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การสํารวจความตองการศึกษาตอของ
นักเรียน/นักศึกษาในเขตจังหวัสกลนคร
นครพนม มุกดาหาร และบึงกาฬ

การใหทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับ
นศ. มรสน. จากเงินนอกงบประมาณ
งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
คณะกรรมการฯ ตามคําสัง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ที่ 903 /2554 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ไดพิจารณาให
ทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในคราวประชุมฯ เมื่อวัน
อังคาร ที่ 10 มกราคม 2555 จํานวน 145 โครงการ เปน
เงินจํานวน 476,000 บาท ดังแผนภูมิ

ผลการสํารวจพบวา นักเรียน/นักศึกษา สวนใหญเปน
หญิง จํานวน 913 คน (รอยละ 66.84) และชายจํานวน 453
คน (รอยละ 33.16) อายุ 18 ป (รอยละ 57.17) ระดับการศึกษา
ในปจจุบัน คือ มัธยมศึกษาปที่ 6 (รอยละ 74.45) รองลงมาคือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (รอยละ 18.45) มีความ
ประสงค จ ะมาสมั ค รเรี ย นที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร
(รอยละ 67.35) ไมตองการสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร (รอยละ 27.60) คณะ/สาขาวิชาที่นักเรียน/นักศึกษา
สนใจศึกษาตอทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คือ คณะครุศาสตร
สาขาวิชาคณิตศาสตร

แผนภูมิแสดงจํานวนเงินทุนวิจัยที่จัดสรรให นักศึกษา มรสน.
จากเงินนอกงบประมาณ งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จําแนกตามหนวยงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา

การดําเนินงานเทศกาลตรุษไทสกล คนจีน เวียดนามประจําป
2555 และงานประเมินผลการจัดนิทรรศการของมหาวิทยาลัย
ในงานรวมนํ้ า ใจไทสกลและงานกาชาดจั ง หวั ด สกลนคร
งานการสํารวจความตองการศึกษาตอของนักเรียน/นักศึกษา
ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหารและบึงกาฬ
นอกจากนั้นยังนําเสนอขาวการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน
ซึ่งจะเปนประโยชนตอการทํางานของสถาบันในโอกาสตอไป
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บรรณาธิการแถลง

จดหมายขาวฉบับที่ 12 ที่ทาน
กํ า ลั ง อ า นอยู นี้ นํ า เสนอผลงานที่ เ ป น
ภารกิจของสถาบัน ซึ่งประกอบดวย
การพิ จ ารณาทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย
สําหรับบุคลากรและนักศึกษาจากเงินนอก
งบประมาณ งบบํารุงการศึกษาประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 งานประเมินผล

การใหทนุ สนับสนุนการวิจยั สําหรับบุคลากรของ มรสน.จากเงินนอก
งบประมาณ งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการฯ ตามคําสัง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ที่ 566/2554 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2554 ไดพจิ ารณาใหทนุ
สนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากเงินนอกงบประมาณ งบบํารุงการศึกษา (บก.ศ.) ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร และมีมติอนุมตั กิ ารใหทนุ สนับสนุนการวิจยั ฯ ใน
คราวประชุมฯ ครัง้ ที่ 8/ 2554 เมือ่ วันศุกรท่ี 30 กันยายน 2554
จํานวน 7 โครงการ เปนเงินจํานวน 315,000 บาท แบงเปนหนวย
งานตางๆ ดังแผนภูมิ

สถาบันวิจัยและพัฒนาประเมินผลการดําเนินงาน
เทศกาลตรุษไทสกล คนจีน เวียดนาม ประจําป 2555
ตอจากหนา 1
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แผนภูมิแสดงจํานวนเงินทุนวิจัยที่จัดสรรใหบุคลากรมรสน.
จากเงินนอกงบประมาณ งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จําแนกตามหนวยงาน

