
การพฒันาการวิจัยโดยใชรปูแบบ 
 

บุญชม  ศรีสะอาด 
 
 การวิจยัที่ใชรูปแบบเปนการวิจัยแนวใหมที่กําลังไดรับความสนใจมากขึ้น  ทั้งนี้เพราะ 
การวิจยัที่ใชรูปแบบจะชวยใหไดความรูทีม่ีความสมบูรณยิ่งขึ้น  เปนการวิจยัที่ชวยพัฒนาความรู  มี
ความชัดเจน  เปนระบบ  บทความนี้จะกลาวถึงการพัฒนาการวิจยัโดยใชรูปแบบตามลําดับหัวขอ
ตอไปนี้  ความหมายของคําวารูปแบบ  ลักษณะของการเสนอรูปแบบวธีิการวิจัยโดยใชรูปแบบ  และ
ตัวอยางผลงานวิจยัที่ใชรูปแบบ 
 
ความหมายของคําวารปูแบบ 
 
 คําวา  รูปแบบ  (Model)  มีความหมายหลายประการ  ในที่นี้หมายถึง  โครงสรางที่แสดงถึง
ความสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ  หรือตัวแปรตาง ๆ  ผูวิจัยสามารถใชรูปแบบอธิบาย
ความสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ  หรือตัวแปรตาง ๆ  ที่มีในปรากฏการณธรรมชาติหรือใน
ระบบตาง ๆ  อธิบายลําดับขั้นตอนขององคประกอบหรอืกิจกรรมในระบบ 
  
ลักษณะการเสนอรูปแบบ 
 
 การเสนอรูปแบบกระทําไดหลายลักษณะ  เชนในรูปของสมการ  ในรูปของ  Flow  chart  
(ดงัที่นยิมใชในการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร)  ในรูปแบบของแผนภูมิธรรมดา  (ดังภาพที่  1)  (บุญ
ชม  ศรีสะอาด.    2514  :  20) 
  Y  =  f  (S,  F, T,  C) 
 อธิบายไดวา  ผลการเรียน  (Y)  แปรผันตามองคประกอบดานนักเรียน  (S  =  Student)   
องคประกอบดานพื้นฐานทางครอบครัว  (F  =  Family)  องคประกอบดานครู  (T  =  Teacher)  และ
องคประกอบดานบรรยากาศในชั้นเรยีน  (C  =  Classroom  Climate) 
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วิธีการวิจัยโดยใชรูปแบบ 
 
 การวิจยัโดยใชรูปแบบจําแนกออกไดเปน  2  ขั้นตอน  ขั้นตอนแรกเปนการสรางหรือพัฒนา
รูปแบบ  ขั้นทีส่องเปนการทดสอบความเทีย่งตรง  (Validity)  ของรูปแบบ 
 
การสรางหรือพัฒนารปูแบบ 
 
 ผูวิจัยจะสรางหรือพัฒนารูปแบบขึ้นมากอน  เปนรูปแบบตามสมมุติฐาน  โดยการศกึษา 
คนควาทฤษฎี  แนวความคิด  รูปแบบ  (ที่มีผูพัฒนาไวแลวในเรื่องเดียวกันหรือเร่ืองอืน่ ๆ)  และ 
ผลการศึกษาหรือวิจัยที่เกี่ยวของ  ซ่ึงจะชวยใหสามารถกาํหนดองคประกอบหรือตวัแปรตาง ๆ   
ภายในรูปแบบ  รวมทั้งลักษณะความสัมพันธระหวางองคประกอบ  หรือตัวแปรเหลานั้น  หรือลําดับ
กอนหลังของแตละองคประกอบในรูปแบบในการพัฒนารูปแบบนั้น  จะตองใชหลักของเหตุผลเปน
รากฐานสําคัญ  และการศึกษาคนความากจะเปนประโยชนตอการพัฒนารูปแบบอยางยิ่ง  ผูวิจยัอาจคิด
โครงสรางของรูปแบบขึ้นมากอน  แลวปรับปรุงโดยอาศัยขอสนเทศจากการศึกษาคนควาทฤษฎี   
แนวความคิด  รูปแบบ  หรือผลการวิจัยที่เกี่ยวของ  หรือทําการศึกษาองคประกอบยอยหรือตัวแปรแต
ละตัว  แลวคัดเลือกองคประกอบยอยหรือตัวแปรที่สําคญั  ประกอบกนัขึ้นเปนโครงสรางของรูปแบบ
ก็ได 
 
การทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ 
 
 หลังจากที่ไดพัฒนารูปแบบในขั้นแรกแลว  จําเปนที่จะตองทดสอบความเที่ยงตรงของ
รูปแบบ  ดังกลาว  เพราะรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนั้นถึงแมวาจะพัฒนาโดยมีรากฐานจากทฤษฎี  
แนวความคิดรูปแบบของคนอื่น  และผลการวิจัยที่ผานมาก  แตกเ็ปนเพยีงรูปแบบตามสมมติฐาน  ซ่ึง
จําเปนตองเกบ็รวบรวมขอมูลในสถานการณจริง  หรือทําการทดลองนําไปใชในสถานการณจริง  เพื่อ
ทดสอบดูวามคีวามเหมาะสมหรือไมเปนรูปแบบที่มีประสิทธิภาพตามที่มุงหวังหรือไม  (ในขั้นนี้
บางครั้งจึงใชคําวาการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ) 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลในสถานการณจริง  หรือทดลองใชรูปแบบที่พัฒนาใน
สถานการณจริงจะชวยใหทราบอิทธิพลหรือความสําคัญขององคประกอบยอยหรือตวัแปรตาง ๆ  ใน
รูปแบบและอทิธิพลหรือความสําคัญของกลุมองคประกอบหรือกลุมตัวแปรในรูปแบบ  ผูวิจยัอาจ



 3

ปรับปรุงแบบใหมโดยตัดองคประกอบหรอืตัวแปรที่พบวามีอิทธิพลหรือมีควมสําคัญนอยออกจาก
รูปแบบของตน  ซ่ึงจะทําใหไดรูปแบบที่เหมาะสมยิ่งขึน้ 
 
ตัวอยางผลงานวิจัยท่ีใชรูปแบบ 
 
 จะขอยกตัวอยางผลงานวิจัยที่ใชรูปแบบ  2  ตัวอยาง 
  1.  รูปแบบการสอนวิธีการทางสถิติสาํหรับการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ  การวิจัยเร่ืองนี้
จุดมุงหมายเพือ่พัฒนารูปแบบการสอนวิชาวิธีการทางสถิติสําหรับการวจิัย  ผูวจิัยไดศกึษาทฤษฎี
แนวความคิดรูปแบบการสอนของคนอื่น  และผลการวิจยัที่เกีย่วของ  แลวพัฒนารูปแบบการสอนมี
รูปแบบดังแสดงในภาพที่  1 
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ภาพที่  1  รูปแบบการสอนวธีิการทาง
                (บุญชม  ศรีสะอาด  และนภิ
ขั้นกอนสอนเรื่องแรก
 
1.  ตรวจสอบพื้นฐานกอนเรยีนและใหผูเรียนทราบผลการสอบ
 
2.  สอนทบทวนพื้นฐานกอนเรียนสําหรับผูไดคะแนนต่ํากวา  80%
 
3.  กระตุนใหเกิดแรงจูงใจ  และรวมกันกําหนดเกณฑความมุงหวังในระดับสูง  (80%)
ร

 

ส

ขั้นสอนแตละครั้ง
ว 
1.  พิจารณาจดุประสงคการเรียน  และย้ําเกณฑที่ตั้งไ
2.  สอนเปนกลุมทั้งหอง  ซ่ึงประกอบดวย 
-  การบรรยาย  และอธิบาย 
-  การถามใหคนหาคําตอบเพื่อพบความรู 

