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Abstract 

 
Code of project  :  Learn 011/2556 
Project name      :  Study to problem of service users with medium of instruction time 

 in class room. Case study Computer Programming 1 in  Business   
Administration (Salaya) Rajamangala University of Technology  
Rattanakosin. 

Resercher nam   :   Mr. Veerayut   Sawatkitpairoth  
 

The aims of this research were Study to problem of service users with medium of 
instruction time in class room. Case study Computer Programming 1 The sample was 
simple random sampling of  40  ,who registered for Computer Programming 1  in Business. 
The students of Business Information Technology, Faculty of  Business Administration 
Rajamangala University of  Technology  Rattanakosin. 

Tool and equipment used in this research  were problem of service users with 
medium of instruction time in class room of  Form of teaching  Questionnaire. Case study 
Computer Programming 1  

The results showed that the low level of performance at the level of the averge 
score is rated 90.00 on with statistical significance level 0.5 .  
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1.  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การเรียนการสอนเป็นกระบวนการเพ่ือหวังผลเชิงคุณภาพ ให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพ การพัฒนาการ
เรียนการสอนจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้สอนต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียน บุคคลที่มีบทบาทส าคัญในการจัดการเรียนการสอนที่จะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน คือ ครู อาจารย์ 
ทั้งนี้ใน พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 มีจุดเน้นที่ครู อาจารย์ จะต้องมีความรอบรู้ในด้านต่างๆเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน คือ หลักการจัดการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การประกันคุณภาพ หลักการจัดการเรียนรู้ในมโนทัศน์ใหม่เพ่ือมุ่งสู่
คุณภาพการศึกษา ครู อาจารย์ต้องมีบทบาทเป็นทั้งนักวิจัย และพัฒนาหลักสูตร เพ่ือจะน าผลที่ได้ไปสู่การ
พัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งการพัฒนาการเรียนการสอนจะต้องมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ มี
กระบวนการ ตั้งแต่การหาปัญหา การก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา การทดลองปฏิบัติการแก้ปัญหาหรือ
การพัฒนา รวมทั้งการสรุปและรายงานผลเพื่อเป็นการยืนยันผลการกระท า ซึ่งกระบวนการดังกล่าวก็คือการ
วิจัยนั่นเอง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ หรือการวิจัยในชั้นเรียน 

สื่อการเรียนการสอนเป็น ตัวกลางซึ่งมีความส าคัญในกระบวนการเรียนการสอนมีหน้าที่เป็นตัวน า
ความต้องการของผู้ให้บริการไปสู่ผู้ใช้บริการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว เป็นผลให้นักศึกษาเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สื่อการสอนได้น าไปใช้ในการเรียน
การสอนตลอด และยังได้รับการพัฒนาไปตาการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งก้าวหน้าไป
ไม่หยุดยั้ง นักการศึกษาเรียกชื่อการสอนด้วยชื่อต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์การสอน โสตทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยี
การศึกษา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษาเป็นต้น 

ทั้งนี้หลักการส าคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่ผู้สอนจะต้องค านึงถึง คือ 
              1. งานวิจัยเป็นงานเสริมงานหลัก โดยงานหลักคือการสอนของผู้สอน เพราะงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้จะต้องเกิดควบคู่กับการเรียนการสอนเสมอ  
             2. เป็นการท าวิจัยตามสภาพความจริง ปัญหาเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนจริง และต้องการแก้ไข  
             3. เป็นการสอดแทรกให้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  
             4. งานวิจัยที่ท านี้มีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์ ผู้ท าต้องนึกถึง
ประโยชน์หรือคุณค่าต่อผู้เรียนเป็นส าคัญ  
              5.  การท าวิจัยเป็นสิ่งที่ตระหนักรู้ โดยอาจารย์ผู้สอนเอง ด้วยความรู้สึกห่วงใยต่อนักศึกษา 
ปรารถนาที่จะแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน  
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              6. สิ่งส าคัญประการสุดท้าย และเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งต่อการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน คือ 
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้จะส าเร็จมิใช่อยู่ที่ความคิดอย่างเดียว แต่อยู่ท่ี การลงมือท า สุดท้ายอาจกล่าวได้
ว่าการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน คุณภาพการเรียนการสอนที่ต่อเนื่องจะเกิดขึ้นได้ยาก ถ้าขาดการด าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม ขาดการด าเนินการโดยใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยถือเป็นเครื่องมือส าคัญที่ท าให้
เกิดความคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนของครู อาจารย์เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมขึ้น และเป็นการด าเนินการ
เชิงวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนของครู อาจารย์อย่างแท้จริง ซึ่งผลก็คือ คุณภาพของผู้เรียน
นั่นเอง 
 

สื่อการเรียนการสอนสามรถช่วยการเรียนการสอนของผู้ให้บริการได้ดีมาก ซึ่งเราจะเห็นว่าผู้
ให้บริการนั้นสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้ใช้บริการได้มากทีเดียว แถมยังช่วยให้ผู้ให้บริการ มี
ความรู้มากขึ้นในการจัดแหล่งวิทยาการที่เป็นเนื้อหาเหมาะสมแก่การเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายในการสอน ช่วย
ผู้ให้บริการในด้านการคุมพฤติกรรมการเรียนรู้และสามารถสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการได้มากทีเดียว 
สื่อการสอนจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้ท ากิจกรรมหลายๆรูปแบบ เช่น การใช้ศูนย์การเรียน การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสาธิต การแสดงนาฏการ เป็นต้น ช่วยให้ผู้ให้บริการได้สอนตรงตามจุดมุ่งหมาย
การเรียนการสอน และยังช่วยในการขยายเนื้อหาที่เรียนท าให้การสอนง่ายขึ้น และยังจะช่วยประหยัดเวลาใน
การสอน ผู้ใช้บริการจะได้มีเวลาในการท ากิจกรรมการเรียนมากขึ้นจากข้อมูลเราจะได้เห็นถึงประโยชน์ของ
สื่อการเรียนการสอน ซึ่งท าให้เรามองเห็นถึงความส าคัญของสื่อสารมีประโยชน์และมีความจ าเป็นสามารถ
ช่วยพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

คุณค่าของสื่อการเรียนการสอน 
       1. สื่อการเรียนการสอนสามารถเอาชนะข้อจ ากัดเรื่องความแตกต่างกันของประสบการณ์ดั้งเดิมของ
ผู้เรียน คือเมื่อใช้สื่อการเรียนการสอนแล้วจะช่วยให้เด็กซึ่งมีประสบการณ์เดิมต่างกันเข้าใจได้ใกล้เคียงกัน 
       2. ขจัดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ ประสบการณ์ตรงบางอย่าง หรือการเรียนรู้ 
       3. ท าให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากสิ่งแวดล้อมและสังคม 
       4. สื่อการเรียนการสอนท าให้เด็กมีความคิดรวบยอดเป็นอย่างเดียวกัน 
       5. ท าให้เด็กมีมโนภาพเริ่มแรกอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ 
       6. ท าให้เด็กมีความสนใจและต้องการเรียนในเรื่องต่าง ๆ มากขึ้น เช่นการอ่าน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ทัศนคติ การแก้ปัญหา ฯลฯ 
       7. เป็นการสร้างแรงจูงใจและเร้าความสนใจ 
       8. ช่วยให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์จากรูปธรรมสู่นามธรรม 
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ระบบสื่อการศึกษา 
       นับตั้งแต่มนุษย์ได้รู้จักน าเอาสื่อ (media) มาใช้ในการสื่อความหมายก็ได้มีการพัฒนาเรื่อยมา จากสื่อที่
ใช้สัญลักษณ์ รูป มาจนถึงสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ โดยธรรมชาติแล้วสื่อแต่ละประเภทจะมี
คุณค่าอยู่ในตัวของมันเอง เพียงแต่ว่าผู้ผลิตและผู้ใช้จะสามารถดึงเอาคุณค่านั้นมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพียงใด สื่อใดก็ตามถ้าได้มีการวางแผนด าเนินการผลิตการใช้ อย่างมีระบบ ย่อมเกิดประโยชน์ทางการศึกษา 
ตามจุดมุงหมายที่วางไว้ วิธีการระบบสามารถน ามาใช้กับกระบวนการสื่อได้ทุกกระบวนการเช่น การเลือก 
การผลิต การใช้เป็นต้น 
 

การเลือกสื่อด้วยวิธีระบบนั้น กูดแมน ได้เสนอวิธีการเลือกไว้ตามล าดับดังนี้ 
1. พิจารณาดูว่าในจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมได้ก าหนดให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมโดยการดู การฟัง 

หรือการกระท า 
        2. พิจารณาดูคุณลักษณะของผู้เรียน (อายุ ระดับชั้น ระดับสติปัญญา พัฒนาการทางการอ่าน
ลักษณะทางร่างกาย พ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น ) จะบ่งบอกได้ว่าสามารถใช้สื่อกับเด็กคนนั้น
หรือกลุ่มนั้นได้บ้าง 
        3. พิจารณาดูว่ามีสื่ออะไรบ้าง ที่จะสามารถน ามาใช้เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ และใช้กับ
กลุ่มผู้เรียนที่มีลักษณะตามท่ีต้องการดังกล่าวแล้วจะเกิดประโยชน์สูงสุด 
        4. พิจารณาวิธีการน าเสนอที่จะใช้ได้อย่างเหมาะสม และในการน าเสนอนั้นมีสื่ออะไรบ้าง จะต้อง
เตรียมเครื่องมือประเภทใดในการน าเสนอครั้งนั้น 
       5. น าเสนอเครื่องมือ โดยการส ารวจดูว่าเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษาที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์
ส าหรับการเรียนครั้งนี้ที่มีอยู่ในสถานศึกษาหรือไม่ ถ้าไม่มีจะซื้อหรือหามาด้วยวิธีใด 
        6. การวิเคราะห์สื่อและส ารวจสื่อที่ต้องการ โดยการวิเคราะห์สื่อในสถานศึกษาว่ามีอะไรบ้างที่
เหมาะสมส าหรับการเรียนการสอนเนื้อหานั้น ๆ ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ได้ 
        7. วิเคราะห์ขีดความสามารถของหน่วยงานผลิตสื่อที่ไม่ให้บริการหรือไม่มีขายได้หรือไม่ ถ้าผลิตเอง
ได้ต้องวิเคราะห์ต่อไปอีกว่ามีงบประมาณท่ีจะใช้ในการผลิตหรือไม่และได้มาจากไหน 
        8. พิจารณาดูว่าสื่อต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้กับวิธีการน าเสนอนั้น ๆ มีความเหมาะสมทั้งในแง่คุณภาพ
และราคาเพียงใดแล้วน ามาจัดล าดับความส าคัญส าหรับการเลือก 
        9. เลือกวิธีการและสื่อที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเลือกตัวเลือกท่ีมีคุณภาพ และราคาเหมาะสม 
        10.เลือกสื่อหรือผลิตสื่อที่ต้องการ ในขั้นนี้ ผู้ใช้จะได้สื่อที่ต้องการ แต่ถ้าสื่อนั้นไม่มีจะน าไปผลิตด้วย
วิธีการระบบจะเห็นได้ว่า ในกระบวนการใช้วิธีการระบบในการเลือกสื่อ จะมีขั้นตอนที่ผูกพันกับการผลิตสื่อ
อยู่ด้วย การเลือกและจัดหาสื่อการเรียนการสอน (www.hunsa.com)  
 

            จากศึกษาข้างต้น นักวิจัยตระหนักถึงจ าเป็นที่ต้องค านึงถึงองค์ประกอบในการเลือกสื่อได้แก่ จุดมุง
หมายของการสอน รูปแบบและระบบของการเรียนการสอนลักษณะของผู้ใช้บริการ  นอกจากนี้ยังต้อง
ค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของสื่อกับคุณสมบัติเฉพาะและจุดประสงค์ของการเรียนการสอน 

http://www.hunsa.com/
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ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญการวิจัยปัญหาด้านสื่อการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ และความ
เข้าใจทางวิชาการ ซึ่งผลลัพธ์จากการวิจัยครั้งนี้จะน ามาต่อยอดในงานวิจัยโอกาสครั้งต่อไป เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน  
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร  
 เพ่ือศึกษาปัญหาด้านต่างๆของผู้ใช้บริการสื่อการเรียนการสอนทางวิชาการ 
 

3. ค ำถำมกำรวิจัย  
 ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการบริการด้านสื่อการเรียนการสอนทางวิชาการ 
 

4. ขอบเขตของกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือน าผลที่ได้ไปพัฒนาการด าเนินงาน โดยเน้น

กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) โดยมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
 4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  

     ศึกษาปัญหาของผู้ใช้บริการด้านสื่อการเรียนการสอนทางวิชาการในชั้นสาย กรณีศึกษา วิชาการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 4.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     ประชากร 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบ นิสิตนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
      กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มสนทนา ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น  20 กลุ่มตัวอย่าง     กลุ่มละ 20 ตัวอย่าง 
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่าง กับผู้ใช้บริการ ด้านสื่อการเรียนการ
สอนทางวิชาการ 

      หลักในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  ดังนี้ 
1. นิสิตนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มีการลงทะเบียนเรียน ส าหรับวิชาการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 1   
2. ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  เพศหญิง จ านวน 20 ตัวอย่าง และ เพศชาย จ านวน 20 ตัวอย่าง 

