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บรรณาธิการแถลง
สวัสดีค่ะ
วารสารวิจัยสถาบัน มข. ฉบับนี้เป็นฉบับเปิดศักราชใหม่ของปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นปีที่ 4 ของวารสารวิจัยสถาบัน
มข. กองบรรณาธิการขออำ�นาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน มีความสุข
มีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งดีงาม มีความเจริญก้าวหน้าในงานและอาชีพ อบอวลด้วยความอบอุ่น ความรัก
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนการประสบผลสำ�เร็จในสิ่งที่ดีงามที่ท่านปรารถนา ตลอดไป
ในปี พ.ศ. 2559 วารสารวิจัยสถาบัน มข. ยังมีความมุ่งหวังที่จะเป็นเวทีในการให้ทุกหน่วยงานหรือองค์กรได้
นำ�เสนอผลงานวิชาการด้านการวิจัยสถาบันดังเจตนาเดิมที่ได้ตั้งไว้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการวิจัยสถาบันให้
มีความเจริญงอกงาม และเบ่งบานในประเทศไทย และส่งเสริมสนับสนุนให้มกี ารนำ�ผลการวิจยั ไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน
หรือองค์กร หรือเป็นการพัฒนาและแก้ปัญหาองค์กรโดยใช้ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบและ
เลือกใช้วิธีวิทยาการวิจัยอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชา สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ และเป็นเวทีในการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ การนำ�ผลการศึกษาค้นคว้าวิจยั ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอืน่ ๆ รวมทัง้ การต่อยอดองค์ความรูท้ น่ี �ำ มา
ใช้ในการพัฒนาหน่วยงานและองค์กรอย่างต่อเนือ่ ง การวิจยั สถาบันจึงเป็นเครือ่ งมือทีส่ �ำ คัญในการผลักดันองค์กรให้มี
การพัฒนาและมีความก้าวหน้า รวมทัง้ ขับเคลือ่ นหน่วยงานหรือองค์กรไปสูก่ ารเป็นผูน้ �ำ ของงานทีท่ �ำ หรือพันธกิจนัน้ ๆ
ในทั้งระดับประเทศ และนานาชาติ
การวิ จั ย สถาบั น ที่ ดี มั ก จะมี ป ระเด็ น ที่ นำ � ไปสู่ ก ารทำ � การศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ จั ย มาจากหน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก ร
เป็นประเด็นเร่งด่วนที่มีความสำ�คัญและสัมพันธ์กับเป้าหมายหรือทิศทางในการพัฒนาหน่วยงานหรือองค์กร ไม่ว่าจะ
เป็นประเด็นที่ต้องการผลทำ�การศึกษาค้นคว้าวิจัยมาแก้ปัญหา เมื่อหน่วยงานหรือองค์กรเกิดปัญหาหรือมีอุปสรรคใน
การพัฒนาหน่วยงานหรือองค์กร การผลทำ�การศึกษาค้นคว้าวิจัยมาใช้ในการตัดสินใจในบางเรื่องของหน่วยงานหรือ
องค์กร รวมถึงการผลทำ�การศึกษาค้นคว้าวิจัยมาใช้ในการวางแผนในอนาคต และการพัฒนาเพื่อนำ�ไปสู่แนวปฏิบัติ
ที่ดีหรือความเป็นระดับผู้นำ�หรือความเป็นเลิศขององค์กร ด้วยเหตุที่เป้าหมายของการทำ�วิจัยสถาบันเฉพาะเจาะจง
อยู่ที่การนำ�ผลการวิจัยไปใช้ ไปปฏิบัติ หรือพัฒนาองค์กรที่ทำ�การศึกษาวิจัย และหากงานวิจัยนั้นไม่ได้ถูกนำ�ไปใช้
ก็ไม่แตกต่างจากงานวิจัยทั่วไป และยังมีคุณค่าลดลงเพราะข้อจำ�กัดของการวิจัยอีกด้วย
วารสารวิจัยสถาบัน มข. นี้เป็นการนำ�เสนอประเด็นการแก้ปัญหาและพัฒนางานหรือองค์กร ซึ่งประเด็นต่างๆ
เป็นประเด็นที่ทำ�การศึกษาวิจัยในหน่วยงานหรือสถาบันทางการศึกษาทั้งหมด ซึ่งกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
วารสารวิจยั สถาบัน มข. จะช่วยให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นวงกว้างของสถาบันการศึกษา และนำ�ไปสูก่ ารพัฒนาของ
สถาบันการศึกษาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และก้าวกระโดดสู่ความเป็นเลิศของสถาบันการศึกษาไทยได้
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายในการวิจัยครั้งนี้คือ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ 2) เพื่อสร้างและประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาก่อนและหลังเรียนทบทวนความรู้ด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และ 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาของนักศึกษาที่มีต่อการทบทวนความรู้ด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทบทวนความรู้ในรายวิชาตรรกวิทยา
และคณิตศาสตร์ส�ำ หรับชีวติ ประจำ�วัน กลุม่ เป้าหมายในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยพายัพทีล่ ง
ทะเบียนเรียนรายวิชาตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์ส�ำ หรับชีวติ ประจำ�วัน ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำ�นวน
30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผลการศึกษาพบว่า 1) องค์ประกอบของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ประกอบไปด้วยเนือ้ หาข้อความ ภาพประกอบอาจจะเป็นภาพนิง่ หรือภาพเคลือ่ นไหว สือ่ วิดโี อเสียงบรรยาย แอนนิเมชัน่
ส่วนที่เป็นปฏิสัมพันธ์หรือการโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับสื่อ รวมทั้งแบบฝึกหัด และแบบทดสอบเพื่อวัดและประเมิน
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและเพื่อการใช้งานร่วมกับสื่อเสริมอื่นๆ ได้ รวมทั้งการใช้งานร่วมกับระบบบริหารจัดการการ
เรียนรูห้ รือ LMS ได้ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ควรรองรับมาตรฐาน SCORM 2) ประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.01/86.42 แสดงว่าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามเกณฑ์ 3) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเ้ รียนก่อนเรียนและหลังเรียนทบทวนความรูด้ ว้ ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าคะแนนสอบทดสอบ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญที่ระดับ .05 และ 4) ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อทบทวนความรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์และตรรกวิทยาสำ�หรับชีวิตประจำ�วัน มีอยู่ในระดับมาก ( x = 4.40)
คำ�สำ�คัญ : บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ตรรกวิทยา คณิตศาสตร์
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Abstract
The objectives of this research were to: 1) study the factors related to the development of electronic Courseware,
2) create and evaluate the efficiency of electronic Courseware 3) compare the learning achievement of students before
and after a review through electronic Courseware and 4) study opinions of the students towards the review of
knowledge through electronic Courseware in order to review knowledge in the subjects of Logic and Mathematics
for daily living Subject. The target groups in this research consists of 30 undergraduate students at Payap University
enrolled in Logic and Mathematics for daily living in the 2nd Semester of Academic Year 2556, with Purposive
Sampling. The results of the study were: 1) The elements of the electronic Courseware consist of content, text,
illustrations--slides or animations, video, audio narration, the interaction between students and media, exercises, and
tests, in order to measure and evaluate the learning results of students, and for using in combination with other
additional media, including working with the Learning Management System or LMS. Electronic lessons should be
certified of the SCORM standard. 2) The efficiency of the electronic Courseware was 87.01/86.42, showing that the
electronic Courseware were in accordance with the criteria. 3) The comparison of the learning achievement of students
before and after a review through electronic Courseware was found that the scores after the review are higher than
those before the review with the Significance of .05. and 4) The average of the opinions of the students towards the
review of knowledge through electronic Courseware in order to review knowledge in the subjects of Logic and
Mathematics for daily living was the level “very good” (x = 4.40).
Keywords : e-Courseware , logic , mathematics

บทน�ำ
มหาวิ ท ยาลั ย พายั พ ได้ จั ด หลั ก สู ต รการศึ ก ษา
แบ่งออกเป็น 10 คณะ 3 วิทยาลัย และจัดการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
ตามโครงสร้างหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
แห่ ง นี้ ไ ด้ จั ด วิ ช าตรรกวิ ท ยาและคณิ ต ศาสตร์ ส�ำหรั บ
ชีวิตประจ�ำวันไว้ในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปและเป็น
หลักสูตรที่เรียนร่วมกันทุกหลักสูตร
จากการวิเคราะห์สภาพทั่วไปของนักศึกษาส่วน
ใหญ่จบระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในหลาก
หลายสาขาวิชา ท�ำให้นักศึกษามีความแตกต่าง ทั้งทาง
ด้านความถนัด ความสามารถ เชาวน์ปัญญา ซึ่งการสอน
ในเนือ้ หาใหม่ให้กบั นักศึกษานัน้ จากพืน้ ฐานความรูท้ าง
คณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์น้อย แต่ด้วยเนื้อหาในการ
เรียนการสอนมีจ�ำนวนมากบวกกับจ�ำนวนชั่วโมงการ

เรียนการสอนที่จ�ำกัด ท�ำให้บางครั้งไม่สามารถทบทวน
ความรู ้ เ ดิ ม หรื อ ปรั บ พื้ น ฐานความรู ้ เ ดิ ม ได้ ทั้ ง หมด
ด้วยข้อจ�ำกัดทางด้านเวลา และความรู้ความสามารถใน
การท�ำความเข้าใจของแต่ละบุคคล จึงเป็นอุปสรรคใน
การจัดการเรียนสอน ปัญหาความแตกต่างกันดังที่กล่าว
มา ท�ำให้นักศึกษาแต่ละคนใช้เวลาในการท�ำความเข้าใจ
ไม่เท่ากัน และอีกด้านคือ เนื้อหาวิชาในแต่ละหัวข้อ
ที่เกี่ยวข้องกัน ผู้เรียนจ�ำเป็นต้องทบทวนความรู้เดิม
เพื่อเชื่อโยงความรู้ใหม่ (1) หากผู้เรียนลืมเนื้อหาที่เคย
เรียนไปแล้ว และผู้สอนก็มีเวลาที่จ�ำกัดในการทบทวน
ความรู้เดิมให้กับผู้เรียน
จากสภาพปั ญ หาดั ง กล่ า วจึ ง จ�ำเป็ น ต้ อ งมี ก าร
ทบทวนความรู้ให้กับผู้เรียน แต่เนื่องด้วยระยะเวลา
การเรียนการสอนมีจ�ำกัด ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
สร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทบทวนความรู้ใน
วิชาตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์ส�ำหรับชีวิตประจ�ำวัน
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ซึ่ ง ผู ้ เ รี ย นสามารถเรี ย นรู ้ ไ ด้ ผ ่ า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต
ซึ่งผู้เรียนจะสามารถเข้าศึกษาบทเรียนนอกเวลาเรียนได้
ตามความสะดวกของแต่ละบุคคลการถ่ายทอดเนื้อหา
ผ่านทางมัลติมเี ดียสามารถท�ำให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้ดี
(2) และสามารถเรียนรูไ้ ด้ตลอดเวลา บนระบบ LMS ของ
ทางมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อสร้างและประเมินประสิทธิภาพบทเรียน
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส�ำหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยพายัพ
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาก่อนและหลังเรียนทบทวนความรูด้ ว้ ยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์
4. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาของ
นั ก ศึ ก ษาที่ มี ต ่ อ การทบทวนความรู ้ ด ้ ว ยบทเรี ย น
อิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ทบทวนความรูใ้ นรายวิชาตรรกวิทยา
และคณิตศาสตร์ส�ำหรับชีวิตประจ�ำวัน

บทที่ 3 เรื่อง พื้นฐานความน่าจะเป็น
2. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย
กลุ ่ ม เป้ า หมาย คื อ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยพายัพทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชาตรรกวิทยา
และคณิตศาสตร์ส�ำหรับชีวติ ประจ�ำวัน ในภาคการศึกษา
ที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จ�ำนวน 30 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เป็นนักศึกษากลุ่มที่เรียน
ในชั้นเรียนของอาจารย์ผู้ให้ข้อมูลเนื้อหาบทเรียนนี้
3. ตัวแปร
ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นีป้ ระกอบ
ด้วย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประกอบด้วยผล
สัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
2. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์

ความส�ำคัญของการวิจัย
1. ได้บทเรียนส�ำหรับการทบทวนหลักการเรียนใน
รายวิชาตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์ส�ำหรับชีวติ ประจ�ำวัน
2. ได้แนวทางการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

ขอบเขตการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขอบเขตของการ
ศึกษา และพัฒนาบทเรียนบนอิเล็กทรอนิกส์ออกเป็น
การวิจัย 3 ด้าน คือ ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้าน
กลุม่ เป้าหมาย และขอบเขตด้านตัวแปร ซึง่ มีรายละเอียด
ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนือ้ หาวิชาทีใ่ ช้ในการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
เพือ่ ทบทวนความรู้ คือ รายวิชาตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์
ส�ำหรับชีวิตประจ�ำวัน ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 บท คือ
บทที่ 1 เรือ่ ง ตรรกวิทยาวิทยาและการใช้เหตุผล
ในชีวิตประจ�ำวัน
บทที่ 2 เรื่อง คณิตศาสตร์พื้นฐานส�ำหรับชีวิต
ประจ�ำวัน

1. ผลสั ม ฤทธ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาที่
ทบทวนความรู้ด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทบทวน
ความรู้รายวิชา ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์ส�ำหรับชีวิต
ประจ�ำวันหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. นั ก ศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ย
บทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ทบทวนความรู ้ ร ายวิ ช า
ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์ส�ำหรับชีวิตประจ�ำวันอยู่ใน
ระดับมาก

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ทบทวนความรูใ้ นรายวิชาตรรกวิทยา
และคณิตศาสตร์ส�ำหรับชีวติ ประจ�ำวัน ส�ำหรับนักศึกษา
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ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้
1. ขัน้ การศึกษาองค์ประกอบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
2. ขั้นการออกแบบพัฒนาและการประเมินสื่อ
3. ขั้นทดลองและศึกษาความคิดเห็น
1. ขัน้ การศึกษาองค์ประกอบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
1.1 ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมาย
กลุ ่ ม เป้ า หมาย คื อ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยพายัพที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ทีล่ งทะเบียนในรายวิชาตรรกวิทยาและ
คณิตศาสตร์ส�ำหรับชีวิตประจ�ำวัน ในภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2556 จ�ำนวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ซึง่ เป็นนักศึกษาทีเ่ รียนในชัน้ เรียน
ของอาจารย์ผู้ให้ข้อมูลเนื้อหาบทเรียนนี้
1.2 การสร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ เ พื่ อ เก็ บ รวบรวม
ข้อมูลส�ำหรับการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
1.2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาเกี่ยวกับความต้องการบท
เรียนอิเล็กทรอนิกส์
1.2.2 ให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบความเหมาะสม
ของแบบสัมภาษณ์
1.2.3 ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์และน�ำไป
ใช้งานจริง
1.3 เก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ ศึกษาองค์ประกอบโดย
การใช้แบบสัมภาษณ์
1.3.1 สัมภาษณ์นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาทีล่ งทะเบียนในรายวิชาตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์
ส�ำหรับชีวิตประจ�ำวันในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
2556 จ�ำนวน 10 คน
1.3.2 น�ำข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ เ พื่ อ เป็ น
แนวทางในการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทวน
ความรูใ้ นรายวิชาตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์ส�ำหรับชีวติ
ประจ�ำวัน

2. ขั้นการออกแบบพัฒนาและการประเมินสื่อ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมี
ดังนี้
2.1 บทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ทบทวน
ความรู้ในรายวิชาตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์ส�ำหรับ
ชีวติ ประจ�ำวัน ในการพัฒนามีล�ำดับขัน้ ตอนตามรูปแบบ
ของ ADDIE Model ประกอบไปด้วย ขั้นการวิเคราะห์,
ขัน้ ออกแบบ, ขัน้ พัฒนา, ขัน้ ทดลองใช้ และ ขัน้ ประเมินผล
2.2 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
มี 2 ประเภท ซึ่งใช้ส�ำหรับประเมินคุณภาพเนื้อหาโดย
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา และประเมินคุณภาพด้าน
การออกแบบและพั ฒ นาบทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โ ดย
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบและพัฒนา
2.3 แบบสอบถามความความคิ ด เห็ น ของ
ผู ้ เ รี ย นที่ มี ต ่ อ บทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ทบทวน
ความรู ้ ร ายวิ ช าตรรกวิ ท ยาและคณิ ต ศาสตร์ ส�ำหรั บ
ชี วิ ต ประจ�ำวั น ส�ำหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยพายัพ
3. ขั้นการทดลองและศึกษาความคิดเห็น
3.1 น�ำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทบทวนความ
รู้วิชาตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์ส�ำหรับชีวิตประจ�ำวัน
ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน ใช้นอกเวลาเรียนผ่านระบบ
บริหารจัดการการเรียนการสอนหรือระบบ LMS ของ
มหาวิทยาลัยพายัพ
3.2 ผู้เรียนท�ำการเสนอความคิดเห็นในการเรียน
ทบทวนด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทบทวนความรู้วิชาตรรกวิทยาและ
คณิตศาสตร์ส�ำหรับชีวิตประจ�ำวัน
3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนใช้ t – test Dependent ส�ำหรับทดสอบความแตก
ต่างของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ก่อนและหลังการเรียนใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์จากเว็บไซต์ http://courseware.payap.
ac.th/ ของมหาวิทยาลัยพายัพ นักศึกษาต้องการให้มี
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทบทวนความรู้เดิมจากการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน คือต้องการ (ร้อยละ 100) โดยอยากให้
มีสิ่งที่เพิ่มเติมจากบทเรียนในรูปแบบใดบ้าง ส่วนมาก
ต้องการ เนือ้ หาเพิม่ เติม การสรุปเนือ้ หา แบบฝึกหัดเสริม
(ร้อยละ 100) และอื่นๆ สรุปประเด็นได้ดังนี้คือ ต้องการ
ให้ มี ส ่ ว นของการฝึ ก คิ ด ค�ำนวณ และ แบบจ�ำลอง
สถานการณ์ต่างๆ ส่วนประกอบที่นักศึกษาต้องการให้
มีในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทบทวนความรู้มีอะไร
บ้าง ส่วนมากต้องการให้มี ข้อความอธิบาย ภาพประกอบ
เสี ยงบรรยาย ภาพเคลื่ อนไหว สื่ อวิ ดีโ อ การโต้ ต อบ
กับสื่อ (ร้อยละ 100) และอื่นๆ สรุปประเด็นได้ดังนี้คือ
เกมฝึกทักษะ และแอนิเมชั่น นักศึกษาคิดว่าจ�ำเป็นหรือ
ไม่ ที่ บ ทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะต้ อ งมี มี แ บบทดสอบ
ก่อนเรียน และหลังเรียน รวมทั้งแบบฝึกหัด เพื่อวัด
และประเมินผลความรู้ของนักศึกษา ส่วนใหญ่คิดว่า
จ�ำเป็น (ร้อยละ 100) การเข้าใช้งานระบบ LMS หรือ
e-Learning ของนักศึกษา ส่วนใหญ่ คือ เข้าใช้ตามที่
อาจารย์ก�ำหนดให้เข้า (ร้อยละ 60) รองลงมา เข้าใช้
งาน 1 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 30) และน้อยสุด เข้าใช้
งานมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 10) การเข้าใช้งาน
ระบบ LMS หรือ e-Learning ของนักศึกษาส่วนใหญ่
คือ ดาวน์โหลดเอกสาร และ ส่งงานผ่านระบบ (ร้อยละ
100) น้อยที่สุด คือ ท�ำแบบฝึกหัด / แบบทดสอบ และ
ใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 20) นักศึกษามีความ
คิดเห็นอย่างไรถ้ามีบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ ใช้ส�ำหรับ
ทบทวนความรูบ้ นระบบ LMS หรือ e-Learning ของทาง
มหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่คดิ ว่ามีประโยชน์ส�ำหรับการเรียนรู้
(ร้อยละ 100) ความคิดเห็นอืน่ ๆ สามารถสรุปประเด็นได้
ดังนีค้ อื มีสอื่ อิเล็กทรอนิกส์ไว้ทบทวนก่อนสอบ สะดวก
ต่อการเข้าใช้งาน และคาดว่าการเรียนรูม้ คี วามจะน่าสนใจ
มากขึ้น ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นส�ำหรับการน�ำ
รายวิชาตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์ส�ำหรับชีวติ ประจ�ำวัน
มาจัดท�ำเป็นบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทบทวนความรู้
สามารถสรุปประเด็นข้อเสนอแนะและความคิดเห็น

1. หาค่ า เฉลี่ ย (Mean) ของคุ ณ ภาพบทเรี ย น
อิเล็กทรอนิกส์ค�ำนวณได้จากสูตร (3)
2. หาค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:
S.D.) ของคุณภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ค�ำนวณจาก
สูตร(3)
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนใช้ t-test Dependent ส�ำหรับทดสอบความแตกต่าง
ของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ก่อนและหลังการเรียนจากการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ค�ำนวณได้จากสูตร (4)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็น
1. ค่าเฉลี่ย (Mean)
2. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. การทดสอบค่าที (t-test)

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ การสัมภาษณ์นักศึกษา
ทั้งหมด 10 คน ที่คาดว่าจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ตรรกวิ ท ยาและคณิ ต ศาสตร์ ส�ำหรั บ ชี วิ ต ประจ�ำวั น
เพือ่ หาองค์ประกอบของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ จากการ
สัมภาษณ์พบว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่ เป็นนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 (ร้อยละ
60) และชั้นปีที่ 2 (ร้อยละ 20) และชั้นปีที่ 4 (ร้อยละ 20)
ปัญหาและอุปสรรค์ที่นักศึกษาพบจากการเรียนในชั้น
เรียน มากที่สุด คือ เรียนแล้วลืม ท�ำให้การเรียนครั้งต่อ
ไปไม่ตอ่ เนือ่ ง (ร้อยละ 100) รองลงมา คือ ปัญหาทางด้าน
เวลาในการเข้าชั้นเรียน (ร้อยละ 90) และ น้อยที่สุด คือ
ไม่เข้าใจเนื้อหาจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน (ร้อยละ 70)
และมี ป ระเด็ น อื่ น ๆ ที่ ส ามารถรวบรวมได้ ดั ง นี้ คื อ
ตามเนื้อหาที่ผู้สอนอธิบายไม่ทัน และ ไม่มีสมาธิในการ
เรียน นักศึกษารู้จักบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่
ไม่รู้จัก (ร้อยละ 80) และ รู้จักบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
(ร้ อ ยละ 20) ส่ ว นที่ รู ้ จั ก เคยเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ บ ทเรี ย น
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การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทบทวนความรู้รายวิชาตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำ�หรับชีวิตประจำ�วัน
สำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ

ดังนี้คือ ดีมากถ้ามีส�ำหรับรายวิชานี้เพราะคณิตศาสตร์
เป็นวิชาที่เข้าใจยากต้องทบทวนบ่อยๆ ถ้ามีบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์วชิ านีจ้ ะท�ำให้การเรียนไม่นา่ เบือ่ น�ำมาใช้
ในการทบทวนนอกเวลาเรียนได้ และต้องการให้มีแบบ
ฝึกหัดมากๆ เพื่อฝึกทักษะของตนเอง
2. ผู้วิจัยได้ท�ำการสร้างและหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทบทวนความรู้วิชา
ตรรกวิ ท ยาและคณิ ต ศาสตร์ ส�ำหรั บ ชี วิ ต ประจ�ำวั น
โดยผ่ า นการประเมิ น คุ ณ ภาพจากผู ้ เ ชี่ ย วชาญทั้ ง ทาง
ด้านเนื้อหา และ ทางด้านการออกแบบ โดยแยกผลการ
ประเมินได้ดังนี้
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพด้ า นเนื้ อ หาบทเรี ย น
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทบทวนความรู้วิชาตรรกวิทยาและ
คณิ ต ศาสตร์ ส�ำหรั บ ชี วิ ต ประจ�ำวั น ส�ำหรั บ นั ก ศึ ก ษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ จากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเนือ้ หา
3 ท่าน ได้ผลการประเมิน ดังนี้ การประเมินคุณภาพ
บทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ทบทวนความรู ้ ร ายวิ ช า
ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ�ำวัน ส�ำหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ ตามความคิด
เห็นของผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 ท่าน โดยรวมอยู่ในระดับ
คุณภาพดีมาก (x = 4.56, S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณา
เป็นส่วนการประเมินทั้งหมด 3 ส่วน พบว่า ส่วนที่อยู่
ในระดับคุณภาพดีมาก (x = 4.67) คือ ส่วนที่ 2 เนื้อหา
บทเรียน และส่วนที่มีระดับคุณภาพรองลงมา คืออยู่ใน
ระดับคุณภาพดีเรียงตามล�ำดับได้ดังนี้คือ ส่วนที่ 3 ส่วน
ประเมินการเรียนรู้ และ ส่วนที่ 1 ส่วนน�ำ (x = 4.47, 4.42)

พิจารณาตามรายการประเมินส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับดีมาก
และ ระดับดี ส่วนรายการที่มีระดับคุณภาพปานกลางคือ
ค�ำแนะน�ำการใช้งาน
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพด้ า นออกแบบและ
พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทบทวนความรู้วิชา
ตรรกวิ ท ยาและคณิ ต ศาสตร์ ส�ำหรั บ ชี วิ ต ประจ�ำวั น
ส�ำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัด
เชียงใหม่ จากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3 ท่าน ได้ผลการ
ประเมิน ดังนี้ การประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบส�ำหรับบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ทบทวน
ความรู ้ ร ายวิ ช าตรรกวิ ท ยาและคณิ ต ศาสตร์ ใ นชี วิ ต
ประจ�ำวัน ส�ำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี
(x = 4.47, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาเป็นส่วนทั้ง 4 ด้าน
พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก (x = 4.75 , S.D.
= 0.43) คือ ด้านปฏิสมั พันธ์และการให้ผลย้อนกลับ ส่วน
ด้านทีอ่ ยูใ่ นระดับคุณภาพดี (x = 4.40, 4.39 , 4.48) ได้แก่
ด้านส่วนน�ำ,ด้านเนื้อหาบทเรียน และ ด้านคุณลักษณะ
ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ตามล�ำดับและมีข้อเสนอ
แนะจากผูเ้ ชีย่ วชาญคือ ควรเพิม่ ส่วนของการแนะน�ำการ
ใช้งานให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ผลการวิเคราะห์การทดลองใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
เพือ่ ทบทวนความรูโ้ ดยการทดลองกับนักศึกษากลุม่ ใหญ่
ซึ่งใกล้เท่ากับกลุ่มตัวอย่างและใช้โปรแกรมค�ำนวณค่า
ประสิทธิภาพ E1/E2 ได้ผลดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพระหว่างเรียนและหลังเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ทบทวน
		 ความรู้รายวิชาตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน
คะแนน

จ�ำนวนผู้เรียน

คะแนนเต็ม คะแนนรวม

x

ร้อยละ

คะแนนระหว่างเรียน (E1)

30

116

3028

100.93

87.01

คะแนนทดสอบหลังเรียน (E2)

30

40

1037

34.57

86.42
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จากตาราง 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละระหว่าง
เรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างกลุ่มใหญ่
เท่ากับ 100.93 และ 34.57 ตามล�ำดับ และเมื่อเปรียบ
เทียบประสิทธิภาพระหว่างเรียนกับหลังเรียน เท่ากับ
87.01/86.42 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในสมมติฐาน
คื อ 80/80 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า บทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์

เพื่อทบทวนความรู้วิชาตรรกวิทยาและชีวิตประจ�ำวัน
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทกี่ �ำหนดไว้และสามารถน�ำไป
ใช้ส�ำหรับการทบทวนความรู้
3. ผลการศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ของนั ก ศึ ก ษาที่ ท�ำการทบทวนความรู ้ ด ้ ว ยบทเรี ย น
อิเล็กทรอนิกส์

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจากบทเรียน
		
อิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ทบทวนความรู้รายวิชาตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ�ำวัน
x
การทดสอบ
N
ก่อนเรียน
30
25.60
หลังเรียน
30
34.57
** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
df=29
จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนน
การท�ำแบบทดสอบก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.60
และ หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 34.11 และเมื่อเปรียบ
เทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
พบว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนที่ทบทวน
บทเรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ฯ สูงกว่าการท�ำ
แบบทดสอบก่อนเรียน เมื่อวิเคราะห์ค่าทางสถิติด้วย
โปรแกรมวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ ค อมพิ ว เตอร์ จากการ
ค�ำนวณ t-test สามารถสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนการทบทวนความรูด้ ว้ ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
วิชาตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์ส�ำหรับชีวิตประจ�ำวัน
และหลังการทบทวนความรูด้ ว้ ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ฯ
มีความแตกต่างกัน โดยหลังการทบทวนความรู้ด้วยบท
เรียนอิเล็กทรอนิกส์ฯ นักศึกษามีผลการเรียนที่สูงขึ้น
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาที่
มี ต ่ อ การทบทวนความรู้ด ้ว ยบทเรีย นอิเล็กทรอนิกส์
พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อทบทวนความรู้รายวิชาตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์
ส�ำหรั บ ชี วิ ต ประจ�ำวั น โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก

S.D.
2.92
2.11

t
-21.384**

Sig
0.0000

(x = 4.40, S.D. = 0.60) โดยมากเป็นล�ำดับที่ 1 คือ ภาพ
กราฟิกเหมาะสมชัดเจนสอดคล้องกับเนือ้ หาและมีความ
สวยงามมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและสร้าง
ภาพ (x = 4.67, S.D. =0.48) ล�ำดับที่ 2 คือ ผูเ้ รียนสามารถ
ตรวจสอบคะแนนได้ทันทีในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
และรู้ข้อผิดพลาดของการท�ำแบบทดสอบพร้อมมีค�ำ
อธิบาย (x= 4.53, S.D. =0.57) ล�ำดับที่ 3 คือ การมีบท
เรียนอิเล็กทรอนิกส์ท�ำให้ผู้เรียนสามารถทบทวนเนื้อหา
ทั้งหมดจากที่เรียนในชั้นเรียน (x = 4.50, S.D. = 0.68)

สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาค้ น คว้ า การพั ฒ นาบทเรี ย น
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทบทวนความรู้รายวิชาตรรกวิทยา
และคณิตศาสตร์ส�ำหรับชีวติ ประจ�ำวัน ส�ำหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ มีประสิทธิภาพเท่ากับ
87.01/86.42 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และมีระดับความคิดเห็นของผูเ้ รียน
ในระดับ สามารถอภิปรายได้ดังนี้
1. การศึกษาองค์ประกอบของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
จากการสัมภาษณ์นักศึกษาที่คาดว่าจะลงทะเบียนเรียน
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การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทบทวนความรู้รายวิชาตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำ�หรับชีวิตประจำ�วัน
สำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ

รายวิชาตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์ส�ำหรับชีวติ ประจ�ำวัน
พบว่า นักศึกษาต้องการให้มีบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ทบทวนความรูใ้ นรายวิชานี้ โดยต้องการให้มสี งิ่ ทีเ่ พิม่ เติม
จากบทเรียนเดิมคือ เนือ้ หาเพิม่ เติม การสรุปเนือ้ หา แบบ
ฝึกหัดเสริม และองค์ประกอบในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ที่ ต ้ อ งการให้ มี คื อ ข้ อ ความอธิ บ าย ภาพประกอบ
เสียงบรรยาย ภาพเคลือ่ นไหว สือ่ วิดโี อ การโต้ตอบกับสือ่
และอื่ น ๆ ที่ ส รุ ป ประเด็ น ได้ คื อ เกมฝึ ก ทั ก ษะ และ
แอนิเมชั่น นอกจากนี้ควรมีการประเมินผลการเรียนรู้
โดยมี แ บบทดสอบก่อ นเรีย น และหลัง เรีย น รวมทั้ง
แบบฝึกหัด เพื่อวัดผลประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา
และจากการสัมภาษณ์พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้งาน
ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน หรือ ระบบ LMS
หรือ e-Learning มหาวิทยาลัยพายัพ ดังนั้น บทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ควรมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญคือ สามารถ
ใช้งานผ่านเครือข่ายและใช่งานร่วมกับระบบบริหาร
จัดการการเรียนการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือ
ต้องรองรับมาตรฐาน SCORM
2. การหาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นบทเรี ย น
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทบทวนความรู้รายวิชาตรรกวิทยา
และคณิตศาสตร์ส�ำหรับชีวติ ประจ�ำวัน ส�ำหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ผลการ
ประเมินคุณภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ฯ ในด้าน
คุณภาพเนื้อหาบทเรียน มีระดับคุณภาพดีมากและการ
ประเมินคุณภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ฯ ในด้าน
การออกแบบและพัฒนา มีระดับคุณภาพดี และการหา
ประสิทธิภาพกับกลุม่ ใหญ่จ�ำนวน 30 คน มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 87.01/86.42 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
เนื่องจากได้ผ่านการวิเคราะห์ออกแบบการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ ตามหลักการออกแบบระบบ ADDIE Model
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่
2.1 ขั้ น วิ เ คราะห์ ผู ้ วิ จั ย ได้ วิ เ คราะห์ ป ั ญ หา
พบว่าผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
ท�ำให้ ก ารเรี ย นในชั้ น เรี ย นเกิ ด การรั บ รู ้ ที่ แ ตกต่ า งกั น
ปั ญ หาจากการลื ม เนื้ อ หาเดิ ม และผู ้ ส อนไม่ ส ามารถ
ทบทวนในเวลาเรี ย นได้ จากการวิ เ คราะห์ ผู ้ เ รี ย น

พบว่ า นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ เ ป็ น นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี
ชั้นปีที่1 และชั้นปีอื่นๆ ส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐาน และ
ความช�ำนาญในรายวิชานี้ที่แตกต่างกัน รวมทั้งความ
สนใจในการเรี ยนน้ อย และส่ วนใหญ่ มีค วามรู ้ ค วาม
สามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเป็น
อย่างดี จากการวิเคราะห์เนื้อหาบทเรียน พบว่า เนื้อหา
ซึ่งประกอบไปด้วยบทเรียน 2 เรื่องหลัก ได้แก่ เรื่อง
ตรรกวิทยาและการใช้เหตุผลในชีวิตประจ�ำวัน และ
เรือ่ งคณิตศาสตร์พนื้ ฐานส�ำหรับชีวติ ประจ�ำวัน ในแต่ละ
บทดังกล่าวประกอบด้วยหัวข้อย่อยทั้งหมด 14 หัวข้อ
และวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบบทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
พบว่า บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้งานร่วมกับ
ระบบบริ ห ารจั ด การการเรี ย นการสอน หรื อ LMS
ที่ใช้โปรแกรมมูเดิล (moodle) ได้ โดยต้องมีมาตรฐาน
SCORM และเป็นบทเรียนทีช่ ว่ ยให้นกั ศึกษาเกิดแรงจูงใจ
ในการเรียนรู้ การวิเคราะห์ในส่วนนีเ้ ป็นการวิเคราะห์เพือ่
น�ำไปสูข่ นั้ ของการออกแบบและเลือกใช้เครือ่ งมือส�ำหรับ
การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ดังที่ Uplus (5) ได้กล่าว
ถึงขั้นวิเคราะห์ว่าเป็นขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์องค์
ประกอบทั้งหมด
2.2 ขั้นออกแบบ (Design) โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ออกแบบโครงสร้างเนื้อหาส�ำหรับ
การพั ฒ นาบทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ประกอบไปด้ ว ย
เนื้อหา วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เทคนิคการน�ำเสนอ
ส่วนปฏิสัมพันธ์ และการประเมินผล โดยออกแบบใน
ลักษณะของ Learning Object โดยการแยกเป็นหน่วยย่อย
สอดคล้องกับบทเรียนที่ใช้ส�ำหรับการทบทวนความรู้ที่
เรียนมาแล้ว
ขัน้ ที่ 2 การออกแบบโครงสร้างและลักษณะ
ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยค�ำนึงถึงความรู้ความ
สามารถของผูเ้ รียนทีแ่ ตกต่างกันโดยได้จากการวิเคราะห์
ผู้เรียน ส่วนนี้เป็นส่วนของการออกแบบหน้าจอ ทั้งด้าน
ของการเลือกสี ภาพ และตัวอักษร ซึ่งเป็นส่วนติดต่อกับ
ผู้เรียน มีลักษณะดังนี้คือ
1. การออกแบบให้ เ กิ ด แรงจู ง ใจ
ในเนื้อหา ผู้วิจัยได้ใช้ภาพและตัวอักษรที่ดึงดูดสายตา
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โดยยึดหลักการใช้ตัวอักษรหนา บาง เพื่อดึงดูดความ
สนใจ ใช้รูปแบบตัวอักษรเดียวกันทั้งบทเรียน การเน้น
หั ว ข้ อ หลั ก การจั ด วางตั ว หนั ง สื อ เน้ น ส่ น ส�ำคั ญ อยู ่
ย่อหน้าแรก และพยายามให้อยู่หน้าเดียวกัน หลีกเลี่ยง
การใช้วธิ เี ลือ่ นข้อความ (Scrolling) ใช้ภาพกราฟฟิกสอง
มิตทิ สี่ อื่ กับบทเรียนมากทีส่ ดุ การใช้สใี ช้หลักการวงล้อสี
(Color Wheel) เพื่อไม่ให้สีตัดกันเกินไป ใช้สีเน้นความ
ส�ำคัญของข้อความ เช่น ค�ำตอบผิดสีแดง การใช้เสียง
ประกอบเป็นเสียงพูดบรรยายประกอบเนื้อหา โดยไม่ใช้
เสียงดนตรีประกอบ เนื่องจากโปรแกรมไม่สามารถลด
เสียงดนตรีประกอบได้ ซึ่งอาจเป็นการรบกวนผู้เรียน
		
2. การออกแบบปุม่ และเครือ่ งหมาย
ต่างๆ มีลักษณะที่กลมกลืนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี
สัญลักษณ์ที่สื่อความหมาย และอยู่ในต�ำแหน่งเดิมเสมอ
		
3. การให้ผู้เรียนสามารถควบคุมบท
เรียน เปิดใช้และทบทวนบทเรียนได้โดยง่าย ผู้วิจัยได้
ออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถเรียนต่อเนือ่ ง
โดยสามารถเลือกเรียนต่อเนื่องจากเดิมได้หรือเลือกเริ่ม
เรียนใหม่
การออกแบบปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการก
ระตือรือร้นในการเรียน ผู้วิจัยได้สอดแทรกส่วนที่เป็น
ปฏิสมั พันธ์ในรูปแบบ แบบจ�ำลอง การคิดวิเคราะห์ และ
เกม ให้กบั บทเรียนบางหน่วย คิดเป็นประมาณ 30% ของ
บทเรียนทั้งหมด
การออกแบบแบบฝึกหัดและแบบทดสอบก่อน
เรี ยนหลั ง เรี ยน โดยใช้ข้อ ค�ำถามทั้ง หมดจากเจ้าของ
รายวิชาเพื่อความถูกต้องตามวัตถุประสงค์ โดยก�ำหนด
เกณฑ์ผ่านที่ 80% และอยู่ในรูปแบบของ SCORM เพื่อ
ให้ระบบ LMS สามารถเก็บผลคะแนนได้ ในส่วนของ
แบบฝึกหัดผู้วิจัยออกแบบให้สามารถฝึกท�ำได้หลายครั้ง
และมีรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับ ถนอมพร
เลาหจรัสแสง (2) ที่ได้กล่าวถึงรูปแบบของ e-Learning
Courseware ในรูปแบบของแบบฝึกหัดว่า คอร์สแวร์แบบ
ฝึกหัด ที่อนุญาตให้ผู้เรียนซ�้ำแล้วซ�้ำอีกเพื่อประยุกต์ใช้
ความรูใ้ ดความรูห้ นึง่ หรือทักษะใดทักษะหนึง่ ส่วนของ
แบบทดสอบ ผู้วิจัยได้ท�ำการออกแบบให้มีแบบทดสอบ
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ก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน โดยผูเ้ รียนสามารถ
ท�ำแบบทดสอบได้ ค รั้ ง เดี ย ว เป็ น ลั ก ษณะของปรนั ย
ดังค�ำกล่าวของ อเลสซี่และทรอลลิป ได้กล่าวถึงใน
จิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรู้การสร้างบทเรียนทาง
คอมพิวเตอร์ (6) ในเรื่องของความเข้าใจ โดยให้ประเมิน
ความรูก้ อ่ นการใช้บทเรียนและได้มวี ตั ถุประสงค์ของการ
เรียนเป็นตัวก�ำหนดและกิจกรรมต่างๆ ในบทเรียน และ
ทั้งแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ผู้วิจัยได้ออกแบบส่วน
ของผลให้ทราบทันที สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วันทนา
จันตา (7) ได้ศึกษาเรื่องการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อทบทวนความรู้พื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป
ส�ำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฟาร์อสี เทอร์น
ได้ ผ ลการทดลองคื อ ผู ้ เ รี ย นสามารถสามารถทราบ
ผลพัฒนาการของตนเองได้ทันที หลังจากท�ำแบบฝึก
ทักษะ แบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบเสร็จ
ขั้นที่ 3 ออกแบบแบบประเมิน ประกอบ
ไปด้วย แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา แบบประเมิน
คุณภาพด้านออกแบบและพัฒนา และแบบสอบถาม
ความคิดเห็น สอดคล้องกับ ไพโรจน์ ตีรณธนากุลและ
คณะ (8) กล่าวว่าการตรวจสอบคุณภาพมัลติมีเดียของ
บทเรียนเป็นการตรวจสอบคุณภาพมัลติมีเดียของบท
เรียน เยาวลักษณ์ เตียรณบรรจง และคณะ (9) ได้กล่าว
ถึงการประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียไว้ว่าสื่อมัลติมีเดีย
ที่มีคุณภาพจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาวิชาได้เร็วขึ้น
เร้าความสนใจ ง่ายต่อการใช้งาน
ขั้ น ตอนการออกแบบดั ง กล่ า ว สอดคล้ อ ง
กั บ UPlus (5) ที่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง ขั้ น ตอนการออกแบบ
บทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยการ
ออกแบบเนื้อหา โครงสร้าง ส่วนปฏิสัมพันธ์และการ
เชื่อมโยง ผู้วิจัยใช้หลักจิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรู้
ตามหลักจิตวิทยาของ อเลสซี่และทรอลลิป ที่กล่าว
ถึ ง แนวคิ ด ทางด้ า นจิ ต วิ ท ยาพุ ท ธพิ สั ย เกี่ ย วกั บ การ
เรี ย นรู ้ ข องมนุ ษ ย์ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การออกแบบสื่ อ
การสอน (6) และผูว้ จิ ยั ได้จดั ท�ำสตอรีบ่ อร์ด สอดคล้องกับ
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2) ได้กล่าวถึงการออกแบบ
e-Learning e-Courseware ว่าการออกแบบส่วนของ
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การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทบทวนความรู้รายวิชาตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำ�หรับชีวิตประจำ�วัน
สำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ

เนื้อหาคอร์สแวร์ อาจอยู่ในลักษณะของสตอรี่บอร์ดบน
กระดาษหรือลักษณะของอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
2.3 ขัน้ พัฒนา (Development) มีขนั้ ตอนต่อไปนี้
2.3.1 สร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ตามที่
ออกแบบไว้และเลือกโปรแกรมที่เหมาะสม ดังขั้นตอน
ต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 น�ำเนือ้ หาบทเรียนทัง้ หมด
ที่อยู่ในรูปแบบพรีเซนต์เตชั่นหรือพาวเวอร์พอยต์จาก
ผู้สอนที่ใช้ในชั้นเรียน มาปรับเปลี่ยนในส่วนของภาพ
ตัวอักษร แอนนิเมชั่น และเพิ่มส่วนของปฏิสัมพันธ์
กับบทเรียนบางส่วน ทั้งนี้เพื่อการทบทวนความรู้ให้กับ
ผูเ้ รียน ขัน้ ตอนดังกล่าวใช้เครือ่ งมือไมโครซอฟต์ออฟฟิต
พาวเวอร์พอยต์ทงั้ หมด สอดคล้องกับ พนัส หันนาคินทร์
และพิทักษ์ รักษพลเดช (10) ได้กล่าวถึงการทบทวนไว้
ว่า การทบทวนมีลักษณะคล้ายกับการท�ำการฝึกหัดท�ำ
แบบฝึกหัด แต่มีลักษณะพิเศษกว่าคือ ในการทบทวน
นั้นเป็นการรวมรวมจัดหมวดหมู่ความรู้ ความคิดที่เคย
เรียนมาเรียนอีกครัง้ และ เบ็ญจา โสตรยม (1) ได้กล่าวว่า
การทบทวนความรู ้ ที่ เ รี ย นมาท�ำให้ ผู ้ เ รี ย นเกิ ด ความ
แม่นย�ำในเนื้อหามากขึ้น
ขัน้ ตอนที่ 2 บันทึกเสียงประกอบการ
บรรยายและตัดต่อเสียงให้มีคุณภาพตรงกับเนื้อหา
		
ขั้นตอนที่ 3 น�ำเสียงที่ได้เข้าสู่บท
เรียนให้ตรงกับเนื้อหา รวมทั้งจัดล�ำดับเหตุการณ์ให้ตรง
กับแอนนิเมชั่นที่ผู้วิจัยได้ท�ำไว้ในบทเรียน
ขั้นตอนที่ 4 สร้างแบบฝึกหัดและ
แบบทดสอบดังที่ออกแบบไว้และให้อยู่ท้ายเนื้อหาของ
แต่ละบทเรียน
		
ขั้นตอนที่ 5 สร้างสื่อการสอนให้อยู่
ในรูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับมาตรฐาน
SCORM โดยจัดท�ำเป็นหมวดหมูย่ อ่ ยๆ แล้วน�ำไปใช้งาน
บนระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน หรือระบบ
LMS ของมหาวิทยาลัยพายัพ ผูส้ อนได้รวบรวมบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ นี้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาที่สร้างขึ้น
ในระบบ โดยแยกเป็นหน่วยการเรียนรู้เป็นหัวข้อย่อย
ตามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น แล้วน�ำขึ้นแสดงให้ผู้เรียนเห็น

