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                   ธันยพร บุษปฤกษ: การพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางความสามารถในการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล สําหรับนักศึกษา

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: ผศ.ดร.สุเทพ อวมเจริญ, อาจารย ดร.ประเสริฐ  

มงคล และ อาจารย ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ. 480 หนา. 

 

  การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางความสามารถในการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล 

สําหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ใชวิธีดําเนินการวิจัยลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development) มีขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1. การวิเคราะหความตองการจําเปนในการพัฒนาหลักสูตร ขั้นตอน          

ที่ 2. การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร  ขั้นตอนที่ 3. การทดลองใชหลักสูตร ขั้นตอนที่ 4. การประเมินคุณภาพหลักสูตร            

กลุมตัวอยางในการทดลอง  คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ช้ันปที่ 3                

ที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2554 จํานวน 30 คน ใชแบบการวิจัยแบบหนึ่งกลุมสอบกอนสอบหลัง (The One - Group  

Pretest - Posttest  Design) การประเมินคุณภาพหลักสูตร ทําโดยการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ  ดวยคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  การทดสอบคาท ีแบบ dependent  การหาประสิทธิภาพ E1/E2  และ การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้อหา 

เคร่ืองมือประเมินคุณภาพหลักสูตร คือ 1. แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล 2. แบบประเมิน

ความสามารถในการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล 3. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล และ 

4. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตร 

 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ควรไดรับการถายทอดความรูและประสบการณ ใหมีความสามารถ

ทางดานอารมณ ความสามารถทางดานสังคม รวมกับความสามารถทางดานปญญาพรอมกันไป โดยจัดเปนหลักสูตรเสริมเพ่ิมเติม  

ในสวนของกระบวนการจัดการเรียนรู ใหนักศึกษาไดรับการฝกในสถานการณจริง หรือเสมือนสถานการณจริง ดวยการฝกเปนกลุม

รวมกับเพ่ือน เพ่ือใหเกิดความสามารถ 3 สวน ซึ่งมีองคประกอบดังไปนี้คือ 1. ความสามารถในการเขาใจตนเอง  2. ความสามารถ   

ในการเขาใจผูอื่น  3. ความสามารถในการอยูรวมกันสังคม โดยใชกิจกรรมลุมสัมพันธ 

 2. องคประกอบหลักสูตร ประกอบดวย  สภาพปญหาและความจําเปนของหลักสูตร หลักการของหลักสูตร   

จุดมุงหมายของหลักสูตร  สาระการเรียนรูของหลักสูตร  กิจกรรมการเรียนรู  สื่อประกอบการเรียนรู การวัดและประเมินผล           

การเรียนรู  

 3. ความรูเกี่ยวกับการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล  พบวา  กอนและหลังการทดลองใชหลักสูตร แตกตางกัน    

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 4. ความสามารถในการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล คาเฉลี่ย 4.00 อยูในระดับสูง    

 5. ความคิดเห็นที่มตีอการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล พบวา กอนและหลังการทดลองใชหลักสูตร แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

  6. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตร คาเฉลี่ย 4.54 อยูในระดับสูงที่สุด   

   7.ประสิทธิภาพของหลักสูตรระหวางและหลังการทดลองใชหลักสูตรมีประสิทธิภาพ  E1 เทากับ  84 .40        

ประสิทธิภาพ  E2 เทากับ 85.00 สูงกวาเกณฑที่กําหนด  

________________________________________________________________________________________________________ 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน                 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร                                  ปการศึกษา 2554 

ลายมือช่ือนักศึกษา................................................................... 

ลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธ 1. ............................................ 2. .............................................. 3. ....................................... 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



จ 
 

50253906 : MAJOR :   CURRICULUM AND INSTRUCTION 

KEY WORD: THE DEVELOPMENT OF A CURRICULUM / INTERPERSONAL RELATIONSHIP / ENGINEERING  STUDENTS 

                     TANYAPORN BUSAPALEARK : THE DEVELOPMENT OF A CURRICULUM TO ENHANCE INTERPERSONAL 

RELATIONSHIP OF ENGINEERING STUDENTS OF RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. THESIS ADVISOR : 

ASST.PROF.SUTEP UAMCHAROEN,Ed.D., PRASERT MONGKOL,Ed.D. AND SOMBAT SUWANPITAK,Ed.D. 480 pp. 

