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ข้อเขียนหรือบทความใดๆ ที่ได้พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยสถาบัน มข.ฉบับนี้ เป็นความคิดเห็นเฉพาะตัว

ของผู้เขียน และกองบรรณาธิการไม่จำาเป็นต้องเห็นด้วย และไม่มีข้อผูกพันด้วยประการใดๆ  อนึ่ง กองบรรณาธิการ

วารสารยินดีรับพิจารณาบทความจากนักวิชาการ นักศึกษา ตลอดจนผู้อ่าน และผู้สนใจทั่วไป เพื่อนำาลงตีพิมพ์ 

สำาหรับบทความวิจัยและบทความวิชาการต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง



บรรณาธิการแถลง

สวัสดีค่ะ

ในปัจจุบันหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆในประเทศไทยได้ให้ความสำาคัญกับงานด้านการวิจัยสถาบันมากขึ้น 
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ทีดี่ (Best Practice) ของหน่วยงานหรอืสถาบนั และการพฒันานวตักรรม (Innovation) ด้านการศึกษาท่ีสามารถแข่งขัน

ในระดับต่างๆได้ นอกจากน้ียังเป็นการศึกษาวิจัยท่ีช่วยให้หน่วยงานหรือสถาบันวางแผนหรือปฏิบัติการหรือบริหาร

จัดการได้ตามยุทธศาสตร์ นโยบาย  พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ที่สถาบันได้กำาหนดไว้ ตลอดจนการวางแผนปรับปรุงและ

พัฒนางานของสถาบันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีสามารถจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม หรือมีข้อมูลท่ี

สามารถนำาเสนอได้อย่างถูกต้อง ตรวจสอบได้  

วารสารวจิยัสถาบัน มข. หวงัเปน็อยา่งยิง่วา่หนว่ยงานต่างๆและสถาบันการศึกษาจะใช้กระบวนการวจัิยสถาบนั

เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ือง และวารสารวิจัยสถาบัน มข. พร้อมท่ีจะเป็นเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้

องค์ความรู้ด้านการพัฒนาสถาบัน เพื่อจะให้มีการพัฒนาอย่างต่อยอดและก้าวกระโดด เพื่อนำาไปสู่การเป็นสถาบัน 

การศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำาในระดับเอเชีย และระดับโลก 
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กรณีศึกษา : นิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
The Influence Factors to Major Selection of the Students : 
A Case Study of Undergrad Students’ Faculty of Engineering, 
Mahasarakham University

เสาวลักษณ์ เรียงพรม (Saowaluk Riangprom)1*,   นุชิดา สุวแพทย์ (Nuchida Suwapate)1

1นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งน้ี มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาของนิสิต กรณีศึกษา:  

นสิิตระดับปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม กลุม่ตัวอยา่งในการวจิยัได้แก ่นิสิตระดับปรญิญา

ตรี 3 ชั้นปี คือ รหัส 55,56 และ57 จำานวนทั้งสิ้น 371 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.96 ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ปัจจัยได้แก่ ด้านการรับรู้  

ด้านแรงจูงใจด้านทัศนคติ ด้านชัน้ทางสงัคม ด้านกลุม่อา้งองิ และด้านโครงสรา้งครอบครวั ในการวเิคราะหข์อ้มลูใชว้ธีิ

ทางสถติิเพือ่หาคา่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวจัิยพบวา่ ปจัจยัท่ีมผีลต่อการตัดสนิใจเลอืกสาขา

วชิาของนสิติภาพรวมอยูใ่นระดับมาก ค่าเฉลีย่อยูท่ี ่3.89 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคือ 0.96 และเม่ือเรยีงลำาดับความ

สำาคญัของปจัจยัจากมากไปหาน้อยพบวา่ นิสติใหค้วามสำาคัญกบัปัจจยั ด้านทศันคติมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านแรงจูงใจ 

ด้านการรับรู้ และด้านชั้นทางสังคม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.52, 4.49, 4.31, 3.85 ซึ่งอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านโครงสร้าง

ครอบครัว และด้านกลุ่มอ้างอิง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.36, 2.83 อยู่ในระดับปานกลาง ในส่วนของข้อเสนอแนะสำาหรับการ

พัฒนาวิธีการเลือกสาขาได้แก่ การเพิ่มจำานวนการรับนิสิตในสาขาที่ถูกเลือกเป็นอันดับหนึ่ง เนื่องจากเป็นสาขาที่นิสิต

ต้ังใจจะเขา้ศึกษา นอกจากน้ีข้อมูลท่ีได้รบัจากงานวจิยัสามารถใชเ้ปน็แนวทางในการพฒันาการเลอืกสาขาวชิาของนสิติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อไป

คำ�สำ�คัญ : ปัจจัยต่อการตัดสินใจ  การเลือกสาขา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  แบบสอบถาม
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Abstract

This research aims to study the factors that influence the decision-making of major selection of undergrad 

engineering students at faculty of Engineering, Mahasarakham University. The samples in this research were 371 

undergrad students who had the student ID starting with 55, 56, and 57 and were selected via purposive sampling 

method. Survey was used as tool and had reliability value of 0.96. The survey consisted of 6 studied factors which 

were recognition aspect, motivation aspect, attitude aspect, social-class aspect, reference aspect, and family structure 

aspect. The statistical analysis was carried out to find percentage, average, and standard deviation (SD). Results 

showed that the overall perception of all factors was in the high level and had the average of 3.89 and SD of 0.96. 

The orders of important factors were arranged from high to low. It showed that the most important factor was attitude 

and then motivation, recognition, and social-class which in the high level with the value of 4.52, 4.49, 4.31, and 3.85, 

respectively. The family and reference factors were in the moderate levels with the value of 3.36 and 2.83,  

respectively. In recommendation part, the suggestion for future improvement in major selection process was to increase 

number of accepted students of the 1st rank of chosen major. Moreover, results from this research could be used as 

the improvement plan for major selection process at faculty of Engineering, Mahasarakham University later on.

Keywords :  Decision Factors, Major Selection, Engineering Faculty, Questionnaire

1. บทนำ�

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มีวิสัยทัศน์ในการผลิตบัณฑิตโดยผสมผสานศาสตร์

แห่งความเป็นสากลเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นระบบ

การศึกษาหลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสม  

เป็นผู้นำาด้านวิจัย และสร้างสรรค์ยอดมนุษย์ท่ีถึงพร้อม

ด้วยวิชาการ และคุณธรรม (1) การบริหารจัดการเรียน

การสอนของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นรูปแบบสำานัก

วิชา ไม่มีภาควิชา โดยเปิดทำาการเรียนการสอนใน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้งสิ้น 7 หลักสูตร คือสาขา

วิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขา

วชิาวศิวกรรมเครือ่งกล  สาขาวิชาวศิวกรรมชวีภาพ สาขา

วิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอ

นิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้

บัณฑิตที่จบออกไปเป็นผู้ที่ มีความรู้ ความสามารถ ตอบ

สนองความต้องการของสังคม และประเทศชาติได้อย่าง

สงูสดุ วชิาชพีวศิวกรรมเป็นวชิาชพีหนึง่ท่ีมีความจำาเป็น

ต่อการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ ปัจจบุนัองค์กรต่างๆ 

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็เล็งเห็นความสำาคัญ และ

ความจำาเป็นที่ต้องมีบุคลากรที่มีความรู ้ทางด้านวิชา

วิศวกรรม ดังนั้นวิชาชีพนี้จึงเป็นวิชาชีพท่ีอยู่ในความ

ต้องการของตลาดแรงงานเสมอ (2) นิสิตท่ีเข้าศึกษาต่อ

ในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม น้ัน ก่อนจะข้ึนชั้นปีที่ 2 ทางคณะได้

กำาหนดให้นิสติทำาการเลอืกสาขาวชิา 7 สาขาวชิาดังนีค้อื  

1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2. สาขาวิชาวิศวกรรม

การผลิต 3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4. สาขาวิชา

วิศวกรรมชีวภาพ 5. สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 

6. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ และ7.สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า ยกเว้นระบบพิเศษ(เทียบเข้า) ที่สำาเร็จ

การศึกษาจากหลักสูตร ปวส.และเข้ามาศึกษาต่อจะ

มีสาขาวิชาโดยการสอบคัดเลือกตามประกาศท่ีคณะฯ  

กำาหนดไว้ 5 สาขาวิชาแล้วต้ังแต่ต้น ยกเว้นสาขาวิชา

วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม และสาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ 

นิสิตที่ทำาการเลือกสาขาวิชาแต่ละปีการศึกษานั้น ขึ้น

อยู่กับจำานวนการรับนิสิตเข้าสาขาของแต่ละสาขาวิชา  

โดยจำานวนที่แต่ละสาขาระบุที่จะรับนิสิตขึ้นอยู ่กับ
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จำานวนอาจารย์ประจำาต่อนิสิต ความเพียงพอของ

ทรัพยากรในสาขาวิชา  ซึ่งจำานวนการรับเข้าสาขาแต่ละ

ปีการศึกษาอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

ผู ้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงาน และ

มีหน้าท่ีรบัผดิชอบงานวชิาการ ระดับปรญิญาตร ีโดยตรง 

ได้เห็นความสำาคัญต่อการศึกษา เรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกสาขาวิชาของนิสิตระดับปริญญาตรี  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เนื่องจากการเลือกสาขาวิชาของนิสิตเป็นส่ิงท่ีสำาคัญ  

ส่งผลโดยตรงตลอดระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร 

ท่ีนิสิตได้รับเลือกสาขาไปแล้ว เปรียบเสมือนเป็น

รากฐานนิสิตในอนาคตต่อไป ซ่ึงในการเลือกสาขาวิชา

ของนิสิตในปีท่ีผ่านๆ มา พบว่านิสิตส่วนใหญ่จะเลือก

บางสาขาวิชามากเกินไป จนทำาให้เกิดการแข่งขันใน

สาขาดังกล่าวสูงกว่าสาขาวิชาอื่นๆ ส่งผลให้นิสิตเกิด

การผิดหวัง ทำาการลาออกไปศึกษาต่อที่สถาบันอื่น และ 

ทำาเรือ่งขอย้ายสาขาเพือ่หวงัว่าตนเองจะได้ศึกษาในสาขา

ท่ีตนเองเลือกเป็นอันดับหน่ึง ตลอดจนในกรณีท่ีตัดสิน

ใจเลือกเรียนในสาขาวิชาท่ีไม่มีความเหมาะสมกับความ

สามารถของตนเอง และความถนัดอย่างแท้จริง ทำาให้

เมื่อได้เข้าสาขาวิชาไปแล้ว ไม่สามารถเรียนให้จบได้ตาม

หลกัสูตรกำาหนด เสียเวลาในการศึกษา หรอืจบการศึกษา

ไปอย่างด้อยคณุภาพ จากการสืบค้นข้อมูลท่ีผ่านมายงัไม่มี

การทำาวิจัยเพื่อสำารวจปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือก

สาขาวิชาของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม อย่างจริงจัง 

ดังน้ัน เพื่อสามารถปรับปรุงและพัฒนาการ

เลือกสาขาวชิาของนิสติให้มีประสทิธิภาพ ซึง่สอดคล้อง

กับ ธนกฤต ยืนยงเดชา (3) ที่พบว่าการพัฒนาไป

ถึงภาพลักษณ์ที่ เกิดกับมหาวิทยาลัย ทำาให้เกิดแรง

จูงใจกับนิสิต ผู ้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเรื่องดังกล่าว  

โดยทำาการศึกษาปัจจัยท้ังหมดหกด้าน คือ ด้านการ 

รับรู้ ด้านแรงจูงใจ ด้านทัศนคติ ด้านชั้นทางสังคม ด้าน

กลุ่มอ้างอิง และด้านโครงสร้างครอบครัว ในการศึกษา

และเก็บข้อมูลผู้วิจัยเลือกใช้แบบสอบถามมาตราส่วน 

ประมาณค่า (Likert Five Rating Scales) คอืมากทีส่ดุ มาก  

ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด แบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า (4-6) จากการศึกษางานวจิยัพบว่าการเลอืกใช้

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าสามารถวัด 

ส่ิงท่ี เป ็นนามธรรม ด ้วยการดัดแปลงปริมาณเชิง 

เปรียบเทียบออกมาเป็นตัวเลขได้โดยตรง นอกจากนี้ยัง

มีส่วนที่สัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

เป็นที่คาดหวัง ว่าข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยนี้สามารถนำามา

ปรับปรุงการเลือกสาขาวิชาของนิสิต การวางแผนการ

รบันิสติเข้าสาขาวชิา การจัดการเรยีนการสอนของแต่ละ

สาขาวชิา ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผูเ้รยีน และ

ศกัยภาพของคณะฯ ให้มปีระสทิธภิาพได้อย่างเหมาะสม

มากยิ่งขึ้น ตลอดจนได้ข้อมูลมาใช้ในการวางแผน ชักจูง 

สร้างแรงจูงใจ ให้นิสิตสนใจท่ีจะเลือกสาขาวิชาต่างๆ  

ที่หลากหลายต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย

เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสาขา

วิชาของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3. วิธีก�รดำ�เนินก�รวิจัย

ในการดำาเนินงานสามารถแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน

คือ การกำาหนดประชากร การเลือกกลุ ่มตัวอย ่าง  

การสร้างเครือ่งมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล การเกบ็

รวบรวมข้อมลู และการวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้วธีิทางสถติิ  

ในงานวจิยันีไ้ด้กำาหนดประชากรเป็นนิสิตระดับปรญิญา

ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

จำานวน 3 ชั้นปี คือ รหัส 55,56 และ 57 โดยรับเข้าด้วย

ระบบปกติ และระบบพิเศษ รวมจำานวนทั้งสิ้น 823 คน 

จากการกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) (7) พบว่ากลุ ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้คือ นิสิตระดับปริญญาตรีคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำานวน  

3 ชัน้ปี รหสั55,56 และ57 โดยรบัเข้าด้วยระบบปกติ และ

ระบบพิเศษ รวมท้ังส้ิน 371 คน ในการสร้างเครื่องมือ 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล อยู่ในรูปแบบสอบถาม 

ซึ่งแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที่1 ข้อมูล

ทัว่ไปเกีย่วกบัแบบสอบถาม ส่วนท่ี2 เป็นแบบวดัปัจจยัท่ี

มีผลต่อการตัดสินใจเลอืกสาขาวชิาของนสิิต มาตราส่วน

แบบประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับของลิเคริท

(Likert Five Rating Scales) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 

น้อย และน้อยที่สุด โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.51 

ถึง 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด,ระดับ

คะแนนเฉลี่ย 3.51 ถึง 4.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็น

มาก, ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51 ถึง 3.50 หมายถึงระดับ

ความคดิเหน็ปานกลาง, ระดับคะแนนเฉลีย่ต้ังแต่ 1.51 ถงึ 

2.50 หมายถึงระดับความคิดเห็นน้อย และระดับคะแนน

เฉลี่ย 1.00 ถึง 1.50 หมายถึงระดบัความคิดเห็นน้อยที่สดุ 

(8-9) และส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดวัดความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของนิสิต ในการสร้าง

เครื่องมอืนีไ้ด้มกีารหาค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม

โดยทดลองใช้แบบสอบถามจำานวน 50 ฉบับ สอบถาม

ข้อมูลและหาค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับโดยการหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (10) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 

แบบสอบถามนีม้กีารศึกษาข้อมูล 6 ด้าน กล่าวคอื ด้านที่

หนึง่การรบัรู ้สอบถามเรือ่งสาขาทีน่สิิตเลอืกเป็นสาขาที่

อยู่ในความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่นิสิตเลือก

เป็นสาขาที่มีโอกาสสำาเร็จการศึกษาสูง และสาขาที่นิสิต

เลือกมีความสอดคล้องกับบริบทของตนเอง ด้านท่ีสอง

แรงจูงใจ คือสาขาท่ีนิสิตเลือกเป็นสาขาที่มีใบประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม สาขาท่ีนิสิตเลือกเป็นสาขาท่ีได้รับค่า

ตอบแทนสูง และนิสิตรู้สึกมีคุณค่าเม่ือสำาเร็จการศึกษา

ในสาขาท่ีตนเองเลอืก  ด้านท่ีสามทศันคติ คอืสาขาทีน่สิติ

ทีเ่ลอืกเป็นสาขาทีต่รงกบัความต้องการของตนเอง สาขา

ท่ีนิสิตเลือกเป็นสาขาที่นิสิตต้ังใจจะเข้าศึกษา และนิสิต

มีความพึงพอใจในการเลือกสาขาท่ีนิสิตชอบแม้อาจจะ 

ไม่ได้ ด้านที่ส่ีชั้นทางสังคม สอบถามเรื่องสาขาที่นิสิต

เลือกเป็นสัญลักษณ์ของวิศวกร สาขาท่ีนิสิตเลือกเป็น

สาขาทีด้่อยกว่าสาขาอืน่ และสาขาทีน่สิติเลอืกเป็นสาขา

ที่มีเกียรติ ด้านที่ห้ากลุ่มอ้างอิง สอบถามเรื่องนิสิตเลือก

สาขาเพื่อต้องการการยอมรับจากบุคคลอื่น นิสิตเลือก

สาขาตามกลุม่เพือ่นท่ีสนทิ และนสิิตเลอืกสาขาท่ีชืน่ชอบ

ตามรุ่นพี่ และด้านที่หกโครงสร้างครอบครัว สอบถาม

เรื่องนิสิตเลือกสาขาตามความต้องการของผู้ปกครอง 

นิสิตเลือกสาขาที่มีญาติพี่น้องที่สำาเร็จการศึกษาในสาขา

นั้น และนิสิตเลือกสาขาที่เอื้อประโยชน์ต่อครอบครัว  

ในขัน้ตอนการรวบรวมข้อมูล ผูว้จิยัได้เกบ็รวบรวมข้อมลู

จากการแจกแบบสอบถามและสัมภาษณ์ด้วยตนเองกับ

กลุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนสุดท้ายคือการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

วธีิทางสิถติิ การวเิคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์

สำาเร็จรูป SPSS โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าความถี่  

ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  อีกท้ังยังหาค่า

ความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม โดยวิธีค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟ่า 

4.  ผลก�รวิจัย

จากการเก็บข้อมูล เรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกสาขาวิชาของนิสิต กรณีศึกษา: นิสิต

ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม โดยใช้แบบสอบถามท่ีประกอบด้วย  

ด้านการรับรู้ ด้านแรงจูงใจ ด้านทัศนคติ ด้านชั้นทาง

สังคม ด้านกลุ่มอ้างอิง และด้านโครงสร้างครอบครัว 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบเป็นเพศชายร้อยละ 68.46 

และเพศหญิงร้อยละ 31.54 เป็นนิสิตระบบปกติร้อยละ 

84.37 และระบบพิเศษร้อยละ 15.63 โดยนำาเสนอข้อมูล

ของนิสิต รหัส 55,56 และ 57 ท่ีตอบแบบสอบถาม  

แยกแต่ละชั้นปีได้ดังนี้



KKU Institutional Research 2016; 4(2) 121

ต�ร�งที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาของนิสิต  

  กรณีศึกษา: นิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รหัส 55)

ปัจจัยที่มีผลต่อก�รตัดสินใจเลือกส�ข�วิช� S.D. ระดับคว�มคิดเห็น

ด้านการรับรู้

ด้านแรงจูงใจ

ด้านทัศนคติ

ด้านชั้นทางสังคม

ด้านกลุ่มอ้างอิง

ด้านโครงสร้างครอบครัว

รวมค่�เฉลี่ย

4.30

4.39

4.44

3.69

2.83

3.33

3.83

0.69

0.77

0.82

1.02

1.25

1.30

0.97

มาก

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

ม�ก

ต�ร�งที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาของนิสิต  

  กรณีศึกษา: นิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รหัส 56)

ปัจจัยที่มีผลต่อก�รตัดสินใจเลือกส�ข�วิช� S.D. ระดับคว�มคิดเห็น

ด้านการรับรู้

ด้านแรงจูงใจ

ด้านทัศนคติ

ด้านชั้นทางสังคม

ด้านกลุ่มอ้างอิง

ด้านโครงสร้างครอบครัว

รวมค่�เฉลี่ย

4.31

4.47

4.51

3.87

2.86

3.39

3.90

0.64

0.69

0.71

0.97

1.36

1.33

0.95

มาก

มาก

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

ม�ก

ต�ร�งที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาของนิสิต  

  กรณีศึกษา: นิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รหัส 57)

ปัจจัยที่มีผลต่อก�รตัดสินใจเลือกส�ข�วิช� S.D. ระดับคว�มคิดเห็น

ด้านการรับรู้

ด้านแรงจูงใจ

ด้านทัศนคติ

ด้านชั้นทางสังคม

4.37

4.68

4.65

3.92

0.65

0.57

0.66

0.97

มาก

มากที่สุด

มากที่สุด

มาก

ด้านกลุ่มอ้างอิง

ด้านโครงสร้างครอบครัว

รวมค่�เฉลี่ย

2.67

3.23

3.92

1.52

1.40

0.96

ปานกลาง

ปานกลาง

ม�ก



122 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาของนิสิต กรณีศึกษา : นิสิตระดับปริญญาตรี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

เลอืกสาขาวชิาของนิสติ กรณีศึกษา: นสิิตระดับปรญิญาตร ี

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม โดยภาพ

รวมทั้ง 3 ชั้นปี คือรหัส 55,56 และ 57 สามารถสรุปผล

การวิจัยได้ดังนี้ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือก

สาขาวิชาของนิสิต ทั้ง 3 ชั้นปี มากที่สุดคือ ด้านทัศนคติ 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.52 และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกสาขาวิชาของนิสิตน้อยที่สุดคือ ด้านกลุ่มอ้างอิง  

มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.83 สามารถแสดงผลการดำาเนินงาน

ตารางสรุปภาพรวมปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

สาขาวิชาของนิสิต ดังตารางที่ 4

ต�ร�งที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาของนิสิต  

  กรณีศึกษา: นิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ตารางสรุปภาพรวม  

  3 ชั้นปี รหัส 55,56 และ57)

ปัจจัยที่มีผลต่อก�รตัดสินใจเลือกส�ข�วิช� S.D. ระดับคว�มคิดเห็น

ด้�นก�รรับรู้

     1. สาขาที่นิสิตเลือกเป็นสาขาที่อยู่ในความต้องการของ

         ตลาดแรงงาน

     2. สาขาที่นิสิตเลือกเป็นสาขาที่มีโอกาสสำาเร็จการศึกษาสูง

     3. สาขาที่นิสิตเลือกมีความสอดคล้องกับบริบทของตนเอง

รวมค่�เฉลี่ยด้�นก�รรับรู้

4.38

4.23

4.33

4.31

0.63

0.64

0.67

0.65

มาก

มาก

มาก

ม�ก

ด้�นแรงจูงใจ

     4. สาขาที่นิสิตเลือกเป็นสาขาที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

     5. สาขาที่นิสิตเลือกเป็นสาขาที่ได้รับค่าตอบแทนสูง

     6. นิสิตรู้สึกมีคุณค่าเมื่อสำาเร็จการศึกษาในสาขาที่ตนเองเลือก

รวมค่�เฉลี่ยด้�นแรงจูงใจ

4.55

4.27

4.65

4.49

0.79

0.70

0.58

0.69

มาก

มาก

มาก

ม�ก

ด้�นทัศนคติ

     7. สาขาที่นิสิตที่เลือกเป็นสาขาที่ตรงกับความต้องการของตนเอง

     8. สาขาที่นิสิตเลือกเป็นสาขาที่นิสิตตั้งใจจะเข้าศึกษา

     9. นิสิตมีความพึงพอใจในการเลือกสาขาที่นิสิตชอบแม้อาจจะไม่ได้

รวมค่�เฉลี่ยด้�นทัศนคติ

4.59

4.63

4.33

4.52

0.63

0.61

0.93

0.72

มาก

มาก

มาก

ม�ก

ด้�นชั้นท�งสังคม

     10. สาขาที่นิสิตเลือกเป็นสัญลักษณ์ของวิศวกร     

     11. สาขาที่นิสิตเลือกเป็นสาขาที่ด้อยกว่าสาขาอื่น

     12. สาขาที่นิสิตเลือกเป็นสาขาที่มีเกียรติ

รวมค่�เฉลี่ยด้�นชั้นท�งสังคม

4.32

2.73

4.50

3.85

0.73

1.47

0.74

0.98

มาก

ปานกลาง

มาก

ม�ก
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ปัจจัยที่มีผลต่อก�รตัดสินใจเลือกส�ข�วิช� S.D. ระดับคว�มคิดเห็น

ด้�นกลุ่มอ้�งอิง

     13. นิสิตเลือกสาขาเพื่อต้องการการยอมรับจากบุคคลอื่น

     14. นิสิตเลือกสาขาตามกลุ่มเพื่อนที่สนิท

     15. นิสิตเลือกสาขาที่ชื่นชอบตามรุ่นพี่

รวมค่�เฉลี่ยด้�นกลุ่มอ้�งอิง

3.57

2.49

2.42

2.83

1.27

1.45

1.39

1.37

มาก

ปานกลาง

น้อย

ป�นกล�ง

ด้�นโครงสร้�งครอบครัว

     16. นิสิตเลือกสาขาตามความต้องการของผู้ปกครอง

     17. นิสิตเลือกสาขาที่มีญาติพี่น้องที่สำาเร็จการศึกษาในสาขานั้น

     18. นิสิตเลือกสาขาที่เอื้อประโยชน์ต่อครอบครัว

รวมค่�เฉลี่ยด้�นโครงสร้�งครอบครัว

3.10

2.88

4.12

3.36

1.48

1.47

1.05

1.33

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

ป�นกล�ง

รวมค่�เฉลี่ยทั้ง 6 ด้�น 3.89 0.96 ม�ก

สรุปผลการวิจัย จากตารางท่ี 4 ในภาพรวมท้ัง 

3 ชั้นปี พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสาขา

วิชาของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรวมมีระดับความคิดเห็น

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ท่ี 3.89 และมีค่าเบ่ียง

เบนมาตรฐานคือ 0.96 ปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจเลือก

สาขาวิชาของนิสิตท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดจาก 6 ด้าน คือ  

ด้านทัศนคติ มีค่าเฉลี่ยอยู ่ท่ี 4.52 และมีค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานคือ 0.72 ส่วนปัจจัยอื่นท่ีมีผลต่อการตัดสิน

ใจเลือกสาขาวิชาของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถ

อธิบายรายละเอียดเป็นข้อๆ ได้ดังนี้

1. ด้านการรับรู้ เป็นปัจจัยท่ีนิสิตมีระดับความ 

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.31 และ

มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 0.65 กล่าวคือ สาขาท่ีนิสิต

เลือกเป็นสาขาที่อยู่ในความต้องการของตลาดแรงงาน 

สาขาทีน่สิติเลอืกเป็นสาขาท่ีมีโอกาสสำาเรจ็การศึกษาสงู 

และสาขาท่ีนิสิตเลือกมีความสอดคล้องกับบริบทของ

ตนเอง ระดับความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ด้านการ

รบัรู ้คือ สาขาท่ีนิสิตเลอืกเป็นสาขาทีอ่ยูใ่นความต้องการ

ของตลาดแรงงาน

2. ด้านแรงจูงใจ เป็นปัจจัยท่ีนิสิตมีระดับความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.49 และ 

มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 0.69 กล่าวคือ สาขาที่นิสิต

เลือกเป็นสาขาที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาที่

นสิติเลอืกเป็นสาขาท่ีได้รบัค่าตอบแทนสงู และนสิิตรูสึ้ก

มีคุณค่าเมื่อสำาเร็จการศึกษาในสาขาที่ตนเองเลือก ระดับ

ความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดด้านแรงจูงใจ คือ นิสิต

รู้สึกมีคุณค่าเมื่อสำาเร็จการศึกษาในสาขาที่ตนเองเลือก

3. ด้านทัศนคติ เป็นปัจจัยที่นิสิตมีระดับความคิด

เห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.52 และ 

มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 0.72 กล่าวคือ สาขาที่นิสิตที่

เลือกเป็นสาขาที่ตรงกับความต้องการของตนเอง สาขา

ท่ีนิสิตเลือกเป็นสาขาที่นิสิตต้ังใจจะเข้าศึกษา และนิสิต

มีความพึงพอใจในการเลือกสาขาท่ีนิสิตชอบแม้อาจจะ

ไม่ได้ ระดับความคิดเหน็ท่ีมีค่าเฉลีย่สูงท่ีสุด ด้านทัศนคติ 

คือ สาขาที่นิสิตเลือกเป็นสาขาที่นิสิตตั้งใจจะเข้าศึกษา

4. ด้านช้ันทางสังคม เป็นปัจจัยท่ีนิสิตมีระดับ

ความคดิเหน็อยูใ่นระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่รวมอยูท่ี่ 3.85 

และมีค่าเบีย่งเบนมาตรฐานคอื 0.98 กล่าวคือ สาขาท่ีนสิติ

เลือกเป็นสัญลักษณ์ของวิศวกร สาขาท่ีนิสิตเลือกเป็น

สาขาทีมี่เกยีรติและมีระดับความคิดเหน็อยูใ่นระดับปาน

ต�ร�งที่ 4 (ต่อ)
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กลางคือ สาขาท่ีนิสิตเลือกเป็นสาขาที่ด้อยกว่าสาขาอื่น 

ระดับความคดิเหน็ท่ีมีค่าเฉลีย่สูงท่ีสุด ด้านชัน้ทางสังคม

คือ สาขาที่นิสิตเลือกเป็นสาขาที่มีเกียรติ

5. ด้านกลุ่มอ้างอิง เป็นปัจจัยที่นิสิตมีระดับความ

คดิเหน็อยูใ่นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย่รวมอยูท่ี่ 2.83 

และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 1.37 กล่าวคือ นิสิตเลือก

สาขาเพือ่ต้องการการยอมรบัจากบุคคลอืน่ มรีะดับความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก  ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ

ปานกลางคือ นิสิตเลือกสาขาตามกลุ่มเพื่อนที่สนิท และ

ระดับความคดิเหน็ทีอ่ยูใ่นระดับน้อยคือ นิสติเลอืกสาขา

ที่ชื่นชอบตามรุ่นพี่ ระดับความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูง

ทีสุ่ด ด้านกลุม่อ้างองิคอื นสิิตเลอืกสาขาเพือ่ต้องการการ

ยอมรับจากบุคคลอื่น

6. ด้านโครงสร้างครอบครัว เป็นปัจจัยท่ีนิสิตมี

ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย

รวมอยูท่ี ่3.36 และมีค่าเบีย่งเบนมาตรฐานคอื 1.33 กล่าว

คือ ระดับความคิดเห็นท่ีอยู่ในระดับมากคือ นิสิตเลือก

สาขาทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อครอบครวั ระดับความคิดเหน็อยู่

ในระดับปานกลาง คือนสิติเลอืกสาขาตามความต้องการ

ของผูป้กครอง และนสิติเลอืกสาขาทีมี่ญาติพีน้่องท่ีสำาเรจ็

การศึกษาในสาขาน้ัน ระดับความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูง

ที่สุดด้าน โครงสร้างครอบครัว คือ นิสิตเลือกสาขาที่เอื้อ

ประโยชน์ต่อครอบครัว 

การศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

สาขาวิชาของนิสิต กรณีศึกษา: นิสิตระดับปริญญาตรี                                 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

จากการวเิคราะห์ความเชือ่มโยงระหว่างปัจจยัทีส่่งผลต่อ

การตัดสินใจในการเลือกสาขาวิชาของนิสิตทั้ง 6 ด้าน 

เรียงตามลำาดับความสำาคัญจากการตอบแบบสอบถาม

ของแต่ละปัจจัยคือ

ด้านทัศนคติ มีค่าเฉลี่ยรวมสูงท่ีสุดอยู่ในลำาดับ

ที่ 1 โดยปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกสาขาวิชาของนิสิต

มากที่สุดในด้านนี้คือ สาขาที่นิสิตเลือกเป็นสาขาที่นิสิต

ตั้งใจจะเข้าศึกษา การที่ผลวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะ

ว่านิสิตมีทัศนคติ และมีความคิด ความตั้งใจจะเข้าศึกษา

ในสาขาที่ตรงกับความต้องการของตนเองแล้วต้ังแต่ต้น 

โดยมองถึงความชอบและ ความถนัดของตนเองก็จะ

เลือกสาขาท่ีตรงกับความต้องการของตนเอง ซ่ึงเช่ือม

โยงและสอดคล้องกบัปัจจยัด้านแรงจงูใจ ท่ีมีค่าเฉลีย่รวม

อยู่ในลำาดับท่ี 2 โดยปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกสาขาวิชา

มากท่ีสุดในด้านน้ี คือ นิสิตรู้สึกมีคุณค่าเม่ือสำาเร็จการ

ศึกษาในสาขาท่ีตนเองเลือก ซ่ึงท้ังสองด้านนี้สอดคล้อง

และสัมพันธ์กัน เม่ือสาขาท่ีนิสิตเลือกเป็นสาขาท่ีนิสิต

ตั้งใจจะเข้าศึกษา ถ้านิสิตได้รับเลือกแล้วจะเกิดแรงจูงใจ

ทำาให้นิสิตรู้สึกมีคุณค่าเม่ือสำาเร็จการศึกษาในสาขาท่ี

ตนเองต้ังใจเลือก ทำาให้ต้ังใจเรียน สนุกในการเรียนรู้ 

ทำาให้ผลการเรยีนดีข้ึนและสำาเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตร

กำาหนดได้ ลำาดับต่อมานสิิตถงึจะมองในเรือ่งของสาขาที่

เลือกอยู่ในความต้องการของตลาดแรงงาน อาจจะเป็น

เพราะในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันทางด้านการทำางาน 

มากขึ้น โดยดูจากการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน

ทางเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น ทำาให้นิสิตมีความ

มุ่งหวังในการสร้างโอกาสและความก้าวหน้าเมื่อสำาเร็จ

การศึกษา สามารถมีงานมีอาชีพ ตำาแหน่งงานท่ีหลาก

หลายและเหมาะสมได้ เนื่องจากวิศวกรเป็นวิชาชีพที่

ม่ันคง ก้าวหน้า นิสิตคำานงึถงึความก้าวหน้าในหน้าทีก่าร

งานในอนาคตเพื่อความมั่นคงในชีวิตของตนเอง นั่นคือ

เม่ือจบทางด้านวิศวกรรมแล้วนิสิตสามารถหางานทำาได้

ง่ายไม่ต้องมีการแข่งขันสูง และนิสิตมองว่าวิศวกรเป็น

อาชีพที่มีเกียรติ ส่วนปัจจัยต่อมานิสิตเลือกสาขาท่ีเอื้อ

ประโยชน์ต่อครอบครัว การสร้างฐานะทางการเงินและ

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนให้กับครอบครัวถือว่าเป็นส่ิงจำาเป็น 

ตลอดจนถ้าครอบครัวมีกิจการทางด้านวิศวกรรมอยู่

แล้วก็จะส่งผลดียิ่งขึ้น สุดท้ายนิสิตก็จะได้รับการยกย่อง

และยอมรับจากบุคคลอื่น โดยจากการวิเคราะห์ปัจจัย

ดังกล่าวน้ี นิสิตทั้ง 3 ชั้นปี รหัส 55, 56 และ รหัส 57   

ที่ตอบแบบสอบถาม มีแนวคิด มุมมอง และแนวโน้มใน

การเลือกสาขาวิชาท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงจาก

แบบสอบถามสามารถวิเคราะห์ได้ว่า นิสิตมีทัศนคติ

โดยคำานึงถึงความต้ังใจในการเลือกสาขาของตนเอง

เป็นหลัก มีความเชื่อม่ันในตนเอง ลำาดับต่อมานิสิตให้

ความสำาคัญในเรื่องความต้องการของตลาดแรงงาน  
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ส่วนปัจจัยต่อมานิสิตมองในเรื่องของการเลือกสาขาท่ี

เอื้อประโยชน์ต่อครอบครัว เพื่อสร้างรายได้ สร้างฐานะ

ให้กับตนเองและครอบครัวให้มีรายได้ท่ีดีขึ้น ทำาให้ 

ได้รับการยกย่องและเกิดการยอมรับจากบุคคลอ่ืนและ

สังคม โดยนิสิตไม่ได้คำานึงถึงในเรื่องของหลักวิชาการ 

การมีใบประกอบวิชาชีพเป็นสำาคัญแต่อย่างใด จากผล

การวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้ น่าจะเป็นเพราะว่านิสิตเชื่อม่ันใน

ส่ิงท่ีตนเองต้ังใจ ชอบ และมองสิ่งท่ีเห็นจากต้นแบบ

หรือสิ่งใกล้ตัว โดยไม่ได้มองถึงผลในระยะยาว ส่ิงรอบ

ตัวท่ีไกลออกไป ไม่ได้ให้ความสำาคัญในเรื่องของปัจจัย

ด้านอื่นๆเช่น เรื่องค่าตอบแทน การสร้างโอกาส การมี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ว่าสำาคัญอย่างไรเน่ืองจาก

นิสิตยังไม่มีประสบการณ์ด้วยวัย เวลา จึงทำาให้นิสิตมอง

เพียงสิ่งที่ตนเองต้องการ ณ วันนี้เท่านั้น นิสิตอาจจะคิด

ว่าใบประกอบวิชาชีพเป็นเพียงหลักประกันอย่างหนึ่งที่

ใช้อ้างองิว่าตัวบุคคลท่ีมีใบประกอบวชิาชพี น่าจะมีความ

สามารถทำางานวิศวกรรมได้ แต่ไม่ได้ หมายถึง การเป็น

วิศวกรที่เชี่ยวชาญงานด้านนั้นจริง  

ป ัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสาขาวิชา

ข อ ง นิ สิ ต ก ร ณี ศึ ก ษ า :  นิ สิ ต ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี  

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

จากภาพรวมปัจจัยท้ัง 6 ด้านน้ี พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกสาขาวิชาของนิสิตมากท่ีสุดคือ  

ด้านทัศนคติ มีค่าเฉลี่ยอยู ่ท่ี 4.52 และมีค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานคือ 0.72 ซึ่งจากแบบสอบถามข้อที่มีค่าเฉลี่ย

สงูทีสุ่ดคอื สาขาท่ีนสิติเลอืกเป็นสาขาทีนิ่สิตต้ังใจจะเข้า

ศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.63 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

คือ 0.61 รองลงมาคือสาขาท่ีนิสิตเลือกเป็นสาขาท่ีตรง

กับความต้องการของตนเอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.59 และ

มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 0.63 ลำาดับสุดท้าย นิสิต 

มีความพึงพอใจในการเลือกสาขาท่ีนิสิตชอบแม้อาจจะ

ไม่ได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.33 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

คือ 0.93 ซึ่งปัจจัยด้านทัศนคติ เป็นปัจจัยที่มีความสำาคัญ

มากที่สุด ในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาของนิสิตคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้ง 3 ชั้น

ปี คือรหัส 55,56 และ 57 ข้อเสนอแนะพบว่า นิสิตกลุ่ม

ตัวอย่างต้องการให้สาขาวิชาท่ีนิสิตเลือกเป็นอันดับ

หนึ่งน้ัน เพิ่มจำานวนการรับนิสิตให้มากพอกับจำานวน

ที่นิสิตเลือกเป็นอันดับหนึ่ง เนื่องจากเป็นสาขาท่ีนิสิต

ต้ังใจจะเข้าศึกษา โดยนิสิตเห็นว่า สาขาท่ีนิสิตเลือก

เป็นอันดับหน่ึงน้ัน ตรงกับความต้องการของตนเอง  

ชอบ ตั้งใจที่จะเรียน และสามารถเรียนได้ดี ทำาให้มีความ

สุข ซ่ึงสอดคล้องกบัข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม ในภาพ

รวมนิสิตทั้ง 3 ชั้นปี ได้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติที่

เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ สาขาวิชาท่ีนิสิตเลือกเป็น

สาขาที่ต้ังใจจะเข้าศึกษา อีกข้อเสนอแนะหน่ึงคือ สาขา

ที่นิสิตเลือกเป็นอันดับหนึ่ง สามารถช่วยส่งเสริมและ

เอื้อประโยชน์ต่อครอบครัวได้ ส่วนข้อเสนอแนะอื่นๆ 

เป็นเรื่องของเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 

ไม่เพยีงพอต่อในการจดัการเรยีนการสอนแต่ละสาขาวชิา

5.  สรุปและอภิปร�ยผล

ผลการวจิยัเรือ่ง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสนิใจเลอืก

สาขาวิชาของนิสิต กรณีศึกษา: นิสิตระดับปริญญาตรี                      

คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม โดยเกบ็

ข้อมูลจากนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำานวน 3 ชั้นปี รหัส 55, 56 

และ 57 โดยรับเข้าด้วยระบบปกติ และระบบพิเศษ  

รวมทัง้ส้ิน 371 คน ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อย

ละ 68.46 และเพศหญิงร้อยละ 31.54 เป็นนสิติระบบปกติ

ร้อยละ 84.37 และระบบพิเศษร้อยละ 15.63 จากการ

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสรุปได้ว่า

1. ชั้นปี เพศ และระบบการรับเข้าของนิสิตกลุ่ม

ตัวอย่าง ไม่มีผลต่อการตอบแบบสอบถาม โดยมีค่า 

ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเท่ากับ 0.96 มีระดับ 

ความเชื่อมั่น 0.05

2. จากแบบสอบถามผลการวจิยัเรือ่ง ปัจจยัทีม่ผีล

ต่อการตัดสินใจเลอืกสาขาวชิาของนสิติ กรณศึีกษา: นสิิต

ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยท้ัง 6 ด้านเรียง

ตามลำาดับดังต่อไปน้ี ด้านท่ี 1 ด้านการรับรู้ ปัจจัยท่ีมี

ผลต่อการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาของนิสิตมากที่สุด
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คือ สาขาท่ีนิสิตเลือกเป็นสาขาที่อยู ่ในความต้องการ

ของตลาดแรงงาน ได้ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 4.38 มีระดับ

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการ 

ตัดสินใจเลือกสาขาวิชาของนิสิตน้อยที่สุดคือ สาขา

ที่นิสิตเลือกเป็นสาขาที่มีโอกาสสำาเร็จการศึกษาสูง  

ได้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 4.23 มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก  ด้านท่ี 2 ด้านแรงจงูใจปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสิน

ใจเลอืกสาขาวชิาของนิสิตมากท่ีสุด คอืนิสิตรูสึ้กมีคณุค่า

เม่ือสำาเร็จการศึกษาในสาขาท่ีตนเองเลือก ได้ค่าเฉลี่ย

มากที่สุดคือ 4.65 มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก   

ส่วนปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาของ

นิสิตน้อยที่สุดคือ สาขาที่นิสิตเลือกเป็นสาขาที่ได้รับค่า

ตอบแทนสูง ได้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 4.27 มีระดับความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก  ด้านท่ี 3 ด้านทัศนคติ ปัจจัยท่ี

มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาของนิสิตมากท่ีสุด

คือ สาขาที่นิสิตเลือกเป็นสาขาท่ีนิสิตต้ังใจจะเข้าศึกษา  

ได้ค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ 4.50 มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก ส่วนปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสาขา

วิชาของนิสิตน้อยท่ีสุดคือ นิสิตมีความพึงพอใจในการ

เลือกสาขาที่นิสิตชอบแม้อาจจะไม่ได้ ได้ค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุดคือ 4.33 มีระดับความคิดเห็นอยู ่ในระดับมาก  

ด้านที่ 4 ด้านชั้นทางสังคมปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกสาขาวิชาของนิสิตมากท่ีสุดคือ สาขาท่ีนิสิตเลือก

เป็นสาขาท่ีมีเกียรติ ได้ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 4.63 มีระดับ

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกสาขาวิชาของนิสิตน้อยท่ีสุดคือ สาขาที่

นิสิตเลือกเป็นสาขาที่ด้อยกว่าสาขาอื่น ได้ค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุดคือ 2.73 มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 

ด้านท่ี 5 ด้านกลุ่มอ้างอิง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

เลอืกสาขาวชิาของนิสติมากทีสุ่ดคือ นสิิตเลอืกสาขาเพือ่

ต้องการการยอมรับจากบุคคลอื่น ได้ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 

3.57 มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยท่ี

มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาของนิสิตน้อยที่สุด

คือ นิสิตเลือกสาขาที่ชื่นชอบตามรุ่นพี่ ได้ค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุดคือ 2.42 มีระดับ ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย   

ด้านท่ี 6 ด้านโครงสร้างครอบครัว ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกสาขาวิชาของนิสิตมากทีสุ่ดคือ นิสิตเลือก

สาขาทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อครอบครวั ได้ค่าเฉลีย่สงูทีส่ดุคือ 

4.12 มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและปัจจัยที่มี

ผลต่อการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาของนิสิตน้อยท่ีสุดคือ 

นิสิตเลือกสาขาที่มีญาติพี่น้องที่สำาเร็จการศึกษาในสาขา

นั้น ได้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 2.88 มีระดับความคิดเห็นอยู่

ในระดับปานกลาง

3. จากข้อมูลงานวิจัยที่ได้ ทำาให้ผู้วิจัยสามารถ

รวบรวมประเด็นที่ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงการเลือก

สาขาวิชาของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ให้เป ็นไปอย่างมีรูปธรรมโดยมีการ

พัฒนาการเลือกสาขาวิชาที่สามารถดำาเนินการได้ทั้งใน

ระยะสั้น และระยะยาว ได้แก่มีการให้ข้อมูลการจัดการ

เรียนการสอนของบริบทแต่ละสาขาวิชาให้นิสิตทราบ

ก่อนการเลอืกสาขาวชิา เพือ่ให้เหน็ความหลากหลายและ

แตกต่าง จดัโครงการประชาสมัพนัธ์หลกัสูตรแต่ละสาขา

วิชา เชิญรุ่นที่สำาเร็จการศึกษาไปแล้ว ในแต่ละสาขาวิชา

เพื่อมาให้ข้อมูลด้านทัศนคติกับน้องๆ ท่ีกำาลังจะเลือก

สาขาวิชา และเป็นข้อมูลประกอบให้เห็นความต้องการ

ของตัวนิสิตที่จะเลือกสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มมากขึ้น แต่ละ

สาขาวิชาควรมีการแข่งขันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีรวมถึง

การประชาสัมพันธ์สาขาวิชาตนเองให้แก่นิสิตได้เห็น

ถึงโอกาส อนาคต ความเป็นเอกลักษณ์ของสาขาวิชา 

ท้ังนี้เพราะผลการวิจัย พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก

สาขาวิชาของนิสิตคือด้านทัศนคติ ถ้านิสิตมีทัศนคติที่ 

เป็นไปในทางบวกต่อสาขาวิชานั้นๆ แล้วก็จะส่งผลให้

นิสิตมีความต้องการท่ีจะเลือกสาขาดังกล่าวเป็นอันดับ

หน่ึงมากข้ึนด้วย ส่วนนี้สามารถปฏิบัติได้ในระยะส้ัน 

ซ่ึงสอดคล้องกับ กุลธนี ศิริรักษ์ (11) ที่พบว่าปัจจัยใน

การเลือกสถาบันเพื่อศึกษาต่อจะให้ ความสำาคัญกับ  

ชือ่เสยีงของสถานศึกษา คณุวฒุแิละชือ่เสียงของอาจารย์  

ความทันสมัย ของหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา สิ่งอำานวยความสะดวกและแหล่ง

เรียนรู้ภายใน ตามลำาดับ ส่วนการพัฒนาในระยะยาว

ได้แก่ สาขาวิชาท่ีเป็นความต้องการที่นิสิตเลือกเป็น

อันดับหน่ึงน้ัน ควรเพิ่มจำานวนการรับนิสิตเข้าสาขา
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ให้มากขึ้น เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของนิสิตท่ี

ต้องการเรียนในสาขาน้ันๆ โดยมีการเพิ่มทรัพยากรใน

สาขา เช่น คณาจารย์ อุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อให้

มีศักยภาพท่ีจะรองรบันสิติได้ และเกดิประโยชน์ทางการ

ศึกษามากที่สุดต่อไป 

6. กิตติกรรมประก�ศ

การวิจัยครั้ง น้ี   ได ้รับทุนสนับสนุนจากงบ

ประมาณเงินรายได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ปีงบประมาณ 2558 ผู ้วิจัยขอขอบคุณ

ผศ.เกสร วงศ์เกษม ทีใ่ห้คำาแนะนำาเพิม่เติม และส.อ.วทิวสั 

พาโคกทม ที่ให้ความช่วยเหลือในการวิเคราะห์ข้อมูล
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(10) บญุชม  ศรสีะอาด. (2543). ก�รวจัิยเบ้ืองต้น. พมิพ์

ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ  :  สุวีริยาสาส์น.