4.3 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
 สถานที่ที่ด าเนินการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจศึกษาปัญหาของผู้ใช้บริการสื่อการเรียนการสอนทางวิชาการ 
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5. นิยำมศัพท์เฉพำะ  
  ผู้ให้บริการ หมายถึง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ซึ่งท าหน้าที่ให้บริการ
ด้านการเรียนการสอนทางวิชาการในชั้นสายสังคมสาสตร์        

ผู้ใช้บริการ หมายถึง นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
(ศาลายา) 

สายชั้น หมายถึง สายชั้นการศึกษาปีที่ 1 - 4 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ (ศาลายา) 
 

6. ผลกำรวิจัยท่ีคำดว่ำจะได้รับ (output) 
 ทราบถึงปัญหาปัญหาของผู้ใช้บริการด้านสื่อการเรียนการสอยทางวิชาการในสายชั้น วิชาการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
 

7. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกโครงกำร (outcomes) 
1. ทราบถึงปัญหาและความต้องการใช้สื่อการเรียนการสอนในชั้นสาย  
2. ผลลัพธ์ของการวิจัยจะเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดสื่อการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 

8. แนวทำงในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 

 1. การวิจัยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการชี้แนะชี้น า  งานการบริการด้านวิชาการของอาจารย์หรือผู้ที่
รับผิดชอบจ านวนมาก  กล่าวคือ บุคคเหล่านั้นสามารถน าผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนา
ตนเองให้มีประสิทธิภาพ  ศักยภาพในกระบวนการท างานด้านวิชาการและการบริการสู่ผู้รับบริการอย่างดี
ยิ่งขึ้น 

2. ผลการวิจัยเป็นแนวทางส าหรับการบริหารจัดการ ด้านสื่อการเรียนการสอน การหาวิธีทางหรือ
หลักการ  ให้บริการด้านวิชาการกับผู้รับบริการ  ให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ชวนคิดติดตามการเรียนรู้
เพ่ิมเติม  ซึ่งผู้รับบริการสามารพัฒนา คุณภาพ ศักยภาพ และประสิทธิการศึกษาของตนเพ่ือเป็นหนึ่งก าลังใน
การพัฒนาประเทศไทยในอนาคต 

3. ผลลัพธ์ของการวิจัยจะสะท้อนกลับมาถึงระดับคุณภาพการบริการงานวิชาการ  ท าให้คณาจารย์ 
ที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลข้อมูลการวิจัยมาเป็นแนวทางการวางแผนพัฒนา  ปรับปรุง  แก้ไข  เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพและประสิทธิภาพในการเรียนการสอนแก่นิสิตนักศึกษาต่อไป 
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9. สรุป 
 จากการวิจัย ดังกล่าวมาข้างต้น โดยผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัญหาด้านต่างๆของผู้ใช้บริการ
สื่อการเรียนการสอนทางวิชาการผู้วิจัยตระหนักถึงปัญหาด้านการบริการสื่อการเรียนการสอนและ น าปัญหา
ที่เกิดขึ้นมาพัฒนารูปแบบสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสอดคล้องกับ  
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บทที่ 2   
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารต่างๆและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่อง บริการสื่อการ
เรียนการสอนของผู้รับบริการทางวิชาการ  วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 ซึ่งมีรูปแบบการน าเสนอที่
หลากหลาย อันเป็นแนวทางอีกแขนงหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสื่อการเรียนการสอนกับกลุ่มนักศึกษา การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ เพ่ือศึกษาปัญหาด้านต่างๆของผู้ใช้บริการสื่อการเรียนการสอนทางวิชาการ โดย
ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสาร ทฤษฎี แนวความคิดและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง และได้น าเสนอเนื้อหาของวิชา 
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 ตามหัวข้อเรื่องต่างๆ ดังนี้                                                          
1. เอกสารแผนการสอนรายวิชา 

1.1 ข้อมูลรายวิชา 
คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ   
รหัสวิชา  BIT 1230     ชื่อวิชา (ไทย)     การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
จ านวนหน่วยกิต   3   หน่วยกิต  (อังกฤษ)    Computer Programming  I 
สภาพรายวิชา   วิชาชีพบังคับ  ปริญญาตรีหลักสูตร 4  ปี ชั้นปีที่ 1 
พ้ืนฐาน   ไม่มี   เวลาศึกษา   60   ชั่วโมงตลอด 15 สัปดาห์  ทฤษฏี   2  ชั่วโมง   
ปฏิบัติ   2  ชั่วโมง  และนักศึกษาต้องใช้เวลาศึกษาค้นคว้านอกเวลา  5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

1.2   จุดมุ่งหมายรายวิชา 
1.2.1   รู้แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม 

  1.2.2   เข้าใจถึงโครงสร้างและหลักการในการเขียนโปรแกรม 
1.2.3.  ศึกษาถึงตัวแปรชนิดต่างๆ นิพจน์และการกระท า  

  1.2.4.  สามารถสร้างโปรแกรมแบบต่างๆ อาทิเช่น โปรแกรมโครงสร้างล าดับทาง  เลือก 
การวนซ้ า และโปรแกรมย่อย  

1.3  ค าอธิบายรายวิชา หลักการพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม องค์ประกอบของ 
ประโยคค าสั่ง  เช่น   ตัวแปรค่าคงที่  ชนิดของข้อมูล ข้อมูลแบบโครงสร้าง นิพจน์และการกระท า   ฟังก์ชัน   
เป็นต้น  โครงสร้างค าสั่งแบบล าดับ   เลือกท า  และการวนซ้ า   การสร้างโปรแกรมย่อย การส่งผ่านค่า
ภายในโปรแกรม โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง   ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม   การ
ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม 
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1.4  วิธีการสอน บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง และให้ค้นคว้ารวมไปถึงก าหนดเป็น 
กรณีศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและได้ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ในการเขียนโปรแกรม 
 

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา                          
มาตรา 63  รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวน าและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนที่จ าเป็นต่อการส่ง 

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอ่ืนเพ่ือใช้ประโยชน์ส าหรับ
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การท านุบ ารุงศาสนาศิลปะและวัฒนา
ธรรมตามความจ าเป็น 

มาตรา 64 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาแบบเรียนต ารา หนังสือทาง
วิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถใน
การผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิต และมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
ทั้งนี ้โดยเปิดให้มีการแข่งขันโดนเสรีอย่างเป็นธรรม 

 

3. การวิเคราะห์สถานการณ์แบบ “SWOT”(SWOT: Strengths , Weaknesses , Opportunities 
and Threats) 
 การด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพนั้น สิ่งที่ส าคัญและมีอิทธิพลต่อการ
วางแผนในการด าเนินการก็คือ การวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือหาลู่ทางในการด าเนินการหรือแก้ไขปัญหา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประกอบธุรกิจกระท า ได้หลายวิธี วิธีที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง คือ การวิเคราะห์ จุด
ดี จุดอ่อน โอกาส และ ความเสี่ยง ของการประกอบธุรกิจ เรียกว่า การวิเคราะห์สถานการณ์แบบ ” SWOT 
” การวิเคราะห์สถานการณ์ ที่ดีจ าเป็นจะต้องค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆด้วย การวิเคราะห์จุดดีหรือจุด
แข็ง การวิเคราะห์จุดด้อยหรือจุดอ่อน การวิเคราะห์อุปสรรคหรือความเสี่ยง 

 

4.  ทฤษฎี  TQM  (Total Quality Management)    
  การบริหารคุณภาพ  เป็นเครื่องมือที่ใช้ใน   “มุมมองด้านลูกค้า / คุณภาพการให้บริการ”  
TQM  ต้องใช้  วงจรเดมมิ่ง (Demming Cycle) มาเป็นเครื่องมือในการด าเนินการ  
 

T (Total)  หมายถึง  ทุกคนในองค์กรจะมีส่วนร่วมในการสร้างคุณภาพ  นับตั้งแต่ผู้บริหาร  
หัวหน้างาน  ผู้ปฏิบัติ 

Q (Quality)  หมายถึง  คุณภาพของสินค้า  หรือบริการ  ที่สามารถสร้างความพอใจแก่ลูกค้า  และ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง 

M (Management)  หมายถึง  การบริหารคุณภาพท่ีมุ่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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TQM  เป็นวัฒนธรรมขององค์การที่สมาชิกทุกคนให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ด าเนินงานขององค์การอย่างต่อเนื่อง  โดยน าเทคนิคต่าง ๆ มาปรับใช้ หรืออาจน า  วงจรเดมมิ่ง Deming 
Cycle ปรับใช้ (PDCA) 

วงจรเดมิ่ง  คือ  วงจรของการวางแผน  -  ปฏิบัติ  -  ตรวจสอบ  -  แก้ไข 
           Plan   -    Do   -   Check    -  Action  

ส่วนประกอบส าคัญของ TQM    
            1.  การให้ความส าคัญกับลูกค้า 
  2.  การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  3.  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม (ทีมงานเป็นกลจักรส าคัญในการผลักดันธุรกิจ)  
ทฤษฎีการเรียนรู้ (learning theory) การเรียนรู้คือกระบวนการที่ท าให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด 
คนสามารถเรียนได้จากการได้ยิน การสัมผัส การอ่าน การใช้เทคโนโลยี การเรียนรู้ของเด็กและผู้ใหญ่จะ
ต่างกัน เด็กจะเรียนรู้ด้วยการเรียนในห้อง การซักถาม ผู้ใหญ่มักเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่มีอยู่ แต่การเรียนรู้
จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ผู้สอนน าเสนอ โดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ผู้สอนจะเป็นผู้ที่
สร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ ที่จะให้เกิดขึ้นเป็นรูปแบบใดก็ได้เช่น ความเป็น
กันเอง ความเข้มงวดกวดขัน หรือความไม่มีระเบียบวินัย สิ่งเหล่านี้ผู้สอนจะเป็นผู้สร้างเงื่อนไข และ
สถานการณ์เรียนรู้ให้กับผู้ เรียน ดังนั้น ผู้สอนจะต้องพิจารณาเลือกรูปแบบการสอน รวมทั้งการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน 
 
5. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
  แนวคิดทฤษฎี ความตองการ  5  ขั้น 

ทฤษฎีล าดับขั้นความตองการ (Maslow, 1970 : 170)  (Maslow’s Hierarchical Theory of 
Motivation) Maslow เชื่อวา พฤติกรรมของมนุษยเปนจ านวนมากสามารถอธิบายโดยใชแนวโนม ของ
บุคคลในการคนหาเปาหมายที่จะท าใหชีวิตของเขาไดรับความตองการ ความปรารถนา และ ไดรับสิ่งที่มี
ความหมายตอตนเอง เปนความจริงที  ่จะกลาววากระบวนการของแรงจูงใจเปนหัวใจ ของทฤษฎีบุคลิกภาพ
ของ Maslow โดยเขาเชื่อวามนุษยเปน “สัตวที่มีความตองการ” (wanting animal) และเปนการยากที่ 
มนุษยจ์ะไปถึงข้ันของความพึงพอใจอยางสมบูรณ ในทฤษฎีล าดับขั้น ความตองการของ Maslow เมื่อบุคคล
ปรารถนาที่จะไดรับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลไดรับความ พึงพอใจในสิ่งหนึ่งแลวก็จะยังคงเรียกรองความ
พึงพอใจสิ่งอื่นๆ ตอไป ซึ่งถือเปนคุณลักษณะของ มนุษย ซึ่งเปนผูที่มีความตองการจะไดรับสิ่งตางๆอยูเสมอ  
Maslow กลาววา ความปรารถนาของมนุษยนั้นติดตัวมาแตก าเนิดและความปรารถนา เหลานี้จะเรียงล าดับ
ขั้นของความปรารถนา ตั้งแตขั้นแรกไปสูความปรารถนาขั้นสูงขึ้นไปเปนล าดับ   ล าดับขั้นความตองการของ
มนุษย The Need –Hierarchy Conception of Human Motivation ) Maslow เรียงล าดับความตอง
การของมนุษยจากข้ันตนไปสูความตองการข้ันตอไปไว เปนล าดับดังนี้                            
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1. ความตองการทางดานรางกาย ( Physiological needs )  
2. ความตองการความปลอดภัย ( Safety needs )     
3. ความตองการความรักและความเปนเจาของ ( Belongingness and love needs )   
4. ความตองการไดรับความนับถือยกยอง ( Esteem needs )   
5.ความตองการที่จะเขาใจตนเองอยางแทจริง ( Self-actualization needs )  ล าดับขั้นความตอง

การของมาสโลว มีการเรียงล าดับขั้นความตองการที่อยูในขั้นต่ าสุด จะตอง ไดรับความพึงพอใจเสียกอน
บุคคลจึงจะสามารถผานพนไปสูความตองการที่อยูในขั้นสูงขึ้น ตามล าดับดังจะอธิบายโดยละเอียดดังนี้   

