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ข้อเขียนหรือบทความใดๆ ที่ได้พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยสถาบัน มข.ฉบับนี้ เป็นความคิดเห็นเฉพาะตัว

ของผู้เขียน และกองบรรณาธิการไม่จำาเป็นต้องเห็นด้วย และไม่มีข้อผูกพันด้วยประการใดๆ  อนึ่ง กองบรรณาธิการ

วารสารยินดีรับพิจารณาบทความจากนักวิชาการ นักศึกษา ตลอดจนผู้อ่าน และผู้สนใจทั่วไป เพื่อนำาลงตีพิมพ์ 

สำาหรับบทความวิจัยและบทความวิชาการต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง



บรรณาธิการแถลง

สวัสดีค่ะ

วารสารวิจัยสถาบัน มข. ฉบับนี้เป็นฉบับเปิดศักราชใหม่ของปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นปีที่ 4 ของวารสารวิจัยสถาบัน 

มข. กองบรรณาธิการขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลาย โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน มีความสุข  

มีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ส่ิงดีงาม มีความเจริญก้าวหน้าในงานและอาชีพ อบอวลด้วยความอบอุ่น ความรัก 

ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนการประสบผลสำาเร็จในสิ่งที่ดีงามที่ท่านปรารถนา ตลอดไป 

ในปี พ.ศ. 2559 วารสารวิจัยสถาบัน มข. ยังมีความมุ่งหวังที่จะเป็นเวทีในการให้ทุกหน่วยงานหรือองค์กรได้

นำาเสนอผลงานวิชาการด้านการวิจัยสถาบันดังเจตนาเดิมท่ีได้ต้ังไว้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการวิจัยสถาบันให้

มีความเจริญงอกงาม และเบ่งบานในประเทศไทย และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน

หรือองค์กร หรือเป็นการพัฒนาและแก้ปัญหาองค์กรโดยใช้ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบและ

เลือกใช้วิธีวิทยาการวิจัยอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชา สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ และเป็นเวทีในการ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ การนำาผลการศึกษาค้นคว้าวิจัยไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอ่ืนๆ รวมท้ังการต่อยอดองค์ความรู้ท่ีนำามา 

ใชใ้นการพฒันาหนว่ยงานและองค์กรอยา่งต่อเนือ่ง การวจิยัสถาบนัจงึเปน็เครือ่งมือทีส่ำาคัญในการผลกัดันองคก์รใหมี้

การพฒันาและมีความกา้วหนา้ รวมทัง้ขบัเคลือ่นหน่วยงานหรอืองค์กรไปสู่การเปน็ผูน้ำาของงานท่ีทำาหรอืพนัธกจิน้ันๆ 

ในทั้งระดับประเทศ และนานาชาติ

การวิจัยสถาบันที่ดี มักจะมีประเด็นท่ีนำาไปสู่การทำาการศึกษาค้นคว้าวิจัยมาจากหน่วยงานหรือองค์กร  

เป็นประเด็นเร่งด่วนท่ีมีความสำาคัญและสัมพันธ์กับเป้าหมายหรือทิศทางในการพัฒนาหน่วยงานหรือองค์กร ไม่ว่าจะ

เป็นประเด็นท่ีต้องการผลทำาการศึกษาค้นคว้าวิจัยมาแก้ปัญหา เม่ือหน่วยงานหรือองค์กรเกิดปัญหาหรือมีอุปสรรคใน

การพัฒนาหน่วยงานหรือองค์กร การผลทำาการศึกษาค้นคว้าวิจัยมาใช้ในการตัดสินใจในบางเรื่องของหน่วยงานหรือ

องค์กร รวมถึงการผลทำาการศึกษาค้นคว้าวิจัยมาใช้ในการวางแผนในอนาคต และการพัฒนาเพื่อนำาไปสู่แนวปฏิบัติ 

ที่ดีหรือความเป็นระดับผู้นำาหรือความเป็นเลิศขององค์กร ด้วยเหตุที่เป้าหมายของการทำาวิจัยสถาบันเฉพาะเจาะจง

อยู่ที่การนำาผลการวิจัยไปใช้ ไปปฏิบัติ หรือพัฒนาองค์กรที่ทำาการศึกษาวิจัย และหากงานวิจัยนั้นไม่ได้ถูกนำาไปใช้ 

ก็ไม่แตกต่างจากงานวิจัยทั่วไป และยังมีคุณค่าลดลงเพราะข้อจำากัดของการวิจัยอีกด้วย   

วารสารวิจัยสถาบัน มข. นี้เป็นการนำาเสนอประเด็นการแก้ปัญหาและพัฒนางานหรือองค์กร ซึ่งประเด็นต่างๆ

เป็นประเด็นที่ทำาการศึกษาวิจัยในหน่วยงานหรือสถาบันทางการศึกษาทั้งหมด ซึ่งกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

วารสารวจิยัสถาบัน มข. จะชว่ยใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นวงกวา้งของสถาบนัการศึกษา และนำาไปสูก่ารพฒันาของ

สถาบันการศึกษาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และก้าวกระโดดสู่ความเป็นเลิศของสถาบันการศึกษาไทยได้

         เจียมจิต  แสงสุวรรณ
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายในการวิจัยครั้งน้ีคือ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ 2) เพื่อสร้างและประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักศึกษาก่อนและหลังเรียนทบทวนความรู้ด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และ 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ

นักศึกษาของนักศึกษาที่มีต่อการทบทวนความรู้ด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทบทวนความรู้ในรายวิชาตรรกวิทยา

และคณิตศาสตรส์ำาหรบัชวีติประจำาวัน กลุม่เปา้หมายในการวจิยัครัง้น้ี เปน็นักศึกษาปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัพายพัท่ีลง

ทะเบียนเรยีนรายวชิาตรรกวทิยาและคณิตศาสตรส์ำาหรบัชวีติประจำาวนั  ในภาคการศึกษาท่ี  2  ปกีารศึกษา 2556 จำานวน 

30 คน โดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ผลการศึกษาพบวา่ 1)  องคป์ระกอบของบทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส์ 

ประกอบไปด้วยเน้ือหาข้อความ ภาพประกอบอาจจะเป็นภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหว ส่ือวิดีโอเสียงบรรยาย  แอนนิเมช่ัน

ส่วนที่เป็นปฏิสัมพันธ์หรือการโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับสื่อ  รวมทั้งแบบฝึกหัด และแบบทดสอบเพื่อวัดและประเมิน

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและเพื่อการใช้งานร่วมกับสื่อเสริมอื่นๆ ได้ รวมทั้งการใช้งานร่วมกับระบบบริหารจัดการการ

เรยีนรูห้รอื LMS ได้ บทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส์ ควรรองรบัมาตรฐาน SCORM  2)  ประสิทธิภาพของบทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส ์

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.01/86.42 แสดงว่าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามเกณฑ์ 3) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนของผูเ้รยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนทบทวนความรูด้้วยบทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส ์พบวา่คะแนนสอบทดสอบ

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญท่ีระดับ .05 และ 4) ความคิดเห็นของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อทบทวนความรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์และตรรกวิทยาสำาหรับชีวิตประจำาวัน 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 

บทนำ�

มหาวิทยาลัยพายัพได้จัดหลักสูตรการศึกษา

แบ่งออกเป็น 10 คณะ 3 วิทยาลัย และจัดการเรียนการ

สอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  

ตามโครงสร้างหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

แห่งนี้ได้จัดวิชาตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำาหรับ

ชีวิตประจำาวันไว้ในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปและเป็น

หลักสูตรที่เรียนร่วมกันทุกหลักสูตร  

จากการวิเคราะห์สภาพทั่วไปของนักศึกษาส่วน

ใหญ่จบระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในหลาก

หลายสาขาวิชา ทำาให้นักศึกษามีความแตกต่าง ท้ังทาง

ด้านความถนัด ความสามารถ เชาวน์ปัญญา ซึ่งการสอน

ในเนือ้หาใหม่ให้กบันกัศึกษานัน้ จากพืน้ฐานความรูท้าง

คณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์น้อย แต่ด้วยเนื้อหาในการ

เรียนการสอนมีจำานวนมากบวกกับจำานวนชั่วโมงการ

เรียนการสอนที่จำากัด ทำาให้บางครั้งไม่สามารถทบทวน

ความรู ้ เดิมหรือปรับพื้นฐานความรู ้ เดิมได้ทั้งหมด  

ด้วยข้อจำากัดทางด้านเวลา และความรู้ความสามารถใน

การทำาความเข้าใจของแต่ละบุคคล จึงเป็นอุปสรรคใน

การจัดการเรียนสอน ปัญหาความแตกต่างกันดังที่กล่าว

มา ทำาให้นักศึกษาแต่ละคนใช้เวลาในการทำาความเข้าใจ

ไม่เท่ากัน และอีกด้านคือ เนื้อหาวิชาในแต่ละหัวข้อ

ที่เก่ียวข้องกัน ผู ้เรียนจำาเป็นต้องทบทวนความรู้เดิม  

เพื่อเชื่อโยงความรู้ใหม่ (1) หากผู้เรียนลืมเน้ือหาท่ีเคย

เรียนไปแล้ว และผู้สอนก็มีเวลาท่ีจำากัดในการทบทวน

ความรู้เดิมให้กับผู้เรียน 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงจำาเป็นต้องมีการ

ทบทวนความรู ้ให้กับผู ้เรียน แต่เนื่องด้วยระยะเวลา

การเรียนการสอนมีจำากัด ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ

สร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทบทวนความรู ้ใน

วิชาตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำาหรับชีวิตประจำาวัน  
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ซึ่งผู ้ เรียนสามารถเรียนรู ้ได้ผ ่านระบบอินเตอร์เน็ต  

ซ่ึงผู้เรียนจะสามารถเข้าศึกษาบทเรียนนอกเวลาเรียนได้

ตามความสะดวกของแต่ละบุคคลการถ่ายทอดเน้ือหา

ผ่านทางมัลติมีเดียสามารถทำาให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ด้ดี 

(2) และสามารถเรยีนรูไ้ด้ตลอดเวลา บนระบบ LMS ของ

ทางมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับการ

พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

2. เพื่อสร้างและประเมินประสิทธิภาพบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัศึกษาก่อนและหลงัเรยีนทบทวนความรูด้้วยบทเรยีน

อิเล็กทรอนิกส์ 

4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาของ

นักศึกษาท่ีมีต ่อการทบทวนความรู ้ด ้วยบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ทบทวนความรูใ้นรายวชิาตรรกวทิยา

และคณติศาสตร์สำาหรับชีวิตประจำาวัน

ขอบเขตก�รวิจัย

การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้กำาหนดขอบเขตของการ

ศึกษา และพัฒนาบทเรียนบนอิเล็กทรอนิกส์ออกเป็น 

การวิจัย 3 ด้าน คือ ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้าน

กลุม่เป้าหมาย และขอบเขตด้านตัวแปร  ซึง่มรีายละเอยีด

ดังนี้ 

1. ขอบเขตด้�นเนื้อห�

 เน้ือหาวชิาท่ีใช้ในการสร้างบทเรยีนอิเลก็ทรอนกิส์ 

เพือ่ทบทวนความรู ้คือ รายวชิาตรรกวทิยาและคณติศาสตร์

สำาหรับชีวิตประจำาวัน ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 บท คือ

 บทท่ี 1  เรือ่ง  ตรรกวทิยาวทิยาและการใช้เหตุผล

ในชีวิตประจำาวัน

 บทที่ 2  เรื่อง  คณิตศาสตร์พื้นฐานสำาหรับชีวิต

ประจำาวัน

 บทที่ 3  เรื่อง  พื้นฐานความน่าจะเป็น

2. ขอบเขตด้�นกลุ่มเป้�หม�ย

 กลุ ่ม เป ้าหมาย คือ นักศึกษาปริญญาตรี

มหาวทิยาลยัพายพัทีล่งทะเบียนเรยีนรายวชิาตรรกวทิยา

และคณิตศาสตร์สำาหรบัชวีติประจำาวนั  ในภาคการศึกษา

ที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำานวน 30 คน โดยการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling)  เป็นนักศึกษากลุ่มที่เรียน

ในชั้นเรียนของอาจารย์ผู้ให้ข้อมูลเนื้อหาบทเรียนนี้

3. ตัวแปร

 ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้นีป้ระกอบ

ด้วย

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนประกอบด้วยผล

สัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

 2. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์

คว�มสำ�คัญของก�รวิจัย

1. ได้บทเรยีนสำาหรบัการทบทวนหลกัการเรยีนใน

รายวชิาตรรกวทิยาและคณติศาสตร์สำาหรบัชวีติประจำาวนั

2. ได้แนวทางการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

สมมติฐ�นก�รวิจัย

1. ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ี 

ทบทวนความรู้ด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทบทวน

ความรู้รายวิชา ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำาหรับชีวิต

ประจำาวันหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

2. นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการเรียนรู ้ด้วย

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทบทวนความรู ้รายวิชา 

ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำาหรับชีวิตประจำาวันอยู่ใน

ระดับมาก

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบทเรียน

อเิลก็ทรอนกิส์ เพือ่ทบทวนความรูใ้นรายวชิาตรรกวทิยา

และคณิตศาสตร์สำาหรบัชวีติประจำาวนั สำาหรบันกัศึกษา
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สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ 

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ  จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้

1. ข้ันการศึกษาองค์ประกอบบทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส์

2. ขั้นการออกแบบพัฒนาและการประเมินสื่อ

3. ขั้นทดลองและศึกษาความคิดเห็น

1. ขัน้ก�รศกึษ�องค์ประกอบบทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส์

1.1 กำาหนดกลุ่มเป้าหมาย

 กลุ ่มเป ้าหมาย คือ นักศึกษาปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยพายัพที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานักศึกษา

ระดับปรญิญาตร ีท่ีลงทะเบียนในรายวชิาตรรกวทิยาและ

คณิตศาสตร์สำาหรับชีวิตประจำาวัน ในภาคการศึกษาที่  2  

ปีการศึกษา 2556 จำานวน 30 คน โดยการเลอืกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling)  ซึง่เป็นนกัศึกษาทีเ่รยีนในชัน้เรยีน

ของอาจารย์ผู้ให้ข้อมูลเนื้อหาบทเรียนนี้

1.2 การสร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวม

ข้อมูลสำาหรับการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

 1.2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาเกี่ยวกับความต้องการบท

เรียนอิเล็กทรอนิกส์

 1.2.2 ให้ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบความเหมาะสม

ของแบบสัมภาษณ์

 1.2.3 ปรบัปรงุแก้ไขแบบสมัภาษณ์และนำาไป

ใช้งานจริง

1.3 เกบ็รวบรวมข้อมูลเพือ่ศึกษาองค์ประกอบโดย

การใช้แบบสัมภาษณ์

 1.3.1 สัมภาษณ์นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน

รายวชิาท่ีลงทะเบียนในรายวชิาตรรกวทิยาและคณติศาสตร์

สำาหรับชีวิตประจำาวันในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 

2556 จำานวน 10 คน

 1.3.2 นำาข้อมูลที่ได ้มาวิเคราะห์เพื่อเป็น

แนวทางในการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทวน

ความรูใ้นรายวิชาตรรกวทิยาและคณติศาสตร์สำาหรบัชวีติ

ประจำาวัน

2. ขั้นก�รออกแบบพัฒน�และก�รประเมินสื่อ

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาที่ผู ้วิจัยได้สร้างขึ้นมี

ดังนี้

2 .1  บทเรียนอิ เล็กทรอนิกส ์  เพื่อทบทวน 

ความรู้ในรายวิชาตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำาหรับ

ชีวติประจำาวนั ในการพฒันามีลำาดับข้ันตอนตามรปูแบบ

ของ ADDIE  Model  ประกอบไปด้วย ขั้นการวิเคราะห์,  

ขัน้ออกแบบ, ข้ันพฒันา, ขัน้ทดลองใช้ และ ข้ันประเมินผล

 2.2  แบบประเมินคุณภาพบทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส์  

มี 2 ประเภท ซึ่งใช้สำาหรับประเมินคุณภาพเน้ือหาโดย

ผู้เช่ียวชาญทางด้านเนื้อหา และประเมินคุณภาพด้าน

การออกแบบและพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดย 

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบและพัฒนา

 2.3 แบบสอบถามความความคิดเห็นของ 

ผู ้ เรียนท่ีมีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทบทวน 

ความรู ้รายวิชาตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำาหรับ

ชีวิตประจำาวัน สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยพายัพ  

3.  ขั้นก�รทดลองและศึกษ�คว�มคิดเห็น

3.1 นำาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทบทวนความ

รู้วิชาตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำาหรับชีวิตประจำาวัน 

ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน ใช้นอกเวลาเรียนผ่านระบบ

บริหารจัดการการเรียนการสอนหรือระบบ LMS ของ

มหาวิทยาลัยพายัพ

3.2 ผู้เรียนทำาการเสนอความคิดเห็นในการเรียน

ทบทวนด้วยแบบสอบถามความคิดเหน็เกีย่วกบับทเรยีน

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทบทวนความรู้วิชาตรรกวิทยาและ

คณิตศาสตร์สำาหรับชีวิตประจำาวัน

3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนใช้ t – test Dependent สำาหรับทดสอบความแตก

ต่างของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน ก่อนและหลังการเรียนใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
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สถิติที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. หาค่าเฉล่ีย (Mean) ของคุณภาพบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์คำานวณได้จากสูตร (3)

2.  หาค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 

S.D.)  ของคุณภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  คำานวณจาก

สูตร(3)

3. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนใช้ t-test Dependent สำาหรับทดสอบความแตกต่าง

ของคะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 

ก่อนและหลงัการเรยีนจากการใช้บทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส์ 

คำานวณได้จากสูตร (4) 

สถิติที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์แบบสอบถ�มคว�มคิดเห็น

1.  ค่าเฉลี่ย (Mean)

2.  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3.  การทดสอบค่าที  (t-test)

ผลก�รวิจัย

1. ผลการศึกษาองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ การสัมภาษณ์นักศึกษา

ทั้งหมด 10 คน ที่คาดว่าจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชา

ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำาหรับชีวิตประจำาวัน  

เพือ่หาองค์ประกอบของบทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส์  จากการ

สัมภาษณ์พบว่า 

นักศึกษาส่วนใหญ่ เป็นนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 (ร้อยละ 

60)  และชั้นปีที่ 2 (ร้อยละ 20) และชั้นปีที่  4 (ร้อยละ 20) 

ปัญหาและอุปสรรค์ท่ีนักศึกษาพบจากการเรียนในชั้น

เรียน มากท่ีสุด คือ เรียนแล้วลืม ทำาให้การเรียนครั้งต่อ

ไปไม่ต่อเนือ่ง (ร้อยละ 100) รองลงมา คือ ปัญหาทางด้าน

เวลาในการเข้าชั้นเรียน (ร้อยละ 90) และ น้อยที่สุด คือ  

ไม่เข้าใจเนื้อหาจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน (ร้อยละ 70) 

และมีประเด็นอื่นๆ ที่สามารถรวบรวมได้ดังน้ีคือ  

ตามเนื้อหาท่ีผู้สอนอธิบายไม่ทัน และ ไม่มีสมาธิในการ

เรียน นักศึกษารู้จักบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่ 

ไม่รู้จัก (ร้อยละ 80) และ รู้จักบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  

(ร ้อยละ 20) ส่วนที่รู ้จักเคยเรียนรู ้โดยใช้บทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์จากเว็บไซต์ http://courseware.payap.

ac.th/ ของมหาวิทยาลัยพายัพ นักศึกษาต้องการให้มี

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทบทวนความรู้เดิมจากการ

เรียนรู้ในชั้นเรียน คือต้องการ (ร้อยละ 100) โดยอยากให้

มีสิ่งท่ีเพิ่มเติมจากบทเรียนในรูปแบบใดบ้าง ส่วนมาก 

ต้องการ เนือ้หาเพิม่เติม  การสรปุเน้ือหา แบบฝึกหดัเสรมิ  

(ร้อยละ 100)  และอื่นๆ สรุปประเด็นได้ดังนี้คือ ต้องการ

ให้มีส่วนของการฝึกคิดคำานวณ และ แบบจำาลอง

สถานการณ์ต่างๆ ส่วนประกอบที่นักศึกษาต้องการให้

มีในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทบทวนความรู้มีอะไร

บ้าง  ส่วนมากต้องการให้มี ข้อความอธิบาย ภาพประกอบ 

เสียงบรรยาย ภาพเคลื่อนไหว ส่ือวิดีโอ การโต้ตอบ 

กับสื่อ (ร้อยละ 100) และอื่นๆ สรุปประเด็นได้ดังน้ีคือ  

เกมฝึกทักษะ และแอนิเมช่ัน นักศึกษาคิดว่าจำาเป็นหรือ

ไม่ที่บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีมีแบบทดสอบ

ก่อนเรียน และหลังเรียน รวมทั้งแบบฝึกหัด เพื่อวัด

และประเมินผลความรู้ของนักศึกษา ส่วนใหญ่คิดว่า

จำาเป็น (ร้อยละ 100) การเข้าใช้งานระบบ LMS หรือ 

e-Learning ของนักศึกษา ส่วนใหญ่ คือ เข้าใช้ตามที่

อาจารย์กำาหนดให้เข้า (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) น้อยท่ีสุด คือ ทำาแบบฝึกหัด / แบบทดสอบ และ 

ใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 20) นักศึกษามีความ

คดิเหน็อย่างไรถ้ามีบทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส์เพือ่ใช้สำาหรบั

ทบทวนความรูบ้นระบบ LMS หรอื e-Learning ของทาง

มหาวทิยาลยั ส่วนใหญ่คิดว่ามปีระโยชน์สำาหรบัการเรยีนรู้ 

(ร้อยละ 100) ความคิดเหน็อืน่ๆ สามารถสรปุประเด็นได้

ดังนีค้อื มสีือ่อเิลก็ทรอนกิส์ไว้ทบทวนก่อนสอบ สะดวก

ต่อการเข้าใช้งาน และคาดว่าการเรยีนรูมี้ความจะน่าสนใจ

มากข้ึน ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นสำาหรับการนำา

รายวชิาตรรกวทิยาและคณติศาสตร์สำาหรบัชวีติประจำาวนั 

มาจัดทำาเป็นบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทบทวนความรู้  

สามารถสรุปประเด็นข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
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สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ 

ดังนี้คือ ดีมากถ้ามีสำาหรับรายวิชาน้ีเพราะคณิตศาสตร์

เป็นวิชาท่ีเข้าใจยากต้องทบทวนบ่อยๆ ถ้ามีบทเรียน

อเิลก็ทรอนิกส์วชิานีจ้ะทำาให้การเรยีนไม่น่าเบือ่ นำามาใช้

ในการทบทวนนอกเวลาเรียนได้ และต้องการให้มีแบบ

ฝึกหัดมากๆ เพื่อฝึกทักษะของตนเอง

 2. ผู ้วิจัยได้ทำาการสร้างและหาประสิทธิภาพ

ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทบทวนความรู ้วิชา

ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำาหรับชีวิตประจำาวัน  

โดยผ่านการประเมินคุณภาพจากผู ้เชี่ยวชาญท้ังทาง

ด้านเนื้อหา และ ทางด้านการออกแบบ โดยแยกผลการ

ประเมินได้ดังนี้ 

ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทบทวนความรู้วิชาตรรกวิทยาและ

คณิตศาสตร์สำาหรับชีวิตประจำาวันสำาหรับนักศึกษา

ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัพายพั จากผูเ้ชีย่วชาญด้านเน้ือหา 

3 ท่าน ได้ผลการประเมิน ดังน้ี การประเมินคุณภาพ

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทบทวนความรู ้รายวิชา

ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน สำาหรับ

นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ ตามความคิด

เห็นของผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 3 ท่าน  โดยรวมอยู่ในระดับ

คุณภาพดีมาก (x = 4.56, S.D. = 0.32) เม่ือพิจารณา

เป็นส่วนการประเมินท้ังหมด 3 ส่วน พบว่า ส่วนท่ีอยู่

ในระดับคุณภาพดีมาก (x = 4.67) คือ ส่วนที่ 2 เนื้อหา

บทเรียน และส่วนที่มีระดับคุณภาพรองลงมา คืออยู่ใน

ระดับคุณภาพดีเรียงตามลำาดับได้ดังนี้คือ ส่วนที่ 3 ส่วน

ประเมินการเรยีนรู ้และ ส่วนที ่1 ส่วนนำา (x = 4.47, 4.42) 

พจิารณาตามรายการประเมินส่วนใหญ่อยูใ่นระดับดีมาก 

และ ระดับดี ส่วนรายการที่มีระดับคุณภาพปานกลางคือ 

คำาแนะนำาการใช้งาน

ผลการประเมินคุณภาพด ้านออกแบบและ

พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทบทวนความรู้วิชา

ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำาหรับชีวิตประจำาวัน

สำาหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัด

เชียงใหม่ จากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3 ท่าน ได้ผลการ

ประเมิน ดังน้ี การประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน

การออกแบบสำาหรบับทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส์ เพือ่ทบทวน

ความรู ้รายวิชาตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์ในชีวิต 

ประจำาวัน สำาหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี  

(x = 4.47, S.D. = 0.43)  เมื่อพิจารณาเป็นส่วนทั้ง 4 ด้าน 

พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก (x = 4.75 , S.D.  

= 0.43)  คือ  ด้านปฏสัิมพนัธ์และการให้ผลย้อนกลบั ส่วน

ด้านทีอ่ยูใ่นระดบัคุณภาพด ี(x = 4.40, 4.39 , 4.48)  ได้แก่ 

ด้านส่วนนำา,ด้านเน้ือหาบทเรียน และ ด้านคุณลักษณะ

ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ตามลำาดับและมีข้อเสนอ

แนะจากผูเ้ชีย่วชาญคือ ควรเพิม่ส่วนของการแนะนำาการ

ใช้งานให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ผลการวเิคราะห์การทดลองใช้บทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส์ 

เพือ่ทบทวนความรูโ้ดยการทดลองกบันกัศึกษากลุม่ใหญ่

ซ่ึงใกล้เท่ากับกลุ่มตัวอย่างและใช้โปรแกรมคำานวณค่า

ประสิทธิภาพ E1/E2 ได้ผลดังนี้ 

ต�ร�งที่ 1 แสดงผลการวเิคราะหก์ารหาประสทิธิภาพระหวา่งเรยีนและหลงัเรยีนบทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส์ เพือ่ทบทวน 

  ความรู้รายวิชาตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน

คะแนน จำ�นวนผู้เรียน 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 ตามลำาดับ และเม่ือเปรียบ

เทียบประสิทธิภาพระหว่างเรียนกับหลังเรียน เท่ากับ 

87.01/86.42 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ในสมมติฐาน

คือ  80/80 แสดงให้เห็นว่าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  

เพื่อทบทวนความรู้วิชาตรรกวิทยาและชีวิตประจำาวัน   

มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ทีก่ำาหนดไว้และสามารถนำาไป

ใช้สำาหรับการทบทวนความรู้

3 .  ผลการ ศึกษาผลสัมฤท ธ์ิทางการ เรี ยน 

ของนักศึกษาที่ทำาการทบทวนความรู ้ด ้วยบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์

ต�ร�งที่ 2  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจากบทเรียน 

      อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทบทวนความรู้รายวิชาตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน

ก�รทดสอบ N x S.D. t Sig

ก่อนเรียน 30 25.60 2.92 -21.384** 0.0000

หลังเรียน 30 34.57 2.11

** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

df=29 

จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนน

การทำาแบบทดสอบก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.60 

และ หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 34.11 และเม่ือเปรียบ

เทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

พบว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนที่ทบทวน

บทเรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ฯ สูงกว่าการทำา

แบบทดสอบก่อนเรียน เม่ือวิเคราะห์ค่าทางสถิติด้วย

โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติคอมพิวเตอร์ จากการ

คำานวณ t-test สามารถสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรยีนก่อนการทบทวนความรูด้้วยบทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส์  

วิชาตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำาหรับชีวิตประจำาวัน 

และหลงัการทบทวนความรูด้้วยบทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส์ฯ 

มีความแตกต่างกัน โดยหลังการทบทวนความรู้ด้วยบท

เรียนอิเล็กทรอนิกส์ฯ นักศึกษามีผลการเรียนท่ีสูงข้ึน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ี

มีต่อการทบทวนความรู ้ด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  

พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อทบทวนความรู้รายวิชาตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์

สำ าหรับชี วิตประจำาวัน โดยรวมอยู ่ ในระดับมาก  

(x = 4.40, S.D. = 0.60) โดยมากเป็นลำาดับที่ 1 คือ ภาพ

กราฟิกเหมาะสมชดัเจนสอดคล้องกบัเนือ้หาและมีความ

สวยงามมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและสร้าง

ภาพ (x = 4.67, S.D. =0.48)  ลำาดับท่ี 2 คอื ผูเ้รยีนสามารถ

ตรวจสอบคะแนนได้ทันทีในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

และรู้ข้อผิดพลาดของการทำาแบบทดสอบพร้อมมีคำา

อธิบาย  (x= 4.53, S.D. =0.57) ลำาดับที่ 3 คือ การมีบท

เรียนอิเล็กทรอนิกส์ทำาให้ผู้เรียนสามารถทบทวนเน้ือหา

ทั้งหมดจากที่เรียนในชั้นเรียน (x = 4.50, S.D. =  0.68)   

สรุปและอภิปร�ยผล

จากผลการศึกษาค้นคว้าการพัฒนาบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทบทวนความรู้รายวิชาตรรกวิทยา

และคณิตศาสตร์สำาหรบัชวีติประจำาวนั สำาหรบันกัศึกษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 

87.01/86.42 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  ที่ตั้งไว้ ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถติิทีร่ะดับ .05   และมรีะดับความคิดเหน็ของผูเ้รยีน

ในระดับ สามารถอภิปรายได้ดังนี้

1. การศึกษาองค์ประกอบของบทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส์ 

จากการสัมภาษณ์นักศึกษาที่คาดว่าจะลงทะเบียนเรียน



8 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทบทวนความรู้รายวิชาตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำาหรับชีวิตประจำาวัน 

สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ 

รายวชิาตรรกวทิยาและคณติศาสตร์สำาหรบัชวีติประจำาวนั 

พบว่า นักศึกษาต้องการให้มีบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ

ทบทวนความรูใ้นรายวชิานี ้โดยต้องการให้มีสิง่ทีเ่พิม่เติม

จากบทเรยีนเดิมคอื เน้ือหาเพิม่เติม การสรปุเน้ือหา แบบ

ฝึกหดัเสรมิ  และองค์ประกอบในบทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส์

ที่ต ้องการให้มีคือ ข ้อความอธิบาย ภาพประกอบ  

เสียงบรรยาย ภาพเคลือ่นไหว สือ่วดีิโอ การโต้ตอบกบัสือ่ 

และอื่นๆ ท่ีสรุปประเด็นได้คือ เกมฝึกทักษะ และ 

แอนิเมชั่น นอกจากน้ีควรมีการประเมินผลการเรียนรู ้

โดยมีแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน รวมทั้ง

แบบฝึกหัด เพื่อวัดผลประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา 

และจากการสัมภาษณ์พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้งาน

ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน หรือ ระบบ LMS 

หรือ e-Learning มหาวิทยาลัยพายัพ ดังน้ัน บทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ควรมีองค์ประกอบท่ีสำาคัญคือ สามารถ

ใช้งานผ่านเครือข่ายและใช่งานร่วมกับระบบบริหาร

จัดการการเรียนการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ น่ันคือ  

ต้องรองรับมาตรฐาน SCORM  

2. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทบทวนความรู้รายวิชาตรรกวิทยา

และคณิตศาสตร์สำาหรบัชวีติประจำาวนั สำาหรบันกัศึกษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ผลการ

ประเมินคุณภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ฯ ในด้าน

คุณภาพเนื้อหาบทเรียน มีระดับคุณภาพดีมากและการ

ประเมินคุณภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ฯ ในด้าน

การออกแบบและพัฒนา มีระดับคุณภาพดี และการหา

ประสิทธิภาพกบักลุม่ใหญ่จำานวน 30 คน มีประสิทธิภาพ

เท่ากับ 87.01/86.42 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีต้ังไว้  

เนื่องจากได้ผ่านการวิเคราะห์ออกแบบการพัฒนาอย่าง

เป็นระบบ ตามหลักการออกแบบระบบ ADDIE Model 

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่

 2.1 ข้ันวิเคราะห์ ผู ้วิจัยได้วิเคราะห์ปัญหา  

พบว่าผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน  

ทำาให้การเรียนในช้ันเรียนเกิดการรับรู ้ท่ีแตกต่างกัน 

ปัญหาจากการลืมเนื้อหาเดิม และผู ้สอนไม่สามารถ

ทบทวนในเวลาเรียนได ้  จากการวิ เคราะห์ผู ้ เรียน  

พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาปริญญาตร ี

ช้ันปีท่ี1 และช้ันปีอื่นๆ ส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐาน และ

ความชำานาญในรายวิชาน้ีที่แตกต่างกัน รวมท้ังความ

สนใจในการเรียนน้อย และส่วนใหญ่มีความรู ้ความ

สามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเป็น

อย่างดี จากการวิเคราะห์เน้ือหาบทเรียน พบว่า เน้ือหา

ซ่ึงประกอบไปด้วยบทเรียน 2 เรื่องหลัก ได้แก่ เรื่อง

ตรรกวิทยาและการใช้เหตุผลในชีวิตประจำาวัน และ  

เรือ่งคณิตศาสตร์พืน้ฐานสำาหรบัชีวติประจำาวนั ในแต่ละ

บทดังกล่าวประกอบด้วยหัวข้อย่อยท้ังหมด 14 หัวข้อ 

และวิเคราะห์องค์ประกอบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์   

พบว่า บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้งานร่วมกับ

ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน หรือ LMS   

ที่ใช้โปรแกรมมูเดิล (moodle) ได้ โดยต้องมีมาตรฐาน 

SCORM และเป็นบทเรยีนท่ีช่วยให้นักศึกษาเกดิแรงจงูใจ

ในการเรยีนรู ้การวเิคราะห์ในส่วนนีเ้ป็นการวเิคราะห์เพือ่

นำาไปสูข่ัน้ของการออกแบบและเลอืกใช้เครือ่งมือสำาหรบั

การสร้างบทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส์ ดงัที ่Uplus (5) ได้กล่าว

ถึงขั้นวิเคราะห์ว่าเป็นขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์องค์

ประกอบทั้งหมด

 2.2 ขั้นออกแบบ (Design) โดยมีขั้นตอนดังนี้

 ขั้นที่ 1 ออกแบบโครงสร้างเนื้อหาสำาหรับ

การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วย

เนื้อหา วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เทคนิคการนำาเสนอ 

ส่วนปฏิสัมพันธ์ และการประเมินผล โดยออกแบบใน

ลกัษณะของ Learning Object โดยการแยกเป็นหน่วยย่อย 

สอดคล้องกับบทเรียนท่ีใช้สำาหรับการทบทวนความรู้ที่

เรียนมาแล้ว

 ขัน้ท่ี 2 การออกแบบโครงสร้างและลกัษณะ

ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยคำานึงถึงความรู้ความ

สามารถของผูเ้รยีนท่ีแตกต่างกนัโดยได้จากการวเิคราะห์

ผู้เรียน ส่วนนี้เป็นส่วนของการออกแบบหน้าจอ ทั้งด้าน

ของการเลือกสี ภาพ และตัวอักษร ซึ่งเป็นส่วนติดต่อกับ

ผู้เรียน มีลักษณะดังนี้คือ

  1. การออกแบบให้เกิดแรงจูงใจ

ในเน้ือหา ผู้วิจัยได้ใช้ภาพและตัวอักษรที่ดึงดูดสายตา  
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โดยยึดหลักการใช้ตัวอักษรหนา บาง เพื่อดึงดูดความ

สนใจ ใช้รูปแบบตัวอักษรเดียวกันท้ังบทเรียน การเน้น

หัวข้อหลัก การจัดวางตัวหนังสือ เน้นส่นสำาคัญอยู ่

ย่อหน้าแรก และพยายามให้อยู่หน้าเดียวกัน หลีกเลี่ยง

การใช้วธีิเลือ่นข้อความ (Scrolling) ใช้ภาพกราฟฟิกสอง

มิติท่ีสือ่กบับทเรยีนมากทีสุ่ด การใช้สีใช้หลกัการวงล้อสี 

(Color Wheel) เพื่อไม่ให้สีตัดกันเกินไป ใช้สีเน้นความ

สำาคัญของข้อความ เช่น คำาตอบผิดสีแดง การใช้เสียง

ประกอบเป็นเสียงพูดบรรยายประกอบเน้ือหา โดยไม่ใช้

เสียงดนตรีประกอบ เนื่องจากโปรแกรมไม่สามารถลด

เสียงดนตรีประกอบได้ ซึ่งอาจเป็นการรบกวนผู้เรียน

  2.  การออกแบบปุม่และเครือ่งหมาย

ต่างๆ มีลักษณะท่ีกลมกลืนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี

สัญลักษณ์ที่สื่อความหมาย และอยู่ในตำาแหน่งเดิมเสมอ 

  3. การให้ผู้เรียนสามารถควบคุมบท

เรียน เปิดใช้และทบทวนบทเรียนได้โดยง่าย ผู้วิจัยได้

ออกแบบบทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส์ให้สามารถเรยีนต่อเนือ่ง 

โดยสามารถเลือกเรียนต่อเนื่องจากเดิมได้หรือเลือกเริ่ม

เรียนใหม่

การออกแบบปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการก

ระตือรือร้นในการเรียน ผู้วิจัยได้สอดแทรกส่วนท่ีเป็น

ปฏสัิมพนัธ์ในรปูแบบ แบบจำาลอง การคดิวเิคราะห์ และ

เกม ให้กบับทเรยีนบางหน่วย คิดเป็นประมาณ 30% ของ

บทเรียนทั้งหมด

การออกแบบแบบฝึกหัดและแบบทดสอบก่อน

เรียนหลังเรียน โดยใช้ข้อคำาถามทั้งหมดจากเจ้าของ

รายวิชาเพื่อความถูกต้องตามวัตถุประสงค์ โดยกำาหนด

เกณฑ์ผ่านที่ 80% และอยู่ในรูปแบบของ SCORM เพื่อ

ให้ระบบ LMS สามารถเก็บผลคะแนนได้ ในส่วนของ

แบบฝึกหัดผู้วิจัยออกแบบให้สามารถฝึกทำาได้หลายครั้ง 

และมีรูปแบบท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับ ถนอมพร 

เลาหจรัสแสง (2) ท่ีได้กล่าวถึงรูปแบบของ e-Learning 

Courseware ในรปูแบบของแบบฝึกหดัว่า คอร์สแวร์แบบ

ฝึกหัด ท่ีอนุญาตให้ผู้เรียนซำ้าแล้วซำ้าอีกเพื่อประยุกต์ใช้

ความรูใ้ดความรูห้นึง่ หรอืทักษะใดทกัษะหนึง่  ส่วนของ

แบบทดสอบ ผู้วิจัยได้ทำาการออกแบบให้มีแบบทดสอบ

ก่อนเรยีนและแบบทดสอบหลงัเรยีน โดยผูเ้รยีนสามารถ

ทำาแบบทดสอบได้ครั้งเดียว เป็นลักษณะของปรนัย  

ดังคำากล่าวของ อเลสซ่ีและทรอลลิป ได้กล่าวถึงใน

จิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรู ้การสร้างบทเรียนทาง

คอมพิวเตอร์ (6) ในเรื่องของความเข้าใจ โดยให้ประเมิน

ความรูก่้อนการใช้บทเรยีนและได้มวีตัถปุระสงค์ของการ

เรียนเป็นตัวกำาหนดและกิจกรรมต่างๆ ในบทเรียน และ

ทั้งแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ผู้วิจัยได้ออกแบบส่วน

ของผลให้ทราบทนัท ี สอดคล้องกบังานวจิยัของ วนัทนา 

จันตา (7) ได้ศึกษาเรื่องการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อทบทวนความรู ้พื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป 

สำาหรบันักศึกษาปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัฟาร์อสีเทอร์น  

ได้ผลการทดลองคือผู ้ เรียนสามารถสามารถทราบ

ผลพัฒนาการของตนเองได้ทันที หลังจากทำาแบบฝึก

ทักษะ แบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบเสร็จ

 ขั้นท่ี 3 ออกแบบแบบประเมิน ประกอบ

ไปด้วย แบบประเมินคุณภาพด้านเน้ือหา แบบประเมิน

คุณภาพด้านออกแบบและพัฒนา และแบบสอบถาม

ความคิดเห็น สอดคล้องกับ ไพโรจน์ ตีรณธนากุลและ

คณะ (8) กล่าวว่าการตรวจสอบคุณภาพมัลติมีเดียของ

บทเรียนเป็นการตรวจสอบคุณภาพมัลติมีเดียของบท

เรียน เยาวลักษณ์ เตียรณบรรจง และคณะ (9) ได้กล่าว

ถึงการประเมินคุณภาพส่ือมัลติมีเดียไว้ว่าสื่อมัลติมีเดีย

ท่ีมีคุณภาพจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหาวิชาได้เร็วขึ้น  

เร้าความสนใจ ง่ายต่อการใช้งาน

ขั้นตอนการออกแบบดังกล ่าว สอดคล ้อง

กับ UPlus (5) ท่ีได้กล่าวถึงขั้นตอนการออกแบบ

บทเรียนอิ เล็กทรอนิกส ์  ซ่ึงประกอบไปด ้วยการ

ออกแบบเนื้อหา โครงสร้าง ส่วนปฏิสัมพันธ์และการ

เช่ือมโยง ผู ้วิจัยใช้หลักจิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรู้  

ตามหลักจิตวิทยาของ อเลสซี่และทรอลลิป ท่ีกล่าว

ถึงแนวคิดทางด้านจิตวิทยาพุทธพิสัยเกี่ยวกับการ

เรียนรู ้ของมนุษย ์ ท่ี เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบส่ือ 

การสอน (6) และผูว้จิยัได้จดัทำาสตอรีบ่อร์ด สอดคล้องกบั  

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2) ได้กล่าวถึงการออกแบบ  

e-Learning e-Courseware ว่าการออกแบบส่วนของ
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สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ 

เนื้อหาคอร์สแวร์ อาจอยู่ในลักษณะของสตอรี่บอร์ดบน

กระดาษหรือลักษณะของอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  

 2.3 ข้ันพฒันา (Development) มีข้ันตอนต่อไปนี้

 2.3.1 สร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ี

ออกแบบไว้และเลือกโปรแกรมท่ีเหมาะสม ดังข้ันตอน

ต่อไปนี้

 ขัน้ตอนท่ี 1 นำาเนือ้หาบทเรยีนทัง้หมด

ที่อยู่ในรูปแบบพรีเซนต์เตชั่นหรือพาวเวอร์พอยต์จาก 

ผู้สอนท่ีใช้ในชั้นเรียน มาปรับเปลี่ยนในส่วนของภาพ 

ตัวอักษร แอนนิเมชั่น และเพิ่มส่วนของปฏิสัมพันธ ์

กับบทเรียนบางส่วน ท้ังนี้เพื่อการทบทวนความรู้ให้กับ

ผูเ้รยีน ขัน้ตอนดังกล่าวใช้เครือ่งมือไมโครซอฟต์ออฟฟิต

พาวเวอร์พอยต์ท้ังหมด สอดคล้องกบั พนสั หนันาคินทร์

และพิทักษ์ รักษพลเดช (10)  ได้กล่าวถึงการทบทวนไว้

ว่า การทบทวนมีลักษณะคล้ายกับการทำาการฝึกหัดทำา

แบบฝึกหัด แต่มีลักษณะพิเศษกว่าคือ ในการทบทวน

นั้นเป็นการรวมรวมจัดหมวดหมู่ความรู้ ความคิดท่ีเคย

เรยีนมาเรยีนอกีครัง้ และ เบ็ญจา โสตรยม (1)  ได้กล่าวว่า  

การทบทวนความรู ้ ท่ีเรียนมาทำาให้ผู ้ เรียนเกิดความ

แม่นยำาในเนื้อหามากขึ้น 

 ข้ันตอนที ่2 บนัทึกเสียงประกอบการ

บรรยายและตัดต่อเสียงให้มีคุณภาพตรงกับเนื้อหา

  ข้ันตอนท่ี 3 นำาเสียงท่ีได้เข้าสู่บท 

เรยีนให้ตรงกับเนื้อหา รวมทั้งจัดลำาดับเหตุการณ์ให้ตรง

กับแอนนิเมชั่นที่ผู้วิจัยได้ทำาไว้ในบทเรียน

 ข้ันตอนท่ี 4 สร้างแบบฝึกหัดและ

แบบทดสอบดังท่ีออกแบบไว้และให้อยู่ท้ายเน้ือหาของ

แต่ละบทเรียน 

  ขั้นตอนที่ 5 สร้างสื่อการสอนให้อยู่

ในรูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีรองรับมาตรฐาน 

SCORM  โดยจดัทำาเป็นหมวดหมู่ย่อยๆ แล้วนำาไปใช้งาน

บนระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน หรือระบบ 

LMS ของมหาวทิยาลยัพายพั  ผูส้อนได้รวบรวมบทเรยีน

อิเล็กทรอนิกส์ นี้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาที่สร้างขึ้น

ในระบบ โดยแยกเป็นหน่วยการเรียนรู้เป็นหัวข้อย่อย 

ตามที่ผู้วิจัยได้สร้างข้ึน แล้วนำาข้ึนแสดงให้ผู้เรียนเห็น

เม่ือมีการเรยีนรูใ้นหวัข้อน้ันๆ ผ่านไปแล้วจากในช้ันเรยีน  

เพือ่ให้ผูเ้รยีนซึง่เป็นกลุม่ตัวอย่างของการศึกษาครัง้เข้าใช้

งานเพื่อการทบทวนความรู้

  2.3.2 นำาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เสนอต่อ

อาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบและขอคำาแนะนำา และ

นำามาปรับปรุงแก้ไขเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาคุณภาพ

ด้านเน้ือหา ซ่ึงได้ผลการประเมินในระดับดีมาก และ

ผู้เช่ียวชาญเพื่อประเมินคุณภาพด้านการออกแบบและ

พัฒนา ซ่ึงได้ผลการประเมินในระดับดี ซ่ึงหมายถึงบท

เรียนอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีคุณภาพเหมาะสำาหรับการนำาไป

ใช้ทบทวนบทเรียน

 2 .3 .3  หาประสิทธิภาพของบทเรี ยน

อิ เล็กทรอนิกส ์  จากกลุ ่มทดลองจำานวน 30 คน  

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.01/86.42 ตามเกณฑ์ 80/80 

ที่ต้ังไว้ สอดคล้องกับ วรัญญา มีฮะ (11) ได้ทำาการ

ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Learning) เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทรา

ชินทูศิ สตรวีทิยา ประสทิธิภาพ 94.67/90.00  เป็นไปตาม

เกณฑ์ที่กำาหนดไว้  สายใจ  ทองเนียม (12)  ได้ทำาการวิจัย

เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา THA 

106 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

สร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) หรือบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายเพื่อหาประสิทธิภาพของบท

เรียนอิเล็กทรอนิกส์พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียน

อเิลก็ทรอนกิส์มีประสิทธิภาพ 81.29/83.58  สงูกว่าเกณฑ์

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 ธ์ิ  

โดยนักศึกษาเข้าใช้งานผ่านระบบ LMS และอาจารย ์

ผู้สอนเป็นผู้กำาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เม่ือนักศึกษา