(11) กุลธนี ศิริรักษ์. (2551). คว�มต้องก�รศึกษ�ต่อ

ระดับปริญญ�ตรีและปัจจัยในก�รเลือกสถ�บัน

ในจังหวัดนครร�ชสีม� ชัยภูมิ. วารสารวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีท่ี 10 

ฉบับที่ 3.
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บทคัดย่อ

การปรับปรุงกระบวนงานสนับสนุนด้านการบริหารของสำานักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือเพื่อศึกษาปัญหาข้อจำากัดของการดำาเนินงานตามกระบวนงานสนับสนุนงานด้านการ

บรหิาร  สำานักวชิาศึกษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัขอนแกน่ เพือ่หาแนวทางในการปรบัปรงุกระบวนงานด้านการบรหิาร สำานกั

วชิาศึกษาท่ัวไป มหาวทิยาลยัขอนแกน่และเพือ่ติดตามผลการปฏบัิติงานท่ีปรบัปรงุกระบวนงานด้านการบรหิาร สำานัก

วิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยแบบเจาะจง 

ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำานวน 4 คน บุคลากรสายอาจารย์ผู้สอน จำานวน 14 คน  และบุคลากรสายสนับสนุนสำานักวิชา

ศึกษาทั่วไป ทั้งหมด จำานวน 19 คน  เครื่องมือในการวิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ และแบ่งกลุ่มระดมสมอง (Focus Group) 

ผลการวเิคราะหปั์ญหาข้อจำากดัของการดำาเนนิงานตามกระบวนงานสนบัสนุนงานด้านการบรหิาร ผลการศึกษา 

พบวา่ ปญัหาข้อจำากดัของการดำาเนินงานตามกระบวนงานสารบรรณและธุรการ กระบวนงานเบิกค่าตอบแทนการสอน 

งานบรหิาร สำานกัวชิาศึกษาทัว่ไป  มหาวทิยาลยัขอนแกน่ โดยภาพรวม  มีการปฏิบติังานท่ีเป็นไปตามการบรหิารคุณภาพ

เป็นการบริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และแยกพิจารณาเป็นรายด้านของการบริหารคุณภาพเป็นการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ  

พบวา่ กระบวนงานสารบรรณและธุรการ กระบวนงานเบกิคา่ตอบแทนการสอน งานบรหิาร มกีารปฏบิติัด้านการตรวจ

สอบ  (CHECK) ของกระบวนงานอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 รองลงมามีการปฏิบัติงานด้านการแก้ไข

ปัญหา (ACT)  อยูใ่นระดับน้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.60  ตามลำาดับ

แนวทางในการปรบัปรงุกระบวนงานด้านการบรหิาร ผลการศึกษา พบวา่ การหาแนวทางในการแกไ้ข ในรปูแบบ 

(PDCA) ดังนี้  P= บุคลากรควรจัดทำาแผนปฏิบัติงานที่สามารถดำาเนินการให้บรรลุผลสำาเร็จได้ (Achievable) เลือกวิธี

การแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงการดำาเนินงานโดยร่วมกันวิเคราะห์และวิจารณ์ทางเลือกต่างๆ ผ่านการระดมความคิด 

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกเพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมท่ีสุด D = บุคลากรที่รับผิด

ชอบกระบวนงานสารบรรณและธุรการ กระบวนงานการเบิกจา่ยคา่ตอบแทนการสอน ควรมีวธีิการขัน้ตอนการแยกแยะ

กจิกรรมต่างๆ ท่ีต้องกระทำา  มีการพฒันาขดีความสามารถในการทำางานรว่มกบัเพือ่นรว่มงาน  และยอมรบัฟงัคำาวจิารณ์

ของผูอ้ืน่เพือ่นำามาใชใ้นการปรบัปรงุงานใหดี้ข้ึน C = บุคลากรควรกำาหนดวตัถปุระสงคข์องการตรวจสอบกระบวนการ
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ดำาเนินงาน รวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดในกระบวนงานเพื่อวิเคราะห์ปัญหา พิจารณากระบวนการท่ีสำาคัญเพื่อ

แสดงใหเ้หน็คณุภาพของผลงานทีไ่ด้รบัในแต่ละขัน้ตอน เปรยีบเทยีบกบัท่ีได้วางแผนไว ้มีการรายงานผลการดำาเนินงาน

รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน เสนอผลการดำาเนินงานทั้งมาตรการป้องกันความผิดพลาดหรือความล้มเหลว  

มีวิธีการแก้ไขจุดบกพร่องผลการดำาเนินการต่างๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้ดีขึ้น A = บุคลากรควรมีการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานอยู่อย่างสม่ำาเสมอ หากพบว่า เกิดข้อบกพร่องเกิดข้ึนทำาให้งานท่ีได้ไม่ตรงเป้าหมายหรือผลงานไม่ได้

มาตรฐาน  ให้ปฏิบัติการแก้ไขตามลักษณะปัญหาที่พบ

นอกจากนี้ ผู้วิจัยข้อเสนอแนะในการทำาวิจัย คือบุคลากรควรมีการปรับปรุงกระบวนงานทุกกระบวนงานให้มี

การปฏิบัติงานเชื่อมโยงกัน มีการกำาหนดรูปแบบ การออกแบบระบบงานที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง และเป็นไปตาม

เกณฑ์การบริหารคุณภาพที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (PDCA)  บุคลากรควรมีข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะ ในการปฏิบัติงาน 

หรือมีการยอมรับฟังคำาวิจารณ์ของผู้อื่นเพื่อนำามาใช้ในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น

คำาสำาคัญ : การปรับปรุง  กระบวนงานสนับสนุน  ด้านการบริหาร  

Abstract

This research, “Adjustments in Administrative Support Procedures of Khon Kaen University’s Office of 

General Education,” has the objective of studying the limitations of procedures used by the Office of General  

Education, Khon Kaen University. This research aims to identify new methods for improving administrative support 

procedures at the Office of General Education of Khon Kaen University and to monitor the office’s performance in 

implementing adjustments. Purposive sampling was used to recruit four executive staff, 14 teachers, and 19 support 

staff employed by the Office of General Education. Interviewing was used as a research tool, as well as brainstorming  

in focus groups.

The results of the analysis of limitations with procedures used by the administration found limitations in the 

process of documentation and administration and in procedures of disbursing teachers’ compensation and  

administrative work in Khon Kaen University’s Office of General Education. Overall, administrative work is of high 

quality and successful, but when considering the achievements of the administrative work in different areas, it was 

found that procedures of documentation, disbursement of teachers’ compensation, and administration had low  

inspection analysis scores (CHECK). The average was found to be at 1.50, followed by problem resolution work 

(ACT), also found to be at the lower level with an average value of 1.60.

This research found that a model of PDCA provided a course of action for adjusting procedures in order to 

solve problems in the area of administration, where PDCA refers to the following. P: Personnel should prepare  

accomplishable action plans for success of implementation (achievable). They should choose ways to solve problems 

or adjust working plans by analyzing and criticizing alternative options. Brainstorming should be used to exchange 

ideas from all members in order to decide on the most appropriate way to solve problems. D: Personnel in charge of 

documentation and administrative procedures and distributing teachers’ compensation should have a way to distinguish 

the steps and procedures that should be followed, should develop skills related to collaborating with colleagues, and 

should accept criticism from others in order to use this criticism to adjust and improve work. C: Personnel should set 
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objectives in checking and evaluating working procedures; collect all information related to working procedures in 

order to analyze issues that arise; consider important processes for demonstrating quality of outcomes at each step; 

compare outcomes with the action plan that was set beforehand; have production reports every third, sixth, ninth, and 

twelfth month of the year; present work outcomes, including preventative measures for mistakes or failures; and have 

ways to resolve defective work in order to find better ways of doing things. A: Personnel should be evaluated  

regularly. If an error or flaw emerges, causing outcomes to be inconsistent with objectives that were previously set 

or causing work to be not up to standard, corrective action should be taken as appropriate for that issue.

This research led to the following recommendations. Personnel should improve every procedure so that all 

working procedures are more cohesive, a model should be set and working system created that is truly able to  

accomplish work, and that can meet criteria of quality administration based on the achievement of tasks (PDCA). 

Personnel should have ideas or suggestions for their work or accept criticism from others in order to adjust and im-

prove their work.

Keywords :  Improve,  Workflows Provide,  Management

บทนำา

โครงสร้างการบรหิารจดัการองค์กรของมหาวทิยาลยั

ขอนแก่น มีคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย ศูนย์ สถาบัน 

สำานัก วิทยาเขต และส่วนงานอ่ืนๆ ท่ีดำาเนินงานตาม

วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุอย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการเปลี่ยนแปลง

ระบบบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้สามารถดำาเนินงาน

ได้อย่างคล่องตัว ลดความซำ้าซ้อนของกระบวนการ

ทำางานได้อย่างเป็นรูปธรรม (1) โดยเฉพาะการปรับปรุง

และเปลี่ยนแปลงหน่วยงานภายใต้สำานักงานอธิการบดี 

ซ่ึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำาเนินไปเรียบร้อยแล้ว 

ทั้งน้ีหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สำานักงานอธิการบดีได้

พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม

ของบุคลากรทุกคน แนวทางการบริหารงานของแต่ 

ละองค์กรภายใต้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

ของการทำางานอย่างต่อเน่ืองและพัฒนาประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการทำางาน สามารถลดความซำ้าซ้อน

กระบวนการทำางานของหน่วยงานที่มีภารกิจเหมือนกัน 

บทบาทหน้าท่ีในการดำาเนนิงานทีไ่ม่แตกต่างกนั บคุลากร

สามารถโอนหรือโยกย้ายตำาแหน่งงาน ยึดหลักการมอบ

และกระจายอำานาจ และสามารถส่งเสริมสนับสนุนเส้น

ทางความก้าวหน้าของบุคลากรในสายงานวชิาชีพได้ตรง

ตามตำาแหน่งมาตรฐานการทำางานได้เป็นอย่างดี 

สำานักวิชาศึกษาทั่วไป มีโครงสร้างการบริหาร

จัดการของสำ านักวิชา ศึกษาทั่ ว ไป  ตามมติสภา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีมติเห็นชอบให้จัดต้ัง สำานัก

วิชาศึกษาท่ัวไป ให้ดำาเนินการจัดการเรียนการสอนวิชา

ศึกษาทั่วไป (ประกาศ มข. ฉบับที่ 351/2544) ซึ่งได้เปิด

ให้บรกิารจัดการเรยีนการสอนในหลกัสูตรเดิม พ.ศ.2548 

และปัจจุบันได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่กลุ ่มวิชาต่างๆ 

ตามเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มวิชาภาษา 2) กลุ่มวิชา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ จากการทบทวนการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายสนับสนุนในสำานักฯ รายงานผลการปฏิบัติ

ราชการสำานักวิชาศึกษาทั่วไป ประจำาปี 2556 พบว่า

ปัญหาในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการมอบหมายงาน

จากผู ้บริหารลงสู่การปฏิบัติยังไม่มีความชัดเจนและ 

ไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำาหนดตำาแหน่งของบุคลากร 

ท่ีถอืครอง ประกอบกบัการประเมินผลการปฏบิติัราชการ

ของบุคลากรสายสนับสนุนพบว่ามีการร้องเรียนอยู ่
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บ่อยครั้งเนื่องจากผลการประเมินการปฏิบัติราชการไป

เป็นไปตามการกำาหนดบทบาทหน้าที่ในขั้นตอนและ

กระบวนงานปฏบิติัจรงิ จงึทำาให้เกดิปัญหาภายในองค์กร 

ทำาให้บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามทักษะและ

สมรรถนะท่ีถือครองตามกำาหนด ผลการประเมินด้าน

คุณภาพการศึกษา สำานักวิชาศึกษาทั่วไป ประจำาปี 2556

ดังนัน้ในการปรบัปรงุโครงสร้างใหม่  ซ่ึงได้ดำาเนนิ

การมาแล้วในปีงบประมาณ 2557 สำานักฯ ได้มีโครงการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการ มีการทบทวน/ปรับปรุง

โครงสร้างและระบบบริหารจัดการภายในและได้ดำาเนิน

การทำาประชาพิจารณ์เสนอโครงสร้างท่ีปรับปรุงใหม่  

นำาเสนอผ่านท่ีประชมุคณะกรรมการอำานวยการเรยีบร้อย

แล้วเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ภายใต้การ

ปรับปรุงโครงสร้างฯ ดังกล่าว มีกลุ่มภารกิจบริหารและ

กลุม่ภารกจิแผนและประกนัคุณภาพ ได้ยบุรวมกระบวน

งานเข้าด้วยกนั เป็นงานบรหิารเพยีงกลุม่เดียว  ผลจากการ

ดำาเนนิงานท่ีปรบัปรงุโครงสร้างใหม่และปรบัลดขัน้ตอน

กระบวนการทำางานของบุคลากรยงัพบว่าปัญหาข้อจำากดั

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาแนวทางการลด

ระยะเวลา การลดขัน้ตอนการปฏบัิติงานหรอืการยบุรวม

กระบวนงานต่างๆ  ยงัไม่เป็นไปตามมาตรฐานสำานกังาน 

ก.พ.ร. ซ่ึงได้กำาหนดเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ 

ภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level, FL) (2)   

ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐจำาเป็นต้องนำาหลักเกณฑ์ดังกล่าว

มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในปัจจุบัน อีกท้ังยังต้องมี

การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของข้ันตอนกระบวนงาน

ต่างๆ ให้เกิดมาตรฐานในการทำางานท่ีดีเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของผู้มารับบริการ ได้แก่ กระบวนงาน

งานสารบรรณและธุรการ การออกเลขหนังสือราชการ

และรับส่งหนังสือทางราชการท่ีพบว่ายังไม่เป็นระบบ   

มีปัญหาด้านการให้บริการ ในช่วงระยะเวลาท่ีไม่มี 

ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถทำาแทนกันได้ การจัดเก็บข้อมูล

ที่สำาคัญๆ ของสำานักฯ ยังไม่มีระบบฐานข้อมูลท่ีเป็น

ปัจจบุนั  และกระบวนงานการเบกิจ่ายค่าสอนท่ีมีการเบิก

จ่ายล่าชา้ เนือ่งจากขัน้ตอนการรวบรวมเอกสารทีส่่งเบกิ

มีความล่าช้า ทำาให้ส่งเอกสารเบิกจ่ายไม่ทันตามกำาหนด

ระยะเวลา ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่กลุ่มงาน

บรหิารจะต้องนำามาทบทวนและปรบัปรงุเพือ่หาแนวทาง

พัฒนากระบวนงานสนับสนุนหรือข้ันตอนการทำางาน

ที่เป็นระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  จึงจำาเป็นต้อง

ทำาการศึกษาเพือ่ให้ได้ข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัปัญหาข้อจำากดั

ของการดำาเนินงานตามกระบวนงานสนับสนุนของงาน

บรหิาร  และเพือ่หาแนวทางในการปรบัปรงุกระบวนงาน

และวิธีการสนับสนุนของงานบริหาร สำานักวิชาศึกษา

ทั่วไป ซ่ึงจะเป็นแนวทางที่ดีในการปฏิบัติงานอันจะนำา

ไปสูก่ารบรรลวุสิยัทัศน์และพนัธกจิของสำานกัฯ ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1  เพื่อศึกษาปัญหาข้อจำากัดของการดำาเนินงาน

ตามกระบวนงานสนับสนุนงานด้านการบริหาร สำานัก

วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

2.2 เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนงาน

ด้านการบริหาร สำานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น

2.3 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานที่ปรับปรุง

กระบวนงานด้านการบริหารสำานักวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. ขอบเขตการศึกษา

การศึกษาการปรับปรุงกระบวนงานสนับสนุน

ด้านการบริหารของสำานักวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ผู ้ ศึกษาได้กำาหนดแนวทางในการศึกษา

เฉพาะกลุ่มงานบริหาร ภายใต้การปรับปรุงโครงสร้าง

การบริหารงานใหม่ ประกอบด้วย งานธุรการและ

การเจ้าหน้าท่ี คลังและพัสดุ อาคาร สถานที่ /โสต

ทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร  

แผนและงบประมาณ การกำากับองค์กรท่ีดี ดังน้ันการ

ทบทวนปรับปรุงในกระบวนงานท่ีมีปัญหาข้อจำากัด

ของการดำาเนินงานตามกระบวนงานที่มีผลกระทบ

ในประเด็นของความล่าช้า ขั้นตอนการให้บริการถือ
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เป ็นประเด็นสำาคัญของการปรับปรุงกระบวนงาน  

โดยขอบเขตการศึกษาครั้งน้ีเฉพาะกระบวนงานธุรการ

สารบรรณ  และกระบวนงานการเบกิจ่ายค่าสอน เท่านัน้ 

4.วิธีดำาเนินงาน

4.1 ขั้นตอนการดำาเนินงาน

 (1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของขั้นตอน 

กระบวนงาน และวิธีการดำาเนินงานด้านการบริหาร  

เพื่อนำาข้อมูลที่ได้มากำาหนดประเด็นในการศึกษาท่ี

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

 (2) สร ้างเครื่องมือการสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง (Structured or directive interview) ผู้วิจัยตั้ง

คำาถามให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย นำาเครื่องท่ี

พัฒนาโดยผ่านผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยทดสอบความเท่ียง

ตรงของแบบสัมภาษณ์ และนำาแบบสัมภาษณ์ไปทดลอง

ใช้กบัประชากรจำานวนหนึง่ทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกบักลุม่

กลุม่ตัวอย่าง ก่อนจะนำาแบบสัมภาษณ์ไปเกบ็รวบรวมข้อ

มูลจรงิๆ และนำาผลการตอบมาพจิารณาด้านความชดัเจน

ของคำาชีแ้จง ข้อคำาถาม วธีิการตอบ ปฏกิริยิาท่ีมีต่อคำาถาม 

เป็นต้น

 (3) ส่งแบบสัมภาษณ์ท่ีผ่านผู้เชี่ยวชาญตรวจ

สอบแล้วไปสัมภาษณ์กับกลุ่มเป้าหมายท่ีคัดเลือกแบบ

เจาะจง 

 (4) แบ่งกลุ ่มระดมสมอง (Focus Group)  

เพื่อร่วมกันค้นหาข้อจำากัดและหาแนวทางปรับปรุง

กระบวนงานของงานบริหาร สำานักวิชาศึกษาทั่วไป  

 (5) วิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์และสร้างข้อ

สรุปของผลการศึกษา

 (6) นำาเสนอความคิดเห็นจากการระดมสมอง 

(Focus Group)  เพือ่ร่วมกนัหาแนวทางปรบัปรงุกระบวน

งานของงานบรหิาร สำานักวิชาศึกษาท่ัวไป และนำาผลทีไ่ด้

รับจากการระดมสมองไปทดลองใช้จริง

 (7)  นำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการ

ติดตามและประเมินผลแนวทางปรับปรุงกระบวนงาน

บริหาร สำานักวิชาศึกษาท่ัวไป ภายหลังจากการดำาเนิน

งาน 6 เดือน

 (8)  สรปุและเขยีนผลการศึกษาพร้อมทัง้ข้อค้น

พบจากการศึกษาในการเสนอแนวทางปรบัปรงุกระบวน

งานบริหารให้มีระบบและกระบวนงานที่เป็นมาตรฐาน

ในการปฏิบัติงานต่อไป

4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ผู ้วิจัยใช้วิธีคัดเลือกกลุ ่มตัวอย่างโดยแบบ

เจาะจง ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำานวน 4 คน บุคลากร

สายอาจารย์ผู้สอน จำานวน 14 คน  และบุคลากรสาย

สนับสนุนสำานักวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งหมด จำานวน 19 คน  

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  ผูว้จิยัใช้เครือ่งมือในการวจิยัตามกรอบแนวคดิ

ของการวิจัย ดังนี้

   4.3.1 แบบสัมภาษณ์ผู ้วิ จัยเลือกใช้แบบ

มีโครงสร้าง (Structured or directive interview) 

ผู ้วิจัยต้ังคำาถามให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

โดยแยกประเด็นคำาถามถึงกระบวนการดำาเนินงานด้าน

ต่างๆ ท่ีมีดำาเนินงานอย่างเป็นระบบ แยกเป็นรายด้าน 

โดยผู ้วิจัยใช้หลักการตามวงจรคุณภาพ หรือวงจรเด

ม่ิง มี 4 ขั้นตอน (3) ประกอบไปด้วยด้านการวางแผน 

(Planning) ด้านการทำาตามแผน (Doing) ด้านการตรวจสอบ 

ผลงาน (Checking)  ด้านการปรับปรุงงาน (Acting)  

โดยอาศัยกระบวนการกำาหนดเกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level, FL) 

ตามมาตรฐานสำานักงาน ก.พ.ร., (2552) ได้แก่  Approach 

(A) Deployment (D)Learning (L) Integration (I) 

 4.3.2 ประเด็นการสัมภาษณ์แนวทางในการ

พัฒนาปรับปรุง กระบวนงานด้านการบริหาร สำานักวิชา

ศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย ขั้น

ตอนการดำาเนนิงาน ระยะเวลาในการดำาเนนิงาน และการ

เช่ือมโยงกระบวนงานแบบบูรณาการในการปฏิบัติงาน

ทกุกลุม่ภารกจิภายในและภายนอกสำานักวชิาศึกษาทัว่ไป  

ตามมาตรฐานสำานักงาน ก.พ.ร., (2552) ได้แก่  Approach 

(A) Deployment (D)Learning (L) Integration (I) 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

  ผูว้จิยัทำาการวเิคราะห์ผลการวจิยั แบ่งออกเป็น 

2 ส่วนคือ
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ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ปัญหาข้อจำากัดของการดำาเนิน

งานตามกระบวนงานสนับสนุนงานด้านการบริหาร  

สำานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ใช้ค่าสถิติ

พืน้ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ค่าร้อยละ จำานวนตัวเลข เพือ่แสดง

ตารางประกอบการเขียนบรรยาย โดยแปรผลและแบ่ง

ช่วงระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย  4.21 – 5.00  หมายความว่า มีการ

ปฏิบัติในระดับมากที่สุด

คะแนนเฉลี่ย  3.41 – 4.20  หมายความว่า มีการ

ปฏิบัติในระดับมาก

คะแนนเฉลี่ย  2.61 – 3.40  หมายความว่า มีการ

ปฏิบัติในระดับปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย  1.81 – 2.60  หมายความว่า มีการ

ปฏิบัติในระดับน้อย

คะแนนเฉลี่ย  1.00 –1.80   หมายความว่า มีการ

ปฏิบัติในระดับ น้อยที่สุด

การแปลความหมายของคะแนน มีการแบ่ง

คะแนนเฉลี่ยเป็น 5 ระดับ เพื่อแปรผล (4)

ส่วนท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อหา

แนวทางในการปรับปรุงกระบวนงานด้านการบริหาร 

สำานักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู ้วิจัย

ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียน

รู้ (การสนทนากลุ่ม) แบ่งกลุ่มในการวิเคราะห์ข้อมูล  

เพื่อให้สามารถประเมินผลมีผู้เข้าร่วม ดังนี้ ผู ้บริหาร 

จำานวน 4 คน กลุ่มบุคลากรสายอาจารย์ผู้สอน จำานวน 

14 คน และบุคลากรสายสนับสนุนของสำานักวิชาศึกษา

ทั่วไป จำานวน 19 คน ใช้รูปแบบเขียนบรรยายพรรณนา

ให้เหน็ถงึกระบวนการมีส่วนร่วมในทกุขัน้ตอนของการ

ดำาเนินการวจิยั ผูวิ้จยัใช้วธีิการจำาแนกชนดิข้อมูล แบบใช้

ทฤษฎีและไม่ใช้ทฤษฎี (Miles & Huberman, 1994 อ้างถงึ

ใน นคร เสรีรักษ์และภรณี  ดีราษฎร์วิเศษ (5)

 

5. ผลการศึกษา

5.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาข้อจำากัดของการ

ดำาเนินงานตามกระบวนงานสนับสนุนงานด้านการ

บริหาร สำานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาข้อจำากดัของการดำาเนนิ

งานตามกระบวนงานสารบรรณและธุรการ กระบวนงาน

เบิกค่าตอบแทนการสอน งานบริหาร สำานักวิชาศึกษา

ทั่วไป  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภาพรวม  มีการปฏิบัติ

งานท่ีเป็นไปตามการบริหารคุณภาพเป็นการบริหารท่ี

มุ่งผลสัมฤทธ์ิ และแยกพิจารณาเป็นรายด้านของการ

บริหารคุณภาพเป็นการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ พบว่า 

กระบวนงานสารบรรณและธุรการ กระบวนงานเบิก

ค่าตอบแทนการสอน งานบริหาร มีการปฏิบัติด้านการ

ตรวจสอบ (CHECK)  ของกระบวนงานอยูใ่นระดับน้อย 

มีค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.50  รองลงมามีการปฏิบติังานด้านการ

แก้ไขปัญหา (ACT)  อยูใ่นระดับน้อย ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.60  

ตามลำาดับ  ดังตารางที่ 1

เม่ือพิจารณาปัญหาข้อจำากัดของการดำาเนินงาน

ตามกระบวนงานสนับสนุนของงานบริหาร สำานักวิชา

ศึกษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัขอนแก่น แยกเป็นรายกระบวน

งานซ่ึงผลการวิเคราะห์มีกระบวนงานท่ีมีค ่าเฉลี่ย 

น้อยอยู ่  2 กระบวนงานคือกระบวนงานด้านงาน

สารบรรณและธุรการ กระบวนงานการเบิกจ่ายค่า

ตอบแทนการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป รวมทุกกิจกรรม

ในด้านการวางแผน (Plan:P)  พบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับ 2.60 

มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 ซ่ึงตามเกณฑ์การ

บริหารคุณภาพที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน ตามกระบวน

งานด้านการวางแผน (Plan:P) แปรผลได้ว่าบุคลากรที่

รับผิดชอบกระบวนงานสารบรรณและธุรการ กระบวน

งานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน มีการปฏิบัติงาน

ด้านการวางแผนที่เป็นไปได้จริง (Realistic) มีการปฏิบัติ

ในระดับน้อย ดังตารางที่ 2 



134 การปรับปรุงกระบวนงานสนับสนุนด้านการบริหารของสำานักวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางที่ 1 สรุปภาพรวมปัญหาข้อจำากัดของการดำาเนินงานตามกระบวนงานสารบรรณและธุรการ กระบวนงาน 

 เบิกค่าตอบแทนการสอน งานบริหาร สำานักวิชาศึกษาท่ัวไป  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแยกเป็นราย 

 ด้านของการบริหารคุณภาพเป็นการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

การบริหารคุณภาพเป็นการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

ของงานแยกเป็นรายด้าน

x SD แปรผล

การวางแผน (Plan:P) ของกระบวนงานสนับสนุนของ

งานบริหาร

2.60 0.56 มีการปฏิบัติในระดับน้อย

ปฏิบัติตามแผน (DO) ของกระบวนงานสนับสนุนของ

งานบริหาร

2.70 0.43 มีการปฏิบัติในระดับน้อย

การตรวจสอบ (CHECK) ของกระบวนงานสนับสนุน

ของงานบริหาร

1.50 0.70 มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด

การแก้ไขปัญหา (ACT) ของกระบวนงานสนับสนุน

ของงานบริหาร

1.60 0.85 มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด

รวมทุกด้าน 2.10 0.64 มีการปฏิบัติในระดับน้อย

ตารางที่ 2 ปัญหาข้อจำากัดของการดำาเนินงานตามกระบวนงานสารบรรณและธุรการ กระบวนงานเบิกค่าตอบแทน 

 การสอน งานบริหาร สำานักวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านการวางแผน (Plan:P)  

การบริหารคุณภาพเป็นการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

ของงานแยกเป็นรายด้าน
x SD แปรผล

การวางแผน (Plan:P)

1. มีการวางแผนที่เป็นไปได้จริง (Realistic) ตระหนักและกำาหนด

ปัญหาที่ต้องการแก้ไข

3.00 0.00 มีการปฏิบัติในระดับ     

ปานกลาง

2. แผนการดำาเนินงานสามารถเข้าใจได้ (Understandable) 

การวิเคราะห์และตรวจสอบการดำาเนินงานเพื่อกำาหนดแผนการ 

โดยเก็บรวบรวมข้อมูลสำาหรับดำาเนินงาน

2.50 0.70

มีการปฏิบัติในระดับน้อย

3. การกำาหนดแผนดำาเนินงานสามารถตรวจวัดได้ (Measurable) 2.50 0.70 มีการปฏิบัติในระดับน้อย

4. ใช้หลักพฤติกรรมนิยม (Behavioral) ในการกำาหนดแผนการ

ดำาเนินงาน

2.50 0.70 มีการปฏิบัติในระดับน้อย

5. แผนที่กำาหนดสามารถดำาเนินการให้บรรลุผลสำาเร็จ

ได้ (Achievable) เลือกวิธีการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงการ

ดำาเนินงานโดยร่วมกันวิเคราะห์และวิจารณ์ทางเลือกต่างๆ ผ่าน

การระดมความคิด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิก

เพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุด

2.50 0.70 มีการปฏิบัติในระดับน้อย

รวม Plan 2.60 0.56 มีการปฏิบัติในระดับน้อย
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เม่ือพิจารณาปัญหาข้อจำากัดของการดำาเนินงาน

ตามกระบวนงานสนับสนุนของงานบริหาร สำานักวิชา

ศึกษาท่ัวไป มหาวทิยาลยัขอนแก่น แยกเป็นรายกระบวน

งานซ่ึงผลการวิเคราะห์มีกระบวนงานท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับ

ปานกลาง อยู่ 2 กระบวนงานคือกระบวนงานด้านงาน

สารบรรณและธุรการ  กระบวนงานการเบิกจ่ายค่า

ตอบแทนการสอน รายวิชาศกึษาทั่วไป  รวมทุกกิจกรรม

ใน ด้านปฏิบัติตามแผน (DO) พบว่า มีค่าเฉลี่ยระดับ 

2.70 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 ซ่ึงตามเกณฑ ์

การบรหิารคุณภาพท่ีมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน ตามกระบวน

งานด้านปฏิบัติตามแผน (DO) แปรผลได้ว่าบุคลากรที่

รับผิดชอบกระบวนงานสารบรรณและธุรการ กระบวน

งานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน มีวิธีการขั้นตอน

การแยกแยะกิจกรรมต่างๆ ท่ีต้องกระทำา มีการพัฒนา

ขีดความสามารถในการทำางานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน  

ยอมรบัฟังคำาวจิารณ์ของผูอ้ืน่เพือ่นำามาใช้ในการปรบัปรงุ

งานให้ดีข้ึน  มีการปฏบิติัในระดับปานกลาง  ดังตารางท่ี 3

ตารางที่ 3 ปัญหาข้อจำากัดของการดำาเนินงานตามกระบวนงานสารบรรณและธุรการ กระบวนงานเบิกค่าตอบแทน 

 การสอน งานบริหาร สำานักวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ด้านปฏิบัติตามแผน (DO)

การบริหารคุณภาพเป็นการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

ของงานแยกเป็นรายด้าน
x SD แปรผล

ปฏิบัติตามแผน (DO)

1. มวีธีิการ ข้ันตอนการแยกแยะกจิกรรมต่างๆ ท่ีต้องกระทำา 3.00 0.00 มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง

2. มีการกำาหนดเวลาที่คาดว่าต้องใช้ในกิจกรรมแต่ละอย่าง 2.50 0.70 มีการปฏิบัติในระดับน้อย

3. มีการพัฒนาขีดความสามารถในการทำางานร่วมกับเพื่อน

ร่วมงาน

3.00 0.00 มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง

4. ยอมรับฟังคำาวิจารณ์ของผู้อื่นเพื่อนำามาใช้ในการ

ปรับปรุงงานให้ดีขึ้น

3.00 1.41 มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง

5. มีเอกสารการวางแผนเป็นอุปกรณ์ในการถ่ายทอด

ความรู้ สื่อสารให้เข้าใจ

2.00 0.00 มีการปฏิบัติในระดับน้อย

รวม DO 2.70 0.43 มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง

เม่ือพิจารณาปัญหาข้อจำากัดของการดำาเนินงาน

ตามกระบวนงานสนับสนุนของงานบริหาร สำานัก

วิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น แยกเป็นราย

กระบวนงานซ่ึงผลการวิเคราะห์มีกระบวนงานท่ีมีค่า

เฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ 2 กระบวนงานคือกระบวนงานด้าน

งานสารบรรณและธุรการ  กระบวนงานการเบิกจ่ายค่า

ตอบแทนการสอน รายวิชาศกึษาทั่วไป  รวมทุกกิจกรรม

ใน ด้านการตรวจสอบ (CHECK)  พบว่า มค่ีาเฉลีย่ระดับ 

1.50 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70  ซึ่งตามเกณฑ์

การบรหิารคุณภาพท่ีมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน ตามกระบวน

งานด้านการตรวจสอบ (CHECK) แปรผลได้ว่า กำาหนด

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบกระบวนการดำาเนิน

งาน รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนงาน

เพื่อวิเคราะห์ปัญหา พิจารณากระบวนการที่สำาคัญเพื่อ

แสดงให้เห็นคุณภาพของผลงานท่ีได้รับในแต่ละขั้น

ตอน เปรยีบเทยีบกบัท่ีได้วางแผนไว้ มกีารรายงานผลการ

ดำาเนินงานรอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน เสนอ

ผลการดำาเนนิงานท้ังมาตรการป้องกันความผดิพลาดหรอื

ความล้มเหลว มีวิธีการแก้ไขจุดบกพร่องผลการดำาเนิน

การต่างๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้ดีขึ้น มีการปฏิบัติใน

ระดับน้อยที่สุด ดังตารางที่ 4



136 การปรับปรุงกระบวนงานสนับสนุนด้านการบริหารของสำานักวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางที่ 4 ปัญหาข้อจำากัดของการดำาเนินงานตามกระบวนงานสารบรรณและกระบวนงานเบิกค่าตอบแทนการสอน  

    งานบริหาร สำานักวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ด้านการตรวจสอบ (CHECK)

การบริหารคุณภาพเป็นการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

ของงานแยกเป็นรายด้าน
x SD แปรผล

การตรวจสอบ (CHECK)

1. กำาหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบกระบวนการ

ดำาเนินงาน

1.50 .70 มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด

2. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนงานเพื่อ

วิเคราะห์ปัญหา

1.50 .70 มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด

3. พิจารณากระบวนการที่สำาคัญเพื่อแสดงให้เห็นคุณภาพ

ของผลงานที่ได้รับในแต่ละขั้นตอน เปรียบเทียบกับที่ได้

วางแผนไว้

1.50 .70 มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด

4. มีการรายงานผลการดำาเนินงานรอบ 3 เดือน 6 เดือน 

9 เดือน 12 เดือน เสนอผลการดำาเนินงานทั้งมาตรการ

ป้องกันความผิดพลาดหรือความล้มเหลว

1.50 .70 มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด

5. มีวิธีการแก้ไขจุดบกพร่องผลการดำาเนินการต่างๆ เพื่อหา

แนวทางแก้ไขให้ดีขึ้น

1.50 .70 มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด

รวม CHECK 1.50 .70 มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด

เม่ือพิจารณาปัญหาข้อจำากัดของการดำาเนินงาน

ตามกระบวนงานสนับสนุนของงานบริหาร สำานัก

วิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น แยกเป็นราย

กระบวนงานซ่ึงผลการวิเคราะห์มีกระบวนงานท่ีมีค่า

เฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ 2 กระบวนงานคือกระบวนงานด้าน

งานสารบรรณและธุรการ  กระบวนงานการเบิกจ่าย 

ค่าตอบแทนการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป รวมทุก

กิจกรรมใน ด้านการแก้ไขปัญหา (ACT) พบว่า มีค่า

เฉลี่ยระดับ 1.60 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85  

ซ่ึงตามเกณฑ์การบรหิารคุณภาพทีมุ่ง่ผลสัมฤทธ์ิของงาน  

ตามกระบวนงานด้านการตรวจสอบ (CHECK) แปร

ผลได้ว่า ผลการตรวจสอบหากพบว่าเกิดข้อบกพร่อง

เกิดขึ้นทำาให้งานที่ได้ไม่ตรงเป้าหมายหรือผลงานไม่ได้

มาตรฐาน  ให้ปฏิบัติการแก้ไขตามลักษณะปัญหาที่พบ

มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด  ดังตารางที่  5
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ตารางที่ 5  ปัญหาข้อจำากัดของการดำาเนินงานตามกระบวนงานสารบรรณและธุรการ กระบวนงานเบิกค่าตอบแทน 

      การสอน งานบริหาร สำานักวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ด้านการแก้ไขปัญหา (ACT)

การบริหารคุณภาพเป็นการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

ของงานแยกเป็นรายด้าน
x SD แปรผล

การแก้ไขปัญหา (ACT)

1. ผลการตรวจสอบ หากพบว่าเกิดข้อบกพร่องเกิดขึ้นทำาให้

งานที่ได้ไม่ตรงเป้าหมายหรือผลงานไม่ได้มาตรฐาน  

ให้ปฏิบัติการแก้ไขตามลักษณะปัญหาที่พบ

2.00 1.41 มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด

2. ถ้าผลงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมาย ต้องแก้ไขที่ต้นเหตุ 1.50 .70 มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด

3. ถ้าพบความผิดปกติใดๆ  ให้สอบสวนค้นหาสาเหตุแล้ว

ทำาการป้องกัน เพื่อไม่ให้ความผิดปกตินั้นเกิดขึ้นซำ้าอีก

1.50 .70 มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด

4. ระยะเวลาการรายงานขึ้นอยู่กับนโยบายในแต่ละเรื่องที่

จะกำาหนดระยะเวลา  เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ครึ่งปี หรือ

สิ้นปี

1.50 .70 มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด

5. มีกระบวนการทำางานอยู่  4 ขั้นตอน เริ่มต้นด้วยการ

วางแผน การดำาเนินงานตามแผนการตรวจสอบข้อมูล และ

การแก้ไขปัญหา  

1.50 .70 มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด

รวม ACT 1.60 0.85 มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด

5.2  แนวทางในการปรับปรุงกระบวนงานด้าน

การบรหิาร สำานกัวชิาศึกษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

 ผลการศึกษา พบว่า แนวทางการพัฒนา

ปรับปรุงกระบวนงานสนับสนุนใหม่ของงานบริหาร  

โดยมีวิธีการแบ่งกลุ่มระดมสมองระหว่างบุคลากรกับ 

ผูบ้รหิาร และได้กำาหนดกรอบการทำางานร่วมกบับคุลากร

ในสำานักวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งจะนำาเสนอในระยะที่ 1 คือ

กระบวนงานท่ีตอบสนองการให้บริการโดยสนับสนุน

ทกุกระบวนงานภายในสำานกัฯ เนือ่งจากกลุม่งานบรหิาร

เป็นฝ่ายที่ต้องปฏิบัติงานสนับสนุนทุกกระบวนงานเพื่อ

ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด  ดังนั้นการเชื่อม

โยงการทำางานระหว่างกลุ่มงานถือเป็นส่วนท่ีสำาคัญท่ี

ต้องพัฒนาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน กระบวนงานที่

มีปัญหามากที่สุดคือระบบงานสารบรรณ การออกเลข

ทะเบยีนหนงัสอืราชการ การส่งหนงัสอืราชการและการ

รบัหนงัสือราชการ ยงัไม่มีกระบวนการพฒันาระบบงาน 

การวางแผนการปฏบิติังาน การตรวจสอบการปฏบัิติงาน 

หรอืไม่ได้มีการปฏบัิติงานทีเ่ป็นไปตามเกณฑ์การบรหิาร

คณุภาพทีมุ่่งผลสัมฤทธ์ิของงาน (PDCA)  และการสบืค้น

ข้อมูลของบุคลากร การประสานงานเก่ียวกับหนังสือ  

คำาสั่ง ประกาศ ต่างๆ  ยังไม่มีความคล่องตัว และรวดเร็ว 

แนวทางในการพัฒนา

P =  บุคลากรควรจัดทำาแผนปฏิบัติงานที่สามารถ

ดำาเนินการให้บรรลุผลสำาเร็จได้ (Achievable) เลือกวิธี

การแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงการดำาเนินงานโดยร่วม

กันวิเคราะห์และวิจารณ์ทางเลือกต่างๆ ผ่านการระดม 

ความคิด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิก 

เพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุด

D = บุคลากรทีร่บัผดิชอบกระบวนงานสารบรรณ

และธุรการ กระบวนงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ

สอน ควรมีวิธีการขั้นตอนการแยกแยะกิจกรรมต่างๆ  

ทีต้่องกระทำา  มีการพฒันาขดีความสามารถในการทำางาน
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ร่วมกบัเพือ่นร่วมงาน  และยอมรบัฟังคำาวจิารณ์ของผูอ้ืน่

เพื่อนำามาใช้ในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น

C = บุคลากรควรกำาหนดวัตถุประสงค์ของการ

ตรวจสอบกระบวนการดำาเนินงาน รวบรวมข้อมูลท่ี

เกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนงานเพื่อวิเคราะห์ปัญหา 

พิจารณากระบวนการท่ีสำาคัญเพื่อแสดงให้เห็นคุณภาพ

ของผลงานท่ีได้รับในแต่ละข้ันตอน เปรียบเทียบกับ

ที่ได้วางแผนไว้ มีการรายงานผลการดำาเนินงานรอบ  

3 เดอืน 6 เดอืน 9 เดอืน 12 เดอืน เสนอผลการดำาเนนิงาน

ทั้งมาตรการป้องกันความผิดพลาดหรือความล้มเหลว  

มีวธีิการแก้ไขจดุบกพร่องผลการดำาเนินการต่างๆ เพือ่หา

แนวทางแก้ไขให้ดีขึ้น

A = บุคลากรควรมีการตรวจสอบการปฏิบัติ

งานอยู่อย่างสมำ่าเสมอ  หากพบว่าเกิดข้อบกพร่องเกิด

ขึ้นทำาให้งานท่ีได้ไม่ตรงเป้าหมายหรือผลงานไม่ได้

มาตรฐาน  ให้ปฏิบัติการแก้ไขตามลักษณะปัญหาที่พบ

5.3  ติดตามผลการปฏบิติังานทีป่รบัปรงุกระบวน

งานด้านการบริหาร สำานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น

 การติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางการ

พัฒนาปรับปรุงกระบวนงานสนับสนุนใหม่ของงาน

บริหาร โดยมีวิธีการแบ่งกลุ ่มระดมสมองระหว่าง

บุคลากรกับผู้บริหาร ได้กำาหนดให้บุคลากรปฏิบัติงาน

ที่เป็นไปตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

ของงาน (PDCA) และนำาเสนอปัญหา อุปสรรคในการ

ปฏบัิติงานทกุประเด็นเข้าท่ีประชมุบคุลากรประจำาสำานัก

วชิาศกึษาทัว่ไป  ทัง้นีเ้พื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและหา

แนวทางการพฒันาปรบัปรงุกระบวนงานสนบัสนุนใหม่

ของงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป  ดังตารางที ่6

ตารางที่ 6  เปรียบเทียบผลการดำาเนินงานที่ปรับปรุงกระบวนงานด้านการบริหาร สำานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย 

    ขอนแก่น

ก่อนดำาเนินงาน ตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพ 

(PDCA)

หลังดำาเนินการ ตามผลสัมฤทธิ์ของงาน (PDCA)

P =  บุคลากรไม่ได้มีการจัดทำาปฏิทินหรือแผนการ

ดำาเนินงาน ทำาให้ไม่สามารถกำากับติดตามผลงานให้

บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้

P =  บุคลากรมีการจัดทำาแผนปฏิบัติงานที่สามารถดำาเนิน

การให้บรรลุผลสำาเร็จได้ (Achievable) เลือกวิธีการแก้ไข

ปัญหาหรือปรับปรุงการดำาเนินงานโดยร่วมกันวิเคราะห์

และวิจารณ์ทางเลือกต่างๆ ผ่านการระดมความคิด และ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากรในที่ประชุมบุคลากร

ประจำาเดือน สำานักวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อตัดสินใจเลือกวิธี

การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุด

D = บุคลากรที่รับผิดชอบกระบวนงานยังไม่มีขั้น

ตอนการปฏิบัติงานหรือวิธีการสื่อสารให้บุคลากร

ในสำานักฯ สามารถเข้าใจกระบวนการดำาเนินงาน

ของตนเองที่ปฏิบัติเป็นประจำาได้ตามขั้นตอนหรือ

วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐาน 

D = บุคลากรที่รับผิดชอบกระบวนงานสารบรรณและ

ธุรการ กระบวนงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน 

สามารถเขียนคู่มือหรือวิธีการขั้นตอนการแยกแยะ

กิจกรรมต่างๆ ที่ต้องกระทำา  มีการพัฒนาขีดความสามารถ

ในการทำางานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน  และยอมรับฟังคำา

วิจารณ์ของผู้อื่นเพื่อนำามาใช้ในการปรับปรุงงานได้ดียิ่งขึ้น
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ก่อนดำาเนินงาน ตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพ 

(PDCA)

หลังดำาเนินการ ตามผลสัมฤทธิ์ของงาน (PDCA)

C = บุคลากรไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหา ที่เกิดจาก

การปฏิบัติงานประจำา และไม่มีระบบการรายงาน

ผลการดำาเนินงาน เนื่องจากการปรับโครงสร้างการ

ดำาเนินงานของกลุ่มบริหารไม่มีหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้า

งานที่สามารถเป็นที่ปรึกษาหรือหารือเกี่ยวงานที่มี

ปัญหา และต้องได้รับการแก้ไขในระดับบุคคล หรือ

ระดับองค์กรได้

C = บุคลากรมีการกำาหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจ

สอบกระบวนการดำาเนินงาน รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมดในกระบวนงาน สามารถวิเคราะห์ปัญหา พิจารณา

กระบวนการที่สำาคัญในแต่ละขั้นตอน สามารถเปรียบ

เทียบกับที่ได้วางแผนไว้ มีการรายงานผลการดำาเนินงาน

รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน เสนอผลการดำาเนิน

งานทั้งมาตรการป้องกันความผิดพลาดหรือความล้มเหลว 

มีวิธีการแก้ไขจุดบกพร่องผลการดำาเนินการต่างๆ เพื่อหา

แนวทางแก้ไขให้ดีขึ้น

A = บุคลากรไม่มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

หากพบว่าเกิดข้อบกพร่องเกิดขึ้นทำาให้งานที่ได้

ไม่ตรงเป้าหมายหรือผลงานไม่ได้มาตรฐาน  

A = บุคลากรมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานอยู่อย่าง

สมำ่าเสมอ  และสามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับบุคคลที่ไม่

ส่งผลกระทบต่อองค์กร โดยแก้ไขปัญหาตามลักษณะงาน

หรือปัญหาที่พบ

6. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา

ผู้ศึกษาได้สรุปผลการศึกษาจากผลการวิเคราะห์

ปัญหาข้อจำากัดของการดำาเนินงานตามกระบวนงาน

สนับสนุนงานด้านการบริหาร สำานักวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าปัญหาข้อจำากัดของการ

ดำาเนินงานตามกระบวนงานสารบรรณและธุรการ 

กระบวนงานเบิกค่าตอบแทนการสอน งานบรหิาร สำานกั

วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภาพรวม 

องค์กรไม่ได้มีการวางระบบและออกแบบกระบวนงาน 

และการมอบหมายงานท่ีไม่ตรงตามสมรรถนะหรือ

ตำาแหน่งของบุคลากรที่ถือครอง ทำาให้เกิดปัญหาใน

การปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

ดังนัน้ เม่ือพจิารณาผลการศึกษาของการบรหิารคณุภาพท่ี

มุ่งผลสัมฤทธิ์ พบว่า กระบวนงานสารบรรณและธุรการ 

กระบวนงานเบิกค่าตอบแทนการสอน มีการปฏิบัติด้าน

การตรวจสอบ (CHECK)  ของกระบวนงานอยูใ่นระดับ

น้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 รองลงมามีการปฏิบัติงาน

ด้านการแก้ไขปัญหา (ACT) อยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 1.60 ตามลำาดับ ประเด็นแนวทางในการพัฒนา 

พบว่า โดยภาพรวมงานบริหาร สำานักวิชาศึกษาทั่วไป  

มีการใช้หลักการตามวงจรคุณภาพ หรือวงจรเดม่ิง 

มี 4 ขั้นตอน (3)  ในการนำาหลักการดังกล่าวมาปรับปรุง

และพัฒนากระบวนงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ได้แก่  ด้านการวางแผน (P) บุคลากรควรจดัทำาแผนปฏบัิติ

งานทีส่ามารถดำาเนินการให้บรรลผุลสำาเรจ็ได้ (Achievable) 

โดยร่วมกันวิเคราะห์และวิจารณ์ทางเลือกต่างๆ ผ่าน

การระดมความคิด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ

บุคลากรเพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะ

สมที่สุด ด้านการปฏิบัติตามแผน (D) บุคลากรท่ีรับ

ผิดชอบกระบวนงานสารบรรณและธุรการ กระบวน

งานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน มีวิธีการขั้นตอน 

การปฏิบัติงาน มีการพัฒนาขีดความสามารถในการ

ทำางานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน และยอมรับฟังคำาวิจารณ์

ของผู ้อื่นเพื่อนำามาใช ้ในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น  

ด้านการตรวจสอบ (C) บุคลากรมกีารกำาหนดวตัถปุระสงค์

ของการตรวจสอบกระบวนการดำาเนินงาน วิเคราะห์

ปัญหาพิจารณากระบวนการท่ีสำาคัญ เพื่อแสดงให้เห็น
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คุณภาพของผลงานท่ีได้รบัในแต่ละข้ันตอน มีการรายงาน

ผลการดำาเนินงานรอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

เสนอผลการดำาเนินงานต่อผู้บริหารเพื่อป้องกันความ

ผิดพลาดหรือความล้มเหลวหาแนวทางแก้ไขให้ดีข้ึน  

ด้านการแก้ไขปัญหา (A) บุคลากรมีการตรวจสอบ

การปฏิบัติงานอยู่อย่างสมำ่าเสมอ จากการวิจัยดังกล่าว

สอดคล้องกบัการลดระยะเวลา การลดข้ันตอนการปฏบัิติ

งานหรือการยุบรวมกระบวนงานต่างๆ ท่ีเป็นไปตาม

มาตรฐานสำานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งได้กำาหนดเกณฑ์คุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental 

Level, FL) (2)  หน่วยงานภาครฐัจำาเป็นต้องนำาหลกัเกณฑ์

ดังกล่าวมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในปัจจุบัน

7. ข้อเสนอแนะสำาหรบัการทำาวจัิยครัง้ต่อไป

7.1 บุคลากรควรมีการปรับปรุงกระบวนงาน

ทุกกระบวนงานให้มีการปฏิบัติงานเชื่อมโยงกัน มีการ

กำาหนดรปูแบบ การออกแบบระบบงานท่ีสามารถปฏบัิติ

งานได้จรงิ และเป็นไปตามเกณฑ์การบรหิารคณุภาพทีมุ่่ง

ผลสัมฤทธิ์ของงาน (PDCA)

7.2 บุคลากรควรได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพ  

ด้านการให้บริการ โดยเฉพาะการยิ้มแย ้มแจ ่มใส  

การมีไมตรีจิตท่ีดี พร้อมให้บริการด้วยความเต็มใจ 

เป็นการพัฒนาอีกด้านหน่ึงของบุคลากร เพื่อการปฏิบัติ

งานที่ดียิ่งขึ้น

7.3 บุคลากรควรมีข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะ  

ในการปฏิบัติงาน หรือมีการยอมรับฟังคำาวิจารณ์ของ 

ผู้อื่นเพื่อนำามาใช้ในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น

8. กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการปฏิบัติราชการ สำานักวิชาศึกษาท่ัวไป  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป  จำานวน  390 คน เครื่องมือ

ที่ใช้คือแบบสอบถาม (questionnaire)  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า

1. ด้านสิ่งอำานวยความสะดวก พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านสิ่งอำานวยความสะดวก เรื่องความเพียงพอ

ของ “สือ่ อปุกรณ์ต่างๆในหอ้งเรยีน” ทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารดา้นการเรยีนการสอน อยูใ่นระดับมาก มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.84

2. ด้านเจา้หน้าที/่บคุลากร พบวา่ เจา้หนา้ท่ีใหบ้รกิารท่ีดี เชน่ สามารถตอบคำาถามและชีแ้จงข้อสงสยั  ใหค้ำาแนะนำา  

ช่วยแก้ปัญหา มีข้อแนะนำาเรื่องต่างๆ เช่น การลงทะเบียนเรียน และเจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกัน 

ทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65  

3. ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้

บริการนักศึกษาในเรื่องมีความเป็นธรรมของข้ันตอนการให้บริการต่างๆ (เรียงตามลำาดับก่อนหลังมีความเสมอภาค 

เท่าเทียมกัน) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52  

4. ปัญหาและข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มบริเวณพื้นที่จอดรถ ควรมีหลังคาบริเวณหน้าอาคารเรียน เพราะไม่สะดวก

ในการเดินทางมาใชบ้รกิารเนือ่งจากในชว่งฤดูฝนตกทำาใหเ้ปอืกฝนกอ่นเขา้มาน่ังเรยีน ชว่งฤดูรอ้นอากาศกร็อ้นมากและ

การเขา้ถงึข้อมูลการประเมินการเรยีนการสอนบนเวบ็ไซต์ไม่สามารถเข้าไปประเมินผลได้ ควรปรบัปรงุระบบใหส้ามารถ

เข้าไปใช้งานได้รวดเร็วข้ึน และด้านอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปควรมีเทคนิควิธีการสอนท่ีดีกว่าการบรรยาย 

เพียงอย่างเดียว ทำาให้ไม่เกิดกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน

คำ�สำ�คัญ : ความคิดเห็น การปฏิบัติราชการ  
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Abstract

This Students’ Attitude Towards Official Performing of General Education Officers, Khon Kaen University, 

Target groups include: Students enrolled in general education course of 390 questionnaires were used. (Questionnaire) 

The statistics used to analyze the data were frequency,  percentage,  average, standard deviation.

