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การบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา  
โดยใช้ระบบจองอบรมออนไลน ์

 
 1. ชื่อโครงการ  : (ภาษาไทย)  การบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา
โดยใช้ระบบจองอบรมออนไลน์ 

2. ชื่อนักวิจัยหลัก ว่าที่ ร.ต.(ญ) หนึ่งฤทัย  สนั่นรัมย์ 
  นักวิจัยร่วม (ถ้ามี) -  
3.    หน่วยงาน สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 5. วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี 
 6. การติดต่อ 
  6.1  หน่วยงาน สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  6.2  เบอร์โทรศัพท์ (ติดต่อภายใน) 1224 ,1442 
  6.3  เบอร์มือถือ 084-5510450 
  6.4  E-mail : nungruthai.sa@hotmail.com 
 8. แหล่งทุนวิจัย  
  8.1  ชื่อแหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนา  
  8.2  งบประมาณท่ีขอ (บาท) 5,000 บาท 
9.  งานวิจัยควรอยู่ในกลุ่มประกวดใด 
   กลุ่มบริการปฐมภูมิ      กลุ่มบริหาร / เศรษฐศาสตร์ / นโยบายและวิทยาลัย 
   กลุ่มบริการทุติยภูมิ      กลุ่ม Back office 
   กลุ่มบริการตติยภูมิ      กลุ่มผลงาน R2R ที่ท าต่อเนื่องสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง 
   กลุ่มโรงเรียนมัธยมสาธิต / มหาวิทยาลัย        อ่ืนๆ ระบุ................................................................  
10. งานวิจัยของท่านเป็นนวัตกรรมหรือไม่ 
   ไม่เป็น ............................................................... 
   เป็น ..................................................................... 
12. งานวิจัยของท่านเป็นประเด็นเกี่ยวกับ ฝ่าย / กองใดของมหาวิทยาลัย (ให้ระบุข้ันตอนการปฏิบัติงาน) 
   ฝ่ายธุรการ         กองพัฒนานักศึกษา   
   ฝ่ายวิชาการ         กองนโยบายและแผน 
   ฝ่ายกิจการนักศึกษา          กองกลาง-งานประชาสัมพันธ์ 
   ฝ่ายบริการ          กองบริการการศึกษา 
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   กองบริหารงานบุคคล        อื่นๆ ระบุสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  

  
13. วิธีการศึกษาวิจัยเป็นชนิด  
  เชิงพรรณนา        เชิงระบบ   

   เชิงวิเคราะห์  เชิงคุณภาพ  
   เชิงทดลอง        อื่นๆ  ระบุ....................... 
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 บทที่ 1 
บทน า 

 
 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบันโดยเฉพาะการจัดการศึกษาในช่วงศตวรรษท่ี  21 ได้
มุ่งให้การศึกษานั้นเป็นเครื่องมือของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
(learning society) สร้างคนที่มีคุณภาพเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล การจัดการศึกษาได้มีการ
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสภาพบริบทรอบด้าน กระบวนการบริหารจัดการได้มุ่งสู่ระบบของการพัฒนาให้
สนองตอบต่อสังคมยุคข้อมูลสารสนเทศ ดังนั้น นานาประเทศจึงหันมาพัฒนาสมรรถนะของคนในประเทศเพ่ือ
เตรียมรับกระแสการพัฒนาที่มาอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่อาจจะส่งผล
กระทบกับประเทศของตนอย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตที่กาลังจะมาถึง หลาย
ประเทศมีความพร้อมค่อนข้างมากแต่ในขณะเดียวกันยังมีประเทศที่กาลังเตรียมความพร้อมอยู่ เป็นต้น 
ประเทศท่ีมีทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีศักยภาพย่อมจะมีความได้เปรียบในการแข่งขันระดับนานาชาติมากกว่าชาติอ่ืน 
และการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันได้นั้น 
หลายประเทศจึงมุ่งไปที่การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้แก่คนในชาติเป็นส าคัญด้วยการปฏิรูปหรือพัฒนา
การศึกษาของประเทศ 

แม้ว่าการจัดการศึกษาของประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา กล่าวได้ว่ามีความพยายามที่จะพัฒนาใน
ด้านคุณภาพมาโดยตลอดเพ่ือพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพ โดยเริ่มจากสถานศึกษาท าหน้าที่พัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพสูงขึ้น คือ เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์สอดคล้องกับค่านิยมของคนส่วน
ใหญ่ของชาติตลอดจนเป็นคนมีความสุข มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ร่างกายแข็งแรง ไม่หมกมุ่นในอบายมุข 
มีสุนทรียศาสตร์ทางดนตรีกีฬาและศิลปะ และกระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวคิดคิดว่า การศึกษาไม่ว่ารูปแบบ
ใดหรือว่าใครจัดการศึกษาล้วนเป็นเรื่องของการพัฒนาคนให้มีก าลังกาย ก าลังใจและก าลังสติปัญญาให้สูงขึ้น 
รวมถึงการศึกษาด้านภาษาต่างประเทศหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ยิ่งใน
ปัจจุบัน ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้ภาษาอังกฤษได้
อย่างคล่องแคล่ว ชัดเจน และถูกต้อง เพื่อที่จะได้ติดต่อธุรกรรมท าการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านหรือ
ชาวต่างชาติได้ดียิ่งข้ึน 

โดยความรู้ความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษ มีความจ าเป็นและมีความส าคัญส าหรับนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ซึ่งต้องสามารถสื่อสารและหาความรู้จากแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะจากสื่อ IT ได้ รวมทั้งต้อง
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการท างาน  ซึ่งทุกสถานประกอบการได้ก าหนดให้ความรู้ภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งใน
คุณสมบัติที่จ าเป็น แต่ในปัจจุบันนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีการเข้ารับการอบรมเป็นจ านวนน้อยกว่าที่ตั้ง
เป้าหมายไว้ ซึ่งอาจจะเกิดจากการไม่รับทราบข่าวสารหรือการไม่เล็งเห็นถึงความส าคัญ และยังรวมไปถึงความ
ไม่สะดวกในการจองอบรม โดยนักศึกษาในแต่ละสาขาเมื่อทราบข่าวการประกาศเปิดจองอบรมของโครงการฯ 
แล้วจะต้องส่งตัวแทนในแต่ละห้องข้ึนมาจองอบรมกับเจ้าหน้าที่โดยตรง เนื่องจากใช้การจองแบบดั้งเดิม คือ 
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การกรอกข้อมูลเข้าปฏิทินการอบรมของเจ้าหน้าที่ ถ้านักศึกษาไม่ข้ึนมาสอบถามจะไม่สามารถทราบได้เลยว่า
จะต้องจองอบรมวันไหน และตัวนักศึกษาเองจะมีเวลาว่างจะรายวิชาเรียนวันไหนที่ไม่ตรงกับวันจองอบรม ซึ่ง
ถ้าต้องการทราบจะโทรเข้ามาสอบถามหรือข้ึนมาสอบถามด้วยตัวเองเท่านั้น จึงท าให้ไม่เกิดความสะดวก 
ส าหรับนักศึกษาเอง และหากไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่เพื่อรับจงรอบอบรม นักศึกษาก็จะไม่ได้จองอบรมไปด้วย  ส่งผล
ให้ไม่มีความตื่นตัวในการเข้ารับการอบรม จึงท าให้เกิดปัญหาในกรณีท่ีนักศึกษาเข้ารับการบรมช้ากว่า
ระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งส่งผลให้ต้องเลื่อนระยะเวลาการอบรมออกไปเป็นภาคการศึกษาถัดไป ท าให้มีนักศึกษา
ตกค้างในการอบรมในแต่ละปีการศึกษา  และท าให้ผู้จัดอบรมต้องตรวจสอบและเรียกนักศึกษาตกค้างมารับ
การอบรมให้ครบก่อนส าเร็จการศึกษาอยู่เป็นประจ า  เนื่องจากเมื่อนักศึกษาบรมแล้วจะต้องไปท าแบบฝึกหัด
ส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และรอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลังเรียนหลังจากส่งแบบฝึกหัด   