เรี ยนรู ้ และทำ าแบบฝ ึกหัด  รวมท้ังแบบทดสอบ  

ผลคะแนนที่ได้จะถูกเก็บไว้บนระบบ LMS เนื่องจากบท

เรยีนอเิลก็ทรอนกิส์ทีส่ร้างข้ึนรองรบัมาตรฐาน SCORM  

ผู ้สอนเป็นผู ้ส ่งออกคะแนนจากระบบให้กับผู ้วิจัย 

เพื่อนำาไปศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
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เรียน และผู้วิจัยแจกแบบสอบถามความคิดเห็นต่อบท

เรียนอิเล็กทรอนิกส์ให้กับนักศึกษา เพื่อศึกษาและเขียน

รายงานความคิดเห็น

 2.5 ข้ันประเมินผล (Evaluation) ผูว้จิยัรวบรวม

คะแนนทั้งหมดจากผู ้สอน เพื่อการหาประสิทธิภาพ 

และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สอดคล้องกับ Uplus (5)  

กล่าวถึงในขั้นการประเมินผล เป็นข้ันสุดท้าย คือหา

ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ Online e-Leaning  

ที่ผลิตขึ้นมาโดยอาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการเป็น 

ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนที่

สูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 ซึ่งตรงตามสมมุติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้ แสดงว่า

นักศึกษาที่มีการทบทวนความรู้ด้วยการเรียนรู้ผ่านบท

เรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์

พื้นฐานสำาหรับชีวิตประจำาวัน มีการพัฒนาการเรียน

ที่ดีข้ึน มีความรู้เพิ่มมากข้ึน และจากการท่ีนำาบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ วิชาตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์พื้นฐาน

สำาหรบัชวีติประจำาวนัใช้งานบนเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ ใน

รูปแบบของ e-Learning  โดยการใช้ระบบบริหารจัดการ

การเรียนการสอนหรือระบบ LMS เป็นส่วนหนึ่งท่ีมี

ผลทำาให้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนที่

สูงข้ึนกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับ จากการใช้บทเรียน

อเิลก็ทรอนกิส์ ในรปูแบบของการทบทวนความรู ้โดยใช้

เวลานอกชัน้เรยีน  ซึง่ทำาให้นกัศึกษาสามารถเรยีนรูไ้ด้เอง 

โดยไม่มีข้อจำากดัทางด้านเวลา และสถานท่ี สามารถเรยีน

ทบทวนซำา้ได้อย่างไม่จำากดั มีแบบฝึกหดัทีส่ามารถฝึกทำา

ได้เรื่อยๆ และรับผลย้อนกลับทันที  จึงทำาให้นักศึกษา  

มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนหลงัเรยีนทีส่งูขึน้กว่าก่อนเรยีน  

4  ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ผู ้ เ รี ย น  

ท่ีทบทวนความรูด้้วยบทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส์ เพือ่ทบทวน 

ความรู้รายวิชาตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำาหรับชีวิต 

ประจำาวนั อยู ่ในระดับมาก และเม่ือพิจราณาเป็นราย 

ข้อพบว่า ส่วนใหญ่แล้วนักศึกษามีความคิดเห็นต่อ

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทบทวน

ความรู้รายวิชาตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำาหรับชีวิต 

ประจำาวัน อยู ่ ในระดับที่มากเช ่นกัน ซ่ึงตรงตาม

สมมุติฐานการวิจัยที่ ต้ังไว้ ท้ังนี้ เน่ืองจาก บทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่ิงแปลกใหม่สำาหรับนักศึกษาบาง

กลุ่มจากการสัมภาษณ์ในข้างต้น และมีการนำาเน้ือหามา

ออกแบบให้มีกราฟฟิกที่สวยงามสร้างความน่าสนใจ  

มีส่วนปฏิสัมพันธ์เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองได้วิเคราห์   

มีส่วนของแบบฝึกหัดที่มีผลย้อนกลับทันทีทำาให้ผู้เรียน

ได้รู้ข้อผิดพลาดของตนเอง รวมทั้งผู้เรียนสามารถเรียน

รู้ได้อย่างไม่จำากัดทั้งเวลาและสถานที่  

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

 1.1 การใช้งานบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้งาน

ร่วมกับระบบ LMS หรือระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ 

ผูใ้ช้ต้องมีการเชือ่มต่อกบัเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ และต้อง

เป็นสมาชิกของวิชานั้นๆ ซ่ึงจะให้ผู้เรียนสามารถตรวจ

สอบความก้าวหน้าของตนเองได้ 

 1 .2  การใช ้งานบทเรียนอิ เล็กทรอนิกส ์  

ผู ้เรียนสามารถเรียนรู ้ได้ผ่านอุปกรณ์ได้หลากหลาย  

ทั้งคอมพิวเตอร์พีซี โน้ตบุค และยังสามารถเรียนรู้ผ่าน

แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนได้เป็นอย่างดี อุปกรณ์เหล่านั้น

ต้องสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ และ 

มีโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ แต่ยังมีข้อจำากัดคือ ยังไม่

สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ท่ีใช้ระบบปฏิบัติการ 

IOS ได้  

 1.3 คุณลักษณะของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

ต้องรองรับมาตรฐาน  SCORM  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และสามารถใช้งานผ่านเครอืข่าย รวมท้ังสือ่เสรมิอืน่ๆ ได้

 1.4 การออกแบบหน้าจอ หรือส่วนติดต่อกับ

ผู้เรียน ควรใช้ตัวอักษรตัวหนา คู่กับตัวอักษรตัวบาง  

จะทำาให้ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้มาก 

 1.5 การใช้ตัวอักษรแบบเดียวกัน และเม่ือนำา

รูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพมาใช้ ผู ้เรียนจะทำาส่ิงต่างๆ

เหล่านี้ได้รวดเร็วข้ึน เช่น มองเห็นหัวเรื่องได้เร็วขึ้น  



12 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทบทวนความรู้รายวิชาตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำาหรับชีวิตประจำาวัน 

สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ 

มองเห็นหัวข้อท่ีเป็นหัวข้อหลัก เข้าใจความสัมพันธ์

ระหว่างข้อความและส่วนประกอบอื่นๆ

 1.6 ภาพกราฟิก ใช้เป็นแบบสองมิติท่ีส่ือกับ

บทเรียนให้มากที่สุด ทั้งที่เป็นภาพเคลื่อนไหว และ 

ไม่เคลื่อนไหว โดยเน้นให้สามารถเข้าใจง่าย ส่ือความ

หมาย และตรงประเด็นกับเนื้อหา

 1.7 การสร้างปฏิสัมพันธ์หรือการโต้ตอบ

ระหว่างผู้เรียนกับบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้

เครื่องมือสร้างแอนิเมชั่นในโปรแกรมไมโครซอฟต์พาว

เวอร์พอยต์มาประยกุต์ใช้สำาหรบัการสร้างส่วนทีเ่ป็นการ

โต้ตอบได้

2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

 2.1 ควรพฒันาบทเรยีนบทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส์ 

ให้มีส่วนของปฏสิมัพนัธ์มากข้ึน ในรปูแบบของเกม และ 

ควรมีสื่อวีดีทัศน์เสริมเข้ามาในบทเรียน

 2.2 ควรพฒันาบทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส์ สำาหรบั

รายวิชาอื่นๆ ต่อไป
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บทคัดย่อ

บทความนีเ้ป็นการศึกษาเชงิพรรณนา มีวตัถปุระสงค ์เพือ่ศึกษาความคดิเหน็ของบคุลากรคณะสาธารณสขุศาสตร ์

ต่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรคณะ

สาธารณสุขศาสตร ์ต่อการประเมินผลการปฏบิติัราชการของมหาวทิยาลยัขอนแก่นโดยจำาแนกตาม เพศ และสายวชิาชพี 

กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำา และ

พนักงานราชการ จำานวน 64 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมิน

ผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย ความคิดเห็น 6 ด้าน คือ ด้านผู้ประเมิน 

ด้านวิธีการประเมิน ด้านเกณฑ์การประเมิน ด้านการกำาหนดช่วงเวลาประเมิน ด้านสมรรถนะที่ประเมิน และด้าน

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพระบบ การประเมินแบ่งเป็น 5 ระดับ ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา 

โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน และตรวจสอบความเท่ียงจากกลุ่มตัวอย่างจำานวน  15 คน พบว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของ 

ครอนบาช 0.96  เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการส่งแบบสอบถามไปยงักลุม่ตัวอยา่ง  วเิคราะหข้์อมูลโดยใช้โปรแกรมสำาเรจ็รปู

และ ข้อมูลทั่วไปวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  สำาหรับการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรจำาแนกตามเพศ 

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)  

พบวา่ บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร ์มีความเหน็ด้วยกบัการประเมินผลการปฏบิติัราชการของมหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

ในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก (x = 3.91, S.D.=0.44)  เม่ือพจิารณารายดา้นพบวา่ บุคลากรเหน็ด้วยกบัการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านวิธีการประเมิน มากที่สุด (x = 4.10, S.D.=0.44) รองลงมาได้แก่  

ด้านผู้ประเมิน ด้านการกำาหนดช่วงเวลาประเมิน  ด้านเกณฑ์การประเมิน ด้านสมรรถนะที่ประเมิน ด้านประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลและคุณภาพของระบบ ตามลำาดับ (โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.04 ± 0.50, 3.95 ± 0.76, 3.91 ± 0.55, 3.73 ± 0.64, 

และ 3.71 ± 0.58 ตามลำาดับ)
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การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของบุคลากรต่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นระหว่างเพศ และสายวิชาชีพ พบว่าไม่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ทางสถิติ (p-value > 0.05 ) 

 กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ  

การท่ีผู้บริหารระดับสูงมอบหมายให้ผู้บริหารระดับกลางเป็นผู้กำาหนดภาระงาน ซ่ึงอาจไม่ตรงตามความต้องการของ

คณะ รวมทั้งเกณฑ์ในการประเมินแต่ละคนไม่เหมือนกัน  และยังไม่ใช้ผลการประเมินไปสู่การพัฒนา

 สรุป: บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีความเห็นด้วยกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย

ขอนแก่นในระดับมาก 

 ข้อเสนอแนะ: ผู้บริหารระดับสูงควรกำาหนดภาระงานและเกณฑ์การประเมินท่ีชัดเจน 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

บทนำ�

การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือ

สำาคัญของผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรบุคคลใน

องค์กรให้มีประสิทธิภาพ สามารถใช้คนให้ตรงกับความ

รู้ความสามารถและตามความเหมาะสมของงาน ทั้งยังมี

ความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนงานขององค์กร ซึ่งการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานมีส่วนสำาคัญท่ีจะช่วยให้การ

บริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานมีขอบเขตขอบคลุม

ต้ังแต่การประเมินผลบุคคลก่อนเข้ามาปฏิบัติงาน 

เพื่อเลือกสรรบุคคลเข้ามาสู่องค์กร (Evaluation for 

Selection) และการประเมินลการปฏิบัติงานเม่ือเข้า

มาทำางานแล้ว (Performance Evaluation) (1) สำาหรับ

การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้

ผู ้บังคับบัญชาทราบจุดเด่น จุดด้อย ระบบขีดความ

สามารถ และศักยภาพของผู ้ปฏิบัติงานแต่ละคน 

องค์กรจะได้ปรับปรุงแก้ไขจุดด้อยและพัฒนาจุดเด่น

ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้บุคลากรมีขีด

ความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น  

อันจะนำาสู่กระบวนการพิจารณาแต่งต้ังผู้ท่ีเหมาะสมให้

ดำารงตำาแหน่งสูงขึ้น รวมท้ังการพัฒนาความก้าวหน้า

ในสายวิชาชีพ นอกจากนี้การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ยังรวมถึงการพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนขั้น 

เงินเดือน หากบุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุ

ตามมาตรฐานหรือเป้าหมายที่กำาหนด ก็จะเป็นข้อมูลใน

การตัดสนิใจให้บุคลากรมีการปรบัปรงุพฒันาตนเองหรอื

ให้บุคลากรพ้นสภาพจากการเป็นบุคลากรขององค์กร

ในที่สุด

การบริหารผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง 

กระบวนการดำาเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อผลักดัน

ให้ผลการปฏิบัติราชการขององค์กรบรรลุเป้าหมาย  

ด้วยการเชือ่มโยงเป้าหมายผลการ ปฏบัิติราชการในระดับ

องค์กร ระดับหน่วยงาน จนถึงระดับบุคคลเข้าด้วยกัน 

โดยผ่านกระบวนการกำาหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติ

ราชการขององค์กรทีช่ดัเจน การพฒันาผูป้ฏิบัติงาน อย่าง

เหมาะสม การติดตามผลการปฏบัิติราชการอย่างต่อเน่ือง  

การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับ 

เป้าหมายท่ีได้กำาหนดไว้ และผลที่ได้จากการประเมินนำา

ไปประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่

ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การเลื่อนเงินเดือน เป็นต้น (2)

ดังนั้นการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล

จึงเป็นขั้นตอนที่สำาคัญท่ีสุดของกระบวนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง

อย่างเป็นระบบ ช่วยให้ผูบ้รหิารพจิารณาบุคลากรภายใน

คณะได้อย่างมีเหตุมีผล โดยในการวิจัยครั้งนี้จะขอกล่าว

ถงึเฉพาะการประเมินผลการปฏบัิติงานเม่ือเข้ามาทำางาน

แล้วเท่านั้น

ในปี พ.ศ. 2553 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ใช้

ระบบการประเมินการปฏิบัติราชการแยกประเภทดังนี้
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การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

- บุคลากรสายวิชาการ ประเภทข้าราชการ  

ทางคณะได้กำาหนดตัวชีว้ดัในการประเมินโดยใช้ KPI เป็น

ตัวกำาหนด และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจำาคณะ

- บุคลาการสายวิชาการ ประเภทพนักงาน

มหาวิทยาลัย ทางคณะได้จัดต้ังคณะกรรมการร่างแบบ

ประเมินและผู้บริหารร่วมพิจารณาและผ่านความเห็น

ชอบจากคณะกรรมการประจำาคณะ

- บุคลากรสายสนับสนุน คณะได้ให้บุคลากร

จัดทำาข้อกำาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ (Position 

Description: PD) รายบุคคล และกำาหนดตัวชี้วัดในการ

ประเมินรายบุคคล

ปัจจุบันคณะสาธารณสุขศาสตร์  ได ้ดำาเนิน

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรฐานการ

ประเมนิผลการปฏบิติัราชการของบุคลากรมหาวทิยาลยั

ขอนแก่น ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดทำาข้ึนเพื่อให้

สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (3) กลยุทธ์ท่ี 1 การบริหาร

ผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 โดยระบบการประเมิน

ผลการปฏิบัติราชการบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินจะต้องจัดทำาข้อตกลง

และแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน ให้แล้วเสรจ็ภายใน

เดือนแรกของรอบการประเมิน ดังนี้ 

รอบที่ 1 ภายในเดือนพฤษภาคม 

รอบที่ 2 ภายในเดือนพฤศจิกายน 

และเม่ือส้ินรอบการประเมิน ผู้ประเมินและผู้รับ

การประเมินร่วมกันวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิของงาน หรือ

ผลสำาเร็จของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติราชการ

โดยประเมินจากสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำากลุ่ม

งาน และสมรรถนะทางการบรหิาร เพือ่หาความจำาเป็นใน

การพฒันาเป็นรายบคุคล โดยทำาการประเมนิในแต่ละองค์

ประกอบตามข้อตกลงการประเมินที่กำาหนด

ผูป้ระเมินแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรในสังกดั

ทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายชื่อ 

รับทราบผลการประเมิน และนำาผลการประเมินดังกล่าว

ไปใช้ในการบรหิารทรพัยากรบคุคลและพฒันาระบบการ

บริหารงานเพื่อการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ

ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด 

ดังนั้น ผู ้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจึงได้มีความสนใจ

ที่จะศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรคณะสาธารณสุข

ศาสตร์ ต่อมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็น

แนวทางให้ผู้บริหารในการจัดทำาและพัฒนาระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการต่อไป

วัตถุประสงค์ก�รวิจัย

เพื่ อ ศึกษาความคิด เห็นของบุคลากรคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ ต่อมาตรฐานการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งปัญหา

อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานการ

ประเมินผลการปฏบัิติราชการของมหาวทิยาลยัขอนแก่น  

และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ ต่อมาตรฐานการประเมินผลการ

ปฏบัิติราชการของมหาวทิยาลยัขอนแก่นโดยจำาแนกตาม

สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ และสายวิชาชีพ 

วิธีก�รดำ�เนินก�รวิจัย

รูปแบบก�รวิจัย

การศึกษาครั้ งนี้ เป ็นการวิจั ย เชิ งพรรณนา  

(Descriptive Research)

ประช�กรที่ใช้ในก�รศึกษ�

ประชากรท่ีศึกษาในครั้งน้ี ได้แก่ บุคลากรใน

สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วยข้าราชการ 

พนกังานมหาวทิยาลยัขอนแก่น ลกูจ้างชัว่คราว พนกังาน

ราชการ จำานวนทั้งหมด 74 คน  

ระยะเวลาระหว่างวันที่ 3-15 ตุลาคม 2556

เครื่องมือที่ใช้ในก�รศึกษ�

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศึกษาครัง้น้ี เป็นแบบสอบถาม

ที่สร้างข้ึนเอง โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย 
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ที่เกี่ยวข้องกับ แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น มาตรฐาน

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน 

และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง เพือ่นำามากำาหนดกรอบในการวจิยั 

และแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย

ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ประกอบด้วย เพศ  อายุ สายวิชาชีพ ตำาแหน่ง ระยะเวลา

การปฏิบัติงานในคณะสาธารณสุขศาสตร์ และวุฒิการ

ศึกษาสูงสุด

 ตอนที่ 2 เป็นคำาถามปลายปิด สอบถามคิดเห็น

ของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์เก่ียวกับมาตรฐาน

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น  แบ่งออกเป็น 6 ด้าน คือ ด้านที ่1 ผูป้ระเมิน ด้าน

ที่ 2 วิธีการประเมิน ด้านที่ 3 เกณฑ์การประเมิน ด้านที่ 4  

การกำาหนดช่วงเวลาประเมิน ด้านท่ี 5 สมรรถนะท่ี

ประเมิน และด้านท่ี 6 ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ

คุณภาพของระบบ มีตัวเลือก 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2, 1  

มีเกณฑ์ให้คะแนนดังนี้ 

คว�มคิดเห็น ค่�คะแนน

มากที่สุด 5
มาก 4

ปานกลาง 3

น้อย 2

น้อยที่สุด 1

การแปลผล  ค่าเฉลีย่ แปลผลโดยนำามาจดั 3 ระดับ 

โดยใช้เกณฑ์การแบ่งกลุม่ ตามแนวคดิของ เบสท์  โดยใช้

คะแนนสูงสุดลบด้วยคะแนนตำา่สดุ และหารด้วยจำานวน

กลุ่ม หรือระดับที่ต้องการแบ่งดังนี้   

คะแนนสูงสุด - คะแนนตำ่าสุด  =   5 - 1   = 1.33

         ระดับการวัด                        3

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงนำาช่วงค่าคะแนนในชั้นมาจัด

แบ่งเป็น 3 ระดับ  คือ มาก  ปานกลาง น้อย โดยกำาหนด

ช่วงคะแนนเฉลี่ยดังนี้

ช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.68 - 5.00  หมายถึง อยู่ในระดับมาก

ช่วงคะแนนเฉลี่ย  2.34 - 3.67 หมายถงึ อยูร่ะดับปานกลาง

ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 2.33 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย

จำ�นวนคำ�ถ�มทัง้หมด 21 ข้อ 

ตอนที่ 3 เป็นคำาถามแบบตรวจสอบรายการและ

คำาถามปลายเปิดเพือ่ให้บุคลากรตอบปัญหาอปุสรรคและ

แสดงข้อเสนอแนะ เกีย่วกบัมาตรฐานการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือได้ตรวจสอบ

ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยคณะผู้วิจัย

ได้นำาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู ้ทรงคุณวุฒิที่มี

ความเชี่ยวชาญตรวจสอบ จำานวน 3 ท่าน และหลังจาก

พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วผู้วิจัยได้นำาแบบสอบถาม

มาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมตามคำาแนะนำา และนำา

เครื่องมือท่ีผ่านการวิเคราะห์ความตรงตามเนื้อหาไป

ทดลองใช้ (Try Out) ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มี

ลกัษณะใกล้เคยีงกนั คอื บุคลากรคณะทนัตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำานวน 15 คน ได้ผลการทดสอบ

ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได้เท่ากับ 0.968

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลผู ้วิจัยดำาเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยดำาเนินการ ดังนี้

(1) จัดทำาหนังสือขอความอนุเคราะห์แจกและ

ตอบแบบสอบถามกบักลุม่ตัวอย่าง จากหวัหน้าโครงการ

วิจัยการประเมินผลความคิดเห็นของบุคลากรคณะ

สาธารณสขุศาสตร์เกีย่วกบัมาตรฐานการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึงบุคลากร 

(จำานวน 74  ฉบับ) ในสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(2) จัดส่งหนังสือและประสานงานเก็บรวบรวม

แบบสอบถามคืน

(3) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจัยได้ขอความ

อนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ทกุคนให้ส่งแบบสอบถามทีต่อบ

แล้วคืนภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2556



18 ความคิดเห็นของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ต่อมาตรฐานการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

(4) ระยะเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย เก็บข้อมูล

ระหว่างวันที่ 3-15 ตุลาคม 2556

(5) เม่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้ว จะตรวจ

ทานความครบถ้วน ความถกูต้องและความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามแต่ละชดุทีก่ลบัมา นำาแบบสอบถามทีไ่ด้มา

ลงรหสัแบบสอบถามแต่ละชดุตามคูมื่อลงรหสั

(6) ผลการดำาเนินการเก็บข้อมูลวิจัย การเก็บ

ข้อมูลได้รบัแบบสอบถามกลบัคืนมาท้ังส้ิน จำานวน 64 ชดุ 

คิดเป็น ร้อยละ 86.5

(7)  คณะผู้วิจัยทำาการบันทึกลงในคอมพิวเตอร ์

โดยใช้โปรแกรมสำาเรจ็รปู เพือ่นำาข้อมลูไปวเิคราะห์ต่อไป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลเลือกใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป  

ในการคำานวณหาค่าสถติิต่างๆ ในส่วนของสถติิพรรณนา 

ได้แก่ จำานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

ค่ามัธยฐาน ค่าตำา่สดุ และค่าสงูสดุ และสถติิอนุมาน ได้แก่ 

ค่าความเชื่อม่ัน การเปรียบเทียบ (T-Test) ระหว่างเพศ 

(ชาย-หญงิ) และสายวชิาชพี (อาจารย์-สายสนับสนนุ) แล้ว

นำาเสนอข้อมูลในรปูตารางและการพรรณนา

ผลก�รวิจัย

ข้อมูลกลุ่มตัวอย่�ง

ผลการศึกษาพบว ่าส ่วนใหญ่ เป ็นเพศหญิง  

ร้อยละ 70.3 อายเุฉลีย่ 46 ปี (S.D.=9.81) สายอาจารย์ ร้อย

ละ 65.6 สายสนบัสนนุ ร้อยละ 34.4 ระยะเวลาการปฏบัิติ

งานในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ค่าเฉลีย่ 17 ปี (S.D.=9.76)  

(ดังตารางที่ 1)

ต�ร�งที่ 1 จำานวน ร้อยละ คุณลักษณะส่วนบุคคล ของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณลักษณะส่วนบุคคล
จำ�นวน

(N=64)
ร้อยละ

เพศ

     ชาย 19 29.7

     หญิง 45 70.3

อ�ยุ (ปี)

     ตำ่ากว่า 30 ปี 7 10.9

     30-37 ปี 12 18.8

     38-45 ปี 6 9.4

     46-53 ปี 21 32.8

     54 ปีขึ้นไป 18 28.1

(Mean = 46.17, S.D.=9.819, Min = 25, Max = 61)

ส�ยวิช�ชีพ

     สายอาจารย์ 42 65.6

     สายสนับสนุน 22 34.4
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คุณลักษณะส่วนบุคคล
จำ�นวน

(N=64)
ร้อยละ

     ข้าราชการ 40 62.5

     พนักงานมหาวิทยาลัย 17 26.6

     ลูกจ้างชั่วคราว 5 7.8

     พนักงานราชการ 2 3.1

ระยะเวล�ก�รปฏิบัติง�นในคณะส�ธ�รณสุขศ�สตร์

     น้อยกว่า 5 ปี 11 17.2

     6-12 ปี 13 20.3

     13-19 ปี 9 14.1

     20-26 ปี 18 28.1

     27 ปีขึ้นไป 13 20.3

(Mean = 17.40, S.D. = 9.763, Min = 2, Max = 35)

วุฒิก�รศึกษ�สูงสุด  

     ตำ่ากว่าปริญญาตรี   3 4.7

     ปริญญาตรี 17 26.6

     ปริญญาโท 18 28.1

     ปริญญาเอก 26 40.6

ระดับคว�มคดิเห็นของบุคล�กรคณะส�ธ�รณสุข

ศ�สตร์ ต่อม�ตรฐ�นก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร

ของมห�วิทย�ลัยขอนแก่น

จากการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นของ

บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ต่อมาตรฐานการ

ประเมินผลการปฏบัิติราชการของมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ภาพรวมอยูใ่นระดับมาก ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.91 (S.D.=0.44) 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ระดับความคิดเห็นของ

บุคลากร ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านวิธีการประเมิน 

ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 

(S.D.=0.44) รองลงมา ได้แก่ด้านผู้ประเมิน มีความคิด

เห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 (S.D.=0.50) 

ด้านการกำาหนดช่วงเวลาประเมิน มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 (S.D.=0.76) ด้านเกณฑ์

การประเมิน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.91 (S.D.=0.55) ด้านสมรรถนะท่ีประเมิน 

มีความคิดเห็นอยู ่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 

(S.D.=0.64)  ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพ

ของระบบ มีความคดิเหน็อยูใ่นระดับมาก ค่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.71 (S.D.=0.58) (ดังตารางที่ 2)

ก�รเปรียบเทียบคว�มคิดเห็นของบุคล�กรคณะ

ส�ธ�รณสุขศ�สตร์ ต่อม�ตรฐ�นก�รประเมินผลก�ร

ปฏิบัติร�ชก�รของมห�วิทย�ลัยขอนแก่น

ผลการศึกษา พบว่า เพศ และสายวิชาชีพ ไม่มี

ความคิดเห็นต่อมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแตกต่างกัน อย่างมี

นัยสำาคัญที่ 0.05 (ดังตารางที่ 3-4)

ต�ร�งที่ 1 จำานวน ร้อยละ คุณลักษณะส่วนบุคคล ของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ต่อ)



20 ความคิดเห็นของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ต่อมาตรฐานการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต�ร�งที ่2  ค่าเฉลีย่  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดับความคดิเหน็ของบคุลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ต่อมาตรฐาน 

                 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำาแนกรายด้าน

คว�มคิดเห็น Mean S.D. ก�รแปลผล

ด้านผู้ประเมิน 4.04 0.50 มาก

ด้านวธีิการประเมนิ 4.10 0.44 มาก

ด้านเกณฑ์การประเมิน 3.91 0.55 มาก

ด้านการกำาหนดช่วงเวลาประเมิน 3.95 0.76 มาก

ด้านสมรรถนะที่ประเมิน 3.73 0.64 มาก

ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพของระบบ 3.71 0.58 มาก

ภ�พรวม 3.91 0.44 ม�ก

ต�ร�งที ่3  เปรยีบเทยีบระหว่างเพศ กบัความคิดเหน็ของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ต่อมาตรฐานการประเมินผล 

   การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพศ

คว�มคิดเห็นของบุคล�กรคณะส�ธ�รณสุขศ�สตร์ 

ต่อม�ตรฐ�นก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รของมห�วิทย�ลัยขอนแก่น

x S.D. 95%CI t-test df p>0.05

เพศชาย 2.78 0.41

-.201 ถึง .269 .288 62 <0.05

เพศหญิง 2.75 0.43

ต�ร�งที่ 4 เปรียบเทียบระหว่างสายวิชาชีพ กับความคิดเห็นของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ต่อมาตรฐานการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ส�ยวิช�ชีพ

คว�มคิดเห็นของบุคล�กรคณะส�ธ�รณสุขศ�สตร์ 

ต่อม�ตรฐ�นก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รของมห�วิทย�ลัยขอนแก่น

x S.D. 95%CI t-test df p>0.05

สายอาจารย์ 2.76 0.43

-.237 ถึง .215 .096 62 <0.05

สายสนับสนุน 2.77 0.42
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ปัญห� อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ผลการศึกษา พบว่า 

(1) ปัญหาอุปสรรค ต่อมาตรฐานการประเมิน 

ผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย เรียงจากมากไป

หาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารไม่มีส่วนร่วมในการกำาหนดภาระ

งานร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่มอบหมายให้หัวหน้า

ภาควิชา และหัวหน้างาน เป็นผู้กำาหนดแทน คิดเป็น

ร้อยละ 26.3 เกณฑ์/เป้าหมาย (ค่าเป้าหมาย) แต่ละคนไม่

เหมือนกัน ยากง่ายต่างกัน ไม่เป็นแนวเดียวกัน คิดเป็น

ร้อยละ 22.8 ผูบั้งคบับัญชามักใช้ดุลยพนิจิ ในการประเมิน

ผลการปฏบิติัราชการ คดิเป็นร้อยละ 21.1 บุคลากรยงัขาด

ความรู้ ความเข้าใจในระบบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ เข้าใจว่าคือการประเมินผลเพื่อเลื่อนเงินเดือน

เท่าน้ัน คิดเป็นร้อยละ 15.8 และบุคลากรไม่ได้รับการ

พัฒนาในเรื่องท่ีต้องการพัฒนา เช่นความรู้ สมรรถนะ 

คิดเป็นร้อยละ 14.0 ตามลำาดับ

(2) ข้อเสนอแนะต่อมาตรฐานการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย เรียงจากมากไปหาน้อย 

ดังนี้ ควรเพิ่มรองคณบดีแต่ละฝ่ายท่ีกำากับดูแลในสาย

งานร่วมประเมินด้วย เน่ืองจากเป็นผู้ส่ังการปฏิบัติงาน

เป็นส่วนใหญ่  คิดเป็นร้อยละ 29.3 ควรมีการกำาหนดค่า 

เป้าหมาย ตำาแหน่งเดียวกัน ค่าเป้าหมายระดับ 1-5  

ทีค่ล้ายๆ กนั คดิเป็นร้อยละ 24.4 ควรให้ผูบ้รหิาร หวัหน้า

งาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการ

กำาหนดภาระงานให้ตรงตามตำาแหน่งงานและหน้าทีก่าร

ปฏิบัติงานของบุคลากรให้สมบูรณ์ ครบถ้วน คิดเป็น

ร้อยละ 19.5 ให้มีพัฒนาทักษะ ความรู้ ท่ีจำาเป็นในงาน

ให้เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 14.6 และควร

สร้างความเข้าใจในเรือ่งระบบการประเมนิผลการปฏบิติั

ราชการ แก่บุคลากรทุกคนได้รับทราบ คิดเป็น ร้อยละ 

12.2 ตามลำาดับ (ดังตารางที่ 5-6)

ต�ร�งที่ 5  ปัญหา อุปสรรค ต่อมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปัญห� อุปสรรค        จำ�นวน ร้อยละ

1. ผู ้บริหารไม ่มีส ่วนร ่วมในการกำาหนดภาระงานร่วมกับผู ้ปฏิบัติงาน  

      ส่วนใหญ่มอบหมายให้หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้างาน เป็นผู้กำาหนดแทน

       15 26.3

2. เกณฑ์/เป้าหมาย (ค่าเป้าหมาย) แต่ละคนไม่เหมือนกัน ยากง่ายต่างกัน  

     ไม่เป็นแนวเดียวกัน  

       13 22.8

3.  ผู้บังคับบัญชามักใช้ดุลยพินิจ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ        12 21.1

4.  บคุลากรยงัขาดความรู ้ความเข้าใจในระบบการประเมนิผลการปฏบิติัราชการ  

     เข้าใจว่าคือการประเมินผลเพื่อเลื่อนเงินเดือนเท่านั้น

       9 15.8

5.  บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาในเรื่องที่ต้องการพัฒนา เช่น ความรู้ สมรรถนะ        8 14.0

รวม        57 100.0



22 ความคิดเห็นของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ต่อมาตรฐานการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต�ร�งที่ 6  ข้อเสนอแนะต่อมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อเสนอแนะ จำ�นวน ร้อยละ

1.  ควรเพิม่รองคณบดีแต่ละฝ่ายท่ีกำากับดูแลในสายงานร่วมประเมินด้วย  

     เนื่องจากเป็นผู้สั่งการปฏิบัติงานเป็นส่วนใหญ่  

12 29.3

2. ควรมีการกำาหนดค่าเป้าหมาย ตำาแหน่งเดียวกัน ค่าเป้าหมายระดับ  

    1-5 ที่คล้ายๆ กัน

10 24.4

3. ควรให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาม ี

    ส่วนร่วมในการกำาหนดภาระงานให้ตรงตามตำาแหน่งงานและหน้าที ่

    การปฏิบัติงานของบุคลากรให้สมบูรณ์ ครบถ้วน 

8 19.5

4. ให้มีพัฒนาทักษะ ความรู้ ที่จำาเป็นในงานให้เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 6 14.6

5. ควรสร้างความเข้าใจในเรือ่งระบบการประเมินผลการปฏบัิติราชการ  

    แก่บุคลากรทุกคนได้รับทราบ 

5 12.2

รวม 41 100.0

บทสรุปและอภิปร�ยผล

ระดับความคิดเห็นของบุคลากรคณะสาธารณ 

สุขศาสตร์ ต่อมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาพรวมอยู ่ใน

ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 (S.D.=0.44) ท้ังนี้อาจ

เน่ืองจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีนโยบายให้ภาค

วิชา สำานักงาน จัดทำาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

ราชการของภาควิชา สำานักงาน ตลอดท้ังให้มีการจัดทำา

แผนภาพรวมของคณะ โดยแผนทุกระดับมีความเชื่อม

โยงระหว่างหน่วยงานและรายบุคคล และกำาหนดเป็นตัว

ชี้วัดในการประเมินผลระดับคณะ จึงทำาให้กระบวนการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรอยู่ในระดับ

มาก  สอดคล้องกับผลการวิจัย วรรณลดา กลิ่นแก้ว (4) 

ท่ีศึกษาปัจจัยทางการบริหารและกระบวนการบริหาร

ท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงาน

คุม้ครองผูบ้รโิภคด้านสาธารณสขุ จงัหวดัอดุรธาน ี พบว่า 

ภาพรวมกระบวนการบริหารของเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี 

อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.51 (S.D.=0.512)  

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ ต่อมาตรฐานการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า 

(1)  เพศหญิงเพศชาย มีความคิดเห็นต่อมาตรฐาน

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ไม่แตกต่างกนั (p>0.05) เช่นเดียวกบัผลการวจิยั

ของวรรณลดา กลิน่แก้ว (4) พบว่า เพศไม่มคีวามสัมพนัธ์

กบัการปฏบัิติงานของเจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี

(2) บุคลากรสายอาจารย์และสายสนับสนุน  

มีความคิดเห็นต ่อมาตรฐานการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่แตก

ต่างกัน (p>0.05) แตกต่างกับผลการวิจัยของ วาสนา  

จันทร์แสงสว่าง (5) ได้ศึกษา “ทัศนคติของข้าราชการ

ต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรณีสำานักงาน

ปลัดกระทรวงพลังงาน” พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง

ลักษณะส่วนบุคคล กับทัศนคติต่อระบบการประเมิน

ผลการปฏิบัติงาน พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับการ

ประเมินผลการปฏบัิติงานเกดิจากผูป้ระเมินพจิารณาตาม

ความรู้สึก ไม่มคีวามเป็นรูปธรรมและมาตรฐานเดยีวกัน 
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ซ่ึงแตกต่างจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเน่ืองจาก

บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแบ่งออกเป็น 2 สาย 

ได้แก่ สายอาจารย์ และสายสนับสนุน ซ่ึงมีรูปแบบการ

ประเมินผลท่ีชัดเจน มีคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ

ประเมิน

ปัญหา อุปสรรคต่อมาตรฐานการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า  

ผู้บริหารไม่มีส่วนร่วมในการกำาหนดภาระงานร่วมกับผู้

ปฏบัิติงาน โดยมอบหมายให้หวัหน้าภาควชิา และหวัหน้างาน  

เป็นผูก้ำาหนดแทน ซึง่อาจไม่ตรงตามความต้องการของคณะ 

เกณฑ์/เป้าหมาย (ค่าเป้าหมาย) แต่ละคนไม่เหมือนกัน  

ยากง่ายต่างกัน  ไม่เป็นแนวเดียวกัน ผู้บังคับบัญชามักใช้

ดุลยพินิจ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ บุคลากร

ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ เข้าใจว่าคือการประเมินผลเพื่อเลื่อนเงิน

เดือนเท่าน้ัน และบุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาในเรื่องที่

ต้องการพัฒนา เช่นความรู้ สมรรถนะ

ข ้อเสนอแนะต ่อมาตรฐานการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า  

ควรเพิม่รองคณบดแีต่ละฝ่ายท่ีกำากบัดูแลในสายงานร่วม

ประเมินด้วยเนื่องจากเป็นผู้ส่ังการปฏิบัติงานเป็นส่วน

ใหญ่  ควรมีการกำาหนดค่าเป้าหมาย ตำาแหน่งเดยีวกนั ค่าเป้า

หมายระดับ 1-5 ทีค่ล้ายๆ กนั  ควรให้ผูบ้รหิาร หวัหน้างาน 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการกำาหนด

ภาระงานให้ตรงตามตำาแหน่งงานและหน้าที่การปฏิบัติ

งานของบคุลากรให้สมบรูณ์ ครบถ้วน ให้มีพฒันาทกัษะ 

ความรู ้ท่ีจำาเป็นในงานให้เจ้าหน้าทีอ่ย่างต่อเน่ือง และควร

สร้างความเข้าใจในเรือ่งระบบการประเมนิผลการปฏบิติั

ราชการ แก่บุคลากรทุกคนได้รับทราบ

ข้อเสนอแนะจ�กก�รวิจัย 

1. ควรมีการส่ือสารให้บุคลากรเข้าใจในวิธีการ

ประเมิน และกำาหนดดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของงานและ

ค่าเป้าหมายของบุคลากรตำาแหน่งเดียวกันให้เหมือนกัน 

ทุกตำาแหน่ง และสอดคล้องกับเป้าหมายของคณะ 

2. ควรเพิ่มรองคณบดีที่ เกี่ยวข้องในสายงาน  

ผูร้บับรกิาร และเพือ่นร่วมงาน ร่วมประเมินผลการปฏบัิติ

ราชการ

3. ควรมีกลไก จัดหาวิทยากร หรือหน ่วย

งานท่ีเกี่ยวข้องมาพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อให้

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สูงข้ึน โดยไม่มุ่งหมาย

ให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อการเลื่อนเงิน
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บทคัดย่อ

บทความน้ีผู้วิจัยได้นำาเสนอเว็บแอพพลิเคช่ันระบบสนับสนุนการตัดในใจการเลือกเส้นทาง  โดยเว็บแอพพลิเคช่ัน 

นี้จะให้บริการหาเส้นทางที่จะเดินทางหลายๆ แห่ง คำานวณเส้นทางที่สั้นที่สุด คำานวณค่าสึกหรอของยานพาหนะที่ใช้

เดินทาง  ซึง่เวบ็แอพพลเิคชัน่น้ีได้มีการนำา Angular JS มาประยกุต์ใชบ้นหนา้ต่างๆของเวบ็แอพพลเิคชัน่ เชน่ หนา้สมัคร

สมาชิก หน้าล็อคอิน หน้าข้อมูลผู้ใช้ หน้าผู้ดูแลระบบ ฯลฯ และในการดึงแผนที่จากลองดูทราฟฟิคน้ันไม่สามารถ 

ดึงมาใช้ได้โดยตรง จะต้องทำาการถอดรหัสจาก JSON มา ทำาให้เกิดความซับซ้อนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก แต่ทางผู้วิจัยได้

ทำาการถอดรหัสข้อมูลจาก JSON มาดัดแปลงเพื่อให้ใช้งานกับภาษา Java Script ได้ แต่ในการหาตำาแหน่งของสถานที่

นัน้อาจจะทำาใหค้ลาดเคลือ่นจากความเปน็จรงิอยูเ่ลก็น้อย เพราะการถอดรหสัจาก JSON นัน้ทำาไดย้าก ด้านการทดสอบ

ประสิทธิภาพได้ทำาการทดสอบกับเว็บแอพพลิเคชั่นจริง โดยทำาการเปรียบเทียบระหว่าง ลองดูทราฟฟิค กับ กูเกิลแมพ 

และได้พบว่าลองดูทราฟฟิคมีความแม่นยำาและประสิทธิภาพสูงกว่าของกูเกิลแมพ

คำ�สำ�คัญ : เว็บแอพพลิเคชั่น ระบบสนับสนุนการตัดในใจการเลือกเส้นทาง คำานวณเส้นทางท่ีส้ันท่ีสุด คำานวณ 

ค่าสึกหรอ ลองดูทราฟฟิค (API ที่นำามาใช้กับงานวิจัย)
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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.  บทนำ�

ในปัจจุบันการเดินทางไม่ว่าจะการไปท่องเท่ียว

หรอืการไปทำากจิกรรมต่างๆทีมี่ระยะทางไกลและอาจจะ

มีจุดหมายไม่ใช่เพียงแค่จุดหมายเดียวต่อการเดินทางใน

แต่ละครั้ง การเดินทางจึงต้องมีการวางแผนในการที่จะ

เดินทางไปในแต่ละท่ีไว้ก่อนซ่ึงบางครั้งผู้เดินทางอาจ

จะคำานวณระยะทางและเส้นทางผิดพลาดเนื่องจากด้วย

หลายสาเหตุ ทำาให้เกดิความเสยีเวลาหรอืเกดิหลงทางใน

การเดินทางรวมท้ังเสียทรัพยากรไปอย่างส้ินเปลือง  

เนื่องด้วยสาเหตุต่างๆเหล่านี้  ข ้าพเจ ้าจึงจะจัดทำา  

เวบ็แอพพลเิคชัน่น้ีขึน้มาเพือ่ทำาการคำานวณหาระยะทาง

ที่ดีที่สุดต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง และหาเส้นทางใน

การเดินทางไปแต่ละจุด เพื่อให้การเดินทางในแต่ละครั้ง

ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด   

จงึได้ศึกษาเกีย่วกบัการดึงลองดูทราฟฟิคมาใช้งาน

บน เว็บแอพพลิเคชั่น เพื่อแสดงแผนที่และเส้นทางใน

การเดินทางแต่ละครัง้ เพือ่นำามาคำานวณระยะทางในการ

เดินทางยังจุดหมายแต่ละจุดท่ีมีระยะทางท่ีดีท่ีสุด และ 

เพื่อคำานวณค่าพลังงานส้ินเปลืองต่างๆ ท่ีมีต่อยาน

พาหนะ เพื่อนำามาคำานวณหาต้นทุนการเดินทาง และ

เพื่อให้ต้นทุนการเดินทางมีการค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด และ

ได้ทำาการทำาการศึกษาการนำาข้ันตอนวิธีไดรก์สตาร์(1) 

และขั้นตอนวิธีแบรนและบราวน์(2) มาประยุกต์ใช้ใน

กบัเวบ็แอพพลเิคช่ันน้ี สาเหตุท่ีใช้ขัน้ตอนวธีิทัง้ 2 แบบนี้ 

เพราะการทำางานนัน้จะมองทุกอย่างเป็นกราฟและจะเดิน

ทางจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทางโดยมแต่ละจุด

นั้นจะมีเส้นค่านำ้าหนักเปรียบเทียบกันอยู่ ทำาให้สามารถ

แบ่งได้ว่าเส้นไหนจะมีค่านำ้าหนักมากกว่ากัน เม่ือนำามา

ประยกุต์ใช้กบัแผนท่ี กจ็ะมองแผนทีใ่ห้เป็นกราฟตามรปู

แบบของขั้นตอนวิธีทั้ง 2 แบบ ที่เลือกมาใช้

คณะผู้จัดทำาจึงมีความสนใจที่จะจัดทำา เว็บแอพ

พลเิคชัน่ ขึน้มา เพือ่ทำาการค้นหาและคำานวณเส้นทางใน

การเดินทางเพือ่คำานวณระยะทางทีใ่ช้เดินทางทีด่ทีีส่ดุได้ 

และคำานวณหาค่าสกึหรอของยานพาหนะท่ีใช้ในการเดิน

ทาง เพื่อประหยัดระยะเวลาในการเดินทาง ลดต้นทุนใน

การเดินทางและเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทาง

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อหาเส้นทางที่ดีที่สุดในการเดินทาง

2. เพื่อทราบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

3. เพื่อลดต้นทุนในการเดินทาง

4. เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทาง 

5. เพื่อความสะดวกสบายในการค้นหาเส้นทาง
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3. วิธีการดำาเนินงาน

ในขั้นตอนการออกแบบจะทำาการศึกษาการนำา  

ขัน้ตอนวธิไีดรก์สตาร์ และ ขัน้ตอนวธีิแบรนและบราวน์ 

มาประยุกต์ใช้กับ API ของ ลองดูทราฟฟิค โดยใช้สูตร

การคำานวณค่าสึกหรอของยานพาหนะ เพื่อดูว่ามีรูป

แบบการทำางานและประสทิธิภาพการทำางานแค่ไหนและ

ทำาการออกแบบข้ันตอนการจำาลองการทำางานของระบบ

ก�รคำ�นวณค่�สึกหรอ 

สูตรในการคำ านวณหาค ่ า เ ส่ือมสภาพของ 

ยานพาหนะ (3) ที่ใช้ในการเดินทาง อาทิเช่น ยาง ล้อ 

นำ้ามันเครื่อง เป็นต้น เพื่อท่ีจะนำามาหักลบกับค่าใช้จ่าย

หรือประเมินค่าใช้จ่ายในการเดินทางเบื้องต้นได้

ค่ายาง = (ราคายาง(ต่อเส้น)*จำานวนล้อ)/ระยะรับ

ประกัน(กิโลเมตร) 

ค่านำ้ามันเครื่อง = ราคานำ้ามัน/ระยะการเปลี่ยน

นำ้ามันเครื่อง(กิโลเมตร) 

ค่าประกนัภยั = อตัราการจ่ายเบีย้ประกนั/ปี/365 วนั

ค่าภาษีรถยนต์ = อัตราการจ่ายภาษี /ปี/365 วัน    

เช่น รถนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่น่ัง (รถเก๋ง)  

ขนาดเครื่องยนต์ 1331 ซีซี เวลาคำานวณภาษี ขนส่ง 

จะคิดจากขนาดเคร่ืองยนต์ ให้ดูท่ีเอกสารอัตราภาษีรถ

ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522/1 ตามวิธีการคิดด้านล่าง

วิธีก�รคิด   

1.  600 ซีซี แรก ซีซีละ 0.5 = 600 x 0.5 = 300 บาท 

2. 601-1800 ซีซีละ 1 .50  =  (1331-600)  

 x 1.50 = 1,096.50 บาท

3.  คดิเป็นภาษี = 300 + 1,096.50  = 1,396.50  บาท 

สรุป เราต้องจ่ายภาษีรถคันนี้ 5 ปีๆ ละ 1,396.50 บาท

 ปีท่ี 6  ลด 10%  = 1,396.50-10%  =  1,256.85  บาท 

 ปีที ่ 7  ลด  20% = 1,396.50-20%  =  1,117.20  บาท 

 ปีท่ี 8 ลด  30% = 1,396.50-30%  =  977.55 บาท

 ปีท่ี 9 ลด  40% = 1,396.50-40%  =  837.90 บาท

 ปีที่ 10 - ตลอดอายุ ลด  50% = 1,396.50-50%   

=  698.25 บาท 

 ในบทคว�มวจิ�รณ์นี ้(3) อตัร�ภ�ษีรถต�ม พ.ร.บ. 