 -  การใหการเสริมแรง 
 -  การเนนขอควรระวัง 
 -  การฝกจากแบบฝกหัดเฉพาะ 
 

 
 3.  สอบยอย  เฉลยพรอมอภปิราย  และเทยีบเกณฑ
จาก 1-3 จนครบทุกหนวยการเรียน) 

 

า

ขั้นกอนสอบรวม
 
ทบทวนจดุประสงคการเรียน
ถิติสําหรับการวิจยัที่มีประสิทธิภาพ   
  ศรีไพโรจน.    2531  :  25) 
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   รูปแบบการสอนตามภาพที่  1  ประกอบดวย  3  ขั้นตอน  คือ  ขั้นกอนสอนเรื่องแรก  
ขั้นสอนแตละครั้ง  และขั้นกอนสอบรวม  ขั้นกอนสอนเรื่องแรก  มี  3  องคประกอบคือ  1)  
ตรวจสอบพื้นฐานกอนเรยีน  และใหผูเรียนทราบผลการสอบ  2)  สอนทบทวนพืน้ฐานกอนเรยีน
สําหรับผูไดคะแนนต่ํากวา  80  เปอรเซ็นต  และ  3)  กระตุนใหเกิดแรงจูงใจและรวมกันกําหนดเกณฑ
ความมุงหวังในระดับสูง  สําหรับขั้นสอนแตละคร้ัง  มี  3  องคประกอบ  คือ  1)  พิจารณาจุดประสงค
การเรียนรูและย้ําเกณฑที่ตั้งไว  2)  สอนเปนกลุมทั้งหองโดยใชวิธีบรรยายและอธิบาย  ใหคนหา
คําตอบเพื่อพบความรูใหการเสริมแรง  เนนขอควรระวังที่มักผิดพลาด  และฝกจากแบบฝกหัดเฉพาะ  
3)  สอบยอย  (Formative)  เฉลยพรอมอภปิรายและเทยีบเกณฑ  ขั้นกอนสอบรวม  (Summative)  ทํา
การทบทวนจดุประสงคการเรียน 
   ผูวิจัยทําการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนที่พัฒนาโดยนําไปทดลอง
สอนกับกลุมทดลอง  เปรียบเทียบกับกลุมควบคุมที่ไดรับการสอนตามวธีิสอนปกติ  ผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพรูปแบบการสอนที่ผูวิจยัพัฒนา  พบวา  เปนรูปแบบที่มปีระสิทธิภาพทั้งดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  กลุมที่เรียกตามรูปแบบการสอนที่ผูวิจัยพฒันา  สวนมากมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับสูง  กลุมนี้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากลุมที่เรียนตามวิธีสอนปกติ  ดานความคงทนในการ
เรียนรู  กลุมที่เรียนตามรูปแบบการสอนที่ผูวิจัยพฒันามคีวามคงทนในการเรียนรูมากกวากลุมที่เรียน
ตามวิธีสอนปกติ  ดานเจตคติวิชาที่เรียน  กลุมที่เรียนตามรูปแบบการสอนที่ผูวิจัยพฒันา  รอยละ  
93.33  มีเจตคติตอวิชาที่เรียนในระดับดหีรือดีมาก  สูงกวาเจตคติตอวชิาที่เรียนของกลุมที่เรียนตามวิธี
สอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
  2. รูปแบบของผลการเรียนในโรงเรียน  การวจิัยเร่ืองนี้มจีุดมุงหมาย  เพื่อศึกษาวามตีัว
แปรใดที่มีอิทธิพลสําคัญทําใหผูเรียนมีผลการเรียนแตกตางกัน  ผูวจิัยไดศึกษาทฤษฎี  แนวความคดิ  
รูปแบบของผลการเรียนของคนอื่น  และผลการวิจัยทีเ่กีย่วของกับตวัแปรตาง ๆ  ที่มีอิทธิพลหรือมี
ความสัมพันธกับผลการเรียน  ทําการวิเคราะหแนวความคิด  และรูปแบบดังกลาวแลวสังเคราะห  
(สราง)  รูปแบบของผลการเรียนในโรงเรยีน  เปนรูปแบบตามสมมุติฐาน  มีหลายลักษณะ  ผูวิจยัทาํ
การสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น   โดยนําเครื่องมือวัดคาตัวแปรตาง ๆ  ในรูปแบบ  ไป
เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง  นักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่  2  จํานวน  1415  คน  ครูที่สอนวชิา
สังคมศึกษาของนักเรียนดังกลาว  30  คน  จากโรงเรียน  30  แหง  หลังจากทําการวิเคราะหขอมูลแลว  
ไดตัดตวัแปรบางตัวที่พบวาไมมีความสําคัญอยางชัดเจนออกรูปแบบของผลการเรียนที่ผานการ
ทดสอบความเที่ยงตรงแลว  และเปนรูปแบบที่แสดงระบบสากล 
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คุณภาพของการสอน 