เมือ่ มีการเรียนรูใ้ นหัวข้อนัน้ ๆ ผ่านไปแล้วจากในชัน้ เรียน
เพือ่ ให้ผเู้ รียนซึง่ เป็นกลุม่ ตัวอย่างของการศึกษาครัง้ เข้าใช้
งานเพื่อการทบทวนความรู้
2.3.2 น�ำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและขอค�ำแนะน�ำ และ
น�ำมาปรับปรุงแก้ไขเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาคุณภาพ
ด้านเนื้อหา ซึ่งได้ผลการประเมินในระดับดีมาก และ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินคุณภาพด้านการออกแบบและ
พัฒนา ซึ่งได้ผลการประเมินในระดับดี ซึ่งหมายถึงบท
เรียนอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีคุณภาพเหมาะส�ำหรับการน�ำไป
ใช้ทบทวนบทเรียน
2.3.3 หาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย น
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จากกลุ ่ ม ทดลองจ�ำนวน 30 คน
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.01/86.42 ตามเกณฑ์ 80/80
ที่ ตั้งไว้ สอดคล้ องกั บ วรั ญ ญา มี ฮะ (11) ได้ ท�ำการ
ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาบทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Learning) เรื่ อ ง การสื่ อ สารข้ อ มู ล และเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทรา
ชินทู ศิ สตรีวทิ ยา ประสิทธิภาพ 94.67/90.00 เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ สายใจ ทองเนียม (12) ได้ท�ำการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา THA
106 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) หรือบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายเพื่อหาประสิทธิภาพของบท
เรียนอิเล็กทรอนิกส์พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์มปี ระสิทธิภาพ 81.29/83.58 สูงกว่าเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ 80/80
2.4 ขั้นทดลองใช้ (Implementation) ทดลอง
กั บ ก ลุ ่ ม ตั ว อ ย ่ า ง 3 0 ค น เ พื่ อ ห า ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์
โดยนักศึกษาเข้าใช้งานผ่านระบบ LMS และอาจารย์
ผู้สอนเป็นผู้ก�ำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อนักศึกษา
เรี ย นรู ้ แ ละท�ำแบบฝึ ก หั ด รวมทั้ ง แบบทดสอบ
ผลคะแนนที่ได้จะถูกเก็บไว้บนระบบ LMS เนื่องจากบท
เรียนอิเล็กทรอนิกส์ทสี่ ร้างขึน้ รองรับมาตรฐาน SCORM
ผู ้ ส อนเป็ น ผู ้ ส ่ ง ออกคะแนนจากระบบให้ กั บ ผู ้ วิ จั ย
เพื่ อ น�ำไปศึ ก ษาการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ
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เรียน และผู้วิจัยแจกแบบสอบถามความคิดเห็นต่อบท
เรียนอิเล็กทรอนิกส์ให้กับนักศึกษา เพื่อศึกษาและเขียน
รายงานความคิดเห็น
2.5 ขัน้ ประเมินผล (Evaluation) ผูว้ จิ ยั รวบรวม
คะแนนทั้งหมดจากผู้สอน เพื่อการหาประสิทธิภาพ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สอดคล้องกับ Uplus (5)
กล่าวถึงในขั้นการประเมินผล เป็นขั้นสุดท้าย คือหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ Online e-Leaning
ที่ผลิตขึ้นมาโดยอาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการเป็น
ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง
3. การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนที่
สูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ซึ่ ง ตรงตามสมมุ ติ ฐ านการวิ จั ย ที่ ตั้ ง ไว้ แสดงว่ า
นักศึกษาที่มีการทบทวนความรู้ด้วยการเรียนรู้ผ่านบท
เรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์
พื้นฐานส�ำหรับชีวิตประจ�ำวัน มีการพัฒนาการเรียน
ที่ดีขึ้น มีความรู้เพิ่มมากขึ้น และจากการที่น�ำบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ วิชาตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ส�ำหรับชีวติ ประจ�ำวันใช้งานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ใน
รูปแบบของ e-Learning โดยการใช้ระบบบริหารจัดการ
การเรียนการสอนหรือระบบ LMS เป็นส่วนหนึ่งที่มี
ผลท�ำให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนที่
สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับ จากการใช้บทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบของการทบทวนความรู้ โดยใช้
เวลานอกชัน้ เรียน ซึง่ ท�ำให้นกั ศึกษาสามารถเรียนรูไ้ ด้เอง
โดยไม่มขี อ้ จ�ำกัดทางด้านเวลา และสถานที่ สามารถเรียน
ทบทวนซำ�้ ได้อย่างไม่จ�ำกัด มีแบบฝึกหัดทีส่ ามารถฝึกท�ำ
ได้เรื่อยๆ และรับผลย้อนกลับทันที จึงท�ำให้นักศึกษา
มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนทีส่ งู ขึน้ กว่าก่อนเรียน
4 ผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู ้ เ รี ย น
ทีท่ บทวนความรูด้ ว้ ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ทบทวน
ความรู้รายวิชาตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์ส�ำหรับชีวิต
ประจ�ำวัน อยู ่ ใ นระดั บ มาก และเมื่ อ พิ จ ราณาเป็ น ราย
ข้ อ พบว่ า ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว นั ก ศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ
บทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ทบทวน

ความรู้รายวิชาตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์ส�ำหรับชีวิต
ประจ�ำวั น อยู ่ ใ นระดั บ ที่ ม ากเช่ น กั น ซึ่ ง ตรงตาม
สมมุ ติ ฐ านการวิ จั ย ที่ ตั้ ง ไว้ ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจาก บทเรี ย น
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นสิ่งแปลกใหม่ส�ำหรับนักศึกษาบาง
กลุ่มจากการสัมภาษณ์ในข้างต้น และมีการน�ำเนื้อหามา
ออกแบบให้มีกราฟฟิกที่สวยงามสร้างความน่าสนใจ
มีส่วนปฏิสัมพันธ์เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองได้วิเคราห์
มีส่วนของแบบฝึกหัดที่มีผลย้อนกลับทันทีท�ำให้ผู้เรียน
ได้รู้ข้อผิดพลาดของตนเอง รวมทั้งผู้เรียนสามารถเรียน
รู้ได้อย่างไม่จ�ำกัดทั้งเวลาและสถานที่

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 การใช้งานบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้งาน
ร่วมกับระบบ LMS หรือระบบบริหารจัดการการเรียนรู้
ผูใ้ ช้ตอ้ งมีการเชือ่ มต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และต้อง
เป็นสมาชิกของวิชานั้นๆ ซึ่งจะให้ผู้เรียนสามารถตรวจ
สอบความก้าวหน้าของตนเองได้
1.2 การใช้ ง านบทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ผู ้ เ รี ย นสามารถเรี ย นรู ้ ไ ด้ ผ ่ า นอุ ป กรณ์ ไ ด้ ห ลากหลาย
ทั้งคอมพิวเตอร์พีซี โน้ตบุค และยังสามารถเรียนรู้ผ่าน
แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนได้เป็นอย่างดี อุปกรณ์เหล่านั้น
ต้องสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ และ
มี โปรแกรมเว็ บเบราเซอร์ แต่ยังมีข้ อจ�ำกัดคื อ ยังไม่
สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ
IOS ได้
1.3 คุณลักษณะของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ต้องรองรับมาตรฐาน SCORM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถใช้งานผ่านเครือข่าย รวมทัง้ สือ่ เสริมอืน่ ๆ ได้
1.4 การออกแบบหน้าจอ หรือส่วนติดต่อกับ
ผู้เรียน ควรใช้ตัวอักษรตัวหนา คู่กับตัวอักษรตัวบาง
จะท�ำให้ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้มาก
1.5 การใช้ตัวอักษรแบบเดียวกัน และเมื่อน�ำ
รูปแบบที่มีประสิทธิภาพมาใช้ ผู้เรียนจะท�ำสิ่งต่างๆ
เหล่านี้ได้รวดเร็วขึ้น เช่น มองเห็นหัวเรื่องได้เร็วขึ้น
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การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทบทวนความรู้รายวิชาตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำ�หรับชีวิตประจำ�วัน
สำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ

มองเห็นหัวข้อที่เป็นหัวข้อหลัก เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างข้อความและส่วนประกอบอื่นๆ
1.6 ภาพกราฟิก ใช้เป็นแบบสองมิติที่สื่อกับ
บทเรี ย นให้ ม ากที่ สุ ด ทั้ ง ที่ เ ป็ น ภาพเคลื่ อ นไหว และ
ไม่เคลื่อนไหว โดยเน้นให้สามารถเข้าใจง่าย สื่อความ
หมาย และตรงประเด็นกับเนื้อหา
1.7 การสร้ า งปฏิ สั ม พั น ธ์ ห รื อ การโต้ ต อบ
ระหว่างผู้เรียนกับบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้
เครื่องมือสร้างแอนิเมชั่นในโปรแกรมไมโครซอฟต์พาว
เวอร์พอยต์มาประยุกต์ใช้ส�ำหรับการสร้างส่วนทีเ่ ป็นการ
โต้ตอบได้
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรพัฒนาบทเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ให้มสี ว่ นของปฏิสมั พันธ์มากขึน้ ในรูปแบบของเกม และ
ควรมีสื่อวีดีทัศน์เสริมเข้ามาในบทเรียน
2.2 ควรพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ส�ำหรับ
รายวิชาอื่นๆ ต่อไป
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บทคัดย่อ
บทความนีเ้ ป็นการศึกษาเชิงพรรณนา มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์
ต่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ต่อการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยจำ�แนกตาม เพศ และสายวิชาชีพ
กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ� และ
พนักงานราชการ จำ�นวน 64 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย ความคิดเห็น 6 ด้าน คือ ด้านผู้ประเมิน
ด้านวิธีการประเมิน ด้านเกณฑ์การประเมิน ด้านการกำ�หนดช่วงเวลาประเมิน ด้านสมรรถนะที่ประเมิน และด้าน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพระบบ การประเมินแบ่งเป็น 5 ระดับ ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา
โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน และตรวจสอบความเที่ยงจากกลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 15 คน พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ
ครอนบาช 0.96 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามไปยังกลุม่ ตัวอย่าง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป
และ ข้อมูลทั่วไปวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สำ�หรับการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรจำ�แนกตามเพศ
และสายวิชาชีพโดยใช้สถิติการทดสอบ t-test
ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.3 อายุเฉลี่ย 46 ปี (S.D.=9.81) เป็นสายอาจารย์ ร้อยละ
65.6 และสายสนับสนุน ร้อยละ 34.4 ระยะเวลาการปฏิบัติงานในคณะสาธารณสุขศาสตร์ เฉลี่ย 17 ปี (S.D.=9.76)
พบว่า บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีความเห็นด้วยกับการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (x = 3.91, S.D.=0.44) เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า บุคลากรเห็นด้วยกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านวิธีการประเมิน มากที่สุด (x = 4.10, S.D.=0.44) รองลงมาได้แก่
ด้านผู้ประเมิน ด้านการกำ�หนดช่วงเวลาประเมิน ด้านเกณฑ์การประเมิน ด้านสมรรถนะที่ประเมิน ด้านประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและคุณภาพของระบบ ตามลำ�ดับ (โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.04 ± 0.50, 3.95 ± 0.76, 3.91 ± 0.55, 3.73 ± 0.64,
และ 3.71 ± 0.58 ตามลำ�ดับ)
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ความคิดเห็นของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ต่อมาตรฐานการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของบุคลากรต่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นระหว่างเพศ และสายวิชาชีพ พบว่าไม่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ทางสถิติ (p-value > 0.05 )
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ
การที่ผู้บริหารระดับสูงมอบหมายให้ผู้บริหารระดับกลางเป็นผู้กำ�หนดภาระงาน ซึ่งอาจไม่ตรงตามความต้องการของ
คณะ รวมทั้งเกณฑ์ในการประเมินแต่ละคนไม่เหมือนกัน และยังไม่ใช้ผลการประเมินไปสู่การพัฒนา
สรุป: บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีความเห็นด้วยกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ: ผู้บริหารระดับสูงควรกำ�หนดภาระงานและเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน และใช้ผลการประเมิน
สู่การพัฒนาต่อไป
คำ�สำ�คัญ : บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มาตรฐานการประเมินผล การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

Abstract
This descriptive study was aimed to investigate and compare the opinion of staff from the Faculty of Public
Health in the evaluation of work performance in Khon Kaen University. Gender and positions were classified in this
study. The samples were 64 staff members of the Faculty of Public Health which are government official, university
official, employee, and government employee. Tool of the study was the questionnaire about the opinion on
evaluation of work performance in Khon Kaen University. The questionnaires which consist of six paths of opinion
which are assessor, evaluation method, evaluation criteria, evaluation period, evaluation capacity, efficiency and
evaluation, and quality of system was created by the researcher. The evaluation was categorized into five levels which
examined by three experts following by the questionnaire Tryout with 15 subjects. The study found that the coefficient
Alpha of Cronbach was 0.96. Sending questionnaire to the samples was the way of data collecting. Data was analyzed
by using the processed software. The general information was described by using descriptive statistical analysis.
The comparison of the opinion of staff members was classified to gender and positions using t-test.
The samples are female (70.3%). The average age is 46 (SD = 9.81). The samples are lecturers (65.6%) and
supporting staff (34.4%). The average of performance time is 17 years (SD = 9.76). The study found that staff
members agree with the evaluation of work performance in Khon Kaen University for overall on evaluation method
which is satisfy level in average (x =3.91, S.D.=0.44). The result showed that staff members agree with the
evaluation of work performance in Khon Kaen University for aspect on evaluation method which is the most satisfy
level in average (x = 4.10, S.D.=0.44). Next, the assessor, evaluation period, evaluation criteria, evaluation
capacity, efficiency and evaluation, and quality of system are in average at 4.04 ± 0.50, 3.95 ± 0.76, 3.91 ± 0.55, 3.73
± 0.64, and 3.71 ± 0.58 respectively.
The comparison between gender and type of position do not have an effect on the evaluation of work
performance in Khon Kaen University with significantly (P-value < 0.05).
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The samples believe that the problems and obstacles of the evaluation of work performance in Khon Kaen
University are the chief executive assigns the head of section or department to specify work load of staff which may
not approach to the requirement of faculty. The criteria of each position are difference. The results of evaluation has
never used for the development.
Conclusion: Staff members of the Faculty of Public Health satisfy with the evaluation of work performance
in Khon Kaen University.
Recommendation: the chief executive should specify and clarify work load and criteria and use the result of
the evaluation for the future development.
Keywords : Faculty of Public Health’s Personnel , Evaluation Standard , Performance Evaluation

บทน�ำ
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านเป็ น เครื่ อ งมื อ
ส�ำคัญของผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ สามารถใช้คนให้ตรงกับความ
รู้ความสามารถและตามความเหมาะสมของงาน ทั้งยังมี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนงานขององค์กร ซึ่งการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมีส่วนส�ำคัญที่จะช่วยให้การ
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานมีขอบเขตขอบคลุม
ตั้ ง แต่ ก ารประเมิ น ผลบุ ค คลก่ อ นเข้ า มาปฏิ บั ติ ง าน
เพื่อเลือกสรรบุคคลเข้ามาสู่องค์กร (Evaluation for
Selection) และการประเมินลการปฏิบัติงานเมื่อเข้า
มาท�ำงานแล้ว (Performance Evaluation) (1) ส�ำหรับ
การฝึ ก อบรมและการพั ฒ นาบุ ค ลากรในด้ า นต่ า งๆ
การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาทราบจุ ด เด่ น จุ ด ด้ อ ย ระบบขี ด ความ
สามารถ และศั ก ยภาพของผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านแต่ ล ะคน
องค์กรจะได้ปรับปรุงแก้ไขจุดด้อยและพัฒนาจุดเด่น
ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและเหมาะสม เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรมี ขี ด
ความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น
อันจะน�ำสู่กระบวนการพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมให้
ด�ำรงต�ำแหน่งสูงขึ้น รวมทั้งการพัฒนาความก้าวหน้า
ในสายวิชาชีพ นอกจากนี้การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ยังรวมถึงการพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนขั้น
เงินเดือน หากบุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุ

ตามมาตรฐานหรือเป้าหมายที่ก�ำหนด ก็จะเป็นข้อมูลใน
การตัดสินใจให้บคุ ลากรมีการปรับปรุงพัฒนาตนเองหรือ
ให้บุคลากรพ้นสภาพจากการเป็นบุคลากรขององค์กร
ในที่สุด
การบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ร าชการ หมายถึ ง
กระบวนการด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อผลักดัน
ให้ ผ ลการปฏิ บั ติ ร าชการขององค์ ก รบรรลุ เ ป้ า หมาย
ด้วยการเชือ่ มโยงเป้าหมายผลการ ปฏิบตั ริ าชการในระดับ
องค์กร ระดับหน่วยงาน จนถึงระดับบุคคลเข้าด้วยกัน
โดยผ่านกระบวนการก�ำหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรทีช่ ดั เจน การพัฒนาผูป้ ฏิบตั งิ าน อย่าง
เหมาะสม การติดตามผลการปฏิบตั ริ าชการอย่างต่อเนือ่ ง
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการที่ ส อดคล้ อ งกั บ
เป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้ และผลที่ได้จากการประเมินน�ำ
ไปประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การเลื่อนเงินเดือน เป็นต้น (2)
ดังนั้นการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล
จึงเป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญที่สุดของกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง
อย่างเป็นระบบ ช่วยให้ผบู้ ริหารพิจารณาบุคลากรภายใน
คณะได้อย่างมีเหตุมีผล โดยในการวิจัยครั้งนี้จะขอกล่าว
ถึงเฉพาะการประเมินผลการปฏิบตั งิ านเมือ่ เข้ามาท�ำงาน
แล้วเท่านั้น
ในปี พ.ศ. 2553 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ใช้
ระบบการประเมินการปฏิบัติราชการแยกประเภทดังนี้
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ความคิดเห็นของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ต่อมาตรฐานการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

- บุ ค ลากรสายวิ ช าการ ประเภทข้ า ราชการ
ทางคณะได้ก�ำหนดตัวชีว้ ดั ในการประเมินโดยใช้ KPI เป็น
ตัวก�ำหนด และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ�ำคณะ
- บุ ค ลาการสายวิ ช าการ ประเภทพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ทางคณะได้จัดตั้งคณะกรรมการร่างแบบ
ประเมินและผู้บริหารร่วมพิจารณาและผ่านความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการประจ�ำคณะ
- บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น คณะได้ ใ ห้ บุ ค ลากร
จัดท�ำข้อก�ำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ (Position
Description: PD) รายบุคคล และก�ำหนดตัวชี้วัดในการ
ประเมินรายบุคคล
ปั จ จุ บั น คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ได้ ด�ำเนิ น
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรฐานการ
ประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ขอนแก่ น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น จั ด ท�ำขึ้ น เพื่ อ ให้
สอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น (3) กลยุ ท ธ์ ที่ 1 การบริ ห าร
ผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 โดยระบบการประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินจะต้องจัดท�ำข้อตกลง
และแบบประเมินผลสัมฤทธิข์ องงาน ให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนแรกของรอบการประเมิน ดังนี้
รอบที่ 1 ภายในเดือนพฤษภาคม
รอบที่ 2 ภายในเดือนพฤศจิกายน
และเมื่อสิ้นรอบการประเมิน ผู้ประเมินและผู้รับ
การประเมินร่วมกันวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของงาน หรือ
ผลส�ำเร็จของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติราชการ
โดยประเมินจากสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ�ำกลุ่ม
งาน และสมรรถนะทางการบริหาร เพือ่ หาความจ�ำเป็นใน
การพัฒนาเป็นรายบุคคล โดยท�ำการประเมินในแต่ละองค์
ประกอบตามข้อตกลงการประเมินที่ก�ำหนด
ผูป้ ระเมินแจ้งผลการประเมินให้บคุ ลากรในสังกัด
ทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายชื่อ

รับทราบผลการประเมิน และน�ำผลการประเมินดังกล่าว
ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาระบบการ
บริหารงานเพื่อการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ดังนั้น ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจึงได้มีความสนใจ
ที่จะศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ต่อมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็น
แนวทางให้ผู้บริหารในการจัดท�ำและพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ต่อมาตรฐานการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งปัญหา
อุ ป สรรค และข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ มาตรฐานการ
ประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
และเพื่ อ เปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ต่อมาตรฐานการประเมินผลการ
ปฏิบตั ริ าชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยจ�ำแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ และสายวิชาชีพ

วิธีการด�ำเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา
(Descriptive Research)
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรที่ ศึก ษาในครั้ งนี้ ได้ แก่ บุ ค ลากรใน
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วยข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลูกจ้างชัว่ คราว พนักงาน
ราชการ จ�ำนวนทั้งหมด 74 คน
ระยะเวลาระหว่างวันที่ 3-15 ตุลาคม 2556
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ เป็นแบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้นเอง โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
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ที่เกี่ยวข้องกับ แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น มาตรฐาน
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของมหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่น แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ น�ำมาก�ำหนดกรอบในการวิจยั
และแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
มี ลั ก ษณะเป็ น แบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ประกอบด้วย เพศ อายุ สายวิชาชีพ ต�ำแหน่ง ระยะเวลา
การปฏิบัติงานในคณะสาธารณสุขศาสตร์ และวุฒิการ
ศึกษาสูงสุด
ตอนที่ 2 เป็นค�ำถามปลายปิด สอบถามคิดเห็น
ของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์เกี่ยวกับมาตรฐาน
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของมหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่น แบ่งออกเป็น 6 ด้าน คือ ด้านที่ 1 ผูป้ ระเมิน ด้าน
ที่ 2 วิธีการประเมิน ด้านที่ 3 เกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 4
การก�ำหนดช่วงเวลาประเมิน ด้านที่ 5 สมรรถนะที่
ประเมิน และด้านที่ 6 ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
คุณภาพของระบบ มีตัวเลือก 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2, 1
มีเกณฑ์ให้คะแนนดังนี้
ความคิดเห็น
ค่าคะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
การแปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผลโดยน�ำมาจัด 3 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์การแบ่งกลุม่ ตามแนวคิดของ เบสท์ โดยใช้
คะแนนสูงสุดลบด้วยคะแนนตำ�่ สุด และหารด้วยจ�ำนวน
กลุ่ม หรือระดับที่ต้องการแบ่งดังนี้
คะแนนสูงสุด - คะแนนต�่ำสุด = 5 - 1 = 1.33
ระดับการวัด
3
ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงน�ำช่วงค่าคะแนนในชั้นมาจัด
แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง น้อย โดยก�ำหนด
ช่วงคะแนนเฉลี่ยดังนี้

ช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.68 - 5.00 หมายถึง อยู่ในระดับมาก
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.34 - 3.67 หมายถึง อยูร่ ะดับปานกลาง
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 2.33 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย
จ�ำนวนค�ำถามทัง้ หมด 21 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็นค�ำถามแบบตรวจสอบรายการและ
ค�ำถามปลายเปิดเพือ่ ให้บคุ ลากรตอบปัญหาอุปสรรคและ
แสดงข้อเสนอแนะ เกีย่ วกับมาตรฐานการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
การตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ได้ ต รวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยคณะผู้วิจัย
ได้ น�ำแบบสอบถามที่ สร้ า งขึ้ น ไปให้ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี
ความเชี่ยวชาญตรวจสอบ จ�ำนวน 3 ท่าน และหลังจาก
พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถาม
มาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมตามค�ำแนะน�ำ และน�ำ
เครื่องมือที่ผ่านการวิเคราะห์ความตรงตามเนื้อหาไป
ทดลองใช้ (Try Out) ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน คือ บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ำนวน 15 คน ได้ผลการทดสอบ
ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได้เท่ากับ 0.968

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู ้ วิ จั ย ด�ำเนิ น การเก็ บ
รวบรวมข้อมูลโดยด�ำเนินการ ดังนี้
(1) จัดท�ำหนังสือขอความอนุเคราะห์แจกและ
ตอบแบบสอบถามกับกลุม่ ตัวอย่าง จากหัวหน้าโครงการ
วิ จั ย การประเมิ น ผลความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรคณะ
สาธารณสุขศาสตร์เกีย่ วกับมาตรฐานการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึงบุคลากร
(จ�ำนวน 74 ฉบับ) ในสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(2) จัดส่งหนังสือและประสานงานเก็บรวบรวม
แบบสอบถามคืน
(3) การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู ้ วิ จั ย ได้ ข อความ
อนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกคนให้สง่ แบบสอบถามทีต่ อบ
แล้วคืนภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2556
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(4) ระยะเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย เก็บข้อมูล
ระหว่างวันที่ 3-15 ตุลาคม 2556
(5) เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้ว จะตรวจ
ทานความครบถ้วน ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามแต่ละชุดทีก่ ลับมา น�ำแบบสอบถามทีไ่ ด้มา
ลงรหัสแบบสอบถามแต่ละชุดตามคูม่ อื ลงรหัส
(6) ผลการด�ำเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล วิ จั ย การเก็ บ
ข้อมูลได้รบั แบบสอบถามกลับคืนมาทัง้ สิน้ จ�ำนวน 64 ชุด
คิดเป็น ร้อยละ 86.5
(7) คณะผู้วิจัยท�ำการบันทึกลงในคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป เพือ่ น�ำข้อมูลไปวิเคราะห์ตอ่ ไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเลือกใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
ในการค�ำนวณหาค่าสถิตติ า่ งๆ ในส่วนของสถิตพิ รรณนา

ได้แก่ จ�ำนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ค่ามัธยฐาน ค่าต�ำ่ สุด และค่าสูงสุด และสถิตอิ นุมาน ได้แก่
ค่าความเชื่อมั่น การเปรียบเทียบ (T-Test) ระหว่างเพศ
(ชาย-หญิง) และสายวิชาชีพ (อาจารย์-สายสนับสนุน) แล้ว
น�ำเสนอข้อมูลในรูปตารางและการพรรณนา

ผลการวิจัย
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง
ร้อยละ 70.3 อายุเฉลีย่ 46 ปี (S.D.=9.81) สายอาจารย์ ร้อย
ละ 65.6 สายสนับสนุน ร้อยละ 34.4 ระยะเวลาการปฏิบตั ิ
งานในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ค่าเฉลีย่ 17 ปี (S.D.=9.76)
(ดังตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 จ�ำนวน ร้อยละ คุณลักษณะส่วนบุคคล ของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คุณลักษณะส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี)
ต�่ำกว่า 30 ปี
30-37 ปี
38-45 ปี
46-53 ปี
54 ปีขึ้นไป
(Mean = 46.17, S.D.=9.819, Min = 25, Max = 61)
สายวิชาชีพ
สายอาจารย์
สายสนับสนุน

จ�ำนวน
(N=64)

ร้อยละ

19
45

29.7
70.3

7
12
6
21
18

10.9
18.8
9.4
32.8
28.1

42
22

65.6
34.4
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ตารางที่ 1 จ�ำนวน ร้อยละ คุณลักษณะส่วนบุคคล ของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ต่อ)
คุณลักษณะส่วนบุคคล
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในคณะสาธารณสุขศาสตร์
น้อยกว่า 5 ปี
6-12 ปี
13-19 ปี
20-26 ปี
27 ปีขึ้นไป
(Mean = 17.40, S.D. = 9.763, Min = 2, Max = 35)
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ต�่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ระดับความคิดเห็นของบุคลากรคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ต่อมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จากการศึ ก ษา พบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของ
บุ ค ลากรคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ต่ อ มาตรฐานการ
ประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.91 (S.D.=0.44)
เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นพบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของ
บุ ค ลากร ที่ มี ค ่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ด้ า นวิ ธี ก ารประเมิ น
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10
(S.D.=0.44) รองลงมา ได้แก่ด้านผู้ประเมิน มีความคิด
เห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 (S.D.=0.50)
ด้านการก�ำหนดช่วงเวลาประเมิน มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 (S.D.=0.76) ด้านเกณฑ์

จ�ำนวน
(N=64)
40
17
5
2

ร้อยละ
62.5
26.6
7.8
3.1

11
13
9
18
13

17.2
20.3
14.1
28.1
20.3

3
17
18
26

4.7
26.6
28.1
40.6

การประเมิน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.91 (S.D.=0.55) ด้านสมรรถนะที่ประเมิน
มี ค วามคิ ดเห็ น อยู ่ ใ นระดั บ มาก ค่ า เฉลี่ ยเท่ า กั บ 3.73
(S.D.=0.64) ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพ
ของระบบ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
3.71 (S.D.=0.58) (ดังตารางที่ 2)
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ต่อมาตรฐานการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลการศึกษา พบว่า เพศ และสายวิชาชีพ ไม่มี
ความคิดเห็นต่อมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส�ำคัญที่ 0.05 (ดังตารางที่ 3-4)

20

ความคิดเห็นของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ต่อมาตรฐานการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ต่อมาตรฐาน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ำแนกรายด้าน
ความคิดเห็น

Mean
4.04
4.10
3.91
3.95
3.73
3.71
3.91

ด้านผู้ประเมิน
ด้านวิธกี ารประเมิน
ด้านเกณฑ์การประเมิน
ด้านการก�ำหนดช่วงเวลาประเมิน
ด้านสมรรถนะที่ประเมิน
ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพของระบบ
ภาพรวม

S.D.
0.50
0.44
0.55
0.76
0.64
0.58
0.44

การแปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบระหว่างเพศ กับความคิดเห็นของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ต่อมาตรฐานการประเมินผล
		
การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพศ
เพศชาย

ความคิดเห็นของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์
ต่อมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
x
S.D.
95%CI
t-test
df
p>0.05
2.78
0.41
-.201 ถึง .269

เพศหญิง

2.75

.288

62

<0.05

0.43

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบระหว่างสายวิชาชีพ กับความคิดเห็นของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ต่อมาตรฐานการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สายวิชาชีพ
สายอาจารย์

ความคิดเห็นของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์
ต่อมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
x
S.D.
95%CI
t-test
df
p>0.05
2.76
0.43
-.237 ถึง .215

สายสนับสนุน

2.77

0.42

.096

62

<0.05
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ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษา พบว่า
(1) ปัญหาอุปสรรค ต่อมาตรฐานการประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย เรียงจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารไม่มีส่วนร่วมในการก�ำหนดภาระ
งานร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่มอบหมายให้หัวหน้า
ภาควิชา และหัวหน้างาน เป็นผู้ก�ำหนดแทน คิดเป็น
ร้อยละ 26.3 เกณฑ์/เป้าหมาย (ค่าเป้าหมาย) แต่ละคนไม่
เหมือนกัน ยากง่ายต่างกัน ไม่เป็นแนวเดียวกัน คิดเป็น
ร้อยละ 22.8 ผูบ้ งั คับบัญชามักใช้ดลุ ยพินจิ ในการประเมิน
ผลการปฏิบตั ริ าชการ คิดเป็นร้อยละ 21.1 บุคลากรยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจในระบบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ เข้าใจว่าคือการประเมินผลเพื่อเลื่อนเงินเดือน
เท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 15.8 และบุคลากรไม่ได้รับการ
พัฒนาในเรื่องที่ต้องการพัฒนา เช่นความรู้ สมรรถนะ
คิดเป็นร้อยละ 14.0 ตามล�ำดับ

(2) ข้อเสนอแนะต่อมาตรฐานการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย เรียงจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ควรเพิ่มรองคณบดีแต่ละฝ่ายที่ก�ำกับดูแลในสาย
งานร่วมประเมินด้วย เนื่องจากเป็นผู้สั่งการปฏิบัติงาน
เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 29.3 ควรมีการก�ำหนดค่า
เป้ า หมาย ต�ำแหน่ ง เดี ย วกั น ค่ า เป้ า หมายระดั บ 1-5
ทีค่ ล้ายๆ กัน คิดเป็นร้อยละ 24.4 ควรให้ผบู้ ริหาร หัวหน้า
งาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก�ำหนดภาระงานให้ตรงตามต�ำแหน่งงานและหน้าทีก่ าร
ปฏิบัติงานของบุคลากรให้สมบูรณ์ ครบถ้วน คิดเป็น
ร้อยละ 19.5 ให้มีพัฒนาทักษะ ความรู้ ที่จ�ำเป็นในงาน
ให้เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 14.6 และควร
สร้างความเข้าใจในเรือ่ งระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการ แก่บุคลากรทุกคนได้รับทราบ คิดเป็น ร้อยละ
12.2 ตามล�ำดับ (ดังตารางที่ 5-6)

ตารางที่ 5 ปัญหา อุปสรรค ต่อมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปัญหา อุปสรรค
1. ผู ้ บ ริ ห ารไม่ มี ส ่ ว นร่ ว มในการก�ำหนดภาระงานร่ ว มกั บ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ส่วนใหญ่มอบหมายให้หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้างาน เป็นผู้ก�ำหนดแทน
2. เกณฑ์/เป้าหมาย (ค่าเป้าหมาย) แต่ละคนไม่เหมือนกัน ยากง่ายต่างกัน
ไม่เป็นแนวเดียวกัน
3. ผู้บังคับบัญชามักใช้ดุลยพินิจ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ
เข้าใจว่าคือการประเมินผลเพื่อเลื่อนเงินเดือนเท่านั้น
5. บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาในเรื่องที่ต้องการพัฒนา เช่น ความรู้ สมรรถนะ

จ�ำนวน
15

ร้อยละ
26.3

13

22.8

12
9

21.1
15.8

8

14.0

รวม

57

100.0
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ความคิดเห็นของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ต่อมาตรฐานการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางที่ 6 ข้อเสนอแนะต่อมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิม่ รองคณบดีแต่ละฝ่ายทีก่ �ำกับดูแลในสายงานร่วมประเมินด้วย
เนื่องจากเป็นผู้สั่งการปฏิบัติงานเป็นส่วนใหญ่
2. ควรมีการก�ำหนดค่าเป้าหมาย ต�ำแหน่งเดียวกัน ค่าเป้าหมายระดับ
1-5 ที่คล้ายๆ กัน
3. ควรให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามี
ส่วนร่วมในการก�ำหนดภาระงานให้ตรงตามต�ำแหน่งงานและหน้าที่
การปฏิบัติงานของบุคลากรให้สมบูรณ์ ครบถ้วน
4. ให้มีพัฒนาทักษะ ความรู้ ที่จ�ำเป็นในงานให้เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
5. ควรสร้างความเข้าใจในเรือ่ งระบบการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ
แก่บุคลากรทุกคนได้รับทราบ
รวม

บทสรุปและอภิปรายผล
ระดับความคิดเห็นของบุคลากรคณะสาธารณ
สุ ข ศาสตร์ ต่ อ มาตรฐานการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ
ราชการของมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ภาพรวมอยู ่ ใ น
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 (S.D.=0.44) ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีนโยบายให้ภาค
วิชา ส�ำนักงาน จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการของภาควิชา ส�ำนักงาน ตลอดทั้งให้มีการจัดท�ำ
แผนภาพรวมของคณะ โดยแผนทุกระดับมีความเชื่อม
โยงระหว่างหน่วยงานและรายบุคคล และก�ำหนดเป็นตัว
ชี้วัดในการประเมินผลระดับคณะ จึงท�ำให้กระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับผลการวิจัย วรรณลดา กลิ่นแก้ว (4)
ที่ศึกษาปัจจัยทางการบริหารและกระบวนการบริหาร
ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี พบว่า
ภาพรวมกระบวนการบริหารของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.51 (S.D.=0.512)

จ�ำนวน
12

ร้อยละ
29.3

10

24.4

8

19.5

6
5

14.6
12.2

41

100.0

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ต่อมาตรฐานการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า
(1) เพศหญิงเพศชาย มีความคิดเห็นต่อมาตรฐาน
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของมหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่น ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) เช่นเดียวกับผลการวิจยั
ของวรรณลดา กลิน่ แก้ว (4) พบว่า เพศไม่มคี วามสัมพันธ์
กับการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบงานคุม้ ครอง
ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี
(2) บุ ค ลากรสายอาจารย์ แ ละสายสนั บ สนุ น
มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ มาตรฐานการประเมิ น ผลการ
ปฏิ บั ติ ร าชการของมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ไม่ แ ตก
ต่างกัน (p>0.05) แตกต่างกับผลการวิจัยของ วาสนา
จันทร์แสงสว่าง (5) ได้ศึกษา “ทัศนคติของข้าราชการ
ต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรณีส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน” พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะส่วนบุคคล กับทัศนคติต่อระบบการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านเกิดจากผูป้ ระเมินพิจารณาตาม
ความรู้สึก ไม่มคี วามเป็นรูปธรรมและมาตรฐานเดียวกัน
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ซึ่งแตกต่างจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนื่องจาก
บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแบ่งออกเป็น 2 สาย
ได้แก่ สายอาจารย์ และสายสนับสนุน ซึ่งมีรูปแบบการ
ประเมินผลที่ชัดเจน มีคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ประเมิน
ปั ญหา อุ ป สรรคต่อ มาตรฐานการประเมิน ผล
การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า
ผู้บริหารไม่มีส่วนร่วมในการก�ำหนดภาระงานร่วมกับผู้
ปฏิบตั งิ าน โดยมอบหมายให้หวั หน้าภาควิชา และหัวหน้างาน
เป็นผูก้ �ำหนดแทน ซึง่ อาจไม่ตรงตามความต้องการของคณะ
เกณฑ์/เป้าหมาย (ค่าเป้าหมาย) แต่ละคนไม่เหมือนกัน
ยากง่ายต่างกัน ไม่เป็นแนวเดียวกัน ผู้บังคับบัญชามักใช้
ดุลยพินิจ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ บุคลากร
ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ เข้าใจว่าคือการประเมินผลเพื่อเลื่อนเงิน
เดือนเท่านั้น และบุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาในเรื่องที่
ต้องการพัฒนา เช่นความรู้ สมรรถนะ
ข้ อ เสนอแนะต่ อ มาตรฐานการประเมิ น ผล
การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า
ควรเพิม่ รองคณบดีแต่ละฝ่ายทีก่ �ำกับดูแลในสายงานร่วม
ประเมินด้วยเนื่องจากเป็นผู้สั่งการปฏิบัติงานเป็นส่วน
ใหญ่ ควรมีการก�ำหนดค่าเป้าหมาย ต�ำแหน่งเดียวกัน ค่าเป้า
หมายระดับ 1-5 ทีค่ ล้ายๆ กัน ควรให้ผบู้ ริหาร หัวหน้างาน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการก�ำหนด
ภาระงานให้ตรงตามต�ำแหน่งงานและหน้าที่การปฏิบัติ
งานของบุคลากรให้สมบูรณ์ ครบถ้วน ให้มพี ฒ
ั นาทักษะ
ความรู้ ทีจ่ �ำเป็นในงานให้เจ้าหน้าทีอ่ ย่างต่อเนือ่ ง และควร
สร้างความเข้าใจในเรือ่ งระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการ แก่บุคลากรทุกคนได้รับทราบ

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ควรมีการสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจในวิธีการ
ประเมิน และก�ำหนดดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานและ
ค่าเป้าหมายของบุคลากรต�ำแหน่งเดียวกันให้เหมือนกัน
ทุกต�ำแหน่ง และสอดคล้องกับเป้าหมายของคณะ

2. ควรเพิ่ ม รองคณบดี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในสายงาน
ผูร้ บั บริการ และเพือ่ นร่วมงาน ร่วมประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการ
3. ควรมี ก ลไก จั ด หาวิ ท ยากร หรื อ หน่ ว ย
งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาพั ฒ นาสมรรถนะบุ ค ลากรเพื่ อ ให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น โดยไม่มุ่งหมาย
ให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อการเลื่อนเงิน
เดือนเพียงอย่างเดียว

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาวิจัย กระบวนการที่มีผลต่อผล
การปฏิบัติราชการของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนีไ้ ด้รบั ทุนสนับสนุนจากกองบริหาร
งานวิจยั ขอขอบคุณ รศ.ดร.เจียมจิต แสงสุวรรณ อาจารย์
ที่ปรึกษา ศ.สุพรรณี พรหมเทศ ผศ.ดร.รุจิรา ดวงสงค์
ผศ.ดร.กาญนิถา ครองธรรมชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิในการ
ตรวจสอบเครื่องมือ บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม และผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์
ที่ให้โอกาสในการท�ำวิจัยครั้งนี้
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บทคัดย่อ
บทความนีผ้ วู้ จิ ยั ได้น�ำ เสนอเว็บแอพพลิเคชัน่ ระบบสนับสนุนการตัดในใจการเลือกเส้นทาง โดยเว็บแอพพลิเคชัน่
นี้จะให้บริการหาเส้นทางที่จะเดินทางหลายๆ แห่ง คำ�นวณเส้นทางที่สั้นที่สุด คำ�นวณค่าสึกหรอของยานพาหนะที่ใช้
เดินทาง ซึง่ เว็บแอพพลิเคชัน่ นีไ้ ด้มกี ารนำ� Angular JS มาประยุกต์ใช้บนหน้าต่างๆของเว็บแอพพลิเคชัน่ เช่น หน้าสมัคร
สมาชิก หน้าล็อคอิน หน้าข้อมูลผู้ใช้ หน้าผู้ดูแลระบบ ฯลฯ และในการดึงแผนที่จากลองดูทราฟฟิคนั้นไม่สามารถ
ดึงมาใช้ได้โดยตรง จะต้องทำ�การถอดรหัสจาก JSON มา ทำ�ให้เกิดความซับซ้อนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก แต่ทางผู้วิจัยได้
ทำ�การถอดรหัสข้อมูลจาก JSON มาดัดแปลงเพื่อให้ใช้งานกับภาษา Java Script ได้ แต่ในการหาตำ�แหน่งของสถานที่
นัน้ อาจจะทำ�ให้คลาดเคลือ่ นจากความเป็นจริงอยูเ่ ล็กน้อย เพราะการถอดรหัสจาก JSON นัน้ ทำ�ได้ยาก ด้านการทดสอบ
ประสิทธิภาพได้ทำ�การทดสอบกับเว็บแอพพลิเคชั่นจริง โดยทำ�การเปรียบเทียบระหว่าง ลองดูทราฟฟิค กับ กูเกิลแมพ
และได้พบว่าลองดูทราฟฟิคมีความแม่นยำ�และประสิทธิภาพสูงกว่าของกูเกิลแมพ
คำ�สำ�คัญ : เว็บแอพพลิเคชั่น ระบบสนับสนุนการตัดในใจการเลือกเส้นทาง คำ�นวณเส้นทางที่สั้นที่สุด คำ�นวณ
ค่าสึกหรอ ลองดูทราฟฟิค (API ที่นำ�มาใช้กับงานวิจัย)

26

เว็บแอปพลิเคชั่นระบบสนับสนุนการตัดสินใจการเลือกเส้นทาง

Abstract
This research was presented Web Application Route Selection Decision Support System. The web apps this
will provide a path to travel many places, Shortest Route Calculation, Breakage Calculation of vehicle. This web
application also has the option Angular JS apply on different pages of the web application functions as register page
login page user page admin page. And to draw a map of the Longdo Traffic cannot be directly retrieved. Must decode
from JSON. Make complexity increases significantly but the researchers have decoded data from JSON adapted for
use with Java Script language. But position where it may deviate slightly from reality. Because it can be difficult to
decode from JSON. Test performance was tested with real web application functions. Comparison between Longdo
Traffic with Google Maps. And have been found at Longdo traffic outperform the precision of Google Map
Keywords : Web Application, Route Selection Decision Support System, Shortest Route Calculation, Breakage
Calculation, Longdo Traffic (API that is used for research)

1. บทน�ำ
ในปัจจุบันการเดินทางไม่ว่าจะการไปท่องเที่ยว
หรือการไปท�ำกิจกรรมต่างๆทีม่ รี ะยะทางไกลและอาจจะ
มีจุดหมายไม่ใช่เพียงแค่จุดหมายเดียวต่อการเดินทางใน
แต่ละครั้ง การเดินทางจึงต้องมีการวางแผนในการที่จะ
เดินทางไปในแต่ละที่ไว้ก่อนซึ่งบางครั้งผู้เดินทางอาจ
จะค�ำนวณระยะทางและเส้นทางผิดพลาดเนื่องจากด้วย
หลายสาเหตุ ท�ำให้เกิดความเสียเวลาหรือเกิดหลงทางใน
การเดิ น ทางรวมทั้ ง เสี ย ทรั พ ยากรไปอย่ า งสิ้ น เปลื อ ง
เนื่ อ งด้ ว ยสาเหตุ ต ่ า งๆเหล่ า นี้ ข้ า พเจ้ า จึ ง จะจั ด ท�ำ
เว็บแอพพลิเคชัน่ นีข้ นึ้ มาเพือ่ ท�ำการค�ำนวณหาระยะทาง
ที่ดีที่สุดต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง และหาเส้นทางใน
การเดินทางไปแต่ละจุด เพื่อให้การเดินทางในแต่ละครั้ง
ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด
จึงได้ศกึ ษาเกีย่ วกับการดึงลองดูทราฟฟิคมาใช้งาน
บน เว็บแอพพลิเคชั่น เพื่อแสดงแผนที่และเส้นทางใน
การเดินทางแต่ละครัง้ เพือ่ น�ำมาค�ำนวณระยะทางในการ
เดินทางยังจุดหมายแต่ละจุดที่มีระยะทางที่ดีที่สุด และ
เพื่ อ ค�ำนวณค่ า พลั ง งานสิ้ น เปลื อ งต่ า งๆ ที่ มี ต ่ อ ยาน
พาหนะ เพื่อน�ำมาค�ำนวณหาต้นทุนการเดินทาง และ
เพื่อให้ต้นทุนการเดินทางมีการค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด และ
ได้ท�ำการท�ำการศึกษาการน�ำขั้นตอนวิธีไดรก์สตาร์(1)

และขั้นตอนวิธีแบรนและบราวน์(2) มาประยุกต์ใช้ใน
กับเว็บแอพพลิเคชัน่ นี้ สาเหตุทใี่ ช้ขนั้ ตอนวิธที งั้ 2 แบบนี้
เพราะการท�ำงานนัน้ จะมองทุกอย่างเป็นกราฟและจะเดิน
ทางจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทางโดยมแต่ละจุด
นั้นจะมีเส้นค่าน�้ำหนักเปรียบเทียบกันอยู่ ท�ำให้สามารถ
แบ่งได้ว่าเส้นไหนจะมีค่าน�้ำหนักมากกว่ากัน เมื่อน�ำมา
ประยุกต์ใช้กบั แผนที่ ก็จะมองแผนทีใ่ ห้เป็นกราฟตามรูป
แบบของขั้นตอนวิธีทั้ง 2 แบบ ที่เลือกมาใช้
คณะผู้จัดท�ำจึงมีความสนใจที่จะจัดท�ำ เว็บแอพ
พลิเคชัน่ ขึน้ มา เพือ่ ท�ำการค้นหาและค�ำนวณเส้นทางใน
การเดินทางเพือ่ ค�ำนวณระยะทางทีใ่ ช้เดินทางทีด่ ที สี่ ดุ ได้
และค�ำนวณหาค่าสึกหรอของยานพาหนะทีใ่ ช้ในการเดิน
ทาง เพื่อประหยัดระยะเวลาในการเดินทาง ลดต้นทุนใน
การเดินทางและเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทาง

