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 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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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับองคกรเปนกระบวนการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูมี
ประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานมากขึ้น ทําใหตัวบุคคลและองคกรมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร วิธีการหน่ึงที่ใชการ
แพรหลายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร ไมวาจะเปนภาครัฐหรือภาคเอกชนก็คือ การฝกอบรม 
ที่เนนการพัฒนาและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาคนใหมีความรู ทักษะและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ไมเวนแมแตในสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบัน ซึ่ง
มักจะมีการจัดฝกอบรมใหแกบุคลากรอยูเสมอ ทั้งจัดขึ้นเพ่ือเปนการปฐมนิเทศบุคลากรใหม  เพ่ือ
เสริมสรางทักษะ เพื่อทบทวนความรูและทักษะเดิมที่มีอยู หรือเพ่ือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งนี้
เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมีบุคลากรจํานวนมาก และมีการจัดฝกอบรมในแตละปงบประมาณ  
มีกิจกรรมการฝกอบรมหลายกิจกรรม การใชการจัดการความรูในองคกร มาชวยในการเก็บขอมูลการ
อบรมก็จะเปนประโยชนตอผูเขารวมการอบรมตามวาระตางๆ และเปนการจัดขอมูลการอบรมไดอยาง
เปนระบบและในสังคมปจจุบันเปนสังคมที่ประกอบไปดวยขอมูลและสารสนเทศมากมาย ทําใหทิศทางใน
การแสวงหาความรูเปลี่ยนแปลง  การจัดการศึกษาตลอดจนเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมีผลตอการปรับตัวของ
มนุษย ดวยเหตุที่สังคมโลกแคบลงดวยเทคโนโลยีแตทวมทนไปดวยแหลงความรูตางๆ ทําใหตองมีการ
จัดการความรูเหลานั้นใหเปนระบบสามารถเขาถึงและเลือกใชไดตรงกับความตองการมากท่ีสุดความรูของ
มนุษยประกอบดวย  ความรูที่ถูกแยกออกจากคน “ความรูสากล” เปนความรูที่ถูกพิสูจนวาเปนจริงตาม
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร เปนความรูที่อยูในกระดาษ (explicit knowledge)  และความรูที่มีอยูในคน 
(tacit knowledge) การจัดการความรู หมายถึง กระบวนการ (process) ที่ดําเนินการรวมกัน โดย
ผูปฏิบัติงานในองคกร หรือหนวยงานยอยขององคกร เพ่ือสราง และใชความรูใ นการทํางาน ใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกวาเดิมการจัดการความรูในความหมายนี้ จึงเปนกิจกรรมของผูปฏิบัติงาน ไมใชกิจกรรม
ของนักวิชาการ หรือนักทฤษฎี แตนักวิชาการ หรือนักทฤษฎีอาจเปนประโยชน ในฐานะแหลงความรู 
(resource person) หรือผูอํานวยความสะดวกในการจัดการความรูการศึกษาเปนเคร่ืองมือหนึ่งในการ
พัฒนาการเรียนรูของมนุษยที่อยูในสังคมใหไดมีความคิด ความรู และทักษะ ตามคุณลักษณะที่ตองการ 
เพ่ือการดํารงชีวิตอยางเหมาะสม การศึกษาจึงเปนเสมือนกุญแจดอกสําคัญในการสรางสรรคสังคมที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหเปนสังคมที่นาอยู ซึ่งเปนผลมาจากการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพน่ันเอง 
เมื่อผูเรียนสําเร็จการศึกษาในระบบ เยาวชนหรือบัณฑิตเหลานั้น ไดออกมารับใชสังคมตามหนวยงาน
ตางๆ ความคิด ทัศนคติ ความรูที่ไดรับจากการศึกษา อาจลดนอยในบางสวน ประกอบกับการ
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เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในสังคม อันประกอบดวย การดํารงชีวิตของตนเอง การอยูรวมกับบุคคลอ่ืน หรือ
ชีวิตการงาน บทบาท หนาที่ที่เปลี่ยนแปลงไป บุคคลเหลานั้นจําเปนตองไดรับการพัฒนาที่ตอเนื่องจาก
การศึกษา วิธีการพัฒนาที่เพ่ิมศักยภาพที่เปนที่นิยม คือการฝกอบรม เพราะการฝกอบรมเปนการแนะนํา 
ชี้แจงใหเขาใจในเร่ืองที่ตองการหรือพร่ําสอนใหซึมทราบเขาไปจนติดเปนนิสัยนําไปประพฤติ ปฏิบัติได
ตามท่ีตองการขององคการและสังคม 

จากการพัฒนาในดานเศรษฐกิจและสังคม ภาครัฐไดมีนโยบายและแนวทางในการพัฒนาคนและ
บุคลากรใหเปนผูมีความรู ความสามารถ และปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นไดจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพและสังคมไทย
สูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ) กําหนดขึ้นบนพ้ืนฐานการเสริมสรางทุนของประเทศทั้งทุนทาง
สังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเขมแข็งอยางตอเนื่อง  ยึด “คนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา”  และอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวทางปฏิบัติ เพ่ือมุงสู 
“สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน”  ดังนั้นยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมไทยจึงใหความสําคัญลําดับสูง
กับการพัฒนาคุณภาพคน เนื่องจาก “คน” เปนทั้งเปาหมายสุดทายท่ีจะไดรับผลประโยชนและผลกระทบ
จากการพัฒนา ขณะเดียวกันเปนผูขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือไปสูเปาประสงคที่ตองการ  จึงจําเปนตอง
พัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอยางสมดุล ทั้งจิตใจ รางกาย ความรูและทักษะความสามารถ  เพ่ือให
เพียบพรอมทั้งดาน “คุณธรรม” และ “ความรู” ซึ่งจะนําไปสูการคิดวิเคราะหอยาง “มีเหตุผล” รอบคอบ
และระมัดระวัง  ดวยจิตสํานึกในศีลธรรมและ “คุณธรรม”  ทําใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถ
ตัดสินใจโดยใชหลัก “ความพอประมาณ” ในการดําเนินชีวิตอยางมีจริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต อดทน
ขยันหมั่นเพียร อันจะเปน “ภูมิคุมกันในตัวที่ดี” ใหคนพรอมเผชิญตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  
ดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีและมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม อยูในครอบครัวท่ีอบอุนและสังคมท่ีสงบ
สันติสุข  ขณะเดียวกันเปนพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ มีเสถียรภาพและเปน
ธรรม รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนฐานการดํารงชีวิตและการพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืน  นําไปสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน ในดานพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต สงเสริมใหคน
ไทยไดเรียนรูอยางตอเนื่อง สามารถเขาถึงแหลงความรูทั้งที่เปนวิทยาการสมัยใหม วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา ที่มุงสรางวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิต สงเสริมใหจัดการเรียนรูในหลากหลายรูปแบบ และปรับ
สภาพแวดลอมใหเอ้ืออํานวยกับการสรางสังคมแหงการเรียนรูสรางวัฒนธรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ใหกับคนทุกชวงวัย ใหตระหนักถึงประโยชนและความสําคัญของการเรียนรูตลอดชีวิตที่นําไปสูการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความสามารถในการดํารงชีวิตไดอยางรูเทาทัน โดยสรางความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับทุกคนในสังคมไทย ใหเห็นความสําคัญและสนใจการเรียนรูในหลาย
รูปแบบ เกิดเปนสังคมแหงการเรียนรู  ปรับทัศนคติของสังคมใหยกยองผูที่ใฝศึกษาอยางตอเนื่องเปนคนท่ี
มีคุณคา มีความขยันหมั่นเพียรและสามารถปรับตัวรูเทาทันการเปล่ียนแปลง สงเสริมเด็กและเยาวชนใน
การเรียนรูและปรับตัวรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสรางโอกาสการเขาถึงแหลงขอมูลและความรู
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อยางกวางขวาง พัฒนารูปแบบและหลักสูตรการเรียนรูตลอดชีวิต ที่สอดคลองกับสภาพของเมืองและ
ชุมชน โดยเปดพ้ืนที่ทั้งสถานศึกษาและชุมชนใหเปนสถานท่ีเรียนรูของคนในชุมชน โดยจัดกิจกรรมหลัง
เวลาเรียนในโรงเรียน ขยายหลักสูตรสําหรับคนทั่วไปในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย เพ่ิมการใชประโยชน
พ้ืนที่สาธารณะเพ่ือการเรียนรู อาทิ หองสมุด พิพิธภัณฑ ศูนยการเรียนรู ศูนยกีฬา พัฒนาหลักสูตรการ
เรียนรูที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น โดยสํารวจความตองการของผูเรียน จัดหลักสูตรท่ีมุงให
ปราชญ ผูรูในพื้นที่เปนผูสอน มีหลักสตูรสําหรับผูนําการเรียนรูเพ่ือใหเปนผูจัดกิจกรรมการเรียนรู เชน นัก
การศึกษา ผูฝกกีฬา ผูนําเยาวชน บรรณารักษหองสมุด ผูดูแลพิพิธภัณฑ อาสาสมัคร เปนตน และจัดทํา
ปฏิทินการเรียนรู เพ่ือกระตุนความสนใจของสาธารณชน รวมทั้งการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเบื้องตนที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต สําหรับทุกคน โดยสงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษาตลอด
ชีวิต โดยกําหนดมาตรการจูงใจ อาทิ การลดหยอนภาษีใหภาคเอกชนท่ีรวมลงทุน และสงเสริมใหจัดการ
เรียนรูในสถานประกอบการ เปนตน ปรับปรุงกฎ ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรูตลอด
ชีวิต ใหเอื้ออํานวยและสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง และพัฒนาสถานที่เรียนรูใหเหมาะสมกับกิจกรรม
จัดระบบขอมูลขาวสารการเรียนรูตลอดชีวิตที่ทุกคนสามารถเขาถึงผานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งจัดหนวยใหคําปรึกษาสําหรับการเรียนรูเพ่ือแนะนําการเรียนที่เหมาะสมสอดคลองกับความ
ตองการของผูสนใจเรียน 

มหาวิทยาลัยมหิดล เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหน่ึงท่ีมุงเนนการสงเสริมการวิจัย โดย
มีเปาหมายเชิงยุทธศาสตร ในการสรางความเปนเลิศทางการวิจัยในทุกๆดาน ทั้งของอาจารยและพนักงาน
สายสนับสนุน นโยบายการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552-2554 มหาวิทยาลัยมหิดลจะ
พัฒนาใหบุคลากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ในการปฏิบัติงานเ พ่ิมขึ้น  ทั้งในดาน Core 

Competency และ Functional Technical Competency เพ่ือใหบุคลากรมีสวนสําคัญในการผลักดัน
ใหมหาวิทยาลัยมุงสูวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรที่กําหนดและสูความเปน “ปญญาแหงแผนดิน” 
มหาวิทยาลัยมหิดล จะพัฒนาบุคลากรท้ังในดานบรรยาบรรณ จริยธรรมและเจตคติ เพ่ือใหบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมหิดลสรางสรรประโยชนใหกับมหาวิทยาลัยและสังคมโดยกําหนดทิศทางการมุงสูความเปน 
MAHIDOL มหาวิทยาลัยมหิดลจะพัฒนาบุคลากรท้ังท่ีเปนกําลังหรือมีศักยภาพที่จะเปนผูบริหาร ใหมี
ความสามารถในการบริหารจัดการ มี Managerial Competency ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย สวนงาน  
หรือภาควิชาอ่ืนๆ รวมทั้งเปนการเตรียมนํากระบวนการ Succession Plan มาใชเพ่ือใหเกิดความ
ตอเนื่องในทิศทางการบริหารจัดการ ซึ่งมีแนวทาง กลยุทธหลักในการดําเนินการ คือการฝกอบรม  การให
คําปรึกษา  การใหคําแนะนํา  การจัดการความรูโดยกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู การเขารวมประชุม 
การใหคําปรึกษา  สัมมนา  ศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมเสวนา  การใช IT เสริม  การปรับปรุง
กระบวนการ  แนวคิด บรรยากาศในการปฏิบัติงาน โดยใชแนวทางการดําเนินการพัฒนาบุคลาการเพ่ือ
สรางความเปนองคกรแหงการเรียนรูและความเปฯเลิศทางวิชาการ ในการพัฒนาความสามารถดาน
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การศึกษาเรียนรูใหกับบุคลากร สนับสนุนสงเสริมให IT มีสวนในการพัฒนาความสามารถดานการเรียนรู
ดานวิชาการ มีการนํากระบวนการจัดการความรูมาพัฒนความสามารถดาการเรียนรูและดานวิชาการ   
การศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับการเรียนรูและวิชาการตางๆของมหาวิทยาลัย องคกรอ่ืนๆ ทั้งภายในและ
ตางประเทศ  มีแนวทางการดําเนินการ  การพัฒนาความสามรถดานการศึกษาเรียนรูใหบุคลากรสาย
วิชาการ อาจารย โดยใชการฝกอบรมอาจารยเปนระยะๆ ใหเขาใจและมีความสามารถและศักยภาพดาร
การศึกษาเรียนรู  วิธีการคิด ตลอดจนการเชื่อมโยง การศกึษาเรียนรูกับการคิดและการประยุกตใช
วิชาการ จัดใหเกิดมีระบบอาจารยอาวุโส หรืออาจารยรุนพ่ีที่ชวยแนะนํา สนับสนุน ผลักดันใหอาจารย
ใหมมีความสามารถดานการศึกษาเรียนรูเพ่ิมเติมขึ้นอยางตอเนื่องตลอดจนการประยุกตใชและถายทอด
วิชาอยางเปนระบบ ดําเนินการใหมีการวิจัยดานการศึกษาและการเรียนรู เพ่ือนําผลวิจัยกลับมาพัฒนา
ระบบและบุคลากร นําหลักของ Transformative Learning มาใชในการพัฒนาบุคลากรใหสามารถคิด
และเรียนรูอยางเปนระบบใหสวนของการพัฒนาความสามารถดานการศึกษาเรียนรูใหบุคลากรสาย
สนับสนุนใฝใจที่จะหาความรู ความกาวหนาทางวิชาชีพ  ทางมหาวิทยาลัยมหิดลสนับสนุนสงเสริมให IT มี
สวนพัฒนาความสามารถดานการเรียนรูและดานวิชาการในการจัดใหมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถ
เชื่อมโยงความรู  ทักษะสวนงานตางๆ และมหาวิทยาลัยมหิดลที่บุคลากรสามารถเขาถึงไดโดยสะดวกและ
รวดเร็ว จัดใหมีการฝกอบรม Application Software ดานการศึกษาและการเรียนรูเปนระยะๆ เชน 
Software ในการจัดทํา CAI-Online จัดใหมีกระทูใน Web-Blog/Wiki ของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ี
เกี่ยวของกับการศึกษาและการเรียนรูเ พ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู อันจะนําไปสูการพัฒนาทั้งระบบ
และบุคลากร (นโยบายการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552-2554) 

 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กอตั้งสืบเนื่องมาจากปญหาการขาดแคลนบุคลากร
ดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี รัฐบาลจึงมีนโยบาย ที่จะสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชน ที่มีโครงสราง ปจจัยพื้นฐาน ศักยภาพขีดความสามารถ และความพรอม เปดสอนในสาขาวิชาดาน
วิศวกรรมศาสตร เพ่ือผลิตบุคลากรใหเพียงพอกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจที่ขยายตัว
อยางรวดเร็ว คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล จึงเปนหนวยงานหลักที่มีหนาที่รับผิดชอบในการ
ผลิตบัณฑิต และบุคลากรดานวิศวกรรม ใหมีความเพียงพอตอความตองการของภาคอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว ผูบริหารของมหาวิทยาลัยในขณะนั้น จึงพิจารณาวา มหาวิทยาลัยมหิดลเปน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่มีความพรอม ที่จะเปดสอนและฝกอบรมความรูดานสาขาวิศวกรรมศาสตร ซึ่ง
ใน ปจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตรจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 9 หลักสูตร คือ สาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร สาขาวิชา
วิศวกรรมชีวการแพทย และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรนานาชาติ) สวนในระดับปริญญา
โท  คณะวิศวกรรมศาสตรไดเปดการเรียนการสอน 12 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
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สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาคพิเศษ)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ (หลักสูตรภาคพิเศษ)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาสถาปตยกรรมการจัดการองคกร (หลักสูตรภาคพิเศษ) สาขาวิชาวิศวกรรมชีว
การแพทย (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (นานาชาติ) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)  สาขาวิชาวิศวกรรม            
อุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา และ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  และในระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตรไดเปดการสอน 3 หลักสูตร 
ไดแก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส (หลักสูตรนานาชาติ) และ วิศวกรรมเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)  โดยในแตละป 
คณะวิศวกรรมศาสตรไดผลิตบัณฑิต  มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทาง
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งเปนทรัพยากรมนุษยที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศถึงปละประมาณ
มากกวา 300 คน 

 ในการบริหารงานของทุกองคกรสิ่งที่จําเปนและเปนสิ่งสําคัญที่สุดคือบุคลากรในองคกรที่จะ
ขับเคล่ือนใหองคกรบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจะทําใหบุคคลสามารถ
ทํางานใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น องคกรจะตองมีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
เพ่ิมทักษะ  ความชํานาญในงาน  ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน 

 จากความสําคัญของการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยและการศึกษาคนควางผูวิจัยเห็นวายังไมมี
ผูใดทําวิจัยเรื่องดังกลาวขางตน จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาวามีปจจัยใดบางท่ีจะสงผลตอการพัฒนา
ศักยภาพการทําวิจัยจากการทํางานประจําเพ่ือใหผูวิจัยซึ่งเปนพนักงานสายสนับสนุน ไดนําผลการวิจัยใน
ครั้งนี้ไปปรับปรุงและพัฒนางานประจําสูงานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะชวยใหการปฏิบัติงานใน
องคกรมีคุณภาพ สามารถดําเนินงานไปสูเปาหมายและบรรลุวัตถุประสงคของคณะวิศวกรรมศาสตรและ
มหาวิทยาลัยมหิดลไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาชุดฝกอบรม เรื่อง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัยสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลใหมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการอบรมดวยชุดฝกอบรม เรื่อง การพัฒนางาน

ประจําสูงานวิจัยสําหรับ บุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่มีตอชุดฝกอบรม เรื่อง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สมมุติฐานของการวิจัย 

1. ชุดฝกอบรม เร่ือง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัยสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2. ผลสัมฤทธิ์จากการอบรมดวยชุดฝกอบรม เรื่อง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัยสําหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลภายหลังการอบรมสูงกวากอนการอบรม
ดวยชุดฝกอบรม เรื่อง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 

3. ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตรที่เขารับการฝกอบรมดวยชุด
ฝกอบรม เร่ือง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัยสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดลมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน              

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลจํานวน  145  คน 
1.2  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้ไดแก พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน                   

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ไดมาจากอาสาสมัครเปนกลุมทดลอง จํานวน 30 คน  
2. ตัวแปรที่ศึกษา 

2.1 ตัวแปรตน (Independent Variable) การอบรมดวยชุดฝกอบรมเรื่อง การพัฒนา
งานประจําสูงานวิจัย 

2.2 ตัวแปรตาม (Independent Variable) 

2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของการอบรมดวยชุดฝกอบรม เรื่อง การพัฒนางานประจําสู
งานวิจัยสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

2.2.2 ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนที่อบรมดวยชุดฝกอบรม เรื่อง                   
การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 

3. เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย 
เนื้อหาชุดฝกอบรม เรื่อง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัยใชระยะเวลาจํานวน 10 ชั่วโมง 

ประกอบดวยเนื้อหาดังนี้ 
 3.1  ความรูเกี่ยวกับการฝกอบรม   
 3.2  ความรูเกี่ยวกับชุดฝกอบรม 

 3.3  ความรูเกี่ยวกับเทคนิคการฝกอบรม   
 3.4  ความรูเกี่ยวกับการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 

 3.5  ความรูเกี่ยวกับ หลักการเรียนรูสําหรับผูใหญ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 4. ระยะเวลาในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดใชเวลาการอบรมดวยชุดฝกอบรม เรื่อง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัยสําหรับบุคลากร
สายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลจํานวน 10 ชั่วโมง (2 สัปดาห) 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1. ชุดฝกอบรมหมายถึง เครื่องมือท่ีใชฝกอบรมดวยตนเองเร่ือง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย
ของบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งประกอบดวย สื่อประสมประเภท 
E-Book    ชุดฝกอบรมดวยตนเอง  คูมือการใชงาน  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ของการฝกอบรมเร่ืองการพัฒนา
งานประจําสูงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กอน – หลัง 
การอบรม ดวยชุดฝกอบรม 

2. ผลสัมฤทธิ์จากการอบรมดวยชุดฝกอบรม หมายถึง ความรู ความเขาใจท่ีบงชี้ไดดวยคะแนนท่ี
ไดจากแบบทดสอบ ประเมินความรูเรื่อง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัยสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กอน – หลัง ศึกษาดวยชุดฝกอบรม 

3. งานประจําสูงานวิจัย หมายถึง การทํางานท่ีเนนความสําคัญของผูปฏิบัติงานท่ีมีหนาท่ี
รับผิดชอบ ซึ่งพิจารณาจากงานท่ีมีการติดตอประสานงานกับงานอ่ืน  เปนงานที่ผูบริหารของหนวยงานให
ความสนใจ       ผูปฏิบัติงานมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการทํางาน ซึ่งจะพัฒนาไปสู
การวิจัยไดโดยอาศัยความรูในหลักการ แนวคิดเชิงทฤษฎี และความรูจากประสบการณ ซึ่งบุคลากร
สามารถนําสิ่งที่รูมาปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการวิจัยไดซึ่งจะเกิดจากการเรียนรูและฝกอบรมดานการพัฒนางาน
ประจําสูงานวิจัย 

4. ความพึงพอใจหมายถึง ผลที่ไดจากผูอบรมท่ีเปนไปตามคาดหวัง มีความกาวหนา มีการพัฒนา 
มีความสนใจ และ พึงพอใจตอชุดฝกอบรมเร่ืองการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย ซึ่งวัดไดจากคะแนนการ
ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจจากการอบรมดวยชุดฝกอบรม เรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

5. เกณฑประสิทธิภาพของชุดฝกอบรม หมายถึง ชุดฝกอบรม ที่ผูวิจัยสรางขึ้นแลวนําไปทําการ
หาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรม เกณฑที ่80/80  

เกณฑ 80 ตัวแรก   (E1) หมายถึง คะแนนเฉล่ีย ที่ไดจากการทําแบบฝกหัดและกิจกรรม
ระหวางการฝกอบรมไมต่ํากวารอยละ 80  

เกณฑ 80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง คะแนนเฉลี่ย ที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังการ
อบรมสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไมต่ํากวารอยละ 80 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



8 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการฝกอบรม  คือ 
กระบวนการท่ีชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานของบุคคล  โดยมุ ง
เพิ่มพูนความรู(Knowledge) ทักษะ
หรือความชํานาญ (skill) และทัศนคติ 
(Attitude) ที่นําไปสูการยกมาตรฐาน
การทํางานใหสูงข้ึน  
(ธีระ ประวาลพฤกษ 2538 : 63) 

งานประจําสูงานวิจัย หมายถึง การทํางานท่ีเนน
ความสําคัญของผูปฏิบัติงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ   
ซึ่งพิจารณาจากงานท่ีมีการติดตอประสานงาน
กับงานอื่น  เปนงานที่ผูบริหารของหนวยงานให
ความสนใจ       ผูปฏิบัติงานมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการทํางาน ซึ่งจะ
พัฒนาไปสู การวิจั ยได โดยอาศัยความรู ใน
หลักการ แนวคิดเชิงทฤษฎี และความรูจาก
ประสบการณ ซึ่งบุคลากรสามารถนําสิ่งที่รูมา
ปฏิบัติเพื่อใหเกิดการวิจัยไดซึ่งจะเกิดจากการ
เรียนรูและฝกอบรมดานการพัฒนางานประจําสู
งานวิจัย 

ชุดฝกอบรม เร่ือง การ
พัฒนางานประ จํ าสู
ง า น วิ จั ย  สํ า ห รั บ
บุคลากรสายสนับสนุน
คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผลสั มฤทธิ์ จ า กก า ร
ฝ ก อ บ ร ม ด ว ย ชุ ด
ฝกอบรม  เรื่ อง  การ
พัฒนางานประ จํ าสู
ง า น วิ จั ย  สํ า ห รั บ
บุคลากรสายสนับสนุน
คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ความพึงพอใจตอชุด
ฝกอบรมเรื่อง การ
พัฒนางานประจําสู
ง า นวิ จั ย  สํ าห รั บ
บุ ค ล า ก ร ส า ย
ส นั บ ส นุ น ค ณ ะ
วิ ศ วกร รมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

การพัฒนาชุดฝกอบรม เรื่อง การพัฒนางานประจําสูงานวิจยั 

สําหรับบคุลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

   ส
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บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ในการศึกษาวิจัย เร่ืองการพัฒนาชุดฝกอบรม เรื่อง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย ของ
บุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ในครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษา เอกสาร 
ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของดังตอไปน้ี 

1.  ความรูเกี่ยวกับการฝกอบรม  ประกอบดวย 
1.1  ความหมายของการฝกอบรม 

1.2  วัตถุประสงคของการฝกอบรม 

1.3  ประเภทของการฝกอบรม 

1.4  แนวคิดและหลักการเก่ียวกับการจัดการฝกอบรม 

1.5  ประโยชนของการฝกอบรม 

1.6  รูปแบบการฝกอบรม 
2.  ความรูเกี่ยวกับชุดฝกอบรม ประกอบดวย 

2.1  ความหมายของชุดฝกอบรม 
2.2  ประเภทชุดฝกอบรม 

2.3  องคประกอบของชุดฝกอบรม 

2.4  กระบวนการสรางชุดฝกอบรม 

2.5  ประโยชนของชุดฝกอบรม 

2.6  การหาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรม 
3.  ความรูเกี่ยวกับเทคนิคการฝกอบรม  ประกอบดวย 

3.1  ความหมายของเทคนิคการฝกอบรม 

3.2  ประเภทของเทคนิคการฝกอบรม 

 4.  ความรูเกี่ยวกับการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย ประกอบดวย 
   4.1  ความหมายของการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 

  4.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองคกร 
  4.3  แนวคิดและทฤฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนา 

  4.4  ความหมายของการวิจัย 

  4.5  ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย 

  4.6 การสรุปผลการวิจัย 
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5.  ความรูเกี่ยวกับ หลักการเรียนรูสําหรับผูใหญ ประกอบดวย 
5.1  ทฤษฎีการเรียนรูสําหรับผูใหญ 
5.2  แนวความคิดในการจัดการเรียนการสอนผูใหญ 
5.3  หลักการสอนผูใหญโดยทั่วไป 

5.4  หลักการเรียนรูสําหรับผูใหญเพ่ือใชในการฝกอบรม 

5.5  หลักการเรียนรูของผูใหญผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

5.6  การประยุกตหลักการเรียนรูของผูใหญกับการฝกอบรม 

6.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
6.1  งานวิจัยในประเทศ 

6.2  งานวิจัยตางประเทศ 

1.  การฝกอบรม (TRAINING) 

1.1  ความหมายของการฝกอบรม 

การฝกอบรมเปนกิจกรรมอยางหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรเปนกระบวนการ ขั้นตอน และที่
สําคัญมากในการบริหารบุคคล  ทั้งนี้เพราะการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขามาบรรจุเพ่ือทํางานนั้น
เปนการสรรหาและคัดเลือกจากผูที่มีความรูอยางกวางๆ  ดังนั้นเม่ือไดบรรจุบุคคลที่ผานการคัดเลือก
เขามาปฏิบัติงานแลวกอนที่จะมอบหมายงานใหทํา จําเปนตองใหการฝกอบรมเสียกอน และเมื่อไดเขา
มาทํางานระยะหน่ึงแลวก็ควรจะไดมีการประเมินผลการทํางานของบุคคลเหลานั้น  หากพบวาผูใดไม
สามารถปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพแลวก็จะตองใหมีการอบรมเพ่ือ
ปรับปรุงใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  นอกจากนั้นการจัดแตงตั้งใหบุคคลใด
ดํารงตําแหนงสูงขึ้น หรือการที่จะนําเอาเทคโนโลยีหรือวิธีการปฏิบัติงานใหมๆ เขามาใชก็จะตองให
การฝกอบรมผูที่เกี่ยวของดวยเสมอ 

กูด (Good 1973 : 613) กลาววา การฝกอบรมเปนกระบวนการชวยใหบุคคลอ่ืนมีทักษะ
และความรู  โดยจัดขึ้นภายใตสภาวะเง่ือนไขบางประการและไมถึงกับทําอะไรใหญโตแบบท่ีนักเรียน
ทักษะและความรูกันในสถาบันการศึกษาท่ัวไป 

บีช (Beach 1975 : 193) ไดใหความหมายวา เปนกระบวนการท่ีจัดขึ้นเพ่ือใหบุคคลได
เรียนรูและมีความชํานาญ เพ่ือวัตถุประสงคอยางใดอยางหน่ึงโดยเฉพาะ และเพ่ือเปล่ียนพฤติกรร 
(Behavior) ของบุคคลไปในทางที่ตองการ 

มิทเชลล (Mitchell 1982 : 450) ไดใหความหมายวา การฝกอบรมคือพ้ืนฐานการเรียนรู
อยางหนึ่ง เปนความพยายามขององคการที่จะจัดหาประสบการณใหกับบุคลากรซึ่งจะชวยใหเขา
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เหลานั้นปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สรางเสริมประสบการณ เกิดการ
พัฒนาในดานพฤติกรรมท่ีดีขึ้น คือ เกิดความสรางสรรค มีทัศนคติที่ดี มีวิสัยทัศนที่กวางไกล 

ราเบรย (Rabey 1981 : 6) กลาววา การฝกอบรม หมายถึง การชวยใหบุคคลไดรับความรู 
ทักษะ และเจตคติที่จําเปนตอการทํางาน เพ่ือเตรียมตัวใหพวกเขาทํากิจกรรมในอนาคต  ซึ่งจะตอง
เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาดวย 

อารบิสัน และ เมเยอร (Harbison  and  Mayers 1964 : 2) ไดใหความหมายของการ
ฝกอบรมวา เปนกระบวนการที่จะเพ่ิมพูนความรู (Knowledge) ฝกฝมือในการทํางาน (Skill) และ
ความสามารถ (Capacity) ของบุคคลท้ังมวลในสังคมใดสังคมหนึ่ง 

สมพงษ  เกษมสิน (2526 : 257) กลาววา การฝกอบรม คือกรรมวิธีตางๆ ที่มุงจะเพ่ิมพูน
ความรู ความชํานาญ และประสบการณ เพ่ือใหทุกคนในหนวยงานสามารถปฏิบัติหนาที่ที่อยูในความ
รับผิดชอบไดดียิ่งข้ึน 

ทองฟู  ศิริวงศ (2536 : 18) กลาววา การฝกอบรมเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาพนักงานให
เกิดประสิทธิภาพตอการทํางาน โดยมุงพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถ 

วิน  เชื้อโพธิ์หัก (2537 : 23) กลาววา การฝกอบรม หมายถึง กระบวนการอยางมีระบบ
ซึ่งมุงหมายท่ีจะพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ และเจตคติเพ่ือใหการเปล่ียนแปลงในการทํางาน
ของบุคลากรที่รับการฝกอบรมตามวัตถุประสงคขององคกรหรือหนวยงานนั้นๆ 

เครือวัลย  ลิ่มอภิชาต (2531) ไดใหความหมายของการฝกอบรมและการพัฒนาวา การ
ฝกอบรมและการพัฒนาคือ กิจกรรมการเรียนรู (Learning) เฉพาะอยางของบุคคลเพ่ือปรับปรุงและ
เพ่ิมพูนความรู (Knowledge) ความเขาใจ (Understanding) ทักษะหรือความชํานาญ (Skill) และ
ทัศนคติ (Attitude) อันเหมาะสมจนสามารถกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมและทัศนคติ เพ่ือ
การปฏิบัติงานในหนาที่เพื่อยกมาตรฐานการปฏิบัติงานใหอยูในระดับสูงขึ้น และทําใหบุคลากรมีความ
เจริญกาวหนาในงาน 

วิจิตร  อาวะกุล (2540 : 50) ไดใหความหมายเกี่ยวกับการฝกอบรมวา หมายถึง การ
พัฒนาหรือฝกฝนอบรมบุคคลใหเหมาะสมหรือเขากับงานหรือการทํางานสวนการศึกษา หมายถึง การ
เพ่ิมพูนความรู (Knowledge) ความเขาใจ (understanding) ทักษะ (skill) ความชํานิชํานาญงาน 
ความสามารถ (ability) 

พัฒนา  สุขประเสริฐ (2531 : 4) การฝกอบรม หมายถึง “กระบวนการสําคัญที่จะชวย
พัฒนา หรือฝกฝนเจาหนาที่หรือบุคลากรใหมท่ีจะเขาทํางานที่ปฏิบัติงานประจําอยูแลวในหนวยงานให
มีความรูความสามารถ ทักษะหรือความชํานาญ ตลอดจนประสบการณใหเหมาะสมกับการทํางาน 
รวมถึงกอใหเกิดความรูสึก เชน ทัศนคติหรือเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน อันจะสงผลใหบุคลากรแตละ
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คนในหนวยงานหรือองคการมีความสามารถเฉพาะตัวสูงขึ้น มีประสิทธิภาพในการทํางานรวมกับผูอ่ืน
ไดดี ทําใหหนวยงานหรือองคกรมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่ดีข้ึน” 

ดังน้ัน  การฝกอบรม หมายถึง กระบวนการที่ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของ
บุคคล โดยมุงเพ่ิมพูนความรู (Knowledge) ทักษะหรือความชํานาญ (skill) และทัศนคติ (Attitude) 
ที่นําไปสูการยกมาตรฐานการทํางานใหสูงขึ้น 

1.2  วัตถุประสงคของการฝกอบรม 

1.  เพ่ิมพูนความรู (Knowledge)  การเพ่ิมพูนความรูหรือเสริมสติปญญา หรือเพ่ือ
ปรับปรุงแกไขความรอบรู เพ่ือการปฏิบัติงานของแตละบุคคลในแตละระดับเก่ียวกับการเขาใจ
กฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับ หนาที่รับผิดชอบของแตละหนวยงาน บุคคล การเขาใจการจัดการการ
บริหาร รูปแบบการบริหาร ทําใหมีความรูคือสิ่งนั้นเปนอะไร และสามารถจดจําไวได มีความเขาใจคือรู
ในเหตุและผลของสิ่งที่ไดรูนั้น สามารถอธิบายขยายไดอยางถูกตองและแจมชัด สามารถนําสิ่งที่รูไปใช
ในสถานการณจริงได  นอกเหนือจากนี้และการฝกอบรมยังสามารถมุงสูงขึ้นใหผูเขารับการอบรม 
สามารถวิเคราะหแยกแยะใหเห็นองคประกอบตางๆ ที่เปนลําดับสัมพันธกันไดสามารถสังเคราะหจัด
เรียบเรียง และรวบรวมองคประกอบตางๆ ที่กระจายกันอยูเขาเปนแบบแผนหรือโครงสรางใหมได 
และท่ีสําคัญ คือ สามารถประเมินคาคือตัดสินคุณคาของสิ่งใดตามเกณฑที่กําหนดได การเพ่ิมพูน
ความรูความเขาใจอาจขยายไปถึงการเพ่ิมขีดความสามารถในการนําไปใชปรับในสถานการณจริงดวย 
เปนการเสริมความรูความสามารถในวิชาชีพ 

2.  พัฒนาทักษะ (Skill)  การพัฒนาทักษะความชํานาญเปนจุดมุงหมายของการฝกอบรม
และการพัฒนามาชานานรวมถึงตั้งแตการจัดลําดับความสําคัญของงานการแกไขสถานการณเฉพาะ
หนา การเพ่ิมความมั่นใจในการตัดสินใจ ทําใหสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองและคลองตัว จนมีความ
เชื่อม่ันวาจะสามารถทําไดเองในสถานการณและทักษะในการทํางานสูงนั้น กอใหเกิดความม่ันใจได
เปนอยางดี สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองโดยใชเวลาที่นอยลง 

3.  การเปล่ียนแปลงเจตคติ (Attitude)  เมื่อสรางเจตคติที่ดีที่เหมาะสมแกผูเขารับ
อบรมการฝกทําใหมีกําลังใจหรือขวัญที่ดีในการทํางาน สามารถทํางานของตนไดดวยความยินดี และ
พอใจและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดวยความสบายใจ การฝกอบรมโดยทั่วไปมักมีจุดมุงหมายเพ่ือ
ปรับปรุงแกไขความรอบรูเพ่ือการปฏิบัติและเพ่ิมทักษะความชํานาญการ แตละเลยการจูงใจบุคลากร
ใหปฏิบัติงานในหนาที่ใหดีขึ้น ทั้งที่การจูงใจบุคลากรเปนเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งตองคํานึงถึง เพราะ
หากบุคลากรมีความรูและทักษะในการทํางาน แตขาดแรงจูงใจในการทํางานก็จะไมนําความรูและ
ทักษะมาใชในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ และการขาดความจูงใจในการปฏิบัติงานอาจเปน
สาเหตุหนึ่งที่บุคลากรไดรับฝกอบรมและการพัฒนาไมนําความรูและทักษะที่ไดรับมาใชในการ
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ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถทําใหการฝกอบรมไมเกิดผลที่กําหนดไว (พัฒนา  สุขประเสริฐ 
2541) 

1.3  ประเภทของการฝกอบรม 

การฝกอบรมปฐมนิเทศ (Orientation)  การฝกอบรมประเภทนี้จัดขึ้นสําหรับผูที่เขารับ
ราชการใหม หรือผูปฏิบัติงานใหม โดยมีจุดมุงหมายสําคัญดังนี้ 

1.  แนะนําใหรูจักสถานที่ทํางานใหม 
2.  แนะนําใหรูจักระเบียบขอบังคับตางๆ 

3.  แนะนําใหรูจักการจัดองคการโดยทั่วไปเก่ียวกับหนวยงานตางๆ 

4.  สรางเสริมขวัญในการปฏิบัติงานใหมีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 

5.  สงเสริมปริมาณผลิตผลของงานใหสูงขึ้น 

6.  สรางความคุนเคยกับสภาพแวดลอมขององคการน้ันๆ 

7.  ใหรูจักคุนเคยกับผูรวมงาน 

การฝกอบรมปฐมนิเทศ จะจัดในลักษณะอยางไร ขึ้นอยูกับสภาพของผูเขารับการฝกอบรม 
ตําแหนงของผูเขารับการอบรม สวนระยะของการฝกอบรมปฐมนิเทศใชเวลาตั้งแต 1 วัน ถึง เดือน 
ทั้งนี้แลวแตเรื่องที่จะใหการอบรม 

1.  การฝกอบรมปฏิบัติการ (On-the-Job  Training) เปนการอบรมที่ใหลงมือปฏิบัติงาน
จริงๆ ลําดับขั้นของการปฏิบัติดังนี้ 

1.1  อธิบายใหทราบถึงหลักและวิธีโดยทั่วไป 

1.2  สาธิตใหดูจากของจริง 
1.3  ใหผูเขารับการฝกอบรมทดลองปฏิบัติ 
1.4  แกไขขอบกพรอง และชี้แจงใหผูเขารับการฝกอบรมทราบ 

1.5  ติดตามดูการทดลองปฏิบัติงานจนสามารถทําไดดวยตนเอง 
2.  การอบรมฝกปฏิบัตินี้จัดไดโดยวิธีตางๆ เชน การเขารวมประชุมสัมมนาการศึกษาดูงาน

ตางประเทศ เปนตน 

3.  การฝกฝนอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการปฏิบัติงาน (Skill  Training) การฝกอบรม
เพ่ือเพ่ิมทักษะเปนผลมาจากความกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยีใหมๆ ที่กอใหเกิดทฤษฎีการ
จัดการใหมๆ มีเครื่องจักร เคร่ืองมือ และวิธีการทํางานใหมๆ ซึ่งพนักงานจําเปนตองพัฒนาเพ่ือสนอง
ความตองการขององคการ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

14 

 

4.  การฝกอบรมระดับหัวหนา (Supervisory  Training) การฝกอบรมประเภทน้ีเนื่องจาก
ธุรกิจองคการเติบโตขึ้น งานก็ขยายขึ้นและเจาหนาที่ก็ตองเพ่ิมมากข้ึนเปนเงาตามตัว ความจําเปนที่
ตองมีหัวหนามีมากขึ้นดวย 

5.  การฝกอบรมระดับการจัดการ (Managerial  Training) การฝกอบรมระดับการจัดการ
นี้ หมายถึง ผูจัดการระดับรอง หรือหัวหนาที่มีภาระความรับผิดชอบสูงกวาหัวหนาทั่วๆ ไป หลักสูตรที่
ใชในการฝกอบรมระดับน้ีเปนวิชาเฉพาะเปนสวนใหญซึ่งเกี่ยวกับการบริหาร เชน วิชาจิตวิทยาการ
บริหาร ภาวะผูนํา การวินิจฉัยสั่งการ เปนตน 

6.  การฝกฝนตนเอง (Self-Training) การฝกฝนตนเองเปนปจจัยสําคัญในยุคปจจุบัน
เพราะมีสื่อแหลงความรูมากมายท่ีจะศึกษาฝกฝนดวยตนเอง ไดวิธีการฝกฝนอบรมดวยตนเองมีคือ  

6.1  ตั้งใจฝกฝนตนเองใหทันกับเหตุการณ 
6.2  แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นแบบกันเอง 
6.3  ศึกษาหาความรูจากเอกสารวิชาการอ่ืนๆ  
6.4  ติดตามความเคลื่อนไหวเก่ียวกับนโยบาย และโครงสรางของงานท่ีเก่ียวของ 
6.5  ติดตามความเคลื่อนไหวของเหตุการณภายในและภายนอกประเทศ 

6.6  ศึกษานอกระบบในวิชาที่เก่ียวของกับงาน และความรูอ่ืนๆ 

6.7  ศึกษารวมประชุมสัมมนาเมื่อมีโอกาส 

6.8  เปนผูนําอภิปรายและบรรยายในบางโอกาส 

6.9  เปนสมาชิกของสมาคมทางวิชาการ 
6.10  หาโอกาสไปศึกษาดูงานท้ังในประเทศและตางประเทศ 

1.4  แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการฝกอบรม 

การฝกอบรมเปนกระบวนการที่เก่ียวของและมีความสัมพันธกันระหวางความรู การปฏิบัติ 
(Action) การฝก (Training) และการเรียนรู (Learning) ในองคกร แนวความคิดเรื่องการฝกอบรมท่ี
เกิดข้ึนในระยะเริ่มแรกสนใจเร่ืองการส่ือสารและการเรียนรูเกี่ยวกับทักษะที่จําเปน เพ่ือประกอบการ
ทํางานโดยมุงผลดานเศรษฐกิจเปนหลัก จุดเริ่มตนของการฝกอบรมมีสาเหตุมาจากสภาพปญหา 
(Problems) ความกดดัน (Pressure) และแรงกระตุน (Motivation) ที่ตองการใหมีการปรับปรุงการ
ทํางานตัวอยางเชน โรงงานแหงหนึ่งรับคนงานใหมเขาทํางานคนงานมีขอบกพรองเกี่ยวกับการใช
เครื่องจักร มีผลทําใหเครื่องจักรเสียบอยๆ เจาของโรงงานจึงจัดอบรมคนงานเหลานั้นใหมีความรู
เกี่ยวกับการใชเครื่องจักรที่ถูกตอง 

ตอมาแนวความคิดเรื่องการฝกอบรมไดรับการพัฒนาใหมีความเหมาะสมกับสภาพสังคม
มากยิ่งข้ึนเปนที่ยอมรับวาการฝกอบรมเปนกระบวนการที่เกี่ยวของและมีความสัมพันธกันระหว าง
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ความรู การปฏิบัติ การฝกและการเรียนรู เปนการเสริมสรางประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบ
รวมกันในองคการ 

1.5  ประโยชนของการฝกอบรม 

การฝกอบรมเปนกระบวนการพัฒนาบุคลากร สามารถปองกันและแกไขปญหาในองคกร
และบุคลากร การฝกอบรมจึงเปนประโยชนซึ่งไดมีนักการศึกษาและนักวิชาการศึกษาไดอธิบายได  
ดังนี้ 

1.  ทําใหเกิดความม่ันใจในการปฏิบัติงาน 

1.1  ทําใหรูถึงมาตรฐานและนโยบายขององคการ 
1.2  สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

2.  ผลประโยชนตอผูจัดการ ผูบังคับบัญชา และหัวหนางาน 

2.1  ประหยัดเวลาในการสอนและแนะนํา 
2.2  ประหยัดเวลาในการควบคุมและดูแล 

2.3  ทําใหพนักงานสามารถทํางานรวมกันได 
 

3.  ผลประโยชนตอองคการ 
3.1  ผลผลิตมีคุณภาพ 

3.2  ลดคาใชจายในการซอมแซม 

3.3  ลดอุบัติเหตุ และการสิ้นเปลืองการเสียหาย 

ฐีระ  ประวาลพฤกษ (2538: 2) กลาววา การพัฒนาบุคลากร เปนกระบวนการเพ่ือชวยให
บุคคลไดเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติ ในการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบใหดียิ่งขึ้น โดยการสงเสริมการ
เพ่ิมวุฒิ การสงเสริมสมรรถภาพ ดวยการจัดอบรม การศึกษาดูงาน การสงเสริมไปฝกปฏิบัติงาน และ
การศึกษาหลักสูตรระยะสั้น การฝกอบรมเปนกระบวนการเสริมสมรรถภาพบุคคลวิธีการหนึ่งในการ
พัฒนาองคการ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานเฉพาะทางที่อยูในความรับผิดชอบ หรืองานท่ีองคกรไดรับ
มอบหมาย ทั้งนี้เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหสําเร็จ และเกิดผลดีตามท่ีไดตั้งเปาหมายไวอยางมีคุณภาพ 

การฝกอบรมเปนกระบวนการที่พัฒนาบุคคลใหมีความรู ทักษะ และความคิดสรางสรรค 
ซึ่งทําใหเกิดประโยชนทั้งตนเองและหนวยงานหรือองคกร 

สรุปการฝกอบรม หมายถึง การเพิ่มเติมคุณคาของความเปนมนุษย และการใหความหมาย
ของการดํารงอยูของชีวิต 
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1.6  รูปแบบการฝกอบรม 

การฝกอบรม เปนกระบวนการใหความรูอยางหน่ึง เชนเดียวกับการเรียนการสอน ควรจัด
อยางมีระบบ เพ่ือการฝกอบรมน้ันจะบรรลุวัตถุประสงคและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นักวิชาการหลักๆ 
ดังเชน เดสเลอร (Dessler. 1988: 232-269) ไดกลาวไว 4 ขั้นตอนดังนี้ คือ 

คาสซิโอ (Cascio 1986: 212-246) กลาววา กระบวนการรูปแบบการฝกอบรมพัฒนา
ทั่วไป (General  System  Model  of  the  Training  and  Development  Process) จะ
ประกอบดวย 3 ขั้นตอนใหญๆ ดังตอไปน้ี  1. ขั้นประเมินความจําเปน เพ่ือกําหนดความตองการใน
การเรียนการสอน และกําหนดวัตถุประสงคในการฝกอบรม  2. ขั้นฝกอบรมและพัฒนา เปนขั้นที่มีการ
วิเคราะหเพ่ือพิจารณาเลือกสื่อการฝกอบรมและหลักการเรียนรู วางแผนดําเนินการฝกอบรมให
สอดคลองกัน  3. ขั้นประเมินผล เพ่ือใหไดผลผลิตกการฝกอบรมที่ตรงกับความตองการจะตองพัฒนา
เกณฑขึ้นมาเพ่ือใชในการตรวจสอบความรูขึ้นตนของผูเขารับอบรม กํากับการฝกอบรม  ประเมินการ
ฝกอบรม และประเมินการนําความรูไปใช 

แนดเลอร (Nadler 1994: 14-15) ไดเสนอรูปแบบการฝกอบรมที่เรียกวา The  Critical  

Events  Model  รูปแบบนี้สามารถนําไปใชกับกลุมผูเขารับการอบรมตางๆ ไดอยางยืดหยุน ขึ้นอยูกับ
สถานการณของผูนําไปจัดการฝกอบรม ประกอบดวย 9 ขั้นตอน  ดังนี้ 

1.  กําหนดความตองการในการฝกอบรมขององคการ ( Identify  the  Need  of  the  

Organization) 

2.  กําหนดงานเฉพาะที่ตองปฏิบัติ (Specify  Job  Performance) 

3.  กําหนดความจําเปนของผูรับการฝกอบรม (Identify  Learner  Needs) 

4.  พิจารณาวัตถุประสงคการฝกอบรม (Determine  Objective) 

5.  สรางหลักสูตรฝกอบรม (Build  Curriculum) 

6.  เลือกเทคนิคการฝกอบรม (Select  Instructional  Strategies) 

7.  เลือกอุปกรณหรือสื่อในการฝกอบรม (Obtain  Instructional  Resources) 

8.  ดําเนินการฝกอบรม (Conduct  Training) 

9.  ประเมินและติดตามผลในการฝกอบรม (Evaluation  and  Feedback) 
ริซี่ (Richey 1992: 26-27)  ไดออกแบบรูปแบบการฝกอบรม โดยการเลือกองคประกอบการ

ฝกอบรมท่ีมีอิทธิพลตอการเรียนรูของผูใหญ คือ ความปรารถนาที่จะทดสอบรูปแบบตามแนวคิดที่ได
ออกแบบไว  จากการศึกษาองคประกอบของรูปแบบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับหลักการเรียนรูของผูใหญ            
มาใชเปนแนวทางพ้ืนฐานในการออกแบบรูปแบบฝกอบรม จากความเชื่อท่ีไดจากผลการวิจัยที่เปน
เปาหมายโดยตรงจากการพัฒนาความกาวหนาทางทฤษฎีมาสูการปฏิบัติ  ซึ่งมีพ้ืนฐานเดิมมากจาก
รูปแบบดั้งเดิม คือ การนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ  ดังแผนภาพที่ 12 
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 ชาง (Chang 1995: 15-16) ไดเสนอรูปแบบการฝกอบรมประกอบไปดวย 6 
ขั้นตอนดวยกันคือ 

1.  กําหนดความตองการฝกอบรม (Identify Training Needs) ตัดสินใจวาจะทํา
การอบรมอยางไรจึงจะปรับปรุงทักษะการปฏิบัติงาน และเปาหมายที่เกิดจากการฝกอบรม 

2.  จัดทําแบบแผนวิธีดําเนินการ (May The Approach) เลือกวิธีการฝกอบรมที่
เหมาะสม จากวิธีการที่ดีสุดในการสนับสนุนผลการฝกอบรมตามเปาหมาย และการปรับปรุงทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

3.  สรางเครื่องมือประกอบการเรียนรู (Produce Learning Tools) สรางเครื่องมือ
การฝกอบรมทั้งหมด และสวนประกอบตางๆ ที่ใชในการฝกอบรม เชน วัสดุอุปกรณ เครื่องมือโสต 
เครื่องชวยฝกปฏิบัติงาน  เปนตน 

4.  ประยุกตเทคนิคการฝกอบรม (Apply Training Techniques) ออกแบบการ
ฝกอบรมท่ีมั่นใจวาจะประสบความสําเร็จเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ 

5.  คาดคะเนสรุปที่ได (Calculate Measurable Results) ตรวจสอบสภาพการ
ฝกอบรม ความสําเร็จของกิจกรรมการฝกอบรมในการเสริมสรางทักษะปฏิบัติ ผลการติดตอ
ประสานงาน และออกแบบใหมจากกระบวนการท่ีจําเปนตองใช 

6.  ดําเนินตามท่ีกําหนด (Track Ongoing Follow-Through) ดําเนินการตาม
เทคนิคอยางเชื่อมั่นวาจะชวยใหบุคคลและองคกรสามารถนําไปใชอยางมั่นใจ ถึงผลกระทบจากการ
ฝกอบรมจะเกิดขึ้นอยางสูงยิ่ง 