รถยนต์ พ.ศ. 2522/1 ดังนี้

(4)งานวิจัยที่เป็นการพัฒนาระบบรับรองการ

วางแผนในการเดินทางของพนักงานขายของบริษัท

วานิชรุ่งเรืองอินเตอร์เทรด จำากัด พบปะและบริการหลัง

การขายให้กับบริษัทลูกค้า ซ่ึงผลลัพธ์ท่ีได้จากระบบจะ

ได้ลำาดับการเดินทางที่ไปพบปะกับลูกค้า ในกรณีท่ีไป

มากกว่า 2 บริษัท ซึ่งเป็นระยะทางท่ีส้ันที่สุด จึงได้มี

การนำา อลักอรทิมึไดร์สตาร์และอลักอรทึิมกรดีี เข้ามาใช้

ในการค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุด ซึ่งผลการวิจัยออกมาว่า  

อลักอรทิมึไดร์สตาร์สามารถหาพืน้ท่ีมีระยะทางสัน้ท่ีสุด

และเมื่อนำามาเปรียบเทียบกับระยะทางบนแผนที่จริง  

จะได้เส้นทางท่ีเหมือนกัน ส่วนอัลกอริทึมกรีดีหาเส้น

ทางไม่ได้เส้นทางที่ส้ันท่ีสุด เพราะอัลกอริทึมกรีดีจะมี

เส้นทางไม่ตรงกับเส้นทางที่ได้จากอัลกอริทึมไดร์สตาร์

ขั้นตอนก�รออกแบบเว็บแอพพลิเคชั่น

 ในการออกแบบการทำางานของเวบ็แอปพลเิคชัน่

สนับสนุนการตัดสินใจการเลือกเส้นทาง กำาหนดให้

ระบบ มีการทำางานดังนี้

3.1 ในการทำางาน ผู้ใช้จะต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบ

ก่อน เพื่อใช้งานระบบ

กรณีไม่เป็นสม�ชิก ระบบจะให้เข้าชมเว็บเท่านั้น

ไม่สามารถทำาอะไรได้ และระบบจะให้สมัครสมาชิกเพื่อ

ใช้งานระบบ

กรณีเป็นสม�ชิก ระบบจะให้กรอกชื่อและรหัส 

เข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ และใช้งานระบบ ดังภาพที่ 1
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ต�ร�งที่ 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  
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ภาพที่ 1 Use Case Diagram ของระบบ 

 

 

 

 

     3.2 ขั้นตอนการใช้งานระบบ สมาชิกจะท าการเลือกเส้นทางที่ต้องการจะเดินทาง จากนั้นจะป้อนรายละเอียดของ1 

ยานพาหนะที่จะระบบต้องการ เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลออกมาเป็นค่าสึกหรอของยานพาหนะต่อการเดินทาง     2 

แต่ละคร้ัง ดังภาพที่ 2 3 

ภ�พที่ 1 Use Case Diagram ของระบบ

3.2 ข้ันตอนการใช้งานระบบ สมาชิกจะทำาการ

เลือกเส้นทางท่ีต้องการจะเดินทาง จากน้ันจะป้อนราย

ละเอียดของยานพาหนะท่ีจะระบบต้องการ เพื่อนำา

ข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลออกมาเป็นค่าสึกหรอของ 

ยานพาหนะต่อการเดินทาง แต่ละครั้ง ดังภาพที่ 2



30 เว็บแอปพลิเคชั่นระบบสนับสนุนการตัดสินใจการเลือกเส้นทาง
6 
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Check For 
Member

To RegisterAccess System

Register

Check For 
Member

Log-In Only Visitor
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Log-out

STOP

Yes No

Yes

Yes

No

No

 
ภาพที่ 2 ผังงานขัน้ตอนการใช้งานระบบ 1 

 2 

 3 

 4 

     3.3 ขั้นตอนในการใช้งานระบบ Flow Chart แสดงการท างานของการป้อนข้อมูลสถานที่ในการเดินทาง Flow Chart 5 

แสดงขั้นตอนการท างานของการป้อนข้อมูลสถานที่ในการเดินทางที่จะเดินทางหลักการท างานเริ่มต้น จะรับค่าสถานที่เข้ามา 6 

ภ�พที่ 2 ผังงานขั้นตอนการใช้งานระบบ

3.3 ข้ันตอนในการใช้งานระบบ Flow Chart 

แสดงการทำางานของการป้อนข้อมูลสถานท่ีในการเดิน

ทาง Flow Chart แสดงขั้นตอนการทำางานของการป้อน

ข้อมูลสถานทีใ่นการเดินทางท่ีจะเดินทางหลกัการทำางาน 

เริ่มต้น จะรับค่าสถานที่เข้ามา แล้วจะมาคำานวณว่ามี

สถานที่ที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาหรือไม่ ถ้ามีจะรับค่าสถานที่

เหล่าน้ันแล้วทำาการนำาเข้าฟังก์ชัน่คำานวณต่อไป หากไม่มี

จะจบการทำางาน ดังภาพที่ 3
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แล้วจะมาค านวณว่ามีสถานที่ที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาหรือไม่ ถ้ามีจะรับค่าสถานที่เหล่านั้นแล้วท าการน าเข้าฟังก์ชั่นค านวณต่อไป 1 

หากไม่มีจะจบการท างาน ดังภาพที่ 3 2 

START

I < amountPlace

STOP

Read 
amountPlace

i = 0 * Total Way = 0

Read 
amountPlace

CheckPlace
(namePlace,Totalway)

i = i + 1

CheckPlace = True

i = i - 1

Yes

No

No

Yes

 
ภาพที่ 3 ผังงานแสดงการท างานของการป้อนข้อมูลสถานที่ในการเดินทาง 3 

ภ�พที่ 3 ผังงานแสดงการทำางานของการป้อนข้อมูลสถานที่ในการเดินทาง

     3.4 ขั้นตอนการทำางานของระบบ Flow Chart 

แสดงการทำางานของฟังก์ชัน่ค้นหาเส้นทาง โดยจะตรวจ

สอบจากชือ่สถานท่ี ท่ีผูใ้ช้ป้อนเข้ามาให้ หลกัการทำางาน

เริม่ต้น จะตรวจสอบจากชือ่สถานท่ีทีป้่อนเข้ามา แล้วจะ

นำาไปเข้าฟังก์ช่ันว่ามีสถานที่น้ีอยู่จริงหรือไม่ โดยจะส่ง 

ค่ากลับมาเป็น True กับ False ดังภาพที่ 4
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     3.4 ขั้นตอนการท างานของระบบ Flow Chart แสดงการท างานของฟังก์ชั่นค้นหาเส้นทาง โดยจะตรวจสอบจากชื่อ1 

สถานที่ ที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาให้ หลักการท างานเริ่มต้น จะตรวจสอบจากชื่อสถานที่ที่ป้อนเข้ามา แล้วจะน าไปเข้าฟังก์ชั่นว่ามี2 

สถานที่นี้อยู่จริงหรือไม่ โดยจะส่งค่ากลับมาเป็น True กับ False ดังภาพที่ 4 3 

 

WayDetail()

STOP

Detail = ””

Write 
amountPlace

Map.Route.Way.wayDetail()

Detail = 
map.Route.Way.wayDetail()

 
ภาพที่ 4 ผังงานแสดงการท างานของฟังก์ชั่นคน้หาเส้นทาง 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

ภ�พที่ 4 ผังงานแสดงการทำางานของฟังก์ชั่นค้นหาเส้นทาง

3.5 ขั้นตอนการทำางานของระบบ Flow Chart 

แสดงถึงการทำางานของฟังก์ชั่นรายละเอียดการเดินทาง 

หลกัการทำางานเริม่ต้น จะนำาค่าสถานทีท่่าผูใ้ช้ป้อนเข้ามา 

เข้าฟังก์ชัน่การหาเส้นทางทีส้ั่นทีส่ดุ และจะส่งค่าออกมา

เป็นรายละเอียดของการเดินทาง ดังภาพที่ 5
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 3.5 ขั้นตอนการท างานของระบบ Flow Chart แสดงถึงการท างานของฟังก์ชัน่รายละเอียดการเดินทาง หลักการ1 

ท างานเริ่มต้น จะน าคา่สถานทีท่่าผู้ใชป้้อนเข้ามา เข้าฟงัก์ชั่นการหาเส้นทางที่สัน้ทีสุ่ด และจะส่งค่าออกมาเป็นรายละเอียด2 

ของการเดินทาง ดังภาพที่ 5 3 

 
CheckPlace

(namePlace,totalWay)

Return Flag

Flag = True;

Map.Route.check
(namePlace)

Flag = Map.Route.Check

Flag == True

Map.Route.add
(namePlace)

totalWay + = map.Route.way ()

No

Yes

 
ภาพที่ 5 ผังงานแสดงขั้นตอนการท างานของฟังก์ชัน่รายละเอียดการเดินทาง 4 

ภ�พที่ 5 ผังงานแสดงขั้นตอนการทำางานของฟังก์ชั่นรายละเอียดการเดินทาง
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4. ผลก�รวิจัยและอภิปร�ยผล

ต�ร�งที่ 2 ตารางแสดงข้อเปรียบเทียบระหว่าง 2 อัลกอริทึ่ม

Dijsktra’s Algorithm Branch and Bound Algorithm

เส้นทางที่เหมือนกับเส้นทางที่ใช้

เครื่องหาพิกัดภูมิศาสตร์บนพื้นที่โลก

ด้วยดาวเทียม

เส้นทางที่เหมือนกับเส้นทางที่ใช้เครื่องหาพิกัด

ภูมิศาสตร์บนโลกด้วยดาวเทียม ในฟังก์ชั่นการ

ทำางาน “เวลาที่เร็วที่สุด”

ได้เส้นทางที่มีระยะทางที่สั้นที่สุด อาจจะไม่ได้เส้นทางที่มีระยะทางที่สั้นที่สุด 

เพราะจากการทำาการทดลองจะได้ว่า เส้นทาง

ที่ได้จาก อัลกอริทึ่มนี้ จะมีเส้นทางที่ไม่ตรงกับ 

Dijsktra’s Algorithm ซึ่งเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุด

จากตารางที่ 2 ได้แสดงการนำาอัลกอริทึ่มท้ัง  

2 ชนิดมาประยุกต์ใช้งานและเปรียบเทียบกันแล้วน้ัน

ทำาให้ทราบได้ว่า Dijsktra’s Algorithm สามารถทำางานได้

ตรงตามความต้องการมากกว่า เนื่องจากสามารถหาเส้น

ทางได้มากกว่า 2 จุดขึ้นไปและยังไปครบทุกจุดในแผนที่

ทำาให้ฟังก์ชั่นการทำางานสมบูรณ์แบบ ตรงตามความ

ต้องการของระบบ ต่างจาก Branch and Bound Algorithm 

ทีห่าเส้นทางได้เพยีงสองเส้นทางระหว่างจดุต่อจดุเท่าน้ัน

ระบบสนับสนุนการช่วยตัดสินใจในการเดินทาง  

จัดทำาขึ้นเพื่อช่วยอำานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในด้าน

การเดินทาง และการช่วยตัดสินใจก่อนการเดินทาง  

รวมถึงเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้ในจำานวนหน่ึง  

โดยระบบสนับสนุนการช่วยตัดสินใจในการเดินทางมี

รายละเอียดในการทำางานดังนี้

4.1.1 ส่วนของผูใ้ช้งานทีเ่ป็นผูดู้แลระบบ ในส่วน

ของการจัดการผู้ดูแลระบบ

  -  สามารถเข้าชมเนื้อหาภายในเว็บไซต์ได้

 - สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อทำาการเพิ่ม ลบ 

แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการเดินทางต่าง ๆ และข้อมูล

สมาชิกได้  

 - สามารถจัดการสิทธ์ิการเข้าถึงเนื้อหาของ 

ผู้ใช้ทั่วไป และสมาชิกได้

 - สามารถจัดการหรือลบเน้ือหาที่ไม่เหมาะ

สมและสมาชิกที่ละเมิดระเบียบข้อตกลง ต่างๆ ของ

เว็บไซต์ได้ 

4.1.2 ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป

 - สามารถเข้าชมเนื้อหาภายในเว็บไซต์

4.1.3 ส่วนของผู้ใช้งานที่เป็นสมาชิก

 -  สามารถเข้าชมเนื้อหาภายในเว็บไซต์

        - สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อทำาการเพิ่ม ลบ 

แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางได้ 
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ต�ร�งที่ 3 ตารางแสดงข้อเปรียบ API ระหว่าง Longdo Traffic กับ Google Map (5)

หัวข้อ Longdo Traffic Google Map

เกี่ยวกับบริการ เว็บให้บริการแผนที่ออนไลน์ มีแผนที่ประเทศไทย

การใช้งานสำาหรับประชนทั่วไป ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้งานได้ฟรี

การนำาไปใช้ในเว็บตนเอง นำาแผนที่ไปแปะในเว็บของตนเองได้

ภาพสถานที่บนแผนที่

การใช้งาน on-line ผ่าน

อินเตอร์เน็ต

มี API ทั้งแบบฟรี (จำากัดปริมาณข้อมูล  

5 GB/เดือน) และแบบธุรกิจ

มี API ทั้งแบบฟรี (จำากัด 

รูปแบบ และปริมาณการใช้งาน 

เช่น สาธารณชนต้องเข้าดูได้ 

บริการ off-line มี Longdo Box (map server) -

จำานวนข้อมูลสถานที่ กว่า 500,000 แห่ง ไม่ทราบข้อมูล

จากตารางท่ี 3 จะสังเกตเห็นความแตกต่าง

ระหว่าง API 2 ตัวนี ้คือ Longdo Traffic กบั Google Map  

โดยสาเหตุท่ีเลอืกใช้ Longdo Traffic นัน้ เน่ืองจากฟังก์ชัน่ 

การทำางานน้ันอำานวยความสะดวกให้มากกว่าของ  

Google Map ในด้านของการทำางานออนไลน์ผ่าน

อินเตอร์เน็ต ท่ีหากเป็นผู้ใช้ที่นำาไปใช้ฟรี จะไม่จำากัดรูป

แบบในการใช้งานต่างจาก Google Map ที่จะมีข้อจำากัด

ทางด้านการใช้งาน และสาเหตุที่สำาคัญคือ Longdo  

Traffic นั้นจะแสดงข้อมูลสถานที่ เส้นทาง รายละเอียด 

ฯลฯ ภายในประเทศไทยได้แม่นยำากว่า Google Map 

เพราะ Longdo Traffic น้ันมีคนไทยเป็นผู้พัฒนา และ

เน่ืองจากเวบ็แอพพลเิคชัน่น้ีทำาเพือ่ใช้งานในประเทศไทย

เป็นหลกั จงึเลอืกใช้ Longdo Traffic เป็น API ในการทำางาน

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ

จากท่ีได้จัดทำางานวิจัยน้ี มีท้ังปัญหา อุปสรรค  

ทั้งในเรื่องการทำางานของเว็บแอพพลิเคชั่น รวมไปถึง

การนำา API มาใช้บนเวบ็แอพพลเิคชัน่ การดึงข้อมลูต่างๆ 

มาใช้ ซึ่งต้องคอยแก้ไขปัญหาจนสำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

5.1 ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข

 จากการเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการทำา

โครงงานพิเศษ จนกระท่ังได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคช่ันจน

เสร็จตามเป้าหมายแล้ว ได้มีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้น

ดังต่อไปนี้

 5.1.1 ในด้านการนำา Longdo Traffic มาใช้นั้น

เป็นส่ิงแปลกใหม่ การที่จะนำามาใช้นั้นจึงต้องใช้เวลา

ศึกษาอยูน่านมาก จงึทำาให้เสยีเวลาในการจดัทำา เนือ่งจาก

การจะทำาให้ตัว API กับอัลกอริทึ่มที่นำามาใช้ทำางานร่วม

กันได้

 5.1.2 ป ัญหาในด้านการเขียนโปรแกรม 

เนื่องจากภาษาท่ีใช้เขียนนั้นค่อนข้างยาก และมีความ

ละเอียด จึงจำาเป็นต้องมีการฝึกให้เกิดความชำานาญ  

เพือ่ทีจ่ะแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ  ของเวบ็แอปพลเิคชัน่ได้
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 5.1.3 ปัญหาในเรื่องของสัญญาณ GPS ซ่ึงมี

ระดับสัญญาณท่ีอ่อน เม่ือไม่ได้อยู่ในบริเวณกลางแจ้ง

ทำาให้การทำางานของตำาแหน่งของสถานท่ีผิดพลาดเม่ือ

อยู่ในที่อับสัญญาณ  

 5 .1 .4  เว็บแอปพลิ เคชั่นจำ า เป ็นต ้องใช ้

อินเตอร์เน็ตในการใช้งาน เพราะฉะน้ันจึงจำาเป็นต้อง

เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา เพื่อให้การทำางาน

ของเวบ็ไซต์ทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึน้ และ

ทำาให้ การจบัสัญญาณของ GPS แม่นยำามากยิง่ข้ึน 

 5.1.5 ปัญหาในการเกีย่วกับทรพัยากร เน่ืองจาก

เวบ็แอปพลเิคชัน่ต้องใช้การประมวลผลจากความเรว็ของ

อนิเตอร์เนต็ ถ้าอนิเตอร์เน็ตมีความเรว็สูงการประมวลผล

ก็จะเร็วและมีความแม่นยำามากยิ่งข้ึน แต่ถ้าอินเตอร์เน็ต

มีสัญญาณตำ่า การประมวลผลและการแสดงผลของเว็บ

แอพพลิเคชั่นอาจจะช้าหรือไม่สามารถแสดงผลได้

5.2 ข้อเสนอแนะ

 5.2.1 สามารถพฒันาให้มีประสทิธิภาพมากขึน้

กว่าน้ีได้ ในด้านของการคำานวณค่าสึกหรอและในด้าน

ของการนำาไปใช้กับ API ตัวอื่นๆ

  5.2.2 สามารถบอกความหนาแน่นของการ

จราจรได้ และบอกเส้นทางท่ีเกิดอุบัติเหตุหรือซ่อมแซม

ถนนอยู่ได้

  5.2.3 เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาสามารถ

นำากลับมาพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นได ้  เพื่อให ้ เกิด

ประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้นยิ่งๆ ขึ้นไป

6. กิตติกรรมประก�ศ 

ผู ้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา และ 

อาจารย์หลายๆ ท่าน ทีใ่ห้ความช่วยเหลอืในงานวจิยั และ

บุคลากรคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต

ปราจนีบุร ีท่ีทำาให้การวจิยัในครัง้นีส้ำาเรจ็ลลุ่วงเป็นอย่างดี 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อสำารวจการกระจายแพทย์ของศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่นภายหลังจบการศึกษา

หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตแล้ว 7 ปี และเปรียบเทียบการกระจายแพทย์ของศิษย์เก่าฯ ระหว่างกลุ่มที่รับเข้าศึกษา  

โดยกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มประชากรศิษย์เก่าที่จบการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1–28 จำานวน 2,706 คน 

ผลการศึกษา พบว่า ศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น มีการกระจายตัวอยู่ทุกภาคของประเทศไทย ส่วนใหญ่ยังคงอยูป่ฏิบัติงาน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 61 (1,345 คน) กรุงเทพฯ ร้อยละ 21 (453 คน) ปริมาณร้อยละ 5 (118 คน)   

นอกน้ันกระจายในภาคต่างๆ ใกลเ้คียงกนั สำาหรบัอตัราการคงอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของศิษยเ์กา่แพทยข์อนแกน่ 

สำารวจในปี 2557 พบว่าการคงอยู่ ร้อยละ 61 ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 1 จากสัดส่วนการรับเข้าศึกษากลุ่มรับตรง  

ร้อยละ 60 : กลุ่มรับจากทบวง ร้อยละ 40 พบว่าการคงอยู่ลดลงจากเดิมที่มีการสำารวจในปี พ.ศ. 2550 (อัตราการคงอยู่ 

รอ้ยละ 70) และการกระจายแพทยข์องศิษยเ์กา่ฯ ตามกลุม่รบัเขา้ศึกษาท้ังหมด 3 กลุม่ พบวา่ อตัราการคงอยูใ่นภาคตะวนั

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 ในจำานวน 2,676 คน ไม่ทราบสังกัดจำานวน 500 คน  

พบว่า สังกัดหน่วยงานรัฐ ร้อยละ 81 (1,755 คน) ทำางานเอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 19 (421 คน)  

ส่วนศิษย์เก่ากลุ่ม CPIRD สังกัดหน่วยงานรัฐ ร้อยละ 76 (25 คน) ทำางานเอกชน/ส่วนตัว ร้อยละ 24 (8 คน)   

จากข้อมูลจะเหน็ได้วา่ศิษยเ์กา่แพทยข์อนแกน่ยงัคงอยูป่ฏิบติังานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตามเปา้หมายการกระจาย

แพทยข์องภาครฐัสูงกวา่สัดส่วนทีร่บัเขา้ศึกษาของกลุม่รบัตรงสว่นศิษยเ์กา่กลุม่ CPIRD ยงัไม่เปน็ไปตามเปา้หมายของ

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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บทนำ�

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้

ก่อต้ังมาต้ังแต่ พ.ศ.2515 จากปัญหาขาดแคลนแพทย์

และบุคลากรสาธารณสุขในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

เริม่เปิดรบันักศึกษาในปี 2516 ผลติบณัฑิตแพทย์จนถงึปี

การศึกษา 2543 จำานวน 28 รุน่(1)  มแีพทย์ทีจ่บหลกัสูตร

แพทยศาสตร์บัณฑิต จำานวน 2,706 คน (ร้อยละ 96.26)  

มีอัตราการรับเข้าศึกษาตามแผนการผลิตแพทย์ของ

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 คนตามศักยภาพของโรงเรยีนแพทย์ทีจ่ะรบั

ได้และมีโรงพยาบาลสมทบรองรับการผลิตแพทย์ท่ีเพิ่ม

ขึ้นในชั้นปีที่ 6 อีก 2 โรง คือ โรงพยาบาลขอนแก่นและ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ แต่คงรับนักเรียนจาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสัดส่วนเดิมคือรับตรง:รับ

จากส่วนกลาง ร้อยละ 60 : 40 และช่วงท่ี 3 ปี 2538  

รุ่น 23 เป็นต้นไป คณะฯมีโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อ

ชาวชนบทของกระทรวงสาธารณสุข (CPIRD) นักเรียน

ของโครงการรับจากชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทั้งหมด เพื่อรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้นและปรับสัดส่วน

แพทย์ต่อประชากรในภาคอสีานให้ใกล้เคียงกบัภาคอืน่ๆ   

จากการสำารวจของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2548  

ภาคอีสานมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรตำ่าสุด 1:7,466   

ในขณะที่ในกรุงเทพมหานครมีสัดส่วนสูงสุด คือ แพทย์ 

1 คนต่อประชากร 879 คน ดังนั้น วัตถุประสงค์ในการ

ศึกษาครั้งนี้เพื่อสำารวจการกระจายแพทย์ของศิษย์เก่า 

ขอนแก่นในภูมิภาคต่างๆ 

วิธีก�รศึกษ�

เป็นการศึกษาเชิงสำารวจ กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่ม

ประชากรศิษย์เก่าแพทย์ ขอนแก่นภายหลังจบการศึกษา

หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตแล้ว 7 ปี รุ ่นท่ี 1–28  

(รบัเข้าปี 2516-2543) มีจำานวนศิษย์เก่าท้ังหมด  2,706 คน 

พืน้ท่ีในการศึกษา 76 จังหวดัของประเทศไทย  ระยะเวลา

ท่ีศึกษาต้ังแต่เดือนมกราคม -เดือนธันวาคม 2557 ลกัษณะ

ของเครื่องมือวิเคราะห์เป็นแบบสำารวจในเก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยออกแบบตารางการจัดเก็บข้อมูลจำาแนก 

แต่ละรุ ่นทั้งหมด 28 รุ ่น แต่ละรุ ่นมีข้อมูลศิษย์เก่า 

ประกอบด้วย 9 หัวข้อหลัก คือ 1) รหัสนักศึกษา  

2) ชือ่-สกลุเดิม/ชือ่-สกลใุหม่ 3) ประเภทโครงการรบัเข้า  

4) ภมิูลำาเนาเดิม 5) วนัทีส่ำาเรจ็การศึกษา (หลกัสูตรพ.บ.-

วท.บ.) 6)  สังกัดปัจจุบันของศิษย์เก่า 7) กลุ่มงาน/ 

ภาควชิาทีส่งักดั 8) ประเภทหน่วยงานทีสั่งกดั 9) ทีตั่ง้อยู่

ของหน่วยงาน วีธีดำาเนินการ ขั้นตอนแรกหัวข้อที่ 1-5  

เก็บข้อมูลพื้นฐานจากทะเบียนนักศึกษา งานบริการ

การศึกษา สำาหรับหัวข้อท่ี 3 กลุ่ม ODOD ค้นข้อมูล

นักศึกษารับทุนจากหน่วยกิจการนักศึกษา ขั้นตอนที่

สองเก็บข้อมูลหัวข้อที่ 6-9 โดยนำามาจากฐานข้อมูลศิษย์

เก่าและสบืค้นจากอนิเตอร์เน็ต ข้ันตอนทีส่ามตรวจสอบ 

ความถูกต้องจากศิษย์เก่าแต่ละรุ่น การวิเคราะห์ข้อมูล 

ใช้หน่วยนับ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย

ผลก�รศึกษ�

1. ข้อมูลทั่วไปของศิษย์เก่�

 1.1 การสำารวจข้อมูลศิษย์เก่าแพทย์ ขอนแก่น (1) 

ทั้งหมด 1-28 รุ่น จำานวนรับเข้าศึกษา  2,811 คน จำานวน

ที่จบหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 2,706 คน (ร้อยละ 

96.26)  (ตารางที่  1)

เม่ือจำาแนกเป็น 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 ที่ยังคงอยู ่

มีจำานวนท้ังส้ิน 2,674 คน ทราบทีอ่ยู ่ร้อยละ 83 (2,223 คน)   

ไม่ทราบที่อยู่ ร้อยละ 17 (451 คน) ตารางที่ 2 
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ต�ร�งที่ 1 อัตราการจบของศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น จำาแนกเป็น 3 ช่วงเวลา (รุ่น 1-28)

รุ่น รับเข้�(คน) จบ(คน) อัตร�จบ(ร้อยละ)

รุ่น1-10 582 553 95.02

รุ่น11-20 997 951 95.39

รุ่น21-28 1,232 1,202 97.56

รวม 2,811 2,706 96.26

ต�ร�งที่ 2 จำานวนข้อมูลที่อยู่ของศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น จำาแนกเป็น 3 ช่วงเวลา

รุ่น จำ�นวนปัจจุบัน ทร�บที่อยู่ ไม่ทร�บที่อยู่

รุ่น1-10 536 469 67

รุ่น11-20 941 844 97

รุ่น21-28 1,197 910 287

รวม 2,674 2,223 451

2. ก�รกระจ�ยแพทย์ของศษิย์เก่�แพทย์ ขอนแก่น

 2.1 การกระจายแพทย์ของศิษย์เก ่าแพทย  ์

ขอนแก่นรุ่น 1-28

ศิษย์เก่าแพทย์ ขอนแก่น รุ ่น 1-28 ในจำานวน 

2,706 คน ท่ีทราบท่ีอยู่ 2,215 คน สามารถสืบค้นการก

ระจายแพทย์ในภาคต่างๆได้ดังตาราง 3 ศิษย์เก่าอยู ่

ปฏิบัติงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 61  

(1,345 คน) กรงุเทพฯ ร้อยละ 21 (453 คน) ปรมิาณร้อยละ 5 

(118 คน) นอกนั้นกระจายในภาคต่างๆใกล้เคียงกัน

เม่ือจำาแนกศิษย์เก่า เป็น 3 ช่วงเวลา พบว่า  

ช่วง 10 ปีแรก (รุ่น1-10) มีอัตราการอยู่ปฏิบัติงานในภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื ร้อยละ 54 (255 คน) ช่วง ปีท่ี 11-20  

(รุ่น11-20) มีอัตราการอยู่ปฏิบัติงานในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ร้อยละ 59 (488 คน) และช่วง ปีที่ 21-28  

(รุ่น21-28) มีอัตราการอยู่ปฏิบัติงานในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ร้อยละ 66 (602คน) ตารางที่ 3 

ต�ร�งที่ 3 การกระจายแพทย์ของศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น รุ่น 1-28

รุ่น
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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
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ต�ร�งที่ 4  จำาแนกการกระจายแพทยข์องศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่นตามกลุ่มรับเข้า

 

รุ่น

กลุ่มรับตรง กลุ่มรับจ�กทบวง รวม 

รับเข้� ปฏิบัติง�นภ�คตะวัน

ออกเฉียงเหนือ

อื่นๆ รับเข้� ปฏิบัติง�นภ�คตะวัน

ออกเฉียงเหนือ

อื่นๆ

รุ่น 1-10 327 189 97 210 65 122 537

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

 เม่ือศึกษาการกระจายแพทย์ตามกลุ่มรับ

เข้าของศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น รุ ่น 1-28 ในจำานวน  

2,559 คน (ไม่นบัรวมโควตาพเิศษอืน่ๆ) พบว่า กลุม่รบัตรง  

มีอัตราการอยู่ปฏิบัติงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ร ้อยละ 71 (916 คน)  และภาคอื่นๆ ร ้อยละ 29  

(368 คน) ส่วนกลุ่มรับจากทบวง มีอัตราการอยู่ปฏิบัติ

งานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 45 (387 คน) 

และภาคอื่นๆ ร้อยละ 55 (480 คน) ตารางที่ 4

(กลุ ่มรับตรง ไม่ทราบท่ีอยู ่ จำานวน 298 คน   

กลุ่มรับจากทบวงไม่ทราบที่อยู ่จำานวน 164 คน)

หากศึกษาอัตราการอยู่ปฏิบัติงานในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือของศิษย์เก่าแพทย์ ขอนแก่น ช่วงเวลา 

พบว่า ช่วง 10 ปีแรก (รุ่น1-10) กลุ่มรับตรง มีอัตรา

การอยู่ปฏิบัติงานคิดเป็น ร้อยละ 66 (189 คน) และ 

กลุ ่มรับจากทบวง  ร ้อยละ 35 (65 คน) ช ่วงท่ี 2  

( รุน่11-20) กลุม่รบัตรง  มอีตัราการอยูป่ฏบัิติงานคดิเป็น 

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 จำานวน 28 คน และ

เริ่มโครงการ CPIRD 2 ปีการศึกษา 2543 เป็นรุ่น 28 

เป็นต้นมา จำานวน 14 คน จบการศึกษา 42 คน ทราบทีอ่ยู่ 

35 คนและไม่ทราบท่ีอยู่ 7 คน  ศิษย์เก่ากลุ่ม CPIRD  

คงอยู่ปฏิบัติงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 69 

(24 คน) และภาคอื่นๆ ร้อยละ 31 (11 คน) (ตารางที่ 5)  

ต�ร�งที่ 5 การกระจายแพทยข์องศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่นโครงการ CPIRD ขอนแก่น 

CPIRD รับเข้� ปฏิบัติง�นภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ อื่นๆ ไม่ทร�บที่อยู่

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
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ต�ร�งที่ 6  ประเภทหน่วยงานที่สังกัดของศิษย์เก่าแพทย ์ขอนแก่นรุ่น 1-28

รุ่น หน่วยง�นรัฐ เอกชน/ส่วนตัว รวม

รุ่น1-10 367 104 471

รุ่น11-20 648 171 819

รุ่น21-28 740 146 886

รวม 1,755 421 2,176

3. ประเภทหน่วยง�นที่สังกัดของศิษย์เก่�ขอนแก่น

เม่ือศึกษาสังกัดท่ีปฏิบัติงานของศิษย์เก่าแพทย์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่น 1-28 ในจำานวน 2,676 คน   

ไม่ทราบสังกัดจำานวน 500 คน พบว่า สังกัดหน่วย 

งานรัฐ ร้อยละ 81 (1,755 คน)  ทำางานเอกชน/ส่วนตัว  

ร้อยละ 19  (421 คน)  (ตารางที่ 6) 

เมื่อจำาแนกศิษย์เก่า เป็น 3 ช่วงเวลา พบว่า  

ช่วง 10 ปีแรก ( รุ่น1-10) สังกัดหน่วยงานรัฐ ร้อยละ78 

(367 คน)  ทำางานเอกชน/ส่วนตัว ร้อยละ 22 (104 คน)  

ช่วงที ่2 (รุน่11-20) สงักดัหน่วยงานรฐั ร้อยละ 79 ( 648 คน) 

ทำางานเอกชน/ส่วนตัวร้อยละ 21 (171 คน) และช่วงท่ี 3  

(รุ่น 21-28) สังกัดหน่วยงานรัฐ ร้อยละ 84 (740 คน)  

ทำางานเอกชน/ส่วนตัว ร้อยละ16 (146 คน)  

เม่ือศึกษาสังกัดที่ปฏิบัติงานของศิษย์เก่าแพทย์ 

โครงการ CPIRD ขอนแก่น จำานวน 33 คน พบว่า  

สังกัดหน่วยงานรัฐ ร้อยละ 76 (25 คน) ทำางานเอกชน/ 

ส่วนตัว ร้อยละ 24  (8 คน)  (ตารางที่ 7)

ต�ร�งที่ 7  สังกัดของศิษย์เก่าโครงการ CPIRD ขอนแก่น

CPIRD หน่วยง�นรัฐ เอกชน/ส่วนตัว รวม

รุ่น23 8 2 10

รุ่น24 8 1 9

รุ่น25 4 4 8

รุ่น28 5 1 6

รวม 25 8 33

วิจ�รณ์และข้อเสนอแนะ

การกระจายแพทย์ของศิษย์เก่าแพทย์ ขอนแก่น 

ในภาพรวมเป็นไปตามนโยบายภาครฐัและสอดคล้องกบั

ปณิธานของคณะฯ “ในการผลติบณัฑติสาขาแพทยศาสตร์

ที่เน้นด้านเวชปฏิบัติท่ัวไปและสุขภาพชุมชน เพื่อแก้

ปัญหาการขาดแคลนแพทย์โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ

ในการผลิตบัณฑิตร่วมกับสถาบันร่วมผลิตแพทย์ของ

กระทรวงสาธารณสุข” โดยศิษย์เก่าแพทย์ ขอนแก่นมี

ส่วนสำาคัญในการขยายการผลิตแพทย์ตามโครงการผลิต

แพทย์เพิ่มฯทั้งโครงการ CIPRD (The Collaborative 

Project to Increase Production of Rural Doctors) และ

โครงการ ODOD (โครงการกระจายแพทย์ 1 อำาเภอ 1 ทุน)  

ส่วนใหญ่ศิษย์เก่าจะเป็นผู้บริหารของศูนย์แพทยศาสตร์
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ศึกษาชั้นคลินิกของสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กับคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 4 สถาบัน คือ

โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลมหาสารคาม รวมท้ัง

โรงพยาบาลร่วมสอนในเครือข่ายของคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง

จากการที่ภาครัฐมีนโยบายรับนักเรียนจากภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ 

มหา วิทยาลัยขอนแก ่นโดยวิ ธีรับตรง  ( โควต ้ า )  

ร้อยละ 60 และคาดการณ์ว่าจะมศิีษย์เก่ากลุม่นีไ้ม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 60 ยังคงอยู่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จากการศึกษา

พบว่านโยบายดังกล่าวมีผลโดยตรงทำาให้ศิษย์เก่าส่วนใหญ่

ยังคงอยู ่ ในพื้นท่ีชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ร้อยละ 61 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 1 แต่มีอัตราลดลง

เม่ือเปรยีบเทียบกบัการคงอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ของศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น ในช่วงปี 2550 (2) มีอัตรา

การคงอยู่ปฏิบัติงานในพื้นที่ร้อยละ 70 และปี 2553 (3)  

มีอัตราการคงอยูป่ฏบิติังานในพืน้ท่ีร้อยละ 74.9 ถงึแม้จะมี

อตัราการคงอยูล่ดลงกต็ามแต่ยงัคงอยูใ่นเป้าหมายเดิม คอื 

ร้อยละ 60 ยกเว้นศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่นโครงการผลิต

แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CIPRD) ที่มีอัตราการคงอยู่

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 69 ซึ่งเป้าหมายของ

โครงการอยู่ท่ีร้อยละ 100 จึงไม่เป็นตามคาดหมายและ

มีบางส่วนออกไปทำางานเอกชนหรือประกอบกิจการ 

ส่วนตัว ร้อยละ 24 ส่วนกลุ่มศิษย์เก่าที่รับมาจากทบวง  

มีอตัราการอยูป่ฏบัิติงานในตะวนัออกเฉยีงเหนอื ร้อยละ 

45 เกินเป้าหมายร้อยละ 5

ในปัจจุบันที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ไม่เป็นอุปสรรคต่อ

การคมนาคม ความเจรญิก้าวหน้าทางการศึกษา เศรษฐกจิ 

สังคม และวัฒนธรรม ทำาให้ศิษย์เก่าขอนแก่นยังคง

เลือกที่จะอยู่ในถิ่นเดิมในเมืองใหญ่ท่ีเป็นศูนย์กลางการ

ศึกษา เศรษฐกจิ สังคมฯมากกว่าการเข้าไปอยูใ่นกรงุเทพ  

(ร้อยละ 21) และปริมณฑล (ร้อยละ 5) แต่ยังเป็นอัตรา 

ท่ีสูงกว่าการสำารวจปี 2550 (2) ร้อยละ 11.65 และสำารวจปี 

2553(3) ร้อยละ 9.8

แต่อย่างไรก็ตามการสำารวจข้อมูลในครั้งน้ีมีข้อ

จำากัดด้านการย้ายท่ีอยู่ของศิษย์เก่าเน่ืองจากการลาไป

ศึกษาต่อระดับสูงข้ึนไปศิษย์เก่าจำาเป็นต้องย้ายสังกัด

ตามความต้องการของหน่วยงานทำาให้ข้อมูลมีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและศิษย์เก่าที่ไม่ทราบท่ีอยู่ส่วน

ใหญ่มาจากการเปลีย่นชือ่หรอืนามสกลุ จงึควรมกีารปรบั

ฐานข้อมูลกับตัวแทนรุ่นอย่างต่อเนื่อง  

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการสำารวจการคงอยู่ในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือของศิษย์เก่า ขอนแก่น และปรับฐานข้อมูล 

เป็นระยะทุก 5 ปี 

2. ควรมีการติดตามศิษย์เก่าที่ไม่ทราบสังกัดหรือ

ย้ายที่อยู่ เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล

3. ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับศิษย์

เก่าแพทย์ขอนแก่นต่อไป

กิตติกรรมประก�ศ

ขอขอบคุณคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ผู้ให้ทุนวิจัยและผู้ให้ข้อมูลทำาให้งานบรรลุผล

สำาเร็จเป็นอย่างดี 

เอกส�รอ้�งอิง
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ และนำา

ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาใช้ประกอบการจัดทำาหลักสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ

ของผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ เครื่องวิจัยเป็นแบบสอบถาม โดยแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมายผู้ปฏิบัติ

งานด้านการประกันคุณภาพระดับคณะภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำานวน 80 คน โดยวิจัยครั้งน้ีวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยใชส้ถติิพืน้ฐานคอืคา่ความถี ่(F) และค่ารอ้ยละ (%) โดยวธีิการสุม่อยา่งงา่ย ซ่ึงพบวา่ มีความต้องการพฒันาศักยภาพ

ของผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ มากท่ีสุด คือ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 

เพื่อการดำาเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) (ร้อยละ28.8), การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์สำานักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (ร้อยละ17.5), การจัดระบบเอกสารอ้างอิงตามตัวชี้วัด (ร้อยละ15.0) ตามลำาดับ ผลการ

ศึกษาครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์ได้แนวทางการพัฒนาหลักสูตรศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ พร้อมท้ัง

สร้างความรู้ความใจแนวทางการประเมินคุณภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ และสนับสนุน ส่งเสริมการ

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มีการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้นวทางการปฏบัิติการประเมนิและประกนัคุณภาพอยา่งต่อเนือ่ง

คำ�สำ�คัญ : การพัฒนาศักยภาพ  ผู้ปฏิบัติงาน  การประกันคุณภาพ  การพัฒนา



KKU Institutional Research 2016; 4(1) 45

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.บทนำ�

การดำาเนินงานตามระบบและกลไกการประเมิน

คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำาหนดให้

มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในเป็นประจำาทุกปีการ

ศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการ

ดำาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ในการพัฒนา

ระบบการประเมินคุณภาพภายในจึงได้มีการพัฒนา

เกณฑ์ / มาตรฐานและตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยเพื่อ

นำามาใช้ประกอบกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายในเป็นประจำาทุกปีการศึกษา ซ่ึงปัจจัยด้านภาวะ

ผู ้นำาของผู ้บริหาร เป็นปัจจัยหลักท่ีจะผลักดันงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาให้ประสบความสำาเร็จตาม

ที่มหาวิทยาลัยมุ่งหวัง รองมาเป็นปัจจัยด้านความรู ้ 

ความเข้าใจของบุคลากร ปัจจัยด้านนโยบาย วิสัยทัศน์ 

และวัตถุประสงค์ ตามลำาดับ (1) ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงาน

ด้านประกันคุณภาพก็เป็นส่วนหน่ึงในการประสาน  

เชือ่มโยงข้อมูลต่างๆ เกบ็รวบรวมภายในคณะ โดยบุคลากร 

ที่เกี่ยวข้องน้ันยังขาดความเข้าใจในการดำาเนินการ

ประกันคุณภาพภายใน ท่ีแท้จริง และบุคลากรมีความ

ต้องการท่ีจะได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเก่ียว

กับการประกันคุณภาพภายใน (2) ในการส่งเสริมความ

รู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ของหลักเกณฑ ์

ตัวชี้วัดซึ่งมีหลายตัวไม่ว่าจะเป็นตัวชี้วัดของ สำานักงาน

รบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศึกษา (องค์กร

มหาชน) (สมศ.) สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา

(สกอ.) และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินงาน

ที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการปฏิบัติหน้าที่ประสานให้

รายละเอียดท่ีถูกต้องกับผู้เก็บรวบรวมข้อมูลของคณะ  

เพื่อส่งผลให้เกิดความถูกต้องมากยิ่งขึ้นและเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน

ดังน้ันในการเพิ่มพูนศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้าน

ประกันคุณภาพ การจัดอบรมก็เป็นแนวทางหน่ึงเพื่อ

เพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ  

ซึง่จากการจดัอบรมในปีทีผ่่านมาพบว่ามีปัญหา เนือ่งด้วย

แต่ละคนมีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์การท่ีแตก

ต่างกัน ซ่ึงจากสภาพดังกล่าวปัญหาที่เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติ

งานด้านคุณภาพภายใน นัน้พบว่า มีความรู ้ประสบการณ์ 

อายุการทำางาน และความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน ผู้ปฏิบัติ

งานมีภาระงานนอกเหนือจากงานด้านประกันคุณภาพ

และคิดว่าไม่ใช้ภาระงานในตำาแหน่งงานของตนโดยตรง 

และมกีารเปลีย่นแปลงตัวผูร้บัผดิชอบทำาให้ขาดความต่อ

เนือ่ง ทัง้นีย้งัขาดความรูใ้นด้านความเข้าใจในการตีความ

หมายของเกณฑ์การตรวจประเมินท่ีไม่ตรงกัน รวมทั้ง

การรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆ ที่อ้างอิง ทั้งเกณฑ์
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) 

และตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายใน (IQA)

จากปัญหาท่ีพบดังกล่าว  ผูว้จิยัจงึต้องการหาความ

ต้องการการพฒันาศักยภาพของผูป้ฏบัิติงานด้านประกนั

คุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำาผลมาหาแนวทาง

และจัดทำาแผนหรือกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติ

งานด้านประกันคุณภาพ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง

กับความต้องการของผู ้ เข ้ารับการฝึกอบรมให้เกิด

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2.วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาความต้องการการพัฒนาศักยภาพ 

ผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ

2.2 เพื่อนำาข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยมาใช้ประกอบ

การจัดทำาหลักสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความ

ต้องการในการพัฒนาศักยภาพของผู ้ปฏิบัติงานด้าน

ประกันคุณภาพ

3.วิธีก�รดำ�เนินง�น

3.1 แหล่งข้อมูล

      - สถิติการเข้ารับการฝึกอบรมด้านการประกัน

คุณภาพภายใน

     - ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าอบรม/สัมมนา 

      - ข้อมูลจากผู้บริหารระดับสถาบัน ระดับคณะ

และหน่วยงาน 

3.2 ประชากรและขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

      - บุคลากรสายสนับสนุน ภายในมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ที่ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ

      - ขนาดของกลุ่มตัวอย่างผู้ปฏิบัติงานด้านการ

ประกันคุณภาพ จำานวน 100 คน กลุ่มตัวอย่าง 80 คน  

โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง

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. วเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

โดยใช้สถติิการแจกแจงความถีแ่ละค่าร้อยละ (Percentage)

     2. ข้อมูลที่เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open 

End) เป็นข้อคดิเหน็เกีย่วกบัการความต้องการการพฒันา

ศักยภาพผู ้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ โดยสรุป

ประเด็นที่สำาคัญนำาเสนอโดยเรียงตามลำาดับความถี่ของ

จำานวนผู้ตอบแบบสอบถาม

4. ผลก�รวิจัยและอภิปร�ยผลก�รวิจัย 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู ้ปฏิบัติงานด้านประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 กลุ ่มผู ้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 84 มีวุฒิการ

ศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทมีสัดส่วนใกล้เคียงคิด

เป็นร้อยละ 55 และ 50 ตามลำาดับ มีอายุเฉลี่ยประมาณ  

34 ปี ตำาแหน่งงานส่วนมากเป็นนักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน (ร้อยละ 55) รองมาเป็นนักวิชาการ ร้อยละ 7  

และมีประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพระหว่าง 1-4 ปี 

ร้อยละ 61.3 และมีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ร้อยละ 38.7 

ตามลำาดับ 
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ต�ร�งที่ 1 วามต้องการด้านการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการประกันคุณภาพเรียงลำาดับจากมากท่ีสุดถึงน้อยที่สุด  

  3 อันดับแรก

ที่ ก�รฝึกอบรมด้�นประกันคุณภ�พ ร้อยละ/

คว�มถี่

เหตุผลที่ต้องก�รฝึกอบรม

1 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง

ตามเกณฑ์ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ

การดำาเนินงานที่เป็นเลิศ

28.8

(23)

- วิธีการ เทคนิคการเขียนรายงานที่ถูกต้องและ

สอดคล้อง ตรงตามประเด็นเกณฑ์คุณภาพการ

ศึกษาเพื่อการดำาเนินที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อให้

ครอบคลุมทุกประเด็นของเกณฑ์ EdPEx

2 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง

ตามเกณฑส์ำานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา

17.5

(14)

- วิธีการ เทคนิคการเขียนรายงานที่ถูกต้องและ

สอดคล้อง ตรงตามประเด็นเกณฑ์การตรวจ

ประเมินคุณภาพภายใน (IQA) เพื่อให้ครอบคลุม

ทุกประเด็นตามเกณฑ์ IQA

3 การจัดระบบเอกสารอ้างอิงตามตัวชี้วัด 15.0

(12)

-วิธีการจัดเก็บ จัดเตรียม เอกสารหลักฐาน ที่ตรง

ตามความหมายของตัวชี้วัด และตรงกับความเข้าใจ

ของผู้ตรวจประเมิน

จากตารางท่ี 1 พบว่า ความต้องการด้านการพฒันา

และฝึกอบรมด้านการประกันคุณภาพเรียงลำาดับจาก

มากที่สุดถึงน้อยท่ีสุด (3 อันดับ) พบว่า จากการสำารวจ

ผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพมีความต้องการในการ

ฝึกอบรมมากที่สุดในเรื่อง การเขียนรายงานการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินงาน