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อหาเส้นทางที่ดีที่สุดในการเดินทาง
2. เพื่อทราบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
3. เพื่อลดต้นทุนในการเดินทาง
4. เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทาง
5. เพื่อความสะดวกสบายในการค้นหาเส้นทาง
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3. วิธีการด�ำเนินงาน
ในขั้นตอนการออกแบบจะท�ำการศึกษาการน�ำ
ขัน้ ตอนวิธไี ดรก์สตาร์ และ ขัน้ ตอนวิธแี บรนและบราวน์
มาประยุกต์ใช้กับ API ของ ลองดูทราฟฟิค โดยใช้สูตร
การค�ำนวณค่าสึกหรอของยานพาหนะ เพื่อดูว่ามีรูป
แบบการท�ำงานและประสิทธิภาพการท�ำงานแค่ไหนและ
ท�ำการออกแบบขัน้ ตอนการจ�ำลองการท�ำงานของระบบ
การค�ำนวณค่าสึกหรอ
สู ต รในการค�ำนวณหาค่ า เสื่ อ มสภาพของ
ยานพาหนะ (3) ที่ใช้ในการเดินทาง อาทิเช่น ยาง ล้อ
น�้ำมันเครื่อง เป็นต้น เพื่อที่จะน�ำมาหักลบกับค่าใช้จ่าย
หรือประเมินค่าใช้จ่ายในการเดินทางเบื้องต้นได้
ค่ายาง = (ราคายาง(ต่อเส้น)*จ�ำนวนล้อ)/ระยะรับ
ประกัน(กิโลเมตร)
ค่าน�้ำมันเครื่อง = ราคาน�้ำมัน/ระยะการเปลี่ยน
น�้ำมันเครื่อง(กิโลเมตร)
ค่าประกันภัย = อัตราการจ่ายเบีย้ ประกัน/ปี/365 วัน
ค่าภาษีรถยนต์ = อัตราการจ่ายภาษี /ปี/365 วัน
เช่น รถนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รถเก๋ง)
ขนาดเครื่องยนต์ 1331 ซีซี เวลาค�ำนวณภาษี ขนส่ง
จะคิดจากขนาดเครื่องยนต์ ให้ดูที่เอกสารอัตราภาษีรถ
ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522/1 ตามวิธีการคิดด้านล่าง
วิธีการคิด  
1. 600 ซีซี แรก ซีซลี ะ 0.5 = 600 x 0.5 = 300 บาท
2. 601-1800 ซี ซี ล ะ 1.50 = (1331-600)
x 1.50 = 1,096.50 บาท
3. 	คิดเป็นภาษี = 300 + 1,096.50 = 1,396.50 บาท
สรุป เราต้องจ่ายภาษีรถคันนี้ 5 ปีๆ ละ 1,396.50 บาท
ปีที่ 6 ลด 10% = 1,396.50-10% = 1,256.85 บาท
ปีที่ 7 ลด 20% = 1,396.50-20% =  1,117.20 บาท
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ปีที่ 8 ลด 30% = 1,396.50-30% =  977.55 บาท
ปีที่ 9 ลด 40% = 1,396.50-40% =  837.90 บาท
ปีที่ 10 - ตลอดอายุ ลด 50% = 1,396.50-50%
=  698.25 บาท
ในบทความวิจารณ์นี้ (3) อัตราภาษีรถตาม พ.ร.บ.
รถยนต์ พ.ศ. 2522/1 ดังนี้
(4)งานวิ จั ย ที่ เ ป็ น การพั ฒ นาระบบรั บ รองการ
วางแผนในการเดิ น ทางของพนั ก งานขายของบริ ษั ท
วานิชรุ่งเรืองอินเตอร์เทรด จ�ำกัด พบปะและบริการหลัง
การขายให้กับบริษัทลูกค้า ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากระบบจะ
ได้ล�ำดับการเดินทางที่ไปพบปะกับลูกค้า ในกรณีที่ไป
มากกว่า 2 บริษัท ซึ่งเป็นระยะทางที่สั้นที่สุด จึงได้มี
การน�ำ อัลกอริทมึ ไดร์สตาร์และอัลกอริทมึ กรีดี เข้ามาใช้
ในการค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุด ซึ่งผลการวิจัยออกมาว่า
อัลกอริทมึ ไดร์สตาร์สามารถหาพืน้ ทีม่ รี ะยะทางสัน้ ทีส่ ดุ
และเมื่อน�ำมาเปรียบเทียบกับระยะทางบนแผนที่จริง
จะได้เส้นทางที่เหมือนกัน ส่วนอัลกอริทึมกรีดีหาเส้น
ทางไม่ได้เส้นทางที่สั้นที่สุด เพราะอัลกอริทึมกรีดีจะมี
เส้นทางไม่ตรงกับเส้นทางที่ได้จากอัลกอริทึมไดร์สตาร์
ขั้นตอนการออกแบบเว็บแอพพลิเคชั่น
ในการออกแบบการท�ำงานของเว็บแอปพลิเคชัน่
สนับสนุนการตัดสินใจการเลือกเส้นทาง ก�ำหนดให้
ระบบ มีการท�ำงานดังนี้
3.1 ในการท�ำงาน ผู้ใช้จะต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบ
ก่อน เพื่อใช้งานระบบ
กรณีไม่เป็นสมาชิก ระบบจะให้เข้าชมเว็บเท่านั้น
ไม่สามารถท�ำอะไรได้ และระบบจะให้สมัครสมาชิกเพื่อ
ใช้งานระบบ
กรณีเป็นสมาชิก ระบบจะให้กรอกชื่อและรหัส
เข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ และใช้งานระบบ ดังภาพที่ 1
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงอัตราภาษีรถตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522/1
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
เก็บตามความจุกระบอกสูบ (ซีซี.) บาท
1. ความจุกระบอกสูบ
1.1 600 ซีซี แรก ๆ ละ           
0.05
1.2 601 - 1,800 ซี.ซี.ๆ ละ    
1.50
1.3 เกิน 1,800 ซี.ซี.ๆ ละ     
4.00
2. เป็นนิติบุคคลที่มิได้เป็นผู้ให้เช่าซื้อ 2 เท่า
3. เป็นรถเก่าใช้มาเกิน 5 ปี ให้ลดภาษี   
ร้อยละ
3.1 ปีที่6          
10
3.2 ปีที่ 7                                               
20
3.3 ปีที่ 8                                               
30
3.4 ปีที่ 9                                              
40
3.5 ปีที่ 10 และปีต่อๆ ไป                   
50
4. เป็นรถที่ใช้ล้ออย่างอื่นนอกจากล้อยางกลวง เพิ่มอีก 1/2
รถที่เก็บเป็นคัน
บาท
1.รถจักรยานยนต์ คันละ
100
2.รถพ่วงของรถจักรยานยนต์ คันละ
50
3.รถพ่วงนอกจากข้อ 2 คันละ    
100
4.รถบดถนน คันละ
200
5.รถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร คันละ
50

1

2

3
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5

Longdo Traffic
<<Include>>
Login

<<Include>>

<<Include>>
Admin

ภาพที
UseCase
Case Diagram
ภาพที
่ 1่ 1Use
Diagramของระบบ
ของระบบ

3.2 ขั้นตอนการใช้งานระบบ สมาชิกจะท�ำการ
เลือกเส้นทางที่ต้องการจะเดินทาง จากนั้นจะป้อนราย
ละเอี ย ดของยานพาหนะที่ จ ะระบบต้ อ งการ เพื่ อ น�ำ

ข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลออกมาเป็นค่าสึกหรอของ
ยานพาหนะต่อการเดินทาง แต่ละครั้ง ดังภาพที่ 2

3.2 ขั้น ตอนการใช้ งานระบบ สมาชิ กจะท าการเลื อกเส้ น ทางที่ ต้ องการจะเดิ น ทาง จากนั้ น จะป้ อนรายละเอี ยดของ
ยานพาหนะที่จะระบบต้องการ เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลออกมาเป็นค่าสึกหรอของยานพาหนะต่อการเดินทาง
แต่ละครั้ง ดังภาพที่ 2
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6

START

Getting Started

Yes

No

Check For
Member

Yes

Access System

To Register

No

Register

Yes

Check For
Member

No

Log-In

Only Visitor

Access Function

Log-out

STOP

1
2
3
4
5
6

ภาพที่ 2 ผังงานขั้นตอนการใช้งานระบบ
ภาพที่ 2 ผังงานขัน้ ตอนการใช้งานระบบ

3.3 ขั้ น ตอนในการใช้ ง านระบบ Flow Chart
เริ่มต้น จะรับค่าสถานที่เข้ามา แล้วจะมาค�ำนวณว่ามี
แสดงการท�ำงานของการป้อนข้อมูลสถานที่ในการเดิน
สถานที่ที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาหรือไม่ ถ้ามีจะรับค่าสถานที่
ทาง Flow Chart แสดงขั้นตอนการท�ำงานของการป้อน
เหล่านัน้ แล้วท�ำการน�ำเข้าฟังก์ชนั่ ค�ำนวณต่อไป หากไม่มี
ขั้นตอนในการใช้
Flow
Chartกแสดงการท
อนข้อมูลสถานที
่ในการเดิ
ข้อ3.3
มูลสถานที
ใ่ นการเดิงนานระบบ
ทางทีจ่ ะเดิ
นทางหลั
การท�ำงานางานของการป้
จะจบการท�ำงาน
ดังภาพที
่ 3 นทาง Flow Chart

แสดงขั้นตอนการทางานของการป้อนข้อมูลสถานที่ในการเดินทางที่จะเดินทางหลักการทางานเริ่มต้น จะรับค่าสถานที่เข้ามา

7
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1
2

แล้วจะมาคานวณว่ามีสถานที่ที่ผู้ใช้ป้ อนเข้ามาหรือไม่ ถ้ามีจะรับค่าสถานที่เหล่านั้นแล้วทาการนาเข้าฟังก์ชั่นคานวณต่อไป
หากไม่มีจะจบการทางาน ดังภาพที่ 3
START

Read
amountPlace

i = 0 * Total Way = 0
No
I < amountPlace
Yes
Read
amountPlace

CheckPlace
(namePlace,Totalway)
i=i+1

CheckPlace = True
Yes

No
i=i-1

STOP
3

ภาพที่ 3 ผังงานแสดงการท�ำงานของการป้อนข้อมูลสถานที่ในการเดินทาง
ภาพที่ 3 ผังงานแสดงการทางานของการป้อนข้อมูลสถานที่ในการเดินทาง

3.4 ขั้นตอนการท�ำงานของระบบ Flow Chart
แสดงการท�ำงานของฟังก์ชนั่ ค้นหาเส้นทาง โดยจะตรวจ
สอบจากชือ่ สถานที่ ทีผ่ ใู้ ช้ปอ้ นเข้ามาให้ หลักการท�ำงาน

เริม่ ต้น จะตรวจสอบจากชือ่ สถานทีท่ ปี่ อ้ นเข้ามา แล้วจะ
น�ำไปเข้าฟังก์ชั่นว่ามีสถานที่นี้อยู่จริงหรือไม่ โดยจะส่ง
ค่ากลับมาเป็น True กับ False ดังภาพที่ 4

1

3.4 ขั้นตอนการท างานของระบบ Flow Chart แสดงการท างานของฟั งก์ชั่นค้น หาเส้นทาง โดยจะตรวจสอบจากชื่อ

2
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เว็บแอปพลิ
เคชั่น่ทระบบสนั
สนุแล้
นการตั
ดสิาไปเข้
นใจการเลื
สถานที่ ที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาให้ หลักการทางานเริ่มต้น จะตรวจสอบจากชื
่อสถานที
ี่ป้อนเข้าบมา
วจะน
าฟังอก์กเส้
ชั่นนว่าทาง
มี

3

สถานที่นี้อยู่จริงหรือไม่ โดยจะส่งค่ากลับมาเป็น True กับ False ดังภาพที่ 4

WayDetail()

Detail = ””

Map.Route.Way.wayDetail()

Detail =
map.Route.Way.wayDetail()

Write
amountPlace

STOP
4
5
6
7
8
9

ภาพที่ ภาพที
4 ผังงานแสดงการท�ำงานของฟั
งก์ชงั่นก์ค้ชนั่นหาเส้
นทาง
่ 4 ผังงานแสดงการทางานของฟั
ค้นหาเส้
นทาง
3.5 ขั้นตอนการท�ำงานของระบบ Flow Chart
แสดงถึงการท�ำงานของฟังก์ชั่นรายละเอียดการเดินทาง
หลักการท�ำงานเริม่ ต้น จะน�ำค่าสถานทีท่ า่ ผูใ้ ช้ปอ้ นเข้ามา

เข้าฟังก์ชนั่ การหาเส้นทางทีส่ นั้ ทีส่ ดุ และจะส่งค่าออกมา
เป็นรายละเอียดของการเดินทาง ดังภาพที่ 5

ขั้นตอนการทางานของระบบ Flow Chart แสดงถึงการทางานของฟังก์ชนั่ รายละเอียดการเดินทาง หลักการ
33
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ทางานเริ่มต้น จะนาค่าสถานทีท่ ่าผู้ใช้ป้อนเข้ามา เข้าฟังก์ชั่นการหาเส้นทางที่สนั้ ทีส่ ุด และจะส่งค่าออกมาเป็นรายละเอียด
ของการเดินทาง ดังภาพที่ 5
CheckPlace
(namePlace,totalWay)
Flag = True;

Map.Route.check
(namePlace)

Flag = Map.Route.Check

Flag == True

No

Yes
Map.Route.add
(namePlace)

totalWay + = map.Route.way ()

Return Flag
4

ภาพที่ 5 ผังงานแสดงขั้นตอนการทางานของฟังก์ชนั่ รายละเอียดการเดินทาง

ภาพที่ 5 ผังงานแสดงขั้นตอนการทำ�งานของฟังก์ชั่นรายละเอียดการเดินทาง
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4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ตารางที่ 2 ตารางแสดงข้อเปรียบเทียบระหว่าง 2 อัลกอริทึ่ม
Dijsktra’s Algorithm
Branch and Bound Algorithm
เส้นทางที่เหมือนกับเส้นทางที่ใช้
เส้นทางที่เหมือนกับเส้นทางที่ใช้เครื่องหาพิกัด
เครื่องหาพิกัดภูมิศาสตร์บนพื้นที่โลก ภูมศิ าสตร์บนโลกด้วยดาวเทียม ในฟังก์ชั่นการ
ด้วยดาวเทียม
ท�ำงาน “เวลาที่เร็วที่สุด”
ได้เส้นทางที่มีระยะทางที่สั้นที่สุด

อาจจะไม่ได้เส้นทางที่มีระยะทางที่สั้นที่สุด
เพราะจากการท�ำการทดลองจะได้ว่า เส้นทาง
ที่ได้จาก อัลกอริทึ่มนี้ จะมีเส้นทางที่ไม่ตรงกับ
Dijsktra’s Algorithm ซึ่งเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุด

จากตารางที่ 2 ได้ แ สดงการน�ำอั ล กอริ ทึ่ ม ทั้ ง
2 ชนิดมาประยุกต์ใช้งานและเปรียบเทียบกันแล้วนั้น
ท�ำให้ทราบได้วา่ Dijsktra’s Algorithm สามารถท�ำงานได้
ตรงตามความต้องการมากกว่า เนื่องจากสามารถหาเส้น
ทางได้มากกว่า 2 จุดขึ้นไปและยังไปครบทุกจุดในแผนที่
ท�ำให้ฟังก์ชั่นการท�ำงานสมบูรณ์แบบ ตรงตามความ
ต้องการของระบบ ต่างจาก Branch and Bound Algorithm
ทีห่ าเส้นทางได้เพียงสองเส้นทางระหว่างจุดต่อจุดเท่านัน้
ระบบสนับสนุนการช่วยตัดสินใจในการเดินทาง
จัดท�ำขึ้นเพื่อช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในด้าน
การเดิ น ทาง และการช่ ว ยตั ด สิ น ใจก่ อ นการเดิ น ทาง
รวมถึงเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้ในจ�ำนวนหนึ่ง
โดยระบบสนับสนุนการช่วยตัดสินใจในการเดินทางมี
รายละเอียดในการท�ำงานดังนี้
4.1.1 ส่วนของผูใ้ ช้งานทีเ่ ป็นผูด้ แู ลระบบ ในส่วน
ของการจัดการผู้ดูแลระบบ

- สามารถเข้าชมเนื้อหาภายในเว็บไซต์ได้
- สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อท�ำการเพิ่ม ลบ
แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการเดินทางต่าง ๆ และข้อมูล
สมาชิกได้
- สามารถจัดการสิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหาของ
ผู้ใช้ทั่วไป และสมาชิกได้
- สามารถจัดการหรือลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะ
สมและสมาชิกที่ละเมิดระเบียบข้อตกลง ต่างๆ ของ
เว็บไซต์ได้
4.1.2 ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป
- สามารถเข้าชมเนื้อหาภายในเว็บไซต์
4.1.3 ส่วนของผู้ใช้งานที่เป็นสมาชิก
- สามารถเข้าชมเนื้อหาภายในเว็บไซต์
- สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อท�ำการเพิ่ม ลบ
แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางได้
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงข้อเปรียบ API ระหว่าง Longdo Traffic กับ Google Map (5)
หัวข้อ
เกี่ยวกับบริการ
การใช้งานส�ำหรับประชนทั่วไป
การน�ำไปใช้ในเว็บตนเอง
ภาพสถานที่บนแผนที่

Longdo Traffic
Google Map
เว็บให้บริการแผนที่ออนไลน์ มีแผนที่ประเทศไทย
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้งานได้ฟรี
น�ำแผนที่ไปแปะในเว็บของตนเองได้

การใช้งาน on-line ผ่าน
อินเตอร์เน็ต

มี API ทั้งแบบฟรี (จ�ำกัดปริมาณข้อมูล
5 GB/เดือน) และแบบธุรกิจ

บริการ off-line
จ�ำนวนข้อมูลสถานที่

มี Longdo Box (map server)
กว่า 500,000 แห่ง

จากตารางที่ 3 จะสั ง เกตเห็ น ความแตกต่ า ง
ระหว่าง API 2 ตัวนี้ คือ Longdo Traffic กับ Google Map
โดยสาเหตุทเี่ ลือกใช้ Longdo Traffic นัน้ เนือ่ งจากฟังก์ชนั่
การท�ำงานนั้ น อ�ำนวยความสะดวกให้ ม ากกว่ า ของ
Google Map ในด้ า นของการท�ำงานออนไลน์ ผ ่ า น
อินเตอร์เน็ต ที่หากเป็นผู้ใช้ที่น�ำไปใช้ฟรี จะไม่จ�ำกัดรูป
แบบในการใช้งานต่างจาก Google Map ที่จะมีข้อจ�ำกัด
ทางด้ า นการใช้ ง าน และสาเหตุ ที่ ส�ำคั ญ คื อ Longdo
Traffic นั้นจะแสดงข้อมูลสถานที่ เส้นทาง รายละเอียด
ฯลฯ ภายในประเทศไทยได้แม่นย�ำกว่า Google Map
เพราะ Longdo Traffic นั้นมีคนไทยเป็นผู้พัฒนา และ
เนือ่ งจากเว็บแอพพลิเคชัน่ นีท้ �ำเพือ่ ใช้งานในประเทศไทย
เป็นหลัก จึงเลือกใช้ Longdo Traffic เป็น API ในการท�ำงาน

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากที่ได้จัดท�ำงานวิจัยนี้ มีทั้งปัญหา อุปสรรค
ทั้งในเรื่องการท�ำงานของเว็บแอพพลิเคชั่น รวมไปถึง

มี API ทั้งแบบฟรี (จ�ำกัด
รูปแบบ และปริมาณการใช้งาน
เช่น สาธารณชนต้องเข้าดูได้
ไม่ทราบข้อมูล

การน�ำ API มาใช้บนเว็บแอพพลิเคชัน่ การดึงข้อมูลต่างๆ
มาใช้ ซึ่งต้องคอยแก้ไขปัญหาจนส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
5.1 ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
จากการเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการท�ำ
โครงงานพิเศษ จนกระทั่งได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นจน
เสร็จตามเป้าหมายแล้ว ได้มีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้น
ดังต่อไปนี้
5.1.1 ในด้านการน�ำ Longdo Traffic มาใช้นั้น
เป็นสิ่งแปลกใหม่ การที่จะน�ำมาใช้นั้นจึงต้องใช้เวลา
ศึกษาอยูน่ านมาก จึงท�ำให้เสียเวลาในการจัดท�ำ เนือ่ งจาก
การจะท�ำให้ตัว API กับอัลกอริทึ่มที่น�ำมาใช้ท�ำงานร่วม
กันได้
5.1.2 ปั ญ หาในด้ า นการเขี ย นโปรแกรม
เนื่องจากภาษาที่ใช้เขียนนั้นค่อนข้างยาก และมีความ
ละเอี ย ด จึ ง จ�ำเป็ น ต้ อ งมี ก ารฝึ ก ให้ เ กิ ด ความช�ำนาญ
เพือ่ ทีจ่ ะแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของเว็บแอปพลิเคชัน่ ได้
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5.1.3 ปัญหาในเรื่องของสัญญาณ GPS ซึ่งมี
ระดับสัญญาณที่อ่อน เมื่อไม่ได้อยู่ในบริเวณกลางแจ้ง
ท�ำให้การท�ำงานของต�ำแหน่งของสถานที่ผิดพลาดเมื่อ
อยู่ในที่อับสัญญาณ
5.1.4 เว็ บ แอปพลิ เ คชั่ น จ�ำเป็ น ต้ อ งใช้
อินเตอร์เน็ตในการใช้งาน เพราะฉะนั้นจึงจ�ำเป็นต้อง
เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา เพื่อให้การท�ำงาน
ของเว็บไซต์ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และ
ท�ำให้ การจับสัญญาณของ GPS แม่นย�ำมากยิง่ ขึน้
5.1.5 ปัญหาในการเกีย่ วกับทรัพยากร เนือ่ งจาก
เว็บแอปพลิเคชัน่ ต้องใช้การประมวลผลจากความเร็วของ
อินเตอร์เน็ต ถ้าอินเตอร์เน็ตมีความเร็วสูงการประมวลผล
ก็จะเร็วและมีความแม่นย�ำมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าอินเตอร์เน็ต
มีสัญญาณต�่ำ การประมวลผลและการแสดงผลของเว็บ
แอพพลิเคชั่นอาจจะช้าหรือไม่สามารถแสดงผลได้
5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1 สามารถพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
กว่านี้ได้ ในด้านของการค�ำนวณค่าสึกหรอและในด้าน
ของการน�ำไปใช้กับ API ตัวอื่นๆ
5.2.2 สามารถบอกความหนาแน่นของการ
จราจรได้ และบอกเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุหรือซ่อมแซม
ถนนอยู่ได้
5.2.3 เมื่ อ มี เ ทคโนโลยี ใ หม่ เ ข้ า มาสามารถ
น�ำกลั บ มาพั ฒ นาเว็ บ แอพพลิ เ คชั่ น ได้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้นยิ่งๆ ขึ้นไป

7. เอกสารอ้างอิง

6. กิตติกรรมประกาศ
ผู ้ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา และ
อาจารย์หลายๆ ท่าน ทีใ่ ห้ความช่วยเหลือในงานวิจยั และ
บุคลากรคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต
ปราจีนบุรี ทีท่ �ำให้การวิจยั ในครัง้ นีส้ �ำเร็จลุลว่ งเป็นอย่างดี
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำ�รวจการกระจายแพทย์ของศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่นภายหลังจบการศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตแล้ว 7 ปี และเปรียบเทียบการกระจายแพทย์ของศิษย์เก่าฯ ระหว่างกลุ่มที่รับเข้าศึกษา
โดยกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มประชากรศิษย์เก่าที่จบการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1–28 จำ�นวน 2,706 คน
ผลการศึกษา พบว่า ศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น มีการกระจายตัวอยู่ทุกภาคของประเทศไทย ส่วนใหญ่ยังคงอยูป่ ฏิบัติงาน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 61 (1,345 คน) กรุงเทพฯ ร้อยละ 21 (453 คน) ปริมาณร้อยละ 5 (118 คน)
นอกนัน้ กระจายในภาคต่างๆ ใกล้เคียงกัน สำ�หรับอัตราการคงอยูใ่ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น
สำ�รวจในปี 2557 พบว่าการคงอยู่ ร้อยละ 61 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 1 จากสัดส่วนการรับเข้าศึกษากลุ่มรับตรง
ร้อยละ 60 : กลุ่มรับจากทบวง ร้อยละ 40 พบว่าการคงอยู่ลดลงจากเดิมที่มีการสำ�รวจในปี พ.ศ. 2550 (อัตราการคงอยู่
ร้อยละ 70) และการกระจายแพทย์ของศิษย์เก่าฯ ตามกลุม่ รับเข้าศึกษาทัง้ หมด 3 กลุม่ พบว่า อัตราการคงอยูใ่ นภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือของศิษย์เก่ากลุ่มรับตรง มีอัตราการอยู่ปฏิบัติงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 71 และภาคอื่นๆ
ร้อยละ 29 ศิษย์เก่ากลุ่มรับจากทบวง มีอัตราการอยู่ปฏิบัติงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 45 และภาคอื่นๆ
ร้อยละ 55 ส่วนศิษย์เก่ากลุ่ม CPIRD คงอยู่ปฏิบัติงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 69 และภาคอื่นๆ ร้อยละ 31
เมื่อศึกษาสังกัดที่ปฏิบัติงานของศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น รุ่น 1-28 ในจำ�นวน 2,676 คน ไม่ทราบสังกัดจำ�นวน 500 คน
พบว่า สังกัดหน่วยงานรัฐ ร้อยละ 81 (1,755 คน) ทำ�งานเอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 19 (421 คน)
ส่วนศิษย์เก่ากลุ่ม CPIRD สังกัดหน่วยงานรัฐ ร้อยละ 76 (25 คน) ทำ�งานเอกชน/ส่วนตัว ร้อยละ 24 (8 คน)
จากข้อมูลจะเห็นได้วา่ ศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่นยังคงอยูป่ ฏิบตั งิ านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามเป้าหมายการกระจาย
แพทย์ของภาครัฐสูงกว่าสัดส่วนทีร่ บั เข้าศึกษาของกลุม่ รับตรงส่วนศิษย์เก่ากลุม่ CPIRD ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายของ
โครงการที่รับนักเรียนจากพื้นที่เข้าศึกษาทั้งหมด
คำ�สำ�คัญ : การกระจายแพทย์ของศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น การคงอยู่ของศิษย์เก่าแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การกระจายแพทย์ การคงอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของศิษย์เก่า การผลิตโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
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Abstract
This study aims to survey the distribution of Medical School Alumni of Khon Kaen University after seven
years graduation from the Doctor of Medicine (MD) Program; and compare that distribution among alumni from
different criteria of entering the program. The target group was 2,706 Medical School Alumni that graduated from
the MD Program, Class #1- 28. The findings of study showed that the distribution of Medical School Alumni of Khon
Kaen University spread across all regions of Thailand. Most of them, sixty-one (61%) percent (1,345 persons),
remained working in the Northeast region, while twenty-one (21%) percent (453 persons) and five (5%) percent (118
persons) remained working in Bangkok, and its Metropolitan areas, respectively. The rest distributed in other regions
in the similar rate.
The retention rate of medical school alumni, KKU, in the northeast area surveyed in 2014 (B.E. 2557) found
61 percent of retention which was one (1%) percent higher than the target group of direct admission. The ratio of
direct admission vs entrance examination system, via Ministry of University Affairs (MUA) was sixty (60%) percent:
forty (40%) percent, respectively. Additionally, the study found that retention rate was decreased from a 2007 (B.E.
2550) survey (seventy (70%) percent of retention rate). According to the distribution of medical alumni among 3
groups of admission, the retention rate of direct admission group was seventy-one (71%) percent remained working
in northeastern region, while twenty-nine (29%) percent remained working in other regions. The retention rate of
entrance examination system group (via MUA) was forty-five (45%) percent remained working in northeastern region;
while fifty-five (55%) percent remained working in other regions. The retention rate of Collaborative Project to
Increase Production of Rural Doctor (CPIRD) was sixty-nine (69%) percent remained working in northeastern region;
while thirty-one (31%) percent remained working in other regions. The study focused on original affiliations of the
2,676 medical alumni of KKU, class # 1-28 found that 500 persons worked under unknown affiliations, while the
others worked under government sectors, and private sectors/own businesses for eighty-one (81%) percent (1,755
persons), and nineteen (19%) percent (421 persons), respectively. According to medical alumni of CPIRD group,
they worked under government sectors, and private sectors/own businesses for seventy-six (76%) percent (25 persons),
and twenty-four (24%) percent (8 persons), respectively. In conclusion, the findings showed that Medical School
Alumni of Khon Kaen University remained performing their duties in northeastern region according to the
distribution of physicians under the government sectors, which is higher than the ratio of direct admission group.
However, related to the medical alumni of CPIRD group, it still did not meet the goals of the project that admitted
only local students as a whole.
Keywords : Distribution of Medical School Alumni, Khon Kaen University., The retention of Medical School
Alumni, Khon Kaen University., Distribution of Physicians., The retention in northeastern region of Alumni. CPIRD
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บทน�ำ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ได้
ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.2515 จากปัญหาขาดแคลนแพทย์
และบุคลากรสาธารณสุขในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เริม่ เปิดรับนักศึกษาในปี 2516 ผลิตบัณฑิตแพทย์จนถึงปี
การศึกษา 2543 จ�ำนวน 28 รุน่ (1) มีแพทย์ทจี่ บหลักสูตร
แพทยศาสตร์บัณฑิต จ�ำนวน 2,706 คน (ร้อยละ 96.26)
มี อั ต ราการรั บ เข้ า ศึ ก ษาตามแผนการผลิ ต แพทย์ ข อง
แผนพัฒนาประเทศเป็นระยะ 3 ระยะดังนี้ ในช่วง 10 ปี
แรก รุ่น1-10 ช่วงที่ 2 รุ่น11-20 และช่วงที่ 3 รุ่น21-28
นโยบายการรับนักเรียนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร้อยละ 60 รับจากส่วนกลาง ร้อยละ 40 ในปี 2525 รุ่น
10 รัฐบาลมีโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม จากเดิม 70-80 คน
เป็น 100-150 คนตามศักยภาพของโรงเรียนแพทย์ทจี่ ะรับ
ได้และมีโรงพยาบาลสมทบรองรับการผลิตแพทย์ที่เพิ่ม
ขึ้นในชั้นปีที่ 6 อีก 2 โรง คือ โรงพยาบาลขอนแก่นและ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ แต่คงรับนักเรียนจาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสัดส่วนเดิมคือรับตรง:รับ
จากส่วนกลาง ร้อยละ 60 : 40 และช่วงที่ 3 ปี 2538
รุ่น 23 เป็นต้นไป คณะฯมีโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อ
ชาวชนบทของกระทรวงสาธารณสุข (CPIRD) นักเรียน
ของโครงการรับจากชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทั้งหมด เพื่อรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้นและปรับสัดส่วน
แพทย์ตอ่ ประชากรในภาคอีสานให้ใกล้เคียงกับภาคอืน่ ๆ
จากการส�ำรวจของกระทรวงสาธารณสุ ข ปี 2548
ภาคอีสานมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรต�่ำสุด 1:7,466
ในขณะที่ในกรุงเทพมหานครมีสัดส่วนสูงสุด คือ แพทย์
1 คนต่อประชากร 879 คน ดังนั้น วัตถุประสงค์ในการ
ศึกษาครั้งนี้เพื่อส�ำรวจการกระจายแพทย์ของศิษย์เก่า
ขอนแก่นในภูมิภาคต่างๆ

วิธีการศึกษา
เป็นการศึกษาเชิงส�ำรวจ กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่ม
ประชากรศิษย์เก่าแพทย์ ขอนแก่นภายหลังจบการศึกษา
หลั ก สู ต รแพทยศาสตร์ บั ณ ฑิ ต แล้ ว 7 ปี รุ ่ น ที่ 1–28

(รับเข้าปี 2516-2543) มีจ�ำนวนศิษย์เก่าทัง้ หมด 2,706 คน
พืน้ ทีใ่ นการศึกษา 76 จังหวัดของประเทศไทย ระยะเวลา
ทีศ่ กึ ษาตัง้ แต่เดือนมกราคม -เดือนธันวาคม 2557 ลักษณะ
ของเครื่องมือวิเคราะห์เป็นแบบส�ำรวจในเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล โดยออกแบบตารางการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จ�ำแนก
แต่ ล ะรุ ่ น ทั้ ง หมด 28 รุ ่ น แต่ ล ะรุ ่ น มี ข ้ อ มู ล ศิ ษ ย์ เ ก่ า
ประกอบด้ ว ย 9 หั ว ข้ อ หลั ก คื อ 1) รหั ส นั ก ศึ ก ษา
2) ชือ่ -สกุลเดิม/ชือ่ -สกลุใหม่ 3) ประเภทโครงการรับเข้า
4) ภูมลิ �ำเนาเดิม 5) วันทีส่ �ำเร็จการศึกษา (หลักสูตรพ.บ.วท.บ.) 6) สังกัดปัจจุบันของศิษย์เก่า 7) กลุ่มงาน/
ภาควิชาทีส่ งั กัด 8) ประเภทหน่วยงานทีส่ งั กัด 9) ทีต่ งั้ อยู่
ของหน่วยงาน วีธีด�ำเนินการ ขั้นตอนแรกหัวข้อที่ 1-5
เก็บข้อมูลพื้นฐานจากทะเบียนนักศึกษา งานบริการ
การศึกษา ส�ำหรับหัวข้อที่ 3 กลุ่ม ODOD ค้นข้อมูล
นักศึกษารับทุนจากหน่วยกิจการนักศึกษา ขั้นตอนที่
สองเก็บข้อมูลหัวข้อที่ 6-9 โดยน�ำมาจากฐานข้อมูลศิษย์
เก่าและสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต ขัน้ ตอนทีส่ ามตรวจสอบ
ความถูกต้องจากศิษย์เก่าแต่ละรุ่น การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้หน่วยนับ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของศิษย์เก่า
1.1 การส�ำรวจข้อมูลศิษย์เก่าแพทย์ ขอนแก่น (1)
ทั้งหมด 1-28 รุ่น จ�ำนวนรับเข้าศึกษา 2,811 คน จ�ำนวน
ที่จบหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 2,706 คน (ร้อยละ
96.26) (ตารางที่ 1)
เมื่อจ�ำแนกเป็น 3 ช่วงเวลา พบว่า ช่วง 10 ปี
แรก (รุ่น1-10) มีอัตราการจบ ร้อยละ 95.02 (553 คน)
ช่วง ปีที่ 11-20 (รุ่น 11-20) มีอัตราการจบ ร้อยละ 95.39
(951 คน) และช่วงปีที่ 21-28 (รุ่น 21-28) มีอัตราการจบ
ร้อยละ 97.56 (1,202 คน)
1.2 ศิษย์เก่าแพทย์ ขอนแก่น รุ่น1-28 ที่ยังคงอยู่
มีจ�ำนวนทัง้ สิน้ 2,674 คน ทราบทีอ่ ยู่ ร้อยละ 83 (2,223 คน)
ไม่ทราบที่อยู่ ร้อยละ 17 (451 คน) ตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 อัตราการจบของศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น จ�ำแนกเป็น 3 ช่วงเวลา (รุ่น 1-28)
รุ่น

รับเข้า(คน)

จบ(คน)

อัตราจบ(ร้อยละ)

รุ่น1-10

582

553

95.02

รุ่น11-20

997

951

95.39

รุ่น21-28
รวม

1,232
2,811

1,202
2,706

97.56
96.26

ตารางที่ 2 จ�ำนวนข้อมูลที่อยู่ของศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น จ�ำแนกเป็น 3 ช่วงเวลา
รุ่น

จ�ำนวนปัจจุบัน

ทราบที่อยู่

ไม่ทราบที่อยู่

รุ่น1-10

536

469

67

รุ่น11-20

941

844

97

รุ่น21-28

1,197

910

287

รวม

2,674

2,223

451

2. การกระจายแพทย์ของศิษย์เก่าแพทย์ ขอนแก่น
2.1 การกระจายแพทย์ ข องศิ ษ ย์ เ ก่ า แพทย์
ขอนแก่นรุ่น 1-28
ศิษย์เก่าแพทย์ ขอนแก่น รุ่น 1-28 ในจ�ำนวน
2,706 คน ที่ทราบที่อยู่ 2,215 คน สามารถสืบค้นการก
ระจายแพทย์ ใ นภาคต่ า งๆได้ ดั ง ตาราง 3 ศิ ษ ย์ เ ก่ า อยู ่
ปฏิ บั ติ ง านในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ร้ อ ยละ 61
(1,345 คน) กรุงเทพฯ ร้อยละ 21 (453 คน) ปริมาณร้อยละ 5

(118 คน) นอกนั้นกระจายในภาคต่างๆใกล้เคียงกัน
เมื่ อ จ�ำแนกศิ ษ ย์ เ ก่ า เป็ น 3 ช่ ว งเวลา พบว่ า
ช่วง 10 ปีแรก (รุ่น1-10) มีอัตราการอยู่ปฏิบัติงานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 54 (255 คน) ช่วง ปีที่ 11-20
(รุ่น11-20) มีอัตราการอยู่ปฏิบัติงานในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ร้อยละ 59 (488 คน) และช่วง ปีที่ 21-28
(รุ่น21-28) มีอัตราการอยู่ปฏิบัติงานในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ร้อยละ 66 (602คน) ตารางที่ 3

รุ่น

กรุงเทพ

ปริมณฑล

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

เหนือ

กลาง

ตะวันออก

ตะวันตก

ใต้

ต่างประเทศ

รวม

ตารางที่ 3 การกระจายแพทย์ของศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น รุ่น 1-28

รุ่น 1-10

101

32

255

27

13

18

9

14

2

471

รุ่น 11-20

165

58

488

41

32

27

11

10

2

834

รุ่น 21-28

187

28

602

27

17

26

6

17

0

910

รวม

453

118

1,345

95

62

71

26

41

4

2,215

41
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ตารางที่ 4 จำ�แนกการกระจายแพทย์ของศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่นตามกลุ่มรับเข้า
รุ่น
รุ่น 1-10

กลุ่มรับตรง
รับเข้า ปฏิบัติงานภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ
327
189

กลุ่มรับจากทบวง
รับเข้า ปฏิบัติงานภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ
210
65

อื่นๆ
97

รวม
อื่นๆ
122

537

รุ่น 11-20

516

351

150

364

124

194

880

รุ่น 21-28

685

376

121

457

198

164

1142

รวม

1,528

916

368

1,031

387

480

2,559

2.2 การกระจายแพทย์ตามกลุ่มรับเข้า
เมื่อศึกษาการกระจายแพทย์ตามกลุ่มรับ
เข้าของศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น รุ่น 1-28 ในจ�ำนวน
2,559 คน (ไม่นบั รวมโควตาพิเศษอืน่ ๆ) พบว่า กลุม่ รับตรง
มีอัตราการอยู่ปฏิบัติงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร้ อ ยละ 71 (916 คน) และภาคอื่ น ๆ ร้ อ ยละ 29
(368 คน) ส่วนกลุ่มรับจากทบวง มีอัตราการอยู่ปฏิบัติ
งานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 45 (387 คน)
และภาคอื่นๆ ร้อยละ 55 (480 คน) ตารางที่ 4
(กลุ ่ ม รั บ ตรง ไม่ ท ราบที่ อ ยู ่ จ�ำนวน 298 คน
กลุ่มรับจากทบวงไม่ทราบที่อยู่ จ�ำนวน 164 คน)
หากศึกษาอัตราการอยู่ปฏิบัติงานในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือของศิษย์เก่าแพทย์ ขอนแก่น ช่วงเวลา
พบว่า ช่วง 10 ปีแรก (รุ่น1-10) กลุ่มรับตรง มีอัตรา
การอยู่ปฏิบัติงานคิดเป็น ร้อยละ 66 (189 คน) และ

กลุ ่ ม รั บ จากทบวง ร้ อ ยละ 35 (65 คน) ช่ ว งที่ 2
( รุน่ 11-20) กลุม่ รับตรง มีอตั ราการอยูป่ ฏิบตั งิ านคิดเป็น
ร้อยละ 70 (351 คน) และกลุ่มรับจากทบวง ร้อยละ 39
(124 คน) และช่วงที่ 3 (รุ่น21-28) กลุ่มรับตรง มีอัตรา
การอยู่ปฏิบัติงานคิดเป็น ร้อยละ 76 (376 คน) และกลุ่ม
รับจากทบวง ร้อยละ 55 (198 คน) ตารางที่ 4
2.3 การกระจายแพทย์ โครงการ CPIRD
โครงการ CPIRD 1 (1) เริ่มรับเข้าศึกษา
ปีการศึกษา 2538 เป็นรุ่น 23-รุ่น 25 จ�ำนวน 28 คน และ
เริ่มโครงการ CPIRD 2 ปีการศึกษา 2543 เป็นรุ่น 28
เป็นต้นมา จ�ำนวน 14 คน จบการศึกษา 42 คน ทราบทีอ่ ยู่
35 คนและไม่ทราบที่อยู่ 7 คน ศิษย์เก่ากลุ่ม CPIRD
คงอยู่ปฏิบัติงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 69
(24 คน) และภาคอื่นๆ ร้อยละ 31 (11 คน) (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 5 การกระจายแพทย์ของศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่นโครงการ CPIRD ขอนแก่น
CPIRD

รับเข้า

ปฏิบัติงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อื่นๆ

ไม่ทราบที่อยู่

รุ่น 23

11

9

1

1

รุ่น 24

13

6

3

4

รุ่น 25

4

3

1

0

รุ่น 28

14

6

6

2

รวม

42

24

11

7

42
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ตารางที่ 6 ประเภทหน่วยงานที่สังกัดของศิษย์เก่าแพทย์ ขอนแก่นรุ่น 1-28
รุ่น

หน่วยงานรัฐ

เอกชน/ส่วนตัว

รวม

รุ่น1-10
รุ่น11-20
รุ่น21-28
รวม

367
648
740
1,755

104
171
146
421

471
819
886
2,176

3. ประเภทหน่วยงานที่สังกัดของศิษย์เก่าขอนแก่น
เมื่อศึกษาสังกัดที่ปฏิบัติงานของศิษย์เก่าแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่น 1-28 ในจ�ำนวน 2,676 คน
ไม่ ท ราบสั ง กั ด จ�ำนวน 500 คน พบว่ า สั ง กั ดหน่ ว ย
งานรัฐ ร้อยละ 81 (1,755 คน) ท�ำงานเอกชน/ส่วนตัว
ร้อยละ 19 (421 คน) (ตารางที่ 6)
เมื่ อ จ�ำแนกศิ ษ ย์ เ ก่ า เป็ น 3 ช่ ว งเวลา พบว่ า
ช่วง 10 ปีแรก ( รุ่น1-10) สังกัดหน่วยงานรัฐ ร้อยละ78
(367 คน) ท�ำงานเอกชน/ส่วนตัว ร้อยละ 22 (104 คน)

ช่วงที่ 2 (รุน่ 11-20) สังกัดหน่วยงานรัฐ ร้อยละ 79 ( 648 คน)
ท�ำงานเอกชน/ส่วนตัวร้อยละ 21 (171 คน) และช่วงที่ 3
(รุ่น 21-28) สังกัดหน่วยงานรัฐ ร้อยละ 84 (740 คน)
ท�ำงานเอกชน/ส่วนตัว ร้อยละ16 (146 คน)
เมื่อศึกษาสังกัดที่ปฏิบัติงานของศิษย์เก่าแพทย์
โครงการ CPIRD ขอนแก่ น จ�ำนวน 33 คน พบว่ า
สังกัดหน่วยงานรัฐ ร้อยละ 76 (25 คน) ท�ำงานเอกชน/
ส่วนตัว ร้อยละ 24 (8 คน) (ตารางที่ 7)

ตารางที่ 7 สังกัดของศิษย์เก่าโครงการ CPIRD ขอนแก่น
CPIRD

หน่วยงานรัฐ

เอกชน/ส่วนตัว

รวม

รุ่น23
รุ่น24
รุ่น25
รุ่น28

8
8
4
5

2
1
4
1

10
9
8
6

รวม

25

8

33

วิจารณ์และข้อเสนอแนะ
การกระจายแพทย์ของศิษย์เก่าแพทย์ ขอนแก่น
ในภาพรวมเป็นไปตามนโยบายภาครัฐและสอดคล้องกับ
ปณิธานของคณะฯ “ในการผลิตบัณฑิตสาขาแพทยศาสตร์
ที่เน้นด้านเวชปฏิบัติทั่วไปและสุขภาพชุมชน เพื่อแก้
ปัญหาการขาดแคลนแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ

ในการผลิตบัณฑิตร่วมกับสถาบันร่วมผลิตแพทย์ของ
กระทรวงสาธารณสุข” โดยศิษย์เก่าแพทย์ ขอนแก่นมี
ส่วนส�ำคัญในการขยายการผลิตแพทย์ตามโครงการผลิต
แพทย์เพิ่มฯทั้งโครงการ CIPRD (The Collaborative
Project to Increase Production of Rural Doctors) และ
โครงการ ODOD (โครงการกระจายแพทย์ 1 อ�ำเภอ 1 ทุน)
ส่วนใหญ่ศิษย์เก่าจะเป็นผู้บริหารของศูนย์แพทยศาสตร์
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ศึกษาชั้นคลินิกของสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กับคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 4 สถาบัน คือ
โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลมหาสารคาม รวมทั้ง
โรงพยาบาลร่วมสอนในเครือข่ายของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง
จากการที่ภาครัฐมีนโยบายรับนักเรียนจากภาค
ตะวั น ออกเฉี ยงเหนือ เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น โดยวิ ธี รั บ ตรง (โควต้ า )
ร้อยละ 60 และคาดการณ์วา่ จะมีศษิ ย์เก่ากลุม่ นีไ้ ม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 60 ยังคงอยู่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จากการศึกษา
พบว่านโยบายดังกล่าวมีผลโดยตรงท�ำให้ศษิ ย์เก่าส่วนใหญ่
ยั ง คงอยู ่ ใ นพื้ น ที่ ช นบทภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ร้อยละ 61 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 1 แต่มีอัตราลดลง
เมือ่ เปรียบเทียบกับการคงอยูใ่ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น ในช่วงปี 2550 (2) มีอัตรา
การคงอยู่ปฏิบัติงานในพื้นที่ร้อยละ 70 และปี 2553 (3)
มีอตั ราการคงอยูป่ ฏิบตั งิ านในพืน้ ทีร่ อ้ ยละ 74.9 ถึงแม้จะมี
อัตราการคงอยูล่ ดลงก็ตามแต่ยงั คงอยูใ่ นเป้าหมายเดิม คือ
ร้อยละ 60 ยกเว้นศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่นโครงการผลิต
แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CIPRD) ที่มีอัตราการคงอยู่
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 69 ซึ่งเป้าหมายของ
โครงการอยู่ที่ร้อยละ 100 จึงไม่เป็นตามคาดหมายและ
มีบางส่วนออกไปท�ำงานเอกชนหรือประกอบกิจการ
ส่วนตัว ร้อยละ 24 ส่วนกลุ่มศิษย์เก่าที่รับมาจากทบวง
มีอตั ราการอยูป่ ฏิบตั งิ านในตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ
45 เกินเป้าหมายร้อยละ 5
ในปัจจุบันที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การคมนาคม ความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษา เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม ท�ำให้ศิษย์เก่าขอนแก่นยังคง
เลือกที่จะอยู่ในถิ่นเดิมในเมืองใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางการ
ศึกษา เศรษฐกิจ สังคมฯมากกว่าการเข้าไปอยูใ่ นกรุงเทพ
(ร้อยละ 21) และปริมณฑล (ร้อยละ 5) แต่ยังเป็นอัตรา
ทีส่ งู กว่าการส�ำรวจปี 2550 (2) ร้อยละ 11.65 และส�ำรวจปี
2553(3) ร้อยละ 9.8
แต่อย่างไรก็ตามการส�ำรวจข้อมูลในครั้งนี้มีข้อ
จ�ำกัดด้านการย้ายที่อยู่ของศิษย์เก่าเนื่องจากการลาไป

ศึกษาต่อระดับสูงขึ้นไปศิษย์เก่าจ�ำเป็นต้องย้ายสังกัด
ตามความต้ อ งการของหน่ ว ยงานท�ำให้ ข ้ อ มู ล มี ก าร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและศิษย์เก่าที่ไม่ทราบที่อยู่ส่วน
ใหญ่มาจากการเปลีย่ นชือ่ หรือนามสกุล จึงควรมีการปรับ
ฐานข้อมูลกับตัวแทนรุ่นอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการส�ำรวจการคงอยู่ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของศิษย์เก่า ขอนแก่น และปรับฐานข้อมูล
เป็นระยะทุก 5 ปี
2. ควรมีการติดตามศิษย์เก่าที่ไม่ทราบสังกัดหรือ
ย้ายที่อยู่ เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล
3. ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับศิษย์
เก่าแพทย์ขอนแก่นต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่น ผู้ให้ทุนวิจัยและผู้ให้ข้อมูลท�ำให้งานบรรลุผล
ส�ำเร็จเป็นอย่างดี

เอกสารอ้างอิง
(1)
(2)

(3)

พิศาล ไม้เรียงและคณะฯ. (2556). 40 ปีคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : กับการผลิต
แพทย์ . เอกสารอัดส�ำเนา.
พิศาล ไม้เรียงและคณะฯ. (2550). อัตราการคง
อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของศิษย์เก่าคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสารวิจยั
ระบบสาธารณสุข  ปีที่ : 2  ฉบับที่ : 2  เลขหน้า :
233-240  ปีพ.ศ. : 2551.
กัญญา จิระรัตนโพธิ์ชัย และคณะ.(2535). ปัจจัย
ที่มีผลต่อการกระจายบัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่ น . คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่น. เอกสารอัดส�ำเนา.