ชูชัย  สมิทธิไกร  (2540: 29-34) ระบุวา กระบวนการของการจัดการฝกอบรมอยางมี
ระบบ ประกอบดวย 6 ขั้นตอน คือ  (1) การวิเคราะหความตองการในการฝกอบ ซึ่งมีประเด็นการ
วิเคราะหที่สําคัญ 3 ประการคือ การวิเคราะหองคการ การวิเคราะหภารกิจและคุณสมบัติและการ
วิเคราะหบุคคล  (2) กําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรม  (3) คัดเลือกและออกแบบโครงการ
ฝกอบรม  (4) สรางเกณฑสําหรับการประเมินผล  (5) จัดการฝกอบรมและ  (6) ประเมินผลการ
ฝกอบรม  โดยการจัดฝกอบรมอยางเปนระบบจะเนนถึงการมีปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ 
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องภายในระบบ 

ธงชัย  สันติวงษ (2539: 195-196) ไดกลาวถึงข้ันตอนของการฝกอบรม ดังนี้ 
1.  พิจารณาความตองการและปญหาที่ตองการฝกอบรม 

2.  เปาหมายของการฝกอบรม เปนการระบุเปาหมายที่ตองการไดรับการฝกอบรม 

3.  กําหนดเนื้อหาและเนื้อเรื่องท่ีจะอบรม  โดยพิจารณาวาเสริมสรางความรูความสามารถ
ใหไดผลตามท่ีตองการนั้นจะตองมีการอบรมเรื่องอะไรบาง รวมทั้งการพิจารณาสวนประกอบเน้ือหา
และเรื่องท่ีจะอบรม 
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4.  กําหนดวิธีที่จะใชอบรมและสื่อหรือเครื่องมือที่เหมาะสม พิจารณาวาควรใชวิธีการ
อบรมแบบใดจึงจะไดผลดีที่สุด และเหมาะสมกับบุคคลที่จะอบรมและเรื่องที่ตองการอบรมตอง
พิจารณาสื่อและเครื่องมือที่จะใชอบรมดวยวิธีการเสนอขอมูลและความรูตางๆ ควรจะใชอุปกรณหรือ
เครื่องมือชนิดใดจึงจะดีท่ีสุดที่จะชวยใหเกิดความรูและเขาใจไดงาย 

5.  การดําเนินการอบรมเปนการเร่ิมตนดําเนินการอบรมตามแผนและแนวทางตางๆ ที่ได
พิจารณาและกําหนดไวแลว 
 

2. ชุดฝกอบรม 

 

2.1 ความหมายของชุดฝกอบรม 

ศิริพรรณ  สายหงส  และสมประสงค  วิทยเกียรติ (2534 : 673) ไดใหความหมายของชุด
ฝกอบรมไววา เปนสื่อการศึกษาประเภทหน่ึงที่สรางขึ้นมาเพ่ือใหเปนชุดประสบการณสําหรับการ
ฝกอบรม ชุดฝกอบรมอาจจะประกอบดวยสื่อเดียวหรือสื่อประสมที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมา เพ่ือชวยผู
หั้การฝกอบรมใชประกอบกิจกรรมในการฝกอบรม หรือชวยผูรับการฝกอบรมสามารถท่ีจะศึกษาหา
ความรูไดดวยตนเอง สําหรับลักษณะสําคัญๆ ของชุดฝกอบรมน้ันจะเกี่ยวของกับจุดมุงหมาย สื่อที่ใช 
ระยะวลา สถานที่ และประโยชนที่จะไดรับ ซึ่งพออธิบายสรุปไดดังตอไปนี้ 

1.  เปนสื่อที่มีจุดมุงหมายเฉพาะเร่ือง ชุดฝกอบรมท่ีพัฒนาขึ้นโดยทั่วไปจะมีจุดมุงหมาย
เฉพาะเรื่องๆ ไป หากเน้ือหาที่ตอเนื่องเปนเรื่องยาวก็จะทําเปนชุดๆ ตอเนื่องกันไป  เพ่ือใหแตละชุด
ฝกอบรมไมยาวมากจนเกินไป 

2.  เปนสื่อประสม  ชุดฝกอบรมโดยท่ัวไปทั้งในการศึกษานอกระบบและในระบบจะพัฒนา
ดวยสื่อประสม คือประกอบดวยสื่อตั้งแตสองประเภทข้ึนไป เชน ชุดฝกอบรมประกอบดวยสื่อภาพนิ่ง
และเทปเสียงชุดฝกอบรมที่ใชวีดิทัศนและสื่อสิ่งพิมพ เพ่ือชวยใหผูเขารับการอบรมไดศึกษาหาความรู
หลายๆ ดานดวยกัน 

3.  เปนสื่อเสริมกิจกรรมการฝกอบรมที่มีผูใหการฝกอบรมหรือเปนสื่อท่ีผูรับการฝกอบรม
ศึกษาดวยตนเอง 

4.  เปนสื่อที่ใชระยะเวลาฝกอบรมสั้น  ชุดฝกอบรมโดยท่ัวไปมีความมุงหมายที่จะอบรม
เฉพาะเร่ืองระยะเวลาท่ีใชในแตละชุดจึงสั้นๆ หากเนื้อหายาวมากจะจัดทําขึ้นหลายชุด โดยแบงเนื้อหา
เปนเรื่องๆ ไป  ซึ่งทําใหผูเขารับการอบรมไมเกิดความเบื่อหนายในการศึกษา 

5.  เปนสื่อที่ใชไดทุกสถานที่และทุกเวลา  ซึ่งจะทําใหผูฝกอบรมสามารถศึกษาหาความรู
ไดอยูที่ใดก็ได ชุดฝกอบรมสวนใหญจะทําขึ้นมาใหอํานวยในเรื่องการใชไดทุกเวลา ยิ่งเปนสื่อท่ีศึกษา
ดวยตนเองแลว ผูรับการฝกอบรมสามารถจะศึกษาเม่ือใดก็ไดตามที่ตองการ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

19 

 

6.  เปนสื่อที่เบ็ดเสร็จในตัวเอง  ชุดฝกอบรมแตละชุดจะจัดทําขึ้นใหเบ็ดเสร็จในตัวเอง ทํา
ใหผูฝกอบรมสามารถที่จะเลือกศึกษาหาความรูจากชุดฝกอบรมไดตามความตองการ หรือผูรับการ
ฝกอบรมตองการศึกษาเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจากชุดฝกอบรมก็จะสามารถท่ีจะเลือกศึกษาเฉพาะเร่ือง
ได โดยไมตองอานตอเนื่องไปยังสิ่งที่ไมตองการศึกษา 
 

2.2  ประเภทชุดฝกอบรม 
จากลักษณะท่ีสําคัญของชุดฝกอบรมดังไดกลาวมาแลว ทําใหสามารถแบงประเภทของชุด

ฝกอบรมออกเปนสองประเภทใหญ ๆ คือ ชุดฝกอบรมเสริมกิจกรรมการฝกอบรมและชุดฝกอบรม
ศึกษาดวยตนเอง 

1.  ชุดฝกอบรมเสริมกิจกรรมการฝกอบรม 

ชุดฝกอบรมที่เสริมกิจกรรมการฝกอบรมนั้นผูใหการฝกอบรมอาจจะจัดกิจกรรมการ
ฝกอบรมไดในสองลักษณะ คือ การใชสื่อของชุดฝกอบรมบางสวนมาประกอบการบรรยาย หรือ
ประกอบกิจกรรมการฝกอบรม และอีกประการหนึ่งคือผูใหการฝกอบรมจะจัดกิจกรรมฝกอบรมตาม
ชุดฝกอบรมนั้น  โดยมีผูใหการฝกอบรมเปนผูอํานวยความสะดวก ( facilitator) หรือ ผูดําเนินการ 
(organizer) มิใชเปนแตเพียงผูบรรยายเทานั้น 

2.  ชุดฝกอบรมดวยตนเอง 
เปนชุดฝกอบรมท่ีผูอบรมสามารถที่จะเรียนรูดวยตนเอง และชวยในการฝกอบรมใหแกคน

จํานวนมากๆ ได เพราะในการฝกอบรมแตละครั้งจําเปนตองใชทรัพยากรในการจัด ทั้งบุคลากร 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณตางๆ ทําใหการฝกอบรมทําไดนอยครั้ง จํานวนผูรับการฝกอบรมมีไดไม
มาก ชุดฝกอบรมประเภทน้ีจัดทําขึ้นในรูปของสื่อท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค เนื้อหาความรู กําลัง
ทรัพยากรท่ีมีอยูและความสะดวกในการสงสื่อไปสูผูรับการฝกอบรม และสถานท่ีซึ่งผูรับการอบรมจะ
ศึกษาหาความรู ชุดฝกอบรมศึกษาดวยตนเองอาจจะเปนชุดฝกอบรมในรูปของสไลดประกอบเสียง ชุด
ฝกอบรมวีดิทัศน เทปเสียง ชุดฝกอบรมแบบเรียนสําเร็จรูป ชุดฝกอบรมโมดูล เปนตน (ศิริพรรณ  สาย
หงส และสมประสงค  วิทยเกียรติ 2534 : 674-675) ชุดฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดเลือกที่
จะสรางและพัฒนาชุดฝกอบรมเปนแบบเสริมกิจกรรมการฝกอบรมโดยมีผูใหการฝกอบรมเปนผูอํานวย
ความสะดวกหรือผูดําเนินการ แตในขณะเดียวกันจะเนนใหชุดฝกอบรมมีลักษณะท่ีใหผูเขารับการ
ฝกอบรมไดศึกษาดวยตนเองมากที่สุด  ดังนั้นชุดฝกอบรมจึงมีความยืดหยุนและเบ็ดเสร็จในตัวเอง
อยางสมบูรณแบบ มีวัตถุประสงคชัดเจน ผูรับการอบรมสามารถศึกษาอยางมีจุดมุงหมาย และสามารถ
เลือกวิธีการที่จะเรียนรูไดอยางอิสระไปตามความสามารถของแตละบคคลดังที่ ปาน  กิมป และ
กรรณิการ  แยมเกสร (2533 : 616) ไดกลาวไววา ชุดฝกอบรมดวยตนเอง เปนชุดฝกอบรมท่ียืดหยุน
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และคลองตัว ผูที่รับการอบรมจะไดศึกษาไปตามความสามารถของตนเอง ชุดฝกอบรมประเภทนี้ถา
ไดรับการพัฒนามาเปนอยางดีจะใชงาย สะดวก มีผลสัมฤทธิ์สูง 

 

2.3  องคประกอบของชุดฝกอบรม 

ชุดฝกอบรมมีลักษณะเปนสื่อที่ใหผูรับการอบรมสามารถศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง 
ลักษณะเดียวกับชุดการเรียนรูดวยตนเอง  ดังนั้นองคประกอบหรือโครงสรางจึงมีลักษณะเชนเดียวกัน
กับชุดการเรียนรูดวยตนเอง  ซึ่ง วิชัย  วงษใหญ (2537 : 17-27) ไดกลาวถึงองคประกอบของชุดการ
เรียนรูดวยตนเองดังนี้ 

1.  แนวคิดสําคัญ/หลักการและเหตุผล 

2.  จุดประสงค 
3.  การประเมินผลเบื้องตน 

4.  กิจกรรมการเรียน/สื่อ 

5.  การประเมินผลหลังเรียน 

ซึ่งอธิบายรายละเอียดโดยสรุปขององคประกอบของชุดฝกอบรม หรือชุดการเรียนรูดวย
ตนเอง แตละหัวขอดังน้ี 

แนวคิดสําคัญ/หลักการและเหตุผล 

จะอธิบายความเปนมาเกี่ยวกับสมมติฐานความเชื่อโครงสรางและรูปแบบของชุดฝกอบรม
หรือชุดการเรียน ระบุวาผูเรียนควรมีความรูพ้ืนฐานท่ีจะทําอะไรบาง แนวคิดสําคัญที่จะเกิดกับผูเรียน
ภายหลังการศึกษา กระบวนการทําหรือการแสวงหาความรู สิ่งเหลานี้จะสะทอนออกมาในรูปของ
ภาพรวมใหผูเรียนเห็นไดอยางเดนชัดเปนอันดับแรก 

จุดประสงคการเรียน 

จะเปนสิ่งกําหนดทิศทางในการเรียนในเร่ืองความคาดหวัง จะ ใหผู เรียนมีความรู
ความสามารถในเรื่องใด จุดประสงคของการเรียนจะมีความชัดเจนและชี้แจงไปสูการออกแบบกิจกรรม 
การเสนอเนื้อหา และการประเมินผล 

การประเมินผลเบื้องตน 

จุดประสงคของการประเมินผลเบ้ืองตนของชุดฝกอบรมหรือ ชุดการเรียนรูดวยตนเองมี 2 
ลักษณะ กับการออกแบบ คือ 

1.  ตองการจะตรวจสอบความรูของผูเรียนวามีความรูพ้ืนฐานในเร่ืองที่จะเรียน และความ
พรอมมากนอยเพียงใด การทดสอบจะกระทําเฉพาะความรูพ้ืนฐานเทานั้นจะไมวัดสาระความรูที่มีอยู
ในชุดฝกอบรมหรือชุดการเรียน 
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2.  ตองการวัดความรู ความสามารถของผูเรียนเกี่ยวกับสาระความรูในชุดการเรียนนี้วามี
ความรูในระดับเกณฑที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด และผูที่มีความรูในระดับเกณฑเปนการสงเสริม
ความสามารถการเรียนของแตละบุคคล การประเมินผลเบื้องตนนี้จําเปนจะตองมีหรือไมนั้นขึ้นอยูกับ
การออกแบบชุดฝกอบรมหรือชุดการเรียนและธรรมชาติของแตละวิชา 

กิจกรรมการเรียน/สื่อ 

การออกแบบกิจกรรมการเรียนหรือฝกอบรมน้ัน จะตองยึดจุดประสงคหลักกิจกรรมที่
นําเสนอนั้น ไมวาจะเปนหนังสือ เอกสาร โสตทัศน และวัสดุอื่นๆ จะรองพึงระลึกไวเสมอวาตองเปนสื่อ
ที่ผูเรียนสนใจ กิจกรรมจะตองระบุใหชัดเจน ผูเรียนจะตองกระทําโดยตรง เชน เทป และวีดิทัศน เปน
ตน 

การประเมินผลหลังเรียน 

ซึ่งอาจจะเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบประเมินผลเบ้ืองตนก็ได ถาเปนการวัด
ความรูในสาระของชุดนี้ หรืออาจจะเปนอีกฉบับหนึ่งก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการออกแบบ
ชุดการเรียนหรือชุดฝกอบรม 

 

2.4  กระบวนการสรางชุดฝกอบรม 

การสรางชุดฝกอบรม หรือบทเรียนโปรแกรมตางๆ โดยท่ัวไปแลวการดําเนินงานแบง
ออกเปน 3 ระยะ คือ การดําเนินงานในการสรางเครื่องมือ หรือบทเรียนโปรแกรมการฝกอบรม การนํา
ชุดฝกอบรมหรือบทเรียนโปรแกรมการฝกอบรมที่สรางขึ้นไปทดลองใชเพ่ือปรับปรุงแกไข และการใช
ผลผลิต (นิพนธ  ไทยพานิช 2535 : 226) 

จากการท่ีไดศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ พบวาชุดฝกอบรมมีลักษณะและขั้นตอนในการ
สรางเชนเดียวกันกับกระบวนการสรางชุดการเรียน บทเรียนโมดูล หรือบทเรียนโปรแกรมซึ่ง วิชัย  
วงษใหญ (2837 : 38-40) ไดเสนอขั้นตอนของการสรางชุดการเรียนรูดวยตนเองได 9 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.  ศึกษาหลักสูตรทั้งดานวัตถุประสงคและเนื้อหา กําหนดจุดประสงคในการสรางชุดการ
เรียนใหสอดคลองกับความจําเปนในการเรียนรู วิเคราะหเนื้อหา และแบงเนื้อหาออกเปนหนวยยอยๆ 

2.  ศึกษากลุมเปาหมายคือใคร จะใชสถานการณเงื่อนไขอะไรกับผูเรียน มีกิจกรรม
อะไรบางที่จะสงเสริมใหมีความรู ความสามารถ ทักษะและเจตคติแกผูเรียน ผูเรียนทําไดดีเพียงใดจึง
จะบรรลุตามเกณฑที่กําหนด 

3.  เขียนจุดประสงคของแตละหนวยการเรียน โดยใหครอบคลุมเนื้อหาแตละหนวยควร
เขีนในรูปแบบจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูเรียนสามารถแสดงความรู ทักษะ ปรากฏ
เดนชั้นภายหลังสิ้นสุดการเรียนหรืออบรม พฤติกรรมเหลานี้สามารถวัดและสังเกตไดตามจุดประสงค 
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4.  สรางแบบประเมินหรือสรางขอทดสอบ โดยจะตองยึดจุดประสงคเปนหลัก และจะตอง
สอดคลองกับเนื้อหาวิชาของหนวยนั้นๆ การประเมินผลกอนเรียนและหลังเรียนอาจใชแบบทดสอบ
เดียวกันได 

5.  เลือกวิธีการเรียนหรือกิจกรรมใหสอดคลองกับจุดประสงคและเนื้อหา เชน การเสนอ
ในรูปแบบของการสนทนา เอกสาร รูปภาพ การตูน กรณีศึกษา และแบบฝกหัด เปนตน 

6.  สราง จัดหา รวบรวมสื่อการเรียน ใหสอดคลองกับกิจกรรมที่กําหนดให เชน บท
บรรยาย เอกสาร กรณีศึกษา คําถาม และเฉลยรูปภาพ เปนตน 

7.  ผลิตตนแบบของชุดการเรียน โดยนําเอาขอมูลและส่ิงตางๆ ตั้งแตขอ 1 -6 มาจัด
รวบรวมเรียงลําดับประกอบเปนชุดการเรียน จากนั้นนําชุดการเรียนมาตรวจสอบกับเกณฑที่กําหนดไว 

8.  การตรวจสอบคุณภาพของชุดการเรียนเบื้องตน สามารถกระทําได 2 ประการ 
ประการแรก คือ การประชุมพิจารณาชุดการเรียนจากคณะกรรมการ หรือผูเชี่ยวชาญ ประการที่สอง 
คือ นําชุดการเรียนไปทดสองกับกลุมเปาหมาย หรือกลุมอ่ืนท่ีมีลักษณะคล ายคลึงกับกลุมตัวอยาง
เปาหมายประมาณ 3-5 คน แลวนําขอคนพบมาปรับปรุงกอนที่จะนําไปหาประสิทธิภาพตอไป 

9.  การทดลองหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนโดยนําไปทดลองใชกับกลุมเปาหมาย
ประมาณ 30 คน แลวปรับปรุงแกไขตามขอคนพบ เพ่ือเปนตนแบบของชุดการเรียนสําหรับจัด
ดําเนินการผลิตใหเพียงพอกับกลุมเปาหมายตอไป 

บุญชม  ศรีสะอาด (2537 : 91-94) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการสรางบทเรียนโมดูล ซึ่งมี 11 
ขั้น ดังนี้ 

1.  กําหนดเรื่องที่จะสรางบทเรียน ขั้นแรกผูสรางตองตัดสินใจวาจะสรางบทเรียนเรื่องใด 
ควรเลือกเร่ืองที่ตนมีความสนใจ และรอบรูในเรื่องนั้น 

2.  เขียนหลักการและเหตุผล อธิบายถึงหลักการและเหตุผลท่ีอยูเบื้องหลังบทเรียนนั้น 
ความสําคัญของบทเรียน ขอบเขตของเน้ือหาการเรียนและความสัมพันธกับเรื่องอ่ืนๆ 

3.  กําหนดจุดประสงคของบทเรียน เพ่ือเปนแนวและหลักยึดในการเขียนเนื้อหา การเรียน
ในการกําหนดกิจกรรมและส่ือการเรียนตางๆ รวมทั้งในการสรางเครื่องมือวัดผล การเรียนควรกําหนด
ในรูปของจุดประสงคเชิงพฤติกรรม และกําหนดเกณฑที่ใชสําหรับพิจารณาวาผูเรียนบรรลุผลการเรียน
ในระดับท่ีพอใจหรือยัง 

4.  สํารวจส่ือการเรียนและแหลงคนควา โดยผุสรางบทเรียนจะตองศึกษาคนควาตํารว 
เอกสาร วารสาร โสตทัศนูปกรณตางๆ ในเร่ืองที่จะสรางบทเรียนนั้นอยางกวางขวางเพ่ือท่ีจะนําขอมูล
เหลานั้นมาพิจารณากําหนดกิจกรรม และสื่อการเรียนตางๆ 
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5.  วิเคราะหภารกิจ เปนการวิเคราะหเพ่ือใหทราบวาในการเรียนเรื่องนั้นๆ จะตองอาศัย
ความรูและสมรรถภาพพ้ืนฐานอะไรบางระหวางที่เรียน จะตองเรียนรูอะไร จุดประสงคแตละขอควรใช
กิจกรรมอะไร ลักษณะใด 

6.  กําหนดกิจกรรมการเรียนและสื่อการเรียน ขั้นนี้จะเปนการพิจารณากําหนดกิจกรรมที่
จะใหผูเรียนทํา เพ่ือชวยใหเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคของบทเรียน ควรจัดใหมกิจกรรมการเรียน
หลายๆ อยาง ใชสื่อการเรียนหลายชนิดเพื่อใหผูเรียนไดเลือกเรียน 

7.  สรางเครื่องมือประเมินผล ทําการสรางเครื่องมือประเมินผลสําหรับประเมินกอนและ
หลังเรียน โดยวัดทั้งสวนที่เปนความรูและสมรรถภาพพ้ืนฐานที่จําเปนตอการเรียนบทเรียน และเปน
สวนที่เปนความรูและสมรรถภาพครอบคลุมตามจุดประสงคของบทเรียน 

8.  ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ นําบทเรียนท่ีสรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ
ประเมิน พิจารณาและใหขอแนะนําแลวนํามาปรับปรุงแกไข 

9.  ทดลองกลุมเล็ก นําบทเรียนที่ผานการปรับปรุงแกไขในขั้นที่ 8 มาทดลองใชกับผูเรียน
กลุมเล็กประมาณ 5-10 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียน รวมทั้งนําขอมูลที่ไดมาแกไข
ขอบกพรองตางๆ 

10.  ทดลองใชในหองเรียน นําบทเรียนที่แกไขในขั้นที่ 9 มาทดลองใชกับผูเรียนในสภาพ
จริง นั้นคือใชกับผูเรียนที่กลุมเปาหมายทั้งชั้น 

11.  พิมพฉบับจริง นําบทเรียนพิมพเปนฉบับจริงเพ่ือนําไปใชกับผูเรียนที่เปนเปาหมาย
ตอไป 

ลัดดา  สุขปรีดี (2522 : 26-29) ไดกลาวถึงขั้นตอนของการสรางบทเรียนโปรแกรมเอาไว 
ดังนี้ 

1.  ตั้งจุดมุงหมายของบทเรียน (objectives) จะตองต้ังจุดมุ งหมายเปนลักษณะ
จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม (behavioral  objedteves) 

2.  วิเคราะหภารกิจ (task  analysis) คือ การจําแนกจุดมุงหมายของการเรียนการสอน 
เพ่ือใหเห็นลําดับขั้นของการเรียนการสอนตลอดจนการใชสื่อการเรียนการสอน 

3.  สรางแบบทดสอบ (perpare  test) เพ่ือวัดพฤติกรรมของผูเรียนต้ังแตเริ่มเรียนจนถึง
พฤติกรรมสุดทายวาผูเรียนบรรลุเปาหมายหรือไม 

4.  จัดลําดับเนื้อหา (instructional  suquences) หลังจากวิเคราะหภารกิจแลวจะตองมี
การกําหนดเนื้อหาและลําดับขั้นของการเรียนรูที่จะนําผูเรียนไปสูจุดมุงหมายสุดทาย 

5.  การเลือกสื่อ (select  media) สื่อท่ีดีจะตองสอดคลองกับจุดมุงหมายของการเรียน
การสอนเหมาะกับระดับความสามารถ และชวยสงเสริมใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน
อยางแทจริง ทั้งยังใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนดวย 
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6.  ทํากรอบการเรียนการสอน (instructional  frames) การจัดลําดับเนื้อหาและสื่อใน
บทเรียน โปรแกรมจะตองเปนขั้นๆ ตามลําดับตอเนื่องกัน เพ่ือใหผูเรียนคอยๆ เรียนและบรรลุ
พฤติกรรมข้ันสุดทาย 

7.  ทดลองกับผูเรียนเปนรายบุคคล (individual  tryout) นําบทเรียนไปทดลองกับผูเรียน
เปนรายบุคคลหรือกลุมเล็กๆ กอนเพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหและปรับปรุงแกไข 

8.  ทดลองในสถานที่เปนจริง (field  tryout) เปนการนําบทเรียนไปใชสอนจริงๆ กับ
นักเรียนเปนกลุมใหญ แลวนําขอมูลมาวิเคราะหถาพบขอบกพรองก็ปรับปรุงแกไขใหม แตถาผูเรียน
บรรลุเปาหมายที่ตองการแลวก็แสดงวาบทเรียนนั้นนําไปใชไดอยางกวางขวาง 

9.  นําบทเรียนไปใชทั่วๆ ไป 

จากการท่ีนักวิชาการไดกลาวมาแลวขางตน จะเห็นไดวากระบวนการสรางชุดการเรียน 
การสรางบทเรียนโมดูล การสรางบทเรียนโปรแกรม มีกระบวนการ ขั้นตอน และองคประกอบการ
สรางรวมกัน หรือคลายคลึงกันในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงพิจารณาเลือกใชและสามารถนํามาสรุ ปเปน
ขั้นตอนและกระบวนการสรางชุดฝกอบรมไดดังนี้ 

1.  การกําหนดวัตถุประสงค 
2.  การวิเคราะหเนื้อหา 
3.  จัดระบบเนื้อหา 
4.  การสรางแบบประเมิน 

5.  การผลิตสื่อชุดฝกอบรม 

6. การตรวจสอบคุณภาพของชุดฝกอบรม 

7.  การวิเคราะหปรับปรุงแกไข 

8.  นําไปใชในการฝกอบรม 

 

2.5  ประโยชนของชุดฝกอบรม 

ชุดฝกอบรมดวยตนเองและชุดฝกอบรมเสริมกิจกรรมการฝกอบรมท่ีผานกระบวนการสราง 
หรือผลิตอยางเปนระบบ จะมีประโยชนตอผูใหการอบรมและผูรับการอบรมดังตอไปน้ี  (ศิริพรรณ  
สายหงส และสมประสงค  วิทยเกียรติ 2534 : 705) 

ประโยชนตอผูใหการอบรม 

1.  ชุดฝกอบรมจะมีคูมือดําเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน จะชวยอํานวยความสะดวกใหแกผูให
การอบรม 
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2.  ชุดฝกอบรมประกอบดวยสื่อ เอกสาร และอุปกรณประกอบการอบรม รวมทั้ง
แหลงขอมูลที่วิทยากรอาจตองไปศึกษาเพ่ิมเติม ทําใหผูใหการอบรมไมตองเสียเวลาในการเตรียมการ
ฝกอบรม 

3.  ประหยัดเวลาในการเตรียมการฝกอบรม เนื่องจากชุดฝกอบรมไดเตรียมทุกสิ่งทุกอยาง
ดังกลาวขางตนสําหรับผูใหการอบรมแลว 

4.  มีความมั่นใจในการดําเนินการฝกอบรม เพราะทราบข้ันตอนตางๆ อยางชัดเจน และมี
สื่ออุปกรณประกอบการฝกอบรมไวอยางพรอมเพรียงแลว 

ประโยชนตอผูรับการอบรม 

1.  สรางแรงจูงใจและความสนใจในการเรียนใหกับผูรับการอบรม โดยจัดใหมีกิจกรรมการ
เรียนที่หลากหลายมีการเสริมแรงผูเรียนโดยการเฉลยคําตอบ มีการใชสื่อการเรียนแบบประสมทําให
ผูรับการอบรมไมเบื่อหนายและตื่นตัวในการฝกอบรมอยูตลอดเวลา 

2.  สามารถศึกษาดวยตนเองในเน้ือหาวิชาที่สนใจไดโดยไมจํากัดเวลา สถานที่ 
3.  สามารถศึกษาทบทวนไดไมเหมือนกับการฟงวิทยุ การดูรายการโทรทัศน เมื่อรายการ

ผานไปแลวไมสามารถยอนกลับได 
4.  สนองตอบตอความแตกตางระหวางบุคคลได ผูรับการอบรมที่มีสติปญญาแตกตางกัน

สามารถเรียนชา เร็วตามความสามารถท่ีมีอยู 
5.  ชุดฝกอบรมสวนใหญเนนกระบวนการเรียนรูมากกวาเนื้อหา ทําใหผูเรียนรูจักวิธีการ

แสวงหาความรูดวยตนเอง ทําใหสามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมได 
6.  ฝกการมีวินัยในตนเองได ทั้งนี้เพราะชุดฝกอบรมดวยตนเองผูอบรมจะตองมีความเอา

ใจใสศึกษาดวยตนเอง ตองรูจักบังคับใจตนเอง และตองซื่อสัตยตอตนเอง 
7.  ใชเปนสื่อสอนเสริมสําหรับผูที่เรียนออน และเพ่ิมเติมเสริมความรูมากขึ้นสําหรับผูที่

เรยีนเกง 
 

2.6  การหาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรม 

การหาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรม เปนการนําเอาชุดฝกอบรมไปทดลองใชตามข้ันตอน
ที่กําหนดไว เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมใหไดตามเกณฑที่กําหนดไวแลว จึงนําไปใช
ฝกอบรมจริง ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ (2520 : 135-136) ไดกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ ซึ่ง
กระทําไดโดยประเมินผลจากพฤติกรรมของผูเรียนหรือผูอบรมไว 2 ประเภท คือ พฤติกรรมตอเนื่อง 
(กระบวนการ )  และพฤติกรรมขั้นสุดทาย (ผลลัพธ )  โดยกําหนดคาประสิทธิภาพเปน E1 
(ประสิทธิภาพของกระบวนการ) E2 (ประสิทธิภาพของผลลัพธ) ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
คือ การประเมินพฤติกรรมตอเนื่องของผูอบรม ไดแก การประกอบกิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุม 
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รวมทั้งงานมอบหมายและงานอ่ืนๆ ที่กําหนดไว กระทําโดยเอาคะแนนท้ังหมดมาหาคาเฉลี่ยแลวเทียบ
สวนเปนรอยละ ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) คือ การประเมินพฤติกรรมขั้นสุดทายโดยพิจารณาจาก
การทดสอบหลังเรียน กระทําโดยเอาคะแนนทั้งหมดมาหาคาเฉลี่ย แลวเทียบสวนเปนรอยละ
เชนเดียวกัน เมื่อผลิตชุดฝกอบรมเสร็จเรียบรอยแลวตองนําชุดฝกอบรมท่ีสรางขึ้นไปหาประสิทธิภาพ 
ดังที่ ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ (2520 : 137) และบุญชม  ศรีสะอาด (2537 : 41) ไดเสนอข้ันตอน
ในการประสิทธิภาพของชุดการสอน ไดดังนี้ 

1.  ทดลองเปนรายบุคคล ทดลองกับผูเรียนหนึ่งคน สังเกตบันทึกพฤติกรรมของผูเรียน
ระหวางเรียนแลวนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 

2.  ทดลองกับกลุมยอย  โดยการนําชุดฝกอบรมที่ปรับปรุงเรียบรอยแลวไปทดลองใชกับ
ผู เรียนจํานวน 5-10 คน มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแลวนําผลท่ีไดมาวิเคราะหหา
ประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมตามเกณฑที่กําหนดและปรับปรุงแกไขขอบกพรอง ทั้งดานกิจกรรม 
เนื้อหาสาระ ตลอดจนสื่อตางๆ  

3.  ทดลองกับกลุมใหญ หลังจากทดลองและปรับปรุงแกไขชุดฝกอบรมทั้งสองครั้งแลวจึง
นําไปทดลองกลุมใหญทั้งชั้น แลวนําผลท่ีไดมาวิเคราะหหาประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไวในการ
กําหนดเกณฑประสิทธิภาพ E1/E2 ใหมีคาเทาใดน้ันขึ้นอยูกับผูสรางเปนผูพิจารณา โดยปกติเนื้อหาที่
เปนความรู ความจํา มักจะตั้งไว 80/80, 85/85 หรือ 90/90 สวนเนื้อหาท่ีเปนทักษะหรือเจตคติอาจ
ตั้งไวต่ํากวานี้ เชน 75/75 เปนตน 

 

3. เทคนิคการฝกอบรม 
การจัดการฝกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถภาพการทํางานของบุคลากร โดยการใหความรู 

ความเขาใจทักษะและทัศนะคติที่ดีในการทํางานองคประกอบที่สําคัญของการฝกอบรมเพ่ือใหได
จุดมุงหมายดังกลาว คือเทคนิคที่ใชในการฝกอบรมซ่ึงตองมีการเลือกใชเทคนิคตางๆ ใหเหมาะสมกับ
หลักสูตรที่ใช และเหมาะสมกับผูเขารับการฝกอบรม 

3.1 ความหมายของเทคนิคการฝกอบรม 

เทคนิคการฝกอบรม (Training  Technique) หมายถึง การใชในการติดตอสื่อสารหรือ
ถายทอดความรู ความคิดเห็น ขอเท็จจริง ประสบการณหรือขอมูลตางๆ ระหวางผูใหการอบรมและผู
เขารับการอบรม เพ่ือใหเกิดการเรียนรู การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือวัตถุประสงคใดๆ ตามที่
กําหนดไว (พนิจดา  วีระชาติ 2543 : 85) 
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เทคนิคการฝกอบรม หมายถึง วิธีการตางๆ ที่ทําใหผูเขารับการอบรมเรียนรูความเขาใจมี
ทัศนคติที่ถูกตองเหมาะสมหรือเกิดความชํานาญในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ไปตามวัตถุประสงคของการฝกอบรมนั้น (พนิจดา  วีระชาติ 2543 : 85) 

จากความหมายดังกลาวทําใหมองเห็นวา เทคนิคการฝกอบรมเปนเพียงวิธีการหรือ
เครื่องมือที่จะทําใหผูเขารับการอบรมเกดิการเรียนรูเทานั้น ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

เนื้อหาเทคนิคการฝกอบรม การเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรม 

3.2  ประเภทของเทคนิคการฝกอบรม 

ประเภทการบรรยายและอภิปรายโดยผูทรงคุณวุฒิ เทคนิคการฝกอบรมประเภทน้ี ไดแก 
การบรรยายหรือปาฐกถา (Lecture  or  Speech) การบรรยายเปนชุด (Symposium) การอภิปราย
เปนคณะ (Panel  Discussion) เปนตน 

ประเภทใหผูเขารับการอบรมมีบทบาทรวม เชน การสัมมนา (Seminar) การอภิปรายกลุม 
(Group  Discussion) การประชุม (Conference) การประชุมซินดิเคต (Syndicate  Method) การ
ระดมความคิด (Brainstorming) การแสดงบทบาทสมมุติ (Role  Playing) การประชุมถกเถียง (Buzz  

Session) การศึกษาเฉพาะกรณี (Case  Study) การใหเวลาซักถาม (Question  Period) การ
สัมภาษณ ( Interview) ละครสั้น (Skit) การสาธิต (Demonstration) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) ทัศนศึกษา (Field  Trip) เปนตน 

ประเภทพัฒนาเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งผู เขารับการอบรมสามารถปรับใหเขากับระดับ
ความสามารถในการเรียนรูและตามความสะดวก เชน การสอนแบบสําเร็จรูป (Programmed  

Instruction) การสอนแนะ (Coaching) ประเภทใชสื่อในการฝกอบรมเปนสวนประกอบสําคัญ เชน 
การใชสไลดประกอบเสียง (Side  Tape  Presentation) การใชภาพยนตรประกอบ (Instruction  

Film) (พนิจดา  วีระชาติ 2543 : 85) 
 

4. การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 

4.1  ความหมายของ R2R การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 

“งานวิจัยจากงานประจํา”  เปนการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย  ผลลัพธของ การพัฒนางาน
ประจําสูงานวิจัย ไมไดมุงหวังแคไดผลงานวิจัยเทานั้น  แตมีเปาหมายที่จะนําผลงานวิจัย ไปใช
ประโยชนเพ่ือพัฒนางานประจําน้ัน กระบวนการพัฒนาคน  ไมใชแคเรื่องการคิดอยางเปนระบบ  แต
ยังรวมถึงการแสวงหาและการใหคําตอบอยางเปนระบบ  เอามาใชประโยชนไดจ ริง  และยังเปนการ
สรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางคนทํางาน  สรางความเปนกลุมกอน  เปนการทํางานวิจัยเพ่ือพัฒนางาน
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ประจําอยางตอเน่ืองและยั่งยืน  โดยเปนการวิจัยที่มุงเนนให “ผลการปฏิบัติงานประจําดีขึ้น  มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพมากข้ึน”  กวาที่ผานมา การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย เปนเครื่องมือ
พัฒนาวัฒนธรรมและคุณคาขององคกรที่มีพลวัตริเริ่มสรางสรรคในทุกระดับ  ทุกสวนขององคกร  
อาศัยการสรางการเปล่ียนแปลงเปนเครื่องมือของการเรียนรู  เปนการเรียนรูที่ใชความรูและสราง
ความรูไปพรอมกัน  เมื่อทําอยางกวางขวางตอเนื่องและยั่งยืน  องคกรจะขับเคลื่อนไปสูองคกรเรียนรู  
(Learning  Organization : LO) อาจกลาวไดวา R2R เปนเครื่องมือพัฒนาคน  พัฒนางานและพัฒนา
องคกร 

4.1.1 คุณลักษณะของ R2R การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย มี  4  ดานคือ  

-  โจทยวิจัย  คําถามการวิจัยตองมาจากปญหาหนางาน  มาจากงานประจําที่ทําอยู  เปนการ
แกปญหาหรือตองการพัฒนางานประจําใหมีคุณภาพสูงขึ้น 

-  ผูวิจัย  ตองเปน ”ผูปฏิบัติงานประจํา” นั้นเอง  และตองทําหนาที่หลักในการวิจัยดวย 

-  ผลลัพธของงานวิจัย  ตองวัดผลที่ไดจากผูรับบริการ  

-  การนําผลวิจัยไปใชประโยชน  ผลงานวิจัยตองวนกลับไปกอเกิดการเปล่ียนแปลง / 
ปรับปรุงตอการใหบริการโดยตรง  ทําใหการบริการดีขึ้นในบริบทของแตละองคกร 

4.1.2 แนวคิดของ R2R การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 

  เปนงานวิจัยที่สรางจากงานประจํา  ทําใหเกิด “นวัตกรรมบริการ”  เปนการนําความรูมาชวย
ปรับปรุงงานหรือการบริการใหมีผลดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยที่จะใหความสําคัญ
กับ  “ผลงานวิจัย”  ที่ไดจะยอนกลับมาเปนประโยชนในงานประจําอีกครั้งหนึ่ง  อันเปนการพัฒนา
คุณภาพงานประจํา  ทีมงานประจําก็ทํากันอยูแลว  แตอาจไมไดบันทึกเปนหลักฐาน  หรือเก็บขอมูล
อยางเปนระบบ 

4.1.3 ระเบียบวิธีการวิจัยของ R2R การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 

  R2R  สามารถใชไดทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative  Res.)  การวิจัยเชิงคุณภาพ  
(Qualitative  Res.)  หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (Action  Res.) ที่มีความเหมาะสมกับโจทยวิจัย
และเชื่อถือได โดยที่ R2R  ไมใชระเบียบวิธีวิจัยใหม  ผูเริ่มทํางานวิจัย R2R  ไมควรเริ่มจากการอบรม
ระเบียบวิธีวิจัย  แตควรเร่ิมจากการคนหาประเด็นคําถามวิจัยที่ผุดขึ้นมาจากปญหางานประจําที่ผาน
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มา  มาจากการวิเคราะหของผูรวมงาน / ทีมงานและผานการสืบคนท่ี เหมาะสม ซึ่ง สวนใหญไม
ตองการระเบียบวิธีวิจัยที่ซับซอน  หรือสถิติขั้นสูง  แตก็มิใชงานวิจัยชั้น 2 งานวิจัย R2R  ตองเปน
งานวิจัยที่แมนยําและเชื่อถือได ซึ่ง R2R  อาจใชระเบียบวิธีวิจัยของงานวิจัยคลินิก  (Clinical  

Research)  งานวิจัยเพ่ือทองถิ่น  (Community – based  Research)  งานวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  
(Area-Based Collaborative  Research : ABC)  งานวิจัยระบบสาธารณสุข  (Health System 

Research)  หรืองานวิจัยและพัฒนา (AR, PAR, CBR) ทั้งนี้ขึ้นกับความเหมาะสมและสอดคลองกับ
คาํถามวิจัย 

4.1.4 องคประกอบการขับเคลื่อนและบริหารงานวิจัย R2R  ประกอบดวย  3  องคหลัก 

ไดแก 

  - การขับเคล่ือน  R2R  อาศัยแนวคิด  INN Model  ประกอบดวย  I-Individual (นักวิจัย)       
N-Node  (แมขาย)  และ N-Network (เครือขายของกลุมบุคคล) 

  - นักวิจัย R2R  ควรเร่ิมจากใจที่มุงหมายจะพัฒนางานประจําใหดีขึ้น  ไมใชเริ่มจากอยาก
ทํางานวิจัย  รูจักและเรียนรูที่จะคนหาคําถามการวิจัยที่เปนกุญแจสูการพัฒนาการบริการหรือการ
ทํางาน  ผลลัพธจากการทํางาน R2R  คือ  ส.ป.ก.  ส = ความสุข  ความสนุกจากการทํางาน    ป = 
ปญญา  เกงขึ้น  ฉลาดขึ้น  และ  ก = ความกาวหนาในหนาที่การงาน 

  - คุณอํานวย  เปนผูอํานวยความสะดวกตอกิจกรรม R2R  มีบทบาทชวยใหนักวิจัยเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรูเชิงลึกและเชื่อมโยงกัน  อาจเรียกเปน  Knowledge  manager  หรือ  

Knowledge  Facilitator  คุณอํานวยไมจําเปนตองรูทุกเรื่อง  แตเปน “ผูชักชวน”  หรือ                    
“ผูกระตุน”  เพ่ือใหเกิดงานวิจัย R2R   

  คุณอํานวย / คุณเอ้ือ  มีบทบาท  5ช  (นพ.สมศักดิ์   ชุณหรัศมิ์)  คือ  “ชวน  เชียร  ชี้  ชม  
เชื่อม”  เพ่ือยั่วยุใหรวมทําความเขาใจ  ตีความ  ลองทํา  และทํา  R2R  อยางตอเนื่อง อีกท้ัง ยังมี
บทบาทเชื่อมโยงกับผูบริหาร  ทําอยางไรจะใหผูบริหารเห็นดวยและสนับสนุนงาน R2R  ทําใหผูบริหาร
รับรูเรื่องราวดี ๆ ของนักวิจัย  สรางโอกาสเพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนนโยบายองคกร  ทําใหเกิดพัฒนางาน
ประจํายางไมจํากัด 

  เครือขาย  เปนเวทีเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันภายในพ้ืนที่หรือระหวางพ้ืนที่  เปน
การบอกเลาเรื่องประสบการณความสําเร็จ  แลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจ  เทคนิค  เคล็ดลับ  วิธีการ  
การปลอบใจ  การใหกําลังใจ 
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4.1.4 การเริ่มหาโจทยวิจัย 

  การต้ังโจทยวิจัย  หรือคําถามการวิจัยเปนขั้นตอนแรกและขั้นตอนสําคัญ  เป นจุดเริ่มตน
สําคัญ  หากวิเคราะหปญหาผิดพลาดไปจากความเปนจริงก็ยากที่จะพัฒนาเปนโครงการวิจัย  และ
นําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมเริ่มจากชักชวนผูที่เกี่ยวของ     รวมคิด + ตีความ + วิเคราะห
สถานการณ  คุณคาและปญหาของงานประจํา “ที่สําคัญ”  คือ  อยาเริ่มคิดวากําลังจะทํางานวิจัย  ให
คิดถึงงานประจําที่ตนเองทําอยูกอน  มองและหยุดคิด  ถอยออกมามองตนเองแบบสายตาคนนอก  
มองเขาไปดูเพ่ือใหรูวา  ระบบหรืองานที่ทําอยู  มีปญหาหรือจุดบกพรองอะไร?  อยางไร?  เราควร
ปรับหรือไม?  อยางไร?  หรือถาดีแลวจะทําใหดีขึ้นอีกไดไหม?  ที่สําคัญเวลาคิดอยาคิดคนเดียว  ลอง
คิดดัง ๆ ไมตองกลัววาความคิดของตนเองจะไมไดเรื่อง  พูดใหคนอ่ืนฟงดวย  จะไดมีคนชวยคิดหยุด
คิดสักนิด  ถอยหลังมาดูจุดบกพรองหรือชองทางที่จะพัฒนางานใหดีขึ้น อยาเริ่มจากโจทยภายนอก  
ใหหา + กําหนดโจทยจากภายในงานเลือก “เปาหมาย” ที่ตองการพัฒนาหรือปรับปรุงใหดีขึ้น เลือก  
“เปาหมายเดียว”  ที่ทาทาย  แตไมยากเกินไปตรวจสอบสถานการณ  ทบทวนองคความรูเชิงปฏิบัติ  
หาวาที่ไหนทําไดดี?  และไปเรียนรูจากสิ่งดี / เรื่องดีนั้น แสวงหา  “กัลยาณมิตร”  หาทีมงาน  หา
เพ่ือน  หาเครือขาย  หาผูรูที่มีประสบการณและเต็มใจชวยเหลือ  และสรางทีมที่มีความสมัครใจ  มี
ความเทาเทียม  มาทํางานและเรียนรูรวมกันกลับมาดู  “เปาหมายเดิมที่ตั้งไว”  ขัดเกลาใหคมชัดและ
ทาทายมากข้ึน จากเปาหมาย  พิจารณา / คิดรวมกันเพ่ือลงสู “โจทยวิจัย”  ที่ชัดเจนท้ังหมด 

ออกแบบงานวิจัย  (Research  Design) 

4.1.5 เริ่มตนคิด หัวขอวิจัย 

  เริ่มจากกิเลสของตนเองมาเปนโจทยวิจัย  อาจจากความไมพอใจในส่ิงท่ีปฏิบัติงานในปจจุบัน  
หรือความอยากที่จะแกปญหาในงานของตนเอง ให สํารวจวางานที่ทําอยูในปจจุบันมีปญหาตรงไหน
บาง ถางานไมมีปญหา  การปฏิบัติแบบเดิมท่ีทําอยูสามารถปรับปรุงใหดีขึ้นไดหรือไม?  อยางไร  หรือ 
เริ่มจากกิเลสของคนอ่ืนมาตั้งโจทย  มองไปท่ีเปาหมายหรือความพอใจขององคกร  โจทยวิจัยที่ดีจะมี
คนตองการและชวยแกปญหาคนท่ีเกี่ยวของได โจทยวิจัยท่ีดีจะทําใหไดรับการสนับสนุนที่ดีเริ่มจาก
การอานวารสารและงานวิจัยที่ตีพิมพแลว ศึกษาวา  ใครทําอะไร? ทําไปถึงไหน? และชองวางความ
รูอยูตรงไหน การทบทวนวรรณกรรมเพ่ือหาหัวขอวิจัย  คือใครทํา  ทําอะไร  ผลเปนอยางไร  และควร
จะทําอะไรตอ การพบปะพูดคุยและสื่อสารกับบุคคลอ่ืน  ทั้งสวนตัวและการประชุมวิชาการ การทํา
วิจัยซ้ําในคําถามวิจัยเดิม  แตทําวิจัยในพื้นท่ีใหม 
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4.1.6 กระบวนการทํางานวิจัย 

- ระบุหัวขอหรือปญหาการวิจัย 

- กําหนดตัวแปรของการวิจัย  และวิธีวัดตัวแปร 
- กําหนดระเบียบวิธีวิจัย 

- กําหนดประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยและเขียนโครงรางการวิจัย
ดําเนินการเก็บขอมูล / ทดลองปฏิบัติการ 

-  วิเคราะหขอมูล 

- เขียนรายงานการวิจัย 

- เผยแพรและขยายผลงานวิจัย 

4.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับองคกร 

รังสรรค ประเสริฐศรี (2548 : 53-54) กลาววาบุคคลเปนสิ่งสําคัญสําหรับองคกรโดยมีความ
จําเปนตองศึกษาถึงความหลากหลายดานกําลังแรงงาน (Workforce Diversity) ซึ่งหมายถึงลักษณะ
ของบุคลลที่ทําใหบุคคลหน่ึงตางจากบุคคลหนึ่ง ประกอบดวย ความแตกตางดานประชากรศาตร ไดแก 
เพศ เชื้อชาติ ชาติพันธุวรรณนา อายุ และ ลักษณะความสามารถทางรางกาย นอกจากนี้ยังรวมถึง
สถานภาพและศาสนาดวย การบริหารความหลากหลายดานกําลังแรงงานจึงตองใหความสําคัญตอ
ความเห็นสวนบุคคล การสนับสนุนวิสัยทัศน และลักษณะเฉพาะขององคกร แนวคิดการบริหารความ
หลากหลายในองคกรจะมุงท่ีความแตกตางในการสรางความรูสึกวามีคุณคาและไดรับการยอมรับ 
ความสําเร็จขององคการหรือความกาวหนาในการบริหารความหลากหลายจะสามารถประเมินไดจาก
การสํารวจทัศนคติและการรับรู หรือวิธีการตางๆ เชนการสรางคานิยมรวมจะชวยสรางความผูกพันกับ
ลูกคาใหมากขึ้น การพัฒนาวิธีการสรรหา เปนตน การบริหารความหลากหลายอาจจะทําใหเกิดการ
ตอเนื่องจากความกลัวตอความเปล่ียนแปลงและความไมสะดวกใจเก่ียวกับความแตกตาง ความ
แตกตางดานประชากรศาสตร เปนความหลากหลายดานภูมิหลังบุคคล ซึ่งไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 
ลักษณะโครงสรางของรางกาย ความอาวุโสในการทํางาน เปนตน โดยแสดงถึงความเปนมาแตละ
บุคคลจากอดีตถึงปจจุบัน ในหนวยงานหรือในองคการตางๆ ซึ่งประกอบดดวยพนักงานหรือบุคลากร
ในระดับตางๆ เปนจํานวนมากนั้น เราจะพบวาบุคคลแตละคนจะมพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกตาง
กัน ในการศึกษาเก่ียวกับความแตกตางดานประชากรศาสตรนั้นจะศึกษาถึงประเด็นตางๆ ดังนี้ 

1. เพศกับการทํางาน จากการศึกษาพบวาไมมีความแตกตางกันหรือมีความแตกตางกันนอย
มากระหวางเพศหญิงกับเพศชาย ในเร่ืองของความสามารถเกี่ยวกับการแกไขปญหาในการทํางาน 
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ทักษะในการคิดวิเคราะห สิ่งจูงใจทางการแขงขัน แรงจูงใจ ความสามารถในการเรียนรู การปรับตัว
ทางสังคมผลงานและความพึงพอใจในงาน อยางไรก็ตามจากการศึกษาของนักจิตวิทยาพบวา เพศหญิง
จะมีลักษณะคลอยตามมากกวาเพศชาย และเพศชายจะมีความคิดเชิงรุก คิดกาวไกลในอนาคต 
ตลอดจนมีความคาดหวังในความสําเร็จมากกวาเพศหญิง 

2. อายุกับการทํางาน เปนท่ียอมรับวาพลงานของบุคคลจะลดนอยถอยลงในชณะที่มีอายุ
เพ่ิมข้ึน จากการศึกษาพบวา บุคคลท่ีมีอายุ 55 ปชึ้นไปน้ัน จะเปนผูที่มีประสบการณในการทํางานสูง 
และสามารถจะปฏิบัติหนาที่การงานที่กอใหเกิดผลผลิตสูงได พนักงานในองคกรไมจําเปนตอง
เกษียณอายุการทํางานเมื่ออายุ 30 ป นอกจากนี้จากการศึกษายังพบวา ยิ่งมีอายุมากขึ้นคนจะไม
ลาออกหรือยายงาน แตจะยังคงทํางานที่เดิม ทั้งนี้เพราะโอกาสท่ีจะเปลี่ยนงานมีนอย ประกอบกับ
ชวงเวลาในการทํางานนานจะมีผลทําใหไดรับคาตอบแทนหรือคาจางมากขึ้น และมีสิทธิ์ในการลา
พักผอนไดมากข้ึน ตลอดจนสิทธิ์ในสวัสดิการตางๆ ที่พึงไดก็จะเพ่ิมขึ้นดวย พนักงานที่มีอายุมากขึ้นจะ
ปฏิบัติหนาที่การงานอยางสมํ่าเสมอขาดงานนอยกวาพนักงานที่มีอายุนอยหรือไมหลีกเลี่ยงงาน แตถา
พิจารณาในประเด็นของอายุกับสุขภาพแลว ผุที่มีอายุมากกวามักจะมีปญหาดานสุขภาพมากกวา และ
ในกรณีเจ็บปวยระยะเวลาที่ตองหยุดพักหรือลางานเพื่อรักษารางกายยอมจะนานกวาดวย 