The results showed that

1. Facilities found that most were satisfied with the facilities. The adequacy of the “media devices in the 

classroom,” which is used to provide instruction. At a high level with an average of 3.84

2. The officers / personnel officers found that (in general) are competent to provide such services available to 

answer questions and clarify doubts advice to help solve problems with recommendations for things like enrolling. 

Service to clients and staff alike at all. Without discrimination on many levels. with an average of 3.65

3. The process/procedure provided showed that most were satisfied with the processes / procedures for serving 

students in the fairness of the procedure for service providers. (In order of precedence with equality) at a high level. 

with an average of 3.52

4.  Problems and Suggestions Should increase the parking area Should a covered area in front of the school 

building. Because it is not convenient to use because during the rainy season, rain mud before sat. Summer weather 

is very hot and access to information, assessment, instruction on site could not be evaluated. The system should be 

able to work more quickly. And teacher education courses should be taught how to better describe alone. Make the 

learning process in the classroom.

Keywords :  Attitude, Official Performing

1.บทนำ�

โครงสร้างการบรหิารจดัการองค์กรของมหาวทิยาลยั

ขอนแก่น มีคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย ศูนย์ สถาบัน 

สำานัก วิทยาเขต และส่วนงานอ่ืนๆ ท่ีดำาเนินงานตาม

วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุอย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการเปลี่ยนแปลง

ระบบบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้สามารถดำาเนินงาน

ได้อย่างคล่องตัว ลดความซำ้าซ้อนของกระบวนการ

ทำางานได้อย่างเป็นรูปธรรม(1) โดยเฉพาะการปรับปรุง

และเปลี่ยนแปลงหน่วยงานภายใต้สำานักงานอธิการบดี 

ซ่ึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำาเนินไปเรียบร้อยแล้ว 

ทั้งน้ีหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สำานักงานอธิการบดีได้

พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม

ของบุคลากรทุกคน แนวทางการบริหารงานของแต่ละ

องค์กรภายใต้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

ของการทำางานอย่างต่อเนื่องและพัฒนาประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการทำางาน สามารถลดความซำ้าซ้อน

กระบวนการทำางานของหน่วยงานที่มีภารกิจเหมือนกัน 

บทบาทหน้าท่ีในการดำาเนนิงานทีไ่ม่แตกต่างกนั บคุลากร

สามารถโอนหรือโยกย้ายตำาแหน่งงาน ยึดหลักการมอบ

และกระจายอำานาจ และสามารถส่งเสริมสนับสนุน 

เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรในสายงานวิชาชีพ

ได้ตรงตามตำาแหน่งมาตรฐานการทำางานได้เป็นอย่างดี 

สำานักวิชาศึกษาทั่วไป มีโครงสร้างการบริหาร

จัดการของสำ านักวิชา ศึกษาทั่ ว ไป  ตามมติสภา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีมติเห็นชอบให้จัดต้ัง สำานัก

วิชาศึกษาท่ัวไป ให้ดำาเนินการจัดการเรียนการสอนวิชา

ศึกษาทั่วไป (ประกาศ มข. ฉบับที่ 351/2544) ซึ่งได้เปิด

ให้บรกิารจัดการเรยีนการสอนในหลกัสูตรเดิม พ.ศ.2548 
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และปัจจุบันได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่กลุ ่มวิชาต่างๆ 

ตามเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มวิชาภาษา 2) กลุ่มวิชา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์  ผลจากการดำาเนินงานตามระบบ

บริหารจัดการตามโครงสร้างเดิมของสำานักฯ ท่ีผ่านมา

ได้มีการประชุมกำาหนดประเด็นปัญหาอุปสรรคและ

แนวทางแก้ไขร่วมกันของผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน และ

บุคลากรสายสนับสนุน เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคต่อ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ กระบวนการ

ทำางานด้านการเงินและงบประมาณ งานสารสนเทศเพื่อ

การบริหาร การบริหารความเส่ียง การจัดการเรียนการ

สอน การประกนัคณุภาพ การประเมนิผลการปฏบิตังิาน

ของบคุลากรทีไ่ม่มีความชดัเจน  ช่องทางในการถ่ายทอด 

ส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์ ข้ันตอนหรอืกระบวนการทำางาน

เหล่านี้ ยังพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคต่อการดำาเนิน

งานของสำานักฯ จำาเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาระบบ

บรหิารจดัการให้มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล เพือ่ให้

บรรลวุสิยัทศัน์และพนัธกจิของสำานกัฯ  ในปีงบประมาณ 

2557 สำานักฯ ได้มีโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

โดยมีกิจกรรมท่ีดำาเนินการภายใต้โครงการดังกล่าวคือ

การทบทวน/ปรบัปรงุโครงสร้างและระบบบรหิารจัดการ

ภายในท่ีเชื่อมโยงและบูรณาการท่ีมีการบริหารจัดการ 

ที่ดี และได้ดำาเนินการทำาประชาพิจารณ์เสนอโครงสร้าง

ที่ปรับปรุงใหม่ นำาเสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ

อำานวยการเรียบร้อยแล้วเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2557  

ทีผ่่านมา ภายใต้การปรบัปรงุโครงสร้างฯ ดังกล่าว มกีลุม่

ภารกิจบริหารและกลุ่มภารกิจแผนและประกันคุณภาพ 

ได้ยุบรวมกระบวนงานเข้าด้วยกัน เป็นงานบริหารเพียง

กลุ่มเดียว 

ดังนั้นจากการรวมกลุ่มภารกิจทั้ง 2 กลุ่มให้เหลือ

เพียง 1 กลุ่ม คืองานบริหาร และภายใต้ของบริบทการ

ทำางาน ซ่ึงมีกระบวนงานท่ีสนับสนุนงานบริหารและ

งานจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย

วิสัยทัศน์และพันธกิจของสำานักฯ การกำาหนดรูปแบบ

กระบวนงานให้มีความชดัเจนและหาแนวทางการพฒันา

งานของกลุ่มงานบริหาร ซึ่งในปัจจุบันการทำางานของ

บุคลากรยังขาดการทำางานท่ีเช่ือมโยงกัน ความไม่เข้าใจ

ตรงกัน และมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน จากปัญหา

และอุปสรรคดังกล่าวฯ ผู ้วิจัยเล็งเห็นความสำาคัญที่

จะศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อผลการปฏิบัติ

ราชการ สำานักวิชาศึกษาท่ัวไป ซึ่งเน้นท่ีกระบวนการ

ให้บริการกับนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน ซ่ึงถือว่าเป็น 

ผูม้ารบับรกิารจากการให้บรกิารการจดัการเรยีนการสอน

รายวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้การวัดความพึงพอใจในการ

ให้บริการจากกระบวนงานด้านต่างๆ ของงานบริหาร

ที่สนับสนุนทุกกลุ่มงานมีความพึงพอใจหรือไม่อย่างไร  

โดยกลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่คือนักศึกษาทีล่งทะเบยีนเรยีน

รายวิชาศึกษาทั่วไป และจะนำาปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจาก

การปฏิบัติงานน้ันนำามาพัฒนาลดขั้นตอนการให้บริการ

ได้มากน้อยเท่าไหร่ ผลที่ได้จะสามารถตอบตัวชี้วัดความ

สำาเร็จขององค์กรต่อไป

2.วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการ

ปฏิบัติราชการ สำานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น  

2.2 เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของการ

ปฏิบัติราชการ สำานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น  

3. ขั้นตอนในก�รดำ�เนินก�รวิจัย 

1. เตรียมการวางแผน ศึกษาปัญหาอุปสรรค  

การสังเกต การสะท้อนผลการปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม

ระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน บุคลากรสายสนับสนุน

ทุกคนในสำานักฯ 

2. สร ้างเครื่องมือแบบสอบถาม โดยผู ้วิจัย 

ต้ังคำาถามให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย นำาเครื่อง

ท่ีพัฒนาโดยผ่านผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยทดสอบความเท่ียง

ตรงของแบบสอบถาม และนำาแบบสอบถามไปทดลอง

ใช้กบัประชากรจำานวนหนึง่ทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกบักลุม่
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กลุ่มตัวอย่าง ก่อนจะนำาแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม

ข้อมูลจริงๆ และนำาผลการตอบมาพิจารณาด้านความ

ชัดเจนของคำาชี้แจง ข้อคำาถาม วิธีการตอบ ปฏิกิริยาที่มี

ต่อคำาถาม เป็นต้น

3.  แจกแบบสอบถามท่ีผ่านผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบ

แล้วให้นักศึกษาทำาแบบสอบถาม 

4.  นำาแบบสอบถามทีเ่กบ็รวบรวมมาวเิคราะห์เพือ่

วัดระดับความพึงพอใจในแต่ละด้านของการให้บริการ

5.  วิเคราะห์แบบสอบถามจำานวน 390 ชุด 

6.  สรปุและจดัทำารายงานผลการวเิคราะห์ เพือ่จดั

ทำารายงานผลการวิจัยที่สมบูรณ์

4. วิธีดำ�เนินง�น

4.1  ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง ผู้วิจัยใช้วิธีการ

สุ่มตัวอย่าง ดังนี้

 4.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้

สูตรการคำานวณขนาดตัวอย่างด้วยวิธี(2) ดังนี้

                n    =      N

                                 1+N(e)2

แทนค่าสมการ

               n    =         15,000

                               1+(15,040) (0.05)2

                         =     15,000

                           7.35

                        =    390 คน

 4.1.2 กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ

นกัศึกษาทีล่งทะเบียนเรยีนรายวชิาศึกษาท่ัวไป โดยขนาด

ของประชากรจำานวน 15,000 คน โดยกลุ่มตัวอย่างท่ี

ระดับความถกูต้องท่ี 5%  หรอืระดับความคลาดเคลือ่นท่ี 

0.05  จากการคำานวณหาขนาดกลุม่ตัวอย่าง ได้เท่ากบั 390 คน

5. ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนท่ี 1 แจกสอบแบบสอบถามผู้มารับบริการ 

จำานวน 390 ชุด ให้กับกลุ ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา 

ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จำานวน 390 คน

ส่วนที่ 2 สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะจากการ

แจกแบบสอบถามเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความคิด

เห็นต่อการปฏิบัติราชการของสำานักวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา

ระบบการให้บริการ

6. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัยตามกรอบแนวคิด

ของการวจิยั ดังนี ้โดยออกแบบสอบถาม เป็น 2 ส่วน ดังน้ี

ส่วนที่ 1 ใช้แบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคล 

ได้แก่  เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา

ส่วนที ่2 เป็นคำาถามแบบปลายเปิดเพือ่ให้นกัศึกษา

ได้แสดงความคดิเกีย่วกบัปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการ

ปฏิบัติราชการของสำานักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการให้

บริการ

7. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

7.1 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดย

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์แสดงจำานวน  

ค่าเฉลีย่ ค่ารอ้ยละ จำานวน 390 ชุด จากกลุม่ตวัอย่าง และ

แปรผล แบ่งช่วงระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังนี้

 คะแนนเฉลี่ย  4.21 – 5.00  หมายความว่า  

มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

 คะแนนเฉลี่ย  3.41 – 4.20  หมายความว่า  

มีความพึงพอใจในระดับมาก

 คะแนนเฉลี่ย  2.61 – 3.40  หมายความว่า  

มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง

 คะแนนเฉลี่ย  1.81 – 2.60  หมายความว่า  

มีความพึงพอใจในระดับน้อย

 คะแนนเฉลี่ย  1.00 –1.80   หมายความว่า  

มีความพึงพอใจในระดับ น้อยที่สุด

การแปลความหมายของคะแนน มีการแบ่ง

คะแนนเฉลี่ยเป็น 5 ระดับ เพื่อแปรผล(3)

7.2 การวิ เคราะห์ข ้อมูลจากแบบปลายเป ิด

เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเกี่ยวกับปัญหาและ 
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ข้อเสนอแนะ ใช้รูปแบบเขียนบรรยายพรรณนาให้เห็น

ถึงการให้บริการทุกด้านของสำานักวิชาศึกษาทั่วไป แบบ

ใช้ทฤษฎี และไม่ใช้ทฤษฎี (Miles & Huberman, 1994  

อ้างถึงใน นคร เสรีรักษ์และภรณี ดีราษฎร์วิเศษ(4)  

7.3 สถติิท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลคอื ค่าแจกแจง

ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

8. ขอบเขตก�รวิจัยหรือข้อตกลงเบื้องต้น 

ผูว้จิยัได้ทำาการศึกษางานวจัิยครัง้นีมี้กำาหนดกรอบ

ระยะเวลาในการดำาเนินการวิจัยต้ังแต่เดือนมิถุนายน 

2557 จนถึงเดือนมิถุนายน 2558

9. ผลก�รศึกษ�

ผู้วิจัยสรุปผลก�รศึกษ�ต�มวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 

โดยแยกผลก�รศึกษ�เป็นร�ยด้�น ได้แก่

1. ผลก�รศึกษ�คว�มคิดเห็นนักศึกษ�ต่อผลก�ร

ปฏิบัติร�ชก�ร สำ�นักวิช�ศึกษ�ทั่วไป  มีดังนี้       

 1.1 ข้อมูลทั่วไปของคุณลักษณะส่วนบุคคล

   ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่คือเพศหญิง จำานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 

55.8 รองลงมาคือชาย จำานวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 

44.2 มีอายุระหว่าง 18-22 ปี จำานวน 295 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 95.8 รองลงมามีอายุมากกว่า 37 ปี จำานวน 10 

คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 มีอายุระหว่าง 28-32 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 0.6 อายุระหว่าง 23-27 ปี จำานวน 1 คน คิดเป็น

ร้อยละ 0.3 ตามลำาดับ  สถานภาพส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา 

จำานวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 96.1 รองลงมาคือเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย จำานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 

เป็นอาจารย์ผู้สอน จำานวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.9   

ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาคือกำาลังศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1-2 จำานวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 

95.1 รองลงมาคือ จบการศึกษาระดับปรญิญาเอก จำานวน 

6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 จบระดับปรญิญาโท จำานวน 5 คน 

คดิเป็นร้อย 1.6 จบระดับปรญิญาตร ีจำานวน 3 คน คดิเป็น

ร้อย 1.0  และกำาลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4 

จำานวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามลำาดับ  

 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของ

สำานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีดังนี้

 1.1.1 ด้านกระบวนการ / ขัน้ตอนการให้บรกิาร

นักศึกษา

  ผลการศึกษาพิจารณาแยกเป็นรายข้อ  

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการนักศึกษาใน

เรื่องมีความเป็นธรรมของข้ันตอน การให้บริการต่างๆ  

(เรียงตามลำาดับก่อนหลัง  มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) 

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 รองลงมาคือเรื่อง

ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนำาขั้นตอน 

ในการ ให้บริการด้านต่างๆ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.42 และมีขั้นตอนการบริการ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

เข้าใจง่าย อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 

ตามลำาดับ ดังแสดงตารางที่ 1

 1.1.2 ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร

   ผลการศึกษาพิจารณาแยกเป็นรายข้อ  

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ

ด้านเจ้าหน้าที/่บุคลากร เรือ่ง เจ้าหน้าท่ี (ทัว่ไป) มีความรู้ 

ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบ

คำาถาม  และชี้แจงข้อสงสัย  ให้คำาแนะนำา ช่วยแก้ปัญหา  

มีข้อแนะนำาเรื่องต่างๆ เช่น การลงทะเบียนเรียน และ 

เจ้าหน้าท่ีให้บริการต่อผู ้รับบริการเหมือนกันทุกราย  

โดยไม่เลอืกปฏบัิติ อยูใ่นระดับมาก มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.65  

รองลงมาคือเรื่องสามารถอธิบายขั้นตอนการบริการ  

ไม่ยุ ่งยากซับซ้อน เข้าใจง่าย ได้อย่างละเอียดชัดเจน  

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 และเจ้าหน้าท่ี

ให้บริการด้วยคำาพูดท่ีสุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส นุ่มนวล  

ไม่แสดงกิริยารังเกียจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.54 ตามลำาดับ ดังแสดงตารางที่ 2
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ต�ร�งที ่1  สรปุความพงึพอใจด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนการให้บรกิารนกัศึกษารวมค่าเฉลีย่และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

   แยกเป็นรายข้อ

คว�มพึงพอใจต่อกระบวนก�ร/ขัน้ตอนก�รให้บรกิ�รนกัศกึษ� SD. x แปรผล

1. ขั้นตอนการบริการ ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเข้าใจง่าย .91 3.37 ระดับความพึงพอใจปานกลาง

2. ความชัดเจนในการอธิบาย  ชี้แจง  และแนะนำาขั้นตอนใน             

    การให้บริการด้านต่างๆ 

.85 3.42 ระดับความพึงพอใจมาก

3. การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานมีความสะดวก รวดเรว็ .90 3.31 ระดับความพึงพอใจปานกลาง

4. ระยะเวลาในการติดต่อประสานงานเหมาะสม .88 3.36 ระดับความพึงพอใจปานกลาง

5. ความเป็นธรรมของขั้นตอน  การให้บริการต่างๆ (เรียงตาม 

    ลำาดับก่อนหลัง  มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน)

.98 3.52 ระดับความพึงพอใจมาก

รวม 0.90 3.39 ระดับคว�มพึงพอใจป�นกล�ง

ต�ร�งที่ 2 สรุปความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรการให้บริการนักศึกษารวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

  แยกเป็นรายข้อ

คว�มพึงพอใจต่อเจ้�หน้�ที่/บุคล�กรก�รให้บริก�รนักศึกษ� SD. x แปรผล

1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยคำาพูดท่ีสุภาพ  ยิ้มแย้ม  แจ่มใส นุ่ม 

    นวล ไม่แสดงกิริยารังเกียจ

.91 3.54 ระดับความพึงพอใจมาก

2. ความเอาใจใส่  กระตือรอืร้น  และความพร้อมในการให้บรกิาร 

   ของเจ้าหน้าที่

.87 3.49 ระดับความพึงพอใจมาก

3. เจ้าหน้าที ่(ท่ัวไป) มีความรูค้วามสามารถในการให้บรกิาร เช่น  

    สามารถตอบคำาถาม  และชีแ้จงข้อสงสยั  ให้คำาแนะนำา ช่วยแก้ 

   ปัญหา มีข้อแนะนำาเรื่องต่างๆ เช่น การลงทะเบียนเรียน 

.91 3.65 ระดับความพึงพอใจมาก

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย 

   โดยไม่เลือกปฏิบัติ

.97 3.65 ระดับความพึงพอใจมาก

5. สามารถอธิบายขั้นตอนการบริการ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

    เข้าใจง่าย ได้อย่างละเอียดชัดเจน

1.96 3.58 ระดับความพึงพอใจมาก

รวม 1.12 3.58 ระดับคว�มพึงพอใจม�ก

 1.1.3 ด้านสิ่งอำานวยความสะดวก

 ผลการศึกษาพิจารณาแยกเป็นรายข้อ  

พ บ ว ่ า  ผู ้ ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม ส ่ ว น ใ ห ญ ่ มี ค ว า ม 

พึงพอใจด้านส่ิงอำานวยความสะดวก เรื่องความเพียงพอ  

ของ “ส่ือ อุปกรณ์ต่างๆในห้องเรียน” ท่ีใช้ในการให้

บริการด้านการเรียนการสอน และมีจำานวนอาจารย์ 

ผู้สอน และบุคลากรเพียงพอกับความต้องการ อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 รองลงมาคือความ

สะอาดของสถานท่ีให้บริการ โต๊ะ เก้าอี้สำาหรับน่ังเรียน

อุปกรณ์ต่างๆ มีความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้

บริการโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 

และสถานทีต้ั่งของอาคารเรยีน  ห้องเรยีน  สะดวกในการ

เดินทางมารับบริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.70 ตามลำาดับ ดังแสดงตารางที่ 3
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เม่ือพิจารณาภาพรวมของการสอบถามความ 

พึงพอใจของผู ้มารับบริการ โดยแยกเป็นรายด้าน  

พบว่า ด้านเจ้าหน้าที/่บุคลากร มีความพงึพอใจระดับมาก  

ค่าเฉลี่ย 3.71 รองลงมาคือด้านสิ่งอำานวยความสะดวก  

ค่าเฉลี่ย 3.58 และด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้

บรกิารนกัศึกษามีความพงึพอใจระดับมาก  ค่าเฉลีย่ 3.39  

ตามลำาดับ ดังตารางที่ 4

ต�ร�งที ่3  สรปุความพงึพอใจด้านส่ิงอำานวยความสะดวกการให้บรกิารนกัศึกษารวมค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  

   แยกเป็นรายข้อ

คว�มพึงพอใจต่อสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

ก�รให้บริก�รนักศึกษ�

SD. x แปรผล

1. สถานที่ตั้งของอาคารเรียน  ห้องเรียน  สะดวกในการเดิน 

    ทางมารับบริการ

.88 3.70 ระดับความพึงพอใจมาก

2. ความเพียงพอของสิ่งอำานวยความสะดวก  เช่น  ที่จอดรถ  

    ห้องนำา้ ท่ีน่ังคอยรบับรกิาร ส่ือการเรยีนรูป้ระจำาห้องเรยีน 

    ภายในและภายนอก

1.03 3.38 ระดับความพึงพอมาก

3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ โต๊ะ เก้าอี้สำาหรับนั่ง 

    เรียนอุปกรณ์ต่างๆ มีความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช ้

    บริการโดยรวม

.87 3.83 ระดับความพึงพอใจมาก

4. ความเพียงพอของ  “สื่อ อุปกรณ์ต่างๆในห้องเรียน” 

    ที่ใช้ในการให้บริการด้านการเรียนการสอน

.86 3.84 ระดับความพึงพอใจมาก

5. สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเรียน มีจำานวนและปริมาณ

    ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการให้บริการด้านการเรียน    

    การสอน

.92 3.84 ระดับความพึงพอใจมาก

รวม 0.91 3.71 ระดับคว�มพึงพอใจม�ก

ต�ร�งที่ 4  สรุปภาพรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจนักศึกษาต่อผลการปฏิบัติราชการของ   

    สำานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น แยกเป็นรายด้าน

คว�มพึงพอใจต่อด้�นต่�งๆ ของหน่วยง�น SD. x แปรผล

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการนักศึกษา 0.90 3.39 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร 1.12 3.58 มีความพึงพอใจในระดับมาก

ด้านสิ่งอำานวยความสะดวก 0.91 3.71 มีความพึงพอใจในระดับมาก
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10. สรุป/อภิปร�ยผล

การศึกษาความคิดเห็นนักศึกษาต่อผลการปฏิบัติ

ราชการ ของสำานักวิชาศึกษาทั่วไป โดยใช้แบบสอบถาม

ความพึงพอใจจากผู ้มารับบริการซึ่งกลุ ่มตัวอย ่าง

เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป  

ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือเพศ

หญิง จำานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 มีอายุระหว่าง  

18-22 ปี จำานวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 95.8 สถานภาพ

ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา จำานวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 

96.1 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาคือกำาลังศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1-2 จำานวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 

95.1 สอดคล้องกับทิรัศม์ชญา  พิพัฒน์เพ็ญ และคณะ(5) 

ศึกษาเรื่องการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครสงขลา พบว่า 

ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/

บคุลากรผูใ้ห้บรกิาร ด้านสิง่อำานวยความสะดวก ด้านผล

สัมฤทธ์ิการให้บริการ ความพึงพอใจโดยรวมประชาชน 

ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  

เม่ือพิจารณาผลการสอบถามความพึงพอใจโดย

แยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการ/ข้ันตอน

การให้บริการนักศึกษา ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้าน

กระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการนักศึกษาในเรื่อง  

มีความเป็นธรรมของขั้นตอน  การให้บริการต่างๆ (เรียง

ตามลำาดับก่อนหลงั  มีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั) อยูใ่น

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร 

พบว่า เจ้าหน้าท่ี (ทั่วไป) มีความรู้ความสามารถในการ

ให้บริการ เช่น สามารถตอบคำาถาม  และชี้แจงข้อสงสัย   

ให้คำาแนะนำา ช่วยแก้ปัญหา  มีข้อแนะนำาเรื่องต่างๆ เช่น 

การลงทะเบียนเรียน และเจ้าหน้าท่ีให้บริการต่อผู้รับ

บริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติอยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ด้านส่ิงอำานวยความสะดวก 

พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านส่ิงอำานวยความ

สะดวก เรื่องความเพียงพอของ “ส่ือ อุปกรณ์ต่างๆใน

ห้องเรียน” ท่ีใช้ในการให้บริการด้านการเรียนการสอน 

และมีจำานวนอาจารย์ผู้สอน และบุคลากรเพียงพอกับ

ความต้องการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84  

ตามลำาดับ

ข้อสรุปจากคำาถามปลายเปิดจากความคิดเห็น

ของนักศึกษาต่อผลการปฏิบัติราชการของสำานักวิชา

ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า ปัญหาและ 

ข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มบริเวณพื้นที่จอดรถ ควรมีหลังคา

บริเวณหน้าอาคารเรียน เพราะไม่สะดวกในการเดินทาง

มาใช้บริการเนื่องจากในช่วงฤดูฝนตกทำาให้เปือกฝน

ก่อนเข้ามาน่ังเรียน ช่วงฤดูร้อนอากาศก็ร้อนมากและ 

การเข ้ าถึงข ้อมูลการประเมินการเรียนการสอน 
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บนเวบ็ไซต์ไม่สามารถเข้าไปประเมินผลได้ ควรปรบัปรงุ

ระบบให้สามารถเข้าไปใช้งานได้รวดเร็วข้ึน และด้าน

อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปควรมีเทคนิควิธีการ

สอนที่ดีกว่าการบรรยายเพียงอย่างเดียว ทำาให้ไม่เกิด

กระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน

11. ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป

11.1 การพัฒนากระบวนงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ควรมีนโยบายที่ชัดเจนและสร้างระบบการ

ประเมินท่ีทันสมัย และนักศึกษาสามารถเข้าถึงการใช้

โปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการใช้ส่ือต่างๆ  

ในด้านการจัดการเรียนการสอน

11.2 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรควรมีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองการให้บริการท่ีดีต่อ

ผูม้ารบับรกิารและบคุลากรควรมีการพฒันาศักยภาพของ

ตนเอง โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์กับการ

ปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

12. กิตติกรรมประก�ศ

ขอขอบคุณกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ที่สนับสนุนทุนวิจัย ขอขอบคุณผู ้บริหาร 

บุคลากรสายผู้สอนบุคลากรสายสนับสนุนในสำานักวิชา

ศึกษาทัว่ไป และนกัศึกษามหาวทิยาลยัขอนแก่นทุกท่าน 
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บทคัดย่อ

การวจิยันีมี้วตัถปุระสงค์เพือ่ 1) ศึกษาผลการเรยีนรูที้ค่าดหวงัและผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของนักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 2) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

ผลการเรยีนรูท่ี้คาดหวงัและผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิของนักศึกษาสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประชากร ได้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

จ�านวน 480 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอ�านาจจ�าแนก

รายข้อ ต้ังแต่ 0.30 ถึง 0.67 และมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.93 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วย t-test (Independent Samples) และ F-test ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัย

ความคาดหวังผลการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่

ปัจจัยด้านคุณธรรมและจริยธรรม รองลงมา คือด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและด้านทักษะ

การวเิคราะห์เชงิตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 2) ปัจจยัผลการเรยีนรูจ้รงิโดยรวมอยูใ่นระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณธรรมและจริยธรรม รองลงมาคือด้าน

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 3) ผลการเปรียบเทียบระดับ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับระดับผลการเรียนรู้จริงทั้ง 6 ด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค�ำส�ำคัญ : ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  ผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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Abstract

The purpose of this research it to  1)study 6 domains of expected learning outcomes and Authentic learning 

outcomes according to TQFHED of undergraduate student education program Computer by Thai Qualification 

Framework for Higher Education  2) Compare the difference between the expected learning outcomes and the factors 

Authentic learning outcome of an Undergraduate Computer by Thai Qualification Framework for Higher Education.

Student population, including a 1-4 second semester of academic year 2014 number of 480. The instrument used was 

a 5 –rating scale questionnaire whose discrimination power values between 0.30-0.67 and entire reliability value was 

0.93. The analyzing of data used frequencies, percentages, means, standard deviation, pair sample t-test, independent 

samples t-test, and one-way ANOVA(F-test). The findinys were as follows.1) The expected results of the overall 

learning at a high level. When specifically considered The factors that most average. Factors included ethical minor 

was the relationship between the individual and the responsibility and skills, numerical analyze, communications, 

and information technology. 2) Factors learning outcomes that were at the high level. When specifically considered 

Factors that have the highest moral and ethical factors. The second is skills, interpersonal skills and responsibility, 

and learning management. 3) The comparison of expected of learning outcome and Authentic learning outcome in 

six factors found that there was significant difference at .05. 

Keyword : Expected learning outcome, Authentic learning outcome, TQF.HEd

บทน�ำ

สถานการณ์ของประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ได้มี

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ 

การเมอืง เทคโนโลยทีีทั่นสมัย ส่งผลกระทบต่อการเรยีนรู้

ของคนไทย ท้ังในเชงิบวกและเชงิลบ เช่นความรวดเรว็ใน

การติดต่อส่ือสาร การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากเครือข่าย

อินเตอร์เนตที่สามารถติดต่อส่ือสารอย่างไม่มีข้อจ�ากัด 

ทั้งนี้เพราะการศึกษาเป็นตัวกลางทางสังคมที่ส�าคัญใน

การพัฒนาคน และถ่ายทอดความรู้สู่คน สังคมมีความ

คาดหวังว่าผู ้ท่ีมีโอกาสได้เรียนในระดับอุดมศึกษาจะ

เป็นผู้ที่ถึงพร้อมซึ่งการเป็นผู้รู้จักคิด วิเคราะห์ มีความ 

รับผิดชอบ มีวิริยะอุตสาหะ และมีทักษะในสาขาที่เรียน

อย่างเป็นเลิศ การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงเป็นกุญแจ

ส�าคัญในการเรียนรู ้ตลอดชีวิต ดังน้ันการเติบโตของ

สถาบันอดุมศึกษาท้ังในภาครฐัและเอกชน วทิยาลยัชมุชน  

การศึกษาทางไกล วทิยาลยัพยาบาล และอืน่ๆ อกีมากมาย 

ได้จดัหาทางเลอืกท่ีมีประสทิธิภาพ สาหรบัการศึกษาและ

การฝึกปฏิบัติทักษะชั้นสูง(1)

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามพระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่ม

เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เป็นการศึกษาระดับต่อจาก

การศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับต�่ากว่า

ปรญิญาและระดับปรญิญา มีจดุมุง่หมายตามทีก่�าหนดใน

แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 ว่าการศึกษา

ระดับต�า่กว่าปรญิญา มุ่งส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนได้พฒันาความรู้

และทักษะวิชาชีพในระดับกลาง รวมทั้งมีความสามารถ

ในการริเริ่มประกอบการและการศึกษาระดับปริญญา  

ซ่ึงประกอบด้วยระดับปริญญาตรีและสูงกว่านั้นการ

ศึกษาระดับปริญญาตรีมุ่งส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้พัฒนา

ความรู้ความสามารถในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูง โดย

เฉพาะการประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ การริเริ่มการ

พฒันาทัง้ทางวชิาการและวชิาชพี ส่วนการศึกษาระดับสงู

กว่าปรญิญาตร ีมุ่งส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนได้พฒันาความรูแ้ละ
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ทักษะในสาขาวิชาการเฉพาะทาง ให้มีความช�านาญมาก

ย่ิงข้ึน มุ่งสร้างสรรค์ความก้าวหน้าและความเป็นเลศิทาง

วิชาการ โดยเฉพาะการศึกษาค้นคว้าวิจัย และพัฒนาองค์

ความรู้และเทคโนโลยี (2) 

ดังนั้นเพื่อให้มาตรฐานของผู้เรียนท่ีเข้าศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษามีมาตรฐานในระดับนานาชาติ และ 

มีเกณฑ์การประเมินมาตรฐานและคุณภาพไปในทิศทาง

เดียวกัน คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานอุดมศึกษา

จึงได้ก�าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

พ.ศ. 2552 (TQF : Thai Qualification Framework For 

Higher Education) ใหม่ ประกอบด้วย ด้านคุณธรรม 

จรยิธรรม (Ethics and Morals) ด้านความรู ้(Knowledge) 

ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) ด้านทักษะความ

สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interper-

sonal Skills and Responsibility) ด้านทกัษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Numerical, Communication and Information Technology 

Skills) ในบางสาขาวิชาอาจก�าหนดมาตรฐานการเรียนรู้

ให้มีมากกว่า 5 ด้านก็ได้ เช่น เน้นทักษะของการฝึกฝน

ให้เกิดความช�านาญก็จะเพิ่มมาตรฐานผลเรียนรู้ทางด้าน

ทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skills)(3)                       

จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ดังกล่าวได้มี

ผลในการให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆต้องมีการปรับปรุง

หลักสูตรท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนอยู่แล้วและ

หลักสูตรท่ีจะสร้างใหม่จะต้องด�าเนินการตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติซ่ึงหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ก็เป็นอีก

หน่ึงหลักสูตรที่ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปี  

พ.ศ.2554 และท�าการใช้หลักสูตรมาจนถึงปี พ.ศ. 2557 

รวมระยะเวลา 4 ปี ซึงเหลือเวลาอีก 1 ปี ก็จะครบ 5 ปี

ตามวงรอบของการใช้หลักสูตรท่ีจะต้องมีการปรับปรุง

อีกครั้ง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความ

สัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างผลการเรียนรู้ท่ีคาด

หวัง และผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงจากการจัดการ

เรยีนการสอนในหลกัสูตรทีป่รบัปรงุตามกรอบมาตรฐาน

คณุวฒุริะดับอดุมศึกษาแห่งชาติของนกัศึกษาปรญิญาตรี

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ ซ่ึงผลท่ีได้จะเป็นข้อมูลท่ีส�าคญัใน

การน�าไปใช้วางแผนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของ

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนมให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

1. ศึกษาผลการเรียนรู ้ที่คาดหวังและผลการ

เรียนรู้ตามสภาพจริงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ ของนักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์    

2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการเรียน

รู้ที่คาดหวังและผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

ประชำกร

ประชากรในการวิจัย คือ นักศึกษาปริญญาตรี 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช้ัน 

ปีที่ 1 - 4 จ�านวน 480 คน    

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งน้ี 

คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของ 

ผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค�าถามชนิดก�าหนดให้เลอืกตอบ 

(check list) มีจานวน 4 ข้อ

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับผลการเรียน

รู้ที่คาดหวัง และผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงของผู้ตอบ

แบบสอบถามเป็นค�าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า

ตามแบบของ ลิเคอร์ท (Likert’s scale) โดยให้เลือก 

ค�าตอบแสดงระดับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง มี 5 ระดับ 

และระดับผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีจ�านวน 5 ระดับ 
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กำรหำคุณภำพเครื่องมือ

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

ในเรื่องผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและผลการเรียนรู้ตาม

สภาพจริงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ จากน้ันน�ามาก�าหนดกรอบแนวคิดท่ีใช้ใน

การวิจัย ก�าหนดนิยาม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถามให้สอดคล้อง 

2. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผล

การเรียนรู้ที่คาดหวังและผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง

ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ 

ด้านทักษะทางปัญญา ด้านการส่ือสารการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

และตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุม

วัตถุประสงค์หรือไม่ 

3. น�าแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามค�าแนะน�าของ 

ผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่านเพือ่ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชงิเน้ือหา 

(Content validity) และน�าแบบสอบถามท่ีได้ไปทดลองใช้ 

(try out) กบักลุม่นกัศึกษาสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ ชัน้ปีท่ี 5 

ทีไ่ม่ใช่กลุม่ตัวอย่างเพือ่หาคุณภาพของเครือ่งมือโดยการ

หาค่า อ�านาจจ�าแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.30 ถึง 0.67 และมีค่า

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.93   

กำรรวบรวมข้อมูล              

1. ผู ้วิจัยน�าแบบสอบถามดังกล่าวที่ปรับปรุง

แล้วไปสอบถามนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่  1 ถึง  

ชัน้ ปีท่ี 4 หลกัสตูรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ 

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยันครพนม  

ตามรายชื่อท่ีลงทะเบียนเรียนในปี การศึกษา 2556 รวม

ทั้งหมด 480 ชุด โดยแยกเป็นชั้นปีท่ี 1 จ�านวน 93 คน  

ชั้นปีที่ 2 จานวน 159 คน ชั้นปีที่ 3 จ�านวน 153 คน ชั้นปี

ที่ 4 จ�านวน 75 คน รวม 480 คน

2. รวบรวมข้อมูลตามจ�านวนที่ก�าหนดไว้น�า

ข้อมูลมาวิเคราะห์ผลด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส�าเรจ็รปู และสรปุรายงานผลตามรปูแบบท่ีถกูต้องต่อไป

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปีการศึกษา ช่องทางการเข้าเรียน และ

เกรดเฉลี่ย โดยใช้ ค่าความถี่ และร้อยละ 2) วิเคราะห์

ระดับผลการเรียนรู ้ที่คาดหวังของนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3) วิ เคราะห์ระดับผลการเรียนรู ้ตามสภาพจริงของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ใช ้ค ่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน 4) วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตก

ต่างรายคู ่ ระหว่างผลการเรียนรู ้ ท่ีคาดหวัง และผล

การเรียนรู ้ตามสภาพจริงโดยพิจารณาจากระดับผล

การเรียนรู ้ที่คาดหวังท้ัง 6 ด้าน โดยใช้การทดสอบ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม (Paired-Samples t-test)  

5) วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการ

เรยีนรูท้ีค่าดหวงักบั เพศ อาย ุช้ันปีการศึกษา ช่องทางการ

เข้าศึกษา และเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

โดยใช้การทดสอบ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย โดยใช้ t-test 

(Independent-Samples) และF-test ทั้ง 6 ด้าน และ 

6) น�าค่าเฉลี่ยที่ได้มาแปลความหมาย โดยมีเกณฑ์ในการ

แปลความหมาย 



154 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ผลกำรวิจัย
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังตารางที่ 1 ดังนี้

ตำรำงที่ 1 จ�านวนและร้อยละ ของสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม     

ล�ำดับที่ สถำนภำพทั่วไป จ�ำนวน ร้อยละ 

1 เพศ ชาย 210 43.8

หญิง    270 56.2

                                                   รวม 480 100

2 อายุ 19 ปี 84 17.5

20 ปี 186 38.7

21 ปี 210 43.8

                                                   รวม                                               480 100

3 ชั้นปีการศึกษา ชั้นปีที่ 1 93 19.4

ชั้นปีที่ 2 159 33.1

ชั้นปีที่ 3 

z

153 31.9

ชั้นปีที่ 4 75 15.6

                                                    รวม 480 100

4 ช่องทางการเข้าศึกษา การรับตรง 396 82.5

โควต้านักกีฬา 30 6.3

โควต้าสนุก(สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์) 11 2.3

Admission กลาง 40 8.3

อื่นๆ 3 0.6

                                                    รวม 480 100

5 เกรดเฉลี่ย 2.00 -2.50

2.51 – 2.99

3.00 – 3.50

3.51 – 4.00

34

191

221

34

7.1

39.8

46.0

7.1
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จากตารางที่ 1 จ�าแนกตาม เพศ อายุ ชั้นปีการ

ศึกษา ช่องทางการเข้ารับการศึกษา และเกรดเฉลี่ย 

พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

คิดเป็นร้อยละ 56.2  อายุ 21 ปี มีจ�านวนมากที่สุด  

คิดเป็นร้อยละ 43.8 ช่องทางการเข้ารับการศึกษาของ

นักศึกษาส่วนใหญ่มาจากระบบรับตรง คิดเป็นร้อยละ 

82.5 รองลงมาเป็น Admission กลาง คิดเป็นร้อยละ 8.3 

และเกรดเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 3.00 ถงึ 3.50 มีจ�านวนมากทีส่ดุ

คิดเป็นร้อยละ 46.0

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ระดับผลการเรียนรู ้ที่

คาดหวังของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

คอมพวิเตอร์โดยใช้ค่าเฉลีย่  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

โดยพจิารณาจากระดับผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั ทัง้ 6 ด้าน 

ตำรำงที่ 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

      สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

มำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์

S.D. แปลควำมหมำย อันดับ 

ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม 

1. การพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมและ จริยธรรมและมีจรรยา 

บรรณวิชาชีพ 

2. การส่งเสรมิการเรยีนรูด้้านคุณธรรมและ จรยิธรรมอย่างต่อเนือ่ง 

3. รักในความเป็นธรรม ยืนหยัดในความ ถูกต้อง และความจริง 

4. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ยอมรับการ เปลี่ยนแปลง 

5. การมีจิตสาธารณะค�านึงถึงส่วนรวม 

6. สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และ พึ่งพาตนเองได้ 

3.68

3.68

3.83

3.82

3.78

3.70

0.62

0.67

0.75

0.72

0.75

0.75

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

6

5

1

2

3

4

รวม 3.74 0.49 มำก

ด้ำนควำมรู้ 

1. มีความรู้ทาง ทฤษฎีและการปฏิบัติ ด้านคอมพิวเตอร์

2. ความเข้าใจเกีย่วกบัหลกัการ ทฤษฎีทางคอมพวิเตอร์อย่างถ่องแท้  

และสามารถประยุกต์ใช้ได้

3. สามารถบูรณาการศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์กับศาสตร์อื่นๆ ได้ 

4. มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์อย่างลึกซึ้ง

5. มีความรูเ้กีย่วกบัหลกัและวธีิวจัิยและใช้การวจิยัต่อยอดความรูไ้ด้

6. มีความสามารถในการคดิวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และน�าความรูด้้าน 

คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ได้

3.53

3.42

4.40

3.45

3.44

3.59

0.82

0.82

0.82

0.89

0.80

0.84

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

3

6

1

4

5

2

รวม 3.47 0.69 มำก



156 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

มำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์

S.D. แปลควำมหมำย อันดับ 

ด้ำนทักษะทำงปัญญำ

1. การพิจารณาแยกแยะความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ เกี่ยวกับหลัก 

และวิธีการทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างแจ่มแจ้ง

2. สามารถรวมส่วนด้านความรู ้หลกัการ ทฤษฎี กฎ ระเบียบ จรรยา

บรรณเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน

3. สามารถใช้ ทฤษฎี ประสบการณ์จากการเรียนรู้ในภาคความรู้  

แก้ไขปัญหาที่ยากมีความซับซ้อนได้

4. เป็นผู้น�าทางด้านปัญญา สามารถน�าความรู้สู่การพัฒนางาน

ที่สร้างสรรค์

5. มีวิสัยทัศน์และมีความรู้ในการพัฒนาวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์

อย่างมีนวัตกรรม
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0.75

0.80

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

1

5

4

3

2

รวม 3.49 0.64 มำก

ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ

1. สามารถรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นได้ดี

2. มองโลกด้านบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์

3. มีความสามารถในการท�างานเป็นทีมและประสานงานกับเครือ

ข่ายอื่นๆ

4. มีภาวะผู้น�า และผู้ตามที่ดี

5. มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

3.63

3.68

3.64

3.63

3.63

0.75

0.83

0.76

0.69

0.74

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก
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รวม 3.64 0.60 มำก

ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 

และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1.สามารถวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดจากข้อมูล ด้านตัวเลข 

ภาษาพูดและภาษาเขียนได้อย่างรวดเร็ว

2. สามารถใช้ดุลยพินิจและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะ

สม ในการประมวลและแปลความหมาย

3. มีความสามารถในการสื่อสารท้ังการพูด การเขียน และการน�า

เสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสม

3.50

3.51

3.55

0.83

0.81
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มาก

มาก
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รวม 3.52 0.71 มำก
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มำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี

สำขำวิชำคอมพิวเตอร

S.D. แปลควำมหมำย อันดับ 

ด้ำนทักษะการจัดการเรียนรู้

1. มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านความรู้และ 

การใช้งาน

2. ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ คอมพิวเตอร์ทั้งในด้านทฤษฎีและ  

การปฏิบัติ

3. มีความมั่นใจในการออกฝึกสอน ในสาระการเรียนรู้กลุ่มการ

งานอาชีพและเทคโนโลยี

4. สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนคนอื่นๆได้เป็นอย่างดี

5. สามารถบูรณาการศาสตร์อื่นได้เป็นอย่างดี

3.53

3.48

3.49
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0.84
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0.78

มาก

มาก

มาก
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มาก
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รวม 3.51 0.68 มำก

รวมทั้ง 6 ด้ำน 3.56 0.55 มำก

จากตารางท่ี 2 พบว่า ระดับความคาดหวัง

ผลการเรียนรู ้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา

วิชาคอมพิวเตอร์โดยรวมท้ัง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก 

(x=  3 . 5 6 )  เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า เ ป ็ น ร า ย ด ้ า น พ บ ว ่ า  

ด้านคุณธรรมและจริยธรรมอยู ่ ในระดับมากท่ีสุด  

(x= 3.74) รองลงมาคือด้านทักษะสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ (x= 3.64)  ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  (x= 3.52) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  

(x= 3.51) ด้านทักษะทางปัญญา (x= 3.49) และด้าน

ความรู้ (x= 3.47) ตามล�าดับ

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ระดับผลการเรียนรู้จริง

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  

ใช้ค่าเฉลีย่ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยพจิารณาจาก

ระดับผลการเรียนรู้จริง 6 ด้าน ดังตารางที่ 3 



158 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ตำรำงที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

มำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์

S.D. แปลควำม

หมำย

อันดับ 

ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม 

1. การพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมและ จริยธรรมและมีจรรยา

บรรณวิชาชีพ 

2. การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 

3. รักในความเป็นธรรม ยืนหยัดในความ ถูกต้อง และความจริง 

4. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ยอมรับการ เปลี่ยนแปลง 

5. การมีจิตสาธารณะค�านึงถึงส่วนรวม 

6. สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และ พึ่งพาตนเองได้ 

3.94

3.92

4.08

4.11

4.10

4.03

0.65

0.74

0.74
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รวม 4.02 0.52 มำก

ด้ำนควำมรู้ 

1. มีความรู้ทาง ทฤษฎีและการปฏิบัติ ด้านคอมพิวเตอร์

2. ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีทางคอมพิวเตอร์อย่างถ่องแท้ 

และสามารถประยุกต์ใช้ได้

3. สามารถบูรณาการศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์กับศาสตร์อื่นๆ ได้ 

4. มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์อย่างลึกซึ้ง

5. มีความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีวิจัยและใช้การวิจัยต่อยอดความรู้ได้

6. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และน�าความรู้ด้าน

คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ได้

3.89
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รวม 3.77 0.64 มำก

ด้ำนทักษะทำงปัญญำ

1. การพิจารณาแยกแยะความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ เกี่ยวกับหลัก

และวิธีการของคอมพิวเตอร์ได้อย่างแจ่มแจ้ง

2. สามารถรวมส่วนด้านความรู้ หลักการ ทฤษฎี กฎ ระเบียบ จรรยา

บรรณเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน

3. สามารถใช้ ทฤษฎี ประสบการณ์จากการเรียนรู้ในภาคความรู้ 

แก้ไขปัญหาที่ยากมีความซับซ้อนได้

4. เป็นผูน้�าทางด้านปัญญา สามารถน�าความรูสู้ก่ารพฒันางานทีส่ร้างสรรค์

5. มีวิสัยทัศน์และมีความรู้ในการพัฒนาวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์

อย่างมีนวัตกรรม

3.86
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รวม 3.86 0.65 มำก



KKU Institutional Research 2016; 4(2) 159

มำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์

S.D. แปลควำม

หมำย

อันดับ 

ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ

1. สามารถรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นได้ดี

2. มองโลกด้านบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์

3. มีความสามารถในการท�างานเป็นทีมและประสานงานกับเครือ

ข่ายอื่นๆ

4. มีภาวะผู้น�า และผู้ตามที่ดี

5. มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

3.95

4.00

4.03
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มาก
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รวม 3.99 0.61 มำก

ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำร สื่อสำร 

และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1.สามารถวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดจากข้อมูล ด้านตัวเลข 

ภาษาพูดและภาษาเขียนได้อย่างรวดเร็ว

2.สามารถใช้ดุลยพินิจและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

ในการประมวลและแปลความหมาย

3. มีความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการน�า

เสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสม

3.84

3.89

3.93

0.81

0.74

0.73

มาก

มาก

มาก

3

2

1

รวม 3.88 .64 มำก

ด้ำนทักษะการจัดการเรียนรู้

1. มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านความรู้และ

การใช้งาน

2. ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านทฤษฎีและ

การปฏิบัติ

3. มีความมั่นใจในการออกฝึกสอน ในสาระการเรียนรู้กลุ่มการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี

4. สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนคนอื่นๆได้เป็นอย่างดี

5.สามารถบูรณาการศาสตร์อื่นได้เป็นอย่างดี

3.89

3.82

3.88
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0.79

0.78
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0.76
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มาก

มาก
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5

4

1

2

รวม 3.91 0.60 มำก

รวมทั้ง 6 ด้ำน 3.91 0.51 มำก

       



160 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

จากตารางที ่3 พบว่า ระดับผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์

โดยรวมท้ัง 6 ด้าน อยูใ่นระดับมาก ( x= 3.91) เม่ือพจิารณา

เป็นรายด้านพบว่าด้านคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ใน

ระดับมากทีส่ดุ ( x= 4.02) รองลงมาคอืด้านทักษะสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ ( x= 3.99) ด้านทักษะ

การจัดการเรียนรู้ (x= 3.91)  ด้านทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(x= 3.88) ด้านทักษะทางปัญญา (x= 3.86) และด้านความรู้  

(x= 3.77) ตามล�าดับ

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง 

(รายคู)่ ของผลการเรยีนรูท่ี้คาดหวงัและผลการเรยีนรูต้าม

สภาพจริง (ทั้ง 6 ด้าน) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อดุมศึกษาแห่งชาติ ของนกัศึกษาระดบัปรญิญาตร ีสาขา

วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้การทดสอบหาความแตกต่าง 

รายคู่ (Paired Samples t-test) ดังตารางที่4

ตำรำงท่ี 4  การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบความแตกต่างรายคู่ ระหว่างระดับผลการเรยีนรูท่ี้คาดหวงั และระดับผลการเรยีนรูต้าม 

   สภาพจริง 

รำยกำร ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน

ค่ำ t Sig.