44

ความต้องการการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU isr.j. 2016; 4(1) : 44-50
http://irj.kku.ac.th

ความต้องการการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
The Need in Potential Development of In-Service
Quality Assurance Staff of Khon Kaen University
สุรวุธ พุ่มอิ่ม (surawut pumim)1*

นักวิชาการศึกษา สำ�นักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
*
Correspondent author : surawut@kku.ac.th
1

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ และนำ�
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาใช้ประกอบการจัดทำ�หลักสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ เครื่องวิจัยเป็นแบบสอบถาม โดยแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมายผู้ปฏิบัติ
งานด้านการประกันคุณภาพระดับคณะภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำ�นวน 80 คน โดยวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิตพิ นื้ ฐานคือค่าความถี่ (F) และค่าร้อยละ (%) โดยวิธกี ารสุม่ อย่างง่าย ซึง่ พบว่า มีความต้องการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ มากที่สุด คือ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำ�เนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ร้อยละ28.8), การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ สำ�นักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (ร้อยละ17.5), การจัดระบบเอกสารอ้างอิงตามตัวชี้วัด (ร้อยละ15.0) ตามลำ�ดับ ผลการ
ศึกษาครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ได้แนวทางการพัฒนาหลักสูตรศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ พร้อมทั้ง
สร้างความรู้ความใจแนวทางการประเมินคุณภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ และสนับสนุน ส่งเสริมการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ นวทางการปฏิบตั กิ ารประเมินและประกันคุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง
คำ�สำ�คัญ : การพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพ การพัฒนา
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Abstract
The study aims to study the need to develop the potentiality of in-service quality assurance staff of Khon Kaen
University (KKU) in order to develop a training program that suits the needs of in-service quality assurance staff.
The questionnaires were sent to 80 quality staff in quality assurance division of KKU. The researcher analyzed
statistically to analyze frequency distribution, percentage, x. The result showed that what were most needed for
developing potentiality of the staff were self-assessment report writing according to EdPEx (28.8 percent) of and
Higher commission of Education(17.5 percent), filing system according to KPI (15.0 percent)I, respectively.
The result of the study would be useful as ways to develop quality assurance program and to create understand
of quality assurance for in-service staff and to support internal audit, as well as to exchange ways of practice of
continuing assessment and quality assurance.
Keywords : need development, potentiality, internal quality assurance, development

1.บทน�ำ
การด�ำเนินงานตามระบบและกลไกการประเมิน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก�ำหนดให้
มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในเป็นประจ�ำทุกปีการ
ศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการ
ด�ำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ในการพัฒนา
ระบบการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในจึ ง ได้ มี ก ารพั ฒ นา
เกณฑ์ / มาตรฐานและตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยเพื่อ
น�ำมาใช้ประกอบกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในเป็นประจ�ำทุกปีการศึกษา ซึ่งปัจจัยด้านภาวะ
ผู ้ น�ำของผู ้ บ ริ ห าร เป็ น ปั จ จั ย หลั ก ที่ จ ะผลั ก ดั น งาน
ประกันคุณภาพการศึกษาให้ประสบความส�ำเร็จตาม
ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย มุ ่ ง หวั ง รองมาเป็ น ปั จ จั ย ด้ า นความรู ้
ความเข้าใจของบุคลากร ปัจจัยด้านนโยบาย วิสัยทัศน์
และวัตถุประสงค์ ตามล�ำดับ (1) ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงาน
ด้ า นประกั น คุ ณ ภาพก็ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการประสาน
เชือ่ มโยงข้อมูลต่างๆ เก็บรวบรวมภายในคณะ โดยบุคลากร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งนั้ น ยั ง ขาดความเข้ า ใจในการด�ำเนิ น การ
ประกันคุณภาพภายใน ที่แท้จริง และบุคลากรมีความ
ต้องการที่จะได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว
กับการประกันคุณภาพภายใน (2) ในการส่งเสริมความ
รู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ของหลักเกณฑ์

ตัวชี้วัดซึ่งมีหลายตัวไม่ว่าจะเป็นตัวชี้วัดของ ส�ำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กร
มหาชน) (สมศ.) ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินงาน
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการปฏิบัติหน้าที่ประสานให้
รายละเอียดที่ถูกต้องกับผู้เก็บรวบรวมข้อมูลของคณะ
เพื่อส่งผลให้เกิดความถูกต้องมากยิ่งขึ้นและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
ดังนั้นในการเพิ่มพูนศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้าน
ประกันคุณภาพ การจัดอบรมก็เป็นแนวทางหนึ่งเพื่อ
เพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ
ซึง่ จากการจัดอบรมในปีทผี่ า่ นมาพบว่ามีปญ
ั หา เนือ่ งด้วย
แต่ละคนมีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์การที่แตก
ต่างกัน ซึ่งจากสภาพดังกล่าวปัญหาที่เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติ
งานด้านคุณภาพภายใน นัน้ พบว่า มีความรู้ ประสบการณ์
อายุการท�ำงาน และความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน ผู้ปฏิบัติ
งานมีภาระงานนอกเหนือจากงานด้านประกันคุณภาพ
และคิดว่าไม่ใช้ภาระงานในต�ำแหน่งงานของตนโดยตรง
และมีการเปลีย่ นแปลงตัวผูร้ บั ผิดชอบท�ำให้ขาดความต่อ
เนือ่ ง ทัง้ นีย้ งั ขาดความรูใ้ นด้านความเข้าใจในการตีความ
หมายของเกณฑ์การตรวจประเมินที่ไม่ตรงกัน รวมทั้ง
การรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆ ที่อ้างอิง ทั้งเกณฑ์
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
และตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายใน (IQA)
จากปัญหาทีพ่ บดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงต้องการหาความ
ต้องการการพัฒนาศักยภาพของผูป้ ฏิบตั งิ านด้านประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อน�ำผลมาหาแนวทาง
และจัดท�ำแผนหรือกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติ
งานด้านประกันคุณภาพ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง
กั บ ความต้ อ งการของผู ้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.1 เพื่อศึกษาความต้องการการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ
2.2 เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาใช้ประกอบ
การจั ด ท�ำหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้ อ งการในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า น
ประกันคุณภาพ

3.3 เครื่องมือในการวิจัย (แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์)
1) เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความต้องการในการพัฒนาและ
ฝึกอบรม
- ด้านการให้ความรู้
- ด้านการฝึกการปฏิบัติ (Work Shop)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
3.4 วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
โดยใช้สถิตกิ ารแจกแจงความถีแ่ ละค่าร้อยละ (Percentage)
2. ข้อมูลที่เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open
End) เป็นข้อคิดเห็นเกีย่ วกับการความต้องการการพัฒนา
ศั ก ยภาพผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นประกั น คุ ณ ภาพ โดยสรุ ป
ประเด็นที่ส�ำคัญน�ำเสนอโดยเรียงตามล�ำดับความถี่ของ
จ�ำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

3.วิธีการด�ำเนินงาน

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย

3.1 แหล่งข้อมูล
- สถิติการเข้ารับการฝึกอบรมด้านการประกัน
คุณภาพภายใน
- ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าอบรม/สัมมนา
- ข้อมูลจากผู้บริหารระดับสถาบัน ระดับคณะ
และหน่วยงาน
3.2 ประชากรและขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
- บุคลากรสายสนับสนุน ภายในมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ที่ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ
- ขนาดของกลุ่มตัวอย่างผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ประกันคุณภาพ จ�ำนวน 100 คน กลุ่มตัวอย่าง 80 คน
โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง

4.1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นประกั น
คุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 84 มี วุ ฒิ ก าร
ศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทมีสัดส่วนใกล้เคียงคิด
เป็นร้อยละ 55 และ 50 ตามล�ำดับ มีอายุเฉลี่ยประมาณ
34 ปี ต�ำแหน่งงานส่วนมากเป็นนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน (ร้อยละ 55) รองมาเป็นนักวิชาการ ร้อยละ 7
และมีประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพระหว่าง 1-4 ปี
ร้อยละ 61.3 และมีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ร้อยละ 38.7
ตามล�ำดับ

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
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ตารางที่ 1 วามต้องการด้านการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการประกันคุณภาพเรียงลำ�ดับจากมากที่สุดถึงน้อยที่สุด
		 3 อันดับแรก
ที่

การฝึกอบรมด้านประกันคุณภาพ

ร้อยละ/
ความถี่
28.8
(23)

1

การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ

2

การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

17.5
(14)

3

การจัดระบบเอกสารอ้างอิงตามตัวชี้วัด

15.0
(12)

จากตารางที่ 1 พบว่า ความต้องการด้านการพัฒนา
และฝึกอบรมด้านการประกันคุณภาพเรียงล�ำดับจาก
มากที่สุดถึงน้อยที่สุด (3 อันดับ) พบว่า จากการส�ำรวจ
ผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพมีความต้องการในการ
ฝึกอบรมมากที่สุดในเรื่อง การเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินงาน
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ร้อยละ28.8), การเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) (ร้อยละ17.5), การจัดระบบเอกสาร
อ้างอิงตามตัวชี้วัด) (ร้อยละ15.0) ตามล�ำดับ
4.2 โอกาสในการพัฒนาตนเองด้านการประกัน
คุณภาพ เพื่อให้การท�ำงานด้านการประกันคุณภาพให้
มีประสิทธิภาพ พบว่า จากการส�ำรวจผู้ปฏิบัติงานด้าน
ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น สรุปประเด็นที่
ส�ำคัญ ดังนี้
- การถ่ายทอดทอดชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับ
บุคคล และความร่วมมือในทุกภาคส่วน(ทั้งภาควิชาและ
คณะ) เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจด้านประกันคุณภาพ ให้
มีความสอดคล้องในการด�ำเนินงาน

เหตุผลที่ต้องการฝึกอบรม
- วิธีการ เทคนิคการเขียนรายงานที่ถูกต้องและ
สอดคล้อง ตรงตามประเด็นเกณฑ์คุณภาพการ
ศึกษาเพื่อการด�ำเนินที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อให้
ครอบคลุมทุกประเด็นของเกณฑ์ EdPEx
- วิธีการ เทคนิคการเขียนรายงานที่ถูกต้องและ
สอดคล้อง ตรงตามประเด็นเกณฑ์การตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน (IQA) เพื่อให้ครอบคลุม
ทุกประเด็นตามเกณฑ์ IQA
-วิธีการจัดเก็บ จัดเตรียม เอกสารหลักฐาน ที่ตรง
ตามความหมายของตัวชี้วัด และตรงกับความเข้าใจ
ของผู้ตรวจประเมิน
- ความรู้ความเข้าใจเกณฑ์ ตัวชี้วัด ด้านการ
ประกันคุณภาพ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์กรมหาชน)(สมศ.) รวมถึงค�ำนิยามของ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ถู ก ต้ อ งแม่ น ย�ำท�ำให้ ส ามารถท�ำงานให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด
- พัฒนาในส่วนของการเขียนรายงานการ
ประเมิ น ตนเองตามเกณฑ์ เกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
เพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ/เกณฑ์การตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน
- การวิเคราะห์ประเด็นค�ำถามตามตัวชี้วัด
ถึงเอกสารและหลักฐานทีต่ อ้ งการ เพือ่ ใช้ในการรวบรวม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
ประกันคุณภาพ (CHE QA) ระบบฐานข้อมูลการด�ำเนิน
งานด้านการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ
- การจัดท�ำแผนพัฒนาปรับปรุงตัวชี้วัดที่ยัง
ไม่บรรลุเป้าหมาย การจัดช่องทางการรายงานผลตาม
ตัวชี้วัด ที่สามารถทราบสถานการด�ำเนินงานได้อย่าง
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ต่อเนื่อง รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบประกันคุณภาพ
เพื่อการบริหารจัดการองค์กร โดยเฉพาะหน่วยงานทาง
ด้าน ICT
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ เพื่อเพิ่ม
ให้การท�ำงานให้ประสิทธิภาพ พบว่า จากการส�ำรวจผู้
ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สรุปประเด็นที่ส�ำคัญ ดังนี้
4.3.1 การพั ฒ นา ทั ก ษะการวิ เ คราะห์
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ข้อเสนอแนะแนว
ทางในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ
พบว่า
- การฝึกปฏิบัติ (ภาคทฤษฎี-ปฏิบัติ)
- การฝึกจากกรณีศึกษา
- การให้มคี �ำปรึกษาจากพีเ่ ลีย้ ง/ระบบ
วิทยากรกลุ่ม
4.3.2 ความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกณฑ์ ตั ว ชี้ วั ด
ด้านการประกันคุณภาพ ทั้ง เกณฑ์คุณภาพส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพือ่ การด�ำเนินงานทีเ่ ป็นเลิศ(EdPEx) ข้อเสนอ
แนะแนวทางในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพ พบว่า
- ความรูข้ อ้ ก�ำหนด เกณฑ์การประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ์
- ตัวอย่างรูปแบบวิธกี ารของหน่วยงาน
ที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน
- สรุปประเด็นปัญหาและน�ำเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี
4.3.3 การถ่ายทอดทอดชี้วัดระดับองค์กรสู่
ระดับบุคคล และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกส่วน
รวมถึ ง มี เ จตคติ ที่ ดี ต ่ อ การประกั น คุ ณ ภาพ ข้ อ เสนอ
แนะแนวทางในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพ พบว่า
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคหรือแนว
ปฏิบัติที่ดีในการถ่ายทอดตัวชี้วัดของคณะ/หน่วยงาน
ที่ประสบความส�ำเร็จ

- เทคนิค วิธีการในการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย ทุกคนให้ความส�ำคัญ
ของการประเมินคุณภาพ แนวทางส�ำหรับผู้บริหารและ
ผู้ด�ำเนินงานประกันคุณภาพ
- การสร้างแรงจูงใจในการด�ำเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพแก่บุคลากร
4.3.4 การเก็บเอกสารอ้างอิงได้ถูกต้องตรง
เกณฑ์ ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการประกันคุณภาพ พบว่า
- การวิ เ คราะห์ แ ละจั ด เอกสารตาม
ตัวชีว้ ดั
- ประเด็นปัญหาการเตรียมเอกสาร
4.3.5 นโยบายและแนวทางการตรวจประเมิน
การวางแผนการประกันคุณภาพ ที่สอดคล้องกับวิสัย
ทัศน์กลยุทธ์และพันธกิจของคณะ/หน่วยงาน ข้อเสนอ
แนะแนวทางในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพ พบว่า
- นโยบายด้านการประกันคุณภาพ และ
การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพขององค์ของ
ผู้บริหาร
- กระบวนการ รู ป แบบการประกั น
คุณภาพ
4.3.6 การจัดการระบบฐานข้อมูลการประกัน
คุณภาพ และระบบ CHE QA Online ข้อเสนอแนะแนว
ทางในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ
พบว่า
- พั ฒ น า ร ะ บ บ ฐ า น ข ้ อ มู ล ข อ ง
มหาวิทยาลัย
- ความรู้ความเข้าใจระบบ CHE QA
Online
4.3.7 การคิ ด วิ เ คราะห์ ในการจั ด ท�ำแผน
Improvement plan ติดตามและประเมินผลก�ำหนดตัว
ชี้วัด คู่เทียบ ของระบบการประกันคุณภาพ ข้อเสนอ
แนะแนวทางในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพ พบว่า
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- ความรูด้ า้ นการติดตามการประเมินผล
คู่มือการติดตามผล
- วิธีการก�ำหนดตัวชี้วัด คู่เทียบผลการ
ด�ำเนินการตามตัวชี้วัดทุกองค์ประกอบ
4.3.8 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่
ดี หรือการดูงานหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับรางวัลดีเด่น
หรือมีผลการด�ำเนินงานด้านประกันคุณภาพที่เป็นเลิศ
(Best practice) ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ พบว่า
- ถอดองค์ความรู้สู่กาปฏิบัติ
- การศึกษาดูงานหน่วยงานทีม่ กี ารปฏิบตั ิ
ที่เป็นเลิศ

5. สรุปผลการวิจัย (ตามวัตถุประสงค์)
ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังนี้
5.1 ความต้องการการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติ
งานด้านประกันคุณภาพมีความต้องการในการมากที่สุด
ในเรื่อง 1) การเขียนรายงานการประเมินตนเองตาม
เกณฑ์ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินงานที่
เป็นเลิศ (EdPEx) (ร้อยละ 28.8) เนื่องจากมหาวิทยาลัย
ได้มีนโยบายในการส่งเสริมกระบวนการการใช้เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ทุกระดับคณะ หน่วยงาน ปัญหาด้านการเขียนรายงาน
ซึ่ ง ยั ง ไม่ ต รงกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ความเชื่ อ มโยง สภาพ
ความเป็ น จริ ง ของเกณฑ์ , 2) การเขี ย นรายงานการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์ ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) (ร้อยละ 17.5) เนื่องจากการเขียน
รายงานเชิงกระบวนการตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้มี
ความสอดคล้องกับหลักฐานอ้างอิง, 3) การจัดระบบ
เอกสารอ้างอิงตามตัวชี้วัด (ร้อยละ 15.0) เนื่องจาก
ขาดการวิเคราะห์เอกสารอ้างอิง การจัดล�ำดับ คุณภาพ
ของเอกสารอ้างอิงไม่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการ
ด�ำเนินงาน ตามล�ำดับ
5.2 การพัฒนาเนื้อหาการฝึกอบรมที่สอดคล้อง
กับความต้องการการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านประกัน

คุณภาพ พบว่า เหตุผลความต้องการในการพัฒนาเนือ้ หา
การฝึกเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ดังนี้
- ในการอบรมควรก�ำหนดให้มที งั้ ภาคทฤษฏี
และภาคปฏิบัติ และมี case sturdy เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
เพิ่มเติมในการน�ำไปด�ำเนินงาน
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีขององค์กรที่ได้รับ
รางวัล หรือมีคะแนนที่ได้รับการยกย่อง เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อจะได้ทราบแนวทางในการได้มาซึ่งผลลัพธ์
ของการด�ำเนินงาน จากองค์กร หน่วยงาน ทีป่ ระสบความ
ส�ำเร็จ
- ขยายกลุ ่ ม เป้ า หมาย วิ ธี ก าร เทคนิ ค ใน
การถ่ า ยทอดตั ว ชี้ วั ด ทางด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพให้
ครอบคลุมทุกส่วนงาน
- มีแนวทางระบบการประเมินคุณภาพ ของ
รายละเอียดตัวชี้วัด รวมถึงการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
อย่างเป็นระบบ
ผลการศึกษาครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ได้แนวทาง
การพัฒนาหลักสูตรศักยภาพผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการประกัน
คุ ณ ภาพ พร้ อ มทั้ ง สร้ า งความรู ้ ค วามใจแนวทางการ
ประเมินคุณภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ
และสนับสนุน ส่งเสริมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติการประเมิน
และประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา อุปสรรค
1. การศึกษาครั้งนี้ในการสอบถามความต้องการ
ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเชิงคุณภาพเป็นค�ำถามปลายเปิด
ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวจึงมีความ
หลากหลายในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ประสบการณ์ของผูต้ อบแบบสอบถามทีม่ คี วาม
แตกต่างกัน
ข้ อ เสนอแนะจากผลการวิ จั ย จากผลการวิ จั ย
สิ่งที่ควรจะด�ำเนิน คือ
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1. การจัดท�ำแบบสอบถามในกรณีที่เป็นการจัด
ล�ำดับความส�ำคัญควรให้เป็นระดับความต้องการของ
แต่ละหัวข้อเพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูล
2. ค�ำถามปลายเปิดควรมีประเด็นที่เจาะจงใน
แบบสอบถาม เพือ่ ในการรวบรวมข้อมูล และสรุปผลจาก
ข้อคิดเห็นต่างๆได้อย่างชัดเจน
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยในครั้งต่อไป
1. ศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัด
หลักสูตรฝึกอบรมด้านการประกันคุณภาพของผู้ปฏิบัติ
งานประกันคุณภาพ
2. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านประกัน
คุณภาพ

7. กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ที่ปรึกษาวิจัยสถาบัน และ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพประจ�ำคณะ
ที่ท�ำให้การวิจัยในครั้งนี้ส�ำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี และ
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นทีส่ นับสนุนทุนใน
การท�ำวิจัยสถาบันครั้งนี้
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บทคัดย่อ
สำ�นักวิชาศึกษาทั่วไปได้เล็งเห็นความสำ�คัญของการพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งเน้นการวางแผนพัฒนาบุคลากรจาก
นโยบายขององค์กรในการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำ�ตำ�แหน่ง การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของสำ�นักวิชาศึกษาทั่วไป 2) ศึกษาความต้องการ
ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน และ 3) หาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของ
สำ�นักวิชาศึกษาทั่วไป วิธีดำ�เนินการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบวิจัยเชิงสำ�รวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นบุคลากรสายสนับสนุน
สังกัดสำ�นักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน จำ�นวน 20 คน เก็บข้อมูล
โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2555 และใช้แบบสอบถาม (questionnaire) สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า
สภาพปัญหาในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทีผ่ า่ นมาพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่เห็นว่า ด้านทีม่ ปี ญ
ั หามากกว่า
ด้านอืน่ ๆ คือ ด้านทีบ่ คุ ลากรไม่มเี วลาเข้าพัฒนา เพราะไม่สามารถปลีกตัวออกจากงานประจำ�ได้ เนือ่ งจาก บุคลากรส่วน
ใหญ่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน หากเป็นช่วงเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนยิ่ง
ไม่สามารถปลีกตัวเพื่อเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาได้เลย
ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ในความคิดเห็นของบุคลากรส่วนใหญ่ คือ 1) ความ
รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย และภารกิจของหน่วยงานที่ท่านสังกัด 2) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 3) ความ
รู้เรื่องการวางแผน การวิเคราะห์งาน และการตัดสินใจเมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติงาน
แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน พบว่า ด้านที่บุคลากรคิดว่ามีแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนมากที่สุดคือ การอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และการศึกษาจาก
ตำ�รา ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
คำ�สำ�คัญ : สภาพปัญหา ความต้องการ แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
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Abstract
The Office of General Education (GE) see personnel potential development as important by planning to
develop personnel potential following the organization policy about core competency and functional competency
development. This research aims to study 1) the problems of the GE personnel potential development, 2) the needs
in personnel potential development, and 3) the methods to develop personnel potential of the Office of General
Education officers. The methodology used in the study is survey research. The subjects of the study were 20
supporting staff who work for the GE, Khon Kaen University at least six months. The data from October 1, 2010 to
September 30, 2012 were collected by using questionnaire. The statistics used in data analysis were frequency,
percentage, mean, and standard deviation. The results showed that.
The biggest problem of the supporting staff that caused difficulty in personnel potential development was
that the staff did not have time for their potential development. The reason was that they could not leave their works
because most of them work on providing services for students and teachers. Therefore, they could not leave their
works to participate in any personnel potential development workshops or seminars especially on weekdays.
There were three main potentials that were needed to be developed that were 1) the understanding objectives
and obligation of the office, 2) English proficiency, and 3) the knowledge about planning, analyzing, and making
decision when problems occur.
The most suitable methods to develop personnel potential were participating training program, seminar,
workshop, and observe activities, and studying from the manual, rules, and regulations.
Keywords : Personnel Development Requirement, Guidelines for the Personnel Potential Development

1. บทน�ำ
ส�ำนั ก วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
แบ่งกลุ่มภารกิจเป็น 3 กลุ่มภารกิจ คือ กลุ่มภารกิจ
วิชาการ กลุม่ ภารกิจบริหาร กลุม่ ภารกิจแผนและประกัน
คุณภาพ และมีบุคลากรทั้งสิ้น 20 คน จ�ำแนกเป็นเป็น
บุคลากรกลุม่ ภารกิจวิชาการ 11 คน บุคลากรกลุม่ ภารกิจ
บริหาร 6 คน และบุคลากรกลุ่มภารกิจแผนและประกัน
คุณภาพ 3 คน บุคลากรสายสนับสนุนของส�ำนักวิชา
ศึกษาทั่วไปส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
อยู่ในระหว่าง 1-3 ปี และการปรับโครงสร้างองค์กรเมื่อ
วันที่ 27 มกราคม 2554 มีผลให้บุคลากรส�ำนักวิชาศึกษา
ทัว่ ไปต้องปรับเปลีย่ นภาระงานใหม่ รวมทัง้ ในการด�ำเนิน
งานมีข้อจ�ำกัดหลายด้าน ได้แก่ ด้านอัตราก�ำลังซึ่งมีน้อย
บุคลากรทีร่ บั ผิดชอบแต่ละงานมีเพียง 1-2 คน แต่มภี าระ

งานจ�ำนวนมาก ขาดที่ปรึกษาหรือผู้สอนงานหรือพี่เลี้ยง
ในการท�ำงานเฉพาะด้าน การเข้า-ออกของบุคลากรใน
หน่วยงานค่อนข้างสูง (1) ท�ำให้มปี ระสบการณ์และความ
ช�ำนาญในการท�ำงานน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับภาระงาน
ที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ของส�ำนักฯ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัด
สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรมในหลักสูตร
ต่ า งๆ แต่ ยั ง ไม่ ต รงตามศั ก ยภาพตามต�ำแหน่ ง เช่ น
นักวิชาการศึกษา ที่มีการแบ่งหน้าที่ไม่ชัดเจน โดยส่วน
มากเป็นผู้ประสานรายวิชาทั้งหมด ท�ำให้ไม่สามารถ
จัดท�ำแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคลได้ ไม่สามารถแบ่ง
แยกภาระงานได้ชัดเจน เช่น งานหลักสูตร งานวัดและ
ประเมินผล หรืองานบริการวิชาการ ฯลฯ ซึ่งต่างจาก
ต�ำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักสารสนเทศ
นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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ที่มีหลักสูตรอบรมเฉพาะทาง และมีหน้าที่ความรับผิด
ชอบที่ ชั ด เจนสามารถจั ด ท�ำแผนพั ฒ นาศั ก ยภาพราย
บุคคลได้ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและ
สมรรถนะจึ ง เป็ น สิ่ ง จ�ำเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ อ งค์ ก รต้ อ งให้
ความส�ำคัญ ประกอบกับส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้ท�ำ
ข้อตกลงกับทางมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ในการพัฒนา
บุคลากร โดยบุคลากรอย่างน้อยร้อยละ 80 จะต้องได้รับ
การพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของ
องค์กร (2)
ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ (3) กล่าวว่า มนุษย์เป็น
ทรัพยากรทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่ ในองค์การต่างๆรวมทัง้
เป็นปัจจัยส�ำคัญในการบริหารองค์การไปสู่ความส�ำเร็จ
ขององค์การนั้นๆได้เป็นอย่างดีเนื่องจากมนุษย์มีความรู้
มีความสามารถสติปญ
ั ญาและสามารถพัฒนาศักยภาพได้
อย่างไม่มขี อ้ จ�ำกัดและยังไม่มเี ครือ่ งมือหรือเทคโนโลยีใด
ทีส่ ามารถทดแทนมนุษย์ได้อย่างแท้จริงองค์การการศึกษา
จะมีความแตกต่างจากองค์การทั่วไปในเป้าหมายของ
องค์การองค์การทางด้านการศึกษามีภารกิจส�ำคัญอย่างยิง่
ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาเพื่อจะได้น�ำผลมาวางแผน
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของส�ำนักวิชา
ศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั ญ หาการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนของส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไป
2. ศึกษาความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรสายสนับสนุน
3. หาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สาย
สนับสนุนของส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไป

3. วิธีการด�ำเนินงาน
วิธดี �ำเนินการวิจยั ในครัง้ นีเ้ ป็นแบบวิจยั เชิงส�ำรวจ
เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางใน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของส�ำนัก
วิชาศึกษาทั่วไป

1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นบุคลากรสายสนับสนุน
สั ง กั ด ส�ำนั ก วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน จ�ำนวน 20 คน
2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
เก็บข้อมูลโดยใช้ขอ้ มูลย้อนหลัง 2 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม
2553 – 30 กันยายน 2555 และใช้แบบสอบถาม สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งแบบสอบถามมี
ทั้งหมด 6 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 วิธีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ตอนที่ 3 ปัญหาการพัฒนาบุคลากรที่ผ่านมา
ตอนที่ 4 สภาพปัญหาในการด�ำเนินการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
ตอนที่ 5 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สายสนับสนุน
ตอนที่ 6 แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยแบบสอบถาม
ได้ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยส่งแบบสอบถาม
ให้กลุ่มประชากรพร้อมเก็บรวบรวมด้วยตนเอง จ�ำนวน
20 ชุด และได้รับคืนทั้งหมด 20 ชุด คิดเป็น 100%
4. การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ โดยใช้
คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS ค�ำนวณหา ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4. ผลการวิจัยและอภิปราย
1. กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 20 คน เป็นเพศหญิง
คิดเป็นร้อยละ 70.0 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 30.0 อายุสว่ น
ใหญ่มากกว่า 30-35 ปี ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างช่วงอายุ
มากกว่า 3-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.0 ประสบการณ์ในการ
ปฏิบตั งิ านในต�ำแหน่งปัจจุบนั ส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์
น้อยกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.0 การศึกษาระดับปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 70.0
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ตารางที่ 1 วิธีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
วิธีการพัฒนา
1. การศึกษาจากต�ำรา ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
2. การศึกษาจากคู่มือการปฏิบัติงาน
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน
4. การสอนงานโดยผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลอื่นๆ
5. อยู่ระหว่างการศึกษาต่อ (ระดับปริญญาโท)

จ�ำนวน (คน)
18
10
16
13
4

ร้อยละ
90.0
50.0
80.0
65.0
20.0

ตารางที่ 2 ปัญหาในการพัฒนาบุคลากรที่ผ่านมา
ด้าน
1. งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ
2. ไม่มเี วลาเข้าพัฒนา เพราะไม่สามารถปลีกตัวออกจากงานประจ�ำได้
3. ไม่มีคู่มือในการปฏิบัติงานให้ศึกษา
4. ขาดผู้สอนงาน
5. มีปัญหาอื่นๆ เช่น สถานการณ์ไม่เอื้ออ�ำนวย
2. วิ ธี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากร พบว่ า
บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาตนเองด้วยวิธีการศึกษา
จากต�ำรา ระเบี ยบข้อ บัง คับต่างๆ มากที่สุด คิด เป็น
ร้อยละ 90.0 รองลงมาเป็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
เพื่อนร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 80.0 การสอนงานโดย
ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 65.0
การศึกษาจากคู่มือการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 50.0
และอยู่ระหว่างการศึกษาต่อ (ระดับปริญญาโท) คิดเป็น
ร้อยละ 20.0 ดังตารางที่ 1
3. ปัญหาในการพัฒนาบุคลากรที่ผ่านมา พบว่า
ด้านทีบ่ คุ ลากรส่วนใหญ่เห็นว่ามีปญ
ั หามากกว่าด้านอืน่ ๆ
คือ ด้านไม่มเี วลาเข้าพัฒนา เพราะไม่สามารถปลีกตัวออก
จากงานประจ�ำได้ เท่ากับการไม่มีคู่มือในการปฏิบัติงาน
ให้ศึกษา คิดเป็นร้อยละ 65.0 ดังตารางที่ 2

จ�ำนวน (คน)
7
13
13
10
5

ร้อยละ
35.0
65.0
65.0
50.0
25.0

สภาพปัญหาในการด�ำเนินการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุน พบว่า ด้านที่มีปัญหามากที่สุด
3 อันดับแรก คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย
และภารกิ จ ของหน่ ว ยงานที่ ท ่ า นสั ง กั ด (x = 2.35)
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (x = 2.20) ความรู้
เรื่องการวางแผน การวิเคราะห์งาน และการตัดสินใจ
เมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติงาน (x = 2.15) ส่วนด้าน
ที่มีปัญหาน้อยที่สุด 3 อันดับ คือ ความสามารถท�ำงาน
ร่วมกับบุคคลอื่น และท�ำงานเป็นทีม (x = 1.30) ความ
สามารถในการเขียนหนังสือที่ใช้ในงานราชการ และ
การจับประเด็น (x = 1.55) ทักษะในการติดต่อประสานงาน
และการสื่อสาร (x = 1.60) ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 สภาพปัญหาในการด�ำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
ข้อที่

สภาพปัญหาด้าน

1

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย และภารกิจของหน่วยงานที่
ท่านสังกัด
ความรู้ ความเข้าใจระบบงาน กระบวนการท�ำงาน และทักษะในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
งานที่ได้รับมอบหมายไม่ตรงกับความรู้ความสามารถของท่าน
พี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาช่วยตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ท่านรับ
ผิดชอบ
ความรู้เรื่องการวางแผน การวิเคราะห์งาน และการตัดสินใจเมื่อมี
ปัญหาในการปฏิบัติงาน
การคิดอย่างเป็นระบบ
ทักษะในการติดต่อประสานงานและการสื่อสาร
ทักษะในการบริหารเวลา
ความสามารถท�ำงานร่วมกับบุคคลอื่น และท�ำงานเป็นทีม
ความสามารถในการเขียนหนังสือที่ใช้ในงานราชการ และการจับ
ประเด็น
แรงจูงใจสู่ความส�ำเร็จในการปฏิบัติงาน
ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และน�ำเสนอข้อมูล
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในส�ำนักงาน
งานขาดคุณภาพ ล่าช้า และไม่ประหยัด

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

5. แนวทางการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรสาย
สนับสนุน พบว่า ด้านที่บุคลากรคิดว่ามีแนวทางการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มากที่ สุ ด คื อ
การอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (x = 3.56)

ระดับปัญหาในการปฏิบัติงาน
SD
ระดับ
X
2.35

1.14

ปานกลาง

2.10

0.78

ปานกลาง

1.70
1.80

.97
1.15

น้อย
ปานกลาง

2.15

0.67

ปานกลาง

2.00
1.60
1.85
1.30
1.55

0.73
0.94
0.81
1.22
0.99

ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
น้อย
น้อย

1.95
1.75
2.20
1.70
1.70

1.19
0.91
1.19
1.17
1.08

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
น้อย

ส่วนด้านที่บุคลากรคิดว่ามีแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนน้อยที่สุดคือ การสอนงานโดย
ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลอื่นๆ (x = 2.62) ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7

แนวทางการพัฒนา
การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
การอบรม สัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การศึกษาดูงาน
การศึกษาจากต�ำรา ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
การศึกษาจากคู่มือการปฏิบัติงาน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน
การสอนงานโดยผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลอื่นๆ

x
2.87
3.56
3.23
3.02
2.87
2.77
2.62

SD
1.24
1.30
1.17
1.09
1.09
1.02
1.12

ระดับ
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

5. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง แนวทางการพั ฒ นา
ศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยขอนแก่นข้อมูลการพัฒนาบุคลากรสาย
สนั บ สนุ น ของส�ำนักวิช าศึกษาทั่ว ไปส่ว นใหญ่ไ ด้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งหน่วยงานพัฒนาเองและส่ง
ไปพัฒนานอกหน่วยงานปัญหาในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งบุคลากรมีความคิดเห็นว่า
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย และภารกิจของ
หน่วยงาน ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และ
ความรูเ้ รือ่ งการวางแผน การวิเคราะห์งาน และการตัดสิน
ใจเมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติงานวิธีการพัฒนาศักยภาพ
ของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น พบว่ า ในช่ ว งที่ ผ ่ า นมา
(ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2555) บุคลากร
สายสนับสนุนพัฒนาตนเองด้วยวิธีการศึกษาจากต�ำรา
ระเบียบข้อบังคับ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนร่วม
งาน และการสอนงานโดยผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลอื่น
ทั้งการศึกษาด้วยตนเองและหน่วยงานสนับสนุนในการ
พัฒนาศักยภาพและเพื่อเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรให้
มีความรู้ทักษะและทัศนคติที่ท�ำให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงขึ้นสอดคล้อง
กั บ ความหมายของการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข อง
อนิวัช แก้วจ�ำนงค์ (4) ได้กล่าวว่าทุกคนย่อมต้องการ

พัฒนาตนเองไปในแนวทางทีส่ อดคล้องกับความต้องการ
ขององค์การเนือ่ งจากทุกคนต้องการความมัน่ คงปลอดภัย
และความก้ า วหน้ า ในต�ำแหน่ ง หน้ า ที่ ก ารงานดั ง นั้ น
เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนเองก็ย่อมต้องเรียน
รู้ศึกษาหาประสบการณ์และฝึกอบรมให้มากขึ้นเพื่อให้
สามารถปฏิบตั งิ านในปัจจุบนั ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นการเตรียมความพร้อมของตนเองเพือ่ ก้าวสูต่ �ำแหน่ง
งานที่สูงขึ้นหรือการได้รับงานในหน้าที่และความรับผิด
ชอบทีม่ ากขึน้ ตามล�ำดับในอนาคต การจัดกิจกรรมต่างๆ
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นความหวังของ
บุคลากรทุกคนในองค์การ
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพปั ญ หาในการพั ฒ นา ศั ก ยภาพของ
บุคลากร
ปัญหาที่พบในการพัฒนาบุคลากรส่วนใหญ่
ให้ความเห็นว่า ไม่มีเวลาเข้าพัฒนาเพราะไม่สามารถ
ปลีกตัวออกจากงานประจ�ำได้ ไม่มีคู่มือในการปฏิบัติ
งานให้ศึกษา ขาดผู้สอนงาน และไม่มีหลักสูตรที่ตรงกับ
งานที่รับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาส
แสงอาวุธ และคณะ (5) ปัญหาในการพัฒนาบุคลากร
ตามความคิ ด เห็ น ของผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านสายสนั บ สนุ น
เรียงตามล�ำดับ ได้แก่งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ
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และไม่มีเวลาเข้ารับการพัฒนา เพราะไม่สามารถปลีกตัว
ออกจากงานประจ�ำ
2. ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในความคิดเห็นของบุคลากรส่วนใหญ่มีความ
เห็นว่า สิ่งที่จ�ำเป็นที่ท�ำให้เกิดความรู้ ทักษะที่จ�ำเป็น
ต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร คือ 1) ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย และภารกิจของหน่วยงานที่
ท่านสังกัด เพื่อจะได้ด�ำเนินงานตามนโยบายของหน่วย
งานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดไว้ 2) ความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเนื่องจากในอนาคตการสื่อสาร
ในอาเซียนต่อไปต้องเป็นแบบสากลบุคลากรจึงจ�ำเป็น
ที่จะต้องสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ 3) ความรู้เรื่องการ
วางแผน การวิเคราะห์งาน และการตัดสินใจเมื่อมีปัญหา
ในการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะท�ำให้งานมีประสิทธิภาพ จึง
จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีการวางแผนวิเคราะห์แก้ไขและ
คิดอย่างมีระบบ การพัฒนาทักษะและความรู้ทั้ง 3 อย่าง
มี จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญยิง่ ทีจ่ ะต้องน�ำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
บุคลากร
3. แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
แนวทางการพัฒนาที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การจัดฝึกอบรม
สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และ
การศึกษาจากต�ำรา ระเบียบข้อบังคับต่างๆ มีความส�ำคัญ
อย่างยิ่งที่ควรส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และคณะ (6) มีแนวทาง
การพัฒนาบุคลากรสามารถท�ำได้ดังนี้ 1. การฝึกอบรม
2. การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเองหรื อ การพั ฒ นาตนเอง
3. การวิจัยปฏิบัติการ 4. การศึกษาดูงาน ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 5. การจัดกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การ
ประชุมทางวิชาการ การประชุมปฏิบัติการ (workshop)
การสัมมนา และการจัดนิทรรศการ 6. การจัดระบบ
พี่เลี้ยง (mentoring) เพื่อให้การแนะแนว (counseling)
และเพื่อการเสนอแนะ (coaching) 7.การศึกษาต่อ สรุป

ได้ว่า แนวทางการพัฒนาบุคลากรมีหลากหลาย ดังนั้น
การเลือกแนวทางในการพัฒนาบุคลากร จะต้องพิจารณา
ตามวัตถุประสงค์ว่าจะต้องการพัฒนาในด้านใด เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการขององค์การหรือไม่

6. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ส�ำนักวิชาศึกษาทัว่ ไปควรมีคณะกรรมการด้าน
การพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการก�ำหนด
นโยบายทิ ศ ทางในการพั ฒ นาบุ ค ลากรตามต�ำแหน่ ง
หาความจ�ำเป็นในการพัฒนาบุคลากร จัดท�ำแผนพัฒนา
บุคลากรทีช่ ดั เจนเป็นรายบุคคล ติดตามผลการด�ำเนินงาน
ตามแผน และประเมินผลการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไป ควรจัดช่วงเวลาในการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในช่วงปิดภาคการศึกษา
หรือช่วงที่บุคลากรมีภาระงานน้อย เนื่องจากผลการวิจัย
พบว่า ปัญหาในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทีผ่ า่ น
มามีปญ
ั หา ด้านไม่มเี วลาเข้าพัฒนา เพราะไม่สามารถปลีก
ตัวออกจากงานประจ�ำได้
3. ควรมีการจัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์จากผู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองสู่บุคลากร
ที่ไม่ได้ไปพัฒนา
4. ควรมีการกระจายงานที่รับผิดชอบหรือมีการ
สอนงานให้คนในหน่วยงาน เพื่อสามารถท�ำงานแทน
กันได้ และงานที่รับผิดชอบสามารถออกไปร่วมประชุม
พัฒนาตนเองนอกสถานที่ได้

7. กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้บริหารส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ที่ให้ค�ำปรึกษาวิจัยสถาบัน และบุคลากรส�ำนักวิชา
ศึกษาทั่วไป ที่ท�ำให้การวิจัยในครั้งนี้ส�ำเร็จลุล่วงเป็น
อย่างดี และขอขอบพระคุณกองบริหารงานวิจยั มหาวิทยาลัย

ครั้งนี้

ขอนแก่นที่สนับสนุนทุนในการท�ำวิจัยสถาบัน
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บทคัดย่อ
การวิจยั แบบปฏิบตั กิ ารกึง่ ทดลองครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูว้ ชิ าการพัฒนาตนสูส่ งั คม
ทีม่ ผี ลต่อจิตสำ�นึกความเป็นพลเมือง ทดสอบและประเมินระดับจิตสำ�นึกความเป็นพลเมืองของนักศึกษา กลุม่ ตัวอย่าง
เป็นนักศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำ�นวน 193 คน และปีการศึกษา 2556 จำ�นวน 190 คน
เลือกตัวอย่างมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เครื่องมือการวิจัยเป็น รูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคมที่มีผลต่อ
จิตสำ�นึก ความเป็นพลเมือง และแบบประเมินจิตสำ�นึกความเป็นพลเมือง วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา
โดยการพรรณนาและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา และการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่า
เฉลี่ยระหว่างกลุ่ม 2 กลุ่มอิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคมที่มีผลต่อจิตสำ�นึกความเป็นพลเมืองของนักศึกษา 1) สร้างแรง
บันดาลใจให้เกิดความรู้สึก“รัก”สังคมด้วยกิจกรรมที่ก่อเกิดพลังทางบวก เช่น การเชิญบุคคลต้นแบบด้านจิตอาสา
เพือ่ สังคมมาเป็นวิทยากรแก่นกั ศึกษา หรือให้นกั ศึกษาทำ�โครงการจิตอาสา แต่ประเด็นทีส่ �ำ คัญคือกิจกรรมต้องสะเทือน
อารมณ์ 2) สื่อการเรียนรู้ต้องหลากหลาย และเป็นสื่อที่สัมผัสแตะต้องได้ เช่น เรื่องราวจากภาพยนตร์ จากอินเทอร์เน็ต
พร้อมกับการชวนให้นักศึกษาคิด 3) การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนให้มากที่สุด เช่น การให้
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นักศึกษา ปีการศึกษา 2555 ร่วมปฐมนิเทศ แก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2556 4) การเรียนการสอนที่ลดสัดส่วนชั้นเรียน
รวมให้น้อยลง โดยการบูรณาการการมอบหมายงานหลายๆ รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาเดียวกัน
และ 5) การจัดสรรเวลาการทำ�งานกลุม่ เพือ่ นักศึกษาสามารถมีปฏิสมั พันธ์ และขอรับคำ�ปรึกษาจากอาจารย์ประจำ�กลุม่
2. ทดสอบและประเมินระดับจิตสำ�นึกความเป็นพลเมืองของนักศึกษา พบว่า นักศึกษากลุม่ ทีเ่ รียนวิชาการพัฒนา
ตนสู่สังคมด้วยรูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคมมีคะแนนการประเมินจิตสำ�นึกความเป็นพลเมืองภายหลัง
การเรียนการสอนสูงกว่าก่อนการเรียนการสอน ทั้งในปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556
คำ�สำ�คัญ : จิตสำ�นึกความเป็นพลเมือง สถาบันผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล

Abstract
The objective of this quasi-experimental research were to improve the learning model of an academic course
on self-development towards society which had effected on students’ conscience as citizen, and to test and evaluate
the level of specific group of students’ conscience, as citizen. The purposive samples were 193 persons of the
first-year nursing students in the academic year of 2012 and 190 persons from the academic year 2013. Research
measurements were the learning model of an academic course on self-development towards society which had
effected on
students’ conscience as citizen and the evaluation form on citizenship’s conscience. The analysis had
included content analysis through description, the correlation and the independent comparison of the two groups. The
findings:
1. The learning model: 1) Had inspired positive feeling on “LOVE” society through activities that had
created positive force such as inviting speakers as social volunteer role models or allowed students to initiate
voluntary projects and the activities must be sensitive and emotional. 2) Learning media must be diversified, felt,
touchable and palpable such as from the movies/videotapes and from internet which would inspire the students to
think. 3) Allowing students to participate in most of the learning process such as allowing the students of academic
year 2012 to participate in orientation of the students of the academic year 2013. 4) The decreasing ratio of the
classroom hours by integrating assignments with other courses in the same semester. 5) To provide time for group
work and students’ interaction as well as allowing students to consult with teachers.
2. From testing and evaluating of the learning model had revealed that the post test score of the students
who had learned model of the academic course on self-development towards society were statistically higher in both
academic years.
Keywords : Citizenship’s conscience, Nursing Science Institute
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1. บทน�ำ
ประชาธิ ป ไตย คื อ การปกครองโดยประชาชน
หรือประชาชนปกครองตนเอง ประชาธิปไตยไม่อาจ
ประสบความส�ำเร็จได้ ถ้าประชาชนไม่มีความสามารถ
ในการปกครองกันเองตามระบอบประชาธิปไตย ปัญหา
และจุดอ่อนของประชาธิปไตยที่ส�ำคัญประการหนึ่ง คือ
การที่ ป ระชาชนขาดจิ ต ส�ำนึ ก ความเป็ น พลเมื อ ง คื อ
ไม่รู้ว่าตนเองเป็นเจ้าของบ้าน และไม่รู้ว่าตนเองมีความ
สามารถที่จะดูแลรักษาบ้านเมืองได้ (1) หรือเป็นเพราะ
การไม่ศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตย (2) การสร้าง
จิตส�ำนึก หรือ conscientization จึงมีความส�ำคัญมาก
นักวิชาการที่ให้ความสนใจเรื่องนี้ ยอมรับว่าจิตส�ำนึก
เป็นเรื่องที่ต้องมีการสร้าง อริสโตเติล (3) กล่าวไว้ว่าการ
สร้างสังคมประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีการฝึกคน
ให้เข้ากับระบอบให้ได้ ประชาธิปไตยไม่ใช่เครื่องจักรที่
จะสามารถเดินเครื่องได้ด้วยตัวเอง หากแต่จะต้องสร้าง
และผลิ ต คนในระบอบอย่ า งมี จิ ต ส�ำนึ ก นั ก จิ ต วิ ท ยา
ยอมรับจิตส�ำนึก หรือสภาวะรูต้ วั ทางจิตว่าเป็นโครงสร้าง
ทางความคิดที่ลึกซึ้ง การกระท�ำของมนุษย์จะสัมพันธ์
กับจิตส�ำนึกเสมอ (4) หากสามารถบูรณาการการสร้าง
จิตส�ำนึกในการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนได้อย่าง
มีกระบวนการที่ต่อเนื่องระยะหนึ่ง ด้วยกระบวนการ
ที่กระตุ้นให้บุคคลเกิดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมินค่า ถึงสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ว่าเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ
จะท�ำให้นักศึกษาพัฒนาการยอมรับความหลากหลาย
ของสั ง คมที่ แ สดงถึ ง การมี อ ยู ่ ข องกลุ ่ ม ต่ า งๆ และ
พลังอ�ำนาจของกลุ่มในการพัฒนาสังคม หรือชุมชน
ซึ่ ง สามารถเรี ย กรวมว่ า จิ ต ส�ำนึ ก ความเป็ น พลเมื อ ง
ในระดับประเทศได้มีการก�ำหนดนโยบายแห่งชาติใน
การแก้ปญ
ั หาด้วย“ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการศึกษาเพือ่ สร้าง
ความเป็นพลเมืองดี พ.ศ. 2553 - 2561” โดยยุทธศาสตร์
ที่หนึ่งเป็นการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองส�ำหรับ
เด็กและเยาวชน (2) ปรับการเรียนการสอนของสถาบัน
ให้เป็น service learning หรือการเรียนเพื่อน�ำไปบริการ
สังคม รอบๆ สถาบัน โดยใช้ปัญหาของชุมชนเป็นตัวตั้ง