 

 The objective of this research is to develope  a curriculum to enhance interpersonal relationship of engineering 

students of Rajamangala University of Technology. The design of this research is research and development, which includes         

4 procedures: 1. Need analysis of the development of a curriculum 2. Design and develop of the curriculum 3. Implement of        

the curriculum and 4. Evaluate of the curriculum. The samples were 30 third-year bachelor of engineering program in computer 

engineering students of  Rajamangala University of  Technology  Phra Nakhon, who enrolled in the second semester,  academic 

year 2011.  The experiment employed the One-Group Pretest - Posttest Design.  The curriculum quality assessment utilized both 

quantitative and qualitative analyses.  The quantitative data analysis used the methods of  percentage, average, standard deviation, 

independent t-test, and E1/E2 efficiency.  The qualitative data was analyzed by using the content analysis.  The research tools 

include: 1) a test to measure the subjects’ knowledge on interpersonal relationship ability, a questionnaire to find out the subjects’ 

opinions on the interpersonal relationship ability and to assess interpersonal relationship ability of the subjects, and                         

a questionnaire to measure the subjects’ opinions on the curriculum developed. 

 

 The results of the research are as follows: 

 1. It is necessary to establish a supplementary curriculum to enhance the interpersonal relationship ability of            

the subjects by providing courses focusing on the contents and knowledge on emotion control techniques, cognitive skills, human 

relation and interpersonal relationship.  It aims to assist students, through real life or virtual experiences, the following abilities:    

1) to know and understand themselves, 2) to embed the correct goodwill so that they see their social partners optimistically, and   

3) to create good common sense and thoughts to adjust themselves to the society and improve their own behaviors by using group 

relation activities. 

 2. The curriculum components include: problem conditions and necessity of the curriculum, the principle of            

the curriculum, the aims of the curriculum, the content of the curriculum, learning activities, instructional media, assessment and 

evaluation. 

 3. It was found that the subjects’ knowledge on interpersonal relationship before and after the curriculum 

implementation were statistically different at the significant level of .01. 

 4.  The average score on the subjects’ interpersonal relationship ability is 4.00, which is at a high level. 

 5. It was found that the subjects’ opinions on interpersonal relationship before and after the curriculum implement 

were statistically different at the significant level of .01. 

 6. The average of the students’ opinions on the curriculum is 4.54, which is at the highest level. 

 7. The efficiency of the curriculum after the implementation, as measured by the E1 and E2 method, is 84.40 and 

85.00, which is higher than the determined norm. 

________________________________________________________________________________________________________ 

Department of Curriculum and Instruction                Graduate School, Silpakorn University             Academic Year 2011  
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 วิทยานิพนธฉบับนี้เกิดจากความต้ังใจของผูวิจัยที่ตองการเสริมสรางความสามารถในการสราง

สัมพันธภาพระหวางบุคคลใหนักศึกษาเพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข วิทยานิพนธสําเร็จลุลวง

ดวยดีจากความเมตตาและความอนุเคราะหจากคณาจารยและผูสนบัสนุน ดังนี้ 

 ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเทพ อวมเจริญ ประธานผูควบคุมวิทยานิพนธที่ได

กรุณาถายทอดความรู ทักษะ ประสบการณตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการศึกษาไทย จนศิษยได

ประสบผลสําเร็จจบการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต ขอขอบพระคุณอาจารย ดร.ประเสริฐ มงคล และอาจารย 

ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธที่ใหการสนับสนุนคอยเปนกําลังใจติดตาม และ

ตรวจสอบการทํางานวิทยานิพนธ ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บํารุง โตรัตน ประธานกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ และผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพเลิศ สุมานนท กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดกรุณาเสียสละเวลา

ใหความรู และขอเสนอแนะจนทําใหวิทยานิพนธมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น  

 ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรา เลาเรียนดี ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ 

และคณาจารย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทานท่ีไดประสิทธิประสาทวิทยาการความรูแก

ผูวิจัย 

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันประภา พลชาติ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัลยา สงวนนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลโกสินทร ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ เพียรประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิหาร ดีปญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผูชวยศาสตราจารย         

ดร.กิตติคม คาวีรัตน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง อาจารย ดร.พลวัตร วุฒิประจักษ มหาวิทยาลัย      

ราชภัฎกาญจนบุรี   อาจารย  ดร .สุนทร  เทียนงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรี        

อาจารย ดร.สุภาวดี เจริญเศรษฐมห มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดกรุณาเปนผูเช่ียวชาญใหคําปรึกษา ตรวจสอบ

และใหขอเสนอแนะเครื่องมือการวิจัยจนสามารถนําไปใชในการวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ และขอขอบคุณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ใหการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณาจารย และนักศึกษาทุกทานท่ีไดกรุณาใหการสนับสนุน      

การวิจัยในขั้นการศึกษานํารองใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี ขอขอบคุณนักศึกษาช้ันปที่ 3 สาขาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ใหความรวมมือทดลองวิจัย

จนประสบผลสําเร็จดวยด ี

 ขอขอบพระคุณเพื่อนนักศึกษาระดับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและ        

การสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคนท่ีไดใหความชวยเหลือ จนทําใหวิทยานิพนธสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติคม คาวีรัตน อาจารย ดร.ปฤณัต นัจนฤตย และ

อาจารย ดร.อารีย พรหมเล็ก ที่คอยเปนกําลังใจ ชวยเหลือเปนอยางดียิ่งตลอดมา  
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