คู่ที่ 1 ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและ 

ผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

0.36 0.72 -

7.33*

.000

คู่ที่ 2 ด้ำนควำมรู้ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและ 

ผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง

0.64 0.95 -

9.84*

.000

คู่ที่ 3 ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและ 

ผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง

0.69 1.00 -

9.66*

.000

คู่ที ่4 ด้ำนทักษะสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรบัผดิชอบ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและ 

ผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง

0.52 0.90 -

8.01*

.000

คู่ที่ 5 ด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร

และกำรใช้เทคโนโลยี 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและ 

ผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง

0.54 1.01 -

7.50*

.000

คู่ที่ 6 ด้ำนทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและ 

ผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

0.71 1.05 -

9.78*

.000

*มีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05        
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จากตารางที่  4  พบว่าระดับผลการเรียนรู ้ ท่ี 

คาดหวงั และระดับผลการเรยีนรูจ้รงิตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทั้ง 6 ด้าน มีความ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่  .05

ตอนที่ 5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหว่างผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง แยกตามประเภท 

เพศ อายุ ช้ันปีการศึกษา ช่องทางการเข้ามาศึกษา และ

เกรดเฉลี่ย ปรากฏผลดังตารางที่ 5, 6, 7, 8, 9

ตำรำงที่ 5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงกับ เพศ 

ระดับผลกำรเรียนรู้จริงกับเพศ N S.D. t Sig.

ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม

ชาย

หญิง

210

270

4.06

3.96

0.44

0.39

2.41* .016

ด้ำนควำมรู้ 

ชาย

หญิง

210

270

4.04

3.94

0.42

0.38

2.60* .009

ด้ำนทักษะทำงปัญญำ

ชาย

หญิง

210

270

3.89

3.84

0.65

0.65

0.82 .389

ด้ำนทักษะสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ

ชาย

หญิง

210

270

3.99

3.97

0.63

0.60

0.27 781

ด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้

เทคโนโลยี 

ชาย

หญิง

210

270

3.91

3.89

0.64

0.62

0.21 .833

ด้ำนทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้

ชาย

หญิง

210

270

3.93

3.88

0.61

0.59

0.78 .433

*มีระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05

        จากตารางท่ี 5 พบว่าระดับผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  

ทั้ง 6 ด้าน ที่มีเพศต่างกัน ไม่แตกต่างกัน
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ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ตำรำงที่ 6 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงกับ อายุ

ระดับผลกำรเรียนรู้จริงกับอำยุ N S.D. F Sig.

ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม

19 ปี

20 ปี

21 ปี

80

184

213

4.03

4.04

3.96

0.40

0.44

0.40

1.25 .291

ด้ำนควำมรู้ 

19 ปี

20 ปี

21 ปี

80

184

213

4.00

4.03

3.93

0.40

0.41

0.39

2.06 .105

ด้ำนทักษะทำงปัญญำ

19 ปี

20 ปี

21 ปี

80

184

213

3.81

3.92

3.82

0.66

0.65

0.64

1.33 .262

ด้ำนทักษะสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ

19 ปี

20 ปี

21 ปี

80

184

213

3.97

4.03

3.94

0.55

0.64

0.61

1.03 .391

ด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรส่ือสำรและกำรใช้

เทคโนโลยี 

19 ปี

20 ปี

21 ปี

80

184

213

3.85

3.97

3.85

0.66

0.63

0.62

1.72 .160

ด้ำนทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้

19 ปี

20 ปี

21 ปี

80

184

213

3.90

3.96

3.86

0.58

0.64

0.57

0.99 .394

จากตารางที่ 6 พบว่า ระดับผลการเรียนรู้ตาม

สภาพจริงของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้  

ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ด้านทักษะการจัดการ

เรียนรู้ ที่มีช่วงอายุที่ต่างกัน ไม่แตกต่างกัน 
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ตำรำงที่ 7 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงกับชั้นปีการศึกษา  

ระดับผลกำรเรียนรู้จริงกับชั้นปีกำรศึกษำ N S.D. F Sig.

ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

93

159

153

75

4.02

4.10

3.96

3.87

0.45

0.41

0.42

0.35

6.19* .000

ด้ำนควำมรู้ 

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

93

159

153

75

4.00

4.09

3.94

3.83

0.44

0.39

0.40

0.34

7.65* .000

ด้ำนทักษะทำงปัญญำ

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

93

159

153

75

3.81

3.91

3.89

3.74

0.66

0.63

0.66

0.62

1.50 .214

ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับ

ผิดชอบ

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

93

159

153

75

3.92

4.04

3.99

3.91

0.57

0.62

0.64

0.60

1.02 .381

ด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้

เทคโนโลยี 

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

93

159

153

75

3.83

3.97

3.91

3.83

0.65

0.61

0.66

0.60

1.24 .293

ด้ำนทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

93

159

153

75

3.86

3.94

3.93

3.83

0.58

0.62

0.61

0.57

0.83 .493

*มีระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05
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ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ตำรำงที ่8 การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างระดับผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิกบัช่องทางการเข้ามาศึกษา 

ระดับผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริงช่องทำงกำรเข้ำมำศึกษำ N S.D. F Sig.

ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม

การรับตรง

โควต้ากลุ่มสนุก(สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์)

Admission

โควต้าผู้มีความสามารถด้านกีฬา

อื่นๆ

402

11

35

29

3

4.01

3.92

4.07

3.94

3.72

0.41

0.35

0.43

0.55

0.78

0.80 .523

ด้ำนควำมรู้ 

การรับตรง

โควต้ากลุ่มสนุก(สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์)

Admission

โควต้าผู้มีความสามารถด้านกีฬา

อื่นๆ

402

11

35

29

3

3.99

3.87

4.03

3.89

3.66

0.39

0.29

0.39

0.56

0.86

1.15 .331

ด้ำนทักษะทำงปัญญำ

การรับตรง

โควต้ากลุ่มสนุก(สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์)

Admission

โควต้าผู้มีความสามารถด้านกีฬา

อื่นๆ

402

11

35

29

3

3.86

3.81

4.01

3.69

3.13

0.66

0.50

0.57

0.57

0.80

1.94 .102

ด้ำนทักษะสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ

การรับตรง

โควต้ากลุ่มสนุก(สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์)

Admission

โควต้าผู้มีความสามารถด้านกีฬา

อื่นๆ

402

11

35

29

3

3.98

3.94

4.13

3.83

3.73

0.62

0.48

0.62

0.59

0.50

1.10 .355

ด้ำนทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้

การรับตรง

โควต้ากลุ่มสนุก(สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ)์

Admission

โควต้าผู้มีความสามารถด้านกีฬา

อื่นๆ

402

11

35

29

3

3.89

3.85

4.13

3.93

3.06

0.60

0.59

0.59

0.62

0.11

2.75* .027

*มีระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05
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ตำรำงที่ 9 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงกับเกรดเฉลี่ย

ระดับผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริงกับเกรดเฉลี่ย N S.D. F Sig.

ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม

2.00 -2.50

2.51 – 2.99

3.00 – 3.50

3.51 – 4.00

34

191

221

34

4.12

3.97

4.02

3.98

0.46

0.42

0.41

0.35

1.43 .231

ด้ำนควำมรู้ 

2.00 -2.50

2.51 – 2.99

3.00 – 3.50

3.51 – 4.00

34

191

221

34

4.10

3.95

3.99

3.98

0.42

0.42

0.40

0.35

1.25 .289

ด้ำนทักษะทำงปัญญำ

2.00 -2.50

2.51 – 2.99

3.00 – 3.50

3.51 – 4.00

34

191

221

34

4.06

3.89

3.81

3.86

0.61

0.64

0.65

0.65

1.70 .166

ด้ำนทักษะสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ

2.00 -2.50

2.51 – 2.99

3.00 – 3.50

3.51 – 4.00

34

191

221

34

4.10

3.95

3.99

4.00

0.64

0.62

0.60

0.60

0.53 .659

ด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยี 

2.00 -2.50

2.51 – 2.99

3.00 – 3.50

3.51 – 4.00

34

191

221

34

4.01

3.91

3.87

3.93

0.65

0.64

0.63

0.57

0.56 .641

ด้ำนทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้

2.00 -2.50

2.51 – 2.99

3.00 – 3.50

3.51 – 4.00

34

191

221

34

4.01

3.92

3.85

4.04

0.63

0.63

0.58

0.48

1.62 .183



166 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

จากตารางท่ี 7 พบว่าระดับผลการเรียนรู ้ตาม

สภาพจริง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ ด้านการวเิคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลย ีด้านทักษะการ

จัดการเรียนรู้ ท่ีมีระดับชั้นปีท่ีการศึกษาต่างกัน ไม่แตก

ต่างกนั ยกเว้น ระดับผลการเรยีนรูจ้รงิ ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม และด้านความรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ .05

จากตารางท่ี 8 พบว่าระดับผลการเรียนรู ้ตาม

สภาพจริง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

คอมพวิเตอร์ ในด้านคณุธรรมและจรยิธรรม ด้านความรู้  

ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี ท่ีมีช ่องทางการเข้า

มาศึกษาต่างกันไม่แตกต่างกัน ยกเว้นระดับผลการ 

เรยีนรูจ้รงิด้านทักษะการจดัการเรยีนรูแ้ตกต่างกนัอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ .05

จากตารางที ่9 พบว่าระดับผลการเรยีนรูต้ามสภาพ

จรงิของนกัศึกษาระดับปรญิญาตร ีสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ 

ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ

ทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ที่มี

เกรดเฉลี่ยต่างกันไม่แตกต่างกัน  

อภิปรำยผล

1) ผลการวจัิยพบว่า ระดับผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั 

ด้านคณุธรรมและจรยิธรรมมีค่าเฉลีย่มากท่ีสุด รองลงมา

เป็นด้านด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ ส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะการจัดการ

เรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา และด้านความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านความรู้  

ตามล�าดับซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสถาบันแห่งชาติ

เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

(4) ได้สรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรม จ�าแนกตามสถาบันและองค์กร พบว่า สถาบัน

การศึกษามีตัวปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องต่อการปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรมมากกว่าสถาบันอื่นๆ เช่น สถาบันครอบครัว 

สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษาสถาบันการเมือง และ

สถาบันการปกครอง เป็นต้น

2) ผลการวจิยัพบว่า ระดับผลการเรยีนรูต้ามสภาพ

จริง ด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

เช่นเดียวกัน รองลงมาเป็นด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะทางปัญญา และ

ด้านความรู ้ ตามล�าดับซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ประไพพิมพ์ สุขพลี(5) ซึ่งพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนด้าน

คณุธรรมและจรยิธรรม ของนกัเรยีนในกลุม่ทดลอง หลงั

เรยีน สูงกว่า ค่าเฉลีย่คะแนนของนกัเรยีนในกลุม่ทดลอง 

ก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3) ผลการเปรยีบเทยีบรายคูข่องระดับผลการเรยีน

รู้ที่คาดหวังและระดับผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงของ

นักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ทั้ง 6 ด้าน  

พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05 

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประพันธ์ เกียรติเผ่า(6)  

ซ่ึงพบว่าผลการเปรียบเทียบรายคู่ ของระดับความคาด

หวังผลการเรียนรู้และระดับผลการเรียนรู้จริง ของนิสิต

ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการเรียนรู้ สาขาพลศึกษา

และสุขศึกษา ท้ัง 6 ด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05     

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป

คุณธรรมและจริยธรรมท่ีจะปลูกฝ ังให ้กับ 

ผู้เรียนควรสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแต่ละ

หลกัสตูร และกระบวนการจัดการเรยีนการสอนในแต่ละ

รายวิชาในหลักสูตรจะต้องสอดคล้องกับธรรมชาติของ

รายวิชานั้นๆเพื่อลดความแตกต่างระหว่างผลการเรียน

รู้ท่ีคาดหวังกับผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป

ควรมีการท�าวิจัยคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

โดยเปรียบเทียบผลการเรียนรู ้ที่คาดหวังกับผลการ

เรียนรู้ตามสภาพจริงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ในหลักสูตรของสาขาวิชา

อื่นๆ 

กิตติกรรมประกำศ

รายงานการวิจัยเรื่องผลการเรียนรู ้ ท่ีคาดหวัง

และผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ของนักศึกษาปริญญา

ตรีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยันครพนม ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติซ่ึงได้รับทุนจากคณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2557 โดยในการด�าเนินงานได้รับความกรุณาจาก

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท อิสรปรีดา อาจารย์ 

ดร.มนตรี อนันตรักษ์ ท่ีได้กรุณาให้ค�าแนะน�าและ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขและขอขอบพระคุณ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ อาจารย์ 

ดร.สรร ธงยศ อาจารย์ ดร.รชฏ สุวรรณกฏู คณะศิลปศาสตร์

และวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยันครพนมท่ีให้ความกรณุา

ช่วยตรวจเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย และขอขอบคุณเจ้า

หน้าท่ีทุกคนในคณะท่ีอ�านวยความสะดวกในการจัดท�า

วิจัยในครั้งนี้
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บทคัดย่อ

การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1)ศึกษาระดับคณุลกัษณะของบัณฑติศึกษาทีพ่งึประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  

2) เปรียบเทียบคุณลักษณะของบัณฑิตศึกษาท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

โดยจ�าแนกตามสถานภาพของบุคคล และระดับความสุขในการเรียนโดยเก็บข้อมูลจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร

ครุศาสตรมหาบัณฑิตจ�านวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

ซึ่งมีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.30 ถึง 0.67 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลคือค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานด้วย t-test และ F-test ผลการ

วิจัยพบว่า คุณลักษณะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

และเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า มากท่ีสุดคือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม รองลงมาคือ ด้านทักษะการวิเคราะห์ 

เชงิตัวเลข การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ  

ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญาผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า นักศึกษาท่ีจ�าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ และ

ประสบการณ์การท�างานท่ีแตกต่างกนัมีระดับคุณลกัษณะของบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดับอดุมศึกษา

แห่งชาติทัง้ 5 ด้านแตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 ส่วนนกัศึกษาทีอ่ยูต่่างสาขาวชิามรีะดับคณุลกัษณะ

ของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติไม่แตกต่างกัน และจ�าแนกระดับความสุขในการเรียน

กับระดับคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้านพบว่าแตกต่างกันอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�ำส�ำคัญ : คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ บัณฑิตศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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Abstract

This research aimed to 1)study the ideal characteristics of graduate students according to Thai  

Qualifications Framework for Higher Education  2)compare the characteristics of graduate students of Nakhon Phanom 

University. The data were collected through 120 population of graduate student of Nakhon Phanom University by  

questionnaire and reliability value was 0.97. The frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. 

The research found that the TQF of graduate were in high level. The data were analyzed in different aspects found that 

the TQF level in the aspect of Ethics and Moral were highest, followed by followed by the numerical analysis skills.  

Communications and information technology. And interpersonal skills and responsibility, knowledge and  

intellectual skills.. According hypothesizes test, Students who study sex, age, occupation and work experience at 

different levels within the desirable characteristics of graduates TQF 5 difference was statistically significant level 

at .01. The students have enjoyed learning different. The desirable characteristics of graduates within five TQF the 

difference was statistically significant level at .05

Keywords: Graduate characteristics,  Graduate students,  Thailand Qualification Framework for Higher  Education  

บทน�ำ

ประเทศไทยให้ความส�าคัญในการจัดการศึกษา

ที่มีคุณภาพ ดังปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  

ได ้ก� าหนดให ้มี ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

เพือ่การพฒันาคณุภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และ 

เพื่อเป ็นการพัฒนาไปอีกข้ึนหนึ่งของการประกัน

คุณภาพการศึกษา จึงได้มีการก�าหนดกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications 

Framework for Higher Education) ข้ึนเป็นพระราช

บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่5) 

พ.ศ.2545ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

และประกาศคณะกรรมการการอดุมศึกษา เรือ่ง แนวทาง

การปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2552 เพื่อจัดการศึกษาให้มีคุณภาพพร้อม

ท้ังอ�านวยให้เกิดระบบการประกันคุณภาพการศึกษามี

การก�าหนดมาตรฐานการศึกษา ดัชนีชี้วัด และเกณฑ์

คุณภาพการศึกษา พร้อมท้ังก�าหนดให้มีระบบก�ากับ

ติดตามและตรวจสอบการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่

ก�าหนดไว้ ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ได้ก�าหนดการ

เรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คณุวฒุริะดับอดุมศึกษาของประเทศไทย ไว้ว่า การเรยีนรู้

คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีนักศึกษาพัฒนาขึ้น

ในตนเองจากประสบการณ์ท่ีได้รับระหว่างการศึกษา  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศกึษาแห่งชาตกิ�าหนด

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมาย

ถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม 

จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบท้ังในส่วนตนและ

ส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัด

แย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตาม 

2) ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถ

ในการเข้าใจ การนึกคิดและการน�าเสนอข้อมูล การ

วเิคราะห์และจ�าแนกข้อเท็จจรงิในหลกัการ ทฤษฎ ีตลอด

จนกระบวนการต่างๆ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้  

3) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมาย

ถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้

ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และ
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ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม

กระบวนการต่างๆ ในการคดิวเิคราะหแ์ละการแก้ปัญหา 

เม่ือต้องเผชญิกบัสถานการณ์ใหม่ๆ ทีไ่ม่ได้คาดคิดมาก่อน  

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับ

ผดิชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) หมายถงึ 

ความสามารถในการท�างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะ

ผูน้�า ความรบัผดิชอบ ต่อตนเองและสังคม ความสามารถ

ในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรู้ของตนเอง 

และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, 

Communication and Information Technology Skills) 

หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความ

สามารถในการใช้เทคนคิทางคณติศาสตร์และสถติิความ

สามารถในการสื่อสารท้ังการพูด การเขียน และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง  

5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ัน้ต�า่

ที่บัณฑิตทุกคนในทุกระดับคุณวุฒิพึงได้รับ (1) 

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นการศึกษา

อีกระดับหนึ่งที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็น

อย่างยิ่ง นอกจากเป็นการพัฒนาบุคลากรระดับสูงท่ีเป็น

ก�าลังส�าคัญของชาติแล้ว ผลงานวิจัยของนิสิต นักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถ

น�าไปตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือประยุกต์ใช้

ในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ก่อให้เกิดความ

ร่วมมือและเครือข่ายการพัฒนางานวิจัยของคณาจารย์  

นิสิต นักศึกษา ทั้งจากสถาบันเดียวกันและต่างสถาบัน 

เพื่อความกินดีอยู ่ ดีของชาติและประชาคมอาเซียน  

ซ่ึงถ้ามีกระบวนการท�าวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพย่อมส่ง

ผลให้วิจัยท่ีผลิตออกมามีคุณภาพและมาตรฐานเป็นท่ี

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงนักวิจัยเอง 

กต้็องมีความรูคู้คุ่ณธรรม มคีวามสามารถด้านภาษา และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การน�ากรอบ TQF 5 ด้าน 

ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ

ทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาก�าหนด

ระดับทุนมนุษย์ของนักศึกษา จึงมีความเหมาะสมกับยุค

แห่งการเรียนรู้ในปัจจุบันเป็นอย่างดี ซึ่งจะท�าให้ทราบ

ว่านกัศึกษามีระดบัคุณลกัษณะของบัณฑติทีพ่งึประสงค์

ตามกรอบ TQF อยู่ในระดับใด น�าไปสู่การจัดการศึกษา

ที่เหมาะสมเอื้อต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ในแต่ละด้าน

ได้ชัดเจนมากขึ้น และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงใน

สังคมได้เป็นอย่างดี เป็นการสร้างความสมดุลระหว่าง

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย การวิจัย และทรัพยากรมนุษย์ท่ี

ใช้เครื่องมือเหล่าน้ีอันเป็นการเตรียมพร้อมทรัพยากร

มนุษย์ท่ีมีทักษะความสามารถในการแข่งขันการเข้าสู่

ความเป็นประชาคมอาเซี่ยนที่มีศักยภาพสูงของประเทศ  

ต่อไป(1) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นคณะ

หนึ่งในมหาวิทยาลัยนครพนมท่ีได้จัดการเรียนการสอน

ในระดับบณัฑิตศึกษาหลกัสูตรครศุาสตรมหาบัณฑติมา

ต้ังแต่ปี พ.ศ.2550 จ�านวน 2 สาขาวชิา ได้แก่ สาขาวชิาการ

บริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้โดยได้มีการปรับปรุงหลักสูตรท้ังสอง

สาขาวชิาตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา เรือ่ง 

แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในช่วงต้นปี พ.ศ.2556 

หลังจากที่หลักสูตรปรับปรุงได้ผ่านกระบวนการและ 

ขัน้ตอนต่างๆเป็นท่ีเรยีบร้อยแล้ว คณะได้เปิดรบันกัศึกษา

รุ่นใหม่เข้ามาเรียนสาขาวิชาละหน่ึงห้อง รวม 168 คน 

โดยได้จดัการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษารุ่นแรกของการจัดการเรียนการสอนตาม

กรอบดังกล่าว (ข้อมูล ณ วันที่ 7  พฤษภาคม  2556, คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม) 

โดยเฉพาะคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน

คณุวฒุริะดับอดุมศึกษาแห่งชาติเป็นคุณลกัษณะท่ีส�าคญั

ทีบ่ณัฑติทกุคนต้องมีตามท่ีหลกัสูตรก�าหนด ดงันัน้ผูว้จิยั

จึงสนที่จะศึกษาว่านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังสอง

สาขาวิชาที่เรียนครบทุกรายวิชาแล้วมีระดับคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ TQFอย่างไร  

รวมถงึต้องการเปรยีบเทียบระดับคณุลกัษณะของบัณฑติ

ที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF ของนักศึกษาโดยจ�าแนก

ตามสถานภาพของบุคล และระดับความสุขในการ
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เรียนซึ่งเป็นตัวแปรท่ีส�าคัญท่ีจะท�าให้ทราบว่ามีผลต่อ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือไม่ อีกท้ังยังเป็นข้อมูลที่

จะน�าไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม

ต่างๆที่จะมีผลต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

ตามกรอบ TQF ของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยันครพนม

ให้ตรงจุดมากที่สุด 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ี 

พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แ ห ่ ง ช า ติ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ค ณ ะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยจ�าแนก

ตามสถานภาพของบุคคล และระดับความสขุในการเรยีน

วิธีด�ำเนินงำน

ประชำกร 

ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิยครัง้นี ้คอื นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นครพนม ปีการศึกษา 2556 จ�านวนทั้งสิ้น 168 คน 

กลุ่มตัวอย่ำง 

การก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีของ Krejcie 

และ Morgan โดยทราบจ�านวนประชากร สุ่มท่ีระดับ

ความเชื่อม่ัน 95% จะได้ขนาดตัวอย่าง 113 คน เพื่อลด

ความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดขึ้น ผู ้วิจัยจึงใช้กลุ ่มตัวอย่าง 

จ�านวน 120 คน 

ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย

ตัวแปรอสิระ ได้แก่ 1) สถานภาพของบุคคล ได้แก่ 

เพศ อายุ สาขาวิชา อาชีพ และประสบการณ์การท�างาน  

2) ระดับความสุขในการเรียน 

ตัวแปรตาม คือ ระดับคุณลักษณะของบัณฑิตที่

พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เ ค รื่ อ ง มื อ ท่ี ใ ช ้ ใ น ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข ้ อ มู ล 

เป็นแบบสอบถามท่ีผู ้วิ จัยสร้างขึ้น มีลักษณะเป็น

แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

(Rating scale) โดยการศึกษาเอกสารต�ารา และงานวิจัยที่

เกีย่วข้องเกีย่วกบัคณุลกัษณะบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)โดยยึดกรอบ

แนวคิดในการศึกษาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ 

จ�านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพบุคคล

ของนกัศึกษาข้อค�าถามมีลกัษณะเป็นแบบส�ารวจรายการ 

(Check list) 

ตอนที่ 2 ระดับความสุขในการเรียนของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยศาสตร์  

ใช้มาตรวัดแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ตาม

แบบลิเคิร์ท (Likert) โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนมดีังนี ้

ระดับ 5 หมายถึง มีความสุขในการเรียนมาก

ที่สุด ระดับ 4 หมายถึง มีความสุขในการเรียนมาก  

ระดับ 3 หมายถงึ มีความสขุในการเรยีนปานกลาง ระดับ 2  

หมายถึง มีความสุขในการเรียนน้อย และระดับ 1  

หมายถึง มีความสุขในการเรียนน้อยที่สุด

ตอนท่ี 3 ความคดิเหน็เกีย่วกบัคณุลกัษณะบณัฑิต

ท่ีพงึประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดับอดุมศึกษา

แห่งชาติ (TQF) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีท้ังหมด 5 ด้าน คือ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง

ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ

ความรับผิดชอบและ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใช้มาตร

วัดแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ตามแบบ 

ลิเคิร์ท (Likert)
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ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม

วิธีกำรทำงสถิติที่ใช้วิเครำะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับวิเคราะห์สถิติ 

ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลท่ีรวบรวมได้

จากแบบสอบถามจะถูกน�ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วยความถี่ 

(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) สถิติเชิง

อนุมาน ได้แก่ t-test และ F-test 

ผลกำรวิจัย

ตอนท่ี 1 สถานภาพบุคคลของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร ์และวิทยาศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม ดังตารางที่ 1 

ตำรำงที่ 1 สถานภาพบุคคลของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อมูลสถำนภำพบุคคลของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ จ�ำนวนคน (N) ร้อยละ (%)

1.เพศ                                       1.1  ชาย 28 25.0

1.2  หญิง 84 75.0

2.อายุ                                      2.1  20 ปี – 30 ปี 30 26.8

2.2  31 ปี – 40 ปี 61 54.5

2.3  41 ปี – 50 ปี 20 17.9

2.4  มากกว่า 51 ปี 1 0.9

3.สาขาวิชา 3.1  หลักสูตรและนวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้

32 28.6

3.2การบริหารการศึกษา 80 71.4

4.อาชีพ

                            

                                                                          

4.1  รับราชการ 88 78.6

4.2  ธุรกิจส่วนตัว 6 5.4

4.3  พนักงาน 16 14.3

4.4  อื่นๆ 2 1.8

5.ประสบการณ์การ

ท�างาน

                                                                      

5.1  1 ปี – 5 ปี 46 41.1

5.2  6 ปี – 10 ปี 41 41.1

5.3  11 ปี – 15 ปี 7 6.3

5.4  16 ปี – 20 ปี 9 8.0

5.5  21 ปี – 25 ปี 3 2.7

5.6  มากกว่า  25 ปี 1 0.9
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จากตารางท่ี 1 เม่ือจ�าแนกตามเพศพบว่าเป็นเพศ

ชาย จ�านวน  28 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และเป็นเพศ

หญิง จ�านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ส่วนอายุมี 4 กลุ่ม 

ได้แก่ กลุ่มอายุ 20 ปี – 30 ปี มีจ�านวน 30 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 26.8  กลุม่อาย ุ31 ปี – 40 ปี มีจ�านวน 61 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 54.5 กลุ่มอายุ 41 ปี – 50 ปี มีจ�านวน 20 คน  

คิดเป็นร้อยละ 17.9  และมากกว่า 51 ปี มีจ�านวน 1 คน  

คิดเป็นร้อยละ 0.9 ส่วนสาขาวิชา มี 2 สาขาวิชา ได้แก่ 

สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้  

มี 32 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 และสาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา มี 80 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4 ส่วนอาชีพ 

ประกอบด้วยรับราชการ มี 88 คน คิดเป็นร้อยละ 

78.6 ธุรกิจส่วนตัว 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 พนักงาน 

ของรัฐ มี 16 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 และอื่นๆ (นักบวช) 

มี 2 รูป คิดเป็นร้อยละ 1.8 ส่วนประสบการณ์การท�างาน 

แบ่งออกเป็น 5 ช่วง ได้แก่ ช่วง 1 ปี – 5 ปี มี 46 คน 

คิดเป็นร้อยละ 41.1 ช่วง 6 ปี – 10 ปี มี 41 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 41.1 ช่วง 11 ปี – 15 ปี มี 7 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 6.3 ช่วง 16 ปี – 20 ปี ม ี9 คน คดิเป็นร้อยละ 8.0 ช่วง  

21 ปี – 25 ปี มี 3 คน คดิเป็นร้อยละ 2.7 และมากกว่า 25 ปี  

มี 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 ซ่ึงข้อมูลเหล่านี้เป็นปัจจัย

ท่ีส�าคัญในการบ่งบอกถึงความสุขในการเรียนของ

นกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคุณลกัษณะของบัณฑิต

ที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF 5 ด้าน

ตอนที่ 2 ระดับความสุขในการเรียนของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ดังตารางที่ 2 

ตำรำงที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสุขในการเรียนของนักศึกษา

ควำมสุขในกำรเรียน x S.D. แปลผล ล�ำดับ

1. มีความสุขในการเรียนกับเพื่อนในคณะ 4.22 0.45 มาก 3

2. มีความสุขกับการเรียนในคณะ 4.27 0.48 มาก 2

3. มีความสุขในการเรียนวิชาเลือก 4.11 0.59 มาก 7

4. มีความสุขในการเรียนวิชาบังคับ 4.07 0.49 มาก 10

5. มีความสุขกับสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน 4.08 0.63 มาก 9

6. มีความสุขกับสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 4.12 0.57 มาก 5

7. มีความสุขในการเรียนกับอาจารย์นอกคณะ/อาจารย์พิเศษ 4.13 0.62 มาก 4

8. มีความสุขในการเรียนกับอาจารย์ในคณะ 4.46 0.59 มาก 1

9. มีความสุขในการเรียนวิชาที่ใช้ ICT 4.10 0.66 มาก 8

10.มีความสุขในการเรียนที่ได้ไปทัศนศึกษาต่างประเทศ 4.12 0.89 มาก 6

รวม 4.17 0.52 มำก

จากตารางท่ี 2 ระดับความสุขในการเรียนของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่

มีความสุขในการเรียนโดยรวมอยู ่ในระดับมากเมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อใน 3 ล�าดับจะเห็นว่าล�าดับที่ 1 คือ  

มีความสขุในการเรยีนกบัอาจารย์ในคณะ อยูใ่นระดับมาก

ที่สุด รองลงมา คือมีความสุขกับการเรียนในคณะอยู่ใน 

ระดับมาก และมีความสุขในการเรียนกับเพื่อนในคณะ

อยู่ในระดับมาก

ตอนท่ี 3 ระดับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ตามกรอบ TQF 5 ด้าน ของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ดังตารางที่ 3
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ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ตำรำงที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

ตำมกรอบ TQF 5 ด้ำน

x S.D. แปลผล ล�ำดับ

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.15 0.53 มาก 1

2. ด้านความรู้ 4.09 0.50 มาก 4

3. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.09 0.59 มาก 3

4. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.14 0.52 มาก 2

5. ด้านทักษะทางปัญญา 4.04 0.56 มาก 5

รวม 4.10 0.53 มำก

จากตารางที่ 3 ระดับคุณลักษณะของบัณฑิต

ท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ TQF 5 ด้าน ของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

(𝑥̅ = 4.10) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ทุกด้านอยู่ใน 

ระดับมาก

 

ตอนท่ี 4 เปรียบเทียบระดับคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค ์ตามกรอบ TQF กับข ้อมูล

สถานภาพของบุคคลของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยันครพนม 

ดังตารางที่ 4, 5, 6, 7, 8 ดังนี้

ตำรำงที่ 4 เปรียบเทียบระดับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF กับเพศ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

ตำมกรอบ TQFทั้ง 5 ด้ำน

เพศ

t Sig.ชำย หญิง

x S.D. x S.D.

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.81 0.46 3.93 0.35 10.45* .000

2. ด้านความรู้ 4.66 0.40 3.90 0.37 9.11* .000

3. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับ

ผิดชอบ 

4.81 0.44 3.85 0.41 10.39* .000

4. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.76 0.40 3.94 0.37 9.82* .000

5. ด้านทักษะทางปัญญา 4.67 0.49 3.82 0.40 9.12* .000

รวม 4.74 0.44 3.88 0.38 9.77* .000
*มีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05  
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จากตารางที่ 4 จ�าแนกตามเพศ พบว่าในภาพรวม

แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้าน

แตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 โดยกลุม่

เพศชายระดับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตาม

กรอบ TQF มากกว่าเพศหญิง

ตำรำงที่ 5 เปรียบเทียบระดับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF กับสาขาวิชา

คุณลักษณะบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF) ทั้ง 5 ด้ำน

สำขำวิชำหลักสูตร

และนวัตกรรมกำร

เรียนรู้

สำขำวิชำกำร

บริหำรกำรศึกษำ t Sig.

x S.D. x S.D.

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.02 0.57 4.20 0.51 1.60 0.11

2. ด้านความรู้ 4.05 0.54 4.11 0.48 0.51 0.60

3. ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 3.89 0.55 4.17 0.58 2.31* 0.02

4. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.96 0.51 4.21 0.51 2.32* 0.02

5. ด้านทักษะทางปัญญา 3.96 0.56 4.06 0.56 0.84 0.39

รวม 3.97 0.54 4.15 0.52 1.55 0.12

 *มีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05

จากตารางที ่5 จ�าแนกตามสาขาวชิาพบว่าโดยรวม

ไม่แตกต่างกนั เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าแตกต่างกนั 

2 ด้าน คือ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดย

นักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษามีระดับคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQFด้านที่  3 

และด้านท่ี 4 สูงกว่านักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและ

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
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ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ตำรำงที่ 6 เปรียบเทียบระดับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF กับอายุ

รำยกำรแหล่งควำมแปรปรวน SS df MS F Sig.

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

    ระหว่างกลุ่ม

    ภายในกลุ่ม

10.84

21.23

  3

108

3.61

0.19

18.37* .000

รวม 32.06 111

2. ด้านความรู้

    ระหว่างกลุ่ม

    ภายในกลุ่ม

12.65

15.48

3

108

4.22

0.14

29.44* .000

รวม 28.14 111

3. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับ

ผิดชอบ

   ระหว่างกลุ่ม

   ภายในกลุ่ม

12.06

26.72

   3

108

4.00

0.24

16.17* .000

รวม 38.72 111

4. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

    ระหว่างกลุ่ม

    ภายในกลุ่ม

10.93

19.48

3

0.180

3.64

0.18

20.21* .000

รวม 38.72 111

5. ด้านทักษะทางปัญญา

    ระหว่างกลุ่ม

    ภายในกลุ่ม

17.04

18.28

3

108

5.68

0.16

33.55* 000

รวม 35.32 111

ภาพรวม

   ระหว่างกลุ่ม

   ภายในกลุ่ม

12.55

19.24

3

108

4.18

0.17

23.62* .000

รวม 31.64 111
*มีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05

จากตารางท่ี 6 จ�าแนกตามอายุพบว่าโดยรวมมี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความแตกต่างกันอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตำรำงที่ 7 เปรียบเทียบระดับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF กับอาชีพ

รำยกำรแหล่งควำมแปรปรวน SS df MS F Sig.

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

  ระหว่างกลุ่ม

  ภายในกลุ่ม

4.62

27.45

  3

108

1.54

0.25

6.06* .001

รวม 28.14 111

2. ด้านความรู้

  ระหว่างกลุ่ม

  ภายในกลุ่ม

4.57

23.56

3

108

1.52

0.21

6.98* .000

รวม 28.14 111

3. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ

  ระหว่างกลุ่ม

  ภายในกลุ่ม

7.27

31.44

3

108

2.12

0.29

8.33* .000

รวม 38.72 111

4.ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

   ระหว่างกลุ่ม

   ภายในกลุ่ม

5.80

24.61

3

108

1.93

0.22

8.48* .000

รวม 30.41 111

5.ด้านทักษะทางปัญญา

   ระหว่างกลุ่ม

   ภายในกลุ่ม

5.85

29.47

3

108

1.95

0.27

7.15* .000

รวม 38.45 111

ภาพรวม

  ระหว่างกลุ่ม

  ภายในกลุ่ม

5.53

26.14

3

108

1.84

0.24

7.61* .000

รวม 31.67 111

*มีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05

จากตารางท่ี 7 จ�าแนกตามอาชีพพบว่าโดยรวมมี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เม่ือพจิารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความแตกต่างกนั

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ตำรำงที่ 8 เปรียบเทียบระดับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF กับประสบการณ์การท�างาน

รำยกำรแหล่งควำมแปรปรวน SS df MS F Sig.

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

13.03

19.03

5

106

2.60

0.18

14.51* .000

รวม 32.07 111

2. ด้านความรู้

ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

11.81

16.32

5

106

2.36

0.15

15.34* .000

รวม 28.14 111

3. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับ

ผิดชอบ

ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

16.25

22.47

5

106

3.25

0.21

15.32* .000

รวม 38.72 111

4. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

13.17

17.24

5

106

2.63

0.16

16.19* .000

รวม 30.41 111

5. ด้านทักษะทางปัญญา

ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

14.92

20.40

5

106

2.98

0.19

15.51* .000

รวม 35.32 111

ภาพรวม

ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

13.65

18.02

5

106

2.73

0.17

16.06* .000

รวม 31.67 111
*มีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05

จากตาราง ท่ี  8  จ� าแนกตามประสบการณ  ์

การท�างานพบว่าโดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05
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ตำรำงที่ 9 เปรียบเทียบระดับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF กับระดับความสุขในการเรียน

รำยกำรแหล่งควำมแปรปรวน SS df MS F Sig.

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

29.71

2.36

2

109

14.85

.022

685.65* .000

รวม 32.07 111

2.ด้านความรู้

ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

24.26

3.87

2

109

12.13

0.36

340.90* .000

รวม 28.14 111

3.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

34.69

4.03

2

109

17.34

0.03

468.50* 000

รวม 38.72 111

4.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

26.14

4.27

2

109

13.07

0.03

333.73* .000

รวม 30.41 111

5.ด้านทักษะทางปัญญา

ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

28.89

6.43

2

109

14.45

0.05

244.94* .000

รวม 35.32 111

ภาพรวม

ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

28.62

3.05

2

109

14.31

0.02

511.38* .000

รวม 31.67 111
*มีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05

จากตารางท่ี 9 เปรียบเทียบคุณลักษณะบัณฑิต

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(TQF) ท้ัง 5 ด้านกับระดับความสุขในการเรียนพบ

ว่านักศึกษาที่ มีระดับความสุขในการเรียนต่างกัน  

จะมีระดับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตาม

กรอบ TQF แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี
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ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน  

มีระดับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ 

TQF แตกต่างกัน โดย นักศึกษาที่มีระดบัความสุขในการ

เรยีนระดับมากทีส่ดุมีระดับคุณลกัษณะของบัณฑติทีพ่งึ

ประสงค์ตามกรอบ TQF มากกว่านกัศึกษาท่ีมีระดับความ

สุขในการเรียนระดับมาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

สรุปและอภิปรำยผล

1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะศิลปศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF ท้ัง 5 ด้าน  

โดยรวมอยูใ่นระดับมาก (x = 4.10) เมือ่พจิารณาเป็นราย

ด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก             

2 .  เ ป รี ย บ เ ที ย บ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง บั ณ ฑิ ต ที่ 

พึงประสงค ์ตามกรอบ TQF ของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา โดยจ�าแนกตามเพศ พบว ่าทุกด ้าน 

มีระดับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ 

TQF ทั้ง 5 ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 จ�าแนกตามสาขาวิชา พบว่านักศึกษาที่

เรียนสาขาวิชาต่างกันโดยรวมจะมีระดับคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF ท้ัง 5 ด้านไม่

แตกต่างกัน จ�าแนกตามอายุ พบว่าโดยรวมมีความแตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จ�าแนก

ตามอาชีพ พบว่านักศึกษาที่มีอาชีพต่างกัน จะมีระดับ

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ TQF  

ทั้ง 5 ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 จ�าแนกตามประสบการณ์การท�างาน พบว่านกัศึกษาที่

มีประสบการณ์การท�างานท่ีต่างกนัจะมีระดับคณุลกัษณะ

ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF ทั้ง 5 ด้านแตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจ�าแนก

ตามระดับความสุขในการเรียน พบว่านักศึกษาที่มีระดับ

ความสุขในการเรียนต่างกัน จะมีระดับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF ทั้ง 5 ด้านแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ในส่วนของการอภิปรายผล จ�าแนกได้ ดังนี้

1. ผลการศึกษาข้อมูลสถานภาพของบุคคล 

ได้แก่ เพศ สาขาวิชา อายุ อาชีพ และประสบการณ์การ

ท�างาน พบว่านกัศึกษาส่วนมากเป็นเป็นเพศหญงิ อายอุยู่

ระหว่าง 31 ปี – 40 ปี สังกดัสาขาวชิาการบรหิารการศึกษา 

ประกอบอาชีพรับราชการมากที่สุด และมีประสบการณ์

การท�างาน อยู่ในช่วง 1 ปี – 5 ปี ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะใน

ปัจจุบันการศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่เพียงพอต่อ

ชีวิตการท�างานในหลายๆอาชีพแล้วโดยเฉพาะอาชีพรับ

ราชการ จงึต้องมีการศึกษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้เพือ่พฒันา

ตนเองและองค์กร หรือให้ได้งานท�าที่ม่ันคงและได้ผล

ตอบแทนที่ดี หรือการแข่งขันเพื่อให้มีต�าแหน่งที่สูงขึ้น     

2. ระดับความสุขในการเรียนของนักศึกษาโดย

ภาพรวมอยูใ่นระดับมาก นักศึกษามคีวามสขุในการเรยีน

กับเพื่อนในคณะมากที่สุด เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม 

การได้อยู ่ร่วมกับคนอื่นหรือมีกิจกรรมร่วมกันบ่อยๆ  

จะท�าให้เกิดความผูกพันและมีความสุขซึ่งสอดคล้อง

กับทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความสุขของ กิติยวดี บุญซื่อ

และคณะ(2) ได้พฒันาข้ึน โดยมจุีดประสงค์จะหาวธีิเรยีน

แบบใหม่ทีท่�าให้ผูเ้รยีนเรยีนอย่างสนกุสนานทกุครัง้ ทกุ

ชั่วโมง ผู้เรียนมาเรียนด้วยความตื่นเต้นและมุ่งมั่น อยาก

รู้ในส่ิงที่ยังไม่รู้ อยากท�าในส่ิงที่ไม่เคยท�า อยากเป็นใน

ส่ิงท่ียังไม่เคยเป็น และมีความสุขในการเรียนวิชาบังคับ

น้อยทีส่ดุซ่ึงสอดคล้องกบังานวจิยัของศิรวิรรณ สริพิทุไธ

วรรณ(3) พบว่ากระบวนการเรียนการสอนในวิชาบังคับ

มีเงือ่นไขมากทีน่กัศึกษาจะต้องปฏบิติัตามอย่างเคร่งครดั 

มีกิจกรรม และการเรียนการสอนที่เข้มข้นที่อาจท�าให้

นักศึกษามีความเครียดในการเรียนวิชาบังคับส่วนระดับ

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ TQF 

5 ด้านของนักศึกษา โดยภาพรวมและแต่ละด้านอยู่ใน

ระดับมาก ด้านท่ีสูงที่สุดคือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือนักศึกษามีความรักและภูมิใจ

ในท้องถิ่นของตนเองรวมถึงสถาบันและประเทศชาติมี

ความเข้าใจในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม

และสังคม จัดการปัญหาในด้านต่างๆได้สามารถปฏิบัติ
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ตามจรรยาบรรณวิชาการหรือวิชาชีพของตนเองได้  

มีจิตสาธารณะช่วยเหลือคณะ มหาวิทยาลัยหรือสังคม

หรือประเทศชาติเม่ือมีโอกาส เป็นผู้น�าในการส่งเสริม

ให้มีการประพฤติปฏิบัติคุณธรรมและจริยธรรม เช่น 

การมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  

เป็นผู ้น�าหรือมีส่วนเริ่มให้มีการทบทวนและวินิจฉัย

ปัญหาทางจรรยาบรรณวิชาการหรือวิชาชีพของตนเอง

ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ได้ เป็นไปตามท่ี

มหาวทิยาลยันครพนมต้องการและได้ก�าหนดคณุลกัษณะ

ของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ไว้ในการพัฒนาหลักสูตร

และการขออนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนครพนม  

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2552 (1)  ส่วนด้านที่อยู่ล�าดับสุดท้ายคือด้านทักษะ

ทางปัญญา ได้แก่ สามารถด�าเนินโครงการศึกษาที่ส�าคัญ

หรือโครงการวิจัยทางวิชาการได้ด้วยตนเอง และหาข้อ

สรุปที่สมบูรณ์เพื่อขยายองค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติ

ในวิชาชีพได้สามารถวิเคราะห์และประเมินผลงานวิจัย

และผลงานทางวชิาการในสาขาวชิา และพฒันาความรูห้รือ 

แนวความคิดใหม่ๆโดยบูรณาการเข้ากับความรู ้เดิม

ได้อย ่างสร้างสรรค์ สามารถออกแบบและด�าเนิน

โครงการวิจัยท่ีส�าคัญในเรื่องต่างๆแต่อาจจะต้องมีการ

พัฒนาศักยภาพในด้านทักษะทางด้านกระบวนการวิจัย  

การพัฒนาและการบูรณาการความรู้และแนวคิดใหม่ๆ

ให้มากยิ่งขึ้น 

3. การเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะของบัณฑิต

ที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF ทั้ง 5 ด้านของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนมกับสถานภาพของบุคคล และ

ระดับความสุขในการเรียน สะท้อนให้เห็นว่า นักศึกษา

เพศชายมีระดับคุณลกัษณะของบัณฑติท่ีพงึประสงค์ตาม

กรอบ TQF ทั้ง 5 ด้านสูงกว่าเพศหญิง นักศึกษาสาขา

วชิาการบรหิารการศึกษา มีระดับคณุลกัษณะของบณัฑติ

ทีพ่งึประสงค์ตามกรอบ TQF ทัง้ 5 ด้านมากกว่านักศึกษา

สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้ 

นักศึกษาที่มีระดับความสุขในการเรียนระดับมากท่ีสุด

มีระดับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ 

TQF ทั้ง 5 ด้านมากกว่านักศึกษาท่ีมีระดับความสุขใน

การเรยีนระดับมาก และปัจจยัทีมี่ผลต่อระดับคณุลกัษณะ

ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF ทั้ง 5 ด้าน คือ 

เพศ สาขาวิชา อายุ อาชีพ และประสบการณ์การท�างาน 

กล่าวคือเม่ือมีการเรียนรู้มากขึ้น ระดับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF ท้ัง 5 ด้านก็จะ

สูงตามไปด้วยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรินทร์  

แพงศร(ี4) เพราะฉะนัน้การพฒันาคุณภาพด้านการศึกษา

ของประเทศ สถาบนัการศึกษาควรเน้นด้านกระบวนการ

เรียนการสอนซึ่งมีความส�าคัญมากเพื่อผลิตบัณฑิตให้

ได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และการจ้าง

งานในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง มีการคัดเลือกที่เข้มข้น

เพื่อให้ได้คนดีคนเก่งมาท�างานซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย

ของธันย์ชนก นันตติกูล (5) ดังนั้นการพัฒนานักศึกษา

ของสถาบันการศึกษาเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ TQF ทั้ง 5 ด้านใน

ระดับท่ีสูงจึงเป็นพื้นฐานส�าคัญในการพัฒนาพัฒนาคน 

เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติให้มีความเจรญิรุง่เรอืง

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

1. สรปุผลการวจิยัพบว่าด้านทกัษะทางปัญญามีค่า

เฉลี่ยอยู่ในระดับต�่า ดังนั้นผู้ที่จะน�าผลการวิจัยนี้ไปใช้จึง

ควรเน้นกระบวนการเรยีนการสอนในระดับบณัฑิตศึกษา

ที่ให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การประยุกต์ใช้

ความรู้ที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้นักศึกษาได้มีความช�านาญ 

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีเรียนเพราะจะท�าให้นักศึกษาได้

มีความคิดริเริ่มพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและเพื่อ

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของ 

ผู้ใช้บัณฑิต  

2. ระดับความสุขในการเรียนวิชาบังคับพบว่ามี 

ค่าเฉลีย่อยูใ่นระดับต�า่ เพราะฉะนัน้กระบวนการเรยีนการ

สอนควรมีการสร้างเสริมแรงจูงใจ ความน่าสนใจต้ังแต่

การเรียนการสอนในชั่วโมงแรก เน้นการท�ากิจกรรม

มากกว่าการบรรยาย การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 

ตลอดจนการน�าสื่อสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้
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ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป

ควรมีการวิ จัย คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ ง

ประสงค์ตามกรอบ TQF ท้ัง 5 ด้าน ของนักศึกษาใน

ระดับ บัณฑติศึกษาในแต่ละสาขาวชิาหรอืหลกัสตูรอืน่ๆ

ในเชิงลึกเพื่อให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการต่างๆท่ีจะ

มีผลต่อคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ 

TQF ทั้ง 5 ด้าน ที่ชัดเจนมากขึ้น  

กิตติกรรรมประกำศ

รายงานการวิจัยเรื่องคุณลักษณะของบัณฑิตท่ี 

พึ ง ป ร ะ ส ง ค ์ ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ

อุดมศึกษาแห่งชาติ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยันครพนม

ซ่ึงได้รบัทุนจากคณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยในช่วงของการด�าเนินงาน

ได้รับความกรุณาจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  

อิสรปรีดา อาจารย์ ดร.มนตรี อนันตรักษ์ ท่ีได้กรุณาให้

ค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุแก้ไขและขอ

ขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาล ี ศรพีทุธรนิทร์  

อาจารย์ ดร.สรร  ธงยศ อาจารย์ ดร.ศิริดา  บุรชาติ  คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 

ท่ีให้ความกรุณาช่วยตรวจเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย และ

ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีทุกคนในคณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ท่ีให้การช่วยเหลือและอ�านวยความสะดวก

ในการจัดท�าวิจัยในครั้งนี้
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บทคัดย่อ

การให้บริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพย่อมแสดงถึงประสิทธิภาพการท�างานของบุคลากรผู้ให้บริการ แสดงออก

ให้เหน็ถงึความเอาใจใส่ในการปฏบิติังาน การศึกษาครัง้น้ีมีวตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของอาจารย์ต่อการให้

บริการงานธุรการ 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการรับ-ส่งเอกสาร 2) ด้านการขออนุมัติเดินทางไปราชการ  3) การเบิกจ่ายค่าใช้

จ่ายในการเดินทางไปราชการ 4) ด้านสนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอนระดับปรญิญาตร ี5) ด้านสนับสนนุการจดัการ

เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 6) ด้านการติดต่อประสานงาน 7) ด้านการอ�านวยความสะดวกต่างๆ ของบุคลากร

สายสนบัสนนุ  แล้วน�าผลสรปุดงักล่าวมาวเิคราะห์เพื่อพฒันาการให้บรกิารทีด่ ีและพฒันาศกัยภาพการปฏบิตังิานของ 

เจ้าหน้าที่ธุรการด้านต่าง ๆ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงส�ารวจ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์ และภาควิชา

เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปฏิบัติหน้าที่มาไม่น้อยกว่า  6 เดือน จ�านวนท้ังหมด  

58 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามชนิดตอบเอง อัตราการตอบกลับภาควิชาอายุรศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 90.70  

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 56.4)  อายุระหว่าง 26-35 ปีมากท่ีสุด (ร้อยละ 30.8)  

เป็นข้าราชการมากท่ีสุด (ร้อยละ 56.4) พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมท้ัง 7 ด้าน 126.06 คะแนน  

(SD 12.4) ซ่ึงเป็นระดับคะแนนความพงึพอใจอยูใ่นระดับสงู คิดเป็นร้อยละ 87.2  อตัราการตอบกลบัภาควชิาเวชศาสตร์

ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100  ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 53.3)  อายุระหว่าง 46-55 

ปีมากที่สุด (ร้อยละ 46.7) เป็นข้าราชการมากที่สุด (ร้อยละ 73.3)  พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมทั้ง  

7 ด้าน 121.66  คะแนน (SD 12.23) ซึ่งเป็นระดับคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 80.0  เมื่อจ�าแนก
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และภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เป็นรายด้านทั้งภาควิชาอายุรศาสตร์ และภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน พบว่า ด้านการรับ-ส่งเอกสาร ด้านการขออนุมัติ

เดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับ

ปรญิญาตร ีด้านการสนับสนนุการจัดการเรยีนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการติดต่อประสานงาน ด้านการอ�านวย

ความสะดวกต่างๆ อยู่ในระดับสูงเช่นกัน 

ค�ำส�ำคัญ : ความพึงพอใจ งานธุรการ บุคลากรสายสนับสนุน

    

Abstract

Fast and quality of services are important parts of performance efficiency.  The objective of the study lecturer’s 

satisfaction assessment in the department of internal medicine and department of community medicine on services 

provided by auxiliary staffs.  Auxiliary services composed of 7 domains; messaging, travel permission requested 

and expense reimbursement, undergraduate class supporting, graduate class supporting, researches supporting, 

coordination, and facilitation.  The result of this study will get advantage by analyzation for improving survey and 

developing auxiliary staffs. 