1. ความตองการทางรางกาย ( Physiological needs )  เปนความตองการขั้นพ้ืนฐานที่มีอ านาจ
มากที่สุดและสังเกตเห็นไดชัดที่สุด จากความ ตองการทั้งหมดเปนความตองการที่ชวยการด ารงชีวิต ไดแก
ความตองการอาหาร น้ าดื่ม ออกซิเจนการพักผอนนอนหลับ ความตองการทางเพศ ความตองการความอบอุ
น ตลอดจนความตองการที่จะ ถูกกระตุนอวัยวะรับสัมผัส แรงขับของรางกายเหลานี้จะเกี่ยวของโดยตรงกับ
ความอยูรอดของ รางกายและของอินทรีย ความพึงพอใจที่ไดรับ ในขั้นนี้จะกระตุ้นใหเกิดความตองการในขั้น
ที่สูงกวาและถาบุคคลใดประสบความลมเหลวที่จะสนองความตองการพ้ืนฐานนี้ก็จะไมไดรับการ กระตุน ให
เกิดความตองการในระดับที่สูงขึ้นอยางไรก็ตาม ถาความตองการอยางหนึ่งยังไมไดรับ ความพึงพอใจ บุคคลก็
จะอยูภายใตความตองการนั้นตลอดไป ซึ่งท าใหความตองการอ่ืนๆ ไม ปรากฏหรือกลายเปนความตองการ
ระดับรองลงไป เชน คนที่อดอยากหิวโหยเปนเวลานานจะไม สามารถสรางสรรคสิ่งที่มีประโยชนตอโลกได
บุคคลเชนนี้จะหมกมุนอยูกับการจัดหาบางสิ่ง บางอยางเพ่ือใหมีอาหารไวรับประทาน Maslow อธิบายต
อไปวาบุคคลเหลานี้จะมีความรูสึกเปนสุข อยางเต็มท่ีเมื่อมีอาหารเพียงพอส าหรับเขาและจะไมตองการสิ่งอ่ืน
ใดอีก ชีวิตของเขากลาวไดวาเปน เรื่องของการรับประทาน สิ่งอ่ืนๆ นอกจากนี้จะไมมีความส าคัญไมวาจะ
เป็นเสรีภาพ ความรักความรูสึกตอชุมชน การไดรับการยอมรับ และปรัชญาชีวิต บุคคลเชนนี้มีชีวิตอยู
เพ่ือที่จะ รับประทานเพียงอย่างเดียวเทานั้น ตัวอยาง การขาดแคลนอาหารมีผลตอพฤติกรรม ไดมีการ
ทดลอง และการศึกษาชีวประวัติเพ่ือแสดงวา ความตองการทางดานรางกายเปนเรื่องส าคัญที่จะเขาใจ 
พฤติกรรมมนุษย และไดพบผลวา เกิดความเสียหายอยางรุนแรงของพฤติกรรมซึ่งมีสาเหตุจากการขาดอาหาร
หรือน้ าติดต่อกันเปนเวลานาน ตัวอยางคือ เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ในคาย Nazi ซึ่งเปน ที่กักขังเชลย เชลย
เหลานั้นจะละทิ้งมาตรฐานทางศีลธรรมและคานิยมตางๆ ที่เขาเคยยึดถือภายใต สภาพการณปกติ เชน ขโมย
อาหารของคนอ่ืน หรือใชวิธีการตางๆ ที่จะไดรับอาหารเพ่ิมขึ้น อีก ตัวอยางหนึ่งในป ค.ศ. 1970 เครื่องบิน
ของสายการบิน Peruvian ตกลงที่ฝงอาวอเมริกาใตผูทีร่อด ตายรวมทั้งพระนิกาย Catholic อาศัยการมีชีวิต
อยูรอดโดยการกินซากศพของผูที่ตายจากเครื่องบิน ตก จากปรากฏการณนี้ชี้ใหเห็นว่าเมื่อมนุษยเกิดความหิว
ขึ้น จะมีอิทธิพลเหนือระดับศีลธรรมจรรยาจึงไมตองสงสัยเลยวามนุษยมีความต้องการทางดานรางกายเหนือ
ความตองการอ่ืนๆ และ แรงผลักดันของความตองการนี้ไดเกิดขึ้นกับบุคคลกอนความตองการอ่ืนๆ เมื่อ
ความตองการทางดานรางกายไดรับความพึงพอใจแลวบุคคลก็จะพัฒนาการไปสูขั้น ใหมตอไป ซึ่งขั้นนี้
เรียกว่าความตองการความปลอดภัยหรือความรูสึกมั่นคง (safety or security) Maslow กลาววาความตอง
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การความปลอดภัยนี้จะสังเกตไดงายในทารกและในเด็กเล็กๆ เนื่องจาก ทารกและเด็กเล็กๆ ตองการความ
ช่วยเหลือและตองพ่ึงพาอาศัยผูอ่ืน ตัวอยาง ทารกจะรูสึกกลัวเมื่อถูกทิ้งใหอยูตามล าพังหรือเมื่อเขาไดยิน
เสียงดังๆ หรือเห็นแสงสวางมาก ๆ แตประสบการณและ การเรียนรูจะท าใหความรูสึกกลัวหมดไป ดังค าพูด
ที่วา “ฉันไมกลัวเสียงฟารองและฟาแลบอีก ต่อไปแลว เพราะฉันรูธรรมชาติในการเกิดของมัน” พลังความ
ต้องการความปลอดภัยจะเห็นได ชัดเจนเชนกันเมื่อเด็กเกิดความเจ็บปวย ตัวอยางเด็กที่ประสบอุบัติเหตุขา
หักก็รูสึกกลัวและอาจ แสดงออกดวยอาการฝนรายและความตองการที่จะไดรับความปกปองคุมครองและ
การใหก าลังใจ  Maslow กลาวเพ่ิมเติมวาพอแมที่เลี้ยงดูลูกอยางไมกวดขันและตามใจมากจนเกินไปจะไม ท า
ใหเด็กเกิดความรูสึกวาไดรับความพึงพอใจจากความตองการความปลอดภัยการใหนอนหรือให กินไมเป็น
เวลาไมเพียง แตท าใหเด็กสับสนเทานั้นแตยังท าใหเด็กรูสึกไมมั่นคงในสิ่งแวดลอมรอบๆตัวเขา สัมพันธภาพ
ของพ่อแมที่ไมดีตอกัน เชน ทะเลาะกันท ารายรางกายซึ่งกันและกัน พอแม แยกกันอยู หยา ตายจากไป 
สภาพการณเหลานี้จะมีอิทธิพลตอความรูที่ดีของเด็ก ท าใหเด็กรูวา สิ่งแวดลอมตางๆ ไมมั่นคง ไมสามารถ
คาดการณไดและน าไปสูความรูสึกไมปลอดภัย  ความตองการความปลอดภัยจะยังมีอิทธิพลตอบุคคลแม้ว่า
จะผานพนวัยเด็กไปแลว แมใน บุคคลที่ท างานในฐานะเปนผูคุมครอง เชน ผูรักษาเงิน นักบัญชี หรือท างาน
เกี่ยวกับการประกัน ตางๆ และผูที่ท าหนาที่ใหการรักษาพยาบาลเพ่ือความปลอดภัยของผู อ่ืน เชน แพทย
พยาบาลคนชรา บุคคลทั้งหมดที่กลาวมานี้จะใฝหาความปลอดภัยดวยกันทั้งสิ้น ศาสนาและปรัชญาที่มนุษย
ยึดถือท าใหเกิดความรูสึกมั่นคง เพราะท าใหบุคคลไดจัดระบบของตัวเองใหมีเหตุผลและวิถีทางที่ ท าใหบุคคล
รูสึก “ปลอดภัย” ความตองการความปลอดภัยในเรื่องอ่ืนๆ จะเกี่ยวของกับการเผชิญกับ สิ่งตางๆ เหลานี้ 
สงคราม  อาชญากรรม น้ าทวม แผนดินไหว การจลาจล ความสับสนไม เปนระเบียบ ของสังคม และ
เหตุการณอ่ืนๆ ที่คลายคลึงกับสภาพเหลานี้  Maslow ไดใหความคิดตอไปวาอาการโรคประสาทในผูใหญ
โดยเฉพาะโรคประสาทชนิด ย้ าคิด-ย้ าท า (obsessive-compulsive neurotic) เปนลักษณะเดนชัดของ
การคนหาความรูสึกปลอดภัย ปวยโรคประสาทจะแสดงพฤติกรรมวาเขาก าลังประสบเหตุการณที่รายกาจ
และก าลังมีอันตราย ตางๆ เขาจึงต้องการมีใครสักคนท่ีปกปองคมุครองเขาและเปนบุคคลที่มีความเขมแข็งซึ่ง
เขา สามารถจะพ่ึงพาอาศัยได้ ความตองการความรักและความเปนเจาของ (Belongingness and Love 
needs)  ความตองการความรักและความเปนเจาของเปนความตองการขั้นที่ 3 ความตองการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ
ความตองการทางดานรางกาย และความตองการความปลอดภัยไดรับการตอบสนองแลวบุคคลตองการไดรับ
ความรักและความเปนเจาของโดยการสรางความสัมพันธกับผูอ่ืน เชน ความสัมพันธภายในครอบครัวหรือ
กับผูอ่ืน สมาชิกภายในกลุมจะเปนเปาหมายส าคัญส าหรับ บุคคล กลาวคือ บุคคลจะรูสึกเจ็บปวดมากเมื่อถูก
ทอดทิ้งไมมีใครยอมรับ หรือถูกตัดออกจากสังคมไมมีเพ่ือน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อจ านวนเพ่ือนๆ ญาติพ่ีนอง 
สามีหรือภรรยาหรือลูกๆ ไดลดนอยลงไป นักเรียนที่เขาโรงเรียนที่หางไกลบานจะเกิดความตองการเปนเจา
ของอยางยิ่ง และจะแสวงหา อยางมากที่จะไดรับการยอมรับจากกลุมเพ่ือน   Maslow คัดคานกลุม Freud 
ที่วาความรักเปนผลมาจากการเทิดทูลสัญชาตญาณทางเพศ (sublimation) ส าหรับ Maslow ความรักไมใช
สัญลักษณของเรื่องเพศ (sex) เขาอธิบายวา ความรักที่ แทจริงจะเกี่ยวของกับความรูสึกที่ดี ความสัมพันธ
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ของความรักระหวางคน 2 คน จะรวมถึง ความรูสึกนับถือซึ่งกันและกัน การยกยองและความไววางใจแกกัน 
นอกจากนี้ Maslow ยังย้ าวา ความตองการความรักของคนจะเปนความรักที่เปนไปในลักษณะทั้งการรูจักให
ความรักตอผูอ่ืน และรูจักที่จะรับความรักจากผูอ่ืน การไดรับความรักและไดรับการยอมรับจากผูอ่ืนเปนสิ่งที่
ท าให บุคคลเกิดความรูสึกวาตนเองมีคุณคา บุคคลที่ขาดความรักก็จะรูสึกวาชีวิตไรคามีความรู้สึกอางวาง 
และเคียดแคน กลาวโดยสรุป Maslow มีความเห็นวาบุคคลตองการความรักและความรูสึกเปน เจาของ และ
การขาดสิ่งนี้มักจะเปนสาเหตุใหเกิดความของคับใจและท าใหเกิดปญหาการปรับตัว ไมได และความยินดีใน
พฤติกรรมหรือความเจ็บปวยทางดานจิตใจในลักษณะตางๆ สิ่งที่ควรสังเกตประการหนึ่ง ก็คือมีบุคคลจ านวน
มากทมีีความล าบากใจที่จะเปดเผยตัวเอง เมื่อมีความสัมพันธใกลชิดสนิทสนมกับเพศตรงขาม เนื่องจากกลัว
ว่าจะถูกปฏิเสธความรูสึกเชนนี้ Maslow กลาววา สืบเนื่องมาจากประสบการณในวัยเด็ก การไดรับความรัก
หรือการขาดความรักใน วัยเด็ก ยอมมีผลกับการเติบโตเปนผูใหญที่มีวุฒิภาวะและการมีทัศนคติในเรื่องของ
ความรัก Maslow เปรียบเทียบวาความตองการความรักก็เปนเชนเดียวกับรถยนตที่สรางขึ้นมาโดยตองการ 
ก๊าซ หรือน้ ามันนั่นเอง (Maslow 1970 p. 170)  4. ความตองการไดรับความนับถือยกยอง ( Self-Esteem 
needs)     เมื่อความตองการไดรับความรักและการใหความรักแกผูอ่ืนเปนไปอยางมีเหตุผลและท าให บุคคล 
เกิดความพึงพอใจแลว พลังผลักดันในขั้นที่ 3 ก็จะลดลงและมีความต้องการในขั้นตอไปมา แทนที่ กลาวคือ
มนุษยตองการที่จะไดรับความนับถือยกยองออกเปน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก เปนความตองการนับถือ
ตนเอง (self-respect) สวนลักษณะที่ 2 เปนความตองการไดรับการยกยอง นับถือจากผูอ่ืน (esteem from 
others) 1. ความตองการนับถือตนเอง (self-respect) คือ ความตองการ มีอ านาจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
มีความแข็งแรง มีความสามารถในตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ไมตอง พ่ึงพาอาศัยผูอ่ืน และมีความเปนอิสระ ทุกคน
ต้องการที่จะรูสึกวาเขามีคุณคาและมีความสามารถที่จะประสบความส าเร็จในงานภารกิจตางๆ และมีชีวิตที่
เดนดัง  