61
เพื่อเป็นกลไกที่ยกระดับสมาชิกในสังคมให้เป็นพลเมือง
ในระดับที่มีแรงเหวี่ยง หรือมวลแห่งการเปลี่ยนแปลงที่
เพียงพอ (Critical mass) ที่ร้อยละ 35
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ด�ำเนินการผลิตบัณฑิตสาม
คณะ คื อ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะกายภาพบ�ำบั ด
และคณะศิลปศาสตร์ รวมปีละประมาณ 200 คน ซึ่ง
ต้องเรียนร่วมกันในรายวิชา “การพัฒนาตนสู่สังคม”
ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดสังคมที่หลากหลาย ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสังคมในบริบทที่หลากหลายและการ
เปลีย่ นแปลง ตระหนักถึงบทบาทหน้าทีใ่ นฐานะพลเมือง
ทีด่ ขี องสังคมไทยและสังคมโลก รวมถึงการพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน
ก่อนการใช้รูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคม
ใช้รปู แบบการจัดการเรียนเป็นการแบบบรรยายกลุม่ ใหญ่
ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียน และอีกร้อยละ 20 ของเวลา
เรียนเป็นการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย โดยการน�ำนักศึกษาไป
ทัศนศึกษาชุมชนรายรอบวิทยาลัยฯ ที่มีทั้งชุมชนคริสต์
อิสลาม และพุทธ ผลการประเมินการจัดการศึกษาโดย
นักศึกษาในบางประเด็น พบว่าได้สร้างความเข้าใจในแง่
ความหลากหลายของคนในชุมชน ระดับค่อนข้างมาก
มี เ นื้ อ หาที่ เ กี่ ย วกั บ ความเป็ น พลเมื อ งระบอบ
ประชาธิปไตยระดับปานกลาง กระบวนการปิดโอกาส
ให้นักศึกษามีการแสดงออกถึงกระบวนการคิด และการ
มีสว่ นร่วมในระดับปานกลาง สร้างแรงบันดาลใจเกีย่ วกับ
การร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของสังคม และมีความตระหนักถึง
การต้องร่วมสร้างสังคมทีด่ ตี อ่ ไปในระดับปานกลาง โดย
เฉพาะหน้าที่พลเมืองไทยและพลเมืองโลก ที่เป็นปัญหา
ร่วมของทั่วโลก จนในระดับประเทศก�ำหนดยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีดังกล่าว
ซึ่งสอดรับกับทิศทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ที่เนื้อหาหลักสูตรทุกช่วงชั้นควรประกอบด้วย 3 ส่วน
ได้แก่ 1) วิชาแกน เกี่ยวข้องกับภาษา ศิลปะ คณิตศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
การปกครองและหน้าที่พลเมือง 2) การสร้างแนวคิด
ผู้เรียนต้องได้รับการส่งเสริมให้เกิดจิตส�ำนึกต่อโลก
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ความรู ้ พื้ น ฐานด้ า นการเงิ น และเศรษฐศาสตร์ ธุ ร กิ จ
การเป็นผู้ประกอบการและสารสนเทศ ความรู้พื้นฐาน
ด้านการเมือง การมีสุขภาพดี และรักษาสิ่งแวดล้อม
และ 3) ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ
สื่ อ และเทคโนยี และทั ก ษะชี วิ ต และการท�ำงาน
การรับมือกับความท้าทายนีจ้ งึ มีการเสนอให้ใช้เครือ่ งมือ
การเรียนรู้ 3 แบบ คือ การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) การพิพาทเชิงสร้างสรรค์ (Constructive
controversy) และ การต่อรองเชิงบูรณาการ (Integrative
negotiation) (5)
ด้วยความตระหนักถึงพันธกิจทางการศึกษาว่า
วิทยาลัยฯ ต้องสร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความ
รู้ความช�ำนาญในสาขาวิชาเอกของตนเอง ร่วมกับการ
สร้างให้บัณฑิตเป็นพลเมืองดีของสังคมด้วย วิทยาลัยฯ
จึงสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยที่จะสามารถน�ำผลการ
วิจัยไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นพลเมืองดี
คณะผู้วิจัยจึงก�ำหนดการปรับแนวคิดการจัดการเรียน
การสอนในหมวดการศึกษาทั่วไป โดยเฉพาะวิชาการ
พัฒนาตนสู่สังคม ซึ่งจัดการเรียนการสอนในนักศึกษา
ชั้นปีที่หนึ่งทุกคณะวิชา ปีละประมาณ 200 คน ที่มี
พื้นฐานด้านวัฒนธรรมและภูมิล�ำเนาจากหลากหลาย
ภู มิ ภ าค ซึ่ ง ไม่ แ ตกต่ า งจากสถาบั น การศึ ก ษาอื่ น ๆ
ที่สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษาเอกชน และด้วย
จ�ำนวนคณะ และจ�ำนวนผู้เรียนที่ไม่มากจนไม่สามารถ
จัดกิจกรรมกลุ่มได้ คณะผู้วิจัยจึงประยุกต์การจัดการ
เรี ย นการสอนวิ ช านี้ ต ามทิ ศ ทางการจั ด การศึ ก ษาใน
ทศวรรษที่ 21 และการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์
การศึกษาชาติดังกล่าว เป็นรูปแบบการเรียนรู้วิชาการ
พัฒนาตนสู่สังคม ที่มีผลต่อจิตส�ำนึกความเป็นพลเมือง
ด้ ว ยประสบการณ์ ที่ ห ลากหลายประกอบด้ ว ย
1) การก�ำหนดเนื้อหาความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย
ที่ ชั ด เจนด้ ว ย 4 โมดู ล ประชาธิ ป ไตย บู ร ณาการใน
โครงการสอนวิชาการพัฒนาตนสูส่ งั คมปีการศึกษา 2555
2) การเรียนแบบร่วมมือ ผ่านกลุ่มย่อย 3) กิจกรรม
บริการสังคมด้วยจิตอาสา โดยวิธีการเรียนรู้ทั้ง 4 โมดูล

ประชาธิปไตย และกลุ่มย่อยอาศัยแนวคิดการจัดการ
ศึกษาของเปาโลแฟร์ (6) ที่เสนอขั้นตอนการสอนเพื่อ
สร้างจิตส�ำนึก 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเสนอสถานการณ์
หรือรหัส (code) 2) การถอดรหัส (Decoding) ความ
หมาย และ 3) การขยายความความหมายของสถานการณ์
ที่ได้จากการอภิปรายสู่เรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
วัฒนธรรม และอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับชีวติ ความเป็นอยูข่ อง
ผู้เรียน ร่วมกับแนวคิดการฟังอย่างเอาใจเขามาใส่ใจเรา
ในกระบวนการสานเสวนา และเพิ่มการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษาใน การจัดการเรียนการสอนวิชานี้ และเพื่อให้
กระบวนการมีความเป็นประชาธิปไตยมากทีส่ ดุ ผูม้ สี ว่ น
ได้เสียในการจัดการศึกษาวิชาการพัฒนาตนสูส่ งั คม ปีการ
ศึกษา 2555 ทีเ่ ป็นปีแรกของการวิจยั จะเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการจัดรูปแบบการเรียนรู้วิชา การพัฒนาตนสู่สังคม
ปีการศึกษา 2556 หรือการิจัยปีที่ 2 ด้วย โดยการประเมิน
การจัดประสบการณ์เรียนรูท้ กุ หัวข้อในโครงการสอนวิชา
นี้ส�ำหรับปีการศึกษา 2556 ตลอดจนนักศึกษารุ่นปีการ
ศึกษา 2555 จะคัดเลือกตัวแทนเพือ่ ร่วมในการปฐมนิเทศ
การเรียนการสอนแก่นักศึกษารุ่น 2556 ทั้งนี้เพื่อปลูกฝัง
ความคิดการรับผิดชอบต่อชีวิตของลูกหลานต่อไป
จากเหตุผลข้างต้นจึงน�ำมาสู่การด�ำเนินการวิจัย
เพื่ อ สร้ า งจิ ต ส�ำนึ ก ความเป็ น พลเมื อ งประชาธิ ป ไตย
แก่ นั ก ศึ ก ษาด้ ว ยรู ป แบบการเรี ย นรู ้ วิ ช าการพั ฒ นา
ตนสู ่ สั ง คม ที่ มี ผ ลต่ อ จิ ต ส�ำนึ ก ความเป็ น พลเมื อ ง
ของนั ก ศึ ก ษาในสถาบั น ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทาง การ
พยาบาล สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษาเอกชน:
กรณีศกึ ษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เพือ่ ปรับปรุงรูปแบบการ
เรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคม ให้เกิดผลต่อจิตส�ำนึก
ความเป็นพลเมืองของนักศึกษาต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตน
สู ่ สั ง คมที่ มี ผ ลต่ อ จิ ต ส�ำนึ ก ความเป็ น พลเมื อ ง ของ
นั ก ศึ ก ษาในสถาบั น ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทางการพยาบาล
สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษาเอกชน: กรณีศึกษา
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

KKU Institutional Research 2016; 4(1)

2. ทดสอบและประเมินระดับจิตส�ำนึกความเป็น
พลเมืองของนักศึกษาในสถาบันผลิตบัณฑิตทางการ
พยาบาล สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษาเอกชน:
กรณีศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

3. สมมติฐานการวิจัย
1. นั ก ศึ ก ษากลุ ่ ม ที่ เ รี ย นวิ ช าการพั ฒ นาตนสู ่
สังคมด้วยรูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคม
มีคะแนนการประเมินจิตส�ำนึกความเป็นพลเมืองภาย
หลังการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนการเรียนการสอน
ทั้งในปีการศึกษา 2555 และ ปีการศึกษา 2556
2. นักศึกษากลุ่มที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้
วิชาการพัฒนาตนสูส่ งั คม ในปีการศึกษา 2556 มีคะแนน
การประเมินระดับจิตส�ำนึกความเป็นพลเมือง สูงกว่า
กลุ่มที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตน
สูส่ งั คม ในปีการศึกษา 2556 ทัง้ ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตน
สู่สังคม

4. วิธีด�ำเนินการวิจัย
รู ป แบบวิ จั ย เป็ น แบบปฏิ บั ติ ก ารกึ่ ง ทดลอง
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการเรี ย นรู ้ วิ ช าการพั ฒ นาตนสู ่
สังคมทีม่ ผี ลต่อจิตส�ำนึกความเป็นพลเมืองของนักศึกษา
ทดสอบและประเมินระดับจิตส�ำนึกความเป็นพลเมือง
ของนักศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นเป็ น นั ก ศึ ก ษาใน
สถาบันผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล สังกัดคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเอกชน จ�ำนวน 11 สถาบัน กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักศึกษาในสถาบันผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล
สั ง กั ด คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเอกชน จ�ำนวน
1 สถาบัน คือ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 ประกอบด้วย 3 คณะ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์
คณะศิ ล ปศาสตร์ และคณะกายภาพบ�ำบั ด ซึ่ ง เลื อ ก
ตัวอย่างมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้
ประกอบด้วย 2 ชนิด คือ
1. รูปแบบการเสริมจิตส�ำนึกความเป็นพลเมือง
ได้ แ ก่ 4-module ประชาธิ ป ไตย ประกอบด้ ว ย
1) ประชาธิปไตย 2) ความเป็นอิสรภาพ 3) ความเคารพ
และ 4) ความรับผิดชอบ และการเรียนรู้โครงการจิต
อาสาในชุมชน
2. แบบประเมิ น จิ ต ส�ำนึ ก ความเป็ น พลเมื อ ง
ซึ่งแบ่งเป็น 3 มิติ ประกอบด้วย 1) การตัดสินความถูก
ต้องของพฤติกรรม 2) ความเอนเอียงเชิงบวกที่จะท�ำ
ตามเหตุการณ์ และ 3) การตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อ
เหตุการณ์ โดยใช้มาตราประมาณค่า 5 ระดับ คือเห็นด้วย
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด มีการแปล
ค่าคะแนน ดังนี้
ค่าคะแนน ความหมาย
1.00-1.80 นักศึกษามีส�ำนึกความเป็นพลเมือง
อยู่ในระดับต�่ำ
1.81-2.60 นักศึกษามีส�ำนึกความเป็นพลเมือง
อยู่ในระดับค่อนข้างต�่ำ
2.61-3.40 นักศึกษามีส�ำนึกความเป็นพลเมือง
อยู่ในระดับปานกลาง
3.41-4.20 นักศึกษามีส�ำนึกความเป็นพลเมือง
อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
4.21-5.00 นักศึกษามีส�ำนึกความเป็นพลเมือง
อยู่ในระดับสูง
การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
1. รูปแบบการเสริมจิตส�ำนึกความเป็นพลเมือง
ประชาธิปไตย
1.1 พิจารณาความเที่ยงตรงของเนื้อหาของ
รูปแบบฯ
1) จั ด เวที ส นทนาร่ ว มระหว่ า งที ม วิ จั ย
ทีมผู้สอน และนักศึกษา โดยให้ทีมผู้สอน และทีมวิจัย
จ�ำนวน 10 คน เป็นผู้ด�ำเนินการน�ำการสนทนา ในหัวข้อ
“ประสบการณ์เรียนรูป้ ระเภทใด ก่อให้เกิดจิตส�ำนึกความ
เป็นพลเมือง” โดยผู้ด�ำเนินการน�ำการสนทนา 1 คนต่อ
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รูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคมที่มีผลต่อจิตสำ�นึกความเป็นพลเมืองของนักศึกษา
ในสถาบันผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษาเอกชน: กรณีศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

นักศึกษา จ�ำนวน 20 คน โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็น
ผูช้ ว่ ยท�ำหน้าทีบ่ นั ทึกเนือ้ หาการสนทนา สังเกตปฏิกริ ยิ า
นักศึกษาในเวที กลุ่มละ 2 คน รวมจ�ำนวน 40 คน
2) ถอดบทเรียนความต้องการของนักศึกษา
จากเวทีการสนทนา ในหัวข้อ “ประสบการณ์เรียนรู้
ประเภทใด ก่อให้เกิดจิตส�ำนึกความเป็นพลเมือง”
3) ทีมวิจัยร่างรูปแบบการเสริมจิตส�ำนึก
ความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย โดยใช้วรรณกรรมที่
ค้นหา รวบรวมดังที่แสดงในบทที่ 2 และเนื้อหาจาก
ผู้เรียนจากเวทีการสนทนา หัวข้อ “ประสบการณ์เรียนรู้
ประเภทใด ก่อให้เกิดจิตส�ำนึกความเป็นพลเมือง” เป็น
กรอบ
4) น�ำเสนอแก่ ที ม ผู ้ ส อน พร้ อ มด้ ว ย
วรรณกรรมซึ่งเป็นที่มาของรูปแบบฯ
5) ให้ เ วลาที ม ผู ้ ส อนทุ ก คนประมาณ
1 เดือน ในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบฯ
6) ทีมวิจยั ร่วมประชุม และปรับปรุง แก้ไข
รูปแบบฯ ตามที่ได้รับเสนอแนะจากทีมผู้สอน
7) น�ำเสนอรูปแบบการเสริมจิตส�ำนึกความ
เป็นพลเมืองประชาธิปไตย ส�ำหรับใช้เป็นกรอบการจัด
ประสบการณ์แก่ทีมผู้สอน
1.2 พิจารณาความสามารถในการน�ำไปใช้จริง
ในชั้นเรียน
ความสามารถในการน�ำไปใช้ จ ริ ง ในชั้ น เรี ย น
เป็นประเด็นที่ส�ำคัญไม่น้อยกว่าความเที่ยงตรง เพราะ
ถ้าการน�ำไปใช้ในชั้นเรียนมีความยากล�ำบาก ยุ่งยาก
ก็จะท�ำให้ประสิทธิภาพลดลง หรือไม่บรรลุตามเป้าหมาย
ของการก�ำหนดรูปแบบงานวิจัยนี้ก�ำหนดการพิจารณา
ดังนี้
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการสอนตาม
รูปแบบ 4-module ประชาธิปไตย โดยมีนกั ศึกษาทัง้ หมด
เป็นผู้เรียน แบ่งเป็น 8 กลุ่ม จัดสอนโมดูลละ 2 กลุ่ม
โดยผู ้ ส อนในรายวิ ช า และที ม วิ จั ย รวม 8 คน และ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นผู้ช่วยกลุ่มละ 2 คน

2) ประชุมทีมวิจยั ทีมผูส้ อน และนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 ที่เป็นผู้ช่วย เพื่อสรุป ปรับปรุง แก้ไข รูปแบบ
การเสริม
จิตส�ำนึกความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ทั้งใน
ด้านเนื้อหา กระบวนการ สื่อ รวมถึงเวลา
3) ผู้สอนประเมินความพึงพอใจในการใช้
รูปแบบฯ
4) ผู้เรียนประเมินประโยชน์ในการสร้าง
การเรียนรูค้ วามเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
รูปแบบฯ
2. แบบประเมินจิตส�ำนึกความเป็นพลเมือง
2.1 ความเที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร้ า ง โดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ ประกอบด้วยการทดสอบความ
เหมาะสมของชุดข้อมูลในการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วย
ค่ามาตรฐานความเพียงพอการสุ่ม Kaizer-Myer-Olekin
(KMO) และทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งทุกตัว
ในเมตริกซ์สหสัมพันธ์ ด้วย Bartletts’sTest of Sphericity
(การทดสอบ บาร์ทเลทท์) พบว่าข้อมูลที่รวบรวมได้มี
ความเหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบ กล่าวคือ
มีค่า KMO เท่ากับ 0.90 และตัวแปรทั้ง 30 ตัวแปร ใน
5 มิติ มีความสัมพันธ์กนั คือค่าไคสแควร์ เท่ากับ 4468.52
อย่ า งมี นั ย ส�ำคั ญ ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น น้ อ ยกว่ า 0.01
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยวิธแี กนหลัก (Principal
axis factoring) เครื่องมือก�ำหนดองค์ประกอบย่อยของ
จิตส�ำนึกความเป็นพลเมือง 3 องค์ประกอบย่อย ผลการ
วิเคราะห์ ด้วยการพิจารณาที่ค่าไอเกนมากกว่า 1 ร่วม
กับความสามารถอธิบายความแปรปรวนของจิตส�ำนึก
ความเป็นพลเมืองได้ 61.03 ใน 3 มิติ สกัดองค์ประกอบ
ด้วยวิธกี ารหมุนแกนแบบ Varimax (พิจารณาค่านำ�้ หนัก
องค์ประกอบมากกว่า 0.30 ขึ้นไป) ได้เครื่องมือประเมิน
จิตส�ำนึกความเป็นพลเมือง รวมทั้งฉบับจ�ำนวน 76 ข้อ
โดยตัดทิ้ง 21 ข้อ เป็นด้านการตัดสินความถูกต้องของ
พฤติกรรมจ�ำนวน 12 ข้อ ด้านความเอนเอียงเชิงบวกที่
จะท�ำตามเหตุการณ์จ�ำนวน 7 ข้อ และด้านการตอบสนอง
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ต่อเหตุการณ์จ�ำนวน 2 ข้อ ส�ำหรับด้านการตอบสนองต่อ
เหตุการณ์สร้างเพิ่มอีก 2 ข้อ
2.2 ความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา โดยการอภิปราย
เครื่องมือที่ผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบระหว่างทีม
วิจัย และทีมผู้สอน โดยมีเนื้อหาตามที่ก�ำหนดค�ำจ�ำกัด
ความตัวแปรการวิจัยและการทบทวนวรรรกรรมเป็นก
รอบการอภิปราย ถ้าข้อความใดมีความไม่ชัดเจนจะร่วม
กันพิจารณา และความเห็นของทีมว่าข้อความไม่ใช่การ
ถามตามโครงสร้างในด้านนั้นๆ ก็จะตัดออก
2.3 การตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
สถิติที่ใช้คือการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบัค
ในภาพรวมค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบัค ได้ 0.80
องค์ ป ระกอบย่ อ ยด้ า นการตั ด สิ น ความถู ก ต้ อ งของ
พฤติกรรม ความเอนเอียงเชิงบวกที่จะท�ำตามเหตุการณ์
และการตอบสนองต่ อ เหตุ ก ารณ์ มี ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
แอลฟ่าครอนบัค 0.79, 0.81 และ 0.83 ตามล�ำดับ และ
ตรวจสอบค่ า อ�ำนาจจ�ำแนก อยู ่ ร ะหว่ า ง 0.36-0.67
ซึ่งทดสอบกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เก็ บ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานคุ ณ ลั ก ษณะพลเมื อ ง
ประชาธิปไตย 3 ด้าน คือการเป็นอิสระ ความเคารพ
และความรับผิดชอบของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในกิจกรรม
กลุ ่ ม สั ม พั น ธ์ นั ก ศึ ก ษาใหม่ ตามปฏิ ทิ น กิ จ กรรมของ
วิทยาลัยฯ ที่จัดแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน ซึ่งเป็น
กิจกรรมนอกสถานที่
2. ปฐมนิเทศนักศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียน
วิชา 101101 การพัฒนาตนในสังคม 1 ในคาบเรียนที่ 1
ของวิชา
3. จัดการเรียนการสอน ตามที่ระบุในวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
4. การประเมิ น ผล โดยให้ นั ก ศึ ก ษาประเมิ น
ผลรู ป แบบการเสริ ม จิ ต ส�ำนึ ก ความเป็ น พลเมื อ ง
ประชาธิปไตย ในประเด็น 1) เนื้อหาของคุณลักษณะ
พลเมืองประชาธิปไตย 3 ด้าน คือความเป็นอิสระ ความ
เคารพ และความรับผิดชอบ 2) กิจกรรมการเรียนการ
สอน 3) สื่อที่ใช้ในรูปแบบการเสริมจิตส�ำนึกความเป็น
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พลเมืองประชาธิปไตย โดยใช้คาบการสอบปลายภาค
วิชาสุดท้ายประมาณ 1 ชั่วโมง
5. การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
5.1 วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล การประเมิ น รู ป แบบ
การเสริมจิตส�ำนึกความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยใน
ประเด็นเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ และ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 ที่มี
ต่อการจัดการเรียนการสอน
5.2 น�ำข้อมูลความคิดเห็นที่ได้จากการประเมิน
ของนักศึกษาปีการศึกษา 2555 มาปรับปรุงการจัดการ
เรี ย นการสอนรานวิ ช าการพั ฒ นาตนสู ่ สั ง คม และ
รู ป แบบการเสริ ม จิ ต ส�ำนึ ก ความเป็ น พลเมื อ ง
ประชาธิปไตยของนักศึกษา ส�ำหรับการจัดการเรียน
การสอนวิชาการพัฒนาตนสู่สังคมปีการศึกษา 2556
6. ประเมิ น ความคิ ด เห็ น ของที ม ผู ้ ส อนทุ ก คน
ด้ ว ยการจั ด ประชุ ม ผู ้ ส อนภายหลั ง การสอนทั้ ง 2 ปี
การศึกษา ในประเด็นกระบวนการที่ปรากฎในรูปแบบ
การเสริ ม จิ ต ส�ำนึ ก ความเป็ น พลเมื อ งประชาธิ ป ไตย
สื่อ บทบาทผู้สอนโดยเฉพาะในกระบวนการกลุ่ม
7. ทีมวิจัยปรับปรุงรูปแบบการเสริมจิตส�ำนึก
ความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยของนักศึกษา
8. น�ำรู ป แบบการเสริ ม จิ ต ส�ำนึ ก ความเป็ น
พลเมื อ งประชาธิ ป ไตยของนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ ป รั บ ปรุ ง
แล้วไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
การพิทักษ์สิทธิของผู้เข้าร่วมวิจัย
โครงการวิจัยมีการพิทักษ์สิทธิของผู้เข้าร่วมวิจัย
โดยการแจ้งโครงการวิจัยให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า
โดยชี้แจงในลักษณะการปรับรูปแบบการเรียนการสอน
ว่ า มี ก ารบู ร ณาการอย่ า งไร และคาดว่ า จะท�ำให้ เ กิ ด
ประโยชน์อย่างไรแก่นักศึกษา การจัดการเรียนการสอน
รายวิชา โดยไม่ได้ท�ำให้นักศึกษาใช้เวลามากขึ้นจากรูป
แบบการเรียนการสอนปกติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลพรรณนาทั้งหมด น�ำเสนอด้วยค่าเฉลี่ย
และร้อยละ
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รูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคมที่มีผลต่อจิตสำ�นึกความเป็นพลเมืองของนักศึกษา
ในสถาบันผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษาเอกชน: กรณีศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

2. การทดสอบรูปแบบฯ ในด้านก่อให้เกิดจิตส�ำนึก
ความเป็นพลเมือง
2.1 ใช้สถิติเปรียบเทียบก่อน-หลังทดสอบรูป
แบบการเสริมจิตส�ำนึกความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย
dependent t-test
2.2 ใช้สถิติเปรียบเทียบการทดสอบรูปแบบ
การเสริ ม จิ ต ส�ำนึ ก ความเป็ น พลเมื อ งประชาธิ ป ไตย
independent t-test
3. ข้อมูลคุณภาพสรุปด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา

5. ผลการวิจัย
5.1 รูปแบบการเรียนรูว้ ชิ าการพัฒนาตนสูส่ งั คมที่
มีผลจิตส�ำนึกความเป็นพลเมืองของนักศึกษา
ผลการศึกษาจากรูปแบบการเรียนรู้ก่อนการ
ปรับเปลีย่ น (การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2554)
รูปแบบการเรียนรู้จากแนวคิดของทีมวิจัย (การจัดการ
เรียนการสอน ปีการศึกษา 2555) รูปแบบการเรียนรู้ที่มี
การปรับเปลี่ยนโดยทีมผู้สอน นักศึกษาในปีการศึกษา
2555 และทีมวิจยั ภายหลังการประเมินผล ในปี 2555 (การ
จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2556) โดยพิจารณาตาม
ประเด็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชา คือ เนื้อหาการ
เรียนการสอน กระบวนการเรียนการสอน สื่อการเรียน
การสอน และการประเมินผล ดังนี้
1. เนือ้ หาการเรียนการสอน โดยพิจารณาหัวข้อ
ตามโครงการสอน
ปี ก ารศึ ก ษา 2554 เนื้ อ หาประกอบด้ ว ย
กระบวนการคิด (9 ชม.) ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั
สังคม (6 ชม.) วิถีชีวิตไทย (9 ชม.) คุณธรรม จริยธรรม
ในการพัฒนาบุคคล (3 ชม.) การเปลี่ยนแปลงและปัญหา
ทางสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม (6 ชม.)
ปี ก ารศึ ก ษา 2555 ประกอบด้ ว ยเนื้ อ หา
การสอนควบคู่การใช้ 4-Module ประชาธิปไตย ดังนี้
1) แนวคิดหลักปรัชญาในเชิงบูรณาการทั้งกระแสตะ
วันตก ตะวันออก และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (5 ชม.)
และ Module 1: สังคมประชาธิปไตย ความสัมพันธ์
ระหว่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างความเป็น

พลเมืองไทย ในระบอบประชาธิปไตย (ครัง้ ที่ 1) ลักษณะ
สั ง คมประชาธิ ป ไตย และความหมายประชาธิ ป ไตย
(ครั้งที่ 2) การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด (3 ชม.)
3) ความหลากหลายทางสังคมและการเปลี่ยนแปลง
ในสังคมไทยและสังคมโลก (3 ชม.) และ Module 3:
ความเคารพ 4) แนวทางการศึ ก ษาและการเรี ย นรู ้
เพื่ออยู่ในสังคม และการสานเสวนา 5) การศึกษาและ
เรียนรู้สังคมปัจจุบันอย่างสร้างสรรค์ และ Module 3:
ความเคารพ 6) บทบาทและการรับรู้: ความสัมพันธ์
ระหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ สั ง คม 7) ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
มนุษย์กับสังคม (ความจ�ำเป็นที่มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกัน
สิ ท ธิ หน้ า ที่ การจั ด ระเบี ย บสั ง คม การขั ด เกลาทาง
สังคม และ แนวทางในการพัฒนาตน) และ Module 2:
อิสระภาพ 8) การเปลี่ยนแปลงและปัญหาทางสังคม
สู่การปรับตัว ด�ำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันสู่ประชาคม
อาเซียน และ Module 4 ความรับผิดชอบ 9) บทบาท
หน้ า ที่ แ ละการตระหนั ก ถึ ง การเป็ น พลเมื อ งที่ ดี ข อง
สังคมไทยและสังคมโลก และ Module 4 ความรับผิดชอบ
10) การศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับวิถีชีวิตไทยในชุมชน รวม 32 ชม.
ปี ก ารศึ ก ษา 2556 เนื้ อ หาประกอบด้ ว ย
1) แนวคิ ด หลั ก ปรั ช ญาในเชิ ง บู ร ณาการทั้ ง กระแส
ตะวันตก ตะวันออก และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3 ชม.)
2) การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด (3 ชม.) 3) การบูรณา
การผั ง ความคิ ด (Mind Map) กั บ การศึ ก ษาเรี ย นรู ้
เพื่อพัฒนาตน (2 ชม.) 4) ความหลากหลายทางสังคม
และการเปลีย่ นแปลงในสังคมไทยและสังคมโลก (2 ชม.)
5) บทบาทและการรับรู:้ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั
สังคม (2 ชม.) 6) ประสิทธิผลในการสื่อสารเพื่อสะท้อน
คิดทางสังคม (3 ชม.) นัดพบคนต้นแบบจิตอาสา (2 ชม.)
รายละเอียดการศึกษา การเรียนรู้ และความก้าวหน้า
กิจกรรมจิตอาสา (กิจกรรมกลุ่ม) (4 ชม.) จัดกิจกรรมจิต
อาสา (4 ชม.) และน�ำเสนอผลงาน (6 ชม.) โดยที่หัวข้อ
ประสิ ท ธิ ผ ลในการสื่ อ สารเพื่ อ สะท้ อ นคิ ด ทางสั ง คม
เป็นหัวข้อที่นักศึกษาในปีการศึกษา 2555 ขอให้เพิ่มเติม
เข้ามา ด้วยเหตุผลว่าทักษะการฟังมีความส�ำคัญ แต่ทกั ษะ
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การพูดก็ส�ำคัญมากเช่นกัน เพราะในกระบวนการกลุ่ม
การพูดให้สามัคคี ปรองดอง สร้างก�ำลังใจมีความส�ำคัญ
กับการท�ำงานกลุ่มอย่างมาก
2. กระบวนการเรียนการสอนตาม มคอ.
ปี ก ารศึ ก ษา 2554 กิ จ กรรมประกอบ
ด้วย แนะน�ำวิชา แนวทางการศึกษาชุมชน และจัดแบ่ง
กลุ่ม 3 ชม. โดยผู้รับผิดชอบวิชา บรรยายชั้นเรียนรวม
36 ชม. สัมมนาการวิเคราะห์ชมุ ชน 6 ชม. รวม 45 ชม. และ
นักศึกษาวิเคราะห์ชุมชน 6 ชม. (ใช้เวลานอกโครงการ
สอน)
ปีการศึกษา 2555 กิจกรรมประกอบด้วย
แนะน�ำวิชา แนวทางการศึกษาชุมชน และจัดแบ่งกลุ่ม
1 ชม. โดยผู้รับผิดชอบวิชา บรรยายชั้นเรียนรวม 32 ชม.
นักศึกษาศึกษากลุ่มชุมชน 4 ชม. สัมมนาการวิเคราะห์
ชุมชน 4 ชม. รวม 32ชม.
ปีการศึกษา 2556 กิจกรรมประกอบด้วย
1) ปฐมนิเทศ (2 ชม.) อธิบายการบูรณาวิชาพัฒนาตน
สู่สังคม กับรายวิชาอื่นๆ (วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน วิชา 201102 สุขภาพกับการ
ออกก�ำลังกาย วิชา 201112 คณิตศาสตร์และสถิติเบื้อง
ต้น วิชา 200004 คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
(เลือกเสรี 1) และ วิชา 900001 จริยธรรม 1) ทั้งนี้เพื่อ
เพิ่ ม ชั่ ว โมงการท�ำกิ จ กรรมให้ ม ากขึ้ น และฝึ ก นิ สั ย
การบูรณาการกิจกรรมต่างๆ นัดพบคนต้นแบบจิตอาสา
(2 ชม.) และการให้นักศึกษารุ่นปีการศึกษาร่วมถ่ายทอด
ประสบการณ์การเรียนรู้วิชานี้ ทั้งการบรรยายความ
รู้สึก และการฉายวิดีโอกิจกรรมของนักศึกษา บรรยาย
ชั้นเรียนรวม 16 ชม. นักศึกษาท�ำกิจกรรมกลุ่มจิตอาสา
6 ชม. สัมมนาการท�ำกิจกรรมจิตอาสา 6 ชม. รวม 32 ชม.
3. สื่อการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2554: Power point ในชม.
ชั้นเรียนรวม แหล่งประโยชน์รายรอบวิทยาลัย คือวัด
พิษณุ วัดปรก โบสถ์เซนต์หลุยส์ ชุมชนพม่าวัดปรก และ
สุเหร่ามัสยิดหลังวิทยาลัยฯ
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ปีการศึกษา 2555: Power point ในชม.
ชั้ น เรี ย นรวม กลุ ่ ม ที่ มี ก ารด�ำเนิ น กิ จ กรรมจิ ต อาสา
สื่อ 4-Module ประชาธิปไตย
ปีการศึกษา 2556: Power point ในชม.
ชั้นเรียนรวม กิจกรรมจิตอาสาที่กลุ่มนักศึกษาสนใจ
บุ ค คลต้ น แบบ จิ ต อาสาเพื่ อ สร้ า งแรงบั น ดาลใจ
สื่อ 4-Module ประชาธิปไตย
4. การประเมินผล
ปีการศึกษา 2554: สอบกลางภาค 30%
สอบปลายภาค 30% วิ เ คราะห์ ชุ ม ชน 20% (กลุ ่ ม )
Concept mapping 10% คุณธรรม จริยธรรม 5% ความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5%
ปี ก ารศึ ก ษา 2555: สอบกลางภาค 25%
สอบปลายภาค 30% สัมภาษณ์บคุ คลจิตอาสา 30% (กลุม่ )
คุณธรรม จริยธรรม 7% ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 8%
ปีการศึกษา 2556: สอบกลางภาค (20%)
สอบปลายภาค (20%) งานกลุ่มคือการจัดโครงการจิต
อาสาด้วยนักศึกษา (35%) งานเดี่ยว คือ ถอดบทเรียน
การบู ร ณาการ 5% และการท�ำ mind map สรุ ป ผล
การเรียนรู้ของรายวิชา 5% การประเมินพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ (15%)
จากข้ อ สรุ ป ข้ า งต้ น ประเด็ น ที่ แ ตกต่ า งของรู ป
แบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตส�ำนึกความเป็นพลเมือง
ของนักศึกษาผ่านวิชาการพัฒนาตนสู่สังคม ในปีการ
ศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556 คือ 1) การจัดสรรเวลา
การท�ำงานกลุ่มเพื่อนักศึกษาสามารถมีปฏิสัมพันธ์ และ
ขอรับค�ำปรึกษาจากอาจารย์ประจ�ำกลุม่ รวมทัง้ การปรับ
เนื้ อ หาวิ ช าของวิ ช าตามที่ นั ก ศึ ก ษาแนะน�ำคื อ เนื้ อ หา
เกี่ยวกับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 2) การเรียน
การสอนในชั้นเรียนรวมที่ลดสัดส่วนชั้นเรียนรวมให้
น้อยลง ตลอดจนลดนำ�้ หนักการประเมินด้วยการสอบลง
3) การสร้างแรงบันดาลใจด้วยการเชิญบุคคลต้นแบบ
ด้ า นจิ ต อาสาเพื่ อ สั ง คมมาเป็ น วิ ท ยากรแก่ นั ก ศึ ก ษา
4) การให้นักศึกษาจากปีการศึกษา 2555 ร่วมปฐมนิเทศ
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รูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคมที่มีผลต่อจิตสำ�นึกความเป็นพลเมืองของนักศึกษา
ในสถาบันผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษาเอกชน: กรณีศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

แก่นกั ศึกษาปีการศึกษา 2556 และ 5) การให้นกั ศึกษาท�ำ
โครงการจิตอาสาด้วยนักศึกษาเอง
5.2 ระดั บ จิ ต ส�ำนึ ก ความเป็ น พลเมื อ งของ
นักศึกษาในสถาบันผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล สังกัด
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเอกชน: กรณีศึกษาวิทยา
ลัยเซนต์หลุยส์
1. ระดั บ จิ ต ส�ำนึ ก ความเป็ น พลเมื อ งของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ก่อนการจัดการ
เรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตน
สู่สังคม ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2

จากตารางที่ 1 พบว่า ก่อนการจัดการเรียนการ
สอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคม
ระดับจิตส�ำนึกด้านความเอนเอียงเชิงบวกที่จะท�ำตาม
เหตุการณ์อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ส�ำหรับการตัดสิน
ความถูกต้องของพฤติกรรมและการตอบสนองอย่าง
เหมาะสมต่อเหตุการณ์อยู่ในระดับปานกลางทั้ง 2 ปี
การศึกษา

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจิตส�ำนึกรวมความเป็นพลเมืองของนักศึกษา ก่อนการจัดการเรียน
		
การสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคม ในปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2556
x (SD)

ปีการศึกษา 2555
x (SD)

ความหมาย

การตัดสินความถูกต้องของพฤติกรรม

3.31 (0.21)

3.30 (0.37)

ปานกลาง

ความเอนเอียงเชิงบวกที่จะท�ำตามเหตุการณ์

3.78 (0.33)

3.84 (0.34)

ค่อนข้างมาก

การตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์

1.73 (0.21)

1.80 (0.19)

ปานกลาง

จิตส�ำนึกความเป็นพลเมือง

ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานจิตสำ�นึกความเป็นพลเมืองของนักศึกษา จำ�แนกตามคุณสมบัตพิ ลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย ก่อนการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคม
ในปีการศึกษา 2555 และ 2556
จิตส�ำนึกความเป็นพลเมือง
การตัดสินความถูกต้องของพฤติกรรม
ความเอนเอียงเชิงบวกที่จะท�ำตามเหตุการณ์
การตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์

ปีการศึกษา
2556

x (SD) โครงสร้าง 3 มิติของความเป็นพลเมือง
ความเป็นอิสระ ความเคารพ ความรับผิดชอบ
3.51 (0.43)
2.60 (0.43) 3.89 (0.42)

2555

3.60 (0.56)

2.52 (0.56)

3.93 (0.52)

2556

3.40 (0.44)

3.50 (0.40)

4.28 (0.54)

2555

4.11 (0.53)

3.55 (0.37)

4.25 (0.60)

2556

1.65 (0.32)

1.52 (0.31)

1.70 (0.33)

2555

1.60 (0.20)

1.61 (0.25)

1.79 (0.24)
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จากตารางที่ 2 พบว่า ปีการศึกษา 2556 ค่าเฉลี่ย
จิตส�ำนึกจ�ำแนกตามคุณสมบัติพลเมือง 3 ด้าน พบว่า
จิตส�ำนึก การตัดสินความถูกต้องของพฤติกรรม มีค่า
เฉลี่ยความเป็นอิสระ และความรับผิดชอบอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง ส่วนความเคารพอยู่ในระดับค่อนข้างต�่ำ
ความเอนเอียงเชิงบวกทีจ่ ะท�ำตามเหตุการณ์ในด้านความ
เป็นอิสระ ความเคารพอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ส่วนด้าน
ความรับผิดชอบอยูใ่ นระดับสูง และการตอบสนองอย่าง
เหมาะสมต่อเหตุการณ์อยู่ในระดับต�่ำในด้านความเป็น
อิสระ และด้านความเคารพ ส่วนด้านความรับผิดชอบอยู่
ในระดับปานกลาง ส�ำหรับปีการศึกษา 2555 เป็นไปใน
ท�ำนองเดียวกัน คือ จิตส�ำนึกความเป็นพลเมืองด้านการ
ตัดสินความถูกต้องของพฤติกรรมในด้านความเป็นอิสระ
และความรับผิดชอบอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ส่วนความ
เคารพอยู่ในระดับค่อนข้างต�่ำ ความเอนเอียงเชิงบวกที่

จะท�ำตามเหตุการณ์ในด้านความเป็นอิสระ ความเคารพ
อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ส่วนด้านความรับผิดชอบอยู่ใน
ระดับสูง และการตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์
อยู่ในระดับต�่ำในด้านความเป็นอิสระ และความเคารพ
ส่วนด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับปานกลาง
2. ระดับจิตส�ำนึกความเป็นพลเมืองของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ หลังการจัดการเรียนการ
สอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคม
ดังแสดงในตารางที่ 3 และ 4
จากตารางที่ 3 พบว่า การจัดการเรียนการสอน
ด้วยรูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคม ระดับ
จิตส�ำนึกด้านการตัดสินความถูกต้องของพฤติกรรมอยู่
ในระดับค่อนข้างสูง ความเอนเอียงเชิงบวกที่จะท�ำตาม
เหตุการณ์อยูใ่ นระดับสูง และการตอบสนองอย่างเหมาะสม
ต่อเหตุการณ์อยู่ในระดับปานกลาง

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจิตส�ำนึกรวมความเป็นพลเมืองของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน
		
ด้วยรูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคม ในปีการศึกษา 2555 และ 2556
จิตส�ำนึกความเป็นพลเมือง
การตัดสินความถูกต้องของพฤติกรรม
ความเอนเอียงเชิงบวกที่จะท�ำตามเหตุการณ์
การตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์

2556
x (SD)
3.80 (0.34)
4.30 (0.44)
1.79 (0.36)

2555
x (SD)
3.73 (0.27)
4.25 (0.40)
1.75 (0.14)

ความหมาย
ค่อนข้างมาก
มาก
ปานกลาง
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจิตส�ำนึกความเป็นพลเมืองของนักศึกษา จ�ำแนกตามคุณสมบัติพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคม ในปี
การศึกษา 2555 และ 2556
จิตส�ำนึกความเป็นพลเมือง
การตัดสินความถูกต้องของพฤติกรรม
ความเอนเอียงเชิงบวกที่จะท�ำตามเหตุการณ์
การตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์

ปีการศึกษา
2556
2555
2556
2555
2556
2555

จากตารางที่ 4 พบว่า ปีการศึกษา 2556 มีค่าเฉลี่ย
จิตส�ำนึกความเป็นพลเมืองด้านการตัดสินความถูกต้อง
ของพฤติกรรม ในด้านความเป็นอิสระ และความรับ
ผิดชอบในระดับค่อนข้างสูง ส่วนด้านความเคารพอยู่
ในระดับปานกลาง ความเอนเอียงเชิงบวกที่จะท�ำตาม
เหตุการณ์ในด้านความเป็นอิสระ ด้านความเคารพ และ
ด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับสูง และการตอบสนอง
อย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์ในด้านความเป็นอิสระ และ
ด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้าน
ความเคารพอยู่ในระดับต�่ำ ส�ำหรับปีการศึกษา 2555
นักศึกษามีคา่ เฉลีย่ การตัดสินความถูกต้องของพฤติกรรม
ทัง้ ด้านความเป็นอิสระ ความรับผิดชอบ อยูใ่ นระดับค่อน
ข้างสูง ส่วนความเคารพอยูใ่ นระดับค่อนข้างตำ�่ ความเอน

x (SD) โครงสร้าง 3 มิติของความเป็นพลเมือง
ความเป็นอิสระ ความเคารพ ความรับผิดชอบ
3.67 (0.37)
3.00 (0.44)
4.02 (0.45)
3.78 (0.46)
3.68 (0.37)
3.96 (0.41)
4.31 (0.39)
1.44 (0.34)
4.33 (0.46)
4.48 (0.47)
4.18 (0.45)
4.29 (0.48)
1.90 (0.20)
1.62 (0.23)
1.87 (0.20)
1.72 (0.22)
1.67 (0.15)
1.88 0.21)
เอียงเชิงบวกทีจ่ ะท�ำตามเหตุการณ์ในด้านความเป็นอิสระ
และด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับสูง ส่วนด้านความ
เคารพอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ส�ำหรับการตอบสนอง
อย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์ทงั้ ด้านความเป็นอิสระ ความ
เคารพ และความรับผิดชอบอยู่ในระดับปานกลาง
5.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อ 1 และ ข้อ 2
ดังแสดงในตารางที่ 5 และ 6
จากตารางที่ 5 นักศึกษากลุม่ ทีเ่ รียนวิชาการพัฒนา
ตนสู ่ สังคมด้ วยรู ป แบบการเรี ยนรู ้ วิชาการพั ฒ นาตน
สูส่ งั คม มีคะแนนการประเมินจิตส�ำนึกความเป็นพลเมือง
ภายหลังการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนการเรียนการสอน
ทั้งในปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556
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ตารางที่ 5 การทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉลี่ยจิตส�ำนึกความเป็นพลเมืองของนักศึกษาก่อนและหลังการ
		
จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคม ในปีการศึกษา 2555 และปีการ
		
ศึกษา 2556
จิตส�ำนึกความเป็นพลเมือง
การตัดสินความถูกต้องของพฤติกรรม
ความเอนเอียงเชิงบวกที่จะท�ำตามเหตุการณ์
การตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์

ปีการศึกษา
2556
2555
2556
2555
2556
2555

ความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย
0.59
0.43
0.53
0.14
0.08
0.03

t-test
14.60
12.96
11.58
2.88
1.70
1.70

p
0.00*
0.00**
0.01*
0.00*
0.05*
0.05*

ตารางที่ 6 การทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ จิตสำ�นึกความเป็นพลเมืองของนักศึกษาในปีการศึกษา 2555 และ
		ปีการศึกษา 2556 ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคม
จิตส�ำนึกความเป็นพลเมือง
ก่อนการด�ำเนินกิจกรรม
การตัดสินความถูกต้องของพฤติกรรม
ความเอนเอียงเชิงบวกที่จะท�ำตามเหตุการณ์
การตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์
หลังการด�ำเนินกิจกรรม
การตัดสินความถูกต้องของพฤติกรรม
ความเอนเอียงเชิงบวกที่จะท�ำตามพฤติกรรม
การตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

t-test

p

0.01
-0.06
-0.07

1.25
1.63
1.72

0.09
0.06
0.05

0.07
0.05
0.04

2.10
2.90
3.00

0.00**
0.00**
0.00**

จากตารางที่ 6 นักศึกษากลุ่มที่เรียนด้วยรูปแบบ
การเรียนรูว้ ชิ าการพัฒนาตนสูส่ งั คม ในปีการศึกษา 2556
มีคะแนนการประเมินระดับจิตส�ำนึกความเป็นพลเมือง
สูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนา

ตนสู่สังคม ในปีการศึกษา 2556 ทั้งก่อนและหลังการ
จั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยรู ป แบบการเรี ย นรู ้ วิ ช าการ
พัฒนาตนสู่สังคม
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6. การอภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 1
และ ข้อ 2 ต่อไปนี้
6.1 ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนา
ตนสู่สังคมที่มีผลต่อจิตส�ำนึกความเป็นพลเมือง ของ
นักศึกษาในสถาบันผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล สังกัด
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเอกชน: กรณี ศึ ก ษา
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
รู ป แบบการเรี ย นรู ้ วิ ช าพั ฒ นาตนสู ่ สั ง คม
ปีการศึกษา 2556 ซึ่งปรับโดยนักศึกษาที่ผ่านการเรียน
ด้วยรูปแบบการเรียนรูว้ ชิ าพัฒนาตนสูส่ งั คม ปีการศึกษา
2555 ทีมผู้สอน และทีมวิจัย พบว่าประเด็นที่ปรับคือ
การบูรณาการงานที่มอบหมายแก่นักศึกษาในภาคการ
ศึกษาเดียวกันเชิงบูรณาการ ให้เกิดเป็นงานการน�ำเสนอ
1 ชิน้ คือการจัดท�ำโครงการจิตอาสา (ความเหมาะสมของ
การน�ำเสนอในรายวิชาภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร และแปล
เป็นภาษาอังกฤษ ในรายวิชาภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
การสืบค้นสถิติต่างๆ และการประเมินผลเชิงปริมาณ
ในรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น การใช้สื่อโสต
ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และ
ผลลัพธ์การด�ำเนินโครงการจิตอาสาในรายวิชาจริยธรรม1
และวิชาพัฒนาตนสู่สังคม ทั้งนี้เพื่อเพิ่มชั่วโมงการท�ำ
กิจกรรมให้มากขึน้ ตามทีน่ กั ศึกษาให้ขอ้ เสนอแนะว่าเวลา
การท�ำโครงการน้อยเกินไป การปรับเปลีย่ นนีเ้ พือ่ ต้องการ
ฝึกนิสยั การบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ให้เห็นถึงสภาพการ
ท�ำงานจริงๆ ว่างานแต่ละชิ้นมีความสัมพันธ์ เหลื่อม
ซ้ อ นกั น อยู ่ การสามารถที่ จ ะคิ ด ให้ ไ ด้ ว ่ า งานมี ค วาม
ซ้อนกันตรงไหน จะช่วยให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ 2) สร้างแรงบันดาลใจด้วยการนัดพบคนต้นแบบ
จิ ต อาสา 3) การปรั บ กิ จ กรรมจิ ต อาสาจากให้ ก ลุ ่ ม
นักศึกษาไปสัมภาษณ์ หรือไปสังเกตการปฏิบัติงานของ
กลุ่มจิตอาสาที่สนใจ เป็นให้นักศึกษาก�ำหนดกิจกรรม
จิ ต อาสา และด�ำเนิ น การตามกิ จ กรรมที่ ก�ำหนด
โดยเหตุผลที่มีการปรับเนื่องมาจากผลการประเมินใน
ปีการศึกษา 2555 พบว่า ค่าเฉลี่ยจิตส�ำนึกของนักศึกษา

ด้านการตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์ และด้าน
ความเอนเอียงเชิงบวกที่จะท�ำตามเหตุการณ์ หลังการ
จัดการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ส่วนด้านการตอบสนองต่อ
เหตุการณ์พบว่าคะแนนหลังการจัดการเรียนการสอนสูง
กว่าก่อนการจัดการเรียนอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญ ทัง้ ทีมผูส้ อน
และทีมวิจยั เห็นว่าความเข้มข้นของการจัดประสบการณ์
ให้นักศึกษามีจิตส�ำนึกต่อสังคมอาจจะยังไม่เพียงพอ
ร่วมกับข้อเสนอของนักศึกษาที่อยากด�ำเนินกิจกรรมจิต
อาสาด้วยตนเอง จึงได้มกี ารปรับเปลีย่ นรูปแบบการเรียน
รู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคม ที่มีผลต่อจิตส�ำนึกความเป็น
พลเมืองของนักศึกษาดังกล่าว
นอกจากนี้ รูปแบบการเรียนรู้วิชาพัฒนาตน
สู่สังคม ปีการศึกษา 2556 ยังมีการปรับเปลี่ยนที่ตัวสื่อที่
ใช้ใน 4-Module ประชาธิปไตย ดังนี้ ปรับบุคคลต้นแบบ
จากมหาตมะคานธีเป็นคุณสืบ นาคะเสถียร เพราะว่า
นักศึกษาจับต้องเรื่องสิ่งแวดล้อมมากกว่า และรู้สึกว่า
สามารถท�ำได้ การ์ตูนแอนนิเมชั่น ทั้ง 3 ชุด ใช้ส�ำหรับ
เปิดเรื่องเท่านั้น ส่วนแอนนิเมชั่นชุดเต่ากับกระต่ายยัง
ใช้ส�ำหรับการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ การมอง
โลกและสังคมเชิงบวก และการท�ำงานเป็นทีมได้ดีอยู่
ส�ำหรับการท�ำงานเป็นกลุ่มไม่มีการปรับเปลี่ยน เพราะ
ช่วยสร้างความสามัคคี เรียนรูก้ ารอยูใ่ นสังคมต้องฟังและ
เคารพซึง่ กันและกัน ตลอดจนรับผิดชอบงานทีต่ นเองได้
รับมอบหมาย
6.2 การทดสอบและประเมินระดับจิตส�ำนึกความ
เป็นพลเมืองของนักศึกษาในสถาบันผลิตบัณฑิตทางการ
พยาบาล สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษาเอกชน:
กรณีศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
จากผลการวิจยั ปรากฏว่า นักศึกษากลุม่ ทีเ่ รียน
วิชาการพัฒนาตนสูส่ งั คมด้วยรูปแบบการเรียนรูว้ ชิ าการ
พัฒนาตนสู่สังคม มีคะแนนการประเมินจิตส�ำนึกความ
เป็นพลเมืองภายหลังการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนการ
เรียนการสอน ทั้งในปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา
2556 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานข้อ 1 นอกจากนี้ นักศึกษา
กลุ่มที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตน
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สูส่ งั คม ในปีการศึกษา 2556 มีคะแนนการประเมินระดับ
จิตส�ำนึกความเป็นพลเมือง สูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยรูป
แบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคม ในปีการศึกษา
2556 ทั้งก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนด้วย
รู ป แบบการเรี ย นรู ้ วิ ช าการพั ฒ นาตนสู ่ สั ง คม
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ สมมติฐานข้อ 2 จากผลการวิจัย ดัง
กล่าว สะท้อนให้เห็นว่า รูปแบบการเรียนรู้ที่จะพัฒนา
จิตส�ำนึกความเป็นพลเมืองของนักศึกษาได้นั้น จะต้องมี
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ทีง่ านวิจยั นีใ้ ช้กจิ กรรมจิตอาสา การบริการวิชาการ
แก่ชุมชนและสังคม การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษา สอดคล้ อ งกั บ
ผลการวิ จั ย สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
สร้างความเป็นพลเมืองหลายงานวิจัยที่ผลปรากฏว่า
การจั ด การเรี ย นการสอนต้ อ งใช้ ก ารปฏิ บั ติ บริ ก าร
วิชาการ (7) การสังเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรมใน
การเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ผลการศึกษาพบว่า การจัดกิจกรรมในการเสริมสร้างจิต
สาธารณะของนักเรียนระดับขัน้ พืน้ ฐานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มีอยู่ 6 ขั้นตอน แต่จุดแรกที่ส�ำคัญคือการกระตุ้นให้เกิด
ปัญหาหรือให้สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดปัญหา ให้นักเรียน
คิด วินิจฉัย และลงมือปฏิบัติการแก้ไข สร้างกระบวน
สะท้อนคิดให้นักเรียนกระจ่างในค่านิยม (8) การศึกษา
ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานใน
วิชา GE 138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง ทีมีต่อความ
ตระหนักในความเป็นพลเมืองของนักศึกษา ใช้กิจกรรม
การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานมีการลงมือปฏิบตั เิ ช่นกัน
หรือโมเดลการบริการแบบ Park Service-Learning Model
ของมหาวิทยาลัยจอร์เจีย คือ เตรียมการ ปฏิบัติการ
สะท้อนกลับ เฉลิมฉลอง ประเด็นที่สอดคล้องคือต้อง
มีการก�ำหนดแผนการจัดประสบการณ์อย่างชัดเจนด้วย
กิจกรรมทีใ่ ห้นกั ศึกษามีการเรียนรูแ้ บบกระตือรือร้น (9)
จากผลการวิจัยมีประเด็นหนึ่งที่ควรให้ความ
ส�ำคัญ คือ ความรู้และทัศนคติของผู้สอน ซึ่งผลการ
ประเมินโดยนักศึกษา พบว่า อาจารย์ที่ดูแลกลุ่มย่อยมี
ระดับความรู้ และเจตคติต่อความเป็นพลเมืองไม่เท่ากัน

ซึ่งวิธีปฏิบัติของอาจารย์จะมีผลต่อความเชื่อ และความ
ศรัทธาต่อความเป็นพลเมืองของนักศึกษาแตกต่างกัน
นอกจากนี้ ปัจจัยทีท่ �ำให้การเรียนรูเ้ พือ่ เกิดจิตส�ำนึกความ
เป็นพลเมืองได้ คือ ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม
จิตอาสา และรูปแบบวิจัยที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมเสนอ
ความคิดเห็น ในปีการศึกษา 2555 จึงออกมาเป็นรูปแบบ
การเรียนรูว้ ชิ าการพัฒนาตนสูส่ งั คม ในปีการศึกษา 2556
อีกทัง้ สือ่ การเรียนการสอนทีใ่ ช้ควรเป็นสือ่ ทีพ่ บเห็นใน
ชีวิตประจ�ำวัน จะสร้างการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาได้มาก

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปต่อยอด
1. ขยายการจัดการเรียนการสอนวิชาพัฒนาตน
สู่สังคมเชิงบูรณาการ ในหมวดวิชาทั่วไป ให้มีคณาจารย์
จากหลากหลายสาขา เช่นการพยาบาลอนามัยชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วม เพื่อจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานมากขึน้ ให้เกิดความต่อเนือ่ งของกิจกรรมการเรียนรู้
ในลักษณะนี้มากขึ้นจากปี 1 ถึงปี 4
2. การวิจัยเกี่ยวกับสื่อเพิ่มเติม โดยงานวิจัย
นี้มีสื่อหลายตัว คือ สปอตโฆษณา (เมืองไทยประกัน
ชีวิตชุด Que Sera Sera, และชุดแม่ต้อย, CP ชุดเพราะ
ทุกค�ำมีความหมาย) บุคคลต้นแบบ (สืบ นาคะเสถียร,
มหาตมะ คานธี ) วลี ฮิ ต จากภาพยนตร์ Spider man
“With great power comes great responsibility” หนังสั้น
animation การ์ตูน สื่อถึงทีม ความสามัคคี ซึ่งพบว่า
เป็นสื่อที่นักศึกษาในปีการศึกษา 2555 เสนอไว้ โดยงาน
วิจัยนี้ใช้ต้นแบบของดั้งเดิม ถ้าหากมีการใช้ประโยชน์
จากสื่อเหล่านี้ โดยผลิตให้สร้างสรรค์มากกว่างานวิจัยนี้
น่ า จะให้ ผ ลการวิ จั ย ที่ ชั ด เจนมากขึ้ น และน่ า จะเป็ น
ทิศทางการวิจัยที่น่าสนใจอีกทางหนึ่ง เพราะนักศึกษา
ให้ความคิดเห็นว่าจากสื่อเหล่านี้ ร่วมกับการชี้ชวนให้
คิดมากขึ้นกว่า การเป็นผู้ชม ท�ำให้รู้สึกถึงการเป็นส่วน
หนึง่ ของสังคม เสพสือ่ ต่างๆ อย่างมีสติ รูจ้ กั คิดวิเคราะห์
ว่าสือ่ ต้องการอะไร ควรเชือ่ หรือไม่ และสร้างให้เกิดพลัง
อะไรในสังคม และซาบซึ้งมากขึ้น เช่น แม่ต้อย ทุกค�ำมี
ความหมาย หรือมีความคิดทีล่ กึ ซึง้ มากขึน้ เช่น animation
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youtube เต่ากับกระต่ายที่ขวนให้คิดว่าอย่ามองอะไร
ผิ ด เผิ น ซึ่ ง น่ า จะสรุ ป เป็ น หลั ก การจั ด การศึ ก ษาให้
นั ก ศึ ก ษามี ค วามใกล้ ชิ ด สั ง คมมากขึ้ น ว่ า ควรใช้ สื่ อ
ใช้เรื่องราว ใช้เหตุการณ์ในชีวิตประจ�ำวันของนักศึกษา
เป็นตัวเดินเรื่อง จะท�ำให้ผลการเรียนการสอนติดตัว
นักศึกษาไปถึงการใช้ชีวิตประจ�ำวัน
3. ประเภทกิจกรรมจิตอาสาเนื่องจากผลการ
จัดการเรียนการสอนในสองปีการศึกษามีความแตกต่าง
ของกิจกรรมจิตอาสา คือปีการศึกษา 2555 เป็นการให้
นักศึกษาไปสัมภาษณ์ ไปสังเกตการด�ำเนินกิจกรรมจิต
อาสา แต่ในปีการศึกษา 2556 ให้นกั ศึกษาด�ำเนินกิจกรรม
ด้วยตนเอง แต่ได้ผลการศึกษาไม่แตกต่างกัน จึงน่าจะท�ำ
วิจัยต่อเนื่องว่ากิจกรรมประเภทใดสร้างแรงบันดาลใจที่
เข้มข้นเพียงพอต่อการที่นักศึกษาจะเกิดจิตส�ำนึกความ
เป็นพลเมืองที่ดีได้
4. การวิจยั ปลูกจิตส�ำนึกความเป็นพลเมืองใน
กลุม่ ครูผสู้ อนยังมีความจ�ำเป็น เพราะจากผลการประเมิน
ของนักศึกษาทั้งสองปีการศึกษาระบุว่าอาจารย์ประจ�ำ
กลุม่ มีความเป็นธรรมชาติของการเป็นพลเมืองทีด่ ไี ม่เท่า
กัน ท�ำให้เป็นอุปสรรคในการให้ค�ำแนะน�ำ (Facilitator)
7.2 ข้ อ เสนอแนะในการน�ำผลการวิ จั ย ไปใช้
ประโยชน์
1. น�ำผลงานวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน
เพื่อให้นักศึกษาเกิดจิตส�ำนึกความเป็นพลเมือง และต้อง
ด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ และสามารถแทรกในวิชาอืน่ ๆ
ที่มีสาระวิชาใกล้เคียง แต่ต้องมีการก�ำหนดอย่างเป็น
ระบบ เช่น 4- Module ประชาธิปไตย และสื่อการเรียน
การสอน โดยเฉพาะภาพยนตร์โฆษณาที่นักศึกษาเห็นว่า
ท�ำให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหา และมีความคิดที่จะสนทนา
ในกลุ่มได้ โดยไม่ยากเกินไป และสร้างความสนุกสนาน
ด้วย เป็นต้น
2. การวิจัยเพิ่มเติมเครื่องมือประเมินจิตส�ำนึก
ความเป็ น ประชาธิ ป ไตย ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ
มาตรฐานในการก�ำกับติดตามคุณสมบัติของนักศึกษา

ในระยะยาว เพราะหากไม่มีเครื่องมือมาตรฐาน อาจจะ
ท�ำให้การศึกษาเปรียบเทียบ หรือการก�ำกับความก้าวหน้า
มีความไม่ต่อเนื่อง

8. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ 1) เครือข่ายการวิจยั ภาคกลางตอนบน
ประจ�ำปีงบประมาณ 2554 ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
ครั้งนี้ 2) บุคคลที่เป็นต้นแบบจิตอาสา และกลุ่มต่างๆ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์ เพือ่ 1) เพื่อศึกษาสภาพทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็ก
ปฐมวัย 2) เพือ่ ศึกษาความคาดหวังและแนวทางการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนือ้ เล็กของเด็กปฐมวัย 3) เพื่อศึกษาผลการพัฒนา
และเปรียบเทียบทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย ระหว่างก่อนกับหลังการพัฒนา 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของผูป้ กครองต่อผลการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนือ้ เล็กของเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กชั้นปฐมวัย ภาคเรียน
ที่ 2 ในปีการศึกษา 2557 จำ�นวน 22 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบประเมินทักษะการใช้กล้ามเนือ้ เล็ก
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการพัฒนา แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการแก้ไข
3 วงจร การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนือ้ หา ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการหาค่าเฉลีย่
ร้อยละ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิตวิ ลิ คอกซัน
ผลการวิจัยพบว่า
1) สภาพทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็ก แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง
เล็กน้อย กลุ่มที่สองเด็กยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ยังต้องให้ผู้ปกครองคอยช่วยเหลือเช่น แต่งตัว ติดกระดุมเสื้อ
ลักษณะการจับดินสอยังไม่ถกู วิธี และยังเขียนได้ไม่คล่องแคล่ว 2) ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องอยากให้เด็กมีกล้ามเนือ้ มือทีแ่ ข็งแรง
สามารถหยิบจับสิง่ ของได้อย่างคล่องแคล่วและมัน่ คง ในลักษณะทีถ่ กู วิธี ช่วยเหลือตัวเองได้ในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน
อย่างน้อยมีจ�ำนวนเด็กผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 80 ของเด็กทัง้ หมด และแนวทางการพัฒนาควรจัดกิจกรรมทีม่ คี วามหลากหลาย
เน้นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ควรฝึกสมาธิไปพร้อมกัน และควรจัดกิจกรรมบ่อยๆ เพือ่ ให้เด็กเกิดทักษะ 3) ผลการเปรียบ
เทียบทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย ระหว่างก่อนและหลังการพัฒนา พบว่า เด็กปฐมวัยหลังการพัฒนา
มีทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) ผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจต่อผลการพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
คำ�สำ�คัญ : ทักษะกล้ามเนือ้ เล็ก การพัฒนา เด็กปฐมวัย การวิจัยปฏิบัติการ
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Abstract
This action research was designed to study the development of fine motor skills of early childhood of Child
Development Centers Tessaban 3 Srisawang school under Loei Municipality Loei province which the research purposes were
1) to explore the state of the early childhood’s fine motor skills, 2) to obtain the expectation and development guidelines
of the early childhood’s fine motor skills , 3) to determine the result of development and compared between the pre and post development
of the early childhood’s fine motor skills, and 4) to find out the satisfaction with development of the early childhood’s
fine motor skills. The target group in the study comprised of 22 early childhood students from the Child Development
Centers Tessaban 3 Srisawang school under Loei Municipality Loei province. The research instruments consisted of the
experience organizing plans, test of the fine motor skills, behavior observation form and in-depth interview. For
qualitative data analysis, the important data were sorted and showed in narrative then summarized by content analysis.
The quantitative data were analyzed to obtain percentage, mean, standard deviation and section. The average percent
standard deviation and Wilcoxon statistics.
The findings were showed as follows :
1) The state of the fine motor skills in the early childhood’s daily life was obviously divided into two groups. The first
group were the children who can help themselves. The second group were the children who could not do anything
for their own. Parents have to assist them such as getting dress, buttoning. Besides, they made a mess when they ate
food. They grabbed a pencil incorrectly, could not write properly and painted out of a frame. 2) The expectation and
development guidelines of early childhood’s fine motor skills evidently revealed that the stakeholders required the early
childhood have the strong fine motor on their fingers so they can hold or pick up something nimbly, stably and correct
way. Furthermore, the early childhood can manage themselves in their daily life and at least 80 percent of all children
passed the criteria. The activities should be various and emphasized the creative art while the concentration practice and
the activities should be conducted frequently to create the skills. 3) The comparison between the pre and post development
of the early childhood’s fine motor skills was obviously revealed that after the post development, the early childhood
have more skills of fine motor use more than the pre development with the statistical significance at .01 level. 4) The
parents were satisfied with the development result because the early childhood could manage themselves in daily life
routine. They could hold or pick up the stuff nimbly and stably which the satisfaction showed in the overall aspect
at a high level.
Keywords : Fine motor, Development, Early childhood, Action research
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1.บทน�ำ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
ได้ก�ำหนดวิธกี ารจัดการศึกษาให้เป็นการอบรมเลีย้ งดูจดั
ประสบการณ์และส่งเสริม พัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กเล็ก
ได้รบั การพัฒนา ทัง้ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติ
ปัญญาที่เหมาะสมตามวัยตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน
(1) จัดการเรียนรู้หรือจัดสิ่งกระตุ้นให้มากพอที่สมองจะ
ท�ำงานเป็นกระบวนการ กิจกรรมที่เด็กปฐมวัยได้ลงมือ
ปฏิ บัติด ้ ว ยตนเองคือ กิจกรรมที่จะต้อ งใช้กล้ามเนื้อ
เล็ก โดยการให้เด็กได้ฝึกฝนการใช้มือ หยิบ จับ สัมผัส
ซึ่งปลายนิ้วมือจะรับรู้การสัมผัสส่งผลให้สมองสร้าง
เครือข่ายเส้นใยสมองและจุดเชื่อมต่อและสร้างไขมัน
ล้อมรอบเส้นใยสมอง เด็กคนใดมีทักษะในการใช้สายตา
ประสานกับการท�ำงานของมือให้เกิดความคล่องแคล่ว
แสดงว่าเซลล์สมองท�ำหน้าที่ควบคุมการท�ำงานของ
กล้ า มเนื้ อ เล็ ก ได้ ม าก สมองของเด็ ก จึ ง จะพั ฒ นา (2)
การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยมีความส�ำคัญที่
ควรจะท�ำการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเด็กจะได้มีร่างกาย
ที่แข็งแรง สมบูรณ์ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อเล็กจะเห็นได้
ว่าถ้าเด็กมีความมั่นคง และแข็งแรงมากเพียงใดย่อม
จะท�ำให้พัฒนาการทางการเขียนดีตามไปด้วยเช่นกัน
การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กของเด็กควรที่ท�ำแบบค่อยเป็น
ค่อยไป โดยดูจากพัฒนาการในแต่ละวัยของเด็กอย่าง
เหมาะสม (3) นอกจากนี้วิธีการฝึกประสานสัมพันธ์
ระหว่างมือกับตาท�ำได้โดยให้เด็กฝึกทักษะในการใช้มือ
หยิบจับสิง่ ของและท�ำกิจกรรมต่างๆ ครูควรจัดกิจกรรม
ให้เด็กได้ท�ำอย่างสมำ�่ เสมอ (4)
จากการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรกิจกรรม
ตามหน่วยการจัดประสบการณ์และการท�ำกิจวัตรประจ�ำ
วันซึ่งผลคะแนนการประเมินพัฒนาการในปีทีผ่านๆ
มา ผูว้ จิ ยั พบว่า เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กโรงเรียน
เทศบาล 3 ศรีสว่าง ส่วนใหญ่ยังมีปัญหาในการใช้กล้าม
เนือ้ เล็กในการท�ำกิจกรรม ซึง่ ยังไม่คล่องแคล่วและมัน่ คง
สังเกตได้จากวิธกี ารหยิบจับสีเทียนยังไม่ถกู วิธี การระบาย
สียังออกนอกกรอบภาพ การลากเส้นตามรอยประยัง

ไม่ถูกทิศทาง การใช้ช้อนตักอาหารยังบังคับมือไม่ได้
ใส่รองเท้าด้วยตัวเองไม่ได้ต้องให้ครูคอยช่วยเหลือ และ
จากการสนทนากับผู้ปกครองพบว่ามีความต้องการและ
คาดหวังให้บุตรหลานของตนมีพัฒนาการในเรื่องเขียน
หนังสือให้เร็วที่สุด พยายามเคี่ยวเข็ญให้เขียนได้ทั้งที่
ยั ง ไม่ มี ค วามพร้ อ มในการใช้ ก ล้ า มเนื้ อ มื อ ผู ้ วิ จั ย จึ ง
สนใจที่จะท�ำการวิจัยโดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กให้กับเด็กปฐมวัย
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กมีทักษะพื้นฐาน
ด้านการเขียนที่ดี และเพื่อเป็นการศึกษาแนวการจัด
ประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถน�ำมาพัฒนารูปแบบ
การจัดประสบการณ์ใหม่ๆ จัดหาสื่อประกอบการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก
ให้กับเด็ก

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาสภาพทักษะการใช้กล้ามเนือ้ เล็กของ

เด็กปฐมวัย
2. เพือ่ ศึกษาความคาดหวังและแนวทางการพัฒนา
ทักษะการใช้กล้ามเนือ้ เล็กของเด็กปฐมวัย
3. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาและเปรียบเทียบทักษะ
การใช้กล้ามเนือ้ เล็กของเด็กปฐมวัย ระหว่างก่อนกับหลัง
การพัฒนา
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อผล
การพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย

3.วิธีการด�ำเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ มีจ�ำนวน 3 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา ได้แก่ เด็กชั้นปฐมวัย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง สังกัดเทศบาล
เมืองเลย จังหวัดเลย ในปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน 22 คน
ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
เป็นผู้ที่มีปัญหาการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ จ�ำนวน 2 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก
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จากศึกษานิเทศก์ที่ส�ำเร็จการศึกษาวิชาเอกสาขาวิชาการ
ศึกษาปฐมวัย ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปและรับผิดชอบ
งานประเมินการศึกษาด้านปฐมวัย ครูผู้สอนชั้นอนุบาล
จ�ำนวน 2 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จ�ำนวน 1 คน และ
ผู้ปกครองเด็กชั้นปฐมวัย จ�ำนวน 22 คน เป็นผู้ปกครอง
เด็กปฐมวัยกลุม่ เป้าหมายในการพัฒนา 3) กลุม่ ผูว้ จิ ยั ได้แก่
ผู้วิจัย จ�ำนวน 1 คน และผูช้ ว่ ยผูว้ จิ ยั จ�ำนวน 1 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ผู้วิจัย
ได้แบ่งเครื่องมือออกเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องมือเชิง
ปริมาณ ได้แก่ แบบประเมินทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็ก
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการพัฒนา เครื่อง
มือเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept
Interview) แบบสังเกตพฤติกรรม
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือเชิงปริมาณ
1) แบบประเมิ น ทั ก ษะการใช้ ก ล้ า มเนื้ อ เล็ ก
โดยศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน
สร้างแบบประเมินทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็ก โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านความคล่องแคล่ว ด้านความ
ยื ด หยุ ่ น ด้ า นความสามารถในการควบคุ ม และด้ า น
การประสานกันระหว่างกล้ามเนื้อมือและตา น�ำแบบ
ประเมินเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบความเที่ยง
ตรงของเนือ้ หาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
IOC (Item of Congruence) ผลปรากฏได้ค่าอยู่ระหว่าง
0.60 ถึง 1.00 น�ำแบบประเมินที่ปรับปรุงแล้วไปทดลอง
ใช้ (Try out) กับเด็กชั้นปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด สังกัดเทศบาลเมืองเลย
ทีไ่ ม่ใช่กลุม่ เป้าหมาย จ�ำนวน 30 คน เพือ่ หาอ�ำนาจจ�ำแนก
ผลปรากฏได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.90 ถึง 0.95 ค่าความเชื่อ
มั่น โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) ผลปรากฏได้ค่าเท่ากับ
0.97 น�ำมาจัดพิมพ์แบบประเมินทักษะการใช้กล้ามเนื้อ
เล็กเป็นฉบับจริง เพื่อน�ำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
2) แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน สร้ า งแบบสอบถาม
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ความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็ก
ซึง่ เกณฑ์การให้คะแนนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
3 ระดับ เนื่องจากมีความเหมาะสมต่อการตัดสินใจของ
ผูป้ ระเมินซึง่ เป็นผูป้ กครอง ตรวจสอบความเทีย่ งตรงของ
เนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC
(Item of Congruence) ผลปรากฏได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.80
ถึง 1.00 ถือว่าเป็นข้อที่มีความตรงสามารถน�ำไปใช้ได้
น�ำแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองใช้ (Try out)
เพื่อหาอ�ำนาจจ�ำแนก ผลปรากฎได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.74
ถึง 0.90 และหาค่าความเชือ่ มัน่ โดยหาค่าสัมประสิทธิส์ ห
สัมพันธ์ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)
ผลปรากฏได้ ค ่ า เท่ า กั บ 0.93 จั ด พิ ม พ์ แ บบประเมิ น
พัฒนาการทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กเป็นฉบับจริง เพื่อ
น�ำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
เครื่องมือเชิงคุณภาพ
1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยศึกษาเอกสารและ
ทฤษฎี แนวคิ ด และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ตั ว แปร
โดยพิ จ ารณาความหมาย องค์ ป ระกอบของตั ว แปร
พร้อมลักษณะพฤติกรรม น�ำมาสร้ า งแบบสั ม ภาษณ์
เกี่ยวกับประเด็นศึกษาสภาพทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็ก
ความคาดหวังและแนวทางในการพัฒนาทักษะการใช้
กล้ามเนื้อเล็ก ผลการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็ก
ความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็ก
โดยสร้างข้อค�ำถามจากนิยามเชิงปฏิบัติการ และตรวจ
สอบคุณภาพของเครื่องมือโดยน�ำเครื่องมือที่สร้างขึ้น
ไปทดลองใช้ และปรับปรุงประเด็นค�ำถาม จากนั้นน�ำ
ไปใช้จริง สัมภาษณ์ศึกษานิเทศก์ ครูอนุบาล ผู้ปกครอง
ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ประกอบด้วย
ค�ำถามหลัก (Main question) ค�ำถามรอง (Follow up
question) และค�ำถามเจาะลึกอย่างละเอียด (Probe)
2) แบบสังเกตพฤติกรรม โดยใช้การสังเกตแบบ
ไม่มโี ครงสร้าง สังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยขณะร่วม
กิจกรรม ซึ่งผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัยเป็นคนบันทึก
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงปฏิบตั ิ
การ โดยใช้ทฤษฎีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบบันไดเวียน
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การพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3
ศรีสว่างสังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย

ตามแนวคิดของ Kurt Lewin ซึ่งมีรายละเอียดในการ
ด�ำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพ
ขั้ น ที่ 1 ศึ ก ษาสภาพการใช้ ก ล้ า มเนื้ อ เล็ ก
โดยการศึกษาเอกสารผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก
ชั้นปฐมวัย ทำ�การสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ทำ�ให้ทราบถึง
ปัญหาการใช้กล้ามเนื้อเล็ก นำ�มาสังเคราะห์สภาพความ
พร้อม เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา และจัดลำ�ดับความ
สำ�คัญของปัญหาเพื่อวางแผนและพัฒนาทักษะการใช้
กล้ามเนื้อเล็กในขั้นตอนต่อไป
ขั้นที่ 2 ศึกษาความคาดหวังและแนวทางการ
พัฒนา ประชุมชี้แจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และคืนข้อมูลจาก
การวิเคราะห์สภาพความพร้อมของทักษะการใช้กล้าม
เนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยที่เกิดขึ้นทำ�ให้ทราบถึงสภาพ
จากนั้นร่วมกันหาความคาดหวังและแนวทางการพัฒนา
สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อศึกษาความคาดหวังและ
แนวทางในการพัฒนา
ระยะที่ 2 ด�ำเนินการพัฒนา
ขั้นที่ 1 วางแผน (Plan) ผู้วิจัยได้กำ�หนดพืน้ ที่
เป้าหมายในการวิจยั คือ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล
3 ศรีสว่าง สังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย ประชุมผูม้ สี ว่ น
เกีย่ วข้อง สร้างความตระหนักร่วมกัน ดำ�เนินการวางแผน
ผู้วิจัยนำ�ผลที่ได้จากระยะที่ 1 จากแนวทางการพัฒนามา
จัดทำ�เป็นแผนไปสู่วงจรพัฒนาวงจรที่ 1 ในการพัฒนา
ทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กให้กับเด็กปฐมวัย
ขั้นที่ 2 ปฏิบัติและสังเกต (Act and observe)
ปฏิบัติตามแนวคิดที่ก�ำหนดเป็นกิจกรรมในขั้นวางแผน
งานมาด�ำเนิ น การ เพื่ อ ติ ด ตามผลระหว่ า งการวิ จั ย
เพื่อหาข้อสรุป จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาและอุปสรรคของ
การปฏิบัติงานในแต่ละรอบของวงจรการวิจัยเพื่อหา
แนวทางปรับปรุงแก้ไข โดยการสังเกต การสัมภาษณ์
การท�ำแบบประเมินเมื่อสิ้นสุดการท�ำกิจกรรมในแต่ละ
กิจกรรม
ขั้นที่ 3 การสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect)
ในขั้นนี้ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ร่วมกันประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ว่ า บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ ไม่ เ พี ย งใด
เพือ่ น�ำไปปรับปรุงการท�ำกิจกรรมในวงจรต่อไป ในวงจร

ด�ำเนินการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็ก
ปฐมวัย พบว่ายังมีปัญหา การพัฒนาครั้งนี้ด�ำเนินการ
3 วงจร ประกอบด้วย วงจรที่ 1 กิจกรรมพัฒนา ได้แก่
กิจกรรมแต่งจานให้สวย กิจกรรมประดิษฐ์หนุ่ มือ กิจกรรม
ปั้นดินเป็นหนอนน้อย กิจกรรมตักถัว่ กิจกรรมโรยกาก
มะพร้าว กิจกรรมเติมขนให้แกะ วงจรที่ 2 กิจกรรม
พัฒนา ได้แก่ กิจกรรมประดิษฐ์พู่เชียร์ กิจกรรมร้อยพวง
มาลัย กิจกรรมเพลงแมงมุม กิจกรรมบีบสี กิจกรรมแต้ม
สี กิจกรรมเกมจับคู่ภาพ วงจรที่ 3 กิจกรรมพัฒนา ได้แก่
กิจกรรมระบายสีโฟมไอติม กิจกรรมติดเม็ดโฟม กิจกรรม
หยิบแล้วแยกสี กิจกรรมการเชิดหุ่นมือ กิจกรรมดิน
กระดาษ กิจกรรมพับสีปกี ผีเสือ้
ระยะที่ 3 สรุปผลการพัฒนา
ขั้นที่ 1 สรุปผลการประเมินพัฒนาทักษะการ
ใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย
ขั้นที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองใน
การพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็ก
ขั้นที่ 3 สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ คะแนนจากการประเมิน
พัฒนาการเด็กก่อนและหลังการพัฒนาท้ายวงจรปฏิบัติ
การ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์หาจ�ำนวนนักเรียนที่คะแนน
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 เทียบกับจ�ำนวน
นักเรียนทัง้ หมด โดยหาร้อยละ และการวิเคราะห์คะแนน
ก่อนกับหลังการพัฒนา และระดับความพึงพอใจที่มี
ต่อการพัฒนาทักษะ โดยหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
เกณฑ์การแปลความหมายของระดับความพึงพอใจ
2.51 – 3.00 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
1.51 – 2.50 มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.00 – 1.50 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ในงานวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ลื อ กเกณฑ์ ก ารแปลความ
หมายของระดับความพึงพอใจเป็น 3 ระดับ เนื่องจาก
แบบสอบถาม เป็นแบบมาตรประมาณค่า 3 ระดับ และ
มีความความเหมาะสมต่อการตัดสินใจของผู้ประเมิน
ซึ่งเป็นผู้ปกครอง (5)
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ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
โดยการตรวจสอบสามเส้า เพือ่ ใช้ยนื ยันข้อมูลเชิงคุณภาพ
และวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย
ซึ่งการตรวจสอบมีวิธีการ ดังนี้ 1) ตรวจสอบสามเส้า
ด้านข้อมูล 2) ตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการ และท�ำการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน
2. สถิ ติ ส รุ ป อ้ า งอิ ง ได้ แ ก่ สถิ ติ วิ ล คอกซั น
(The Wilcoxon Matched)

4.ผลการวิจัย
1. ผลการศึ ก ษาสภาพความพร้ อ มของทั ก ษะ
การใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย โดยการสัมภาษณ์
ผู้ปกครอง ครู ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา
พบว่า สภาพการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กในชีวิตประจ�ำ
วันแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเด็กสามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้บ้างเล็กน้อย กลุ่มที่สองเด็กยังไม่สามารถช่วย
เหลือตัวเองได้ ยังต้องให้ผู้ปกครองคอยช่วยเหลือ เช่น
แต่งตัว ติดกระดุมเสื้อ ตักอาหารยังหกเลอะเทอะอยู่
ลั ก ษณะการจั บ ดิ น สอยั ง ไม่ ถู ก วิ ธี ท�ำให้ ก ารขี ด เขี ย น
ได้ไม่คล่องแคล่ว และระบายสียังออกนอกกรอบ ดัง
ค�ำกล่าว “...ยังเฮ็ดเองบ่คอ่ ยได้ ท�ำอะไรยายก็ยงั ได้ซอ่ ยยู…
๋ ”
(ผู ้ ป กครอง 2, สั ม ภาษณ์ 9 มกราคม 2558) และ
“...จั บ ดิ น สอก็ ก�ำแล้ ว เวลาจั บ ดิ น สอจะก�ำอยู ่ จั ง ซี้
จังซี้...(ย่าท�ำท่าก�ำดินสอ) ครั้นพอย่าเฮ็ดให้จับซะนี้น้อ
เฮ็ดๆ ไปยู๋ ครั้นพอเฮาสอน ว่าย่าเฮ็ดก็บ่ถืก ว่ามันบ่ตรง
ว่าย่าเฮ็ดมั่ว ตัวเองเฮ็ดเป็น ปล่อยให้ท�ำเองก็อะยุ อะยะ
บิดๆ เบี้ยวๆ ระบายสีก็ขีดไปมั่ว...” (ผู้ปกครอง 11,
สัมภาษณ์ 9 มกราคม 2558)
2. ผลการศึกษาความคาดหวังต่อการพัฒนาของ
ทั ก ษะการใช้ ก ล้ า มเนื้ อ เล็ ก ของเด็ ก ปฐมวั ย โดยการ
สัมภาษณ์ผู้ปกครอง ครู ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหาร
สถานศึกษา พบว่า ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องมีความต้องการอยาก
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ให้เด็กมีกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรง สามารถหยิบจับสิ่งของ
ต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นคง ในลักษณะที่ถูกวิธี
ช่วยเหลือตัวเองได้ในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน เมือ่ เด็กมี
ความพร้อมแล้ว ก็จะง่ายในการท�ำกิจกรรมต่างๆ เด็กก็จะ
สามารถขีดเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว เป็นพืน้ ฐานทีด่ ใี นการ
เรียนระดับต่อไปซึง่ เกณฑ์ขนั้ ต�ำ่ ทีเ่ ด็กควรท�ำได้อย่างน้อย
ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม และอย่างน้อยมีจ�ำนวนเด็ก
ปฐมวัยผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 80 ของเด็กทัง้ หมด ดังค�ำกล่าว
“...เด็กต้องช่วยเหลือตัวเองได้ตามวัย อย่างน้อยก็ต้อง
ช่วยเหลือตัวเองในเรื่องกิจวัตรประจ�ำวัน ถอดรองเท้า
ใส่ ร องเท้ า เองได้ ทานอาหารก็ ต ้ อ งไม่ ห กเลอะเทอะ
อาจมีหกบ้างแต่ไม่เยอะ เข้าห้องน�ำ้ ก็ผชู้ ายก็รดู ซิปกางเกง
เองได้ ผู ้ ห ญิ ง ก็ ถ อดแล้ ว ก็ ใ ส่ ก างเกงชั้ น ในได้ เ อง...”
(ครู2, สัมภาษณ์ 21 มกราคม 2558) และ “..อย่างน้อย
เด็กควรมีทกั ษะการใช้กล้ามเนือ้ เล็กได้สกั ร้อยละ 80 ก่อน
ทีจ่ ะขึน้ ไปชัน้ ต่อไป..” (ผู้บริหารสถานศึกษา, สัมภาษณ์
30 มกราคม 2558)
ผลการศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาของทั ก ษะ
การใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย โดยการสัมภาษณ์
ผูป้ กครอง ครู ศึกษานิเทศก์ และผูบ้ ริหารสถานศึกษา พบ
ว่า ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องได้เสนอแนวทางในการพัฒนาทักษะ
การใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยควรจัดกิจกรรมที่
มีความหลากหลาย สามารถบูรณาการกิจกรรมอื่นเข้า
ด้วยกัน เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความรู้สึกสนุกสนาน
ที่ จ ะเรี ย นรู ้ กิ จ กรรมที่ พั ฒ นากล้ า มเนื้ อ เล็ ก ที่ ไ ด้ ผ ลดี
ที่สุด ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรม
เคลื่ อ นไหวและจั ง หวะ เกมการศึ ก ษา และหุ ่ น เชิ ด
และในการจั ด กิ จ กรรมเด็ ก จะได้ ฝ ึ ก สมาธิ ไ ปพร้ อ มๆ
กัน และควรมีจัดกิจกรรมบ่อยๆ เพื่อให้เด็กเกิดทักษะ
ดั ง ค�ำกล่ า ว ดั ง ค�ำกล่ า ว “...อะไรก็ ไ ด้ ถ้ า ให้ เ ด็ ก ลอง
หัดเขียนวงกลม เป็นเหรียญ เหรียญเล็ก เหรียญใหญ่
หรือนาฬิกาเก่าๆ ก็ได้ ให้เด็กหัดเอานิ้วมือวาดเขียน
ตามรอบๆ วง หรืออะไรที่เป็นสามเหลี่ยมก็ได้ เด็กก็
จะได้รู้จักเล็ก ใหญ่ไปด้วย ...” (ผู้ปกครอง 1, สัมภาษณ์
7 มกราคม 2558) “...กิจกรรมสร้างสรรค์ เราต้องหา
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การพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3
ศรีสว่างสังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนา
ทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย เมื่อสิ้นสุด
วงจรการด�ำเนินการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็ก
ของเด็กปฐมวัย ผูว้ จิ ยั ท�ำการสัมภาษณ์ผปู้ กครองเกีย่ วกับ
ผลการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย
พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะ
การใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย เด็กสามารถช่วย
เหลือตัวเองได้ในชีวิตประจ�ำวัน หยิบจับสิ่งของได้อย่าง
คล่องแคล่ว และมัน่ คง จับดินสอเขียนหนังสือได้ถนัดมือ
มากขึน้ ดังค�ำกล่าว “...พอใจมาก เขารูจ้ กั ช่วยเหลือตัวเอง ไม่
ต้องให้ยายท�ำให้ทกุ อย่างเหมือนเมือ่ ก่อน...” (ผู้ปกครอง9,
สัมภาษณ์ 10 เมษายน 2558) และ “...เห็นลูกสนใจท�ำโน่น
ท�ำนี่ เขียนหนังสือก็พอเป็นตัวบ้างแล้ว ระบายสีกไ็ ม่ออก
นอกขอบ ไม่เลอะเทอะคือแต่ก่อน ช่วยตัวเองได้หลาย
กว่าแต่กอ่ น พอใจแล้วละค่ะ...” (ผูป้ กครอง10, สัมภาษณ์
17 เมษายน 2558) และแสดงข้อมูลระดับความพึงพอใจ
โดยภาพรวมและรายข้อ ดังตารางที่ 2

กิจกรรมที่จะมาพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก ถ้าให้เด็กเขียน
อย่างเดียวเด็กจะเบือ่ ต้องเปลีย่ นให้เด็กได้ท�ำอย่างอืน่ บ้าง
นอกจากการเขียน เช่น น�ำกระดาษทิชชูมาจุม่ นำ�้ แล้วให้
เด็กขดเป็นตัวหนังสือ หรือโรยทรายตามร่องตัวอักษร...”
(ครู2 , สัมภาษณ์ 21 มกราคม 2558) และ “...ต้องพัฒนา
โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้เด็กมีความ
พร้อม อาจใช้กิจกรรมปั้น การนวด การระบายสี การตัด
กระดาษ การร้อย มีกิจกรรมอีกมากมายที่เราสามารถน�ำ
มาพัฒนากล้ามเนื้อมือให้กับเด็กได้...” (ศึกษานิเทศก์1 ,
สัมภาษณ์ 26 มกราคม 2558)
3. ผลการเปรียบเทียบทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็ก
ของเด็กปฐมวัย ระหว่างก่อนและหลังการพัฒนา แสดง
ดังตารางที่ 1
จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการใช้
กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย ระหว่างก่อนและหลังการ
พัฒนา พบว่า เด็กปฐมวัยหลังการพัฒนามีทักษะการใช้
กล้ามเนือ้ เล็กสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย ระหว่างก่อนและหลังการพัฒนา
การพัฒนาทักษะการ
X
ใช้กล้ามเนื้อเล็ก
ก่อน
7.68
หลัง
14.95
**p-Value < .01

S.D.
3.23
2.44

n
22
22

Mean rank

Sum of rank

11

231

Wilcoxon
value
4.03**

p-Value
.00

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย
รายการ
1. เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองโดยใช้กล้ามเนื้อมือได้ดีขึ้น
2. การหยิบจับสิ่งของมีความมั่นคงไม่ตกหล่น
3. เด็กได้น�ำกิจกรรมที่ครูใช้พัฒนากล้ามเนื้อมือไปปฏิบัติขณะที่อยู่บ้าน
4. ท่านคิดว่ากิจกรรมที่ครูจัดขึ้นมีส่วนช่วยในการพัฒนา
กล้ามเนื้อมือเด็กให้ดีขึ้น
5. ท่านพึงพอใจต่อผลที่เกิดจากกิจกรรมการพัฒนากล้ามเนื้อมือ
โดยภาพรวม

X

2.64
2.68
2.55
3.00

S
.49
.48
.51
.00

ระดับความพึงพอใจ
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก

3.00
2.77

.00
.21

ระดับมาก
ระดับมาก

KKU Institutional Research 2016; 4(1)

จากตารางที่ 2 พบว่า ผูป้ กครองมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมระดับมาก ( X =2.77 , S = .21) ซึ่งพิจารณาราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ กิจกรรมที่
ครูจัดขึ้นมีส่วนช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อมือเด็กให้
ดีขึ้น และพึงพอใจต่อผลที่เกิดจากกิจกรรมการพัฒนา
กล้ามเนื้อมือ ( X = 3.00 , S = .00) ส่วนข้อที่มีความพึง
พอใจต�่ำที่สุด คือเด็กได้น�ำกิจกรรมที่ครูใช้พัฒนากล้าม
เนื้อมือไปปฏิบัติขณะที่อยู่บ้าน ( X = 2.55 , S = .51)