 The descriptive study was conducted. Samples are lecturers in the department of internal medicine and 

department of community medicine who worked in the departments for more than 6 months. Fifty eight lecturers 

were asked to answer self-administered questionnaire. Response rate was 93.10 percent. This study found, most 

participants were male (53.7%), aged between 46-55 years (33.33%), government services   (61.31%) who belong 

to the department of internal medicine and department of community medicine (72.20 %) and (27.80%) respectively. 

In addition, overall mean score of all 7 domains satisfaction was 4.44 +0.74, the samples were in high level of  

satisfaction (85.20%).  Considering each domain, it is emerged that messaging, travel permission requested and expense 

reimbursement, undergraduate class supporting, graduate class supporting, researches supporting, coordination, and 

facilitation are in high level of satisfaction altogether.

Keywords : Satisfactions, General administration, Auxiliary Personal

บทน�ำ

 ภาควิชาอายุรศาสตร์ และภาควิชาเวชศาสตร์

ชมุชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น มีภารกจิ

หลักซ่ึงสอดคล้องกับพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ 

ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ  

การบริการวิชาชีพ การวิจัย ท�านุบ�ารุงศิลปะวัฒนะธรรม   

งานเจ้าหน้าท่ีธุรการภาควิชาอายุรศาสตร์ และ

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนเป็นหน่วยงานสนับสนุน

ภารกิจหลักให้บรรลุตามพันธกิจและเป้าหมายของ 

หน่วยงาน โดยการสนับสนุนการด�าเนินงานด้านการ

ศึกษาท้ังระดับปรญิญาตร ีและระดับบัณฑติศึกษา  พร้อม

ทั้งประสานงานอ�านวยความสะดวกด้านการด�าเนิน

งานวิจัย ด้านวิชาการวิชาชีพ ด้านการบริหารจัดการ

องค์กร ให้แก่อาจารย์(1)  ได้แก่ ด้านการรับ-ส่งเอกสาร 

การขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกจ่ายค่าใช้

จ่ายในการเดินทางไปราชการ สนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

สนบัสนนุการด�าเนินงานวจิยั การติดต่อประสานงานและ 

การอ�านวยความสะดวกต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 
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และผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด ผู้วิจัยและคณะฯ  

มีความประสงค์ต้องการพฒันางาน จงึท�าการส�ารวจความ

พึงพอใจของอาจารย์ต่อการให้บริการงานธุรการของ

บคุลากรการสายสนบัสนนุภาควชิาอายรุศาสตร์และภาค

วิชาเวชศาสตร์ชมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่นขึ้นเพื่อน�าผลการวิจัยมาพัฒนาและปรับปรุง

คุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 ผู้วิจัยและคณะฯ ได้มองเห็นความส�าคัญของการ

ให้บริการเป็นที่พึงพอใจมากท่ีสุด(2-5) จึงศึกษาความ

พึงพอใจของอาจารย์ต่อการให้บริการงานธุรการของ

บุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาอายุรศาสตร์ และภาค

วิชาเวชศาสตร์ชุมชน  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น   

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ

พึงพอใจของอาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ และอาจารย์

ภาควิชา เวชศาสตร์ชุมชนในการให้บริการงานธุรการ  

1) ด้านการรบั-ส่งเอกสาร 2) ด้านการขออนมัุติเดินทางไป

ราชการ 3) การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

4) ด้านสนับสนนุการจดัการเรยีนการสอนระดับปรญิญา

ตรี 5) ด้านสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับ

บัณฑิตศึกษา 6) ด้านการติดต่อประสานงาน 7) ด้านการ

อ�านวยความสะดวกต่างๆ

วิธีกำรด�ำเนินงำน

การวจัิยครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิพรรณนา  ประชากร

และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นอาจารย์ภาค

วิชาอายุรศาสตร์ และอาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้เกณฑ์

การคัดเลือก อาจารย์ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

ได้กลุ ่มตัวอย่างท้ังส้ิน 54 คน เป็นอาจารย์ภาควิชา

อายุรศาสตร์ จ�านวน 39 คน อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์

ชุมชน จ�านวน 15 คน เก็บข้อมูลระหว่างวันท่ี 1-15 

กันยายน 2557

เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ

ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง น้ี ไ ด ้ ใ ช ้ เ ป ็ น แ บ บ ส อ บ ถ า ม  

ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ 

อายุ สถานภาพ หน่วยงานที่สังกัด 2) ความพึงพอใจของ

อาจารย์ต่อการให้บรกิารอาจารย์ มจี�านวน  7 ด้าน ประกอบ

ด้วยเน้ือหา 1) ด้านการรับ-ส่งเอกสาร 2) ด้านการขอ

อนุมัติเดินทางไปราชการ  3) การเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ 4) ด้านสนับสนนุการจัดการเรยีนการ

สอนระดับปรญิญาตร ี 5) ด้านสนบัสนนุการจดัการเรยีน

การสอนระดับบัณฑิตศึกษา 6) ด้านการติดต่อประสาน

งาน 7) ด้านการอ�านวยความสะดวกต่างๆ โดยวัดเป็น

ระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ ระดับความพึงพอใจ    

5  =  มากที่ สุด   4  =  มาก   3  =  ปานกลาง     

2 = น้อย    1 =  ปรับปรุง  และจ�าแนกความพึงพอใจเป็น 

3 ระดับ ได้แก่

ระดับสูง (>80% ของคะแนนท้ังหมด) ระดับ

ปานกลาง (60-80 ของคะแนนทั้งหมด) และระดับต�่า 

(<60%ของคะแนนทั้งหมด)

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ก่อนด�าเนินการเก็บข้อมูล ผู ้วิจัยได้เสนอโครง

ร่างวิจัยนี้เพื่อขอพิจารณา ยกเว้น การพิจารณาจริยธรรม

ต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ HE571270   จากนั้นด�าเนิน

การแจกแบบสอบถามกับอาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

และอาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ที่ปฏิบัติงาน

ไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่ม

ตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ระหว่าง วนัท่ี  1-15 กนัยายน 

2557 จากนั้นน�าแบบสอบถามท่ีตอบแล้วส่งในกล่องท่ี 

ผู้วิจัยได้จัดเตรียมไว้   

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

แบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมา จะถูกน�ามาลง

ข้อมูลในโปรแกรมทางสถิติ SPSS เวอร์ชั่น 19 ลิขสิทธิ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากน้ันท�าการวิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ข้อมูลทั่วไปของประชากรที่

ใช้ในการวิจัย ได้แก่ จ�านวน  ร้อยละ ส่วนด้านความพึง

พอใจของอาจารย์ต่อการให้บริการอาจารย์ในภาพรวม
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และภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และจ�าแนกเป็นรายด้าน ได้แก่ จ�านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุดและค่าต�่าสุด และได้มี

การจัดกลุ่มระดับความพึงพอใจในภาพรวมและจ�าแนก

รายด้าน  

ผลกำรวิจัย 

 ผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 

1)ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ข้อมูลจาก

แบบสอบถามแบบสอบถามได้รับการตอบกลับจาก

อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ จ�านวน 39 คน คิดเป็น

ร้อยละ 90.70 และจากอาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 

จ�านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100  ได้ผลการศึกษา ดังนี้ 

ส่วนที่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตำรำงที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของอาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ และภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

ข้อมูลทั่วไป
ภำควิชำ

อำยุรศำสตร์

จ�ำนวน(ร้อยละ)

เวชศำสตร์ชุมชน

จ�ำนวน(ร้อยละ)

เพศ

ชาย 22 (56.4) 7 (46.7)

หญิง 17 (43.6) 8 (53.3)

อำยุ

อายุ  26-35  ปี 12 (30.8) 3 (20.0)

อายุ  36-45  ปี 10 (25.6) -

อายุ  46-55  ปี 11 (28.2) 7 (46.7)

อายุ  56  ปีขึ้นไป 6 (15.4) 5 (33.3)

สถำนภำพ

ข้าราชการ 22 (56.4) 11 (73.3)

พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน 17 (43.6) 4 (26.7)

จากตารางที ่1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามภาควชิา

อายุรศาสตร์ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 56.4 

อายุระหว่าง 26-35 ปี  มากที่สุดร้อยละ 30.8 ปี ส่วนใหญ่

เป็นข้าราชการ คดิเป็นร้อยละ 56.4  ผูต้อบแบบสอบถาม

เวชศาสตร์ชุมชนส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

53.3  อายุระหว่าง 46-55 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.7 

ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 73.3
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ส่วนที่ 2)  ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร

ตำรำงที่ 2  ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการงานธุรการ  7  ด้าน 

ระดับควำมพึงพอใจ 

อำยุรศำสตร์ เวชศำสตร์ชุมชน

จ�ำนวน

(ร้อยละ)

จ�ำนวน 

(ร้อยละ)

ระดับสูง (>80% ของคะแนนทั้งหมด) 34(87.2) 12(80.0)

ระดับปานกลาง (60-80 ของคะแนนทั้งหมด) 5(12.8) 3(20.0)

ระดับต�่า (<60%ของคะแนนทั้งหมด)       - -

ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 126.06,12.4 121.66,12.23

ค่าสูงสุด,ต�่าสุด 104,140 111,140

จากตารางท่ี 2 พบว่าระดับความพงึพอใจต่อการให้

บรกิารงานธุรการ 7 ด้านของอาจารย์ภาควชิาอายรุศาสตร์ 

และภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน พบว่า ส่วนใหญ่อาจารย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง โดยภาควิชาอายุรศาสตร์  

คิดเป็นร้อยละ 87.2  และภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน  

คิดเป็นร้อยละ 80.0 

ส่วนที่ 3)  ความพึงพอใจต่อการให้บริการจ�าแนกรายด้าน (ภาควิชาอายุรศาสตร์)

ตำรำงที่ 3  ความพึงพอใจต่อการให้บริการจ�าแนกรายด้าน (ภาควิชาอายุรศาสตร์) 

ควำมพึงพอใจ

ภำควิชำอำยุรศำสตร์ (n=39)

สูง ปำนกลำง ต�่ำ

ค่ำเฉลี่ย

ส่วน

เบี่ยงเบน

มำตรฐำน
จ�ำนวน

(ร้อยละ)

จ�ำนวน

(ร้อยละ)

จ�ำนวน

(ร้อยละ)

ด้านการรับ-ส่งเอกสาร 36 (92.3) 3 (7.7) - 17.89 2.13

การขออนุมัติเดินทางไปราชการ 38 (97.4) 1 (2.6) - 18.30 1.85

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ

37 (94.9) 1 (2.6) 1

(2.6)

18.28 2.17

การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรี

34 (87.2) 5 (12.8) - 17.56 2.39

การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ระดับบัณฑิตศึกษา

35 (89.7) 4 (10.3) - 17.48 2.32

ด้านการติดต่อประสานงาน 37 (94.9) 2 (5.1) - 18.20 1.90

การอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ  38 (97.4) 1 (2.6) - 18.28 1.91
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และภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จากตารางท่ี 3 พบว่าความพึงพอใจของอาจารย์

ภาควชิาอายรุศาสตร์ในการให้บรกิารงานธุรการ ด้านการ

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ มรีะดับความพอใจสงูสุด คิด

เป็นร้อยละ 97.4  และความพึงพอใจด้านการสนับสนุน

การจดัการเรยีนการสอนระดับปรญิญาตร ี มรีะดับความ

พอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.2 

ส่วนที่ 4) ความพึงพอใจต่อการให้บริการจ�าแนกรายด้าน (ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน) 

ตำรำงที่ 4 ความพึงพอใจต่อการให้บริการจ�าแนกรายด้าน (ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน) 

ควำมพึงพอใจ

ภำควิชำเวชศำสตร์ชุมชน (n=15)

สูง ปำนกลำง ต�่ำ

ค่ำเฉลี่ย

ส่วน

เบี่ยงเบน

มำตรฐำน
จ�ำนวน

(ร้อยละ)

จ�ำนวน

(ร้อยละ)

จ�ำนวน

(ร้อยละ)

ด้านการรับ-ส่งเอกสาร 13 (86.7) 2 (13.3) - 17.40 1.91

การขออนุมัติเดินทางไปราชการ 15 (100) - - 17.66 1.83

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ

15 (100) - - 17.26 1.75

การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรี

14 (93.3) 1 (6.7) - 17.86 1.92

การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ระดับบัณฑิตศึกษา

14 (93.3) 1 (6.7) - 17.20 1.82

ด้านการติดต่อประสานงาน 14 (93.3) 1 (6.7) - 17.0 1.96

การอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ  14 (93.3) 1 (6.7) - 17.26 2.01

จากตารางท่ี 4 พบว่าความพึงพอใจของอาจารย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนในการให้บริการงานธุรการ 

ด้านการขออนุมัติเดินทางไปราชการการเบิกจ่ายค่าใช้

จ่ายในการเดินทางไปราชการ มีระดับความพอใจสูงสุด 

คิดเป็นร้อยละ 100 และความพึงพอใจด้านการรับ-ส่ง

เอกสาร มรีะดับความพอใจน้อยทีสุ่ด คดิเป็นร้อยละ 86.7 

สรุปและอภิปรำยผล 

 จากการศึกษาความพอใจของอาจารย์ต่อการให้

บรกิารงานธุรการของบุคลากรสายสนบัสนุน 7 ด้าน ของ

ภาควชิาอายรุศาสตร์ และภาควชิาเวชศาสตร์ชมุชน คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผลความพึงพอใจ

ของอาจารย์แต่ละภาควิชา ดังนี้

 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการงาน

ธุรการในภาพรวม ของอาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

และภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน พบว่า มีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับสูง  สอดคล้องกับ การศึกษาของงานประกัน

คุณภาพ กองกลาง ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น(6)  พบว่า การให้บรกิารด้านการรบัส่งเอกสาร 

รวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเวลา จัดล�าดับขั้นตอนการให้บริการ 

และความเต็มใจและความพร้อมการให้บรกิารอย่างสภุาพ 

มีความพงึพอใจอยูใ่นระดับมากและเมือ่พจิารณาแยกเป็น

รายด้านจ�าแนกเป็นรายภาควิชา พบว่า

 ภาควิชาอายุรศาสตร์  ด้านการขออนุมัติเดิน

ทางไปราชการ และด้านการอ�านวยความสะดวกต่างๆ  

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
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ส่วนด้านสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับ

ปริญญาตรีและด้านสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ระดับบัณฑิตศึกษา มีความพึงพอใจอยู ่ในระดับมาก  

แต่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ส่วนภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนนั้น 

ด้านสนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอนระดับปรญิญาตรี  

มีความพงึพอใจอยูใ่นระดับมาก และมค่ีาเฉลีย่สงูสุด ส่วน

ด้านการติดต่อประสานงาน  มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับ

มาก แต่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด 

ซ่ึงจากผลการวจิยัดังกล่าว สรปุได้ว่า ระหว่างภาค

วชิาอายรุศาสตร์และภาควชิาเวชศาสตร์ชมุชนนัน้มีความ

แตกต่างกันด้านความพึงพอใจ ท้ังน้ีแต่ค่าระดับความ 

พงึพอใจต่างกนั เนือ่งจากภาควชิาอายรุศาสตร์เป็นหน่วย

งานใหญ่มีจ�านวนบุคลากรท่ีต้องให้บริการมีจ�านวน

มาก ท�าให้มีความรีบเร่งในการปฏิบัติงาน มีงานด่วนที่

อาจารย์ให้มากระชัน้ชดิจึงมีข้อผดิพลาดในการปฏบัิติงาน 

ซ่ึงแตกต่างจากภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน เน่ืองจากภาค

วชิาเวชศาสตร์ มีจ�านวนบุคลากรท่ีให้บรกิารจ�านวนน้อย

กว่าภาควิชาอายุรศาสตร์  ผู้รับผิดชอบเป็นข้าราชการ

อยู่ปฏิบัติราชการมานานท�าให้มีความช�านาญในเรื่อง

กฎ ระเบียบการปฏิบัติงานมากกว่า ซึ่ง มิลเลต (Millet, 

1954 อ้างถึงใน มนตรี เนียมจีน(7)) ได้กล่าวไว้ว่าการ

ให้บริการท่ีสร้างความพึงพอใจน้ัน มีหลักการส�าคัญคือ 

การให้บริการอย่างเท่าเทียม รวดเร็วทันต่อเวลา เพียง

พอ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง  และการให้บริการอย่าง

ก้าวหน้า สอดคล้องกับงานวิจัยของส�านักงานประกัน

คุณภาพ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(8)   

ได้ส�ารวจความพึงพอใจในการบริหารและการให้บริการ 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ�าปี 2551 

พบว่า ความพงึพอใจเกีย่วกบัการให้บรกิารของภาควชิา / 

หลักสูตร มีคะแนนความพึงพอใจแตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจำกกำรท�ำวิจัยในครั้งนี้ 

1. น�าผลสรุปความพึงพอใจในด้านท่ีมีค่าระดับ

ความพึงพอใจน้อยท่ีสุดมาวิเคราะห์กระบวนการให้

บริการ โดยใช้เครื่องมือทางคุณภาพเช่น lean เพื่อส�ารวจ

ค้นหากระบวนการให้บริการที่ดีและน�ามาปรับปรุงงาน

ต่อไป

2. ส่งบุคลากรไปอบรมสัมมนาในเรือ่งทีเ่กีย่วข้อง

กับงานในด้านต่างๆ  ตลอดจนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่

โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเพื่อให้มีความม่ันใจในการ

ท�างานมากขึ้น 

3. สนับสนนุให้น�าเทคโนโลยใีหม่ ๆ  มาประยกุต์ใช้

กบังานเพือ่เพิม่ทักษะในการท�างานให้มากข้ึน เพือ่พฒันา

งานที่ท�าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะจำกกำรท�ำวิจัยในครั้งต่อไป

ควรจะท�าการส�ารวจความพึงพอใจแต่ละภาค

วชิา ซ่ึงการส�ารวจเช่นนี ้จะท�าให้ทราบผลความพงึพอใจ

ชัดเจนยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกำศ 

การศึกษาครั้งน้ีส�าเร็จลงได้ด้วยดี ผู้วิจัยและคณะ

ขอขอบคุณอาจารย์จากภาควชิาอายรุศาสตร์และภาควชิา         

เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

วิจัยครั้งน้ีเป็นอย่างดีย่ิงจนการศึกษาครั้งน้ีเรียบร้อยตาม
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บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเว็บเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิด

นอกกรอบ ส�าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ของ Meguigans 2) เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการ

ทางความคิดสร้างสรรค์ระหว่างผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บที่มีการฝึกคิดนอกกรอบกับผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบท

เรียนบนเว็บแบบปกติ 3) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทักษะความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรียนของผู้เรียนท่ีเรียนด้วย

บทเรยีนบนเวบ็ทีมี่การฝึกคดินอกกรอบ และ 4) เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนบนเวบ็ท่ีมีการฝึกคดิ

นอกกรอบและบทเรยีนบนเวบ็แบบปกติ วธีิการด�าเนนิการวจิยัได้พฒันาบทเรยีนบนเวบ็ตามรปูแบบของ ADDIE แล้ว

น�าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอุดรพิทยา

นุกูล จ�านวน 37 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองมีจ�านวน 14 คน และกลุ่มควบคุมมีจ�านวน 23 คน โดยใช้วิธี

การเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย บทเรียนบนเว็บเพื่อส่งเสริมความคดิสร้างสรรค์ด้วย

การคิดนอกกรอบ  แบบประเมินคุณภาพของบทเรียน แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ของ Torrance แบบ ก แบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

t-test dependent sample  และ t-test independent sample

ผลการวิจัยพบว่า1) บทเรียนบนเว็บเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกกรอบ ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (x=4.17, S.D.=0.56) และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 1.65  ซึ่งมีค่าสูงกว่า 

1.00 กล่าวได้ว่าบทเรยีนทีพ่ฒันาขึน้ มปีระสทิธิภาพตามเกณฑ์ของ Meguigans 2) ผูเ้รยีนทีเ่รยีนด้วยบทเรยีนบนเวบ็ท่ีมี

การฝึกคดินอกกรอบ มคีะแนนพฒันาการทางความคดิสร้างสรรค์เพิม่ขึน้สงูกว่าผูเ้รยีนท่ีเรยีนด้วยบทเรยีนบนเวบ็แบบ

ปกติ อย่างมีนยัส�าคัญทางสถติิท่ีระดับ .05  3) ผูเ้รยีนท่ีเรยีนด้วยบทเรยีนบนเวบ็ท่ีมีการฝึกคิดนอกกรอบ มีคะแนนทกัษะ

ความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  4) ผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบน

เว็บที่มีการฝึกคิดนอกกรอบ มีความพึงพอใจต่อบทเรียนอยู่ในระดับมาก (x=4.14, S.D.= 0.94) และกลุ่มผู้เรียนที่เรียน

ด้วยบทเรียนบนเว็บแบบปกติมีความพึงพอใจต่อบทเรียนอยู่ในระดับมาก (x=4.32, S.D.=0.70)  

ค�ำส�ำคัญ : บทเรียนบนเว็บ คิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ
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Abstract

The purposes of this research were 1) to develop web-based  instruction  promoting creative thinking by 

using lateral thinking for grade 9 students to the efficiency under the standard criteria of Meguigans. 2) to compare 

the development of  creative thinking scores between the students learned through web-based instruction by using 

lateral thinking and traditional web-based instruction 3) to compare a pretest and posttest creative thinking scores of 

students learned through web-based instruction by using lateral thinking  and 4) to study student’s satisfaction toward  

web-based  instruction by using lateral thinking  and student’s satisfaction traditional web-based instruction.The 

research methods that developed web-based instruction by using ADDIE model then try out the sample with grade 

9 students  in second semester of 2014 academic year at Udonpittayanukoon School. The sample were total 37  

students divided into two groups of 14 control group and 23 experimental group selected by simple random sampling. 

Research tools consisted of web-based instruction promoting creative thinking by using lateral thinking, quality 

assessment form of developed web-based instruction, Torrance’s type A test of creative thinking, achievement test 

and satisfaction questionnaires. Statistical used were mean, standard deviation, t-test dependent samples and t-test 

independent samples.

Research found that 1) the quality of web-based instruction promoting creative thinking by using  

lateral thinking for grade 9 students was at good level (x=4.17, S.D.=0.56) and efficiency valued of 1.65 higher than  

Meguigans’ criterion of 1.00.  2) creative thinking score of the students learned through web-based instruction by using  

lateral thinking increased more than the students learned through traditional web-based instruction at .05 significant 

3) posttest’s creative thinking scores of students learned through web-based instruction by using lateral thinking 

was higher than pretest scores at .05 significant and 4) the satisfaction score of students learned through web-based 

instruction by using lateral thinking was at good  level (x=4.14, S.D.=0.94)  and the satisfaction score of students 

learned through traditional web-based instruction was at good level (x=4.32, S.D.=0.70)  

Keywords : Web-based  instruction ,creative thinking ,lateral thinking

1. บทน�ำ

โลกในยุคปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเรว็ ทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรมและวทิยาการ

ใหม่ ๆ  การขยายตัวอย่างกว้างขวางของส่ือและเทคโนโลยี

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอย่างหลากหลายและ

รวดเร็ว ส่งผลให้ชีวิตมนุษย์เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง

เห็นได้ชัดเจน ทั้งทางบวกและทางลบ  เด็ก เยาวชน และ

พลเมืองของประเทศ จึงต้องมีชีวิตอยู่ท่ามกลางกระแส

การเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังทัศนะของ

วิจารณ์ พานิช ที่ได้กล่าวไว้ว่า “…โลกสมัยใหม่ทุกอย่าง

เปลี่ยนตลอดเวลา เด็กต้องมีชีวิตอีก 50-60-70 ปี โลกมัน

จะเปลี่ยนไปอย่างนึกไม่ถึงเลยว่า จะเปลี่ยนไปอย่างไร 

เขาต้องเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง เขาต้องเป็น 

ผู ้หน่ึงท่ีมีส ่วนร ่วมในการสร ้างการเปลี่ยนแปลง  

หากเขาไม่ท�าอย่างนั้นเขาจะถูกเปลี่ยนแปลง ชีวิตเขาจะ

ยากล�าบากมาก เพราะเขาจะเป็นผูถ้กูกระท�า..” (1)  ดังนัน้ 

จงึมคีวามจ�าเป็นต้องเตรยีมความพรอ้มเดก็ เยาวชน และ

พลเมืองของประเทศให้มีทักษะที่เป็นในการด�ารงชีวิต 

เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขความเหมาะสม

กบัสภาพการณ์ปัจจุบัน ในศตวรรษที ่21จากการประมวล

และศึกษาแนวคิดที่น�าเสนอโดยบุคคล คณะบุคคล และ
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หน่วยงานต่างๆ สามารถสรปุสาระส�าคญัได้ว่า ทกัษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จัดได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

1.  ความรู้ในวิชาหลัก ได้แก่ ภาษา คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 

สังคมศึกษา พหุวัฒนธรรม การปกครองและความเป็น

พลเมืองที่ดี

2.  ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมได้แก่ ทักษะ

การส่ือสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดวิพากษ์คิดอย่าง

มีวิจารณญาณ คิดสังเคราะห์ คิดริเริ่ม คิดสร้างสรรค์ คิด

แก้ปัญหา คิดตัดสินใจคิดจินตนาการ คิดกว้าง รวมไปถึง

ทกัษะการเรยีนรู ้ประกอบด้วย ทักษะการแสวงหาข้อมูล/

เข้าถึงข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างความรู้ การ

เรยีนรูด้้วยตนเอง การปรบัปรงุวธีิการเรยีนรูข้องตน การ

ใฝ่รู้และการรับผิดชอบการเรียนรู้ของตน

3.  ทักษะชีวิตและอาชีพ  การท�างานในยุคท่ี

แข่งขัน การด�ารงชีวิตท่ีมีความซับซ้อนให้ประสบ

ความส�าเร็จได้นั้นจ�าเป็นต้องมีความยืดหยุ่นและความ

สามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีความรับผิด

ชอบต่อตนเองและสังคม ความมีวินัยในตนเอง การเป็น

ผู้น�า การมีภาวะผู้น�าการสร้างแรงจูงใจและความร่วมมือ  

การปฏิสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

การท�างานเป็นทีม และการเรียนรู้เป็นทีม

4.  ทักษะการใช้เทคโนโลยี เช่น ทักษะด้าน

สารสนเทศ (Information Literacy) ทักษะด้านการส่ือ 

(Media Literacy) และทักษะด้านเทคโนโลยีและการ

สือ่สาร (Information, Communications and Technology)

ทักษะความคิดสร้างสรรค์เป็นหน่ึงในทักษะแห่ง

การเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีความจ�าเป็นจะต้องฝึก

กับเด็กไทย เพราะความคิดสร้างสรรค์มีส่วนเก่ียวข้อง

ในการด�ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและ

แสวงหาความรูเ้พือ่พฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่งตลอดชวีติ  

มีความสามารถในการคดิ เข้าใจปัญหา สามารถแก้ไขและ

คาดการณ์ล่วงหน้าถึงอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น ท�าให้บุคคล  

แก้ปัญหาเดิมด้วยวิธีการใหม่ๆ ช่วยให้เราเห็นโอกาส

ใหม่ๆ ท�าให้ได้สิง่ทีด่กีว่า ช่วยให้เราคดิได้อย่างเหมาะสม 

ส�าหรับเรื่องน้ัน ในเวลาน้ัน เพิ่มโอกาสความส�าเร็จใน

การแก้ปัญหา สร้างสรรค์ผลงาน นวตักรรมใหม่ ๆ  ท�าให้

มนุษย์สามารถด�ารงชีวิตในโลกปัจจุบันได้อย่างสะดวก

สบายและมีความสุข ความคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจัย

ส�าคัญในการด�ารงชีวิตและส่งเสริมให้ประเทศชาติให้มี

ความเจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

การแพทย์ การศึกษา เศรษฐกจิ สังคม สามารถสร้างสรรค์

นวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมาเพื่อพัฒนาองค์กร และประเทศ

ชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ 

ความคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช่พรสวรรค์ แต่สามารถ

เพิ่มได ้ด ้วยการเรียนรู ้  การฝ ึกฝน หากเราพัฒนา

ศักยภาพของสมองในส่วนของความคิดสร้างสรรค์ให้

มีประสิทธิภาพ เราก็สามารถมีความคิดสร้างสรรค์ได้

เหมือนกัน จาการศึกษาค้นคว้างานวิจัยเก่ียวกับความ

เช่ือในแนวคิดเรื่องความคิดสร้างสรรค์ได้ว่า เป็นส่ิงที่

พัฒนาได้ ดังท่ี Miles (2) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์

เป็นคุณลักษณะท่ีอยู่ในตัวทุกคนและสามารถส่งเสริม

คุณลักษณะน้ีให้สูงข้ึนได้ซ่ึงสอดคล้องกับ William (3) 

และ De Bono (4) ทุกคนมีความคิดร้างสรรค์แต่อาจ

แตกต่างกันในระดับความมากน้อย และTorrance (5) 

ก็สนับสนุนว่าความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาด้วย

การสอน ฝึกฝน และการฝึกปฏิบัติท่ีถูกวิธีความคิด

สร้างสรรค์สามารถฝึกได้หลากหลายวิธี ซ่ึงจะเลือกใช้

วิธีไหนนั้นข้ึนอยู่กับความเหมาะสมกับบริบทท่ีใช้งาน 

การเป็นท่ีนิยมและยอมรับในงานวิจัย ซ่ึงผู้วิจัยได้เลือก

การฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกกรอบ 

(Lateral Thinking) ของ Edward De Bono เป็นแนวคิดที่

เป็นที่นิยมในต่างประเทศ เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

Peter Ueberroth บุคคลท่ีนิตยสาร Time เลือกให้เป็น

บุคคลแห่งปี จากการท่ีเขาสามารถท�าให้ ประเทศ

สหรัฐอเมริกาประสบความส�าเร็จสูงสุดในกีฬาโอลิมปิก

ปี 1984 เป็นการให้สัมภาษณ์ผ่านนิตยสาร Washington 

Post กล่าวว่า ความส�าเร็จเป็นผลสืบเน่ืองจากการน�า

เทคนิคการคิดนอกกรอบมาใช้กับนักกีฬาและเกมส์การ

แข่งขัน เทคนิคการคิดนอกกรอบเป็นเทคนิคที่ง่ายใน

การเรียน การฝึก และการจดจ�า นอกจากนี้บริษัทที่มี 

ชื่อเสียงระดับโลกหลายบริษัท เช่น บริษัท IBM บริษัท 
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Shell บริษัท DuPont ก็ได้น�าเทคนิคการคิดนอกกรอบมา

ใช้เช่นกันหรือในประเทศออสเตรเลีย เช่น มหาวิทยาลัย 

Sydney ได้ตั้งรางวัล Eureka Prizes ส�าหรับนักเรียนที่มี

ความสามารถในการคิดนอกกรอบ  

จากการท่ีสถาบันห้องเรียนแห่งอนาคต (6)  

ได้ท�าการทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย

ผลปรากฏว่าคนไทยมีคะแนนเฉลี่ยระดับความคิด

สร้างสรรค์อยู ่ในระดับ 2.82 จากระดับคะแนน 0-9  

ซ่ึงถอืว่าอยูใ่นระดับน้อย และจากประสบการณ์สอนของ

ผูว้จิยัตลอดระยะเวลา 6 ปี ทีส่อนวชิาการสร้างงานแอนิเม

ชั่น ผู้วิจัยพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ไม่สามารถ

คิดสร้างสรรค์ผลงานให้แปลกใหม่ได้ จะคอยสังเกต

ว่าเพื่อนท�ารูปแบบไหน แล้วชิ้นงานที่ออกมาจะไปใน

แนวทางเดียวกนั ซ่ึงไม่มีความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ผลงาน

ให้แปลกใหม่ ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และคิด

หาวธีิในการฝึกทกัษะความคดิสร้างสรรค์ให้กบันกัเรยีน

จากสภาพปัญหาและหลกัการดังกล่าวผูว้จัิยสนใจ

พัฒนาบทเรียนบนเว็บเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ด้วยการคิดนอกกรอบ ตามแนวคดิของ Edward De Bono 

ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ที่มี

อยู่ในตัวของนักเรียนได้อย่างถูกวิธี ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ 

ส�าหรับนักเรียนในการน�าไปใช้ในการด�ารงชีวิตและ

สามารถน�าทักษะไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ  

ที่เกิดข้ึนในชีวิต และเป็นก�าลังส�าคัญในการสร้างสรรค์

สิ่งใหม่ ๆ และมีคุณค่าส�าหรับประเทศชาติต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

1.  เพือ่พฒันาบทเรยีนบนเวบ็เพือ่ส่งเสรมิความคดิ

สร้างสรรค์ด้วยการคดินอกกรอบ ส�าหรบัชัน้มัธยมศึกษา

ปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ของ Meguigans

2. เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการทางความคิด

สร้างสรรค์ระหว่างผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบทเว็บที่

มีการฝึกคิดนอกกรอบกับผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบท

เว็บแบบปกติ

3.  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทักษะความคิด

สร้างสรรค์ก่อนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบท

เรียนบนเว็บที่มีการฝึกคิดนอกกรอบ

4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู ้เรียนท่ีมีต่อ

บทเรียนบนเว็บที่มีการฝึกคิดนอกกรอบและบทเรียน

บนเว็บแบบปกติ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

ที่พัฒนาขึ้น

3. วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีได้แก่ นักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  

ที่เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติม รหัส ง 20218 การสร้างงาน

แอนิเมชั่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ�านวน  

37 คน เน่ืองจากในรายวิชาน้ีเป็นวิชาเพิ่มเติมแต่ละภาค

เรียน เปิดท�าการสอนจ�านวน 2 กลุ่มคือกลุ่ม ก และ ข  

ดังนัน้ประชากรในการศึกษาในครัง้นีจ้งึมีจ�านวน 2 กลุม่  

กลุม่ ก จ�านวน 14 คน กลุม่ ข จ�านวน 23 คน รวมท้ังส้ิน 37 คน

กลุ ่มตัวอย ่างที่ ใช ้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได ้แก ่ 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอุดรพิทยา

นุกูล ที่เลือกเรียนวิชาเลือกเสรี รหัส ง 20218 การสร้าง

งานแอนิเมชั่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 2 

กลุม่ กลุม่ ก จ�านวน 14 คน กลุม่ ข จ�านวน 23 คน รวมท้ัง

สิ้น 37 คน ใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย

สุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

1. บทเรยีนบนเวบ็เพือ่ส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์

ด้วยการคิดนอกกรอบ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3

2. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนบนเว็บ

เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกกรอบ 

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนด้วยบท

เรียนบนเว็บเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิด

นอกกรอบ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3



KKU Institutional Research 2016; 4(2) 195

4. แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ของทอแรนซ  ์

โดยใช้รูปภาพเป็นสื่อแบบ ก

5. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ

กำรหำประสิทธิภำพของเครื่องมือ

1. บทเรยีนบนเวบ็เพือ่ส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์

ด้วยการคิดนอกกรอบ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่3

 1.1 ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการพัฒนาบทเรียนบน

เว็บตามรูปแบบการสอนแบบ ADDIE Model ตาม

ล�าดับขั้นตอน (7) ดังน้ี 1. ข้ันการวิเคราะห์ (Analysis)  

2.ขั้นการออกแบบ (Design)  3 .  ข้ันการพัฒนา  

(Development) 4. ข้ันการทดลองใช้ (Implementation) 5. 

ขั้นการประเมินผล (Evaluation)

 1.2 น�าบทเรียนที่พัฒนาขึ้นไปไปให้ผู้เชี่ยวชาญ

ประเมินคุณภาพ โดยแบ่งการประเมินคุณภาพออกเป็น 

3 ด้านคือ 1. ด้านเนื้อหา  2. ด้านเทคนิคและกิจกรรม  

3. ด้านสื่อการสอน

 โดยท้ัง 3 ด้านใช้แบบประเมนิค่า 5 ระดับ (Likert 

Scale) คือ 5 4 3 2 และ 1 โดยการก�าหนดความหมายของ

คะแนนของตัวเลือกในแบบประเมินแต่ละข้อ  ดังนี้

 5   คะแนน  หมายถึง    เหมาะสมมากที่สุด

 4   คะแนน  หมายถึง    เหมาะสมมาก

 3   คะแนน  หมายถึง    เหมาะสมปานกลาง

 2   คะแนน  หมายถึง    เหมาะสมน้อย

 1   คะแนน หมายถึง     เหมาะสมน้อยที่สุด

 เกณฑ ์ เฉลี่ ยของระดับความคิดเห็นของ 

ผู้เชี่ยวชาญในงานวิจัยน้ี ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนต้ังแต่ 3.50  

ขึ้นไป และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00

2.  แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนบนเว็บ

เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกกรอบ 

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 2.1 ผู ้วิจัยได้ท�าการศึกษาวิธีการสร้างแบบ

ประเมินคณุภาพบทเรยีนจากเอกสารทีเ่กีย่วข้อง หลงัจาก

นั้นได้ วิเคราะห์ และออกแบบประเด็นในการประเมิน

ประกอบด้วย 

 2.1.1 ด้านเนื้อหา

 2.1.2 ด้านเทคนิคและกิจกรรมการฝึกคิด

นอกกรอบ

 2.1.3 ด้านสื่อการสอน

 2.2 พัฒนาแบบประเมินคุณภาพของบทเรียน

บนเวบ็ตามท่ีได้ออกแบบไว้แล้วน�าไปให้อาจารย์ทีป่รกึษา

ดูเพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วน�ามาปรับปรุงแก้ไข

ตามค�าแนะน�า

 2.3 น�าแบบประเมินคุณภาพบทเรียนที่สร้าง

ขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 9 คน โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ด้าน

ละ 3 คน ประเมินความสอดคล้องของข้อค�าถาม (IC)  

โดยก�าหนดเกณฑ์การพิจารณา คือ

+1     หมายถึง    เห็นด้วย

  0     หมายถึง    ไม่แน่ใจ  

            -1     หมายถึง    ไม่เห็นด้วย

แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมิน

คุณภาพบทเรียน (Index of Consistency : IC) เกณฑ์การ

พิจารณา มีค่า IC มากกว่า หรือเท่ากับ 0.67  แสดงว่า

ใช้ได้ให้คงไว้ ถ้ามีค่า  IC ต�่ากว่า 0.67 แสดงว่าต้องแก้ไข

ปรับปรุง โดยพิจารณาจากข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

 2.4 ผู้วิจัยจัดท�าแบบประเมินคุณภาพบทเรียน 

เป็นฉบับสมบรูณ์ เพือ่ใช้ในการประเมินคุณภาพบทเรยีน

จากผู้เชี่ยวชาญต่อไป  

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนด้วยบท

เรียนบนเว็บเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิด

นอกกรอบ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 3.1  น�าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน

ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ เพื่อท�าการปรับปรุง

แก้ไข และเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา เพื่อตรวจ

สอบความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิง

พฤติกรรม 

 3.2 น�าแบบทดสอบที่ผ่านการประเมินจาก 

ผู ้ เ ชี่ ย ว ช า ญ แ ล ้ ว ไ ป ห า ค ่ า ดั ช นี ค ว า ม ส อ ด ค ล ้ อ ง  

โดยใช้สูตร IOC ซ่ึงการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ

แบบทดสอบกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Object  
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Congruence : IOC) เกณฑ์การพจิารณา มีค่า IOC มากกว่า 

หรือเท่ากับ 0.67 แสดงว่าใช้ได้ให้คงไว้ ถ้ามีค่า IOC  

ต�่ากว่า 0.67 แสดงว่าต้องแก้ไขปรับปรุง โดยพิจารณา 

จากข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ได้แบบทดสอบท่ีมีค่า

ความสอดคล้อง (IOC)

 3.3 น�าแบบทดสอบท่ีได้ไปทดลองใช้กับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2557 ที่เคยเรียนวิชานี้มาแล้ว จ�านาน 20 คน หลังจาก

นัน้ผูว้จิยัน�าคะแนนรวมของแบบทดสอบทีไ่ด้ไปค�านวณ

หาค่าความยากง่าย ค่าอ�านาจจ�าแนก และค่าความเชือ่ม่ัน

ทัง้ฉบบั โดยได้คัดเลอืกข้อสอบท่ีมีค่าความยากง่ายอยูใ่น

ช่วง 0.20 ถึง 0.80 และค่าอ�านาจจ�าแนกที่ยอมรับได้มีค่า

ต้ังแต่ 0.20 ขึน้ไป ส่วนค่าความเชือ่ม่ันทัง้ฉบบั ใช้วธีิของ 

Lovett และใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูทางสถติิในการค�านวณ 

ค่าความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 

ผลการค�านวณพบว่า แบบทดสอบมีค่าความเชื่อม่ันท้ัง

ฉบับเท่ากับ 0.79 เม่ือเทียบกับเกณฑ์การประเมินพบว่า

แบบทดสอบชุดนี้มีค่าความเชื่อมั่นสูง 

 3.4 คัดเลือกข้อสอบท่ีเข ้าเกณฑ์คุณภาพ  

เพือ่เป็นข้อสอบส�าหรบัสอบก่อนเรยีน (pretest) และหลงั

เรียน (posttest) จ�านวน 50 ข้อ ลงในฐานข้อมูลเพื่อใช้ใน

การทดสอบผู้เรียนกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

4.  แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ

 4.1 ผู ้วิจัยได้ท�าการศึกษาวิธีการสร้างแบบ

แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

หลังจากน้ันได้ วิเคราะห์ และออกแบบประเด็นในข้อ

ค�าถาม  

 4.2 พฒันาแบบแบบสอบถามวดัความพงึพอใจ

ตามที่ได้ออกแบบไว้แล้วน�าไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาดูเพื่อ

ตรวจสอบความถูกต้องแล้วน�ามาปรับปรุงแก้ไขตามค�า

แนะน�า

 4.3 น�าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจสร้าง

ขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 3 คน ประเมินความสอดคล้อง

ของข้อค�าถาม (IC)  แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ

แบบวดัความพงึพอใจ (Index of Consistency : IC) เกณฑ์

การพิจารณา มีค่า IC มากกว่า หรือเท่ากับ 0.67  แสดงว่า

ใช้ได้ให้คงไว้ ถ้ามีค่า  IC ต�่ากว่า 0.67 แสดงว่าต้องแก้ไข

ปรับปรุง โดยพิจารณาจากข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

พบว่า แบบสอบถามท่ีพฒันาข้ึนมค่ีา  1.00 ซึง่มค่ีาสงูกว่า

เกณฑ์ทีก่�าหนดแสดงว่าแบบสอบถามวดัความพงึพอใจที่

สร้างขึ้นสามารถน�าไปใช้ได้  

 4.4 ผูว้จัิยจดัท�าแบบสอบถามวดัความพงึพอใจ 

เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการสอบถามความพึงพอใจ

ของกลุ่มตัวอย่างต่อไป

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัยด้วยตนเอง โดยทดลองใช้

กับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการ

ศึกษา 2557 จ�านวน 37 คน ทีเ่ลอืกเรยีนวชิาการสร้างงาน

แอนิเมชั่น โดยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้

1. ผู ้วิจัยได้ท�าการช้ีแจงเกี่ยวกับกระบวนการ

เรียนการสอน โดยใช้บทเรียนบนเว็บเพื่อส่งเสริมความ

คิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกกรอบ ที่พัฒนาขึ้น ให้แก่

กลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างสามารถใช้บทเรียนบน

เว็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มเรียนจากหน่วยที่ 1-3 

ตามล�าดับ

2. ท�าการทดสอบความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียน 

โดยใช้แบบทดสอบวดัความคดิสร้างสรรค์ของ Torrance 

แบบอาศัยรูปภาพเป็นสื่อ แบบ ก 

3. ท�าแบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งมีจ�านวน 50 ข้อ 

ซ่ึงแบบทดสอบน้ีจะครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์ของ 

ทุกหน่วยการเรียนรู้ หลังจากที่กลุ ่มตัวอย่างทดสอบ

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ท�าการตรวจเพื่อประเมินผลคะแนน

ก่อนเรียน

4.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียนบน

เว็บที่สร้างขึ้น

5. ท�าแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบ

ชดุเดิมกบัแบบทดสอบก่อนเรยีน หลงัจากทีก่ลุม่ตัวอย่าง

ทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท�าการตรวจเพื่อประเมินผล

คะแนนหลังเรียน

6. ท�าการทดสอบทักษะความคิดสร้างสรรค  ์

หลงัเรยีน โดยใช้แบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์ของ 

Torrance แบบใช้รูปภาพเป็นสื่อ แบบ ก
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7. รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลูโดยวธีิการทางสถติิ

8. สรุปผลการวิจัย

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพบทเรียน

 ผู้วิจัยน�าแบบประเมินคุณภาพบทเรียนบนเว็บ 

ทีไ่ด้จากผูเ้ชีย่วชาญมาวเิคราะห์ระดับความเหมาะสมโดย

ใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยในการ

วเิคราะห์จะใช้ค่าเฉลีย่เทียบกบัเกณฑ์การประเมินดังน้ี (8)

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.51-5.00  หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.51-4.50  หมายถึง  เหมาะสมมาก

ค่าเฉลีย่เท่ากบั   2.51-3.50  หมายถงึ  เหมาะสมปานกลาง

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  1.51-2.50  หมายถึง  พอใช้

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  1.00-1.50  หมายถึง  ปรับปรุง

2. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียน

 ผู้วิจัยจึงใช้เกณฑ์มาตรฐานของ Meguigans 

มาค�านวณหาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนท่ีพัฒนาขึ้น 

โดยน�าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนท้ัง 

37 คน มาวิเคราะห์ ซ่ึงถ้ามีค่าสูงกว่า 1.0 ถือบทเรียนมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ของ Meguigans

3. วิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน

 3.1 ค่าความเที่ยงตรง

 โดยใช้สูตรดัชนีความสอดคล้องระหว่าง

ข ้อสอบกับจุดประสงค์  โดยใช ้สูตรดัชนีค ่าความ

สอดคล้อง IOC เกณฑ์การพิจารณา 

 ค่า IOC มากกว่า หรอืเท่ากบั 0.67  แสดงว่า

ใช้ได้ให้คงไว้ 

 ค่า IOC ต�่ากว่า 0.67 แสดงว่าต้องแก้ไข

ปรับปรุง

 3.2 ค่าความยากง่าย (P)

 ค ่าความยากง่ายท่ีใช ้ได ้  มีค ่าระหว่าง  

0.20 - 0.80

 3.3 ค่าอ�านาจจ�าแนก (Brennan’s Index,B-Index)