3.สถานภาพสมรสกับการทํางาน จากการศึกษายังไมสามารถสรุปไดแนนอนวาสถานภาพ
สมรสมีผลตอการทํางานอยางไร แตผลการวิจัยบางสวนพบวาพนักงานท่ีสมรสแลวจะขาดงานและมี
อัตราการออกจากงานนอยกวาผูที่เปนโสด นอกจากนี้ยังมีความพึงพอใจในงานสูงกวาผูที่เปนโสด
ตลอดจนมีความรับผิดชอบ เห็นคุณคาของงาน และมีความสม่ําเสมอในการทํางานดวย 

4. ลักษณะโครงสรางของรางกายกับการทํางาน จากการศึกษาพบวา พนักงานที่มีลักษณะ
โครงสรางของรางกายไมสมบูรณหรือพิการสามารถทํางานไดดีหรือเทากับพนักงานท่ีมีรางกายปกติดี มี
ผูพิการเกือบ 80 เปอรเซ็นตที่ยังคงตองการทํางาน ดังนั้นองคการธุรกิจในยุคปจจุบันจึงตองนําประเด็น
เรื่องการจางงานคนงานท่ีพิการมาพิจารณาอยางจริงจัง โดยเฉพาะตนทุนที่เกี่ยวขงกับสิงที่อํานวย
ความสะดวกที่ใหแกคนงานเหลานี้ ซึ่งจะตองทําใหตนทุนต่ําที่สุด 

5.ความอาวุโสในการทํางานกับการทํางาน ผุที่ปฏิบัติงานอยูในองคการมานานหรือผูที่มีความ
อาวุโสในการทํางานจะมีผลงานสูงกวาบรรดาพวกพนักงานใหม และมีความพึงพอใจในงานสูงกวาดวย
ซึ่งคาวมอาวุโสในการทํางานจะบงชี้ถึงผลงานไดเปนอยางดีกีร (Greer, อางถึงใน รังสรรค ประเสริฐศรี 
2548 : 125-126) ไดกลาวถึงความจริงที่เกิดขึ้นในองคการ 2 ประการ คือ 1. งานตางๆ จะมีลักษณะท่ี
แตกตางกัน 2. งานบาง อยางเปนที่นาสนใจมากกวางานอีกอยางหน่ึง จากที่กลาวมาทําใหนักวิจัย
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หลายทานพยายามกําหนดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับลักษณะงานโดยการศึกะษาคุณสมบัติของงานที่สําคัญ 
และการรวมตัวกันของคุณสมบัติเหลานั้นใหเปนชิ้นหนึ่งๆตลอดจนพยายามศึกษาถึงความสัมพันธ
ระหวางลักษณะของงานกับการจูงใจในการทํางาน ความพึงพอใจในการทํางาน และผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานอีกดวย 

ทฤษฏีคุณลักษณะของงาน สามารถแบงเปนทฤษฏียอยได 3ทฤษฏี ดังตอไปน้ี 

1. ทฤษฏีการกําหนดลักษณะงานท่ีจําเปน Turn & Lawrence (เทรน แอนด ลอวเรนซ, อาง
ถึงใน รังสรรค ประเสริฐศรี 2548 : 125-126) เปนคนกลุมแรกที่บุกเบิกเรื่องการศึกษาลักษณะของ
งาน โดยศึกษาจากงานในหลายๆ ประเภทวา ลักษณะของงานเหลานี้มีผลกระทบตอการขาดงานหรือ
ความพึงพอใจในการทํางานอยางไร และไดคาดการณวาพนักงานจะมีความพึงพอใจในการทํางาน
มากกวาหรือมีการขาดงานนอยกวา ถาหากงานนั้นๆ เปนงานที่ทาทายหรือเปนงานที่มีความ
สลับซับซอน นอกจจากน้ัน ยังไดกําหนดลักษณะความสลับซับซอนของงาน 6 ลักษณะ ซึ่งลักษณะงาน
เหลานี้มีมากเทาไร ความสลับซับซอนของงานก็จะมีมากขึ้นเทานั้น ความสลับซับซอนที่กลาวถึงนี้
ประกอบดวย (1) ความหลากหลาย (2) ความมีอิสระ (3) ความรับผิดชอบ (4) ความรูและความ
ชํานาญ (5) ตองการความสัมพันธทางสังคมระหวางกัน (6) ตองการความสัมพันธทางสังคมที่เปน
ทางเลือก 

2.โมเดลลักษณะของงาน (Job characteristics madel ) ในการศึกษาของ เทรน แอนด 
ลอวเรนซ (Turn and Lawrence, อางถึงใน รังสรรค ประเสริฐศรี 2548 : 125-126) พ้ืนฐานของ
การศึกษาลักษณะของงานในปจจุบัน เปนการกําหนดลักษณะของงานและพยายามทําความเขาใจ
ความสัมพันธระหวางการจูงใจ การทํางาน และความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน ริชารค แฮค
แมน แอนด จอรจโอวฮัน (Richard Hackman and Greg Oldhan, อางถึงใน รังสรรค ประเสริฐศรี, 
2548 : 125-126) ไดพัฒนาโมเดลลักษณะของงาน ซึ่งประกอบดวย 5 ลักษณะ ดังตอไปน้ี 

2.1 ความหลากหลายในทักษะ (Skill variety) หมายถึง ลักษณะของงานท่ีมีความ
หลากหลายชวยทําใหพนักงานสามารถใชความรูความชํานาญที่แตกตางกันในการทํางานเหลานั้น 

2.2 การระบุงาน (Task identity) หมายถึง การใหพนักงานทํางานตั้งแตตนจนจบ โดยมี
ผลผลิตที่ปรากฎชัดเจน 

2.3 ความสําคัญของงาน (Task significance) หมายถึง พนักงานไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของงานวามีผลกระทบกับงานของคนอ่ืนๆ ตลอดจนองคการและสังคม 
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2.4 ความมีอิสระ (Autonomy) หมายถึง การใหอิสระแกพนักงานในการกําหนดวิธีการ
ทํางานการวางแผนการทํางาน การจัดตารางการทํางาน การปฏิบัติเพ่ือใหงานน้ันๆสําเร็จ ตลอดจน
การตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการที่ใชในการแกไขปญหาในการทํางาน 

2.5 การปอนกลับจากการทํางาน (Task feedback) หมายถึง การใหขอมูลยอนกลับ ซึ่งเปน
ผลลัพธจากการปฏิบัติของพนักงาน  

1.คุณลักษณะของงานหลัก  
1.1 ความหลากหลายในทักษะ  
1.2 การระบุงาน  
1.3 ความสําคัญของงาน  
1.4 ความมีอิสระ  
1.5 การปอนกลับจากการทํางาน  

2.ความรูสึกของพนักงาน  
2.1 หนักงานเขาใจความสําคัญของงาน  
2.2 พนักงานรับผิดชอบตอผลลัพธจากการทํางาน  
2.3 พนักงานเขาใจถึงผลลัพธของงานท่ีทํา  

3.ผลลัพธจากการทํางานของแตละบุคคล  
3.1 มีความรูสึกที่ดี เกิดแรงจูงใจในการทํางานในระดับสูง  
3.2 ผลการทํางานมีคุณภาพสูง  
3.3 ความพึงพอใจในการทํางาน  
3.4การขาดงานและการออกจากงานมีนอย ความตองการความเจริญกาวหนาของ

พนักงาน 

3.กระบวนการขอมูลที่ไดจากสังคม เจราดล สเลนคิก แอนด เจฟฟ พรีเฟอ (Gerald 

Salancik and Jeffrey Pfeffer, อางถึงใน รังสรรค ประเสริฐศรี 2548 : 125-126) ไดพัฒนาทฤษฎี
กระบวนการขอมูลที่ไดจากสังคม โดยมีแนวคิดวา การที่พนักงานจะมีทัศนคติหรือพฤติกรรมอยางไร
นั้นจะขึ้นอยูกับกลุมคนที่พนักงานเหลานั้นมีสวนเกี่ยวของดวย ไมวาจะเปนครอบครัว เพ่ือน เพ่ือน
รวมงาน ผูบังคับบัญชา หรือแมแตลูกคา ถาพนักงานไดรับขอมูลตางๆ จากผูบังคับบัญชา จากเพ่ือน
รวมงานในทางไมดี แรงจูงใจที่พนักงานมีจะลดนอยลง 
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ธงชัย สันติวงษ (2535 : 51) กลาววา พฤติกรรมของบุคคลในการทํางาน นั้นมีหลักอยูวา 
“พฤติกรรมบุคคลจะเปนไปอยางไรน้ัน จะประกอบขึ้นมาจากลักษณะสวนบุคคล และลั กษณะของ
สภาพแวดลอมของงาน  

สมชาย หิรัญกิตติ (2542 : 30, 51-52) ในการบริหารทรัพยากรมนุษยนั้นจะตองเขาไป
เกี่ยวของกับปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายใน การวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายในเพื่อพิจารณาวามรกําลังคนเพียงพอหรือไม ทรัพยากรมนุษยมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานหรือไม 
และจะมีการวางแผนความตองการในอนาคตอยางไร โดยสัมพันธกับหนาที่ตางๆ ภายในองคการ สวน
การพิจารณาสภาพแวดลอมภายนอก เพ่ือพยากรณการเปล้ียนแปลงที่จะเกิดจากภาวะเศรษฐกิจ 
กฎหมาย คูแขง เปนตน เพ่ือปรับการบริหารทรัพยากรมนุษยใหเขากับสภาพแวดลอมภายนอกท่ี
เปลี่ยนแปลงไป จะเห็นวาในการบริหารทรัพยากรมนุษยจะมีกิจกรรมตางๆดังนี้ (1) การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย (2) การสรรหา (3) การคัดเลือก (4) การฝกอบรมและพัฒนา (5) คาตอบแทนและ
ผลประโยชนอื่น (6) ความปลอดภัยและสุขภาพ (7) พนักงานและแรงงานสัมพันธ (8) การประเมินผล
การปฏิบัติงาน จะตองสัมพันธกับสภาพแวดลอมภายในดังนี้ (1) การผลิต (2) การเงิน (3) การตลาด 
(4) ขอบเขตหนาที่อ่ืน สภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย มีดังนี้ (1) ผู
ถือหุน (2) การแขงขัน (3) ลูกคา (4) เทคโนโลยี (5) เศรษฐกิจ (6) ขัอบังคับทางกฎหมาย (7) กําลัง
แรงงาน (8) สังคม (9) สหภาพแรงงาน (10) วัฒนธรรมองคกร 

ลักษณะสวนบุคคล - ความสามารถ - ความตองการ - ความเชื่อ - อ่ืนๆ ลักษณะของ
สภาพแวดลอมของงาน - งาน - ระบบการจายคาตอบแทน - ระบบการควบคุม -อ่ืนๆ พฤติกรรมของ
บุคคลในองคกร 

การวิเคราะหงาน เปนกระบวนการที่มรระบบในการกําหนดลักษณะหนาที่และความรูที่
ตองการสําหรับงานใดงานหนึ่งขององคกร เปนการเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับงานในองคการเปนการ
วิเคราะหอยางเปนระบบโดยรวบรวม การประเมิน และการจัดขอมูลเกี่ยวกับงาน 

1. กิจกรรมของงาน (Work activities) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากการปฏิบัติงานจริง 

2. พฤติกรรมของบุคคล (Humman behaviors) เปนขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล 
เชน ความรูสึก การสื่อสาร การตัดสินใจ การเขียน และขอมูลที่เก่ียวกับความตองการงานของบุคคล 
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3. เคร่ืองจักร เครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องชวยสนับสนุนการทํางาน (Machines, tools, 

equipment and work aids used) เปนขอมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑกระบวนการจัดการวัสดุ ความรู
ในการปฏิบัติงาน การประยุกตใช และการบริการ 

4. มาตราฐานการปฏิบัติงาน (Performance standards) เปนขอมูลท่ีรวบรวมจากการ
ปฏิบัติงานที่ปนมาตราฐาน เชน มาตราฐานดานประมาณ คุณภาพ หรือความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

5. เนื้อหาของงาน (Job context) เปนขอมูลเกี่ยวกับสิ่งตางๆ เชน สภาพการทํางานดาน
กายภาพ ตารางการทํางาน สภาพของสังคมในองคการ และแรงจูงใจในการทํางาน 

6. ความตองการบุคลากร (Personnel requirements) เปนขอมูลที่ชี้ใหเห็นถึงความตองการ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน เชน งานท่ีเกี่ยวของกับความรู หรือทักษะ ที่เกิดจากการศึกษา ฝกอบรม
ประสบการณในการทํางาน และคุณลักษณะของบุคคล ซึ่งประกอบดวย ความถนัด ลักษณะรางกาย    
บุคลลิกภาพ และความสนใจ 

ประเวศน มหารัตนสกุล (2548 : 35-39) กลาววาการจะบริหารจัดการองคกรไดดีหรือไม
เพียงใดตองทําความเขาใจคนในองคกรเปนเบื้องตนกอน โดยดูจากสิ่งที่ปรากฎออกมาในรูปของ
พฤติกรรมและความประพฤติ (Behavior & Conduct) ตลอดจนความสัมพันธระหวางบุคคล กลุม
บุคคล อยางไรก็ตามในทางการบริหารจัดการไดมีการศึกษาทดลองเก่ียวกับพฤติกรรมของคน จนได
หลักการท่ีเปนที่ยอมรับกันเรียกวาทฤษฎีหรือแนวคิดการบริหารงานบุคคล ทฤษฎีไมวาจะเปนทฤษฎี
ทางสังคมศาสตรหรือทฤษฎีวิทยาศาสตรทางกายภาพ ลวนแลวแตเปนประโยชนตอกระบวนการศึกษา
และตอวงการพัฒนางาน ทั้งนี้เพราะทฤษฎีนอกจากสรางความเขาใจแลวยังเปนกรอบแนวทางในการ
ทํางานไมตองลองผิดลองถูกซ้ําแลวซ้ําอีก ทําใหเสียเวลา เสียโอกาส และสิ้นเปลืองงบประมาณ กลาว
โดยสรุปทฤษฎีเปนประโยชนสําหรับคนรุนหลังใหเรียนรูสรรพสิ่งท้ังหลายโดยไมตองเสียเวลาลองผิด
ลองถูกซ้ําอีก ทฤษฎีทางสังคมศาสตรมีความแตกตางจากทฤษฎีวิทยาศาสตรทางกายภาพ กลาวคือ 
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตรกายภาพจะมีความเหมือนกันไมวาจะอยูสวนใดของโลก ก็สามารถใช
หลักเกณฑเดียวกันอธิบายหรือทดลองยอมไดผลเหมือนกัน เชน ทฤษฎีแรงโนมถาวงของโลก จะมี
หลักการเหมือนกันทั้งในโตเกียว และกรุงเทพ ทฤษฎีอะตอมก็ใชหลักเกณฑเดียวกันไมวาจะพิสูจนที่
กรุงวอชิงตัน ดีซี หรือที่กรุงมอสโก สวนทฤษฎีทางสังคมศาสตรโดยเฉพาะพฤติกรรมศาสตร ไม
สามารถนําเอาแนวคิดทฤษฎีใชไดผลดีในสังคมหน่ึงอาจจะไมไดผลดีในอีกสังคมหน่ึง ทั้งนี้เพราะคนใน
แตละสังคมและเช้ือชาติจะมีความแตกตางในเรื่องดังตอไปน้ี 
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1. ความแตกตางของบุคคล (Individual differnce) โดยธรรมชาติของคนมีความแตกตางกัน
ทั้งนี้เพราะมีเนื้อที่มันสมองไมเทากัน ถาจะเปรียบเทียบคลื่นสมองก็คงเทียบไดกับหนวยความจําของ
คอมพิวเตอรถามีคลื่นสมองหรือพ้ืนที่สมองมากยอมสามารถเก็บขอมูลไดจํานวนมาก ที่เรียกวา
ความจําดีจึงถายทอดออกมาในรูปของประสบการณ และถาอธิบายประสบการณก็คือการเรียนรูใน
อดีตทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการและประสบการณของแตละคนยอมแตกตางกัน อิทธิผลของ
การเรียนรูจึงปรากฎออกมาวาเปนเอกลักษณ  หรือลักษณะเฉพาะตัวไมวาจะเปนเรื่องของจิตใจ 
แรงจูงใจ ซึ่งบางคนอาจนับตอเนื่องตั้งแตวันเกิดเลยทีเดียว เชน คนที่เกิดัวนอังคารอาจมีสภาพจิตใจท่ี
แตกตางจากคนท่ีเกิดวันอาทิตย บางบริษัทถึงกับเอาวันเดือนปเกิดทํานายอุปนิสัยคนท่ีมารวมงานก็มี 
ดังกรณีบริษัทที่มีเจาของเปนคนเชื้อสายจีนชอบดูโหวงเฮงหรือผูจัดการฝายบุคคลใชเทคนิคทางโหรา
ศาตรมาชวยวิเคราะหพฤติกรรมคนแบบไมเปนทางการกอนตัดสินใจรับเขาทํางาน แตถาทาง
วิทยาศาสตรขึ้นมาหนอยก็จะมีการทดสอบทัศนคติโดยใชแบบสอบถาม เปนกรรมวิธีของตะวันตก 

2. การรับรู (Perception) การรับรูถือเปนปจจัยที่สําคัญในการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย 
และเอาการรับรูเปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมองคกร มนุษยแตละคนจะมีความเขาใจสิ่งเดียวกันทั้งที่
เหมือนกันหรือแตกตางกัน สวนใหญแลวจะมองสิ่งท่ีเดียวกันแตเขาใจในส่ิงนั้นตางกัน แตจะตางกัน
มากนอยเพียงใดขึ้นอยูกัยสภาพแวดลอมและขอมูลของแตละคนทั้งที่เปนมา(ประสบการณ) และ
เปนอยู(เผชิญอยู) การรับรูที่แตกตางกันนั้นถูกแปรปรวนเปล่ียนจากความรูสึกนึกคิด และการเรียนรู
(Socialization) ที่แตกตางกัน ดังสํานวนคนไทยโบราณท่ีวา สองคนยลตามชอง คนหน่ึงมองเห็นโคลน
ตม อีกคนตาแหลมคมมองเห็นดาวอยูแพรวพราว 

การทํางานหน่ึงงานใด พนักงานแตละคนจะมีเหตุผลแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบุคลิกลักษณะ
ความตองการ พ้ืนฐานการศึกษา ความคาดหวัง ถิ่นกําเนิด อายุและประสบการณ ตลอดจน
สภาพแวดลอมของตนเอง เชนผูที่มาจากครอบครัวที่พอแมรับราชการ จะมีแนงโนมรับราชการและมี
ทัศนคติที่ดีตอระบบราชการ สวนผูที่มาจากครอบครัวที่ประกอบธุระกิจก็ไมคอยนิยมรับราชการและมี
ทัศนคติที่ไมดีตอระบบราชการ เปนตน 

ตัวอยางกรณีคนตางวัยกันยอมมีเหตุผลในการทํางานที่ตางกัน ดังกรณีพนักงานที่มีอายุงาน
นอยยอมมีความรูสึกตออาชีพแตกตางจากคนท่ีมีอายุมากกลาวคือ คนท่ีเพ่ิงจบการศึกษาจะมีความ
คาดหวังในงานสูง อยากทําโนนทํานี่และตองการเงินเดือนสูงในขณะที่ยังไมรูวาตนเองมีความชํานาญ
ดานใด เมื่อไดรับการทักทาวงจากผูบังคับบัญชามักจะแสดงอาการตอตานในหลายรูปแบบ เชน โจมตี 
ใหรายองคกรขาดความกระตือรือรน และลาออกไปในท่ีสุด หรือทําตัวเปนเศรษฐีในองคกรที่ชอบซื้อ
เวลา งานไมชอบทํา เปนตน 
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3. ความเปนสวนตัว (A Whol Person) องคการตองการจางพนักงานโดยมุงเนนที่ความรู
ความสามารถอละทักษะในความเปนจริงแลวเราไมสามารถเลือกได เฉพาะความรูความสามารถและ
ทักษะเทานั้น แตยังรวมเอาเรื่องอ่ืนที่เปนสวนตัวของเขารวมเขามาดวย เชน ความผูกพันกับครอบครัว
และความผูกพันเชนวานั้น อาจจะปรากฎออกมาในรฦปของขออางในการเรียกรองสิทธิสวัสดิการ เชน 
ลาหยุด ดวยเหตุผลตางๆ นานา ลาหยุดงานเพ่ือดูแลพอแมเจ็บปวย ลาคลอด ลาไปตางจังหวัดกับ
ครอบครัว ฯลฯ ความผูกพันกับสถาบันหรือเพ่ือน ก็จะปรากฎออกในรูปของอคติ การปฏิบัติที่ไมเทา
เทียมกันผูบริหารงานบุคคลตองมีความฉลาดพอที่จะปรับเงื่อนไขการรับสมัครคนมารวมงานให
เหมาะสมกับสภาพและลักษณะงาน (Put the right man to the right job) เชน งานขุดเจาะน้ํามัน
กลางอาวไทย หรืองานที่ตองเดินทางเปนอยูประจําไมเหมาะสมสําหรับคนท่ีมีครอบครัวเปนตน 

4. ระบบการจูงใจ (Motivation System) ในการบริหารงานราชอบศึกษาพฤติกรรมปกติของ
พนักงานโดยศึกษาทํานายจากความตองการของแตละคน(Person’ Needs) หรือผลจากการกระทํา
(Results from acts) เพราะแตละคนตองการไมเหมือนกัน แมเปนสิงเดียวกันบางคนก็ตองการใน
ระดับปริมาณที่ตางกัน วิธีการคือดูวาเขาตองการอะไร อยางไร ผูบริหารคงดูเพียงความตองการของ
พนักงานฝายเดียวไมได ตองดูวาความตองการของพนักงานนั้น องคการมีความสามารถที่จะสนอง
ความตองการของเขาไดหรือไม และถาไดจะใหไดมากนอยเพียงใด หรือในกรณีที่ตองการลดความดอง
การหรือไมสนองความตองการของเขาเชนในกรณีที่พนักงานกระทําความผิด หรือไมทํางาน หรือ
ทํางานไดไมเต็มที่ ฯลฯ ผลกระทบตอองคการจะเปนอยางไร 

5. ความตองการมีสวนรวม (Desired for Involvement) โดยธรรมชาติของมนุษยจะมีความ
ภูมิใจที่จะดําเนินการใดๆ ดวยตนเองเพราะเชื่อวาจะสามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเองไดเปนอยางดี
เพราะเขาคิดวาตัวเองเขาใจดีในบทบาทหนาท่ีการงานที่ไดรับมอบหมาย พรอมที่จะทุมเทกําลัง 
ความคิด กําลังกายใหกับงาน ธรรมชาติของมนุษยในดานนี้ ถาเปนงานที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงคงไม
มีปญหามากนัก แตถาเปนงานที่ตองการอาศัยกิจกรรมท่ีหลากหลายรวมกันและผูที่ปฏิบัติงานใน
กิจกรรมเหลานั้นตองการเขาไปมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงตองมีเปาประสงค(Management 

by Objective) หรือการทํางานแบบมุงเนนผลลัพธ(Results Oriented) ซึ่งกําลังเปนเทคนิคการ
บริหารที่หลายองคกรนิยมในปจจุบัน 

6.คานิยมของคน(Value of the person) ในการผลิตสินคา และการบริการจะมีปจจัยที่
จําเปนคือแรงงาน(Labbor) ที่ดิน(Land) ทุน (Capital) และเทคโนโลยี(Technology) การบริหาร
จัดการงานจะมีองคประกอบที่สําคัญ คือ คน (Men) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ(Material) และการ
จัดการ(Management) นักวิชาการไดพยายามที่จะอธิบายขยายผลวาการบริหารองคประกอบ
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มากกวาน้ี เชน มีการเพ่ิมเอ็ม(M) ตัวอ่ืน ไดแก ขาวสาร(Message) วิธีการ(Method) หรือเครื่องจักร
(Mechine) เปนตน แตนักวิชาการมิไดอธิบายตอวาจะใชองคประกอบเหลานั้นในสัดสวนเทาใด และ
จะทําไดอยางไรในแตละสถานการณซึ่งเปนเรื่องของการปฏิบัติ หรือที่เรียกวา กรรมวิธี หรือศิลปวิทยา 
เรื่องอยางนี้ตองลงมือปฏิบัติฝกฝนนั่นแหละจึงจะปฏิบัติงานไดจนช้ําชอง 

จะเห็นวาไมวาจะเปนการผลิต หรือการบริหารอะไรก็ตาม ทรัพยากรบุคคลมีความสําคัญมา
กอนปจจัย หรือองคประกอบอ่ืน ความสําคัญตรงนี้ในแงของการบริหารจัดการแลวมิใชพิจารณาเชิง
ปริมาณเทานั้นยังตองพิจารณาดานคุณภาพ ที่มีสวนผสมของ ความรูความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ
และคานิยมรวมอยูดวย ดงนั้นการปฏิบัติตอพนักงานตองไมเหมือนกับการปฏิบัติตอปจจัยหรือ
องคประกอบอ่ืนของการผลิตหรือการบริหารดานอ่ืน เชน การบริหารการเงิน การบริหารการตลาด 
การบริหารพัสดุคงคลัง ฯลฯ ทั้งนี้เนื่องจากคนมีศักด์ิศรีมีจิตใจท่ีละเอียดออน ตองใหเกียรติกัน ดังน้ัน
องคกรตองสรางหลักประกันในเรื่องศักดิ์ศรีที่สะทอนออกมาในรูปของตําแหนงและรางวัลจูงใจท่ีควบคู
กับตําแหนงงาน เชน เงินเดือน รถประจําตําแหนง พนักงานขับรถประจําตําแหนง คารับรอง ฯลฯ 

กลาวโดยสรุป บุคคลเปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับองคกร ในการบริหารองคกรจะตองทํา
ความเขาใจคนในเรื่อง ความแตกตางของบุคคล การรับรู ความเปนสวนตัว ระบบการจูงใจ ความ
ตองการมีสวนรวม คานิยมของคน พฤติกรรมบุคคลจะประกอบขึ้นมาจากลักษณะสวนบุคคล และ
ลักษณะของสภาพแวดลอมของงาน การบริหารทรัพยากรมนุษยจะตองเก่ียวของกับปจจัย
สภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายใน นอกจากนี้สิ่งท่ีสําคัญสําหรับองคกรคือ งานตางๆ จะมีลักษณะ
ที่แตกตางกัน โดยกําหนดลักษณะความสลับซับซอนของงาน 6 ลักษณะ ประกอบดวย ความ
หลากหลาย ความมีอิสระ ความรับผิดชอบ ความรูและความชํานาญ ตองการความสัมพันธทางสังคม
ระหวางกัน และตองการความสัมพันธทางสังคมที่เปนทางเลือก การทํางานหน่ึงงานใดหรือการจัดการ
ดานบุคคล และปจจัยดานความสําคัญของงาน การมีสวนรวม ความมีอิสระในการทํางาน แรงจูงใจ 
และความเก่ียวกับสิ่งที่ทํา จึงเปนตัวแปรที่เก่ียวของกับการบริหารและการพัฒนา 

4.3  แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับการพัฒนา 
  เวชชิโอ (Vecchio 1988 : 509,  อางถึงใน  สมใจ  ลักษณะ  2549 : 247)  ให
ความหมายของการพัฒนาองคการ  คือ  การวางแผนการควบคุมใหมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ี
พึงปรารถนา 
  โบวดิช  และ  บูโน (Bowditch and Buono 1990 : 508,  อางถึงใน  สมใจ  ลักษณะ  
2549 : 247)  ใหความหมายของการพัฒนาองคการ  คือ  การนําความรูจากพฤติกรรมศาสตร 
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(Benavioral Science)  มาใชในความพยายามระยะยาวเพ่ือปรับปรุงความสามารถขององคการใน
การตอสู เอาชนะใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกองคการ  และเพ่ิม
ความสามารถขององคการในการแกปญหา 
  โสภณ  ปภาพจน (2521 : 25, 85 - 87)  ไดสรุปความหมายของการพัฒนาองคการใน
เชิงพฤติกรรมศาสตรไววา  การพัฒนาองคการนั้นเปนกระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการ
อยางมีแผนไวลวงหนา  โดยเนนในสวนที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมและกระบวนการของกลุมบนรากฐาน
แหงความรวมมือรวมใจกัน  ดวยความชวยเหลือของท่ีปรึกษา  และใชเครื่องมือทางพฤติกรรมศาสตร
ประยุกตเขาชวยในการดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดยวิธีการวิจัยการปฏิบัติการเปนแมบท  ทั้งนี้เพ่ือให
ไดมาและดํารงไวซึ่งประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และความมีสุขภาพสมบูรณขององคการ 
  การใชแมแบบ “การวิจัยการปฏิบัติการ”  เพ่ือการพัฒนาองคการ  เปนที่ยอมรับกันใน
หมูผูเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาพฤติกรรมศาสตรแลววา  การวิจัยการปฏิบัติการ (Action Research)  
เปนเครื่องมือสําคัญอันหนึ่งที่จะนําไปใชเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาองคการใหมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  
โดยท่ัวไปแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการพัฒนาองคการจะอยูบนรากฐานแหงแนวคิดในการบริหารงาน
แบบการเขามีสวนรวม (Participative management)  ซึ่งตองอาศัยความรวมมือรวมใจของ
ผูเกี่ยวของเปนรากฐานสําคัญ  การนําเอาหลักและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัยการปฏิบัติการมา
ประยุกตกับการพัฒนาองคการซ่ึงหลักใหญเปนการมุงแกปญหาขององคการ  ซึ่งมีลักษณะเปนปญหา
ทางสังคมก็เพราะเหตุที่การวิจัยการปฏิบัติการ  เปนวิธีการที่ตองอาศัย “การเขามีสวนรวม 
(Participation)  ของผูมีปญหา  และ “ความรวมมือรวมใจ”(Collaboration)  ของท่ีปรึกษาท่ีเปนนัก
พฤติกรรมศาสตรในการตรวจวินิจฉัยปญหาขององคการ  การเสาะแสวงหาทางเลือก  การกําหนด
ขั้นตอนการทํางานและการลงมือทํางานตามขั้นตอนท่ีกําหนดไว  “การเขามีสวนรวม”  และ  “ความ
รวมมือรวมใจ” เปนสวนประกอบอันสําคัญยิ่งของการวิจัยการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ก็โดยเหตุผลที่วา  จะ
ชวยเปดโอกาสใหการรับขอมูลและปญหาเรื่องราวตาง ๆ  ไดถูกตองตรงกับความเปนจริง  และยังเปน
การชวยใหสมาชิกในองคการเกิดความรูสึกรับผิดชอบและผูกพันกับสิ่งที่กระทําลงไปมายิ่งข้ึน 

  ปกติแลวโครงการพัฒนาองคการมักจะเปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับ “การวิจัยการปฏิบัติการ”  
โดยแท  เพราะการวิจัยการปฏิบัติการเปนรูปแบบท่ีใชเพ่ือการแกปญหา  โดยอาศัยขอมูลเปนพ้ืนฐาน  
โดยหลักท่ัวไปแลว  การวิจัยการปฏิบัติการจะมีกระบวนการท่ีสําคัญ 3 ขั้นตอน  คือ 

1. การรวบรวมขอมูล 
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2. การปอนขอมูลกลับไปยังผูมีปญหา 
3. การวางแผนปฏิบัติการโดยอาศัยขอมูลตามขอ 2 

  อยางไรก็ตาม  ผู เชี่ยวชาญทางการวิจัยการปฏิบัติการ  ไดพิจารณาการวิจัยการ
ปฏิบัติการออกเปน 2 ฐานะ  คือ  พิจารณาการวิจัยการปฏิบัติการในฐานะเปนวิธีการ (Approach)  
ในการแกปญหาหรือพิจารณาการวิจัยการปฏิบัติการในฐานะเปนรูปแบบหรือ Model  นอกจากน้ัน  
ยังพิจารณาการวิจัยการปฏิบัติการในฐานะเปนกระบวนการในการแกปญหา  หรือพยายามมองการ
วิจัยการปฏิบัติการเปนขั้นตอนของกิจกรรมหรือเหตุการณท่ีเปนหมวดหมู 
 เฮอรเบอรก (Herzberg  1959, อางถึงใน  สมยศ  นาวีการ  2521 : 164 - 165)  
ทฤษฏีการจูงใจแบบ Content  ที่ไดรับความนิยมแพรหลายที่ไดรับการพัฒนาจากเฮอรเบอรก  ทฤษฏี
นี้เรียกวา  ทฤษฏีสองปจจัยหรือทฤษฏีสุขอนามัย – ปจจัยตัวกระตุน  ไดรับการยอมรับและนําไป
ประยุกตใชโดยผูบริหารในการจูงใจผูอยูใตบังคับบัญชา  โดยการวิจัยเริ่มแรกที่ใชในการพัฒนาทฤษฏี
ไดดําเนินการกับนักวิศวกรและนักบัญชี  ผลการวิจัยไดชี้ใหเห็นถึงปจจัยการจูงใจท่ีแตกตางกันอยูสอง
อยางคือ  สิ่งที่ทําใหเกิดความพอใจ  และสิ่งที่ทําใหเกิดความไมพอใจ  การวิจัยจึงไดกอใหเกิดขอสรุปที่
สําคัญสองอยางคือ 

  1.  จะมีกลุมของเง่ือนไขท่ีเกี่ยวพันกับงานซึ่งจะกอใหเกิดความไมพอใจกับพนักงานได  
ถาหากวาเงื่อนไขเหลานี้ไมมีอยู  แตอยางไรก็ตามถาหากวาเงื่อนไขเหลานี้มีอยูก็ไมไดหมายความวาจะ
เปนสิ่งจูงใจพนักงาน  เงื่อนไขเหลานี้เรียกวาสิ่งท่ีทําใหเกิดความไมพอใจหรือปจจัยสุขอนามัย  ปจจัย
เหลานี้จะเก่ียวพันกับสภาพแวดลอมของงาน  ปจจัยเหลานี้ไดแก 
   1.1  ความม่ันคงของงาน 

   1.2  เงินเดือน 

   1.3  สภาพแวดลอมในการทํางาน 

   1.4  สถานะภาพ 

   1.5  นโยบายของบริษัท 

   1.6  การบังคับบัญชา 
   1.7  ความสัมพันธระหวางบุคคล 

   1.8  สวัสดิการ 
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  2.  จะมีกลุมของเง่ือนไขที่เกี่ยวพันกับงาน  ซึ่งจะกอใหเกิดแรงจูงใจโดยนําไปสูผลการ
ปฏิบัติที่ดี  ถาหากวาเงื่อนไขเหลานี้มีอยู  เงื่อนไขเหลานี้ไมใชสิ่งที่ทําใหเกิดความไมพอใจ  เงื่ อนไข
เหลานนี้จะเกี่ยวพันกับเนื้อหาของงาน  และเราเรียกวาสิ่งที่ทําใหเกิดความพอใจเง่ือนไขเหลานี้  ไดแก 
   2.1  ความสําเร็จ 

   2.2  การยกยอง 
   2.3  ลักษณะของงาน 

   2.4  ความรับผิดชอบ 

   2.5  ความกาวหนา 
   2.6  ความเจริญเติบโตและการพัฒนาสวนบุคคล 

  ดนัย  เทียมพุฒ (2541 : 154 – 155, 170)  กลาววา  หากอางถึงความหมายของการ
พัฒนาทรัพยาการบุคคลไดกลาวถึง  การเรียนรูของบุคคล  ทีม  และองคการ  ดังจะขยายความดังนี้ 

1. การเรียนรูของบุคคล  เปนการเนนที่ “KUSA”  คือ 

   1.1  ความรู (Knowledge : K)  หมายถึงวา  ใหมีความรูในหลักการแนวคิดหรือมโน
ทัศน (Concept)  ในสิ่งที่จะใหบุคคลไดเรียนรู 
   1.2  ความเขาใจ (Understand : U)  เปนลักษณะท่ีเปนผลตอเนื่องจากความรู  คือ  
เมื่อมีความรูในหลักการหรือแนวคิดแลวจนสามารถตีความ  แปลความ  ขยายความในหลักการหรือ
แนวคิดนั้นไดก็ถือวามีความเขาใจเกิดข้ึน 

   1.3  ทักษะ (Skills : S)  สําหรับทักษะในการทํางานของบุคคลในองคการน้ันมีอยู 3 
ระดับ  คือ  ชั้นแรก  เปนทักษะเบื้องตน  หมายถึง  เปนการทําไดโดยดูจากตัวอยาง  คําชี้แนะ  หรือ
การกํากับใกลชิดจากผูบังคับบัญชา  ชั้นที่ 2  เปนทักษะชั้นกลาง  หมายถึง  การทําไดโดยกํากับชี้แนะ
หาง ๆ  จากผูบังคับบัญชา  และชั้นสุดทาย  เปนทักษะที่ทําไดโดยอัตโนมัติ  ไมวาจะเปนเรื่องวิธีการ
หรือในสถานการณแบบใด  บุคคลผูนั้นก็สามารถทําไดเองโดยอัตโนมัติ  ผูบังคับบัญชาเพียงแตให
กรอบและเปาหมาย  หรือผลลัพธที่ตองการก็พอ 

   1.4  ทัศนคติ (Attitude : A)  เปนการเรียนรูเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือแบบ
แผนในการทํางานโดยการปรับทัศนคติของบุคคลใหเปนคนที่มีเหตุมีผลเขาใจถึงความคิดและความรูสึก
ของผูอื่น  ขณะเดียวกันก็เปดใจพรอมที่จะรับฟงความเห็นจากผูอ่ืนดวย 
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  2.  การเรียนรูของทีม  เปนลักษณะการเรียนรูที่ เรียกวา  ทีมการเรียนรู (Team 

Learning)  หมายถึง  การที่องคการไดปรับเปลี่ยนองคการใหเปนแบบราบ  หรือแบบยึดหยุนแลว  
การทํางานแตละแผนก  แตละฝายไดปรับใหเปนแบบทีมงาน  ดังนั้นในการทํางาน  โครงการหรือ
แผนกงานใด ๆ  จําเปนที่จะตองมีการวิเคราะหผลปฏิบัติงาน  ตั้งแตเริ่มการทํางานขณะปฏิบัติงาน
และส้ินสุดการทํางาน  เพ่ือจะไดนําผลสรุปมาเปนบทเรียนหรือประสบการณเพ่ือสามารถทําไดดีกวา
เดิม  หรือเรียนรูความสําเร็จจากผลงานที่ผานมา  หรือแมกระทั่งการเรียนรูจากการทํางานแบบขาม
ทีมงาน 

  3.  องคการแหงเรียนรู (Organizational Learning)  เมื่อองคการเกิดการเรียนรูใน
ลักษณะ “ทีมการเรียนรู” (Team Learning)  จะทําใหองคการกลายเปน “องคการแหงการเรียนรู” 
ขึ้นได  วิธีการเรียนรูในที่ทํางานสําหรับพนักงาน  จะประกอบดวย 

  1.  ใชประสบการณและปญหาทางธุรกิจเปนจุดสรางใหเกิดการเรียนรู 
  2.  สรุปวาอะไรคือส่ิงที่จําเปนตองรูเพื่อเผชิญกับสถานการณใหม 
  3.  ชี้แนะถึงทรัพยากรตาง ๆ  ที่จะไดรับจากความรู 
  4.  ปรับเปลี่ยนโครงสรางปญหา  โดยการรวมกลุมกัน  และพิจารณาในมุมมองท่ี
แตกตางกัน 

  5.  ไดรับและใชขอมูลยอนกลับใหนําไปปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุงผลงานและกําหนด
บทเรียนการเรียนรูจากประสบการณ 
  6.  บันทึก “การเรียนรู”  และแลกเปล่ียนระหวางผูเรียนโดยวิธีการโมเดลการเรียนรูในท่ี
ทํางานที่มีประสิทธิภาพนั้น  จะตองสอดประสานระหวางบุคคล  กลุมคน  องคการ  ในเร่ืองการเรียนรู  
อาท ิ

   6.1  การเรียนรูเชิงปฏิบัติ  คือ  การเรียนรู เกิดขึ้นเมื่อเราเรียนรูดวยตนเอง
แลกเปลี่ยนความรู  เลียนแบบผูรู  ลองผิดลองถูก  จนสามารถพัฒนากรอบความเขาใจในงานและ
สิ่งแวดลอมท่ีมีศักยภาพในการเรียนรูที่ดีที่สุด  คือ  ใน “สถานที่ทํางาน” 

   6.2  การฝกอบรมในงาน  คือ  การเรียนรูโดยการลงมือทํา  โดยมีความจําเปนที่
จะตองกําหนดความชัดเจนในเรื่อง “สิ่งที่ตองการใหผูเรียนบรรลุผลสําเร็จ”  กลวิธีในการเรียนรู  และ  
“บทเรียนสําเร็จรูปที่สอดคลองกับความจําเปนในการเรียนรู”  จึงจะทําใหสามารถเรียนรูไดบรรลุ
วัตถุประสงค 
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  สมใจ  ลักษณะ (2549 : 10 – 14, 73 – 76, 84)  กลาววาประสิทธิภาพในการทํางานใน
องคการเปนหัวใจของการนําองคการไปสูการบรรลุผลความสําเร็จของการดําเนินงาน  องคการจะมี
ผลผลิตเปนที่นาพอใจทั้งดานการผลิต  การบริการมีความเจริญกาวหนาและสรางความพึงพอใจท้ังแก
ลูกคาและบุคลากรขององคการ  ก็ขึ้นกับความสามารถขององคการในการพัฒนาประสิทธิภาพของ
องคการเอง  ประสิทธิภาพขององคการจะข้ึนกับองคประกอบสําคัญ 4 ประการ  คือ 

  1.  สิ่งแวดลอมนอกองคการ 
  2.  สิ่งแวดลอมในองคการ 
  3.  ปจจัยขององคการ 
  4.  กระบวนการขององคการ 
ถาองคประกอบ 4 ประการนี้  มีลักษณะท่ีเอ้ือตอการดําเนินงานตามภารกิจขององคการก็จะนําไปสู
การบรรลุผลตามวัตถุประสงคขององคการ  คือ  การสรางผลผลิตท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได
ครบถวน 

  สิ่งแวดลอมนอกองคการ  ไดแก  ตลาดความตองการของลูกคา  สภาพเศรษฐกิจของ
สังคมและของประเทศ  เชน  ภาวะเงินเฟอ  สภาพคลองทางการเงินการธนาคาร  กําลังการซื้อของ
ลูกคา ฯลฯ  ความเปลี่ยนแปลงของสังคม  เชน  นิยมของฟุมเฟอย ตองการความสะดวกในการบริการ
บางลักษณะ  เชน  บริการขายตรง  บริการส่ือสารขนสง  ฯลฯ การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี  เชน                
มีการประดิษฐคิดคนอุปกรณเคร่ืองมือเครื่องใชใหมๆ  การซื้อขายสินคาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Commerce)  สภาวะการซื้อขาย  สงออกในตลาดโลก  คูแขงขันทางการผลิตการบริการ  
แหลงวัตถุดิบและผูรวมลงทุน 

  สิ่งแวดลอมในองคการ  ไดแก  นโยบาย วิสัยทัศน และปรัชญาขององคการท่ีจะกําหนด
ทศิทางของการดําเนินงานองคการ  วัฒนธรรมองคการ  และการจัดบรรยากาศการทํางานที่จะสงเสริม
การทํางานของบุคลาการ 
  ปจจัยขององคการ  ไดแก  สภาพความพรอมขององคการในดานที่ดิน  อาคารสถานท่ี  
อุปกรณเคร่ืองมือเครื่องใช  เงินทุน  เทคโนโลยี  และศักยภาพของบุคลากร  โดยเฉพาะดานบุคคล  
ถือเปนหัวใจของการพัฒนาประสิทธิภาพขององคการ  บุคคลจะตองมีประสิทธิภาพในการทํางาน  
องคประกอบดานตัวบุคคลท่ีจะนําไปสูการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน  ไดแกสิ่งสําคัญดังตอไปน้ี 

1. ปรัชญาและอุดมการณ 
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2. บุคลิกภาพ 

3. ความตองการ 
4. คานิยม 

5. การมีเปาประสงคที่เหมาะสมของชีวิตและการทํางาน 

6. ความสามารถในการสํารวจตนเอง 
7. ความสามารถในการพิชิตอุปสรรคในการทํางาน 

8. การสรางความเชื่อมั่นในตนเอง 
 มนุษยจําเปนตองเรียนรูตลอดชีวิต  เพ่ือการพัฒนาตนเองไปสูการมีชีวิตท่ีมีคุณภาพ  คือ  
การดํารงชีวิตที่มีความสมบูรณทุกดาน  ปราศจากปญหา  และมีความสงบสุข  มนุษยมีชีวิตท่ีสําคัญ 4 
สวน  คือ 

  1.  ชีวิตสวนตัว  คุณภาพชีวิตขึ้นกับความเจริญพัฒนาการครบสวน  ความสมบูรณทาง
รางกาย  สุขภาพกาย  สุขภาพจิต  สติปญญา  อารมณ  ความรูสึก  ทักษะ  เจตคติ  คานิยม  และ
บุคลิกภาพตาง ๆ 

  2.  ชีวิตครอบครัว  คุณภาพชีวิตขึ้นกับการมีครอบครัวท่ีมีความรัก  ความอบอุน  ความ
สะดวกสบายของบาน  เครื่องอํานวยความสะดวก  ความเปนอยูที่ไมขาดแคลน  สมาชิกในครอบครัวมี
บทบาทปฏิสัมพันธตอกัน  เอ้ืออาทรสงเสริมซึ่งกันและกัน  และสนองความตองการซ่ึงกันและกัน 

  3.  ชีวิตการทํางาน  คุณภาพชีวิตขึ้นกับการมีงานท่ีมีรายไดมั่นคง  ไดทํางานประกอบ
อาชีพที่ตรงกับความรู  ความสามารถและความสนใจ  มีความเจริญกาวหนาในการประกอบอาชีพ
ไดรับการยอมรับจากผูรวมงานในฐานนะท่ีเปนสมาชิก  ในการทําหนาที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน
เปนคนเกง  และคนดีในสายตาของผูรวมงาน 

  4.  ชีวิตสังคม  คุณภาพชีวิตขึ้นกับการมีเพ่ือนสนิทที่รักใครตอกันอยางมาก  การเปน
สมาชิกในสังคมท้ังที่เปนทางการและไมเปนทางการ  เปนผูที่สังคมยอมรับในการมีบทบาทมีสวนรวม
กิจกรรมของสังคมเสมอ ๆ  เสียสละความสุขความสะดวกสบายสวนตัวเพ่ือประโยชนของสังคม
สวนรวม 

  การมีชีวิตที่มีคุณภาพทั้ง 4 ดานนี้จําเปนตองมีการศึกษา  มีการเรียนรูเพ่ือใหความรู  
ความคิดลักษณะนิสัย  และการปฏิบัติที่เหมาะสม  ถูกตองดีงาม  สวนที่ สําคัญ  คือ  โลกและสังคม
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วทั้งดานสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงในการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

46 

 

ประกอบอาชีพ  รวมถึงปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม  เชน  การใชเทคโนโลยีในระบบการผลิตปญหา
วิกฤตทางเศรษฐกิจ  ปญหาสภาพคลองทางการเงินการคลัง  อาชญากรรมยาเสพติด  ฯลฯ  บุคคลจึง
ตองพรอมตอการปรับเปลี่ยนใหอยูรอดและรักษาความสงบสุขจากทุกสิ่งในสภาพแวดลอม  ทั้งจากสื่อ
นานาชนิด  และจากบุคคล  เปนการเรียนรูที่ตนเองตองขวนขวายแสวงหาและสรางโอกาสแทนที่จะรอ
โอกาส 

  การใชแรงจูงใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน  ผูบริหารจัดการมีหนาที่ความ
รับผิดชอบสําคัญในการจัดรูปแบบของการใชแรงจูงใจแกบุคลากร  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน
รูปแบบการจูงใจมี  3  รูปแบบ  คือ 

  1.  แรงจูงใจดวยรางวัลตอบแทน 

   1.1  รางวัลตอบแทนในรูปแบบของเงินตอบแทน  ไดแก 
    1.1.1  คาตอบแทน  เชน  เงินเดือน  โบนัส  ฯลฯ 

    1.1.2  การเล่ือนขั้นเลื่อนตําแหนง  ซึ่งสวนหนึ่งจะเปนท่ีมาของการไดรับ
เงินเดือน  เงินประจําตําแหนง 
    1.1.3  สวัสดิการและบริการตาง ๆ  เชน  คารักษาพยาบาล  สงเคราะหที่อยู
อาศัย   เปนตน 

   1.2  รางวัลตอบแทนที่ไมใชเงิน  ไดแก 
    1.2.1  การใหเครื่องอํานวยความสะดวก  เชน  หองทํางานสวนตัวของผูบริหาร  
รถประจําตําแหนง  เปนตน 

    1.2.2  ใหโอกาสไปศึกษาอบรม  สัมมนา  ใหความรับผิดชอบโครงการที่มีเกียรติ
และไดสรางผลงาน 

    1.2.3  การยกยองเชิดชูเกียรติ  เกียรติบัตร  ประกาศเกียรติคุณ  เปนตน 

ลักษณะสําคัญของการใหรางวัลตอบแทน  คือ  ควรคํานึงถึงความตองการข้ันพ้ืนฐานของบุคคลแตละ
คนที่อาจมีลําดับความตองการท่ีแตกตางกัน  รางวัลที่จัดนอกจากตรงความตองการแลวการสงเสริมให
มีความตองการข้ันสูงตอไป  หลักการจัดรางวัล  ควรเปนรางวัลท่ีมีความสําคัญตอผูรับ  มีการจัดสรร
อยางเปนธรรม  โปรงใส  และยืดหยุนตามความแตกตางระหวางบุคคล 

  2.  การจูงใจดวยงาน  หลักการสําคัญของการจูงใจดวยงาน  คือ  ใชลักษณะและเงื่อนไข
วิธีการทํางานจูงใจใหบุคคลมีความตองการท่ีจะปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ  พอใจอุทิศตนใหกับ
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งานและใหความรวมมือพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน  วิธีการจูงใจดวยงานควรประยุกตทฤษฏีของ
เฮอรเบอรก  เนนการจัดงานใหทาทายความสามารถ  ใหโอกาสผูปฏิบัติงานไดมีอิสระในการคิดริเริ่ม
สรางสรรคความสําเร็จในงานดวยตนเอง  ความสําเร็จและความสุขความพอใจในงานท่ีตนเอง
รับผิดชอบจะชวยจูงใจใหเกิดการอุทิศตนต้ังใจทํางานใหประสบผลดียิ่งขึ้น  แนวปฏิบัติที่พบวาไดผลดี
ในการจูงใจดวยงาน  คือ 

   2.1  การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)  ทําใหพนสภาพความจําเจ  เกิดความ
กระตือรือรนในงานใหม 
   2.2  ขยายขอบเขตและเน้ือหางาน  มอบอํานาจหนาที่ใหเพ่ิมขึ้น  เพ่ือแสดงความ
ไวใจและเชื่อมั่นในความสามารถของเขา  จะชวยสรางความทาทาย  ตัวอยางการขยายขอบเขตงาน  
ไดแก  ใหโอกาสพนักงานติดตอลูกคาโดยตรง  เพ่ือทราบความตองการของลูกคา  ใหโอกาสพนักงาน
วางแผน  จัดตารางการทํางานและควบคุมงานของตนเอง 
  3.  การจูงใจดวยวัฒนธรรมองคการ  กรณีตัวอยางของญี่ปุนเปนตัวอยางท่ีดีของการจัด
วัฒนธรรมองคการใหจูงใจบุคลากรใหมีความรักในองคการ  บุคลากรรูสึกวาตนเองเปนเจาของหรือ
สวนหน่ึงขององคการรูปแบบการจัดการในองคการใชวิธีการบริหารแบบที่สวนรวม (Participative 