5. อภิปรายผลการวิจัย
1. สภาพทักษะการใช้กล้ามเนือ้ เล็กของเด็กปฐมวัย
โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ พบว่า สภาพการใช้
กล้ามเนือ้ มือของเด็กในชีวติ ประจ�ำวันแบ่งได้เป็น 2 กลุม่
กลุม่ แรกเด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้บา้ งเล็กน้อย กลุม่
ที่สองเด็กยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ยังต้องให้
ผู้ปกครองคอยช่วยเหลือ เช่น แต่งตัว ติดกระดุมเสื้อ
ตักอาหารยังหกเลอะเทอะอยู่ ลักษณะการจับดินสอยัง
ไม่ถูกวิธีและยังเขียนได้ไม่คล่องแคล่ว การระบายสียัง
ออกนอกกรอบ จากสภาพการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็ก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพัฒนาการของเด็กในการใช้กล้าม
เนื้อเล็กยังไม่ดีเท่าที่ควร เช่นเดียวกับแนวคิดของสุกันยา
อินทร์นุรักษ์ (6) กล่าวว่าการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็ก
ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี นั้น เด็กยังไม่สามารถที่จะ
ควบคุมกล้ามเนือ้ เล็กได้ดเี ท่าทีค่ วร แต่จะมีขนั้ ตอนระยะ
พัฒนาการ เริ่มจากการบังคับกล้ามเนื้อใหญ่ได้ก่อนแล้ว
จึงบังคับกล้ามเนื้อเล็กได้ หรืออาจกล่าวได้ว่าเริ่มจากง่าย
ไปหายาก จากใกล้ตัวออกไปไกลตัว ในแต่ละช่วงอายุจะ
มีความแตกต่างกันไปตามวุฒิภาวะและการได้รับการก
ระตุ้นจากกิจกรรม และยังสอดคล้องกับดวงใจ หล้าโฉม
(7) ได้ประเมินพัฒนาการเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
โรงเรียนอนุบาลชื่นชม ปีการศึกษา 2554 ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3 พบว่า
นักเรียนยังไม่ผ่านการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย
ด้านกล้ามเนื้อเล็ก
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2. ความคาดหวังทักษะการใช้กล้ามเนือ้ เล็กของ
เด็กปฐมวัย พบว่า ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องมีความต้องการอยาก
ให้เด็กมีกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรง สามารถหยิบจับสิ่งของ
ต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นคง ในลักษณะที่ถูกวิธี
ช่วยเหลือตัวเองได้ในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน เมื่อเด็กมี
ความพร้อมแล้ว ก็จะง่ายในการท�ำกิจกรรมต่างๆ เด็กก็
จะสามารถขีดเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว เป็นพื้นฐานที่ดี
ในการเรียนระดับต่อไป ต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม และอย่างน้อยมีจ�ำนวน
เด็กปฐมวัยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด
ซึ่งดวงใจ หล้าโฉม (7) กล่าวว่า ความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยควรมีความสามารถในการ
ใช้มือ นิ้วมือ และการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับ
ตา โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือความคล่องแคล่ว ความ
ยืดหยุ่น ความถูกต้องและความสามารถในการควบคุม
การประสานกัน การรับรูโ้ ดยใช้การสัมผัส ในการใช้และ
ควบคุมกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ในการหยิบจับ ท�ำกิจกรรม
ต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว มั่นคง และสอดคล้องกับงาน
วิจัยของประไพ วงษ์หาแก้ว (8) ที่สนใจท�ำการศึกษา
การพัฒนาการจัดประสบการณ์ดว้ ยชุดของเล่น มีเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็ก
ปฐมวัย
แนวทางการพัฒนาที่ได้รับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้ เ สนอไว้ ว ่ า ควรจั ด กิ จ กรรมที่ มี ค วามหลากหลาย
สามารถบูรณาการกิจกรรมอืน่ เข้าด้วยกัน เพือ่ กระตุน้ ให้
เด็กเกิดความรูส้ กึ สนุกสนานทีจ่ ะเรียนรู้ กิจกรรมทีพ่ ฒ
ั นา
กล้ามเนือ้ เล็กทีไ่ ด้ผลดีทสี่ ดุ ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ กิจกรรมเคลือ่ นไหวและจังหวะ เกมการศึกษา
และหุ่นเชิด และในการจัดกิจกรรมเด็กจะได้ฝึกสมาธิ
ไปพร้อมๆ กัน และควรมีจัดกิจกรรมบ่อยๆ เพื่อให้เด็ก
เกิดทักษะ เช่นเดียวกับแนวคิดของจอห์น ดิวอี้ อ้างถึง
ในอุทัย ด้วงใหญ่ (9) กล่าวว่า การจัดประสบการณ์ให้
กับเด็กปฐมวัย มีความส�ำคัญมากในการฝึกให้เด็กได้คิด
แก้ปัญหา การแสดงออกอย่างอิสระและสามารถน�ำ
ความรู ้ ที่ ไ ด้ รั บ จากประสบการณ์ นั้ น ๆ มาใช้ ใ นการ

84

การพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3
ศรีสว่างสังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย

แก้ปญ
ั หาร่วมด้วย เนือ่ งจากเด็กปฐมวัยก�ำลังมีพฒ
ั นาการ
อย่างรวดเร็วทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา เด็กจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีการเรียนการสอน และ
ประสบการณ์ที่จะจัดให้กับเด็กเป็นประสบการณ์ตรง
เด็กลงมือปฏิบัติเอง การจัดประสบการณ์โดยยึดเด็กเป็น
ศูนย์กลางส�ำคัญมาก
3. ผลของการพัฒนา ผู้วิจัยด�ำเนินการประเมิน
ทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยก่อนพัฒนา
จากนั้นด�ำเนินการพัฒนาตามวงจร 3 วงจร ซึ่งผลเป็น
ไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงท�ำการ
ประเมิ น ทั ก ษะการใช้ ก ล้ า มเนื้ อ เล็ ก หลั ง การพั ฒ นา
ผลพบว่า คะแนนจากการประเมินทักษะการใช้กล้ามเนือ้
เล็กก่อนการพัฒนา มีเด็กทีผ่ า่ นเกณฑ์ประเมินด้านความ
คล่องแคล่ว จ�ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 22.72 ด้านความ
ยืดหยุ่น จ�ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 22.72 ด้านความ
ถูกต้องและความสามารถในการควบคุม จ�ำนวน 6 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 27.27 ด้ า นการประสานกั น จ�ำนวน
10 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมใน
การประเมินทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย
ก่อนการพัฒนามีเด็กผ่านเกณฑ์ จ�ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13.64 ของนักเรียนทั้งหมด และผลคะแนนจากการ
ประเมินทักษะการใช้กล้ามเนือ้ เล็กหลังการพัฒนามีเด็กที่
ผ่านเกณฑ์ประเมินด้านความคล่องแคล่ว จ�ำนวน 22 คน
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ด้านความยืดหยุ่น จ�ำนวน 21 คน
คิดเป็นร้อยละ 95.45 ด้านความถูกต้องและความสามารถ
ในการควบคุม จ�ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ด้าน
การประสานกัน จ�ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 86.36
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมในการประเมินทักษะการใช้
กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย หลังการพัฒนามีเด็กผ่าน
เกณฑ์ จ�ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 95.45 ของนักเรียน
ทั้งหมด
ผลการเปรียบเทียบทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็ก
ของเด็กปฐมวัย ระหว่างก่อนและหลังการพัฒนา พบว่า
เด็กปฐมวัยหลังการพัฒนามีทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็ก
สูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาทักษะการใช้กล้าม

เนือ้ เล็กโดยจัดกิจกรรมการพัฒนา ค�ำนึงถึงความสามารถ
ของเด็ก โดยจัดประสบการณ์ใช้กจิ กรรมศิลปะสร้างสรรค์
กิจกรรมเคลือ่ นไหวและจังหวะ เกมการศึกษา และหุน่ เชิด
ในการพัฒนาครัง้ นี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสุกันยา
อินทร์นรุ กั ษ์ (6) พบว่า เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรม
การเล่านิทานประกอบการเคลื่อนไหว มีความสามารถ
ในด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็กสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม
การเล่านิทานประกอบการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และอาทิตยา วงศ์มณี (10) พบว่า เด็ก
ปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการปัน้ มีคะแนนเฉลีย่ ทีไ่ ด้จาก
การประเมินทักษะกล้ามเนือ้ เล็ก หลังการทดลองสูงกว่าก่อน
การทดลอง อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อผลการพัฒนา
จากการสัมภาษณ์หลังจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้
กล้ามเนื้อเล็ก ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ เห็นด้วยกับ
การจัดกิจกรรมในการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กในทางที่ดีขึ้น
และผลจากการตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้ด�ำเนินการพัฒนา
จากความคาดหวังและแนวทางการพัฒนาทักษะการใช้
กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย ซึ่งเกิดจากแนวคิดของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและด�ำเนินการวางแผนอย่างมีระบบ
จึงท�ำให้ได้แนวทางการพัฒนามาจากหลายฝ่าย หลาก
หลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่
ผู ้ ป กครอง ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ครู ผู ้ ส อนในระดั บ อนุ บ าล
ผู้บริหารสถานศึกษา การสังเกตพฤติกรรม การศึกษา
จากโรงเรี ย นที่ ดี เ ด่ น ด้ า นการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย
จากการมีส่วนร่วมทุกฝ่าย ท�ำให้ได้แนวทางที่สามารถ
น�ำไปพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็ก เพื่อให้ได้ผล
การพั ฒ นาตามวั ต ถุ ป ระสงค์ จนผลเป็ น ที่ พึ ง พอใจ
อี ก ทั้ ง ผู ้ วิ จั ย ได้ พั ฒ นาทั ก ษะการใช้ ก ล้ า มเนื้ อ เล็ ก โดย
จั ด กิ จ กรรมการพั ฒ นา ค�ำนึ ง ถึ ง ความสามารถของ
เด็ก จัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
กิ จ กรรมเคลื่ อ นไหวและจั ง หวะ เกมการศึ ก ษา และ
หุ่นเชิด การพัฒนาครั้งนี้ผลเป็นไปตามความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงท�ำให้ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของประไพ วงษ์หาแก้ว (8)
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ได้ท�ำการศึกษาการพัฒนาการจัดประสบการณ์ด้วยชุด
ของเล่นจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความ
สามารถการใช้กล้ามเนื้อของเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมาย
คือ เด็กชาย-เด็กหญิง อายุระหว่าง 3-5 ปี พบว่า ความ
พึงพอใจในชุดของเล่นจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นแต่
ละชิ้น โดยรวมอยู่ในระดับชอบมากที่สุด และวิไลพร
อันพามา (11) ได้ท�ำการศึกษาการพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก
โดยการจั ด ประสบการณ์ ด ้ ว ยชุ ด ฝึ ก ศิ ล ปะประดิ ษ ฐ์
ส�ำหรับนักเรียนชัน้ อนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองป้าน
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้าน
หนองป้าน มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแผนการ
จัดประสบการณ์ด้วยชุดฝึกศิลปะประดิษฐ์เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กส�ำหรับนักเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับ ชอบมาก โดยมีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 2.65
5.1 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจาการวิจัยครั้งนี้
1. ในการพัฒนาครัง้ นีพ้ บว่ากิจกรรมทีน่ �ำมาใช้
ท�ำให้กล้ามเนือ้ เล็กของเด็กปฐมวัยมีการพัฒนา จึงควรน�ำ
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เกมการศึกษา เคลือ่ นไหวและ
จังหวะ เชิดหุ่นมือ มาใช้ในการพัฒนา
2. การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กเป็นพื้นฐานของ
การเรียนและการท�ำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวัน
เด็กต้องได้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง และท�ำซำ�้ ๆ เพือ่ ให้
เด็กเกิดทักษะ และเป็นพื้นฐานที่ดีในระดับต่อไป
3. ในระหว่างด�ำเนินกิจกรรมการวัดทักษะ
ควรหากิจกรรมอื่นให้กับเด็กยังรอการวัด เพื่อจะได้ไม่
เป็นการรบกวนสมาธิเด็กที่ก�ำลังท�ำการทดสอบ
4. ผู้ปกครองสามารถน�ำกิจกรรมไปให้เด็กท�ำ
ที่บ้านเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
ข้อเสนอแนะเพื่อท�ำการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรท�ำการวิจัยติดตามผลการพัฒนากล้าม
เนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย
2. ควรท�ำการวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
คุณธรรม ความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และเพื่อสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดกวางบิง ประเทศเวียดนาม กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหารสถาน
ศึกษา รองผู้บริหารฝ่ายวิชาการ และครู จำ�นวน 375 คน โดยผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารฝ่ายวิชาการ
ใช้วธิ กี ารเลือกแบบเจาะจง ส่วนครูใช้วธิ กี ารสุม่ อย่างง่าย เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับคุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัด
กวางบิง ประเทศเวียดนาม โดยแบบสอบถามคุณลักษณะของผูบ้ ริหารสถานศึกษามีคา่ ความเชือ่ มัน่ .97 และประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมีคา่ ความเชือ่ มัน่ .98 สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณแบบคัดเลือกตัวแปรเป็นลำ�ดับขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า
1. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเป็น
ผูน้ �ำ และวิสยั ทัศน์มคี า่ เฉลีย่ สูงสุด รองลงมาคือ ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ด้านความสามารถในการบริหารงาน
และด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามลำ�ดับ
2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดกวางบิง ประเทศเวียดนาม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำ�ดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการนิเทศภายใน ด้านการบริหารและพัฒนา
หลักสูตร ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ตามลำ�ดับ
3. การสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด
กวางบิง ประเทศเวียดนาม พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ที่สามารถทำ�นายประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ได้อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม (X 3)
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ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ (X4) ด้านความสามารถในการบริหารงาน (X2) และด้านความเป็นผูน้ �ำ และวิสยั ทัศน์
(X1) ตามลำ�ดับ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .579 และตัวแปรทั้งหมดดังกล่าวสามารถร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดกวางบิง
ประเทศเวียดนาม ได้ร้อยละ 41.2
คำ�สำ�คัญ : คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

Abstract
The purpose of this research was to study the characteristics of senior high school administrators and academic
administration effectiveness of senior high schools according to the perception of administrators and teachers, and
to construct a predicting academic administration effectiveness equation of senior high schools in Quang Binh
province, Viet Nam. The sample of this study was 375 participants, including; school administrators, vice school
administrators for academic who were purposively selected, and teachers who were simple randomly selected. The
research instrument was a 5-point rating scale questionnaire. The reliability of questionnaire sections; the
characteristics of school administrators was 0.97 and academic administration effectiveness of senior high schools
was 0.98. Statistics employed for data analysis was percentage, mean, and standard deviation. Statistics for
hypothesis testing was stepwise multiple regression. The research findings were as following:
1. The characteristics of senior high school administrators in Quang Binh province, Viet Nam, it was found
that as an overall the characteristics of secondary school administrators was rated at a high level. When considered
as an aspect, it was found that an aspect with the highest mean was the leadership and vision, and the lower means
were the personality and human relation, the capability of management, and the morality and ethics, respectively.
2. The academic administration effectiveness of senior high schools in Quang Binh province, Viet Nam, it was
found that as an overall the academic administration effectiveness was rated at a high level. When considered as an
individual aspect, it was found that these aspects could be order by descending means as; the internal supervision,
the curriculum development and management, the measurement and evaluation, the research for educational quality
development, and the media, innovation and technology development, respectively.
3. To construct a predicting academic administration effectiveness equation of senior high schools in Quang
Binh province, Viet Nam, it was found that the morality and ethics characteristic (X3) of school administrators, the
personality and human relations (X4), the capability of management (X2) and leadership and vision (X1) were the
predictors of academic administration effectiveness at .01 statistical significance with a multiple correlation coefficient
(R) at .579. Moreover, all these four characteristic predictors could mutually explain the variance of academic
administration effectiveness of senior high schools in Quang Binh province, Viet Nam, for 41.2 percent. Regression
equation predicting the academic administration effectiveness of senior high schools in Quang Binh province, Viet
Nam
Keywords : Characteristics of School Administrator, Academic Administration Effectiveness, Senior High School
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1. บทน�ำ
การศึ ก ษาเป็ น ปั จ จั ย และพลั ง ส�ำคั ญ ต่ อ การ
พั ฒ นาของประเทศชาติ ทั้ ง ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
วัฒนธรรมและการเมือง ดังค�ำกล่าวของ Ho Chi Minh
(1) ทีว่ า่ “ประเทศชาติจะมีการพัฒนาการศึกษา ประเพณี
วัฒนธรรมของตนได้หรือไม่ นัน้ ขึน้ อยูก่ บั พวกเรา ดังนัน้
เราต้องรักกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเหมือนเป็นพี่เป็น
น้องอยู่ในบ้านเดียวกัน และท�ำหน้าที่หลักของตนให้ดี
ที่สุดนั้นคือการเรียนรู้ การเรียนรู้เป็นการศึกษา ไม่มีวัน
เหนือ่ ย ไม่มกี ารท้อถอย เพือ่ น�ำความรูน้ นั้ ๆ มาพัฒนาบ้าน
เกิดของตนเองช่วยสร้างประเทศเราเป็นประเทศอิสระ
มีความสุข ทุกๆ คนมีสิทธิเท่าเทียมกัน” สอดคล้องกับ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2) ได้สรุปว่า การ
ศึกษาเป็นเครื่องมือทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ ในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มคี ณ
ุ ภาพทัง้ ด้านร่างกาย อารมณ์และสติปญ
ั ญา
ช่ ว ยให้ ม นุ ษย์ ส ามารถปรับตัว เข้ากับสภาพแวดล้อ ม
และการด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ปัจจุบัน
โลกของเราก�ำลังพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและหลายๆ ด้านอย่างรวดเร็ว มากยิ่ง ขึ้น
ที่ส�ำคัญ นานาประเทศก�ำลังพัฒนา ค้นหานวัตกรรม
ใหม่ๆ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558 ดังนั้น
นอกจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจแล้ว จ�ำเป็นต้องมีการ
พัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพท�ำให้
คนเรามีความรู้ รู้จักการคิด วิเคราะห์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตัว
เองอย่างมีจริยธรรม คุณธรรมเพือ่ ทันต่อการเปลีย่ นแปลง
ของสังคมโลก (3) พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในการ
ประชุมสภา ครั้งที่ 10 เกี่ยวกับการศึกษา ได้สรุปว่า
การศึกษาและการฝึกอบรมเป็นนโยบายแห่งชาติอันดับ
แรก มีเป้าหมายในการพัฒนาความรู้ของประชาชน การ
ผลิตบุคลากรและปลูกฝังความสามารถพิเศษ การศึกษา
ต้องสอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม
ดังนั้น ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกระดับการศึกษา
ต้องมีบทบาทหน้าที่ในการด�ำเนินเป้าหมายของสถาน
ศึกษาให้เป็นจริง มีการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้น ยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
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สถานศึกษาให้สูงขึ้นและเน้นกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนเป็นส�ำคัญ (4)
การบริ ห ารสถานศึ ก ษาเป็ น การด�ำเนิ น การ
ควบคุ ม การจั ด การบริ ห ารต่ า งๆ ในสถานศึ ก ษาโดย
มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งถึ ง การจั ด การเรี ย นการสอนและ
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ อ ยู ่ ร อบตั ว การจั ด การศึ ก ษาใน
ทุ ก สถานศึ ก ษาอยู ่ ภ ายใต้ ก ารก�ำกั บ ของรั ฐ เป็ น การ
ใ ห ้ บ ริ ก า ร ป ร ะ ช า ช น ใ ห ้ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น ์ สู ง สุ ด
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีการปรับปรุงภารกิจ
ให้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งการบริหารสถานศึกษาเป็น
ภารกิ จ หลั ก ของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและบุ ค คลใน
สถานศึ ก ษานั้ น ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจึ ง เป็ น บุ ค คล
ส�ำคั ญ ที่ จ ะชี้ วั ด ความส�ำเร็ จ และความล้ ม เหลวของ
องค์กร เพราะผู้บริหารมีบทบาทหน้าที่ในการบริการ
และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา อีกทั้ง
เป็นผู้มีอ�ำนาจในการตัดสินใจและก�ำหนดนโยบายต่างๆ
เพื่ อ พั ฒ นาสถานศึ ก ษาของตน โดยเป็ น บุ ค คลที่ มี
คุ ณ ลั ก ษณะเพี ย บพร้ อ มด้ ว ยศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ ใ นการ
บริหารคนและบริหารงาน (5)
กระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรมเวียดนามได้
ประเมินว่า คุณภาพของการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต�่ำเมื่อ
เทียบกับความต้องการพัฒนาของประเทศในปัจจุบัน
การพัฒนาการศึกษาในทุกระดับ ทุกวิชาชีพ และระดับ
การศึกษาในปีทผ่ี า่ นมาได้ตอบสนองความต้องการเรียนรู้
ของประชาชน แต่ คุ ณ ภาพของการศึ ก ษายั ง ไม่ ต อบ
สนองความต้องการการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศ และต�่ำกว่าระดับของประเทศที่ทันสมัยใน
ภูมิภาคและทั่วโลก เนื่องจาก ระบบการศึกษาอ่อนแอ
ยังไม่มีการเชื่อมต่อในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาการ
ศึกษา ในการบริหารโรงเรียน การบริหารงานวิชาการ
ถือเป็นงานหลัก มีความส�ำคัญมากต่อการพัฒนาระบบ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ งานวิชาการจะเป็น
ตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาและมาตรฐานของโรงเรียน
การพัฒนานัน้ จะได้ยอมรับหรือไม่ขนึ้ อยูก่ บั หลักสูตรและ
การจัดระบบการเรียนการสอน ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา
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เป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนให้
ได้ตามเป้าหมาย (6)
จากผลการวิจัยของ Duke (7) พบว่า ปัจจัยหนึ่งที่
ส่งผลท�ำให้โรงเรียนประสบความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน คือ
คุณลักษณะที่เหมาะสมของผู้บริหาร มีความสามารถ
ในการบริหารองค์กร มีความเป็นผู้น�ำ เป็นผู้บริหารที่ดี
มีมนุษยสัมพันธ์ สอดคล้องกับ Blackmore and Barty
(8) ที่พบว่า ผู้บริหารมีความส�ำคัญมากต่อประสิทธิผล
ของโรงเรี ย น จึ ง ต้ อ งมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์
มีความรู้ความสามารถรอบด้าน สามารถบริหารจัดการ
วางแผนการจัดการเรียนการสอน มีภาวะผู้น�ำ มีความ
คิ ด สร้ า งสรรค์ มี ทั ก ษะในการสื่ อ สาร ซื่ อ สั ต ย์ และ
มีมนุษยสัมพันธ์ เช่นเดียวกับ Bottom and others (9)
ได้สรุปคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการพัฒนา
โรงเรียนว่า ควรมีคุณลักษณะดังนี้ เป็นผู้มีผลการด�ำเนิน
งานที่มีประสิทธิภาพสูงในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน มีภาวะผู้น�ำ สามารถท�ำงานร่วมกับคณะครูให้
ด�ำเนินการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
ทรงสวัสดิ์ แสงมณี (10) ทีพ่ บว่า คุณลักษณะของผูบ้ ริหาร
ตามความต้องการของครู ประกอบด้วย คุณลักษณะ
ด้านคุณธรรม ด้านบุคลิกภาพ ด้านความสามารถในการ
บริหาร ด้านภาวะผู้น�ำ และด้านวิชาการ
จากความเป็นมาความส�ำคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะท�ำการวิจัย ในหัวข้อ “คุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
งานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด
ส�ำนักงานการศึกษาจังหวัดกวางบิง ประเทศเวียดนาม”
ผลการวิจยั คาดว่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มคี ณ
ุ ลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค์ อันจะส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะของผู ้ บ ริ ห ารสถาน
ศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดกวางบิง
ประเทศเวียดนาม

2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดกวางบิง
ประเทศเวียดนาม
3. เพื่ อ สร้ า งสมการพยากรณ์ ป ระสิ ท ธิ ผ ลการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในจังหวัดกวางบิง ประเทศเวียดนาม

3. สมมติฐานการวิจัย
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านความ
เป็นผู้น�ำและวิสัยทัศน์ ด้านความสามารถในการบริหาร
งาน ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านบุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธ์ ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัด
กวางบิง ประเทศเวียดนาม

4. วิธีด�ำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ประกอบด้ ว ยผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
จ�ำนวน 41 คน รองผู้บริหารฝ่ายวิชาการ จ�ำนวน 41 คน
และครู จ�ำนวน 3,457 คน รวมประชากรทั้งหมด จ�ำนวน
3,539 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จ�ำนวน
41 โรง ในจังหวัดกวางบิง ประเทศเวียดนาม (11)
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ก�ำหนดขนาดของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
โดยใช้ตาราง Krejcie and Morgan ได้กลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน
370 คน ผูว้ จิ ยั ท�ำการสุม่ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมา
จ�ำนวน 25 โรง ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
จ�ำนวน 25 คน และรองผู้บริหารฝ่ายวิชาการ จ�ำนวน
25 คน โดยการเลื อ กแบบเจาะจง และครู ใ ช้ ก ารสุ ่ ม
อย่างง่ายโรงเรียนละ 13 คน ได้กลุ่มตัวอย่างครู จ�ำนวน
325 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 375 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
ตัวแปรพยากรณ์ คือ คุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึ ก ษา โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายใน
จังหวัดกวางบิง ประเทศเวียดนาม ซึง่ ได้จากการวิเคราะห์
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และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ประกอบ
ด้วย 4 ด้าน คือ 1) ด้านความเป็นผู้น�ำและวิสัยทัศน์
2) ด้านความสามารถในการบริหารงาน 3) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และ 4) ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
ตัวแปรเกณฑ์ คือ ประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัด
กวางบิง ประเทศเวียดนาม ซึ่งได้จากการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบ
ด้วย 6 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารและพัฒนาหลักสูตร
2) ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน 3) ด้านการ
นิเทศภายใน 4) ด้านการจัดการเรียนการสอน 5) ด้านการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ 6) ด้านการพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยประสานบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้ออกหนังสือ
ขอความร่ ว มมื อ จากผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โรงเรี ย น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ในจั ง หวั ด กวางบิ ง ประเทศ
เวียดนาม ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยไปด�ำเนินการเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง ได้
ทั้งหมด 375 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส�ำเร็จรูปทางสถิติ มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้ อบ
แบบสอบถามโดยหาความถี่ และร้อยละ
2. วิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ในจั ง หวั ด กวางบิ ง ประเทศ
เวียดนามโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้
เกณฑ์ในการแปลความหมาย
3. ทดสอบสมมติฐานคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาที่ ส ่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด
กวางบิง ประเทศเวียดนาม โดยใช้สถิตกิ ารถดถอยพหุคณ
ู
แบบคัดเลือก ตัวแปรเป็นล�ำดับขั้นตอน

5. ผลการวิจัย
1. การศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะของผู ้ บ ริ ห ารสถาน
ศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดกวางบิง
ประเทศเวียดนาม พบว่า โดยรวมมีคุณลักษณะอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านความเป็นผู้น�ำและวิสัย
ทัศน์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านบุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธ์ ด้านความสามารถในการบริหารงาน
และด้านคุณธรรม จริยธรรมตามล�ำดับ โดยผลการวิจัย
คุณลักษณะแต่ละด้าน มีดังนี้ 1) ด้านความเป็นผู้น�ำและ
วิสัยทัศน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนใน
การบริหารงานของโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
คือผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรในโรงเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดคือ
ผูบ้ ริหารเป็นผูน้ �ำการเปลีย่ นแปลงทีม่ วี สิ ยั ทัศน์กว้างไกล
2) ด้านความสามารถในการบริหารงาน โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้บริหาร
สามารถให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำและสอนงานให้ผู้ร่วมงาน
ด้วยความเต็มใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือผู้บริหาร
น�ำเทคนิค วิธีการใหม่ๆ ที่ทันสมัยมาพัฒนางานของ
โรงเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดคือผู้บริหารมีความรู้
ความสามารถในการจัดหาสือ่ นวัตกรรมเพือ่ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนการสอน 3) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบ
ว่า ผู้บริหารมีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วย
เหลือผู้ร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผู้บริหาร
มีความซื่อสัตย์ สุจริต ประหยัดและอดออม ส่วนข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดคือ ผู้บริหารมีความยุติธรรม โปร่งใสใน
การปฏิบัติหน้าที่ 4) ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ผูบ้ ริหารมีกริ ยิ ามารยาทดี พูดจาน่าเชือ่ ถือ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด
รองลงมาคื อผู ้ บ ริ ห ารมี ค วามเป็ น มิ ต รและยกย่ องให้
เกียรติผู้ร่วมงาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดคือ ผู้บริหารมี
ความสามารถในการสื่อสารและท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

92

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำ�นักงานการศึกษาจังหวัดกวางบิง ประเทศเวียดนาม

2. ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารงานวิ ช าการของ
โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ในจั ง หวั ด กวางบิ ง
ประเทศเวียดนาม พบว่า โดยรวมมีประสิทธิผลอยู่ใน
ระดั บ มาก ด้ า นที่ มี ค ่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ด้ า นการนิ เ ทศ
ภายใน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดคือด้านการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยผลการวิจัยจ�ำแนกเป็น
รายด้าน ได้ดังนี้ 1) ด้านการบริหารและพัฒนาหลักสูตร
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
โรงเรียนมีการจัดท�ำระเบียบ แนวทางการท�ำหลักสูตร
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ โรงเรียนมีการ
ติดตามการใช้หลักสูตรเพื่อน�ำผลมาปรับปรุงหลักสูตร
ต่ อ ไป ส่ ว นข้ อ ที่ มี ค ่ า เฉลี่ ย ต�่ ำ สุ ด คื อ โรงเรี ย นมี ก าร
ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับหลักสูตรและการใช้หลักสูตรให้
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 2) ด้านการวัดผลและประเมินผล
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
โรงเรียนมีการสนับสนุนให้ครูน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาช่วยในการวัด วิเคราะห์ผลและประเมินผล มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือโรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูน�ำผล
การประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการ
สอน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดคือโรงเรียนมีการจัดท�ำ
คู่มือ กฎระเบียบเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการ
ศึกษา 3) ด้านการนิเทศภายใน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โรงเรียนจัดกิจกรรมการ
นิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
โรงเรียนได้ก�ำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานนิเทศภายใน
อย่างต่อเนื่อง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดคือ โรงเรียน
ใช้วิธีนิเทศโดยการสังเกตการสอนในชั้นเรียนเพื่อมุ่ง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้มปี ระสิทธิภาพ
4) ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า โรงเรียนมีการส่งเสริมให้
ครูจดั เนือ้ หาและกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับอัตราเวลาเรียนของหลักสูตรการศึกษาและเหมาะสม
กับผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ โรงเรียนมีการ
ประชุม อบรม ส่งเสริมให้ความรูเ้ พือ่ ปรับปรุง พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของครู ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ตำ�่ สุดคือ
โรงเรียนมีการจัดครูสอนแทนครูที่ไม่มาปฏิบัติงานให้

เหมาะสมกับความสามารถและวุฒกิ ารศึกษา 5) ด้านการ
วิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โรงเรียน
มีการส�ำรวจสภาพปัญหาเพื่อพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน
มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด รองลงมาคือโรงเรียนมีการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือเกี่ยวกับการท�ำงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน และมีการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน
วิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุดคือโรงเรียนมีการ
จัดประชุม อบรมเพื่อร่วมกันก�ำหนดเป้าหมาย นโยบาย
ในการวางแผนส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 6) ด้านการ
พัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าโรงเรียนมีการส�ำรวจ
วิเคราะห์ปัญหา จัดหาและเลือกใช้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
โรงเรียนมีการพัฒนา สนับสนุนให้ผู้เรียนค้นหาความรู้
เพิ่มเติมจากสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้วยตนเอง
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดคือ โรงเรียนมีการจัดหาเครื่อง
มือและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยสอดคล้องกับ
ความต้องการของครูและผู้เรียน
3. การสร้ า งสมการพยากรณ์ ป ระสิ ท ธิ ผ ลการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัดกวางบิง ประเทศเวียดนาม ผลการวิจยั สรุปได้ดงั นี้
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบคัดเลือกตัวแปร
เป็นล�ำดับขั้นตอน พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ท่ีมีอ�ำนาจ
ในการท�ำนายประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกวางบิง ประเทศเวียดนาม
ได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ คุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม (X3)
ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพและมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ (X 4) ด้ า นความ
สามารถในการบริหารงาน (X2) และด้านความเป็นผู้น�ำ
และวิสัยทัศน์ (X1) ตามล�ำดับ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคณ
ู (R) เท่ากับ .579 ดังแสดงในตารางที่ 1
ตัวแปรทัง้ 4 ตัวแปรดังกล่าวสามารถร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของประสิทธิผลต่อการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด ส�ำนั ก งานการศึ ก ษา
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จังหวัดกวางบิง ประเทศเวียดนามได้รอ้ ยละ 41.2 ดังแสดง
ในตารางที่ 2 สมการพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงาน
			
			

วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดกวางบิง
ประเทศเวียดนาม สามารถเขียนได้ดังนี้

โดยใช้คะแนนดิบ (Y’)
ดังนี้ Y’ = .919 + .288X3 + .298X4 + .305X2 - .141X1
โดยใช้คะแนนมาตรฐาน (Z’y) ดังนี้ Z’y = .245 + .285+ .242 - .123

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบลำ�ดับขัน้ ตอน เพือ่ ค้นหาตัวแปรพยากรณ์ (คุณลักษณะของผูบ้ ริหาร
		 สถานศึกษา) ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
		 จังหวัดกวางบิง ประเทศเวียดนาม
โมเดล

ตัวแปรพยากรณ์

R

R2

F

1

X3

.579

.335

188.029**

2

X3X4

.623

.388

117.706**

3

X3X4X2

.633

.400

82.607**

4

X3X4X2 X1

.642

.412

64.872**

** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบลำ�ดับขั้นตอน คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
		 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดกวางบิง ประเทศเวียดนาม
ตัวแปรพยากรณ์

B

Std. Error

β

T

X3

.288

.087

.245

3.320**

X4

.298

.056

.285

5.321**

X2

.305

.088

.242

3.475**

-.123

-2.719**

X1

-.141
.052
a = .919, R = .642, R2 = .412
** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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6. อภิปรายผล
1. การศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะของผู ้ บ ริ ห ารสถาน
ศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดกวางบิง
ประเทศเวี ย ดนาม พบว่ า คุ ณ ลั ก ษณะโดยรวมอยู ่ ใ น
ระดับมาก คุณลักษณะของผู้บริหาร ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ คุณลักษณะด้านความเป็นผูน้ �ำและวิสยั ทัศน์ ทีผ่ ลการ
วิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องจาก Ministry of Education and
Training (12) ได้มีนโยบายการปฏิรูปโรงเรียน ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรในโรงเรียนโดยมีการประชุม
อบรมเพื่อให้มีความสามารถในการวางแผนการบริหาร
งานโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ อีกทัง้ สนับสนุนให้
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถ
ของตนอย่างดี นอกจากนีย้ งั มีนโยบายการปฏิรปู กิจกรรม
ต่างๆ เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนสร้างความ
ร่วมมือที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียนและ
ชุมชน ท้องถิ่น การพัฒนาสถานศึกษา การปฏิบัติงาน
ตามแนวทางการปฏิรูปโรงเรียนที่วางไว้จะประสบความ
ส�ำเร็จหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหาร
งานของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ดังนัน้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
จึงต้องปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะความ
เป็นผูน้ �ำ และวิสยั ทัศน์ เพือ่ การบริหารจัดการสถานศึกษา
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สอดคล้องกับ
รังสรรค์ ประเสริฐศรี (13) ได้กล่าวถึงทฤษฏีคุณลักษณะ
ผู้น�ำเป็นทฤษฏีที่อธิบายคุณลักษณะพื้นฐานทั่วไปของ
ผู้น�ำที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วย ความเฉลียวฉลาด มี
ความปรารถนาที่ดีต่อผู้อื่น มีความรอบรู้ในการท�ำงาน
เชื่อมั่นในตัวเอง และมีความซื่อสัตย์สุจริต
2. ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารงานวิ ช าการ ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดกวางบิง ประเทศ
เวียดนาม พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่
สูงสุดคือ ด้านการนิเทศภายใน ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้
อาจเนื่องจากผู้บริหารสถานศึกเป็นผู้ที่เอาใจใส่ต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน มีความรู้ความสามารถ
ในการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของในการจัดการเรียน
การสอนของครูในโรงเรียนอย่างเหมาะสม ซึ่งผลการ

นิเทศช่วยให้ครูได้เพิ่มพูนความรู้และเกิดการพัฒนาการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ปรวัตร
แก้วฝ่าย (14) ได้กล่าวถึงงานด้านการนิเทศภายในการ
ศึกษาไว้ว่า การนิเทศการศึกษาเป็นการช่วยเหลือพัฒนา
งานวิชาการเพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา
การจัดการศึกษาในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
และวิธดี �ำเนินการสอน การนิเทศเป็นเครือ่ งมืออย่างหนึง่
ที่ผู้บริหารใช้พัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา โดย
การด�ำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร การนิเทศการเรียนการสอน
เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการโดยตรง
และครอบคลุมกิจกรรมทุกอย่างในสถานศึกษา
3. การสร้ า งสมการพยากรณ์ ป ระสิ ท ธิ ผ ลการ
บริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอน
ปลายจังหวัดกวางบิง ประเทศเวียดนาม ผลการวิจัย
พบว่ า คุ ณ ลั ก ษณะของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ร ่ ว ม
กันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดกวางบิง ประเทศ
เวียดนาม ได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ
คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม (X3) ด้านบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ์ (X4) ด้านความสามารถในการบริหาร
งาน (X2) และด้านความเป็นผู้น�ำและวิสัยทัศน์ (X1)
โดยตั ว แปรทั้ ง 4 ด้ า นร่ ว มกั น ท�ำนายประสิ ท ธิ ผ ล
การบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย นได้ ร ้ อ ยละ 41.2
โดยคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านคุณธรรม
จริยธรรม (X3) เป็นตัวแปรทีส่ ามารถพยากรณ์ประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จังหวัดกวางบิง ประเทศเวียดนาม ได้ดีเป็นอันดับ
หนึ่ง ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ประหยัด อดออม มีความเมตตา กรุณา
เอื้ อ เฟื ้ อ เผื่ อ แผ่ ช ่ ว ยเหลื อ ผู ้ ร ่ ว มงาน มี ค วามยุ ติ ธ รรม
โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่องาน
และหน้าที่ของตนดี มีความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตัวและท�ำเป็นแบบอย่าง
ทีด่ ใี ห้กบั ครู และนักเรียน ย่อมส่งผลต่อความศรัทธาของ
ครูและนักเรียนในการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด
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ท�ำให้คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นตัวแปร
พยากรณ์ที่ดีที่สุดในการท�ำนายประสิทธิผลการบริหาร
งานวิชาการ สอดคล้องกับค�ำกล่าวของ Ho Chi Minh
ที่สอนชาวเวียดนามว่า ให้ด�ำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง
เหมาะสมกับบริบท ประเพณีของชุมชนและประเทศชาติ
มี ค วามเป็ น มิ ต รกั บ ผู ้ ร ่ ว มงานทั้ ง ในองค์ ก รและนอก
องค์กร Ministry of Education and Training (15) และ
สอดคล้องกับ อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร (16) ได้กล่าวถึง
คุณลักษณะของผู้บริหารที่ดีว่าภูมิธรรมเป็นคุณสมบัติที่
ส�ำคัญทีส่ ดุ ของผูบ้ ริหารทุกประเภทและทุกลักษณะงาน
ผูบ้ งั คับบัญชาแม้จะมีภมู ฐิ าน วุฒทิ ดี่ เี ลิศเพียงใด ถ้าความ
ประพฤติไม่มวี นิ ยั มีจติ ใจไร้ศลี ธรรม ความรูห้ รือวิชาการ
ที่มีจะไม่มีประโยชน์อันใด

7. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำผลการวิจัยไปใช้
1.1. จากผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดกวางบิง ประเทศเวียดนาม
ที่ ส ามารถพยากรณ์ ป ระสิ ท ธิ ผ ลต่ อ การบริ ห ารงาน
วิชาการได้ดีที่สุดคือ คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม
และเป็นคุณลักษณะทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุด ดังนัน้ ในการพัฒนา
ผู้บริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ผูบ้ ริหารควรได้รบั การฝึกอบรมปฏิบตั กิ ารใช้คณ
ุ ลักษณะ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนา
แนวทางปฏิ บั ติ ที่ เ น้ น ความยุ ติ ธ รรม โปร่ ง ใสในการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม
มากกว่าส่วนตัวซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิผลการท�ำงาน
ของบุคลากรโดยรวม
1.2. จากผลการวิจัย คุณลักษณะด้านความ
เป็นผู้น�ำและวิสัยทัศน์ พบว่า ผู้บริหารเป็นผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลงที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นประเด็นที่มีค่า
เฉลีย่ ตำ�่ สุด ดังนัน้ ในการพัฒนาผูบ้ ริหารสถานศึกษาควร
ให้ความส�ำคัญในการศึกษาดูงานสถานศึกษาที่ประสบ
ความส�ำเร็จทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
1.3. จากผลการวิจยั คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ
และมนุษย์ พบว่า ผูบ้ ริหารมีความสามารถในการสือ่ สาร

และท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เป็นประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
ต�่ำสุด ดังนั้นควรให้ความส�ำคัญในการพัฒนาผู้บริหาร
ในด้านดังกล่าว เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิผลมากขึ้น
1.4 จากผลการวิจัย ประสิทธิผลการบริหาร
งานวิชาการวิจัย พบว่า ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี มี ค ่ า เฉลี่ ย ต�่ ำ สุ ด รองลงมาคื อ ด้ า น
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ดังนั้นโรงเรียนจึงควรพัฒนาประสิทธิผลสองด้านนี้ให้
สูงขึ้น โดยด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ควรมุง่ เน้นให้มกี ารจัดหาเครือ่ งมือ สือ่ การเรียนการสอน
ทีท่ นั สมัย สอดคล้องกับความต้องการของครูและผูเ้ รียน
และควรให้มีการจัดการประชุม อบรมแลกเปลี่ยนความ
รู้ในการผลิต และใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ส่วน
ด้ า นการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถาน
ศึกษา ควรจัดการประชุม อบรมเพื่อร่วมกันก�ำหนดเป้า
หมาย นโยบายในการวางแผนส่งเสริมการวิจยั ในชัน้ เรียน
ของครู และควรก�ำหนดให้ครูท�ำการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
2.1. ควรมีการวิจยั พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิง
ปฏิบัติการโดยใช้แบบคุณลักษณะของผู้บริหารสถาน
ศึกษาที่มุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการและการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนให้ดีขึ้น
2.2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
งานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดกวางบิง ประเทศเวียดนาม

8. กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส�ำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความ
กรุณาจาก ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมพิ นั ธุ์ ทีป่ รึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ภูมิพันธุ์
ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์รว่ ม คณะอาจารย์ทเี่ ป็นผูเ้ ชียวชาญ
ผูอ้ �ำนวยการโรงเรียน รองผูอ้ �ำนวยการโรงเรียนและคณะ
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คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำ�นักงานการศึกษาจังหวัดกวางบิง ประเทศเวียดนาม

ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดกวางบิง
ประเทศเวียดนามที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ข้อเสนอแนะ
ตลอดจนการแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่ จนเป็น
วิทยานิพนธ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งใจมาก
และขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่ง
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอน
2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของ จำ�แนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ
3) เพือ่ ศึกษาข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กลุม่ ตัวอย่างทีว่ จิ ยั คือ นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ที่ลงทะเบียนเรียนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 จำ�นวน 364 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่า t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า
1) ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นิสิตที่มี
เพศ ชัน้ ปี ประเภทวิชา และคะแนนผลการเรียนเฉลีย่ สะสมต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของภาค
วิชาปรัชญาและศาสนา ไม่แตกต่างกัน ส่วนนิสิตที่มีคณะต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของภาค
วิชาปรัชญาและศาสนา แตกต่างกัน และ3) ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา
ปรัชญาและศาสนา พบว่า อาจารย์ผสู้ อนสอนดีมากทีส่ ดุ รองลงมา คือ อาจารย์ผสู้ อนสอนสนุก เข้าใจง่าย จึงทำ�ให้นสิ ติ
มีความสุขกับการเรียน
คำ�สำ�คัญ : ความพึงพอใจ การจัดการเรียนการสอน ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
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Abstract
The purposes of this research were : 1) to study the satisfaction instructional management 2) to compare the
satisfaction of student with instructional management classified by the personal factors, and 3) to study the suggestion
and opinions about the satisfaction of student with instructional management of Department of Philosophy and
Religion, Kasetsart University, Bangkhen Campus. The sample group consisted of undergraduates enrolled to study
various subjects offered by the Department of Philosophy and Religion, Kasetsart University, Bangkhen Campus.
The sample group consisted of 364 students. The research tool was a questionnaire. The statistics used to analyze
data were frequency, percentage, mean and standard deviation. Inferential statistics were t-test and One -Way
ANOVA test. The results of research were as follows : 1) In the whole view, the satisfaction of student with
instructional management had been found at the high level. 2) The results of hypothesis test were found that the
student with different genders, classes, courses and marks had no different opinions on the satisfaction with
instructional management whereas students with different faculties had different opinions on the satisfaction with
instructional management and 3) The suggestion and opinions of students on the instructional management of
Department of Philosophy and Religion found that instructor gave a good teaching, enjoy able, easy to understand,
students were happy with leaning
Keywords : Satisfaction, Instructional Management, Department of Philosophy and Religion

1. บทน�ำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2542 มาตรา 21 ก�ำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว้
ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความ
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส�ำคัญที่สุด ครู ผู้จัดการศึกษาต้องเปลี่ยนแปลง
บทบาทจากการเป็นผู้ชี้น�ำ ผู้ถ่ายทอดความรู้ ไปเป็น
ผูช้ ว่ ยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนผูเ้ รียนในการแสวงหา
ความรู้จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และให้ข้อมูล
ที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน เพื่อน�ำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการ
สร้างสรรค์ความรู้ของตน การจัดการเรียนรู้นอกจากจะ
มุง่ ปลูกฝังด้านปัญญา พัฒนาการคิดของผูเ้ รียนให้มคี วาม
สามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
แล้ว ยังมุ่งพัฒนาความสามารถทางอารมณ์ โดยการปลูก
ฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง เข้าใจตนเองเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งทางอารมณ์
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (1)

การจั ด การศึ ก ษาจึ ง มี ค วามส�ำคั ญ อย่ า งยิ่ ง
โดยเฉพาะวิชาปรัชญาและศาสนา ซึ่งเป็นวิชาที่มีความ
ส�ำคัญต่อชีวิตมนุษย์ เนื่องจากเป็นวิชาที่พัฒนาส่งเสริม
บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์
ความสามารถ ความคิด และสติปัญญา ผู้สอนจึงต้อง
รู้จักน�ำวิธีการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย
มาใช้ในการเรียนการสอน ในการจัดการเรียนการสอน
นั้นจะต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค�ำนึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ผู้สอนจะต้องรู้จักวิธีการฝึก
ผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหา การจัดให้มีกิจกรรมทั้งใน และนอก
ชัน้ เรียน เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง ฝึก
การปฏิบตั ใิ ห้ท�ำได้คดิ เป็น ท�ำเป็น รักการอ่านและเกิดการ
ใฝ่รอู้ ย่างต่อเนือ่ ง รูจ้ กั จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
ความรู้ด้านต่างๆ รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม
ทีด่ งี าม และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ให้มคี วามสมดุลกัน
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จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอน และ
อ�ำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
มีความรอบรู้ (1)
ภาควิ ช าปรั ช ญาและศาสนา มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตบางเขน มี ภ ารกิ จ หลั ก คื อ
การสอนการวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการต่ อ สั ง คม และ
การท�ำนุ บ�ำรุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรรมไทย (2) ซึ่ ง ภาควิ ช า
ปรัชญาและศาสนา ให้ความส�ำคัญกับการจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นความต้องการและความพึงพอใจของ
ผู้เรียนเป็นหลัก โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเลือกเรียนได้
อย่างหลากหลายตามศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด
ความชอบของแต่ละบุคคล ผู้สอนจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญและแจ้งให้ผู้เรียนได้รู้ถึงผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง แหล่งการเรียนรู้ เกณฑ์การประเมิน
ผลเพื่อให้ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อม และเข้าใจถึงการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้อย่างมี
ความสุข และสนุกกับการเรียน
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ท�ำให้ ผู ้ วิ จั ย มี
ความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของนิสิตต่อการ
จัดการเรียน การสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เพื่อศึกษา
ว่านิสิตมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของ
ภาควิชาปรัชญาและศาสนาระดับใด รวมทั้งนิสิตมีข้อ
เสนอแนะเกี่ ยวกั บการจัด การเรีย นการสอนของภาค
วิชาปรัชญาและศาสนาอย่างไร เพื่อน�ำผลการวิจัยไปใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการ
จัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนิสิตต่อ
การจัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จ�ำแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล
3. เพือ่ ศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการจัดการเรียน
การสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

3. วิธีการด�ำเนินงาน
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey
Research) ซึ่งมุ่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
นิสิตต่อ การจัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญา
และศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิต ระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นของภาควิ ช าปรั ช ญาและศาสนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ภาคต้น
ปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน 4,046 คน (ข้อมูลสถิติ ณ วันที่
1 ธันวาคม 2557) โดย ผู้วิจัยได้สุ่มตัวอย่างจากประชากร
ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา ค�ำนวณหาขนาดตั ว อย่ า งจากสู ต ร
Yamane (3) ได้จ�ำนวน 364 คน จากนั้นใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional
Random Sampling) ตามรายวิชา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่ ว นที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล บุ ค คล
ของนิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน จ�ำนวน 5 ข้อ โดยเป็นค�ำถามแบบให้
เลือกตอบค�ำตอบเพียงค�ำตอบเดียว
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญาและ
ศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านหลักสูตรเนือ้ หารายวิชา
2) ด้านอาจารย์ผู้สอน 3) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
4) ด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน และ 5) ด้านการ
ประเมินผลการเรียนการสอน จ�ำนวน 25 ข้อ
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ส�ำหรับการ
ศึกษาไปทดสอบความเทีย่ งตรง (Validity) และความเชือ่
มั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ดังนี้
1. การหาความเที่ ย งตรง (Validity) โดยน�ำ
แบบสอบถามที่ ผู ้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น จากการศึ ก ษาแนวคิ ด
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อหัวหน้าภาควิชาปรัชญา
และศาสนา และผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาโครงการวิจัย
เพื่อท�ำการตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) ของค�ำถามในแต่ละข้อ ว่าตรงตาม
จุดมุ่งหมายของการวิจัยครั้งนี้หรือไม่ หลังจากนั้นน�ำมา
ปรับปรุงเพื่อด�ำเนินการในขั้นต่อไป
2. การหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยผู้วิจัย
ท�ำการหาความเชือ่ มัน่ โดยน�ำแบบสอบถามไปทดลองใช้
(Try-out) กับตัวอย่างที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับตัวอย่าง
ที่ต้องการจะศึกษา แต่ไม่ได้น�ำมาเป็นตัวอย่าง จ�ำนวน
30 คน จากนั้นน�ำแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อมั่นรวม โดยใช้การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อ
มั่นของ Cronbach (Cronbach’s Reliability Coefficient)
ส�ำหรับกรณีทมี่ ตี งั้ แต่ 2 ค�ำตอบขึน้ ไป ซึง่ ผลการวิเคราะห์
เป็นรายด้าน คือ ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ
สอนของภาควิ ช าปรั ช ญาและศาสนา มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มีค่า Alpha = 0.8957
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. โดยการศึกษาจากทฤษฎี แนวคิด ข้อมูลเอกสาร
และผลงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ เป็ น กรอบแนวคิ ด ใน
การวิจัย
2. โดยการน�ำแบบสอบถามทีส่ มบูรณ์ไปสอบถาม
ตัวอย่าง จ�ำนวน 364 ชุด
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยน�ำแบบสอบถาม
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ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน มาวิเคราะห์ประมวลผลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ (Statistical
Software)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติในการน�ำเสนอ
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
1. ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ใช้ส�ำหรับอธิบาย
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของนิสิต ระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประกอบ
ด้วย เพศ ชั้นปี คณะ ประเภทวิชา และคะแนนผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ใช้อธิบายเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของนิสติ ต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญา
และศาสนา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
3. การทดสอบค่าที (t-test) ใช้ในการทดสอบหา
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียน
การสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ซึ่งเป็นตัวแปรตามที่มี
การแบ่งตัวแปรอิสระออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ คณะ
และประเภทวิชา
4. การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว
(One-Way ANOVA) ใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา
ปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน ซึง่ เป็นตัวแปรตามทีม่ กี ารแบ่งตัวแปรอิสระออก
เป็น 3 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ ชั้นปี และคะแนนผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม เมื่อพบความแตกต่างจึงท�ำการวิเคราะห์
หาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธีของ Scheffe
ค่านัยส�ำคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้
ก�ำหนดไว้ที่ระดับ 0.05
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ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

4. ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของนิสิต มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนิสิตหญิง (ร้อยละ 57.7)
และนิสิตชาย (ร้อยละ 42.3) ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
นิสิตชั้นปีที่ 2 (ร้อยละ 24.3) รองลงมา คือ ปี 4 ขึ้นไป
(ร้ อ ยละ 22.0) ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ น นิ สิ ต คณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ (ร้ อ ยละ 20.9) รองลงมา คื อ คณะ
สังคมศาสตร์ (ร้อยละ 20.6) ตัวอย่างส่วนใหญ่เรียน
วิชาประเภทปรัชญา (ร้อยละ 58.8) และวิชาประเภท

ศาสนา (ร้อยละ 41.2) และตัวอย่างส่วนใหญ่มีคะแนน
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 – 3.00 (ร้อยละ 62.9)
รองลงมา คือ คะแนนผลการเรียนเฉลีย่ สะสมมากกว่า 3.00
(ร้อยละ 31.9)
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ
สอนของภาควิ ช าปรั ช ญาและศาสนา มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
1. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของ
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน โดยภาพรวมและเป็นรายด้าน ดังนี้

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา ปรั ช ญา
		
และศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยภาพรวมและเป็นรายด้าน
(n = 364)
x
ข้อความ
S.D.
ระดับ
ความพึงพอใจ
1.
2.
3.
4.
5.