เกณฑ์กำรแปลผล

+1.00        บ่งชี้ผู้รอบรู้-ไม่รอบรู้ ได้ถูกต้องทุกคน 

0.50 - 0.99  บ ่งชี้ผู ้รอบรู ้ -ไม ่รอบรู ้  ได ้ถูกต ้องเป ็น 

 ส่วนใหญ่ 

0.20 - 0.49 บ ่งชี้ผู ้รอบรู ้ -ไม ่รอบรู ้  ได ้ถูกต ้องเป ็น 

 บางส่วน 

0.00 - 0.19 บ่งช้ีผู้รอบรู้-ไม่รอบรู้ ได้ถูกต้องน้อยมาก  

 หรือไม่ถูกต้อง 

ติดลบ บ่งชีผู้ร้อบรู-้ไม่รอบรู ้ผดิพลาด หรอืตรงข้าม 

 กับความจริง

ข้อสอบที่ถือว ่ามีคุณภาพจะต้องมีค่าอ�านาจ

จ�าแนกตามแนวคิดของเบรนแนน (B-index) ตั้งแต่ 0.20  

ขึ้นไป (9)

3.4 ค่าความเชื่อมั่น

 เกณฑ์การแปลผลความเชื่อมั่น มีดังนี้ (10)

0.00 – 0.20      ความเชือ่ม่ันต�า่มาก/ไม่มีเลย

0.21 – 0.40      ความเชื่อมั่นต�่า 

0.41 -  0.70      ความเชื่อมั่นปานกลาง

0.71 – 1.00      ความเชื่อมั่นสูง

4. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์

 ผู ้วิจัยได ้น�าคะแนนการทดสอบความคิด

สร้างสรรค์ของ Torrance แบบใช้รูปภาพเป็นส่ือ  

แบบ ก มาค�านวณด้วยสถติิ t-test (Dependent) และ t-test 

(Independent) โดยได้ต้ังระดับนัยส�าคัญทางสถิติไว้ท่ี

ระดับ .05 เมื่อค�านวณค่าสถิติ t-test ได้แล้ว ผู้วิจัยได้เปิด

ค่า t จากตารางและน�าค่า t ที่ได้จากการค�านวณและจาก

ตารางมาเปรียบเทียบกันเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

4. ผลกำรวิจัย

1. ผลการพฒันาบทเรยีนบนเวบ็เพือ่ส่งเสรมิความ

คดิสร้างสรรค์ด้วยการคดินอกกรอบ ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3

 1.1  ผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรยีน

บนเว็บที่พัฒนาขึ้น
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 ผู้วิจัยได้ทดลองใช้บทเรียนบนเว็บกับกลุ่ม

ตัวอย่าง จ�านวน 37 คน โดยเริ่มจากการทดสอบก่อน

เรียน จากนัน้จงึทดลองใชบ้ทเรยีนจนครบทกุหน่วยแล้ว

จึงทดสอบหลังเรียน น�าผลมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ

ของบทเรียน โดยใช้วิธีการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์

ของ Meguigans ซ่ึงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพบท

เรียน ได้ผลแสดงในตารางที่ 1

ตำรำงที่ 1  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียน

กำรทดสอบกลุ่มตัวอย่ำง S.D. ค่ำประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ Meguigans

คะแนนทดสอบก่อนเรียน 20.27 5.25
1.65

คะแนนทดสอบหลังเรียน 33.54 5.29

 

ตำรำงที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนบนเว็บ

หัวข้อประเมิน
ระดับควำมคิดเห็น

x S.D. ควำมหมำย

1. ด้านเนื้อหา 4.33 0.51 มาก

2. ด้านเทคนิคและกิจกรรม 4.46 0.52 มาก

3. ด้านสื่อการสอน 3.72 0.65 มาก

ค่าเฉลี่ยรวม 4.17 0.56 มาก

จากตารางที ่1  ผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพของ

บทเรยีนบนเวบ็เพือ่ส่งเสรมิความคิดสร้างสรรค์ด้วยการ

คิดนอกกรอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าเท่ากับ 1.65  

ซ่ึงมีค่ามากกว่า 1.00 จึงกล่าวได้ว่าบทเรียนที่พัฒนาขึ้น  

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ของ Meguigans

 1.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพบทเรียนบนเว็บ 

ที่พัฒนาขึ้น

 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียน ได้แยก

ประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านเทคนิคและกิจกรรม 

และด้านสื่อการสอน โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านละ 3 ท่าน  

ซ่ึงผลการประเมินคุณภาพบทเรียน ได้ผลแสดงใน 

ตารางที่ 2

จากตารางท่ี 2 พบว ่าคุณภาพของบทเรียน

โดยภาพรวม ท้ัง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู ่ในระดับมาก 

(x= 4.17,S.D.=0.56) โดยเรยีงตามล�าดับจากค่าเฉลีย่มาก

ไปหาค่าเฉลี่ยน้อย 3 อันดับคือ ด้านเทคนิคและกิจกรรม 

(x=4.46) ด้านเน้ือหา (x=4.33) และด้านสื่อ 

การสอน (x=3.72) ตามล�าดับ

2.  ผลการวิเคราะห์พัฒนาการทางความคิด

สร้างสรรค์ระหว่างผูเ้รยีนทีเ่รยีนด้วยบทเรยีนบนเวบ็เพือ่

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกกรอบกับ 

ผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบปกติ

ผู ้วิจัยได้ทดสอบความคิดสร้างสรรค์กับกลุ ่ม

ตัวอย่าง โดยให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท�าแบบ

ทดสอบความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังการเรียนด้วย

บทเรยีนบนเวบ็ซึง่กลุม่ทดลองเรยีนด้วยบทเรยีนบนเวบ็

ที่มีการฝึกคิดนอกกรอบ และกลุ่มควบคุมเรียนด้วยบท

เรยีนบนเวบ็แบบปกติ หลงัจากน้ันน�าคะแนนทกัษะความ

คิดสร้างสรรค์ของท้ัง 2 กลุ่ม มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ

พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ ด้วยค่าสถิติ t-test 
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independent โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติในการ

ค�านวณ ได้ผลแสดงในตารางที่ 3 ตามสมมติฐานต่อไปนี้

สมมติฐาน

 H
0 
: µ

1 
= µ

2

 H
1 
: µ

1 
› µ

2

เมื่อ

µ
1
 เป็นค่าเฉลีย่พฒันาการทางความคดิสร้างสรรค์

ของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บที่มกีารฝึกคดินอก

กรอบ

µ
2
 เป็นค่าเฉลีย่พฒันาการทางความคดิสร้างสรรค์

ของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบปกติ

จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ t-test 

แบบ 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกันท่ีระดับนัยส�าคัญ .05  

พบว่าค่าเฉลี่ยพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของ 

ผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บท่ีมีการฝึกคิดนอก

กรอบกบัผูเ้รยีนทีเ่รยีนด้วยบทเรยีนบนเวบ็แบบปกติแตก

ต่างกัน โดยผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บท่ีมีการฝึก

คิดนอกกรอบมีพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ย

เพิม่ขึน้สงูกว่าผูเ้รยีนท่ีเรยีนด้วยบทเรยีนบนเวบ็แบบปกติ

3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะความคิด

สร้างสรรค์ก่อนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบท

เรียนบนเว็บที่มีการฝึกคิดนอกกรอบ

ผูว้จิยัได้น�าคะแนนการทดสอบความคดิสร้างสรรค์

ก่อนและหลงัเรยีนของผูเ้รยีนทีเ่รยีนด้วยบทเรยีนบนเวบ็

ที่มีการฝึกคิดนอกกรอบ มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ t-test 

dependent ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 4 ตามสมมติฐาน 

ดังนี้

สมมติฐาน

H
0 
: µ

1 
= µ

2

H
1 
: µ

2
› µ

1

เมื่อ

µ
1
 เป็นค่าเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนของ 

ผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บท่ีมีการฝึกคิดนอก

กรอบ

µ
2
 เป็นค่าเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนของ 

ผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บท่ีมีการฝึกคิดนอก

กรอบ

ตำรำงที่ 3  ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

รำยกำร
x S.D.

t P-value
ทดลอง ควบคุม ทดลอง ควบคุม

ความคิดสร้างสรรค์ 37.43 18.70 18.54 14.45 34.3 0.002*

*หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานสถิติที่ระดับนัยส�าดับ .05

ตำรำงที่ 4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บที่ม ี

   การฝึกคิดนอกกรอบ

ด้ำน
S.D.

t P-value
ก่อน หลัง ก่อน หลัง

ความคิดสร้างสรรค์ 97.14 12.97 60.51 74.9 7.55 * 00.0

*หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานสถิติที่ระดับนัยส�าดับ .05
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จากตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความ

คิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มผู้เรียน

ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บที่มีการฝึกคิดนอกกรอบ  

ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ t-test แบบ 2 กลุ่ม ที่ไม่เป็น

อิสระต่อกันที่ระดับนัยส�าคัญ .05 พบว่าระดับคะแนน

ความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรียนแตกต่างกัน  

โดยมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่า 

ก่อนเรียน

4.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง

 การส�ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ

บทเรยีนทีพ่ฒันาขึน้ หลงัจากเรยีนด้วยบทเรยีนนีไ้ปแล้ว 

ผูว้จิยัได้ส�ารวจความพงึพอใจของผูเ้รยีนโดยแยกวเิคราะห์

เป็น 2 กลุม่ คอืกลุม่ผูเ้รยีนทีเ่รยีนด้วยบทเรยีนบนเวบ็ทีม่ี

การฝึกคดินอกกรอบและกลุม่ผูเ้รยีนทีเ่รยีนด้วยบทเรยีน

บนเว็บแบบปกติ ได้ผลดังตารางที่ 5 และตารางที่ 6 ดังนี้

ตำรำงที่ 5  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บที่มีการฝึกคิดนอกกรอบ

รำยกำร

ระดับควำมพึงพอใจ

x S.D
ควำม

หมำย

1.  ระบบการลงทะเบียนมีความสะดวกและรวดเร็ว 4.50 0.52 มาก

2.  การเข้าเรียนในบทเรียนและการออกจากบทเรียนมีความสะดวกรวดเร็ว 4.21 0.89 มาก

3.  ขนาดของตัวอักษรและสีตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม 4.29 0.83 มาก

4.  กราฟิกของบทเรียนรวมทั้ง ภาพนิ่ง วีดีโอ มีความเหมาะสม น่าสนใจ 4.14 1.23 มาก

5.  การใช้งานบทเรียน ง่าย สะดวกและรวดเร็ว 4.21 0.89 มาก

6.  เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน เรียงเป็นล�าดับ ง่ายต่อการเรียนรู้ 4.14 0.95 มาก

7.  แบบทดสอบในบทเรียนมีความเหมาะสม 4.43 0.76 มาก

8.  เสียงบรรยายมีความชัดเจน 3.93 1.07 มาก

9.  ความเหมาะสมของเวลาในแต่ละกิจกรรม 3.93 1.00 มาก

10. ความเหมาะสมของเวลาในการน�าเสนอเนื้อหา 3.71 1.07 มาก

11. หลังจากศึกษาจบบทเรียนแล้วผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการวาดภาพและ

ระบายสี สามารถวาดวัตถุเพื่อน�าไปสร้างงานแอนิเมชั่นได้
3.93 1.21 มาก

12. การเข้าเรียนมีความสะดวกสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทุกที่ ทุกเวลา 4.29 0.91 มาก

ค่ำเฉลี่ยภำพรวม 4.14 0.94 มำก

 

จากตารางที่ 5 ผลการส�ารวจความพึงพอใจของ

กลุม่ผูเ้รยีนทีเ่รยีนด้วยบทเรยีนบนเวบ็ทีมี่การฝึกคดินอก

กรอบ พบว่า มีความพึงพอใจต่อบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึน  

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x=4.14,S.D.=0.94) โดย

เรยีงตามล�าดับจากค่าเฉลีย่มากไปหาค่าเฉลีย่น้อย3 อนัดับ 

คือ อันดับ 1 ด้านระบบการลงทะเบียนมีความสะดวก

และรวดเร็ว (x=4.50)อันดับ 2 ด้านแบบทดสอบในบท

เรียนมีความเหมาะสม (x=4.43)  และอันดับ3 มีค่าเฉลี่ย

เท่ากัน2 ด้าน คือด้านขนาดของตัวอักษรและสีตัวอักษร

ท่ีใช้มีความเหมาะสม (x=4.29) และด้านการเข้าเรียนมี

ความสะดวกสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทุกท่ี ทุกเวลา 

(x=4.29) ตามล�าดับ 
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ตำรำงที่ 6  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบปกติ

รำยกำร

ระดับควำมพึงพอใจ

x S.D
ควำม

หมำย

1.  ระบบการลงทะเบียนมีความสะดวกและรวดเร็ว 4.20 0.70 มาก

2.  การเข้าเรียนในบทเรียนและการออกจากบทเรียนมีความสะดวกรวดเร็ว 4.40 0.50 มาก

3.  ขนาดของตัวอักษรและสีตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม 4.40 0.68 มาก

4.  กราฟิกของบทเรียนรวมทั้ง ภาพนิ่ง วีดีโอ มีความเหมาะสม น่าสนใจ 4.50 0.61 มาก

5.  การใช้งานบทเรียน ง่าย สะดวกและรวดเร็ว 4.25 0.64 มาก

6.  เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน เรียงเป็นล�าดับ ง่ายต่อการเรียนรู้ 4.40 0.68 มาก

7.  แบบทดสอบในบทเรียนมีความเหมาะสม 4.25 0.72 มาก

8.  เสียงบรรยายมีความชัดเจน 4.15 0.67 มาก

9.  ความเหมาะสมของเวลาในแต่ละกิจกรรม 4.25 0.91 มาก

10. ความเหมาะสมของเวลาในการน�าเสนอเนื้อหา 4.20 0.83 มาก

11. หลงัจากศึกษาจบบทเรยีนแล้วผูเ้รยีนมคีวามรู ้ความเข้าใจในเรือ่งการวาดภาพและ

ระบายสี สามารถวาดวัตถุเพื่อน�าไปสร้างงานแอนิเมชั่นได้
4.40 0.60 มาก

12. การเข้าเรียนมีความสะดวกสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทุกที่ ทุกเวลา 4.30 0.86 มาก

ค่ำเฉลี่ยภำพรวม 4.32 0.70 มำก

จากตารางที่ 6  ผลการส�ารวจความพึงพอใจของ

กลุ่มผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบปกติ พบว่า 

มีความพงึพอใจต่อบทเรยีนทีพ่ฒันาข้ึน ในภาพรวมอยูใ่น

ระดับมาก (x=4.32, S.D.=0.70) โดยเรียงตามล�าดับจาก

ค่าเฉลีย่มากไปหาค่าเฉลีย่น้อย 3 อนัดับ คือ อนัดับ 1 ด้าน

กราฟิกของบทเรียนรวมทั้ง ภาพนิ่ง วีดีโอ มีความเหมาะ

สม น่าสนใจ (x=4.50) อันดับ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4 ด้าน

คอื ด้านการเข้าเรยีนในบทเรยีนและการออกจากบทเรยีน

มีความสะดวกรวดเรว็, ด้านขนาดของตัวอกัษรและสีตัว

อักษรท่ีใช้มีความเหมาะสม, ด้านเนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน 

เรียงเป็นล�าดับ ง่ายต่อการเรียนรู้, ด้านหลังจากศึกษาจบ

บทเรียนแล้วผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการวาด

ภาพและระบายสี สามารถวาดวตัถเุพือ่น�าไปสร้างงานแอ

นิเมชั่นได้ (x=4.40) และอันดับ 3 คือ ด้านการเข้าเรียนมี

ความสะดวกสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทุกท่ี ทุกเวลา  

(x=4.30) ตามล�าดับ

5. อภิปรำยผลกำรวิจัย

จากการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ ท�าให้ได้บทเรียน

บนเว็บเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอก

กรอบ ส�าหรบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  3 ซึง่เป็นส่ือทีส่ามารถ

เรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเองผ่านระบบอนิเทอร์เนต็ และ บทเรยีน

ได้ผ่านการออกแบบและพัฒนาตามรูปแบบการสอน

ของ ADDIE มีเนื้อหาของบทเรียนเกี่ยวกับการวาดภาพ

และระบายสีด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป  จากผลการวิจัยพบ

ประเด็นส�าคัญที่น�ามาอภิปรายผลดังนี้ 

1. ผลกำรพัฒนำบทเรียนบนเว็บเพ่ือส่งเสริม

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ด้วยกำรคิดนอกกรอบ ส�ำหรับชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 3 

 ผลการประเมินคุณภาพบทเรยีนทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ 

พบว่าผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อบทเรียนโดยรวมอยู่

ในระดับเหมาะสมมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ส่วนเบ่ียง
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เบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 และบทเรียนมีประสิทธิภาพ

ตามมาตรฐานของ Meguigans ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 1.65  

ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด คือ มีค่ามากกว่าเกณฑ์ 

1.00 หมายความว่า ผู ้เรียนได้คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียน ถือเป็นบทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

สามารถน�าไปใช้เป็นบทเรียนได้ ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัย

ได้พัฒนาบทเรียนอย่างมีระบบโดยยึดหลักการและ

ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการสร้างบทเรียน ตามรูปแบบการ

สอน ADDIE ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นวิเคราะห์  

ขั้นออกแบบ ขั้นพัฒนา ขั้นทดลองใช้และข้ันประเมิน

ผล สอดคล้องกบั มนต์ชยั เทยีนทอง (7) กล่าวว่ารปูแบบ

การสอน ADDIE สามารถน�าไปใช้ออกแบบและพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากครอบคลุม

กระบวนการท้ังหมด ซ่ึงแต่ละข้ันตอนของการพัฒนา

บทเรียนได้ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา

และผู้เชี่ยวชาญ บทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนจึงมีการน�าเสนอที่

สอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรยีนรู ้มรีปูแบบทีน่่าสนใจ 

น�าเสนอเนื้อหาเป็นล�าดับข้ันตอน โดยผู้เรียนสามารถ

เรียนรู ้ได้ด้วยตนเอง ผู ้ เรียนสามารถเรียนรู ้ได้ทุกท่ี  

ทุกเวลา ไม่จ�ากัดอยู่แต่ในห้องเรียน อีกทั้งบทเรียนมภีาพ 

วีดีโอ สี เสียง มีเนื้อหาถูกต้องและครบถ้วน มีกิจกรรม

ให้นักเรียนได้ฝึกการใช้เครื่องมือในการวาดภาพและ

ระบายสีด้วยตัวเองผ่านโปแกรมส�าเร็จรูป ท�าให้ผู้เรียน

เพลดิเพลนิกบัการสร้างสรรค์ชิน้งาน และบทเรยีนได้ผ่าน

การตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญและน�าไปทดลองใช้ก่อนที่

จะน�ามาใช้เกบ็ข้อมลูจรงิ จงึท�าให้บทเรยีนมีคณุภาพและ

มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพศาล 

แซ่อึ้ง (11) ที่ไดพ้ัฒนาและหาประสิทธิภาพของเว็บช่วย

สอนแบบทบทวนบนระบบ LMS (Moodle) และเปรียบ

เทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนวิชาการพัฒนา

เว็บเพจด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป โดยการพัฒนาบทเรียน

ตามรปูแบบการสอนของ ADDIE พบว่า 1) ประสิทธิภาพ

ของ เ ว็บช ่วยสอนแบบทบทวนบนระบบ LMS  

(Moodle) ทีพ่ัฒนาขึน้ มค่ีาเท่ากบั 1.07 สงูกว่าเกณฑ์การ

หาประสิทธิภาพของ Meguigans 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนระหว่างกลุ่มที่เรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนคู่คิดสูงกว่า

กลุ่มท่ีเรียนรู้ด้วยตนเองและได้สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ สนิท ตีเมืองซ้าย (12) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการ

พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก

ที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียนผ่านเครือข่าย

คอมพวิเตอร์ด้วยขัน้ตอนตามรปูแบบ ADDIE ผลทีไ่ด้พบ

ว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 1.06 ซึ่งมีค่ามากกว่า

เกณฑ์ 1.00 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรวรรณ 

ขวัญนาค (13) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนผ่านเวบ็วชิาบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนด้วย

วิธีปัญหาเป็นหลักร่วมกับสื่อการสอนแบบสาธิต ด้วย

ขั้นตอนตามรูปแบบ ADDIE พบว่าบทเรียนดังกล่าวมี

ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 1.22 ตามเกณฑ์มาตรฐานของ 

Meguigans และสอดคล้องกับงานวิจัย เพ็ญพร ใจเย็น 

(14) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบสาธิตเรื่องหนังสือ

ราชการประเภทต่างๆ วิชาโปรแกรมประมวลผลค�า

ประยุกต์ ด้วยขั้นตอนตามรูปแบบ ADDIE ผลการวิจัย

พบว่า 1) บทเรียนดังกล่าวมีประสิทธิภาพเท่ากับ 2.26  

ซึง่สงูกว่า1.00 จงึถอืว่าบทเรยีนมีประสทิธิภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานของMeguigans

2. ผลกำรเปรียบเทียบพัฒนำกำรทำงควำมคิด

สร้ำงสรรค์ระหว่ำงกลุ่มผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบน

เว็บที่มีกำรฝึกคิดนอกกรอบกับกลุ่มผู้เรียนที่เรียนด้วย

บทเรียนบนเว็บแบบปกติ

 คะแนนทักษะความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่ม 

ผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บท่ีมีการฝึกคิดนอก

กรอบ เพิ่มข้ึนสูงกว่าผู ้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบน

เว็บแบบปกติ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้ว่า คะแนน

พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มผู ้เรียนที่

เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บที่มีการฝึกคิดนอกกรอบเพิ่ม

ขึ้นสูงกว่ากลุ่มผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบ

ปกติ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภาณินี เทพหนู (15) 

ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยาและ

ความคิดสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ท่ีเรยีนด้วยกจิกรรม

พัฒนาการคิดนอกกรอบ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างนักเรียน
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มัธยมศึกษาปีท่ี5 โรงเรยีนป่าพยอมพทิยาคม ซ่ึงเรยีนด้วย

กิจกรรมพัฒนาการคิดนอกกรอบ และโรงเรียนพัทลุง

ซ่ึงเรียนด้วยกิจกรรมตามคู่มือครู โรงเรียนละ 1 ห้อง  

ผลการวิจัยพบว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมพัฒนาการ

คิดนอกกรอบคะแนนความคิดสร้างสรรค์เพิม่ข้ึนมากกว่า

นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมตามคู่มือครู และสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ ทศพล ศิลลา (16) ได้ศึกษาผลของ

การสอนแบบคิดนอกกรอบบนเวบ็ทีมี่ต่อการสร้างสรรค์

งานกราฟิกสามมิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีแบบ

การเรียนต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนท่ีเรียนด้วย

วิธีการสอนบนเว็บแบบคิดนอกกรอบมีผลคะแนนการ

สร้างสรรค์สูงกว่าผู้เรียนท่ีเรียนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ Moir (17) ที่ได้ศึกษาผลการใช้การคิดนอกกรอบ

เพื่อกระตุ้นนักศึกษาให้เกิดการสร้างความคิดอเนกนัย 

โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 72 คน แบ่งเป็นกลุ่ม

ควบคุม 1 กลุ่ม ซ่ึงได้รับการสอนโดยการคิดในกรอบ 

และกลุม่ทดลอง 2 กลุม่ โดยแต่ละกลุม่ได้รบัการสอนโดย

การใช้การคิดนอกกรอบของ De bono กลุ่มที่ 1 เป็นการ

สอนโดยตรง กลุ่มที่ 2 เป็นการสอนโดยอ้อม และเปรียบ

เทียบคะแนนในด้านความคดิคล่อง ความคิดยดืหยุน่ และ

ความคิดรเิริม่ ผลการศึกษา พบว่า กลุม่ได้รบัการสอนโดย

ใช้เทคนิคการคิดนอกกรอบ มีคะแนนสูงกว่ากลุ่มที่ได้

รับการสอนโดยการคิดในกรอบ ในด้านความคิดคล่อง

และความคดิรเิริม่ และคะแนนของกลุม่ทีไ่ด้รบัการสอน

โดยตรงและโดยอ้อมไม่แตกต่างกัน  

3. ผลกำรเปรียบเทียบคะแนนทักษะควำมคิด

สร้ำงสรรค์ก่อนและหลงัเรยีนของกลุม่ผูเ้รยีนทีเ่รยีนด้วย

บทเรียนบนเว็บที่มีกำรฝึกคิดนอกกรอบ

 คะแนนความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มผู้เรียน

หลังเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บท่ีมีการฝึกคิดนอกกรอบ

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้ว ่าคะแนน

ทักษะในการคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มผู้เรียนที่เรียนด้วย

บทเรียนบนเว็บท่ีมีการฝึกคิดนอกกรอบหลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนสอดคล้องกับผลการวิจัยของจันทร์จิรา  

จันทร์ปาน (18) ได้ศึกษาการสร้างส่ือคอมพิวเตอร์

มัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูป

แบบการฝึกคิดนอกกรอบแบบเลี่ยงแนวคิดเดิมและ

สร้างแนวคิดใหม่ โดยใช้กลุ ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ�านวน 40 ผลการวิจัยพบ

ว่า คะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังฝึกสูงกว่าก่อนฝึก

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ 

เพ็ญลภา บุญวงษ์ (19) ได้ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรม

พัฒนาการคิดนอกกรอบที่มีต่อทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง

จ�านวน 1 ห้อง 35 คน ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถ

ในการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลัง

การใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดนอกกรอบสูงกว่าก่อน

ใช้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4. ผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ำง

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง

ทั้ง 2 กลุ่ม มีความพึงพอใจต่อบทเรียน โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เนือ่งจากบทเรยีนทีผู่ว้จัิยพฒันาข้ึน มีขัน้ตอน

การเรียนรู้ที่ง่าย ไม่ซับซ้อน มีรูปแบบที่น่าสนใจ ผู้เรียน

มีอิสระในการเรียนรู้ สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาตาม

ต้องการ มีกิจกรรมให้คิดและท้าทายความสามารถของ

ผู้เรียน ท�าให้ผู้เกิดเกิดความรู้สึกสนุกกับการท�ากิจกรรม 

สอดคล้องกับ รัศมี จิตวิมลนิมิต (20) ได้ศึกษาการสร้าง

บทเรียนออนไลน์โดยใช้วธิกีารสอนแบบสบืเสาะความรู้ 

วชิาคอมพวิเตอร์ เรือ่งการสืบค้นข้อมูลบนอนิเทอร์เน็ตที่

พบว่า ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างมีผลการประเมิน

เท่ากบั 4.72 อยูใ่นระดับพงึพอใจมากท่ีสุด และสอดคล้อง

กบั ขนิษฐา คนกล้า (21) ได้ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน

ด้วยการเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกทบทวนบน

อนิเทอร์เน็ต โดยการใช้เทคนคิโครงงานเป็นฐาน รายวชิา 

การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรม Adobe Flash เรื่องการใช้

เครื่องมือการสร้างการ์ตูน พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจ

ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บท่ีพัฒนาข้ึน

ในระดับมาก และสอดคล้องกับ จิตรลัดดา  โถบ�ารุง (22)  

ทีไ่ด้ศึกษาผลการพฒันาทักษะปฏบัิติด้วยบทเรยีนบนเวบ็
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เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Word วชิาคอมพวิเตอร์

เพื่องานอาชีพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย

การจัดกิจกรรมเรียนรู้ทักษะปฏิบัติด้วยบทเรียนบนเว็บ  

เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Word วิชาคอมพิวเตอร์

เพื่องานอาชีพอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

1.  ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1.1 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิด

นอกกรอบนั้นสามารถพัฒนาด้วยเทคนิคต่างๆ ท่ีหลาก

หลาย ดังน้ันควรเลือกใช้เทคนิคในการฝึกให้สอดคล้อง

กับเนื้อหาวิชานั้น ๆ 

 1.2 ในชั้นเรียนควรมีบรรยากาศการเรียนท่ี 

ส่งเสริมให้ผู ้เรียนรู ้สึกสบายใจ กล้าท่ีจะแสดงความ

คิดเห็น ไม ่ต�าหนิหรือวิจารณ์ความคิดของผู ้ เรียน  

ควรออกแบบบทเรียนให้สามารถดึงดูดความสนใจ 

ผู้เรียนให้ได้ก่อนท่ีจะท�าการฝึกความคิดสร้างสรรค์ด้วย

การคิดนอกกรอบ เพือ่ท�าให้การใช้เทคนคิในบทเรยีนเกดิ

ประสิทธิภาพสูงสุด 

  1.3 เกณฑ์การให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์

แต่ละด้านมีรายละเอียดไม่เหมือนกัน ดังนั้นต้องอธิบาย

หลักเกณฑ์การตรวจให้กับผู้ตรวจอย่างชัดเจนจะได้เป็น

มาตรฐานเดียวกัน และถ้าผู้ตรวจมีหลายคน ควรหาค่า

ความเที่ยงตรงของการตรวจให้คะแนนด้วย

2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการท�าวิจัยครั้งต่อไป    

 2.1 ควรมีการพัฒนาบทเรียนบนเว็บที่ส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์ด้วยเทคนคิอืน่ ๆ  เปรยีบเทียบกบัการ

คิดนอกกรอบ 

 2.2 ควรเพิ่มกลุ ่มทดลองเพื่อเปรียบเทียม

คะแนนทกัษะความคดิสร้างสรรค์กบัเทคนิคอืน่ ๆ  

 2.3 เพื่อให้เห็นพัฒนาการทางทักษะความคิด

สร้างสรรค์อย่างชัดเจนควรเพิ่มระยะเวลาในการฝึกให้

นานขึ้นเพราะการฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้วยการ

คิดนอกกรอบในระยะแรกๆ อาจใช้เวลาในการคิดนาน

แต่เม่ือฝึกไปเรื่อยๆ จะท�าให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด

นอกกรอบดีขึ้น คิดได้เร็วขึ้น จะส่งผลให้เห็นความแตก

ต่างทางความคิดสร้างสรรค์ระหว่างก่อนฝึกและหลังฝึก

อย่างชัดเจน

 2.4 เทคนิคการคิดนอกกรอบของ De Bono 

(1982)(4) อธิบายไว้ว่าการฝึกคิดนอกกรอบแต่ละเทคนิค

สามารถใช้ได้กับผู้ท่ีมีอายุต้ังแต่ 7 ปีขึ้นไป ส่วนเทคนิค

ใดจะเหมาะสมกับกลุ่มใดมากท่ีสุดน้ันสามารถทดสอบ

หรอืทดลองฝึกก่อนได้แต่ต้องแยกฝึกจากเน้ือหาวชิาอืน่ๆ  

โดยให้มีช่วงเวลาฝึกคิดนอกกรอบโดยเฉพาะ

6. กิตติกรรมประกำศ

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.กนก  

สมะวรรธนะ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์  สิมมาทัน อาจารย์ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ซ่ึงได้สละเวลา ให้ความรู้ด้าน

วิชาการ ค�าแนะน�า ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็น

ประโยชน์ต่อบทความ คอยตรวจสอบและติดตามความ

ก้าวหน้า และให้ความช่วยเหลอืทุกครัง้ทีมี่ปัญหา สุดท้าย

ขอขอบพระคณุ สสวท. ทีไ่ด้ให้ทนุการศึกษาสนบัสนุนค่า

ใช้จ่ายในการเรยีนตลอดหลกัสูตร ท�าให้การท�าวจัิยครัง้น้ี

ส�าเรจ็ลลุ่วงไปได้ด้วยดี ผูว้จัิยจงึขอกราบขอบพระคุณเป็น

อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย
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บทคัดย่อ

การศึกษาเชิงพรรณนาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับองค์กรแห่งการเรียนรู ้  ของบุคลากร 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ กลุ ่มประชากรท่ีศึกษา คือ บุคลากรคณะวิทยาการ

สุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ จ�านวน 41 คน เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม  

พ.ศ. 2557 ด้วยแบบสอบถามองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย  

ด้านการเรียนรู้ องค์กร บุคคล การจัดการความรู้ และเทคโนโลยี แบบสอบถามได้รับการตรวจสอบความตรง 

เชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ มีค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 0.99 และมีค่าสัมประสิทธิอัลฟาของครอนบาค เท่ากับ 

0.83 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา

ผลการศึกษาพบว่า ระดับองค์กรแห่งการเรียนรู ้  ของบุคลากรคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (= 3.58±0.48) และเมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบ พบว่า การเรียนรู้ของบุคลากร 

อยู่ในระดับมาก (3.84±0.57) ส่วนองค์ประกอบด้านเทคโนโลยี (3.63±075) การจัดการความรู้ (3.53±0.51) บุคลากร 

(3.47±0.62) และองค์กร (3.43±0.66) อยู่ในระดับปานกลาง จากผลการศึกษาดังกล่าว คณะฯ ควรส่งเสริมและ 

จัดกิจกรรมที่เน้นให้บุคลากรมีการแสวงหาความรู้และพัฒนางานตนเองอย่างต่อเน่ืองและควรเพิ่มแรงจูงใจทางบวก 

ตลอดจนการพัฒนาระบบสารสนเทศส�าหรับการจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ของคณะฯ ต่อไป

ค�ำส�ำคัญ : องค์กรแห่งการเรียนรู้ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
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Abstract

The purposes of this descriptive study aimed to investigate level of learning organization among staff of 

Faculty of Health and Sports Science, Thaksin University. The population was 41 staff working at Faculty of Health 

and Sports science. The data was gathered between November and December, 2014. The questionnaires of learning 

organization consisted of 5 components; including learning, organization, personnel, knowledge management and 

technology. The content validity of questionnaire was determined by experts and had content validity index of 0.99. 

The cronbach’s alpha coefficient was 0.83. Descriptive statistics was to analyzed. 

The main results found that learning organization among staff at Faculty of health and Sports Science were rated 

at moderate level ( = 3.58±0.480). In addition, each component of learning organization found that leaning was rated 

at high level (3.84±0.57). However, components of technology (3.63±0.75), knowledge management (3.53±0.51), 

personnel (3.47±0.62), and organization (3.43±0.66) were rated at moderate level.

The results suggested that executive organization should establish activities in order to promote self learning 

and development continuously. In addition, information technology systems should be developed to promote the 

staff’s working competency and motivation in order to promote learning organization in further.

Keywords : Learning Organization, Faculty of Health and Sports Science, Thaksin University

1. บทน�ำ

จากสถานการณ์การเปลีย่นแปลงของสังคมไทยใน

ปัจจุบันที่มีผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในภาพรวม 

ทั้งบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11  

พ.ศ. 2556 - 2559 สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยยังต้อง

เผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอก

ประเทศท่ีผนัผวนซบัซ้อนและคาดการณ์ผลกระทบทีจ่ะ

เกิดขึ้นไม่ได้ (1) ผนวกกับในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทย

ต้องเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญ 

จากปัจจัยด้านความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ จ�านวน 10 ประเทศเพือ่เข้าสู่ประชาคม

อาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งประกอบด้วยความ

ร่วมมือ 3 ด้าน ท่ีเปรยีบเสมือนเสาหลกัสามเสาทีเ่กีย่วข้อง

สัมพันธ์กันได้แก่ ประชาคมการเมืองและความม่ันคง 

(ASEAN Political-Security Community - APSC) ประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) 

และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN 

Socio - Cultural Community - SCC) (2)

จากสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวฯ ท�าให้

องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องปรับตัว

และเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้อยู่รอดในภาวการณ์ท่ี

เต็มไปด้วยข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีแห่งสหัสวรรษใหม่  

การแข่งขันท่ีเพิ่มสูงขึ้น ดังน้ัน องค์กรจะประสบความ

ส�าเร็จได้ต้องเพิ่มสมรรถนะในการเรียนรู้ของบุคลากร 

(3) เพือ่สู่เป้าหมายขององค์กรแห่งการเรยีนรู ้ องค์กรแห่ง

การเรยีนรู ้ (Learning Organization) นบัได้ว่าเป็นพื้นฐาน 

ทีส่�าคญัส�าหรบัการพฒันาองค์กร ท่ีน�าสูก่ารเป็นองค์กร 

แห่งความรู ้ (Knowledge Organization) และองค์กรแห่ง

นวัตกรรม (Innovative Organization) ซ่ึงการเรียนรู้ที่ 

เกิดข้ึนทั่วท้ังองค์กรและท่ัวทุกระบบ จะท�าให้องค์กร

ไม่เพียงอยู่รอด แต่ยังมีโอกาสประสบความส�าเร็จด้วย 

ดังเช่นท่ีบรรดาผู้น�าของ Rover Automotive Group  

ในประเทศอังกฤษ กล่าวว่า “การเรียนรู้ในองค์กรจะน�า

มาซ่ึงการบรหิารความเปลีย่นแปลงในอนาคต โดยมันจะ

ท�าให้เกดิการก้าวกระโดดระดับอนุภาค (Quantum leaps) 

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องก็คือ การที่ทุกก้าวกระโดด

ในระดับอนุภาคจะกลายเป็นโอกาสในการเรียนรู้ และ

เป็นการเตรยีมพร้อมส�าหรบัการก้าวกระโดดในครัง้ต่อไป 
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การเรียนรู้ท่ีเร็วกว่าคู่แข่งจะท�าให้ระยะห่างของเวลา

ระหว่างการก้าวกระโดดแต่ละครั้งลดลง และท�าให้เรา

ก้าวรุดหน้าไปได้เร็วข้ึน” ปรากฎการณ์ขององค์กรแห่ง

การเรียนรู้เริ่มได้รับการยอมรับจากองค์กรภาคเอกชน 

โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษท่ี 1990 บริษัทจ�านวนมากได้

ก�าหนดพันธกิจของตนเอง เพื่อจะเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ เช่น General Electric Nokia รวมไปถึง Honda 

และ Samsung (4) ส�าหรับประเทศไทยเริ่มมีการต่ืนตัว

ในแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ สืบเน่ืองจากพระราช

กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 3 การบริหารราชการให้

เกิดผลสัมฤทธ์ิภารกิจของรัฐ มาตรา 11 บัญญัติไว้ว่า  

“ส่วนราชการมีหน้าท่ีพัฒนาความรู ้ในส่วนราชการ  

เพื่อให ้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้อย ่าง

สม�่าเสมอ โดยต้องรับรู ้ข ้อมูลข่าวสารและสามารถ

ประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้

ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะ

สมกับสถานการณ์” (5)

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เป็นส่วนงาน

วิชาการ ระดับคณะฯ สังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็น

สถาบนัอดุมศึกษาในก�ากบัของรฐับาล มีพนัธกจิหลกัใน

การผลติบัณฑิต พฒันาบคุลากรด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ

และการกีฬา บูรณาการภูมิปัญญาพัฒนาองค์ความรู ้ 

บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมสุขภาพท่ีพึ่งพาตนเอง

อย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 

ด้านสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ โดยปัจจุบันจัดการ

เรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จ�านวน 4 หลักสูตร 

ได้แก่ 1) หลกัสูตร วท.บ. สาธารณสขุศาสตร์ 2) หลกัสตูร 

วท.บ. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  

3) หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร ์การกีฬา และ  

4) หลักสูตร พท.บ. การแพทย์แผนไทย ระดับบัณฑิต

ศึกษา จ�านวน 1 หลกัสตูร คอื หลกัสตูร วท.ม. การจดัการ

ระบบสุขภาพ (6) จากภารกจิดังกล่าวฯ คณะฯ จ�าเป็นต้อง

ใช้องค์ความรู้ ทักษะ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

ประสานเชื่อมโยงกันทุกระบบเพื่อประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผลขององค์กร และเพือ่ความเท่าทันการเปลีย่น

ในด้านการจดัการศึกษาในฐานะสถาบันการอดุมศึกษาใน

กลุม่ประชาคมอาเซียนครอบคลมุทกุมติิ โดยองค์กรแห่ง

เรียนรู้จะเป็นเครื่องมือส�าคัญที่จะท�าให้คณะฯ เกิดการ

ปรับตัวและปรับปรุงตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของคณะฯ ซึ่งคณะฯ จะเป็น

องค์กรแห่งการเรยีนรูไ้ด้นัน้ บคุลากรท้ังสายวชิาการและ

สายสนับสนุนของคณะฯ จะต้องเป็นคนที่ใฝ่เรียนรู้และ

เรยีนรูร่้วมกนัทัง้องค์กรโดยถอืว่าความรูเ้ป็นหวัใจส�าคญั

ที่จะสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นในองค์กร

จากความส�าคญัดังกล่าวฯ ผูว้จิยัมีความสนใจทีจ่ะ

ศึกษาว่าระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของคณะวิทยาการ

สุขภาพและการกีฬาว่าอยู่ในระดับใด โดยการศึกษาครั้ง

นี้มุ่งให้ความสนใจกับตัวแปรด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้  

ของคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 5 องค์ประกอบ 

ตามแนวคิดของมาร์ควอตส์ ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ ด้าน

องค์กร ด้านบุคลากร ด้านการจัดการความรู้ และด้าน

เทคโนโลยี ซ่ึงองค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์กร

ซ่ึงมีบรรยากาศของการเรียนรู้ในลักษณะรายบุคคลและ

กลุ่มคน มีการเรียนรู้ที่เป็นพลวัต มีการสอนบุคลากรใน

องค์กรให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อช่วยให้เข้าใจ

ในสรรพสิ่ง สามารถเรียนรู้ จัดการ และให้ความรู้เป็น

เครื่องมือไปสู่ความส�าเร็จควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยี

ที่ทันสมัย (4) ทั้งนี้ประเด็นดังกล่าวฯ จะท�าให้คณะฯ  

ได้ทราบว่าระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ  

ของคณะฯ อยู่ในระดับใด เพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับการ

ตัดสินใจของผู ้บริหาร ในส่งเสริมและสนับสนุนให้

คณะฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพและความส�าเร็จการด�าเนินงานในภารกิจ

ต่าง ๆ ของคณะฯ ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ คณะ

วิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2.2 เพื่อศึกษาระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้จ�าแนก

ตามส่วนงานต่าง ๆ ภายใน คณะวิทยาการสุขภาพและ 

การกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
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3. นิยำมศัพท์เฉพำะ

1. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา หมายถึง 

ส่วนงานวิชาการระดับคณะ สังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขตพัทลุง

2. องค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะ

ของคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 5 ด้าน ตาม

แนวคิดของมาร์ควอตท์ (4) คือองค์ประกอบด้านการ

เรยีนรู ้องค์ประกอบด้านองค์กร องค์ประกอบด้านบุคคล  

องค์ประกอบด้านการจัดการความรู้ และองค์ประกอบ

ด้านเทคโนโลยี

4. วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

1. ประชำกร

 ประชากรส�าหรับการวิจัยครั้งน้ีคือ บุคลากร

ที่ปฏิบัติงานประจ�าทุกคน สังกัดคณะวิทยาการสุขภาพ

และการกีฬามหาวิทยาลัยทักษิณ รวมท้ังสิ้น จ�านวน 

50 คน จ�าแนกเป็นสายวิชาการ จ�านวน 30 คน และ 

สายสนับสนุนวิชาการ 20 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือจากการศึกษาค้นคว้า

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังเครื่องมือของ 

ผู้วิจัยอื่นๆ ในประเด็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยจัดท�า

เป็นแบบสอบถาม 3 ส่วน ได้แก่ 

 ส่วนที่  1 แบบสอบถามส�ารวจรายการ (Check 

List) ใช้รวบรวมข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท สเกล (Likert 

Scale) (7) ซ่ึงเป็นข้อค�าถามเชงิบวกทัง้หมด จ�านวน 26 ข้อ  

ใช้ส�าหรับสอบถามระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ 5 องค์

ประกอบ ได ้แก ่  1) องค์ประกอบด้านการเรียนรู ้ 

2) องค์ประกอบด้านองค์กร 3) องค์ประกอบด้าน

บุคคล 4) องค์ประกอบด้านการจัดการความรู ้ และ 

5) องค์ประกอบด้านเทคโนโลยี โดยก�าหนดหลัก

เกณฑ์การให ้ค ่าน�้ าหนักคะแนน 5 ระดับ ว ่าข ้อ

ค�าถามแต่ละข้อตรงกับความคิดเห็นของผู ้ตอบใน 

ระดับใด ดังนี้

5   หมายถึง  มีลักษณะนั้นมากที่สุด

4  หมายถึง  มีลักษณะนั้นมาก

3 หมายถึง  มีลักษณะนั้นปานกลาง

2   หมายถึง  มีลักษณะนั้นน้อย

1   หมายถึง  มีลักษณะนั้นน้อยที่สุด

 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ 

ผู ้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการ

พัฒนาคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาสู่องค์กรแห่ง

การเรียน 5 ด้าน 

3. กำรสร้ำงและทดสอบคุณภำพของเครื่องมือ

 ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการสร้างและหาคุณภาพของ

เครื่องมือ ดังนี้

 3.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิ จัยที่

เกี่ยวข้องกับองค์กรแห่งการเรียนรู้

 3.2 แบบสอบถามองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้

ท�าการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต�ารา และงานวิจัยท่ี

เกีย่วข้องกับองค์กรแห่งการเรยีนรู ้และสรปุเป็นขอบข่าย

เน้ือหาท่ีจะใช้สร้างแบบสอบถาม โดยผู ้วิจัยพัฒนา

ปรับปรุงแบบสอบถามของ ธิดาวรรณ เกื้อคลัง (8)

 3.3 ความเท่ียง โดยการน�าแบบสอบถามท่ี

สร้างขึ้น ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ทรง

คุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารหน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ 

ด้านองค์กรแห่งการเรียนรู ้ภายนอก เพื่อตรวจสอบ

ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยตรวจสอบ

ความครอบคลุมของข้อค�าถาม ความถูกต้องและความ

ชัดเจนของข้อค�าถามรายข้อ (Item) กับนิยามเชิงปฏิบัติ

การ (Item-objective Congruence) โดยให้ผู้เช่ียวชาญ

ลงความเห็นและให้ค่าคะแนน เม่ือแน่ใจว่าค�าถามน้ัน

ตรงกับเน้ือหา (+1) เมื่อไม่แน่ใจว่าค�าถามนั้นตรงกับ

เน้ือหา (0) เม่ือแน่ใจว่าค�าถามน้ันไม่ตรงกับเน้ือหา (-1)  

น�าคะแนนแต่ละข้อมาหาค่า IOC (Index of Item- 

Objective Congruence) โดยมีเกณฑ์ตัดสินค่าดัชนีความ

สอดคล้องทีย่อมรบัได้มากกว่า 0.5 ขึน้ไป ถอืว่าข้อค�าถาม
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นั้นวัดได้ตรงจุดประสงค์ และสามารถน�ามาใช้ได้ ซ่ึงค่า

ดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับเท่ากับ 0.99 (9)

 3.4 การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัย

ทดสอบความเชือ่ม่ันของเครือ่งมอื โดยน�าแบบสอบถาม

ที่สร้างข้ึนและผ่านการตรวจจากผู้ทรงคุณวุฒิไปท�าการ

ทดสอบก่อนปฏิบัติงานจริง (Try Out) กับประชากร 

ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา คือ บุคลากรสังกัด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ�านวน 30 ชุด 

แล้วน�าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามหาความเชื่อ

ม่ันแต่ละฉบบั โดยค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’ s alpha coefficient) เท่ากับ 0.83

 3.5 น�าแบบสอบถามท่ีผ่านการทดลองใช้แล้ว

ตรวจสอบและน�าเสนอเก่ียวกับการจัดท�าฉบับสมบูรณ์ 

ส�าหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ต่อไป

5. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู ้วิจัยได ้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด ้วย

แบบสอบถาม ซ่ึงผ่านการพิจารณาความสอดคล้องต้อง

กนัของเนือ้หาจากผูท้รงคณุวฒุแิละผ่านการทดลองก่อน

ปฏิบัติงานจริง (Try Out) และท�าการปรับปรุงแก้ไขจน

มีความสมบูรณ์ และน�าไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากร

ที่ก�าหนด จ�านวน 50 ชุด โดยมีอัตราการตอบกลับ  

(Response Rate) จ�านวน 41 ชุด คิดเป็นร้อยละ 82.00  

ซ่ึงก่อนด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ตรวจสอบ

ความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม โดยหาค่า Missing Data 

พบว่า แบบสอบถามทุกชุดมีความสมบูรณ์

6. กำรวิเครำะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทั้งนี้  

น�าเสนอข้อมูลในรูปแบบเชิงพรรณนาและตาราง

7. ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล

7.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำงบุคลำกร

  ข ้อมูลทั่วไปของบุคลากรคณะวิทยาการ

สุขภาพและการกีฬา พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิงมีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี การศึกษาพบว่าบุคลากรมี

การศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุดรองลงมาคือ ระดับ

ปริญญาตรีระยะเวลาการปฏิบัติงานส่วนใหญ่ไม่เกิน 

5 ปี รองลงมาคือ มีระยะเวลาการปฏิบัติงานระหว่าง 

6 - 10 ปี ประเภทบุคลากรพบว่า เป็นบุคลากรสาย

วชิาการมากกว่าสายสนบัสนุน และสังกดัส�านักงานคณะ  

เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาสงักดัสาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 

ดังรายละเอียดในตารางที่ 1

7.2 ระดับองค์กรแห่งกำรเรียนรู้

 ระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ คณะวิทยาการ

สุขภาพและการกีฬา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

(x = 3.58 ± 0.48) และเมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบ  

พบว่า องค ์ประกอบด้านการเรียนรู ้ของบุคลากร  

อยู่ในระดับมาก (x = 3.84 ± 0.57) ส่วนองค์ประกอบ

ด้านเทคโนโลยี ด้านการจัดการความรู้ ด้านบุคลากร

และด ้านองค ์กร อยู ่ ในระดับปานกลางทั้ งหมด  

(x   = 3.63 ± 0.75, 3.53 ± 0.51, 3.47 ± 0.62 และ  

3.43 ± 0.66 ตามล�าดับ)

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้

จ�าแนกตามส่วนงานภายในคณะวิทยาการสุขภาพและ

การกฬีา พบว่าสาขาวชิาการแพทย์แผนไทย และส�านักงาน

คณะ มีระดับองค์กรแห่งการเรียนรู ้อยู่ในระดับมาก  

(x = 3.73 ± 0.34 และ 3.71 ± 0.34 ตามล�าดับ) ส่วนสาขา

วชิาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์และ

สุขภาพส่ิงแวดล้อมและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลางท้ังหมด (x= 3.62 ± 0.45, 3.57 ± 0.21 และ  