Management)  วัฒนธรรมองคการที่จูงใจบุคลากรใหมีประสิทธิภาพการทํางานสูงขึ้น  ไดแก  
ลักษณะตอไปน้ี 

   3.1  ใชวิสัยทัศนสรางเปาหมายอนาคตความเจริญกาวหนาขององคการเปนทิศทางท่ี
ทุกคนมุงมั่น 

   3.2  ใหทุกคนมีสวนรวม  โดยใหความสําคัญตอผูบริหารทุกระดับ  ใชการตัดสินใจ
จากระดับลาง (Bottom Up)  โดยใหความสําคัญแกผูปฏิบัติงานในฐานะผูอยูใกลชิดกับปญหามาก
ที่สุด  มีการส่ือสารจากลางข้ึนบนในนโยบาย  ทิศทาง  แนวดําเนินการที่พวกเขาตองการใหทุกคนทุก
ฝายมีสวนรวมในการทําแผน  ติดตามประเมินแผน  และภูมิใจในความสําเร็จของแผน 

   3.3  ใหความสําคัญตอความตองการของบุคคลและสนองความตองการของบุคคล  
เชน  สนองความตองการความม่ันคงดวยการจางงานตลอดชีวิต  และใหความสําคัญกับระบบอาวุโส  
ใหความเชื่อถือไววางใจดวยการควบคุมเฉพาะผลตามเปาหมาย  และใหทุกคนมีโอกาสกําหนด
รายละเอียดของวิธีดําเนินงานดวยตนเอง  สงเสริมความเจริญกาวหนาของบุคคลดวยการจัดใหรับการ
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ฝกอบรมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ  ทั้งรูปแบบการไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ีฝกอบรมขณะทํางาน  จัด
กลุมคุณภาพใหรุนพี่สอนรุนนอง  เปนตน 

   3.4  ติดตามประเมินผลดวยวิธีการธรรมชาติ  เชน  การสนทนาระหวางผูบริหารกับ
ผูปฏิบัติงาน  ใหโอกาสผูปฏิบัติงานไดประเมินผลการทํางานเปนหมูคณะ  เพ่ือนรวมกับภูมิใจเม่ือ
ผลงานประสบความสําเร็จ  และชวยกันปรับปรุงแกไขในสวนที่ยังไมบรรลุผลตามเปาหมาย 

  ประเวศ  วะสี (2542 : 9,  อางถึงใน  สมใจ  ลักษณะ  2549 : 213 - 214)  ใหแนวคิด
พัฒนาไปสูการมีปญญา  ซึ่งถือเปนปจจัยหนึ่งของการพิชิตปญหาและอุปสรรค  กระบวนการทาง
ปญญามี  10  ประการ  ดังนี้ 
  1.  ฝกสังเกต  สังเกตในสิ่งที่เราพบเห็นหรือสิ่งแวดลอม  เชน  ดูนก  ดูผีเสื้อ  หรือ
ในขณะทํางานการฝกสังเกตจะทําใหเกิดปญญาโลกทรรศน  และวิธีคิด  สวนสติ – สมาธิ  จะเขาไปมี
ผลตอการสังเกตและส่ิงที่สังเกต 

  2.  ฝกบันทึก  เมื่อสังเกตอะไรแลวควรบันทึกไว  จะวาดรูป  จดบันทึกขอความ  
ถายภาพ  ถายวีดีโอละเอียดมากนอยตามวัย  และตามสถานการณ  การบันทึกเปนการพัฒนาปญญา 
  3.  ฝกการนําเสนอ  เมื่อทํางานกลุมเรียนรูอะไร  บันทึกอะไรนําเสนอใหเพ่ือนหรือครูรู
เรื่องตองฝกการนําเสนอ  การนําเสนอไดดีจึงเปนการพัฒนาปญญาทั้งของผูนําเสนอของกลุม 

  4.  ฝกการฟง  ถารูจักฟงคนอ่ืนก็จะทําใหฉลาดขึ้น  โบราณเรียกวาเปนพหูสูตบางคน
ไมไดยินคําคนอ่ืนพูด  เพราะหมกมุนอยูในความคิดของตนเองหรือมีความฝงใจในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง  จน
เรื่องอ่ืนเขาไมได  ฉันทะ  สติ  สมาธิจะชวยใหฟงไดเร็วขึ้น 

  5.  ฝกปุจฉา – วิสัชนา  เมื่อมีการนําเสนอและการฟงแลว  ฝกปุจฉา – วิสัชนา  หรือ
ถาม – ตอบ  ซึ่งเปนการฝกใชเหตุผล  วิเคราะห  สังเคราะห  ทําใหเกิดความแจมแจงในเร่ืองนั้น ๆ  
ถาเราฟงโดยไมถาม – ตอบก็เขาใจไมแจมแจง 
  6.  ฝกตั้งสมมติฐานและตั้งคําถาม  เวลาเรียนรูอะไรไปแลว  เราตองสามารถต้ังคําถาม
ไดวา  สิ่งนี้คืออะไร  สิ่งนั้นเกิดจากอะไร  มีประโยชนอยางไร  ทําอยางไรจึงจะสําเร็จและมีการฝกตั้ง
คําถาม  ถากลุมชวยกันคิดคําถามท่ีมีคุณคาและมีความสําคัญก็จะอยากไดคําตอบ 

  7.  ฝกการคนหาคําตอบ  เม่ือมีคําถามแลวก็ควรไปคนหาคําตอบจากหนังสือ ตํารา  
อินเตอรเน็ต  หรือไปคุยกับผูรูแลวแตธรรมชาติของคําถาม 
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  8.  การวิจัย  เพ่ือหาคําตอบเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูทุกระดับ  การวิจัยจะ
ทําใหคนพบความรูใหม  ซึ่งจะทําใหเกิดความภาคภูมิใจ  สนุกและมีประโยชน 
  9.  เชื่อมโยงบูรณาการ  ใหความเปนไปท้ังหมดและเห็นตัวเองในการบูรณาการความรูที่
เรียนมาใหรูความเปนทั้งหมด  การเห็นตัวเองนี้จะนําไปสูอิสรภาพและความสุข  เพราะหลุดพนจาก
การบีบคั้นของความไมรู  การไตรตรองน้ีจะโยงกลับไปสูวัตถุประสงคของการเรียนรูที่วา  เพ่ือลดตัวกู 
– ของกู  และเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ  อันจะชวยกํากับใหการแสวงหาความรูเปนไปเพ่ือ
วัตถุประสงคดังกลาว  มิใชเปนไปเพ่ือความกําเริบแหงอหังการมนังการ 
  10.  ฝกการเขียน  เรียบเรียงทางวิชาการถึงกระบวนการเรียนรูและความรูใหมที่ไดมา  
การเรียบเรียงทางวิชาการเปนการเรียบเรียงความคิดใหประณีตขึ้น  ทําใหคนควาหาหลักฐานที่มา
อางอิงของความรูใหถี่ถวนแมนยําขึ้น  การเรียบเรียงทางวิชาการ  จึงเปนการพัฒนาปญญาของตนเอง
อยางสําคัญและเปนประโยชนในการเรียนรูของผูอื่นในวงกวางออกไป 

  กลาวโดยสรุป  การพัฒนาองคการ  คือ  การนําความรูจากพฤติกร รมศาสตร 
(Benavioral Science)  มาใชเพ่ือปรับปรุงความสามารถขององคการใหทันตอการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอม  และเพ่ิมความสามารถขององคการในการแกปญหา  การใชแมแบบ “การวิจัยการ
ปฏิบัติการ”  เพ่ือการพัฒนาองคการ  เปนเครื่องมือสําคัญอันหนึ่งท่ีจะนําไปเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
องคการใหมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  ประสิทธิภาพขององคการจะข้ึนกับองคประกอบสําคัญ 4 ประการ  
คือ  สิ่งแวดลอมนอกองคการ  สิ่งแวดลอมในองคการ  ปจจัยขององคการและกระบวนการของ
องคการ  สิ่งเหลานี้จึงเปนปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาทั้งทางดานการบริหารและการวิจัย 

 

4.  แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับงานวิจัย 

  พิชิต  พิทักษเทพสมบัติ (2549 : 3 - 4)  กลาววาการวิจัยเปนกิจกรรมการคิดและการ
คนควาเพ่ือพิสูจนหรือหาความจริงที่เกิดจากความไมรู  หรือขอสงสัยของมนุษยตอปรากฏการณของ
ชีวิตและธรรมชาติอยางเปนระบบและมีกระบวนการเนื่องจากความสงสัยของมนุษยมีไมรูจบสิ้น  เม่ือ
ไดรับความจริงมาเรื่องหน่ึงก็ยังสงสัยอยูตอไปวานาเชื่อไดหรือไม  ขอสงสัยนี้ทําใหความจริงที่ไดรับตอง
มีการพิสูจนตอไปอีก  ความจริงเดิมที่ไดจึงกลายเปน “ขอเท็จจริง” ขึ้นมา  คือ  อาจจะยังมีขอเท็จจริง
ผสมกับขอจริงวิธีการตาง ๆ  จึงเกิดข้ึนมา  เพ่ือไดมาท้ัง “ความจริง”  และ  “ความนาเชื่อถือ”  ความ
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จริงถูกผลิตออกมาในรูปของ “ทฤษฏี”  และในขณะเดียวกัน “การคนหาความจริง”  ก็จะมี
กระบวนการท่ีเราเรียกวา “ระเบียบวิธีวิจัย” 

  สุธรรม  รัตนโชติ (2551 : 2 – 13)  การวิจัย (Research)  คือ  การคนหาความสัมพันธ
ระหวางเหตุการณ (event)  ปรากฏการณ (phenomena)  หรือ  ตัวแปร (variable)  โดยมี
ความสัมพันธ (relation)  อยู  3  ระดับ  คือ  ตั้งแตมีความสัมพันธไมมากนัก  เรียกวา “ความ
สอดคลอง” (association)  มีความสัมพันธมากขึ้นหรือชัดเจนข้ึนเรียกวา   “สหสัมพันธ” 
(correlation)  และมีความสัมพันธมากขึ้นอีก  จนรูวาตัวแปรไหนเปนเหตุ  และตัวแปรไหนเปนผล  
เรียกวา “ความสัมพันธเชิงเหตุ – ผล” (cause – effect relation  หรือ  causality)  หากพิจารณา
การวิจัยในวงกวางแลว  การวิจัยไมเพียงแตเปนการคนหาความสัมพันธระหวางตัวแปรดังกลาว  แตจะ
รวมไปถึงความสามารถที่จะเขาใจหรือรูจักตัวแปรตาง ๆ  และการนําความสัมพันธตัวแปรดังกลาวไป
ใชอธิบาย (explanation)  ไดดวย  ดังนั้น  หากพิจารณาตามอํานาจในการอธิบายแลว  อาจจะแบง
การวิจัยออกเปน 3 ระดับ  คือ  ระดับที่มีอํานาจในการอธิบายนอยที่สุด  คือ  การวิจัยเชิงบรรยาย  
ระดับที่มีอํานาจในการอธิบายมากข้ึน  คือ  การวิจัยเชิงทฤษฏี  และระดับที่มีอํานาจในการอธิบาย
มากข้ึนอีก  คือ  การวิจัยประยุกต 
  การวิจัยสถาบัน (Institutional Research, Administrative Research, Operational 

Research)  หมายถึง  การศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับการดําเนินงานสภาพแวดลอม  และ
กระบวนการของสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือประโยชนในการจัดหาขอมูลสําหรับสนับสนุนการวางแผน  
การกําหนดนโยบายและการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ  ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาสามารถใชหลักการวิจัย 
(กระบวนการวิจัย)  ไดแก  ระบบการจัดการสารสนเทศ (Management Information System : 

MIS)  และการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Analysis)  การวิจัยสถาบันในความหมาย
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การดําเนินงานวิจัยเชิงประเมินเก่ียวกับองคกร  เพ่ือใช
ผลการวิจัยเชิงประเมินนั้น  มาประกอบการตัดสินใจในการจัดทํานโยบาย  และแผนตามพันธกิจของ
องคกรน้ันตอไป  รวมทั้งใหการวิจัยสถาบันเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ (สํานักวิจัย
สถาบันและประเมินผล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  2551) 
  ประวัติการวิจัยสถาบัน (สํานักวิจัยสถาบันและประเมินผล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
2551)  ผูที่จุดประกายการวิจัยสถาบัน  คือ  Professor W.H. Cowley  แหง  Stanford University  
ที่ไดรับแนวความคิดจากขอคนพบของ Yale University  ในค.ศ. 1701  และในค.ศ. 1820  ไดนํา
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แนวความคิดนี้ เสนอตอที่ประชุมเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการท่ี Harvard 

University  ซึ่งไดรับการยอมรับกันเปนอยางดี  จึงกอใหเกิดมีการวิจัยในขั้นพ้ืนฐานในสถาบัน  เพ่ือ
การติดตามผลการดําเนินงานในระยะสั้น ๆ  โดยคณะผูวิจัยเปนผูที่อยูสถาบันเดียวกันนั้น  จึงเรียกวา
วิจัยตนเอง (Self Study)  และไดมกีารทําวิจัยในลักษณะนี้อยางแพรหลาย  และไดมีการจัดตั้งสมาคม
การวิจัยสถาบัน (Institutional Research Association) ขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.1974  สําหรับ
ประเทศไทยไดมีการจัดตั้ง “สถาบันวิจัย”  ขึ้นเปนครั้งแรกท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ.2541  
โดยมีหนาที่ 3 ประการ  คือ 

  1.  รวบรวมขอมูลที่จําเปนสําหรับการวางแผนพัฒนาและการบริหารมหาวิทยาลัย 

  2.  ทําการวิจัยตามความตองของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และการทําวิจัยอ่ืน ๆ  ที่
เปนตามภาระหนาที่ประจําปกติ 
  3.  ทําการเผยแพรขอมูลในรูปแบบตาง ๆ 

แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยสถาบัน  ธรรมชาติของการวิจัยสถาบันควรมีแนวความคิดหรือปรัชญาในการ
วิจัย  ดังนี้ 
  1.  เปนการทําวิจัยในหนวยงาน  สถาบัน  หรือองคกรใดองคกรหน่ึงโดยเฉพาะ  ซึ่ง
แตกตางจากการวิจัยทั่วไป 

  2.  เปนการทําวิจัยตามขอบเขต  ลักษณะ  หนาที่  หรือโครงสรางของงานที่รับผิดชอบ  
หรือปญหาที่เกิดข้ึนในแตละองคกรหรือสถาบันนั้น ๆ 

  3.  เปนการทําวิจัยทั้งปญหาเฉพาะหนาที่  หรือจะวางนโยบาย  หรือแผนระยะยาวของ
สถาบัน 
  4.  ผลงานการวิจัยสถาบัน  จะตองนํามาแกไขปญหาหรือกําหนดนโยบาย  หรือองคกร  
หรือสถาบันนั้น ๆ  เทานั้น  แตอาจนําไปเปนแนวทางในการวิจัยสถาบันอ่ืน ๆ ได 
  5.  คณะผูวิจัยเปนนักวิจัย  หรือ  นักวิชาการ  ที่สังกัดอยูภายในหนวยงาน  หรือสถาบัน
นั้น ๆ (เวนแตจะมีที่ปรึกษาจากภายนอกรวมดวยก็ได) 
  6.  คณะวิจัยควรเปนนักวิจัยทางดานสังคมศาสตร, จิตวิทยา, นักสถิติการศึกษา, สังคม
ศึกษา, มนุษยศาสตร, เศรษฐศาสตร, กฎหมาย, หรือ  การปกครอง  เปนตน 
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  7.  แนวคิดหรือเปาหมายหลักของการวิจัยสถาบันก็คือ  เพ่ือใหบริหารนําขอมูลหรือขอ
คนพบตาง ๆ  จากการวิจัยไป  ใชประกอบในการแกปญหา  กําหนดนโยบายพัฒนาสถาบัน  หรือ
ตัดสินใจในภาวการณที่คับขัน  เปนตน 

ลักษณะงานวิจัยสถาบัน  การดําเนินการสลับกัน  ระหวางการทํางานของกระบวนการตอไปนี้ 
  1.  การวิจัยและพัฒนา (Research & Development)  หรือ R&D คือ  การวิจัยที่มุง
พัฒนานวัตกรรมที่เปนทางเลือกใหม ๆ  เพ่ือยกระดับคุณภาพงานโดยผลลัพธของการวิจัยจะปรากฏให
เห็น  2  ลักษณะ  ไดแก  ประเภทสื่อ/ชิ้นงาน (Material)  และประเภทแบบหรือวิธีการทํางาน 
(Procedure/Process) 

  2.  การพัฒนาและวิจัย  (Development & Research)  หรือ D&R  คือ  การพัฒนา
มากกวาวิจัยโดยถือวาการวิจัยเปนเพียงสวนนอย 

หลักการท่ัวไปของการวิจัยสถาบัน 

  2.1  ใชระยะเวลาสั้น  หวังผลเร็ว  เพราะตองการใชขอมูล  อาจจะไมเกิน 6 เดือน 

  2.2  ขั้นตอนการนําเสนอโครงรางตองรวดเร็ว   ไมมีขั้นตอนมาก  อาจจะเขียนโครงการ
ประมาณ 1 – 2 แผนรวมถึงขั้นตอน  การพิจารณา/อนุมัติดวย 

  2.3  งบประมาณตองอนุมัติเร็ว  และเพียงพอ 

  2.4  ผูทําการวิจัยสถาบันตองไดรับการลดภาระงานสอนลง  เพราะการดําเนินการ
อาจจะไมทัน 

  2.5  ระยะเวลาท่ีกําหนด  และอาจสงผลกระทบตอขอมูลที่จะใชประโยชน 
  2.6  นักวิจัยอาจวิจัยเดี่ยว  หรือทีมคณะวิจัยก็ได 
  2.7  อุปกรณคอมพิวเตอรและคนตองพรอมดวย 

ขอบเขตของการวิจัยสถาบัน  ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานอุดมศึกษาแหงชาติของ
สหรัฐอเมริกา (National Center for Higher Education Management System (NCHEMS))            
ไดใหแนวคิดในการทําวิจัยสถาบันเกี่ยวกับขอมูลที่จํา เปนสําหรับผูบริหารในส ถาบันไวใน                     
5  องคประกอบ  คือ 
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  1.  โครงการวิจัยสถาบันดานนิสิต/นักศึกษา (Student) 

   1.1  ขอมูลดานนิสิต/นักศึกษา  ถือวาเปนขอมูลที่สําคัญในการบริหารและการ
ตัดสินใจ  เพราะถาสถาบันอุดมศึกษาไมมีนิสิต/นักศึกษาสถาบันนั้นก็อยูไมได  ฉะนั้น  สถาบันก็ตองให
ความสําคัญตอนิสิต/นักศึกษาในดานตอไปน้ี 

   1.2  ขอมูลพื้นฐานหรือภูมิหลัง 
   1.3  ขอมูลการเขาเรียน  การลาออก 

   1.4  ความคาดหวังของนิสิต/นักศึกษา   
   1.5  ความพึงพอใจ/ทัศนคติที่มีตอสถาบัน  หรือรูปแบบการเรียนการสอน  หรือ
ความตองการของหนวยงานที่ใชบัณฑิต  เปนตน 

  2.  โครงการวิจัยสถาบันดานบุคลากร (Staff) 

ในแตละสถาบันบุคลากรน้ันเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคายิ่ง  โดยเฉพาะในอุดมศึกษาจําเปนตองมีคุณภาพ
และศักยภาพสูง  เพื่อผลิตบัณฑิตและใหเปนเลิศทางวิชาการ  จึงควรทําวิจัยในดาน 

   2.1  ขอมูล  จํานวนคณาจารย  คุณวุฒิ  ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ  การวิจัยความ
ถนัด  หรือความสนใจ  หรือการคาดคะเนความสูญเสียอาจารย  เนื่องจากการเกษียณอายุหรือสมอง
ไหล 

   2.2  ขอมูลสภาพความเปนอยู  สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

   2.3  ขอมูลความตองการดานการพัฒนาความรู  ความกาวหนา 
   2.4  ขอมูลดานคาตอบแทน  เงินเดือน  คาจาง  และสวัสดิการอื่น ๆ 

   2.5  ขอมูลดานขวัญและกําลังใจ  ความจงรักภักดีตอสถาบัน 

  3.  โครงการวิจัยสถาบันดานหลักสูตร/โปรแกรมการศึกษา (Program)  หลักสูตรแตละ
วิชานับมีความสําคัญมากตอการเรียน  การสอน  บางสถาบันอุดมศึกษาไมมีการนิยมการเปล่ียนแปลง  
ทําใหหลักสูตรลาสมัย  ดังนั้น  จึงควรทําวิจัยเพ่ือหาขอมูลมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียน  การสอนให
ทันสมัยใน              ยคุโลกาภิวัตน  เชน 

   3.1  ขอมูลหลักสูตรและเน้ือหาของหลักสูตรรวมท้ังความเหมาะสมของหลักสูตรใน
ปจจุบัน  และขอมูลแนวโนมที่จะเปดหลักสูตรเพิ่มในอนาคต 
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   3.2  ขอมูลจํานวนสถิติที่ลงทะเบียนในแตละโปรแกรม  จํานวนผูลงทะเบียนและ
จํานวนท่ีสําเร็จการศึกษา  จํานวนหองเรียน  จํานวนชั่วโมงการทํางานของอาจารยตอสัปดาหและ
ภาระงาน 

   3.3  ขอมูลความพอใจ  ทัศนคติ  และความตองการ  รวมทั้งปญหาอุปสรรคในการ
เรียนแตละโปรแกรม 

   3.4  ขอมูลกิจการเสริมหลักสูตร 
   3.5  ขอมูลทิศทางในการพัฒนา/ผลิตบัณฑิต/รูปแบบการผลิตบัณฑิต  ฯลฯ 

  4.  โครงการวิจัยดานการเงิน/งบประมาณ (Finance)  เงินเปนปจจัยที่สําคัญอยางหน่ึง
ในการบริหารงาน  จึงควรมีขอมูลในดานนี้ไว  เพ่ือการตัดสินใจวาจะขยายหรือคงไว  หรือยุบเลิก  
หรือเปลี่ยนแปลงจึงควรทําวิจัยในดาน 

   4.1  ศึกษาวิเคราะหงบประมาณคาใชจายในอดีต – ปจจุบัน 

  4.2  แหลงเงินทุน/รายได/การหาทุน/รายจาย 

   4.3  การคาดคะเนงบประมาณ 

   4.4  วิธีการบริหารและดําเนินดานงบประมาณ  งบดุล  งบลงทุนและคาใชจายของ
นิสิต/นักศึกษา (Unit cost) 

  5.  โครงการวิจัยสถาบันดานอาคาร  สถานท่ี  และสิ่งอํานวยความสะดวก (Facility)  
ปจจุบันอาคารและสถานท่ีนับวามีความสําคัญ  เพราะเปนสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน  
ดังนั้น  อาคาร  สถานท่ีและอุปกรณการศึกษาท้ัง  3  ประเภท  จึงควรทําวิจัยวามีความครบถวน  
พอเพียงหรือใชไมคุม  เชน  การใชที่ดิน  ประโยชนของหองเรียนหรือพ้ืนท่ีตาง ๆ ในแตละอาคาร  
รวมทั้งสถานท่ีตั้งและสภาพสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  อนึ่ง  สภาพปจจุบัน
สถาบันอุดมศึกษา  มีภารกิจที่เพ่ิมขึ้นมากกวาเดิม  อาทิ  บุคลากรเพ่ิมขึ้นเปดสาขาเพ่ิมขึ้น  ขอบขาย
ของขอมูลที่สถาบันตองเตรียมการเพ่ือวางแผน  จะตองมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น  ดังนั้นจึงตองเกี่ยวของ
กับตัวแปรอื่นอีก  เชน 

   5.1  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   5.2  การบริหารจัดการ 
   5.3  การวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ 
   5.4  การบริการทางวิชาการแกชุมชน 
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   5.5  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  กลาวโดยสรุป  วิจัยก็คือกระบวนการเสาะแสวงหาความจริงมีจุดมุงหมายเพ่ือคนหาและ
พัฒนาความรู  เปนการคนหาความสัมพันธ  3  ระดับ  การวิจัยสถาบัน  เปนการทําวิจัยในหนวยงาน  
ทําวิจัยตามขอบเขต  ลักษณะ  หนาที่  หรือโครงสรางของงานที่รับผิดชอบ  หรือปญหาที่เกิดขึ้นในแต
ละองคกร  หรือสถาบันนั้น ๆ  คณะผูวิจัยเปนนักวิจัย  หรือ  นักวิชาการ  ที่สังกัดอยูภายในหนวยงาน  
หรือสถาบันนั้น ๆ ใชระยะเวลาส้ัน   มีงบประมาณเพียงพอ  มีความพรอมทางดานอุปกรณ  ดังนั้น  
เวลางบประมาณ  อุปกรณ  และความรูดานการวิจัย  จึงเปนสิ่งที่เก่ียวของกับการพัฒนาการทําวิจัย 
 

4.4 ความหมายของการวิจัย 

      คําวา การวิจัย มาจากคําวา Research มีรากศัพทมาจาก Re + Search Re แปลวา 
ซ้ํา Search แปลวา คน ดังนั้น Research แปลวา คนควาซ้ําแลวซํ้าอีก ซึ่งนาจะหมายถึง การคนหา
ความรูความจริง คนแลวคนอีก ซึ่งจะทําใหไดรับรูความรูความจริงที่นาเชื่อถือ ถูกตอง เพราะมีขอมูลที่
เพียงพอตอการสรุปเปนความรูความจริงนั้น ๆ 

ความหมายของการวิจัยตามพจนานุกรม การวิจัย คือ การคนควาเพื่อหาขอมูลอยางถี่
ถวนตามหลักวิชา (พจนานุกรม. 2525) 

ความหมายการวิจัยของ Best การวิจัย คือ การวิเคราะหและบันทึกการสังเกต ภายใต
การควบคุมอยางเปนระบบ และเปนปรนัย ซึ่งอาจนําไปสูการสรางทฤษฎี หลักการหรือการวางนัย
ทั่วไป 

ความหมายการวิจัยของจริยา เสถบุตร การวิจัย คือ การคนควาความรูอยางมีระบบ
และแบบแผน เพื่อใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการหรือเกิดประโยชนแกมนุษย โดยอาศัยวิธีการท่ีเปน
ที่ยอมรับ ในแตละสาขาวิชา 

ความหมายการวิจัยของ บุญชม ศรีสะอาด กระบวนการคนควาหาความรูที่เชื่อถือไดมี
ลักษณะดังนี้ 

1. เปนกระบวนการที่มีระบบ 

                2. มีจุดมุงหมายที่แนนอนและชัดเจน 

                3. ดําเนินการศึกษาคนควาอยางรอบคอบ ไมลําเอียง  
                4. มีหลักเหตุผล 

                5.บันทึกและรายงานออกมาอยางระมัดระวัง  
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                การวิจัยคือ กระบวนการหาความรูความจริงใหม ที่มีระบบแบบแผนตามหลักวิชา อาศัย
หลักเหตุผล ที่รอบคอบ รัดกุม ละเอียดและเชื่อถือได และความรูความจริงนั้นจะนําไปเปนหลักการ 
ทฤษฎี หรือ ขอปฏิบัติที่ทําใหมนุษยไดรับรูและนําไปใชเพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตดวยความสงบสุขหรือ
ปองกันและหลีกเลี่ยงภัยอันตรายตาง ๆ ได  

 

วิธีหาความรูของมนุษย  
         

ปจจุบันการวิจัยเปนกระบวนการหาความรูที่ไดรับการยอมรับวา ความรูที่ไดรับนั้นปน  
ความรูที่เปนที่นาเชื่อถือสามารถนําไปใชหรือประยุกตใชไดเปนอยางดี อยางไรก็ตามมนุษยเราไดมี
กระบวนการ หาความรูมาเปนเวลานานและความรูที่ไดหลายอยางก็ยังคงสามารถใชไดอยูในปจจุบัน 
วิธีการหาความรูนี้สามารถ แบงเปนยุคดังนี้ คือ ยุคโบราณ ยุคอริสโตเติล ยุคฟานซิสเบคอน  
ยุคปจจุบัน  

 

ยุคโบราณ  

1. โดยบังเอิญ (By Chance) หลายครั้งที่มนุษยไดพบความรูความจริงโดยบังเอิญ เชน 
นายพรานเดินปาไปพบ น้ําเมรัย อยูบนโพรงไม ซึ่งเกิดจากสัตวจําพวกนกจิกเอาขาวนึ่งแลวทําหลนไว 
บนคาคบไมซึ่งมีน้ําฝนตกคางไว เม็ดขาวไดแชน้ําเปนเวลาพอควร ทําใหแปงในเม็ดขาวกลายเปนแอ
ลกอฮอร ทําใหไดรับความรูความจริงในการทําเมรัย หรือสุราสาโท เปนตน   

2. โดยวิธีลองผิดลองถูก (By Trial and Error) ในยุคตน ๆ มนุษยไดพบความรูความ
จริงจากการลองผิดลองถูก เชน รับประทานอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งแลวทําใหรางกายแข็งแรง สมบูรณ 
อาหารบางชนิดรับประทานแลวมีพิษตอรางกาย จนไดความรูความจริงวาตอไปจะตองรับประทาน
อาหารชนิดใดจึงจะทําใหมนุษยดํารงอยูไดอยางสงบสุข นั่น เอง แลวจึงยึดถือและสืบทอดตอมา
เรื่อยไป 

3. โดยผูมีอํานาจ (By Authority) ในยุคโบราณมนุษยไดอยูอาศัยรวมกันเปนหมู มีการ
แสวง หาแนวทางในการอยูรวมกันอยางสงบสุข ความรูความจริงบางอยางถูกกําหนดโดยผูมีอํานาจ
เชน ผูนําชนเผาหรือผูที่คนในหมูเหลาใหความเคารพเชื่อถือ ไดกําหนดวิธีการปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติตาม
ความรูความจริงนั้นแลวจะทําใหอยูไดอยางสงบสุข จึงยึดถือเปนความรูความจริงเรื่อยมา 

 4. โดยธรรมเนียมประเพณี (By Tradition) ความรูตาง ๆ อาจจะไดรับมาจากการสืบ
ทอดประเพณีตอกันมา เชน พิธีกรรมตาง ๆ เชน พิธีการสูตรขวัญของชาวอีสาน ซึ่งมีความรูความจริง
เกี่ยวกับพิธีกรรม ขั้นตอน แนวปฏิบัติอันเปนความรูความจริง ที่คนรุนหลังจดจําและปฏิบัติตาม
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พิธีกรรมนี้ ซึ่งเชื่อวาหากประกอบพิธีกรรมแลวจะทํามีขวัญกําลังใจ มีความสงบสุข ประสบความโชคดี
และมีโชคลาภ เปนตน  

5.โดยผูเชี่ยวชาญ (By Expert) ในบางครั้งมนุษยอาจจะไดรับเอาความรูความจริงจาก
ผูเชี่ยวชาญ ในดานตาง ๆ เชน ดานดาราศาสตร ดานโหราศาสตร เปนตน ซึ่งมนุษยไดบันทึกและจดจํา
ความรูความจริงนั้น ๆ ไวโดยไมตองเขาเหตุผลที่นํามาอธิบาย 

6.โดยอาศัยประสบการณสวนตัว (By Personal Experience) นอกจากวิธีการท่ีมนุษย
ไดรับความรูจากที่กลาวขางตน มนุษยยังไดรับความรูความรูที่ตนเองไดรับจากประสบการณที่เกิด
ขึ้นกับตนเอง แลวบอกเลาสืบตอลูกหลาน เปนความรูความจริง  

โดยสรุป ในการรับรูความรูของมนุษยในยุคโบราณนั้น ไมไดอาศัยหลักเหตุผลใด ๆ มาก
นัก เพียงไดรับรู มาแลวปฏิบัติตาม เชื่อ หรือยึดถือ ความรูความจริงนั้น โดยไมไดพิสูจนใหแนชัด   

 

ยุคอริสโตเติล (Aristotle)  

อริสโตเติลเชื่อวา การที่มนุษยจะรับเอาความรูความจริงมานั้น จะตองอาศัยหลักของ
เหตุผล ในการจะเช่ือ หรือยึดถือความรูความจริงใดจําเปนจะตองไดรับการพิสูจนกอน ซึ่งกระบวนการ
ที่ทําใหไดความรูนี้เรียกวา Syllogistic Reasoning หรือเรียกวา วิธีอนุมาน (Deductive Reasoning) 

หรือ Aristotelian Deduction หรือวิธีอนุมาน (Deductive Reasoning) ซึ่งวิธีการนี้จะเริ่มที่กําหนด
ความรูความจริงขึ้นมา แลวพิจารณาวาตัวอยางหนึ่ง ๆ อยูในเงื่อนไขหรือไม แลวจึงสรุปเปนความรู
ความจริง ตัวอยาง เชน  

         ขอเท็จจริงใหญ - นกทุกชนิดมีปก 

         ขอเท็จจริงยอย - กาเปนนกชนิดหนึ่ง  
         ขอสรุป - กามีปก 

ยุคฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon)      

ฟรานซิส เบคอนได วิจารณวิธีอนุมานของอริสโตเติล วามีขอบกพรองสองประการ คือ  

1. ขอสรุปจะถูกตองหรือไม ขึ้นอยูกับขอเท็จจริงใหญและยอย หากขอเท็จจริงใหญไมถูกตอง แลวจะ
ทําใหขอสรุปที่จะเปนความรูความจริงนั้นไมถูกตองดวย  

ขอเท็จจริงใหญ - ปลาทุกชนิดมีเกล็ด 

ขอเท็จจริงยอย - ปลาดุกเปนปลาชนิดหนึ่ง 
ขอสรุป - ปลาดุกมีเกล็ด 

ขณะเดียวกันหากขอเท็จจริงใหญถูกตอง  ขอเท็จจริงยอยอยูภายใตเงื่อนไขของ
ขอเท็จจริงใหญ ยังทําใหขอสรุปไมถูกตอง เชน  
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ขอเท็จจริงใหญ - นกทุกชนิดออกลูกเปนไข 
ขอเท็จจริงยอย - เตาออกลูกเปนไข 
ขอสรุป -เตาจึงเปนนกชนิดหนึ่ง 

2. วิธีการอนุมานของอริสโตเติล ไมชวยใหพบความรูความจริงใหม ๆ จากตัวอยางขางตนจะเห็นวา ไม
มีความรูที่เกิดข้ึนใหม มีเพียงความรูเกาท่ีนํามาพิสูจนเทานั้น เบคอน จึงเสนอ วิธีอุปมาน (Baconian 

Induction) 

ขั้นที่ 1 เก็บรวบรวมขอมูลหรือขอเท็จจริงยอย 

ขั้นที่ 2. วิเคราะหขอมูลเพ่ือดูความสัมพันธระหวาง ขอเท็จจริงยอยเหลานั้น 

ขั้นที่ 3 สรุปผล (Conclusion)  

ขอเท็จจริงยอย - นกแตละชนิดมีปก  

ขอสรุป - นกทุกชนิดมีปก 

หลักอุปมานมี 2 แบบคือ 

      1. อุปมานอยางสมบูรณ (Perfect Induction) เปนการเสาะแสวงหาความรูโดยการเก็บรวบรวม 
ขอเท็จจริงยอย ๆ จากทุกหนวยของประชากร แลวจึงสรุปรวม  

      2. อุปมานที่ไมสมบูรณ (Imperfect Induction) เปนการเสาะแสวงหาความรูโดยการเก็บ
รวบรวม ขอเท็จจริงยอย ๆ จากบางสวนของหนวยประชากร แลวจึงสรุปรวม  

 

ยุคปจจุบัน 

ชารล ดารวิน (Charles Darwin ) นําวิธีอนุมานของอริสโตเติลและวิธีอุปมานของ 
เบคอน มารวมกัน เพราะเห็นวาทั้งสองวิธีจะมีประโยชนอยางมากในการท่ีจะคนความความรูความจริง 
และตรวจสอบความถูกตองความรูความจริงนั้น เมื่อรวมทั้งสองวิธีเรียกวา  วิธีการอนุมาน-อุปมาน 
(Deductive-Inductive Method)เปน 5 ขั้น 

1.ขั้นปญหา (Problem) เปนขั้นตอนที่เราจะสังเกตพบปญหาในความตองการความรู
ความจริงหนึ่งวา มีเหตุการหรือสภาพการณเปนอยางไร มีเหตุหรือปจจัยอะไรท่ีทําใหเกิดเหตุการณ
หรือสภาพการณนั้น        

2.ขั้นตั้งสมมติฐาน(Hypothesis) ในขั้นตอนนี้เราจะตองศึกษาและทบทวนความรูที่มี
อยูเดิมมาประกอบการพิจารณาวาคําตอบของปญหาในขั้นที่ 1 นั้นจะเปนอยางไร ซึ่งเรียกวา การ
ตั้งสมมติฐาน ซึ่งจะเปนแนวในการตรวจสอบวา สมมติฐานท่ีตั้งข้ึนนี้จะเปนจริงหรือไม       

3.ขั้นรวบรวมขอมูล(Gathering Data) ในขั้นนี้เราจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวของ มาอยางเพียงพอและตรงกับสิ่งที่ตองการศึกษา       
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4.ขั้นวิเคราะหขอมูล(Analysis) ในขั้นนี้จะเปนการนําขอมูลที่รวบรวมมาทําการ
วิเคราะหเพ่ือมาหาลักษณะรวมหรือสอดคลองกันของขอมูลเหลานั้น และพิจารณาวาขอมูลเหลานี้มีกี่
ลักษณะและแตกตางอยางไร เปนตน      

5.ขั้นสรุป(Conclusion) ในขั้นตอนน้ีเปนการนําผลการวิเคราะหมาแปลผลและตีความ
ผลการวิจัยที่พบ อันเปนการสรุปผลการวิจัยนั่นเองซ่ึงปจจุบันเรียกวา  วิธีการทางวิทยาศาสตร 
(Scientific Method) และเปนวิธีการหาความรูความจริงที่มีความนาเชื่อถือท่ีสุด การวิจัยไดนําเอา
วิธีการทางวิทยาศาสตรนี้ประยุกตเปนกระบวนการวิจัย ธรรมชาติของการวิจัย 

1. กระบวนการวิจัยจะตองไดจากขอมูลใหม  
2. จุดมุงหมายใหม หรือขอมูลเกา แตจุดประสงคใหม 
3. การวิจัยมุงที่จะหา ขอเท็จจริงใหม ทฤษฎีใหม 
4. การวิจัยเปนกระบวนการที่ใชเหตุผล 

5. การวิจัยตองมีการวางแผน ดวยความระมัดระวัง อยางมีระบบ 

6. การวิจัย ตองมีการบันทึก และรายงาน อยางละเอียด 

ลักษณะของการวิจัย 

    1. การวิจัยเปนการคนควาที่ตองอาศัยความรู ความชํานาญ และความมีระบบ 

    2. การวิจัยเปนงานที่มีเหตุผลและมีเปาหมาย  

    3. การวิจัยจะตองมีเครื่องมือหรือเทคนิคในการเก็บรวบรวมขอมูล ที่มีความเที่ยงตรง และเชื่อถือ
ได 
    4. การวิจัยจะตองมีการรวบรวมขอมูลใหมและ ความรูใหม  
     5. การวิจัยเปนการศึกษาคนควาที่มุงหาขอเท็จจริง  
     6. การวิจัยตองอาศัยความเพียรพยายาม ความซื่อสัตย กลาหาญ  

     7. การวิจัยจะตองมีการบันทึกและเขียนการรายงาน การวิจัย อยางระมัดระวัง 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

ในการดําเนินการวิจัยนั้นโดยปกติเราจะมีวัตถุประสงคสําคัญตอไปนี้  
1. เพื่อใชในการบรรยาย ผลที่ไดจากการวิจัยสามารถท่ีจําบรรยายลักษณะของสิ่งท่ี

ทําการศึกษาวิจัย นั้น วาเปนเชนไร อยูที่ใด มีกี่ประเภท มากนอยเพียงใด มีสภาพเปนอยางไร มีพัฒน
การหรือเปลี่ยนแปลงไปอยางไร หรือ มีปญหาอะไร มีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด เปนตน  

2. เพื่อใชในการอธิบาย ผลที่ไดจากการวิจัยจะสามารถบอกเหตุผลของส่ิงท่ีเกิดขึ้นได วามี
สาเหตุมาจากสิ่งใดหรือไดรับอิทธิพลจาก ตัวแปรใดหรือปจจัยใด รวมท้ัง ปจจัยใดมีอิทธิพลมากนอย
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กวากัน ซึ่งผูวิจัยอาจทดลองใสปจจัยลงไป ในสิ่งที่ศึกษาแลวสังเกตการเปล่ียนแปลงหรือปฏิกิริยาที่
เกิดข้ึน แลวจะชวยอธิบายไดวา การเปลี่ยนแปลงหรือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนั้น เปนเพราะสาเหตุใดหรือ
ไดรับอิทธิพลจากสิ่งใด     

3. เพื่อใชในการทํานาย ในบางครั้ง เราจําเปนที่จะตองทราบอนาคตของส่ิงที่ศึกษา วาเปน
เชนไร อันจะชวยใหมนุษยสามารถที่เตรียมการ ปรับตัวใหทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไดในอนาคต
ได ซึ่งการวิจัยนี้อาจจะอาศัยขอมูลที่เกิดขึ้น มาแลวในอดีตจนถึงปจจุบันแลวทําการวิเคราะหแนวโนม
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งอาจจะอาศัยวิธีการทางสถิติ หรืออาศัยประสบการณของผูเชี่ยวชาญหลาย ๆ 
คน เปนตน  

4. เพื่อใชในการควบคุม ในการดําเนินกิจกรรม อยางใดอยางหน่ึงซ่ึงตองการประสิทธิภาพ
และคุณภาพของงาน จําเปนที่จะตองเฝาติดตามการเปลี่ยนแปลง และมีการปรับปรุงการดําเนิน
กิจกรรมน้ัน ๆ อยูเสมอ ซึ่งเพื่อ ใหสามารถไดขอมูลที่ถูกตองทันเหตุการณและเพียงพอตอการตัดสินใจ 
แกปญหาและปรับปรุงงานนั้น ๆ จําเปนจะตองอาศัยกระบวนการวิจัยที่รอบรอบรัดกุมยิ่งขึ้น  

5. เพื่อใชในการพัฒนา ในการวิจัยจะชวยใหทราบสภาพความเปนอยู หรือสภาพการ
ดําเนินการใด ๆ วามีประสิทธิภาพ หรือมีปญหา หรือความตองการเพียงใด และสามารถทดลอง
แกปญหาหรือปรับปรุงสภาพการดําเนินงานใด ๆ อยูเสมอ ก็จะทําใหสภาพความเปนอยู หรือสภาพ
ดําเนินการใด ๆ ไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและสงผลตอคุณภาพของงานน้ัน อันจะสงผลตอ
ความสงบสุขของมนุษยนั่นเอง  

 

ประโยชนของการวิจัย 

1. ชวยใหไดความรูใหม ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ  
2. ชวยพิสูจนหรือตรวจสอบความถูกตองของกฏเกณฑ หลักการและทฤษฎีตางๆ  

3. ชวย ใหเขาใจสถานการณ ปรากฏการณและ พฤติกรรมตาง ๆ  

4. ชวยพยากรณผลภายหนาของสถานการณ ปรากฏการณและพฤติกรรมตาง ๆ ไดอยาง 
ถูกตอง 
    5. ชวยแกไขปญหาไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ  

    6. ชวยในการวินิจฉัย ตัดสินใจไดอยางเหมาะสม  

    7. ชวยปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

    8. ชวยปรับปรุงและพัฒนาสภาพความเปนอยู และวิธีดํารงชีวิตไดดียิ่งขึ้น 

    9. ชวยกระตุนบุคคลใหมีเหตุผล รูจักคิดและคนควาหาความรูอยูเสมอ 
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จรรยาบรรณของนักวิจัย 

1. การทําการวิจัยที่ตองใชกลุมตัวอยางเพ่ือทําการศึกษาวิจัย กลุมตัวอยางเหลานั้น
จะตองรับรูและยินยอมท่ีจะเปนกลุมตัวอยาง และมั่นใจวาตนเองจะไมไดรับความเสียหายหรืออันตราย
ใด ๆ  

2. การทําการวิจัยจะตองมีการรักษาผลประโยชนแกกลุมตัวอยาง โดยเฉพาะการวิจัยที่
ตองใชกลุมตัวอยางในการทดลองที่ตองเสี่ยงตออันตรายตอรางกายแลว ไมควรกระทํา ควรจะใชสัตว
อ่ืนแทนมนุษย เชน หนูในการทดลองยา เปนตน  

3. การทําการวิจัยที่ตองอาศัยขอมูลสวนบุคคลเพ่ือมาทําการวิเคราะห ซึ่งบางครั้งเปน
ขอมูลที่ตองการปกปด หรือเปนขอมูลดานลบของบุคคล ดังนั้น ผูวิจัยจะตองระมัดระวังไมเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคล นอกจากจะเปนผลการวิเคราะหในภาพรวมของกลุมตัวอยางท้ังหมด  

4. การทําการวิจัยจะตองมีความระมัดระวัง เพ่ือใหกลุมตัวอยางมีความปลอดภัยจาก
อันตรายตาง ๆ ทั้งทางดานรางกาย จิตใจของบุคคลอ่ืนซึ่งการวิจัยจะครอบคลุมไปถึง  

5. ผูทําวิจัยจะตองมีความซื่อสัตยและเปนกลางในเร่ืองที่ตนทําวิจัย ไมดําเนินการ โดย
ความลําเอียง ไมวาจะเปนขั้นตอนของการเลือกกลุมตัวอยาง การเก็บขอมูลการวิจัยหรือตีความผลการ
วิเคราะหขอมูล  

6. ผูวิจัยจะตองมีความรับผิดชอบในงานวิจัยของตน ไมวาจะเปนผลกระทบท่ีจะเกิด
ขึ้นกับกลุมตัวอยาง หรือผลการวิจัยที่ปรากฏผลออกมาจะตองเปนไปอยางสรางสรรค ไมเปนการทําขึ้น
เพ่ือทําลายความสงบสุขของคนในสังคม หรือทําลายบุคคลหรือกลุมบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

 

4.5 ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยที่ดีจะตองมีการดําเนินไปอยางเปนกระบวนการเปนขั้นตอน   แตละข้ันตอนมี
รายละเอียดที่สําคัญ ดังนี้ 

       1.  เลือกหัวขอที่จะทําการวิจัย  (Selecting  a  topic)  เปนขั้นตอนแรกของการวิจัย เมื่อจะทํา
วิจัย  ผูวิจัยเองจะตองรูวาจะทําเรื่องอะไร  เรื่องการวิจัยหรือหัวขอวิจัย  อาจเกิดจากความอยาก
รู  ความสงสัย  การฟง  การคน  การสนทนาการทํางาน  หรืออาจเกิดจากสภาพแวดลอมทั่ว  ๆ  ไป 
เปนตน 

        2.  ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของ  (Review  of  literature) หลังจากกําหนดเรื่องที่จะวิจัยจะตอง
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัย โดยศึกษาสาระความรู แนวความคิด ทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องน้ัน ในตํารา หนังสือ  วารสาร งานวิจัย  และผลงานวิจัยจะชวยใหทราบ
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วามีใครบางวิจัย มีผลการคนพบอะไรบาง มีวิธีดําเนินการอยางไร เครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห
อยางไรซ่ึงจะทําใหผูวิจัยมีความชัดเจนในเรื่องที่จะทําวิจัยมากข้ึน 

          3.  การออกแบบการวิจัย  (Research  design)  เปนโครงสราง  (Structure)  และแนวทาง
ในการดําเนินการวิจัยเพื่อใหตอบปญหาวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพท่ีสุด  (Kerlinger.  1986  :  279)   

การออกแบบการวิจัยเปนการวางกรอบการวิจัย   สวนการวางแผนการวิจัยจะ ปรากฎในรูป
โครงการวิจัย (Research  proposal) และเปนการวางรายละเอียดภายใตกรอบการวิจัย 

          4. สรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล (Instruction)  ดําเนินการสรางตามหลักและ
ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือประเภทน้ัน ๆ ซึ่งโดยท่ัวไปจะตองศึกษาวิธีการสรางเครื่องมือ การเขียนขอ
คําถาม การใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแกไข  การทดลองและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการ
ปรับปรุงเครื่องมือ  เปนตน 

          5. การเลือกกลุมตัวอยาง(Sampling)  ในกรณีที่ไมไดศึกษาจากประชากร และจะศึกษาจาก
กลุมตัวอยาง ก็ทําการเลือกกลุมตัวอยาง ตามวิธีการท่ีกําหนดไว 

          6.  การรวบรวมขอมูล  (Data  collection)  ในการวิจัยจะใชการรวบรวมวิธีใดนั้นก็ขึ้นอยูกับ
ขอคําถามหรือเครื่องมือ  เปนตน  การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยก็จะเก็บรวบรวมจากประชากรท่ี
ศึกษาหรือจากกลุมตัวอยางท่ีผูวิจัยไดกําหนดไวในแบบของการวิจัย 

        7. การวิเคราะหขอมูล  (Data  analysis)  เปนขั้นตอนท่ีตอจากข้ันการรวบรวมขอมูลเมื่อผูวิจัย
รวบรวมขอมูลมาแลวก็นํามาคัดเลือกขอมูลที่มีความสมบูรณ  แลวนํามาวิเคราะห  ซึ่งอาจจะวิเคราะห
ดวยมือหรือวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอรก็ใหผลเชนเดียวกัน 

        8. การแปลความหมายหรือการตีความขอมูล  (Interpretation)  เปนการนําตัวเลขจากการ
วิเคราะหขอมูลมาแปลความหมายวาผลการวิเคราะหเปนไปอยางไร  ซึ่งการแปลความหมายอาจจะใช
เกณฑหรือใชมาตรฐาน  จึงจะทําใหแปลความหมายไดถูกตอง  เชน  งานวิจัยเรื่องหนึ่งไดผลของ
คาเฉลี่ยในการปฏิบัติงานของพนักงานเทากับ  1.98  คา  1.98  คงยังบอกอะไรไมไดถาไมนําไปเทียบ 

เกณฑแลว  อาจบอกไดวา  พนักงานมีการปฏิบัตินอยปฏิบัติมาก  ปฏิบัติมากที่สุด  ลวน  สาย
ยศ  และอังคณา  สายยศ  (2538 : 229)  ไดเสนอแนะในเร่ืองของการแปลความหมายของขอมูล
เอาไววา  ในการแปลความหมายของการวิจัย  ควรแปลจากความเปนจริงอยางตรงไปตรงมา   
ไมควรใสความรูสึกเขามาเก่ียวของ 
 

          9.  เขียนรายงานการวิจัยและจัดพิมพ ขั้นนี้เปนขั้นสุดทายของการวิจัย ผูวิจัยจะตองเขียน
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รายงานตามรูปแบบของการเขียนรายงานการวิจัยประเภทนั้น ๆ  เพ่ือใหคนอ่ืนไดศึกษาคนควาอยาง
ละเอียดลึกซ้ึงตอไป 

 

4.6 การสรุปผลการวิจัย 

 การสรุปผลของขอมูล เปนการทําเพ่ือหาขอความรูและขอความจริงจากตัวเลขหรือขขอมูลเชิง
คุณภาพ ตลอดจนกระบวนการทางสถิติที่ได โดยมีหลักในการแปลผลและการสรุปผลขอมูลคือ จะตอง
แปลผลและสรุปผลใหอยูภายในขอบเขตของขอมูล และจุดมุงหมายของการวิจัยเปนหลัก  ไมควร
จะแปลผลหรือใหขอสรุปที่บิดเบือนไปจากขอเท็จจริง หรือใชอคติสวนตัวเขาไปเกี่ยวของดวย และ
สําหรับการอภิปรายผล เปนขั้นตอนท่ีผูวิจัยตองนําหลักการ ทฤษฎี กฎเกณฑ ตลอดจนผลการวิจัยมา
เปนแนวทางในการอภิปรายผล สวนการเสนอขอเสนอแนะเปนการชี้แนวทางการนําผลการวิจัยไปใช 
และเสนอปญหาวิจัยวา ควรจะทําเรื่องใดตอไป 