2. ความตองการไดรับการยกยองนับ ถือจากผูอ่ืน (esteem from others) คือ ความตองการมี
เกียรติยศ การไดรับยกยอง ไดรับการยอมรับไดรับความสนใจ มีสถานภาพ มีชื่อเสียงเปนที่กลาวขาน และ
เป็นที่ชื่นชมยินดี มีความตองการที่จะ ไดรับความยกยองชมเชยในสิ่งที่เขากระท าซึ่งท าใหรูสึกวาตนเองมี
คุณคาวาความสามารถของเขา ไดรับการยอมรับจากผูอ่ืนความตองการไดรับความนับถือยกย่อง ก็เปนเช่น
เดียวกับธรรมชาติของล าดับชั้นในเรื่อง ความตองการดานแรงจูงใจตามทัศนะของ Maslow ในเรื่องอ่ืนๆ ที่
เกิดขึ้นภายในจิตนั่นคือ บุคคลจะ แสวงหาความตองการไดรับการยกยองก็เมื่อภายหลังจาก ความตองการ
ความรักและความเปน เจาของไดรับการตอบสนองความพึงพอใจของเขาแลว และ Maslow กลาววามันเป็น
สิ่งที่เปนไปได ที่บุคคลจะยอนกลับจากระดับขั้นความตองการในขั้นที่ 4 กลับไปสูระดับขั้นที่ 3 อีกถาความ
ต้องการระดับขั้นที่ 3 ซึ่งบุคคลไดรับไวแลวนั้นถูกกระทบกระเทือนหรือสูญสลายไปทันทีทันใดดังตัวอยางที่ 
Maslow น ามาอางคือ หญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเธอคิดวา การตอบสนองความตองการความรักของเธอไดด าเนิน
ไปดวยดี แลวเธอจึงทุมเทและเอาใจใสในธุรกิจของเธอ และไดประสบ ความส าเร็จเปนนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง
และอยางไมคาดฝนสามีไดผละจากเธอไป ในเหตุการณเชนนี้ ปรากฏวาเธอวางมือจากธุรกิจตางๆ ในการที่
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จะสงเสริมใหเธอไดรับความยกยองนับถือ และหันมา ใชความพยายามที่จะเรียกรองสามีใหกลับคืนมา ซึ่งการ
กระท าเชนนี้ของเธอเปนตัวอยางของความ ตองการความรักซึ่งครั้งหนึ่งเธอไดรับแลว และถาเธอไดรับความ
พึงพอในความรักโดยสามีหวน กลับคืนมาเธอก็จะกลับไปเกี่ยวของในโลกธุรกิจอีกครั้งหนึ่ง  ความรูสึกวามี
ชีวิตอยูอยางมีประโยชนและเปนบุคคลที่มีความจ าเปนตอโลก ในทางตรงกันขามการ ขาดความรูสึกต่างๆ  
ดังกลาวนี้ยอมน าไปสูความรูสึกและทัศนคติของปมดอยและความรูสึกไม พอเพียง เกิดความรูสึกออนแอ
และชวยเหลือตนเองไมได สิ่งตางๆ เหลานี้เปนการรับรูตนเองในทาง นิเสธ (negative) ซึ่งอาจกอใหเกิด
ความรูสึกขลาดกลัวและรูสึกวาตนเองไมมีประโยชนและสิ้นหวัง ในสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับความตองการของ
ชีวิต และประเมินตนเองต่ ากวาชีวิตความเปนอยกูับการ ไดรับการยกยอง และยอมรับจากผูอ่ืนอยางจริงใจมา
กกวาการมีชื่อเสียงจากสถานภาพหรือการ ไดรับการประจบประแจง การไดรับความนับถือยกยองเปนผลมา
จากความเพียรพยายามของบุคคลความพึงพอใจของความตองการไดรับการยกยองโดยทั่วๆ ไป เปนความรู
สึกและทัศนคติ ของความเชื่อมั่นในตนเอง ความรูสึกวาตนเองมีคุณคา การมีพละก าลัง การมีความสามารถ 
และความตองการนี้อาจเกิดอันตรายขึ้นได ถาบุคคลนั้นตองการค าชมเชยจากผูอ่ืนมากกวาการยอมรับความ
จริงและเปนที่ยอมรับกันวาการไดรับความนับถือยกยอง มีพ้ืนฐานจากการกระท าของ บุคคลมากกวาการ
ควบคุมจากภายนอก 5. ความตองการที่จะเขาใจตนเองอยางแทจริง (Self-Actualization needs)  ถึงล าดับ
ขั้นสุดทาย ถาความตองการล าดับขั้นกอนๆ ไดท าใหเกิดความพึงพอใจอยางมี ประสิทธิภาพ ความตองการ
เข้าใจตนเองอยางแทจริงก็จะเกิดขึ้น Maslow อธิบายความตองการ เขาใจตนเองอยางแทจริงวาเปนความ
ปรารถนาในทุกสิ่งทุกอยาง ซึ่งบุคคลสามารถจะไดรับอยาง เหมาะสมบุคคลที่ประสบผลส าเร็จในขั้นสูงสุดนี้
จะใชพลังอยางเต็มที่ในสิ่งที่ทาทายความสามารถ และศักยภาพของเขาและมีความปรารถนาที่จะปรับปรุง
ตนเอง พลังแรงขับของเขาจะกระท า พฤติกรรมตรงกับความสามารถของตน กล าวโดยสรุปการเขาใจ
ตนเองอยางแทจริงเปนความ ตองการอยางหนึ่งของบุคคลที่จะบรรลุถึงจุดสูงสุดของศักยภาพ เชน “นัก
ดนตรีก็ตองใช ความสามารถทางดานดนตรี ศิลปนก็จะตองวาดรูป กวีจะตองเขียนโคลงกลอน ถาบุคคล
เหล่านี้ได บรรลุถึงเปาหมายที่ตนตั้งไวก็เชื่อไดวาเขาเหลานั้นเปนคนที่รูจักตนเองอยางแทจริง” Maslow ( 
1970 : 46)  ความตองการที่จะเขาใจตนเองอยางแทจริงจะด าเนินไปอยางงายหรือเปนไปโดยอัตโนมัติโดย
ความเปนจริงแลว Maslow เชื่อวาคนเรามักจะกลัวตัวเองในสิ่งเหลานี้ “ดานที่ดีที่สุด ของเราความตองการ
เข้าใจตนเองอยางแทจริงมิไดมีแตเฉพาะในศิลปนเทานั้น คนทั่วๆ ไป เชน นักกีฬา นักเรียน หรือแมแต
กรรมการก็สามารถจะมีความเขาใจตนเองอยางแทจริงไดถาทุกคน สามารถท าในสิ่งที่ตนตองการใหดีที่สุด 
รูปแบบเฉพาะของการเขาใจตนเองอยางแทจริงจะมีความ แตกตางอยางกวางขวางจากคนหนึ่งไปสูอีกคน
หนึ่ง กลาวไดวามัน คือ ระดับความตองการที่แสดง ความแตกตางระหวางบุคคลอยางยิ่งใหญที่สุด    
Maslow ไดยกตัวอยางของความตองการเขาใจตนเองอยางแทจริง ในกรณีของนักศึกษาชื่อ Mark ซึ่งเขาได
ศึกษาวิชาบุคลิกภาพเปนระยะเวลายาวนานเพ่ือเตรียมตัวเปนนักจิตวิทยาคลีนิค นักทฤษฎีคนอ่ืนๆ อาจจะ
อธิบายวา ท าไมเขาจึงเลือกอาชีพนี้ ตัวอยาง เชน Freud อาจกลาววามัน สัมพันธอยางลึกซึ้งกับสิ่งที่เขาเก็บ
กด ความอยากรูอยากเห็นในเรื่องเพศไวตั้งแตวัยเด็ก ขณะที่ Adler อาจมองวามันเปนความพยายามเพ่ือ
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ชดเชยความรูสึกดอยบางอยางในวัยเด็ก Skinner อาจมอง วาเปนผลจากการถูกวางเงื่อนไขของชีวิตในอดีต 
ขณะที่ Bandura สัมพันธเรื่องนี้กับตัวแปรต่างๆ ทางการเรียนรูทางสังคม และ Kelly อาจพิจารณาวา Mark 
ก าลังจะพุงตรงไปเพ่ือที่จะเปนิบุคคลที่ เขาตองการจะเปนตัวอยางที่แสดงถึง การมุงตรงไปสูเปาประสงคใน
อาชีพโดยความตองการที่จะ เขาใจตนเองอยางแทจริงและถาจะพิจารณากรณีของ Mark ใหลึกซึ่งยิ่งขึ้น ถา 
Mark ไดผานการเรียน วิชาจิตวิทยาจนครบหลักสูตรและไดเขียนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกและในที่สุดก็
ไดรับ ปริญญาเอกทางจิตวิทยาคลีนิค สิ่งที่จะตองวิเคราะห Mark ตอไปก็คือ เมื่อเขาส าเร็จการศึกษา 
ดังกล่าว แลวถ้ามีบุคคลหนึ่งไดเสนองานใหเขาในต าแหนงต ารวจสืบสวน  ซึ่งงานในหนาที่นี้จะ ไดรับคาตอบ
แทนอย่างสูงและไดรับผลประโยชนพิเศษหลายๆ อยางตลอดจนรับประกันการวาจาง และความมั่นคงส าหรับ
ชีวิต เมื่อประสบเหตุการณเชนนี้ Mark จะท าอยางไร ถาค าตอบของเขาคือ “ตกลง” เขาก็จะยอนกลับมาสู
ความตองการระดับที่ 2 คือความตองการความปลอดภัย ส าหรับการวิเคราะหความเขาใจตนเองอยางแทจริง 
Maslow กลาววา “อะไรที่มนุษยสามารถจะเปนไดเขา จะตองเปนในสิ่งนั้น” เรื่องของ Mark เปนตัวอยาง
ง่ายๆวา ถาเขาตกลงเปนต ารวจสืบสวนเขาก็จะ ไมมีโอกาสที่จะเขาใจตนเองอย่างแทจริง   ท าไมทุกๆ คนจึง
ไมสัมฤทธิผลในการเขาใจตนเองอยางแทจริง (Why Can’t All People Achieve Self-Actualization) ตาม
ความคิดของ Maslow สวนมากมนุษยแมจะไมใชทั้งหมดท่ี ตองการแสวงหา เพ่ือใหเกิดความสมบูรณภายใน
ตน จากงานวิจัยของเขาท าให Maslow สรุปวาการรู ถึงศักยภาพของตนนั้นมาจากพลังตามธรรมชาติและ
จากความจ าเปนบังคับ สวนบุคคลที่มี พรสวรรคมีจ านวนนอยมากเพียง 1% ของประชากรที่ Maslow 
ประมาณ Maslow เชื่อวาการน า ศักยภาพของตนออกมาใชเปนสิ่งที่ยากมาก บุคคลมักไมรูวา ตนเองมี
ความสามารถและไมทราบวา ศักยภาพนั้นจะไดรับการสงเสริมไดอยางไร มนุษยสวนใหญยังคงไมมั่นใจใน
ตัวเองหรือไมมั่นใจ ในความสามารถของตนจึงท าใหหมดโอกาสเขาใจตนเองอยางแทจริง และยังมีสิ่งแวดลอม
ทาง สังคมที่มาบดบังพัฒนาการทางดานความตองการของบุคคลดังนี้  อิทธิพลของวัฒนธรรม ตัวอยางหนึ่ง 
ที่แสดงให เห็นว าอิทธิพลของสังคมมีต อการเข าใจ ตนเอง คือแบบพิมพ ของวัฒนธรรม (cultural 
stereotype) ซึ่งก าหนดวาลักษณะเชนไรที่แสดงความ เปนชาย (masculine) และลักษณะใดที่ไมใชความ
เป็นชาย เชนจัดพฤติกรรมตางๆ เหลานี้ ความเห็น อกเห็นใจผูอ่ืน ความเมตตากรุณา ความสุภาพและความ
อ่อนโยน สิ่งเหลานี้วัฒนธรรมมีแนวโนมที่ จะพิจารณาวา “ไมใชลักษณะของความเปนชาย” (unmasculine) 
หรือความเชื่อถือของวัฒนธรรม ดานอ่ืนๆ ซึ่งเปนความเชื่อที่ไมมีคุณคา เชน ยึดถือวาบทบาทของผูหญิง
ขึ้นอยูกับจิตวิทยาพัฒนาการของผูหญิง เปนตน การพิจารณาจากเกณฑตางๆ ดังกลาวนี้เปนเพียงการเขาใจ 
“สภาพการณที่ด”ีมากกวาเปนเกณฑของการเขาใจตนเองอยางแทจริง   ประการสุดทาย Maslow ไดสรุปวา
การไมเขาใจตนเองอยางแทจริงเกิดจากความพยายามที่ ไมถูกตองของการแสวงหาความมั่นคงปลอดภัย เชน 
การที่บุคคลสรางความรู้สึกใหผูอ่ืนเกิดความ พึงพอใจตนโดยพยายามหลีกเลี่ยงหรือขจัดขอผิดพลาดตางๆ 
ของตน บุคคลเชนนี้จึงมีแนวโนมที่จะ พิทักษความมั่นคงปลอดภัยของตน โดยแสดงพฤติกรรมในอดีตที่เคย
ประสบผลส าเร็จ แสวงหา ความอบอุน และสรางมนุษยสัมพันธกับผูอ่ืน ซึ่งลักษณะเชนนี้ยอมขัดขวางวิถีทาง
ที่จะเขาใจตนเอง อยางแทจริง 
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1.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการใหบริการ   
  1.2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการใหบริการการใหบริการที่จะน าเสนอในการศึกษานี้ ประกอบดวย
รายละเอียดตอไป                      
  1.  การใหบริการสาธารณะ   ปฐม   มณีโรจน (อางใน  พิทักษ ตรุษทิม,  2538 : 30) ไดให
ความหมายของการใหบริการสาธารณะวา  เปนการบริการในฐานะที่เปนหนาที่ของหนวยงาน ที่มีอ านาจ
กระท า  เพื่อตอบสนองตอความตองการเพ่ือใหเกิดความพอใจ  จากความหมายนี้จึงเปน การพิจารณา  การ
ใหบริการวาประกอบดวย  ผูใหบริการ (Providers)  และผูรับบริการ (Recipients) โดยฝ่ายแรกถือปฏิบัติ
เป็นหนาที่ท่ีตองใหบริการเพื่อใหฝายหลังเกิดความพึงพอใจ                   
  2.  ความรวดเร็วในการใหบริการ  สังคมปจจุบัน  เปนสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  อย่าง
รวดเร็ว  และมีการแขงขันกับสังคมอ่ืน ๆ   อยูตลอดเวลาในขณะที่ปญหาพ้ืนฐานของระบบ ราชการคือ  
ความลาชา  ซึ่งในดานหนึ่งเปนความลาชาที่เกิดจากความจ าเปนตามลักษณะของการ บริหารราชการเพ่ือ
ประโยชนสวนรวมแหงรัฐ  แตในหลายสวนความลาชาของระบบราชการเปน เรื่องที่สามารถแกไขได เชน  
ความลาชาที่เกิดจากการปดภาระในการตัดสินใจ  ความลาชาที่เกิด จากการขาดการกระจายอ านาจ  หรือ
เกิดจากการก าหนดขั้นตอนที่ไมจ าเปน  หรือความลาชาที่ เกิดขึ้น  เพราะขาดการพัฒนางานหรือน า
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช เปนตน  ปญหาที่ตามมาก็คือ  ระบบราชการถูกมองวาเปนอุปสรรคส าคัญใน
การพัฒนาความเจริญกาวหนา  และเปนตัวถวงใน ระบบการแขงขันเสรี ดังนั้น  ระบบราชการจ าเปนที่
จะต้องตั้งเปาหมายในอันที่จะพัฒนาการ ใหบริการใหมีความรวดเร็วมากขึ้นซึ่งอาจกระท าไดใน  3  ลักษณะ
คือ  1. การพัฒนาขาราชการ  ใหมีทัศนคติ  มีความรู ความสามารถ  เพ่ือใหเกิดความ ช านาญงานมีความ
กระตือรือรน และกลาตัดสินใจในเรื่องที่อยูในอ านาจของตน 2. การกระจายอ านาจ  หรือ  มอบอ านาจให
มากขึ้นและปรับปรุงระเบียบวิธีการท างาน ใหมีขั้นตอนและใชเวลาในการใหบริการใหเหลือนอยที่สุด  3. 
การพัฒนาเทคโนโลยีตาง ๆ  ที่จะท าใหสามารถใหบริการไดเร็วขึ้น   อนึ่ง  การพัฒนาความรวดเร็วในการให
บริการเห็นเรื่องท่ีสามารถกระท าไดทั้งข้ันตอน กอนการใหบริการซึ่งไดแก การวางแผนการเตรียมการตาง ๆ  
ใหพรอมที่จะใหบริการ  และการ น าบริการไปสูผูที่สมควรที่จะไดรับริการเปนการลวงหนา  เพ่ือปองกัน
ปัญหาหรือความเสียหาย  เชน  การแจกจายน้ าส าหรับหมูบาที่ประสบภัยแลงนั้น  หนวยราชการไมจ าเปนที่
จะตองรอใหมีการ รองขอ  แตอาจน าน้าไปแจกจ ายใหแกหมูบานเปาหมายลวงหนาไดเลย  การพัฒนาความ
รวดเร็วใน ขั้นตอนใหบริการ  เมื่อมีผูมาติดตอขอรับบริการ  และการพัฒนาความรวดเร็วในขั้นตอนภายหลัง 
การใหบริการ เชน  การรายงาน  การติดตามผล  การจัดเก็บเอกสารตาง ๆ  เปนตน  เพ่ือใหวงจร ขอบการ
ใหบริการสามารถด าเนินการตอเนื่องไปไดอยางรวดเร็ว  ตัวอยางเชน การใหบริการในการ จัดท าบัตร
ประจ าตัวประชาชน  ซึ่งจะตองมีการจัดสงเอกสารหลักฐานใหสวนกลางเพ่ือจัดท าบัตร การแจงยาย
ปลายทาง ซึ่งส านักทะเบียนปลายทางจะตองรอการยืนยันหลักฐานทางการทะเบียนจาก ส านักทะเบียนต้น
ทาง เปนตน 
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              3.  การใหบริการจะตองเสร็จสมบูรณ เปาหมายของการใหบริการเชิงรุกแบบครบ วงจรอีก
ประการหนึ่งก็คือ  ความเสร็จสมบูรณของการใหบริการ  ซึ่งหมายถึง   การเสร็จสมบูรณ ตามสิทธิประโยชน
ที่ผูรับบริการจะตองไดรับ   โดยที่ผูรับบริการไมจ าเปนตองมาติดตอบอยครั้งนัก ซึ่งลักษณะที่ดีของการให
บริการที่เสร็จสมบูรณก็คือ   การบริการที่แลวเสร็จในการติดตอเพียงครั้งเดียว หรือไมเกิน 2  ครั้ง ( คือมารับ
เรื่องที่แลวเสร็จอีกครั้งหนึ่ง)   นอกจากนี้  การใหบริการที่เสร็จสมบูรณ ยังหมายถึงความพยายามที่จะให
บริการใน เรื่องอ่ืน ๆ  ที่ผูมาติดตอขอรับบริการสมควรจะไดรับดวย  แมวาผูมาขอรับบริการ  ก็ควรที่จะให้
ค าแนะน าและพยายามใหบริการในเรื่องนั้น ๆ  ดวย  เชน  มีผูมาขอคัดส าเนาทะเบียนบาน  หากเจาหนาที่ผู
ใหบริการพบวา  บัตรประจ าตัวประชาชนของผูนั้นหมดอายุแล้ว  ก็ด าเนินการจัดท าบัตร ประจ าตัว
ประชาชนใหใหม เปนตน 
  4. ความกระตือรือรนในการใหบริการ ความกระตือรือรนในการใหบริการ  เปนเปาหมายที่ส าคัญ
อีกประการหนึ่งในการพัฒนาการใหบริการในเชิงรุก  ทั้งนี้เนื่องจากประชาชน บางสวนยังมีความรูสึกวา  การ
ติดตอขอรับบริการจากทางราชการเปนเรื่องท่ียุงยาก  และเจาหนาที่ ไมคอยเต็มใจที่จะใหบริการ  ดังนั้น  จึง
มีทัศนคติที่ไมดีตอการบริการของรัฐและตอเจาหนาที่ผูใหบริการ  ซึ่งน าไปสูปญหาของการสื่อสารท าความ
เข้าใจกัน  ดังนั้นหากเจาหนาที่ผูใหบริการ พยายามใหบริการดวยความกระตือรือรนแลว  ก็จะท าใหผูมารับ
บริการเกิดทัศนคติที่ดี  ยอมรับฟง เหตุผล  ค าแนะน าตาง ๆ  มากขึ้น  และเต็มใจที่จะมารับบริการในเรื่อง
อ่ืน ๆ  อีก  นอกจากนี้ความ กระตือรือรนในการใหบริการยังเปนปจจัยส าคัญที่ท าใหการบริการนั้นเปนไป
อย่างรวดเร็วและมี ความสมบูรณ ซึ่งจะน าไปสูความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในที่สุด 
  5.  ความสุภาพออนนอม  เปาหมายอีกประการหนึ่งของการพัฒนาการให บริการ แบบครบวงจร
คือ  เจาหนาที่ผูใหบริการจะตองปฏิบัติตอประชาชนผูมาติดตอขอรับริการดวยความสุภาพออนน้อม  ซึ่งจะ
ท าใหผูมารับบริการมีทัศนคติที่ดีตอขาราชการและการติดตอกับทางราชการ อันจะสงผลใหการสื่อสารท า
ความเขาใจระหวางกันเปนไปไดงายยิ่งขึ้น  ความสุภาพออนนอมใน การบริการนั้น  จะเกิดขึ้นไดก็โดยการ
พัฒนาทัศนคติของขาราชการใหเขาใจวา  ตนมีหนาที่ในการใหบริการและ      เปนหนาที่ที่มีความส าคัญ  
รวมทั้งมีความรูสึกเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของผูที่มา ติดตอขอรับบริการ 6.  ความเสมอภาค  การให
บริการแบบครบวงจรจะตองถือวาขาราชการมีหนาที่ที่ จะตองใหบริการแกประชาชนโดยเสมอภาคกัน ซึ่ง
จะตองเปนไปตามเงื่อนไข  ดังนี้                                    

