนินงานของ Stufflebeam และคณะ ได
นําเสนอหลักการประเมินเพื่อเปนบรรทัดฐานของกิจกรรมการตรวจสอบรูปแบบ ประกอบดวยมาตรฐาน 4 ดาน
(สุวิมล วองวานิช. 2549 : 54 - 56) ดังนี้
2.1.1 มาตรฐานความเปนไปได (Feasibility Standards) เปนการประเมินความเปนไปไดใน
การนําไปปฏิบัติจริง
2.1.2 มาตรฐานดานความเปนประโยชน (Utility Standards) เปนการประเมินการสนองตอบ
ตอความตองการของผูใชรูปแบบ
2.1.3 มาตรฐานดานความเหมาะสม (Propriety Standards) เปนการประเมินความเหมาะสมทั้ง
ในดานกฎหมายและศีลธรรมจรรยา
2.1.4 มาตรฐานดานความถูกตองครอบคลุม (Accuracy Standards) เปนการประเมินความ
นาเชื่อถือ และไดสาระครอบคลุมครบถวนตามความตองการอยางแทจริง
2.2 การทดสอบรูปแบบดวยการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ การทดสอบรูปแบบในบางเรื่องไม
สามารถกระทําไดโดยขอมูลเชิงประจักษ ดวยการประเมินคาพารามิเตอรของรูปแบบ หรือการดําเนินการ
ทดสอบรูปแบบดวยวิธีการทางสถิติ แตงานวิจัยบางเรื่องนั้นตองการความละเอียดออนมากกวาการไดตัวเลข
แลวสรุป ซึ่งไอสเนอร (Eisner. 1976 : 192-193)ไดเสนอแนวคิดของการทดสอบหรือประเมินรูปแบบโดยใช
ผูทรงคุณวุฒิ โดยมีแนวคิด ดังนี้
2.2.1 การประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ จะเนนการวิเคราะหและวิจารณอยางลึกซึ้งเฉพาะใน
ประเด็นที่ถูกพิจารณา ซึ่งไมจําเปนตองเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจเสมอไป
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แตอาจจะผสมผสานกับปจจัยตางๆ ในการพิจารณาเขาดวยกันตามวิจารณญาณของผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหได
ขอสรุปเกี่ยวกับขอมูลคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของสิ่งที่จะทําการประเมิน
2.2.2 รูปแบบการประเมินที่เปนความชํานาญเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่องที่จะประเมิน
โดยพั ฒ นามาจากแบบการวิ จ ารณ ง านศิ ล ปะ(Art Criticism)ที่ มี ค วามละเอี ย ดอ อ นลึ ก ซึ้ ง และต อ งอาศั ย
ผูเชี่ยวชาญระดับสูงมาเปนผูวินิจฉัย เนื่องจากเปนการวัดคุณคาที่ไมอาจประเมินดวยเครื่องวัดใด ๆ และตองใช
ความรูความสามารถของผูประเมินอยางแทจริง แนวคิดนี้ไดนํามาประยุกตใชในทางการศึกษาระดับสูงมากขึ้น
ทั้งนี้เพราะเปนองคความรูเฉพาะสาขา ผูที่ศึกษาเรื่องนั้นจริงๆ จึงจะทราบและเขาใจอยางลึกซึ้ง ดังนั้น ในวงการ
ศึกษาจึงนิยมนํารูปแบบนี้มาใชในเรื่องที่ตองการความลึกซึ้งและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
2.2.3 รูปแบบที่ใชตัวบุคคล คือผูทรงคุณวุฒิเปนเครื่องมือในการประเมินโดยใหความเชื่อถือ
วาผูทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรม และมีดุลพินิจที่ดี ทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑพิจารณาตางๆ นั้น จะเกิดขึ้นจาก
ประสบการณและความชํานาญของผูทรงคุณวุฒินั้นเอง
2.2.4 รูปแบบที่ยอมใหมีความยืดหยุนในกระบวนการทํางานของผูทรงคุณวุฒิ ตามอัธยาศัย
และความถนัดของแตละคน นับตั้งแตการกําหนดประเด็นสําคัญที่จะนํามาพิจารณา การบงชี้ขอมูลที่ตองการ
การเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผล การวินิจฉัยขอมูล ตลอดจนวิธีการนําเสนอ
2.3 การทดสอบรูปแบบโดยการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวของ มักจะใชกับการ
พัฒนารูปแบบโดยใชเทคนิคเดลฟาย เมื่อผูวิจัยไดพัฒนารูปแบบโดยใชเทคนิคเดลฟายเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว
ผูวิจัยจะนํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นในรอบสุดทายมาจัดทําเปน แบบสอบถามที่มีลักษณะเปนแบบประมาณค า
(Rating Scale) เพื่อนําไปสํารวจความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวของเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเปนไปได
ของรูปแบบ
2.4 การทดสอบรูปแบบโดยการทดลองใชรูปแบบ การทดสอบรูปแบบโดยการทดลองใชรูปแบบนี้
ผูวิจัยจะนํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใชจริงกับกลุมเปาหมาย มีการดําเนินการตามกิจกรรมอยางครบถวน
ผูวิจัยจะนําขอคนพบที่ไดจากการประเมินไปปรับปรุงรูปแบบตอไป
กระบวนการพัฒนารูปแบบสามารถแสดงเปนภาพไดดังนี้
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ขั้นตอน
1. ขั้นการพัฒนา
รูปแบบ

2. ขั้นตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง
ของรูปแบบ
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กิจกรรม