 หลักการการแปลผล การสรุปผล การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 หลังจากนักวิจัยไดวิเคราะหผลขอมูลจากการเก็บรวบรวมเปนขอมูลทางสถิติแลว ขั้นตอไปก็
คือการนําเสนอขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน เสนอเปนรูปกราฟเสน กราฟแทง กราฟวงกลม รูปตาราง 
หรือในรูปบทความ เพื่อการแปลผลขอมูล รวมถึงอภิปรายผลและขอเสนอแนะตอไป 

1. หลักในการแปลความหมายของขอมูล 
การแปลผลจัดวาเปนขั้นตอนสําคัญมากสําหรับการวิจัย เพราะเปนการกลาวถึงขอความจริงที่

คนพบ ซึ่งมีหลักในการแปลความหมายขอมูลดังนี้ คือ 

1.1 จะตองแปลผลอยูภายในขอบเขตของขอมูล จุดมุงหมายการวิจัย และประชากรท่ีศึกษา 
1.2 พยายามแปลความหมายของผลการวิเคราะหใหสอดคลองกับขอจํากัดของขอมูลและสถิติ 

และพยายามใชภาษาท่ีงาย แจมชัด และรัดกุม 

1.3 การแปลความหมายขอมูลจะตองใหสัมพันธกับผลการวิเคราะหขอมูล และจะตองตรงกับ
ความหมายของคาสถิติท่ีไดดวย 

1.4 การแปลความหมายขอมูลจะตองไมมีอคติ ใชความรูสึกสวนตัวหรือพยายามตีความ
บิดเบอืนไปจากขอเท็จจริงเพื่อใหเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และควรจัดทําดวยความ
รอบคอบ 

1.5 การใชคาเฉลี่ยตางๆ ในการวิเคราะหขอมูล ตองยอมรับวาคาเฉลี่ยเปนเพียงแนวโนมแบบ
หนึ่งเทานั้น ไมใชตัวแทนที่ดีของประชากร หรือตัวแทนที่แทจริงเสมอไป ดังนั้นควรใช
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อยางระมัดระวัง ยิ่งคากระจายของขอมูลมีมาก การแปลความหมายขอมูลอาจผิดพลาด
ไดงาย 

2. ขอพกพรองหรือความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการวิเคราะหและแปลผลขอมูล 
2.1 การคิดคํานวณคาสถิติผิดพลาด 

2.2 ใชกระบวนการทางสถิติ หรือเลือกใชสถิติไมเหมาะสม 

2.3 การแปลผลท่ีใชความรูสึกสวนตัวเขาไปเกี่ยวของดวย 

2.4 การสมมติคาสถิติข้ึนเอง เพ่ือการแปลความไดตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
2.5 ละเลยในขอจํากัดหรือขอบเขตของการวิจัย 

2.6 มีความสับสนในการแกปญหาและขอเท็จจริงที่คนพบ 

2.7 ผูวิจัยขาดจินตนาการ หรือความคิดสรางสรรค 
2.8 การแปลความหมายโดยการใชเหตุผลผิด 

3. หลักในการสรุปผลการวิจัย 
3.1 การสรุปผลตองข้ึนอยูกับขอมูลที่ไดเปนสําคัญ 

3.2 การสรุปตองสอดคลองกับขอเท็จจริง หลักการตางๆ ของธรรมชาติ 
3.3 การสรุปตองจํากัดภายในขอบเขตของปญหา และความรูที่ไดรับจริงๆ ไมกลาวอางถึงเหตุ

อ่ืนๆ ซึ่งไมใชผลการวิจัย 

3.4 การลงสรุปนั้นเปนการกลาวแตเพียงสั้นๆ รัดกุมตามปญหาการวิจัย 

3.5 การสรุปผลตองเปนคําตอบที่เกี่ยวของและสัมพันธกับปญหาวิจัย 

3.6 การสรุปผลเปนเรื่องของการคนพบขอเท็จจริง ไมรวมทัศนคติ หรือความคิดเห็นสวนตัว
เขาไปเกี่ยวของดวย 

3.7 การสรุปผลขอมูลควรเปนผลเนื่องมาจากการคิดไตรตรองอยางรอบคอบจากขอมูลและ
ขอเท็จจริงท่ีได 
 

 

4. หลักการอภิปรายผล 
การอภิปรายผลเปนขั้นตอนท่ีผูวิจัยจะทําภายหลังจากการสรุปผลการวิจัย หรือขอคนพบของ

การวิจัยของตนแลวโดยการนําหลักเหตุผล ทฤษฎี กฎเกณฑตางๆ ตลอดจนผลการวิจัยของผูอ่ืนมา
วิพากษวิจารณผลการวิจัยของตน ซึ่งอาจกระทําไดดังนี้ 
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1.1 ศึกษาทฤษฎี กฎเกณฑ หลักเหตุผลตางๆ ตลอดจนผลการวิจัยของผูอ่ืนเพื่อนํามาเปน
แนวทางในการอภิปรายผล ซึ่งสวนหนึ่งผูวิจัยอาจจะศึกษามาแลว ในขั้นตอน
การศึกษาเอกสารและการวิจัยที่เก่ียวของ 

1.2 พิจารณาผลการวิจัยสอดคลองหรือขัดแยงกับสมมติฐาน และผลการวิจัยของผูใดบาง 
1.3 พิจารณาขอบเขตและขอจํากัดของการวิจัย เพ่ือใหการอภิปรายผลอยูในขอบเขตของ

การวิจัย 

1.4 วิพากษวิจารณหรือใหเหตุผลที่ผลการวิจัยนั้น สอดคลองหรือขัดแยงกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไวตลอดจนเหตุผลที่ผลการวิจัยสอดคลองหรือขัดแยงกับผลการวิจัยของผูอื่น 
โดยใชทฤษฎีเหตุผลและผลการวิจัยของผูอื่นมาเปนแนวทางในการอภิปรายในกรณี
ผลการวิจัยสอดคลองกับสมมติฐานมาเปนแนวทางในการอภิปรายไดเลย 

 

5. หลักการเขียนขอเสนอแนะ  
การใชขอเสนอแนะ เปนขั้นตอนสุดทายที่ผูวิจัยจะกระทําในกระบวนการวิจัยแตละเรื่องโดย

ผูวิจัยจะชี้แนะแนวทางการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน และแนวทางในการวิจัยตอไป 

โดยทั่วไป การใหขอเสนอแนะของการวิจัยจะประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้ 
1.1 จุดออน ขอบกพรอง หรือขอจํากัดของการวิจัย หรือทั้งขอเสนอแนะในการ

แกปญหาเพื่อใหผูอานไดพิจารณาประกอบการตัดสินใจวา จะเชื่อผลการวิจัยนั้น
ไดเพียงใดและยังเปนขอเตือนในแกผูที่จะทําการวิจัยในเรื่องทํานองเดียวกัน   
ใ น ก รณี ที่ ทํ า ก า ร วิ จั ย ที่ ไ ม มี จุ ด อ อ นห รื อ ข อ บกพร อ ง ใ ด ๆก็ จ ะ ไ ม มี 
สวนนี้ 

1.2 แนวทางในการนําผลการวิจัยไปใชกลาวคือ ผลการวิจัยควรจะนําไปใชประโยชน
กับใคร ในเรื่องใด และมีแนวทางในการใชอยางไร 

1.3 แนวทางในการทําวิจัยตอไป กลาวคือ จากปญหาที่ผูวิจัยไดทําแลว สามารถทํา
การวิจัยเรื่องใดตอไปไดอีกซึ่งเรื่องที่จะเสนอควรเปนเรื่องใหมที่นาสนใจ               
และสามารถปฏิบัติตามไดจริงๆ 

กลาวโดยสรุปก็คือ การแปลผลขอมูลก็เพ่ือการหาขอสรุปของขอมูล เพ่ือขอความรูและ
ขอความจริงจากตัวเลข และกระบวนการทางสถิติที่ได โดยมีหลักในการแปลผลและการสรุปผลขอมูล 
คือจะตองแปลผลอยูภายในขอบเขตของขอมูล และจุดมุงหมายของการวิจัยเปนหลัก ไมควรจะแปลผล
หรือใหขอสรุปที่บิดเบือนไปจากขอเท็จจริง หรือใชอคติสวนตัวเขาไปเกี่ยวของดวย และสําหรับการ
อภิปรายผล เปนขั้นตอนท่ีผูวิจัยของนําหลักการ ทฤษฎี กฎเกณฑ ตลอดจนผลการวิจัยมาเปนแนวทาง
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ในการอภิปรายผล สวนการเสนอขอเสนอแนะเปนการชี้แนวทางการนําผลการวิจัยไปใช และเสนอ
ปญหาการวิจัยวา ควรจะทําเรื่องใดตอไป 

 

5.  หลักการและทฤษฎีการเรียนรูสําหรับผูใหญ 
 

5.1  ทฤษฎีการเรียนรูสําหรับผูใหญ 
ทฤษฎีการเรียนรูเปนส่ิงสําคัญในการจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบ

โรงเรียน จึงจําเปนตองใหความสนใจ และใหความสําคัญเพ่ือเปนแนวทางในการประยุกตใชให
เหมาะสม  ทฤษฎีการ เรี ยนรู ที่ นํ ามาประ ยุกต ใช ให เหมาะสมสํ าหรั บผู ใ หญนั้ น   โนลส                     
(สุวัฒน  วัฒนวงศ 2538: 30, อางถึงใน Knowles 1950: 57-58) ไดศึกษานักศึกษาผูใหญที่ผานมา
และสรุปเปนพ้ืนฐานของทฤษฎีการเรียนรูสําหรับผูใหญสมัยใหม ซึ่งมีสําคัญพอสรุปไดดังนี้ 

1.  ความตองการและความสนใจ ผูใหญจะถูกชักจูงใหเกิดการเรียนรูไดดี หากตรง
กับความตองการ และความสนใจของเขา 

2.  สถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตผูใหญ การเรียนรูของผูใหญจะไดผลดีถาหาก
ถือเอาตัวผูใหญเปนศูนยกลางในการเรียนการสอน  ดังนั้นในการจัดหนวยการเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือการ
เรียนรูของผูใหญ จึงควรยึดถือสถานการณตางๆ ที่เก่ียวของกับชีวิตผูใหญมิใชตัวเนื้อหาวิชาทั้งหมด 

3.  การวิเคราะหประสบการณ คือ การที่ผูสอนพยายามวิเคราะหประสบการณของ
ผูใหญแตละคนอยางละเอียด มีสวนใดพอที่จะนํามาใชในการเรียนการสอนไดบาง 

4.  ผูใหญตองการเปนผูนําตนเอง ความตองการที่อยูในสวนลึกของผูใหญคือ การมี
ความรูสึกตองการท่ีจะสามารถนําตนเองได ดังนั้นครูจึงควรมีบทบาทเปนผูรวมอยูในกระบวนการ
สืบคน หรือคนหาคําตอบรวมกันกับผูเรียน ไมควรเปนผูสื่อความรูแกนักเรียนและคอยทําหนาที่
ประเมินผลวาเขาคลอยตามหรือไม เพียงใด 

5.  ความแตกตางระหวางบุคคล ความแตกตางระหวางบุคคลจะมีเพ่ิมมากขึ้นในแต
ละบุคคลเม่ือมีอายุมากขึ้น  ดังนั้นในการสอนผูใหญจะตองคํานึงถึงรูปแบบของการเรียนการสอน เชน 
เวลาที่ไดทําการสอย สถานท่ีสอน และประการสําคัญคือ ความสามารถในการเรียนรูแตละชั้นของ
ผูใหญ ยอมเปนไปตามความสามารถของผูใหญแตละคน 

นอกจากน้ีแนวคิดตางๆ ซึ่งเปนหลักสําคัญในการเรียนรูของผูใหญมี 8 ประการ คือ 
(โกวิทย  แกวขาว 2530: 17-18) 

1.  ผูใหญ จะเรียนรูไดดีเมื่อเขาตองการท่ีจะเรียนยิ่งถาเปนการเรียนเพ่ือพัฒนา
ความรูความชํานาญของเขาดวยแลว จะเปนแรงจูงใจใหเขาตองการเรียนมากข้ึน และในทางตรงกัน
ขามเขาจะไมชอบเรียนเมื่อถูกบังคับ 
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2.  ผูใหญจะเรียนเฉพาะสิ่งท่ีเขามีความรูสึกวา มีความจําเปนที่จะตองเรียน ทั้งนี้
เพราะวาผูใหญจะเรียนเพ่ือนําไปปฏิบัติไดทันที หรือเพ่ือนําไปใชประโยชนในความกาวหนาในหนาที่
การงานนั่นเอง 

3.  ผูใหญเรียนรูโดยการกระทํา เนื่องจากการท่ีเขาไดมีโอกาสลงมือปฏิบัติงานดวย
ตนเองอยูเสมอๆ จะชวยใหเขามีความเขาใจไดดี และลืมไดยาก 

4.  ศูนยกลางเรียนรูของผูใหญอยูที่ปญหา และปญหาเหลานั้นจะตองเปนความจริง
ทั้งนี้เพราะผูใหญจะเรียนไดเร็วข้ึนถาไดเริ่มตนเรียนจากปญหา ประสบการณ หรือการปฏิบัติที่เปน
ความจริง 

5.  ประสบการณผลกระทบกระเทือนตอการเรียนรูของผูใหญ เพราะผูใหญมี
ประสบการณในชีวิตมากจึงควรเปดโอกาสใหเขาไดซักถาม เสนอความคิด หรือแมกระทั่งการไดขัดแยง
จะชวยใหผูสอนทราบแนวคิดของเขา และสามารถแทรกความรู ความคิดใหมๆ ใหเขาได 

6.  ผูใหญจะเรียนไดดียิ่งในบรรยากาศท่ีเปนกันเอง เพราะการเปนกันเองจะชวยให
ผูใหญมคีวามสบายใจ มีอิสระ และเกิดความพอใจท่ีจะเรียน 

7.  การสอนผูใหญ ควรจะใชวิธีการหลายๆ อยาง จะชวยใหเขามีโอกาสฟง เห็น และ
ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ซึ่งจะกอใหเกิดความเขาใจดีกวาการสอนวิธีเดียว แตทั้งนี้ตองคํานึงถึงความ
เหมาะสมอ่ืนๆ ดวย 

8.  ผูใหญตองการแนะแนว ไมใชคะแนน หรือการสอบ เขาเพียงแตตองการทราบวา
เขาทําไดถูกตองหรือไม ทําไดอยางไร เปนตน 

จากงานวิ จั ยของชาวต า งประ เทศ เ ก่ีย วกับผู ใหญ เ รี ยน รู ได อย า ง ไรนั้ น                     
(ปฐม นิคมมานนท 2534: 24-31) ไดกลาวถึงงานวิจัยของคอนราดและโจนส ผลการวิจัยนี้เปนที่สนใจ
มากชิ้นหนึ่งในอดีต ไดแก การวิจัยของ Harold  E.  Jones และ Herbert  S. Conrad  รายงานการ
วิจัยชิ้นนี้ชื่อวา  The Growth and Decline of intelligence  (ความเจริญ และความเสื่อมถอยของ
พัฒนาการดานเชาวปญญา) การวิจัยของคอนราดและโจนสไดกระทําในชุมชนบางแหงใน New  

England โดยนําภาพยนตรเขาไปฉายใหประชาชนดูในชวงภาพยนตรหยุดพักก็ไดเชิญชวนใหผูเขาชม
ตอบแบบทดสอบ  ซึ่งมีผูเขารวมตอบเปนจํานวนมาก สําหรับผูที่ไมไดไปชมภาพยนตรก็ไดสงเจาหนาที่
ไปทําการทดสอบถึงที่บาน ดวยวิธีการน้ีไดทําการทดสอบเชาวปญญาดวยแบบทดสอบชื่อ Army  

Alpha  Tests ไดทดสอบกับกลุมตัวอยางจํานวน 1,191 คน  ซึ่งมีอายุตั้งแต 10-16 ป เมื่อนําผลการ
ทดสอบไปจัดแสดงเปนกราฟเรียงตามลําดับอายุ ผลก็ออกมาอยางชัดเจนวาระดับเชาวปญญาของคน
เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วไปจนถึงอายุ 16 ป ขอสอบบางฉบับคะแนนจะสูงขึ้นไปจนถึงอายุ 18 -20 ป 
หลังจากนั้นคะแนนก็จะลดลงเร่ือยๆ อยางตอเนื่องจนปรากฏวาคะแนนเฉลี่ยของกลุมอายุ 50 ป 
เทากันพอดีกับของกลุมอายุ 16 ป และจากงานวิจัยของ ธอรนไดดเกี่ยวกับเรื่องเชาวปญญา ไดอาศัย
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หลักฐานการทดสอบกับประชาชนกลุมอายุตางๆ กัน ตั้งแต    14-50 ป ใชแบบทดสอบตางกันหลาย
ชุด  การฝกเขียนหนังสือในภาษาที่ไมเคยรูจักมากอนการแปลขอความเปนรหัส  ความเขาใจภาษาที่
คิดประดิษฐขึ้นมาใหม  การคาดคะเนน้ําหนักของสิ่งของ  การฝกทองจําบทกวี  นอกจากน้ีก็มีการ
ทดสอบตางๆ มากมาย ซึ่ง ธอรนไดดแสดงใหเห็นวา อายุของคนเราไมใชอุปสรรคสําคัญที่สุดของการ
เรียนรูนั่นคือ  ผูใหญทุกคนไมวาชายหรือหญิงสามารถเรียนรูสิ่งตางๆ ได นอกจากนี้นักจิตวิทยาชื่อ 
ไมลล (W.R.  Miles) ไดสรุปผลการวิจัยของ ธอรนไดดดวยวา “อายุไมมีสิทธิที่จะยับยั้งความใฝรูของ
คนเรา เราสามารถเรียนรูสิ่งตางๆ ไดไมวาชวงวัยใดในชีวิต”  ซึ่ง ธอรนไดดไดลบลางความเชื่อเดิมที่วา
เพดานสูงสูดในการเรียนรูของเราอยูที่อายุ 20 ป หลังจากนั้นประสิทธิภาพการเรียนรูก็จะลดลงเรื่อยๆ 
แต ธอรนไดดไดพิสูจนใหเห็นวาผูใหญสูงอายุก็สามารถเรียนรูสิ่งใหมๆ ไดโดยไปเขาเรียนการใช
คอมพิวเตอรเมื่ออายุ 65 ป และขอสรุปของธอรนไดด กลาววา การเรียนรูของผูใหญขึ้นอยูกับการ
ฝกหัดเปนประการสําคัญ รวมทั้งลอรจ (Irving  lorge) ไดวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูของผูใหญ และก็
ยืนยันวาผูใหญสูงอายุก็สามารถเรียนรูสิ่งตางๆ ไดดี เพดานการเรียนรูขยายออกไปถึงอายุ 75 ป 
แทนที่จะเปน 45 เหมือนความเชื่อแตเดิม 

 

5.2  แนวความคิดในการจัดการเรียนการสอนผูใหญ 
จากลักษณะดังกลาวที่แสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวางผูเรียนผูใหญและผูเรียน

ที่เปนเด็กนักเรียนแลวนั้น และเนื่องจากกลุมผูเรียนมีความแตกตางกันอยางหลากหลายไมวาจะเปน
อายุ ความสนใจ แรงจูงใจ พ้ืนฐานการศึกษา สถานภาพทางสังคม ฯลฯ  ดังนั้นผูสอนจึงควรรูและ
เขาใจผูเรียนเปนอยางดีจึงจะสามารถจัดกิจกรรมที่จะทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

สุวัฒน  วัฒนวงศ (2524: 68) ไดใหขอคิดถึงการนําเทคนิคตางๆ ไปใชในการเรียน
การสอนของผูเรียนผูใหญวา “เทคนิคและวิธีสอนผูใหญ อาจจะมีความเหมาะสมกับผูเรียนหรือ
กิจกรรมที่แตกตางกันออกไปในแตละสถานการณ   ดังนั้นนักการศึกษาผูใหญจะตองพิจารณาและ
วิเคราะหใหดีกอนที่จะใชเทคนิคแตละประเภท บางครั้งผูสอนอาจจะตองใชเทคนิคหลายประเภท
รวมกัน เพ่ือชวยในการดึงดูดความสนใจของผูใหญใหมากที่สุด” 

การเชื่อมโยงการเรียนรูกับการสอนผูใหญเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงวา ควรจะมีวิธการ
จัดการสอนอยางไร  ซึ่ง สุวัฒน  วัฒนวงศ  ไดกลาวถึงการเชื่อมโยงการเรียนรูกับการเรียนการสอน
ผูใหญอยางเหมาะสมกับลักษณะของผูเรียนดังนี้  (สุวัฒน  วัฒนวงศ 2533: 168-170, อางถึงใน Javis 
1983: 114-117X 
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ตารางที่  1  แสดงการเชื่อมโยงการเรียนรูกับการสอนผูใหญ 
ลักษณะการเรียนรูของผูใหญ วิธีการจัดการสอน 

1. การเรียนรูเปนความตองการข้ันพ้ืนฐานของ
มนุษย 

-  การสอนไมใชสิ่งที่มีความจําเปนและสําคัญมาก
นักในการเรียนรู แตจะเปนการอํานวยความ
สะดวกใหการเรียนรูเร็วขึ้น 

2. ผูใหญในฐานะผูเรียนชอบท่ีจะมีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนรู 

-  วิธีสอนทั้งหลายควรจะใชเพ่ืออํานวยความ
สะดวกมากกวาจะเปนการสั่งสอน 

3. ผูใหญสวนมากจะมีสิ่งเหลานี้ติดมาดวยคือ 

-  ประสบการณตางๆ 

-  ความหมายตอสถานการณการเรียนรู 
-  ความตองการในการเรียนรู 

-  ผูสอนควรใชประสบการณของผูเรียนใหมาเปน
ตัวประโยชนในการสอน 

-  ผูสอนควรสรางระบบความหมายทีมีอยูแลวให
ดีขึ้นดวยการบูรณาการความรูเขาดวย 

- ผูสอนควรชวยเหลือผูเรียนในการเรียนเพ่ือการ
ประยุกตมากกวาการสอนเฉพาะทฤษฎี 

4. ผูใหญจะมีลักษณะบางประการตอสถานการณ
ในการเรียนรู 

-  ความเชื่อมั่นในการเรียนรู 
-  ความชื่นชมในตัวเอง, การรับรูในตนเอง 
-  ผูเรียนจะเรียนรูไดดีถาหากไมมีการขมขูให

เกิดความกลัว 
- ผู เรียนตองการใหผูสอนปฏิบัติตอเขาใน

ฐานะที่เขาเปนผูใหญ 

-  ผูสอนควรสนับสนุนใหเกิดความมั่นใจดียิ่งข้ึน 

-  พยายามสนับสนุนสงเสริมใหควบคูไปกับ
ความรูที่เขาไดรับ 

-  สนับสนุนและสงเสริมใหผูเรียนมีประสิทธิภาพ
ดวยตนเอง 
-  สําหรับวิชาความรูใหมๆ ควรสงเสริมใหมีบังคับ
ความรวมมือกันมากกวาการแขงขัน 

-  ผูสอนควรวางตัวในลักษณะของผูอํานวยความ
สะดวกในการเรียนรู 

 

 

ที่มา : สุพัตรา  ศรีสุวรรณ , “การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมวิชาชีพทางไกลแบบสองทาง” 
(วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย              
ศรีนครินทรวิโรฒ, 2545), 64. 
 

5.3  หลักการสอนผูใหญโดยท่ัวไป 

วิธีการสอนผูใหญ (Andragogy) เปนแนวคิดใหมในการเรียนการสอนสําหรับวงการศึกษา
ไทย นักการศึกษาผูใหญชาวยูโกสลาเวียน ชื่อ ชาวิสวิค (Dusan Savicevic) ไดพยายามจะชี้ใหเห็น
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ความแตกตางระหวางวิธีการสอนเด็ก (Pedagogy) และวิธีการสอนผูใหญ สวนผูที่นําเขามาสูวง
การศึกษาผูใหญของสหรัฐอเมริกา ก็คือ โนลส (Knowles) โดยการตีพิมพในหนังสือ “Adult  

Leadership” เมื่ อป  ค .ศ .  1968และคํ านี้ ก็ ได รั บความนิยมกันมากข้ึน เรื่ อยๆ  ในบรรดา
สถาบันการศึกษาผูใหญทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา (สุวัฒน  วัฒนวงศ 2538 : 24) ตามทฤษฎีการ
สอนผูใหญนั้น มีอยู 4 ประเด็นใหญๆ ที่มีความสําคัญและเปนความเชื่อท่ีไดรับการยอมรับวาแตกตาง
ออกไปจากการสอนเด็กๆ คือ 

1.  การเปล่ียนแปลงดานมโนภาพแหงตน (Changes  in  Self-Concept) ทฤษฎี
การสอนผูใหญคาดวาจุดที่บุคคลบรรลุความสําเร็จในดานมโนภาพแหงตนในการเปนผูตนเองก็คือ 
ลักษณะทางจิตวิทยาของการเปนผูใหญ  ถาหากเขาเกิดความรูสึกวาตนเองไมไดรับการยอมรับใน
สถานการณตางๆ เลย  เขาอาจจะเกิดความเครงเครียดและอาจจะตอตาน และสิ่งท่ีสําคัญก็คือตอง
พยายามทําใหผูใหญเกิด “Self-directing” ในการเรียนการสอนใหมากท่ีสุดดวย 

2.  บทบาทของประสบการณ (The  Role  Experience) เราเชื่อวาบุคคลท่ีเริ่ม
บรรลุวุฒิภาวะแลว เขาก็จะไดสะสมประสบการณท่ีกวางขวางมากย่ิงขึ้น ซึ่งประสบการณนั้นนับวาเปน
แหลงที่มีคุณคาสูงยิ่งสําหรับการเรียนรู 

3.  ความพรอมในการเรียน (Readiness  to  Learn) บุคคลจะมีวุฒิภาวะและเกิด
ความพรอมในการเรียนรูอันเปนเหตุมากจากพัฒนาทางชีววิทยาและแรงกดดันทางดานความตองการ
เกี่ยวกับวิชาการ สวนที่เกิดความพรอมมากขึ้นก็คือ ผลพัฒนาของภาระหนาที่ซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับ
บทบาททางสังคม ในการสอนผูใหญนั้นผูใหญมีความพรอมที่จะเรียนรูสิ่งตางๆ ได ถาหากเขาเกิดความ
ตองการ 

4.  การสงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสม (Orientation  to  Learning) 
ผูใหญสวนมากมักจะมีการเรียนรูโดยอาศัยปญหาเปนศูนยกลาง ผูใหญเขามาเรียนและยุงเกี่ยวกับ
กิจกรรมทางการศึกษาก็เพราะวาเขาขาดความรู และประสบการณในการแกปญหาปจจุบัน  ดังนั้นเขา
ตองการท่ีจะนําไปใชในอนาคตอันใกลหรือโดยเร็วที่สุดหมายความวา ตองการนําเอาไปใชอยางปจจุบัน
ทันทีทันใด  ดังนั้นเขาจึงตองการไดรับการเรียนรูโดยอาศัยปญหาเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน 
(สุวัฒน  วัฒนวงศ 2538: 25, อางถึงใน Knowles 1978: 55-59) 

หลักเกณฑในการสอนผูใหญนี้เปนขอเสนอแนะของโนลส (สุวัฒน  วัฒนวงศ 2524 : 73-
76, อางถึงใน  M.S. Knowles 1954) ซึ่งโนลสไดเขียนไวในหนังสือชื่อ “Informal Adult  

Education” มีทั้งหมด 12 ประการดังตอไปนี้ 
1.  ผูใหญมีคามเขาใจและเห็นดวยกับจุดมุงหมายของวิชาท่ีเรียน นั่นคือถาตองการ

ใหผูใหญเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพแลว เขาควรจะไดทราบถึงจุดมุงหมายทั่วไปของวิชานั้น  โดยท่ี
เขาตองมองเห็นภาพโดยสวนรวมไดอยางชัดเจนและทิศทางท่ีจะดําเนินไปในการเรียนรู  ดังนั้นจึงมี
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ความสําคัญในการอธิบายถึงรายละเอียดของวิชา เปาหมายท่ีชัดเจนใหผูเรียนไดรับทราบในการพบกัน
ครั้งแรก 

2.  ผูใหญควรมีความตองการท่ีจะเรียนรู เนื่องจากวาโดยท่ัวไปแลวผูเรียนจะมาดวย
ความสมัครใจ แตผูสอนก็ตองใหกําลังใจกับผูเรียน เพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดความตองการเรียนดวย 

3.  บรรยากาศในการเรียนและสถานการณของการเรียนรูควรเปนกันเอง เนื่องจาก
การมีปฏิสัมพันธของสมาชิกในกลุม เปนแหลงของการเรียนรูที่มีความสําคัญยิ่ง ผูสอนสามารถให
ผูเรียนเกิดความรูจักคุนเคยกันได  โดยการใหผูเรียนแนะนําตัว ใหอธิบายรายละเอียดยอๆ เกี่ยวกับ
ประสบการณและความสนใจ 

4.  สภาพการณทางกายภาพทั่วๆ ไป ควรเปนที่พึงพอใจสําหรับผูเรียน ไดแก  การ
จัดโตะ เกาอ้ี และเคร่ืองมือเคร่ืองใช 

5.  ผูใหญควรจะมีสวนรวมในการเรียน และมีความรับผิดชอบตอกระบวนการเรียนรู
เพราะวาวิธีการท่ีดีที่สุดในการเรียนรูก็คือ การกระทํา ถาหากผูเรียนไดกระทําบางอย างหรือพูดแสดง
ความคิดเห็นบางอยาง ก็ยอมจะดีกวาการที่เพียงแตนั่งเฝามองดูคนอ่ืนๆ หรือนั่งฟงคนอ่ืนพูดเฉยๆ  
เทานั้น 

6.  การเรียนรูควรจะสัมพันธเกี่ยวของ และใชประสบการณของผูเรียนใหเปน
ประโยชนในการเสนอแนวคิดและความรูนั้น  ถาหากมีความหมายตอผูเรียนแลว ผูสอนควรจะไดปรับ
ใหเขากับประสบการณของผูเรียนทั้งหลายดวย ผูใหญโดยทั่วๆ ไปนั้น เรียนโดยอาศัยความสัมพันธ
ระหวางสิ่งที่ยังไมรูไปหาสิ่งที่รูแลว 

7.  ผูสอนควรจะรูเนื้อหาวิชาที่ตนสอนเปนอยางดี รวมท้ังจัดการเรียนการสอนให
ดําเนินไปอยางเหมาะสมดวย 

8.  ผูสอนควรจะมีความกระตือรือรนเก่ียวกับวิชาท่ีสอน เพราะจะมีผลทําใหผูเรียน
กระตือรือรนและเอาใจใสในการเรียนดวย ความกระตือรือรนนั้นนับไดวาเปนแรงจูงใจท่ีดีที่สุดสําหรับ
การเรียนรู 

9.  ผูใหญควรจะไดเรียนรูไปตามระดับความสามารถของตนเอง 
10.  วิธีการสอนที่ใชกับผูใหญควรแตกตางและแปรผันกันไปในแตละโอกาสหรือ

สถานการณของการสอน ผูสอนสามารถเลือกใชวิธีการสอนไดหลายรูปแบบตามความเหมาะสม 

11.  ผูสอนควรมีความรูสึกทางดานการเจริญงอกงาม นับวาเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญ
ตอทัศนคติของครู ที่เขาควรจะยอมรับวาประสบการณในดานการสอนนั้นชวยทําใหเขามีโอกาสในการ
พัฒนาตนเอง 

12.  ผูสอนควรมีแผนงานท่ียืดหยุนไดเกี่ยวกับการสอนจะชวยใหมีแนวความคิดท่ี
เดนชัดวาเขากําลังทําอะไรอยู  และจะทําอะไรตอไป 
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5.4  หลักการเรียนรูสําหรับผูใหญเพื่อใชในการฝกอบรม 
การเรียนรูในสถานการณหนึ่งๆ อาจเกิดขึ้นไดมากกวาหรือดีกวาในสถานการณหนึ่ง  ซึ่งมี

ความเกี่ยวของกับหลักการและทฤษฎีการเรียนรู (Learning  Theory) ที่กลาวมา ซึ่งผูดําเนินการ
ฝกอบรมตองคํานึงถึงอันจะสงผลสําเร็จตอการฝกอบรมดวยดี ดังตอไปน้ี 

1.  แรงจูงใจในการเรียนรู (Motivation  to  Learn) บคุคลจะเรียนรูไดดีเมื่อมีความ
ตองการเรียนรูในสิ่งนั้นๆ เชน  เพื่อการเปล่ียนแปลงอาชีพ เพ่ือความกาวหนาในหนาที่การงาน   หรือ
เพ่ือตองการคนควาความรูใหมๆ  เปนตน  ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับแรงจูงใจ ไดแก  ทฤษฎีแรงจูงใจของ 
มาสโลว (Maslow 1943) เปนลําดับความตองการของมนุษย (Hierarchy  of  Needs) ดังที่นํามา
แสดงโดย (สุวัฒน  วัฒนวงศ 2538: 90) 

ขั้นที่ 1  ความตองการดานรางกายและสรีรวิทยา (Bodily  Needs  of  

Physiological  Needs) เปนความตองการลําดับแรกสุด ไดแก อาหาร น้ํา ความตองการทางเพศ 
การตองการพักผอนนอนหลับ การไดหยอนใจ  เปนตน 

ขั้นที่ 2  ความตองการไดรับความปลอดภัย (Safety  Needs) มนุษยตองการ
แสวงหาความมั่นคง การปองกันภัยอันตรายตางๆ 

ขั้นที่ 3  ตองการความรักและการเขาเปนสมาชิกกลุม (Love  and  Belonging  

Needs) ตองการไดรับความอบอุน การยอมรับจากสมาชิกหรือเพ่ือนๆ ในกลุม ตองการทราบวาตนมี
ฐานะอยางไรในกลุมนั้น 

ขั้นที่ 4  ตองการไดรับการยกยองในดานชื่อเสียงและเกียรติยศ (Self-esteem  

Needs) เปนการไดรับความเคารพ ความเชื่อมั่นอ่ืนๆ ทําใหเกิดความรูสึกอิสระ มีเสรีภาพและมี
ชื่อเสียงดานตางๆ 

ขั้นที่ 5  ตองการไดกระทําตนตามความสามารถท่ีเปนจริง (Self-actualization) 
เปนความตองการสูงสุดของบุคคล เพ่ือแสดงถึงสิ่งที่เขามีความสามารถและศักยภาพที่จะกระทําได 

ความตองการเหลานี้จะเริ่มจากข้ันต่ําสุดและเพ่ิมขึ้นในระดับความพอใจ (Satisfaction) 
สูงข้ึนเรื่อยๆ ดังนั้นในการจัดการฝกอบรม ผูเขาอบรมตองไดรับประทานอาหาร มีความปลอดภัยใน
สถานที่พัก มีการยอมรับในกลุมสมาชิก ดังนั้นจึงพัฒนาสูความสําเร็จในขั้นตอๆ ไป 

สําหรับรูปแบบแรงจูงใจของเคลเลอร (Keller’s  ARCS  Model) ไดมีการนํามา
ประยุกตใชในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรมากขึ้น  ซึ่งมีองคประกอบ ดังตอไปน้ี 

1.  ความตั้งใจ (Attention) ความตั้งใจ ความสนใจของผูฝกอบรม การเอาใจใสและ
การเอาจริงเอาจังเปนปจจัยกระตุนการฝกอบรมแรกสุด เชน เริ่มตนคําถามตางๆ  ที่หลากหลาย สราง
กิจกรรมแนะนําตนเองเพ่ือสรางการมีสวนรวม จัดกิจกรรมและเทคนิคท่ีหลากหลาย ใชสื่อทัศนูปกรณ
ประกอบ  เปนตน 
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2.  ความสัมพันธเกี่ยวของ (Relevance) ผูฝกอบรมจะตองมองเห็นความสัมพันธ
และสิ่งที่เกี่ยวของกับงาน (ภารกิจ – หนาท่ี) ที่เขารับผิดชอบอยู ตลอดจนความสําคัญของการ
ฝกอบรม  เชน ดังคําตอบ ขอมูลจากผูเขาอบรมเพ่ือแสดงใหเห็นวาเกี่ยวของกับเขา แสดงความ
เกี่ยวของของเน้ือหาและหลักสูตรการฝกอบรมวาตรงกับความตองการและเปาหมาย อางถึง
ประสบการณและความรูเกาๆ ดวยการนํามาใชในการทํากิจกรรมฝกอบรม ใชกิจกรรมจําลอง 
(กรณีศึกษา บทบาทสมมติ) สาธิตใหเห็นวาขอมูล ทักษะตางๆ ในการฝกอบรมน้ันๆ สามารถนําไปใช
ปฏิบัติงาน  เปนตน 

3.   ความเชื่อมั่น (Confidence) แรงจูงใจในการเรียนรูจะเพ่ิมขึ้น เนื่องจากความ
เชื่อมั่นของผูฝกอบรม ซึ่งจะชวยใหสามารถบรรลุเปาหมาย และประสบความสําเร็จในกิจกรรมเพ่ือการ
เรียนรู  เชน  แสดงใหเห็นวาผูเขาอบรมจะบรรลุวัตถุประสงคและกิจกรรมในการฝกอบรมไดโดย
เริ่มตนดวยกิจกรรมท่ีประสบผลสําเร็จและแสดงใหเห็นวามีความสําเร็จเกิดขึ้นตลอดเวลาของกิจกรรม  
เปนตน 

4.  ความพึงพอใจ (Satisfaction) ผูฝกอบรมท่ีไดรับรางวัลจากภายนอก  เชน  
ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร จะมีความพึงพอใจในการฝกอบรมน้ันๆ แมนวาความพึงพอใจท่ีเกิดขึ้นจาก
ภายใน (Internal  Satisfaction) จะมีความสําคัญมากกวา เพราะสามารถจูงใจบุคคลไปสูการเรียนรู
เพ่ิมข้ึนในกิจกรรมอ่ืนๆ ตอไปในอนาคต  เชน  ใหโอกาสในการแสดงทักษะและผลงานของตนเอง และ
แสดงการสงเสริมสนับสนุนชมเชยใหรางวัล ใหการเสริมแรงและชมเชยถึงความสําเร็จ  เปนตน 

เนื่องจากบุคคลมีความแตกตางกันมาก ซึ่งมีเอกลักษณเฉพาะตัว ดังนั้นการสังเกต
พฤติกรรมต้ังแตเร่ิมตนจะชวยใหสามารถจัดกิจกรรมใหสอดคลองเหมาะสมในการสนองตอความ
แตกตางนั้นๆ ได เพ่ือความสําเร็จของการเรียนรูในการฝกอบรม 

1.  สภาพแวดลอมในการเรียนรูที่เหมาะสม (Comfortable  Learning  

Environment) ประสบการณเดิมในการเรียนรู การฝกอบรม อาจทําใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดความ
กลัว (Fear) หรือ ความวิตกกังวล (Anxiety)  เชน  การผิดพลาด การถูกหัวเราะเยาะ หรือคิดวาตนจะ
ไมสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดอยางดีพอ  เปนตน  ดังนั้นการสรางความสัมพันธ (Relationship)  กันจะ
เปนการชวยใหเกิดการสื่อสารระหวางกันทั้งระดับความคิด ( Intellectual) และระดับอารมณ
ความรูสึก (Emotional  Level) ซึ่งจะนําไปสูการส่ือสารในดานเนื้อหา พฤติกรรมการเปนกันเอง การ
ไมเปนพิธีการมาก การใหความสนใจในระดับบุคคลเพ่ือลดความขัดแยงภายในกลุม การจัด
หองฝกอบรมท่ีจะชวยใหเกิดปฏิสัมพันธ ( Interaction) ระหวางสมาชิกไดสะดวก การไดรูจักชื่อเลน 
การกีฬา หรืองานอดิเรกจะชวยใหบรรยากาศสภาพแวดลอมสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูในการ
ฝกอบรม 
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2.  ความตองการในการเรียนรูและวิธีการเรียน (Learning  Need  and  Styles) 
ผูเรียนมีความตองการเปนของตนเองรวมถึงรูปแบบในการเรียนรู (Style  of  Learning) เชน ตองการ
รับฟงแบบชั้นเรียนในระบบ (Formal  Class) เปนตน ดังนั้นการจัดกลุมผูฝกอบรม การจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย การปรับเปล่ียนวัสดุและอุปกรณใหสอดคลองกับความตองการของแตละกลุม แตะละ
บุคคลจะสงผลตอความสําเร็จของเปาหมายการอบรมไดอยางรวดเร็ว 

3.  ความรูเดิมและประสบการณเดิม (Previous  Knowledge  and  Experience) 
ผูใหญเปนแหลงความรูที่ทรงคุณคา (Rich  Resource) หากสามารถนําการเชื่อมโยงความสัมพันธ
ระหวางความรูเดิมและความรูใหมๆ จะทําใหการเรียนรูมีคุณคาและความหมายมากขึ้น แตความรูเดิม
ประสบการณเดิมถูกฝงแนนจนเกิดเปนนิสัยและรูปแบบความคิดทําใหเกิดการปดกั้นความรูใหมๆ ได  
ดังนั้นการใหการยอมรับนับถือในประสบการณเดิมที่มีอยู และแสดงใหเห็นถึงกิจกรรมที่มีขึ้นสัมพันธ
กับความรูเดิมท่ีมีอยูจะกอใหเกิดการตอตานทางความคิดและการตองการรูที่นอยลงได 

4.  เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู (Learning  Content  and  Activities) โนลส 
(Knowles, 1980) ไดใหขอคิดเห็นในประเด็นนี้วา “...ความไววางใจที่สําคัญสําหรับเทคโนโลยี
สมัยใหมทางการศึกษาผูใหญ คือ ทิศทางของเทคนิคในการพยายามใหผูใหญไดมีสวนในขบวนการ
วิเคราะหความตองการของตนเอง (Self  Diagnosis) เพ่ือการเรียนรูตอเนื่อง ใหเขาไดวิเคราะห
วัตถุประสงคในการเรียนรูของตนเอง กําหนดกิจกรรมการเรียนรู ตลอดจนการประเมินความกาวหนา
ในการเรียนรูกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว...” ซึ่งในชวงป พ.ศ. 2523-2533 กระบวนการเรียนรูที่มี
อิทธิพลในวงการธุรกิจ คือ การเรียนรูดวยตนเอง (Self  Directed  Learning)  หรือ การจัดการ
เรียนรูดวยตนเอง (Self  Managed  Learning)  เชน  การฝกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On  the  

Job  Training) การจัดตั้งศูนยการเรียนรู (Learning  Centers)  เปนตน  ซึ่งจะทําใหบุคคลไดเรียนรู
ตามศักยภาพของตนเอง (Own  Pace) ซึ่งก็สอดคลองกับ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ ป 2542  ที่
สนับสนุนใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong  Learning) การฝกอบรมท่ีมีการจัดใหมีกิจกรรมการ
ทดสอบกอนเรียน (Pre-Test) หรือ การใชแบบสอบถามเพ่ือใหผูฝกอบรมไดประเมินความรู ทักษะ 
หรือทัศนคติ และยังสามารถประเมินตนเอง (Self  Evaluation) หลังการฝกอบรมดวยการใหมีการ
นําเสนอความกาวหนาและผลงานสุดทายดวยผูฝกอบรมเอง 

5.  ปญหาที่เปนจริงและการประยุกต (Realistic  Problems  and  Applying) การ
เรียนรู และทักษะในผูใหญตองสามารถแกไขปญหาหรือแนวทางไดทันที  (Immediate  Solution) 

เพราะผูใหญตองการเรียนรูจากสภาพปญหาเปนสําคัญ (Problem  Centre) ไมไดมุงเพียงเน้ือหาวิชา 
หรือเนนเฉพาะขอมูล  ดังนั้นในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมจึงควรประยุกตความรู 
และทักษะที่เปนประโยชนในชีวิตประจําวัน เชน การวางแผนดวยตนเอง การอภิปราย การสาธิต และ
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การนําเสนอส่ิงที่ตนไดเรียนรูจากการฝกอบรม เปนตน จะเปนประโยชนตอตนเอง และองคกรตอไป
หลังจากการฝกอบรมในทันที 

6.  สติปญญาและสภาพรางกาย (Mental  and  Physical) การมีสวนรวมในทุกชวง
ของกิจกรรมการเรียนรู (Players) จะชวยใหประสิทธิภาพในการเรียนรูมากกวา เปนผูดู (Spectators)  

ดังนั้นเทคนิคการฝกอบรมดวยการมีสวนรวม (Participatory  Techniques) ประกอบกิจกรรมตางๆ 
เชน การมีสวนรวมดวยวาจา (Oral  Participation) ดวยการซักถามปญหา การอภิปราย การรวม
นําเสนอขอมูล และการรายงานผลดวยการพูด การมีสวนรวมดวยการเขียน (Written  Participation) 
ดวยการทดสอบยอย การเขียนตอบคําถาม การใหเขียนแผนพับ การมีกิจกรรมกลุม ( Group  

Activity) ดวยการอภิปรายกลุม การเลนเกม กรณีศึกษา การเลนกิจกรรมเปนทีม การมีกิจกรรมทาง
รางกาย (Physical  Activity) ดวยวิธีการสาธิต การฝกภาคปฏิบัติ การผลิตชิ้นงาน เปนตน จะชวยให
เกิดการกระตุนเตือนผู เรียนใหเรียนรูรวมกัน การเรียนรูเปนขั้นเปนตอน พฤติกรรมรายบุคคล 
บรรยากาศการเรียนรู ที่สําคัญผูฝกอบรมตองปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองนั่นเอง 

7.  เวลาในการเรียนรู (Sufficient  Time  for  Learning) การหยุดพักระยะสั้นๆ 
(Short  Break ไมนานเกิน 30 นาที) ในระหวางการเรียนและการฝกอบรม เพ่ือใหขอมูลและความรู
ใหมไดสงผานเซลลสมองไปเก็บไวในหนวยความจําซึมซับสิ่งท่ีไดเรียนรูไปแลวไดดียิ่งขึ้น การนําเสนอ
ในลักษณะภาพรวม (Big  Picture) หรือเนื้อหาภาพรวมทั้งหมด (Overview) ซึ่งจะทําใหเห็น
ความสัมพันธความเกี่ยวเน่ืองกันของแตละกิจกรรมและเนื้อหา เกิดจินตนาการ จะทําใหการเรียนรูมี
ความคงทนมากขึ้น (Effective  Retention) การแบงเนื้อหาออกเปนสวนยอยๆ โดยใชชวงเวลาไม
นานเกินไป (ไมเกิน 20 นาที) แลวเปดใหมีการซักถามและการอภิปรายแลกเปลี่ยนไดบางจะชวยเรง
เรา กระตุน ความเอาใจใสและดึงความต้ังใจผูเขารับฟงไดดีขึ้นดวย 

8.  การฝกภาคปฏิบัติหรือการประยุกต (Practice  or  Apply  Learning) การฝก
ปฏิบัติไมใชเฉพาะในทักษะวิชาทางดานอาชีพ (Vocational  Skill) แตความสัมพันธระหวาบุคคลก็
ควรตองฝกใหชํานาญ (Interpersonal  Skill) การฝกดวยวิธีบทบาทสมมติ การฝกในสถานการณ
จําลอง (Simulation) โดยอาศัยหลักการเรียนรูจนแจมแจง (Over  learning) โดยอาศัยการกระทําซ้ํา
บอยๆ (Repetition) ในเนื้อหาเดิมๆ แตใชวิธีการท่ีแตกตาง แลวทบทวนทุกครั้งหลังจบบทเรียนจะทํา
ใหเกิดความจําในระยะยาว (Long  Term  Memory) ก็จะกอใหเกิดการตกผลึกดานสารสนเทศ และ
ทักษะตางๆ เปนวิธีการที่สําคัญมากท่ีจะชวยใหการฝกอบรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

9.  การวัดสมรรถภาพหรือผลงาน (Measures  of  Competence  or  

Performance) การวัดผลการเ รียนรู ต องกําหนดวัตถุประสงค เชิ งพฤติกรรม  ( Behavioral  

Objective) โดยอาศัยจากพฤติกรรมปลายทาง (Terminal  Behavior) ซึ่งทั้งผูฝกอบรม ผูดําเนินการ
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ฝกอบรม วิทยากร ตองเขาใจและเปนไปในทิศทางเดียวกัน แตในแตละองคการ ในแตละบุคคลตอง
พิจารณาการปฏิบัติงานจากบทบาทหรือภาระงานท่ีไดมาตรฐานการทํางานท่ีกําหนดไว 

 
5.5  หลักการเรียนรูของผูใหญผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

ผูใหญมีการเปลี่ยนแปลงวิธีรับรูจากเดิมท่ีพ่ึงพาผูอื่นไปสูการเปนผูชี้นํา และพ่ึงพาตนเองได 
โดยผูใหญจะสะสมประสบการณตางๆ มากมาย จนกระทั่งสามารถนําประสบการณมาใชเปน
ทรัพยากรแหงความรูที่มีคุณคาและพรอมที่จะเรียนเพ่ือมุงพัฒนาตนเองเปนสําคัญ และตองการนํา
ความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในการแกปญหาที่เกิดข้ึนในชีวิตจริงไดทันที 

Knowles  91979) เชื่อวา ผูใหญแตละคนเปนผูซึ่งมีวุฒิภาวะที่สมบูรณ จึงมีความตองการ
และความสามารถท่ีจะเปนผูชี้นําตนเอง ในการใชประสบการณในการเรียนรูการระบุความ พรอมที่จะ
เรียนของตนเอง และจัดการเรียนรูเพ่ือแกปญหาในชีวิตของตนเองได และไดกลาวถึงหลักการจัด
การศึกษาของผูใหญไว 4 ประการ  ดังนี้ 

1.  มโนทัศนของผูเรียน (Concept  of  the  Learner) ผูเรียนมีบทบาท
เปลี่ยนแปลงจากการท่ีตองพ่ึงพาผูอ่ืนเปนผูที่สามารถชี้นําตนเองได ผูสอนจึงมีหนาที่ที่จะสนับสนุนให
ผูเรียนสามารถชี้นําตนเองไดตามความตองการของผูเรียนแตละบุคคล 

2.  บทบาทของประสบการณของผูเรียน (Roles  of  Learners  Experience) 
ผูเรียนมีประสบการณที่คอยๆ สะสมมาตลอดชีวิต  ซึ่งประสบการณเหลานี้จะเปนแหลงความรูสําหรับ
การเรียนรูของตนเองและผูอ่ืน  ผูเรียนจะเขาใจและสามารถเรียนรูประสบการณไดมากกวาการไดรับ
การบอกกลาวจากผูสอน วิธีการเรียนรูจึงอยูบนพ้ืนฐานของการใชประสบการณของผูเรียนเปนสําคัญ 

3.  ความพรอมที่จะเรียนรู (Readiness  to  Learn) ผูเรียนจะเรียนรูเมื่อรูสึกวาตน
ตองการท่ีจะเรียน การเรียนรูควรสนองความตองการของผูเรียนท่ีตองการจะนําไปใชแกปญหาในชีวิต
จริงไมวาจะเปนปญหาทางบาน หรือการทํางาน การเรียนรูควรจัดขึ้นเพ่ือความตองการของผูเรียนและ
จัดลําดับตามความสามารถและความพรอมที่จะเรียนของผูเรียนแตละคน 

4.  การนําไปสูการเรียนรู (Orientation  to  Learn) ผูเรียนพยายามแสวงหาความรู
ความสามารถทีจ่ะนําไปใชแกปญหาในชีวิตปจจุบันไดจริงโดยมองการเรียนรูวาเปนกระบวนการพัฒนา
ความรูและความสามารถของแตละบุคคลเพ่ือใชแกปญหาไดทันทีทันใด การเรียนรูจึงควรเกี่ยวของกับ
ชีวิตจริง และสามารถนํามาใชปฏิบัติไดประโยชนอยางทันที 
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5.6  การประยุกตหลักการเรียนรูของผูใหญกับการฝกอบรม 

หลักการเรียนรูของผูใหญที่กลาวมาขางตน เมื่อนํามาประยุกตใชในการฝกอบรม 
ผูดําเนินการฝกอบรมจึงมีหนาที่หลักคือ เปนผูอํานวยความสะดวก ผูใหการปรึกษา หรือผูนําการ
เปลี่ยนแปลง โดยจัดเตรียมกระบวนการที่เกี่ยวของกับการเรียนรูของผูเรียน  ดังนี้ 

1.  สรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
2.  จัดโครงสรางหรือกลไกสําหรับการวางแผนการเรียนรูรวมกัน 