ที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ร้อยละ28.8), การเขียนรายงานการ

ประเมินตนเองตามเกณฑ์สำานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) (ร้อยละ17.5), การจัดระบบเอกสาร

อ้างอิงตามตัวชี้วัด) (ร้อยละ15.0) ตามลำาดับ 

4.2 โอกาสในการพัฒนาตนเองด้านการประกัน

คุณภาพ เพื่อให้การทำางานด้านการประกันคุณภาพให้

มีประสิทธิภาพ พบว่า จากการสำารวจผู้ปฏิบัติงานด้าน

ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น สรุปประเด็นท่ี

สำาคัญ ดังนี้

 - การถ่ายทอดทอดชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับ

บุคคล และความร่วมมือในทุกภาคส่วน(ทั้งภาควิชาและ

คณะ) เพือ่ให้มีความรูค้วามเข้าใจด้านประกนัคุณภาพ ให้

มีความสอดคล้องในการดำาเนินงาน

 - ความรู้ความเข้าใจเกณฑ์ ตัวชี้วัด ด้านการ

ประกันคุณภาพ สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(สกอ.)  สำานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพ

การศึกษา(องค์กรมหาชน)(สมศ.) รวมถึงคำานิยามของ

ตัวชี้วัดที่ถูกต้องแม่นยำาทำาให้สามารถทำางานให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด

 - พัฒนาในส่วนของการเขียนรายงานการ

ประเมินตนเองตามเกณฑ์ เกณฑ์คุณภาพการศึกษา 

เพื่อการดำาเนินงานที่เป็นเลิศ/เกณฑ์การตรวจประเมิน

คุณภาพภายใน

 - การวิเคราะห์ประเด็นคำาถามตามตัวชี้วัด  

ถงึเอกสารและหลกัฐานท่ีต้องการ เพือ่ใช้ในการรวบรวม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 - พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ

ประกันคุณภาพ (CHE QA) ระบบฐานข้อมูลการดำาเนิน

งานด้านการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ

 - การจัดทำาแผนพัฒนาปรับปรุงตัวชี้วัดที่ยัง

ไม่บรรลุเป้าหมาย การจัดช่องทางการรายงานผลตาม

ตัวชี้วัด ที่สามารถทราบสถานการดำาเนินงานได้อย่าง 



48 ความต้องการการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต่อเน่ือง รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบประกันคุณภาพ 

เพื่อการบริหารจัดการองค์กร โดยเฉพาะหน่วยงานทาง

ด้าน ICT

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางในการ

พัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ เพื่อเพิ่ม

ให้การทำางานให้ประสิทธิภาพ พบว่า จากการสำารวจผู้

ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สรุปประเด็นที่สำาคัญ ดังนี้

    4 .3 .1  การพัฒนา ทักษะการวิ เคราะห ์  

การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ข้อเสนอแนะแนว

ทางในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ 

พบว่า

 - การฝึกปฏิบัติ (ภาคทฤษฎี-ปฏิบัติ)

 - การฝึกจากกรณีศึกษา

 - การให้มคีำาปรกึษาจากพีเ่ลีย้ง/ระบบ 

วิทยากรกลุ่ม

    4.3.2 ความรู ้ความเข ้าใจเกณฑ์ ตัวชี้วัด  

ด้านการประกันคุณภาพ ท้ัง เกณฑ์คุณภาพสำานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพือ่การดำาเนินงานทีเ่ป็นเลศิ(EdPEx) ข้อเสนอ

แนะแนวทางในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการประกัน

คุณภาพ พบว่า

 - ความรูข้้อกำาหนด เกณฑ์การประเมิน 

หลักฐานเชิงประจักษ์

 - ตัวอย่างรปูแบบวธีิการของหน่วยงาน

ที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน

 - สรุปประเด็นปัญหาและนำาเป็นแนว

ปฏิบัติที่ดี 

    4.3.3 การถ่ายทอดทอดชี้วัดระดับองค์กรสู่

ระดับบุคคล และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกส่วน 

รวมถึงมีเจตคติท่ีดีต่อการประกันคุณภาพ ข้อเสนอ

แนะแนวทางในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการประกัน

คุณภาพ พบว่า

 - แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคหรือแนว

ปฏิบัติท่ีดีในการถ่ายทอดตัวชี้วัดของคณะ/หน่วยงาน  

ที่ประสบความสำาเร็จ

 - เทคนิค วิธีการในการส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย ทุกคนให้ความสำาคัญ

ของการประเมินคุณภาพ แนวทางสำาหรับผู้บริหารและ 

ผู้ดำาเนินงานประกันคุณภาพ

 - การสร้างแรงจูงใจในการดำาเนินงาน

ด้านการประกันคุณภาพแก่บุคลากร

    4.3.4 การเก็บเอกสารอ้างอิงได้ถูกต้องตรง

เกณฑ์ ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน

ด้านการประกันคุณภาพ พบว่า

 - การวิเคราะห์และจัดเอกสารตาม 

 ตัวชีว้ดั 

 -  ประเด็นปัญหาการเตรียมเอกสาร

    4.3.5  นโยบายและแนวทางการตรวจประเมิน 

การวางแผนการประกันคุณภาพ ท่ีสอดคล้องกับวิสัย

ทัศน์กลยุทธ์และพันธกิจของคณะ/หน่วยงาน ข้อเสนอ

แนะแนวทางในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการประกัน

คุณภาพ พบว่า

 -  นโยบายด้านการประกนัคุณภาพ และ

การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพขององค์ของ 

ผู้บริหาร

 - กระบวนการ รูปแบบการประกัน

คุณภาพ

    4.3.6  การจดัการระบบฐานข้อมูลการประกนั

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 การคิดวิเคราะห์ ในการจัดทำาแผน  

Improvement plan ติดตามและประเมินผลกำาหนดตัว

ช้ีวัด คู่เทียบ ของระบบการประกันคุณภาพ ข้อเสนอ

แนะแนวทางในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการประกัน

คุณภาพ พบว่า
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 -  ความรูด้้านการติดตามการประเมนิผล 

คู่มือการติดตามผล 

 - วิธีการกำาหนดตัวชี้วัด คู่เทียบผลการ

ดำาเนินการตามตัวชี้วัดทุกองค์ประกอบ

    4.3.8 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติท่ี

ดี หรือการดูงานหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับรางวัลดีเด่น

หรือมีผลการดำาเนินงานด้านประกันคุณภาพท่ีเป็นเลิศ 

(Best practice) ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา 

ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ พบว่า

 - ถอดองค์ความรู้สู่กาปฏิบัติ

 - การศึกษาดูงานหน่วยงานท่ีมีการปฏบัิติ

ที่เป็นเลิศ

5. สรุปผลก�รวิจัย  (ต�มวัตถุประสงค์)

ผู้วิจัยสรุปผลก�รวิจัยต�มวัตถุประสงค์ดังนี้

5.1 ความต้องการการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติ

งานด้านประกันคุณภาพมีความต้องการในการมากท่ีสุด

ในเรื่อง 1) การเขียนรายงานการประเมินตนเองตาม

เกณฑ์ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินงานที ่

เป็นเลิศ (EdPEx) (ร้อยละ 28.8) เน่ืองจากมหาวิทยาลัย

ได้มีนโยบายในการส่งเสริมกระบวนการการใช้เกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

ทุกระดับคณะ หน่วยงาน ปัญหาด้านการเขียนรายงาน 

ซ่ึงยังไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ ความเชื่อมโยง สภาพ

ความเป็นจริงของเกณฑ์, 2) การเขียนรายงานการ

ประเมินตนเองตามเกณฑ์ สำานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) (ร้อยละ 17.5) เน่ืองจากการเขียน

รายงานเชิงกระบวนการตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้มี

ความสอดคล้องกับหลักฐานอ้างอิง, 3) การจัดระบบ

เอกสารอ้างอิงตามตัวชี้วัด (ร้อยละ 15.0) เน่ืองจาก  

ขาดการวิเคราะห์เอกสารอ้างอิง การจัดลำาดับ คุณภาพ

ของเอกสารอ้างอิงไม่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการ

ดำาเนินงาน ตามลำาดับ   

5.2  การพัฒนาเน้ือหาการฝึกอบรมท่ีสอดคล้อง

กับความต้องการการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านประกัน

คณุภาพ พบว่า เหตุผลความต้องการในการพฒันาเนือ้หา

การฝึกเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ดังนี้ 

 -  ในการอบรมควรกำาหนดให้มทีัง้ภาคทฤษฏี

และภาคปฏิบัติ และมี case sturdy เพื่อให้เกิดการเรียนรู้

เพิ่มเติมในการนำาไปดำาเนินงาน

 - มีแนวทางปฏิบัติที่ดีขององค์กรท่ีได้รับ

รางวัล หรือมีคะแนนที่ได้รับการยกย่อง เพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ เพื่อจะได้ทราบแนวทางในการได้มาซึ่งผลลัพธ์ 

ของการดำาเนินงาน จากองค์กร หน่วยงาน ทีป่ระสบความ

สำาเร็จ

 - ขยายกลุ ่มเป้าหมาย วิธีการ เทคนิคใน

การถ่ายทอดตัวช้ีวัดทางด้านการประกันคุณภาพให้

ครอบคลุมทุกส่วนงาน  

 - มีแนวทางระบบการประเมินคุณภาพ ของ

รายละเอียดตัวชี้วัด รวมถึงการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน

อย่างเป็นระบบ 

ผลการศึกษาครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ได้แนวทาง

การพฒันาหลกัสูตรศักยภาพผูป้ฏบัิติงานด้านการประกนั

คุณภาพ พร้อมท้ังสร้างความรู ้ความใจแนวทางการ

ประเมินคุณภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ 

และสนับสนนุ ส่งเสรมิการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติการประเมิน

และประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

6. ปัญห� อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญห� อุปสรรค

1. การศึกษาครั้งนี้ในการสอบถามความต้องการ

ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเชิงคุณภาพเป็นคำาถามปลายเปิด  

ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวจึงมีความ

หลากหลายในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2. ประสบการณ์ของผูต้อบแบบสอบถามทีม่คีวาม

แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย จากผลการวิจัย  

สิ่งที่ควรจะดำาเนิน คือ
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1. การจัดทำาแบบสอบถามในกรณีท่ีเป็นการจัด

ลำาดับความสำาคัญควรให้เป็นระดับความต้องการของ

แต่ละหัวข้อเพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูล

2. คำาถามปลายเปิดควรมีประเด็นท่ีเจาะจงใน

แบบสอบถาม เพือ่ในการรวบรวมข้อมูล และสรปุผลจาก

ข้อคิดเห็นต่างๆได้อย่างชัดเจน

ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยในครั้งต่อไป

1. ศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัด

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการประกันคุณภาพของผู้ปฏิบัติ

งานประกันคุณภาพ

2. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านประกัน

คุณภาพ

7. กิตติกรรมประก�ศ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ท่ีปรึกษาวิจัยสถาบัน และ

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพประจำาคณะ  

ที่ทำาให้การวิจัยในครั้งน้ีสำาเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี และ 

ขอขอบพระคุณมหาวทิยาลยัขอนแก่นท่ีสนบัสนุนทนุใน

การทำาวิจัยสถาบันครั้งนี้
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บทคัดย่อ

สำ�นักวิช�ศึกษ�ทั่วไปได้เล็งเห็นคว�มสำ�คัญของก�รพัฒน�บุคล�กร โดยมุ่งเน้นก�รว�งแผนพัฒน�บุคล�กรจ�ก

นโยบ�ยขององค์กรในก�รพัฒน�สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำ�ตำ�แหน่ง ก�รศึกษ�วิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์  

1) เพื่อศึกษ�สภ�พปัญห�ก�รพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กรส�ยสนับสนุนของสำ�นักวิช�ศึกษ�ทั่วไป 2) ศึกษ�คว�มต้องก�ร

ในก�รพฒัน�ศักยภ�พของบุคล�กรส�ยสนบัสนุน และ 3) ห�แนวท�งในก�รพฒัน�ศักยภ�พบุคล�กรส�ยสนบัสนุนของ

สำ�นักวิช�ศึกษ�ทั่วไป วิธีดำ�เนินก�รวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบวิจัยเชิงสำ�รวจ กลุ่มตัวอย่�งที่ใช้เป็นบุคล�กรส�ยสนับสนุน

สังกัดสำ�นักวิช�ศึกษ�ทั่วไป มห�วิทย�ลัยขอนแก่น ที่ปฏิบัติง�นม�แล้วไม่น้อยกว่� 6 เดือน จำ�นวน 20 คน เก็บข้อมูล

โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม 2553 – 30 กันย�ยน 2555 และใช้แบบสอบถ�ม (questionnaire) สถิต ิ

ที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่�คว�มถี่ ค่�ร้อยละ  ค่�เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนม�ตรฐ�น ผลก�รศึกษ�พบว่� 

สภ�พปญัห�ในก�รพฒัน�บคุล�กรส�ยสนับสนนุทีผ่�่นม�พบว�่บคุล�กรสว่นใหญ่เหน็ว�่ ด้�นทีมี่ปัญห�ม�กกว�่

ด้�นอืน่ๆ คือ ด้�นท่ีบุคล�กรไม่มีเวล�เข้�พฒัน� เพร�ะไมส่�ม�รถปลกีตัวออกจ�กง�นประจำ�ได้ เน่ืองจ�ก บุคล�กรส่วน

ใหญ่ปฏิบัติง�นเก่ียวกับก�รให้บริก�รนักศึกษ�และอ�จ�รย์ผู้สอน ห�กเป็นช่วงเวล�ที่มีก�รจัดก�รเรียนก�รสอนยิ่ง 

ไม่ส�ม�รถปลีกตัวเพื่อเข้�ร่วมอบรมหรือสัมมน�ได้เลย 

คว�มต้องก�รในก�รพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กรส�ยสนับสนุน ในคว�มคิดเห็นของบุคล�กรส่วนใหญ่ คือ 1) คว�ม

รู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับเป้�หม�ย และภ�รกิจของหน่วยง�นที่ท่�นสังกัด 2) คว�มส�ม�รถในก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ 3) คว�ม

รู้เรื่องก�รว�งแผน ก�รวิเคร�ะห์ง�น และก�รตัดสินใจเมื่อมีปัญห�ในก�รปฏิบัติง�น 

แนวท�งก�รพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กรส�ยสนับสนุน พบว่� ด้�นท่ีบุคล�กรคิดว่�มีแนวท�งก�รพัฒน�ศักยภ�พ

บุคล�กรส�ยสนับสนุนม�กที่สุดคือ ก�รอบรม สัมมน� และประชุมเชิงปฏิบัติก�ร ก�รศึกษ�ดูง�น และก�รศึกษ�จ�ก

ตำ�ร� ระเบียบข้อบังคับต่�งๆ 

คำ�สำ�คัญ : สภ�พปัญห�  คว�มต้องก�ร  แนวท�งก�รพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กร
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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. บทนำ�

สำ�นักวิช�ศึกษ�ท่ัวไป มห�วิทย�ลัยขอนแก่น  

แบ่งกลุ ่มภ�รกิจเป็น 3 กลุ ่มภ�รกิจ คือ กลุ ่มภ�รกิจ

วชิ�ก�ร กลุม่ภ�รกจิบรหิ�ร กลุม่ภ�รกจิแผนและประกนั

คุณภ�พ และมีบุคล�กรท้ังส้ิน 20 คน จำ�แนกเป็นเป็น 

บคุล�กรกลุม่ภ�รกจิวชิ�ก�ร 11 คน บุคล�กรกลุม่ภ�รกจิ

บริห�ร 6 คน และบุคล�กรกลุ่มภ�รกิจแผนและประกัน

คุณภ�พ 3 คน บุคล�กรส�ยสนับสนุนของสำ�นักวิช�

ศึกษ�ท่ัวไปส่วนใหญ่ มีประสบก�รณ์ในก�รปฏิบัติง�น

อยู่ในระหว่�ง 1-3 ปี และก�รปรับโครงสร้�งองค์กรเมื่อ

วันที ่27 มกร�คม 2554  มผีลให้บุคล�กรสำ�นกัวชิ�ศกึษ�

ทัว่ไปต้องปรบัเปลีย่นภ�ระง�นใหม่ รวมทัง้ในก�รดำ�เนิน

ง�นมีข้อจำ�กัดหล�ยด้�น ได้แก่ ด้�นอัตร�กำ�ลังซึ่งมีน้อย 

บคุล�กรท่ีรบัผดิชอบแต่ละง�นมเีพยีง 1-2 คน แต่มภี�ระ

ง�นจำ�นวนม�ก ข�ดที่ปรึกษ�หรือผู้สอนง�นหรือพี่เลี้ยง

ในก�รทำ�ง�นเฉพ�ะด้�น ก�รเข้�-ออกของบุคล�กรใน

หน่วยง�นค่อนข้�งสงู (1) ทำ�ให้มปีระสบก�รณ์และคว�ม

ชำ�น�ญในก�รทำ�ง�นน้อย เม่ือเปรียบเทียบกับภ�ระง�น

ที่ต้องรับผิดชอบ ซ่ึงก�รพัฒน�ศักยภ�พของบุคล�กร

ของสำ�นักฯ ได้มีก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง โดยก�รจัด

สัมมน� ประชุมเชิงปฏิบัติก�ร ก�รอบรมในหลักสูตร

ต่�งๆ แต่ยังไม่ตรงต�มศักยภ�พต�มตำ�แหน่ง เช่น  

นักวิช�ก�รศึกษ� ที่มีก�รแบ่งหน้�ที่ไม่ชัดเจน โดยส่วน

ม�กเป็นผู้ประส�นร�ยวิช�ทั้งหมด ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถ

จัดทำ�แผนพัฒน�ศักยภ�พร�ยบุคคลได้ ไม่ส�ม�รถแบ่ง

แยกภ�ระง�นได้ชัดเจน เช่น ง�นหลักสูตร ง�นวัดและ

ประเมินผล หรือง�นบริก�รวิช�ก�ร ฯลฯ ซ่ึงต่�งจ�ก

ตำ�แหน่ง นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน นักส�รสนเทศ 

นักวิช�ก�รเงินและบัญชี เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป  
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ที่มีหลักสูตรอบรมเฉพ�ะท�ง และมีหน้�ท่ีคว�มรับผิด

ชอบท่ีชัดเจนส�ม�รถจัดทำ�แผนพัฒน�ศักยภ�พร�ย

บุคคลได้ ดังนั้นก�รพัฒน�บุคล�กรให้มีศักยภ�พและ

สมรรถนะจึงเป็นสิ่งจำ�เป็นอย่�งยิ่งที่องค์กรต้องให้

คว�มสำ�คัญ ประกอบกับสำ�นักวิช�ศึกษ�ทั่วไป ได้ทำ�

ข้อตกลงกับท�งมห�วิทย�ลัย ขอนแก่น ในก�รพัฒน�

บุคล�กร โดยบุคล�กรอย่�งน้อยร้อยละ 80 จะต้องได้รับ

ก�รพัฒน�ศักยภ�พอย่�งต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของ 

องค์กร (2)                                                                                                                                                                                                                                             

ศักดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์ (3) กล่�วว่� มนุษย์เป็น

ทรพัย�กรท่ีมีคว�มสำ�คัญอย่�งยิง่ในองค์ก�รต่�งๆรวมท้ัง

เป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รบริห�รองค์ก�รไปสู่คว�มสำ�เร็จ

ขององค์ก�รนั้นๆได้เป็นอย่�งดีเนื่องจ�กมนุษย์มีคว�มรู้

มีคว�มส�ม�รถสติปัญญ�และส�ม�รถพฒัน�ศักยภ�พได้

อย่�งไม่มีข้อจำ�กดัและยงัไม่มีเครือ่งมือหรอืเทคโนโลยใีด

ท่ีส�ม�รถทดแทนมนษุย์ได้อย่�งแท้จรงิองค์ก�รก�รศึกษ�

จะมีคว�มแตกต่�งจ�กองค์ก�รท่ัวไปในเป้�หม�ยของ

องค์ก�รองค์ก�รท�งด้�นก�รศึกษ�มีภ�รกจิสำ�คัญอย่�งยิง่ 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงต้องก�รศึกษ�เพื่อจะได้นำ�ผลม�ว�งแผน

พัฒน�ศักยภ�พบุคล�กรส�ยสนับสนุนของสำ�นักวิช�

ศึกษ�ทั่วไปให้มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้นอย่�งต่อเนื่อง

2. วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย 

1. เพื่อศึกษ�สภ�พปัญห�ก�รพัฒน�ศักยภ�พ

บุคล�กรส�ยสนับสนุนของสำ�นักวิช�ศึกษ�ทั่วไป

2. ศึกษ�คว�มต้องก�รในก�รพัฒน�ศักยภ�พของ

บุคล�กรส�ยสนับสนุน

3. ห�แนวท�งในก�รพฒัน�ศักยภ�พบคุล�กร ส�ย

สนับสนุนของสำ�นักวิช�ศึกษ�ทั่วไป

3. วิธีก�รดำ�เนินง�น

วธีิดำ�เนนิก�รวจิยัในครัง้นีเ้ป็นแบบวจัิย เชงิสำ�รวจ 

เพื่อศึกษ�สภ�พปัญห� คว�มต้องก�ร และแนวท�งใน

ก�รพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กรส�ยสนับสนุนของสำ�นัก

วิช�ศึกษ�ทั่วไป

1. กลุ่มตัวอย่�งท่ีใช้เป็นบุคล�กรส�ยสนับสนุน

สังกัดสำ�นักวิช�ศึกษ�ทั่วไป มห�วิทย�ลัยขอนแก่น  

ที่ปฏิบัติง�นม�แล้วไม่น้อยกว่� 6 เดือน จำ�นวน 20 คน

2. เครื่องมือที่ ใช ้ในก�รเก็บรวบรวมข้อมูล  

เกบ็ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลย้อนหลงั 2 ปี ต้ังแต่วนัท่ี 1 ตุล�คม 

2553 – 30 กันย�ยน 2555 และใช้แบบสอบถ�ม สถิติ

ท่ีใช้ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่�คว�มถี่ ค่�ร้อยละ   

ค่�เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนม�ตรฐ�น ซ่ึงแบบสอบถ�มมี

ทั้งหมด 6  ตอน  ดังนี้

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

ตอนที่ 2  วิธีก�รพัฒน�ศักยภ�พของบุคล�กร

ตอนที่ 3  ปัญห�ก�รพัฒน�บุคล�กรที่ผ่�นม� 

ตอนท่ี 4 สภ�พปัญห�ในก�รดำ�เนินก�รพัฒน� 

 ศักยภ�พบุคล�กรส�ยสนับสนุน

ตอนท่ี 5 แนวท�งก�รพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กร 

 ส�ยสนับสนุน

ตอนที่ 6  แสดงคว�มคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

3. ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยแบบสอบถ�ม

ได้ดำ�เนินก�รเก็บรวบรวมข้อมูล โดยส่งแบบสอบถ�ม

ให้กลุ่มประช�กรพร้อมเก็บรวบรวมด้วยตนเอง จำ�นวน  

20 ชุด และได้รับคืนทั้งหมด 20 ชุด คิดเป็น 100%

4. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้ โดยใช้

คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS คำ�นวณห� ค่�คว�มถี่  

ค่�ร้อยละ  ค่�เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนม�ตรฐ�น 

4. ผลก�รวิจัยและอภิปร�ย

1. กลุ่มตัวอย่�ง จำ�นวน 20 คน เป็นเพศหญิง  

คดิเป็นร้อยละ 70.0 เพศช�ย คิดเป็นร้อยละ 30.0 อ�ยสุ่วน

ใหญ่ม�กกว่� 30-35 ปี ประสบก�รณ์ในก�รปฏิบัติง�น 

ณ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น ส่วนใหญ่อยู่ระหว่�งช่วงอ�ยุ

ม�กกว่� 3-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.0 ประสบก�รณ์ในก�ร

ปฏบัิติง�นในตำ�แหน่งปัจจบัุน ส่วนใหญ่มีประสบก�รณ์

น้อยกว่� 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.0 ก�รศึกษ�ระดับปรญิญ�

ตรี คิดเป็นร้อยละ 70.0 
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ต�ร�งที่ 1 วิธีก�รพัฒน�ศักยภ�พของบุคล�กร

วิธีก�รพัฒน� จำ�นวน (คน) ร้อยละ

1. ก�รศึกษ�จ�กตำ�ร� ระเบียบข้อบังคับต่�ง ๆ

2. ก�รศึกษ�จ�กคู่มือก�รปฏิบัติง�น

3. ก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ�กเพื่อนร่วมง�น

4. ก�รสอนง�นโดยผู้บังคับบัญช� หรือบุคคลอื่นๆ

5. อยู่ระหว่�งก�รศึกษ�ต่อ (ระดับปริญญ�โท)

18

10

16

13

4

90.0

50.0

80.0

65.0

20.0

ต�ร�งที่ 2 ปัญห�ในก�รพัฒน�บุคล�กรที่ผ่�นม�

ด้�น จำ�นวน (คน) ร้อยละ

1. งบประม�ณสนับสนุนไม่เพียงพอ

2. ไม่มีเวล�เข้�พฒัน� เพร�ะไม่ส�ม�รถปลกีตัวออกจ�กง�นประจำ�ได้

3. ไม่มีคู่มือในก�รปฏิบัติง�นให้ศึกษ�

4. ข�ดผู้สอนง�น

5. มีปัญห�อื่นๆ เช่น สถ�นก�รณ์ไม่เอื้ออำ�นวย

7

13

13

10

5

35.0

65.0

65.0

50.0

25.0

2. วิธีก�รพัฒน�ศักยภ�พของบุคล�กร พบว่� 

บุคล�กรส�ยสนับสนุนพัฒน�ตนเองด้วยวิธีก�รศึกษ�

จ�กตำ�ร� ระเบียบข้อบังคับต่�งๆ ม�กที่สุด คิดเป็น 

ร้อยละ 90.0 รองลงม�เป็น ก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ�ก

เพื่อนร่วมง�น คิดเป็นร้อยละ 80.0 ก�รสอนง�นโดย 

ผู้บังคับบัญช� หรือบุคคลอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 65.0  

ก�รศึกษ�จ�กคู่มือก�รปฏิบัติง�น คิดเป็นร้อยละ 50.0 

และอยู่ระหว่�งก�รศึกษ�ต่อ (ระดับปริญญ�โท) คิดเป็น

ร้อยละ 20.0 ดังต�ร�งที่ 1

3. ปัญห�ในก�รพัฒน�บุคล�กรท่ีผ่�นม� พบว่�

ด้�นท่ีบุคล�กรส่วนใหญ่เหน็ว่�มีปัญห�ม�กกว่�ด้�นอืน่ๆ 

คอื ด้�นไม่มีเวล�เข้�พฒัน� เพร�ะไม่ส�ม�รถปลกีตัวออก

จ�กง�นประจำ�ได้ เท่�กับก�รไม่มีคู่มือในก�รปฏิบัติง�น

ให้ศึกษ� คิดเป็นร้อยละ 65.0 ดังต�ร�งที่ 2

สภ�พปัญห�ในก�รดำ�เนินก�รพัฒน�ศักยภ�พ

บุคล�กรส�ยสนับสนุน พบว่� ด้�นที่มีปัญห�ม�กท่ีสุด 

3 อันดับแรก คือ คว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับเป้�หม�ย 

และภ�รกิจของหน่วยง�นที่ท่�นสังกัด (x = 2.35) 

คว�มส�ม�รถในก�รใช้ภ�ษ�องักฤษ (x = 2.20) คว�มรู้

เรื่องก�รว�งแผน ก�รวิเคร�ะห์ง�น และก�รตัดสินใจ

เม่ือมีปัญห�ในก�รปฏิบัติง�น (x = 2.15) ส่วนด้�น 

ที่มีปัญห�น้อยที่สุด 3 อันดับ คือ  คว�มส�ม�รถทำ�ง�น

ร่วมกับบุคคลอื่น และทำ�ง�นเป็นทีม (x = 1.30) คว�ม

ส�ม�รถในก�รเขียนหนังสือที่ใช้ในง�นร�ชก�ร และ 

ก�รจบัประเด็น (x = 1.55) ทกัษะในก�รติดต่อประส�นง�น

และก�รสื่อส�ร (x = 1.60) ดังต�ร�งที่ 3



KKU Institutional Research 2016; 4(1) 55

ต�ร�งที่ 3 สภ�พปัญห�ในก�รดำ�เนินก�รพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กรส�ยสนับสนุน

ข้อที่ สภ�พปัญห�ด้�น ระดับปัญห�ในก�รปฏิบัติง�น

X SD ระดับ

1 คว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับเป้�หม�ย และภ�รกิจของหน่วยง�นที่

ท่�นสังกัด

2.35 1.14 ป�นกล�ง

2 คว�มรู ้คว�มเข้�ใจระบบง�น กระบวนก�รทำ�ง�น และทักษะในก�ร

ปฏิบัติง�นที่ได้รับมอบหม�ย

2.10 0.78 ป�นกล�ง

3 ง�นที่ได้รับมอบหม�ยไม่ตรงกับคว�มรู้คว�มส�ม�รถของท่�น 1.70 .97 น้อย

4 พี่เลี้ยงหรือท่ีปรึกษ�ช่วยตัดสินใจหรือแก้ปัญห�ในง�นท่ีท่�นรับ

ผิดชอบ 

1.80 1.15 ป�นกล�ง

5 คว�มรู้เรื่องก�รว�งแผน ก�รวิเคร�ะห์ง�น และก�รตัดสินใจเม่ือมี

ปัญห�ในก�รปฏิบัติง�น

2.15 0.67 ป�นกล�ง

6 ก�รคิดอย่�งเป็นระบบ 2.00 0.73 ป�นกล�ง

7 ทักษะในก�รติดต่อประส�นง�นและก�รสื่อส�ร 1.60 0.94 น้อย

8 ทักษะในก�รบริห�รเวล� 1.85 0.81 ป�นกล�ง

9 คว�มส�ม�รถทำ�ง�นร่วมกับบุคคลอื่น และทำ�ง�นเป็นทีม 1.30 1.22 น้อย

10 คว�มส�ม�รถในก�รเขียนหนังสือท่ีใช้ในง�นร�ชก�ร และก�รจับ

ประเด็น

1.55 0.99 น้อย

11 แรงจูงใจสู่คว�มสำ�เร็จในก�รปฏิบัติง�น 1.95 1.19 ป�นกล�ง

12 คว�มรู้เกี่ยวกับก�รจัดเก็บข้อมูลส�รสนเทศ และนำ�เสนอข้อมูล 1.75 0.91 ป�นกล�ง

13 คว�มส�ม�รถในก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ 2.20 1.19 ป�นกล�ง

14 คว�มส�ม�รถในก�รใช้คอมพิวเตอร์ในสำ�นักง�น 1.70 1.17 น้อย

15 ง�นข�ดคุณภ�พ ล่�ช้� และไม่ประหยัด 1.70 1.08 น้อย

5. แนวท�งก�รพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กรส�ย

สนับสนุน พบว่� ด้�นท่ีบุคล�กรคิดว่�มีแนวท�งก�ร

พัฒน�ศักยภ�พบุคล�กรส�ยสนับสนุนม�กที่สุดคือ  

ก�รอบรม สมัมน� และประชมุเชงิปฏบัิติก�ร (x = 3.56) 

ส่วนด้�นที่บุคล�กรคิดว่�มีแนวท�งก�รพัฒน�ศักยภ�พ

บุคล�กรส�ยสนับสนุนน้อยท่ีสุดคือ ก�รสอนง�นโดย 

ผู้บังคับบัญช� หรือบุคคลอื่นๆ (x = 2.62) ดังต�ร�งที่ 4
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ต�ร�งที่ 4 แนวท�งก�รพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กรส�ยสนับสนุน

ข้อที่ แนวท�งก�รพัฒน� x SD ระดับ

1 ก�รปฐมนิเทศบุคล�กรใหม่ 2.87 1.24 ม�ก

2 ก�รอบรม สัมมน� และก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร 3.56 1.30 ม�กที่สุด

3 ก�รศึกษ�ดูง�น 3.23 1.17 ม�ก

4 ก�รศึกษ�จ�กตำ�ร� ระเบียบข้อบังคับต่�งๆ 3.02 1.09 ม�ก

5 ก�รศึกษ�จ�กคู่มือก�รปฏิบัติง�น 2.87 1.09 ม�ก

6 ก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ�กเพื่อนร่วมง�น 2.77 1.02 ม�ก

7 ก�รสอนง�นโดยผู้บังคับบัญช� หรือบุคคลอื่นๆ 2.62 1.12 ม�ก

5. อภิปร�ยผลก�รวิจัย

จ�กก�รศึกษ�วิจัยเรื่อง  แนวท�งก�รพัฒน�

ศักยภ�พบุคล�กรส�ยสนับสนุนสำ�นักวิช�ศึกษ�ท่ัวไป 

มห�วิทย�ลัยขอนแก่นข้อมูลก�รพัฒน�บุคล�กรส�ย

สนับสนุนของสำ�นักวิช�ศึกษ�ทั่วไปส่วนใหญ่ได้รับ

ก�รพัฒน�อย่�งต่อเน่ืองท้ังหน่วยง�นพัฒน�เองและส่ง

ไปพัฒน�นอกหน่วยง�นปัญห�ในก�รปฏิบัติง�นของ

บุคล�กรส�ยสนับสนุน ซ่ึงบุคล�กรมีคว�มคิดเห็นว่� 

คว�มรู้คว�มเข้�ใจเก่ียวกับเป้�หม�ย และภ�รกิจของ

หน่วยง�น คว�มส�ม�รถในก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ และ

คว�มรูเ้รือ่งก�รว�งแผน ก�รวเิคร�ะห์ง�น และก�รตัดสนิ

ใจเม่ือมีปัญห�ในก�รปฏิบัติง�นวิธีก�รพัฒน�ศักยภ�พ

ของบุคล�กรส�ยสนับสนุน พบว่� ในช่วงที่ผ่�นม� 

(ต้ังแต่วนัท่ี 1 ตุล�คม 2553 – 30 กนัย�ยน 2555) บุคล�กร

ส�ยสนับสนุนพัฒน�ตนเองด้วยวิธีก�รศึกษ�จ�กตำ�ร� 

ระเบียบข้อบังคับ ก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ�กเพื่อนร่วม

ง�น และก�รสอนง�นโดยผู้บังคับบัญช� หรือบุคคลอื่น 

ทั้งก�รศึกษ�ด้วยตนเองและหน่วยง�นสนับสนุนในก�ร

พัฒน�ศักยภ�พและเพื่อเพิ่มสมรรถนะของบุคล�กรให้

มีคว�มรู้ทักษะและทัศนคติที่ทำ�ให้ส�ม�รถปฏิบัติง�น

ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและมีคุณภ�พสูงข้ึนสอดคล้อง

กับคว�มหม�ยของก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ของ  

อนิวัช  แก้วจำ�นงค์ (4) ได้กล่�วว่�ทุกคนย่อมต้องก�ร

พฒัน�ตนเองไปในแนวท�งท่ีสอดคล้องกบัคว�มต้องก�ร

ขององค์ก�รเนือ่งจ�กทุกคนต้องก�รคว�มม่ันคงปลอดภยั

และคว�มก้�วหน้�ในตำ�แหน่งหน้�ที่ก�รง�นดังน้ัน 

เพื่อให้ได้ม�ซึ่งคว�มต้องก�รของตนเองก็ย่อมต้องเรียน

รู้ศึกษ�ห�ประสบก�รณ์และฝึกอบรมให้ม�กขึ้นเพื่อให้

ส�ม�รถปฏบัิติง�นในปัจจบุนัได้อย่�งมีประสทิธิภ�พและ

เป็นก�รเตรยีมคว�มพร้อมของตนเองเพือ่ก้�วสูต่ำ�แหน่ง

ง�นที่สูงขึ้นหรือก�รได้รับง�นในหน้�ที่และคว�มรับผิด

ชอบท่ีม�กข้ึนต�มลำ�ดับในอน�คต ก�รจดักจิกรรมต่�งๆ

เพื่อก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์จึงเป็นคว�มหวังของ

บุคล�กรทุกคนในองค์ก�ร

ผลก�รวิจัยพบว่�

1. สภ�พปัญห�ในก�รพัฒน� ศักยภ�พของ

บุคล�กร

 ปัญห�ท่ีพบในก�รพัฒน�บุคล�กรส่วนใหญ่

ให้คว�มเห็นว่� ไม่มีเวล�เข้�พัฒน�เพร�ะไม่ส�ม�รถ

ปลีกตัวออกจ�กง�นประจำ�ได้ ไม่มีคู่มือในก�รปฏิบัติ

ง�นให้ศึกษ� ข�ดผู้สอนง�น และไม่มีหลักสูตรที่ตรงกับ

ง�นที่รับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับง�นวิจัยของ จุฑ�ม�ส   

แสงอ�วุธ และคณะ (5) ปัญห�ในก�รพัฒน�บุคล�กร

ต�มคว�มคิดเห็นของผู ้ปฏิบั ติง�นส�ยสนับสนุน 

เรียงต�มลำ�ดับ ได้แก่งบประม�ณสนับสนุนไม่เพียงพอ
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และไม่มีเวล�เข้�รับก�รพัฒน� เพร�ะไม่ส�ม�รถปลีกตัว

ออกจ�กง�นประจำ� 

2. คว�มต้องก�รในก�รพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กร

 ในคว�มคิดเห็นของบุคล�กรส่วนใหญ่มีคว�ม

เห็นว่� ส่ิงที่จำ�เป็นที่ทำ�ให้เกิดคว�มรู้ ทักษะที่จำ�เป็น 

ต่อก�รพัฒน�ศักยภ�พของบุคล�กร คือ 1) คว�มรู้คว�ม

เข้�ใจเกี่ยวกับเป้�หม�ย และภ�รกิจของหน่วยง�นที่

ท่�นสังกัด เพื่อจะได้ดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยของหน่วย

ง�นให้บรรลุต�มวิสัยทัศน์ที่กำ�หนดไว้ 2) คว�มส�ม�รถ

ในก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษเนื่องจ�กในอน�คตก�รสื่อส�ร

ในอ�เซียนต่อไปต้องเป็นแบบส�กลบุคล�กรจึงจำ�เป็น

ที่จะต้องส่ือส�รด้วยภ�ษ�อังกฤษได้ 3) คว�มรู้เรื่องก�ร

ว�งแผน ก�รวิเคร�ะห์ง�น และก�รตัดสินใจเมื่อมีปัญห�

ในก�รปฏิบัติง�น เพื่อที่จะทำ�ให้ง�นมีประสิทธิภ�พ จึง

จำ�เป็นอย่�งยิง่ท่ีจะต้องมกี�รว�งแผนวเิคร�ะห์แก้ไขและ 

คิดอย่�งมีระบบ ก�รพัฒน�ทักษะและคว�มรู้ทั้ง 3 อย่�ง

มี จงึเป็นส่ิงสำ�คญัยิง่ท่ีจะต้องนำ�ไปบรรจไุว้ในแผนพฒัน�

บุคล�กร

3. แนวท�งก�รพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กร

  แนวท�งก�รพัฒน�ท่ีมีผลต่อก�รปฏิบัติง�น

บุคล�กรส่วนใหญ่มีคว�มคิดเห็นว่� ก�รจัดฝึกอบรม 

สัมมน� และประชุมเชิงปฏิบัติก�ร ก�รศึกษ�ดูง�น และ

ก�รศึกษ�จ�กตำ�ร� ระเบยีบข้อบังคบัต่�งๆ  มีคว�มสำ�คัญ

อย่�งยิ่งท่ีควรส่งเสริมให้บุคล�กรได้รับก�รพัฒน�อย่�ง

ต่อเน่ือง ซึ่งแนวท�งก�รพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กรส�ย

สนับสนนุในก�รพฒัน�บคุล�กร ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคดิ

ของ เสริมศักด์ิ  วิศ�ล�ภรณ์ และคณะ (6) มีแนวท�ง

ก�รพัฒน�บุคล�กรส�ม�รถทำ�ได้ดังนี้  1. ก�รฝึกอบรม  

2.  ก�รเ รียนรู ้ด ้วยตนเองหรือก�รพัฒน�ตนเอง  

3. ก�รวิจัยปฏิบัติก�ร 4. ก�รศึกษ�ดูง�น ท้ังภ�ยในและ

ภ�ยนอกประเทศ 5. ก�รจดักิจกรรมท�งวชิ�ก�ร เช่น ก�ร

ประชุมท�งวิช�ก�ร ก�รประชุมปฏิบัติก�ร (workshop) 

ก�รสัมมน� และก�รจัดนิทรรศก�ร 6. ก�รจัดระบบ

พี่เลี้ยง (mentoring) เพื่อให้ก�รแนะแนว (counseling) 

และเพื่อก�รเสนอแนะ (coaching) 7.ก�รศึกษ�ต่อ สรุป

ได้ว่� แนวท�งก�รพัฒน�บุคล�กรมีหล�กหล�ย ดังน้ัน  

ก�รเลอืกแนวท�งในก�รพฒัน�บคุล�กร จะต้องพจิ�รณ�

ต�มวัตถุประสงค์ว่�จะต้องก�รพัฒน�ในด้�นใด เพื่อให้

สอดคล้องกับคว�มต้องก�รขององค์ก�รหรือไม่

6. ข้อเสนอแนะจ�กก�รวิจัย

1. สำ�นกัวชิ�ศึกษ�ท่ัวไปควรมีคณะกรรมก�รด้�น

ก�รพัฒน�บุคล�กร ซ่ึงมีบทบ�ทหน้�ที่ในก�รกำ�หนด

นโยบ�ยทิศท�งในก�รพัฒน�บุคล�กรต�มตำ�แหน่ง 

ห�คว�มจำ�เป็นในก�รพัฒน�บุคล�กร จัดทำ�แผนพัฒน�

บคุล�กรทีช่ดัเจนเป็นร�ยบคุคล ติดต�มผลก�รดำ�เนนิง�น

ต�มแผน และประเมินผลก�รพัฒน�บุคล�กรเพื่อให้ก�ร

พัฒน�เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ

2. สำ�นักวิช�ศึกษ�ท่ัวไป ควรจัดช่วงเวล�ในก�ร

พัฒน�บุคล�กรส�ยสนับสนุนในช่วงปิดภ�คก�รศึกษ�

หรือช่วงที่บุคล�กรมีภ�ระง�นน้อย เนื่องจ�กผลก�รวิจัย

พบว่� ปัญห�ในก�รพฒัน�บุคล�กรส�ยสนับสนนุท่ีผ่�น

ม�มีปัญห� ด้�นไม่มเีวล�เข้�พฒัน� เพร�ะไม่ส�ม�รถปลกี

ตัวออกจ�กง�นประจำ�ได้

3. ควรมีก�รจัดให้มีก�รถ่�ยทอดคว�มรู้ ทักษะ 

และประสบก�รณ์จ�กผู้ที่ได้ไปพัฒน�ตนเองสู่บุคล�กร

ที่ไม่ได้ไปพัฒน�

4. ควรมีก�รกระจ�ยง�นท่ีรับผิดชอบหรือมีก�ร

สอนง�นให้คนในหน่วยง�น เพื่อส�ม�รถทำ�ง�นแทน

กันได้ และง�นที่รับผิดชอบส�ม�รถออกไปร่วมประชุม 

พัฒน�ตนเองนอกสถ�นที่ได้

7. กิตติกรรมประก�ศ

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้บริห�รสำ�นักวิช�ศึกษ�ทั่วไป 

ที่ให้คำ�ปรึกษ�วิจัยสถ�บัน และบุคล�กรสำ�นักวิช�

ศึกษ�ท่ัวไป ที่ทำ�ให้ก�รวิจัยในครั้งน้ีสำ�เร็จลุล่วงเป็น

อย่�งดี และขอขอบพระคณุกองบรหิ�รง�นวจิยั มห�วทิย�ลยั

ขอนแก่นที่สนับสนุนทุนในก�รทำ�วิจัยสถ�บัน

ครั้งนี้
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รูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคมที่มีผลต่อจิตสำานึกความ
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สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษาเอกชน: 
กรณีศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
Learning model of an academic course on self-development 
towards society which had effected on students’ conscience, 
as citizen, in the Nursing Science Institute under the Committee 
Association of Private Higher Education:  Case study of Saint 
Louis College
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บทคัดย่อ

การวจิยัแบบปฏบิติัการกึง่ทดลองครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพือ่ปรบัปรงุรปูแบบการเรยีนรูว้ชิาการพฒันาตนสูส่งัคม

ทีมี่ผลต่อจติสำานึกความเปน็พลเมือง ทดสอบและประเมินระดับจติสำานกึความเป็นพลเมอืงของนักศึกษา กลุม่ตัวอยา่ง

เป็นนักศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำานวน 193 คน และปีการศึกษา 2556 จำานวน 190 คน 

เลือกตัวอย่างมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เครื่องมือการวิจัยเป็น รูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคมที่มีผลต่อ

จิตสำานึก ความเป็นพลเมือง และแบบประเมินจิตสำานึกความเป็นพลเมือง วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา  

โดยการพรรณนาและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา และการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่า

เฉลี่ยระหว่างกลุ่ม 2 กลุ่มอิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า 

1. รูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคมที่มีผลต่อจิตสำานึกความเป็นพลเมืองของนักศึกษา 1) สร้างแรง

บันดาลใจให้เกิดความรู้สึก“รัก”สังคมด้วยกิจกรรมที่ก่อเกิดพลังทางบวก เช่น การเชิญบุคคลต้นแบบด้านจิตอาสา 

เพือ่สังคมมาเป็นวทิยากรแกน่กัศึกษา หรอืใหน้กัศึกษาทำาโครงการจติอาสา แต่ประเด็นท่ีสำาคญัคอืกจิกรรมต้องสะเทอืน

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 รายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาเดียวกัน 

และ 5) การจดัสรรเวลาการทำางานกลุม่เพือ่นกัศึกษาสามารถมีปฏสัิมพนัธ์ และขอรบัคำาปรกึษาจากอาจารยป์ระจำากลุม่ 

2. ทดสอบและประเมินระดับจติสำานกึความเป็นพลเมืองของนักศึกษา พบว่า นกัศกึษากลุม่ทีเ่รยีนวชิาการพฒันา

ตนสู่สังคมด้วยรูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคมมีคะแนนการประเมินจิตสำานึกความเป็นพลเมืองภายหลัง

การเรียนการสอนสูงกว่าก่อนการเรียนการสอน ทั้งในปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556  

คำ�สำ�คัญ : จิตสำานึกความเป็นพลเมือง  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. บทนำ� 