ด้านหลักสูตรเนื้อหารายวิชา
ด้านอาจารย์ผู้สอน
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน
ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน
โดยรวม

ตารางที่ 1 พิจารณาโดยรวม ตัวอย่างมีความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญา
และศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
อยู่ในระดับมาก (x= 4.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านอาจารย์ผสู้ อนสูงทีส่ ดุ
(x= 4.29) รองลงมา คือ ด้านการประเมินผลการเรียนการ
สอน (x= 4.04) ส่วนด้านทีม่ คี วามพึงพอใจน้อยทีส่ ดุ คือ
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (x= 3.87)

4.02
4.29
3.87
4.00
4.04

0.62
0.79
0.64
068
0.60

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.05

0.53

มาก

2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของ
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน โดยแสดงผลแต่ละด้าน 5 ด้าน ดังนี้
2.1 ความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด การเรี ย นการ
สอนของภาควิ ช าปรั ช ญาและศาสนา มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ด้านหลักสูตรเนื้อหา
รายวิชา
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ตารางที่ 2 จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของ
		
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ด้านหลักสูตรเนื้อหารายวิชา
(n = 364)
ข้อ

ข้อความ

มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย น้อยทีส่ ดุ

1. สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ของรายวิชา

95
(26.1)

214
(58.8)

52
(14.3)

2
(0.5)

1
(0.3)

4.10 0.66

มาก

2. มีความส�ำคัญและน่า
สนใจ

85
(23.4)

194
(53.3)

75
(20.6)

8
(2.2)

2
(0.5)

3.64 0.76

มาก

3. ได้รับความรู้ใหม่

124
(34.1)

175
(48.9)

53
(14.6)

7
(1.9)

2
(0.5)

4.14 0.77

มาก

4. มีความทันสมัยและทั
ต่อเหตุการณ์

82
(22.5)

160
(44.0)

111
(30.5)

10
(2.7)

1
(0.3)

3.86 0.80

มาก

118
(32.4)
โดยรวม

153
(42.0)

83
(22.8)

9
(2.5)

1
(0.3)

4.04 0.82

มาก

4.02 0.62

มาก

5. สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้
ในการด�ำเนินชีวิต

ตารางที่ 2 พิจารณาโดยรวม ตัวอย่างมีความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญา
และศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ด้านหลักสูตรเนื้อหารายวิชา อยู่ในระดับมาก (x= 4.02)
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ตั ว อย่ า งมี ค วามพึ ง
พอใจสูงที่สุด คือ ข้อ 3 ได้รับความรู้ใหม่ (x= 4.14)

X

S.D.

ระดับ
ความ
พึงพอใจ

รองลงมา คือ ข้อ 1 สอดคล้องกับจุดมุง่ หมายของรายวิชา
(x= 4.10) และตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อยทีส่ ดุ คือ ข้อ 2
มีความส�ำคัญและน่าสนใจ (x= 3.64)
2.2 ความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด การเรี ย น
การสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ด้านอาจารย์ผู้สอน
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ตารางที่ 3 จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของภาค
		
วิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ด้านอาจารย์ผู้สอน
(n = 364)
ข้อ

ข้อความ

มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

6. มีความรูเ้ กีย่ วกับรายวิชา
146
ทีส่ อน
(40.1)
7. ความสามารถในการ
129
ถ่ายทอดความรู้
(35.4)
8. ความกระตือรือร้นในการ 174
สอน
(47.8)
9. มีความมัน่ คงทางอารมณ์ 154
(42.3)
10. วางตนเหมาะสมและ
170
เป็นแบบอย่างที่ดี
(46.7)
โดยรวม

170
(46.7)
157
(43.1)
140
(38.5)
166
(45.6)
158
(43.4)

43
(11.8)
70
(19.2)
45
(12.4)
39
(10.7)
33 (9.1)

ตารางที่ 3 พิ จ ารณาโดยรวม ตั ว อย่ า งมี ค วาม
พึ ง พอใจต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนของภาควิ ช า
ปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน ด้านอาจารย์ผู้สอน อยู่ในระดับมาก (x= 4.29)
เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตัวอย่างมีความพึงพอใจสูง
ที่สุด คือ ข้อ 9 มีความมั่นคงทางอารมณ์ (x= 4.39) รอง
ลงมา คือ ข้อ 10 วางตนเหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดี

น้อย น้อยทีส่ ดุ

5
(1.4)
7
(1.9)
3
(0.8)
4
(1.1)
3
(0.8)

0
(0.0)
1
(0.3)
2
(0.5)
1
(0.3)
0
(0.0)

ระดับ
ความ
พึงพอใจ
4.26 0.71 มาก
X

S.D.

4.12 0.80

มาก

4.32 0.76

มาก

4.39 0.79

มาก

4.36 0.68

มาก

4.29 0.79

มาก

(x= 4.36) และตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ
ข้อ 7 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ (x= 4.12)
2.3 ความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด การเรี ย นการ
สอนของภาควิ ช าปรั ช ญาและศาสนา มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน

105

KKU Institutional Research 2016; 4(1)

ตารางที่ 4 จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของ
		
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
(n = 364)
ข้อ

ข้อความ

11. ปริมาณงานทีม่ อบหมาย
มีความเหมาะสม
12. กิจกรรมที่ให้นิสิต
สามารถฝึกปฏิบัติได้จริง
13. กิจกรรมทีก่ ระตุน้ ให้นสิ ติ
รูจ้ กั คิดวิเคราะห์และเกิด
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
14. การเปิดโอกาสให้นิสิตได้
แสดงความคิดเห็น
15. การศึกษาและดูงานนอก
สถานที่

มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย น้อยทีส่ ดุ

116
(31.9)
81
(22.3)
120
(33.0)

175
(48.1)
179
(49.2)
161
(44.2)

70
(19.2)
90
(24.7)
74
(20.3)

1
(0.3)
14
(3.8)
8
(2.2)

2
(0.5)
0
(0.0)
1
(0.3)

138
(37.9)
45
(12.4)
โดยรวม

150
(41.2)
91
(25.0)

64
(17.6)
124
(31.1)

11
(3.0)
70
(19.2)

1
(0.3)
34
(9.3)

ตารางที่ 4 พิจารณาโดยรวม ตัวอย่างมีความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญา
และศาสนา มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขต
บางเขน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก
(x= 3.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตัวอย่างมี
ความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ข้อ 14 การเปิดโอกาสให้นิสิต
ได้แสดงความคิดเห็น (x= 4.13) รองลงมา คือ ข้อ 11

ระดับ
ความ
พึงพอใจ
4.10 0.74 มาก
X

S.D.

3.90 0.78

มาก

4.07 0.80

มาก

4.13 0.83

มาก

3.12 1.14 ปานกลาง
3.87 0.64

มาก

ปริมาณงานทีม่ อบหมายมีความเหมาะสม (x= 4.10) และ
ตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อ 15 การศึกษา
และดูงานนอกสถานที่ (x= 3.12)
2.4 ความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด การเรี ย นการ
สอนของภาควิ ช าปรั ช ญาและศาสนา มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ด้านปัจจัยส่งเสริมการ
เรียนการสอน
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ตารางที่ 5 จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของ
		
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน
(n = 364)
ข้อ

ข้อความ

16. โสตทัศนูปกรณ์มีความ
เหมาะสม
17. สื่อการเรียนการสอนมี
ความเหมาะสม
18. การยกตัวอย่างประกอบ
การเรียน การสอนท�ำให้
เข้าใจง่าย
19. แสงสว่างในห้องเรียน
มีความเหมาะสม
20. สภาพแวดล้อมของ
ห้องเรียนเรียนมีความ
เหมาะสม

มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย น้อยทีส่ ดุ

83
(22.8)
80
(22.0)
126
(34.6)

177
(48.6)
192
(52.7)
167
(45.9)

83
(22.8)
76
(20.9)
53
(14.6)

17
(4.7)
13
(3.6)
13
(3.6)

4
(1.1)
3
(0.8)
5
(1.4)

112
(30.8)
113
(31.0)

189
(51.9)
160
(44.0)

54
(14.8)
84
(23.1)

8
(2.2)
7
(1.9)

1
(0.3)
0
(0.0)

โดยรวม

ตารางที่ 5 พิ จ ารณาโดยรวม ตั ว อย่ า งมี ค วาม
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญา
และศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก
(x= 4.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตัวอย่างมี
ความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ข้อ 19 แสงสว่างในห้องเรียน
มี ค วามเหมาะสม (x= 4.11) รองลงมา คื อ ข้ อ 18

ระดับ
ความ
พึงพอใจ
3.87 0.85 มาก
X

S.D.

3.91 0.80

มาก

4.09 0.87

มาก

4.11 0.75

มาก

4.04 0.79

มาก

4.00

มาก

068

การยกตัวอย่างประกอบการเรียนการสอนท�ำให้เข้าใจง่าย
(x= 4.09) และตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ
ข้อ 16 โสตทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสม (x= 3.87)
2.5 ความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด การเรี ย นการ
สอนของภาควิ ช าปรั ช ญาและศาสนา มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ด้านการประเมินผลการ
เรียนการสอน
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ตารางที่ 6 จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของ
		
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน
(n = 364)
ข้อ

ข้อความ

21. เกณฑ์การประเมินผลมี
ความเหมาะสม
22. ความชัดเจนของเกณฑ์
การประเมินผล
23. การประเมินผลมีความ
สอดคล้องกับจุดมุง่ หมาย
ของรายวิชา
24. ความยุติธรรมในการ
ประเมินผลการเรียนการ
สอน
25. สามารถตรวจสอบ
การประเมินผลได้

มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย น้อยทีส่ ดุ

77
(21.2)
81
(22.3)
90
(24.7)

216
(59.3)
211
(58.0)
212
(58.2)

69
(19.0)
68
(18.7)
57
(15.7)

0
(0.0)
4
(1.1)
4
(1.1)

2
(0.5)
0
(0.0)
1
(0.3)

106
(29.1)

200
(54.9)

54
(14.8)

4
(1.1)

85
(23.4)
โดยรวม

201
(55.2)

71
(19.5)

6
(1.6)

ตารางที่ 6 พิจารณาโดยรวม ตัวอย่างมีความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญา
และศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ด้ า นการประเมิ น ผลการเรี ย นการสอน อยู ่ ใ นระดั บ
มาก (x= 4.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตัวอย่าง
มีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ข้อ 24 ความยุติธรรมใน
การประเมินผลการเรียนการสอน (x= 4.12) รองลงมา

ระดับ
ความ
พึงพอใจ
4.01 0.67 มาก
X

S.D.

4.01 0.67

มาก

4.06 0.89

มาก

0
(0.0)

4.12 0.69

มาก

1
(0.3)

4.00 0.72

มาก

4.04 0.60

มาก

คื อ ข้ อ 23 การประเมิ น ผลมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ จุ ด
มุ่งหมายของรายวิชา (x= 4.06) และตัวอย่างมีความ
พึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อ 25 สามารถตรวจสอบการ
ประเมินผลได้ (x= 4.00)
3. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
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ตารางที่ 7 จ�ำนวนและร้อยละเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา
		
ปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน(ค�ำถามปลายเปิด)
(n = 90)
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
ด้านอาจารย์ผู้สอน
1 อาจารย์ผู้สอนสอนดี
2 อาจารย์ผู้สอนสอนสนุก เข้าใจง่าย จึงท�ำให้นิสิตมีความสุขกับการเรียน
3 อาจารย์ผู้สอนควรน�ำเสนอเนื้อหาให้น่าสนใจ
4 ภาควิชาควรจัดสรรอาจารย์ผู้สอนที่ถนัดวิชาศาสนาสอนแต่วิชาศาสนา
อาจารย์ผู้สอนที่ถนัดวิชาปรัชญาสอนแต่วิชาปรัชญาไม่ควรให้อาจารย์
ผู้สอนที่ถนัดวิชาศาสนามาสอนวิชาปรัชญา
5 อาจารย์ผู้สอนควรสอนการวิเคราะห์ ตั้งค�ำถาม และคิดหาค�ำตอบที่
สมเหตุสมผล
6 อาจารย์ผู้สอนควรให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล และ
การกล้าแสดงออก
7 อาจารย์ผู้สอนควรสอนเน้นเนื้อหาเชิงลึกของแต่ละรายวิชา
8 อาจารย์ผู้สอนควรมีความรู้ในรายวิชาที่สอนอย่างถ่องแท้ และ
ควรถ่ายทอดความรู้ให้แก่นิสิตอย่างเหมาะสม
9 อาจารย์ผู้สอนควรกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศในการเรียนที่สนุกสนาน
ไม่น่าเบื่อ
10 อาจารย์ผู้สอนควรใช้เวลาในการสอนให้ครบทุกนาที
ไม่ควรปล่อยก่อนเวลา
11 อาจารย์ผู้สอนควรเน้นความเข้าใจของค�ำปรัชญาอย่างแท้จริง
เพราะนิสิตหลายคนไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา
12 อาจารย์ผู้สอนสอนอย่างเป็นกันเอง
13 อาจารย์ผู้สอนควรเปรียบเทียบความแตกต่างของวิชาปรัชญา
กับวิชาศาสนาให้นิสิตให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
14 อาจารย์ผู้สอนสอนให้เปรียบเทียบเนื้อหากับตนเองว่าเป็นแบบนั้น
หรือไม่
15 อาจารย์ผู้สอนควรถามค�ำถามกับนิสิตรายบุคคลเพื่อให้นิสิตมี
ความกระตือรือร้นในการเรียน

จ�ำนวน

ร้อยละ

14
11
5
4

15.56
12.22
5.56
4.44

3

3.33

2

2.22

2
2

2.22
2.22

1

1.11

1

1.11

1

1.11

1
1

1.11
1.11

1

1.11

1

1.11

109

KKU Institutional Research 2016; 4(1)

ตารางที่ 7 (ต่อ)
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
16 อาจารย์ผู้สอนควรกระตุ้นให้นิสิตอ่านหนังสือ
17 อาจารย์ผู้สอนควรสอนเนื้อหาที่ทันสมัย น�ำประเด็นปัญหาปัจจุบัน
มาสอน
18 เนื้อหาบางบทเรียนใช้ภาษาที่เข้าใจยาก อาจารย์ผู้สอนควรสอน
ให้นิสิตเข้าใจได้โดยง่าย
ด้านหลักสูตรเนื้อหารายวิชา
19 เนื้อหารายวิชาสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์/ประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิต
20 เนื้อหารายวิชาสามารถเปลี่ยนทัศนคติในการมองโลกของนิสิต
โดยมองโลกในมุมกว้างและรอบด้าน
21 ภาควิชาควรเปิดรายวิชาเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้นิสิตมีทางเลือกรายวิชาเรียน
ที่สนใจ
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
22 อาจารย์ผู้สอนควรมีการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจที่ชัดเจนมากกว่าการฟังและจินตนาการ
23 อาจารย์ผู้สอนควรจัดกิจกรรมระหว่างนิสิตกับนิสิตและนิสิตกับอาจารย์
ในห้องเรียน
24 อาจารย์ผู้สอนควรจัดกิจกรรมอื่น นอกจากการให้นิสิตน�ำเสนอเนื้อหา
ในแต่ละบทเรียนเป็นกลุ่ม
25 อาจารย์ผู้สอนไม่ควรบังคับให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเพียงอย่างเดียว
โดยมีการให้คะแนนหรือการให้นิสิตติด 'I' ถ้านิสิตไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน
26 ควรปรับอุณหภูมิห้องเรียนให้มีความเหมาะสม
27 อาจารย์ผู้สอนควรจัดท�ำสื่อการเรียนการสอนให้มีเนื้อหากระชับ
เข้าใจง่าย และสอดคล้องกับหนังสือ
28 อาจารย์ผู้สอนควรใช้เพาเวอร์พอยต์ประกอบการสอนและควรแจก
เอกสารประกอบการเรียนการสอนให้แก่นิสิต
29 ภาควิชาควรจัดสรรห้องเรียนให้มีความเหมาะสมกับจ�ำนวนนิสิต
30 ภาควิชาควรเปิดหมู่เรียนให้แก่นิสิตภาควิชาปรัชญาและศาสนาแยก
กับนิสิตภาควิชาอื่นๆ

จ�ำนวน
1
1

ร้อยละ
1.11
1.11

1

1.11

4
2

4.44
2.22

1

1.11

2

2.22

2

2.22

1

1.11

1

1.11

3
2

3.33
2.22

2

2.22

2
1

2.22
1.11
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ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ตารางที่ 7 (ต่อ)
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
31 ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเวลาการเรียนหรือห้องเรียน ควรมีการแจ้งให้นิสิต
ทราบอย่างทั่วถึง เช่น อีเมลล์ SMS
32 อาจารย์ผู้สอนควรปรับเสียงไมค์ให้มีความเหมาะสม
33 ขณะเรียนนิสิตบางกลุ่มเสียงดัง
34 ภาควิชาควรปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
35 ภาควิชาควรจัดห้องเรียนให้มีแสงสว่างมากกว่านี้
ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน
36 ข้อสอบวิชาปรัชญาควรเป็นอัตนัยอย่างน้อยร้อยละ 70 เพราะวิชาปรัชญา
เป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ ตีความ มากกว่าเป็นค�ำ
ตอบแบบถูกหรือผิดหรือแบบตายตัว
37 อาจารย์ผู้สอนควรก�ำหนดการเช็คชื่อเข้าห้องเรียนอย่างชัดเจน
ด้านอื่นๆ
38 ภาควิชาควรสนับสนุนให้มีการจัดสัมมนาของภาควิชามากยิ่งขึ้น
39 ภาควิชาควรจัดสรรเวลาให้อาจารย์ผู้สอนได้มีเวลาพักผ่อนมากยิ่งขึ้น
40 ผู้ช่วยอาจารย์ (TA) หาตัวยากมาไม่สม�่ำเสมอ
41 ภาควิชาควรจัดสรรชั่วโมงเรียนให้เหมาะสม
42 ภาควิชาควรจัดเวลาเรียนให้นิสิตได้เลือกช่วงเวลาเรียนที่ต้องการได้
43 นิสิตต้องการให้เปิดหมู่เรียนเพิ่ม เพราะนิสิตจะได้มีโอกาสได้เลือกเรียน
วิชาและวันเวลาเรียนได้ตรงตามความต้องการ
44 นิสิตรู้สึกง่วงขณะเรียน
รวม
ตารางที่ 7 อธิบายได้ว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่มีข้อ
เสนอแนะและความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย น
การสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มากที่สุด 3 ล�ำดับแรก
คือ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
ว่าอาจารย์ผสู้ อนสอนดีมากทีส่ ดุ (ร้อยละ 15.56) รองลงมา
คือ อาจารย์ผู้สอนสอนสนุก เข้าใจง่าย จึงท�ำให้นิสิตมี
ความสุขกับการเรียน (ร้อยละ 12.22) และอาจารย์ผู้สอน

จ�ำนวน
1

ร้อยละ
1.11

1
1
1
1

1.11
1.11
1.11
1.11

1

1.11

1

1.11

1
1
1
1
1
1

1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11

1
90

1.11
100.00

ควรน�ำเสนอเนือ้ หาให้นา่ สนใจ (ร้อยละ 5.56) ตามล�ำดับ
4. ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั ครัง้ นี้ พบว่า
นิสิตที่มีเพศ ชั้นปี ประเภทวิชา และคะแนนผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตบางเขน ไม่ แ ตกต่ า งกั น
ส่ ว นนิ สิ ต ที่ มี ค ณะต่ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การ
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จัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รายละเอียดดัง
ตารางที่ 8

ตารางที่ 8 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
เพศ
ชั้นปี
คณะ
ประเภทวิชา
คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

P
0.484
0.310
0.001*
0.509
0.326

ผลการทดสอบสมมติฐาน
เป็นไปตามสมมติฐาน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
×
×
✓
×
×

* อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

5. อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของนิสิตต่อการ
จัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน” สามารถ
อธิ บ ายความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ต่ อ การจั ด การเรี ย น
การสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา รวมทั้งผลการ
ทดสอบสมมติฐาน ได้ดังนี้
ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการ
สอนของภาควิ ช าปรั ช ญาและศาสนา มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
จากการวิจยั พบว่า ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน อยูใ่ นระดับ
มาก ทัง้ โดยรวมและรายด้าน ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะนิสติ เห็น
ด้วยอย่างยิง่ เกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา
ปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน ทั้งใน 5 ด้าน โดยเรียงล�ำดับความพึงพอใจ
จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 1) ด้านอาจารย์ผู้สอน 2) ด้าน
การประเมินผลการเรียนการสอน 3) ด้านหลักสูตรเนือ้ หา
รายวิชา 4) ด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน และ
5) ด้านกิจกรรมการเรียน การสอน โดยสามารถอธิบาย
แต่ละด้าน ได้ดังนี้

1. ด้านอาจารย์ผู้สอน พบว่า ตัวอย่างมีความ
พึ ง พอใจต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนของภาควิ ช า
ปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน ด้านอาจารย์ผู้สอน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะอาจารย์ผสู้ อนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา
มีความมั่นคงทางอารมณ์ และมีความกระตือรือร้นใน
การสอน รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนวางตนเหมาะสมและ
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิต แต่ตัวอย่างมีความพึงพอใจ
เกีย่ วกับความสามารถในการถ่ายทอดความรูข้ องอาจารย์
ผูส้ อนน้อยกว่าประเด็นอืน่ และตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า
อาจารย์ผู้สอนควรน�ำเสนอเนื้อหาให้น่าสนใจ ควรสอน
การคิดวิเคราะห์ ตั้งค�ำถาม และคิดหาค�ำตอบที่สมเหตุ
สมผล รวมทั้งภาควิชาควรจัดสรรอาจารย์ผู้สอนที่ถนัด
วิชาศาสนาสอนแต่วิชาศาสนา อาจารย์ผู้สอนที่ถนัดวิชา
ปรัชญาสอนแต่วิชาปรัชญา
2. ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน พบว่า
ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของ
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน ด้านการประเมินผล อยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอาจารย์ผู้สอนของภาควิชาปรัชญา
และศาสนามีความยุติธรรมในการประเมินผลการเรียน
การสอน และการประเมินผลมีความสอดคล้องกับจุดมุง่
หมายของรายวิชา แต่ตวั อย่างมีความพึงพอใจเกีย่ วกับการ

112

ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนการสอนได้น้อยกว่า
ประเด็นอื่น และตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าอาจารย์ผู้สอน
ควรก�ำหนดการเช็คชื่อเข้าห้องเรียนอย่างชัดเจน
3. ด้านหลักสูตรเนื้อหารายวิชา พบว่า ตัวอย่างมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา
ปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน ด้านหลักสูตรเนื้อหารายวิชา อยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหลักสูตรเนื้อหารายวิชาของภาควิชา
ปรัชญาและศาสนามีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ของรายวิชา และท�ำให้นิสิตได้รับความรู้ใหม่ๆ รวมทั้ง
หลักสูตรเนื้อหารายวิชาของภาควิชาปรัชญาและศาสนา
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิตของนิสิต
ได้จริง แต่ตัวอย่างมีความพึงพอใจเกี่ยวกับความส�ำคัญ
และน่ า สนใจของหลั ก สู ต รเนื้ อ หารายวิ ช าน้ อ ยกว่ า
ประเด็นอื่น และตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าภาควิชาควร
เปิดรายวิชาเพิ่มมากขึ้น
4. ด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน พบว่า
ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของ
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน ด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอาจารย์ผู้สอนของ
ภาควิชาปรัชญาและศาสนามีการยกตัวอย่างประกอบ
การเรี ย นการสอนท�ำให้ นิ สิ ต เข้ า ใจง่ า ย รวมทั้ ง ใน
ห้องเรียนมีปริมาณแสงสว่างอย่างเหมาะสม และสภาพ
แวดล้อมของห้องเรียนเรียนมีความเหมาะสม แต่ตวั อย่าง
มีความพึงพอใจเกีย่ วกับโสตทัศนูปกรณ์มคี วามเหมาะสม
น้อยกว่าประเด็นอื่น และตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าควร
ปรับอุณหภูมิห้องเรียนให้มีความเหมาะสม และอาจารย์
ผูส้ อนควรจัดท�ำสือ่ การเรียนการสอนให้มเี นือ้ หากระชับ
เข้าใจง่าย และสอดคล้องกับหนังสือ รวมทัง้ ภาควิชาควร
จัดสรรห้องเรียนให้มีความเหมาะสมกับจ�ำนวนนิสิต
5. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า ตัวอย่าง
มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา
ปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอาจารย์ผู้สอนของภาควิชาปรัชญา

และศาสนาเปิ ดโอกาสให้ นิสิต ได้ แสดงความคิ ดเห็ น
ระหว่างการเรียนการสอน และมีการจัดกิจกรรมทีก่ ระตุน้
ให้นสิ ติ รูจ้ กั คิดวิเคราะห์และเกิดความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
รวมทัง้ อาจารย์ผสู้ อนมอบหมายงานมีปริมาณอย่างเหมาะ
สม แต่ตัวอย่างมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการศึกษาและ
ดูงานนอกสถานที่น้อยกว่าประเด็นอื่น และตัวอย่างมี
ความคิดเห็นว่าอาจารย์ผู้สอนควรมีการจัดทัศนศึกษา
นอกสถานที่และควรจัดกิจกรรมระหว่างนิสิตกับนิสิต
และนิสิตกับอาจารย์ในห้องเรียน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐ านที่ 1 นิ สิ ต ที่ มี เ พศต่ า งกั น มี ค วาม
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญา
และศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นิสิตที่มีเพศ
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของ
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทั้งนิสิต
ชายและนิ สิ ต หญิ ง ต่ า งมี ค วามเห็ น เหมื อ นกั น ว่ า การ
จัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา
ด้านหลักสูตรเนื้อหารายวิชาสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนมีความรู้เกี่ยวกับรายวิชา
ทีส่ อน ปริมาณงานทีม่ อบหมายแก่นสิ ติ มีความเหมาะสม
และเกณฑ์การประเมินผล มีความชัดเจน รวมทั้งโสต
ทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสม ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้อง
กับงานวิจัยของพระจักรพงษ์ ธีรธมโม (4) ผลการวิจัย
พบว่ า นั ก เรี ย นที่ มี เ พศต่ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีต่อพระสงฆ์ผู้สอนวิชา
พระพุทธศาสนาไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 นิสิตที่มีชั้นปีต่างกัน มีความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญา
และศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นิสิตที่มีชั้นปี
ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของ
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ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทั้งนิสิต
ทุกชั้นปีต่างมีความเห็นเหมือนกันว่าการจัดการเรียน
การสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา ด้านหลักสูตร
เนือ้ หารายวิชามีความส�ำคัญและน่าสนใจ อาจารย์ผสู้ อน
มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมที่ให้
นิสิตสามารถฝึกปฏิบัติได้จริง และสื่อการเรียนการสอน
มีความเหมาะสม รวมทั้งเกณฑ์การประเมินผลการเรียน
มีความเหมาะสม ซึง่ ผลการวิจยั ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั
ของสารภี จุลแก้ว (5) ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มี
ชั้ น ปี ต ่ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโปรแกรม
วิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สงขลา
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 นิสิตที่มีคณะต่างกัน มีความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญา
และศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นิสิตที่มีคณะ
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของ
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
วิ ท ยาเขตบางเขน โดยรวม แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ทีก่ �ำหนดไว้ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะทัง้ นิสติ สายวิทยาศาสตร์
ไม่ ค ่ อ ยได้ ล งทะเบี ย นเรี ย นของภาควิ ช าปรั ช ญาและ
ศาสนาจึงท�ำให้รู้สึกว่าการจัดการเรียนการสอนของภาค
วิชาปรัชญาและศาสนาท�ำให้ได้รับความรู้ใหม่ อาจารย์
ผู้สอนความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และมีการ
ยกตัวอย่างประกอบการเรียนการสอนท�ำให้เข้าใจง่าย
รวมทั้งการประเมินผลมีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ของรายวิชา ส่วนนิสิตสายสังคมศาสตร์ส่วนใหญ่เป็น
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา
หลายรายวิชาจึงท�ำให้รู้สึกว่าการจัดการเรียนการสอน
ของภาควิชาปรัชญาและศาสนา ด้านเนื้อหารายวิชาบาง
บทเรียนมีความยากเกินไป และบางครั้งรู้สึกว่าอาจารย์
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ผู้สอนยังไม่ค่อยมีความรู้ในรายวิชาที่สอนอย่างถ่องแท้
และการประเมินผลการเรียนการสอนยังไม่ค่อยมีความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชาเท่าที่ควร รวมทั้ง
แสงสว่างในห้องเรียนไม่มีความเหมาะสม ซึ่งผลการ
วิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของสมศักดิ์ ด่านเดชา และ
คณะ (6) ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาทีค่ ณะต่างกันมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการจัดการเรียนรู้ของคณาจารย์
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาแตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที่ 4 นิ สิ ต ที่ มี ป ระเภทวิ ช าต่ า งกั น
มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา
ปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นิสติ ทีม่ ปี ระเภท
วิ ช าต่ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การจั ด การเรี ย นการ
สอนของภาควิ ช าปรั ช ญาและศาสนา มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะทั้งนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนประเภทวิชาปรัชญา
และประเภทวิชาศาสนาต่างมีความเห็นเหมือนกันว่าการ
จัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา
อาจารย์ผู้สอนมีความมั่นคงทางอารมณ์ มีการจัดสื่อการ
เรียนการสอนมีความเหมาะสม และมีความยุติธรรม
ในการประเมินผลการเรียนการสอน รวมทั้งมีการจัด
กิจกรรมที่กระตุ้นให้นสิ ิตรู้จักคิดวิเคราะห์และเกิดความ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์
สมมติ ฐ านที่ 5 นิ สิ ต ที่ มี ค ะแนนผลการเรี ย น
เฉลี่ยสะสมต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นิสติ ทีม่ คี ะแนน
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยรวม
ไม่ แ ตกต่ า งกั น ซึ่ ง ไม่ เ ป็ น ไปตามสมมติ ฐ านที่
ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทั้งนิสิตที่มีคะแนนผล
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ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

การเรียนเฉลี่ยสะสมทุกระดับต่างมีความเห็นเหมือน
กั น ว่ า การจั ด การเรี ย นการสอนของภาควิ ช าปรั ช ญา
และศาสนา ด้านหลักสูตรเนื้อหารายวิชาสามารถน�ำ
ไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิต อาจารย์ผู้สอนวางตน
เหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดีและเปิดโอกาสให้นิสิต
ได้แสดงความคิดเห็น และสื่อการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสม ซึ่ ง ผลการวิ จั ย สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
ทองดี ปั ญ ญาวชิ โ ร (7) ผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก เรี ย น
ที่มีเกรดเฉลี่ยรวมของทุกวิชาต่างกัน มีความพึงพอใจ
การสอนของครูพระช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนาไม่
แตกต่างกัน

6. สรุปผลการวิจัย
ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ
สอนของภาควิ ช าปรั ช ญาและศาสนา มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน อยู่ในระดับมาก ทั้งโดย
รวมและรายด้าน โดยตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านอาจารย์
ผู้สอนสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านการประเมินผลการ
เรียนการสอน ด้านหลักสูตรเนื้อหารายวิชา ด้านปัจจัย
ส่งเสริมการเรียนการสอน และด้านกิจกรรมการเรียนการ
สอน ตามล�ำดับ และผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั
ครัง้ นี้ พบว่า นิสติ ทีม่ เี พศ ชัน้ ปี ประเภทวิชา และคะแนน
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ไม่แตก
ต่างกัน ส่วนนิสิตที่มีคณะต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

7. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
จากผลการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของนิสิตต่อ
การจัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน” พบว่า
ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของ

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน แต่ ผู้วิจัยก็
ไม่ทิ้งประเด็นที่ตัวอย่างมีความพึงพอใจในแต่ละด้าน
น้อยกว่าประเด็นอื่น รวมทั้งความคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะของตัวอย่าง(1-2%)บวกกับประสบการณ์ส่วนตัว
จึงน�ำมาประกอบเป็นข้อเสนอแนะเพือ่ น�ำไปเป็นแนวทาง
วางแผนในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการจั ด การเรี ย น
การสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น เพื่ออาจจะมีประโยชน์ในการวางแผนวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงในอนาคต ดังนี้
1. ด้านอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนไม่ควรพอใจในผลงานปัจจุบัน
ควรมองไปข้างหน้า วางแผนพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้
ทันเหตุการณ์ โดยการปรับและน�ำเสนอเนื้อหารายวิชา
ให้ น ่ า สนใจมากยิ่ ง ขึ้ น ตามหลั ก การ Genaratรion Z
โดยการใช้สอื่ การเรียนการสอนทีห่ ลากหลาย เพือ่ ให้นสิ ติ
มีความเข้าใจเนื้อหารายวิชามากยิ่งขึ้น รวมทั้งอาจารย์
ผู้สอนควรสอนให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล และการกล้าแสดงออกที่ถูกต้องและเหมาะสม
กับวัฒนธรรมไทย โดยตัง้ ค�ำถามแบบให้นสิ ติ เขียนอธิบาย
ด้วยเหตุผล เน้นคิดวิเคราะห์มากกว่าจ�ำเนื้อหาบทเรียน
เป็นต้น นอกจากนี้ เพื่อป้องความผิดพลาดในอนาคต
(ข้อเสนอแนะ1.11%) ภาควิชาปรัชญาและศาสนาควร
วางแผนในการจัดสรรอาจารย์ผู้สอนที่ถนัดวิชาศาสนา
สอนแต่วชิ าศาสนา อาจารย์ผสู้ อนทีถ่ นัดวิชาปรัชญาสอน
แต่วชิ าปรัชญา จึงไม่ควรอนุญาตให้อาจารย์ผสู้ อนทีถ่ นัด
วิชาศาสนามาสอนวิชาปรัชญาเพราะอาจจะท�ำให้นิสิต
ไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงได้ หรือท�ำให้นิสิต
มีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักสูตรเนื้อหา
รายวิชานั้นๆอันอาจเป็นไปได้
2. ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอนควรอนุญาตให้นิสิตสามารถ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนการสอนได้ และ
อาจารย์ผู้สอนควรก�ำหนดการเช็คชื่อเข้าห้องเรียนอย่าง
ชัดเจน
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3. ด้านหลักสูตรเนื้อหารายวิชา
ภาควิ ช าปรั ช ญาและศาสนาและอาจารย์
ผู้สอนควรส่งเสริมและกระตุ้นให้นิสิตเห็นความส�ำคัญ
ของหลั ก สู ต รเนื้ อ หารายวิช าปรัช ญาและศาสนามาก
ยิ่งขึ้น และภาควิชาปรัชญาและศาสนาควรเปิดรายวิชา
เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้นิสิตมีทางเลือกรายวิชาเรียนที่สนใจ
(แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เป็นไปได้ของภาควิชาฯ
ด้วย)
4. ด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน (ข้อเสนอ
แนะ 1.11%)
ภาควิชาปรัชญาและศาสนาควรจัดสรรโสต
ทัศนูปกรณ์ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ อาจารย์ผสู้ อนควรจัดท�ำเพาเวอร์พอยต์
เป็นสื่อการเรียนการสอน ให้มีเนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย
และสอดคล้องกับหนังสือ และควรแจกเอกสารประกอบ
การเรียนการสอนให้แก่นสิ ติ รวมทัง้ ภาควิชาควรจัดสรร
ห้องเรียนให้มีความเหมาะสมกับจ�ำนวนนิสิตและควร
ปรับอุณหภูมิภายในห้องเรียนให้มีความเหมาะสม
5. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาควิ ช าปรั ช ญาและศาสนาและอาจารย์
ผูส้ อนควรจัดกิจกรรมระหว่างนิสติ กับนิสติ และนิสติ กับ
อาจารย์ในห้องเรียน เช่น การโต้วาที การแสดงบทบาท
สมมติ เป็นต้น รวมทั้งควรจัดกิจกรรมการศึกษาและ
ดูงานนอกสถานที่ให้แก่นิสิต เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรเนื้อหารายวิชานั้นๆ อย่าง
แท้จริง
นิ สิ ต ส่ ว นมากเข้ า ใจในการบริ ห ารจั ด การ
ความจ�ำเป็นด้านต่างๆของภาควิชาฯจึงมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาฯระดับมาก
ทัง้ แต่วนั ปฐมนิเทศนิสติ ใหม่ แต่ขอ้ เสนอแนะจากข้อมูล
1.11-2 % อาจไม่มากนัก ภาควิชาฯก็ไม่ควรละเลย แม้บาง
เรื่องเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ก็ควรน�ำไปเป็นข้อมูล
ปรับปรุงและวางแผนพัฒนาในอนาคต

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆ ที่คาดว่าจะมีความ
สัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
เช่น ความคาดหวังต่อการเรียนการสอน ความเครียด
ต่อการเรียนการสอน เป็นต้น เพื่อจะได้น�ำปัจจัยเหล่า
นั้นไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
2. ควรขยายขอบเขตเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้
กว้างขึ้น นอกเหนือจากการใช้แบบสอบถาม เช่น การ
สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกประกอบกับข้อมูลเชิง
ปริมาณ เพื่อให้ทราบความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ได้ชัดเจนขึ้นและท�ำให้
สามารถทราบถึงปัญหาที่ควรปรับปรุงได้ตรงจุดมากขึ้น
3. ควรศึกษาสาเหตุทที่ �ำให้นสิ ติ สายวิทยาศาสตร์
และนิสติ สายสังคมศาสตร์มคี วามพึงพอใจต่อการจัดการ
เรี ย นการสอนของภาควิ ช าปรั ช ญาและศาสนาแตก
ต่างกัน เพื่อจะได้น�ำข้อมูลไปปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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หากบทความของท่านผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) และได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารแล้ว
ผู้ส่งบทความจะได้รับเล่มวารสารที่บทความนั้นลงตีพิมพ์ จำ�นวน 2 เล่ม และต้นสังกัดนักวิจัยจำ�นวน 1 เล่ม
ประเภทของบทความที่รับพิจารณาลงตีพิมพ์
1. บทความวิจัย ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนำ� วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีดำ�เนินการวิจัย ผลการวิจัย
สรุปและอภิปรายผล กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง
2. บทความวิชาการ ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนำ� เนื้อหา บทสรุป และเอกสารอ้างอิง
การเตรียมบทความตีพิมพ์วาสารวิจัยสถาบัน มข
1. การจัดพิมพ์ในหน้ากระดาษขนาดเอ 4 หน้าเดียว 1 คอลัมน์ และใส่หมายเลขบรรทัดโดยให้เริ่มต้นใหม่ใน
แต่ละหน้า ความยาวของบทความไม่เกิน 15 หน้า
2. ระยะขอบของหน้ากระดาษเว้นระยะ หน้า - หลัง 2 ซม.
3. ตัวอักษรใช้ TH SarabanPSK 15 สำ�หรับภาษาไทย และ Times New Roman 10 สำ�หรับภาษาอังกฤษ
4. ชื่อเรื่องภาษาไทย ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษด้วยอักษรตัวหนาขนาด 17 พอยต์ ชื่อเรื่องภาษา
อังกฤษให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษด้วยอักษรตัวหนาขนาด 12 พอยต์
5. ชื่อผู้นิพนธ์ทุกคน และหน่วยงานที่สังกัด (ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) และอีเมล์ของผู้นิพนธ์ที่นำ�ส่ง
บทความ
6. บทคัดย่อภาษาไทย และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ บรรทัดแรกจัดย่อหน้า และมีความยาวไม่เกิน 18 บรรทัด
7. คำ�สำ�คัญ เป็นคำ�สำ�คัญในบทความ ไม่เกิน 5 คำ�
8. การเขียนคำ�ศัพท์ ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
9. กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) เป็นกิตติกรรมประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย
10. ภาพและตาราง พิมพ์ชิดซ้ายหน้ากระดาษ สำ�หรับตาราง ใช้คำ�ว่าตารางที่ ต่อด้วยหมายเลขตาราง ตามด้วย
คำ�อธิบายตาราง จัดวางอยู่ด้านบนเหนือตาราง ในกรณีที่เป็นการทบทวนวรรณกรรม หรือ บทความวิชาการ
ให้บอกแหล่งที่มาของตาราง โดยพิมพ์บอกไว้ใต้ตาราง เช่น เดียวกันกับการอธิบายตัวย่อที่ใช้ในตาราง
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11. การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาของบทความ ใช้แบบตัวเลข เช่น ญาณี และคณะ (9) ได้เสนอรูปแบบ....... หรือ
ระบบในการจัดเก็บเอกสาร……………….(1-3, 7, 15) เป็นต้น
12. การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ เอกสารอ้างอิงท้ายบทความต้องเป็นเอกสารที่มีการอ้างอิงในเนื้อหา
ของบทความ โดยจัดพิมพ์ชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษเรียงลำ�ดับตามลำ�ดับหมายเลขเอกสารอ้างอิงที่ได้
อ้างอิงในเนื้อหาของบทความ และใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงเช่นเดียวกันกับ วารสารวิจัย มข.
http://resjournal.kku.ac.th
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