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53257318 :  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
คําสําคัญ :  ชุดฝกอบรม / การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย /  
  ผกาทิพย  นันทไชย : การพัฒนาชุดฝกอบรม เรื่อง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ :  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐาปนีย  ธรรมเมธา.  170 หนา 
 
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาชุดฝกอบรม เร่ือง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  ใหมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังการอบรมดวยชุดฝกอบรม เร่ือง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัยสําหรับ 
บุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร
สายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลที่มีตอชุดฝกอบรม เรื่อง การพัฒนางานประจําสู
งานวิจัย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร ในป 
พ.ศ. 2558  มหาวิทยาลัยมหิดลจํานวน  30 คน จากการสุมอยางงาย ระยะเวลา  ในการทดลอง 2 
สัปดาห 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย  1) แบบสัมภาษณอยางมีโครงสรางชุดฝกอบรมเรื่อง
การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 2) ชุดฝกอบรมเร่ืองการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยสําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิจากการอบรมเรื่องการ
พัฒนางานประจําสูงานวิจัยแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของของบุคลากร
สายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีตอชุดฝกอบรมเร่ืองการพัฒนางานประจําสู
งานวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติทดสอบ 
คาที  (t-test แบบ Dependent) 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมเรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย มี
ประสิทธิภาพ 80.33/84.11 เปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว 2) ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนดวยชุดฝกอบรมสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  3) ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจตอการฝกอบรมโดยชุดฝกอบรมเรื่องการ
พัฒนางานประจําสูงานวิจัย โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 4.44, S.D = 0.20) 
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53257318: MAJOR: (EDUCATIONAL TECHNOLOGY) 

KEY WORD:  TRAINING PACKAGE / ROUTINE TO RESEARCH 

 PAKATIP NANTACHAI : THE DEVELOPMENT OF TRAINING PACKAGE IN THE 

TOPIC OF ROUTINE TO RESEARCH FOR SUPPORTING STAFF, FACULTY OF 

ENGINEERING, MAHIDOL UNIVERSITY 
ADVISOR: ASST.PROF. THAPANEE THAMMETAR, Ph.D , 170 pp. 
 

 The purposes of this research were to 1) Development of training package in 

the topic of routine to research for supporting staff, Faculty of Engineering, Mahidol 

University  2) Compare supporting staff’s learning achievement scored pretest and 

posttest 3) Study supporting staff’s satisfication toword  of the training package in the 

topic of routine to research.  

 The research samples consisted of 30 supporting staff at Faculty of Engineering, 

Mahidol University , 2015 by samples random sampling. 

 The research instruments used for gathering data were  1) A questionnaires 

Expert’s opinions test  2) training package in the topic of routine to research for 

supporting staff, 3) a learning achievement test  4) A questionnaire on satisfication 

towords training package in the topic of routine to research for supporting staff. 

 The results  of  this  research  were  as  the  following: 

 1) The training package in the topic of routine to research for supporting staff, 

was found at E1/E2 80.33/84.11  

 2) Posttest of training package in the topic of routine to research for supporting 

staff  was  higher  than pretest  at .01  level  of  significance. 

 3)  The participated for supporting staff’s satisfaction towards the training 

package ware at a high level  (  = 4.44, S.D = 0.20). 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การคนควาอิสระฉบับนี้   สําเร็จลุลวงดวยความอนุเคราะหเปนอยางสูงจาก  ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ฐาปนีย  ธรรมเมธา อาจารยที่ปรึกษาและควบคุมงานวิจัย ผูชวยศาสตราจารย 
ดร .น้ํามนต  เรืองฤทธิ ์ อาจารยผู ทรงคุณวุฒิ  รองศาสตราจารยสมหญิง   เจริญจิตรกรรม 
ประธ านตรวจสอบการค นคว าอ ิส ร ะ    และคณาจารย ภ าคว ิช า เทค โน โลย ีก า รศ ึกษา                 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทานที ่ใหความรู   คําปรึกษาและขอเสนอแนะ 
ตลอดจนปรับปรุงแกไขใหงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จดวยดี  ผูวิจัยจึง ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว            
ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระค ุณ ผู เ ชี ่ย ว ช าญ  ไ ด แ ก  รองศ าสต ร าจา รย ศ ิร ิพ งศ   พยอมแย ม                 
ผู ช วยศาสตราจารยพิเศษ ดร . เนตร  หงษไกรเลิศ  ดร .อภิภู  สิทธิภูมิมงคล อาจารยนิร ุทธ                 
พรมบุตร  คุณจริยา ปญญา คุณวรรณภา  แสงวัฒนกุล คุณพรพงศ  อินแพง และ คุณนันทนา  
บัวส ุวรรณ   ที ่ได กร ุณา เป นที ่ปร ึกษาแนะนําช วย เหล ือ  และตรวจสอบแกไ ขขอบกพร อง                 
ของงานวิจัยจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

ขอขอบพระคุณ  อาจารยวรวิทย  อิศรางกูร ณ อยุธยา  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร         
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุง  กิตติพิชัย  รองคณบดีฝายการศึกษา และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรศิษฐ  
ตรูทัศนวินท รองคณบดีฝายวิจัยและระบบสนับสนุน ที่ใหการสนับสนุนใหคําแนะนําในการทําวิจัย            
มาโดยตลอด  รวมถึงบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร ทุกทาน ทีใ่หความรวมมือ ในการทํา
วิจัย การทดลองใชเครื่องมือ  ตลอดจนทําการทดลองรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปนอยางดี 

ขอขอบคุณคุณครูพลอยไพลิน  ศรีอํ่าดี คุณครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ที่ใหคําแนะนํา
ดีๆ รวมถึงพ่ีๆ เพื่อนๆ นองๆ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาทุกทาน ใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจ
ที่ดตีลอดมา 

ทายที่สุดขอกราบขอบพระคุณแมสมใจ คุณพอทองกอน  นันทไชย ที่ ใหการสนับสนุน  
ชวยเหลือในดานทุนการศึกษาและเปนกําลังใจที่สําคัญตลอดการทํางาน ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา            
การคนควาอิสระฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอการทําวิจัยจากงานประจํา ของบุคลากรสายสนับสนุนและ
ผูที่สนใจโดยทั่วไป  
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