3.  วิเคราะหความตองการเรียนรูของผูเรียน 

4.  กําหนดวัตถุประสงคและเนื้อหาท่ีสนองตอความตองการเรียนรูของผูเรียน 

5.  ออกแบบประสบการณเพ่ือการเรียนรูของผูเรียน 

6.  ดําเนินการใหเกิดประสบการณการเรียนรูดวยวิธีการและสื่ออุปกรณที่เหมาะสม 

7.  ประเมินผลการเรียนรูและวิเคราะหความตองการเรียนรูอีกครั้ง เพ่ือดูความ
ตองการการเรียนรูนั้นไดรับการตอบสนอง 

สุวัฒน  วัฒนวงศ (2547) ไดกลาวถึงหลักการ 9 ประการ ที่มีสวนสนับสนุนและสงเสริม
การเรียนรูของผูใหญ (Adult  Learning) และจะเปนการชวยใหการฝกอบรมประสบความสําเร็จดวยดี 
ปจจัยที่สงเสริมการเรียนรูของผูใหญเหลานั้นมีสวนสัมพันธกันอยางมากในการเรียนรูและการฝกอบรม
ผูใหญ  โดยคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 

1.  แรงจูงใจในการเรียนรู  ผูดําเนินการฝกอบรมควรพิจารณาและใหความสําคัญกับ
แรงจูงใจในการเรียนรูเพราะบุคคลจะเรียนรูไดดี หากมีความตองการในการเรียนสิ่งนั้นๆ ซึ่ง
ผูดําเนินการฝกอบรมควรมีทัศนคติที่ดีตอผูเขารับการอบรม  โดยมีความกระตือรือรนในการจูงใ จ 
ผูเรียนดวยการใชน้ําเสียงท่ีไพเราะ สายตาที่เปนมิตร ภาษาทาทางในการชักชวนใหผูเขาฝกอบรมเกิด
ความสนใจและกระตือรือรนในการจัดกิจกรรมตางๆ และสําหรับการใหผูเขาฝกอบรมเกิดความรูสึก
ไดรับการยอมรับ ควรใหเขามีสวนชวยเหลือในการอภิปรายกลุม หรือรวมสาธิตกิจกรรมที่มีความถนัด
การเขารวมเปนสมาชิกในการทํางานกลุม  เมื่อผูเขารวมการอบรมคนใดมาชวยเหลือกิจกรรมแลว
วิทยากรควรใหการยกยอง ชมเชยตอหนาสมาชิกทุกๆ คน 

2.  สภาพแดลอมในการเรียนรูที่เหมาะสม สภาพแวดลอมในการเรียนรูตองมีความ
สะดวกสบายเหมาะสม  ตลอดจนไดรับความไววางใจและการใหเกียรติผูเรียน โดยทําความสนิทสนม
และสรางบรรยากาศระหวางวิทยากรกับผูเขาอบรมในวันแรก จะชวยสรางบรรยากาศในการเรียนรู 
(Learning  Climate) 

3.  ความตองการในการเรียนรูและวิธีการเรียน ความตองการในการเรียนรูและ
วิธีการเรียนควรคํานึงถึงความตองการในการเรียนของแตละบุคคล และรูปแบบการเรียนรู (Learning  

Styles) ที่มีความหลากหลา ผูดําเนินการฝกอบรมและวิทยากรจึงควรดําเนินกิจกรรมใหหลากหลาย
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และมีความสัมพันธเกี่ยวของกับความตองการในการเรียนรูของบรรดาสมาชิกท่ีแตกตางกันไป  เพ่ือให
สอดคลองกับความตองการของผูเขาอบรมแตละกลุม และตองจัดกิจกรรมการฝกอบรมใหสัมพันธกับ
ความตองการของผูเขาอบรมแตละกลุม และตองจัดกิจกรรมการฝกอบรมใหสัมพันธกับความตองการ
ทั้งของแตละคนหรือความตองการ และนํามาปรับเปนแผนปฏิบัติการ (Action  Plans) เพ่ือให
โครงการฝกอบรมมีความสัมพันธกับการนําไปใชในการทํางานจริง (Job  Relate  Project) ความรู
เดิมและประสบการณ (Previous  Knowledge  and  Experience) ผูดําเนินการฝกอบรมตอง
คํานึงถึงความรูเดิมและประสบการณ (Experience) อันมีคุณคา 

4.  เน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู ผูดําเนินการฝกอบรมควรพิจารณาถึงการดูแล
และใหความสําคัญกับเน้ือหาและกิจกรรมในการเรียนรูซึ่งผูเขาฝกอบรมสามารถท่ีจะวินิจฉัยความ
ตองการของตัวเองได  แตเราก็อาจจะใชแบบสอบถาม และการทดสอบกอนเรียน โดยจัดการกอนเร่ิม
การฝกอบรม  เพ่ือใหผูเขารับอบรมไดประเมินความรู ทักษะ หรือทัศนคติในดานตางๆ อาทิ ทักษะใน
การส่ือสาร การรับรูตอวัฒนธรรมรูปแบบการบริหารงาน  เปนตน  ทําใหผูเขาอบรมสามารถระบุ
สถานการณของเขาวาตองการจะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบาง 

5.  ปญหาที่เปนจริงและการประยุกตใหความสําคัญเกี่ยวกับปญหาที่สอดคลองกับ
ความจริง (Realistic  Problems) และนําการเรียนรูไปใชในการแกปญหา โครงการฝกอบรมควรจะ
จัดใหเกี่ยวของกับปญหาที่เฉพาะเจาะจงมากกวาจะเปนเรื่องท่ัวๆ ไป ในการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรการฝกอบรม  จึงควรประยุกตความรูและทักษะใหเปนประโยชนตอชีวิตประจําวันโดยที่
สามารถจะพิจารณาไดหลายๆ ประเด็น  เชน  ใหเขาวางแผนดวยตนเอง มีการอภิปลายใชวิธีการสาธิต 
และการนําเสนอสิ่งที่ตนไดเรียนรูจากการอบรม  ซึ่งสิ่งเหลานี้เขาก็จะสามารถนําไปประยุกตกับงาน
ประจําที่รับผิดอบอยูได และจะเปนประโยชนโดยตรงกับองคกร และหนวยงาน ถาหากผูเขาอบรม
สามารถนําผลการฝกอบรมไปใชไดทันทีทันใด 

6.  สติปญญาและสภาพรางกาย (Mental  and  Physical) การมีสวนรวมนี้ ทั้ง
ทางดานสติปญญา และดานรางกายในการจัดกิจกรรมการเรียนรูจะชวยใหเกิดการกระตุนเตือนให
ผูเรียนใหเรียนรูรวมกัน และมีการเรียนรูอยางเปนขั้นตอนอีกดวย สิ่งที่สําคัญในวิธีการเรียนรูดวยการมี
สวนรวมน้ี ก็คือ ผูเรียนในฐานะผูเขาอบรมจะเกิดการปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองตลอดเวลา เปนการ
เรียนรูที่ไดผลท่ีสุด เนื่องจากเปนการเรียนรูของจริง (Real  Thing) นั่นเอง 

7.  เวลาที่ใชในการเรียนรู (Sufficient  Time  for  Learning) เวลาที่ใชในการ
เรียนรูควรใหมีเวลาอยางพอเพียงในการเรียนรูโดยเฉพาะการเรียนรูขอมูลใหม การฝกทักษะใหมๆ 
และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
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8.  การฝกภาคปฏิบัติหรือการประยุกต (Practice  or  Apply  Learning) การฝก
ภาคปฏิบัติหรือการประยุกตเปนการใหโอกาสในการฝกภาคปฏิบัติ จนเกิดผลดีหรือการนําความรูไป
ประยุกต 

9.  การวัดสมรรถภาพหรือผลงาน (Measures  of  Competence  or  

Performance) การวัดสมรรถภาพหรือผลงานโดยใหผูเรียนไดแสดงศักยภาพ หรือสมรรถภาพในการ
เรียนรูจนกระท่ังเขาไดแลเห็นถึงความกาวหนาวา สามารถบรรลุเปาหมายได 

สําหรับการจัดการเรียนการสอนสําหรับผูใหญ มีสิ่งควรคํานึง  ดังนี้ 
1.  การสรางแรงจูงใจ  โดยสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และ

สนองตอความตองการภายในของผูเขาฝกอบรม และสรางบรรยากาศไมเครงครัดเกินไป 

2.  การสนับสนุน โดยตระหนักและเขาใจถึงคุณลักษณะของผูใหญที่ชี้นําตนเองได 
3.  การประสานสัมพันธ ควรจัดการอบรมใหอยูในสภาพการณที่สมดุลระหวางผูให

และผูเขาฝกอบรม  โดยมีลักษณะประสานสัมพันธใหความรวมมือกันทั้งสองฝาย 

4.  การนําประสบการณมาใช  โดยการรูจักที่จะชักจูงเชื่อมโยงความรูใหมๆ ให
ความสัมพันธกับความรูและประสบการณเดิมของผูเขาฝกการอบรม และอาจนําประสบการณเดิมมา
ยืนยันในความรูทักษะ ทัศนคติที่ไดรับใหม 

5.  การนําเนื้อหาที่ เกี่ยวของกับชีวิตจริงมาใช ไดแก ชีวิตการทํางานหรือ
ชีวิตประจําวันและจัดกิจกรรมเสริมตางๆ ที่สัมพันธกับความเปนจริง และควรมีการทบทวนและให
ขอสรุปเปนผลปอนกลับใหกับผูเรียน 

6.  การจัดบรรยากาศใหผูเขาฝกอบรมรูสึกมีความตองการมีสวนรวมในการถามหรือ
แสดงออกซ่ึงความคิดเห็นในกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง 

7.  การแกปญหา  โดยพิจารณาประสบการณของผูเขาฝกอบรม ประโยชนในการ
เรียนรูรวมกัน เปดโอกาสใหผูเขาฝกอบรมมีการแลกเปล่ียนประสบการณในการแกปญหารวมกัน 

8.  การเปดโอกาสใหผูรวมอบรมไดมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ทุกคนมีโอกาสไดใช
ประสบการณของตนเอง ผูอ่ืนและวิทยากร ทําใหขยายความสนใจไดกวางขวางข้ึน รูจักการเรียนรูสิ่ง
ใหมๆ ซึ่งมีผลตอการพัฒนาเปลี่ยนแปลงทัศนคติและสามารถเขาใจตนเองและผูอ่ืนไดมากข้ึ 

ในปจจุบันหลายองคการในประเทศไทยไดหันมาสนใจในความสําคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศกันมากข้ึน  เนื่องดวยเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถชวยอํานวยความสะดวก  และลด
ขั้นตอนในการทํางานหลายดาน รวมทั้งยังชวยลดคาใชจายบางอยางใหกับองคกรดวย  ในดานการ
ฝกอบรมก็เชนเดียวกัน  เทคโนโลยีสารสนเทศไดกาวเขามามีบทบาทมากข้ึน มีการประยุกตใชระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรเขามาใชในการฝกอบรม เรียกวา การฝกอบรมบนเว็บ ซึ่งชวยใหผูเรียนสามารถ
เขาศึกษาบทเรียนไดตามความสามารถ และความตองการของผูเรียน มีความอิสระในการเรียนรูทั้ง
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ดานเวลาและสถานท่ี กอใหเกิดประโยชนมากมายตอองคกร คือ ทําใหพนักงานไมเสียเวลาในการ
ทํางานประจํา ชวยลดคาใชจายในการฝกอบรม เชน คาเดินทาง คาอาหาร คาที่พัก คาวิทยากร  เปน
ตน  ถึงแมนการฝกอบรมบนเว็บในการจัดการเร่ิมตนจะมีอุปสรรคในดานเทคโนโลยีหลายอยาง ความ
ไมพรอมในดานบุคลากรผูเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีคาใชจายสูงในการจัดทําหลักสูตร แตปจจุบันเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความกาวหนาอยางรวดเร็วพัฒนาเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  ซึ่งในอนาคตคาดวาปญหา
อุปสรรคตางๆ เหลาน้ีจะหมดไปรวมทั้งตนทุน คาใชจายจะถูกลง ดังนั้นการฝกอบรมบนเว็บจึงเปนท่ี
นาจับตามองวาในอนาคตจะมีบทบาทและความสําคัญมากข้ึนในการนํามาใชเพ่ือพัฒนาทรัพยากร
มนุษยขององคกรในประเทศไทยใหมีคุณภาพ 

 
6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

นภดล  ฤกษสิริคุภกร (2550 : ง) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
แบบพาโนรามาเสมือนจริง 360 องศา เรื่องปาชายเลน ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศกึษาปที่ 1 จังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
แบบพาโนรามาเหมือนจริง 360 องศา เรื่องปาชายเลน ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพ่ือ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน ของผูเรียน ที่เรียนจบจากบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียแบบพาโนรามาเหมือนจริง 360 องศา เรื่องปาชายเลน 3)เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ซึ่งกลุมตัวอยางไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 46 คน  ผลการวิจัยพบวา 
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยสรางขึ้นมีคา 80.62 / 86.54 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยทางสถิติที่ .05 และ
ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ผูวิจัยสรางขึ้นอยูในระดับมากท่ีสุด 
(4.62) 

ณัฐวรรณ  เฉลิมสุข (2551 : ง) ไดวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนรูดวยบทเรียน
มัลติมีเดียฝกทักษะวิชาศิลปศึกษา เรื่องการออกแบบตกแตงเบื้องตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
5 ที่มีความสามารถทางศิลปะแตกตางกัน มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) หาประสิทธิภาพบทเรียนมัลติมีเดียฝก
ทักษะเร่ืองการออกแบบตกแตงเบื้องตนดวยบทเรียนมัลติมีเดียฝกทักษะของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
5 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝายมัธยม) ที่มีความสามารถทางศิลปะ
ตางกัน 3) เปรียบเทียบผลการฝกปฏิบัติจากการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียฝกทักษะของผูเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝายมัธยม) ที่มี
ความสามารถทางศิลปะตางกัน 4) ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนบทเรียนมัลติมีเดียฝก
ทักษะเรื่องการออกแบบตกแตงเบื้องตน  ผลการวิจัยพบวา 1)บทเรียนมัลติมีเดียฝกทักษะวิชา
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ศิลปศึกษาเร่ือง การออกแบบตกแตงเบ้ืองตนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
ที่กําหนดคือ 82.33/81.67 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3)ผลจากการเปรียบเทียบผลงานดาน
ทักษะดวยการเรียนบทเรียนมัลติมีเดียฝกทักษะเรื่องการออกแบบตกแตงเบื้องตนพบวาคะแนนผลงาน
ปฏิบัติของผูเรียนในกลุมเกง กลุมกลาง และกลุมออน มีคาเฉลี่ยตางกัน ความสามารถทางศิลปะของ
ผูเรียนหลังจากการเรียนรูดวยบทเรียนมัลติมีเดียฝกทักษะผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดานทักษะแตกตางกัน 
ตามระดับความสามารถผูเรียน 4) ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนมัลติมีเดียฝกทักษะ เรื่องการ
ออกแบบตกแตงเบ้ือตนอยูในระดับมาก (X = 4.38,SD=0.16) 

นลินพร  แกวศศิวิมล (2552 : ง) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
เรื่องการใชกาวซีเมนตสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาโยธา มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) 
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องการใชกาวซีเมนตสําหรับนักศึกษาระดับประการศนียบัตร
วิชาชีพ สาขาโยธา และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน
เรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องการใชกาวซีเมนต 3)
ศึกษาความพึงพอใจของผู เรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่องการใชกาวซีเมนต 
ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 83.87/82.58 ซึ่งสูงกวา
เกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาและหลังเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) นักศึกษามีความ
พึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียอยูในระดับมาก 

พิเชษ  ทองนาวา (2553 : ง) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบ
พาโนรามาเสมือนจริง เรื่อง พระราชวังสนามจันทร สําหรับนักศึกษาชวงชั้นที่ 3 มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) 
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบพาโนรามาเสมือนจริงเรื่อง พระราชวังสนามจันทร ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80 2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของผูเรียน ที่
เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบพาโนรามาเสมือนจริง เรื่อง พระราชวังสนามจันทร              
3) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบพาโนรา
มาเสมือนจริง เรื่องพระราชวังสนามจันทร ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียแบบพาโนรามาเสมือนจริง เรื่องพระราชวังสนามจันทร มีประสิทธิภาพเทากับ 83.22 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความ
พึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด 

วรรณพันธุ  ออนแยม (2552 : ง) ไดวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาศักยภาพการทํา
วิจัยจากงานประจําของพนักงานวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
ปจจัยตางๆ ที่สงผลตอการพัฒนาศักยภาพการทําวิจัยจากงานประจํา และเพ่ือศึกษาปญหาขอขัดของ
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และแสวงหาแนวทางขอเสนอแนะเพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขใหการพัฒนาศักยภาพการทําวิจัยจากงาน
ประจําใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ผลการวิจัยพบวาดานปจจัยสวนบุคคล ประสบการณในการทํางาน 
เปนปจจัยที่สงผลกระทบตอการพัฒนาศักยภาพการทําวิจัยจากงานประจํา เพราะบุคลากรตองมี
ความรู ความชํานาญในงานของตนเองกอนที่จะทําวิจัยดานปจจัยลักษณะงาน เรื่องงานท่ีมีความสําคัญ 
การมีสวนรวมในงาน ความมีอิสระในการทํางาน โอกาสกาวหนาใ  นการทํางาน ผูบริหาร/หัวหนางาน 
คาตอบแทน/ทุนสนับสนุน เวลาที่ใชในการทําวิจัย ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือและอุปกรณ เปน
ปจจัยที่สงผลระดับปานกลางตอศักยภาพการทําวิจัยจากงานประจํา ซึ่งในดานลักษณะผลจากการ
สัมภาษณ มีผลแตกตางจากผูที่ตอบแบบสอมถาม โดยพบวา ในดานการมีโอกาสกาวหนา และ
สภาพแวดลอมท่ีเสริมใหมีแรงจูงใจไดแก ทุนสนับสนุน  เพ่ือนรวมงาน  ผูบังคับบัญชา  และความรู
ดานการวิจัย เปนปจจัยที่สงผลในระดับมาก ในการพัฒนาศักยภาพการทํางานวิจัยจากงานประจํา 
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบปญหาและอุปสรรค ที่สงผลตอการพัฒนาศักยภาพการทําวิจัยจางาน
ประจําดังนี้ บุคลากรมีภาระงานมากทําใหไมมีเวลาในการทําวิจัย และบุคลากรยังมีความรูในดานการ
วิจัยระดับนอย วิทยาลัยฯควรมีการกระตุนใหพนักงานทําวิจัยมากขึ้นยอกเหนือจากการใหทุน
สนับสนุน วิทยาลัยฯควรทําใหพนักงานเห็นวาการทําวิจัยแลวไดความกาวหนาอยางอ่ืนๆอาทิ นํา
ผลงานวิจัยมาเปนตัวที่เพ่ิมคะแนนในการประเมินงาน หรือเลือนระดับ หรือปรับเงินเดือน และใหไดรับ
การยกยองอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้ หัวหนางานหรือผูบังคับบัญชาควรใหการสนับสนุนและวิทยาลัย
ควรจัดอบรมเร่ืองการวิจัยเชิงลึกทีละขั้นตอน โดยเฉพาะเร่ืองสถิติ แกพนักงานระดับปฏิบัติการใหมาก
ขึ้น 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพ่ือสรางและ
พัฒนาชุดฝกอบรม เรื่อง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัยสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาโดยแบงเปนขั้นตอนดังนี้ 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2.  ตัวแปรที่ศึกษา 
 3.  ระเบียบวิธีการวิจัย 

 4.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 5.  ขั้นตอนการสรางเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 6.  วิธีดําเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล 

 7.  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 

 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน            

คณะวิศวกรรมศาสตร ในป พ.ศ. 2556  มหาวิทยาลัยมหิดลจํานวน  145  คน 
1.2  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ไดแก พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ไดมาจากอาสาสมัครเปนกลุมทดลอง จํานวน 30 คน  
 

2.  ตัวแปรที่ศึกษา 
2.1 ตัวแปรตน (Independent Variable) การอบรมดวยชุดฝกอบรม เรื่อง      

การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 

2.2 ตัวแปรตาม (Independent Variable) 

2.2.1  ผลสัมฤทธิ์ของการอบรมดวยชุดฝกอบรม เรื่อง การพัฒนางาน
ประจําสูงานวิจัยสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

2.2.2 ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีอบรมดวยชุดฝกอบรม 
เรื่อง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 
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3.  ระเบียบวิธีการวิจัย 

 การดําเนินวิจัยครั้งนี้การวิจัยมีกลุมตัวอยางในการทดลองเพียงกลุมเดียวผูวิจัยจึงใช
รูปแบบการวิจัยดังนี้ 
 

 แบบแผนการทดลอง 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยและพัฒนา ผูวิจัยไดดําเนินการตามแบบแผนการวิจัยแบบ   
One Group Pretest –Posttest Design  (มาเรียม  นิลพันธุ 2547: 142-144) 

 

สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
T1 X T2 

 

เมื่อ   T1  คือ  ทดสอบกอนการเรียน(Pre-test) 

     X  คือ  การอบรมดวยชุดฝกอบรม 
  เรื่อง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 

T2  คือ  ทดสอบหลังการเรียน (Post-test) 

 

4.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 การดําเนินวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือในการนําไปใชในการวิจัย ประกอบไปดวย  เคร่ืองมือใน
การวิจัย ดังนี้ 
 4.1 แบบสัมภาษณอยางมีโครงสรางชุดฝกอบรมเร่ืองการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 
 4.2 ชุดฝกอบรมเรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  
  4.2.1 ชุดฝกอบรมเร่ืองการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย  
  4.2.2 คูมือการใชงานชุดฝกอบรมเร่ืองการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยซึ่งอธิบาย
ขั้นตอนการใชงานอยางละเอียดเพื่อใหผูเรียนไดศึกษาข้ันตอนการใชงานชุดฝกอบรม ไดอยางถูกตอง 
  4.2.3 สื่อประสมใชในการทํากิจกรรมรวมกันของผูเรียน 
 4.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จากการอบรมเร่ืองการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยแบบ
ปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 
 4 . 4  แ บ บ ส อ บ ถ า ม ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ข อ ง บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น                     
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีตอชุดฝกอบรมเร่ืองการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 
จํานวน 20 ขอ 
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5.  ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 ผูวิจัยดําเนินการสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือแตละประเภท ดังน้ี 

 5.1 แบบสัมภาษณอยางมีโครงสราง  
 ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางนี้เพื่อวัตถุประสงคในการนําไปใชทําการสอบถาม
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ ผูเชี่ยวชาญ เพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบกิจกรรมในชุดฝก
อบรม เรื่อง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดลมีข้ันตอนการสรางดังนี้ 
  5.1.1 ศึกษาทฤษฎี   เนื้อหา  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุดฝกอบรมเรื่องการ
พัฒนางานประจําสูงานวิจัยและการวัดผลประเมินผล  
  5.1.2 นําทฤษฎี และขอมูลที่ไดจากการศึกษาและวิเคราะหเนื้อหามาสรางแบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสรางโดยศึกษาวิธีการสรางจากเอกสารและตําราที่เกี่ยวของเพ่ือนํามาสราง
ประเด็นสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝกอบรม 

  5.1.3 นําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสม 
และความถูกตองของเนื้อหาและภาษา กอนนําไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ มีขอคําถามตอไปน้ี 

  ขอคําถามประเด็นที่ 1 การวิเคราะหเนื้อหา  หลักการและทฤษฎี การส่ือสาร
เพ่ือใหผูเรียน เรียนรูดวยตนเอง 
  ขอคําถามประเด็นที่ 2 การออกแบบชุดฝกอบรมลักษณะของเนื้อหา  โดย
นําเสนอเนื้อหาตามลําดับขั้น 

  ขอคําถามประเด็นที่ 3 การจัดกิจกรรมในชุดฝกอบรม ลักษณะของเน้ือหา ซึ่ง
เปนเนื้อหาที่ใชจัดการเรียน , การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 
  ขอคําถามประเด็นที่ 4  การใชสื่อในการจัดการเรียนรู  สื่อประกอบการเรียนรูจะ
มีในชุดฝกอบรมเร่ือง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย , คูมือการใชงาน 

  ขอคําถามประเด็นที่ 5 การจัดการเรียนรู เปนการเรียนดวยตนเองโดยใชชุด
ฝกอบรมเร่ือง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 
  5.1.4 นําแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้น นํา ไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจและ
ปรับปรุงแกไขอีก 1 ครั้ง  
  5.1.5 นําแบบสัมภาษณอยางมีโครงสราง ใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา การพัฒนางาน
ประจําสูงานวิจัย และผูเชี่ยวชาญดานชุดฝกอบรม ดานละ 3 ทาน โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคา 
IOC  วามีคาดัชนีความสอดคลองไมนอยกวา 0.5 โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาดังนี้  
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  +1 หมายถึง  มีความแนใจวาเน้ือหา กระบวนการเรียนรูดวย  
     ชุดฝกอบรมและการวัดผลประเมินผลมีความสอดคลอง 
    0  หมายถึง  มีความไมแนใจวาเน้ือหา กระบวนการเรียนรูดวย  

     ชุดฝกอบรมและการวัดผลประเมินผลมีความสอดคลอง 
  -1 หมายถึง  มีความแนใจ เนื้อหา กระบวนการเรียนรูดวย  

     ชุดฝกอบรมและการวัดผลประเมินผลไมมีความสอดคลอง 
  5.1.6 นําขอมูลท่ีไดจากผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหคาเฉล่ียของขอคําถามที่มีคาดัชนี
ความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ใชในแบบสัมภาษณ และปรับปรุงแกไข   ขอคําถามที่ยังไมสมบูรณ 
จากนั้นทําการปรับปรุงแกไข มาสงอาจารยที่ปรึกษาและใชในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

 พบวาดัชนีความสอดคลอง (IOC ) ที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทานแลว 
ไดคาดัชนีความสอดคลอง 0.67 – 1.00 

  5.1.7 นําแบบสัมภาษณอยางมีโครงสราง สัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา         
การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย และผูเชี่ยวชาญดานชุดฝกอบรม ดานละ 3 ทาน  

 

สรุปผลจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานชุดฝกอบรม จํานวน 3 ทาน  
 ขอคําถามที่ 1 ทานคิดวาชุดฝกอบรมเรื่อง "การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล" ควรมีองคประกอบ
อยางไร 

ชุดฝกอบรมเร่ือง "การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย สําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล" ควรมีมัลติมีเดีย รวมทังใชการศึกษาในลักษณะ
ออนไลน เพ่ือความสะดวกในการเขาถึงขอมูล เชน WBT, E-TRAINGER ,E-BOOK  

  ขอคําถามที่ 2  ทานคิดวาควรนําเสนออยางไรเพ่ือใหนาสนใจ 

ควรนําเสนอบนเครือขายโดยเสนอตัวอยางผลงานวิจัย R2 R ที่มีคุณภาพและ
ประสบความสําเร็จ  และมีการสรางการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับโปรแกรม เพ่ือกระตุนใหเกิดการ
เรียนรูระหวางผูเรียนกับผูสอน และควรออกแบบขอความใหอานงาย เนื้อหาไมสั้น-ยาวเกินไปสามารถ
เขาถึงเนื้อหาไดจริง รวมทั้งใชกราฟก-การตูน หรือ Clip Video  มาใชประกอบการนําเสนอ 

  ขอคําถามที่ 3  กิจกรรมและสื่อที่ใชประกอบการสรางชุดฝกอบรมเรื่อง “การ
พัฒนางานประจําสูงานวิจัย สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล” ควรมีลักษณะแบบใด 
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ควรมีกิจกรรมที่ใหผูอบรมมีผลแลกเปลี่ยนเรียนรู จะเปน Face to Face หรือบน
ออนไลน เชน WBT, E-TRAINGER, E-Leaning และเพ่ิมแบบทดสอบใหเปนในรูปแบบเกม หรือการ
จับคูเพ่ือความนาสนใจของผูอบรม  
  ขอคําถามที่ 4 ทานคิดวาชุดฝกอบรม เรื่อง “การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล” ควรประกอบดวยส่ือ
รูปแบบใดบางท่ีเหมาะสม 

ขึ้นอยูกับเนื้อหาและความเหมาะสมของผูอบรม เพ่ือผลลัพธของงาน แตความ
เหมาะสมชของส่ือจะตองสามารถวัดและประเมินผลได ควรมี LMS Learning Manage System ใน
การจัดการเพ่ือความสามารถในการบริหารจัดการบนเครือขาย สวนใหญจะอยูในรูปของออนไลน เชน 
E-book  
 

  ขอคําถามที่ 5  การวัดและการประเมินผลหลังการฝกอบรมเรื่อง “การพัฒนา
งานประจําสูงานวิจัย สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล”
ควรใชวิธีวัดและประเมินผลแบบใด 

ควรวัดและประเมินผลเชิงประจักษมากกวาความรู Cognitive เชน ประเมินจาก
การไดมาซึ่งหัวของานวิจัย R  To R โดยผานจากการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆ หรือวัด
จากองคความรูและจากชิ้นงานที่มอบหมาย 

  ขอคําถามที่ 6  ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการใชชุดฝกอบรม เรื่อง “การพัฒนา
งานประจําสูงานวิจัย สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล” 
ควรใชเวลานานเทาใด อยางไร 

ตามความสามารถของผูเรียนและความแตกตางระหวางบุคคล แตไมควรนานมากอาจ
เกิดความเบ่ือหนายได เวลาที่เหมาะสมไมควรเกิน 2 วัน หรือขึ้นอยูกับความสามารถของแตละบุคคล  
แตโดยทั่วไปจะใชระยะเวลาในการถายทอดความรูดานวิจัย 1 เดือน ระยะเวลาการเขียนและพัฒนา
หัวขอ 1 เดือน  
  ขอคําถามที่ 7  ขอดีและขอจํากัดของชุดฝกอบรม เรื่อง “การพัฒนางานประจําสู
งานวิจัย สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล” 

- ขอดี 
   สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง รวมทั้งเปนประโยชนในการนําไปประยุกตใชในการ
ทํางาน และสามารถพัฒนาความรูและทักษะของบุคลากรไดเปนอยางดี 
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- ขอจํากัดและแนวทางการแกไข 
  ขอจํากัดในเรื่องของความแตกตางระหวางบุคคล ความสามารถในการใชสื่อฝกอบรม 
แนวทางการแกไขตองมีผูเชี่ยวชาญคอยดูแลหลังจากการเรียนรูและนําไปใชจริง  รวมทั้งลักษณะของ
สื่อที่หลากหลายอาจชวยใหเปนทางเลือกของผูเรียน  

1.1 แบบสัมภาษณอยางมีโครงสราง ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
 

ขอสรุปจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 ทาน 

 ขอคําถามที่ 1  ทานคิดวาเนื้อหาการนําเสนอในชุดฝกอบรม เรื่อง "การพัฒนางาน
ประจําสูงานวิจัย สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ควรมี
เนื้อหาในประเด็นใดบาง 
 ควรมี Intro เรื่อง R2R วามีความสําคัญอยางไร และมีประโยชนอยางไรตอองคกรและตอ
ตนเอง รวมทั้งเนื้อหาที่มีอยูมีความเหมาะสม หากเปนไปไดควรเพ่ิมหัวขอและการนําผลลัพธไปใชงาน 
กับ คณะฯ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 

 ขั้นตอนการวิจัย คือการคนปญหา มีวัตถุประสงคชัดเจน มีการศึกษาตัวอยาง เครื่องมือ 
แบบสัมภาษณ และกลุมตัวอยาง วามีการนําเสนอขอมูลอยางไร ตั้งสมมติฐานจากขอมูลแวดลอง เปน
การคิดเปนระบบระบบ ถาสําเร็จจะทําใหคนพัฒนาตัวเอง และมองถึงความสําคัญถึงกระบวนการ
ทํางานประจํา แกปญาแบบกระบวนการทางสังคม และมีเหตุผล 

 ขอคําถามที่ 2  ทานคิดวาควรจัดลําดับเนื้อหาการอบรมหรือเนื้อหาหลักสูตรอยางไร  
 ใหลําดับการนําเสนอเน้ือหา จากความยากนอย-มาก โดยเริ่มจากงานที่ผูเขาอบรมเขาใจ
งานตัวเอง แลวคอยเรียบเรียงทําใหม และยกตัวอยางจากภายนอก เพื่อเพ่ิมความเขาใจ หรือจัดลําดับ
ตามระเบียบวิธีวิจัย 

 ขอคําถามท่ี 3 ชุดฝกอบรมเรื่อง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย สําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร ควรใชสื่อในรูปแบบใด เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงไปสูเนื้อหา 
 ใชสื่ออิเล็กทรอนิกส E-Book, Website,CAI เพราะเปนการเผยแพรความรูและผลงาน ได
อยางรวดเร็ว รวมทั้งยังสามารถจัดทําเปน KM ใหกับองคกรไดตอไป  

ขอคําถามที่ 4 วิธีการอบรม เรื่อง "การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย สําหรับบุคลากร
สายสนับสนุน" ควรใชวิธีใด 

  อบรมในหองและใชสื่อฝกอบรม E-Book ผาน Internet หรือสามารถเรียนรูดวยตนเองได 
เรียนรูไดทุกท่ีทุกเวลา   
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 ขอคําถามท่ี 5 ทานคิดวาการประเมินผลการอบรมจากเครื่องมือประเมินการฝกอบรม 
เรื่อง "การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน" ที่เหมาะสม ควรประเมิน
ดวยวิธีใด 

 ใชแบบสอบถาม , แบบประเมิน Online และระดับผลลัพธจนสามารถใหผูเขาอบรมได
หัวขอ และงานวิจัย R2R ออกมาเพ่ือนําเสนองานได 
 ขอคําถามที่ 6 ทานมีความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมอยางไรบาง 
 ควรเผยแพรลงบน Internet เพ่ือเปนตัวอยางใหบุคลากรทานอ่ืนๆในคณะไดเห็นถึง
ประโยชน 
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แผนภูมิที่ 1  สรุปขั้นตอนการทําแบบสัมภาษณอยางมีโครงสรางดานการออกแบบชุดฝกอบรมเรื่อง
การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรางแบบสัมภาษณแบบมโีครงสราง 

ศึกษาทฤษฎี   เนื้อหา  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยและการ
วัดผลประเมินผล 

สรุปผลการสมัภาษณ ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา และ ผูเชี่ยวชาญดานชุดฝกอบรม 

อาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสม และความถูกตองของเนือ้หาและภาษา 

นําขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหคาเฉลีย่ของขอคําถามที่มีคาดัชนีความ
สอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ใชในแบบสัมภาษณ 

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

ดานชุดฝกอบรม 3 ทาน 
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

ดานเนื้อหา 3 ทาน 

นําไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจและปรับปรุงแกไข หลังจากน้ันนําแบบสัมภาษณไปให
ผูเชี่ยวชาญประเมิน IOC 

ประเมิน 
ไมผาน     ปรับปรุง
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5.2 ชุดฝกอบรมเรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลโดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 ผูวิจัยดําเนินการสรางและหาคุณภาพตามขั้นตอน ตอไปน้ี 

5.2.1  ศึกษาเนื้อหาและวิเคราะหรายละเอียด วิธีการสรางชุดฝกอบรมจากเอกสาร 
ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

5.2.2 นําผลสรุปจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ มาผลิตชุดฝกอบรม ในประเด็น
เนื้อหาการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย ความหมายของการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย ปจจัยที่ทําให
การทํางานประจํามีประสิทธิภาพ ความสําคัญของการทํางานพัฒนางานประจําสูงานวิจัย หลักการ
พัฒนาทํางานประจําสูงานวิจัย องคประกอบ  ขั้นตอนการและ แนวคิดเกี่ยวกับการทํางานประจําสู
งานวิจัย 

  5.2.3 กําหนดเนื้อหาในการสรางชุดฝกอบรมเรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 
โดยกําหนดจุดประสงคการเรียนแตละหนวยการเรียนรู 
  5.2.4 สรางชุดฝกอบรมเรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย โดยนําผลจาการ
สัมภาษณผู เชี่ยวชาญในเรื่องการออกแบบชุดฝกอบรมประกอบการจัดทํา  ซึ่งในชุดฝกอบรม
ประกอบดวย เนื้อหา ภาพประกอบ คลิปวิดีโอจากผูเชี่ยวชาญ เรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 1 
เรื่อง และคูมือการใชงานจํานวน 1 เลม 

  5.2.5 นําชุดฝกอบรมเร่ืองการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยท่ีสรางขึ้นนําเสนออาจารย
ที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญเพ่ือประเมินชุดฝกอบรมดวยแบบประเมินชุดฝกอบรม โดยใหผูเชี่ยวชาญ
พิจารณา มีเกณฑการประเมินดังนี้ 

5 หมายความวา ชุดฝกอบรมมีความสอดคลองกับเนื้อหามากท่ีสุด  

4 หมายความวา ชุดฝกอบรมมีความสอดคลองกับเนื้อหามาก  

3 หมายความวา ชุดฝกอบรมมีความสอดคลองกับเนื้อหาปานกลาง  
2 หมายความวา ชุดฝกอบรมมีความสอดคลองกับเนื้อหานอย  

  1 หมายความวา ชุดฝกอบรมมีความสอดคลองกับเนื้อหานอยที่สุด 

 การแปลความหมายของคาเฉล่ีย ซึ่งผูวิจัยดัดแปลงมาจากแนวคิดของ บุญชม  ศรีสะอาด 

(2543 : 166) เกณฑแสดงไวดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย 4.51 ถึง 5.00     หมายความ     มีคุณภาพในระดับมากท่ีสุด 

  คะแนนเฉลี่ย 3.51 ถึง 4.50  หมายความ มีคุณภาพในระดับมาก 

  คะแนนเฉลี่ย 2.51 ถึง 3.50  หมายความ มีคุณภาพในระดับดีปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.51 ถึง 2.50  หมายความ มีคุณภาพในระดับพอใช 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.50  หมายความ มีคุณภาพในระดับควรปรับปรุง 
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ตารางที่  2  ผลการใหคะแนนแบบประเมินคุณภาพชุดฝกอบรม ดานเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน X̅ S.D 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. เนื้อหาที่นําเสนอ ครบถวน ถูกตองและเขาใจงาย 4.83 0.41 มากท่ีสุด 
2.เนื้อหาตรงตามความตองการของผูใชครบถวน 4.17 0.75 มาก 
3. การจัดลําดับเนื้อหานาสนใจ 4.33 0.82 มาก 
4.ภาพประกอบกับเนื้อหามีความสอดคลองไปในทางเดียวกัน 4.50 0.55 มาก 
5. การนําเสนอเนื้อหาในหัวขอมีความนาสนใจและเปนเร่ืองท่ีตรงกับ
ความตองการ 

4.17 0.75 มาก 

6. ปริมาณเนื้อหาในแตละหนา E-Book มีความส้ัน-ยาวเหมาะสมในแต
ละเรื่อง 

4.17 0.98 มาก 

7. การนําเสนอเนื้อหามีความตอเนื่องไปในทิศทางเดียวกัน 3.83 0.98 มาก 
รวม 4.29 0.18 มาก 

 

ตารางที่ 3  ผลการใหคะแนนแบบประเมินคุณภาพชุดฝกอบรม ดานออกแบบ โดยผูเชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน X̅ S.D 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ภาพประกอบ    
1. มีการใชภาพที่นาสนใจในหนาแรก 4.67 0.52 มากท่ีสุด 
2.มีการใชภาพที่สื่อความหมายกับเนื้อหา 4.33 0.52 มาก 
3.มีการใชภาพเคลื่อนไหวสอดคลองและสื่อความหมายเนื้อหาไดชัดเจน 4.67 0.52 มากท่ีสุด 
ตัวอักษร    
4. มีการใชตัวอักษรสีโทนเขมบนพื้นสีออน และตัวอักษรสีโทนออนบนพ้ืนสีเขม 4.67 0.52 มากท่ีสุด 
5.มีการใชขนาดของตัวอักษรท่ีชัดเจนและอานงายและมีความแตกตาง
กันเพ่ือตําแหนงลําดับความสําคัญ 

4.33 0.82 มาก 

การจัดรูปแบบ    
6. มีการออกแบบ E-Book ที่โดดเดน สะดุดตา 3.83 0.98 มาก 
7. มีการจัดองคประกอบสวนตางๆในหนา E-Book เปนในทิศทางเดียวกัน 3.83 1.17 มาก 
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ตารางที่ 3 (ตอ) ผลการใหคะแนนแบบประเมินคุณภาพชุดฝกอบรม ดานออกแบบ โดยผูเชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน X̅ S.D 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

8. มีการใชสี สัญลักษณเพ่ือสรางความแตกตาง/เนนจุดสําคัญในเน้ือหา  
และควรใชสีที่ไมฉูดฉาดและสีสันมากเกินไป 

3.83 
 

0.75 
 

มาก 
 

รวม 4.27 0.22 มาก 
 

ตารางที่ 4  ผลการใหคะแนนแบบประเมินคุณภาพชุดฝกอบรม ดานการใชงาน โดยผูเชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน X̅ S.D 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. มีการเชื่อมโยงขอมูลเนื้อหาท่ีเก่ียวของภายใน E-Bookและเว็บไซต
ภายนอก 

4.50 0.55 มาก 

2.มีจุดเชื่อมโยงไปเว็บไซตไปยังเว็บไซตภายนอก 4.50 0.84 มาก 
3.มีการใชจุดเชื่อมโยงท่ีเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว และไมซับซอน 4.33 0.82 มาก 
4.มีการใชเมนูตางๆที่ใชสัญลักษณที่เขาใจงายและสื่อความหมาย 4.83 0.41 มากท่ีสุด 
5. มีการใหผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูลไดในทุกหนาของE-Book 

อยางสะดวกโดยไมมีการ ปดกั้น 
4.50 0.55 มาก 

รวม 4.53 0.27 มากท่ีสุด 
 
 จากการประเมินคุณภาพชุดฝกอบรมจากผูเชี่ยวชาญ พบวาคะแนนเฉล่ียผลการประเมิน
ชุดฝกอบรม เรื่อง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย มีคุณภาพในระดับ มาก  (x = 4.34, S.D = 0.17) 
เมื่อวิเคราะหรายดาน พบวา ดานเนื้อหามีคุณภาพอยูในระดับ มาก (x = 4.29, S.D = 0.18) ดาน
การออกแบบชุดฝกอบรม มีคุณภาพอยูในระดับ มากที่สุด (x = 4.53, S.D = 0.21) และดานการใช
งาน มีคุณภาพอยูในมากที่สุด (x = 4.53, S.D = 0.27)สามารถสรุปไดวาบทเรียน                     
ชุดฝกอบรมมีคุณภาพระดับมาก และมีขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญในดานเนื้อหา คือ เนื้อหาสําหรับ
ใชในการฝกอบรม ยังไมนาสนใจและยังไมครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด  และควรมีการเชื่อมโยงไปสูแหลง
เรียนรูภายนอกใหมากขึ้นกวานี้ โดยผูวิจัยไดนําประเด็นตางๆ มาปรับปรุงแกไขเพ่ือใหชุดฝกอบรมมี
ความเหมาะสมเพ่ือใชในการอบรมตอไป  
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  5.2.6 การทดลองกลุมยอย (Small group try-out) ผูวิจัยนําบทเรียนท่ีปรับปรุง
แกไขจากการทดลองรายบุคคล แลวนําไปทดลองกับผูอบรมกลุมยอยจํานวน 9 คน โดยเลือกแบบ
เจาะจง ซึ่งเปนบุคลากรท่ีไมใชกลุมตัวอยางในการทดลอง เพ่ือหาขอบกพรองของชุดฝกอบรมและ
นํามาปรับปรุงแกไขพรอมหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ไดผลตามตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5  การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรม เรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยตาม
เกณฑ 80/80 ของขั้นตอน (Small group try-out) 

ผูอบรม
คนที่ 

ระหวางเรียนตอนที่ 
รวม 

(30) 
รอยละ 

E1 

หลังเรียน 

(30) 
รอยละ 

E2 1 

(15) 
2 

(15) 
1 11 12 23 11.5 25 83.33 
2 11 13 24 12 26 86.66 
3 12 14 26 13 27 90.00 

4 11 13 24 12 26 86.66 
5 11 13 24 12 25 83.33 
6 11 14 25 12.5 26 86.66 
7 10 13 23 11.5 24 80.00 
8 12 14 26 13 27 90.00 
9 12 13 25 12.5 26 86.66 
10 11 13 24 12 25 83.33 
รวม 112 132 244 81.33 257 85.67 

E1 = 81.33 E2 = 85.67 

  

 จากตารางที่ 5  การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรม เรื่องการพัฒนางาน
ประจําสูงานวิจัยตามเกณฑ 80/80 ของขั้นตอน (Small group try-out) แลวพบวา ชุดฝกอบรม 
เรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยตามเกณฑ E1 = 81.33 และ E2 = 85.67  
 

 5.2.7 นําชุดฝกอบรมเรื่อง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย สําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไปใชเปนเครื่องมือวิจัย 
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แผนภาพที่ 3 สรุปขั้นตอนการสรางชุดฝกอบรมเรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยสําหรับบุคลากร
สายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาเน้ือหาและความหมายของการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย  

ศึกษาเน้ือหาและวิเคราะหรายละเอียด วิธีการสรางบทเรียนจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่
เกี่ยวของ 

กําหนดเนื้อหาในการสรางชุดฝกอบรมเรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 

สรางชุดฝกอบรมเร่ืองการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 

นําชุดฝกอบรมเรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยที่สรางขึ้นนําเสนออาจารยที่ปรึกษาและ
ผูเชี่ยวชาญเพ่ือประเมินดวยแบบประเมินชุดฝกอบรม 

ปรับปรุงแกไขขอบกพรอมตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญที่ไดจากการประเมินนําเสนอ      
ตออาจารยที่ปรึกษา 

นําชุดฝกอบรมเรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 

นําชุดฝกอบรมไปทดลองใช (Try out) เพ่ือหาประสิทธิภาพ 

กับกลุมตัวอยางที่ใชในการหาประสิทธิภาพสื่อ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



96 
 
5.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอบรมโดยใชชุดฝกอบรมเรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย
บุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีขั้นตอนดําเนินการดังนี้ 
 5.3.1 ศึกษาการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอบรม จากเอกสารท่ีเกี่ยวของ โดย
ศึกษาวัตถุประสงคของหลักสูตร แลวจัดสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
สรางจํานวน 40 ขอ ใชจํานวน 30 ขอ 

 5.3.2 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 3 ทาน ตรวจสอบ
พิจารณาความตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองระหวาง
ขอสอบกับวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence: IOC)  
 5.3.3 หาคาดัชนีความสอดคลองของเคร่ืองมือการวิจัย( Index of Item Objective 

Congruence : IOC)   โดยมีเกณฑการประเมินดังนี้ 
 +1 หมายถึง มีความแนใจวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการอบรม 

   มีความสอดคลองกับเนื้อหา 
 0 หมายถึง มีความไมแนใจวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอบรม 

   มีความสอดคลองกับเนื้อหา 
 -1 หมายถึง มีความแนใจวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการอบรม 

   ไมมีความสอดคลองกับเนื้อหา 
 นําขอมูลที่ไดรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณเพ่ือหาคา IOC โดยใช
ดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณ แลวเลือกคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไป 

พบวาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทานแลว  
ไดคาดัชนีความสอดคลอง 0.67 – 1.00 

 5.3.4 นําแบบทดสอบท่ีผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญแลวนั้น ไปทดลองใช            
(Try Out) กับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม                    
จํานวน 10 คน จากน้ันนําผลการทดลองใชมาดําเนินการตรวจใหคะแนน เพ่ือนําไปวิเคราะหหา
คุณภาพของแบบทดสอบ  
 5.3.5 วิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของขอสอบเปนราย
ขอ จากการวิเคราะหพบวามีคาเฉลี่ยความยากงาย เทากับ 0.49 และคาเฉลี่ยอํานาจจําแนก เทากับ 

0.39 คัดเลือกขอสอบเลือกขอสอบที่อยูในเกณฑจํานวน 30 ขอ คือมีคาความยากงาย ระหวาง .20 - 

.80 และคาอํานาจจําแนกท่ีมีคา .20 ขึ้นไป  
 5.3.6 นําแบบทดสอบที่คัดเลือกไว ไปคํานวณหาคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (Reliability) 

เพ่ือวัดความสมํ่าเสมอ ไมวาจะวัดกี่ครั้ง เวลาใด (ในกรณีสิ่งที่วัดคงท่ี) โดยใชสูตร KR – 20                   
ของคูเดอร – ริชารดสัน (Kuder Richardson) พบวามีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.56 
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 5.3.7 นําแบบทดสอบที่ผานเกณฑการคํานวณหาคาความยากงาย อํานาจจําแนกและ
คาความเชื่อมั่น ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 

 5.3.8 นําแบบทดสอบท่ีผานการวิเคราะห ความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก(r) 
และคาความเชื่อมั่น นําไปใชกับกลุมทดลองตอไป 
 

แผนภาพที่ 4 สรุปขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการอบรม เรื่อง การพัฒนางานประจําสู
งานวิจัยสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาตรวจสอบ(IOC) 

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไปทดลองใชกับบุคลากรท่ีเคยเรียน เรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 

ไมผาน       ปรับปรุงแกไข 

ผาน 

ศึกษาแนวทางการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการอบรม 

นําผลที่ไดจากการทดสอบมาวิเคราะหหาคาความยากงายและอํานาจจําแนก 

วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

คัดเลือกแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ จํานวน 30 ขอ 

ไดแบบทดสอบนําไปใชจริง 

ประเมิน IOC 
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 5.4 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอชุดฝกอบรมเรื่องการพัฒนางานประจําสู
งานวิจัยบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีผูวิจัยสรางขึ้น เพ่ือใชสอบถามความพึงพอใจของผูอบรม
หลังจากท่ีไดอบรมดวยชุดฝกอบรมจนครบแลว ซึ่งแบบสอบถามความพึงพอใจ แบงเปน 3 ตอน คือ  
 ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนตัว ซึ่งเปนแบบตรวจสอบรายการ  
 ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจเกีย่วกบัชุดฝกอบรมท่ีใชในการอบรม จํานวน 15 ขอ   
 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะแบบปลายเปด ซึ่งแบบประเมินนี้มีลักษณะเปนมาตราสวน
ประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคอรท (Likert)  โดยผูวิจัยมีขั้นตอนการสราง
และวัดประสิทธิภาพของแบบประเมินความความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุน คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีตอชุดฝกอบรมเร่ืองการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย ดังนี้ 
 5.4.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบประเมินความพึงพอใจจากเอกสาร การวัดและประเมินผล 

 5.4.2 สรางแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน มีลักษณะแบบมาตราสวนประเมินคา 
(Rating Scale) 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด การวิเคราะหคาคะแนน
มีดังนี้ 
  ระดับความพึงพอใจ 5 หมายถึง ผูอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

 ระดับความพึงพอใจ 4 หมายถึง ผูอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก 

 ระดับความพึงพอใจ 3 หมายถึง ผูอบรมมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 ระดับความพึงพอใจ 2 หมายถึง ผูอบรมมีความพึงพอใจในระดับนอย 

 ระดับความพึงพอใจ 1 หมายถึง ผูอบรมมีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด 

โดยมีเกณฑแปลความหมายไวดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย   4.50 – 5.00  หมายถึง   ผูอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

 คะแนนเฉลี่ย   3.50 – 4.49  หมายถึง   ผูอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก 

 คะแนนเฉลี่ย   2.50 – 3.49  หมายถึง   ผูอบรมมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย   1.50 – 2.49  หมายถึง   ผูอบรมมีความพึงพอใจในระดับนอย 

 คะแนนเฉลี่ย   1.00 – 1.49  หมายถึง   ผูอบรมมีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด 

 5.4.3 นําแบบประเมินความพึงพอใจที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาและ
ผูเชี่ยวชาญ  ตรวจสอบความถูกตองและหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective 