3.05 ± 0.79 ตามล�าดับ) ดังรายละเอยีดในตารางที ่2 และ 3
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ตำรำง 1 จ�านวนและค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของบุคลากร คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

ข้อมูลทั่วไปของบุคลำกร จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

เพศ

      ชาย

      หญิง

13

28

31.70

68.30

อำยุ

      อายุไม่เกิน 30 ปี

      อายุระหว่าง 31 - 40 ปี

      อายุ 41ปี ขึ้นไป

12

24

5

29.30

58.50

12.20

ข้อมูลทั่วไปของบุคลำกร จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

ระดับกำรศึกษำ 

      ต�่ากว่าปริญญาตรี

      ปริญญาตรี

      ปริญญาโท

      ปริญญาเอก

1

15

18

7

2.40

36.60

43.90

17.10

ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน 

       0  -  5 ปี

       6  - 10 ปี

      11  -  15 ปี

      16  -  20 ปี

      มากกว่า 21 ปี

20

17

0

3

1

48.8

41.5

0

7.3

2.4

ประเภทบุคลำกร

      สายวิชาการ

      สายสนับสนุน

ส่วนงำนที่สังกัด

      สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

      สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและสุขภาพ

21

20

10

4

51.20

48.80

24.40

9.80

สิ่งแวดล้อม

      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

      สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

      ส�านักงานคณะ

6

8

13

14.60

19.50

31.70
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ตำรำงที่ 2 ระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา โดยภาพรวม

องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (x) S.D ระดับ

1. ด้านการเรียนรู้ของบุคลากร

2. ด้านองค์กร

3. ด้านบุคลากร

4. ด้านการจัดการความรู้

5. ด้านเทคโนโลยี

3.84

3.43

3.47

3.53

3.63

0.57

0.66

0.62

0.51

0.75

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ภาพรวมองค์ประกอบองค์กรแห่งการเรียนรู้ 3.58 0.48 ปานกลาง

ตำรำงที่ 3 ระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ จ�าแนกตามส่วนภายใน

องค์กรแห่งกำรเรียนรู้

ส่วนงำนที่สังกัด

สำธำรณสุข

ศำสตร์

สุขศำสตร์

อุตสำห

กรรมฯ

วิทยำ

ศำสตร์กำร

กีฬำ

กำรแพทย์

แผนไทย

ส�ำนักงำน

คณะฯ

1. ด้านการเรียนรู้

    Mean ± SD

2. ด้านองค์กร

    Mean ± SD

3. ด้านบุคลากร

    Mean ± SD

4. ด้านการจัดการความรู้

    Mean ± SD

5. ด้านเทคโนโลยี

    Mean ± SD

4.10± 0.38

3.58± 0.60

3.53± 0.60

3.50± 0.58

3.42± 0.52

3.85± 0.34

3.50± 0.34

3.66± 0.13

3.55± 0.41

3.30± 0.80

3.56± 0.82

2.63± 0.88

2.72± 0.90

3.30± 0.72

3.06±1.15

3.90± 0.50

3.80± 0.49

3.60± 0.50

3.65± 0.54

3.70± 0.33

3.73± 0.64

3.4± 0.53

3.64± 0.44

3.58± 0.40

4.13± 0.61

ภาพรวม 3.62± 0.45 3.57± 0.21 3.05± 0.79 3.73± 0.34 3.71± 0.34

ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก
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8. ผลกำรวิจัย
ข้อมูลท่ัวไปของบุคลากรคณะวิทยาการสุขภาพ

และการกีฬา พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี การศึกษาพบว่าบุคลากรมีการ

ศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด รองลงมาคือ ระดับ

ปริญญาตรีระยะเวลาการปฏิบัติงานส่วนใหญ่ ไม่เกิน  

5 ปีรองลงมาคือ มีระยะเวลาการปฏิบัติงานระหว่าง  

6 - 10 ปี ประเภทบุคลากรพบว่า เป็นบคุลากรสายวชิาการ

มากกว่าสายสนับสนุน และสังกัดส�านักงานคณะฯ  

เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาสังกัดสาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์ผลการวเิคราะห์ระดับองค์กรแห่งการเรยีนรู ้คณะ

วิทยาการสุขภาพและการกีฬา พบว่า ระดับองค์กรแห่ง

การเรียนรู้ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา โดยภาพ

รวมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาแต่ละองค์

ประกอบ พบว่า องค์ประกอบด้านการเรยีนรูข้องบคุลากร 

อยู่ในระดับมาก ส่วนองค์ประกอบด้านอื่น ๆ ได้แก่ ด้าน

เทคโนโลยี ด้านการจัดการความรู้ ด้านบุคลากรและด้าน

องค์กร อยู่ในระดับปานกลาง

ทั้งนี้ ระดับองค์กรแห่งการเรียนรู ้เม่ือจ�าแนก

ตามส่วนงานภายในคณะวิทยาการสุขภาพและการ

กีฬา พบว่าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และส�านักงาน

คณะฯ มีระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก  

และส่วนงานอื่น ๆ อยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด

9. อภิปรำยผลกำรวิจัย

จากการศึกษาระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้คณะ

วิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ  

พบว่า ผลการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

เม่ือพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบ

ด้านการเรียนรู้ของบุคลากร อยู่ในระดับมาก ส่วนองค์

ประกอบด้านอื่นๆ อยู่ในระดับปานกลางทั้งหมดโดย

เรียงตามล�าดับจากมากไปน้อย ดังน้ี ด้านเทคโนโลยี  

ด้านการจดัการความรู ้ด้านบุคลากรและด้านองค์กร และ

การศึกษาระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้จ�าแนกตามส่วน

งานภายใน คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา พบว่า 

สาขาวชิาการแพทย์แผนไทย และส�านกังานคณะ มีระดับ

องค์กรแห่งการเรยีนรูอ้ยูใ่นระดับมาก และส่วนงานอืน่ๆ 

อยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด

ซ่ึงผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของ  

สมชัย วงษ์นายะ (10) โดยศึกษาระดับองค์กรแห่ง

การเรียนรู ้  ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคเหนือ  

ผลการศึกษา พบว่า ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคเหนืออยู่ในระดับปานกลาง 

เช่นเดียวกันกับการศึกษาของบัวบุญ อุดมทรัพย์ และ

คณะ (3) ได้ศึกษาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามการ

รบัรูข้องบุคลากรส�านกังานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น 

พบว่า ระดับองค์กรแห่งการเรียนรู ้ของบุคลากรใน 

ภาพรวม อยูใ่นระดับปานกลาง และการศึกษาของ วภิาพร 

วรหาร (11) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีอทิธิพลต่อการเป็นองค์กร

แห่งการเรยีนรู ้ระดบัองค์กรแห่งการเรยีนรู ้ของพยาบาล

วิชาชีพกลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด โรงพยาบาลศูนย์ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบว่า การเป็น

องค์กรแห่งการเรยีนรู ้ตามความรบัรูข้องพยาบาลวชิาชพี

กลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง เช่นเดียวกนั แต่อย่างไรกต็ามผลการศึกษาไม่มี

ความสอดคล้องกับการศึกษาของธิดาวรรณ เกื้อคลัง (8)  

ซ่ึงได้ศึกษาระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ในกลุ่มพยาบาล

วชิาชพีท่ีปฏบัิติงานในหอผูป่้วยวกิฤต โรงพยาบาลสงขลา

นครนิทร์ พบว่า ระดับองค์กรแห่งการเรยีนรูข้องพยาบาล

วิชาชีพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้จากผลการ

ศึกษาระดับองค์กรแห่งการเรยีนรู ้คณะวทิยาการสขุภาพ

และการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สามารถอภิปรายผล

การศึกษาจ�าแนกรายองค์ประกอบ ดังนี้

1. องค์ประกอบด้ำนกำรเรียนรู ้ ผลการศึกษา

อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจจะเน่ืองจากข้อมูลท่ัวไปของ

กลุ่มประชากรเป็นวัยหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ ส่วนใหญ่

อายุระหว่าง 31 - 40 ปี พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และ

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (12) ซ่ึงสอดคล้องกับค�ากล่าว

ของมาร์ควอตส์ (4) ได้กล่าวไว้ว่า การเรยีนรูข้องปัจจยับุคคล 

(Individual Learning) เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านทักษะ 
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ความรู้เจตคตแิละค่านิยมรายบุคคล อันเกิดจากการเรียน

รู้ด้วยตนเอง

2. องค์ประกอบด้ำนเทคโนโลยี ผลการศึกษาอยู่

ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจจะเนื่องจากในภาวการณ์

ปัจจุบันระบบเทคโนยีสารสนเทศ เข้ามามีบทบาทใน

ชีวิตประจ�าวันมากข้ึน ซ่ึงการปฏิบัติงานของบุคลากร

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ส่วนหนึ่งอาศัย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นช่องทางในสื่อสาร  

การเรียนรู้ การจัดการ ตลอดจนการปฏิบัติงานประจ�า 

เช่น ระบบงานสารบัญอเิลก็ทรอนกิส์ ระบบงานทะเบียน 

ระบบการเงนิและพสัดุ เป็นต้น ฉะนัน้ความมีเสถยีรภาพ

ของระบบเครือข่ายและการปรับปรุงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศต่าง ๆ  ให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลอยู่อย่างสม�่าเสมอจึงเป็นส่ิงส�าคัญ  

เพื่อสนับสนุนในการเรียนรู ้และการปฏิบัติงานของ

บุคลากร โดยมาร์ควอตส์ ได้กล่าวว่า บรรยากาศของการ

เรียนรู้ในลักษณะรายบุคคลและกลุ่มคน มีการเรียนรู้ท่ี

เป็นพลวตั มีการสอนบคุลากรในองค์กรให้มีกระบวนการ

คิดวิเคราะห์เพื่อช่วยให้เข้าใจในสรรพสิ่ง สามารถเรียนรู้ 

จดัการ และใช้ความรูเ้ป็นเครือ่งมือไปสูค่วามส�าเรจ็ควบคู่

ไปกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยองค์ประกอบด้าน

เทคโนโลยี (Technology application) เป็นส่วนหนึ่งของ

องค์กรแห่งการเรียนรู้ (13)

3. องค์ประกอบด้ำนกำรจัดกำรควำมรู ้ผลการศึกษา

อยู่ในระดับปานกลาง อาจมีสาเหตุมาจากกระบวนการ

การจัดการความรู้ภายในคณะวิทยาการสุขภาพและการ

กีฬา มีการด�าเนินการเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน มีการแลก

เปลี่ยนเรียนรู ้ที่ได้จากการปฏิบัติงานระหว่างภายใน

และภายนอกหน่วยงาน โดยปัจจุบันคณะมีการแต่ง

ต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู้ ระดับคณะฯ (14)  

ซึง่เป็นระบบและกลไกหนึง่ในการติดตามการด�าเนินงาน  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย

4. องค์ประกอบด้ำนบุคลำกร ผลการศึกษาอยู่

ระดับปานกลาง อาจเน่ืองมาจากคณะฯ มีบุคลากรท่ีมี

ความรู้ความสามารถ ความหลากหลายในสาขาวิชาชีพ 

มีความสามารถให้ค�าแนะน�า ให้ค�าปรึกษาในการปฏิบัติ

งานแก่บุคลากรอื่นทั้งภายในและภายนอกคณะฯ และ

คณะฯ มีการสนับสนุนให้บุคลากรของคณะฯ สามารถ

ตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ด้วยตนเองในขณะปฏิบัติ

งานและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน

ระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกคณะฯ

5. องค์ประกอบด้ำนองค์กร ผลการศึกษาอยู ่

ในระดับปานกลาง อาจจะเนื่องมาจากการด�าเนิน

งานของคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เน้นการ

มีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะฯ ทุกระดับ ต้ังแต่

กระบวนการก�าหนดแผนยุทธศาสตร ์การพัฒนา 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  ระยะ 5  ป ี  

พ.ศ. 2556 - 2551 ตลอดจนการให้บุคลากรมีส่วน

ร่วมในการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ

ประจ�าปี ทั้งในระดับสาขาวิชา และคณะกรรมการชุด 

ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามเป้าประสงค์

ที่คณะฯ ก�าหนด ตามกรอบพันธกิจหลัก 4 ประการของ

สถาบันการอดุมศกึษา คอื 1) การผลติบัณฑิต 2) การวิจยั 

3) การบริการวิชาการ และ 4) การท�านุบ�ารุงศิลปะและ

วัฒนธรม (15) ทั้งนี้ คณะฯ ยังมีระบบและกลไกการให้

รางวัล เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติงานภายในคณะฯ  

คือ เงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยหรือผล

การทางวิชาการ การสนับสนุนงบประมาณการเดินทาง

ไปราชการเพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากร (16)

10. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยต่อไป

10.1 ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

ประโยชน์

 10.1.1 คณะฯ ควรมีการส่งเสรมิให้บคุลากร

ภายในคณะฯ มีการแสวงหาความรูแ้ละพฒันางานตนเอง

อย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งในการคิดวิเคราะห์

วางแผนการปฏบิติังาน โดยการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่าง

เพือ่นร่วมงานและควรมกีารน�าผลส�าเรจ็ของคณะฯ มาใช้

ในการพฒันางานและเชือ่มโยงกบัลกัษณะการท�างานให้มี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น

 10.1.2 คณะฯ ควรมีการสนบัสนนุการสร้าง

แรงจงูใจบุคลากรของคณะฯ ในรปูแบบต่าง ๆ  เช่น รางวลั 
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ประกาศเกยีรติคุณ แก่บุคลากรผูท้ีท่�าคณุประโยชน์ให้แก่

คณะฯ และคณะฯ ควรท่ีจะจัดรูปแบบสายบังคับบัญชา

ท่ีมีความคล่องตัว กระชับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

สือ่สาร และก่อให้เกดิองค์กรใฝ่รูแ้ละพฒันาอย่างต่อเนือ่ง

 10.1.3 คณะฯ ควรมีการสนับสนุนให้

บุคลากรภายในคณะฯ มีส่วนร่วมในการปรับปรุงกฎ

ระเบียบข้อบังคับที่ไม่จ�าเป็น หรือเป็นอุปสรรคใน

การปฏิบัติงานให้เกิดความกระชับเพื่อการปฏิบัติท่ีมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนการสนบัสนุนให้มีการสร้างเครอื

ข่ายการท�างานร่วมกันภายในคณะฯ 

 10.1.4 คณะฯ ควรเพิ่มกระบวนการจัดการ

ความรู ้ภายในคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ

การสร้างความรู้ใหม่ๆ จากการฝึกฝนทักษะ ความคิด

สร้างสรรค์และการทดลองของบุคลากรในคณะ และ

การน�าความรูท่ี้ได้จากการปฏบัิติงานแลกเปลีย่น ถ่ายโอน

ให้ผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นท้ังภายในและภายนอกคณะ  

มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 10.1 .5  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เป็นระบบที่มีความจ�าเป็นต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติ

งานของบุคลากรในปัจจุบัน ดังนั้น คณะฯ ควรมีการ

บริหารจัดการ และอ�านวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้

และการปฏิบัติงาน เช่น ห้องประชุม สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ

และเพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร ตลอดจน

ควรมีการปรับปรุงระบบต่างๆ ให้มีความทันสมัยและ

พร้อมใช้งานเสมอ 

10.2 ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

ประโยชน์ 

 10.2.1 ควรมีการศึกษาในระดับความ

สัมพันธ์หรือปัจจัยที่มีผลต่อระดับองค์กรแห่งการเรียน

รู้ของคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

 10.2.2 ควรมีการศึกษาในกลุ่มประชากรท่ี

เป็นหน่วยงานวิชาการระดับคณะฯ อื่น ๆ เพื่อเทียบเคียง 

 10.2.3 ควรมีการศึกษาเปรยีบเทยีบระหว่าง

บุคลากรสายวิชาการกับบุคลากรสายสนับสนุน

11. กิตติกรรมประกำศ

งานวจิยัฉบบันี ้ส�าเรจ็ลลุ่วงด้วยดี โดยความกรณุา

ของ อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี คณบดี

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ที่กรุณาให้โอกาส

และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรประเภทวิชาการ  

สายสนบัสนนุ สงักดัคณะวทิยาการสขุภาพและการกฬีา

ในทุกรปูแบบ ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ปุญญพฒัน์ ไชยเมล์ 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและบณัฑิตศึกษา ท่ีได้ให้ค�าปรกึษา

ในการท�าวิจัย ขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.สมเกียรติยศ  

วรเดช อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล อาจารย์ประจ�า

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

และ ผศ.  สุพจน ์  โกวิทยา อาจารย ์ประจ�าภาค 

วชิารฐัประศาสนศาสตร์ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยั

สงขลานครินทร์ ในการพิจารณาโครงร่างวิจัยและตรวจ

สอบความสอดคล้องของเครื่องมือขอขอบพระคุณ 

บุคลากรคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ทุกท่านท่ี

อ�านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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บทคัดย่อ

การศึกษาครัง้นี ้ มีวตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาความต้องการในการพฒันาความพร้อมก่อนการปฏบิติังานของนกัศึกษา

สหกิจศึกษา ท้ังในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลดังกล่าวเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา  

โดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีออกปฏิบัติงานในภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 แบ่งเป็นในประเทศ 178 

คนและต่างประเทศ 26 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล น�าเสนอผลการศึกษาด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.7 และ

เป็นเพศชาย ร้อยละ 36.3 เป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาในประเทศเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 87.3 เป็นนักศึกษาสหกิจ

ศึกษาต่างประเทศ เพียงร้อยละ 12.7 ส่วนใหญ่มีอายุ 24 ปีขึ้นไป ร้อยละ 32.4 รองลงมามีอายุ 22 ปี ร้อยละ 30.4 มีอายุ 

21 ปี ร้อยละ 19.1 และมีอายุ 23 ปี น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 18.1 และมีความต้องการที่พัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษาสหกิจศึกษาพบว่า นักศึกษาสหกิจศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 29.4 รองลงมาเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยคือ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร้อยละ 27.0  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ จ�านวนเท่ากันคือร้อยละ 12.7 คณะวิศวกรรมศาสตร์  

ร้อยละ 6.9 วิทยาเขตหนองคาย ร้อยละ 6.4 คณะเกษตรศาสตร์ ร้อยละ 3.4 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร้อยละ 1.0 

และสังกัดวิทยาลัยนานาชาติน้อยที่สุด เพียงร้อยละ 0.5 ในขณะที่ส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ย 2.51 – 3.00 คิดเป็นร้อยละ 44.1  

รองลงมา มีเกรดเฉลีย่ 3.01 – 3.50 ร้อยละ 28.4 และมเีกรดเฉลีย่ 2.00 – 2.50 ร้อยละ 17.2 โดยมีเกรดเฉลีย่ 3.51 – 4.00 น้อยทีส่ดุ  

เพียงร้อยละ 10.3
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ความต้องการในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษา พบว่า นักศึกษาสหกิจศึกษามีความต้องการ

เตรียมความพร้อม  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.36 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีความต้องการเตรียม

ความพร้อมอยูใ่นระดับมากท่ีสดุในทกุด้าน โดยเรยีงล�าดับค่าเฉลีย่จากมากท่ีสดุไปหาน้อยทีสุ่ด คือ ด้านการปรบัตัว มีค่า

เฉลีย่ 3.45 ด้านทักษะทางปัญญา มีค่าเฉลีย่ 3.40 ด้านคณุธรรมจรยิธรรม ค่าเฉลีย่ 3.35 ด้านการคิดวเิคราะห์ มีค่าเฉลีย่ 3.34 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  มีค่าเฉลี่ย 3.33 และด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ย 3.29 ตามล�าดับ

ค�ำส�ำคัญ : สหกิจศึกษา งานประสานงานสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อม 

Abstract

A needs analysis for development of preparation of students before participating in cooperative education 

abroad and domestic cooperative education students of Khon Kaen University was carried out aimed at studying  

development needs in preparation before students partake in cooperative education work. The sample group of 

375 Students consisted of cooperative education students who were about to participate in cooperative education 

in the academic year 2014. There are 178 people in the country and overseas synthase 26 questionnaires to collect 

data. Presented a motion with educational statistics were frequency, percentage, average, and standard deviation.  

The study found that

The study found that cooperative education students at Khon Kaen University are predominantly female students 

accounting for 63.7% of all cooperative education students. The remaining 36.3% are male students. The majority of 

students did their cooperative education domestically accounting for 87.3% and 12.7% are international cooperative 

education students. The majority of students are aged 24 and over make up 32.8% of students. 30.4% are aged under 

22 and 19.1% are 21 years old. 23 year old students are the smallest group at 18.1% of all students in the sample.

The personal characteristics of students in cooperative are as follows. Students from the Faculty of Science 

accounted for 29.4% which is the largest group followed by the Faculty of Veterinary Medicine with 12.7% of all 

students, students  from the Faculty of Humanities and Social Sciences and the Faculty of Management Science 

both made up 12.7% of the total and 6.9% of the students study at the Faculty of Engineering. Nong Khai campus  

students accounted for 6.4% of all students and the Faculty of Agriculture 3.4%. The College of Local Administration 

accounted for 1% of all students and the smallest group of students who participated in cooperative education study 

at the International College with 0.5%. The majority of students have a grade point average between 2.00 and 2.50 

this group accounts for 17.2% of all students. 28.4% of all students under investigation had a grade point average of 

2.00 to 2.5. Another 10.3% had a grade point average of 3.51 to 4.00. 

The need analysis for development in preparation for cooperative education activities concluded that students 

have a need for preparation before venturing in cooperative education work. Overall, the respondents indicated to 

have a “very high” need for preparation, with an average score of 3.36 out of 5. Further investigation into what cate-

gories of preparation are most needed showed that in all categories respondents indicated to have a “very high” need. 

From highest average score to lowest average score, these categories are “adjustment” with an average score of 3.45,  
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“intellectual skills” with an average score of 3.40, “ethics and morals” received a score of 3.35, “analytical  

thinking” was rated 3.34, “interpersonal communication skills” received 3.33 points and “knowledge” was scored 

3.29 respectively
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1.บทน�ำ

ทรัพยากรบุคคลจะเป็นทรัพยากรท่ีมีความส�าคัญ  

และมีค่ายิ่งขององค์กรน้ัน จะต้องเป็นทรัพยากรบุคคล

ทีม่คีณุภาพและศักยภาพ  ตลอดจนความมีทัศนคติ  หรอื

เจตคติที่ดีต่อการท�างาน  และหน่วยงาน  การบ�ารุงรักษา

และพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เป็นทรัพยากรท่ีมี

คุณค่าในองค์การ และน�ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

จึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับองค์การ (1)  

ภายใต้บรบิทของการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนท�าให้

เกดิการเปลีย่นแปลงและการแข่งขันท่ีรนุแรง  เพือ่ให้การ

ผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความสมบูรณ์

ตรงตามต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  ตลอดจนสภาวะสังคม

ในปัจจุบันซ่ึงต้องการบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ  

เป็นคนเก่ง คนดี และสามารถท�างานร่วมกับคนอื่น

ได้อย่างมีความสุข และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications 

Framework for Higher Education) หรือ TQF.HEd.  

ทีใ่ช้เป็นกรอบมาตรฐานคุณภาพให้กบัสถาบันอดุมศึกษา

ใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร

การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการ

ศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซ่ึงได้ก�าหนด

คุณภาพบัณฑิตให้ครอบคลุม อย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่  

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู ้ ด้านทักษะทาง

ปัญญา ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความ 

รับผิดชอบ ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ด้านการ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเพื่อให้

สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ก�าหนดให้มีทั้งด้านวิชาการ คือ มีองค์ความรู้ในสาขา

วิชาการ ประสบการณ์การเรียนรู้ และการปฏิบัติงานที่

สามารถน�าไปใช้ในการประกอบอาชพี  รวมทัง้การศึกษา

เรียนรู้ การใช้ความรู้และประสบการณ์เพื่อการพัฒนา

วิชาการ ด้านวิชางาน คือ มีทักษะและประสบการณ์ที่

จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานในสภาวะแวดล้อมการท�างาน

สมัยใหม่ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และด้าน 

วิชาคน คือ มีจิตส�านึกท่ีดีและมีความรับผิดชอบต่อ

ตนเอง ครอบครวั  วชิาชพี  องค์กร  และสงัคม  มคุีณธรรม

และจริยธรรมเพื่อการด�ารงตนในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้

อย่างมีความสุข  (2)

การพัฒนาความพร้อม คือ การเตรียมความพร้อม

ให้นกัศึกษามีความรูค้วามเข้าใจก่อนไปปฏิบติังานสหกจิ

ศึกษา  ซึง่เป็นการเตรยีมความพร้อมทัง้ความสามารถทาง

วิชาการและความสามารถในการปฏิบัติงานจริง ที่เป็น

ทักษะชีวิต รวมถึงการเสริมสร้างทัศนคติต่อการปฏิบัติ

สหกจิศึกษา เพือ่ให้นกัศึกษาได้เหน็ถงึช่องทางเข้าสูอ่าชพี

ในสาขาที่ได้เรียนมา  (3)

ด้วยสาเหตุดังกล่าว ทางคณะผู้วิจัยจึงให้ความ

ส�าคัญกบัการเตรยีมความพร้อม  เนือ่งจากมีเสยีงสะท้อน

จากองค์กรผูใ้ช้บณัฑติ คอื นกัศึกษาสหกจิศึกษาทีป่ฏิบติั

งาน ไม่มีความพร้อมที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  ดังนั้น 

เพือ่ให้นกัศึกษาสหกจิศึกษาของมหาวทิยาลยัขอนแก่นที่

จะออกปฏิบติังานสหกจิศึกษา มีความพร้อมมากทีสุ่ดใน

การปฏบิติังาน ในสถานประกอบการและสามารถปฏบิติั

งานได้ดีเป็นพี่พึงพอใจของผู้ประกอบการ  

2.วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาความต้องการเตรียมความพร้อมของ

นักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนออก

ปฏิบัติงาน
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2. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการและจัดท�า

แนวทางการพัฒนาการจัดการฝึกอบรมการเตรียมความ

พร้อมให้กบันักศึกษาสหกจิศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ก่อนออกปฏิบัติงาน

3. วิธีด�ำเนินงำน

3.1 หน่วยในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

 ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย ค รั้ ง นี้  ใ ช ้ ป ั จ เ จ ก บุ ค ค ล  

เป็นหน่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ออกปฏิบัติงานสห

กิจศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557

3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

  ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญา

ตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจาการปฏิบัติสหกิจ

ศึกษา ในภาคการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 

ประกอบด้วย นักศึกษาสหกิจศึกษาในประเทศจากคณะ

สัตวแพทยศาสตร์ จ�านวน 95 คน คณะวิทยาศาสตร์ 

จ�านวน 92 คน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จ�านวน 49 คน คณะวิทยาการจัดการ จ�านวน 45 คน  

คณะวศิวกรรมศาสตร์ จ�านวน 27 คน วทิยาเขตหนองคาย  

จ�านวน 25 คน คณะเกษตรศาสตร์ จ�านวน 9 คน  

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จ�านวน 3 คน วิทยาลัย

นานาชาติ  จ�านวน 2 คน  คณะแพทยศาสตร์ จ�านวน 2 คน   

รวม 349 คน  และนกัศึกษาสหกจิศึกษานานาชาติ  จ�านวน 

26 คน รวมทั้งสิ้น 375 คน

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวจิยัครัง้น้ีเป็นแบบสอบถาม

ท่ีสร้างข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและ

กรอบแนวคดิในการศึกษา  โดยแบ่งออกเป็น  3  ตอน  คอื

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล 

พืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม  โดยลกัษณะของค�าถาม

เป็นแบบเลือกตอบ  (Checklists)

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความต้องการใน

การพฒันาความพร้อมก่อนออกปฏบิติังานของนกัศึกษา

สหกจิศึกษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น จึงได้จัดท�าแบบสอบถามเป็นค�าถามปลายปิด  

ให้เลอืก 4 ค�าตอบ ตามเกณฑ์มาตราวดัแบบ  Rating Scale  

และก�าหนดค่าคะแนนในแบบสอบถามแต่ละข้อแบ่งออก

เป็น  4  ระดับ  โดยให้ค่าคะแนนเป็น  4, 3, 2, 1 ซึ่งหมาย

ถึง  ระดับความต้องการพัฒนา ดังนี้  

ความต้องการในการพัฒนาอยู่ในระดับ   มากที่สุด  

ให้ค่าคะแนนเป็น  4

ความต้องการในการพัฒนาอยู่ในระดับ  มาก  

ให้ค่าคะแนนเป็น  3

ความต้องการในการพัฒนาอยู่ในระดับ  น้อย  

ให้ค่าคะแนนเป็น  2

ความต้องการในการพัฒนาอยู่ในระดับ   น้อยที่สุด 

ให้ค่าคะแนนเป็น  1

ซึ่งแบ่งค�าถามเกี่ยวกับความต้องการในการ

พฒันาการเตรยีมความพร้อมทัง้ 6 ด้าน คอื ด้านคณุธรรม

และจริยธรรม ด้านความรู ้  ด ้านทักษะทางปัญญา  

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิด

ชอบ ด้านการคิดวิเคราะห์ และด้านการปรับตัว

 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอ

แนะ เป็นค�าถามปลายเปิด เพื่อให้แสดงความคิดเห็น   

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหัวข้อการเตรียมความ

พร้อมสหกิจศึกษา

3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

 ด�าเนินการเก็บข้อมูลโดยมีขั้นตอน ดังนี้

 1. ท�าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ

ข้อมูล เพื่อขออนุญาตให้ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บข้อมูล

 2. ท�าหนังสือเพือ่ขอความร่วมมอืจากบุคลากร

ภายในคณะต่างๆ ท่ีเป็นผูด้�าเนนิการเกีย่วกบัสหกจิศึกษา

 3. การเกบ็ข้อมูล โดยผูว้จิยัได้แจกแบบสอบถาม

ให้กลุ่มเป้าหมายใช้ในการศึกษาด้วยตนเอง 

 4 .  เ ม่ือได ้ รับแบบสอบถามคืนมาแล ้ว  

น�าแบบสอบถามท่ีเก็บได้มาตรวจสอบความถูกต้องและ

ความครบถ้วนของข้อมูล
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 5. น�าข้อมลูทีไ่ด้จากแบบสอบถามมาวเิคราะห์

โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS

3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

 น� า ข ้ อ มู ล ท่ี ไ ด ้ จ า ก แ บ บ ส อ บ ถ า ม แ บ บ

ประมาณค่าทัง้หมด มาวเิคราะห์โดยใช้สถติิเชงิพรรณนา  

(Descriptive statistics) ซึ่งประกอบด้วย ค่าความถี่  และ

ค่าร้อยละ ส�าหรับอธิบายข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล  

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใช้

โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์  

หรือโปรแกรม SPSS (Statistical Package for the  

Social Science) ส�าหรบัเกณฑ์การตัดสินผลการวเิคราะห์

ค่าเฉลี่ยนั้น จ�าแนกออกเป็น 4 ช่วง (Class interval)   

โดยแบ่งช่วงค่าคะแนนจากการค�านวณ ดังนี้

ช่วงห่างของค่าเฉลี่ย    =    คะแนนมาก – คะแนนน้อย

          จ�านวนช่วง

      =    4 - 1       =    3        =   0.75

               4                4

ซึ่งแปลความในแต่ละช่วงค่าคะแนนดังนี้

ค่าเฉลี่ย 3.26 – 4.00 แปลความว่า 

ความต้องการในการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.25      แปลความว่า  

ความต้องการในการพัฒนาอยู่ในระดับมาก

ค่าเฉลี่ย  1.76 – 2.50 แปลความว่า  

ความต้องการในการพัฒนาอยู่ในระดับน้อย

ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.75 แปลความว่า  

ความต้องการในการพัฒนาอยู่ในระดับน้อยที่สุด

4. ผลกำรวิจัย

4.1 ข้อมูลทั่วไป

 ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาสหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น

ร้อยละ 63.7 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 36.3 เป็นนักศึกษา

สหกจิศึกษาในประเทศเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 87.3 

เป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ เพียงร้อยละ 12.7 

ส่วนใหญ่มีอายุ 24 ปีขึ้นไป ร้อยละ 32.4 รองลงมามีอายุ 

22 ปี ร้อยละ 30.4 มีอายุ 21 ปี ร้อยละ 19.1 และมีอายุ  

23 ปี น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 18.1

นักศึกษาสหกิจศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 29.4 รองลงมาเรียงล�าดับจาก

มากไปหาน้อยคือ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร้อยละ 27.0  

คณะมนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร ์  และคณะ

วิทยาการจัดการ จ�านวนเท ่ากันคือร ้อยละ 12.7  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 6.9 วิทยาเขตหนองคาย 

ร้อยละ 6.4 คณะเกษตรศาสตร์ ร้อยละ 3.4 วิทยาลัย

การปกครองท้องถิ่น ร้อยละ 1.0 และสังกัดวิทยาลัย

นานาชาติน้อยที่สุด เพียงร้อยละ 0.5 ในขณะที่ส่วนใหญ่

มีเกรดเฉลี่ย 2.51 – 3.00 คิดเป็นร้อยละ 44.1 รองลงมา 

มีเกรดเฉลี่ย 3.01 – 3.50 ร้อยละ 28.4 และมีเกรดเฉลี่ย  

2.00 – 2.50 ร้อยละ 17.2 โดยมีเกรดเฉลี่ย 3.51 – 4.00  

น้อยที่สุด เพียงร้อยละ 10.3 ดังตารางที่ 1
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ตำรำงที่ 1 ค่าความถี่ และร้อยละของลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

n = 204

คุณลักษณะส่วนบุคคล ควำมถี่ ร้อยละ

เพศ ชาย 74 36.3

หญิง 130 63.7

ประเภทสหกิจ ในประเทศ 178 87.3

ต่างประเทศ 26 12.7

อายุ 21 ปี 39 19.1

22 ปี 62 30.4

23 ปี 37 18.1

มากกว่า 23 ปี 66 32.4

คณะที่ศึกษา เกษตรศาสตร์ 7 3.4

วิศวกรรมศาสตร์ 14 6.9

วิทยาศาสตร์ 60 29.4

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 26 12.7

วิทยาการจัดการ 26 12.7

สัตวแพทยศาสตร์ 55 27.0

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 2 1.0

วิทยาลัยนานาชาติ 1 0.5

วิทยาเขตหนองคาย 13 6.4

เกรดเฉลี่ย 2.00 – 2.50 35 17.2

2.51 – 3.00 90 44.1

3.01 – 3.50 58 28.4

3.51 – 4.00 21 10.3
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ของนักศึกษาสหกิจศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4.2 ควำมต้องกำรพัฒนำควำมพร้อมของนกัศกึษำ

สหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

 4.2.1 ควำมต้องกำรเตรียมควำมพร้อมของ

นักศึกษำสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น จ�ำแนก 

รำยด้ำน

ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาสหกิจศึกษามีความ

ต้องการพัฒนาความพร้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.36 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามี

ความต้องการพฒันาความพร้อมอยูใ่นระดับมากท่ีสุดใน 

ทุกด้าน โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปหา 

น้อยท่ีสุด คือ ด ้านการปรับตัว มีค ่า เฉลี่ย  3.45  

ด้านทักษะทางปัญญา มีค่าเฉลี่ย 3.40 ด้านคุณธรรม

จริยธรรม ค่าเฉลี่ย 3.35 ด้านการคิดวิเคราะห์ มีค่าเฉลี่ย 

3.34 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รบัผดิชอบ มีค่าเฉลีย่ 3.33 และด้านความรู ้มค่ีาเฉลีย่ 3.29 

ตามล�าดับ ดังตารางที่ 2

ตำรำงที่ 2 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลระดับความของความต้องการพัฒนาความ 

 พร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�าแนกรายด้าน

n = 204

ควำมต้องกำรพัฒนำควำมพร้อม x S.D. แปลควำม

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 3.35 0.553 มากที่สุด

2. ด้านความรู้ 3.29 0.623 มากที่สุด

3. ด้านทักษะทางปัญญา 3.40 0.495 มากที่สุด

4. ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผดิชอบ 3.33 0.491 มากที่สุด

5. ด้านการคิดวิเคราะห์ 3.34 0.489 มากที่สุด

6. ด้านการปรับตัว 3.45 0.496 มากที่สุด

รวม 3.36 0.395 มำกที่สุด

 4.2.2 ควำมต้องกำรพัฒนำเตรียมควำม

พร้อมของนักศึกษำสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม

ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาสหกิจศึกษามีความ

ต้องการพัฒนาความพร้อมด้านคุณธรรมจริยธรรม  

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 3.35  

เม่ือพิจารณารายข้อพบว่านักศึกษามีความต้องการ

พัฒนาความพ ร ้อ มอยู ่ ในร ะ ดับมาก ท่ีสุด ทุกข ้อ  

โดยหัวข้อจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 

3.44 รองลงมาเรยีงล�าดับจากมากไปหาน้อย คือ การปรบั

เปลี่ยนทัศนคติ มีค่าเฉลี่ย 3.39 การส่งเสริมและพัฒนา

ความคดิสร้างสรรค์ ค่าเฉลีย่ 3.36 คณุธรรม จรยิธรรม ค่า

นยิม และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ มค่ีาเฉลีย่ 3.32 ความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มีค่าเฉลี่ย 3.31 โดยท่ี

มีความต้องการพัฒนาความพร้อมหัวข้อความสามารถ

ในการควบคุมอารมณ์ มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ 3.25  

ดังตารางที่ 3
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ตำรำงที่ 3 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความของความต้องการพัฒนาความพร้อม 

   ของนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม

n = 204

ควำมต้องกำรพัฒนำ

ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม

ระดับควำมต้องกำร

x S.D. แปลควำม
มำกที่สุด มำก น้อย น้อยที่สุด

ร้อยละ

(ควำมถี่)

ร้อยละ

(ควำมถี่)

ร้อยละ

(ควำมถี่)

ร้อยละ

(ควำมถี่)

1. ความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กร

39.2

(8)

52.5

(107)

8.3

(17)

- 3.31 0.618 มากที่สุด

2. ส่งเสริมและพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์

39.7

(81)

56.4

(115)

3.9

(8)

- 3.36 0.557 มากที่สุด

3. ความสามารถในการควบคุม

อารมณ์

40.2

(82)

48.5

(99)

7.8

(16)

3.4

(7)

3.25 0.745 มาก

4. การปรับเปลี่ยนทัศนคติ 51.0

(104)

41.7

(85)

2.9

(6)

4.4

(9)

3.39 0.751 มากที่สุด

5. คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

44.1

(90)

47.1

(96)

5.9

(12)

2.9

(6)

3.32 0.718 มากที่สุด

6. จรรยาบรรณในวิชาชีพ 54.4

(111)

36.3

(74)

7.8

(16)

1.5

(3)

3.44 0.702 มากที่สุด

รวม 3.35 0.553 มำกที่สุด

 4.2.3 ควำมต้องกำรพัฒนำเตรียมควำม

พร้อมของนักศึกษำสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

ด้ำนควำมรู้

ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาสหกิจศึกษามีความ

ต้องการพัฒนาความพร้อมด้านความรู้ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.29 เม่ือพิจารณารายข้อ 

พบว่า มีความต้องการพัฒนาความพร้อมระดับมาก

ที่สุด 2 หัวข้อ คือ ความรู้เกี่ยวกับงานและเทคนิควิธีการ

ท�างาน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 3.51 และการฝึกอบรม

เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง มีค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ 3.32 

ในขณะที่มีระดับความต้องการพัฒนาการเตรียมความ

พร้อมอยู่ในระดับมาก 3 หัวข้อ โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อย คือ ภาษาต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ย 3.25 

คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย 3.20 และ 

การศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศ มีค่าเฉลีย่น้อยท่ีสุด

คือ 3.16 ดังตารางที่ 4
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ของนักศึกษาสหกิจศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตำรำงที่ 4 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความของความต้องการในการพัฒนาความ 

   พร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านความรู้

n = 204

ควำมต้องกำรพัฒนำ

ระดับควำมต้องกำร

x S.D. แปลควำม
มำกที่สุด มำก น้อย น้อยที่สุด

ร้อยละ

(ควำมถี่)

ร้อยละ

(ควำมถี่)

ร้อยละ

(ควำมถี่)

ร้อยละ

(ควำมถี่)

1. คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน 29.9

(61)

62.3

(127)

5.9

(12)

2.0

(4)

3.20 0.631 มาก

2. ภาษาต่างประเทศ 37.7

(77)

49.5

(101)

12.7

(26)

- 3.25 0.667 มาก

3. ความรู้เกี่ยวกับงานและเทคนิค

วิธีการท�างาน

54.1

(92)

48.0

(99)

5.4

(11)

1.5

(3)

3.51 2.176 มากที่สุด

4. การศึกษาดูงานทั้งในและต่าง

ประเทศ

32.8

(67)

52.5

(107)

12.7

(26)

2.0

(4)

3.16 0.715 มาก

5. การฝึกอบรมเพือ่พฒันาศักยภาพ

ตนเอง

38.7

(79)

54.4

(111)

6.9

(14)

- 3.32 0.597 มากที่สุด

รวม 3.29 0.623 มำกที่สุด

 4.2.4 ควำมต้องกำรพัฒนำเตรียมควำม

พร้อมของนักศึกษำสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

ด้ำนทักษะทำงปัญญำ

ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาสหกิจศึกษามี

ความต้องการพัฒนาความพร้อมด้านทักษะทางปัญญา  

โดยรวมอยูใ่นระดับมากท่ีสดุ มีค่าเฉลีย่ 3.40 เม่ือพจิารณา

รายข้อ พบว่านกัศึกษามีความต้องการพฒันาเตรยีมความ

พร้อมอยู ่ในระดับมากที่สุดทุกหัวข้อ โดยเรียงล�าดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การวางแผนการท�างาน  

มีค่าเฉลีย่มากท่ีสดุคอื 3.50 การศึกษาค้นคว้าเพิม่เติมเพือ่

การพฒันางาน มีค่าเฉลีย่ 3.44 ทักษะทางวชิาการสู่ทกัษะ

ทางอาชีพ มีค่าเฉลี่ย 3.40 การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

มีค่าเฉลี่ย 3.38 และการบริหารความเสี่ยง มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุดคือ 3.27 ดังตารางที่ 5
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ตำรำงที่ 5 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความของความต้องการในการพัฒนาความ 

   พร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านทักษะทางปัญญา

n = 204

ควำมต้องกำรพัฒนำ

ระดับควำมต้องกำร

x S.D.
แปล

ควำม

มำกที่สุด มำก น้อย น้อยที่สุด

ร้อยละ

(ควำมถี่)

ร้อยละ

(ควำมถี่)

ร้อยละ

(ควำมถี่)

ร้อยละ

(ควำมถี่)

1. ทักษะทางวิชาการสู่ทักษะ

ทางอาชีพ

44.6

(91)

51.0

(104)

4.4

(9)

- 3.40 0.575 มากที่สุด

2. การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 43.1

(88)

52.0

(106)

4.9

(10)

- 3.38 0.580 มากที่สุด

3. การบริหารความเสี่ยง 40.7

(83)

47.1

(96)

10.8

(22)

1.5

(3)

3.27 0.709 มากที่สุด

4. การวางแผนการท�างาน 55.4

(113)

38.7

(79)

5.9

(12)

- 3.50 0.608 มากที่สุด

5. การศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อ

การพัฒนางาน

55.9

(114)

33.8

(69)

8.8

(18)

1.5

(3)

3.44 0.717 มากที่สุด

รวม 3.40 0.495 มำกที่สุด

 4.2.5 ควำมต้องกำรพัฒนำควำมพร้อมของ

นักศึกษำสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ด้ำนทักษะ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ

ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาสหกิจศึกษามีความ

ต้องการพัฒนาความพร้อมด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบโดยรวมอยู่ในระดับ

มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 3.33 เม่ือพิจารณารายหัวข้อ พบว่า 

นักศึกษามีความต้องการพัฒนาเตรียมความพร้อมอยู่

ในระดับมากท่ีสุดทุกหัวข้อ โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจาก

มากไปหาน้อย คือ การสร้างความสัมพันธ์ในการท�างาน  

มีค่าเฉลีย่ 3.40 เทคนคิการสือ่สารในองค์กร ซึง่มีค่าเฉลีย่

เท่ากันกับเทคนิคการท�างานเป็นทีม คือ 3.34 รองลงมา

คือ การพัฒนาทีมสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันกับ

การประชุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีค่าเฉลี่ย 

3.31 และกิจกรรมกลุ่มเพื่อการท�างานเป็นทีม มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด 3.27 ตามล�าดับ ดังตารางที่ 6



228 ความต้องการในพัฒนาความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน 

ของนักศึกษาสหกิจศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตำรำงที่ 6 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความของความต้องการพัฒนาเตรียมความ 

   พร้อมของนกัศึกษาสหกจิศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบั 

   ผิดชอบ

n = 204

ควำมต้องกำรพัฒนำ

ระดับควำมต้องกำร

x S.D. แปลควำม
มำกที่สุด มำก น้อย น้อยที่สุด

ร้อยละ

(ควำมถี่)

ร้อยละ

(ควำมถี่)

ร้อยละ

(ควำมถี่)

ร้อยละ

(ควำมถี่)

1. การพัฒนาทีมสู่ความเป็นเลิศ 41.7

(85)

47.5

(97)

10.8

(22)

- 3.31 0.657 มากที่สุด

2. เทคนิคการท�างานเป็นทีม 47.1

(96)

40.2

(82)

12.7

(26)

- 3.34 0.695 มากที่สุด

3. การประชุมที่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล

40.2

(82)

51.0

(104)

8.8

(18)

- 3.31 0.627 มากที่สุด

4. กิจกรรมกลุ่มเพื่อการท�างาน

เป็นทีม

37.7

(77)

53.4

(109)

7.4

(15)

1.5

(3)

3.27 0.661 มากที่สุด

5. เทคนิคการสื่อสารในองค์กร 42.2

(86)

50.0

(102)

7.8

(16)

- 3.34 0.620 มากที่สุด

6. การสร้างความสัมพันธ์ในการ

ท�างานร่วมกัน

43.6

(89)

53.4

(109)

2.0

(4)

1.0

(2)

3.40 0.582 มากที่สุด

รวม 3.33 0.491 มำกที่สุด

 4.2.6 ควำมต้องกำรพัฒนำเตรียมควำม

พร้อมของนักศึกษำสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

ด้ำนทักษะกำรคิดวิเครำะห์

ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาสหกิจศึกษามีความ

ต้องการพัฒนาความพร้อมด้านทักษะการคิดวิเคราะห์

โดยรวม อยู ่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.34  

เม่ือพจิารณารายข้อ พบว่านักศึกษามีความต้องการพฒันา

เตรียมความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกหัวข้อ ยกเว้น

หัวข้อการคดิและการปฏบัิติงานเชงิบูรณาการอยูใ่นระดับ

มาก โดยเรยีงล�าดับค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย คือ  เทคนิค

การแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพมีค่าเฉลีย่

มากท่ีสุด คอื 3.42 การพฒันาศักยภาพสูงสดุทางความคิด

สร้างสรรค์และการให้เหตุผล มีค่าเฉลี่ย 3.39 การศึกษา

วิจัยการท�างาน และการคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์และ

วิพากษ์ มีค่าเฉลี่ย 3.32 และการคิดและการปฏิบัติงาน

เชิงบูรณาการ มีค่าเฉลี่ย 3.25  ดังตารางที่ 7
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ตำรำงที่ 7 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความของความต้องการพัฒนาความพร้อม 

   ของนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์

n = 204

ควำมต้องกำรพัฒนำ

ระดับควำมต้องกำร

x S.D. แปลควำม
มำกที่สุด มำก น้อย น้อยที่สุด

ร้อยละ

(ควำมถี่)

ร้อยละ

(ควำมถี่)

ร้อยละ

(ควำมถี่)

ร้อยละ

(ควำมถี่)

1. การคิดและการปฏิบัติงานเชิง

บูรณาการ

32.8

(67)

59.8

(122)

7.4

(15)

- 3.25 0.582 มาก

2. การศึกษาวิจัยการท�างาน 40.4

(83)

51.0

(104)

8.3

(17)

- 3.32 0.622 มากที่สุด

3. การคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์

และวิพากษ์

40.2

(82)

52.0

(106)

7.8

(16)

- 3.32 0.614 มากที่สุด

4. การพัฒนาศักยภาพสูงสุดทาง

ความคิดสร้างสรรค์และการให้

เหตุผล

42.6

(87)

53.4

(109)

3.9

(8)

- 3.39 0.563 มากที่สุด

5. เทคนิคการแก้ปัญหาและ

ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

45.1

(92)

52.0

(106)

2.9

(6)

- 3.42 0.552 มากที่สุด

รวม 3.34 0.489 มำกที่สุด

 4.2.7 ควำมต้องกำรพัฒนำควำมพร้อมของ

นักศึกษำสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ด้ำนทักษะ

กำรปรับตัว

ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาสหกิจศึกษามีความ

ต้องการพฒันาความพร้อมด้านทักษะการปรบัตัวโดยรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ย 3.45  เมื่อพิจารณา 

รายข้อ พบว่านกัศึกษามีความต้องการพฒันาความพร้อม

อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกหัวข้อ โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อย คือ มนุษยสัมพันธ์ในการท�างาน และ

เทคนคิการปรบัตัวเข้ากบังานทีเ่ปลีย่นแปลงไปมีค่าเฉลีย่

มากท่ีสุด คือ 3.48 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาระงาน 

ที่รับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย 3.44 และเทคนิคการบริหารเวลา

อย่างมีประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ย 3.40  ดังตารางที่ 8



230 ความต้องการในพัฒนาความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน 

ของนักศึกษาสหกิจศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตำรำงที่ 8 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความของความต้องการพัฒนาความพร้อม 

   ของนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านทักษะการปรับตัว

n = 204

ควำมต้องกำรพัฒนำ

ระดับควำมต้องกำร

x S.D. แปลควำม
มำกที่สุด มำก น้อย น้อยที่สุด

ร้อยละ

(ควำมถี่)

ร้อยละ

(ควำมถี่)

ร้อยละ

(ควำมถี่)

ร้อยละ

(ควำมถี่)

1. เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมี

ประสิทธิภาพ

47.1

(96)

46.1

(94)

6.9

(14)

- 3.40 0.616 มากที่สุด

2. มนุษยสัมพันธ์ในการท�างาน 51.0

(104)

45.6

(93)

3.4

(7)

- 3.48 0.565 มากที่สุด

3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ภาระงานที่รับผิดชอบ

49.5

(101)

45.1

(92)

5.4

(11)

- 3.44 0.697 มากที่สุด

4. เทคนิคการปรับตัวเข้ากับงานที่

เปลี่ยนแปลงไป

50.0

(102)