ประชาธิปไตย คือการปกครองโดยประชาชน

หรือประชาชนปกครองตนเอง ประชาธิปไตยไม่อาจ

ประสบความสำาเร็จได้ ถ้าประชาชนไม่มีความสามารถ

ในการปกครองกันเองตามระบอบประชาธิปไตย ปัญหา 

และจุดอ่อนของประชาธิปไตยท่ีสำาคัญประการหน่ึง คือ  

การท่ีประชาชนขาดจิตสำานึกความเป็นพลเมือง คือ

ไม่รู้ว่าตนเองเป็นเจ้าของบ้าน และไม่รู้ว่าตนเองมีความ

สามารถท่ีจะดูแลรักษาบ้านเมืองได้ (1) หรือเป็นเพราะ

การไม่ศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตย (2) การสร้าง

จิตสำานึก หรือ conscientization จึงมีความสำาคัญมาก 

นักวิชาการท่ีให้ความสนใจเรื่องน้ี ยอมรับว่าจิตสำานึก 

เป็นเรื่องที่ต้องมีการสร้าง อริสโตเติล (3) กล่าวไว้ว่าการ

สร้างสังคมประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีการฝึกคน

ให้เข้ากับระบอบให้ได้ ประชาธิปไตยไม่ใช่เครื่องจักรท่ี

จะสามารถเดินเครื่องได้ด้วยตัวเอง หากแต่จะต้องสร้าง 

และผลิตคนในระบอบอย่างมีจิตสำานึก นักจิตวิทยา

ยอมรบัจิตสำานกึ หรอืสภาวะรูตั้วทางจติว่าเป็นโครงสร้าง

ทางความคิดท่ีลึกซ้ึง การกระทำาของมนุษย์จะสัมพันธ์

กับจิตสำานึกเสมอ (4) หากสามารถบูรณาการการสร้าง

จิตสำานึกในการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนได้อย่าง

มีกระบวนการที่ต่อเน่ืองระยะหน่ึง ด้วยกระบวนการ

ที่กระตุ้นให้บุคคลเกิดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ

ประเมินค่า ถึงส่ิงท่ีได้จากการเรียนรู้ว่าเป็นสิ่งที่สำาคัญ 

จะทำาให้นักศึกษาพัฒนาการยอมรับความหลากหลาย

ของสังคมท่ีแสดงถึงการมีอยู ่ของกลุ ่มต ่างๆ และ

พลังอำานาจของกลุ ่มในการพัฒนาสังคม หรือชุมชน  

ซ่ึงสามารถเรียกรวมว่าจิตสำานึกความเป็นพลเมือง  

ในระดับประเทศได้มีการกำาหนดนโยบายแห่งชาติใน

การแก้ปัญหาด้วย“ยทุธศาสตร์พฒันาการศึกษาเพือ่สร้าง 

ความเป็นพลเมืองดี พ.ศ. 2553 - 2561” โดยยุทธศาสตร์

ที่หนึ่งเป็นการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองสำาหรับ

เด็กและเยาวชน (2) ปรับการเรียนการสอนของสถาบัน

ให้เป็น service learning  หรือการเรียนเพื่อนำาไปบริการ

สังคม รอบๆ สถาบัน โดยใช้ปัญหาของชุมชนเป็นตัวตั้ง 

เพื่อเป็นกลไกที่ยกระดับสมาชิกในสังคมให้เป็นพลเมือง

ในระดับท่ีมีแรงเหวี่ยง หรือมวลแห่งการเปลี่ยนแปลงที่

เพียงพอ (Critical mass)    ที่ร้อยละ 35 

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ดำาเนินการผลิตบัณฑิตสาม

คณะ คือคณะพยาบาลศาสตร์  คณะกายภาพบำาบัด 

และคณะศิลปศาสตร์ รวมปีละประมาณ 200 คน ซ่ึง

ต้องเรียนร่วมกันในรายวิชา “การพัฒนาตนสู่สังคม”  

ซ่ึงเป็นรายวิชาท่ีมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนมีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดสังคมที่หลากหลาย ความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์กับสังคมในบริบทที่หลากหลายและการ

เปลีย่นแปลง ตระหนกัถงึบทบาทหน้าท่ีในฐานะพลเมือง

ทีดี่ของสังคมไทยและสังคมโลก รวมถงึการพฒันาทกัษะ

กระบวนการคิดของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน

ก่อนการใช้รูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคม 

ใช้รปูแบบการจดัการเรยีนเป็นการแบบบรรยายกลุม่ใหญ่ 

ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียน และอีกร้อยละ 20 ของเวลา

เรียนเป็นการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย โดยการนำานักศึกษาไป

ทัศนศึกษาชุมชนรายรอบวิทยาลัยฯ ที่มีท้ังชุมชนคริสต ์

อิสลาม และพุทธ    ผลการประเมินการจัดการศึกษาโดย

นักศึกษาในบางประเด็น พบว่าได้สร้างความเข้าใจในแง่

ความหลากหลายของคนในชุมชน ระดับค่อนข้างมาก  

มี เ นื้ อ ห า ท่ี เ ก่ี ย ว กั บ ค ว า ม เ ป ็ น พ ล เ มื อ ง ร ะ บ อ บ

ประชาธิปไตยระดับปานกลาง กระบวนการปิดโอกาส

ให้นักศึกษามีการแสดงออกถึงกระบวนการคิด และการ

มีส่วนร่วมในระดับปานกลาง สร้างแรงบนัดาลใจเกีย่วกบั

การร่วมเป็นส่วนหนึง่ของสงัคม และมีความตระหนักถงึ

การต้องร่วมสร้างสงัคมท่ีดีต่อไปในระดับปานกลาง โดย

เฉพาะหน้าท่ีพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ที่เป็นปัญหา

ร่วมของทั่วโลก จนในระดับประเทศกำาหนดยุทธศาสตร์

พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีดังกล่าว  

ซ่ึงสอดรับกับทิศทางการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  

ท่ีเนื้อหาหลักสูตรทุกช่วงช้ันควรประกอบด้วย 3 ส่วน 

ได้แก่ 1) วิชาแกน เกี่ยวข้องกับภาษา ศิลปะ คณิตศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์              

การปกครองและหน้าท่ีพลเมือง 2) การสร้างแนวคิด 

ผู ้เรียนต้องได้รับการส่งเสริมให้เกิดจิตสำานึกต่อโลก 
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ความรู ้พื้นฐานด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  

การเป็นผู้ประกอบการและสารสนเทศ ความรู้พื้นฐาน

ด้านการเมือง การมีสุขภาพดี และรักษาสิ่งแวดล้อม 

และ 3) ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ 

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ 

ส่ือและเทคโนยี  และทักษะชีวิตและการทำางาน   

การรบัมือกบัความท้าทายน้ีจงึมีการเสนอให้ใช้เครือ่งมือ

การเรียนรู้ 3 แบบ คือ การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooper-

ative learning) การพิพาทเชิงสร้างสรรค์ (Constructive 

controversy) และ การต่อรองเชิงบูรณาการ (Integrative 

negotiation) (5)

ด้วยความตระหนักถึงพันธกิจทางการศึกษาว่า 

วิทยาลัยฯ ต้องสร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความ

รู้ความชำานาญในสาขาวิชาเอกของตนเอง ร่วมกับการ

สร้างให้บัณฑิตเป็นพลเมืองดีของสังคมด้วย วิทยาลัยฯ 

จึงสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยท่ีจะสามารถนำาผลการ

วิจัยไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นพลเมืองดี 

คณะผู้วิจัยจึงกำาหนดการปรับแนวคิดการจัดการเรียน

การสอนในหมวดการศึกษาทั่วไป โดยเฉพาะวิชาการ

พัฒนาตนสู่สังคม ซึ่งจัดการเรียนการสอนในนักศึกษา

ชั้นปีที่หนึ่งทุกคณะวิชา ปีละประมาณ 200 คน ท่ีมี

พื้นฐานด้านวัฒนธรรมและภูมิลำาเนาจากหลากหลาย

ภูมิภาค ซึ่งไม ่แตกต่างจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ  

ที่สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษาเอกชน และด้วย

จำานวนคณะ และจำานวนผู้เรียนท่ีไม่มากจนไม่สามารถ

จัดกิจกรรมกลุ่มได้  คณะผู้วิจัยจึงประยุกต์การจัดการ

เรียนการสอนวิชาน้ีตามทิศทางการจัดการศึกษาใน

ทศวรรษที่ 21 และการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์

การศึกษาชาติดังกล่าว เป็นรูปแบบการเรียนรู้วิชาการ

พัฒนาตนสู่สังคม ที่มีผลต่อจิตสำานึกความเป็นพลเมือง  

ด ้ ว ย ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์ ที่ ห ล า ก ห ล า ย ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย  

1) การกำาหนดเนื้อหาความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย

ท่ีชัดเจนด้วย 4 โมดูลประชาธิปไตย บูรณาการใน

โครงการสอนวชิาการพฒันาตนสู่สังคมปีการศึกษา 2555  

2) การเรียนแบบร่วมมือ ผ่านกลุ่มย่อย 3) กิจกรรม

บริการสังคมด้วยจิตอาสา โดยวิธีการเรียนรู้ท้ัง 4 โมดูล

ประชาธิปไตย และกลุ่มย่อยอาศัยแนวคิดการจัดการ

ศึกษาของเปาโลแฟร์ (6) ที่เสนอข้ันตอนการสอนเพื่อ

สร้างจิตสำานึก 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเสนอสถานการณ์ 

หรือรหัส (code) 2) การถอดรหัส (Decoding) ความ

หมาย และ 3) การขยายความความหมายของสถานการณ์

ท่ีได้จากการอภิปรายสู่เรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

วฒันธรรม และอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัชวีติความเป็นอยูข่อง

ผู้เรียน ร่วมกับแนวคิดการฟังอย่างเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

ในกระบวนการสานเสวนา และเพิ่มการมีส่วนร่วมของ

นักศึกษาใน การจัดการเรียนการสอนวิชาน้ี และเพื่อให้

กระบวนการมีความเป็นประชาธิปไตยมากท่ีสดุ ผูม้ส่ีวน

ได้เสียในการจดัการศึกษาวชิาการพฒันาตนสูสั่งคม ปีการ

ศึกษา 2555 ท่ีเป็นปีแรกของการวจิยั จะเข้ามามส่ีวนร่วม

ในการจัดรูปแบบการเรียนรู้วิชา การพัฒนาตนสู่สังคม  

ปีการศึกษา 2556 หรือการิจัยปีที่ 2 ด้วย โดยการประเมิน

การจดัประสบการณ์เรยีนรูทุ้กหวัข้อในโครงการสอนวชิา

นี้สำาหรับปีการศึกษา 2556 ตลอดจนนักศึกษารุ่นปีการ

ศึกษา 2555 จะคดัเลอืกตัวแทนเพือ่ร่วมในการปฐมนเิทศ 

การเรียนการสอนแก่นักศึกษารุ่น 2556 ทั้งนี้เพื่อปลูกฝัง

ความคิดการรับผิดชอบต่อชีวิตของลูกหลานต่อไป  

จากเหตุผลข้างต้นจึงนำามาสู่การดำาเนินการวิจัย

เพื่อสร้างจิตสำานึกความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย

แก่นักศึกษาด้วยรูปแบบการเรียนรู ้วิชาการพัฒนา

ตนสู ่สังคม ท่ีมีผลต่อจิตสำานึกความเป็นพลเมือง  

ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ใ น ส ถ า บั น ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ท า ง  ก า ร

พยาบาล สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษาเอกชน:  

กรณีศึกษาวทิยาลยัเซนต์หลยุส์ เพือ่ปรบัปรงุรปูแบบการ

เรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคม ให้เกิดผลต่อจิตสำานึก

ความเป็นพลเมืองของนักศึกษาต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย 

1.  ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตน 

สู ่สังคมที่มีผลต่อจิตสำานึกความเป็นพลเมือง ของ

นักศึกษาในสถาบัน ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล  

สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษาเอกชน: กรณีศึกษา 

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
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2. ทดสอบและประเมินระดับจิตสำานึกความเป็น

พลเมืองของนักศึกษาในสถาบันผลิตบัณฑิตทางการ

พยาบาล สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษาเอกชน:  

กรณีศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

3. สมมติฐ�นก�รวิจัย

1. นักศึกษากลุ ่มท่ีเรียนวิชาการพัฒนาตนสู่

สังคมด้วยรูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคม  

มีคะแนนการประเมินจิตสำานึกความเป็นพลเมืองภาย

หลังการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนการเรียนการสอน  

ทั้งในปีการศึกษา 2555 และ ปีการศึกษา 2556  

2. นักศึกษากลุ่มท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้

วชิาการพฒันาตนสู่สงัคม ในปีการศึกษา 2556 มคีะแนน

การประเมินระดับจิตสำานึกความเป็นพลเมือง สูงกว่า

กลุ่มท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตน 

สู่สังคม ในปีการศึกษา 2556 ทัง้ก่อนและหลงัการจัดการ

เรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตน

สู่สังคม

4. วิธีดำ�เนินก�รวิจัย 

รูปแบบวิจัยเป ็นแบบปฏิบั ติการกึ่ งทดลอง  

เพื่อปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู ้วิชาการพัฒนาตนสู่

สงัคมทีมี่ผลต่อจิตสำานกึความเป็นพลเมอืงของนกัศึกษา 

ทดสอบและประเมินระดับจิตสำานึกความเป็นพลเมือง

ของนักศึกษา 

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเป็นเป็นนักศึกษาใน

สถาบันผลติบัณฑิตทางการพยาบาล สังกดัคณะกรรมการ               

การอุดมศึกษาเอกชน จำานวน 11 สถาบัน กลุ่มตัวอย่าง

เป็นนักศึกษาในสถาบันผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล 

สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษาเอกชน จำานวน  

1 สถาบัน คือ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้น

ปีที่ 1 ประกอบด้วย 3 คณะ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์  

คณะศิลปศาสตร์ และคณะกายภาพบำาบัด ซ่ึงเลือก

ตัวอย่างมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

เครื่องมือที่ใช้ในก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งน้ี 

ประกอบด้วย 2 ชนิด คือ 

1. รูปแบบการเสริมจิตสำานึกความเป็นพลเมือง 

ได ้แก ่  4 -module  ประชาธิปไตย ประกอบด ้วย  

1) ประชาธิปไตย  2) ความเป็นอิสรภาพ  3) ความเคารพ  

และ 4) ความรับผิดชอบ และการเรียนรู้โครงการจิต

อาสาในชุมชน

2. แบบประเมินจิตสำานึกความเป็นพลเมือง  

ซ่ึงแบ่งเป็น 3 มิติ ประกอบด้วย 1) การตัดสินความถูก

ต้องของพฤติกรรม 2) ความเอนเอียงเชิงบวกที่จะทำา

ตามเหตุการณ์ และ 3) การตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อ

เหตุการณ์ โดยใช้มาตราประมาณค่า 5 ระดับ คือเห็นด้วย

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด มีการแปล

ค่าคะแนน ดังนี้ 

ค่�คะแนน     คว�มหม�ย

1.00-1.80 นกัศึกษามีสำานึกความเป็นพลเมือง 

 อยู่ในระดับตำ่า

1.81-2.60 นกัศึกษามีสำานึกความเป็นพลเมือง 

 อยู่ในระดับค่อนข้างตำ่า

2.61-3.40 นกัศึกษามีสำานึกความเป็นพลเมือง 

 อยู่ในระดับปานกลาง

3.41-4.20 นกัศึกษามีสำานึกความเป็นพลเมือง 

 อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

4.21-5.00     นกัศึกษามีสำานึกความเป็นพลเมือง 

 อยู่ในระดับสูง

ก�รห�ประสิทธิภ�พของเครื่องมือ

1. รูปแบบการเสริมจิตสำานึกความเป็นพลเมือง

ประชาธิปไตย

 1.1 พิจารณาความเที่ยงตรงของเน้ือหาของ 

รูปแบบฯ

 1) จัดเวทีสนทนาร่วมระหว่างทีมวิจัย  

ทีมผู้สอน และนักศึกษา โดยให้ทีมผู้สอน และทีมวิจัย 

จำานวน 10 คน เป็นผู้ดำาเนินการนำาการสนทนา ในหัวข้อ 

“ประสบการณ์เรยีนรูป้ระเภทใด ก่อให้เกดิจติสำานกึความ

เป็นพลเมือง” โดยผู้ดำาเนินการนำาการสนทนา 1 คนต่อ
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ในสถาบันผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษาเอกชน: กรณีศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

นักศึกษา จำานวน 20 คน โดยมีนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 เป็น 

ผูช่้วยทำาหน้าท่ีบันทกึเนือ้หาการสนทนา สงัเกตปฏกิริยิา

นักศึกษาในเวที กลุ่มละ 2 คน รวมจำานวน 40 คน 

 2) ถอดบทเรยีนความต้องการของนักศึกษา

จากเวทีการสนทนา ในหัวข้อ “ประสบการณ์เรียนรู้

ประเภทใด ก่อให้เกิดจิตสำานึกความเป็นพลเมือง” 

 3) ทีมวิจัยร่างรูปแบบการเสริมจิตสำานึก

ความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย โดยใช้วรรณกรรมท่ี

ค้นหา รวบรวมดังท่ีแสดงในบทท่ี 2 และเน้ือหาจาก 

ผู้เรียนจากเวทีการสนทนา หัวข้อ “ประสบการณ์เรียนรู้

ประเภทใด ก่อให้เกิดจิตสำานึกความเป็นพลเมือง” เป็น 

กรอบ

 4) นำาเสนอแก่ทีมผู ้สอน พร้อมด้วย

วรรณกรรมซึ่งเป็นที่มาของรูปแบบฯ 

 5) ให ้ เวลาทีมผู ้สอนทุกคนประมาณ  

1 เดือน ในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบฯ

 6) ทมีวจิยัร่วมประชมุ และปรบัปรงุ แก้ไข

รูปแบบฯ ตามที่ได้รับเสนอแนะจากทีมผู้สอน

 7) นำาเสนอรปูแบบการเสรมิจิตสำานึกความ

เป็นพลเมืองประชาธิปไตย สำาหรับใช้เป็นกรอบการจัด

ประสบการณ์แก่ทีมผู้สอน

 1.2 พิจารณาความสามารถในการนำาไปใช้จริง

ในชั้นเรียน

ความสามารถในการนำาไปใช้จริงในชั้นเรียน  

เป็นประเด็นท่ีสำาคัญไม่น้อยกว่าความเท่ียงตรง เพราะ 

ถ้าการนำาไปใช้ในชั้นเรียนมีความยากลำาบาก ยุ ่งยาก  

กจ็ะทำาให้ประสิทธิภาพลดลง หรอืไม่บรรลตุามเป้าหมาย

ของการกำาหนดรูปแบบงานวิจัยน้ีกำาหนดการพิจารณา 

ดังนี้

 1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการสอนตาม

รูปแบบ 4-module ประชาธิปไตย โดยมนัีกศึกษาท้ังหมด

เป็นผู้เรียน แบ่งเป็น 8 กลุ่ม จัดสอนโมดูลละ 2 กลุ่ม   

โดยผู ้สอนในรายวิชา และทีมวิจัย รวม 8 คน และ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นผู้ช่วยกลุ่มละ 2 คน 

 2) ประชมุทีมวจัิย ทีมผูส้อน และนักศึกษา

ชั้นปีที่ 4 ที่เป็นผู้ช่วย เพื่อสรุป ปรับปรุง แก้ไข รูปแบบ

การเสริม

จิตสำานึกความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ท้ังใน

ด้านเนื้อหา กระบวนการ สื่อ รวมถึงเวลา

 3) ผู้สอนประเมินความพึงพอใจในการใช้

รูปแบบฯ

 4) ผู้เรียนประเมินประโยชน์ในการสร้าง

การเรยีนรูค้วามเป็นพลเมอืงในระบอบประชาธิปไตยของ

รูปแบบฯ 

2. แบบประเมินจิตสำานึกความเป็นพลเมือง  

  2.1 ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง โดยการ

วิเคราะห์องค์ประกอบ ประกอบด้วยการทดสอบความ

เหมาะสมของชุดข้อมูลในการวเิคราะห์องค์ประกอบด้วย

ค่ามาตรฐานความเพียงพอการสุ่ม Kaizer-Myer-Olekin 

(KMO) และทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งทุกตัว

ในเมตรกิซ์สหสัมพนัธ์ ด้วย Bartletts’sTest of Sphericity 

(การทดสอบ บาร์ทเลทท์) พบว่าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มี

ความเหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบ กล่าวคือ 

มีค่า KMO เท่ากับ 0.90 และตัวแปรทั้ง 30 ตัวแปร ใน  

5 มติิ มคีวามสัมพนัธ์กนั คอืค่าไคสแควร์ เท่ากบั 4468.52 

อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับความเชื่อม่ันน้อยกว่า 0.01  

ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบด้วยวธีิแกนหลกั (Principal 

axis factoring)  เครื่องมือกำาหนดองค์ประกอบย่อยของ

จิตสำานึกความเป็นพลเมือง 3 องค์ประกอบย่อย  ผลการ

วิเคราะห์ ด้วยการพิจารณาท่ีค่าไอเกนมากกว่า 1 ร่วม

กับความสามารถอธิบายความแปรปรวนของจิตสำานึก

ความเป็นพลเมืองได้  61.03 ใน 3 มิติ สกัดองค์ประกอบ

ด้วยวธีิการหมนุแกนแบบ Varimax (พจิารณาค่านำา้หนกั

องค์ประกอบมากกว่า 0.30 ขึ้นไป) ได้เครื่องมือประเมิน

จิตสำานึกความเป็นพลเมือง รวมทั้งฉบับจำานวน 76 ข้อ 

โดยตัดท้ิง 21 ข้อ เป็นด้านการตัดสินความถูกต้องของ

พฤติกรรมจำานวน 12 ข้อ  ด้านความเอนเอียงเชิงบวกที่

จะทำาตามเหตุการณ์จำานวน 7 ข้อ และด้านการตอบสนอง
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ต่อเหตุการณ์จำานวน 2 ข้อ สำาหรบัด้านการตอบสนองต่อ

เหตุการณ์สร้างเพิ่มอีก 2 ข้อ

 2.2 ความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา โดยการอภปิราย

เครื่องมือท่ีผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบระหว่างทีม

วิจัย และทีมผู้สอน โดยมีเน้ือหาตามท่ีกำาหนดคำาจำากัด

ความตัวแปรการวิจัยและการทบทวนวรรรกรรมเป็นก

รอบการอภิปราย ถ้าข้อความใดมีความไม่ชัดเจนจะร่วม

กันพิจารณา และความเห็นของทีมว่าข้อความไม่ใช่การ

ถามตามโครงสร้างในด้านนั้นๆ ก็จะตัดออก 

 2.3 การตรวจสอบความเชื่อม่ันของเครื่องมือ 

สถิติท่ีใช้คือการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าครอนบัค 

ในภาพรวมค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าครอนบัค ได้ 0.80  

องค์ประกอบย่อยด้านการตัดสินความถูกต้องของ

พฤติกรรม ความเอนเอียงเชิงบวกที่จะทำาตามเหตุการณ์ 

และการตอบสนองต่อเหตุการณ์มีค่า สัมประสิทธ์ิ

แอลฟ่าครอนบัค 0.79, 0.81 และ 0.83 ตามลำาดับ และ

ตรวจสอบค่าอำานาจจำาแนก อยู ่ระหว่าง 0.36-0.67  

ซึ่งทดสอบกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555  

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

1. เ ก็ บ ข ้ อ มู ล พื้ น ฐ า น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ พ ล เ มื อ ง

ประชาธิปไตย 3 ด้าน คือการเป็นอิสระ ความเคารพ 

และความรับผิดชอบของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ในกิจกรรม

กลุ ่มสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ตามปฏิทินกิจกรรมของ

วิทยาลัยฯ ที่จัดแก่นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ทุกคน ซ่ึงเป็น

กิจกรรมนอกสถานท่ี 

2. ปฐมนิเทศนักศึกษาท้ังหมดท่ีลงทะเบียนเรียน

วิชา 101101 การพัฒนาตนในสังคม 1 ในคาบเรียนที่ 1 

ของวิชา

3. จัดการเรียนการสอน ตามท่ีระบุในวิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูล

4. การประเมินผล โดยให้นักศึกษาประเมิน

ผลรูปแบบการเสริมจิตสำานึกความเป ็นพลเมือง

ประชาธิปไตย ในประเด็น 1) เนื้อหาของคุณลักษณะ

พลเมืองประชาธิปไตย 3 ด้าน คือความเป็นอิสระ ความ

เคารพ และความรับผิดชอบ 2) กิจกรรมการเรียนการ

สอน 3) สื่อท่ีใช้ในรูปแบบการเสริมจิตสำานึกความเป็น

พลเมืองประชาธิปไตย โดยใช้คาบการสอบปลายภาค

วิชาสุดท้ายประมาณ 1 ช่ัวโมง

5. การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

 5.1 วิ เคราะห์ข ้อมูลการประเมินรูปแบบ

การเสริมจิตสำานึกความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยใน

ประเด็นเน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ และ 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 ท่ีมี

ต่อการจัดการเรียนการสอน

    5.2 นำาข้อมูลความคิดเห็นที่ได้จากการประเมิน

ของนักศึกษาปีการศึกษา 2555 มาปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนรานวิชาการพัฒนาตนสู ่สังคม และ 

รู ป แ บ บ ก า ร เ ส ริ ม จิ ต สำ า นึ ก ค ว า ม เ ป ็ น พ ล เ มื อ ง

ประชาธิปไตยของนักศึกษา สำาหรับการจัดการเรียน

การสอนวิชาการพัฒนาตนสู่สังคมปีการศึกษา 2556

6. ประเมินความคิดเห็นของทีมผู ้สอนทุกคน

ด้วยการจัดประชุมผู ้สอนภายหลังการสอนทั้ง 2 ป  ี

การศึกษา ในประเด็นกระบวนการท่ีปรากฎในรูปแบบ

การเสริมจิตสำานึกความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย  

ส่ือ บทบาทผู้สอนโดยเฉพาะในกระบวนการกลุ่ม 

7. ทีมวิจัยปรับปรุงรูปแบบการเสริมจิตสำานึก

ความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยของนักศึกษา

8. นำารูปแบบการเสริมจิตสำานึกความเป ็น

พลเมืองประชาธิปไตยของนักศึกษาท่ีได ้ปรับปรุง

แล้วไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ก�รพิทักษ์สิทธิของผู้เข้�ร่วมวิจัย

โครงการวิจัยมีการพิทักษ์สิทธิของผู้เข้าร่วมวิจัย 

โดยการแจ้งโครงการวิจัยให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า  

โดยช้ีแจงในลักษณะการปรับรูปแบบการเรียนการสอน 

ว่ามีการบูรณาการอย่างไร และคาดว่าจะทำาให้เกิด

ประโยชน์อย่างไรแก่นักศึกษา การจัดการเรียนการสอน

รายวิชา โดยไม่ได้ทำาให้นักศึกษาใช้เวลามากขึ้นจากรูป

แบบการเรียนการสอนปกติ

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. ข้อมูลพรรณนาทั้งหมด นำาเสนอด้วยค่าเฉลี่ย 

และร้อยละ
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2. การทดสอบรปูแบบฯ ในด้านก่อให้เกดิจติสำานกึ

ความเป็นพลเมือง 

 2.1 ใช้สถิติเปรียบเทียบก่อน-หลังทดสอบรูป

แบบการเสริมจิตสำานึกความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย 

dependent t-test

 2.2 ใช้สถิติเปรียบเทียบการทดสอบรูปแบบ

การเสริมจิตสำานึกความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย  

independent t-test

3. ข้อมูลคุณภาพสรุปด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา

5. ผลก�รวิจัย

5.1 รปูแบบก�รเรยีนรูว้ชิ�ก�รพัฒน�ตนสู่สังคมที่

มีผลจิตสำ�นึกคว�มเป็นพลเมืองของนักศึกษ�

 ผลการศึกษาจากรูปแบบการเรียนรู้ก่อนการ

ปรบัเปลีย่น (การจดัการเรยีนการสอน ปีการศึกษา 2554)  

รูปแบบการเรียนรู้จากแนวคิดของทีมวิจัย (การจัดการ

เรียนการสอน ปีการศึกษา 2555) รูปแบบการเรียนรู้ที่มี

การปรับเปลี่ยนโดยทีมผู้สอน นักศึกษาในปีการศึกษา 

2555 และทมีวจิยัภายหลงัการประเมนิผล ในปี 2555 (การ

จดัการเรยีนการสอน ปีการศึกษา 2556) โดยพจิารณาตาม

ประเด็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชา คือ เนื้อหาการ

เรียนการสอน กระบวนการเรียนการสอน ส่ือการเรียน

การสอน และการประเมินผล ดังนี้

 1. เนือ้หาการเรยีนการสอน โดยพจิารณาหวัข้อ

ตามโครงการสอน

 ปีการศึกษา 2554 เน้ือหาประกอบด้วย 

กระบวนการคดิ (9 ชม.) ความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบั

สังคม (6 ชม.)  วิถีชีวิตไทย (9 ชม.) คุณธรรม จริยธรรม

ในการพฒันาบุคคล (3 ชม.) การเปลี่ยนแปลงและปัญหา

ทางสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม (6 ชม.)

 ปีการศึกษา 2555 ประกอบด้วยเนื้อหา

การสอนควบคู่การใช้ 4-Module ประชาธิปไตย ดังนี้   

1) แนวคิดหลักปรัชญาในเชิงบูรณาการทั้งกระแสตะ 

วันตก ตะวันออก และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (5 ชม.) 

และ Module 1: สังคมประชาธิปไตย ความสัมพันธ์

ระหว่างปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และการสร้างความเป็น

พลเมืองไทย ในระบอบประชาธิปไตย (ครัง้ท่ี 1) ลกัษณะ

สังคมประชาธิปไตย และความหมายประชาธิปไตย 

(ครั้งที่ 2) การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด (3 ชม.)  

3) ความหลากหลายทางสังคมและการเปลี่ยนแปลง

ในสังคมไทยและสังคมโลก (3 ชม.) และ Module 3: 

ความเคารพ 4) แนวทางการศึกษาและการเรียนรู ้  

เพื่ออยู่ในสังคม และการสานเสวนา 5) การศึกษาและ

เรียนรู้สังคมปัจจุบันอย่างสร้างสรรค์ และ Module 3: 

ความเคารพ 6) บทบาทและการรับรู้: ความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์กับสังคม 7) ความสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษย์กับสังคม (ความจำาเป็นที่มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกัน 

สิทธิ หน้าที่ การจัดระเบียบสังคม การขัดเกลาทาง

สังคม และ แนวทางในการพัฒนาตน) และ Module 2: 

อิสระภาพ  8) การเปลี่ยนแปลงและปัญหาทางสังคม  

สู่การปรับตัว ดำาเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันสู่ประชาคม

อาเซียน และ Module 4 ความรับผิดชอบ 9) บทบาท

หน้าท่ีและการตระหนักถึงการเป็นพลเมืองท่ีดีของ 

สังคมไทยและสงัคมโลก  และ Module 4 ความรบัผดิชอบ 

10) การศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์

กับวิถีชีวิตไทยในชุมชน รวม 32 ชม.

      ปีการศึกษา 2556 เน้ือหาประกอบด้วย  

1) แนวคิดหลักปรัชญาในเชิงบูรณาการทั้งกระแส 

ตะวนัตก ตะวนัออก และปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง (3 ชม.)  

2) การพฒันาทกัษะกระบวนการคดิ (3 ชม.) 3) การบรูณา

การผังความคิด (Mind Map) กับการศึกษาเรียนรู  ้

เพื่อพัฒนาตน (2 ชม.) 4) ความหลากหลายทางสังคม

และการเปลีย่นแปลงในสังคมไทยและสงัคมโลก (2 ชม.)  

5) บทบาทและการรบัรู:้ ความสัมพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบั

สังคม (2 ชม.) 6) ประสิทธิผลในการสื่อสารเพื่อสะท้อน

คดิทางสังคม (3 ชม.) นดัพบคนต้นแบบจติอาสา (2 ชม.) 

รายละเอียดการศึกษา การเรียนรู้ และความก้าวหน้า

กิจกรรมจิตอาสา (กิจกรรมกลุ่ม) (4 ชม.) จัดกิจกรรมจิต

อาสา (4 ชม.) และนำาเสนอผลงาน (6 ชม.) โดยที่หัวข้อ

ประสิทธิผลในการส่ือสารเพื่อสะท้อนคิดทางสังคม  

เป็นหัวข้อที่นักศึกษาในปีการศึกษา 2555 ขอให้เพิ่มเติม

เข้ามา ด้วยเหตุผลว่าทกัษะการฟังมีความสำาคญั แต่ทักษะ 
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การพูดก็สำาคัญมากเช่นกัน เพราะในกระบวนการกลุ่ม 

การพูดให้สามัคคี ปรองดอง สร้างกำาลังใจมีความสำาคัญ

กับการทำางานกลุ่มอย่างมาก 

 2. กระบวนการเรียนการสอนตาม มคอ.

     ป ีการศึกษา 2554 กิจกรรมประกอบ

ด้วย แนะนำาวิชา แนวทางการศึกษาชุมชน และจัดแบ่ง

กลุ่ม 3 ชม. โดยผู้รับผิดชอบวิชา บรรยายชั้นเรียนรวม  

36 ชม. สมัมนาการวเิคราะห์ชมุชน 6 ชม. รวม 45 ชม. และ

นักศึกษาวิเคราะห์ชุมชน 6 ชม. (ใช้เวลานอกโครงการ

สอน)

     ปีการศึกษา 2555 กิจกรรมประกอบด้วย 

แนะนำาวิชา 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 (วิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  

ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน วิชา 201102 สุขภาพกับการ

ออกกำาลังกาย วิชา 201112  คณิตศาสตร์และสถิติเบื้อง

ต้น  วิชา 200004 คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

(เลือกเสรี 1) และ วิชา 900001 จริยธรรม 1) ท้ังน้ีเพื่อ

เพิ่มชั่วโมงการทำากิจกรรมให้มากข้ึน และฝึกนิสัย 

การบูรณาการกิจกรรมต่างๆ นัดพบคนต้นแบบจิตอาสา 

(2 ชม.) และการให้นักศึกษารุ่นปีการศึกษาร่วมถ่ายทอด

ประสบการณ์การเรียนรู ้วิชาน้ี ท้ังการบรรยายความ

รู้สึก และการฉายวิดีโอกิจกรรมของนักศึกษา บรรยาย 

ชั้นเรียนรวม 16 ชม. นักศึกษาทำากิจกรรมกลุ่มจิตอาสา  

6 ชม. สัมมนาการทำากจิกรรมจติอาสา 6 ชม. รวม 32 ชม.

 3. สื่อการเรียนการสอน

     ปีการศึกษา 2554: Power point ในชม. 

ชั้นเรียนรวม แหล่งประโยชน์รายรอบวิทยาลัย คือวัด

พิษณุ วัดปรก โบสถ์เซนต์หลุยส์ ชุมชนพม่าวัดปรก และ

สุเหร่ามัสยิดหลังวิทยาลัยฯ

     ปีการศึกษา 2555: Power point ในชม. 

ชั้นเรียนรวม กลุ ่มที่ มีการดำาเนินกิจกรรมจิตอาสา  

สื่อ 4-Module ประชาธิปไตย

     ปีการศึกษา 2556: Power point ในชม. 

ชั้นเรียนรวม กิจกรรมจิตอาสาท่ีกลุ ่มนักศึกษาสนใจ 

บุคคลต ้นแบบ จิตอาสาเพื่อสร ้างแรงบันดาลใจ   

สื่อ 4-Module ประชาธิปไตย 

 4. การประเมินผล 

     ปีการศึกษา 2554:  สอบกลางภาค 30%  

สอบปลายภาค 30% วิเคราะห์ชุมชน 20% (กลุ ่ม)   

Concept mapping 10% คุณธรรม จริยธรรม 5%  ความ

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5%

     ปีการศึกษา 2555: สอบกลางภาค 25%  

สอบปลายภาค 30% สัมภาษณ์บุคคลจิตอาสา 30% (กลุม่)

คณุธรรม จรยิธรรม 7%  ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 8%

     ปีการศึกษา 2556: สอบกลางภาค (20%)  

สอบปลายภาค (20%)  งานกลุ่มคือการจัดโครงการจิต

อาสาด้วยนักศึกษา (35%) งานเด่ียว คือ ถอดบทเรียน 

การบูรณาการ 5% และการทำา mind map สรุปผล

การเรียนรู้ของรายวิชา 5% การประเมินพฤติกรรมที ่

พึงประสงค์ (15%)

จากข้อสรุปข้างต้นประเด็นท่ีแตกต่างของรูป

แบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตสำานึกความเป็นพลเมือง

ของนักศึกษาผ่านวิชาการพัฒนาตนสู่สังคม ในปีการ

ศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556 คือ 1) การจดัสรรเวลา 

การทำางานกลุ่มเพื่อนักศึกษาสามารถมีปฏิสัมพันธ์ และ

ขอรบัคำาปรกึษาจากอาจารย์ประจำากลุม่ รวมทัง้การปรบั

เนื้อหาวิชาของวิชาตามที่นักศึกษาแนะนำาคือเนื้อหา

เกี่ยวกับการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 2) การเรียน

การสอนในช้ันเรียนรวมที่ลดสัดส่วนช้ันเรียนรวมให ้

น้อยลง ตลอดจนลดนำา้หนกัการประเมินด้วยการสอบลง 

3) การสร้างแรงบันดาลใจด้วยการเชิญบุคคลต้นแบบ

ด้านจิตอาสาเพื่อสังคมมาเป็นวิทยากรแก่นักศึกษา  

4) การให้นักศึกษาจากปีการศึกษา 2555 ร่วมปฐมนิเทศ 
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ในสถาบันผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษาเอกชน: กรณีศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

แก่นกัศกึษาปีการศกึษา 2556 และ 5) การให้นกัศกึษาทำา

โครงการจิตอาสาด้วยนักศึกษาเอง

5.2 ระดับจิตสำ�นึกคว�มเป ็นพลเมืองของ

นักศึกษ�ในสถ�บันผลิตบัณฑิตท�งก�รพย�บ�ล สังกัด 

คณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�เอกชน: กรณีศึกษ�วิทย�

ลัยเซนต์หลุยส์

 1. ระดับจิตสำานึกความเป็นพลเมืองของ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ก่อนการจัดการ

เรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตน

สู่สังคม ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2

จากตารางที่ 1 พบว่า ก่อนการจัดการเรียนการ

สอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคม 

ระดับจิตสำานึกด้านความเอนเอียงเชิงบวกท่ีจะทำาตาม

เหตุการณ์อยู่ในระดับค่อนข้างมาก สำาหรับการตัดสิน

ความถูกต้องของพฤติกรรมและการตอบสนองอย่าง

เหมาะสมต่อเหตุการณ์อยู่ในระดับปานกลางท้ัง 2 ป ี

การศึกษา

ต�ร�งที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจิตสำานึกรวมความเป็นพลเมืองของนักศึกษา ก่อนการจัดการเรียน 

     การสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคม ในปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556

จิตสำ�นึกคว�มเป็นพลเมือง
ปีก�รศึกษ� 2556 ปีก�รศึกษ� 2555

คว�มหม�ย
x (SD) x (SD)

การตัดสินความถูกต้องของพฤติกรรม 3.31 (0.21) 3.30 (0.37) ปานกลาง 

ความเอนเอียงเชิงบวกที่จะทำาตามเหตุการณ์ 3.78 (0.33) 3.84 (0.34) ค่อนข้างมาก 

การตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์ 1.73 (0.21) 1.80 (0.19) ปานกลาง

ต�ร�งที่ 2  คา่เฉลีย่และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานจิตสำานกึความเป็นพลเมืองของนักศึกษา จำาแนกตามคณุสมบติัพลเมือง 

 ในระบอบประชาธิปไตย ก่อนการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคม  

 ในปีการศึกษา 2555 และ 2556

จิตสำ�นึกคว�มเป็นพลเมือง
ปีก�รศึกษ� x (SD) โครงสร้�ง 3 มิติของคว�มเป็นพลเมือง

คว�มเป็นอิสระ คว�มเค�รพ คว�มรับผิดชอบ

การตัดสินความถูกต้องของพฤติกรรม
2556 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)

ความเอนเอียงเชิงบวกที่จะทำาตามเหตุการณ์
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)

การตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์
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

จิตสำานึกจำาแนกตามคุณสมบัติพลเมือง 3 ด้าน พบว่า

จิตสำานึก การตัดสินความถูกต้องของพฤติกรรม มีค่า

เฉลี่ยความเป็นอิสระ และความรับผิดชอบอยู่ในระดับ

ค่อนข้างสูง ส่วนความเคารพอยู่ในระดับค่อนข้างตำ่า 

ความเอนเอยีงเชงิบวกทีจ่ะทำาตามเหตุการณ์ในด้านความ

เป็นอิสระ ความเคารพอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ส่วนด้าน

ความรบัผดิชอบอยูใ่นระดับสงู และการตอบสนองอย่าง

เหมาะสมต่อเหตุการณ์อยู่ในระดับตำ่าในด้านความเป็น

อสิระ และด้านความเคารพ ส่วนด้านความรบัผดิชอบอยู่

ในระดับปานกลาง สำาหรับปีการศึกษา 2555 เป็นไปใน

ทำานองเดียวกัน คือ จิตสำานึกความเป็นพลเมืองด้านการ

ตัดสินความถกูต้องของพฤติกรรมในด้านความเป็นอสิระ 

และความรับผิดชอบอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ส่วนความ

เคารพอยู่ในระดับค่อนข้างตำ่า ความเอนเอียงเชิงบวกที่

จะทำาตามเหตุการณ์ในด้านความเป็นอิสระ ความเคารพ

อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ส่วนด้านความรับผิดชอบอยู่ใน

ระดับสูง และการตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์

อยู่ในระดับตำ่าในด้านความเป็นอิสระ และความเคารพ 

ส่วนด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับปานกลาง

2. ระดับจิตสำานึกความเป็นพลเมืองของนักศึกษา

ช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ หลังการจัดการเรียนการ

สอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคม  

ดังแสดงในตารางที่ 3 และ 4

จากตารางท่ี 3 พบว่า การจัดการเรียนการสอน

ด้วยรูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคม ระดับ

จิตสำานึกด้านการตัดสินความถูกต้องของพฤติกรรมอยู่

ในระดับค่อนข้างสูง ความเอนเอียงเชิงบวกท่ีจะทำาตาม

เหตุการณ์อยูใ่นระดับสงู และการตอบสนองอย่างเหมาะสม

ต่อเหตุการณ์อยู่ในระดับปานกลาง

ต�ร�งที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจิตสำานึกรวมความเป็นพลเมืองของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน 

  ด้วยรูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคม ในปีการศึกษา 2555 และ 2556

จิตสำ�นึกคว�มเป็นพลเมือง
2556 2555

คว�มหม�ย
 x (SD) x (SD)

การตัดสินความถูกต้องของพฤติกรรม 3.80 (0.34) 3.73 (0.27) ค่อนข้างมาก

ความเอนเอียงเชิงบวกที่จะทำาตามเหตุการณ์ 4.30 (0.44) 4.25 (0.40) มาก

การตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์ 1.79 (0.36) 1.75 (0.14) ปานกลาง
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ในสถาบันผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษาเอกชน: กรณีศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ต�ร�งที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจิตสำานึกความเป็นพลเมืองของนักศึกษา จำาแนกตามคุณสมบัติพลเมือง 

 ในระบอบประชาธิปไตยการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคม ในป ี

 การศึกษา 2555 และ 2556

จิตสำ�นึกคว�มเป็นพลเมือง
ปีก�รศึกษ� x (SD) โครงสร้�ง 3 มิติของคว�มเป็นพลเมือง

คว�มเป็นอิสระ คว�มเค�รพ คว�มรับผิดชอบ

การตัดสินความถูกต้องของพฤติกรรม 
2556 3.67 (0.37) 3.00 (0.44) 4.02 (0.45)

2555 3.78 (0.46) 3.68 (0.37) 3.96 (0.41)

ความเอนเอียงเชิงบวกที่จะทำาตามเหตุการณ์
2556 4.31 (0.39) 1.44 (0.34) 4.33 (0.46)

2555 4.48 (0.47) 4.18 (0.45) 4.29 (0.48)

การตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์
2556 1.90 (0.20) 1.62 (0.23) 1.87 (0.20)

2555 1.72 (0.22) 1.67 (0.15) 1.88 0.21)

จากตารางที่ 4 พบว่า ปีการศึกษา 2556 มีค่าเฉลี่ย

จิตสำานึกความเป็นพลเมืองด้านการตัดสินความถูกต้อง

ของพฤติกรรม ในด้านความเป็นอิสระ และความรับ 

ผิดชอบในระดับค่อนข้างสูง ส่วนด้านความเคารพอยู่

ในระดับปานกลาง ความเอนเอียงเชิงบวกท่ีจะทำาตาม

เหตุการณ์ในด้านความเป็นอิสระ ด้านความเคารพ และ

ด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับสูง และการตอบสนอง

อย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์ในด้านความเป็นอิสระ และ

ด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้าน

ความเคารพอยู่ในระดับตำ่า สำาหรับปีการศึกษา 2555 

นกัศึกษามค่ีาเฉลีย่การตัดสินความถกูต้องของพฤติกรรม 

ทัง้ด้านความเป็นอสิระ ความรบัผดิชอบ อยูใ่นระดับค่อน

ข้างสูง ส่วนความเคารพอยูใ่นระดับค่อนข้างตำา่ ความเอน

เอยีงเชงิบวกท่ีจะทำาตามเหตุการณ์ในด้านความเป็นอสิระ 

และด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับสูง ส่วนด้านความ

เคารพอยู่ในระดับค่อนข้างสูง สำาหรับการตอบสนอง

อย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์ทัง้ด้านความเป็นอสิระ ความ

เคารพ และความรับผิดชอบอยู่ในระดับปานกลาง  

5.3 ผลก�รทดสอบสมมติฐ�น

            ผลการทดสอบสมมติฐานข้อ 1 และ ข้อ 2 

ดังแสดงในตารางที่ 5 และ 6

จากตารางที ่5 นกัศึกษากลุม่ทีเ่รยีนวชิาการพฒันา

ตนสู่สังคมด้วยรูปแบบการเรียนรู ้วิชาการพัฒนาตน 

สู่สงัคม มคีะแนนการประเมินจติสำานกึความเป็นพลเมือง

ภายหลงัการเรยีนการสอนสูงกว่าก่อนการเรยีนการสอน 

ทั้งในปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556
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ต�ร�งที่ 5 การทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉลี่ยจิตสำานึกความเป็นพลเมืองของนักศึกษาก่อนและหลังการ 

  จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคม ในปีการศึกษา 2555 และปีการ 

  ศึกษา 2556  

จิตสำ�นึกคว�มเป็นพลเมือง ปีก�รศึกษ�
คว�มแตกต่�งของ

ค่�เฉลี่ย
t-test p

การตัดสินความถูกต้องของพฤติกรรม
2556 0.59 14.60 0.00*

2555 0.43 12.96 0.00**

ความเอนเอียงเชิงบวกที่จะทำาตามเหตุการณ์
2556 0.53 11.58 0.01*

2555 0.14 2.88 0.00*

การตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์
2556 0.08 1.70 0.05*

2555 0.03 1.70 0.05*

ต�ร�งที ่6 การทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่จติสำานึกความเป็นพลเมอืงของนกัศึกษาในปีการศึกษา 2555 และ  

  ปีการศึกษา 2556 ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคม   

จิตสำ�นึกคว�มเป็นพลเมือง คว�มแตกต่�งของค่�เฉลี่ย t-test p

ก่อนก�รดำ�เนินกิจกรรม

     การตัดสินความถูกต้องของพฤติกรรม 0.01 1.25 0.09

     ความเอนเอียงเชิงบวกที่จะทำาตามเหตุการณ์ -0.06 1.63 0.06

     การตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์ -0.07 1.72 0.05

หลังก�รดำ�เนินกิจกรรม

     การตัดสินความถูกต้องของพฤติกรรม 0.07 2.10 0.00**

     ความเอนเอียงเชิงบวกที่จะทำาตามพฤติกรรม 0.05 2.90 0.00**

     การตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์ 0.04 3.00 0.00**

จากตารางที่ 6 นักศึกษากลุ่มท่ีเรียนด้วยรูปแบบ

การเรยีนรูว้ชิาการพฒันาตนสู่สงัคม ในปีการศึกษา 2556 

มีคะแนนการประเมินระดับจิตสำานึกความเป็นพลเมือง 

สูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนา

ตนสู่สังคม ในปีการศึกษา 2556 ทั้งก่อนและหลังการ

จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู ้วิชาการ

พัฒนาตนสู่สังคม   



72 รูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคมที่มีผลต่อจิตสำานึกความเป็นพลเมืองของนักศึกษา 

ในสถาบันผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษาเอกชน: กรณีศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