ผลที่ได

การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกีย่ วของกับเนื้อหาและ
รูปแบบของเรื่องที่ศึกษา

(ราง) กรอบความคิด
การวิจัย

การศึกษาจากสภาพจริง ไดแก
1) การศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานของ
หนวยงานหรือ
2 การศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญโดยการ
สัมภาษณ การสนทนากลุม เปนตน หรือ
3) การศึกษารายกรณี (Case Study) ของหนวยงานที่
ดําเนินการไดดีในเรื่องที่ศึกษา

กรอบความคิดการวิจัย

การพัฒนารูปแบบโดยการวิเคราะหและสังเคราะหขอ มูล
ที่ไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และจาก
การศึกษาจากสภาพจริง

(ราง) รูปแบบ (หรือเรียกวา
รูปแบบตามสมมติฐาน)

ทดสอบความเหมาะสม และความเปนไปไดของรูปแบบ
ซึ่งสามารถกระทําได ดังนี้
1) การศึกษาความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจ
กระทําไดโดยการสัมภาษณ การสนทนากลุม
การสอบถาม เปนตน
2) การศึกษาความคิดเห็นของผูเชีย่ วชาญ ซึ่งอาจจะใช
วิธีการสัมภาษณ การสนทนากลุม เปนตน
3) การนํารูปแบบไปทดลองใชจริง

ปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบ

ไดขอเสนอแนะคําแนะนํา
ในการปรับปรุงแกไข

ป

รูปแบบที่เหมาะสม

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการวิจัยการพัฒนารูปแบบ กรณีที่ 1 รางรูปแบบจากการวิเคราะหเอกสารและการศึกษา
จากสภาพจริง
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1. ขั้นการพัฒนา
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กิจกรรม

ผลที่ได

การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเนื้อหาและรูปแบบของ
เรื่องที่ศึกษา

(ราง) กรอบความคิดการวิจัย

การศึกษาจากสภาพจริง ไดแก
1) การศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานของหนวยงาน หรือ
2 การศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ โดยการสัมภาษณ การ
สนทนากลุม เปนตน หรือ
3) การศึกษารายกรณี (Case Study) ของหนวยงานทีด่ ําเนินการไดดี
ในเรื่องที่ศึกษา

พัฒนารูปแบบ... (ตามประเด็นที่ศึกษา) ...
โดยใชเทคนิคเดลฟาย (3 รอบ)

กรอบความคิดการวิจัย

(ราง) รูปแบบ (หรือเรียกวา
รูปแบบตามสมมติฐาน)

รอบที่ 1 สงแบบสอบถามชนิดเลือกตอบเห็นดวย-ไมเห็นดวย
พรอมคําถามปลายเปดในตอนทายของแตละตอน เพื่อใหผูเชี่ยวชาญแสดงความ
คิดเห็นอยางอิสระ
รอบที่ 2 สรางแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สงใหผูเชี่ยวชาญตอบ
จากนั้นนํามาวิเคราะหหาคา Md และ IQR
รอบที
สรางแบบสอบถามชนิ
ดมาตราส
วนประมาณค
รอบที่ 3่ 2
สงแบบสอบถามให
ผูเชี่ยวชาญตอบ
ซึ่งในรอบนี
้จะแสดงคา า5Mdระดับ สงให
ผูเชี่ยวชาญตอบ จากนั้นนํามาวิเคราะหหาคา Md และ IR

และ IQR เปนรายขอ ทั้งของกลุมและคําตอบของแตละคน เพือ่ ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา
คําตอบ
่ ตัวบงชี้ โดยนํ
่ าคําตอบรอบที่ 3 มาวิเคราะหหาคา Md
นําเสนอรู้ ปแบบ/
และ IQR เปนรายขอ โดยคัดเลือกขอที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกันสูง (Md >
3.50, IQR < 1.50)

2. ขั้นตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง
ของรูปแบบ

วิเคราะหความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของ (ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับผลกระทบจาก
การนํารูปแบบ/ ตัวบงชีไ้ ปใช) โดยนําแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (ที่
สรางจากขอความที่ผา นการคัดเลือกในการทําเดลฟายรอบที่ 3) ไปใหผูเกี่ยวของตอบ แลว
นําเสนอรูปแบบ/ ตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสม (เลือกขอที่ Md > 3.50, IQR < 1.50 หรือ คาเฉลี่ย >
3.50)
ปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบ

รูปแบบที่เหมาะสม

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการวิจัยการพัฒนารูปแบบ กรณีที่ 2 รางรูปแบบโดยใชเทคนิคเดลฟาย

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร; ปที่ 2 ฉบับที่ 4 : กรกฎาคม – ธันวาคม 2553
Rajabhat Sakon Nakhon University Journal; 2(4) : July – December 2010

14

บทสรุป
รูปแบบ หมายถึง กรอบความคิดทางดานหลักการ วิธีการดําเนินงาน และเกณฑตางๆ ของระบบ ที่
สามารถยึดถือเปนแนวทางในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค การกําหนดองคประกอบของ
รูปแบบวาจะประกอบดวยอะไร จํานวนเทาใด มีโครงสรางและความสัมพันธกันอยางไร ขึ้นอยูกับปรากฏการณ
ปจจัยหรือตัวแปรตางๆ ที่กําลังศึกษา ซึ่งจะออกแบบตามแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และหลักการพื้นฐานในการ
กําหนดรูปแบบนั้น ๆ เปนหลัก สวนกระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนารูปแบบ สามารถสรุปไดเปน 2 ขั้นตอน
ไดแก 1) การสรางหรือพัฒนารูปแบบ และ 2) การตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ
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