Congruence: IOC)   
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 นําความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมดมาตรวจสอบหาคาดัชนีความสอดคลอง 
(Index of Item Objectives Congruence: IOC) โดยใชเกณฑการพิจารณาดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545: 174) 
 +1  หมายถึง  แนใจวาแบบทดสอบสอดคลองกับวัตถุประสงค 
   0  หมายถึง  ไมแนใจวาแบบทดสอบสอดคลองกับวัตถุประสงค 
  -1  หมายถึง  แนใจวาแบบทดสอบไมสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 การตัดสินใจพิจารณาจากคะแนนดัชนีความสอดคลอง คา IOC มีคาตั้งแต 0.5 ขึ้นไป  ถือวา
ขอคําถามนั้นเหมาะสมกับการวิจัย  พบวาดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) ที่ผานการตรวจสอบ         
จากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทานแลว ไดคาดัชนีความสอดคลอง 0.67 – 1.00 

 5.4.4 นําแบบประเมินความความพึงพอใจมาปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะ 

 5.4.5 นําแบบประเมินความความพึงพอใจไปใชประเมินความคิดเห็นของผูอบรมกลุม
ตัวอยางหลังจบการทดลอง 
 

แผนภาพที ่7 สรุปขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอชุดฝกอบรมเรื่องการ
พัฒนางานประจําสูงานวิจัยสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาวิธีการสรางแบบประเมินความพึงพอใจจากเอกสาร การวดัและประเมินผล 

สรางแบบประเมินความพึงพอใจของผูอบรม มีลักษณะแบบมาตราสวนประเมินคา      
(Rating Scale) 5 ระดับ 

นําแบบประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะ 

นําแบบประเมินความพึงพอใจไปใชกับผูอบรมกลุมตัวอยาง 
หลังจบการทดลอง 

นําแบบประเมินความพึงพอใจท่ีสรางข้ึนเสนอตออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหา ทําการตรวจสอบคา IOC  
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6.  วิธีดําเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดวางแผนการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล  โดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้ 
 6.1 ขั้นเตรียมการ 
  6.1.1 ผูวิจัยนําจดหมายราชการจากบัณฑิตวิทยาลัยไปถึงคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือขอความอนุญาตและขอความอนุเคราะหใหบุคลากร สายสนับสนุน ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร ในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชชุดฝกอบรมท่ีผูวิจัยไดสรางขึ้น 

6.1.2 ผูวิจัยเตรียมหองที่ใชอบรม กําหนดชวงระยะเวลาวันที่ใชในการเก็บขอมูลการ
ทดลอง โดยกําหนดเปนสัปดาหของการทดลองใชชุดฝกอบรม และเตรียมชุดฝกอบรมพรอมคูมือใหผู
เขาอบรม 

6.1.3 ผูวิจัย อธิบายการใชงาน ใหกับผูอบรมเพ่ือทําความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการใช
งาน ชุดฝกอบรมและวิธีประเมินผลการอบรมโดยชุดฝกอบรมเร่ืองการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยใหผู
เขาอบรมทราบ 

 

 6.2 ขั้นดําเนินการทดลอง 
  6.2.1 ใหผูอบรมทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนการอบรม            
( Pretest ) และสงผลใหกับผูวิจัยในขั้นตอนแรก 
  6.2.3 ดําเนินการอบรมดวยชุดฝกอบรมโดยใชระยะเวลาในการอบรมจํานวน  2 
สัปดาห โดยใหผูเขาอบรมสามารถนํากลับไปศึกษาไดตามอัธยาศัย  โดยกําหนดระยะเวลาใหผูเขา
อบรม สงแบบประเมินมายังผูวิจัย หลังไดรับชุดฝกอบรมแลว 2 สัปดาห  
  6.2.4 ผูอบรมเร่ิมกิจกรรมการอบรมดวยชุดฝกอบรมเพ่ือสงเสริมทักษะดานการ
พัฒนางานประจําสูงานวิจัยสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน โดยดําเนินการอบรมตามแผนการจัดการ
อบรม 

  6.2.5 เมื่อผูอบรม ไดศึกษาขอมูลเรียบรอยแลว ผูวิจัยใหผูอบรมทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ (Posttest) จากการใชชุดฝกอบรมเร่ือง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 

  6.2.6 เมื่อผูอบรมทําการวัดผลสัมฤทธิ์แลว ผูวิจัยใหผูอบรมทําแบบสอบถามความ
พึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุน ที่มีตอชุดฝกอบรมเร่ืองการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 
  6.2.7 เก็บรวบรวมขอมูลของผูอบรมกลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลอง แลวนําผลการ
วัดผลสัมฤทธิ์จากการใชชุดฝกอบรมกอนและหลังการอบรม และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู
อบรมท่ีมีตอชุดฝกอบรมเรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยท่ีสงเสริมความรู เรื่องการพัฒนางาน
ประจําสูงานวิจัยไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 
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 6.3 ขั้นการวิเคราะหผลและสรุปผลการทดลอง 

วิเคราะหและสรุปผลคะแนนจากการวัดผลสัมฤทธิ์จากการใชชุดฝกอบรมกอนและหลังการ
อบรมและการประเมินความพึงพอใจจากการใชชุดฝกอบรม เรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 
ของผูอบรมที่มีตอการอบรมดวยชุดฝกอบรมเร่ืองการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 

  6.3.1 ผลจากแบบการวัดผลสัมฤทธิ์จากการอบรมดวยชุดฝกอบรม เรื่องการพัฒนา
งานประจําสูงานวิจัย 

  6.3.2  ผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูอบรมท่ีอบรมดวยชุดฝกอบรมเรื่อง
การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย ดวยวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนท่ีเนนความรู เรื่อง การพัฒนางาน
ประจําสูงานวิจัย   
 

แผนภาพท่ี 8 สรุปขั้นตอนวิธีดําเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นการวิเคราะหและสรุปผลการทดลอง 
1. คะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิจากการอบรม กอนเรียนและหลังอบรมดวยชุดฝกอบรม ดวยวิธีการจัดกจิกรรมเพ่ือสงเสริม
ความรูและทักษะการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย    
2. ผลความความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเขารับการอบรมจากชุดฝกอบรมเรื่องการพัฒนางานประจําสู
งานวิจัย    

 ขั้นดําเนินการทดลอง 
1. ใหผูอบรมแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิจากการใชชุดฝกอบรมกอนการอบรม 

2.ทดสอบกลุมตัวอยางกอนการใชบทเรียน ( Pre-test )  

3. ดําเนินการทดลองอบรมโดยชุดฝกอบรมทีส่งเสริมทักษะดานการพัฒนางานประจําสูงานวิจยั  
4. ผูอบรมเริ่มกิจกรรมการอบรมดวยชุดฝกอบรม 
5. เมื่อผูอบรมอบรม ศึกษาเน้ือหาจากชุดฝกอบรมจบแลว ผูวิจัยใหผูอบรมทําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิจากการใช
ชุดฝกอบรม 

6. ผูวิจัยใหผูอบรมทําการประเมินทักษะความรูของผูอบรม แบบทดสอบ (Posttest) 

7. ผูวิจัยใหผูอบรมทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูอบรมท่ีมีตอชุดฝกอบรมเรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย
สําหรับบคุลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

8. เก็บรวบรวมขอมูลของผูอบรมลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลองไปวิเคราะหขอมลูทางสถิตติอไป 

ขั้นการเตรียมการ  
1. ผูวิจัยนําจดหมายราชการจากบณัฑิตวิทยาลัยไปถึงคณะวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขอความรวมมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล 

2. กําหนดชวงระยะเวลาวันท่ีใชในการเก็บขอมูลการทดลอง โดยกาํหนดเปนสัปดาหของการทดลองใชชุดฝกอบรม 
และเตรียมชุดฝกอบรมพรอมคูมือใหผูเขาอบรม 

3 .จัดปฐมนิเทศผูเขาอบรมเพ่ือทําความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการอบรม จุดประสงคการอบรมและวิธีประเมินผลการอบรม 
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7. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 

 7.1 การวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Index of 

Item Objective Congruence: IOC ) (มาเรียม นิลพันธุ 2547: 177) 

   IOC = 
N

R
 

เมื่อ       IOC      =  ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับเนื้อหาตามความ 
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

  R   =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

N  = จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 

 7.2 การหาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรม ดวยวิธีการจัดการอบรมที่เนนความรูและ
ทักษะ การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย ตามเกณฑ 75/75 ดวยสูตร E1/E2      (ชัยยงค  พรหมวงศ.
2539 ข: 495) 
 

   E1       = 100
A
N

X

 

 

   E1   =   ประสิทธิภาพของชุดฝกอบรม 
   X  = คะแนนรวมของแบบฝกหัดทุกชุด 

   A  = คะแนนเต็มของแบบฝกหัดทุกชุดรวมกัน 

   N  = จํานวนผูอบรม 
    

   E2       = 100
B
N

F

 

  เมื่อ E2   =   ประสิทธิภาพของผลลัพธ 
   F  = คะแนนรวมของการทดสอบหลังการอบรม 
   B  = คะแนนเต็มของการทดสอบหลังการอบรม 

   N  = จํานวนผูเขาอบรม 
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 7.3 การหาคาความยากงาย (p)  และหาอํานาจจําแนก  (r)    ของแบบวัดผลทางการ
เรียนการสอน โดยใชการวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ ( ธีรศักด์ิ  อุนอารมณเลิศ 2549 : 53 )โดย
คํานวณจากสูตรดังนี้ 

2
LH PPP  

LH PPr  
  เมื่อ P = แทน คาความยากงายของแบบทดสอบแตละขอ 
   r = แทนคาอํานาจจําแนก 
   PH = แทนสัดสวนของคนตอบถูกของกลุมสูงในแตละขอ 

   PL = แทนสัดสวนของคนตอบถูกของกลุมต่ําในแตละขอ 

 

 7.4 การหาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบโดยใชสูตร KR-20  ของ คูเดอร-ริชารดสัน  
(Kuder-Richardson)(ธีรศักดิ์  อุนอารมณเลิศ ,2549:75) โดยคํานวณจากสูตร 

 

  ttr   =   
21

1 s
pq

k
k  

   

  k = จํานวนขอของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
  p = สัดสวนของผูตอบถูกในขอนั้น 
  q = สัดสวนของผูตอบผิดในขอนั้น (1-p) 

  S2 = ความแปรปรวนของคะแนนท้ังหมด 

 

 7.5 วิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจเรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยและความ
พึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอการอบรมดวยชุดฝกอบรมดวยวิธีการจัดกิจกรรมการอบรม
ที่เนนความรู เพ่ือสงเสริมทักษะดานการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย คิดวิเคราะหดวยคาเฉลี่ย       
(X)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (SD)   (กัลยา  วานิชยบัญชา 2548: 44-49) 

  - คาเฉล่ีย     (X)   โดยการคํานวณจากสูตร ดังนี้ 

        X     =   
N

X
N

i
i

1  

เมื่อ       X   =   คาเฉลี่ยเลขคณิต 
N

i
iX

1
   =   ผลรวมของขอมูลทั้งหมด 
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 N        =   จํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 

 
-  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (SD)  โดยคํานวณจากสูตร ดังนี้  

SD =  
N

XX
N

i
i

1

2

 

เมื่อ   SD =   คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 
Xi =   คาของขอมูลของหนวยท่ี i 
X =   คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
N  =   จํานวนขอมูลทั้งหมดของกลุมตัวอยาง 

N

i 1
 =   ผลรวมทั้งหมดต้ังแตหนวยที่ i   
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดฝกอบรม เรื่อง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย สําหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร  ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยมีรายละเอียด
ตามขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ตามลําดับตอไปน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนาชุดฝกอบรมเรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย สําหรับบุคลากร
สายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร  
 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การฝกอบรมโดยชุดฝกอบรมเร่ืองการพัฒนางาน
ประจําสูงานวิจัย สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจ ที่มีตอการฝกอบรมโดยชุดฝกอบรมเร่ืองการพัฒนา
งานประจําสูงานวิจัย สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร 
 
ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนาชุดฝกอบรมเรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ผลการพัฒนาชุดฝกอบรมเรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย สําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร ตามเกณฑประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมเรื่องการพัฒนางานประจําสู
งานวิจัย สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร  แสดงผลดังตารางที่ 6 
 
ตารางท่ี 6 ผลการพัฒนาชุดฝกอบรมเรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย สําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน 
 

จํานวน 
ผูอบรม 

คะแนนระหวางเรียนจากชุดฝกอบรม 
คะแนน 
เฉลี่ยรวม 

(30) 

คะแนนหลัง
เรียน 

คะแนน
เฉลี่ย 

หลังเรียน 
(30) 

E1 / E2 ตอนท่ี 
1 

(15) 

ตอนท่ี 
2 

(15) 
คะแนนรวม 

30 333 390 723 24.1 757 25.23 80.33 / 
84.11 คิดเปนรอยละ 80.33 84.11 
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 จากตารางที่ 6 พบวาการหาประสิทธิภาพ (E1 / E2) จากชุดฝกอบรม เรื่อง การพัฒนา
งานประจําสูงานวิจัย สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดคา
ประสิทธิภาพ 80.33 / 84.11 สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่หนึ่ง  
 
ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การฝกอบรมโดยชุดฝกอบรมเรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การฝกอบรมโดยชุดฝกอบรมเร่ืองการพัฒนางานประจําสู
งานวิจัย สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน ผูวิจัยไดดําเนินการจัดการอบรมเปนระยะเวลา 2 สัปดาห                    
โดยผูวิจัยไดทําการทดสอบกอนการอบรมและทดสอบหลังอบรมโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอน
การอบรมและทดสอบหลังอบรม จํานวน 1 ฉบับ  เปนแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือกจํานวน 30 
ขอ ซึ่งมรีายละเอียดดังตารางที ่7 
 
ตารางท่ี 7 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การฝกอบรมโดยชุดฝกอบรมเรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร 
 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม x ̅ S.D. t - test 
Sig 

(2 tailed) 
กอนเรียน 30 30 14.70 3.914 

11.212 .000 
หลังเรียน 30 30 18.57 3.579 

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
 
 จากตารางท่ี 7 พบวา ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน (Pretest) และ         
หลังเรียน (Posttest) เร่ือง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะ
วิศวกรรมศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย
ขอที่สอง โดยเฉลี่ยคะแนนความรูเรื่อง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย หลังจากไดรับการอบรมดวย
ชุดฝกอบรม (x ̅= 14.70, S.D = 3.914) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนการฝกอบรมดวยชุดฝกอบรม เรื่อง
การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (x ̅= 18.57, S.D = 3.579)  
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



107 

ตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจ ที่มีตอการฝกอบรมโดยชุดฝกอบรมเรื่องการพัฒนางานประจําสู
งานวิจัย สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร 
 การศึกษาความพึงพอใจ ที่มีตอการฝกอบรมโดยชุดฝกอบรมเรื่องการพัฒนางานประจําสู
งานวิจัย สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร ดังแสดงในตารางท่ี 8 
 
ตารางที่ 8 การศึกษาความพึงพอใจ ที่มีตอการฝกอบรมโดยชุดฝกอบรมเรื่องการพัฒนางานประจําสู
งานวิจัย สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร 
 

รายการประเมิน x ̅ S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

ลําดับ
ที ่

ดานเนื้อหา     
1. เนื้อหาที่นําเสนอ ครบถวน ถูกตองและเขาใจงาย 4.27 0.45 มาก 5 
2.เนื้อหาตรงตามความตองการของผูใชครบถวน 4.43 0.50 มาก 4 
3. การจัดลําดับเนื้อหานาสนใจ 4.47 0.57 มาก 3 
4.ภาพประกอบกับเนื้อหามีความสอดคลองไปในทางเดียวกัน 4.57 0.50 มากท่ีสุด 1 
5. การนําเสนอเนื้อหาในหัวขอมีความนาสนใจและเปนเร่ืองท่ีตรง
กับความตองการ 

4.47 0.51 มาก 3 

6. ปริมาณเนื้อหาในแตละหนา E-Book มีความส้ัน-ยาวเหมาะสม
ในแตละเรื่อง 

4.50 0.51 มากท่ีสุด 2 

7. การนําเสนอเนื้อหามีความตอเน่ืองไปในทิศทางเดียวกัน 
ดานเนื้อหา 

4.43 0.50 มาก 4 

รวมดานเนื้อหา 4.45 0.29 มาก 4 
ดานออกแบบ     
ภาพประกอบ     
1. มีการใชภาพที่นาสนใจในหนาแรก 4.33 0.55 มาก 6 
2.มีการใชภาพที่สื่อความหมายกับเนื้อหา 4.40 0.50 มาก 4 
3.มีการใชภาพเคลื่อนไหวสอดคลองและสื่อความหมายเนื้อหาได
ชัดเจน 

4.50 0.57 มากท่ีสุด 1 
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ตารางท่ี 8 (ตอ) การศึกษาความพึงพอใจ ที่มีตอการฝกอบรมโดยชุดฝกอบรมเรื่องการพัฒนางานประจําสู
งานวิจัย สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

รายการประเมิน x ̅ S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ลําดับท่ี 

ตัวอักษร     
4. มีการใชตัวอักษรสีโทนเขมบนพื้นสีออน และตัวอักษรสีโทนออนบนพ้ืน
สีเขม 
การจัดรูปแบบ 

4.37 0.61 มาก 5 

5.มีการใชขนาดของตัวอักษรท่ีชัดเจนและอานงายและมีความแตกตางกัน
เพ่ือตําแหนงลําดับความสําคัญ 

4.33 0.48 มาก 6 

6. มีการออกแบบ E-Book ที่โดดเดน สะดุดตา 4.43 0.50 มาก 3 
7. มีการจัดองคประกอบสวนตางๆในหนา E-Book เปนในทิศทาง
เดียวกัน 

4.47 0.51 มาก 2 

8. มีการใชสี สัญลักษณเพ่ือสรางความแตกตาง/เนนจุดสําคัญในเน้ือหา  
และควรใชสีที่ไมฉูดฉาดและสีสันมากเกินไป 

4.37 0.49 มาก 5 

รวมดานการออกแบบ 4.40 0.24 มาก 4 
ดานการใชงาน     
1. มีการเชื่อมโยงขอมูลเนื้อหาที่เก่ียวของภายใน E-Bookและเว็บไซต
ภายนอก 

4.40 0.50 มาก 4 

2.มีจุดเชื่อมโยงไปเว็บไซตไปยังเว็บไซตภายนอก 4.53 0.51 มากที่สุด 1 
3.มีการใชจุดเชื่อมโยงท่ีเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว และไมซับซอน 4.43 0.57 มาก 3 
4.มีการใชเมนูตางๆที่ใชสัญลักษณที่เขาใจงายและสื่อความหมาย 4.47 0.51 มาก 2 
5. มีการใหผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูลไดในทุกหนาของE-Book อยาง
สะดวกโดยไมมีการ ปดกั้น 

4.53 0.51 มากที่สุด 1 

รวมดานการใชงาน 4.47 0.33 มาก 2 
รวมความคิดเห็นทุกดาน 4.44 0.20 มาก  

 
 จากตารางที่ 8 ผูวิจัยไดวิเคราะหความพึงพอใจ ที่มีตอการฝกอบรมโดยชุดฝกอบรมเรื่อง
การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร พบวา ความ
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คิดเห็นรวมทุกดานอยูในระดับมาก  (x ̅= 4.44, S.D = 0.20) ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่
สาม และเมื่อพิจารณาเปนรายดานสามารถเรียงลําดับไดดังนี้ ผูอบรมสวนใหญมีความคิดเห็นโดย
ภาพรวมดานการใชงาน อยูระดับมาก เปนลําดับที่หนึ่ง (x ̅= 4.47, S.D = 0.33) รองลงมาคือ ดาน
เนื้อหา อยูระดับดีเปนลําดับที่สอง (x ̅= 4.45, S.D = 0.29) รองลงมาและดานการออกแบบ อยูระดับ
ดีเปนลําดับสุดทาย (x ̅= 4.40, S.D = 0.24)  
 
 เมื่อพิจารณาในแตละดาน ดานความพึงพอใจโดยภาพรวม เปนดานที่ผูเขาอบรมมีความ
โดยภาพรวมดานการใชงาน อยูระดับมาก เปนลําดับที่หนึ่ง (x ̅= 4.47, S.D = 0.33)โดยพิจารณาเปน
รายประเด็นคําถาม พบวา ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีจุดเชื่อมโยงไปเว็บไซตไป
ยังเว็บไซตภายนอกมีการใหผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูลไดในทุกหนาของE-Book อยางสะดวกโดยไม
มีการ ปดกั้นโดยความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด เปนลําดับหน่ึงในประเด็นคําถาม  มีการใชเมนู
ตางๆที่ใชสัญลักษณที่เขาใจงายและสื่อความหมาย (x ̅= 4.47, S.D = 0.51)  มีการใชจุดเชื่อมโยงท่ี
เขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว และไมซับซอน  (x ̅ = 4.43, S.D = 0.57) และ มีการเชื่อมโยงขอมูล
เนื้อหาที่เก่ียวของภายใน E-Bookและเว็บไซตภายนอก เปนลําดับสุดทาย (x ̅= 4.40, S.D = 0.50) 
 
 ดานเน้ือหา ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ อยูระดับมากเปนลําดับที่สอง (x ̅ = 4.45, S.D                  
= 0.29) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นคําถาม พบวา ประเด็นทีผู่เขาอบรมมีความพึงพอใจอยูในระดับ
ดีมากมากที่สุด ไดแก ภาพประกอบกับเนื้อหามีความสอดคลองไปในทางเดียวกัน (x ̅= 4.57, S.D = 
0.50) รองลงมาคือ ปริมาณเน้ือหาในแตละหนา E-Book มีความสั้น-ยาวเหมาะสมในแตละเรื่อง อยู
ในลําดับท่ีสอง (x ̅= 4.50, S.D = 0.51) รองลงมาคือการนําเสนอเน้ือหาในหัวขอมีความนาสนใจและ
เปนเรื่องที่ตรงกับความตองการ (x ̅ = 4.47, S.D = 0.51) และ การจัดลําดับเนื้อหานาสนใจ (x ̅ = 
4.47, S.D = 0.57) อยูในลําดับที่สามเทากัน  เนื้อหาตรงตามความตองการของผูใชครบถวน (x ̅ = 
4.43, S.D = 0.50)  และ การนําเสนอเนื้อหามีความตอเนื่องไปในทิศทางเดียวกัน  (x ̅= 4.43, S.D = 
0.50) อยูในลําดับที่สี่เทากัน  และ เนื้อหาท่ีนําเสนอ ครบถวน ถูกตองและเขาใจงาย (x ̅= 4.27, S.D 
= 0.45) เปนลําดับสุดทาย 
 
  ดานการออกแบบชุดฝกอบรม ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เปนลําดับ                     
ที่สาม (x ̅= 4.40, S.D = 0.24) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นคําถาม พบวา มีการใชภาพเคลื่อนไหว
สอดคลองและสื่อความหมายเน้ือหาไดชัดเจน อยูระดับมากท่ีสุด เปนลําดับที่หนึ่ง  (x ̅ = 4.50, S.D             
= 0.57) รองลงมาคือ มีการจัดองคประกอบสวนตางๆในหนา E-Book เปนในทิศทางเดียวกันเปน
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ลําดับที่สอง (x ̅= 4.47, S.D = 0.51) รองลงมาคือ มีการออกแบบ E-Book ที่โดดเดน สะดุดตาเปน
ลําดับที่สาม (x ̅= 4.43, S.D = 0.50) รองลงมาคือ มีการใชภาพที่สื่อความหมายกับเนื้อหา เปนลําดับ
ที่สี่ (x ̅= 4.40, S.D = 0.50) รองลงมาคือ มีการใชตัวอักษรสีโทนเขมบนพ้ืนสีออน และตัวอักษรสีโทน
ออนบนพ้ืนสีเขม (x ̅ = 4.37, S.D = 0.61) และ มีการใชสี สัญลักษณเพ่ือสรางความแตกตาง/เนน
จุดสําคัญในเน้ือหา และควรใชสีที่ไมฉูดฉาดและสีสันมากเกินไป (x ̅= 4.37, S.D = 0.49) เปนลําดับท่ี
หาเทากัน และประเด็นในเรื่องมีการใชขนาดของตัวอักษรที่ชัดเจนและอานงายและมีความแตกตาง
กันเพ่ือตําแหนงลําดับความสําคัญ ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจเปนลําดับสุดทาย (x ̅ = 4.33, S.D = 
0.48)  
 
    ส
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดฝกอบรม เรื่อง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัยสําหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) เพ่ือสรางและพัฒนาชุดฝกอบรม เรื่อง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัยสําหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) แบบแผนการวิจัยหนึ่งกลุมสอบกอนและหลัง (One Group Pretest - 
Posttest Design) โดยมีวัตถุประสงคดังนี้  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาชุดฝกอบรม เรื่อง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัยสําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลใหมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการอบรมดวยชุดฝกอบรม เรื่อง การพัฒนางาน
ประจําสูงานวิจัยสําหรับ บุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดลที่มีตอชุดฝกอบรม เรื่อง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 
 
ประชากร และกลุมตัวอยาง 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน              

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลจํานวน  145  คน 
1.2  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้ไดแก พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน                     

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ไดมาจากอาสาสมัครเปนกลุมทดลอง จํานวน 30 คน  
2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

2.1 ตัวแปรตน (Independent Variable) การอบรมดวยชุดฝกอบรมเร่ือง การ
พัฒนางานประจําสูงานวิจัย 

 
2.2 ตัวแปรตาม (Independent Variable) 
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2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของการอบรมดวยชุดฝกอบรม เรื่อง การพัฒนางาน
ประจําสูงานวิจัยสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
   2.2.2 ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีอบรมดวยชุดฝกอบรม 
เรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 การดําเนินวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือในการนําไปใชในการวิจัย ประกอบไปดวย  เครื่องมือใน
การวิจัย ดังนี้ 
 1.1 แบบสัมภาษณอยางมีโครงสรางชุดฝกอบรมเร่ืองการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 
 1.2 ชุดฝกอบรมเร่ืองการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  
  1.2.1 ชุดฝกอบรมเร่ืองการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยในรูปแบบ Offline  
  1.2.2 คูมือการใชงานชุดฝกอบรมเร่ืองการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยซึ่งอธิบาย
ขั้นตอนการใชงานอยางละเอียดเพื่อใหผูเรียนไดศึกษาขั้นตอนการใชงานชุดฝกอบรม ไดอยางถูกตอง 
  1.2.3 สื่อประสมใชในการทํากิจกรรมรวมกันของผูเรียน 
 1.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จากการอบรมเรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยแบบ
ปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 
 1 . 4  แ บ บ ส อ บ ถ า ม ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ข อ ง บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น                     
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีตอชุดฝกอบรมเรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 
จํานวน 20 ขอ 
  
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ผูวิจัยใหผูเขาอบรมทําการทดสอบกอนเรียนดวยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน           
กอนการอบรม (Pretest) ซึ่งเปนแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่ผานการ
วิเคราะหตรวจสอบหาคุณภาพของแบบทดสอบแลว  เพ่ือวัดความรูเรื่องการพัฒนางานประจําสู
งานวิจัย 
 2.  ผูวิจัยจัดการอบรม โดยดําเนินการตามแผนการจัดการอบรม ใชระยะเวลาในการ
อบรมเปนเวลา 2 สัปดาห  
 3.  ผูวิจัยใหผูเขาอบรมดําเนินการอบรมดวยชุดฝกอบรมดวยตนเองโดยใชระยะเวลาใน
การอบรมจํานวน  2 สัปดาห โดยใหผูเขาอบรมสามารถนํากลับไปศึกษาไดตามอัธยาศัย  โดยกําหนด
ระยะเวลาใหผูเขาอบรม สงแบบประเมินมายังผูวิจัย หลังไดรับชุดฝกอบรมแลว 2 สัปดาห  
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 4.  ผูวิจัยใหผู เขาอบรมทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการอบรม
(Posttest) ซึ่งเปนแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่ผานการวิเคราะหตรวจสอบ
หาคุณภาพของแบบทดสอบแลว เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนการอบรม 
 5.  ผูวิจัยใหผูเขาอบรมทําแบบประเมินความพึงพอใจของชุดฝกอบรม เรื่อง การพัฒนา
งานประจําสูงานวิจัย 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ 
 7.  ผูวิจัยนําผลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลเพื่อนําเสนอในงานวิจัยตอไป 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดฝกอบรม เรื่อง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัยสําหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 1.  ผลการพัฒนาชุดฝกอบรมเร่ืองการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย สําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80.33 / 84.11  
 2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเขาอบรมดวยชุดฝกอบรม เรื่อง 
การพัฒนางานประจํ าสู ง านวิ จั ยสํ าหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล  พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคาเฉลี่ยของคะแนน
หลังเรียนเทากับ 18.57 สูงกวากอนเรียนซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียเทากับ  14.70  
 3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจใน ชุดฝกอบรม เรื่อง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  พบวา ผูเขาอบรม มีความ
พึงพอใจทุกดานอยูในระดับมากท่ีสุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.20 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดฝกอบรม เรื่อง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัยสําหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  ผูวิจัยทําการอภิปรายผลจากขอ
คนพบการวิจัยดังตอไปนี้ 
 1. ผลการพัฒนาชุดฝกอบรมเรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย สําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร ตามเกณฑประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมเรื่องการพัฒนางานประจําสู
งานวิจัย สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร มีประสิทธิภาพตามเกณฑ E1 = 80.33 / 
E2 = 84.11 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอท่ีหนึ่ง ชุดฝกอบรม เรื่อง การพัฒนางานประจําสู
งานวิจัยสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 ซึ่งชุดฝกอบรมที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นมีการพัฒนาตามข้ันตอน มีการตรวจสอบความถูกตอง
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จากผูเชี่ยวชาญดานชุดฝกอบรม ในดานเนื้อหา และผูเชี่ยวชาญดานออกแบบ ผานขั้นตอนการหา
ประสิทธิภาพตามกระบวนการ และไดนําไปทดลองใชกับผูเขาอบรมตามขั้นตอน แบบหน่ึงตอหนึ่ง 
แบบกลุมยอย และทดลองใชจริงกับผูเขาอบรม จํานวน 30 คน จากกลุมอาสาสมัครที่เขารับการ
อบรมโดยชุดฝกอบรมท่ีผูวิจัยไดสรางขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ รัตนาวดี  เวศนบางแกว (2551 : บทคัดยอ) 
ซึ่งไดทําการศึกษาเร่ือง การพัฒนาชุดฝกอบรม เรื่อง วินัยสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่กาญจนบุรี เขต 3 พบวา ประสิทธิภาพของชุดฝกอบรม เรื่อง วินัย
สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีกาญจนบุรี เขต 3 มี
ประสิทธิภาพ 83.17/88.44 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว 
 2. ผลจากการท่ีผูเขาอบรม  ไดทําการอบรมโดยใชชุดฝกอบรมเรื่อง การพัฒนางานประจํา
สูงานวิจัย สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิจากการฝกอบรมโดยชุดฝกอบรมเรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย สําหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร ระยะเวลา 2 สัปดาห โดยผูวิจัยไดใหผูเขาอบรมทํา
แบบทดสอบกอนการอบรมและแบบทดสอบหลังการอบรมโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ซึ่งเปน
แบบทดสอบชุดเดียวกัน โดยแบบทดสอบที่สรางขึ้นเปนแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือกจํานวน 
30 ขอ ซึ่งผานการหาประสิทธิภาพจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และดานฝกอบรม พบวา ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนการอบรม (Pretest) และ หลังการอบรม (Posttest) เรื่อง การพัฒนา
งานประจําสูงานวิจัย สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถติิที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่สอง กําหนดไว  โดยคะแนนเฉล่ียความรู
เรื่อง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย หลังจากไดรับการอบรมดวยชุดฝกอบรม ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น มี
คะแนนสูงกวาคะแนนเฉล่ียกอนการฝกอบรม โดยผูเขาอบรมสามารถศึกษาเนื้อหาชุดฝกอบรมได
ตลอดเวลา มีอิสระในการศึกษาชุดฝกอบรมดวยตนเองตามแผนการอบรม ที่ไดกําหนดไว ซึ่ง
สอดคลองกับ จารุวรรณ  ภูระหงษ ( 2555 : บทคัดยอ ) ซึ่งไดทําการศึกษาเรื่อง ผลการใชบทเรียน         
อีเลิรนนิ่ง เรื่อง การสืบคนขอมูลสารสนเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดดอนหวาย 
(นครรัฐประสาท) พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิ่ง เรื่อง เรื่อง 
การสืบคนขอมูลสารสนเทศ สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจ ที่มีตอการฝกอบรมโดยชุดฝกอบรมเรื่องการพัฒนางาน
ประจําสูงานวิจัย สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยแบบสอบถามความพึงพอใจ แลวทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานพบวาความคิดเห็นรวมทุกดานอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอท่ีสาม 
และเม่ือพิจารณาเปนรายดานสามารถเรียงลําดับไดดังนี้  
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  3.1 ผูอบรมสวนใหญมีความคิดเห็นโดยภาพรวมดานการใชงาน อยู ระดับมาก เปน
ลําดับที่หนึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นคําถาม พบวา ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มี
จุดเชื่อมโยงไปเว็บไซตไปยังเว็บไซตภายนอกมีการใหผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูลไดในทุกหนาของ  
E-Book อยางสะดวกโดยไมมีการ ปดกั้นโดยความพึงพอใจอยูในระดับมาก เปนลําดับหนึ่งในประเด็น
คําถาม  มีการใชเมนูตางๆที่ใชสัญลักษณที่เขาใจงายและสื่อความหมาย มีการใชจุดเชื่อมโยงท่ีเขาถึง
ขอมูลไดอยางรวดเร็ว และไมซับซอนและ มีการเชื่อมโยงขอมูลเนื้อหาท่ีเกี่ยวของภายใน E-Bookและ
เว็บไซตภายนอกไดงาย 
  3.2 ผูอบรมสวนใหญมีความคิดเห็นดานเนื้อหา อยูระดับมากเปนลําดับท่ีสอง เมื่อ
พิจารณาเปนรายประเด็นคําถาม พบวา ประเด็นที่ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ไดแก 
ภาพประกอบกับเนื้อหามีความสอดคลองไปในทางเดียวกันรองลงมาคือ ปริมาณเน้ือหาในแตละหนา 
E-Book มีความส้ัน-ยาวเหมาะสมในแตละเรื่อง อยูในลําดับที่สอง รองลงมาคือการนําเสนอเน้ือหาใน
หัวขอมีความนาสนใจและเปนเรื่องท่ีตรงกับความตองการ และ การจัดลําดับเนื้อหานาสนใจ อยูใน
ลําดับที่สามเทากัน  เนื้อหาตรงตามความตองการของผูใชครบถวน การนําเสนอเนื้อหามีความ
ตอเนื่องไปในทิศทางเดียวกันอยูในลําดับที่สี่เทากัน  และเน้ือหาที่นําเสนอ ครบถวน ถูกตองและเขาใจ
งายเปนลําดับสุดทาย 
  3.3 ผูอบรมสวนใหญมีความคิดเห็นดานการออกแบบ อยูระดับมากเปนลําดับสุดทาย 
ผูเขาอบรมดวยชุดฝกอบรมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เปนลําดับที่สาม เมื่อพิจารณาเปนราย
ประเด็นคาํถาม พบวา มีการใชภาพเคลื่อนไหวสอดคลองและสื่อความหมายเน้ือหาไดชัดเจนมากที่สุด 
เปนลําดับที่หนึ่ง รองลงมาคือ มีการจัดองคประกอบสวนตางๆในหนา E-Book เปนในทิศทางเดียวกัน
เปนลําดับที่สอง รองลงมาคือ มีการออกแบบ E-Book ที่โดดเดน สะดุดตาเปนลําดับที่สามรองลงมา
คือ มีการใชภาพที่สื่อความหมายกับเนื้อหา เปนลําดับที่สี่รองลงมาคือ มีการใชตัวอักษรสีโทนเขมบน
พ้ืนสีออน และตัวอักษรสีโทนออนบนพ้ืนสีเขม และ มีการใชสี สัญลักษณเพ่ือสรางความแตกตาง/เนน
จุดสําคัญในเน้ือหา และควรใชสีที่ไมฉูดฉาดและสีสันมากเกินไปเปนลําดับที่หาเทากัน และประเด็นใน
เรื่องมีการใชขนาดของตัวอักษรที่ชัดเจนและอานงายและมีความแตกตางกันเพ่ือตําแหนงลําดับ
ความสําคัญผูเขาอบรมมีความพึงพอใจเปนลําดับสุดทาย  
 จากความคิดเห็นของผูเขาอบรม ที่มีความพึงพอใจตอชุดฝกอบรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น ทําให
ผูเขาอบรม ที่มาจากกลุมอาสาสมัคร มีความรูสึกแปลกใหมในการฝกอบรม ซึ่งแตกตางจากการอบรม
ในหองอบรมท่ัวไป ซึ่งผูเขาอบรมใหความเห็นวา สามารถนําชุดฝกอบรมออกมาศึกษาเพ่ิมเติมได ใน
บางประเด็นที่ไมเขาใจได ซึ่งสอดคลองกับ พิเชฐ  ทองนาวา ( 2553 : บทคัดยอ ) ซึ่งไดทําการศึกษา
เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบพาโนรามาเสมือนจริง เรื่อง พระราชวังสนาม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



116 

จันทร สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ซึ่งมีผลการวิจัยในดานความพึงพอใจพบวา ความพึงพอใจของ
ผูเรียนที่มีตอบทเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด 
 
ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 การพัฒนาชุดฝกอบรม เรื่อง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัยสําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. ผูเขาอบรมอยากใหมีการทําชุดฝกอบรมในลักษณะเชนนี้ในการอบรมวิชาการในดาน
อ่ืนๆ ที่ใชกับบุคลากรสายสนับสนุน ในคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือเปนการ
ประหยัดระยะเวลาในการเขาหองอบรมซึ่งเปนการอบรมที่ ไมกระทบเวลาในการทํางาน ผูอบรม
สามารถนํากลับมาศึกษาขอมูลยอนหลังและคนหาขอมูลเพ่ิมเติมไดเมื่อระยะเวลาผานไป  
 2. ผูเขาอบรมใหขอเสนอแนะวา ควรจะทําใหชุดฝกอบรมนี้อยูบนฐานขอมูลเว็ปไซตของ          
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเปนการประหยัดทรัพยากรในการจัดทําชุดฝกอบรม  
  
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการอบรมในดานอ่ืนๆ เชน การเสริมทักษะในการทํางาน  
การสรางผลงานทางวิชาการ สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน   การสงเสริมใหบุคลากรมีการคิดเชิง
บูรณาการเพ่ือพัฒนาการทํางาน เปนตน 
 2. ควรมีการศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการใชสื่อ ท่ีใชสําหรับอมรม 
เนื่องจากความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งจะตองทําการสํารวจ ความถนัดในการเปดใชงาน การ
ออกแบบใหสามารถรองรับในเวอรชั่นใหมๆของคอมพิวเตอรที่ใชงานในปจจุบันได 
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นางวรรณภา  แสงวัฒนกุล   หัวหนางานวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

รายนามผูเชี่ยวชาญทีใ่หสัมภาษณการออกแบบชุดฝกอบรม  
เร่ือง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัยสําหรับบุคลากรสายสนับสนนุ 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ดานเนื้อหา 
 

อาจารยนิรุทธ    พรมบุตร    ผูชวยคณบดี 
คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางจริยา   ปญญา    ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล   
มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางวรรณภา  แสงวัฒนกุล   หัวหนางานวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ดานการออกแบบชุดฝกอบรม 
 

รองศาสตราจารยศิริพงศ  พยอมแยม               ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา   
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร      

ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ดร.เนตร  หงษไกรเลิศ   สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน   
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดร.อภิภู  สิทธิภูมิมงคล   รองผูอํานวยการฝายสื่อสารองคกร 
และกิจกรรมพิเศษ  หอสมุดและคลังความรู   
มหาวิทยาลยัมหิดล 
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รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบแบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

เร่ือง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัยสําหรับบุคลากรสายสนับสนนุ 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

อาจารยนิรุทธ    พรมบุตร    ผูชวยคณบดี 
คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางจริยา   ปญญา    ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล   
มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางวรรณภา  แสงวัฒนกุล   หัวหนางานวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบแบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง 

แบบสอบถามความความพึงพอใจตอ ชุดฝกอบรม  
เร่ือง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัยสําหรับบุคลากรสายสนับสนนุ 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ดานเนื้อหา 
 

อาจารยนิรุทธ    พรมบุตร    ผูชวยคณบดี 
คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางจริยา   ปญญา    ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล   
มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางวรรณภา  แสงวัฒนกุล   หัวหนางานวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ดานการออกแบบชุดฝกอบรม 
 

ดร.อภิภู  สิทธิภูมิมงคล   รองผูอํานวยการฝายสื่อสารองคกร 
และกิจกรรมพิเศษ  หอสมุดและคลังความรู   
มหาวิทยาลยัมหิดล 

นายพรพงศ  อินแพง    บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
นางสาวนันทนา  บัวสุวรรณ  บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



128 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย 
 1 แบบสัมภาษณอยางมีโครงสรางชุดฝกอบรมเรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 

1.1 แบบสัมภาษณอยางมีโครงสราง ผูเช่ียวชาญดานชุดฝกอบรม 

1.2 แบบสัมภาษณอยางมีโครงสราง ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
 2 ชุดฝกอบรมเรื่ องการพัฒนางานประจําสู งานวิจัยสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  
  2.1 วิเคราะหการประเมินคุณภาพของชุดฝกอบรมจากผูเช่ียวชาญ 

 3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จากการอบรมเรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยแบบปรนัย ชนิด 4 
ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 

  3.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรง  โดยหาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  
  3.3 หาคาความยากงายของแบบทดสอบปรนัย   
  3.4 หาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบปรนัย   
  3.5 หาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบปรนัย  
 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของของบุคลากรสายสนับสนุน  คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีตอชุดฝกอบรมเรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย จํานวน 20 ขอ 
  4.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรง  โดยหาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนท่ีมีตอการเรียนแบบผสมผสานดวยกิจกรรมการเรยีนแบบแกปญหา 
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1 แบบสัมภาษณอยางมีโครงสรางชุดฝกอบรมเรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย  
1.1 แบบสัมภาษณอยางมีโครงสราง ผูเช่ียวชาญดานชุดฝกอบรม 

 

ขอสรุปจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานชุดฝกอบรม จํานวน 3 ทาน  
 
ขอคําถามท่ี 1 ทานคิดวาชุดฝกอบรมเร่ือง "การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย สําหรับบุคลากรสายสนับสนนุ 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล" ควรมีองคประกอบอยางไร 

ชุดฝ กอบรม เ ร่ื อง  "การพัฒนางานประจํ าสู ง านวิ จั ย  สํ าหรับบุ คลากรสายสนับสนุน                         
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล" ควรมีมัลติมีเดีย รวมทังใชการศึกษาในลักษณะออนไลน เพื่อความ
สะดวกในการเขาถึงขอมูล เชน WBT, E-TRAINGER ,E-BOOK  

 
ขอคําถามท่ี 2  ทานคิดวาควรนําเสนออยางไรเพ่ือใหนาสนใจ 

ควรนําเสนอบนเครือขายโดยเสนอตัวอยางผลงานวิจัย R2 R ที่มีคุณภาพและประสบความสําเร็จ  
และมีการสรางการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับโปรแกรม เพื่อกระตุนใหเกิดการเรียนรูระหวางผูเรียนกับผูสอน  

และควรออกแบบขอความใหอานงาย เนื้อหาไมสั้น-ยาวเกินไปสามารถเขาถึงเนื้อหาไดจริง รวมทั้งใชกราฟก-การตูน 
หรือ Clip Video  มาใชประกอบการนําเสนอ 
 
ขอคําถามท่ี 3  กิจกรรมและสื่อที่ใชประกอบการสรางชุดฝกอบรมเร่ือง “การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 
สําหรับบุคลากรสายสนับสนนุ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล” ควรมีลักษณะแบบใด 

ควรมีกิจกรรมท่ีใหผูอบรมมีผลแลกเปลี่ยนเรียนรู จะเปน Face to Face หรือบนออนไลน เชน 

WBT, E-TRAINGER, E-Leaning และเพ่ิมแบบทดสอบใหเปนในรูปแบบเกม หรือการจับคูเพื่อความนาสนใจของผู
อบรม  
 
ขอคําถามท่ี 4 ทานคิดวาชุดฝกอบรม เร่ือง “การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย สําหรับบุคลากรสายสนับสนนุ 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล” ควรประกอบดวยสื่อรูปแบบใดบางท่ีเหมาะสม 

ขึ้นอยูกับเนื้อหาและความเหมาะสมของผูอบรม เพื่อผลลัพธของงาน แตความเหมาะสมชของสื่อ
จะตองสามารถวัดและประเมินผลได ควรมี LMS Learning Manage System ในการจัดการเพ่ือความสามารถใน
การบริหารจัดการบนเครือขาย สวนใหญจะอยูในรูปของออนไลน เชน E-book  
 
ขอคําถามท่ี 5  การวัดและการประเมินผลหลังการฝกอบรมเร่ือง “การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย สําหรับ
บุคลากรสายสนบัสนนุ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล”ควรใชวิธีวัดและประเมินผลแบบใด 

ควรวัดและประเมินผลเชิงประจักษมากกวาความรู Cognitive เชน ประเมินจากการไดมาซึ่งหัวขอ
งานวิจัย R  To R โดยผานจากการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆ หรือวัดจากองคความรูและจากช้ินงานท่ี
มอบหมาย 
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ขอคําถามท่ี 6  ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการใชชดุฝกอบรม เร่ือง “การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย สําหรับ
บุคลากรสายสนบัสนนุ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล” ควรใชเวลานานเทาใด อยางไร 

ตามความสามารถของผูเรียนและความแตกตางระหวางบุคคล แตไมควรนานมากอาจเกิดความเบื่อ
หนายได เวลาที่เหมาะสมไมควรเกิน 2 วัน หรือข้ึนอยูกับความสามารถของแตละบุคคล  แตโดยท่ัวไปจะใช
ระยะเวลาในการถายทอดความรูดานวิจัย 1 เดือน ระยะเวลาการเขยีนและพัฒนาหัวขอ 1 เดือน  
 

ขอคําถามท่ี 7  ขอดีและขอจํากัดของชุดฝกอบรม เร่ือง “การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย สําหรับบุคลากร
สายสนับสนนุ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล” 

- ขอดี 
   สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง รวมทั้งเปนประโยชนในการนําไปประยุกตใชในการทํางาน และสามารถ
พัฒนาความรูและทักษะของบุคลากรไดเปนอยางดี 

- ขอจํากัดและแนวทางการแกไข 
  ขอจํากัดในเรื่องของความแตกตางระหวางบุคคล ความสามารถในการใชสื่อฝกอบรม แนวทางการ
แกไขตองมีผูเชี่ยวชาญคอยดูแลหลังจากการเรียนรูและนําไปใชจริง รวมทั้งลักษณะของสื่อท่ีหลากหลายอาจชวยให
เปนทางเลือกของผูเรยีน  
 

1.2 แบบสัมภาษณอยางมีโครงสราง ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา 
ขอสรุปจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 ทาน 

 
ขอคําถามท่ี 1  ทานคิดวาเนื้อหาการนําเสนอในชุดฝกอบรม เร่ือง "การพัฒนางานประจําสูงานวิจยั สําหรับ
บุคลากรสายสนบัสนนุ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ควรมีเนื้อหาในประเด็นใดบาง 
 ควรมี Intro เรื่อง R2R วามีความสําคัญอยางไร และมีประโยชนอยางไรตอองคกรและตอตนเอง 
รวมทั้งเนื้อหาท่ีมีอยูมีความเหมาะสม หากเปนไปไดควรเพ่ิมหัวขอและการนาํผลลัพธไปใชงาน กับ คณะฯ เพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดตอไป 

 ขั้นตอนการวิจัย คือการคนปญหา มีวัตถุประสงคชัดเจน มีการศึกษาตัวอยาง เครื่องมือ แบบสมัภาษณ 
และกลุมตัวอยาง วามีการนําเสนอขอมูลอยางไร ตั้งสมมติฐานจากขอมูลแวดลอง เปนการคิดเปนระบบระบบ ถา
สําเรจ็จะทําใหคนพัฒนาตัวเอง และมองถึงความสาํคัญถึงกระบวนการทํางานประจํา แกปญาแบบกระบวนการทาง
สังคม และมีเหตุผล 

 
ขอคําถามท่ี 2  ทานคิดวาควรจัดลําดับเนื้อหาการอบรมหรือเนื้อหาหลักสูตรอยางไร  
 ใหลําดับการนําเสนอเน้ือหา จากความยากนอย-มาก โดยเร่ิมจากงานท่ีผูเขาอบรมเขาใจงานตัวเอง 
แลวคอยเรยีบเรียงทําใหม และยกตัวอยางจากภายนอก เพื่อเพ่ิมความเขาใจ หรือจดัลําดับตามระเบียบวิธีวิจัย 
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ขอคําถามท่ี 3 ชุดฝกอบรมเร่ือง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย สําหรับบุคลากรสายสนับสนนุ คณะ
วิศวกรรมศาสตร ควรใชสื่อในรูปแบบใด เพ่ือใหสามารถเชื่อมโยงไปสูเนื้อหา 
 ใชสื่ออิเล็กทรอนิกส E-Book, Website,CAI เพราะเปนการเผยแพรความรูและผลงาน ไดอยางรวดเร็ว 
รวมทั้งยังสามารถจัดทําเปน KM ใหกับองคกรไดตอไป  

ขอคําถามท่ี 4 วิธีการอบรม เร่ือง "การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย สําหรับบุคลากรสายสนับสนนุ" ควรใชวิธี
ใด 

อบรมในหองและใชสื่อฝกอบรม E-Book ผาน Internet หรือสามารถเรียนรูดวยตนเองได เรียนรูได
ทุกที่ทุกเวลา   
 

ขอคําถามท่ี 5 ทานคิดวาการประเมินผลการอบรมจากเคร่ืองมือประเมินการฝกอบรม เร่ือง "การพัฒนางาน
ประจําสูงานวิจัย สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน" ที่เหมาะสม ควรประเมินดวยวิธีใด 
 ใชแบบสอบถาม , แบบประเมิน Online และระดับผลลัพธจนสามารถใหผูเขาอบรมไดหัวขอ และ
งานวิจัย R2R ออกมาเพ่ือนําเสนองานได 
 

6. ทานมีความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอยางไรบาง 
 ควรเผยแพรลงบน Internet เพื่อเปนตัวอยางใหบุคลากรทานอ่ืนๆในคณะไดเห็นถึงประโยชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
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133 

2 ชุดฝกอบรมเร่ืองการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
  2.1 วิเคราะหการประเมินคุณภาพของชุดฝกอบรมจากผูเชี่ยวชาญ 

ตารางที่  9  ผลการใหคะแนนแบบประเมินคุณภาพชุดฝกอบรม ดานเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน X̅ S.D 
ระดับความ
คิดเห็น 

1. เนื้อหาท่ีนําเสนอ ครบถวน ถูกตองและเขาใจงาย 4.83 0.41 มากที่สุด 
2.เนื้อหาตรงตามความตองการของผูใชครบถวน 4.17 0.75 มาก 
3. การจัดลําดับเนื้อหานาสนใจ 4.33 0.82 มาก 
4.ภาพประกอบกับเนื้อหามีความสอดคลองไปในทางเดียวกัน 4.50 0.55 มาก 
5. การนําเสนอเนื้อหาในหัวขอมีความนาสนใจและเปนเรื่องที่ตรงกบัความ
ตองการ 

4.17 0.75 มาก 

6. ปริมาณเนื้อหาในแตละหนา E-Book มีความสั้น-ยาวเหมาะสมในแตละ
เรื่อง 

4.17 0.98 มาก 

7. การนําเสนอเนื้อหามีความตอเนื่องไปในทิศทางเดียวกัน 3.83 0.98 มาก 
รวม 4.29 0.18 มาก 

 
ตารางที่ 10  ผลการใหคะแนนแบบประเมินคุณภาพชุดฝกอบรม ดานออกแบบ โดยผูเชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน X̅ S.D 
ระดับความ
คิดเห็น 