จากที่เกิดปัญหาดังที่กล่าวมานั้น ผู้วิจัยจึงมีการแก้ปัญหาโดยการจัดท าระบบจองอบบรมแบบ
ออนไลน์ขึ้นมา เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อนักศึกษาในการตรวจสอบรอบอบรมและจองอบรมด้วยตนเอง ซึ่ง
ส่งผลให้การอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษานั้น สามารถท่ีจะจัดอบรมให้กับนักศึกษาได้ตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ และลดปัญหานักศึกษาตกค้างได้มากขึ้น และท าให้การจัดการในการอบรมท าได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
ได้รับความพึงพอใจในการให้บริการด้านการอบรมให้กับนักศึกษามากขึ้นอีกด้วย 

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือบริหารจัดการในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพภาอังกฤษส าหรับนักศึกษา โดยใช้ระบบจองอบรม
ออนไลน์ 

2. เพ่ือบริหารจัดการในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพภาอังกฤษส าหรับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจจากผู้รับบริการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. การด าเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น  

2. ช่วยให้การท างานประจ ามีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีความคล่องตัวมากข้ึน  

3. การท างานเกิดความสะดวกรวดเร็วและเกิดข้อผิดพลาดน้อยลง 

4. ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจและความสะดวกในการจองรอบอบรมมากขึ้น   
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บทที่ 2 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าอบรมในโครงการฯ 

กระบวนการในการจัดอบรมของ
โครงการฯ เช่น  ระยะเวลาในการอบรม , 
วิธีการอบรม , เนื้อหาในการอบรม หรือ 

การประชาสัมพันธ์ในการอบรม 

การจองอบรมในโครงการฯ  

  

การน าแนวคิดของการบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา โดย
ใช้ระบบจองอบรมออนไลน์ 

การน าแนวคิดการบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา โดยใช้ระบบ
จองอบรมออนไลน์   มาใช้ในหน่วยงานส่งผลให้การด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษาเกิดความสะดวกและเป็นระบบในการด าเนินการมากข้ึน  ท าให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้
เข้ารับบริการ  อันน าไปสู่ผลการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ของโครงการ  ซึ่งการด าเนินการอบรมในโครงการ
พัฒนาศักยภาพส าหรับนักศึกษา  โดยใช้ระบบจองอบรมออนไลน์นั้นเกิดปัญหาจากการที่นักศึกษาไม่รับทราบ
ข่าวสารและไม่ได้รับความสะดวกในการจองอบรม  จึงท าให้มีนักศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นจ านวนน้อยกว่า  
เป้าหมายที่ตั้งไว้  ซึ่งการน าแนวคิดในการวิจัยมาใช้แก้ปัญหานี้จะช่วยให้การบริหารจัดการโครงการพัฒนา  
ศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา โดยใช้ระบบจองอบรมออนไลน์   เกิดความสะดวกและมีประสิทธิภาพ  
มากขึ้น เช่น การพัฒนาให้มีระบบจองอบรมออนไลน์ขึ้น  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ  อีกทั้ง  
ยังทราบถึงความพึงพอใจในการรับบริการ  ซึ่งจะต้องได้ค าตอบจากผู้ใช้งานโดยตรงในการบอกถึงการ  
ด าเนินการบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา โดยใช้ระบบจองอบรม
ออนไลน์ว่ามีประสิทธิภาพและสะดวกมากข้ึนหรือไม่เพียงใด  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

การบริหารจดัการโครงการพฒันา

ศกัยภาพภาษาองักฤษส าหรับนกัศกึษา  

โดยใช้ระบบจองออนไลน์ 
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1. ก าหนดเป้าหมายในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา โดย
ใช้ระบบจองอบรมออนไลน์ว่าต้องด าเนินการในด้านใดให้เกิดประสิทธิภาพ  เช่น  การจองอบรม , การฝึกอบรม
, การด าเนินการในด้านอ่ืนๆ  เพราะจะท าให้เกิดการท างานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง  อีก
ทั้งยังรวมไปถึงการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงานให้ชัดเจนว่าผู้ใดจะได้รับความสะดวกในการรับ
บริการเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้สูงสุด 

2. ก าหนดระยะเวลาในการทดลองใช้ระบบการบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษา โดยใช้ระบบจองอบรมออนไลน์ว่ามีประสิทธิภาพและได้ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่  
เพ่ือที่จะน าผลที่ได้มาปรับปรุงและปรับใช้จริงในการท างาน 

3. น าระบบจองอบรมออนไลน์ที่เสร็จสมบูรณ์มาทดลองใช้กับนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  เพ่ือศึกษาว่ามีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการมากน้อย
เพียงใดและเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการอีกด้วย 

4. เพ่ือที่จะได้ทราบผลการด าเนินการ จึงต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการท าแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผู้รับบริการถึงการบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา โดยใช้
ระบบจองอบรมออนไลน์ว่ามีความพึงพอพอใจและตอบสนองความต้องการของผู้เข้ารับบริการมากน้อย
เพียงใด    

5. สรุปสังเคราะห์ข้อมูลน าข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียง  สรุป  วิเคราะห์  และน าข้อมูลที่ท าการวิเคราะห์
สรุปเรียบร้อยไป  ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการเพื่อให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้รับบริการสูงสุด  ซึ่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาท้ังหมดจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา โดยใช้ระบบจองอบรมออนไลน์  ให้ตรงต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการทุกคน  