1.  การใหบริการจะตองเปนไปภายใตระเบียบแบบแผนเดียวกัน  และไดรับ ผลที่สมบูรณภายใต
มาตรฐานเดียวกัน  ไมวาผูรับบริการจะเปนใครก็ตาม  หรือเรียกวา  ความเสมอ ภาคในการให บริการ                                    

2.  การใหบริการจะตองค านึงถึงความเสมอภาคในโอกาสที่จะไดรับบริการ ดวย  ทั้งนี้เพราะ
ประชาชนบางสวนของประเทศ  เปนกลุมบุคคลที่มีขอจ ากัดในเรื่องความสามารถ ในการที่จะติดตอขอรับ
บริการจากรัฐ  เชน  มีรายไดนอย  ขาดความรูความเขาใจหรือขอมูลขาวสาร ที่เพียงพอ  อยูในพ้ืนที่หางไกล
ทุรกันดาร  เปนตน  ดังนั้นการจัดบริการของทางราชการจะตอง ค านึงถึงคนกลุมนี้ดวย  โดยจะตองพยายาม
น าบริการไปใหรับบริการตามสิทธิประโยชนที่ควรจะไดรับ   เชน  การจัดหนวยบริการเคลื่อนที่ตาง ๆ  เป็น
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ต้น  การลดเงื่อนไขในการรับบริการให เหมาะสมกับความสามารถของผูรับบริการ เชน  การออกบัตรสง
เคราะหในการรักษาพยาบาลใหแก ผูรายไดนอย  การเรียกเก็บคาปรับในอัตราที่ต่ าที่สุดตามที่กฎหมาย
ก าหนด  เมื่อเห็นวาผูรับบริการ ไมมีเจตนาที่จะเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย  แต เปนเพราะขาดขอมูล
ข่าวสารเปนตน  ซึ่งอาจเรียก ความเสมอภาคนี้วาความเสมอภาคท่ีจะไดรับบริการที่จ าเปนจากรัฐ 
  กลาวโดยสรุป  การพัฒนาการใหบริการเชิงรุกแบบครบวงจร  หรือ  Package  Service เปนการพัฒนาการ
ใหบริการที่มีเปาหมายที่จะใหประชาชนไดรับบริการที่ควรจะไดรับอยาง ครบถวนสมบูรณ มีความสะดวก
รวดเร็วในการใหบริการ  มงุที่จะใหบริการในเชิงสงเสริมและ สรางทัศนคติและความสัมพันธที่ดีระหวางผูให
บริการและผูรับบริการ  ตลอดจนเปนการใหบริการ ที่มีความถูกตองชอบธรรมสามารถตรวจสอบได และ
สร้างความเสมอภาคท้ังในการใหบริการและ ในการทีจ่ะไดรับบริการจากรัฐ Milet  (อางใน  พิทักษ ตรุษทิม
,  2538 : 33)  กลาววา  เปาหมายส าคัญของการบริการ คือการสรางความพึงพอใจในการใหบริการแก
ประชาชน  โดยมีหลักหรือแนวทาง คือ                          

1.  การใหบริการอยางเสมอภาค (Equitable  Service) หมายถึง  ความยุติธรรมในการ 
บริหารงานภาครัฐที่มีฐานที่มีฐานคติที่วาคนทุกคนเทาเทียมกัน  ดังนั้นประชาชนทุกคนจะไดรับ การปฏิบัติ
อยางเทาเทียมกัน     ในแงมุมของกฎหมาย     ไมมีการแบงแยกกีดกันในการใหบริการ ประชาชนจะได รับ
การปฏิบัติในฐานที่เปนปจเจกบุคคลที่ใชมาตรฐานการใหบริการเดียวกัน                          

2.  การใหบริการที่ตรงเวลา (Tirneiy  Service)  หมายถึง  ในการบริการจะตองมอง วาการให
บริการสาธารณะจะตองตรงเวลา  การปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐจะถือวาไมมีประสิทธิผล เลยถาไมมี
การตรงเวลาซึ่งจะสรางความไมพึงพอใจใหแกประชาชน                            

3.  การใหบริการอยางเพียงพอ (Ampie  Service) หมายถึง  การใหบริการสาธารณะ ตองมี
ลักษณะ  มีจ านวนการใหบริการและสถานที่ใหบริการอยางเหมาะสม (The  right  quantity  at  the  
right  geographical  location) มิลเลทเห็นวา   ความเสมอภาคหรือการตรงเวลา  จะไมมี ความหมาย
เลยถามีจ านวนการใหบริการที่ไมเพียงพอ  และสถานที่ตั้งที่ใหบริการสรางความไม ยุติธรรมใหเกิดขึ้นแกผูรับ
บริการ 

4. การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continous  Service)  หมายถึง  การใหบริการ สาธารณะที่
เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ  โดยยึดประโยชนของสาธารณะเปนหลัก   ไมใชยึดความพอใจ ของหนวยงานที่ให
บริการวาจะใหหรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได  

5. การใหบริการอยางกาวหนา  (Progressive  Service) หมายถึง  การใหบริการ สาธารณะที่มี
การปรับปรุงคุณภาพ  และผลการปฏิบัติงาน  กลาวอีกนัยหนึ่งคือ  การเพ่ิม ประสิทธิภาพหรือความสามารถ
ที่จะท าหนาที่ ไดมากขึ้นโดยใชทรัพยากรเทาเดิม Verma  (อางใน  พิทักษ ตรุษทิ ม,  2538 : 33)  การให
บริการที่ดีสวนหนึ่งขึ้นกับการ เขาถึงบริการ  และไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการเข้าถึงการบริการดังนี้                    