ภาพประกอบ    
1. มีการใชภาพที่นาสนใจในหนาแรก 4.67 0.52 มากที่สุด 
2.มีการใชภาพที่สื่อความหมายกับเนื้อหา 4.33 0.52 มาก 
3.มีการใชภาพเคลื่อนไหวสอดคลองและสื่อความหมายเน้ือหาไดชัดเจน 4.67 0.52 มากที่สุด 
ตัวอักษร    
4. มีการใชตัวอักษรสีโทนเขมบนพื้นสีออน และตัวอักษรสีโทนออนบนพื้นสีเขม 4.67 0.52 มากที่สุด 
5.มีการใชขนาดของตัวอักษรท่ีชัดเจนและอานงายและมีความแตกตางกัน
เพื่อตําแหนงลําดบัความสําคัญ 

4.33 0.82 มาก 

การจัดรูปแบบ    
6. มีการออกแบบ E-Book ที่โดดเดน สะดดุตา 3.83 0.98 มาก 
7. มีการจัดองคประกอบสวนตางๆในหนา E-Book เปนในทิศทางเดียวกัน 3.83 1.17 มาก 
8. มีการใชสี สัญลักษณเพื่อสรางความแตกตาง/เนนจุดสําคญัในเนือ้หา  
และควรใชสีทีไ่มฉูดฉาดและสสีันมากเกินไป 

3.83 
 

0.75 
 

มาก 
 

รวม 4.27 0.22 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



134 

 
ตารางที่ 11  ผลการใหคะแนนแบบประเมินคุณภาพชุดฝกอบรม ดานการใชงาน โดยผูเชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน X̅ S.D ระดับความ
คิดเห็น 

1. มีการเช่ือมโยงขอมลูเนื้อหาท่ีเกีย่วของภายใน E-Bookและเว็บไซต
ภายนอก 

4.50 0.55 มาก 

2.มีจุดเชื่อมโยงไปเว็บไซตไปยังเวบ็ไซตภายนอก 4.50 0.84 มาก 
3.มีการใชจุดเช่ือมโยงท่ีเขาถึงขอมลูไดอยางรวดเร็ว และไมซับซอน 4.33 0.82 มาก 
4.มีการใชเมนูตางๆที่ใชสญัลักษณที่เขาใจงายและสื่อความหมาย 4.83 0.41 มากที่สุด 
5. มีการใหผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูลไดในทุกหนาของE-Book อยาง
สะดวกโดยไมมีการ ปดกั้น 

4.50 0.55 มาก 

รวม 4.53 0.27 มากที่สุด 
 
3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิจากการอบรมเรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  
  จํานวน 30 ขอ 

ตารางที่ 12 ตรวจสอบความเที่ยงตรง  โดยหาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู
เขาอบรม ดวยชุดฝกอบรม เรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย โดยผูเชี่ยวชาญ 

ขอที ่ ประเภท 
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนีความ

สอดคลอง 
(IOC) 

แปลผล 
1 2 3 

1 ความรู/ความจํา +1 0 +1 0.67 นําไปใชได 
2 ความรู/ความจํา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
3 ความเขาใจ 0 +1 +1 0.67 นําไปใชได 
4 ความรู/ความจํา +1 +1 0 0.67 นําไปใชได 
5 ความรู/ความจํา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
6 ความรู/ความจํา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
7 ความรู/ความจํา +1 +1 0 0.67 นําไปใชได 
8 ความรู/ความจํา 0 +1 +1 0.67 นําไปใชได 
9 ความเขาใจ +1 0 +1 0.67 นําไปใชได 
10 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
11 การนําไปใช 0 +1 +1 0.67 นําไปใชได 
12 ความรู/ความจํา +1 0 +1 0.67 นําไปใชได 
13 การนําไปใช +1 +1 0 0.67 นําไปใชได 
14 การนําไปใช +1 0 +1 0.67 นําไปใชได 
15 การนําไปใช 0 +1 +1 0.67 นําไปใชได 

   ส
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ตารางท่ี 12 (ตอ) ตรวจสอบความเท่ียงตรง  โดยหาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเขาอบรม ดวยชุดฝกอบรม เรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย โดยผูเชี่ยวชาญ 

 

ขอที ่ ประเภท 
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนีความ

สอดคลอง 
(IOC) 

แปลผล 
1 2 3 

16 ความเขาใจ +1 0 +1 0.67 นําไปใชได 
17 ความรู/ความจํา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
18 การนําไปใช +1 +1 0 0.67 นําไปใชได 
19 ความเขาใจ 0 +1 +1 0.67 นําไปใชได 
20 ความเขาใจ 0 +1 +1 0.67 นําไปใชได 
21 การนําไปใช +1 0 +1 0.67 นําไปใชได 
22 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
23 การนําไปใช +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
24 ความเขาใจ 0 +1 +1 0.67 นําไปใชได 
25 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
26 ความรู/ความจํา +1 +1 0 0.67 นําไปใชได 
27 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
28 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
29 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
30 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

 
 

ตารางท่ี 13  คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเช่ือมั่นของขอสอบปรนัยแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน ของชุดฝกอบรม เร่ือง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย กอนและหลังเรียน  วิเคราะหขอสอบ
ปรนัย โดยใชสูตร KR – 20 (Kuder Richardson – 20) วิเคราะหโดยโปรแกรมสําเร็จรูป 

ขอที ่
คาความยากงาย 

(p) 
คาอํานาจจําแนก 

(r) ขอที ่
คาความยากงาย 

(p) 
คาอํานาจจําแนก 

(r) 
1 0.70 -0.05 16 0.30 0.05 

2 0.80 0.29 17 0.40 0.38 

3 0.50 0.24 18 0.60 0.57 

4 0.50 0.24 19 0.60 0.57 

5 0.40 -0.57 20 0.40 -0.57 

6 0.30 0.05 21 0.60 0.57 

7 0.70 -0.05 22 0.40 0.38 

   ส
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ตารางท่ี 13 (ตอ) คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเช่ือมั่นของขอสอบปรนัยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของชุดฝกอบรม เรื่อง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย กอนและหลังเรียน  วิเคราะห
ขอสอบปรนัย โดยใชสูตร KR – 20 (Kuder Richardson – 20) วิเคราะหโดยโปรแกรมสําเร็จรูป 

ขอที ่ คาความยากงาย 
(p) 

คาอํานาจจําแนก 
(r) 

ขอที ่ คาความยากงาย 
(p) 

คาอํานาจจําแนก 
(r) 

8 0.40 0.38 23 0.50 0.24 

9 0.70 -0.05 24 0.50 0.24 

10 0.70 0.43 25 0.50 0.24 

11 0.20 0.19 26 0.20 0.24 

12 0.40 0.38 27 0.40 0.19 

13 0.70 0.43 28 0.70 -0.10 

14 0.50 0.71 29 0.20 -0.05 

15 0.50 0.24 30 0.50 0.19 

 

ขอสอบที่ผานเกณฑ  ตองมีคาความยากระหวาง  .20 - .80  และคาอํานาจจําแนกท่ีมีคาระหวาง  .20  ขึ้นไป โดย
คัดเลือกใหครอบคลมุกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว จึงไดขอสอบท่ีผานเกณฑการคัดเลือกตามเกณฑ 

ผลการวิเคราะหแบบทดสอบ  จํานวน  30  ขอ   สามารถสรุปไดดังน้ี 
 คาเฉลี่ยความยากงาย เทากับ  0.49 

 คาเฉลี่ยจําแนก เทากับ 0.2 

 คาความเชื่อมั่น ท่ีคํานวณโดยสูตร KR – 20  เทากับ  0.49 

 
4 แบบสอบถามความพึงพอใจของของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีตอชุด
ฝกอบรมเรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย จํานวน 20 ขอ 

 
ตารางที่ 14 ตรวจสอบความเที่ยงตรง  แบบสอบถามความพึงพอใจของของบุคลากรสายสนับสนุน คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล ท่ีมีตอชุดฝกอบรมเรื่องการพฒันางานประจําสูงานวิจัย 

รายการประเมิน 
คะแนนพิจารณา คาดัชนีความ

สอดคลอง 
(IOC) 

แปลผล 
+1 0 -1 

ดานเนื้อหา      
1. เนื้อหาท่ีนําเสนอ ครบถวน ถูกตองและเขาใจงาย +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
2.เนื้อหาตรงตามความตองการของผูใชครบถวน +1 0 +1 0.67 นําไปใชได 
3. การจัดลําดับเนื้อหานาสนใจ +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
4.ภาพประกอบกับเนื้อหามีความสอดคลองไปในทาง
เดียวกัน 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

   ส
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ตารางที่ 14 (ตอ)  ตรวจสอบความเที่ยงตรง  แบบสอบถามความพึงพอใจของของบุคลากรสายสนับสนุน คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล ท่ีมีตอชุดฝกอบรมเรื่องการพฒันางานประจําสูงานวิจัย 

รายการประเมิน 
คะแนนพิจารณา คาดัชนีความ

สอดคลอง 
(IOC) 

แปลผล +1 0 -1 

5. การนําเสนอเนื้อหาในหัวขอมีความนาสนใจและเปน
เรื่องที่ตรงกับความตองการ 

+1 +1 0 0.67 นําไปใชได 

6. ปริมาณเนื้อหาในแตละหนา E-Book มีความสั้น-ยาว
เหมาะสมในแตละเรื่อง 

0 +1 +1 0.67 นําไปใชได 

7. การนําเสนอเนื้อหามีความตอเนื่องไปในทิศทาง
เดียวกัน 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

ดานออกแบบ      
ภาพประกอบ      
1. มีการใชภาพที่นาสนใจในหนาแรก +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
2.มีการใชภาพที่สื่อความหมายกับเน้ือหา +1 +1 0 0.67 นําไปใชได 
3.มีการใชภาพเคลื่อนไหวสอดคลองและสื่อความหมาย
เนื้อหาไดชัดเจน 

+1 0 +1 0.67 นําไปใชได 

ตัวอักษร      
4. มีการใชตัวอักษรสีโทนเขมบนพื้นสีออน และตัวอักษร
สีโทนออนบนพ้ืนสีเขม 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

5.มีการใชขนาดของตัวอักษรท่ีชัดเจนและอานงายและมี
ความแตกตางกันเพ่ือตาํแหนงลําดบัความสําคญั 

+1 +1 0 0.67 นําไปใชได 

การจัดรูปแบบ      
6. มีการออกแบบ E-Book ที่โดดเดน สะดดุตา 0 +1 +1 0.67 นําไปใชได 
7. มีการจัดองคประกอบสวนตางๆในหนา E-Book เปน
ในทิศทางเดียวกัน 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

8. มีการใชสี สัญลักษณเพื่อสรางความแตกตาง/เนน
จุดสําคญัในเนื้อหา  
และควรใชสีทีไ่มฉูดฉาดและสสีันมากเกินไป 

+1 0 +1 0.67 นําไปใชได 

ดานการใชงาน      
1. มีการเช่ือมโยงขอมลูเนื้อหาท่ีเกีย่วของภายใน E-Book

และเว็บไซตภายนอก 
+1 +1 0 0.67 นําไปใชได 

2.มีจุดเชื่อมโยงไปเว็บไซตไปยังเวบ็ไซตภายนอก +1 +1 0 0.67 นําไปใชได 
3.มีการใชจุดเช่ือมโยงท่ีเขาถึงขอมลูไดอยางรวดเร็ว และ
ไมซับซอน 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
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ตารางที่ 14 (ตอ)  ตรวจสอบความเที่ยงตรง  แบบสอบถามความพึงพอใจของของบุคลากรสายสนับสนุน คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล ท่ีมีตอชุดฝกอบรมเรื่องการพฒันางานประจําสูงานวิจัย 

รายการประเมิน 
คะแนนพิจารณา คาดัชนีความ

สอดคลอง 
(IOC) 

แปลผล +1 0 -1 

4.มีการใชเมนูตางๆที่ใชสญัลักษณที่เขาใจงายและสื่อ
ความหมาย 

+1 0 +1 0.67 นําไปใชได 

5. มีการใหผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูลไดในทุกหนาของ
E-Book อยางสะดวกโดยไมมีการ ปดกั้น 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

 
ตารางที่ 15  แสดงผลการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิจากการอบรม ดวยชุดฝกอบรม เรื่อง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 
สําหรับ บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผูอบรม คะแนน คะแนน คะแนนผลตาง   

คนท่ี กอนเรียน หลังเรียน D (T2 – T1) D2 

1 24 26 2.00 4.00 

2 16 19 3.00 9.00 

3 17 22 5.00 25.00 

4 8 11 3.00 9.00 

5 19 20 1.00 1.00 

6 15 18 3.00 9.00 

7 14 17 3.00 9.00 

8 13 18 5.00 25.00 

9 20 21 1.00 1.00 

10 12 16 4.00 16.00 

11 16 17 1.00 1.00 

12 17 18 1.00 1.00 

13 15 19 4.00 16.00 

14 15 20 5.00 25.00 

15 15 20 5.00 25.00 

16 16 20 4.00 16.00 
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ตารางที่ 15 (ตอ)  แสดงผลการวเิคราะหผลสัมฤทธ์ิจากการอบรม ดวยชุดฝกอบรม เรื่อง การพัฒนางานประจําสู
งานวิจัย สําหรับ บุคลากรสายสนบัสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผูอบรม คะแนน คะแนน คะแนนผลตาง  

D2 คนท่ี กอนเรียน หลังเรียน D (T2 – T1) 

17 14 22 8.00 64.00 

18 15 17 2.00 4.00 

19 17 22 5.00 25.00 

20 15 20 5.00 25.00 

21 16 20 4.00 16.00 

22 10 12 2.00 4.00 

23 6 10 4.00 16.00 

24 19 24 5.00 25.00 

25 13 18 5.00 25.00 

26 15 21 6.00 36.00 

27 8 16 8.00 64.00 

28 12 16 4.00 16.00 

29 9 15 6.00 36.00 

30 20 22 2.00 4.00 

รวม 557 116 552 

เฉลี่ย 18.57 3.87 18.4 

S.D 3.57 1.889 11.21 

รอยละ 61.9 12.9 61.33 
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เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย  

ภาคผนวก ค 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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 1 แบบสัมภาษณอยางมีโครงสรางชุดฝกอบรมเรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 

1.1 แบบสัมภาษณอยางมีโครงสราง ผูเช่ียวชาญดานชุดฝกอบรม 

1.2 แบบสัมภาษณอยางมีโครงสราง ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา 
 2 ชุดฝกอบรมเรื่ องการพัฒนางานประจําสู งานวิจัยสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  
 3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จากการอบรมเรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยแบบปรนัย ชนิด 4 
ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 

 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของของบุคลากรสายสนับสนุน  คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีตอชุดฝกอบรมเรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย จํานวน 20 ขอ 
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แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

 
สวนที่ 1 หลักการเบ้ืองตน 
 
หัวขอการวิจัย 
 การพัฒนาชุดฝกอบรม เรื่อง การพัฒนางานประจําสูงานวิจยั สําหรบับุคลากรสายสนับสนุน คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล 

ความคิดรวบยอด 

 การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย หมายถึง การศึกษาหรือทําวิจยัดวยระเบียบวจิัยมาตรฐานโดยมีคําถาม
วิจัยจากงานประจํา เพื่อใหเกิดองคความรูใหมและนําความรูนั้นมาแกปญหาหนางานของตัวเอง สงผลใหผูวิจัยทํางาน
ไดมีคณุภาพดีขึ้นและเกิดความสุขในการทํางาน R2R ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพงานประจํา 
 

สวนที่ 2 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
 

 เพื่อนํามาสรางชุดฝกอบรม เรื่อง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย สาํหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล ผูวิจยั สรุปสิ่งท่ีคนควาเรื่อง “การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย” ดังนี ้
 

1. ทานคิดวาเนื้อหาเหลานี้เหมาะสมหรือไม หรือควรเพิม่เตมิปรับเนื้อหาอยางไรเพ่ือใชเปนเนื้อหาการอบรมบุคลากร
สายสนบัสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แนวคิด / ทฤษฎ ี เนื้อหา 
1.1 ความหมายการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย หมายถึง การศึกษาหรือทําวิจัยดวยระเบียบวิจัยมาตรฐาน

โดยมีคาํถามวิจัยจากงานประจํา เพื่อใหเกิดองคความรู
ใหมและนําความรูนั้นมาแกปญหาหนางานของตัวเอง 
สงผลใหผูวิจัยทํางานไดมีคณุภาพดีขึ้นและเกิดความสุขใน
การทํางาน  

1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองคกร หมายถึง บุคคลเปนสิ่งสําคัญสําหรับองคกรโดยมีความ
จําเปนตองศึกษาถึงความหลากหลายดานกาํลังแรงงาน 
(Workforce Diversity)   ซึ่งหมายถึงลักษณะของบุคลลท่ี
ทําใหบุคคลหนึ่งตางจากบุคคลหนึง่ ประกอบดวย ความ
แตกตางดานประชากรศาสตร 
                       รังสรรค ประเสริฐศรี (2548 : 53-54) 
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แนวคิด / ทฤษฎ ี เนื้อหา 
1.3 แนวคิดและทฤฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนา หมายถึง การนําความรูจากพฤติกรรมศาสตร 

(Benavioral Science)  มาใชในความพยายามระยะยาว
เพื่อปรับปรุงความสามารถขององคการในการตอสู
เอาชนะใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
ภายนอกองคการ  และเพิ่มความสามารถขององคการใน
การแกปญหา 
 

โบวดิช  และ  บูโน (Bowditch and Buono 1990 : 

508,  อางถึงใน  สมใจ  ลักษณะ  2549 : 247) 
1.4 ความหมายของการวิจัย หมายถึง การคนควาซ้ําแลวซ้ําอีก ซึ่งนาจะหมายถึง การ

คนหาความรูความจริง คนแลวคนอีก ซึ่งจะทําใหไดรับรู
ความรูความจริงที่นาเชื่อถือ ถูกตอง เพราะมีขอมูลท่ี
เพียงพอตอการสรุปเปนความรูความจริงนั้น ๆ 

1.5 ขั้นตอนในการดําเนินการวิจยั คือการ การดําเนินไปอยางเปนกระบวนการเปนขั้นตอน 

ดังนี ้
1.  เลือกหัวขอท่ีจะทําการวิจัย  (Selecting  a  topic)   

2.  ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของ  (Review  of  literature)  

3.  การออกแบบการวิจยั  (Research  design)  

4. สรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
(Instruction)   

5. การเลือกกลุมตัวอยาง(Sampling)   

6.  การรวบรวมขอมลู  (Data  collection) 

7. การวิเคราะหขอมูล  (Data  analysis) 

8. การแปลความหมายหรือการตคีวาม
ขอมูล  (Interpretation)   

9.  เขียนรายงานการวิจัยและจัดพิมพ  
1.6 การสรุปผลการวิจัย หมายถึง การทําเพื่อหาขอความรูและขอความจริงจาก

ตัวเลขหรือขขอมูลเชิงคณุภาพ ตลอดจนกระบวนการทาง
สถิติที่ได โดยมีหลักในการแปลผลและการสรุปผลขอมูล
คือ จะตองแปลผลและสรุปผลใหอยูภายในขอบเขตของ
ขอมูล และจุดมุงหมายของการวิจัยเปนหลัก  ไมควรจะ
แปลผลหรือใหขอสรุปที่บิดเบือนไปจากขอเท็จจริง หรือใช
อคติสวนตัวเขาไปเกีย่วของดวย และสาํหรับการอภิปราย
ผล เปนขั้นตอนท่ีผูวิจัยตองนําหลกัการ ทฤษฎี กฎเกณฑ  
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แนวคิด / ทฤษฎ ี เนื้อหา 
 ตลอดจนผลการวิจัยมาเปนแนวทางในการอภิปรายผล 

สวนการเสนขอเสนอแนะเปนการช้ีแนวทางการนํา
ผลการวิจัยไปใช และเสนอปญหาวิจัยวา ควรจะทําเรื่อง
ใดตอไป 

 

2. ทานคิดวาควรจดัลําดับเนื้อหาการอบรมหรือเนื้อหาหลักสูตรอยางไร จึงจะทําใหผูฝกอบรมไดเกิดการเรียนรู
อยางเต็มศักยภาพ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขั้นตอนการพัฒนา ADDIE model 

2.1 ขั้นตอนการวิเคราะห (Analysis) 
ประกอบดวยรายละเอียดแตละสวน ดังนี้ 
1.  การกําหนดหัวเรื่องและวัตถุประสงคทั่วไป     

2.  การวิเคราะหผูเรียน  

3.  การวิเคราะหวตัถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

4.  การวิเคราะหเนื้อหา 
2.2 ขั้นตอนการออกแบบ (Design) 
ประกอบดวยรายละเอียดแตละสวน ดังนี้ 
1.  การออกแบบ Courseware  (การออกแบบบทเรียน) 
                ซึ่งจะประกอบดวยสวนตางๆ ไดแก วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม   เนื้อหา   แบบทดสอบกอน
บทเรียน (Pre-test)  สื่อ  กิจกรรม  วิธีการนําเสนอ  และแบบทดสอบหลังบทเรียน (Post-test) 

2. การออกแบบผังงาน (Flowchart) และการออกแบบบทดําเนนิเร่ือง (Storyboard)(ขั้นตอนการเขียนผัง
งานและสตอร่ีบอรดของ อลาสซี)่ 
 3. การออกแบบหนาจอภาพ (Screen Design) 
การออกแบบหนาจอภาพ หมายถงึ การจัดพื้นท่ีของจอภาพเพ่ือใชในการนําเสนอเน้ือหา ภาพ และสวนประกอบ
อื่นๆ  สิ่งท่ีตองพิจารณามีดังนี ้
  1.  การกําหนดความละเอียดภาพ (Resolution)   

  2.  การจดัพื้นท่ีแตละหนาจอภาพในการนําเสนอ  3.  การเลือกรูปแบบและขนาดของตัวอักษรท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

  4.  การกําหนดสี ไดแก  สีของตัวอักษร (Font Color) ,สีของฉากหลัง (Background) ,สีของสวน
อื่นๆ  

  5.  การกําหนดสวนอ่ืนๆ ที่เปนสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชบทเรียน 

2.3 ขั้นตอนการพัฒนา (Develop)  (ขั้นตอนการสราง/เขียนโปรแกรมและผลิตเอกสารประกอบการเรียน) 
ประกอบดวยรายละเอียดแตละสวน ดังนี้ 

   ส
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1.  การเตรียมการ  การเตรยีมการ เกี่ยวกับองคประกอบดังน้ี   

                                 1.1  การเตรียมขอความ   

                                 1.2  การเตรียมภาพ  

                                 1.3  การเตรียมเสยีง  
1.4 การเตรียมโปรแกรมจัดการบทเรียน  

2.  การสรางบทเรยีน หลังจากไดเตรียมขอความ ภาพ เสียง และสวนอ่ืน เรียบรอยแลว  ขั้นตอไปเปนการ
สรางบทเรยีนโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรจัดการ เพื่อเปลี่ยนสตอร่ีบอรดใหกลายเปนบทเรียนคอมพวิเตอร
ชวยสอน 

3. การสรางเอกสารประกอบการเรียน  

หลังจากสรางบทเรียนเสร็จสิ้นแลว   ในขั้นตอไปเปนการตรวจสอบและทดสอบความสมบูรณขั้นตนของ
บทเรียน 

2.4 ขั้นตอนการนําไปใช (Implement) 
                การนําบทเรียนคอมพิวเตอรไปใช โดยใชกับกลุมตัวอยางมาย  เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ
บทเรียนในข้ันตน หลังจากนั้น จึงทําการปรับปรุงแกไขกอนท่ีจะนําไปใชกับกลุมเปาหมายจริง เพื่อหา
ประสิทธิภาพของบทเรียน  และนาํไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมและประสิทธิภาพ 

2.5 ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluate) 
  การประเมินผล คือ การเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนแบบปกต ิโดยแบงผูเรียนออกเปน 2 กลุม 
เรียนดวยบทเรียน ที่สรางข้ึน 1 กลุม และเรยีนดวยการสอนปกติอีก 1 กลุม  หลังจากน้ันจึงใหผูเรียนทั้งสอง
กลุม ทําแบบทดสอบชุดเดียวกัน และแปลผลคะแนนท่ีได สรุปเปนประสิทธิภาพของบทเรียน 

 
 

3. ชุดฝกอบรมเร่ือง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวศิวกรรมศาสตร ควรใชสื่อ
ในรูปแบบใด เพ่ือใหสามารถเชื่อมโยงไปสูเนื้อหา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

สื่อเพื่อการฝกอบรม ภายในชุดฝกอบรมมีดังนี ้

 1. ชุดฝกอบรมมัลติมเีดีย ไดแก  สื่อประสมประเภท E-Book ซึ่งผูอบรม สามารถใชฝกอบรมดวย
ตนเองได 
  2. คูมือการใชงาน หมายถึง สมุดหรือหนังสือท่ีใหความรูพื่อใชประกอบการอบรมในชุดฝกอบรม เรื่อง 
การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย สาํหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร ใชอํานวยความสะดวกเกีย่วกับ
การศึกษาหรือการปฏิบตัิและการแนะนําวิธีใชชุดฝกอบรมอยางตอเนื่อง  
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4. วิธีการอบรม เรื่อง "การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน" ควรใชวิธีใด 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ทานคิดวาการประเมินผลการอบรมจากเครื่องมือประเมินการฝกอบรม เรื่อง "การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 

สําหรับบคุลากรสายสนับสนุน" ท่ีเหมาะสม ควรมลีักษณะอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

แนวคิด / ทฤษฎ ี เนื้อหา 
1. ระดับปฏิกริิยา (Reaction) เปนการประเมินแบบมีสวนรวมและผลตอบรับของผู

เขาอบรม วามีความคิดเห็นและรูสึกอยางไร 
2. ระดับการเรียนรู (Learning) คือการวัดระกับการเพิม่ขึ้นของความรู ความสามารถ

ในการเรียนรูและทักษะของผูเขาฝกอบรม 

3. ระดับพฤติกรรม (Behavior) ประเมินพฤติกรรมที่สามารถนําความรูในหองอบรมไป
ประยุกตใชหรือปรับปรุงในการทํางานได 

4. ระดับผลลัพธ (Results) การวัดผลสมัฤทธ์ิทางธุรกิจหรือสิ่งแวดลอมอัน
เนื่องมาจากผลงานท่ีไดจากการฝกอบรมและพัฒนา 

 http://humanrevod.wordpress.com/2011/06/25/trainingevaluation/ 

7. ทานมีความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเตมิอยางไรบาง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ผูวิจัย ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหของทาน มา ณ โอกาสน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 วิธีการเรียนดวยตนเอง 
4.2 วิธีการเรียนดวยตนเอง และ อบรมในหองเรียน 

            4.3 วิธีการอบรมในหอง และใชสื่ออบรมประเภท E-Book 
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แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
ผูเชี่ยวชาญดานชุดฝกอบรม 

 

สวนที่ 1 หลักการเบ้ืองตน 
 
หัวขอการวิจัย 
 การพัฒนาชุดฝกอบรม เรื่อง การพัฒนางานประจําสูงานวิจยั สําหรบับุคลากรสายสนับสนุน คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล 

ความคิดรวบยอด 

 การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย หมายถึง การศึกษาหรือทําวิจยัดวยระเบียบวจิัยมาตรฐานโดยมีคําถาม
วิจัยจากงานประจํา เพื่อใหเกิดองคความรูใหมและนําความรูนั้นมาแกปญหาหนางานของตัวเอง สงผลใหผูวิจัยทํางาน
ไดมีคณุภาพดีขึ้นและเกิดความสุขในการทํางาน R2R ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพงานประจํา 
 
สวนที่ 2 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางผูเชี่ยวชาญดานชุดฝกอบรม 

 เพื่อนํามาสรางชุดฝกอบรม เรื่อง การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย สาํหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล ผูวิจยั สรุปสิ่งท่ีคนควาเรื่อง “การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย” ดังนี ้

 

1. ทานคิดวาชุดฝกอบรมเรื่อง "การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย สาํหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล" ควรมีองคประกอบอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แนวคิด / ทฤษฎ ี เนื้อหา 
องคประกอบของชุดการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1 คูมือการใชชุดการฝกอบรม เปนคูมือท่ีจัดขึ้น 
เพื่อใหผูฝกอบรม และผูเขารับการฝกอบรมศึกษาและ
ปฏิบัติตาม ภายในคูมือจะมีคาํอธิบายช้ีแจงถึงขั้นตอน 
วิธีการใชชุดการฝกอบรมอยางละเอียด 

1.2 ใบงาน หรือบัตรงาน เปนสวนที่จะบอกให
ผูรับการฝกอบรมปฏิบตัิกิจกรรมตางๆ ที่ไดระบุไวแตละ
อยาง ตามขั้นตอนท่ีกําหนดไว ทั้งแบบรายบุคคล และแบบ
กลุม 

1. 3 สื่อสําหรับการฝกอบรม เปนสื่อท่ีผูรับการ
ฝกอบรมใชศึกา ประกอบดวยสื่อหลายชนิด เชน เทป
บันทึกเสียงวีดิทัศน บทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน ฟลม
สตริป แผนโปรงใส เปนตน 
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แนวคิด / ทฤษฎ ี เนื้อหา 
 1.4 แบบทดสอบวดัความกาวหนาของผูอบรม 

เพื่อใชตรวจสอบ ประเมินความรู ของผูเรารับการอบรมกอน
และหลังการฝกอบรม 

วัชรา สามาลย(2545).การพัฒนาชุดการฝกอบรมการ
วิจัยชั้นเรียน เร่ือง ความรูเกี่ยวกับการวิจัยชั้นเรียนและ

การวิเคราะหปญหาการเรียนการสอน, ภาควิชา
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร:กรุงเทพฯ. 

 

2. ทานคิดวาควรนําเสนออยางไรเพื่อใหนาสนใจ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แนวคิด / ทฤษฎ ี เนื้อหา 
รูปแบบการนําเสนอ - การนําเสนอในรูปแบบขอความ 

- การนําเสนอโดยการใชภาพประกอบ 

- การนําเสนอในรูป Graphic 

- การนําเสนอในรูปแบบ วีดีโอสอน 

 

3. กิจกรรมและสื่อท่ีใชประกอบการสรางชุดฝกอบรมเร่ือง “การพฒันางานประจําสูงานวิจัย สําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล” ควรมลีักษณะแบบใด 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แนวคิด / ทฤษฎ ี เนื้อหา 
กิจกรรมที่ใชประกอบการสรางชุดฝกอบรม - แบบทดสอบกอนเรยีน แบบทดสอบท่ีผูวิจัย

สรางข้ึน เพื่อใชวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
กอนการเรียน 

- ชุดฝกอบรมในรูปแบบ E-Book ที่ประกอบดวย
เนื้อหาลักษณะการบรรยาย เรื่อง การพัฒนา
งานประจําสูงานวิจัย 

- แบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบท่ีผูวิจัย
สรางข้ึน เพื่อใชวัดผลสัมฤทธ์ิหลังการเรยีน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



149 

4. ทานคิดวาชุดฝกอบรม เรื่อง “การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย สาํหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล” ควรประกอบดวยสื่อรูปแบบใดบางที่เหมาะสม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แนวคิด / ทฤษฎ ี เนื้อหา 
E-Book ความหมายของ E-Book 

     E-Book ยอมาจากคําวา Electronic Book 

หมายถึง หนังสือท่ีสรางข้ึนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร มี
ลักษณะเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส โดยปกติมักจะเปน
แฟมขอมูลที่สามารถอานเอกสารผานหนา
จอคอมพิวเตอร ทั้งในระบบออฟไลน และ ออนไลน  
  คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถ
เชื่อมโยงจุดไปยังสวนตางๆของหนังสือ เว็ปไซตตางๆ 
ตลอดจนมีปฏสิัมพันธและโตตอบกับผูเรยีนได 
นอกจากน้ัน หนังสืออิเล็กทรอนิกส สามารถแทรกภาพ 
เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และสามารถสั่งพิมพ
เอกสารท่ีตองการออกทางเครื่องพิมพได อีกประการหน่ึง
คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส สามารถปรับปรุงใหทันสมยัได
ตลอดเวลา 

5. การวัดและการประเมินผลหลังการฝกอบรมเร่ือง “การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย สําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล”ควรใชวิธีวัดและประเมินผลแบบใด 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แนวคิด / ทฤษฎ ี เนื้อหา 
การวัดผลการศึกษา ( Educational Measurement ) กระบวนการในการกําหนดหรือหาจํานวน ปริมาณ 

อันดับ หรือรายละเอียดของคุณลกัษณะหรือพฤติกรรม 
ความสามารถของบุคคล ดําเนินการอยางมีขั้นตอน เปน
ระเบียบแบบแผน จะทําใหไดตัวเลขหรือขอมลูที่จะ
นําไปบรรยาย บอกจํานวนหรือระดับของสิ่งที่ถูกวัด 

การประเมินผล (Evaluation) การตีคาหรือกําหนดระดบัคุณคาของผลจากการวัดตาม
เกณฑหรือจุดมุงหมายที่กําหนด 
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6. ระยะเวลาที่เหมาะสมในการใชชุดฝกอบรม เรื่อง “การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย สําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล” ควรใชเวลานานเทาใด อยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. ขอดีและขอจํากัดของชุดฝกอบรม เรื่อง “การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย สําหรับบคุลากรสายสนับสนุน คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล” 

 -   ขอดี 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอจํากัดและแนวทางการแกไข 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                 
                                       ผูวิจัย ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหของทาน มา ณ โอกาสนี ้
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2 ชุดฝกอบรมเร่ืองการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
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แบบทดสอบกอน/หลังการอบรมดวยชุดฝกอบรมเร่ืองการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 
สําหรับบุคลากรสายสนับสนนุ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 คําชี้แจง   จงเลือกคําตอบท่ีถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 
 

ขอคําถามท่ี 1 ความหมายของการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research : R2R) 
 
ก. กระบวนการแสวงหาความรูดวยวธิีการอยางเปนระบบของผูปฏิบตัิงานประจําในการแกปญหา และยกระดับการ

พัฒนาคน พัฒนางาน ขับเคลื่อนองคกรสูงองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) 

ข. การพัฒนางาน พรอมกับการพัฒนาคนไมหลงติดกับคาํวา วิจัย 
ค. กระบวนการพิสูจนหาคําตอบของคําถามนั้นดวยวิธีการที่มีความนาเช่ือถือ เพื่อใหขอมูลท่ีไดเปนหลักฐานเชิง

ประจักษใชสําหรับการตัดสินใจในการพัฒนาคน พัฒนางาน 

ง. การทําใหเกิดวัฒนธรรมขององคกร 
ขอคําถามท่ี 2 องคประกอบ R2R ไดแกอะไรบาง 

ก. คําถามที่คนทําวิจัยตั้งขึ้นมา  

ข. คนทําวิจัย ควรเปนคนท่ีอยูในพื้นท่ีน้ัน  

ค. การวัดผลลัพธ จะตองสรุปไดวางานวิจัยนี้มีการปรับปรุงพัฒนาดีหรือไม  
ง. ถูกทุกขอ 
ขอคําถามท่ี 3 ขอใดคือความแตกตางระหวางการวิจัยท่ัวไปและการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 
ก. การสังเกต (Observation) 

ข. ปญหาการวิจยั (Research Question) 

ค. การเก็บรวบรวมขอมลู (Data Collection) 

ง. การตั้งสมมติฐาน (Hypothesis) 
ขอคําถามท่ี 4 ขอใดคือองคประกอบของ Routine to Research  
ก. โจทยวิจัย  
ข. ผูวิจัย และผลลัพธของงานวิจัย 

ค. การนําผลการวิจยัไปใช 
ง. ถูกทุกขอ 
ขอคําถามท่ี 5 การทํา R2R มีบุคคลที่สําคญัท่ีเกี่ยวของไดแกใครบาง 
ก. ผูวิจัย 

ข. คุณอํานวย 

ค. ผูบริหาร 
ง.  ถูกทุกขอ 
ขอคําถามท่ี 6 ผูวิจัย หมายถึง ใคร 
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ก. เปนผูที่ตองการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย  
ข. เปนผูอํานวยความสะดวกตอการทํากิจกรรม R2R  

ค. เปนผูมีความรู ความเขาใจถึงแนวคิดและปรัชญาของ R2R 

ง. เปนผูนําพาองคกรสูองคการแหงการเรยีนรู 
ขอคําถามท่ี 7 คุณอํานวย ในที่นี้ มีความหมายวาอยางไร 
ก. เปนผูที่ตองการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย  
ข. เปนผูอํานวยความสะดวกตอการทํากิจกรรม R2R  

ค. เปนผูมีความรู ความเขาใจถึงแนวคิดและปรัชญาของ R2R 

ง. เปนผูนําพาองคกรสูองคการแหงการเรยีนรู 
ขอคําถามท่ี 8 ผูบริหาร มีความหมายวาอยางไร 
ก. เปนผูมีความรู ความเขาใจถึงแนวคิดและปรัชญาของ R2R 

ข. เปนผูนําพาองคกรสูองคการแหงการเรยีนรู 
ค. เปนผูอํานวยความสะดวกตอการทํากิจกรรม R2R  

ง. ขอ ก.และ ข. ถูกตอง 

ขอคําถามท่ี 9 ขอใดคือความหมายของการ “ต้ังชื่อเร่ือง” ในการเร่ิมทําวิจัย 
ก. หลักการและเหตุผล ภมูิหลังของปญหา ความจําเปนที่จะทําการวิจัย 
ข. มีความหมายสั้น กะทดัรัดและชัดเจน เพื่อระบุถึงเรื่องที่จะทําการศึกษาวิจัย วาทําอะไร กับใคร ที่ไหน อยางไร 

เมื่อใด หรือตองการผลอะไร 
ค. ตองการศึกษาในประเด็นใด  ในเรือ่งที่จะทําวิจัย ตองชัดเจน 

ง. การเขียนปูพ้ืนโดยมองปญหาและวิเคราะหปญหาอยางกวางๆ 
ขอคําถามท่ี 10 การกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย (objectives) หมายถึงอะไร 
ก. การกําหนดหลักการและเหตผุล ภมูิหลังของปญหา ความจําเปนที่จะทําการวิจัย หรือ ความสําคัญของ

โครงการวิจัย 

ข. สิ่งสําคญัที่ผูวิจัยตองกําหนดขึ้น (problem identification) 

ค. การกําหนดวาตองการศึกษาในประเด็นใดบาง ในเรื่องที่จะทําวิจยั ตองชัดเจน และเฉพาะเจาะจง ไมคลุมเครือ 
โดยบงช้ีถึง สิ่งท่ีจะทํา ทั้งขอบเขต และคําตอบท่ีคาดวาจะไดรับ 

ง. การกลาวถึง  มีปญหาอะไรเกิดขึ้นบาง ประเด็นปญหาที่ผูวจิัยหยิบยกมาศึกษาคืออะไร 
ขอคําถามท่ี 11 การกําหนดคําถามของการวิจัย (research question ) สามารถทําไดโดยวิธีการใด 
ก. คําถามของการวิจัยตองเหมาะสม (relevant) หรือสมัพันธ กับเรื่องที่จะศึกษา 
ข. มีการกําหนดคําถามหลัก (primary research question) 

ค. มีการกําหนดคําถามรอง (secondary research question) 

ง. ถูกตองทุกขอ 
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ขอคําถามท่ี 12  ระเบียบวิธีวิจัย (research methodology) หมายถึงอะไร 
ก. เปนวิธีการหนึ่งท่ีใชคนหาสาเหตุหรือที่มาของปญหาอยางมีขั้นตอนและเปนระบบ 

ข. วิธีการคนหาคําตอบจะทําเปนกระบวนการ ใชคนหาคําตอบ 
ข. ผลของการวิจัยที่นาเช่ือถือจะตองอาศัยเครื่องมือในการพิสูจน ใชพิสูจนคําตอบ 

ง. เครื่องมือท่ีจะนํามาใชในการอธิบายเหตุการณหรือปรากฏการณทีเ่กิดขึ้นอยางมีเหตุผล 

ขอคําถามท่ี 13 การที่ผูวิจัยระบุถึงระยะเวลาท่ีจะใชในการดําเนินงานวิจัยท้ังหมดวาจะใชเวลานานเทาใด และ
ตองระบุระยะเวลาท่ีใชสําหรับแตละขัน้ตอนของการวิจัย คือขั้นตอนใดของโครงรางงานวิจัย 
ก. สมมติฐาน (Hypothesis)  
ข. กรอบแนวคิดในการวิจัย (conceptual framework) 

ค. ตารางการดําเนินงาน Gantt Chart 

ง. งบประมาณ (budget) 
ขอคําถามท่ี 14 การใชเอกสารอางอิง (references) หรือ บรรณานุกรม (bibliography) มีความสําคัญตอการ
วิจัยอยางไร 
ก. เปนการอางถึงรายชื่อหนังสือ สิ่งพมิพอ่ืน ๆ โสตทัศนวัสดุ ตลอดจนวธิีการ ท่ีไดขอมลูมา เพื่อประกอบ การ

เอกสารวิจยัเร่ืองนั้น ๆ 

ข. เปนการรายงานระยะเวลาที่จะใชในการดําเนินงานวิจัยท้ังหมด 

ค. เปนการใหรายละเอียดเกี่ยวกับข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยวาแตละขั้นตอนมีการดําเนินงานอยางไร 
ง. เปนการระบุใหทราบวาการวิจัยทีจ่ะศึกษามีขอบขายกวางขวางเพียงใด 
ขอคําถามท่ี 15 การเขียนรายงานการวิจัย ตองคํานึงถึงสิ่งใดบาง 
ก. ความถูกตอง รัดกุมตรงประเด็น 

ข. มีความชัดเจนไมคลุมเคลือ 

ค. มีความตอเนื่อง ใชภาษาที่เขาใจงาย 

ง. ถูกตองทุกขอ 
ขอคําถามท่ี 16 การต้ังคําถามวิจัยจากงานประจํา เพ่ือใหเกิดองคความรูใหมและนําความรูนั้นมาแกปญหาหนา
งานของตัวเอง มีความเก่ียวของกับเร่ืองใด 
ก. ความหมายของการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 

ข. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองคกร 
ค. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา 
ง. ความหมายของการวิจยั 
ขอคําถามท่ี 17 ความหมายของแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหมายถึงขอใด 
ก. การคนควาซ้ําแลวซ้ําอีก 

ข. การนําความรูจากพฤติกรรมศาสตร มาใชในความพยายามระยะยาวเพื่อปรับปรุงความสามารถขององคการ 
ค. การปรับปรุงความสามารถขององคการในการตอสูเอาชนะใหทันตอการเปลีย่นแปลงของสภาพแวะลอม

ภายนอกองคการและเพ่ิมความสามารถในการแกปญหา 
ง. ขอ ข. และ ค. ถูกตอง 
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ขอคําถามท่ี 18 ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย  ขั้นตอนใดคือลําดับแรก 
ก. การออกแบบการวิจัย (Research Design) 

ข. การศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของ (Review of literature) 

ค. เลือกหัวขอท่ีจะทําการวิจยั (Select a Topic) 

ง. การรวบรวมขอมูล (Data Analysis) 
ขอคําถามท่ี 19 เรียงลําดับขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

1. การรวบรวมขอมูล (Data Collection) 
2. การเลือกกลุมตัวอยาง (Sampling) 
3. การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) 
4. การออกแบบการวิจัย (Research Design) 

ก. 4 , 2 , 1 , 3 

ข. 3 , 2 , 1 , 4 

ค. 4 , 3 , 2 , 1 

ง. 2 , 1 , 4 , 3 
ขอคําถามท่ี 20 การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย หรือ R2R ในความหมายของคุณคืออะไร 
ก. การศึกษาหรือทําวิจัยดวยระเบียบวิจัยมาตรฐาน 

ข. การใชคําถามวิจัยจากงานประจํา 
ค. การทําใหเกิดองคความรูใหมๆเพ่ือแกปญหาหนางาน 

ง. ถูกตองทุกขอ 
ขอคําถามท่ี 21 ความสําคัญของการสรุปผลการวิจัยคืออะไร 
ก. การทําเพื่อหาขอมูลและขอความจริงจากตัวเลขหรือขอมลูเชิงคุณภาพ 

ข. การแปลผลและสรุปผลใหอยูภายใตขอบเขตของขอมูลและจุดมุงหมายของการวิจัยเปนหลัก 

ค. การแปลผลและสรุปผลท่ีบิดเบือนไปจากขอเท็จจริง 
การใชกระบวนการทางสถิติที่ไดนาํมาแปรผล 
ขอคําถามท่ี 22 ผูเร่ิมทํางานวิจัย หรือ R2R ควรเร่ิมตนจากสิ่งใด 
ก. การอบรมระเบียบวิธีวิจัย 

ข. คนหาประเด็นคําถามที่เกิดจากงานประจํา 
ค. การวิเคราะหผูรวมงาน 

ง. การสืบคนขอมูลเกี่ยวกับองคกร 
ขอคําถามท่ี 23 ขอดีของการทํา R2R คืออะไร 
ก. การวิจัยที่มุงเนนให “ผลการปฏิบตัิงานประจําดีขึ้น  มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น”   
ข. การวิจัยที่มุงเนนให “การปฏิบัติงานประจําดีขึ้น  มีคุณภาพและไดรบัตําแหนงท่ีสูงข้ึน”   
ค. การวิจัยที่มุงเนนให “การปฏิบัติงานประจําดีขึ้น และไดรับการประเมินผลการปฏิบตัิงานดีขึ้น”   
การวิจัยที่มุงเนนให “ผลการปฏิบตัิงานประจําดีขึ้น และเปนที่ยอมรบัของสังคมมากข้ึน”   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



165 

ขอคําถามท่ี 24 บุคคลใดคือผูดําเนินการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 
ก. ผูบริหาร 
ข. หัวหนางาน 

ค. ผูปฏิบัติงานประจํา 
ง. นักวิจัย 
ขอคําถามท่ี 25 การพัฒนางานประจําสูงานวิจัยนั้น ขัน้ตอนที่สามารถนํามาตอยอดในการพัฒนางานประจําได
คือหัวขอใด 
ก. ผลการวิจัย 

ข. การวิเคราะหขอมลู 

ค. บทความวิจัย 

ง. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 
ขอคําถามท่ี 26 กอนเร่ิมตนทํางานวิจัย ควรทําอยางไรเปนลําดับแรก 
ก. สํารวจภายในหนวยงาน 

ข. สํารวจปญหาที่พบจากงานประจํา 
ค. วิเคราะหตนเองจากงานประจํา  
ง. ตั้งคําถามการวิจยัเพื่อพัฒนางานประจํา 
ขอคําถามท่ี 27 การ “เร่ิมตนคิด หัวขอวิจัย” ควรเร่ิมจากสิ่งใด 
ก. เริ่มจากกเิลสของตนเองมาเปนโจทยวิจัย 

ข. เริ่มจากกเิลสของคนอ่ืนมาตั้งโจทย   
ค. เริ่มจากการอานวารสารและงานวิจัยที่ตีพิมพแลว 
ง.   ถูกตองทุกขอ 

 
ขอคําถามท่ี 28 การชักชวนผูที่เกี่ยวของ รวมคิด + ตีความ + วิเคราะหสถานการณ  คุณคาและปญหาของงาน
ประจํา หมายถึงการเร่ิมตนของสิง่ใด 
ก. การตั้งโจทยวิจยั 

ข. การเลือกกลุมตัวอยาง 
ค. การศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
ง.   การวิเคราะหขอมลู 

 
ขอคําถามท่ี 29 การอภิปรายผล ควรทําอยางไร 
ก. การสํารวจปญหาท่ีพบจากงานประจํา 
ข. การนําหลักการ ทฤษฎี กฎเกณฑ และผลการวิจัยมาใชอภิปรายผล 

ค. การนําผลการวิจยัมาแยกประเด็นสําคัญ 

ง.   ถูกทุกขอ 
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เฉลยคําตอบ 
1. ก 16. ก 
2. ง 17. ง 
3. ง 18. ค 
4. ง 19. ก 
5. ง 20. ง 
6. ก 21. ข 
7. ข 22. ข 
8. ง 23. ก 
9. ข 24. ค 
10 ค 25. ก 
11 ง 26. ค 
12 ข 27. ง 
13 ค 28. ก 
14 ก 29. ข 
15 ง 30. ง 

 
 
 
 

 

ขอคําถามท่ี 30 วัตถุประสงคหลักของการทํา R2R คืออะไร 
ก. เพื่อสนับสนุนใหเกดิการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณจากการทํางานประจําสูงานวิจัย 

ข. เพื่อการขับเคลื่อนใหบุคลากรเห็นคุณคาของงานประจํา 
ค. สงเสริมและสนับสนุนใหมีนักวิจยัหนาใหม 
ง.  ถูกทุกขอ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใชชุดฝกอบรมเรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 คําชี้แจง   พิจารณาแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใชชุดฝกอบรมเรื่องการพัฒนา
งานประจํา                      สูงานวิจัยสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล แตละขอวามีความเหมาะสมหรือไมเมื่อพิจารณาแลว ใหทําเครื่องหมาย   ลง
ในชองโดยใชเกณฑการพิจารณา  ดังนี้ 
  5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

  4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 

  3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอย 

  1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด  
  

กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความสําคัญตามความพึงพอใจของทานที่
พิจารณาแลวเห็นวาเปนขอเลือกท่ีเหมาะสม 
 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
เพศ         หญิง    ชาย 

อายุ  21-30 ป   31-40 ป  41-50 ป 
  51-60 ป 
ระดับการศึกษา     ปริญญาเอก         ปริญญาโท      ปริญญาตรี       
     ต่ํากวาปริญญาตรี 
ประสบการณการทํางาน ................................ป 
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ตอนที่ 2  ความพึงพอใจตอการใชชุดฝกอบรมเรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยสําหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ดานเนื้อหา      
1. เนื้อหาท่ีนําเสนอ ครบถวน ถูกตองและเขาใจงาย      
2.เนื้อหาตรงตามความตองการของผูใชครบถวน      
3. การจัดลําดับเนื้อหานาสนใจ      
4.ภาพประกอบกับเนื้อหามีความสอดคลองไปในทางเดียวกัน      
5. การนําเสนอเนื้อหาในหัวขอมีความนาสนใจและเปนเรื่องที่ตรง
กับความตองการ 

     

6. ปริมาณเนื้อหาในแตละหนา E-Book มีความสั้น-ยาวเหมาะสม
ในแตละเรื่อง 

     

7. การนําเสนอเนื้อหามีความตอเนื่องไปในทิศทางเดียวกัน      
ดานออกแบบ      
ภาพประกอบ      
1. มีการใชภาพที่นาสนใจในหนาแรก      
2.มีการใชภาพที่สื่อความหมายกับเน้ือหา      
3.มีการใชภาพเคลื่อนไหวสอดคลองและสื่อความหมายเน้ือหาได
ชัดเจน 

     

ตัวอักษร      
4. มีการใชตัวอักษรสีโทนเขมบนพื้นสีออน และตัวอักษรสีโทนออน
บนพ้ืนสีเขม 

     

5.มีการใชขนาดของตัวอักษรท่ีชัดเจนและอานงายและมีความ
แตกตางกันเพ่ือตําแหนงลาํดับความสําคญั 

     

การจัดรูปแบบ      
6. มีการออกแบบ E-Book ที่โดดเดน สะดดุตา      
7. มีการจัดองคประกอบสวนตางๆในหนา E-Book เปนในทิศทาง
เดียวกัน 

     

8. มีการใชสี สัญลักษณเพื่อสรางความแตกตาง/เนนจุดสําคญัใน
เนื้อหา และควรใชสีที่ไมฉดูฉาดและสสีันมากเกินไป 

     

ดานการใชงาน      
1. มีการเช่ือมโยงขอมลูเนื้อหาท่ีเกีย่วของภายใน E-Bookและ
เว็บไซตภายนอก 
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รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
2.มีจุดเชื่อมโยงไปเว็บไซตไปยังเวบ็ไซตภายนอก      
3.มีการใชจุดเช่ือมโยงท่ีเขาถึงขอมลูไดอยางรวดเร็ว และไมซับซอน      
4.มีการใชเมนูตางๆที่ใชสญัลักษณที่เขาใจงายและสื่อความหมาย      
5. มีการใหผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูลไดในทุกหนาของE-Book 

อยางสะดวกโดยไมมีการ ปดกั้น 
     

ขอเสนอแนะ 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
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