ซึ่งการน าแนวคิดของการบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา โดยใช้
ระบบจอง อบรมออนไลน์  จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายอันดับแรก  อีกท้ังยังมี
ประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบในส่วนงานฝึกอบรมและส่วนอื่นที่เก่ียวข้อง  ซึ่งกรณีหากไม่มีเจ้าหน้าที่
ฝึกอบรมอยู่เจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นก็สามารถ ดูแลนักศึกษาได้  เนื่องจากเปลี่ยนมาใช้ระบบจองอบรมออนไลน์โดย
นักศึกษาสามารถด าเนินการได้เองไม่ต้องผ่าน เจ้าหน้าที่ท่ีดูแล  ซึ่งท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ร่วมงานเกิดความ
สะดวกสบายในการท างานมากขึ้น 
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การน าแนวคิดของการบริหารจัดการโครงพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา โดยใช้
ระบบจองอบรมออนไลน์มาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน 

การบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา โดยใช้ระบบจอง อบรม
ออนไลน์  เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งในการจัดการให้การด าเนินงานด้านโครงการพัฒนา
ศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  เมื่อหน่วยงานมีการบริหาร
จัดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา โดยใช้ระบบจอง อบรมออนไลน์  มาใช้จะท าให้
หน่วยงานเกิดการท างานที่เป็นระบบมรการจัดการที่เป็นระเบียบและสะดวกรวดเร็วมากขึ้น  อีกท้ังยังส่งผลให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและผู้ร่วมงานมีการท างานที่สะดวกรวดเร็วไม่กระทบกับส่วนงานอื่น  เพราะนักศึกษาที่
เป็นผู้รับบริการสามารถด าเนินการได้เองจากการจองผ่านระบบจองออนไลน์  ท าให้ตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการได้ตรงจุดอย่างไรก็ตามหน่วยงานควรมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในด้านการบริหาร
จัดการ  เพ่ือที่จะให้ได้มายังการบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา  โดยใช้
ระบบจองอบรมออนไลน์ ที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของผู้รับบริการมากขึ้นและหน่วยงาน
จะต้องน าไปใช้อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม  เพื่อที่จะได้เห็นถึงผลการด าเนินงานว่ามรการพัฒนาจากรูป
แบบเดิมมากน้อยเพียงใดและมีการปรับปรุงพัฒนาในส่วนใดบ้าง  ซึ่งในการน าการบริหารจัดการโครงการ
พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา โดยใช้ระบบจอง อบรมออนไลน์มาใช้ท าให้กระบวนการ
ด าเนินงานเป็นระบบ  มีหลักการ  วิธีการ  ขั้นตอนที่เป็นระบบมากข้ึนและส่งผลให้การด าเนินงานประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  เช่น  มีจ านวนนักศึกษาเข้าอบรมครบตามเป้าหมายที่ก าหนด , ใช้
ระยะเวลาในการอบรมตามเป้าหมายที่ก าหนด  เป็นต้น  ซึ่งผลการด าเนินงานนี้ก็จะส่งผลให้ตัวชี้วัดของ
หน่วยงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยเช่นกัน  ดังนั้นการน าแนวคิดการบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา โดยใช้ระบบจอง อบรมออนไลน์มาใช้กับหน่วยงานจึงท าให้หน่วยงานเกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านกาจัดอบรมแก่นักศึกษามากขึ้น  และตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการได้ตรงจุด  อีกท้ังยังสามารถพัฒนาระบบให้ใช้ในการด าเนินการกับโครงการบริการวิชาการอ่ืนๆ  ที่
หน่วยงานเปิดอบรมได้อีกด้วย  ฉะนั้นแนวคิดการบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษา โดยใช้ระบบจองอบรมออนไลน์  จึงสามารถพัฒนาต่อยอดในการด าเนินงานของหน่วยงานได้
ครอบคลุมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างสูงสุดเช่นกัน 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ระเบียบวิธีวิจัย (กลุ่มตัวอย่าง วิธีการศึกษา สถานที่ ช่วงเวลา การวิเคราะห์ข้อมูล)  

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ ( Survey Research) เป็นการเก็บข้อมูลโดยการใช้
แบบสอบถาม เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและน ามาศึกษาวิเคราะห์ตัวแปรต่างๆเก่ียวกับปัจจัยการ
บริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา โดยใช้ระบบจองอบรมออนไลน์  ซึ่งผู้ 
วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

 
1. การออกแบบการวิจัย 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. การออกแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และเก็บข้อมูลโดยการใช้
แบบสอบถามกับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ที่เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษในโครงการพัฒนา
ศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาเป็นหน่วยวิเคราะห์และด าเนินการตามข้ันการท าวิจัย 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ที่เข้ารับการ

อบรมภาษาอังกฤษในโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาจ านวน 3,000 คน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการสุ่มประชากรที่เป็น นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ที่เข้ารับการ

อบรมภาษาอังกฤษในโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
   
 ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมที่ใช้ในการวิจัยใช้หลักการค านวณของ  
Taro  Yamane โดยมีค่าความเชื่อม่ันอย่างน้อย 95% และให้มีค่าความคลาดเคลื่อน 0.05  
 การค านวณหาขนาดตัวอย่าง ( Sample Size) โดยใช้สูตรของ (Yamane, 1973 : 727,1088) 
 

n             =         N 

1+Ne² 
 
 



9 

 

เมื่อ  n = จ านวนขนาดของตัวอย่าง 
  N = จ านวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
  e = ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (ก าหนดค่าให้เท่ากับ 0.05) 
แทนค่า 
  n =  3,000 

1+( 3,000 x 0.05²) 
  n =  3,000 

        8.5 
 

n = 352.94  
n = 353  

   
  ดังนั้น จ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 353 ตัวอย่าง (คน) 
  ขั้นตอนที่ 2 ท าการแจกแบบสอบถามตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มท่ีได้ก าหนดไว้ 

 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามปลายปิด  

(Close Ended) ที่สร้างขึ้นจากงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัย ทฤษฎีและแนวคิดต่างๆที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย เพ่ือน ามา

ก าหนดแนวคิดในการสร้างข้อค าถาม เพ่ือให้ครอบคลุมประเด็นที่วิจัย  
2. น าข้อมูลที่ได้มาก าหนดแบบสอบถาม โดยมีข้อค าถามท้ังหมด 15 ข้อ โดยเป็นค าถามเชิงบวก 

(positive) จ านวนทั้งหมด 
3. น าแบบสอถามที่สมบูรณ์แจกให้กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งแบบสอบถามมีข้อค าถามแบ่งออกเป็น  

3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1  เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์หรือด้านส่วนบุคคล