6. ก�รอภิปร�ยผลก�รวิจัย

การอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 1 

และ ข้อ 2 ต่อไปนี้

6.1 ปรับปรุงรูปแบบก�รเรียนรู้วิช�ก�รพัฒน�

ตนสู่สังคมที่มีผลต่อจิตสำ�นึกคว�มเป็นพลเมือง ของ

นักศึกษ�ในสถ�บันผลิตบัณฑิตท�งก�รพย�บ�ล สังกัด

คณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�เอกชน: กรณีศึกษ� 

วิทย�ลัยเซนต์หลุยส์

 รูปแบบการเรียนรู ้วิชาพัฒนาตนสู่สังคม 

 ปีการศึกษา 2556 ซ่ึงปรับโดยนักศึกษาที่ผ่านการเรียน

ด้วยรปูแบบการเรยีนรูว้ชิาพฒันาตนสูสั่งคม ปีการศึกษา 

2555 ทีมผู้สอน และทีมวิจัย พบว่าประเด็นที่ปรับคือ  

การบูรณาการงานท่ีมอบหมายแก่นักศึกษาในภาคการ

ศึกษาเดียวกันเชิงบูรณาการ ให้เกิดเป็นงานการนำาเสนอ 

1 ชิน้ คือการจดัทำาโครงการจิตอาสา (ความเหมาะสมของ

การนำาเสนอในรายวชิาภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร และแปล

เป็นภาษาอังกฤษ ในรายวิชาภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 

การสืบค้นสถิติต่างๆ และการประเมินผลเชิงปริมาณ

ในรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น การใช้ส่ือโสต

ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และ

ผลลพัธ์การดำาเนนิโครงการจิตอาสาในรายวชิาจรยิธรรม1 

และวิชาพัฒนาตนสู่สังคม ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มชั่วโมงการทำา

กจิกรรมให้มากข้ึนตามทีน่กัศึกษาให้ข้อเสนอแนะว่าเวลา

การทำาโครงการน้อยเกนิไป การปรบัเปลีย่นนีเ้พือ่ต้องการ

ฝึกนิสยัการบูรณาการกจิกรรมต่างๆ ให้เหน็ถงึสภาพการ

ทำางานจริงๆ ว่างานแต่ละชิ้นมีความสัมพันธ์ เหลื่อม

ซ้อนกันอยู ่ การสามารถท่ีจะคิดให้ได้ว่างานมีความ

ซ้อนกันตรงไหน จะช่วยให้การทำางานมีประสิทธิภาพ 

มากขึน้ 2) สร้างแรงบนัดาลใจด้วยการนัดพบคนต้นแบบ

จิตอาสา 3) การปรับกิจกรรมจิตอาสาจากให้กลุ ่ม

นักศึกษาไปสัมภาษณ์ หรือไปสังเกตการปฏิบัติงานของ

กลุ่มจิตอาสาที่สนใจ เป็นให้นักศึกษากำาหนดกิจกรรม 

จิตอาสา และดำา เนินการตามกิจกรรมท่ีกำ าหนด  

โดยเหตุผลที่มีการปรับเน่ืองมาจากผลการประเมินใน

ปีการศึกษา 2555 พบว่า ค่าเฉลี่ยจิตสำานึกของนักศึกษา

ด้านการตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์ และด้าน

ความเอนเอียงเชิงบวกที่จะทำาตามเหตุการณ์ หลังการ

จัดการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนอย่างมี

นัยสำาคญัทางสถติิท่ีระดับ .05 ส่วนด้านการตอบสนองต่อ

เหตุการณ์พบว่าคะแนนหลงัการจัดการเรยีนการสอนสูง

กว่าก่อนการจัดการเรยีนอย่างไม่มีนัยสำาคญั ทัง้ทีมผูส้อน 

และทมีวจิยัเหน็ว่าความเข้มข้นของการจดัประสบการณ์

ให้นักศึกษามีจิตสำานึกต่อสังคมอาจจะยังไม่เพียงพอ  

ร่วมกับข้อเสนอของนักศึกษาที่อยากดำาเนินกิจกรรมจิต

อาสาด้วยตนเอง จงึได้มีการปรบัเปลีย่นรปูแบบการเรยีน

รู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคม ที่มีผลต่อจิตสำานึกความเป็น

พลเมืองของนักศึกษาดังกล่าว 

 นอกจากนี้ รูปแบบการเรียนรู้วิชาพัฒนาตน 

สู่สังคม ปีการศึกษา 2556 ยังมีการปรับเปลี่ยนที่ตัวสื่อที่

ใช้ใน 4-Module ประชาธิปไตย ดังนี้ ปรับบุคคลต้นแบบ

จากมหาตมะคานธีเป็นคุณสืบ นาคะเสถียร เพราะว่า

นักศึกษาจับต้องเรื่องสิ่งแวดล้อมมากกว่า และรู้สึกว่า

สามารถทำาได้ การ์ตูนแอนนิเมชั่น ท้ัง 3 ชุด ใช้สำาหรับ

เปิดเรื่องเท่านั้น ส่วนแอนนิเมชั่นชุดเต่ากับกระต่ายยัง

ใช้สำาหรับการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ การมอง

โลกและสังคมเชิงบวก และการทำางานเป็นทีมได้ดีอยู่  

สำาหรับการทำางานเป็นกลุ่มไม่มีการปรับเปลี่ยน เพราะ

ช่วยสร้างความสามัคค ีเรยีนรูก้ารอยูใ่นสงัคมต้องฟังและ

เคารพซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนรบัผดิชอบงานทีต่นเองได้

รับมอบหมาย

6.2 ก�รทดสอบและประเมนิระดับจิตสำ�นกึคว�ม

เป็นพลเมอืงของนกัศกึษ�ในสถ�บันผลติบัณฑิตท�งก�ร

พย�บ�ล สังกัดคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�เอกชน: 

กรณีศึกษ�วิทย�ลัยเซนต์หลุยส์

 จากผลการวจิยั ปรากฏว่า นกัศึกษากลุม่ทีเ่รยีน

วชิาการพฒันาตนสูสั่งคมด้วยรปูแบบการเรยีนรูว้ชิาการ

พัฒนาตนสู่สังคม มีคะแนนการประเมินจิตสำานึกความ

เป็นพลเมืองภายหลังการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนการ

เรียนการสอน ทั้งในปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 

2556 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานข้อ 1 นอกจากนี ้นกัศึกษา

กลุ่มท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตน 
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สู่สังคม ในปีการศึกษา 2556 มีคะแนนการประเมนิระดบั

จิตสำานึกความเป็นพลเมือง สูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนด้วยรูป

แบบการเรียนรู้วิชาการพัฒนาตนสู่สังคม ในปีการศึกษา 

2556 ทั้งก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนด้วย 

รู ป แ บ บ ก า ร เ รี ย น รู ้ วิ ช า ก า ร พั ฒ น า ต น สู ่ สั ง ค ม  

ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานข้อ 2 จากผลการวิจัยดัง

กล่าว สะท้อนให้เห็นว่า รูปแบบการเรียนรู้ที่จะพัฒนา

จิตสำานึกความเป็นพลเมืองของนักศึกษาได้นั้น จะต้องมี

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติผ่านกิจกรรม

ต่างๆ ทีง่านวจิยันีใ้ช้กจิกรรมจติอาสา การบรกิารวชิาการ

แก่ชุมชนและสังคม การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

วิเคราะห์สถานการณ์ให้กับนักศึกษา สอดคล้องกับ

ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการ

สร้างความเป็นพลเมืองหลายงานวิจัยที่ผลปรากฏว่า  

การจัดการเรียนการสอนต้องใช้การปฏิบัติ บริการ

วิชาการ (7) การสังเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรมใน

การเสรมิสร้างจติสาธารณะของนักเรยีนทีมี่ประสิทธิภาพ  

ผลการศึกษาพบว่า การจัดกิจกรรมในการเสริมสร้างจิต

สาธารณะของนกัเรยีนระดับข้ันพืน้ฐานท่ีมปีระสทิธิภาพ 

มีอยู่ 6 ขั้นตอน แต่จุดแรกที่สำาคัญคือการกระตุ้นให้เกิด

ปัญหาหรือให้สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดปัญหา ให้นักเรียน

คิด วินิจฉัย และลงมือปฏิบัติการแก้ไข สร้างกระบวน

สะท้อนคิดให้นักเรียนกระจ่างในค่านิยม (8) การศึกษา

ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานใน

วิชา GE 138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง ทีมีต่อความ

ตระหนักในความเป็นพลเมืองของนักศึกษา ใช้กิจกรรม

การเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานมกีารลงมือปฏบัิติเช่นกนั  

หรอืโมเดลการบรกิารแบบ Park Service-Learning Model 

ของมหาวิทยาลัยจอร์เจีย คือ เตรียมการ ปฏิบัติการ 

สะท้อนกลับ เฉลิมฉลอง ประเด็นท่ีสอดคล้องคือต้อง

มีการกำาหนดแผนการจัดประสบการณ์อย่างชัดเจนด้วย

กจิกรรมทีใ่ห้นกัศกึษามกีารเรียนรูแ้บบกระตอืรือรน้ (9)

 จากผลการวิจัยมีประเด็นหนึ่งท่ีควรให้ความ

สำาคัญ คือ ความรู้และทัศนคติของผู้สอน ซ่ึงผลการ

ประเมินโดยนักศึกษา พบว่า อาจารย์ท่ีดูแลกลุ่มย่อยมี

ระดับความรู้ และเจตคติต่อความเป็นพลเมืองไม่เท่ากัน 

ซ่ึงวิธีปฏิบัติของอาจารย์จะมีผลต่อความเชื่อ และความ

ศรัทธาต่อความเป็นพลเมืองของนักศึกษาแตกต่างกัน  

นอกจากนี ้ปัจจัยทีท่ำาให้การเรยีนรูเ้พือ่เกดิจติสำานกึความ

เป็นพลเมืองได้ คือ ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม

จิตอาสา และรูปแบบวิจัยท่ีให้นักศึกษามีส่วนร่วมเสนอ

ความคิดเห็น ในปีการศึกษา 2555 จึงออกมาเป็นรูปแบบ

การเรยีนรูว้ชิาการพฒันาตนสู่สงัคม ในปีการศึกษา 2556 

อกีท้ัง   ส่ือการเรยีนการสอนท่ีใช้ควรเป็นส่ือทีพ่บเหน็ใน

ชีวิตประจำาวัน จะสร้างการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาได้มาก

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปต่อยอด

 1. ขยายการจดัการเรยีนการสอนวชิาพฒันาตน

สู่สังคมเชิงบูรณาการ ในหมวดวิชาทั่วไป ให้มีคณาจารย์

จากหลากหลายสาขา เช่นการพยาบาลอนามัยชุมชนเข้า

มามีส่วนร่วม เพื่อจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็น

ฐานมากขึน้ ให้เกดิความต่อเนือ่งของกจิกรรมการเรยีนรู้

ในลักษณะนี้มากขึ้นจากปี 1 ถึงปี 4

    2. การวิจัยเกี่ยวกับส่ือเพิ่มเติม โดยงานวิจัย

นี้มีส่ือหลายตัว คือ สปอตโฆษณา (เมืองไทยประกัน 

ชีวิตชุด Que Sera Sera, และชุดแม่ต้อย, CP ชุดเพราะ

ทุกคำามีความหมาย) บุคคลต้นแบบ (สืบ นาคะเสถียร, 

มหาตมะ คานธี) วลีฮิตจากภาพยนตร์ Spider man 

“With great power comes great responsibility” หนังสั้น 

animation การ์ตูน สื่อถึงทีม  ความสามัคคี ซ่ึงพบว่า 

เป็นสื่อที่นักศึกษาในปีการศึกษา 2555 เสนอไว้ โดยงาน

วิจัยน้ีใช้ต้นแบบของด้ังเดิม ถ้าหากมีการใช้ประโยชน์

จากส่ือเหล่าน้ี โดยผลิตให้สร้างสรรค์มากกว่างานวิจัยน้ี  

น่าจะให้ผลการวิจัยท่ีชัดเจนมากขึ้น และน่าจะเป็น 

ทิศทางการวิจัยที่น่าสนใจอีกทางหนึ่ง เพราะนักศึกษา

ให้ความคิดเห็นว่าจากส่ือเหล่าน้ี ร่วมกับการช้ีชวนให้

คิดมากขึ้นกว่า การเป็นผู้ชม ทำาให้รู้สึกถึงการเป็นส่วน

หนึง่ของสังคม เสพสือ่ต่างๆ อย่างมีสติ รูจ้กัคดิวเิคราะห์

ว่าสือ่ต้องการอะไร ควรเชือ่หรอืไม่ และสร้างให้เกดิพลงั

อะไรในสังคม และซาบซึ้งมากขึ้น เช่น แม่ต้อย ทุกคำามี

ความหมาย หรอืมีความคดิทีล่กึซึง้มากขึน้เช่น animation 
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ในสถาบันผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษาเอกชน: กรณีศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

youtube เต่ากับกระต่ายท่ีขวนให้คิดว่าอย่ามองอะไร 

ผิดเผิน ซึ่งน่าจะสรุปเป็นหลักการจัดการศึกษาให้

นักศึกษามีความใกล้ชิดสังคมมากข้ึน ว่าควรใช้ส่ือ  

ใช้เรื่องราว ใช้เหตุการณ์ในชีวิตประจำาวันของนักศึกษา

เป็นตัวเดินเรื่อง จะทำาให้ผลการเรียนการสอนติดตัว

นักศึกษาไปถึงการใช้ชีวิตประจำาวัน

 3. ประเภทกิจกรรมจิตอาสาเนื่องจากผลการ

จัดการเรียนการสอนในสองปีการศึกษามีความแตกต่าง

ของกิจกรรมจิตอาสา คือปีการศึกษา 2555 เป็นการให้

นักศึกษาไปสัมภาษณ์ ไปสังเกตการดำาเนินกิจกรรมจิต

อาสา แต่ในปีการศึกษา 2556 ให้นักศึกษาดำาเนนิกจิกรรม

ด้วยตนเอง แต่ได้ผลการศึกษาไม่แตกต่างกัน จึงน่าจะทำา

วิจัยต่อเน่ืองว่ากิจกรรมประเภทใดสร้างแรงบันดาลใจท่ี

เข้มข้นเพียงพอต่อการที่นักศึกษาจะเกิดจิตสำานึกความ

เป็นพลเมืองที่ดีได้

 4. การวจิยัปลกูจิตสำานกึความเป็นพลเมืองใน

กลุม่ครผููส้อนยงัมีความจำาเป็น เพราะจากผลการประเมิน

ของนักศึกษาทั้งสองปีการศึกษาระบุว่าอาจารย์ประจำา

กลุม่มีความเป็นธรรมชาติของการเป็นพลเมอืงทีดี่ไม่เท่า

กัน ทำาให้เป็นอุปสรรคในการให้คำาแนะนำา (Facilitator)   

7.2 ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้

ประโยชน์

 1. นำาผลงานวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน 

เพื่อให้นักศึกษาเกิดจิตสำานึกความเป็นพลเมือง และต้อง

ดำาเนนิการอย่างเป็นระบบ และสามารถแทรกในวชิาอืน่ๆ 

ที่มีสาระวิชาใกล้เคียง แต่ต้องมีการกำาหนดอย่างเป็น

ระบบ เช่น 4- Module ประชาธิปไตย และส่ือการเรียน

การสอน โดยเฉพาะภาพยนตร์โฆษณาที่นักศึกษาเห็นว่า

ทำาให้นักศึกษาเข้าใจเน้ือหา และมีความคิดท่ีจะสนทนา

ในกลุ่มได้ โดยไม่ยากเกินไป และสร้างความสนุกสนาน

ด้วย เป็นต้น

     2. การวิจัยเพิ่มเติมเครื่องมือประเมินจิตสำานึก

ความเป็นประชาธิปไตย ท้ังนี้ เพื่อให้เป็นเครื่องมือ

มาตรฐานในการกำากับติดตามคุณสมบัติของนักศึกษา

ในระยะยาว เพราะหากไม่มีเครื่องมือมาตรฐาน อาจจะ

ทำาให้การศึกษาเปรยีบเทยีบ หรอืการกำากบัความก้าวหน้า

มีความไม่ต่อเนื่อง
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แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการพัฒนา แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยได้ดำาเนินการแก้ไข  

3 วงจร การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เน้ือหา ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการหาค่าเฉล่ีย 

ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติวิลคอกซัน 

ผลการวิจัยพบว่า

1) สภาพทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็ก แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง 

เล็กน้อย กลุ่มที่สองเด็กยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ยังต้องให้ผู้ปกครองคอยช่วยเหลือเช่น แต่งตัว ติดกระดุมเสื้อ 

ลกัษณะการจับดินสอยงัไม่ถกูวธีิ และยงัเขยีนได้ไม่คล่องแคล่ว 2) ผูมี้ส่วนเกีย่วข้องอยากให้เด็กมีกล้ามเน้ือมือทีแ่ข็งแรง 

สามารถหยบิจับสิง่ของได้อย่างคล่องแคล่วและม่ันคง ในลกัษณะท่ีถกูวธีิ ช่วยเหลอืตัวเองได้ในการทำากจิวตัรประจำาวนั  

อย่างน้อยมจีำานวนเด็กผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของเด็กท้ังหมด และแนวทางการพฒันาควรจดักจิกรรมทีมี่ความหลากหลาย 

เน้นกจิกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ควรฝึกสมาธิไปพร้อมกนั และควรจดักจิกรรมบ่อยๆ เพือ่ให้เด็กเกดิทกัษะ 3) ผลการเปรยีบ

เทียบทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย ระหว่างก่อนและหลังการพัฒนา พบว่า เด็กปฐมวัยหลังการพัฒนา 

มีทักษะการใช้กล้ามเน้ือเล็กสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 4) ผู ้ปกครองมีความ 

พึงพอใจต่อผลการพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

คำ�สำ�คัญ : ทักษะกล้ามเน้ือเล็ก  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



78 การพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3 

ศรีสว่างสังกัดเทศบาลเมืองเลย  จังหวัดเลย

1.บทนำ�

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546  

ได้กำาหนดวธีิการจัดการศึกษาให้เป็นการอบรมเลีย้งดูจดั

ประสบการณ์และส่งเสริม พัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กเล็ก

ได้รบัการพฒันา ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติ

ปัญญาท่ีเหมาะสมตามวัยตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน 

(1) จัดการเรียนรู้หรือจัดสิ่งกระตุ้นให้มากพอที่สมองจะ

ทำางานเป็นกระบวนการ กิจกรรมท่ีเด็กปฐมวัยได้ลงมือ

ปฏิบัติด้วยตนเองคือ กิจกรรมท่ีจะต้องใช้กล้ามเนื้อ

เล็ก โดยการให้เด็กได้ฝึกฝนการใช้มือ หยิบ จับ สัมผัส  

ซ่ึงปลายนิ้วมือจะรับรู้การสัมผัสส่งผลให้สมองสร้าง

เครือข่ายเส้นใยสมองและจุดเชื่อมต่อและสร้างไขมัน

ล้อมรอบเส้นใยสมอง เด็กคนใดมีทักษะในการใช้สายตา

ประสานกับการทำางานของมือให้เกิดความคล่องแคล่ว 

แสดงว่าเซลล์สมองทำาหน้าท่ีควบคุมการทำางานของ

กล้ามเน้ือเล็กได้มาก สมองของเด็กจึงจะพัฒนา (2)  

การพัฒนากล้ามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัยมีความสำาคัญที่

ควรจะทำาการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเด็กจะได้มีร่างกาย

ท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ โดยเฉพาะกล้ามเน้ือเล็กจะเห็นได้

ว่าถ้าเด็กมีความม่ันคง และแข็งแรงมากเพียงใดย่อม 

จะทำาให้พัฒนาการทางการเขียนดีตามไปด้วยเช่นกัน 

การพัฒนากล้ามเน้ือเล็กของเด็กควรที่ทำาแบบค่อยเป็น 

ค่อยไป โดยดูจากพัฒนาการในแต่ละวัยของเด็กอย่าง

เหมาะสม (3) นอกจากน้ีวิธีการฝึกประสานสัมพันธ์

ระหว่างมือกับตาทำาได้โดยให้เด็กฝึกทักษะในการใช้มือ

หยบิจบัสิง่ของและทำากจิกรรมต่างๆ ครคูวรจดักจิกรรม

ให้เด็กได้ทำาอย่างสมำา่เสมอ (4)

จากการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรกิจกรรม

ตามหน่วยการจัดประสบการณ์และการทำากจิวตัรประจำา

วันซ่ึงผลคะแนนการประเมินพัฒนาการในปีทีผ่านๆ  

มา ผูว้จิยัพบว่า เด็กปฐมวยัในศูนย์พฒันาเด็กเลก็โรงเรยีน

เทศบาล 3 ศรีสว่าง ส่วนใหญ่ยังมีปัญหาในการใช้กล้าม

เนือ้เลก็ในการทำากจิกรรม ซ่ึงยงัไม่คล่องแคล่วและม่ันคง 

สังเกตได้จากวธีิการหยบิจบัสเีทียนยงัไม่ถกูวธีิ การระบาย

สียังออกนอกกรอบภาพ การลากเส้นตามรอยประยัง 

ไม่ถูกทิศทาง การใช้ช้อนตักอาหารยังบังคับมือไม่ได้  

ใส่รองเท้าด้วยตัวเองไม่ได้ต้องให้ครูคอยช่วยเหลือ และ

จากการสนทนากับผู้ปกครองพบว่ามีความต้องการและ

คาดหวังให้บุตรหลานของตนมีพัฒนาการในเรื่องเขียน

หนังสือให้เร็วที่สุด พยายามเค่ียวเข็ญให้เขียนได้ท้ังที ่

ยังไม่มีความพร้อมในการใช้กล้ามเน้ือมือ ผู ้วิจัยจึง

สนใจท่ีจะทำาการวิจัยโดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ  

เพื่อพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กให้กับเด็กปฐมวัย 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กมีทักษะพื้นฐาน

ด้านการเขียนท่ีดี และเพื่อเป็นการศึกษาแนวการจัด

ประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถนำามาพัฒนารูปแบบ

การจัดประสบการณ์ใหม่ๆ จัดหาส่ือประกอบการจัด

กิจกรรมท่ีส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก

ให้กับเด็ก 

2.วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย

1. เพือ่ศึกษาสภาพทกัษะการใช้กล้ามเน้ือเลก็ของ

เด็กปฐมวัย

2. เพือ่ศึกษาความคาดหวงัและแนวทางการพฒันา

ทกัษะการใช้กล้ามเนือ้เลก็ของเด็กปฐมวยั

3. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาและเปรียบเทียบทักษะ

การใช้กล้ามเนือ้เลก็ของเด็กปฐมวัย ระหว่างก่อนกบัหลงั

การพัฒนา

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อผล

การพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย

3.วิธีก�รดำ�เนินง�น

กลุ่มเป้�หม�ย

กลุ่มที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ มีจำานวน 3 กลุ่ม คือ 

1) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา ได้แก่ เด็กชั้นปฐมวัย ศูนย์

พฒันาเด็กเลก็โรงเรยีนเทศบาล 3 ศรสีว่าง สงักดัเทศบาล

เมืองเลย จังหวัดเลย ในปีการศึกษา 2557 จำานวน 22 คน 

ท่ีได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

เป็นผู้ที่มีปัญหาการใช้กล้ามเน้ือเล็ก 2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

ได้แก่ ศึกษานเิทศก์ จำานวน 2 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลอืก
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จากศึกษานิเทศก์ที่สำาเร็จการศึกษาวิชาเอกสาขาวิชาการ

ศึกษาปฐมวัย ในระดับปริญญาตรีข้ึนไปและรับผิดชอบ

งานประเมินการศึกษาด้านปฐมวัย ครูผู้สอนชั้นอนุบาล 

จำานวน 2 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำานวน 1 คน และ 

ผู้ปกครองเด็กชั้นปฐมวัย จำานวน 22 คน เป็นผู้ปกครอง

เด็กปฐมวยักลุม่เป้าหมายในการพฒันา 3) กลุม่ผูว้จิยัได้แก่ 

ผู้วิจัย จำานวน 1 คน และผูช่้วยผูว้จิยั จำานวน 1 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยครั้งน้ีเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ผู้วิจัย

ได้แบ่งเครื่องมือออกเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องมือเชิง

ปริม�ณ ได้แก่ แบบประเมินทักษะการใช้กล้ามเน้ือเล็ก 

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการพัฒนา เครื่อง

มือเชิงคุณภ�พ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept  

Interview) แบบสังเกตพฤติกรรม

ก�รสร้�งและก�รห�คุณภ�พเครื่องมือ

เครื่องมือเชิงปริม�ณ

1) แบบประเมินทักษะก�รใช ้กล ้�มเน้ือเล็ก  

โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกณฑ์การให ้คะแนน  

สร้างแบบประเมินทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็ก โดยแบ่ง

ออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านความคล่องแคล่ว ด้านความ

ยืดหยุ ่น ด้านความสามารถในการควบคุม และด้าน

การประสานกันระหว่างกล้ามเน้ือมือและตา นำาแบบ

ประเมินเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา ตรวจสอบความเท่ียง

ตรงของเนือ้หาโดยผูเ้ชีย่วชาญหาค่าดัชนคีวามสอดคล้อง 

IOC (Item of Congruence) ผลปรากฏได้ค่าอยู่ระหว่าง 

0.60 ถึง 1.00 นำาแบบประเมินที่ปรับปรุงแล้วไปทดลอง

ใช้ (Try out) กับเด็กชั้นปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด สังกัดเทศบาลเมืองเลย 

ทีไ่ม่ใช่กลุม่เป้าหมาย จำานวน 30 คน เพือ่หาอำานาจจำาแนก  

ผลปรากฏได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.90 ถึง 0.95 ค่าความเชื่อ

ม่ัน โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของครอนบาค 

(Cronbach’s alpha coefficient) ผลปรากฏได้ค่าเท่ากับ 

0.97 นำามาจัดพิมพ์แบบประเมินทักษะการใช้กล้ามเน้ือ

เล็กเป็นฉบับจริง เพื่อนำาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

2) แบบสอบถ�มคว�มพึงพอใจ โดยศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎี เกณฑ์การให้คะแนน สร้างแบบสอบถาม

ความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็ก  

ซึง่เกณฑ์การให้คะแนนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

3 ระดับ เน่ืองจากมีความเหมาะสมต่อการตัดสินใจของ 

ผูป้ระเมนิซ่ึงเป็นผูป้กครอง ตรวจสอบความเท่ียงตรงของ

เนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC 

(Item of Congruence) ผลปรากฏได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.80 

ถึง 1.00 ถือว่าเป็นข้อที่มีความตรงสามารถนำาไปใช้ได้  

นำาแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองใช้ (Try out) 

เพื่อหาอำานาจจำาแนก ผลปรากฎได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.74 

ถึง 0.90 และหาค่าความเชือ่ม่ัน โดยหาค่าสัมประสทิธ์ิสห

สัมพนัธ์ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)  

ผลปรากฏได้ค่าเท่ากับ 0.93 จัดพิมพ์แบบประเมิน

พัฒนาการทักษะการใช้กล้ามเน้ือเล็กเป็นฉบับจริง เพื่อ

นำาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

เครื่องมือเชิงคุณภ�พ

1) แบบสัมภ�ษณ์เชิงลึก โดยศึกษาเอกสารและ

ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้องกับตัวแปร  

โดยพิจารณาความหมาย องค์ประกอบของตัวแปร  

พร้อมลักษณะพฤติกรรม นำามาสร้างแบบสัมภาษณ์

เกี่ยวกับประเด็นศึกษาสภาพทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 

ความคาดหวังและแนวทางในการพัฒนาทักษะการใช้

กล้ามเน้ือเล็ก ผลการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเน้ือเล็ก  

ความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 

โดยสร้างข้อคำาถามจากนิยามเชิงปฏิบัติการ และตรวจ

สอบคุณภาพของเครื่องมือโดยนำาเครื่องมือท่ีสร้างข้ึน

ไปทดลองใช้ และปรับปรุงประเด็นคำาถาม จากน้ันนำา

ไปใช้จริง สัมภาษณ์ศึกษานิเทศก์ ครูอนุบาล ผู้ปกครอง 

ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีประกอบด้วย

คำาถามหลัก (Main question) คำาถามรอง (Follow up 

question) และคำาถามเจาะลึกอย่างละเอียด (Probe)

2) แบบสังเกตพฤติกรรม โดยใช้การสังเกตแบบ

ไม่มีโครงสร้าง สังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวยัขณะร่วม

กิจกรรม ซึ่งผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัยเป็นคนบันทึก

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

ในการวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัใช้ระเบยีบวธีิวจิยัเชงิปฏบัิติ

การ โดยใช้ทฤษฎีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบบันไดเวียน
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ศรีสว่างสังกัดเทศบาลเมืองเลย  จังหวัดเลย

ตามแนวคิดของ Kurt Lewin ซ่ึงมีรายละเอียดในการ

ดำาเนินงานในแต่ละขั้นตอน ดังนี้

ระยะที่ 1 ศึกษ�สภ�พ

ขั้นท่ี 1 ศึกษาสภาพการใช้กล้ามเน้ือเล็ก  

โดยการศึกษาเอกสารผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก

ชั้นปฐมวัย ทำาการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ทำาให้ทราบถึง

ปัญหาการใช้กล้ามเนื้อเล็ก นำามาสงัเคราะหส์ภาพความ

พร้อม เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา และจัดลำาดับความ

สำาคัญของปัญหาเพื่อวางแผนและพัฒนาทักษะการใช้

กล้ามเนื้อเล็กในขั้นตอนต่อไป

ขั้นที่ 2 ศึกษาความคาดหวังและแนวทางการ

พัฒนา ประชุมชี้แจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และคืนข้อมูลจาก

การวิเคราะห์สภาพความพร้อมของทักษะการใช้กล้าม

เนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยที่เกิดข้ึนทำาให้ทราบถึงสภาพ  

จากนั้นร่วมกันหาความคาดหวังและแนวทางการพัฒนา 

สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อศึกษาความคาดหวังและ

แนวทางในการพัฒนา

ระยะที่ 2 ดำ�เนินก�รพัฒน�

ขั้นที่ 1 วางแผน (Plan) ผู้วิจัยได้กำาหนดพ้ืนท่ี

เป้าหมายในการวิจัย คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 

3 ศรีสว่าง สังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย ประชมุผูม้ส่ีวน

เกีย่วข้อง สรา้งความตระหนกัรว่มกนั ดำาเนนิการวางแผน 

ผู้วิจัยนำาผลที่ได้จากระยะที่ 1 จากแนวทางการพัฒนามา

จัดทำาเป็นแผนไปสู่วงจรพัฒนาวงจรท่ี 1 ในการพัฒนา

ทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กให้กับเด็กปฐมวัย

 ขั้นที่ 2 ปฏิบัติและสังเกต (Act and observe) 

ปฏิบัติตามแนวคิดท่ีกำาหนดเป็นกิจกรรมในข้ันวางแผน

งานมาดำาเนินการ เพื่อติดตามผลระหว่างการวิจัย  

เพื่อหาข้อสรุป จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาและอุปสรรคของ

การปฏิบัติงานในแต่ละรอบของวงจรการวิจัยเพื่อหา

แนวทางปรับปรุงแก้ไข โดยการสังเกต การสัมภาษณ์ 

การทำาแบบประเมินเม่ือส้ินสุดการทำากิจกรรมในแต่ละ

กิจกรรม 

 ข้ันที่ 3 การสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect)  

ในข้ันนี้ ผู ้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ร่วมกันประเมินผลการ

ปฏิบัติการวิจัยว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่เพียงใด  

เพือ่นำาไปปรบัปรงุการทำากจิกรรมในวงจรต่อไป ในวงจร

ดำาเนินการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเน้ือเล็กของเด็ก

ปฐมวัย พบว่ายังมีปัญหา การพัฒนาครั้งนี้ดำาเนินการ 

3 วงจร ประกอบด้วย วงจรท่ี 1 กิจกรรมพัฒนา ได้แก่ 

กจิกรรมแต่งจานให้สวย กจิกรรมประดิษฐ์หุน่มอื กจิกรรม

ปั้นดินเป็นหนอนน้อย กิจกรรมตักถัว่ กิจกรรมโรยกาก

มะพร้าว กิจกรรมเติมขนให้แกะ วงจรท่ี 2 กิจกรรม

พัฒนา ได้แก่ กจิกรรมประดิษฐ์พู่เชียร์ กิจกรรมร้อยพวง

มาลัย กิจกรรมเพลงแมงมุม กิจกรรมบีบสี กิจกรรมแต้ม

สี กิจกรรมเกมจับคู่ภาพ วงจรที่ 3 กิจกรรมพัฒนา ได้แก่ 

กจิกรรมระบายสีโฟมไอติม กจิกรรมติดเม็ดโฟม กจิกรรม

หยิบแล้วแยกสี กิจกรรมการเชิดหุ่นมือ กิจกรรมดิน

กระดาษ กิจกรรมพบัสีปีกผเีส้ือ

ระยะที่ 3 สรุปผลก�รพัฒน�

 ขั้นท่ี 1 สรุปผลการประเมินพัฒนาทักษะการ

ใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย

 ขั้นท่ี 2 ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองใน

การพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็ก

 ขั้นที่ 3  สรุปผลการวิจัย

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ข้อมูลเชิงปริม�ณ ได้แก่ คะแนนจากการประเมิน

พัฒนาการเด็กก่อนและหลังการพัฒนาท้ายวงจรปฏิบัติ

การ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์หาจำานวนนักเรียนท่ีคะแนน

ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 เทียบกับจำานวน

นกัเรยีนท้ังหมด โดยหาร้อยละ และการวเิคราะห์คะแนน

ก่อนกับหลังการพัฒนา และระดับความพึงพอใจที่มี

ต่อการพัฒนาทักษะ โดยหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

เกณฑ์การแปลความหมายของระดับความพึงพอใจ

2.51 – 3.00  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

1.51 – 2.50 มีความพงึพอใจอยูใ่นระดับปานกลาง

1.00 – 1.50 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย

ในงานวิจัยครั้ง น้ี เลือกเกณฑ์การแปลความ

หมายของระดับความพึงพอใจเป็น 3 ระดับ เน่ืองจาก

แบบสอบถาม เป็นแบบมาตรประมาณค่า 3 ระดับ และ

มีความความเหมาะสมต่อการตัดสินใจของผู้ประเมิน 

ซึ่งเป็นผู้ปกครอง (5)
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ข้อมลูเชงิคณุภ�พ  ผูว้จิยัตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 

โดยการตรวจสอบสามเส้า เพือ่ใช้ยนืยนัข้อมูลเชงิคุณภาพ

และวิเคราะห์เนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

ซ่ึงการตรวจสอบมีวิธีการ ดังนี้ 1) ตรวจสอบสามเส้า

ด้านข้อมูล 2) ตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการ และทำาการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 

สถิติที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน 

2. สถิ ติสรุปอ ้างอิง ได ้แก ่  สถิติวิลคอกซัน  

(The Wilcoxon Matched)

4.ผลก�รวิจัย

1. ผลการศึกษาสภาพความพร้อมของทักษะ

การใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย โดยการสัมภาษณ ์

ผู้ปกครอง ครู ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา 

พบว่า สภาพการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กในชีวิตประจำา

วันแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเด็กสามารถช่วยเหลือ

ตัวเองได้บ้างเล็กน้อย กลุ่มท่ีสองเด็กยังไม่สามารถช่วย

เหลือตัวเองได้ ยังต้องให้ผู้ปกครองคอยช่วยเหลือ เช่น 

แต่งตัว ติดกระดุมเส้ือ ตักอาหารยังหกเลอะเทอะอยู่ 

ลักษณะการจับดินสอยังไม่ถูกวิธีทำาให้การขีดเขียน

ได้ไม่คล่องแคล่ว และระบายสียังออกนอกกรอบ ดัง

คำากล่าว “...ยงัเฮด็เองบ่ค่อยได้ ทำาอะไรยายกย็งัได้ซ่อยยู…๋”  

(ผู ้ปกครอง 2, สัมภาษณ์ 9 มกราคม 2558) และ  

“...จับดินสอก็กำาแล้ว เวลาจับดินสอจะกำาอยู ่ จังซี้  

จังซี้...(ย่าทำาท่ากำาดินสอ) ครั้นพอย่าเฮ็ดให้จับซะน้ีน้อ 

เฮ็ดๆ ไปยู๋ ครั้นพอเฮาสอน ว่าย่าเฮ็ดก็บ่ถืก ว่ามันบ่ตรง  

ว่าย่าเฮ็ดมั่ว ตัวเองเฮ็ดเป็น ปล่อยให้ทำาเองก็อะยุ อะยะ  

บิดๆ เบ้ียวๆ ระบายสีก็ขีดไปม่ัว...” (ผู ้ปกครอง 11, 

สัมภาษณ์ 9 มกราคม 2558)

2. ผลการศึกษาความคาดหวังต่อการพัฒนาของ

ทักษะการใช้กล้ามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัย โดยการ

สัมภาษณ์ผู ้ปกครอง ครู ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหาร

สถานศึกษา พบว่า ผูมี้ส่วนเกีย่วข้องมีความต้องการอยาก

ให้เด็กมีกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรง สามารถหยิบจับส่ิงของ

ต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วและม่ันคง ในลักษณะที่ถูกวิธี  

ช่วยเหลือตัวเองได้ในการทำากิจวัตรประจำาวนั เม่ือเด็กมี

ความพร้อมแล้ว กจ็ะง่ายในการทำากจิกรรมต่างๆ เด็กกจ็ะ

สามารถขีดเขยีนได้อย่างคล่องแคล่ว เป็นพืน้ฐานทีดี่ในการ

เรยีนระดับต่อไปซ่ึงเกณฑ์ข้ันตำา่ทีเ่ดก็ควรทำาได้อย่างน้อย

ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม และอย่างน้อยมีจำานวนเด็ก

ปฐมวยัผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของเด็กท้ังหมด ดังคำากล่าว 

“...เด็กต้องช่วยเหลือตัวเองได้ตามวัย อย่างน้อยก็ต้อง

ช่วยเหลือตัวเองในเรื่องกิจวัตรประจำาวัน ถอดรองเท้า  

ใส่รองเท้าเองได้ ทานอาหารก็ต้องไม่หกเลอะเทอะ  

อาจมหีกบ้างแต่ไม่เยอะ เข้าห้องนำา้กผ็ูช้ายกร็ดูซิปกางเกง

เองได้ ผู ้หญิงก็ถอดแล้วก็ใส่กางเกงช้ันในได้เอง...”  

(ครู2, สัมภาษณ์  21 มกราคม 2558) และ “..อย่างน้อย

เด็กควรมีทักษะการใช้กล้ามเนือ้เลก็ได้สักร้อยละ 80 ก่อน

ทีจ่ะข้ึนไปช้ันต่อไป..” (ผู้บริหารสถานศึกษา, สัมภาษณ์  

30 มกราคม 2558)

ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาของทักษะ 

การใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย โดยการสัมภาษณ์ 

ผูป้กครอง คร ูศึกษานเิทศก์ และผูบ้รหิารสถานศึกษา พบ

ว่า ผูมี้ส่วนเกีย่วข้องได้เสนอแนวทางในการพฒันาทักษะ

การใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยควรจัดกิจกรรมที่

มีความหลากหลาย สามารถบูรณาการกิจกรรมอื่นเข้า 

ด้วยกัน เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความรู ้สึกสนุกสนาน

ที่จะเรียนรู ้ กิจกรรมที่พัฒนากล้ามเนื้อเล็กที่ได้ผลดี

ท่ีสุด ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรม

เคลื่อนไหวและจังหวะ เกมการศึกษา และหุ ่นเชิด 

และในการจัดกิจกรรมเด็กจะได้ฝึกสมาธิไปพร้อมๆ  

กัน และควรมีจัดกิจกรรมบ่อยๆ เพื่อให้เด็กเกิดทักษะ 

ดังคำากล่าว ดังคำากล่าว “...อะไรก็ได้ ถ้าให้เด็กลอง

หัดเขียนวงกลม เป็นเหรียญ เหรียญเล็ก เหรียญใหญ่  

หรือนาฬิกาเก่าๆ ก็ได้ ให้เด็กหัดเอาน้ิวมือวาดเขียน

ตามรอบๆ วง หรืออะไรท่ีเป็นสามเหลี่ยมก็ได้ เด็กก ็

จะได้รู้จักเล็ก ใหญ่ไปด้วย ...” (ผู้ปกครอง 1, สัมภาษณ์ 

7 มกราคม 2558) “...กิจกรรมสร้างสรรค์ เราต้องหา
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ศรีสว่างสังกัดเทศบาลเมืองเลย  จังหวัดเลย

กิจกรรมท่ีจะมาพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก   ถ้าให้เด็กเขียน

อย่างเดียวเด็กจะเบือ่  ต้องเปลีย่นให้เด็กได้ทำาอย่างอืน่บ้าง

นอกจากการเขยีน  เช่น  นำากระดาษทชิชมูาจุม่นำา้แล้วให้

เด็กขดเป็นตัวหนงัสือ  หรอืโรยทรายตามร่องตัวอกัษร...” 