จังหวัดสกลนครไดกําหนดใหมีการจัดงานเทศกาลตรุษไท
สกล คนจีน เวียดนาม ประจําป 2555 ครัง้ ที่ 3 ระหวางวันที่ 23 - 25
มกราคม 2555 ณ บริเวณลานคนเมือง เขตเทศบาลเมืองสกลนคร
โดยถือวาเปนการเฉลิมฉลองในเทศกาลวันขึน้ ปใหมแบบชาวไทยเชือ้
สายจีนและเวียดนามและเปนการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมตลอดจนประสานสัมพันธระหวางชนชาติตา งๆ ทีอ่ าศัยใน
จังหวัดสกลนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ได้รับมอบหมายให้ประเมินผลการดําเนินงาน กลุ่มตัวอย่างคือ
ประชาชนทีเ่ ขารวมชมงานทัว่ ไปและพิธเี ปดงานฯ แบงการนําเสนอ
เปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 ความพึงพอใจตอพิธเี ปดงานฯ พบวา ผู
เขารวมพิธเี ปดงานฯทีเ่ ปนกลุม ตัวอยางมีจาํ นวน 80 คน เปนเพศหญิง

(รอยละ 73.53) อายุ
ระหวาง 16 - 30 ป
(รอยละ 41.25) อาชีพ
รับราชการ (รอยละ 47.50) ทราบขาวการจัดงานกับหนวยงานตน
สังกัด (รอยละ 56.25) ความพึงพอใจตอการจัดงานฯ โดยรวมอยู
ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.99) สวนที่ 2 ความพึงพอใจของผูเขารวม
ชมงานทั่วไป พบวา ผูเขารวมชมงานทั่วไปที่เปนกลุมตัวอยางมี
จํานวน 110 คน เปนเพศหญิง (รอยละ 69.09) อายุระหวาง 16 30 ป (รอยละ 46.36) อาชีพรับราชการ (รอยละ 35.45) ทราบขาว
การจัดงานกับหนวยงานตนสังกัด (รอยละ 47.27) มีคาใชจายใน
การเที่ยวชมงานฯ ตอครั้งไมเกิน 500 บาท (รอยละ 45.45) มีความ
พึงพอใจตอการจัดงานฯ โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.07)