1. ความพอเพียงของริการที่มีอยู คือ ความพอเพียงระหวางบริการที่มีอยูกับความตอง ขอรับ
บริการ   
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2. การเขาถึงแหลงบริการไดอยางสะดวก  โดยค านึงถึงลักษณะที่ตั้งการเดินทาง                   
3. ความสะดวก  และสิ่งอ านวยความสะดวกของแหลงบริการไดแก แหล่งบริการที่ผูยอมรับวา  ให

ความสะดวกและมีสิ่งอ านวยความสะดวก   
4. ความสามารถของผูรับบริการ  ในการที่จะเสียคาใชจายส าหรับบริการ   
5. การยอมรับคุณภาพของบริ การซึ่งในที่นี้รวมถึงการยอมรับลักษณะของผูใหบริการดวย 
ความหมายของการใหบริการ  การบริการ มีผูใหความหมายของ “การบริการ” หลายทาน ดังนี้

การบริการ (อางใน วชิรา, 2529) หมายถึง กิจกรรมที่หนวยงานที่เกี่ยวของจัดขึ้น เพ่ือใหแกสมาชิกตาม
ความสามารถและหนาที่ของแตละหนวยงาน โดยอาศัยความตองการของสมาชิกที่ ไดรับการบริการจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวของ เปนแนวทางในการด าเนินโครงการในระยะตอไป พรอม ทั้งใหเกิดความพึงพอใจแก
สมาชิก(ปรีชา เมียนเพชร (2532 : 5) ใหความหมายของค าวา “บริการ” หมายถึง การปฏิบัติรับใชให ความ
สะดวกตางๆราภรณ กนิษฐรัต (2535 : 9) ใหความหมายของค าวา “บริการ” คือ สิ่งที่มีจ าหนายใน ลักษณะ
ของกิจกรรมตางๆอาทิ การอ านวยความสะดวก การใหความชวยเหลือ โดยมักจะไมเห็น เปนตัวตน หากแต
จะมีสิ่งของมาประกอบการบริการดังกลาว เพ่ือใหเห็นเปนรูปธรรมยิ่งขึ้นสมชาติ กิจยรรยง (2537 : 42) ให
ความหมายของค าวา “การบริการ” หมายถึง กระบวนการ ของการปฏิบัติตนเพ่ือผู อ่ืน ดังนั้นผูที่จะใหการ
บริการจึงควรมีคุณสมบัติที่สามารถอ านวยความ สะดวกและท าตนเพ่ือผู อ่ืนอยางมีความรับผิดชอบและมี
ความสุข เกศสินี กลั่นบุศย ใหความหมายของค าวา “การบริการ” หมายถึง การปฏิบัติรับ ใชให
ความสะดวกตางๆตอผูมาใชบริการ ซึ่งจะก าหนดเงื่อนไขของการมารับบริการ เชน การอ านวยความสะดวก  
การใหความชวยเหลือจากความหมายของการบริการที่กลาวมาแลวสรุปไดวา “การบริการ” หมายถึง การ
ปฏิบัติ รับใชและอ านวยความสะดวกตางๆ โดยค านึงถึงความพึงพอใจของผูใชบริการเปนหลัก   

6. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  การวิจัยเรื่องทัศนคติในงานบริการ เปนงานวิจัยที่มีเปาหมาย เพ่ือน าผลการวิจัยไปพัฒนา ปรับปรุง
ลักษณะการบริการ และบุคลิกที่เกี่ยวของกับผูใหบริการ ดังนั้นผูท าการศึกษาวิจัย จ าเปนตองทราบถึง 
สาเหตุที่แทจริง ที่กอใหเกิดความเห็นดวย หรือไมเห็นดวย เพ่ือจะไดน าไป แกไขปญหา และปรับปรุงงานให
ตรงกับความรูสึก ความตองการของผูรับบริการอยางแทจริง และ เพ่ือใหเกิดชัดเจนในปญหาดังกลาว  นิพนธ
ค าพา (2518  อางใน  พิทักษ ตรุษทิม,  2538 : 35)  ไดศึกษาวิจัยเรื่องปัญหาในการบริการราชการสวน
ภูมิภาค  ศึกษาเฉพาะกรณีประสิทธิภาพในการใหบริการแกประชาชนระดับอ าเภอพบวา  ปญหาอุปสรรคที่
ท าใหการบริการแกประชาชนในระดับอ าเภอไมมีประสิทธิภาพ  ไดแก อัตราก าลังเจาหนาที่ไมเพียงพอ  
ท่าที ทัศนคติที่ไมดีในการท างานของขาราชการวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ไมเพียงพอ  จ านวน
ประชากรในเขตการปกครองมีมากเกินไปและการ ปฏิบัติงานของนายอ าเภอที่ไมสนใจในเรื่องการใหบริการ
แกประชาชน  เพื่อแกปญหาดังกลาวผูวิจัย เสนอแนะใหมีการเพ่ิมจ านวนเจาหนาที่  เปลี่ยนแปลงทัศนคติใน
การท างานของขาราชการ  เพ่ิม วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช และใหนายอ าเภอให ความสนใจเกี่ยวกับ
บริการในระดับอ าเภอมากขึ้น   
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ประกาศิต  มหาสิงห ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลและปจจัยที่มีอิทธิพลอการ บริการประชาชน
ของที่ท าการปกครองอ าเภอ :  ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอเมือง  และ อ าเภอ บานโฮง จังหวัดล าพูน พบวา  1. 
ประสิทธิผลการบริการประชาชน  ของที่ท   าการปกครองอ าเภอเมืองและอ าเภอบานโฮงมีแนวโนมไปใน
ทางบวก คือ ความสามารถในการผลิตของทั้งสองอ าเภอ และความสามารถในการ ปรับตัว  ความยืดหยุ น 
ความขัดแยง ตาราษฎรยังเห็นวาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายปกครอง ค่อนขางจะใชเวลามาก  และการ
ประชาสัมพันธมีนอย  2. ส าหรับการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลพบวา  ลักษณะองคการ ลักษณะบุคคล  
ลักษณะ สภาพแวดลอม  และนโยบายการบริหารและการปฏิบัติมีแนวโนมไปในทางบวก  แตพบวา สภาพ 
ทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม มีสวนบั่นทอนขวัญและก าลังใจขาราชการ  และลักษณะของที่ท า การ
ปกครองยังยึดมั่นตอระเบียบวินัยเครงครัดมาก   
รงุ แกวแดง (2538)  ไดกลาวถึงปญหาระบบราชการไทย ที่สามารถสรุปปญหาที่ส าคัญ ได ประการ คือ  

1.  ความไมมีประสิทธิภาพของหนวยราชการ   ใชทรัพยากรในการปฏิบัติงานมากแตได ผลงาน
น้อยและไมมีคุณภาพ   

2. การด าเนินงานลาชา มีขั้นตอนมากมาย งานที่ควรจะส าเร็จใน 1 วัน กลายเปน 1 สัปดาหหรือ
มากกวานั้น  

3. คุณภาพของการบริการไมดี  ไมประทับใจ  ระบบราชการเปนแบบอ านาจนิยมบริการ ไมเปน 
และไมสนใจที่จะใหบริการ  แมวาหลายสวนราชการมีหนาที่จะตองบริการ   

4. สายบังคับบัญชามีขั้นมีชั้นมาก  เพราะเปนระบบรวมอ านาจ ขั้นตอนจากหนวยปฏิบัติ ถึงหนวย
นโยบายมีขั้นตอนและชั้นการบังคับบัญชามาก   

5. ไมใชหรือไมมีเทคโนโลยีสมัยใหม ชวยเหลือในการปฏิบัติงาน  เนนการใชแรงงานและ บุคคลมา
กกวา จิรศักดิ์ ช านาญภักด  ี (2543 : 50-52) ไดท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอ การใช
บริการของหนวยบริการขอมูล สวนสงเสริมการทะเบียนและบัตร ส านักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง 
โดยวิธีการสุมตัวอยาง 154 คน แบบบังเอิญและใชแบบสอบถาม            เปนเครื่องมือใน การรวบรวม
ข้อมูลจ านวน 154 ราย พบวา ในภาพรวมประชาชนพอใจตอการให    บริการของหนวย บริการขอมูลใน
ระดับคอนขางสูง (X=2.90) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานเจาหนาที่มีระดับ คอนขางสูง สวนดานบริการ
และดานสถานที่อยูในระดับปานกลาง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความ พึงพอใจในการบริการ ไดแก จ านวน
ครั้งของการมารับบริการ สวน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได ไมมีความสัมพันธกับความพึง
พอใจ 
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บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัญหาด้านต่างๆของผู้ใช้บริการสื่อการเรียนการสอนทางวิชาการโดย
ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยตามล าดับดังนี้  

1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล  

 
1. ประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง 

กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่าง  2 กลุ่มตัวอย่าง  ประกอบด้วย     กลุ่มละ 20 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นแบบ
เจาะจง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) โดยกลุ่มตัวอย่าง คือผู้ใช้บริการด้าน
สื่อการเรียนการสอนทางวิชาการ ใน  

ประชากร 
  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบ นิสิตนักศึกษานักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียน 
ส าหรับวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1คณะบริหารธุรกิจ 

กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตัวอย่าง     กลุม่ละ 20 ตัวอย่าง ดังนี้ เพศหญิง 
จ านวน 20 ตัวอย่าง และ เพศชาย จ านวน 20 ตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้เพ่ือรับทราบ ความต้องการ
และปัญหาในการใช้บริการ รวมทั้งข้อคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนางานสื่อการสอน              

วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
      วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่าง กับผู้ใช้บริการ 
ด้านสื่อการเรียนการสอนทางวิชาการ 
 
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามเพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ส าหรับการวิจัยโดย
แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
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   ตอนที่  1  แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ สถานภาพ หลักสูตร 
ชั้นปีที่ก าลังศึกษา ซึ่งเป็นข้อค าถามมีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ      (check list) จ านวน 5  ข้อ 
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัญหาการใช้บริการสื่อการเรียนการสอน  โดยมีลักษณะข้อ
ค าถามเป็นแบบส ารวจรายการ (check list) จ านวน 5  ข้อ โดยมีลักษณะข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) จ านวน  20  ข้อ  ตามแนวคิดของ ลิเคอร์ท (Likert)  มี  5  ระดับ  ดังนี้ 

5    หมายถึง    เครื่องมือสื่อการสอนมีปัญหามากท่ีสุด 
4    หมายถึง    เครื่องมือสื่อการสอนมีปัญหามาก 
3    หมายถึง    เครื่องมือสื่อการสอนมีปัญหาปานกลาง 
2    หมายถึง    เครื่องมือสื่อการสอนมีปัญหาน้อย 
1    หมายถึง    เครื่องมือสื่อการสอนมีปัญหาน้อยที่สุด 

 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
   ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
   1. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือสื่อการเรียนการสอน  เพ่ือศึกษาแนว
ทางการสร้างเครื่องมือ 
   2. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสังเคราะห์ และสร้างข้อค าถาม
เป็นเครื่องมือส าหรับการวิจัย 
   3. ร่างแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ ค าถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่าและค าถามแบบ
ปลายเปิด 
   4. น าเสนอแบบสอบถาม ผู้ทรงคุณวุฒิและปรับปรุงแก้ไข ให้ครอบคลุม และตรงเนื้อหา 
   5. น าแบบสอบถามที่ปรับแก้เรียบร้อยแล้วทั้ง  2  ตอน คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลปัญหาของการใช้บริการสื่อการสอน ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรง (validity) จ านวน  2  คน  
เพ่ือตรวจสอบความตรงในด้านโครงสร้าง ความตรงในด้านเนื้อหา ความเหมาะสม และถูกต้องชัดเจนในการ
ใช้ภาษา เพ่ือให้ได้แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ และจัดพิมพ์แบบสอบถามให้เพียงพอกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
  6. น าผลการตรวจสอบแบบสอบถาม มาพิจารณาปรับปรุงข้อค าถามให้เหมาะสมอีกครั้ง 

7. น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มละ 20ตัวอย่าง 
   8. รวบรวมข้อมูลทั้งหมดและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ  
   9. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS 
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3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
สถานที่ ที่ด าเนินการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ด าเนินการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง และอธิบาย
วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล 
   

4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล  (Data  Analysis and Data  

Processing)  
ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาการใช้บริการสื่อการเรียนการสอน คืนกลับมาตามจ านวนที่

ต้องการ แล้วจึงตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อย จากนั้นจึงน ามาจัดระเบียบข้อมูลเพ่ือเตรียมการ
ส าหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป  เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ( Statistical 
Package for the Social  Sciences : SPSS )  ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ การวิเคราะหค์่าทางสถิติ ดังนี้ 

1. จัดท าคู่มือลงรหัสแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย ข้อที่/ล าดับที่ของ แบบสอบถาม ตัวแปร   
รหัส  จ านวนคอลัมน์  และคอลัมน์ที่  เพื่ออธิบายตัวแปรตามรหัสที่ก าหนดไว้     

2. แปลงขอ้มูลที่ได้ในแบบสอบถามเป็นรหัส ( Code )  ลงรหัสกับแบบสอบถาม ตรวจสอบ 
ความถูกต้องของรหัสและกรอกข้อมูลแต่ละตัวแปรลงในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์แล้วบันทึกลงในตารางลง
รหัส ต่อจากนั้นน าข้อมูลจากการลงรหัสใน  Coding  Form ไปบันทึกในแผ่น Diskettes 