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ที่เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษในโครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ได้แก่  เพศ อายุ คณะ ชั้นปี 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการด าเนินโครงการ ได้แก่ ด้านส่วนบุคคล 
ด้านผลการด าเนินงาน ซึ่งข้อค าถามนั้นผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง ซึ่งลักษณะค าถามเป็นแบบ Likert Scale 
(Rennis Likert ,1967: 196-211) โดยการให้คะแนนเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย  
น้อยที่สุด โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
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ระดับคะแนน    ระดับความคิดเห็น   
 5     เห็นด้วยมากที่สุด  
 4     เห็นด้วยมาก  
 3     เห็นด้วยปานกลาง  
 2     เห็นด้วยน้อย  
 1     เห็นด้วยน้อยที่สุด  
ในการอธิบายผลของการรวบรวมข้อมูลตามลักษณะของแบบสอบถามท่ีใช้ระดับการวัดข้อมูล 

ประเภทอันตรภาคชั้น ( Interval Scale) ผู้วิจัยได้น าคะแนนดังกล่าวแบ่งเกณฑ์ในการแปลความหมายหาค่า
คะแนนเฉลี่ย โดยใช้สูตร 

 ความกว้างของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
        

จ านวนชั้น 
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด  =  5-1 
        

   จ านวนชั้น      5 
    =  0.80 

 จากนั้นก าหนดค่าเฉลี่ยการประเมินแบบสอบถามดังกล่าวสามารถแปลความหมายของระดับคะแนน
ได้ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00  หมายถึง  มีประสิทธิภาพการท างานมากที่สุด  
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20  หมายถึง  มีประสิทธิภาพการท างานมาก  
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40  หมายถึง  มีประสิทธิภาพการท างานปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60  หมายถึง  มีประสิทธิภาพการท างานน้อย  
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80  หมายถึง  มีประสิทธิภาพการท างานน้อยที่สุด   
 โดยข้อค าถามนั้นมีทั้งหมดจ านวน 10 ข้อ  เป็นค าถามเชิงบวก (positive) ทั้งหมด 
 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพตามแนวคิด
ยุคพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Management) ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมในการอบรม ด้านความพึงพอใจ
ในการจัดโครงการ ซึ่งลักษณะค าถามเป็นแบบ Likert Scale (Rennis Likert ,1967: 196-211) โดยการให้
คะแนนเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
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ระดับคะแนน    ระดับความคิดเห็น   
 5     เห็นด้วยมากที่สุด  
 4     เห็นด้วยมาก  
 3     เห็นด้วยปานกลาง  
 2     เห็นด้วยน้อย  
 1     เห็นด้วยน้อยที่สุด  
ในการอธิบายผลของการรวบรวมข้อมูลตามลักษณะของแบบสอบถามท่ีใช้ระดับการวัดข้อมูล 

ประเภทอันตรภาคชั้น ( Interval Scale) ผู้วิจัยได้น าคะแนนดังกล่าวแบ่งเกณฑ์ในการแปลความหมายหาค่า
คะแนนเฉลี่ย โดยใช้สูตร 

 ความกว้างของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
        

จ านวนชั้น 
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด  =  5-1 
        

   จ านวนชั้น      5 
    =  0.80 

 จากนั้นก าหนดค่าเฉลี่ยการประเมินแบบสอบถามดังกล่าวสามารถแปลความหมายของระดับคะแนน
ได้ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00  หมายถึง  มีประสิทธิภาพการท างานมากที่สุด  
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20  หมายถึง  มีประสิทธิภาพการท างานมาก  
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40  หมายถึง  มีประสิทธิภาพการท างานปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60  หมายถึง  มีประสิทธิภาพการท างานน้อย  
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80  หมายถึง  มีประสิทธิภาพการท างานน้อยที่สุด   
 โดยข้อค าถามนั้นมีทั้งหมดจ านวน 5 ข้อ  เป็นค าถามเชิงบวก (positive) ทั้งหมด 
 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการท าวิจัยครั้งนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจาก 2 แหล่ง คือ ในแบบปฐมภูมิ 
(Primary data) โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือที่จะใช้ในการได้มาซึ่งข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่สุ่มมา ซึ่งผู้วิจัยนั้นจะท าการแจกแบบสอบถามเม่ือด าเนินการอบรมให้กับนักศึกษาในแต่ละครั้งจนครบ
จ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive sampling) เนื่องจากผู้วิจัย
ต้องการข้อมูลจากกลุ่มนักศึกษาท่ีเข้าอบรมโดยตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริง จากนั้นผู้วิจัยจะน า
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามทั้งหมดมาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ระบบ

โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS FOR WINDOW (Statistical Package For The Social Science For Windows) 
ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 

 5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 

  ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการอธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

  ค่าเฉลี่ย ( Mean) ใช้ในการจ าแนกและแปลความหมายของข้อมูลต่างๆ 

ซ่ึงวิธีการวิเครา ะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจจากผู้เข้าอบรม สามารถท าได้โดยใช้
สูตรการหาค่าเฉลี่ยดังนี้ 

สูตรการหาค่าเฉลี่ย คือ =  หรือ =  

โดยที่ n คือ จ านวนของชุดข้อมูล 

   คือ ค่าเฉลี่ยของประชากร 

   คือ ค่าของข้อมูลแต่ละตัวในชุดข้อมูล 

    i  คือ 1, 2, 3, ..., n 
 
  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) ใช้ควบคุมกับค่าเฉลี่ยเพื่อแสดงลักษณะการ
กระจายตัวของข้อมูล 

 ซ่ึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเ บี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจจากผู้เข้าอบรม 
สามารถท าได้โดยใช้สูตรการหาค่าเฉลี่ยดังนี้ 

 

  สตูรการหาคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ   s =     √s²      =  
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 โดยที่ n คือ จ านวนของชุดข้อมูล 

   คือ ค่าเฉลี่ยของประชากร 

   คือ ค่าของข้อมูลแต่ละตัวในชุดข้อมูล 

    i  คือ 1, 2, 3, ..., n 
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บทที่ 4 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย 

 การบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา  โดยใช้ระบบจองอบรม
ออนไลน์มีการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการมากที่สุดในมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1. เพ่ือบริหารจัดการในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพภาอังกฤษส าหรับนักศึกษา โดยใช้ระบบ
จองอบรมออนไลน์ 

2. เพ่ือบริหารจัดการในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพภาอังกฤษส าหรับนักศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจจากผู้รับบริการ 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ที่เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ
ในโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา  จ านวนทั้งสิ้น 3.000 คน การก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่
เหมาะสมใช้ในการวิจัยใช้หลักการค านวณของ Taro Yamane (Yamane, 1973 : 727,1088) โดยมีค่าความ
เชื่อมั่นอย่างน้อย 95% และให้ค่าความคลาดเคลื่อนได้ 0.05 ซึ่งจ านวนกลุ่มตัวอย่างของ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ภาคปกติ) ที่เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษในโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษา จ านวน 353 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1  เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์หรือด้านส่วนบุคคล
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ที่เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษในโครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ได้แก่  เพศ อายุ คณะ ชั้นปี 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการด าเนินโครงการ ได้แก่ ด้านส่วนบุคคล 
ด้านผลการด าเนินงาน ซึ่งข้อค าถามนั้นผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง ซึ่งลักษณะค าถามเป็นแบบ Likert Scale 
(Rennis Likert ,1967: 196-211) โดยการให้คะแนนเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุด ซึ่งเป็นค าถามแบบให้เลือกตอบจ านวน 10 ข้อ   