ในชวงเดือน มกราคม - มีนาคม 2555 บุคลากรใน
สถาบันวิจัยและพัฒนาเขารับการอบรมหรือประชุม สัมมนา
ดังนี้
- ผศ.ดร. วัลนิกา ฉลากบาง (ผูอ าํ นวยการสถาบันวิจยั
และพัฒนา) และ นางวลัยลักษณ ภูทองกรม (อาจารยประจํา
งานวิจยั และเจาหนาทีพ
่ สั ดุ) เขารวมประชุมงาน “Thailand Research Expo 2012 : Road Show และการสรางความรวมมือกับ
หนวยงานเครือขายในการผลักดันงานวิจยั ไปสูก ารใชประโยชน : ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันศุกรท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรม
พูลแมนขอนแกน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแกน จัดโดย สํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
- นายสุรพิน ขาวขันธ (นักวิจยั ) เขารวมประชุมโครงการ
วิจยั บูรณาการ ประจําป ๒๕๕๕ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๒ มกราคม
๒๕๕๕ ณ อาคารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโดย
สํานักบริหารโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจยั แหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ขาวการพัฒนาบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
- ผศ.ดร. วัลนิกา ฉลากบาง (ผูอ าํ นวยการสถาบันวิจยั
และพัฒนา) นางวลัยลักษณ ภูทองกรม (อาจารยประจํางาน
วิจยั และเจาหนาทีพ
่ สั ดุ) และ นายสุรพิน ขาวขันธ (นักวิจยั )
เขารวมประชุมเรื่อง “แนวทางและกลไกสนับสนุนการสรางผล
งานทางวิชาการรับใชสงั คม” ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ 2555
ณ หองประชุมบานแสนตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแกว จังหวัด
เชียงใหม จัดโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
- นางสาวภัณฑิรา สีนวลแล (เจาหนาทีว่ จิ ยั ) และ
นายศักดิด์ า แสนสุพรรณ (นักวิจยั ) เขารวมประชุมเพือ่ รับฟงการ
ชี้แจง “โครงการการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย” วันพุธที่ 14 มีนาคม 2555 ณ หอง
กิง่ เพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร จัดโดยสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั
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รายงานการประเมินผลการจัดนิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในงาน “รวมนํา้ ใจไทสกลและงานกาชาด
จังหวัดสกลนคร” ประจําป 2555 ผูเ ขาชมนิทรรศการทีเ่ ปนกลุม ตัวอยาง จํานวน 246 คน เปนชาย 106 คน (รอยละ 43.09) เปน
หญิง 140 คน (รอยละ 56.91) สวนใหญมอี ายุอยูใ นชวง 15-30 ป คิดเปนรอยละ 52.03 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปน
รอยละ 52.44 มีอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 43.90 ทราบการจัดงานจากเพือ่ น/ญาติ ความถี่ 106 ผูเ ขาชมกิจกรรม
ในการแสดงนิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ นระดับมาก ( x = 3.78) เมือ่ พิจารณาจําแนก
เปนรายกิจกรรม พบวา มีความพึงพอใจในระดับมากทุกกิจกรรม โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก การแสดง
บนเวทีกลาง ( x = 3.86) การแสดงผลงานบานวิถธี รรม ( x = 3.84) และนิทรรศการแสดงผลงานบานวิทยาศาสตรและคณะวิทยา
ศาสตรฯ ( x = 3.81) ตามลําดับ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายงานผลการประเมินการจัดนิทรรศการของ มรสน.
ในงานรวมนํ้าใจไทสกลและงานกาชาดจังหวัดสกลนคร

ผศ.ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน

การทําโพลลเปนการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research)
ที่ครอบคลุมการสํารวจความคิดเห็น (Opinion) เจตคติ
(Attitude) ความเชื่อ (Belief) และพฤติกรรม (Behavior)
ของประชาชนตอปรากฏการณทางสังคมทั้งที่เกิดขึ้นแลว
หรืออาจยังไมเกิดขึ้นก็ได นอกจากนี้การทําโพลลยังหมาย
รวมไปถึงการสํารวจขอเท็จจริงทางสังคม (Social facts) ได
อีกดวย ขั้นตอนในการทําโพลลนั้นเริ่มตั้งแตการตั้งหัวขอ
เรื่องหรือประเด็นที่ทําการสํารวจ การกําหนดวัตถุประสงค
การสรางแบบสอบถาม การกําหนดประชากร และขอบเขต
ในการศึกษา การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง กระบวนการ
เลือกตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล การจัดเตรียมขอมูล
เพื่อประมวลผล การประมวลผลขอมูล การวิเคราะหขอมูล
และการตีความผลสํารวจเพื่อเขียนรายงานสรุป ซึ่งขั้นตอน
เหลานี้มีโอกาสของความคลาดเคลื่อนและอคติ (Bias) เกิด
ขึ้นได ซึ่งอาจจะคลาดเคลื่อนหรืออคติมาตั้งแตหัวขอเรื่อง
เชน ประชาชนคิดอยางไรตอผลงานรัฐบาลฯ การตั้งหัวขอ
เชนนี้ไมถูกตองเพราะไมมีความชัดเจนวาประชาชนในที่นี้
ครอบคลุมถึงใคร และที่ใด นอกจากนี้หัวใจสําคัญในการ
ทําโพลลอีกประการหนึ่งคือ การออกแบบสอบถาม ซึ่งการ
ออกแบบสอบถามที่ดีจะต้องไม่เป็นคําถามชี้นํา ไม่ถาม
หลายๆ ประเด็นในขอคําถามเดียวกัน และควรใชประโยคที่
เรียบงาย สั้นกะทัดรัด เขาใจไดชัดเจน รวมทั้งไมมีการเกริ่น
นํ า เพื่ อ โน ม น า วให ผู ต อบตอบไปในทิ ศ ทางที่ ผู ตั้ ง คํ า ถาม
ตองการ เชน ทานพอใจระดับใดตอผลงานของรัฐบาลใน
เรื่อง……โดยมีตัวเลือกใหตอบวา พอใจ ไมคอยพอใจ ไม
พอใจ จะเห็นวา ตัวเลือกจะเอนเอียงไปในทางลบตอผลงาน
รัฐบาล ดังนั้นควรมีตัวเลือกใหม คือ พอใจ คอนขางพอใจ ไม
คอยพอใจ ไมพอใจ และผูออกแบบสอบถามควรเพิ่มไปอีก
หนึ่งตัวเลือกคือ ไมมีความเห็น ผลที่ตามมาก็คือ ผูตอบพอใจ
มีตัวเลือกที่สมดุลและผูตอบบางคนไมมีขอมูลเพียงพอใน
การตอบซึ่งอาจเลือกวายังไมมีความเห็น
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การทํ า โพลล์