3. เขียนโปรแกรมสูตรโดยใช้สถิติค่าต่างๆตามท่ีก าหนดและท าการวิเคราะห์ ข้อมูลด้วย 
โปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณารูปแบบสถิติ, ประเภทของสถิติ,วิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลซึ่งแต่ละแบบจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระดับข้อมูล/มาตราวัด(Scale)และการเสนอผล ดังนี้ 
 รูปแบบสถิติที่ใช้  :   สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Statistics) 
 ประเภทของสถิติ           :   การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Central Tendencies) 
 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล    :    ค่าเฉลี่ย (Means หรือ Averages) 
 ประเภทของสถิติ          :    การแจกแจงความถี ่(Frequency) 
 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล    :    ร้อยละ (Percentage)  

4. วิเคราะห์ข้อมูล   ประมวลผลข้อมูล   สรุปผลการวิจัย   พิมพ์รายงานการวิจัย พร้อม 
ภาพประกอบและจัดท ารูปเล่มรายงานการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์) 
 
สูตร การหาค่าเฉลี่ย (Mean)   
 

N

X
X
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          เมื่อ X  แทน    ค่าคะแนนเฉลี่ย    

                               X     แทน    ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด  
              N แทน    จ านวนข้อมูล (ผู้เรียน) ทั้งหมด 

 
 ประเภทของสถิติ           :   การวัดการกระจาย (Measure of Dispersion) 

วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล    :   ความถี่ (Frequencies หรือ Counts) และร้อยละ (Percents)       
 สูตร  การหาค่าร้อยละ (Percents)       
 

                   P    =     
n

F 100  

           เมื่อ   P แทน    ร้อยละ 
                 F แทน    ความถ่ีที่ต้องการแปลค่าให้เป็นร้อยละ 
                 n แทน    จ านวนความถี่ทั้งหมด 
 
สรุป  

กระบวนการด าเนินการวิจัยดังกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรทางวิชาการและเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน หลักการทางทฤษฏี และฝึกฝนภาคปฏิบัติเพ่ือน าความคิด  ทักษะ ในการเรียนรู้
มาเป็นแนวทางการจัดท าและพัฒนา รูปแบบสื่อการเรียนการสอนที่สามารถเข้าใจได้ตรงตามวัตถุประสงค์
รายวิชา  ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงด าเนินการศึกษา ถึงสาเหตุของปัญหาการให้บริการสื่อการเรียนการสอน
ทางวิชาการ  นอกจากนี้ ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา  ด าเนินการ
วิเคราะห์หาค่าทางสถิติ และแสดงผลการประเมินทางประสิทธิภาพของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  
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f 
บทที่ 4 

ผลการศึกษา และการอภิปรายผล 
 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการศึกษา วิเคราะห์และ ประมวลผลข้อมูลเพื่อต้องการหา 
ผลการศึกษาเรื่อง ศึกษาปัญหาของผู้ใช้บริการด้านสื่อการเรียนการสอนทางวิชาการในชั้นสาย กรณีศึกษา 
วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ (Objectives) เพ่ือศึกษาปัญหาด้านต่างๆของ
ผู้ใช้บริการสื่อการเรียนการสอน ผู้วิจัยน าเสนอผลการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ การอภิปรายผลตาม
หัวข้อดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ผลการศึกษา เรื่อง ศึกษาปัญหาของผู้ใช้บริการด้านสื่อการเรียนการสอนทางวิชาการในชั้นสาย 
กรณีศึกษา วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบ  
4.2 สถานที่ ที่ด าเนินการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบ นิสิตนักศึกษานักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียน ส าหรับ

วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 คณะบริหารธุรกิจ 
4.3 กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตัวอย่าง  ประกอบด้วย   

ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  เพศหญิง จ านวน 20 ตัวอย่าง และ เพศชาย จ านวน 20  ตัวอย่าง 
  ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา ได้แก่ นิสิตนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตัวอย่าง จ านวนทั้งสิ้น 40  คน นิสิตนักศึกษาที่มีการลงทะเบียน
เรียน ส าหรับวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 คณะบริหารธุรกิจ 

ผลการศึกษา ศึกษาปัญหาของผู้ใช้บริการด้านสื่อการเรียนการสอนทางวิชาการในชั้นสาย 
กรณีศึกษาวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามปัญหาของผู้ใช้บริการด้านสื่อการเรียนการสอนทาง
วิชาการในชั้นสาย  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น  40 คน 
 

สถานภาพส่วนบุคคล จ านวนผู้ตอบ ร้อยละ 

เพศชาย 20 50.00 
เพศหญิง               20 50.00 

รวมทั้งสิ้น 40 100.00 

อายุระหว่าง 18-20 ปี 2 5.00 

อายุระหว่าง 21-23 ปี 35 87.50 
อายุระหว่าง 24-26 ปี 3 7.5 

อายุระหว่าง 26 ปีขึ้นไป - - 

รวมทั้งสิ้น 40 100.00 
ครู/อาจารย์ - - 

นักเรียน/นักศึกษา 40 100.00 
พนักงาน/เจ้าหน้าที่ - - 

บุคลากรภายนอก - - 

รวมทั้งสิ้น 40 100.00 
ระดับการศึกษา   

ต่ ากว่าปริญญาตรี - - 

ปริญญาตรี 40 100.00 
ปริญญาโท - - 

ปริญญาเอก - - 

รวมทั้งสิ้น 40    100.00 
 

จากตารางที่ 1 ผลคะแนนที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม ตอนที่ 1 สถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม   รายละเอียดดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 50.00 และ ร้อยละ 
50.00 เป็นเพศหญิง     ช่วงอายุสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ อายุระหว่าง 21-23 ปี เป็นร้อยละ 
87.50 รองลงมา  อายุระหว่าง 21-23 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.5 และร้อยละ 5.00 เป็นช่วงอายุอายุระหว่าง 
18-20 ปี ตามล าดับ  ผลคะแนนที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามปัญหาของผู้ใช้บริการด้าน
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สื่อการเรียนการสอนทางวิชาการในชั้นสาย นักเรียน/นักศึกษาใช้บริการทางวิชาการมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 100 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเป็นร้อยละ 100 คือระดับปริญญาตรี 

 

ตารางท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัญหาการใช้บริการสื่อการเรียนการสอน  
 

ความหมาย ระดับความพึงพอใจ 

ผู้ใช้บริการมีเครื่องมือสื่อการสอนมีปัญหามากท่ีสุด 5 

ผู้ใช้บริการมีเครื่องมือสื่อการสอนมีปัญหามาก 4 

ผู้ใช้บริการมีเครื่องมือสื่อการสอนมีปัญหาปานกลาง 3 

ผู้ใช้บริการมีเครื่องมือสื่อการสอนมีปัญหาน้อย 2 

ผู้ใช้บริการมีเครื่องมือสื่อการสอนมีปัญหาน้อยที่สุด 1 

 
โดยมีลักษณะข้อค าถามเป็นแบบส ารวจรายการ (check list) จ านวน 5  ข้อ โดยมีลักษณะข้อค าถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) จ านวน  20  ข้อ  ตามแนวคิดของ ลิเคอร์ท (Likert)  มี  5  
ระดับ   

ผลการวิเคราะห์ ปัญหาของผู้ใช้บริการด้านสื่อการเรียนการสอนทางวิชาการในชั้นสาย วิเคราะห์
แบบ Descriptive Statistics พบว่า เรื่องปัญหาของผู้ใช้บริการด้านสื่อการเรียนการสอนทางวิชาการ อยู่
ในระดับท่ี 2 หมายถึง  เครื่องมือสื่อการสอนมีปัญหาน้อยอยู่ในระดับปัญหาน้อย มีรายละเอียดดังนี้ 
รายการในแบบสอบถามตอนที่ 2 ปรากฏ ผลการประเมินทางสถิติ สามารถอธิบายดังนี้ เครื่องมือสื่อการ
สอนมีปัญหาน้อย ในรายการดังต่อไปนี้ สื่อการเรียนการสอนมีกระบวนการและข้ันตอนเป็นระบบระเบียบ
ชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 88.00, การใช้สื่อการเรียนการสอนทางวิชาการมีระยะเวลาความเหมาะสม  คิด
เป็นร้อยละ 65.25, การจัดหาสื่อการสอนประกอบการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลายคิดเป็นร้อยละ 
85.75, สื่อที่ใช้ในการบริการมีความน่าสนใจ ในการติดตามเรียนรู้ต่อผู้ใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 75.25, ผู้
ให้บริการให้ค าปรึกษาและแนะน าได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ  85.00, 9  มี
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการทางวิชาการ เช่น คอมพิวเตอร์, โปรเจ็คเตอร์, ห้อง
ปฏิบัติการ,เอกสารประกอบการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 5.25 และ สื่อการเรียนการสอนสามารถมา
ประยุกต์รูปแบบการน าเสนอให้เข้ากับสถานการณ์การเรียนในยุคสังคมอาเซียน ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 
90.00 เป็นต้น 
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d 
บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาของผู้ใช้บริการด้านสื่อการเรียนการสอนทางวิชาการ
ในชั้นสาย กรณีศึกษา วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 สรุปผล อภิปรายผล ปัญหาที่พบในการวิจัย และ
ข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 
 

1.สรุปผลการวิจัย  
ผลการวิจัยพบว่า เพ่ือศึกษาปัญหาของผู้ใช้บริการด้านสื่อการเรียนการสอนทางวิชาการในชั้นสาย 

กรณีศึกษา วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 สรุปผลได้ดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห์แบบ Descriptive Statistics เพ่ือหาศึกษาปัญหาของผู้ใช้บริการด้านสื่อการเรียน
การสอนทางวิชาการ พบว่าค่า Minimum คือ 3 อยู่ในระดับปัญหาปานกลาง และค่า Maximum คือ 2 
อยู่ในระดับปัญหาน้อย  ผลการวิจัยพบว่า การให้บริการสื่อการเรียนการสอนทางวิชาการ เกิดปัญหาน้อย 
แสดงถึงประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอนทางวิชาการมีคุณภาพเต็มที่ในการถ่ายทอดวิชาการความรู้ต่อ
กลุ่มนิสิต นักศึกษา ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ทางการเรียนวิชานั้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

2 การอภิปรายผล 
การวิจัยครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ ผลการวิจัยเป็นแนวทางส าหรับการ

บริหารจัดการ  สื่อการเรียนการสอน ที่ต้องตาม ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่คาดการไว้ ทั้งนี้
ผู้ใช้บริการ จักด้านเนื้อหาวิชาการกับผู้รับบริการ  ให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ชวนคิดติดตามการเรียนรู้
เพ่ิมเติม  ซึ่งผู้รับบริการสามารถพัฒนา คุณภาพ ศักยภาพ และประสิทธิภาพศึกษาของตนเพ่ือเป็นหนึ่ง
ก าลังในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต 

 

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ศึกษาปัญหาของผู้ใช้บริการด้านสื่อการเรียนการ
สอนทางวิชาการในชั้นสาย กรณีศึกษา วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถน า  ผลลัพธ์การวิจัยมา
ประยุกตใ์ช้ในด้านสื่อการเรียนการสอนทางวิชาการได้จริง  
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3 ปัญหาที่พบในการวิจัย  
  ผู้วิจัยไม่สามารถจัดหาสถานท่ีและเครื่องอ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียน เพราะมีข้อจ ากัดในเรื่อง
ของสถานที่ในภาคปฏิบัติและเครื่องอ านวยความสะดวก เช่น คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อผู้เรียน  ผู้วิจัยจึง
ต้องให้ผู้เรียนเรียนรวมกันในห้องเดียว โดยมีผู้วิจัยควบคุมอยู่ แต่บางครั้งก็เกิดการอภิปรายข้ามกลุ่มกันได้ 
 

4 ข้อเสนอแนะ จากการท าวิจัยในครั้งนี้ 
ควรมีการสนับสนุนให้มีการใช้สื่อการเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการทาง

วิชาการเพ่ือเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนให้สูงขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้ในลักษณะผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง  
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ภาคผนวก ก 

 
-  รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
-  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านงานวิชาการ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
 
1. อาจารย์ธัญนันท์   วรเศรษฐพงษ์ ต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่องปัญหาของผู้ใช้บริการด้านสื่อการเรียนการสอนทางวิชาการในชั้นสาย 

 

 
ตอนที่ 2.   แบบสอบถามปัญหาของผู้ใช้บริการด้านสื่อการเรียนการสอนทางวิชาการในชั้นสาย 

   
      ค าชี้แจง    1. แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
  2. โปรดใช้ดุลยพินิจของท่านพิจารณาเกี่ยวกับปัญหาของผู้ใช้บริการด้านสื่อการ 
                        เรียนการสอนทางวิชาการในชั้นสายตามทัศนะของท่าน 

3. โปรดเขียนเครื่องหมาย     ลงในระดับความคิดเห็นของท่านตามท่ีเป็นจริง ซึ่ง  
                       แต่ละข้อมีความหมายดังนี้ 

ความหมาย ระดับความพึงพอใจ 

ผู้ใช้บริการมีเครื่องมือสื่อการสอนมีปัญหามากท่ีสุด 5 

ผู้ใช้บริการมีเครื่องมือสื่อการสอนมีปัญหามาก 4 

ผู้ใช้บริการมีเครื่องมือสื่อการสอนมีปัญหาปานกลาง 3 

ผู้ใช้บริการมีเครื่องมือสื่อการสอนมีปัญหาน้อย 2 

ผู้ใช้บริการมีเครื่องมือสื่อการสอนมีปัญหาน้อยที่สุด 1 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่องปัญหาของผู้ใช้บริการด้านสื่อการเรียนการสอนทางวิชาการในชั้นสาย 

ตอนที่ 2.   แบบสอบถามปัญหาของผู้ใช้บริการด้านสื่อการเรียนการสอนทางวิชาการในชั้นสาย 
 

ข้อเสนอแนะ
....................................................................................................................................... ..........................
......................................................................................................... ......................................................  
 