แรงจูงใจ 
ใฝสัมฤทธิ์ 

ความสนใจ 

มโนภาพเกี่ยวกับ 
ตนเอง 

ผลการเรียน 
ความรูพื้นฐาน 

เดิม 

เวลาที่ใช 
ในการเรยีน 

ความถนัด 

 หมายถึง  สัมพันธกันแบบธรรมดา  ไมอาจกลาวไดวาฝายใดเปนสาเหตุ  ฝายใดเปนผล 
 หมายถึง  เปนสาเหตุและผลตอกัน  ตัวแปรที่อยูหัวลูกศรเปนผล  ตัวแปรที่อยูตนลูกศรเปน 
        สาเหตุ 
 

ภาพที่  2  รูปแบบของระบบสาเหตุของผลการเรียนโดยสรุป  (บุญชม  ศรีสะอาด.    2524  :  24) 
 
 รูปแบบของผลการเรียนในโรงเรียนตามภาพที่  2  อธิบายไดวา  ผลการเรียนไดรับอทิธิพล
ในรปูที่เปนสาเหตุจากตัวแปรเจ็ดตัว  โดยไดรับอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุทั้งโดยทางตรงและ
ทางออมจากตวัแปรสี่ตัว  ไดรับอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุโดยทางตรงจากตัวแปรหนึ่งตัว  และไดรับ
อิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุทางออมจากตัวแปรสองตัว 
 ตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุตอผลการเรียนทัง้โดยทางตรงและทางออม  ไดแก  
คุณภาพของการสอน  มโนภาพเกีย่วกับตนเอง  ความรูพื้นฐานเดิม  และความถนัด  อิทธิพลในรูปที่
เปนสาเหตุทางออมของคณุภาพของการสอน  ผานมายังมโนภาพเกี่ยวกับตนเอง  และยังมีอิทธิพลโดย
ทางตรงตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์อีกดวย  อิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุทางออมของมโนภาพเกี่ยวกับ
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ตนเองและความถนัดตางก็ผานมาทางความรูพื้นฐานเดิม และอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุทางออมของ
ความรูพื้นฐานเดิม  ผานมาทางเวลาที่ใชในการเรียน 
 ตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุตอผลการเรียนโดยทางตรงไดแกเวลาที่ใชในการเรียน 
 ตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุตอผลการเรียนโดยทางออม  ไดแก  แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์และความสนใจ  อิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุทางออมของความสนใจ  ผานมาทางจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์และยังมีมโนภาพเกีย่วกับตนเองอกีดวย  อิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุทางออมของแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ผานมายังมโนภาพเกี่ยวกับตนเอง 
 หมายเหตุ 
  มีงานวิจยัที่ใชรูปแบบที่นาสนใจ  อยูระหวางดําเนินการ  ดังนี ้
   1.  รูปแบบการควบคุมปริญญานิพนธที่มุงประสิทธิผล-บุญชม  ศรีสะอาด 
   2.  รูปแบบการสอนโดยประยุกตใชเทคนคิคิวซี-สุดา  ธาราพิทักษ 
   3.  รูปแบบการสอนศีล  5-สปจ.มหาสารคาม 
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