Poll

สถาบันวิจัยและพัฒนา

เกี่ยวกับงานวิจัย

ประเด็นสําคัญที่ตองระมัดระวังสําหรับนักทําโพลล
คือ กระบวนการเลือกกลุมตัวอยาง และการกําหนดขนาด
กลุมตัวอยาง ซึ่งถือไดวาทั้งสองขั้นตอนนี้เปนหัวใจสําคัญที่
จะทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนหรืออคติในผลสํารวจ สงผล
ใหผลสํารวจที่ไดผิดเพี้ยนไปจากความเปนจริง ในการทํา
4
โพลลแตละครั้ง คําถามที่มักจะถูกถามอยูเสมอ คือ เรา
สามารถอางอิงผลจากการสํารวจไปยังประชากรไดหรือไม
การจะตอบวา “ได” หรือ“ไมได” นั้น ตองมาทําความเขาใจ
กันกอนวาการทําโพลลเปนการสํารวจดวยตัวอยาง (Sample
survey) ข้อมูลที่ได้จะถูกเก็บรวบรวมมาจากประชากร
เพียงบางสวนเทานัน้ ดังนัน้ จึงเปนไปไมไดทจ่ี ะอางอิงผลจาก
การสํารวจดวยตัวอยางนี้ไปยังประชากรไดอยางถูกตองรอย
เปอรเซ็นต เนื่องจากจะมีความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการ
เลือกตัวอยาง (Sampling Errors) เกิดขึ้นเสมอ แตจะมาก
หรือนอยนั้นก็อยูกับวิธีการเลือกตัวอยางวาสามารถเลือก
ตัวอยางใหเปนตัวแทนของประชากรไดดีเพียงไร

จดหมายขาว

สาระนารู

การสํารวจความคิดเห็นหรือทีเ่ รียกกันทัว่ ไปวาโพลล (Poll) เปนเรือ่ งที่
เราคุน เคยในชีวติ ประจําวัน เนือ่ งจากมีการรายงานผลการทําโพลลอยูเ สมอ ๆ
โดยเฉพาะอยางยิง่ ในเรือ่ งเกีย่ วกับการเมืองและเศรษฐกิจ โพลล หมายถึง
‘’การสํารวจความคิดเห็น’’ที่มาของคํานี้มาจากภาษาดัตซ (ฮอลแลนด) Polle
แปลวา “หัว ศีรษะ” ซึ่งภาษาอังกฤษเอามาใชในแงการนับจํานวนหัว เชน
จํานวนคน ตอมาใชในทํานองการนับจํานวนเสียง หรือการหยั่งเสียง

แหลงอางอิง
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