48.0

(98)

2.0

(4)

- 3.48 0.539 มากที่สุด

รวม 3.45 0.496 มำกที่สุด

4.3 เปรียบเทียบควำมต้องกำรกำรพัฒนำควำม

พร้อมของนักศกึษำสหกจิศกึษำในประเทศและนกัศกึษำ

สหกิจศึกษำต่ำงประเทศ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 4.3.1 เปรียบเทียบควำมต้องกำรพัฒนำควำม

พร้อมของนักศกึษำสหกจิศกึษำในประเทศและนกัศกึษำ

สหกิจศึกษำต่ำงประเทศ มหำวิทยำลัยขอนแก่น จ�ำแนก

รำยด้ำน

ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาสหกิจศึกษาท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศมีความต้องการพัฒนาเตรียม

ความพร้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นกัน 

ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันมากนัก (ค่าเฉลี่ยในประเทศ  

= 3.36, ต่างประเทศ = 3.33) เมื่อพิจารณารายละเอียด

พบว่า

นัก ศึกษาสหกิจศึกษาในประเทศ มีความ

ต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด 5 ด้าน โดยเรียงล�าดับ

ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการปรับตัว  

(ค่าเฉลี่ย = 3.46) ด้านทักษะทางปัญญา (ค่าเฉลี่ย = 3.41)  

ด้านคุณธรรมจริยธรรม (ค่าเฉลี่ย = 3.37) ด้านการคิด

วิเคราะห์ (ค่าเฉลี่ย = 3.35) และด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย = 3.34) 

โดยที่ด้านความรู้มีความต้องการอยู่ในระดับมากเท่านั้น 

(ค่าเฉลี่ย = 3.25)

ในขณะที่นักศึกษาสหกิจต่างประเทศมีความ

ต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด 5 ด้าน โดยเรียงล�าดับตาม

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความรู้ (ค่าเฉลี่ย  

= 3.55) ด้านการปรบัตัว (ค่าเฉลีย่ = 3.38) ด้านทักษะทาง

ปัญญา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันกับด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย = 3.29) 

และด้านการคิดวิเคราะห์ (ค่าเฉลี่ย = 3.28) โดยที่ด้าน

คณุธรรมจรยิธรรมมีความต้องการอยูใ่นระดับมากเท่านัน้ 

(ค่าเฉลี่ย = 3.21)

เป็นที่น่าสังเกตุว่า นักศึกษาสหกิจศึกษาต่าง

ประเทศมีความต้องการด้านความรูอ้ยูใ่นระดับมากทีส่ดุ 

ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเม่ือเรียงล�าดับตามความต้องการราย

ด้านแล้ว ในขณะท่ีนักศึกษาสหกิจศึกษาในประเทศมี

ความต้องการด้านดังกล่าวอยู ่เพียงระดับมากเท่าน้ัน  

ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ตามตารางที่ 9
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ตำรำงที่ 9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลความ ความต้องการพัฒนาความพร้อมของนักศึกษาสหกิจ 

    ศึกษาในประเทศและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�าแนกรายด้าน

ควำมต้องกำรพัฒนำ

นักศึกษำสหกิจศึกษำ

ในประเทศ

นักศึกษำสหกิจศึกษำ

ต่ำงประเทศ

n = 178 n = 26

x S.D. แปลควำม x S.D. แปลควำม

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 3.37 0.544 มากที่สุด 3.21 0.599 มาก

2. ด้านความรู้ 3.25 0.489 มาก 3.55 1.195 มากที่สุด

3. ด้านทักษะทางปัญญา 3.41 0.515 มากที่สุด 3.29 0.321 มากที่สุด

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ

3.34 0.506 มากที่สุด 3.29 0.373 มากที่สุด

5. ด้านการคิดวิเคราะห์ 3.35 0.498 มากที่สุด 3.28 0.427 มากที่สุด

6. ด้านการปรับตัว 3.46 0.498 มากที่สุด 3.38 0.481 มากที่สุด

รวม 3.36 0.402 มำกที่สุด 3.33 0.344 มำกที่สุด

 4.3.2 เปรียบเทียบควำมต้องกำรพัฒนำ

ควำมพร้อมของนักศึกษำสหกิจศึกษำในประเทศและ

นกัศกึษำสหกจิศกึษำต่ำงประเทศ มหำวทิยำลยัขอนแก่น  

ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม

ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาสหกิจศึกษาท้ังใน

ประเทศ และต่างประเทศมีความต้องการพัฒนาความ

พร้อมด้านคุณธรรมจริยธรรมแตกต่างกัน กล่าวคือ 

นักศึกษาสหกิจศึกษาในประเทศมีความต้องการอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 3.37) ในขณะท่ีนักศึกษา

สหกิจศึกษาต่างประเทศมีความต้องการเพียงระดับมาก  

(ค่าเฉลี่ย = 3.21) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า

นักศึกษาสหกิจศึกษาในประเทศ มีความต้องการ

อยู ่ในระดับมากที่สุดทุกหัวข้อ โดยเรียงล�าดับตาม 

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

(ค่าเฉลี่ย = 3.47) การปรับเปลี่ยนทัศนคติ (ค่าเฉลี่ย  

= 3.43) ส่งเสรมิและพฒันาความคดิสร้างสรรค์ (ค่าเฉลีย่ 

= 3.38) คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ 

พึงประสงค์ (ค่าเฉลี่ย = 3.33) ความรับผิดชอบต่อสังคม

ขององค์กร (ค่าเฉลี่ย = 3.30) และความสามารถในการ

ควบคุมอารมณ์ (ค่าเฉลี่ย = 3.29) ตามล�าดับ

ในขณะที่นักศึกษาสหกิจต่างประเทศมีความ

ต้องการอยู่ในระดับมากท่ีสุดเพียง 2 หัวข้อ คือ ความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

(ค่าเฉลี่ย = 3.35) รองลงมาคือ คุณธรรม จริยธรรม  

ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ค่าเฉลี่ย = 3.27) 

ในขณะเดียวกันมี 4 หัวข้อที่นักศึกษาสหกิจต่างประเทศ

มีความต้องการอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับตามค่า

เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ส่งเสริมและพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ ซึง่มีค่าเฉลีย่เท่ากนักบัจรรยาบรรณในวชิาชพี 

(ค่าเฉลี่ย = 3.23) การปรับเปลี่ยนทัศนคติ (ค่าเฉลี่ย 

= 3.12) และความสามารถในการควบคุมอารมณ์ (ค่าเฉลีย่ 

= 3.04) ตามล�าดับ ดังตารางที่ 10 
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ของนักศึกษาสหกิจศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตำรำงที่ 10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความ ความต้องการในการพัฒนาความพร้อมของนักศึกษา 

      สหกิจศึกษาในประเทศและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม

ควำมต้องกำรพัฒนำ

ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม

นักศึกษำสหกิจศึกษำ

ในประเทศ

นักศึกษำสหกิจศึกษำ

ต่ำงประเทศ

n = 178 n = 26

x S.D. แปลควำม x S.D. แปลควำม

1. ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 3.30 0.618 มากที่สุด 3.35 0.629 มากที่สุด

2. ส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 3.38 0.511 มากที่สุด 3.23 0.587 มาก

3. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ 3.29 0.722 มากที่สุด 3.04 0.871 มาก

4. การปรับเปลี่ยนทัศนคติ 3.43 0.728 มากที่สุด 3.12 0.864 มาก

5. คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

3.33 0.727 มากที่สุด 3.27 0.667 มากที่สุด

6. จรรยาบรรณในวิชาชีพ 3.47 0.698 มากที่สุด 3.23 0.710 มาก

รวม 3.37 0.544 มำกที่สุด 3.21 0.599 มำก

 4.3.3 เปรียบเทียบควำมต้องกำรพัฒนำ

ควำมพร้อมของนักศึกษำสหกิจศึกษำในประเทศและ

นกัศกึษำสหกจิศกึษำต่ำงประเทศ มหำวทิยำลยัขอนแก่น  

ด้ำนควำมรู้

ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาสหกิจศึกษาท้ังใน

ประเทศ และต่างประเทศมีความต้องการพัฒนาความ

พร้อมด้านความรู้แตกต่างกัน กล่าวคือ นักศึกษาสห

กิจศึกษาในประเทศมีความต้องการเพียงระดับมาก  

(ค่าเฉลี่ย = 3.25) ในขณะท่ีนักศึกษาสหกิจศึกษาต่าง

ประเทศมีความต้องการอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย  

= 3.55) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า

นักศึกษาสหกิจศึกษาในประเทศ มีความต้องการ

อยู่ในระดับมากที่สุด เพียง 2 หัวข้อ คือ ความรู้เกี่ยวกับ

งานและเทคนิควิธีการท�างาน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด  

(ค่าเฉลี่ย = 3.37) และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ตนเอง ซึ่งมีค ่าเฉลี่ยรองลงมา (ค ่าเฉลี่ย = 3.33)  

ขณะเดียวกันมี 3 หัวข้อที่นักศึกษาสหกิจในประเทศมี

ความต้องการอยู่เพียงระดับมาก โดยเรียงล�าดับตามค่า

เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติ

งาน (ค่าเฉลี่ย = 3.22) ภาษาต่างประเทศ (ค่าเฉลี่ย = 

3.21) และการศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศ (ค่าเฉลีย่  

= 3.13) ตามล�าดับ

ในขณะที่นักศึกษาสหกิจต่างประเทศมีความ

ต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด ถึง 4 หัวข้อ โดยเรียงล�าดับ

ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ความรู้เกี่ยวกับงาน

และเทคนิควิธีการท�างาน (ค่าเฉลี่ย = 3.54) ภาษาต่าง

ประเทศ (ค่าเฉลี่ย = 3.50) การศึกษาดูงานทั้งในและต่าง

ประเทศ (ค่าเฉลี่ย = 3.38) และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพตนเอง (ค่าเฉลี่ย = 3.27) ตามล�าดับ ในขณะ

เดียวกนันกัศึกษาสหกจิศึกษาต่างประเทศมีความต้องการ

ในหัวข้อคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานเพียงระดับมาก

เท่านั้น (ค่าเฉลี่ย = 3.08) ดังตารางที่ 11
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ตำรำงที่ 11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความ ความต้องการในการพัฒนาความพร้อมของนักศึกษา 

      สหกิจศึกษาในประเทศและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านความรู้

ควำมต้องกำรพัฒนำ

ด้ำนควำมรู้

นักศึกษำสหกิจศึกษำ

ในประเทศ

นักศึกษำสหกิจศึกษำ

ต่ำงประเทศ

n = 178 n = 26

x S.D. แปลควำม x S.D. แปลควำม

1. คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน 3.22 0.603 มาก 3.08 0.796 มาก

2. ภาษาต่างประเทศ 3.21 0.672 มาก 3.50 0.583 มากที่สุด

3. ความรู้เกี่ยวกับงานและเทคนิควิธีการท�างาน 3.37 0.669 มากที่สุด 3.54 5.833 มากที่สุด

4. การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 3.13 0.729 มาก 3.38 0.571 มากที่สุด

5. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง 3.33 0.606 มากที่สุด 3.27 0.533 มากที่สุด

รวม 3.25 0.489 มำก 3.55 1.195 มำกที่สุด

 4.3.4 เปรียบเทียบควำมต้องกำรพัฒนำ

ควำมพร้อมของนักศึกษำสหกิจศึกษำในประเทศและ

นกัศกึษำสหกจิศกึษำต่ำงประเทศ มหำวทิยำลยัขอนแก่น  

ด้ำนทักษะทำงปัญญำ

ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาสหกิจศึกษาท้ัง

ในประเทศและต่างประเทศมีความต้องการพัฒนา

ความพร้อมด้านทักษะทางปัญญาอยู่ในระดับมากที่สุด 

เช่นกัน (ค่าเฉลี่ยในประเทศ = 3.41, ต่างประเทศ = 3.29) 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า

นักศึกษาสหกิจศึกษาในประเทศ มีความต้องการ

ด้านทักษะทางปัญญาอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกหัวข้อ  

โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ  

การวางแผนการท�างาน (ค่าเฉลี่ย = 3.51) การศึกษา 

ค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.44) 

ทักษะทางวิชาการสู่ทักษะทางอาชีพ (ค่าเฉลี่ย = 3.43) 

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (ค่าเฉลี่ย = 3.41) และการ

บริหารความเสี่ยง (ค่าเฉลี่ย = 3.28) ตามล�าดับ

ในเดียวกัน นักศึกษาสหกิจต ่างประเทศมี

ความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุดเพียง 2 หัวข้อ คือ  

การศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนางาน ซึ่งมีค่า

เฉลีย่สูงสดุ (ค่าเฉลีย่ = 3.46) และการวางแผนการท�างาน  

ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยรองลงมา (ค่าเฉลี่ย = 3.38) ในขณะท่ีมี 3 

หวัข้อทีนั่กศึกษาสหกจิศึกษาต่างประเทศมีความต้องการ

อยูใ่นระดับมาก โดยเรยีงล�าดับตามค่าเฉลีย่จากมากไปหา

น้อย คือ ทักษะทางวิชาการสู่ทักษะทางอาชีพ (ค่าเฉลี่ย  

= 3.23) และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซ่ึงมีค่า

เฉลี่ยเท่ากันกับการบริหารความเส่ียง (ค่าเฉลี่ย = 3.19)  

ตามล�าดับ ดังตารางที่ 12 
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ของนักศึกษาสหกิจศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตำรำงที่ 12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความ ความต้องการพัฒนาความพร้อมของนักศึกษาสหกิจ 

      ศึกษาในประเทศและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านทักษะทางปัญญา

ควำมต้องกำรพัฒนำ

ด้ำนทักษะทำงปัญญำ

นักศึกษำสหกิจศึกษำ

ในประเทศ

นักศึกษำสหกิจศึกษำ

ต่ำงประเทศ

n = 178 n = 26

x S.D. แปลควำม x S.D. แปลควำม

1. ทักษะทางวิชาการสู่ทักษะทางอาชีพ 3.43 0.570 มากที่สุด 3.23 0.587 มาก

2. การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 3.41 0.568 มากที่สุด 3.19 0.634 มาก

3. การบริหารความเสี่ยง 3.28 0.721 มากที่สุด 3.19 0.634 มาก

4. การวางแผนการท�างาน 3.51 0.613 มากที่สุด 3.38 0.571 มากที่สุด

5. การศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนางาน 3.44 0.743 มากที่สุด 3.46 0.508 มากที่สุด

รวม 3.14 0.515 มำกที่สุด 3.29 0.321 มำกที่สุด

 4.3.5 เปรียบเทียบควำมต้องพัฒนำควำม

พร้อมของนักศกึษำสหกจิศกึษำในประเทศและนกัศกึษำ

สหกิจศึกษำต ่ำงประเทศ มหำวิทยำลัยขอนแก ่น  

ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับ

ผิดชอบ

ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาสหกิจศึกษาท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศมีความต้องการพัฒนาความ

พร้อมด้านด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบอยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นกัน (ค่าเฉลี่ย

ในประเทศ = 3.34, ต่างประเทศ = 3.29) เมื่อพิจารณาใน

รายละเอียดพบว่า 

นักศึกษาสหกิจศึกษาในประเทศ มีความต้องการ

อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกหัวข้อ โดยเรียงล�าดับตามค่า

เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การสร้างความสัมพันธ์ใน

การท�างานร่วมกัน (ค่าเฉลี่ย = 3.41) เทคนิคการสื่อสาร

ในองค์กร (ค่าเฉลี่ย = 3.36) เทคนิคการท�างานเป็นทีม  

(ค่าเฉลี่ย = 3.35) การพัฒนาทีมสู่ความเป็นเลิศ ซ่ึงมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากันกับการประชุมท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล (ค่าเฉลี่ย = 3.31) และกิจกรรมกลุ่มเพื่อการ

ท�างานเป็นทีม (ค่าเฉลี่ย = 3.27) 

ในขณะที่นักศึกษาสหกิจต่างประเทศมีความ

ต้องการอยู ่ในระดับมากที่สุด 5 หัวข้อ หัวข้อ คือ  

ก า ร พั ฒ น า ที ม สู ่ ค ว า ม เ ป ็ น เ ลิ ศ  ก า ร ป ร ะ ชุ ม ท่ี มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กิจกรรมกลุ่มเพื่อการ

ท�างานเป็นทีม และการสร้างความสัมพนัธ์ในการท�างาน

ร่วมกัน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย = 3.31) 

รองลงมาคือ เทคนิคการท�างานเป็นทีม (ค่าเฉลี่ย = 3.27) 

โดยเทคนิคการส่ือสารในองค์กร มีความต้องการเพียง

ระดับมากเท่านั้น (ค่าเฉลี่ย = 3.23) ดังตารางที่ 12

5. สรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผล

 นักศึกษาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ปฏบิติังานสหกจิศึกษาในประเทศ 

มีอายุ 24 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

และมีเกรดเฉลี่ย 2.51 – 3.00 ส่วนความต้องการเตรียม

ความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษา พบว่า นักศึกษา

สหกิจศึกษามีความต้องการเตรียมความพร้อมโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 3.36 เม่ือพิจารณา

รายด้านพบว่า มีความต้องการเตรียมความพร้อมอยู่ใน

ระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมาก

ที่สุดไปหาน้อยที่สุด คือ ด้านการปรับตัว มีค่าเฉลี่ย 3.45  

ด้านทักษะทางปัญญา มีค่าเฉลี่ย 3.40 ด้านคุณธรรม

จรยิธรรม ค่าเฉลีย่ 3.35 ด้านการคิดวเิคราะห์ มีค่าเฉลีย่ 3.34 
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับ

ผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย 3.33 และด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ย 3.29 

ตามล�าดับ 

 ส่วนผลการเปรียบเทียบความต้องการความ

พร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษาในประเทศและต่าง

ประเทศ พบว่า นักศึกษาสหกิจศึกษาดังกล่าวมีความ

ต้องการพัฒนาความพร้อมโดยภาพรวมอยู ่ในระดับ

มากท่ีสุดเช่นกัน แต่มีล�าดับความต้องการแตกต่างกัน  

เมื่อเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย กล่าวคือ 

นักศึกษาสหกิจศึกษาในประเทศ มีความต้องการพัฒนา

ด้านการปรับตัว (ค่าเฉลี่ย = 3.46) มากที่สุดเป็นอันดับ

แรก รองลงมาคือด้านทักษะทางปัญญา (ค่าเฉลีย่ = 3.41) 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม (ค่าเฉลี่ย = 3.37) ด้านการคิด

วิเคราะห์ (ค่าเฉลี่ย = 3.35) และด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย = 3.34) 

ตามล�าดับ โดยที่ด้านความรู้มีความต้องการอยู่ในระดับ

มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.25) มีความต้องการเป็นอันดับสุดท้าย 

 ในขณะท่ีนักศึกษาสหกิจต่างประเทศมีความ

ต้องการพัฒนาด้านความรู้ (ค่าเฉลี่ย = 3.55) เป็นอันดับ

แรก รองลงมาคือด้านการปรับตัว (ค่าเฉลี่ย = 3.38) ด้าน

ทกัษะทางปัญญา ซ่ึงมีค่าเฉลีย่เท่ากนักบัด้านทกัษะความ

สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย  

= 3.29) และด้านการคิดวิเคราะห์ (ค่าเฉลี่ย = 3.28) ตาม

ล�าดับ โดยทีด้่านคณุธรรมจรยิธรรมมีความต้องการอยูใ่น

ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.21) มีความต้องการเป็นอันดับ

สุดท้าย

5.2 ข้อเสนอแนะ

 จากผลการศึกษาประกอบกับข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมจากนักศึกษา ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์เป็นข้อ

เสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับการพัฒนาเตรียม

ความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานของนักศึกษา สหกิจ

ศึกษา ดังนี้

หัวข้อกำรฝึกอบรม

จากผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมชี้ให้

เห็นว่า หัวข้อหรือประเด็นที่จัดอบรมควรมีเนื้อหาเกี่ยว

กับประเด็นดังต่อไปนี้

(1) ภาษาต่างประเทศ ซึ่งนักศึกษาเห็นว่ายัง

เป็นปัญหาส�าคัญ โดยเฉพาะนักศึกษาสหกิจศึกษาต่าง

ประเทศ ซึง่ควรเพิม่ความเข้มข้นในการฝึกอบรมเพิม่ข้ึน  

นอกเหนือจากการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน เช่น ภาษา 

(จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น) เพื่อการปฏิบัติงาน 

เป็นต้น ทัง้น้ีระยะเวลาในการอบรมควรเพิม่ให้สอดคล้อง

และเหมาะสมกับเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นตามไปด้วย 

(2) การปรับตัวเพื่อเข้ากับสังคมใหม่และการ

สร้างมนษุยสัมพนัธ์ โดยเฉพาะนักศึกษาสหกิจศึกษาต่าง

ประเทศที่จ�าเป็นต้องเรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ของประเทศที่ตนจะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

(3) จรรยาบรรณ/คุณธรรม/ความรับผิดชอบใน

วิชาชีพ

(4) ความรู้ความเข้าใจลักษณะงานและเทคนิคใน

การท�างาน 

(5) การวางแผนการท�างาน

(6) การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมี

นอกจากเน้ือหาดังกล่าวข้างต้นท่ีอบรมโดยงาน

สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว ยังสามารถ

ประสานขอความร่วมมือให้คณะเน้นย�้าและให้ความ

ส�าคญัก่อนเข้าสู่กระบวนการสหกจิศึกษาได้ คอื การเขยีน

จดหมายสมัครงาน การเขียนเอกสารแนะน�าตัว (resume) 

และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ลักษณะกำรฝ ึกอบรม การฝ ึกอบรมเตรียม

ความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา ของงานสหกิจศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควรแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ

(1) การฝึกอบรมพื้นฐาน เป็นการฝึกอบรมร่วม

กันท้ังหมดของนักศึกษา ซ่ึงเน้ือหามีลักษณะทั่วไป

สามารถน�าไปปฏบิติัหรอืประยตุก์ใช้ได้ทุกสาขาวชิา เช่น 

มนุษยสัมพันธ์และการปรับในการท�างาน แนวทางการ

ปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหา ระเบียบและข้อปฏิบัติส�าหรับสห

กิจศึกษา เป็นต้น

(2) การฝึกอบรมเฉพาะทาง หมายถึงการแยกฝึก

อบรมให้นักศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน เช่น 

ภาษาต่างประเทศ สามารถแยกฝึกอบรมตามประเทศ

ท่ีนักศึกษาเลือกไป เทคนิคและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
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ของนักศึกษาสหกิจศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อาจแยกตามกลุ ่มสาขา (กลุ ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

กลุ่มวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสังคมศาสตร์) เพราะเป็น

ลักษณะเฉพาะทางท่ีคล้ายกันมากกว่า ซ่ึงจะท�าให้การ

ฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

5.3 ข้อเสนอแนะเชิงวิจัย

 (1) ควรศึกษาเปรียบเทียบความต้องการการ

ฝึกอบรมของนักศึกษาสหกจิศึกษาระหว่างกลุม่สาขาวชิา 

(กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์ และกลุ่ม

สังคมศาสตร์) ซ่ึงจะสามารถน�าไปออกแบบเน้ือหาและ

รปูแบบการฝึกอบรมให้เหมาะสม อนัจะส่งผลให้การฝึก

อบรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

 (2) ควรศึกษาการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษา

ในการปฏิบัติสหกิจศึกษาก่อนและหลัง เพื่อทราบความ

รู้ความสามารถเพิ่มข้ึนของนักศึกษา น�ามาสู่การปรับ

เนื้อหาการฝึกอบรม สามารถบรรลุหลักการของสหกิจ

ศึกษามากที่สุด

 6. กิตติกรรมประกำศ

ขอขอบคุณส�านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และคณะกรรมการวิจัยสถาบัน

ส�านักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สนับสนุนทุนวิจัย

ขอขอบคุณนักศึกษาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัย

ขอนแก่น  ที่ได้ให้ข้อมูลในการท�าวิจัย
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการของ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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1นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำานาญการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
*Correspondent author : krisom1@kku.ac.th

บทคัดย่อ

การศึกษานีมี้วตัถปุระสงค์ เพือ่ศึกษาผลสัมฤทธ์ิการจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการของหลกัสตูรสาธารณสุข

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.) ต่อการ

จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ประชากรที่ศึกษาคือนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในวิชาของหลักสูตรฯ ที่เปิดสอน

ประจ�าภาคต้น ปีการศึกษา 2556 จ�านวน 17 คน เครื่องมือท่ีใช้คือแบบบันทึกผลการเรียน ผลงานของนักศึกษา และ

แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยระดับ 3.67 จ�านวน 6 คน (ร้อยละ 35.29) รองลงมาคือ 

ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00 จ�านวน 4 คน(ร้อยละ 23.53) และผลการเรยีนเฉลีย่ 3.83 จ�านวน 4 คน (ร้อยละ 23.53) และนักศึกษา

ได้ประเด็นที่จะท�าวิทยานิพนธ์ จ�านวน 17 คน(ร้อยละ 100) และพบว่า ประเด็นที่นักศึกษาสนใจที่ท�าวิทยานิพนธ์ และ

พัฒนาต่อเพื่อให้ผลงานไปสู่การท�าต้นฉบับบทความวิจัย จ�านวน 4 เรื่อง (ร้อยละ 23.53) เมื่อศึกษาความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต พบว่า ด้านกระบวนการเรียนรู้ 

มีความพึงพอใจระดับมาก (x= 4.47, S.D. =0.649) ด้านอาจารย์ผู้สอน มีผลการประเมินระดับมากที่สุด (x= 4.61,S.D. 

= 0.513) ส�าหรบัผลการเรยีนรูท่ี้นักศึกษาได้รบัจากหลกัสูตรฯ ด้านคณุธรรม จรยิธรรม ด้านความรู ้ด้านปัญญา ด้านทกัษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด (x= 4.61,S.D. =0.607, x= 4.62, S.D. =0.577, x= 4.66,S.D. =0.603,  

x= 4.61,S.D. =0.594, x= 4.61,S.D. =0.687)

ค�ำส�ำคัญ : การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ผลสัมฤทธิ์ การสอนแบบบูรณาการ
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Abstract

The purpose of this study was to study the achievement of integrated education management of Doctor of 

Public Health (Dr.Ph.) program, and to study the satisfaction of Doctor of Public Health students to the integrated 

teaching management. The population study were  17 Dr.Ph. students who registered in the course of the first semester 

in 2013. The research instruments were transcripts, students’ works and satisfaction questionnaire, analyzing data 

by using descriptive statistics.

The results found that 35.29% got GPA of 3.67, 23.53% got GPA of 4.00 and 3.83 respectively, and 100%  got 

their topic for dissertation. It also found that there were 4 papers got more advantage to be the further research  articles. 

The satisfaction to the integrated teaching program, the results found that there was most satisfaction level in 

learning process (x= 4.47, S.D. =0.649), and there were almost satisfaction level to the instructors, Virtue, Intellectual, 

Interpersonal relationship and responsibility skill, Numerical skill, Communication skill and IT skill, respectively.  

(x= 4.61, S.D. = 0.513,x= 4.61,S.D. =0.607, x= 4.62,S.D. =0.577, x= 4.66,S.D. =0.603, x= 4.61,S.D. =0.594, 

x= 4.61,S.D. =0.687) 

Keywords : integrated teaching, achievement, Integrated teaching

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก�าหนดแนวทาง ไว้ว่า ผู้เรียนทุก

คนมีความสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได้ และผูเ้รยีน

มีความส�าคัญมากที่สุด ซึ่งผู้สอนและผู้จัดการศึกษาต้อง

เปลี่ยนบทบาทจากผู้ชี้น�าและผู้ถ่ายทอดความรู้ เป็นผู้

ช่วยเหลอืสนับสนนุผูเ้รยีนในการแสวงหาความรูจ้ากสือ่  

จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และให้ข้อมูลท่ีถูกต้องเพื่อน�า

ข้อมูลน้ันไปใช้สร้างความรู้ตนเอง(1) ซ่ึงการเรียนการ

สอนแบบบูรณาการ เป็นวิธีการสอนหน่ึงท่ีมุ่งให้เรียน

เกิดความรู้เป็นองค์รวม สามารถเชื่อมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้มา

แล้วเข้ากับส่ิงที่ก�าลังเรียนรู้ใหม่ได้ ท�าให้ผู้เรียนเข้าใจใน

ส่ิงท่ีเรียนว่ามีประโยชน์และน�าไปใช้ในชีวิตจริง(2) โดย

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการมีหลายรูปแบบ  

ซ่ึงผู้สอนหรือผู้จัดการศึกษา สามารถเลือกรูปแบบที่

เหมาะสมกับสถานการณ์ หรือเหมาะสมกับนักศึกษา 

การจัดการศึกษาแบบบูรณาการ เป็นการจัดการ

เรียนการสอนท่ีท�าให้ผู ้ เรียนเกิดพัฒนาการทั้งด้าน 

ความรู ้ทกัษะ และเจตคติไปพร้อมๆ กนั จงึท�าให้เกิดความ

เช่ือมโยงสัมพันธ์กับชีวิตจริงและความเป็นจริง อีกท้ัง

เป็นการเปิดโลกทัศน์ของท้ังผูส้อนและผูเ้รยีนให้กว้างขึน้ 

ตลอดจนช่วยให้เรยีนรูน่้าสนใจ น่าต่ืนเต้น ผูเ้รยีนเกดิแรง

จูงใจในการเรียนรู้ และมีความคิดและมุมมองทีกว้างขึ้น  

ซึง่การบูรณาการดังกล่าว สามารถท�าได้ท้ัง การบรูณาการ

ภายในวชิา(Intradisciplinary) และการบรูณาการระหว่าง

วิชา (Interdisciplinary) โดยที่การบูรณาการระหว่างวิชา 

เป็นการน�าเน้ือหาของหลายๆ วิชามาสัมพันธ์ให้เป็น

เรื่องเดียวกัน ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา

การนี้ มีตัวบ่งชี้ที่ส�าคัญคือ ผู้สอน และผู้เรียน มีการร่วม

กันก�าหนดกิจกรรมร่วมกัน มีการอภิปรายร่วมกัน มีการ

สะท้อนความคิด และสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับ ตลอดจน 

ผู้สอน มีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนครบถ้วน

ทุกด้านตามวัตถุประสงค์ทีก�าหนด(3)

จากความส�าคัญของการจัดการเรียนการสอน

แบบบูรณาการดังกล่าว ข้างต้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ตระหนักถึงความส�าคัญ

เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนของ
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หลักสูตรสาธารณสุขศาตรดุษฎีบัณฑิต ซ่ึงหลักสูตร

นี้ได้มีการจัดการเรียนการสอนต้ังแต่ปีการศึกษา 2552  

เป็นต้นมา โดยเปิดรับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่าง

ชาติ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนมีทั้งเป็นแบบการท�า

วิจัยอย่างเดียว(Non –course work) และแบบที่เรียนวิชา 

(Course work)  โดยแบบ course work นั้น จะเรียนวิชา

บงัคบั 3 รายวชิา และวชิาสมัมนา 1 รายวชิา ส�าหรบัแบบ

ท�าวจิยัอย่างเดียว (Non-course work)(4) มีวชิาทีน่กัศึกษา

จะต้องมาเข้าชัน้เรยีน คือวิชาสมัมนา ซ่ึงในปีการศึกษาที่

ผ่านมาได้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาบังคับดัง

กล่าวข้างต้น ในรูปแบบท่ีเป็นบูรณาการในบางรายวิชา 

โดยท่ียังไม่ได้จัดการเรียนการสอนรวมท้ัง 4 รายวิชาเข้า

ด้วยกัน 

ดังน้ัน ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 น้ี 

หลกัสตูรจงึได้มีการจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการ

ท้ัง 4 รายวิชาเข้าด้วยกัน โดยใช้ลักษณะการบูรณาการ

ระหว่างวิชา (Interdisciplinary) คือก�าหนดประเด็น 

(Theme) แล้วน�าความรู้จากวิชาต่างๆ มาเชื่อมโยงให้

สัมพันธ์กับเรื่อง น้ัน โดยหลักสูตรคาดหวังท่ีจะให้

นักศึกษาแสวงหาความรู้ ทักษะและประสบการณ์จาก

วิชาต่างๆ มาใช้ในการเรียน ซึ่งนักศึกษาจะเกิดการเรียน

รู้ที่ลึกซึ่ง สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ และ

หลักสูตรยังคาดหวังท่ีจะให้นักศึกษาสามารถเขียน

บทความเพือ่ท่ีจะน�าไปสูก่ารเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ

ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร และมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ก่อนที่จะส�าเร็จการศึกษา ซ่ึงเม่ือนักศึกษา

ได้ท�าดุษฎีนิพนธ์จริง จะประสบปัญหาในการจัดท�า

ต้นฉบับบทความวิจัย (Manuscript) น้อยมากหรือไม่มี

ปัญหาเลย เพราะได้เรียนรู้ถึงวิธีการจัดท�าในขณะศึกษา

ในเบื้องต้นแล้ว  

จากการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรดัง

กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิใน

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการของหลักสูตรฯ 

เพื่อศึกษาถึงผลส�าเร็จท่ีเกิดข้ึนในการจัดการเรียนการ

สอนแบบบูรณาการ ตลอดจนศึกษาความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  

ซ่ึงข้อมูลที่ได้สามารถน�ามาพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนของหลักสูตรให้มีคุณภาพมากข้ึน และ

สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา ตลอดจน

ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

(TQF) ต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิการจัดการเรียนการสอน

แบบบูรณาการของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎี

บัณฑิต และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตต่อการจัดการ

เรียนการสอนของหลักสูตรฯ 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชำกรและประชำกรที่ศึกษำ การศึกษาครั้งน้ี

เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาของหลักสูตรฯ  

ท่ีเปิดสอนประจ�าภาคต้น ปีการศึกษา 2556  จ�านวน 17 คน

เครือ่งมอืทีใ่ช้กำรวจัิย คอื แบบบนัทกึผลการเรยีน 

และแบบบันทึกผลงานของนักศึกษา  และแบบประเมิน

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการ

สอนของหลักสูตรฯ โดยประเมินความพึงพอใจแบบ

ประเมินค่า 5 ระดับ ซึ่งจ�าแนกข้อค�าถามออกเป็น 3 ด้าน 

ประกอบด้วยด้านผู้เรียน จ�านวน 9 ข้อ ด้านกระบวนการ

เรียนรู้ จ�านวน 5 ข้อ ด้านอาจารย์ผู้สอน จ�านวน 14 ข้อ  

และมีการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีนักศึกษาได้รับจาก

รายวิชา 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

จ�านวน 3 ข้อ ด้านความรู ้จ�านวน 2 ข้อ ด้านปัญญา จ�านวน 

2 ข้อ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ จ�านวน 3 ข้อ และด้านทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จ�านวน 3 ข้อ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลจาก

นักศึกษาที่เข้าศึกษาและลงทะเบียนในรายวิชาของหลัก

สูตรฯ ที่เปิดให้ลงทะเบียน ประจ�าภาคต้น ปีการศึกษา 

2556 และบันทึกผลการเรียนและผลงานของนักศึกษา 
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ เป็นเชิงปริมาณ  

ท�าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร ้อยละ  

ค่าเฉลี่ย (Mean)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  

deviation)  

ข้อมูลประเมินการจัดการเรียนสอนของนักศึกษา

ที่ต่อหลักสูตร มีวิเคราะห์ตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (5)

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00      หมายความว่า   มีความ 

พึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50      หมายความว่า   มีความ 

พึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนระดับมาก

ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50      หมายความว่า   มีความ 

พึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50    หมายความว่า   มีความ 

พึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนระดับน้อย

ค่าเฉลี่ย 1.00  - 1.50   หมายความว่า   มีความ 

พึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนระดับน้อยที่สุด

ผลกำรวิจัย

จากการศึกษาการจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณา

การของหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต โดยน�า

รายวิชา 4 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย วิชาเรื่องคัดสรรด้าน

สุขภาพเชิงประจักษ์ (Selected Topic in Evidence-based 

Health Practices) วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสุขภาพ 

ขั้นสูง (Advanced Health Research Methodology)  

วิชาแนวคิดด้ำนสุขภำพและกำรประยุกต์ (Health  

Concepts and Applications) และวิชาสัมมนาปริญญา

เอกทางสาธารณสุข(Doctoral Seminar in Public Health)  

ซ่ึงรายวิชาดังกล่าวเป็นวิชาบังคับในหลักสูตร นักศึกษา

ท่ีศึกษาในหลักสูตรจะต้องลงทะเบียนทุกคน และ 

มีนักศึกษาจากคณะต่างๆ ลงทะเบียนในวิชาดังกล่าว 

จ�านวน 17 คน โดยเป็นนักศึกษาในหลักสูตรจ�านวน  

15 คน (ร้อยละ 88.24) นักศึกษาหลักสูตรอื่นๆ จ�านวน  

2 คน (ร้อยละ 11.76) ซึง่นักศึกษาส่วนใหญ่ มีอายรุะหว่าง 

31-35 ปี จ�านวน 8 คน (ร้อยละ47.00) อายรุะหว่าง 36-40 ปี 

จ�านวน 5 คน (ร้อยละ 29.41) และอายรุะหว่าง 41-45 ปี 

จ�านวน 4 คน (ร้อยละ 23.59) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ�านวน 11 คน (ร้อยละ 64.71) และเพศชาย จ�านวน 6 คน 

(ร้อยละ 35.29) ดังรายละเอียดตารางที่ 1

เมือ่ศึกษาตามผลการเรยีนของนักศึกษา เม่ือส้ินสุด

การจดัการเรยีนการสอน ภาคต้น ปีการศกึษา 2556 พบว่า

ส่วนใหญ่นักศึกษามีผลการเรยีนเฉลีย่ระดับ 3.67 จ�านวน 

6 คน (ร้อยละ 35.29) รองลงมาคือ ผลการเรียนเฉลี่ย 

4.00 จ�านวน 4 คน(ร้อยละ 23.53) และผลการเรียนเฉลี่ย 

3.83 จ�านวน 4 คน (ร้อยละ 23.53) ส่วนอีกจ�านวน 3 คน  

เป็นนักศึกษาท่ีมีแผนการเรียนเป็นท�าวิทยานิพนธ์

อย่างเดียว ซ่ึงการลงทะเบียน 4 รายวิชา เป็นแบบ 

ไม่คิดเกรด และมีผลการเรียนของ 4 วิชา คือ ผ่าน และ

นักศึกษาได้ประเด็นที่จะท�าวิทยานิพนธ์ จ�านวน 17 คน  

(ร้อยละ 100) และยงัพบว่า ประเด็นท่ีนกัศึกษาสนใจทีท่�า

จะพฒันาสู่การท�าวทิยานิพนธ์ จ�านวน 3 คน  (ร้อยละ 17.64)   

ซ่ึงจากการสัมภาษณ์นักศึกษา พบว่า นักศึกษาต้องการ

ที่จะพัฒนาประเด็นวิจัยไปสู ่การตีพิมพ์ในวารสาร

นานาชาติ  จ�านวน 4 เรื่อง (ร้อยละ 23.53)

เม่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ

จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต พบว่า ด้านกระบวนการเรียนรู้ มีความ 

พึงพอใจระดับมาก (x= 4.47, S.D. =0.649) ด้านอาจารย์

ผู ้สอน มีผลการประเมินระดับมากที่สุด (x= 4.61, 

S.D. = 0.513) ส�าหรับผลการเรียนรู้ท่ีนักศึกษาได้รับ

จากหลักสูตรฯ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้  

ด้านปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ ด ้ านทักษะการวิ เคราะห ์

เ ชิ ง ตั ว เ ล ข  ก า ร ส่ื อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช ้ เ ท ค โ น โ ล ยี

ส า ร ส น เ ท ศ  มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ร ะ ดั บ ม า ก ท่ี สุ ด

(x  = 4.61,S.D. =0.607, x  = 4.62,S.D. =0.577,  

x  = 4.66,S.D. = 0.603, x = 4.61,S.D. = 0.594,  

x = 4.61,S.D. =0.687) ดังรายละเอียดดังตารางที ่2
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ตำรำงที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.)

ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษำ จ�ำนวน ร้อยละ

สถำนะนักศึกษำ

              นักศึกษาในหลักสูตร 15 88.24

              นักศึกษาหลักสูตรอื่น 2 11.76

รวม 17 100.00

เพศ

                ชาย 6 35.29

                หญิง 11 64.71

รวม 17 100.00

ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษำ จ�ำนวน ร้อยละ

อำยุ

               31-35 ปี 8 47.00

               36-40 ปี 5 29.41

               41-45 ปี 4 23.59

รวม 17 100.00

ผลกำรเรียนนักศึกษำ

             เกรดเฉลี่ย  3.67 6 35.00

             เกรดเฉลี่ย  4.00 4 24.00

            เกรดเฉลี่ย  3.83 4 24.00

            ลงทะเบียนแบบ ออดิต (ไม่มีค่าคะแนน) 3 17.00

รวม 17 100.00

ประเด็นกำรวิจัย

          ได้ประเด็นการวิจัย 17 100.00

          การพัฒนาสู่การท�าดุษฎีนิพนธ์ 3 18.00

          ไม่พัฒนาสู่การท�าดุษฎีนิพนธ์ 14 82.00

รวม 17 100.00



242 การศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำรำงท่ี  2  แสงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับความพงึพอใจการประเมินการจัดการเรยีนสอนของนกัศึกษา 

  ต่อหลักสูตร

หัวข้อ/กิจกรรม ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มำตรฐำน

ระดับควำม

พึงพอใจ

ด้านกระบวนการเรียนรู้ 4.47 0.649 มาก

ด้านอาจารย์ผู้สอน 4.61 0.513 มากที่สุด

ผลการเรียนรู้ที่นักศึกษาได้รับจากหลักสูตร

  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.61 0.607 มากที่สุด

  ด้านความรู้ 4.62 0.577 มากที่สุด

  ด้านปัญญา 4.66 0.603 มากที่สุด

  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.61 0.594 มากที่สุด

  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ

4.61 0.687 มากที่สุด

สรุปและอภิปรำยผล

จากผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิการจัดการเรียน

การสอนแบบบูรณาการ พบว่า การจัดการเรียนการ

สอนแบบบูรณาการนี้ นักศึกษามีผลงานท่ีจะพัฒนา

ต่อในการท�าวิทยานิพนธ์ จ�านวน 3 เรื่อง และพัฒนาที่

จะท�าเป็นต้นฉบับบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสาร

วิชาการนานาชาติ จ�านวน 3 เรื่อง ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบ

กับการจัดการเรียนการสอนในช่วงปีการศึกษา 2552 

-2555  นักศึกษาไม่มีผลงานการจัดท�าต้นฉบับบทความ

วิจัยในระหว่างการศึกษาวิชาพื้นฐาน  ท้ังนี้ผลส�าเร็จ

ของการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวข้างต้น เป็นไป

ตามท่ีหลักสูตรได้คาดหวังไว้ คือให้นักศึกษาสามารถมี

ความรู้ในการจัดท�าต้นฉบับบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่

ในวารสารวิชาการนานาชาติได้ ซ่ึงการจัดการเรียนการ

สอนของหลกัสูตรในครัง้น้ี ท�าให้นกัศึกษาเกดิพฒันาการ

ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติไปพร้อมๆ กันจึงท�าให้

เกดิความเชือ่มโยงสมัพนัธ์กบัชวีติจรงิและความเป็นจรงิ  

ผู้สอน และผู้เรียน มีการร่วมกันก�าหนดกิจกรรมร่วมกัน 

มีการอภิปรายร่วมกัน มีการสะท้อนความคิด และสรุป

การเรียนรู้ที่ได้รับ (3) 

เมื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต ่อ

การจัดกาเรียนการสอนแบบบูรณาการของหลักสูตรฯ 

พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก ในด้าน

กระบวนการเรียนรู้ และระดับมากที่สุด ในด้านอาจารย์ 

ผู้สอน และการเรียนรู้ที่นักศึกษาได้รับจากหลักสูตร  

ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านความรู ้   

ด้านปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้ 

(1) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ควรมีการจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ เพิม่มากข้ึน

(2) หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะ

สาธารณสุขศาสตร์ ควรมปีระเมินผลการจัดการเรยีนการ

สอนแบบบูรณาการ อย่างต่อเน่ือง จนส้ินสุดการศึกษา

ของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556
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ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป

(1) ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนการสอน

แบบบูรณาการทุกหลักสูตรในคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(2) ควรมีการศึกษาเปรยีบเทียบระหว่างการจดัการ

เรียนการสอนแบบบูรณาการ และการจัดการเรียนการ

สอนแบบไม่บูรณาการ

กิตติกรรมประกำศ

การศึกษานี้ได ้รับการสนับสนุนงบประมาณ

จากมหาวิทยาลัยขอนแก ่น ในโครงการวิ จัย เพื่อ 

การ เ รียนรู ้  ประจ� าป ี งบประมาณ 2556  ผู ้ วิ จั ย 

ขอขอบคุณ มา ณ ท่ีน้ีด้วย ขอขอบคุณ รศ.ดร.เจียมจิต 

แสงสุวรรณ, รศ.ดร.วงศา  เล้าหศิริวงศ์  และ รศ.ดร.

บัณฑิต  ถิ่นค�ารพ ที่ได้ให้ค�าปรึกษาในการท�าวิจัยในครั้ง

นี ้และขอขอบคุณคณะกรรมการผูจ้ดัโครงการ ตลอดจน

นักศึกษาที่ให้ข้อมูลประกอบการวิจัยในครั้งนี้

เอกสำรอ้ำงอิง

(1) กระทรวงศึกษาธิการ, 2545. พระราชบัญญัติการ

ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ. องค์การสินค้าและ

พัสดุภัณฑ์.

(2)    ส�านักงานนายกรัฐมนตรี. 2542. ส�านักงานคณะ

กรรมการศึกษาแห่งชาติ. พระราชบัญญัติการ

ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ.

(3)    ทศินา แขมมณี, 2552. ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้

เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ.  

ส�านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

(4)    มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสาธารณสุขศาสตร์. 

2555. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

ปรับปรุง พ.ศ. 2555.  คณะสาธารณสุขศาสตร์.

(5)  บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. 2552. ระเบียบวิธีการ

วิจัยทางการพยาบาลศาสตร์. (พิมพ์ครั้ง ที่ 4). 

กรุงเทพมหานคร: ยูแอนด์อินเตอร์ มีเดีย.



รายละเอียดประกอบการจัดส่งบทความวิจัยสถาบัน
สถานที่ส่งบทความ

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำานักงานอธิการบดี อาคาร 2 ชั้น 2  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  (043)-203177-8 

หรือลงทะเบียนออนไลน์พร้อมอัพโหลดบทความได้ที่  www.irj.kku.ac.th

สอบถามเพิ่มเติมที่ : กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043-203177-8

สามารถดาวน์โหลดแบบนำาส่งบทความได้ที่ http://irj.kku.ac.th (หมวดวารสารวิจัยสถาบัน มข.)

หากบทความของท่านผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) และได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารแล้ว                     

ผู้ส่งบทความจะได้รับเล่มวารสารที่บทความนั้นลงตีพิมพ์ จำานวน 2 เล่ม และต้นสังกัดนักวิจัยจำานวน 1 เล่ม

ประเภทของบทความที่รับพิจารณาลงตีพิมพ์

1.  บทความวิจัย ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนำา วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีดำาเนินการวิจัย ผลการวิจัย            

สรุปและอภิปรายผล กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง

2.  บทความวิชาการ ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนำา เนื้อหา บทสรุป และเอกสารอ้างอิง

การเตรียมบทความตีพิมพ์วาสารวิจัยสถาบัน มข

1. การจัดพิมพ์ในหน้ากระดาษขนาดเอ 4 หน้าเดียว 1 คอลัมน์ และใส่หมายเลขบรรทัดโดยให้เริ่มต้นใหม่ใน

แต่ละหน้า ความยาวของบทความไม่เกิน 15 หน้า 

2. ระยะขอบของหน้ากระดาษเว้นระยะ หน้า - หลัง 2 ซม. 

3. ตัวอักษรใช้ TH SarabanPSK 15 สำาหรับภาษาไทย และ Times New Roman 10 สำาหรับภาษาอังกฤษ 

4. ชื่อเรื่องภาษาไทย ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษด้วยอักษรตัวหนาขนาด 17 พอยต์ ชื่อเรื่องภาษา

อังกฤษให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษด้วยอักษรตัวหนาขนาด 12 พอยต์

5. ชื่อผู้นิพนธ์ทุกคน และหน่วยงานที่สังกัด (ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) และอีเมล์ของผู้นิพนธ์ที่นำาส่ง

บทความ

6. บทคัดย่อภาษาไทย และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ บรรทัดแรกจัดย่อหน้า และมีความยาวไม่เกิน 18 บรรทัด

7. คำาสำาคัญ เป็นคำาสำาคัญในบทความ ไม่เกิน 5 คำา

8. การเขียนคำาศัพท์ ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน

9. กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) เป็นกิตติกรรมประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย 

10. ภาพและตาราง  พิมพ์ชิดซ้ายหน้ากระดาษ สำาหรับตาราง ใช้คำาว่าตารางที่ ต่อด้วยหมายเลขตาราง ตามด้วย 

คำาอธิบายตาราง จัดวางอยู่ด้านบนเหนือตาราง ในกรณีที่เป็นการทบทวนวรรณกรรม หรือ บทความวิชาการ 

ให้บอกแหล่งที่มาของตาราง โดยพิมพ์บอกไว้ใต้ตาราง เช่น เดียวกันกับการอธิบายตัวย่อที่ใช้ในตาราง             

ส่วนภาพ ให้ใช้คำาว่าภาพที่ ต่อด้วยหมายเลขภาพ ตามด้วยคำาอธิบายภาพ จัดวางอยู่ด้านล่างใต้ภาพ



11. การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาของบทความ ใช้แบบตัวเลข เช่น ญาณี และคณะ (9) ได้เสนอรูปแบบ....... หรือ 

ระบบในการจัดเก็บเอกสาร……………….(1-3, 7, 15) เป็นต้น

12. การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ เอกสารอ้างอิงท้ายบทความต้องเป็นเอกสารที่มีการอ้างอิงในเนื้อหา 

ของบทความ โดยจัดพิมพ์ชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษเรียงลำาดับตามลำาดับหมายเลขเอกสารอ้างอิงที่ได้

อ้างอิงในเนื้อหาของบทความ  และใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงเช่นเดียวกันกับ วารสารวิจัย มข.  

http://resjournal.kku.ac.th
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