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพตาม
แนวคิดยุคพฤติกรรมศาสตร์ ( Behavioral Management) ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมในการอบรม ด้านความ
พึงพอใจในการจัดโครงการ ซึ่งลักษณะค าถามเป็นแบบ Likert Scale (Rennis Likert ,1967: 196-211) โดย
การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  ซึ่งเป็นค าถามแบบให้เลือกตอบ
จ านวน 5 ข้อ   
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การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน าแบบสอบถามจ านวน 353 ชุด แจกให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ภาคปกติ) ที่เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษในโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยน าแบบสอบถามทั้งหมดมาวิเคราะห์และประมวลผล ซึ่งสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 

1. ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการอธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

2. ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้ในการจ าแนกและแปลความหมายของข้อมูลต่างๆ 

3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) ใช้ควบคุมกับค่าเฉลี่ยเพื่อแสดงลักษณะ
การกระจายตัวของข้อมูล 

อภิปรายผลการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ที่เข้ารับการอบรม
ภาษาอังกฤษในโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา จ านวน 353 ชุด โดยมีผลการวิเคราะห์ 
แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  

 ส่วนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ภาคปกติ) ที่เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษในโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา  จ านวน 
353 คน แบ่งเป็นเพศหญิงและเพศชาย โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.62  และอยู่ในชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.52 

 ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจด้าน ประสิทธิภาพในการด าเนินโครงการ  ได้แก่ ด้านส่วนบุคคล 
ด้านผลการด าเนินงาน พบว่า การประเมินความพึงพอใจด้าน ประสิทธิภาพในการด าเนินโครงการ  โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.80  

 ส่วนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจด้าน แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพตาม
แนวคิดยุคพฤติกรรมศาสตร์ ( Behavioral Management) ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมในการอบรม ด้านความ
พึงพอใจในการจัดโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 19.16  

 

 

 
 
 



16 

 

แสดงการเปรียบเทียบก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุงตามขั้นตอนหรือนวัตกรรมที่สร้างขึ้น 

ผลการด าเนินงานก่อนการปรับปรุง ผลการด าเนินงานหลังการปรับปรุง 

1. ขั้นตอนการด าเนินการจองอบรม ต้องมี
เจ้าหน้าที่มานั่งรับจองให้ 

1. ขั้นตอนการด าเนินการจองอบรม นักศึกษา
สามารถด าเนินการจองเองโดยไม่ต้องขึ้นมา
จองท่ีสถาบันฯ 

2. ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการอบรมมาก 
เพราะต้องเว้นช่วงในการรับจองอบรม 

2. ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการอบรมน้อยลง 
เพราะนักศึกษาสามารถด าเนินการจองอบรม
ได้เอง ท าให้สามารถจัดอบรมไปได้พร้อมๆ
กัน 

3. กระบวนการด าเนินงานไม่มีความยืดหยุ่น
และคล่องตัวเพราะต้องท าตามกระบวนการ
รับจองอบรมให้กับนักศึกษา 

3. กระบวนการด าเนินงานมีความยืดหยุ่น 
คล่องตัวมากข้ึน เนื่องจากมีการน าระบบจอง
อบรมออนไลน์เข้ามาใช้ท าให้นักศึกษา
สามารถด าเนินการได้เองโดยไม่ต้องผ่านการ
จองจากเจ้าหน้าที่ 

4. ขั้นตอนการด าเนินงานมีกระบวนการที่มาก
เพราะต้องมีการจองอบรมก่อนและจัดอบรม 
ท าให้การท างานมีความซับซ้อน 

4. ลดขั้นตอนการด าเนินงานลงเนื่องจากตัด
ขั้นตอนการจองออกเพราะนักศึกษาสามารถ
ด าเนินการได้เอง ท าให้เจ้าหน้าที่สามารถจัด
อบรมให้นักศึกษาได้เลย 

5. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าอบรมน้อยกว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

5. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าอบรมมีจ านวนตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือมากกว่า 

6. กระบวนการด าเนินงานยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ 

6. กระบวนการด าเนินงานมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

7. ผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการ
ให้บริการเพียงพอ 

7. ผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการ
ให้บริการมากขึ้น 

8. ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ไม่
เพียงพอ 

8. ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ได้มากขึ้น 
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การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน / องค์กร 

ข้าพเจ้าได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในเรื่องการอ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล เพ่ือใช้ใน
กาด าเนินการท าวิจัยครั้งนี้และยังได้รับการสนับสนุนให้ท าวิจัยครั้งนี้จากผู้บริหารของหน่วยงาน  ซึ่งการได้รับ
การสนับสนุนทั้ง 2 ด้าน  ส่งผลให้ข้าพเจ้าสามารถด าเนินการวิจัยได้สะดวกมากยิ่งข้ึน และน ามาซึ่งการได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ โดยการอ านวยความสะดวกในด้านที่ 1 คือ การเก็บข้อมูล ข้าพเจ้ามีการ
ด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยนักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมและบุคลากรในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในด้านการอบรม  รวมถึงผู้ร่วมงานอ่ืนๆในองค์กร  ซึ่งทุกคนให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่าง
ดีจึงท าให้ข้าพเจ้าได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นจริงตามวัตถุประสงค์และสามารถน าข้อมูลที่ได้นี้มาท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา โดยใช้ระบบจองออนไลน์ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  การอ านวยความสะดวกด้านท่ี 2  คือ การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารของ
หน่วยงานในการท าวิจัย  ในที่นี้หมายถึง ผู้บริหารของหน่วยงานมีการสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีการ
ท าวิจัยในรูปแบบของ R2R เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานประจ าที่ท าอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่ง
ผู้บริหารของหน่วยงานข้าพเจ้าอ านวยความสะดวกในการท าวิจัยครั้งนี้อย่างมาก  ทั้งด้านการเก็บข้อมูล ,
สถานที่ในการใช้ท าวิจัย ,บุคลากรในหน่วยงานที่ให้ข้อมูล  เป็นต้น  อีกทั้งยังอ านวยความสะดวกในด้าน
ทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในการท าวิจัยอีกด้วย  ซึ่งการได้รับการอ านวยความสะดวกในครั้งนี้ข้าพเจ้าต้อง
ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารของหน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานทุกท่านที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ท าวิจัยครั้งนี้ให้ประสบความส าเร็จ  และได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยผลการท าวิจัย
ในครั้งนี้จะน ามาใช้พัฒนาการท างานในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานสูงสุด 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน 