(ครู2 , สัมภาษณ์ 21 มกราคม 2558) และ “...ต้องพัฒนา

โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้เด็กมีความ

พร้อม อาจใช้กิจกรรมปั้น การนวด การระบายสี การตัด

กระดาษ การร้อย มีกิจกรรมอีกมากมายที่เราสามารถนำา

มาพัฒนากล้ามเนื้อมือให้กับเด็กได้...” (ศึกษานิเทศก์1 , 

สัมภาษณ์ 26 มกราคม 2558)

3. ผลการเปรียบเทียบทักษะการใช้กล้ามเน้ือเล็ก

ของเด็กปฐมวัย ระหว่างก่อนและหลังการพัฒนา แสดง

ดังตารางที่ 1

จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการใช้

กล้ามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัย ระหว่างก่อนและหลังการ

พัฒนา พบว่า เด็กปฐมวัยหลังการพัฒนามีทักษะการใช้

กล้ามเน้ือเลก็สงูกว่าก่อนการพฒันาอย่างมีนยัสำาคญัทาง

สถิติที่ระดับ .01

4. ผลก�รศึกษ�คว�มพึงพอใจที่มีต่อก�รพัฒน�

ทักษะก�รใช้กล้�มเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย เม่ือส้ินสุด

วงจรการดำาเนินการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็ก

ของเด็กปฐมวยั ผูว้จิยัทำาการสัมภาษณ์ผูป้กครองเกีย่วกบั

ผลการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัย  

พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะ

การใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย เด็กสามารถช่วย

เหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำาวัน หยิบจับส่ิงของได้อย่าง

คล่องแคล่ว และม่ันคง จบัดินสอเขยีนหนงัสอืได้ถนัดมือ

มากข้ึน ดังคำากล่าว “...พอใจมาก เขารูจ้กัช่วยเหลือตัวเอง ไม่

ต้องให้ยายทำาให้ทกุอย่างเหมือนเม่ือก่อน...” (ผู้ปกครอง9, 

สัมภาษณ์ 10 เมษายน 2558) และ “...เหน็ลกูสนใจทำาโน่น

ทำาน่ี เขียนหนังสอืกพ็อเป็นตัวบ้างแล้ว ระบายสีกไ็ม่ออก

นอกขอบ ไม่เลอะเทอะคือแต่ก่อน ช่วยตัวเองได้หลาย

กว่าแต่ก่อน พอใจแล้วละค่ะ...” (ผูป้กครอง10, สมัภาษณ์  

17 เมษายน 2558) และแสดงข้อมูลระดับความพึงพอใจ

โดยภาพรวมและรายข้อ    ดังตารางที่ 2

ต�ร�งที่ 1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย ระหว่างก่อนและหลังการพัฒนา

ก�รพัฒน�ทักษะก�ร

ใช้กล้�มเนื้อเล็ก
X S.D. n Mean rank Sum of rank Wilcoxon 

value

p-Value

ก่อน 7.68 3.23 22 11 231 4.03** .00

หลัง 14.95 2.44 22

**p-Value < .01

ต�ร�งที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย

ร�ยก�ร X S ระดับคว�มพึงพอใจ

1. เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองโดยใช้กล้ามเนื้อมือได้ดีขึ้น 2.64 .49 ระดับมาก

2. การหยิบจับสิ่งของมีความมั่นคงไม่ตกหล่น 2.68 .48 ระดับมาก

3. เด็กได้นำากิจกรรมที่ครูใช้พัฒนากล้ามเนื้อมือไปปฏิบัติขณะที่อยู่บ้าน 2.55 .51 ระดับมาก

4. ท่านคิดว่ากิจกรรมที่ครูจัดขึ้นมีส่วนช่วยในการพัฒนา   

    กล้ามเนื้อมือเด็กให้ดีขึ้น

3.00 .00 ระดับมาก

5. ท่านพึงพอใจต่อผลที่เกิดจากกิจกรรมการพัฒนากล้ามเนื้อมือ 3.00 .00 ระดับมาก

    โดยภาพรวม 2.77 .21 ระดับมาก
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จากตารางท่ี 2 พบว่า ผูป้กครองมคีวามพงึพอใจใน

ภาพรวมระดับมาก ( X =2.77 , S = .21)  ซึ่งพิจารณาราย

ข้อพบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจสูงท่ีสุด คือ กิจกรรมท่ี

ครูจัดข้ึนมีส่วนช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อมือเด็กให้

ดีขึ้น และพึงพอใจต่อผลที่เกิดจากกิจกรรมการพัฒนา

กล้ามเนื้อมือ ( X = 3.00 , S = .00) ส่วนข้อที่มีความพึง

พอใจตำ่าท่ีสุด คือเด็กได้นำากิจกรรมท่ีครูใช้พัฒนากล้าม

เนื้อมือไปปฏิบัติขณะที่อยู่บ้าน ( X = 2.55 , S = .51)

5. อภิปร�ยผลก�รวิจัย

1. สภาพทกัษะการใช้กล้ามเนือ้เลก็ของเด็กปฐมวยั 

โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ พบว่า สภาพการใช้

กล้ามเนือ้มือของเด็กในชวีติประจำาวนัแบ่งได้เป็น 2 กลุม่ 

กลุม่แรกเด็กสามารถช่วยเหลอืตัวเองได้บ้างเลก็น้อย กลุม่

ที่สองเด็กยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ยังต้องให้ 

ผู้ปกครองคอยช่วยเหลือ เช่น แต่งตัว ติดกระดุมเส้ือ  

ตักอาหารยังหกเลอะเทอะอยู่ ลักษณะการจับดินสอยัง

ไม่ถูกวิธีและยังเขียนได้ไม่คล่องแคล่ว การระบายสียัง

ออกนอกกรอบ จากสภาพการใช้กล้ามเน้ือเล็กของเด็ก 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะพัฒนาการของเด็กในการใช้กล้าม

เนื้อเล็กยังไม่ดีเท่าที่ควร เช่นเดียวกับแนวคิดของสุกันยา 

อินทร์นุรักษ์ (6) กล่าวว่าการใช้กล้ามเน้ือเล็กของเด็ก

ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี นั้น เด็กยังไม่สามารถที่จะ

ควบคุมกล้ามเน้ือเลก็ได้ดีเท่าทีค่วร แต่จะมีขัน้ตอนระยะ

พัฒนาการ เริ่มจากการบังคับกล้ามเน้ือใหญ่ได้ก่อนแล้ว

จึงบังคับกล้ามเนื้อเล็กได้ หรืออาจกล่าวได้ว่าเริ่มจากง่าย

ไปหายาก จากใกล้ตัวออกไปไกลตัว ในแต่ละช่วงอายุจะ

มีความแตกต่างกันไปตามวุฒิภาวะและการได้รับการก

ระตุ้นจากกิจกรรม และยังสอดคล้องกับดวงใจ หล้าโฉม 

(7) ได้ประเมินพัฒนาการเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 1 

โรงเรียนอนุบาลชื่นชม ปีการศึกษา 2554 สำานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3 พบว่า

นักเรียนยังไม่ผ่านการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย 

ด้านกล้ามเนื้อเล็ก

 2. ความคาดหวงัทักษะการใช้กล้ามเนือ้เลก็ของ

เด็กปฐมวยั พบว่า  ผูมี้ส่วนเกีย่วข้องมีความต้องการอยาก

ให้เด็กมีกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรง สามารถหยิบจับส่ิงของ

ต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วและม่ันคง ในลักษณะที่ถูกวิธี 

ช่วยเหลือตัวเองได้ในการทำากิจวัตรประจำาวัน เมื่อเด็กมี

ความพร้อมแล้ว ก็จะง่ายในการทำากิจกรรมต่างๆ เด็กก็

จะสามารถขีดเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว เป็นพื้นฐานท่ีดี

ในการเรยีนระดับต่อไป ต้องมคีะแนนผ่านเกณฑ์ประเมนิ

ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม และอย่างน้อยมีจำานวน

เด็กปฐมวัยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด   

ซึ่งดวงใจ หล้าโฉม (7) กล่าวว่า ความสามารถในการใช้

กล้ามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัยควรมีความสามารถในการ

ใช้มือ นิ้วมือ และการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับ

ตา โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือความคล่องแคล่ว ความ

ยืดหยุ่น ความถูกต้องและความสามารถในการควบคุม 

การประสานกนั การรบัรูโ้ดยใช้การสัมผสั ในการใช้และ

ควบคุมกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ในการหยิบจับ ทำากิจกรรม

ต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว มั่นคง และสอดคล้องกับงาน

วิจัยของประไพ วงษ์หาแก้ว (8) ท่ีสนใจทำาการศึกษา 

การพฒันาการจดัประสบการณ์ด้วยชดุของเล่น มีเป้าหมาย

เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเน้ือเล็กของเด็ก

ปฐมวัย

แนวทางการพัฒนาท่ีได้รับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ได้เสนอไว้ว่า ควรจัดกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย  

สามารถบูรณาการกจิกรรมอืน่เข้าด้วยกนั เพือ่กระตุ้นให้

เด็กเกดิความรูส้กึสนุกสนานท่ีจะเรยีนรู ้กจิกรรมท่ีพฒันา

กล้ามเน้ือเลก็ท่ีได้ผลดีทีส่ดุ ส่วนใหญ่เป็นกจิกรรมศิลปะ

สร้างสรรค์ กิจกรรมเคลือ่นไหวและจงัหวะ เกมการศึกษา 

และหุ่นเชิด และในการจัดกิจกรรมเด็กจะได้ฝึกสมาธิ

ไปพร้อมๆ กัน และควรมีจัดกิจกรรมบ่อยๆ เพื่อให้เด็ก

เกิดทักษะ เช่นเดียวกับแนวคิดของจอห์น ดิวอี้ อ้างถึง

ในอุทัย ด้วงใหญ่ (9) กล่าวว่า การจัดประสบการณ์ให้

กับเด็กปฐมวัย มีความสำาคัญมากในการฝึกให้เด็กได้คิด 

แก้ปัญหา การแสดงออกอย่างอิสระและสามารถนำา

ความรู ้ที่ได้รับจากประสบการณ์น้ันๆ มาใช้ในการ 
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ศรีสว่างสังกัดเทศบาลเมืองเลย  จังหวัดเลย

แก้ปัญหาร่วมด้วย เนือ่งจากเดก็ปฐมวยักำาลงัมีพฒันาการ

อย่างรวดเร็วท้ังทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ

สติปัญญา เด็กจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีการเรียนการสอน และ

ประสบการณ์ท่ีจะจัดให้กับเด็กเป็นประสบการณ์ตรง

เด็กลงมือปฏิบัติเอง การจัดประสบการณ์โดยยึดเด็กเป็น

ศูนย์กลางสำาคัญมาก

3. ผลของการพัฒนา ผู้วิจัยดำาเนินการประเมิน

ทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยก่อนพัฒนา 

จากน้ันดำาเนินการพัฒนาตามวงจร 3 วงจร ซ่ึงผลเป็น

ไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงทำาการ

ประเมินทักษะการใช้กล้ามเน้ือเล็กหลังการพัฒนา  

ผลพบว่า คะแนนจากการประเมนิทกัษะการใช้กล้ามเนือ้

เลก็ก่อนการพฒันา  มเีด็กทีผ่่านเกณฑ์ประเมินด้านความ

คล่องแคล่ว จำานวน 5 คน คดิเป็นร้อยละ 22.72 ด้านความ

ยืดหยุ่น จำานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 22.72 ด้านความ

ถูกต้องและความสามารถในการควบคุม จำานวน 6 คน  

คิดเป็นร้อยละ 27.27 ด้านการประสานกัน จำานวน  

10 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมใน

การประเมินทักษะการใช้กล้ามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัย 

ก่อนการพฒันามีเด็กผ่านเกณฑ์ จำานวน 3 คน คิดเป็นร้อย

ละ 13.64 ของนักเรียนท้ังหมด และผลคะแนนจากการ

ประเมินทักษะการใช้กล้ามเน้ือเลก็หลงัการพฒันามีเด็กท่ี

ผ่านเกณฑ์ประเมินด้านความคล่องแคล่ว จำานวน 22 คน 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 ด้านความยืดหยุ่น จำานวน 21 คน 

คดิเป็นร้อยละ 95.45 ด้านความถกูต้องและความสามารถ

ในการควบคุม จำานวน 22 คน คดิเป็นร้อยละ 100.00  ด้าน

การประสานกัน จำานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 86.36  

เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมในการประเมินทักษะการใช้

กล้ามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัย หลังการพัฒนามีเด็กผ่าน

เกณฑ์ จำานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 95.45 ของนักเรียน

ทั้งหมด 

ผลการเปรียบเทียบทักษะการใช้กล้ามเน้ือเล็ก

ของเด็กปฐมวัย ระหว่างก่อนและหลังการพัฒนา พบว่า 

เด็กปฐมวัยหลังการพัฒนามีทักษะการใช้กล้ามเน้ือเล็ก

สูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผูว้จิยัได้พฒันาทกัษะการใช้กล้าม

เน้ือเลก็โดยจดักจิกรรมการพฒันา คำานงึถงึความสามารถ

ของเด็ก โดยจดัประสบการณ์ใช้กจิกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 

กจิกรรมเคลือ่นไหวและจงัหวะ เกมการศึกษา และหุน่เชดิ

ในการพฒันาครัง้นี ้ ยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของสุกันยา 

อนิทร์นุรกัษ์ (6) พบว่า เด็กปฐมวยัทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรม

การเล่านิทานประกอบการเคลื่อนไหว มีความสามารถ

ในด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็กสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม

การเล่านิทานประกอบการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 และอาทติยา วงศ์มณี (10) พบว่า เด็ก

ปฐมวยัทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรมการป้ันมีคะแนนเฉลีย่ทีไ่ด้จาก

การประเมินทกัษะกล้ามเน้ือเลก็ หลงัการทดลองสูงกว่าก่อน

การทดลอง อย่างมีนยัสำาคญัทางสถติิทีร่ะดับ .05                                                   

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อผลการพัฒนา  

จากการสัมภาษณ์หลังจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้

กล้ามเน้ือเล็ก ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ เห็นด้วยกับ

การจัดกิจกรรมในการพัฒนากล้ามเน้ือเล็กในทางท่ีดีข้ึน 

และผลจากการตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน 

ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้ดำาเนินการพัฒนา

จากความคาดหวังและแนวทางการพัฒนาทักษะการใช้

กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย ซ่ึงเกิดจากแนวคิดของ

ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและดำาเนินการวางแผนอย่างมีระบบ 

จึงทำาให้ได้แนวทางการพัฒนามาจากหลายฝ่าย หลาก

หลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซ่ึงได้แก่ 

ผู ้ปกครอง ศึกษานิเทศก์ ครูผู ้สอนในระดับอนุบาล  

ผู้บริหารสถานศึกษา การสังเกตพฤติกรรม การศึกษา

จากโรงเรียนที่ ดี เด ่นด ้านการจัดการศึกษาปฐมวัย  

จากการมีส่วนร่วมทุกฝ่าย ทำาให้ได้แนวทางท่ีสามารถ

นำาไปพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเน้ือเล็ก เพื่อให้ได้ผล

การพัฒนาตามวัตถุประสงค์ จนผลเป็นท่ีพึงพอใจ 

อีกท้ังผู ้วิจัยได้พัฒนาทักษะการใช้กล้ามเน้ือเล็กโดย

จัดกิจกรรมการพัฒนา คำานึงถึงความสามารถของ

เด็ก จัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เกมการศึกษา และ 

หุ่นเชิด การพัฒนาครั้งนี้ผลเป็นไปตามความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนเก่ียวข้องจึงทำาให้ความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของประไพ วงษ์หาแก้ว (8) 
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ได้ทำาการศึกษาการพัฒนาการจัดประสบการณ์ด้วยชุด

ของเล่นจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความ

สามารถการใช้กล้ามเน้ือของเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมาย 

คือ เด็กชาย-เด็กหญิง อายุระหว่าง 3-5 ปี พบว่า ความ

พึงพอใจในชุดของเล่นจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นแต ่

ละชิ้น โดยรวมอยู่ในระดับชอบมากที่สุด และวิไลพร  

อันพามา (11) ได้ทำาการศึกษาการพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก

โดยการจัดประสบการณ์ด้วยชุดฝึกศิลปะประดิษฐ์

สำาหรบันักเรยีนชัน้อนบุาลปีที ่2 โรงเรยีนบ้านหนองป้าน  

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้าน

หนองป้าน มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแผนการ

จัดประสบการณ์ด้วยชุดฝึกศิลปะประดิษฐ์เพื่อพัฒนา

ความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือเล็กสำาหรับนักเรียน

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับ ชอบมาก โดยมีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ 2.65

5.1 ข้อเสนอแนะ

      ข้อเสนอแนะจ�ก�รวิจัยครั้งนี้

 1. ในการพฒันาครัง้นีพ้บว่ากจิกรรมท่ีนำามาใช้ 

ทำาให้กล้ามเนือ้เลก็ของเด็กปฐมวยัมีการพฒันา จงึควรนำา

กจิกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เกมการศึกษา เคลือ่นไหวและ

จังหวะ เชิดหุ่นมือ มาใช้ในการพัฒนา   

 2. การพัฒนากล้ามเน้ือเล็กเป็นพื้นฐานของ

การเรียนและการทำากิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำาวัน  

เด็กต้องได้รบัการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง และทำาซำา้ๆ เพือ่ให้

เด็กเกิดทักษะ และเป็นพื้นฐานที่ดีในระดับต่อไป

 3. ในระหว่างดำาเนินกิจกรรมการวัดทักษะ 

ควรหากิจกรรมอื่นให้กับเด็กยังรอการวัด เพื่อจะได้ไม่

เป็นการรบกวนสมาธิเด็กที่กำาลังทำาการทดสอบ 

 4. ผู้ปกครองสามารถนำากิจกรรมไปให้เด็กทำา

ที่บ้านเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ

 ข้อเสนอแนะเพื่อทำ�ก�รศึกษ�ครั้งต่อไป

 1. ควรทำาการวิจัยติดตามผลการพัฒนากล้าม

เนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย

 2. ควรทำาการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริม

คุณธรรม ความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย
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คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
งานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สังกัดสำานักงานการศึกษาจังหวัดกวางบิง ประเทศเวียดนาม
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และเพื่อสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดกวางบิง ประเทศเวียดนาม กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ีคือ ผู้บริหารสถาน

ศึกษา รองผู้บริหารฝ่ายวิชาการ และครู จำานวน 375 คน โดยผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารฝ่ายวิชาการ  

ใชว้ธีิการเลอืกแบบเจาะจง สว่นครใูชว้ธีิการสุ่มอยา่งงา่ย เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัคุณลกัษณะ

ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัด

กวางบงิ ประเทศเวยีดนาม โดยแบบสอบถามคุณลกัษณะของผูบ้รหิารสถานศึกษามีค่าความเชือ่มัน่ .97 และประสทิธิผล

การบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนมีคา่ความเชือ่ม่ัน .98 สถติิท่ีใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ได้แก ่ความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณแบบคัดเลือกตัวแปรเป็นลำาดับขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 

1. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเป็น

ผูน้ำาและวสิยัทัศนมี์คา่เฉลีย่สงูสุด รองลงมาคือ ด้านบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ์ ด้านความสามารถในการบรหิารงาน 

และด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามลำาดับ 

2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดกวางบิง ประเทศเวียดนาม 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการนิเทศภายใน ด้านการบริหารและพัฒนา

หลักสูตร ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ตามลำาดับ 

3. การสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด  

กวางบิง ประเทศเวียดนาม พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ที่สามารถทำานายประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  

ได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คือ คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม (X
3
)  
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สังกัดสำานักงานการศึกษาจังหวัดกวางบิง ประเทศเวียดนาม

ด้านบุคลกิภาพและมนุษยสัมพนัธ์ (X
4
) ด้านความสามารถในการบรหิารงาน (X

2
) และด้านความเป็นผูน้ำาและวสัิยทัศน ์

(X
1
) ตามลำาดับ 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 (X
3
) of school administrators, the 

personality and human relations (X
4
), the capability of management (X

2
) and leadership and vision (X

1
) 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. บทนำ�

การศึกษาเป ็นป ัจจัยและพลังสำาคัญต ่อการ

พัฒนาของประเทศชาติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรมและการเมือง ดังคำากล่าวของ Ho Chi Minh 

(1) ทีว่่า “ประเทศชาติจะมกีารพฒันาการศึกษา ประเพณี 

วฒันธรรมของตนได้หรอืไม่ นัน้ขึน้อยูก่บัพวกเรา ดังนัน้ 

เราต้องรักกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเหมือนเป็นพี่เป็น

น้องอยู่ในบ้านเดียวกัน และทำาหน้าที่หลักของตนให้ดี

ที่สุดน้ันคือการเรียนรู้ การเรียนรู้เป็นการศึกษา ไม่มีวัน

เหน่ือย ไม่มกีารท้อถอย เพือ่นำาความรูน้ัน้ๆ มาพฒันาบ้าน

เกิดของตนเองช่วยสร้างประเทศเราเป็นประเทศอิสระ

มีความสุข ทุกๆ คนมีสิทธิเท่าเทียมกัน” สอดคล้องกับ

สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2) ได้สรุปว่า การ

ศกึษาเป็นเครื่องมือทีส่ำาคญัทีส่ดุในการพัฒนาทรพัยากร

มนษุย์ให้มีคุณภาพทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์และสติปัญญา

ช่วยให้มนุษย์สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม

และการดำารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ปัจจุบัน 

โลกของเรากำาลังพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

สารสนเทศและหลายๆ ด้านอย่างรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  

ที่สำาคัญ นานาประเทศกำาลังพัฒนา ค้นหานวัตกรรม

ใหม่ๆ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558 ดังนั้น 

นอกจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจแล้ว จำาเป็นต้องมีการ

พัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพทำาให้

คนเรามีความรู้ รู้จักการคิด วิเคราะห์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตัว

เองอย่างมีจรยิธรรม คุณธรรมเพือ่ทนัต่อการเปลีย่นแปลง

ของสังคมโลก (3) พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในการ

ประชุมสภา ครั้งท่ี 10 เก่ียวกับการศึกษา ได้สรุปว่า  

การศึกษาและการฝึกอบรมเป็นนโยบายแห่งชาติอันดับ

แรก มีเป้าหมายในการพัฒนาความรู้ของประชาชน การ

ผลิตบุคลากรและปลูกฝังความสามารถพิเศษ การศึกษา

ต้องสอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม 

ดังนั้น ผู ้บริหาร ครูและบุคลากรทุกระดับการศึกษา

ต้องมีบทบาทหน้าท่ีในการดำาเนินเป้าหมายของสถาน

ศึกษาให้เป็นจริง มีการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลมากขึ้น ยกระดับคุณภาพการศึกษาของ 

สถานศึกษาให้สูงขึ้นและเน้นกิจกรรมการจัดการเรียน

การสอนเป็นสำาคัญ (4)

การบริหารสถานศึกษาเป ็นการดำาเนินการ 

ควบคุมการจัดการบริหารต่างๆ ในสถานศึกษาโดย

มีความเกี่ยวข ้องถึงการจัดการเรียนการสอนและ 

สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม ท่ี อ ยู ่ ร อ บ ตั ว  ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ใ น 

ทุกสถานศึกษาอยู ่ภายใต้การกำากับของรัฐ เป็นการ

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  

เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีการปรับปรุงภารกิจ

ให้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งการบริหารสถานศึกษาเป็น

ภารกิจหลักของผู ้บริหารสถานศึกษาและบุคคลใน

สถานศึกษานั้น ผู ้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นบุคคล

สำาคัญที่จะชี้วัดความสำาเร็จและความล้มเหลวของ

องค์กร เพราะผู้บริหารมีบทบาทหน้าท่ีในการบริการ

และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา อีกทั้ง

เป็นผู้มีอำานาจในการตัดสินใจและกำาหนดนโยบายต่างๆ  

เพื่อพัฒนาสถานศึกษาของตน โดยเป ็นบุคคลท่ีมี

คุณลักษณะเพียบพร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ในการ

บริหารคนและบริหารงาน (5) 

กระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรมเวียดนามได้

ประเมินว่า คุณภาพของการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ตำ่าเม่ือ

เทียบกับความต้องการพัฒนาของประเทศในปัจจุบัน 

การพัฒนาการศึกษาในทุกระดับ ทุกวิชาชีพ และระดับ

การศึกษาในปีทีผ่่านมาได้ตอบสนองความต้องการเรยีนรู ้

ของประชาชน แต่คุณภาพของการศึกษายังไม่ตอบ

สนองความต้องการการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม

ของประเทศ และตำ่ากว่าระดับของประเทศท่ีทันสมัยใน

ภูมิภาคและทั่วโลก เน่ืองจาก ระบบการศึกษาอ่อนแอ 

ยังไม่มีการเชื่อมต่อในแต่ละข้ันตอนของการพัฒนาการ

ศึกษา ในการบริหารโรงเรียน การบริหารงานวิชาการ

ถือเป็นงานหลัก มีความสำาคัญมากต่อการพัฒนาระบบ

การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ งานวิชาการจะเป็น

ตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาและมาตรฐานของโรงเรียน  

การพฒันาน้ันจะได้ยอมรบัหรอืไม่ข้ึนอยูก่บัหลกัสตูรและ

การจัดระบบการเรียนการสอน ซ่ึงผู้บริหารสถานศึกษา
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สังกัดสำานักงานการศึกษาจังหวัดกวางบิง ประเทศเวียดนาม

เป็นกลไกสำาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนให้

ได้ตามเป้าหมาย (6)

จากผลการวิจัยของ Duke (7) พบว่า ปัจจัยหนึ่งที่

ส่งผลทำาให้โรงเรียนประสบความสำาเร็จอย่างยั่งยืน คือ 

คุณลักษณะที่เหมาะสมของผู้บริหาร มีความสามารถ

ในการบริหารองค์กร มีความเป็นผู้นำา เป็นผู้บริหารท่ีดี  

มีมนุษยสัมพันธ์ สอดคล้องกับ Blackmore and Barty 

(8) ที่พบว่า ผู้บริหารมีความสำาคัญมากต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียน จึงต ้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ 

มีความรู้ความสามารถรอบด้าน สามารถบริหารจัดการ 

วางแผนการจัดการเรียนการสอน มีภาวะผู้นำา มีความ

คิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการส่ือสาร ซ่ือสัตย์ และ 

มีมนุษยสัมพันธ์ เช่นเดียวกับ Bottom and others (9) 

ได้สรุปคุณลักษณะของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการพัฒนา

โรงเรียนว่า ควรมีคุณลักษณะดังนี้ เป็นผู้มีผลการดำาเนิน

งานที่มีประสิทธิภาพสูงในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิของ

นักเรียน มีภาวะผู้นำา สามารถทำางานร่วมกับคณะครูให้

ดำาเนินการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ   

ทรงสวสัดิ ์แสงมณ ี(10) ทีพ่บว่า คุณลกัษณะของผูบ้รหิาร

ตามความต้องการของครู ประกอบด้วย คุณลักษณะ

ด้านคุณธรรม ด้านบุคลิกภาพ ด้านความสามารถในการ

บริหาร ด้านภาวะผู้นำา และด้านวิชาการ 

จากความเป็นมาความสำาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจท่ีจะทำาการวิจัย ในหัวข้อ “คุณลักษณะของ

ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร

งานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด

สำานักงานการศึกษาจังหวัดกวางบิง ประเทศเวียดนาม” 

ผลการวจิยัคาดว่าจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาผูบ้รหิาร

สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มคีณุลกัษณะ

ทีพ่งึประสงค์ อนัจะส่งผลต่อประสทิธิผลของโรงเรยีนให้

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

2. วัตถุประสงค์ก�รวิจัย

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู ้บริหารสถาน

ศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดกวางบิง 

ประเทศเวียดนาม

2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดกวางบิง 

ประเทศเวียดนาม

3. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ในจังหวัดกวางบิง ประเทศเวียดนาม

3. สมมติฐ�นก�รวิจัย

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านความ

เป็นผู้นำาและวิสัยทัศน์ ด้านความสามารถในการบริหาร

งาน ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านบุคลิกภาพและ

มนุษยสัมพันธ์ ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัด

กวางบิง ประเทศเวียดนาม

4. วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประช�กร ประกอบด้วยผู ้บริหารสถานศึกษา 

จำานวน 41 คน รองผู้บริหารฝ่ายวิชาการ จำานวน 41 คน 

และครู จำานวน 3,457 คน รวมประชากรทั้งหมด จำานวน 

3,539 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จำานวน  

41 โรง ในจังหวัดกวางบิง ประเทศเวียดนาม (11)

กลุ ่มตัวอย่�ง กำาหนดขนาดของกลุ ่มตัวอย่าง  

โดยใช้ตาราง Krejcie and Morgan ได้กลุม่ตัวอย่าง จำานวน 

370 คน ผูว้จิยัทำาการสุ่มโรงเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลายมา 

จำานวน 25 โรง ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 

จำานวน 25 คน และรองผู้บริหารฝ่ายวิชาการ จำานวน  

25 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง และครูใช้การสุ่ม

อย่างง่ายโรงเรียนละ 13 คน ได้กลุ่มตัวอย่างครู จำานวน  

325 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 375 คน 

ตัวแปรที่ศึกษ� 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่

ตัวแปรพย�กรณ์ คือ คุณลักษณะของผู้บริหาร

สถานศึกษา โรง เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน 

จงัหวดักวางบิง ประเทศเวยีดนาม ซ่ึงได้จากการวเิคราะห์
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และสังเคราะห์เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง ประกอบ

ด้วย 4 ด้าน คือ 1) ด้านความเป็นผู้นำาและวิสัยทัศน์  

2) ด้านความสามารถในการบรหิารงาน 3) ด้านคุณธรรม

จริยธรรม และ 4) ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์

ตัวแปรเกณฑ์ คือ ประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัด

กวางบิง ประเทศเวียดนาม ซ่ึงได้จากการวิเคราะห์และ

สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ประกอบ

ด้วย 6 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารและพัฒนาหลักสูตร 

2) ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน 3) ด้านการ

นเิทศภายใน 4) ด้านการจดัการเรยีนการสอน 5) ด้านการ

วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ 6) ด้านการพัฒนา 

สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยประสานบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้ออกหนังสือ

ขอความร่วมมือจากผู ้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดกวางบิง ประเทศ

เวียดนาม ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยไปดำาเนินการเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง ได้

ทั้งหมด 375 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

สำาเร็จรูปทางสถิติ มี 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. วเิคราะห์ข้อมลูสถานภาพส่วนบคุคลของผูต้อบ

แบบสอบถามโดยหาความถี่ และร้อยละ 

2. วิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา

และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดกวางบิง ประเทศ

เวียดนามโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและใช้

เกณฑ์ในการแปลความหมาย

3. ทดสอบสมมติฐานคุณลักษณะของผู้บริหาร

สถานศึกษาที่ส ่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด 

กวางบิง ประเทศเวยีดนาม โดยใช้สถติิการถดถอยพหคุณู

แบบคัดเลือก ตัวแปรเป็นลำาดับขั้นตอน

5. ผลก�รวิจัย

1. การศึกษาคุณลักษณะของผู ้บริหารสถาน

ศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดกวางบิง 

ประเทศเวียดนาม พบว่า โดยรวมมีคุณลักษณะอยู่ใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณลักษณะ

ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านความเป็นผู้นำาและวิสัย

ทัศน์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านบุคลิกภาพและ

มนุษยสัมพันธ์ ด้านความสามารถในการบริหารงาน 

และด้านคุณธรรม จริยธรรมตามลำาดับ โดยผลการวิจัย

คุณลักษณะแต่ละด้าน มีดังนี้ 1) ด้านความเป็นผู้นำาและ

วิสัยทัศน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อ พบว่า ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนใน

การบริหารงานของโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา

คือผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครู

และบุคลากรในโรงเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุดคือ 

ผูบ้รหิารเป็นผูน้ำาการเปลีย่นแปลงทีม่วีสัิยทศัน์กว้างไกล  

2) ด้านความสามารถในการบริหารงาน โดยรวมอยู ่

ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้บริหาร

สามารถให้คำาปรึกษา แนะนำาและสอนงานให้ผู้ร่วมงาน

ด้วยความเต็มใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือผู้บริหาร

นำาเทคนิค วิธีการใหม่ๆ ท่ีทันสมัยมาพัฒนางานของ

โรงเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุดคือผู้บริหารมีความรู้

ความสามารถในการจดัหาสือ่ นวตักรรมเพือ่ส่งเสรมิและ

สนับสนุนการเรียนการสอน 3) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบ

ว่า ผู้บริหารมีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วย

เหลือผู้ร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผู้บริหาร

มีความซื่อสัตย์ สุจริต ประหยัดและอดออม ส่วนข้อที่

มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุดคือ ผู้บริหารมีความยุติธรรม โปร่งใสใน

การปฏิบัติหน้าที่ 4) ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ์

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  

ผูบ้รหิารมีกริยิามารยาทดี พดูจาน่าเชือ่ถอื มีค่าเฉลีย่สูงสดุ  

รองลงมาคือผู ้บริหารมีความเป็นมิตรและยกย่องให้

เกียรติผู้ร่วมงาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุดคือ ผู้บริหารมี

ความสามารถในการสื่อสารและทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
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สังกัดสำานักงานการศึกษาจังหวัดกวางบิง ประเทศเวียดนาม

2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดกวางบิง 

ประเทศเวียดนาม พบว่า โดยรวมมีประสิทธิผลอยู่ใน

ระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการนิเทศ

ภายใน ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยตำ่าสุดคือด้านการพัฒนาส่ือ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยผลการวิจัยจำาแนกเป็น

รายด้าน ได้ดังนี้ 1) ด้านการบริหารและพัฒนาหลักสูตร 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

โรงเรียนมีการจัดทำาระเบียบ แนวทางการทำาหลักสูตร

สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ โรงเรียนมีการ

ติดตามการใช้หลักสูตรเพื่อนำาผลมาปรับปรุงหลักสูตร

ต่อไป ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตำ่าสุดคือ โรงเรียนมีการ

ประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัหลกัสตูรและการใช้หลกัสตูรให้

ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 2) ด้านการวัดผลและประเมินผล 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

โรงเรียนมีการสนับสนุนให้ครูนำาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาช่วยในการวัด วิเคราะห์ผลและประเมินผล มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด รองลงมาคือโรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูนำาผล

การประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุดคือโรงเรียนมีการจัดทำา

คู่มือ กฎระเบียบเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการ

ศึกษา 3) ด้านการนิเทศภายใน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โรงเรียนจัดกิจกรรมการ

นิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ

โรงเรียนได้กำาหนดปฏิทินการปฏิบัติงานนิเทศภายใน

อย่างต่อเนื่อง ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตำ่าสุดคือ โรงเรียน

ใช้วิธีนิเทศโดยการสังเกตการสอนในชั้นเรียนเพื่อมุ่ง

พฒันาการจดัการเรยีนการสอนของครใูห้มีประสิทธิภาพ 

4) ด้านการจดัการเรยีนการสอน โดยรวมอยูใ่นระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า โรงเรียนมีการส่งเสริมให้

ครจูดัเนือ้หาและกจิกรรมการเรยีนการสอนให้สอดคล้อง

กบัอตัราเวลาเรยีนของหลกัสูตรการศึกษาและเหมาะสม

กับผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ โรงเรียนมีการ

ประชมุ อบรม ส่งเสรมิให้ความรูเ้พือ่ปรบัปรงุ พฒันาการ

จดัการเรยีนการสอนของคร ูส่วนข้อทีมี่ค่าเฉลีย่ตำา่สุดคอื 

โรงเรียนมีการจัดครูสอนแทนครูท่ีไม่มาปฏิบัติงานให้

เหมาะสมกบัความสามารถและวฒิุการศึกษา 5) ด้านการ

วจิยัเพือ่พฒันาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โรงเรียน

มีการสำารวจสภาพปัญหาเพื่อพัฒนางานวิจัยในช้ันเรียน  

มีค่าเฉลีย่สูงสุด รองลงมาคอืโรงเรยีนมีการสร้างเครอืข่าย

ความร่วมมือเกี่ยวกับการทำางานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การเรียนการสอน และมีการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน

วิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มี

ประสิทธิภาพ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลีย่ตำา่สุดคือโรงเรยีนมีการ

จัดประชุม อบรมเพื่อร่วมกันกำาหนดเป้าหมาย นโยบาย

ในการวางแผนส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน 6) ด้านการ

พฒันาสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลย ีโดยรวมอยูใ่นระดับ

มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าโรงเรียนมีการสำารวจ 

วิเคราะห์ปัญหา จัดหาและเลือกใช้สื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ 

โรงเรียนมีการพัฒนา สนับสนุนให้ผู้เรียนค้นหาความรู ้

เพิ่มเติมจากส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้วยตนเอง 

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุดคือ โรงเรียนมีการจัดหาเครื่อง

มือและส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมัยสอดคล้องกับ

ความต้องการของครูและผู้เรียน

3. การสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จงัหวดักวางบิง ประเทศเวยีดนาม ผลการวจิยัสรปุได้ดังน้ี 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบคัดเลือกตัวแปร

เป็นลำาดับข้ันตอน พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ที่มีอำานาจ

ในการทำานายประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกวางบิง ประเทศเวียดนาม 

ได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ คุณลักษณะ

ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม (X
3
) 

ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ (X
4
) ด้านความ

สามารถในการบริหารงาน (X
2
) และด้านความเป็นผู้นำา

และวิสัยทัศน์ (X
1
) ตามลำาดับ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพนัธ์พหคูุณ (R) เท่ากบั .579 ดังแสดงในตารางท่ี 1 

ตัวแปรท้ัง 4 ตัวแปรดังกล่าวสามารถร่วมกันอธิบายความ

แปรปรวนของประสิทธิผลต่อการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานการศึกษา 
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จงัหวดักวางบงิ ประเทศเวยีดนามได้ร้อยละ 41.2 ดังแสดง

ในตารางท่ี 2 สมการพยากรณ์ประสิทธิผลการบรหิารงาน

วชิาการของโรงเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลาย จงัหวดักวางบิง 

ประเทศเวียดนาม สามารถเขียนได้ดังนี้

   โดยใช้คะแนนดิบ (Y’)      ดังนี้    Y’     =   .919 + .288X
3
 + .298X

4
 + .305X

2
 - .141X

1

   โดยใช้คะแนนมาตรฐาน  (Z’
y
)   ดังนี้  Z’

y
   =   .245 + .285+ .242 - .123

ต�ร�งที่ 1 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบลำาดับขัน้ตอน เพือ่คน้หาตัวแปรพยากรณ ์(คุณลกัษณะของผูบ้รหิาร 

  สถานศึกษา) ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย    

  จังหวัดกวางบิง ประเทศเวียดนาม

โมเดล ตัวแปรพย�กรณ์ R R 2 F

1 X
 3

.579 .335 188.029**

2 X
 3 

X
 4

.623 .388 117.706**

3 X
 3 

X
 4 

X
 2

.633 .400 82.607**

4 X
 3 

X
 4 

X
 2
 X

 1
.642 .412 64.872**

** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ต�ร�งที่ 2  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบลำาดับขั้นตอน คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ 

  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดกวางบิง ประเทศเวียดนาม

ตัวแปรพย�กรณ์ B Std. Error β T

X
 3

.288 .087 .245 3.320**

X
 4

.298 .056 .285 5.321**

X
 2

.305 .088 .242 3.475**

X
 1

-.141 .052 -.123 -2.719**

                                                  a = .919,  R = .642,  R2  = .412

** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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สังกัดสำานักงานการศึกษาจังหวัดกวางบิง ประเทศเวียดนาม

6. อภิปร�ยผล

1. การศึกษาคุณลักษณะของผู ้บริหารสถาน

ศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดกวางบิง 

ประเทศเวียดนาม พบว่า คุณลักษณะโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก คุณลักษณะของผู้บริหาร ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด

คอื คณุลกัษณะด้านความเป็นผูน้ำาและวสิยัทัศน์ ท่ีผลการ

วิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องจาก Ministry of Education and 

Training (12) ได้มีนโยบายการปฏิรูปโรงเรียน ผู้บริหาร

สถานศึกษา คร ูและบุคลากรในโรงเรยีนโดยมกีารประชมุ 

อบรมเพื่อให้มีความสามารถในการวางแผนการบริหาร

งานโรงเรยีนให้บรรลเุป้าหมายทีต้ั่งไว้ อกีทัง้สนับสนนุให้

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถ

ของตนอย่างดี นอกจากนีย้งัมีนโยบายการปฏริปูกจิกรรม

ต่างๆ เพือ่ส่งเสรมิพฒันาคุณภาพของโรงเรยีนสร้างความ

ร่วมมือที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียนและ

ชุมชน ท้องถิ่น การพัฒนาสถานศึกษา การปฏิบัติงาน

ตามแนวทางการปฏิรูปโรงเรียนที่วางไว้จะประสบความ

สำาเร็จหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหาร

งานของผูบ้รหิารสถานศึกษา ดังน้ัน ผูบ้รหิารสถานศึกษา

จึงต้องปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะความ

เป็นผูน้ำา และวสัิยทัศน์ เพือ่การบรหิารจดัการสถานศึกษา 

ให้เกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ สอดคล้องกบั

รังสรรค์ ประเสริฐศรี (13) ได้กล่าวถึงทฤษฏีคุณลักษณะ 

ผู้นำาเป็นทฤษฏีท่ีอธิบายคุณลักษณะพื้นฐานท่ัวไปของ

ผู้นำาที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วย ความเฉลียวฉลาด มี

ความปรารถนาที่ดีต่อผู้อื่น มีความรอบรู้ในการทำางาน 

เชื่อมั่นในตัวเอง และมีความซื่อสัตย์สุจริต

2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดกวางบิง ประเทศ

เวยีดนาม พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ด้านท่ีมีค่าเฉลีย่

สูงสุดคือ ด้านการนิเทศภายใน ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ 

อาจเนื่องจากผู้บริหารสถานศึกเป็นผู้ท่ีเอาใจใส่ต่อการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน มีความรู้ความสามารถ

ในการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของในการจัดการเรียน

การสอนของครูในโรงเรียนอย่างเหมาะสม ซ่ึงผลการ

นิเทศช่วยให้ครูได้เพิ่มพูนความรู้และเกิดการพัฒนาการ

ปฏิบัติหน้าท่ีของตนให้ดีข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับ ปรวัตร 

แก้วฝ่าย (14) ได้กล่าวถึงงานด้านการนิเทศภายในการ

ศึกษาไว้ว่า การนิเทศการศึกษาเป็นการช่วยเหลือพัฒนา

งานวิชาการเพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา 

การจัดการศึกษาในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร

และวธีิดำาเนนิการสอน การนเิทศเป็นเครือ่งมืออย่างหน่ึง

ที่ผู ้บริหารใช้พัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา โดย

การดำาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุ

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร การนิเทศการเรียนการสอน  

เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการโดยตรง

และครอบคลุมกิจกรรมทุกอย่างในสถานศึกษา

3. การสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลายจังหวัดกวางบิง ประเทศเวียดนาม ผลการวิจัย

พบว่า คุณลักษณะของผู ้บริหารสถานศึกษาที่ร ่วม

กันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดกวางบิง ประเทศ

เวียดนาม ได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คือ 

คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม (X
3
) ด้านบุคลิกภาพ

และมนษุยสัมพนัธ์ (X
4
) ด้านความสามารถในการบรหิาร

งาน (X
2
) และด้านความเป็นผู้นำาและวิสัยทัศน์ (X

1
)  

โดยตัวแปรท้ัง 4 ด ้านร่วมกันทำานายประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการโรงเรียนได ้ร ้อยละ 41.2  

โดยคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านคุณธรรม 

จรยิธรรม (X
3
) เป็นตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ์ประสทิธิผล

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลาย จังหวัดกวางบิง ประเทศเวียดนาม ได้ดีเป็นอันดับ

หนึ่ง ท้ังน้ีอาจเน่ืองจาก ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีความ

ซ่ือสัตย์ สุจริต ประหยัด อดออม มีความเมตตา กรุณา

เอื้อเฟื ้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู ้ร่วมงาน มีความยุติธรรม 

โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่องาน

และหน้าท่ีของตนดี มีความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์

ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและทำาเป็นแบบอย่าง

ทีด่ใีห้กบัคร ูและนกัเรยีน ย่อมส่งผลต่อความศรทัธาของ

ครูและนักเรียนในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนให้ดีท่ีสุด 
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ทำาให้คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นตัวแปร

พยากรณ์ที่ดีที่สุดในการทำานายประสิทธิผลการบริหาร

งานวิชาการ สอดคล้องกับคำากล่าวของ Ho Chi Minh  

ที่สอนชาวเวียดนามว่า ให้ดำารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

เหมาะสมกบับรบิท ประเพณขีองชมุชนและประเทศชาติ 

มีความเป็นมิตรกับผู ้ร ่วมงานท้ังในองค์กรและนอก

องค์กร Ministry of Education and Training (15) และ

สอดคล้องกับ อรรถสิทธ์ิ สิทธิสุนทร (16) ได้กล่าวถึง

คุณลักษณะของผู้บริหารที่ดีว่าภูมิธรรมเป็นคุณสมบัติท่ี

สำาคัญท่ีสดุของผูบ้รหิารทกุประเภทและทกุลกัษณะงาน 

ผูบ้งัคับบญัชาแม้จะมีภมิูฐาน วฒุท่ีิดีเลศิเพยีงใด ถ้าความ

ประพฤติไม่มวีนิยั มีจติใจไร้ศีลธรรม ความรูห้รอืวชิาการ

ที่มีจะไม่มีประโยชน์อันใด 

7. ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้

 1.1. จากผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดกวางบิง ประเทศเวียดนาม  

ท่ีสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลต่อการบริหารงาน

วิชาการได้ดีที่สุดคือ คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม 

และเป็นคุณลกัษณะท่ีมีค่าเฉลีย่ตำา่สดุ ดังนัน้ในการพฒันา

ผู้บริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ  

ผูบ้รหิารควรได้รบัการฝึกอบรมปฏบิติัการใช้คุณลกัษณะ

ด้านคุณธรรมจริยธรรมมากข้ึน โดยเฉพาะการพัฒนา

แนวทางปฏิบัติที่เน้นความยุติธรรม โปร่งใสในการ

ปฏบิติัหน้าท่ี มีความเสียสละ เหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวม

มากกว่าส่วนตัวซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิผลการทำางาน

ของบุคลากรโดยรวม

 1.2. จากผลการวิจัย คุณลักษณะด้านความ

เป็นผู ้นำาและวิสัยทัศน์ พบว่า ผู ้บริหารเป็นผู ้นำาการ

เปลี่ยนแปลงท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นประเด็นท่ีมีค่า

เฉลีย่ตำา่สดุ ดังน้ันในการพฒันาผูบ้รหิารสถานศึกษาควร

ให้ความสำาคัญในการศึกษาดูงานสถานศึกษาที่ประสบ

ความสำาเร็จทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

 1.3. จากผลการวจิยั คณุลกัษณะด้านบคุลกิภาพ

และมนษุย์ พบว่า ผูบ้รหิารมีความสามารถในการส่ือสาร

และทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เป็นประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ย 

ตำ่าสุด ดังนั้นควรให้ความสำาคัญในการพัฒนาผู้บริหาร

ในด้านดังกล่าว เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการ

สถานศึกษาให้มีประสิทธิผลมากขึ้น

 1.4 จากผลการวิจัย ประสิทธิผลการบริหาร

งานวิชาการวิจัย พบว่า ด้านการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม

และเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด รองลงมาคือ ด้าน

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ดังนั้นโรงเรียนจึงควรพัฒนาประสิทธิผลสองด้านนี้ให้

สูงขึ้น โดยด้านการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

ควรมุง่เน้นให้มีการจดัหาเครือ่งมือ สือ่การเรยีนการสอน

ทีท่นัสมัย สอดคล้องกบัความต้องการของครแูละผูเ้รยีน 

และควรให้มีการจัดการประชุม อบรมแลกเปลี่ยนความ

รู้ในการผลิต และใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ส่วน

ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาน

ศึกษา ควรจัดการประชุม อบรมเพื่อร่วมกันกำาหนดเป้า

หมาย นโยบายในการวางแผนส่งเสรมิการวจิยัในชัน้เรยีน

ของครู และควรกำาหนดให้ครูทำาการวิจัยอย่างต่อเน่ือง 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน

2. ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัยต่อไป

 2.1. ควรมีการวจัิยพฒันาคุณภาพการศึกษาเชงิ

ปฏิบัติการโดยใช้แบบคุณลักษณะของผู้บริหารสถาน

ศึกษาที่มุ ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปรับปรุงและ

พฒันาประสิทธิผลการบรหิารงานวชิาการและการจดัการ

ศึกษาของโรงเรียนให้ดีขึ้น

 2.2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร

งานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้นในจงัหวดักวางบิง ประเทศเวยีดนาม

8. กิตติกรรมประก�ศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำาเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความ

กรณุาจาก ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภมิูพนัธ์ุ ทีป่รกึษา

วิทยานิพนธ์หลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ภูมิพันธุ์ 

ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ร่วม คณะอาจารย์ทีเ่ป็นผูเ้ชยีวชาญ 

ผูอ้ำานวยการโรงเรยีน รองผูอ้ำานวยการโรงเรยีนและคณะ
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สังกัดสำานักงานการศึกษาจังหวัดกวางบิง ประเทศเวียดนาม

ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดกวางบิง             

ประเทศเวียดนามที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ข้อเสนอแนะ

ตลอดจนการแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่ จนเป็น

วิทยานิพนธ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ซ่ึงผู้วิจัยรู้สึกซาบซ้ึงใจมาก 

และขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่ง 
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2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของ จำาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ  

3) เพือ่ศึกษาขอ้เสนอแนะและความคิดเหน็เกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนของภาควชิาปรชัญาและศาสนา มหาวิทยาลยั

เกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน กลุม่ตัวอยา่งท่ีวจิยั คอื นสิิต ระดับปรญิญาตร ีมหาวทิยาเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน 

ที่ลงทะเบียนเรียนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 จำานวน 364 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการ

รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ค่า t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า 

1) ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นิสิตที่มี

เพศ ชัน้ปี ประเภทวชิา และคะแนนผลการเรยีนเฉลีย่สะสมต่างกนั มีความพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนการสอนของภาค

วิชาปรัชญาและศาสนา ไม่แตกต่างกัน ส่วนนิสิตที่มีคณะต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของภาค

วชิาปรชัญาและศาสนา แตกต่างกนั และ3) ข้อเสนอแนะและความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนของภาควชิา

ปรชัญาและศาสนา พบวา่ อาจารยผ์ูส้อนสอนดีมากทีสุ่ด รองลงมา คือ อาจารยผ์ูส้อนสอนสนุก เข้าใจงา่ย จึงทำาใหน้สิิต

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. บทนำ�

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 

2542 มาตรา 21 กำาหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว้

ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความ

สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี

ความสำาคัญที่สุด ครู ผู้จัดการศึกษาต้องเปลี่ยนแปลง

บทบาทจากการเป็นผู้ชี้นำา ผู ้ถ่ายทอดความรู้ ไปเป็น 

ผูช่้วยเหลอื ส่งเสรมิและสนับสนนุผูเ้รยีนในการแสวงหา

ความรู้จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และให้ข้อมูล

ท่ีถูกต้องแก่ผู้เรียน เพื่อนำาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการ

สร้างสรรค์ความรู้ของตน การจัดการเรียนรู้นอกจากจะ

มุ่งปลกูฝังด้านปัญญา พฒันาการคิดของผูเ้รยีนให้มคีวาม

สามารถในการคดิอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมวีจิารณญาณ

แล้ว ยังมุ่งพัฒนาความสามารถทางอารมณ์ โดยการปลูก

ฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง เข้าใจตนเองเห็นอก

เห็นใจผู้อื่น สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งทางอารมณ์

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (1)

การจัดการศึกษาจึ ง มีความสำ าคัญอย ่ างยิ่ ง  

โดยเฉพาะวิชาปรัชญาและศาสนา ซ่ึงเป็นวิชาที่มีความ

สำาคัญต่อชีวิตมนุษย์ เน่ืองจากเป็นวิชาที่พัฒนาส่งเสริม

บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ 

ความสามารถ ความคิด และสติปัญญา ผู้สอนจึงต้อง

รู้จักนำาวิธีการสอนและเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย

มาใช้ในการเรียนการสอน ในการจัดการเรียนการสอน

น้ันจะต้องจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ

ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำานึงถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคล ผู ้สอนจะต้องรู ้จักวิธีการฝึก 

ผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ

สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน

และแก้ไขปัญหา การจัดให้มีกิจกรรมทั้งใน และนอก 

ช้ันเรยีน เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึก

การปฏบิติัให้ทำาได้คิดเป็น ทำาเป็น รกัการอ่านและเกดิการ

ใฝ่รูอ้ย่างต่อเนือ่ง รูจ้กัจดัการเรยีนการสอนโดยบรูณาการ

ความรู้ด้านต่างๆ รวมท้ังการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม 

ท่ีดีงาม และคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ให้มีความสมดุลกนั 



100 ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอน และ

อำานวยความสะดวกเพื่อให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้และ 

มีความรอบรู้ (1) 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มีภารกิจหลัก คือ  

การสอนการวิจัย การบริการวิชาการต่อสังคม และ 

การทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรรมไทย (2) ซ่ึงภาควิชา

ปรัชญาและศาสนา ให้ความสำาคัญกับการจัดการเรียน

การสอนโดยเน้นความต้องการและความพึงพอใจของ 

ผู้เรียนเป็นหลัก โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเลือกเรียนได้

อย่างหลากหลายตามศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด 

ความชอบของแต่ละบุคคล ผู้สอนจัดการเรียนการสอน

ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญและแจ้งให้ผู้เรียนได้รู้ถึงผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง แหล่งการเรียนรู้ เกณฑ์การประเมิน

ผลเพื่อให้ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อม และเข้าใจถึงการ

จัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้อย่างมี

ความสุข และสนุกกับการเรียน 

ด ้วยเหตุผลดังกล ่าวข ้างต ้น ทำาให ้ผู ้วิจัยมี

ความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของนิสิตต่อการ

จัดการเรียน การสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เพื่อศึกษา

ว่านิสิตมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของ

ภาควิชาปรัชญาและศาสนาระดับใด รวมท้ังนิสิตมีข้อ

เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของภาค

วิชาปรัชญาและศาสนาอย่างไร เพื่อนำาผลการวิจัยไปใช้

เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการ

จัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

2.  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนิสิตต่อ

การจดัการเรยีนการสอนของภาควชิาปรชัญาและศาสนา 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน จำาแนกตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล

3. เพือ่ศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการจดัการเรยีน

การสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

3. วิธีก�รดำ�เนินง�น

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ (Survey 

Research) ซ่ึงมุ่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของ

นิสิตต่อ  การจัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญา

และศาสนา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน 

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิต ระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

ที่ลงทะเบียนเรียนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ภาคต้น  

ปีการศึกษา 2557 จำานวน 4,046 คน (ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 

1 ธันวาคม 2557) โดย ผู้วิจัยได้สุ่มตัวอย่างจากประชากร

ที่ใช้ในการศึกษา คำานวณหาขนาดตัวอย่างจากสูตร  

Yamane (3) ได้จำานวน  364 คน จากน้ันใช้วิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional 

Random Sampling) ตามรายวิชา

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลบุคคล

ของนิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตบางเขน จำานวน 5 ข้อ โดยเป็นคำาถามแบบให้

เลือกตอบคำาตอบเพียงคำาตอบเดียว

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ

ต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญาและ

ศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  

โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านหลกัสูตรเนือ้หารายวชิา  

2) ด้านอาจารย์ผู้สอน 3) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

4) ด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน และ 5) ด้านการ

ประเมินผลการเรียนการสอน จำานวน 25 ข้อ
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 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การจดัการเรยีนการสอนของภาควชิาปรชัญาและศาสนา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ก�รทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

ผู้วิจัยได้นำาแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน สำาหรับการ

ศึกษาไปทดสอบความเทีย่งตรง (Validity) และความเชือ่

มั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ดังนี้

1. การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยนำา

แบบสอบถามที่ผู ้วิจัยสร้างข้ึนจากการศึกษาแนวคิด

และข้อมูลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อหัวหน้าภาควิชาปรัชญา

และศาสนา และผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 

เพื่อทำาการตรวจสอบความถูกต้องเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) ของคำาถามในแต่ละข้อ ว่าตรงตาม

จุดมุ่งหมายของการวิจัยครั้งนี้หรือไม่ หลังจากนั้นนำามา

ปรับปรุงเพื่อดำาเนินการในขั้นต่อไป

2. การหาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยผู้วิจัย

ทำาการหาความเชือ่ม่ัน โดยนำาแบบสอบถามไปทดลองใช้

(Try-out) กับตัวอย่างท่ีมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับตัวอย่าง

ที่ต้องการจะศึกษา แต่ไม่ได้นำามาเป็นตัวอย่าง จำานวน 

30 คน จากนั้นนำาแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความ

เชื่อม่ันรวม โดยใช้การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อ

มั่นของ Cronbach (Cronbach’s Reliability Coefficient) 

สำาหรบักรณีทีมี่ต้ังแต่ 2 คำาตอบข้ึนไป ซ่ึงผลการวเิคราะห์

เป็นรายด้าน คือ ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ

สอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มีค่า Alpha  = 0.8957

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

1.   โดยการศึกษาจากทฤษฎี แนวคิด ข้อมูลเอกสาร

และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพื่อเป็นกรอบแนวคิดใน               

การวิจัย

2.   โดยการนำาแบบสอบถามทีส่มบูรณ์ไปสอบถาม

ตัวอย่าง จำานวน 364 ชุด

วิธีก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผูว้จิยัได้ทำาการวเิคราะห์ข้อมูล โดยนำาแบบสอบถาม

ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของ

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตบางเขน มาวิเคราะห์ประมวลผลด้วยเครื่อง

คอมพวิเตอร์ โดยโปรแกรมสำาเรจ็รปูทางสถติิ (Statistical 

Software)

สถิติที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ในการวิจัยครั้งน้ี  ผู้วิจัยใช้สถิติในการนำาเสนอ

ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้

1.  ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ใช้สำาหรับอธิบาย

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของนิสิต ระดับปริญญา

ตรี มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประกอบ

ด้วย เพศ ชั้นปี คณะ ประเภทวิชา และคะแนนผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสม

2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ใช้อธิบายเก่ียวกับความพึงพอใจ

ของนสิิตต่อการจดัการเรยีนการสอนของภาควชิาปรชัญา

และศาสนา มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน

3. การทดสอบค่าที (t-test) ใช้ในการทดสอบหา

ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียน             

การสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ซ่ึงเป็นตัวแปรตามที่มี

การแบ่งตัวแปรอิสระออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ คณะ

และประเภทวิชา

4.  การวิ เคราะห ์ความแปรปรวนทางเ ดียว  

(One-Way ANOVA) ใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึง

พอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา

ปรชัญาและศาสนา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต

บางเขน ซึง่เป็นตัวแปรตามทีมี่การแบ่งตัวแปรอสิระออก

เป็น 3 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ ชั้นปี และคะแนนผลการเรียน

เฉลี่ยสะสม เม่ือพบความแตกต่างจึงทำาการวิเคราะห์

หาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธีของ Scheffe

ค่านัยสำาคัญทางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ 

กำาหนดไว้ที่ระดับ 0.05



102 ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

4. ผลก�รวิจัย

ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของนิสิต มห�วิทย�ลัย

เกษตรศ�สตร์ วิทย�เขตบ�งเขน

ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนิสิตหญิง (ร้อยละ 57.7) 

และนิสิตชาย (ร้อยละ 42.3) ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น

นิสิตชั้นปีที่ 2 (ร้อยละ 24.3) รองลงมา คือ ปี 4 ขึ้นไป  

(ร ้อยละ 22.0) ตัวอย ่างส ่วนใหญ่เป ็นนิสิตคณะ

มนุษยศาสตร์ (ร ้อยละ 20.9) รองลงมา คือ 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 คะแนนผลการเรยีนเฉลีย่สะสมมากกว่า 3.00  

(ร้อยละ 31.9)  

ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ

สอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

1. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของ

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตบางเขน โดยภาพรวมและเป็นรายด้าน ดังนี้

ต�ร�งที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา ปรัชญา 

   และศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยภาพรวมและเป็นรายด้าน

(n = 364)

ข้อคว�ม x S.D. ระดับ

คว�มพึงพอใจ

1.  ด้านหลักสูตรเนื้อหารายวิชา

2.  ด้านอาจารย์ผู้สอน

3.  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน

4.  ด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน

5.  ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน

4.02

4.29

3.87

4.00

4.04

0.62

0.79

0.64

068

0.60

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

โดยรวม 4.05 0.53 ม�ก

ตารางที่ 1  พิจารณาโดยรวม ตัวอย่างมีความพึง

พอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญา

และศาสนา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน 

อยู่ในระดับมาก (x= 4.05) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  

พบว่า ตัวอย่างมีความพงึพอใจด้านอาจารย์ผูส้อนสูงท่ีสดุ 

(x= 4.29) รองลงมา คือ ด้านการประเมนิผลการเรยีนการ

สอน (x= 4.04) ส่วนด้านท่ีมีความพงึพอใจน้อยท่ีสดุ คอื 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (x= 3.87)

2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของ

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตบางเขน โดยแสดงผลแต่ละด้าน 5 ด้าน ดังนี้

 2.1 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ

สอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ด้านหลักสูตรเน้ือหา

รายวิชา
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ต�ร�งที่ 2  จำานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของ 

     ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ด้านหลักสูตรเนื้อหารายวิชา

(n = 364)

ข้อ ข้อคว�ม ม�กที่สุด ม�ก ป�น

กล�ง

น้อย น้อยทีส่ดุ X S.D. ระดับ

คว�ม 

พึงพอใจ

1. สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย

ของรายวิชา

95 

(26.1)

214 

(58.8)

52 

(14.3)

2 

(0.5)

1 

(0.3)

4.10 0.66 มาก

2. มีความสำาคัญและน่า

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. มีความทันสมัยและท ั

ต่อเหตุการณ์

82 

(22.5)

160 

(44.0)

111 

(30.5)

10 

(2.7)

1 

(0.3)

3.86 0.80 มาก

5. สามารถนำาไปประยุกต์ใช้

ในการดำาเนินชีวิต

118 

(32.4)

153 

(42.0)

83 

(22.8)

9 

(2.5)

1 

(0.3)

4.04 0.82 มาก

โดยรวม 4.02 0.62 ม�ก

ตารางที่ 2  พิจารณาโดยรวม ตัวอย่างมีความพึง

พอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญา

และศาสนา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน 

ด้านหลักสูตรเนื้อหารายวิชา อยู่ในระดับมาก (x= 4.02)               

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตัวอย่างมีความพึง

พอใจสูงท่ีสุด คือ ข้อ 3 ได้รับความรู้ใหม่ (x= 4.14)  

รองลงมา คือ  ข้อ 1 สอดคล้องกบัจดุมุ่งหมายของรายวชิา  

(x= 4.10) และตัวอย่างมีความพงึพอใจน้อยทีสุ่ด คอื ข้อ 2  

มีความสำาคัญและน่าสนใจ (x= 3.64)  

 2 .2  ความพึงพอใจต ่อการจัดการ เรี ยน 

การสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ด้านอาจารย์ผู้สอน
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ต�ร�งที ่3  จำานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและระดับความพงึพอใจต่อการจัดการเรยีนการสอนของภาค 

   วิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ด้านอาจารย์ผู้สอน

(n = 364)

ข้อ ข้อคว�ม ม�กที่สุด ม�ก ป�น

กล�ง

น้อย น้อยทีส่ดุ X S.D. ระดับ

คว�ม 

พึงพอใจ

6. มีความรูเ้กีย่วกับรายวชิา

ท่ีสอน

146 

(40.1)

170 

(46.7)

43 

(11.8)

5 

(1.4)

0 

(0.0)

4.26 0.71 มาก

7. ความสามารถในการ

ถ่ายทอดความรู้

129 

(35.4)

157 

(43.1)

70 

(19.2)

7 

(1.9)

1 

(0.3)

4.12 0.80 มาก

8. ความกระตือรอืร้นในการ

สอน

174 

(47.8)

140 

(38.5)

45 

(12.4)

3 

(0.8)

2

(0.5)

4.32 0.76 มาก

9. มีความม่ันคงทางอารมณ์ 154 

(42.3)

166 

(45.6)

39 

(10.7)

4 

(1.1)

1 

(0.3)

4.39 0.79 มาก

10. วางตนเหมาะสมและ

เป็นแบบอย่างที่ดี

170 

(46.7)

158 

(43.4)

33 (9.1) 3 

(0.8)

0 

(0.0)

4.36 0.68 มาก

โดยรวม 4.29 0.79 ม�ก

ตารางที่ 3 พิจารณาโดยรวม ตัวอย่างมีความ 

พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา

ปรชัญาและศาสนา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต

บางเขน ด้านอาจารย์ผู้สอน อยู่ในระดับมาก (x= 4.29)  

เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตัวอย่างมีความพงึพอใจสงู

ที่สุด คือ ข้อ 9 มีความมั่นคงทางอารมณ์ (x= 4.39) รอง

ลงมา คือ ข้อ 10 วางตนเหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดี  

(x= 4.36) และตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ  

ข้อ 7 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ (x= 4.12)

 2.3 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ

สอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ด้านกิจกรรมการเรียน

การสอน
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ต�ร�งที่ 4  จำานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของ 

     ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน

(n = 364)

ข้อ ข้อคว�ม ม�กที่สุด ม�ก ป�น

กล�ง

น้อย น้อยทีส่ดุ X S.D. ระดับ

คว�ม 

พึงพอใจ

11. ปรมิาณงานทีม่อบหมาย             

มีความเหมาะสม

116 

(31.9)

175 

(48.1)

70 

(19.2)

1 

(0.3)

2 

(0.5)

4.10 0.74 มาก

12. กิจกรรมที่ให้นิสิต

สามารถฝึกปฏิบัติได้จริง

81 

(22.3)

179 

(49.2)

90 

(24.7)

14 

(3.8)

0 

(0.0)

3.90 0.78 มาก

13. กจิกรรมทีก่ระตุ้นให้นสิิต

รูจ้กัคิดวเิคราะห์และเกดิ

ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์

120 

(33.0)

161 

(44.2)

74 

(20.3)

8 

(2.2)

1 

(0.3)

4.07 0.80 มาก

14. การเปิดโอกาสให้นิสิตได้

แสดงความคิดเห็น

138 

(37.9)

150 

(41.2)

64 

(17.6)

11

(3.0)

1 

(0.3)

4.13 0.83 มาก

15. การศึกษาและดูงานนอก

สถานที่

45  

(12.4)

91 

(25.0)

124 

(31.1)

70 

(19.2)

34 

(9.3)

3.12 1.14 ปานกลาง

โดยรวม 3.87 0.64 ม�ก

ตารางท่ี 4 พิจารณาโดยรวม ตัวอย่างมีความพึง

พอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญา

และศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

บางเขน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน อยู่ในระดบัมาก  

(x= 3.87) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตัวอย่างมี

ความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ข้อ 14 การเปิดโอกาสให้นิสิต

ได้แสดงความคิดเห็น (x= 4.13) รองลงมา คือ ข้อ 11 

ปรมิาณงานท่ีมอบหมายมีความเหมาะสม (x= 4.10) และ

ตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อ 15 การศึกษา

และดูงานนอกสถานที่  (x= 3.12)

 2.4 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ

สอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ด้านปัจจัยส่งเสริมการ

เรียนการสอน



106 ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ต�ร�งที่ 5 จำานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของ 

    ภาควชิาปรชัญาและศาสนา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน ด้านปัจจยัส่งเสรมิการเรยีนการสอน 

(n = 364)

ข้อ ข้อคว�ม ม�กที่สุด ม�ก ป�น

กล�ง

น้อย น้อยทีส่ดุ X S.D. ระดับ

คว�ม 

พึงพอใจ

16. โสตทัศนูปกรณ์มีความ

เหมาะสม

83

(22.8)

177 

(48.6)

83 

(22.8)

17 

(4.7)

4 

(1.1)

3.87 0.85 มาก

17. สื่อการเรียนการสอนมี

ความเหมาะสม

80 

(22.0)

192 

(52.7)

76 

(20.9)

13 

(3.6)

3 

(0.8)

3.91 0.80 มาก

18. การยกตัวอย่างประกอบ

การเรยีน การสอนทำาให้

เข้าใจง่าย

126 

(34.6)

167 

(45.9)

53 

(14.6)

13 

(3.6)

5 

(1.4)

4.09 0.87 มาก

19. แสงสว่างในห้องเรียน

มีความเหมาะสม

112 

(30.8)

189 

(51.9)

54 

(14.8)

8 

(2.2)

1 

(0.3)

4.11 0.75 มาก

20. สภาพแวดล้อมของ

ห้องเรียนเรียนมีความ

เหมาะสม

113 

(31.0)

160 

(44.0)

84 

(23.1)

7 

(1.9)

0 

(0.0)

4.04 0.79 มาก

โดยรวม 4.00 068 ม�ก

ตารางที่ 5 พิจารณาโดยรวม ตัวอย่างมีความ 

พงึพอใจต่อการจัดการเรยีนการสอนของภาควชิาปรชัญา

และศาสนา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน 

ด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก                      

(x= 4.00) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตัวอย่างมี

ความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ข้อ 19 แสงสว่างในห้องเรียน

มีความเหมาะสม (x= 4.11) รองลงมา คือ ข้อ 18  

การยกตัวอย่างประกอบการเรยีนการสอนทำาให้เข้าใจง่าย  

(x= 4.09) และตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ  

ข้อ 16 โสตทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสม (x= 3.87)

 2.5 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ

สอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน ด้านการประเมนิผลการ

เรียนการสอน
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ต�ร�งที่ 6  จำานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของ 

     ภาควชิาปรชัญาและศาสนา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน ด้านการประเมินผลการเรยีนการสอน

(n = 364)

ข้อ ข้อคว�ม ม�กที่สุด ม�ก ป�น

กล�ง

น้อย น้อยทีส่ดุ X S.D. ระดับ

คว�ม 

พึงพอใจ

21. เกณฑ์การประเมินผลมี

ความเหมาะสม

77 

(21.2)

216 

(59.3)

69 

(19.0)

0 

(0.0)

2 

(0.5)

4.01 0.67 มาก

22. ความชัดเจนของเกณฑ์

การประเมินผล

81 

(22.3)

211 

(58.0)

68 

(18.7)

4 

(1.1)

0 

(0.0)

4.01 0.67 มาก

23. การประเมินผลมีความ

สอดคล้องกบัจดุมุ่งหมาย

ของรายวชิา

90 

(24.7)

212 

(58.2)

57 

(15.7)

4 

(1.1)

1 

(0.3)

4.06 0.89 มาก

24. ความยุติธรรมในการ

ประเมินผลการเรียนการ

สอน

106 

(29.1)

200 

(54.9)

 54 

(14.8)

4 

(1.1)

0 

(0.0)

4.12 0.69 มาก

25. สามารถตรวจสอบ              

การประเมินผลได้

85 

(23.4)

201 

(55.2)

71 

(19.5)

6 

(1.6)

1 

(0.3) 

4.00 0.72 มาก

โดยรวม 4.04 0.60 ม�ก

ตารางท่ี 6  พิจารณาโดยรวม ตัวอย่างมีความ 

พงึพอใจต่อการจัดการเรยีนการสอนของภาควชิาปรชัญา

และศาสนา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน 

ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน อยู ่ในระดับ

มาก (x= 4.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตัวอย่าง

มีความพึงพอใจสูงท่ีสุด คือ ข้อ 24 ความยุติธรรมใน

การประเมินผลการเรียนการสอน (x= 4.12) รองลงมา 

คือ ข้อ 23 การประเมินผลมีความสอดคล้องกับจุด

มุ่งหมายของรายวิชา (x= 4.06) และตัวอย่างมีความ 

พึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อ 25 สามารถตรวจสอบการ

ประเมินผลได้ (x= 4.00)

3. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน



108 ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ต�ร�งที่ 7 จำานวนและร้อยละเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา 

     ปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน(คำาถามปลายเปิด)

(n = 90)

ข้อเสนอแนะและคว�มคิดเห็น จำ�นวน ร้อยละ

ด้�นอ�จ�รย์ผู้สอน

1 อาจารย์ผู้สอนสอนดี 14 15.56

2 อาจารย์ผู้สอนสอนสนุก เข้าใจง่าย จึงทำาให้นิสิตมีความสุขกับการเรียน 11 12.22

3 อาจารย์ผู้สอนควรนำาเสนอเนื้อหาให้น่าสนใจ 5 5.56

4 ภาควิชาควรจัดสรรอาจารย์ผู้สอนที่ถนัดวิชาศาสนาสอนแต่วิชาศาสนา 

อาจารย์ผู้สอนที่ถนัดวิชาปรัชญาสอนแต่วิชาปรัชญาไม่ควรให้อาจารย์

ผู้สอนที่ถนัดวิชาศาสนามาสอนวิชาปรัชญา 

4 4.44

5 อาจารย์ผู้สอนควรสอนการวิเคราะห์ ตั้งคำาถาม และคิดหาคำาตอบที่

สมเหตุสมผล

3 3.33

6 อาจารย์ผู้สอนควรให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล และ

การกล้าแสดงออก 

2 2.22

7 อาจารย์ผู้สอนควรสอนเน้นเนื้อหาเชิงลึกของแต่ละรายวิชา 2 2.22

8 อาจารย์ผู้สอนควรมีความรู้ในรายวิชาที่สอนอย่างถ่องแท้ และ

ควรถ่ายทอดความรู้ให้แก่นิสิตอย่างเหมาะสม

2 2.22

9 อาจารย์ผู้สอนควรกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศในการเรียนที่สนุกสนาน

ไม่น่าเบื่อ

1 1.11

10 อาจารย์ผู้สอนควรใช้เวลาในการสอนให้ครบทุกนาที 

ไม่ควรปล่อยก่อนเวลา

1 1.11

11 อาจารย์ผู้สอนควรเน้นความเข้าใจของคำาปรัชญาอย่างแท้จริง 

เพราะนิสิตหลายคนไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา

1 1.11

12 อาจารย์ผู้สอนสอนอย่างเป็นกันเอง 1 1.11

13 อาจารย์ผู้สอนควรเปรียบเทียบความแตกต่างของวิชาปรัชญา

กับวิชาศาสนาให้นิสิตให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

1 1.11

14 อาจารย์ผู้สอนสอนให้เปรียบเทียบเนื้อหากับตนเองว่าเป็นแบบนั้น

หรือไม่

1 1.11

15 อาจารย์ผู้สอนควรถามคำาถามกับนิสิตรายบุคคลเพื่อให้นิสิตมี

ความกระตือรือร้นในการเรียน

1 1.11
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ข้อเสนอแนะและคว�มคิดเห็น จำ�นวน ร้อยละ

16 อาจารย์ผู้สอนควรกระตุ้นให้นิสิตอ่านหนังสือ 1 1.11

17 อาจารย์ผู้สอนควรสอนเนื้อหาที่ทันสมัย นำาประเด็นปัญหาปัจจุบัน

มาสอน

1 1.11

18 เนื้อหาบางบทเรียนใช้ภาษาที่เข้าใจยาก อาจารย์ผู้สอนควรสอน

ให้นิสิตเข้าใจได้โดยง่าย

1 1.11

ด้�นหลักสูตรเนื้อห�ร�ยวิช�

19 เนื้อหารายวิชาสามารถนำาไปใช้ประโยชน์/ประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิต 4 4.44

20 เนื้อหารายวิชาสามารถเปลี่ยนทัศนคติในการมองโลกของนิสิต 

โดยมองโลกในมุมกว้างและรอบด้าน

2 2.22

21 ภาควิชาควรเปิดรายวิชาเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้นิสิตมีทางเลือกรายวิชาเรียน

ที่สนใจ

1 1.11

ด้�นกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน

22 อาจารย์ผู้สอนควรมีการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อให้เกิดความรู้

ความเข้าใจที่ชัดเจนมากกว่าการฟังและจินตนาการ

2 2.22

23 อาจารย์ผู้สอนควรจัดกิจกรรมระหว่างนิสิตกับนิสิตและนิสิตกับอาจารย์

ในห้องเรียน

2 2.22

24 อาจารย์ผู้สอนควรจัดกิจกรรมอื่น นอกจากการให้นิสิตนำาเสนอเนื้อหา

ในแต่ละบทเรียนเป็นกลุ่ม 

1 1.11

25 อาจารย์ผู้สอนไม่ควรบังคับให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเพียงอย่างเดียว 

โดยมีการให้คะแนนหรือการให้นิสิตติด 'I' ถ้านิสิตไม่เข้าร่วมกิจกรรม  

1 1.11

ด้�นปัจจัยส่งเสริมก�รเรียนก�รสอน

26 ควรปรับอุณหภูมิห้องเรียนให้มีความเหมาะสม 3 3.33

27 อาจารย์ผู้สอนควรจัดทำาสื่อการเรียนการสอนให้มีเนื้อหากระชับ 

เข้าใจง่าย และสอดคล้องกับหนังสือ

2 2.22

28 อาจารย์ผู้สอนควรใช้เพาเวอร์พอยต์ประกอบการสอนและควรแจก

เอกสารประกอบการเรียนการสอนให้แก่นิสิต

2 2.22

29 ภาควิชาควรจัดสรรห้องเรียนให้มีความเหมาะสมกับจำานวนนิสิต 2 2.22

30 ภาควิชาควรเปิดหมู่เรียนให้แก่นิสิตภาควิชาปรัชญาและศาสนาแยก

กับนิสิตภาควิชาอื่นๆ

1 1.11

ต�ร�งที่ 7  (ต่อ)



110 ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ข้อเสนอแนะและคว�มคิดเห็น จำ�นวน ร้อยละ

31 ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเวลาการเรียนหรือห้องเรียน ควรมีการแจ้งให้นิสิต

ทราบอย่างทั่วถึง เช่น อีเมลล์ SMS 

1 1.11

32 อาจารย์ผู้สอนควรปรับเสียงไมค์ให้มีความเหมาะสม 1 1.11

33 ขณะเรียนนิสิตบางกลุ่มเสียงดัง 1 1.11

34 ภาควิชาควรปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 1 1.11

35 ภาควิชาควรจัดห้องเรียนให้มีแสงสว่างมากกว่านี้ 1 1.11

ด้�นก�รประเมินผลก�รเรียนก�รสอน

36 ข้อสอบวิชาปรัชญาควรเป็นอัตนัยอย่างน้อยร้อยละ 70 เพราะวิชาปรัชญา

เป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ ตีความ มากกว่าเป็นคำา

ตอบแบบถูกหรือผิดหรือแบบตายตัว

1 1.11

37 อาจารย์ผู้สอนควรกำาหนดการเช็คชื่อเข้าห้องเรียนอย่างชัดเจน 1 1.11

ด้�นอื่นๆ

38 ภาควิชาควรสนับสนุนให้มีการจัดสัมมนาของภาควิชามากยิ่งขึ้น 1 1.11

39 ภาควิชาควรจัดสรรเวลาให้อาจารย์ผู้สอนได้มีเวลาพักผ่อนมากยิ่งขึ้น 1 1.11

40 ผู้ช่วยอาจารย์ (TA) หาตัวยากมาไม่สมำ่าเสมอ 1 1.11

41 ภาควิชาควรจัดสรรชั่วโมงเรียนให้เหมาะสม 1 1.11

42 ภาควิชาควรจัดเวลาเรียนให้นิสิตได้เลือกช่วงเวลาเรียนที่ต้องการได้ 1 1.11

43 นิสิตต้องการให้เปิดหมู่เรียนเพิ่ม เพราะนิสิตจะได้มีโอกาสได้เลือกเรียน

วิชาและวันเวลาเรียนได้ตรงตามความต้องการ

1 1.11

44 นิสิตรู้สึกง่วงขณะเรียน 1 1.11

รวม 90 100.00

ตารางท่ี 7 อธิบายได้ว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่มีข้อ

เสนอแนะและความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียน

การสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มากท่ีสุด 3 ลำาดับแรก 

คือ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็น

ว่าอาจารย์ผูส้อนสอนดีมากท่ีสดุ (ร้อยละ 15.56) รองลงมา 

คือ อาจารย์ผู้สอนสอนสนุก เข้าใจง่าย จึงทำาให้นิสิตมี

ความสุขกับการเรียน (ร้อยละ 12.22) และอาจารย์ผู้สอน

ควรนำาเสนอเน้ือหาให้น่าสนใจ (ร้อยละ 5.56) ตามลำาดับ

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน

ผลการทดสอบสมมติฐานในการวจิยัครัง้นี ้ พบว่า 

นิสิตที่มีเพศ ชั้นปี ประเภทวิชา และคะแนนผลการเรียน

เฉลี่ยสะสมต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน

การสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ์  วิทยาเขตบางเขน ไม ่แตกต่างกัน  

ส่วนนิสิตที่ มีคณะต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ

ต�ร�งที่ 7  (ต่อ)



KKU Institutional Research 2016; 4(1) 111

จัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน แตกต่างกนั 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 รายละเอียดดัง

ตารางที่ 8

ต�ร�งที่ 8  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐ�น P ผลก�รทดสอบสมมติฐ�น

เป็นไปต�มสมมติฐ�น ไม่เป็นไปต�มสมมติฐ�น

เพศ

ชั้นปี

คณะ

ประเภทวิชา

คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 

0.484

0.310

0.001*

0.509

0.326

✓

×
×

×
×

* อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

5. อภิปร�ยผลก�รวิจัย

จากการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของนิสิตต่อการ

จัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน” สามารถ

อธิบายความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียน 

การสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา รวมทั้งผลการ

ทดสอบสมมติฐาน ได้ดังนี้

ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการ

สอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

จากการวจัิยพบว่า ตัวอย่างมีความพงึพอใจต่อการ

จัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน อยูใ่นระดับ

มาก ทัง้โดยรวมและรายด้าน ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะนสิิตเหน็

ด้วยอย่างยิง่เกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนของภาควชิา

ปรชัญาและศาสนา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต

บางเขน ทั้งใน 5 ด้าน โดยเรียงลำาดับความพึงพอใจ  

จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 1) ด้านอาจารย์ผู้สอน 2) ด้าน

การประเมินผลการเรยีนการสอน 3) ด้านหลกัสูตรเนือ้หา

รายวิชา 4) ด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน และ  

5) ด้านกิจกรรมการเรียน  การสอน โดยสามารถอธิบาย

แต่ละด้าน ได้ดังนี้               

1.  ด้านอาจารย์ผู ้สอน พบว่า ตัวอย่างมีความ 

พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา

ปรชัญาและศาสนา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต

บางเขน ด้านอาจารย์ผู้สอน อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจ

เป็นเพราะอาจารย์ผูส้อนของภาควชิาปรชัญาและศาสนา

มีความม่ันคงทางอารมณ์ และมีความกระตือรือร้นใน 

การสอน รวมท้ังอาจารย์ผู ้สอนวางตนเหมาะสมและ

เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิต แต่ตัวอย่างมีความพึงพอใจ

เกีย่วกับความสามารถในการถ่ายทอดความรูข้องอาจารย์ 

ผูส้อนน้อยกว่าประเด็นอืน่ และตัวอย่างมีความคดิเหน็ว่า

อาจารย์ผู้สอนควรนำาเสนอเน้ือหาให้น่าสนใจ ควรสอน

การคิดวิเคราะห์ ต้ังคำาถาม และคิดหาคำาตอบที่สมเหตุ

สมผล รวมท้ังภาควิชาควรจัดสรรอาจารย์ผู้สอนที่ถนัด

วิชาศาสนาสอนแต่วิชาศาสนา อาจารย์ผู้สอนที่ถนัดวิชา

ปรัชญาสอนแต่วิชาปรัชญา

2.  ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน พบว่า 

ตัวอย่างมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนการสอนของ

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตบางเขน ด้านการประเมินผล อยู่ในระดับมาก 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอาจารย์ผู้สอนของภาควิชาปรัชญา

และศาสนามีความยุติธรรมในการประเมินผลการเรียน

การสอน และการประเมินผลมีความสอดคล้องกบัจุดมุ่ง

หมายของรายวชิา แต่ตัวอย่างมีความพงึพอใจเกีย่วกบัการ
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนการสอนได้น้อยกว่า

ประเด็นอื่น และตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าอาจารย์ผู้สอน

ควรกำาหนดการเช็คชื่อเข้าห้องเรียนอย่างชัดเจน

3.  ด้านหลักสูตรเนื้อหารายวิชา พบว่า ตัวอย่างมี

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา

ปรชัญาและศาสนา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต

บางเขน ด้านหลักสูตรเน้ือหารายวิชา อยู่ในระดับมาก              

ท้ังนี้อาจเป็นเพราะหลักสูตรเน้ือหารายวิชาของภาควิชา

ปรัชญาและศาสนามีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย

ของรายวิชา และทำาให้นิสิตได้รับความรู้ใหม่ๆ รวมท้ัง

หลักสูตรเนื้อหารายวิชาของภาควิชาปรัชญาและศาสนา

สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการดำาเนินชีวิตของนิสิต 

ได้จริง แต่ตัวอย่างมีความพึงพอใจเก่ียวกับความสำาคัญ

และน่าสนใจของหลักสูตรเนื้อหารายวิชาน้อยกว่า

ประเด็นอื่น และตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าภาควิชาควร

เปิดรายวิชาเพิ่มมากขึ้น 

4.  ด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน พบว่า 

ตัวอย่างมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนการสอนของ

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตบางเขน ด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน 

อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะอาจารย์ผู้สอนของ

ภาควิชาปรัชญาและศาสนามีการยกตัวอย่างประกอบ 

การเรียนการสอนทำาให้นิสิตเข้าใจง ่าย รวมทั้งใน

ห้องเรียนมีปริมาณแสงสว่างอย่างเหมาะสม และสภาพ

แวดล้อมของห้องเรยีนเรยีนมีความเหมาะสม แต่ตัวอย่าง

มีความพงึพอใจเกีย่วกบัโสตทศันูปกรณ์มีความเหมาะสม

น้อยกว่าประเด็นอื่น และตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าควร

ปรับอุณหภูมิห้องเรียนให้มีความเหมาะสม และอาจารย์

ผูส้อนควรจัดทำาส่ือการเรยีนการสอนให้มีเนือ้หากระชบั 

เข้าใจง่าย และสอดคล้องกบัหนงัสือ รวมทัง้ภาควชิาควร

จัดสรรห้องเรียนให้มีความเหมาะสมกับจำานวนนิสิต

5.  ด้านกจิกรรมการเรยีนการสอน พบว่า ตัวอย่าง

มีความพงึพอใจต่อการจัดการเรยีนการสอนของภาควชิา

ปรชัญาและศาสนา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต

บางเขน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน อยู่ในระดบัมาก 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอาจารย์ผู้สอนของภาควิชาปรัชญา

และศาสนาเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็น 

ระหว่างการเรยีนการสอน และมีการจัดกจิกรรมทีก่ระตุ้น

ให้นิสติรูจั้กคดิวเิคราะห์และเกดิความคดิรเิริม่สร้างสรรค์ 

รวมท้ังอาจารย์ผูส้อนมอบหมายงานมีปรมิาณอย่างเหมาะ

สม แต่ตัวอย่างมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการศึกษาและ

ดูงานนอกสถานท่ีน้อยกว่าประเด็นอื่น และตัวอย่างมี

ความคิดเห็นว่าอาจารย์ผู้สอนควรมีการจัดทัศนศึกษา

นอกสถานที่และควรจัดกิจกรรมระหว่างนิสิตกับนิสิต

และนิสิตกับอาจารย์ในห้องเรียน

ผลก�รทดสอบสมมติฐ�น

สมมติฐ�นที่ 1  นิสิตที่มีเพศต่างกัน มีความ 

พงึพอใจต่อการจัดการเรยีนการสอนของภาควชิาปรชัญา

และศาสนา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน 

แตกต่างกัน

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นิสิตท่ีมีเพศ

ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของ

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตบางเขน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไป

ตามสมมติฐานท่ีกำาหนดไว้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะทั้งนิสิต

ชายและนิสิตหญิงต่างมีความเห็นเหมือนกันว่าการ

จัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา 

ด้านหลักสูตรเน้ือหารายวิชาสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย

ของรายวิชา อาจารย์ผู ้สอนมีความรู ้เกี่ยวกับรายวิชา 

ทีส่อน ปรมิาณงานทีม่อบหมายแก่นิสติมีความเหมาะสม 

และเกณฑ์การประเมินผล มีความชัดเจน รวมท้ังโสต

ทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสม ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้อง

กับงานวิจัยของพระจักรพงษ์ ธีรธมโม (4) ผลการวิจัย 

พบว่า นักเรียนท่ีมีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจของ

นักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีต่อพระสงฆ์ผู้สอนวิชา

พระพุทธศาสนาไม่แตกต่างกัน

สมมติฐ�นที่ 2  นิสิตท่ีมีชั้นปีต่างกัน มีความ 

พงึพอใจต่อการจัดการเรยีนการสอนของภาควชิาปรชัญา

และศาสนา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน 

แตกต่างกัน

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นิสิตที่มีชั้นปี

ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของ
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ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตบางเขน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไป

ตามสมมติฐานท่ีกำาหนดไว้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะทั้งนิสิต

ทุกชั้นปีต่างมีความเห็นเหมือนกันว่าการจัดการเรียน

การสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา ด้านหลักสูตร

เน้ือหารายวชิามคีวามสำาคญัและน่าสนใจ อาจารย์ผูส้อน

มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมที่ให้

นิสิตสามารถฝึกปฏิบัติได้จริง และสื่อการเรียนการสอน 

มีความเหมาะสม รวมทั้งเกณฑ์การประเมินผลการเรียน

มีความเหมาะสม ซึง่ผลการวจิยัไม่สอดคล้องกบังานวจิยั

ของสารภี จุลแก้ว (5) ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาท่ีม ี

ชั้นป ีต ่างกัน มีความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโปรแกรม

วิชาคอมพิวเตอร ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

แตกต่างกัน

สมมติฐ�นที่ 3  นิสิตที่มีคณะต่างกัน มีความ 

พงึพอใจต่อการจัดการเรยีนการสอนของภาควชิาปรชัญา

และศาสนา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน 

แตกต่างกัน

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นิสิตท่ีมีคณะ

ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของ

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตบางเขน โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

ทีก่ำาหนดไว้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะทัง้นสิติสายวทิยาศาสตร์

ไม่ค่อยได้ลงทะเบียนเรียนของภาควิชาปรัชญาและ

ศาสนาจึงทำาให้รู้สึกว่าการจัดการเรียนการสอนของภาค

วิชาปรัชญาและศาสนาทำาให้ได้รับความรู้ใหม่ อาจารย ์

ผู้สอนความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และมีการ

ยกตัวอย่างประกอบการเรียนการสอนทำาให้เข้าใจง่าย  

รวมทั้งการประเมินผลมีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย

ของรายวิชา ส่วนนิสิตสายสังคมศาสตร์ส่วนใหญ่เป็น

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา

หลายรายวิชาจึงทำาให้รู้สึกว่าการจัดการเรียนการสอน

ของภาควิชาปรัชญาและศาสนา ด้านเนื้อหารายวิชาบาง

บทเรียนมีความยากเกินไป และบางครั้งรู้สึกว่าอาจารย์

ผู้สอนยังไม่ค่อยมีความรู้ในรายวิชาท่ีสอนอย่างถ่องแท้ 

และการประเมินผลการเรียนการสอนยังไม่ค่อยมีความ

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชาเท่าที่ควร รวมท้ัง

แสงสว่างในห้องเรียนไม่มีความเหมาะสม ซ่ึงผลการ

วิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของสมศักด์ิ ด่านเดชา และ

คณะ (6) ผลการวจิยัพบว่า นักศึกษาท่ีคณะต่างกนัมีความ

พึงพอใจต่อการให้บริการจัดการเรียนรู้ของคณาจารย์  

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาแตกต่างกัน 

สมมติฐ�นที่  4 นิสิตท่ีมีประเภทวิชาต่างกัน  

มีความพงึพอใจต่อการจัดการเรยีนการสอนของภาควชิา

ปรชัญาและศาสนา มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์ วทิยาเขต

บางเขน แตกต่างกัน

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นิสติทีม่ปีระเภท

วิชาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ

สอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 

ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกำาหนดไว้ ท้ังน้ีอาจเป็น

เพราะท้ังนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนประเภทวิชาปรัชญา

และประเภทวชิาศาสนาต่างมคีวามเหน็เหมอืนกนัว่าการ

จัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา 

อาจารย์ผู้สอนมีความมั่นคงทางอารมณ์ มีการจัดสื่อการ

เรียนการสอนมีความเหมาะสม และมีความยุติธรรม

ในการประเมินผลการเรียนการสอน รวมท้ังมีการจัด

กิจกรรมที่กระตุ้นให้นสิิตรู้จักคดิวิเคราะห์และเกิดความ

คิดริเริ่มสร้างสรรค์

สมมติฐ�นที่ 5  นิสิตท่ีมีคะแนนผลการเรียน

เฉลี่ยสะสมต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน

การสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แตกต่างกัน

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นิสติท่ีมคีะแนน

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ

จัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยรวม  

ไ ม ่ แ ต ก ต ่ า ง กั น  ซึ่ ง ไ ม ่ เ ป ็ น ไ ป ต า ม ส ม ม ติ ฐ า น ที ่

กำาหนดไว้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะทั้งนิสิตที่มีคะแนนผล
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

การเรียนเฉลี่ยสะสมทุกระดับต่างมีความเห็นเหมือน

กันว่าการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญา

และศาสนา ด้านหลักสูตรเน้ือหารายวิชาสามารถนำา

ไปประยุกต์ใช้ในการดำาเนินชีวิต อาจารย์ผู้สอนวางตน

เหมาะสมและเป็นแบบอย่างท่ีดีและเปิดโอกาสให้นิสิต

ได้แสดงความคิดเห็น และส่ือการเรียนการสอนมีความ

เหมาะสม ซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ทองดี ปัญญาวชิโร (7) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน 

ที่มีเกรดเฉลี่ยรวมของทุกวิชาต่างกัน มีความพึงพอใจ 

การสอนของครูพระช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนาไม่

แตกต่างกัน

6. สรุปผลก�รวิจัย

ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ

สอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน อยู่ในระดับมาก ทั้งโดย

รวมและรายด้าน โดยตัวอย่างมีความพงึพอใจด้านอาจารย์

ผู้สอนสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านการประเมินผลการ

เรียนการสอน ด้านหลักสูตรเน้ือหารายวิชา ด้านปัจจัย

ส่งเสรมิการเรยีนการสอน และด้านกจิกรรมการเรยีนการ

สอน ตามลำาดับ และผลการทดสอบสมมติฐานในการวจิยั 

ครัง้นี ้ พบว่า นสิิตท่ีมีเพศ ชัน้ปี ประเภทวชิา และคะแนน

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ

จัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ไม่แตก

ต่างกัน ส่วนนิสิตที่มีคณะต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ

การจดัการเรยีนการสอนของภาควชิาปรชัญาและศาสนา 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน แตกต่างกนั 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

7. ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจ�กก�รวิจัยครั้งนี้

จากผลการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของนิสิตต่อ

การจดัการเรยีนการสอนของภาควชิาปรชัญาและศาสนา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน” พบว่า 

ตัวอย่างมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนการสอนของ

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตบางเขน อยู่ในระดับมาก  ทุกด้าน แต่ ผู้วิจัยก็

ไม่ท้ิงประเด็นท่ีตัวอย่างมีความพึงพอใจในแต่ละด้าน

น้อยกว่าประเด็นอื่น รวมท้ังความคิดเห็นและข้อเสนอ

แนะของตัวอย่าง(1-2%)บวกกับประสบการณ์ส่วนตัว  

จงึนำามาประกอบเป็นข้อเสนอแนะเพือ่นำาไปเป็นแนวทาง

วางแผนในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ให้มีประสิทธิภาพมาก 

ยิ่งขึ้น เพื่ออาจจะมีประโยชน์ในการวางแผนวางแผน

พัฒนาและปรับปรุงในอนาคต ดังนี้

1.  ด้านอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ผู้สอนไม่ควรพอใจในผลงานปัจจุบัน 

ควรมองไปข้างหน้า วางแผนพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้

ทันเหตุการณ์ โดยการปรับและนำาเสนอเนื้อหารายวิชา

ให้น่าสนใจมากยิ่งข้ึนตามหลักการ Genaratรion Z  

โดยการใช้สือ่การเรยีนการสอนท่ีหลากหลาย เพือ่ให้นสิติ

มีความเข้าใจเน้ือหารายวิชามากยิ่งขึ้น รวมท้ังอาจารย์

ผู ้สอนควรสอนให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็นอย่างมี

เหตุผล และการกล้าแสดงออกที่ถูกต้องและเหมาะสม

กบัวฒันธรรมไทย โดยต้ังคำาถามแบบให้นสิิตเขยีนอธิบาย

ด้วยเหตุผล เน้นคิดวิเคราะห์มากกว่าจำาเนื้อหาบทเรียน

เป็นต้น นอกจากนี้ เพื่อป้องความผิดพลาดในอนาคต

(ข้อเสนอแนะ1.11%) ภาควิชาปรัชญาและศาสนาควร

วางแผนในการจัดสรรอาจารย์ผู้สอนที่ถนัดวิชาศาสนา

สอนแต่วชิาศาสนา อาจารย์ผูส้อนทีถ่นัดวชิาปรชัญาสอน

แต่วชิาปรชัญา จงึไม่ควรอนุญาตให้อาจารย์ผูส้อนทีถ่นัด

วิชาศาสนามาสอนวิชาปรัชญาเพราะอาจจะทำาให้นิสิต

ไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงได้ หรือทำาให้นิสิต 

มีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักสูตรเนื้อหา

รายวิชานั้นๆอันอาจเป็นไปได้ 

2.  ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน

 อาจารย์ผู ้สอนควรอนุญาตให้นิสิตสามารถ

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนการสอนได้ และ

อาจารย์ผู้สอนควรกำาหนดการเช็คช่ือเข้าห้องเรียนอย่าง

ชัดเจน
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3. ด้านหลักสูตรเนื้อหารายวิชา 

 ภาควิชาปรัชญาและศาสนาและอาจารย ์ 

ผู้สอนควรส่งเสริมและกระตุ้นให้นิสิตเห็นความสำาคัญ

ของหลักสูตรเน้ือหารายวิชาปรัชญาและศาสนามาก 

ยิ่งข้ึน และภาควิชาปรัชญาและศาสนาควรเปิดรายวิชา

เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้นิสิตมีทางเลือกรายวิชาเรียนที่สนใจ

(แต่ทั้งนี้ทั้งน้ันข้ึนอยู่กับปัจจัยท่ีเป็นไปได้ของภาควิชาฯ

ด้วย)

4.  ด้านปัจจยัส่งเสรมิการเรยีนการสอน (ข้อเสนอ

แนะ 1.11%)

 ภาควิชาปรัชญาและศาสนาควรจัดสรรโสต

ทัศนูปกรณ์ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงข้ึน นอกจากนี ้อาจารย์ผูส้อนควรจดัทำาเพาเวอร์พอยต์

เป็นส่ือการเรียนการสอน ให้มีเน้ือหากระชับ เข้าใจง่าย 

และสอดคล้องกบัหนงัสอื และควรแจกเอกสารประกอบ

การเรยีนการสอนให้แก่นิสติ รวมท้ังภาควชิาควรจดัสรร

ห้องเรียนให้มีความเหมาะสมกับจำานวนนิสิตและควร

ปรับอุณหภูมิภายในห้องเรียนให้มีความเหมาะสม

5.  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

 ภาควิชาปรัชญาและศาสนาและอาจารย ์ 

ผูส้อนควรจดักิจกรรมระหว่างนสิิตกบันสิิตและนสิิตกบั

อาจารย์ในห้องเรียน เช่น การโต้วาที การแสดงบทบาท

สมมติ เป็นต้น รวมท้ังควรจัดกิจกรรมการศึกษาและ 

ดูงานนอกสถานที่ให้แก่นิสิต เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรเน้ือหารายวิชาน้ันๆ อย่าง

แท้จริง

นิ สิตส ่วนมากเข ้ าใจในการบริหารจัดการ  

ความจำาเป็นด้านต่างๆของภาควิชาฯจึงมีความพึงพอใจ

ต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาฯระดับมาก 

ทัง้แต่วนัปฐมนเิทศนิสติใหม่ แต่ข้อเสนอแนะจากข้อมูล 

1.11-2 % อาจไม่มากนกั ภาควชิาฯก็ไม่ควรละเลย แม้บาง

เรื่องเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ก็ควรนำาไปเป็นข้อมูล

ปรับปรุงและวางแผนพัฒนาในอนาคต

 

ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆ ที่คาดว่าจะมีความ

สัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน 

เช่น ความคาดหวังต่อการเรียนการสอน ความเครียด

ต่อการเรียนการสอน เป็นต้น เพื่อจะได้นำาปัจจัยเหล่า

น้ันไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับความพึงพอใจต่อการ

จัดการเรียนการสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

2.  ควรขยายขอบเขตเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้

กว้างข้ึน นอกเหนือจากการใช้แบบสอบถาม เช่น การ

สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกประกอบกับข้อมูลเชิง

ปริมาณ เพื่อให้ทราบความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน

การสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ได้ชัดเจนขึ้นและทำาให้

สามารถทราบถึงปัญหาที่ควรปรับปรุงได้ตรงจุดมากขึ้น

 3.  ควรศึกษาสาเหตุท่ีทำาให้นิสิตสายวทิยาศาสตร์

และนสิิตสายสงัคมศาสตร์มคีวามพงึพอใจต่อการจัดการ

เรียนการสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนาแตก

ต่างกัน เพื่อจะได้นำาข้อมูลไปปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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