ดังที่กล่าวมาแล้วในบทน าของรายงานเล่มนี้ถึงที่มาและปัญหาในการท าวิจัยครั้งนี้  คือ  การที่ปัจจุบัน
นักศึกษาในระดับปริญญาตรีเข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาน้อย
กว่าที่ตั้งเป็นหมายไว้  ซึ่งอาจเกิดจากการที่นักศึกษาไม่รับทราบข่าวสารหรือการไม่เล็งเห็นถึงความส าคัญ และ
ยังรวมถึงการไม่ได้รับความสะดวกในการจองอบรม  ซึ่งปัญหาต่างๆจะต้องมีการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจของผู้ที่รับบริการ  ฉะนั้นในการบริหารจัดการจึงต้องมีนวัตกรรมหรือวิธีการที่
จะเข้ามาช่วยให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นจึงท าให้ต้องมีการท าวิจัยเล่มนี้ขึ้นมา  
ซึ่งเป็นเรื่องเก่ียวกับการบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา  โดยใช้ระบบ
จองออนไลน์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากขึ้นและตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ
มากขึ้นอีกด้วย  โดยเมื่อน าการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษา  โดยใช้ระบบจองอบรมออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ คือ 
หน่วยงานมีการด าเนินงานในด้านการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาหรือการจัดอบรมอ่ืนๆ ท างานได้
สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าการท างานแบบเดิม  เนื่องจากระบบจองอบรมออนไลน์
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ผู้รับบริการสามารถด าเนินการได้เองไม่ต้องผ่านเจ้าหน้าที่ในการระบุการจองให้  ซึ่งท าให้ผู้ใช้หรือผู้รับบริการ
เกิดความสะดวก  รวดเร็วในการจอง  อีกทั้งตัวระบบสามารถสรุปผลการจองอบรมต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแล
ได้  ท าให้เกิดความสะดวกในการท างานลดขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงาน  ซึ่งสามารถใช้เวลา
ดังกล่าวไปอบรมให้นักศึกษาครบตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ดังนั้นผลกระทบในการน าแนวคิดการบริหาร
จัดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา โดยใช้ระบบ จองอบรมออนไลน์มาใช้จึงมี
ผลกระทบที่ดีท าให้เจ้าหน้าที่ท่ีดูแลหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม มีการท างานที่มีประสิทธิภาพ  สะดวก รวดเร็ว 
ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงาน อีกท้ังยังสามารถอบรมให้กับนักศึกษาครบตามเป้าหมายที่ตั้ง ไว้
อีกด้วย แต่ในการน ามาใช้ในระยะแรกๆ อาจเกิดปัญหาในการด าเนินอยู่บ้าง  เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการ ด าเนินงานใหม่ซึ่งอาจจะท าให้นักศึกษาหรือผู้รับบริการอ่ืนๆ เกิดความสับสนไม่เข้าใจ ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบจะต้อง ด าเนินการแจ้งรายละเอียดหรือประชาสัมพันธ์รายละเอียดในการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการด าเนินงานใหม่ให้ผู้รับบริการ รับทราบข้อมูลได้มากที่สุด อีกท้ังยังต้องแจ้งข้อมูลให้กับนักศึกษาที่
ขึ้นมาติดต่อให้เข้าใจและเป็นที่พึงพอใจมากที่สุด โดย ผลกระทบดังกล่าว เมื่อมีการปรับเปลี่ยนมาใช้แนวคิดใน
การบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับ นักศึกษา โดยใช้ระบบจองออนไลน์จะท าให้
การด าเนินโครงการมีความสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของ ผู้รับบริการได้ดียิ่งขึ้น 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา  
โดยใช้ระบบจองออนไลน์ 

การด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบันมีการด าเนินงานที่เป็นล าดับขั้นตอนที่ดีแต่ยังประสบปัญหาในด้านความไม่สะดวก ล่าช้า และยังไม่เป็น
ที่พึงพอใจของผู้รับบริการเท่าที่ควร เนื่องจากนักศึกษาหรือผู้รับบริการจะต้องเข้ามาท่ีสถาบันฯเพื่อติดต่อ
ขอรับบริการด้วยตัวเอง  เช่น  การจองอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา เป็นต้น  ดังนั้นจึงเกิดให้มีการ
บริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา โดยใช้ระบบจองอบรมออนไลน์เข้ามาใช้
ในการด าเนินงาน  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการหรือนักศึกษาให้ได้มากที่สุด  ซึ่งปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จในการด าเนินงานดังนี้ 

1. การบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา โดยใช้ระบบจอง
ออนไลน์สามารถน ามาใช้ปรับปรุงระบบการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษาได้เนื่องจากมีทรัพยากรและเทคโนโลยีที่จะน ามาพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่ทันสมัยเพ่ือ
เอ้ืออ านวยความสะดวกต่อผู้รับบริการได้  โดยการได้มาซึ่งนวัตกรรมนี้เป็นปัจจัยส าคัญอีกปัจจัย
หนึ่งที่ส่งผลให้การบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา โดยใช้
ระบบจองออนไลน์  ด าเนินการได้อย่างสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ซึ่งนวัตกรรมที่ได้มานั้น  คือ  
ระบบจองอบรมออนไลน์  โดยสามารถใช้ได้กับการจองอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา อีกท้ังยังสามารถบูรณาการใช้กับโครงการอบรมอ่ืนๆได้อีกด้วย 
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2. ผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุนให้มีการด าเนินการในด้านบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา โดยใช้ระบบจองออนไลน์ ในระดับมาก  โดยผู้บริหารหน่วยงานจะ
อ านวยความสะดวกให้กับการด าเนินการวิจัยในด้านทรัพยากรต่างๆ ในหน่วยงาน  เช่น   สถานที่
ในการเก็บข้อมูล , การใช้ข้อมูลต่างๆของบุคลากรในหน่วยงาน  เป็นต้น  ดังนั้นผลจากการได้รับ
การอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่ได้รับจากผู้บริหารของหน่วยงาน  จึงส่งผลให้การด าเนินการวิจัย
ในด้านการบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา โดยใช้ระบบจอง
ออนไลน์ราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีในทุกเรื่อง ซึ่งแนวคิดปัจจัยความส าเร็จของการบริหารจัดการ
โครงการฯ นี้ คือ การได้รับความสนับสนุนและเอ้ืออ านวยความสะดวกในด้านทรัพยากรต่างๆ ใน
การด าเนินงานจากผู้บริหารของหน่วยงานอย่างดีท่ีสุด 

3. การด าเนินการวิจัยในเรื่องการบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษา โดยใช้ระบบจองออนไลน์  ผู้ที่รับหน้าที่ในการด าเนินการจะต้องมีความรู้ความสามารถ
ในโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา เป็นอย่างมาก โดยที่ต้องทราบถึง
ปัญหาในการด าเนินโครงการว่ามีปัญหาอะไรเกิดข้ึนบ้าง  แล้วน าปัญหาที่มีนั้นมาแจกแจงหาแนว
ทางแก้ไขเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ที่เข้ามารับบริการ  ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา  จึงต้องทราบถึง
กระบวนการในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาในทุกข้ันตอน  
เพ่ือที่จะได้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่มีและน าปัญหาที่พบมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้ดี
ยิ่งขึ้น  ซึ่งปัจจัยของความส าเร็จในการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา โดยใช้ระบบจองออนไลน์   คือ  การที่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา  จะต้องมีความรู้ในกระบวนการ
ท างานต่างๆทุกขั้นตอน  เพื่อที่จะได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและน าไปหาแนวทางในการพัฒนา
งานให้ดีขึ้นต่อไป 

4. ในการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา โดยใช้
ระบบจองออนไลน์  จะด าเนินการได้ประสบความส าเร็จปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง  คือ  การ
วางแผนการด าเนินการวิจัยให้ครบถ้วนว่าต้องการศึกษาเก่ียวกับด้านใด , มีปัญหาอะไรเกิดข้ึนถึง
ต้องท าการวิจัย , และเม่ือท าการวิจัยแล้วสามารถน ามาใช้พัฒนาในงานที่ท าได้หรือไม่  ซึ่ง
กระบวนการวางแผนต่างๆ ที่กล่าวมาผู้วิจัยจะต้องเข้าใจและเรียงล าดับความส าคัญในการ
ด าเนินงานว่าจะต้องเริ่มท าจากอะไร  โดยกระบวนการวางแผนจัดล าดับในการท าวิจัยนั้น  หาก
เราวางแผนได้รัดกุมและครอบคลุมก็จะท าให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ เกิดปัญหาน้อย
และใช้เวลาน้อย  แต่ถ้าหากเราวางแผนการท าวิจัยไม่ครอบคลุมหรือไม่มีการวางแผนการท าเลยก็
จะส่งผลให้การด าเนินงานผิดพลาด ล่าช้า ดังนั้นกระบวนการวางแผนการท าวิจัยเรื่อง การบริหาร
จัดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา โดยใช้ระบบจองออนไลน์  จึงเป็น
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ปัจจัยสู่ความส าเร็จอีกปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้การด าเนินงานวิจัยประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 

5. การบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา โดยใช้ระบบจอง
ออนไลน์  มีความส าเร็จในด้านประสิทธิภาพในการด าเนินงานบริหารจัดการโครงการพัฒนา
ศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา โดยใช้ระบบจองออนไลน์  ในระดับมากเนื่องจาก
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้นในด้านการได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการ  ซึ่งท าให้
การด าเนินโครงการประสบความส าเร็จโดยการด าเนินงานจะต้องค านึงถึงเรื่องต่างๆ  เช่น  ความ
ต้องการของผู้รับบริการที่ต้องการได้รับความสะดวกสบายในการจองอบรมและระหว่างการอบรม
จะต้องตรงตามเวลาที่ก าหนด  ผู้ที่รับผิดชอบจะต้องพร้อมแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึน  ดังนั้นเมื่อผู้รับบริการเข้ามาใช้บริการจึงเกิดความพึงพอใจในการด าเนินงาน 

6. การบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา โดยใช้ระบบจอง
ออนไลน์   จะประสบความส าเร็จได้นั้นการประชาสัมพันธ์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในการ
ด าเนินงาน  เนื่องจากในปัจจุบันช่องทางการประชาสัมพันธ์หรือการติดต่อสื่อสารมีหลายช่องทาง  
ซึ่งท าให้ผู้รับบริการสามารถรับรู้ข่าวสารได้ท่ัวถึงรวดเร็วยิ่งขึ้น  โดยการประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน
จะมุ่งน า Social Network มาช่วยในการประชาสัมพันธ์เพ่ือเข้าถึงผู้รับบริการได้รวดเร็วและ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  เนื่องจากในปัจจุบันผู้รับบริการทุกคนใช้ Social Network ในการ
ติดต่อสื่อสารเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น  ถ้าหากต้องการให้การประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มผู้รับบริการได้
มากขึ้นจึงจ าเป็นต้องน า Social Network เข้ามามีส่วนช่วยในการด าเนินงาน เพ่ือที่จะได้
แก้ปัญหาการไม่รับทราบข่าวสารในด้านการอบรมของผู้รับบริการต่อไป 

ปัจจัยที่ท าให้การบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา โดยใช้ระบบ
จองออนไลน์   ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน  3  อันดับแรก คือ การวางแผนการวิจัย , การมีนวัตกรรม
เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผู้รับบริการ , การประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงผู้รับบริการ  ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้การ
ด าเนินโครงการประสบ ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

บทเรียนที่ได้รับ  

ในการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาท่ีผ่านมามีการท างานใน
รูปแบบที่ยังไม่ มีความยืดหยุ่นและยังไม่อ านวยความสะดวกต่อผู้รับบริการเท่าที่ควร  อีกทั้งผู้รับบริการก็ทราบ
ข่าวสารการอบรมได้ไม่ ทั่วถึง ปัญหาต่างๆท่ีกล่าวมาส่งผลให้ผู้วิจัยประสงค์ที่จะพัฒนาการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
สูงสุดจึงมีแนวคิดในการจัดท างานวิจัย  เกี่ยวกับเรื่อง การบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษาข้ึน   เพ่ือที่จะพัฒนาการด าเนินงานด้านการจัดการกระบวนการจัดอบรมในโครงการพัฒนา
ศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับ นักศึกษาให้มีกระบวนการด าเนินงานที่มีความยืดหยุ่นและสะดวกรวดเร็วมาก



21 

 

ยิ่งขึ้น  ซึ่งจะท าให้ตอบสนองความต้องการ ของ ผู้รับบริการได้มากขึ้นตามไปด้วย  ดังนั้น  ข้าพเจ้าจึงได้มีการ
เก็บรวบรวมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการอบรมมา วิเคราะห์และจัดท าเป็นวิจัยในรูปแบบ R2R เพ่ือที่จะใช้ใน
การพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นภายใต้ชื่อว่า  การบริหารจัดการ โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษา โดยใช้ระบบจองออนไลน์   ซึ่งการจัดท าวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะพัฒนาระบบการ
ด าเนินงานของโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีมี
การด าเนินงานมาจากในอดีต  โดยหากมีการมีการน าการวิจัยมาพัฒนาใช้กับการด าเนินงานจะส่งผลให้การ
ด าเนินงานเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนการท างานมากขึ้นท าให้งานมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการได้มากข้ึนเช่นกัน  ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานตามโครงการฯ ประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และนอกจากบทเรียนที่ได้รับในการน ามาประยุกต์ใช้กับการอบรมแล้วข้าพเจ้ายังได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ในการท าวิจัยว่ามีข้ันตอน , กระบวนการอะไรบ้าง  ซึ่งความรู้และประสบการณ์
ทั้งหมดสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้หรือสามารถน ามาพัฒนางานที่ตนท าให้ดีขึ้นได้อีกด้วย 

ดังนั้นในการท าวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการ โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 
โดยใช้ระบบจองออนไลน์นี้  ผู้วิจัยได้รับความรู้ในการท าวิจัยและกระบวนการด้านการบริหารจัดการกับการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริการมากยิ่งข้ึน 
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พิมพ์รัตนไตร โดยรัตนา แสงศรี. 

ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์. สถิติส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒน  
บริหารศาสตร์. นนทบุรี : โรงพิมพ์รัตนไตร โดยรัตนา แสงศรี. 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง การบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 
โดยใช้ระบบจองอบรมออนไลน์ 

ค าชี้แจง 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาด้าน การบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษาโดยใช้ระบบจองอบรมออนไลน์  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ บริหารจัดการในการด าเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพภาอังกฤษส าหรับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และศึกษษความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
โดยแบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1  เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์หรือข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการด าเนินโครงการ ได้แก่ ด้านส่วนบุคคล 
ด้านผลการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพตาม
แนวคิดยุคพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Management) ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมในการอบรม ด้านความ
พึงพอใจในการจัดโครงการ 

ผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและ
ตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยข้อมูลที่ท่านตอบแบบสอบถามจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ 

ข้อมูลจากท่านจะมีความส าคัญอย่างยื่งต่อความสมบูรณ์ของผลการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยหวังว่าจะ
ได้รับความร่วมมืออย่างยิ่งในการตอบแบบสอบถาม 

ขอขอบพระคุณในความร่วมมืออย่างยิ่ง 
(ว่าที่ร้อยตรีหญิงหนึ่งฤทัย สนั่นรัมย์) 
  ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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ส่วนที่ 1 สถานภาพทั่วไป 

เพศ  ชาย  หญิง  

อายุ………………….ปี 

ระดับชั้นปี ชั้นปีที่ 1  ชั้นปีที่ 2  ชั้นปีที่ 3  ชั้นปีที่ 4 

คณะ/วิทยาลัย 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   คณะวิทยาการจัดการ  

คณะครุศาสตร์      คณะศิลปกรรมศาสตร์  

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ    วิทยาลัยโลจิสติกส์  

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์     วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  

วิทยาลัยการภาพยนตร์และสื่อใหม่    วิทยาลัยนานาชาติ  

ส่วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพในการด าเนินโครงการ 

ข้อ รายละเอียด 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านโปรแกรมการจองอบรม ONLINE  

1 โปรแกรมการจองอบรม ONLINE ช่วยให้ได้รับความสะดวกในการ
จองอบรมเพิ่มขึ้น 

     

2 โปรแกรมการจองอบรม ONLINE ตอบสนองความต้องการของผู้
ใช้ได้ดี 

     

3 โปรแกรมการจองอบรม ONLINE ช่วยลดขั้นตอนในการเข้ารับ
การอบรม 

     

4 โปรแกรมการจองอบรม ONLINE ช่วยให้ผู้รับบริการสามารถ
ตรวจสอบวันเวลาในการอบรมได้ด้วยตนเอง 

     

5 โปรแกรมการจองอบรม ONLINE ช่วยให้มี ระยะเวลาในการอบรม
ทีค่วามเหมาะสม 

     

6 โปรแกรมการจองอบรม ONLINE ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 
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ด้านการรับบริการจากเจ้าหน้าที่  

7 เจ้าหน้าท่ีค าแนะน าและการอธิบายเมื่อเกิดปัญหาในการใช้
โปรแกรมการจองอบรม ONLINE และ โปรแกรมอบรม ONLINE 

     

8 เจ้าหน้าท่ีมีอัธยาศัยที่ด ี      
9 เจ้าหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาด้านการใช้งานท้ัง

โปรแกรมจองอบรม ONLINE และ โปรแกรมอบรม ONLINE 
     

10 ความพึงพอใจต่อโครงการโดยรวม      

ส่วนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจด้านการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

ข้อ รายละเอียด 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม  

1 คู่มือ / เอกสารประกอบการอบรมมีความถูกต้อง ชัดเจน      
2 จ านวนอุปกรณ์ เครื่องมือสมดุลกับจ านวนผู้เข้ารับบริการ      
3 คุณภาพของสื่อท่ีใช้ในการด าเนินการอบรมมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการเรียนรู ้
     

4 สถานท่ีให้บริการสะอาด เรียบร้อย      
5 สถานท่ี / พื้นที่และบรรยากาศเอื้ออ านวยต่อผู้เข้ารับการอบรม      
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ประวัติผู้ท าวิจัย 

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงหนึ่งฤทัย สนั่นรัมย์  ชื่อเล่น  หนึ่ง   
อายุ  27 ปี สถานภาพ  โสด   วัน/เดือน/ปีเกิด 28 ธันวาคม  พ.ศ.2531 

ที่อยู่ปัจจุบัน  

- 87/15309  อาคาร 15 หมู่บ้านเอื้ออาทร พุทธมณฑลสาย 5  หมู่  13  ต าบลไร่ขิง  อ าเภอสามพราน   
จังหวัดนครปฐม   73210 

เบอร์โทรศัพท์  084-5510450 E-mail : nungruthai.sa@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

- ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จากโรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า  จังหวัด
กรุงเทพฯ 

- ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  สาขาวิชา วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

คติประจ าใจ 

- รากฐานของตึกคืออิฐ  รากฐานของชีวิตคือการศึกษา 

ความใฝ่ฝัน 

- ตั้งแต่เล็กจนโต ดิฉันมีความฝันที่อยากรับราชการตอบแทนพระคุณของพ่อแม่และแผ่นดิน และ
เดินทางท่องเที่ยวไปในประเทศต่างๆเพ่ือหาประสบการณ์ความรู้ 

สิ่งท่ีอยากท า 

- ถ้าในวันหนึ่งการท างานของดิฉันอยู่ตัวและประสบความส าเร็จในการท างาน ความฝันอีกอย่างของ
ดิฉัน คือ การได้เป็นครูอาสาให้กับชาวเขาบนดอย เพื่อที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้การศึกษากับน้อง
ผู้ด้อยโอกาสมากกว่า แม้จะเป็นส่วนเล็กๆ ดิฉันก็ภูมิใจ  และหากมีโอกาสดิฉันอยากที่จะเดินทาง
ท่องเที่ยวไปในประเทศต่างๆทั่วโลกเพ่ือหาประสบการณ์ความรู้ต่างๆมาปรับใช้ในชีวิตและเผยแพร่ให้
คนอ่ืนๆที่ไม่มีโอกาสได้รับรู้ด้วยกัน 
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