ประเด็นปัญหาของผู้ใช้บริการด้านสื่อการเรียนการสอนทางวิชาการ 

ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
                ปัญหาด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการสื่อการเรียนการสอนทางวิชาการ 
   1  สื่อการเรียนการสอนมีกระบวนการและขั้นตอนเป็นระบบระเบียบชัดเจน           
   2  การใช้สื่อการเรียนการสอนทางวิชาการมรีะยะเวลาความเหมาะสม           
   3  ความรู้  ความเชี่ยวชาญของผู้ให้บริการทางวิชาการ           
   4  การจัดหาสื่อการสอนประกอบการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
         และหลากหลาย       
   5  สื่อที่ใช้ในการบริการมีความน่าสนใจ ในการติดตามเรียนรู้ต่อผู้ใช้บริการ      
   6  เนื้อหา สาระในการสื่อสารมีความเข้าใจง่าย      
   7  ให้บริการด้วยความสุภาพ  เป็นมิตรและดูแลเอาใจใส่           
   8  ผู้ให้บริการให้ค าปรึกษาและแนะน าได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการ           
   9  มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการทางวิชาการ เช่น           
       คอมพิวเตอร์,โปรเจ็คเตอร์, ห้องปฏิบัติการ,เอกสารประกอบการเรียนการ 
       สอน เป็นต้น           
   10 จัดให้มีการให้ความรู้ การพัฒนาหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ 
       จริงในระดับห้องเรียน      
   11 สื่อการเรียนการสอน สื่อออกมาด้วยความ รวดเร็ว กระชับ เข้าใจเนื้อหาทาง 
       วิชาการ      

12 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการสื่อการสอน เช่น กระแสไฟฟ้า       
  13. ประโยชน์ที่ได้จากสื่อการเรียนการสอนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้      
  14. สื่อการเรียนการสอนสามารถน ามาพัฒนาต่อยอดทางวิชาการต่างๆได้      
  15. สื่อการเรียนการสอนสามารถมาประยุกต์รูปแบบการน าเสนอให้เข้ากับ 
      สถานการณ์การเรียนในยุคสังคมอาเซียน ตามล าดับ      

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห ์
นายวีรยุทธ  สวัสดิ์กิจไพโรจน ์

ผู้วิจัย 

ลงช่ือ.................................................ผู้ประเมิน 
         (................................................) 
ต าแหน่ง............................................................ 
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ภาคผนวก ข 
 

รายละเอียดของหลักสูตรและ 
ลักษณะรายวิชาวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
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แผนการสอน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ   

 
 

รหัสวิชา BIT 1230 
วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
(Computer Programming 1) 

 
 

จัดท าโดย 
 อาจารย์วีรยุทธ   สวัสดิ์กิจไพโรจน์          

 
 

คณะบริหารธุรกิจ  ศาลายา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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รายละเอียดของรายวิชา  

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
    คณะบริหารธุรกิจ 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 

1.   รหัสและชื่อรายวิชา 
BIT  1230 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 

    Computer Programming  I 

2.  จ านวนหน่วยกิต 
   3   หน่วยกิต  (2-2-5)  

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์วีรยุทธ  สวัสดิ์กิจไพโรจน์  

5. ภาคการศึกษา /ชั้นปีท่ีเรียน 
   ภาคการศึกษาที่  1  / ชั้นปีที่  1 

6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre – requisite) (ถ้ามี) 
   ไม่มี 

7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co – requisites) (ถ้ามี) 
   ไม่มี 
8.  สถานที่เรียน 
   คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    

หมวดที ่2  จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
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  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานในการเขียนโปรแกรม   
เข้าใจรูปแบบไวยากรณ์และค าสั่งของภาษาคอมพิวเตอร์  มีทักษะในกระบวนการแก้ปัญหาด้วยวิธีทาง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  มีทักษะในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   โดยการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ
ในการเขียนโปรแกรม  การตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรมให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของ
ภาษาคอมพิวเตอร์   

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา /ปรับปรุงรายวิชา 
   เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการแก้ปัญหา
โจทย์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการเรียนในวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 2  และวิชาอื่นๆ ท่ีสูงขึ้นในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  ทั้งนี้ ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาหลักการพ้ืนฐานของการเขียนโปรแกรม  องค์ประกอบของประโยคค าสั่ง  เช่น  

ตัวแปร ค่าคงที่  ชนิดของข้อมูล  ข้อมูลแบบโครงสร้าง  นิพจน์และการกระท า  ฟังก์ชัน  เป็นต้น  
โครงสร้างค าสั่งแบบล าดับ  เลือกท า  และการวนซ้ า  การสร้างโปรแกรมย่อย  การส่งผ่านค่าภายใน
โปรแกรม  โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง  ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม  การ
ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม 

2  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

2  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษาเป็น

กลุ่มและเฉพาะราย 

2  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 5   ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 

อาจารย์ประจ ารายวิชาประกาศเวลาให้ค าปรึกษาท่ีหน้าห้องท างาน  
อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ  1  ชั่วโมง

ต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
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หมวดที ่4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม    
1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

-  พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย  ส านึกในหน้าที่ของตนเอง  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม   และเคารพสิทธิของผู้อ่ืน 

-  พัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม  เสียสละ  มีความซื่อสัตย์ในการ
ท างาน  ภาคปฏิบัติด้วยตนเอง   ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

-  พัฒนาผู้เรียนให้เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยและสังคม   
1.2  วิธีการสอน 

-  บรรยายสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในเนื้อหาวิชา  เช่น 
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม  จะต้องไม่คัดลอกการบ้านมาส่งโดยมีวัตถุประสงค์ไม่สุจริต   
การละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรม  
  - เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

- ก าหนดข้อปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัยและค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม 
  -  มอบหมายงานการแก้ปัญหาโจทย์โดยการเขียนโปรแกรม 

1.3  วิธีการประเมินผล 
  -  ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน  พฤติกรรมการใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  การเข้าร่วมกิจกรรม 

-  ประเมินจากการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามก าหนดเวลา 
-  ประเมินจากผลงานโปรแกรมของนักศึกษา 

  -  ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ 
 
 

2. ความรู้ 
2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีของการเขียนโปรแกรม  หลักการ
วิเคราะห์และแก้ปัญหา   รูปแบบค าสั่งของภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม  การเขียน
โปรแกรมโครงสร้างแบบล าดับ  แบบเลือกท าและการวนซ้ า   กระบวนการของอาร์เรย์    การจัดเรียง
ข้อมูล    การสร้างฟังก์ชันหรือโปรแกรมย่อย   การส่งผ่านค่าภายในโปรแกรม    ฝึกปฏิบัติการเขียน
โปรแกรม  การใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม และการตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม     
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2.2  วิธีการสอน 
  - บรรยายประกอบตัวอย่างปัญหาและการแก้ปัญหาโดยการเขียนโปรแกรม  
ยกตัวอย่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอธิบายการท างานของโปรแกรมและผลลัพธ์ที่ได้ 
  - ให้นักศึกษาทดลองฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรม    รวมทั้งการมอบหมายโจทย์หรือ
ปัญหาเพื่อให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเป็นการบ้าน 
  - น าเสนอผลงานโปรแกรมของนักศึกษาซึ่งมีแนวทางการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ซึ่ง
สะท้อนแนวคิดจากผลลัพธ์ที่เกิดจากการเขียนโปรแกรมและความประพฤติ 

2.3  วิธีการประเมินผล 
-  ประเมินจากพฤติกรรมการท างานที่ได้รับมอบหมายในห้องปฏิบัติการ 

คอมพิวเตอร์ 
  -  ประเมินจากผลงานโปรแกรมท่ีส่ง 

-  ตั้งค าถามและสุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือตอบค าถาม 
  -  การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค  ด้วยข้อสอบข้อเขียน 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

มีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ   สามารถคิดวิเคราะห์  สรุป
ประเด็นปัญหาและความต้องการ   สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่าง
สร้างสรรค์  และสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม   

3.2  วิธีการสอน 
  - มอบหมายโจทย์หรือปัญหาที่ก าหนดจากแบบฝึกหัด  ให้นักศึกษาใช้ความรู้ในการ

เขียนโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหา    
  - มีการชี้แนะจุดอ่อนและจุดแข็งของโปรแกรมที่นักศึกษาส่ง  รวมถึงวิธีการที่นักศึกษา

ใช้ในการแก้ปัญหา 

3.3  วิธีการประเมินผล 
  -  สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางธุรกิจ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

 - มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
-  สามารถให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาต่างๆ กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนทั้งใน

บทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ตาม 
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- รับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และการท างานที่มอบหมายให้แล้วเสร็จตรงตามเวลา 
4.2  วิธีการสอน 

  - ก าหนดให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อช่วยกันระดมความคิดในการแก้ปัญหาโจทย์ และใช้
การสลับกันเป็นตัวแทนออกมาแสดงความคิดเห็นหรือค าตอบของกลุ่ม 

- มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   เช่น   การค้นคว้าการเขียนโปรแกรม
กราฟฟิกด้วยภาษาซี   โปรแกรมภาษาซีในงานด้านต่างๆ  

4.3  วิธีการประเมินผล 
  - พฤติกรรมการเรียนและการท างานที่ได้รับมอบหมาย 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย หลังจากฟังการน าเสนอของเพ่ือน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง

พัฒนา 
- มีความคิดอย่างเป็นระบบ 
- ทักษะการคิดค านวณเชิงตัวเลข ล าดับการท างานของประโยคค าสั่งทางคณิตศาสตร์ 
- พัฒนาทักษะในการแปลและตีความ ค าสั่งทางโปรแกรม   การแก้ปัญหาจาก

ข้อความแสดงความผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรมซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ 
5.2  วิธีการสอน 

-  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  จากต ารา หรือ website  

5.3  วิธีการประเมินผล 
-  ประเมินจากคุณภาพของโปรแกรมท่ีได้พัฒนา 
-  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

  
 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์ 

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 
การสอน / สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 – 2 

 

 

แนะน ารายวิชา และแนวการสอน 
บทที่  1   หลักพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 

- ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม 
- การวิเคราะห์ปัญหาและอัลกอริทึม 

8 

 

 

แสดงตัวอย่างโปรแกรมประกอบสื่อ
น าเสนอและบรรยายเขียนตัวอย่าง

โปรแกรมบนกระดานไวท์บอร์ดและฝึก
ปฏิบัติเขียนโปรแกรม 

อ. วีรยุทธ 
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สัปดาห์ 

ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน / สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

 - การเขียนซูโดโค้ด , การเขียนผังงาน  
- การเขียนผังงานแบบโครงสร้างทางเลือก 
- การเขียนผังงานแบบโครงสร้างท าซ้ า 

   

3 - 4 บทที่  2   การโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น 
- โครงสร้างการโปรแกรมภาษาซี 
- ตัวแปร ค่าคงท่ี  ประเภทข้อมูล  ตัว  
   ด าเนินการ 
- การเขียนนิพจน์ในภาษาซี 
- ฟังก์ชันแสดงผลและรับข้อมูล     

8 แสดงตัวอย่างโปรแกรมประกอบสื่อ
น าเสนอและบรรยายเขียนตัวอย่าง

โปรแกรมบนกระดานไวท์บอร์ดและฝึก
ปฏิบัติเขียนโปรแกรม 
 
 

อ. วีรยุทธ 

5 - 6 บทที่  3   การท างานแบบเลือกท า 
- การเลือกท าตามเงื่อนไขแบบทางเดียว (if)  
- การเลือกท าอย่างใดอย่างหนึ่ง (if..else) 
- การเลือกท าแบบ switch 

8 แสดงตัวอย่างโปรแกรมประกอบสื่อ
น าเสนอและบรรยายเขียนตัวอย่าง

โปรแกรมบนกระดานไวท์บอร์ดและฝึก
ปฏิบัติเขียนโปรแกรม 
 

อ. วีรยุทธ 

7  บทที่  4   การท างานแบบท าซ้ า 
- การใช้ค าสั่ง  for 
 

4 แสดงตัวอย่างโปรแกรมประกอบสื่อ
น าเสนอและบรรยายเขียนตัวอย่าง

โปรแกรมบนกระดานไวท์บอร์ดและฝึก
ปฏิบัติเขียนโปรแกรม 

อ. วีรยุทธ 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน / สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

8 สอบกลางภาค    

9 บทที่  4   การท างานแบบท าซ้ า 

- การใช้ค าสั่ง  Nested  for 

4 แสดงตัวอย่างโปรแกรมประกอบสื่อ
น าเสนอและบรรยายเขียนตัวอย่าง

โปรแกรมบนกระดานไวท์บอร์ดและ
ฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรม 

อ. วีรยุทธ 

10 - 11 บทที่  4   การท างานแบบท าซ้ า 
- การใช้ค าสั่ง  while 
- การใช้ค าสั่ง  do – while 

8 แสดงตัวอย่างโปรแกรมประกอบสื่อ
น าเสนอและบรรยายเขียนตัวอย่าง

โปรแกรมบนกระดานไวท์บอร์ดและ
ฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรม 

อ. วีรยุทธ 

12- 13 บทที่  5   อาร์เรย์และสตริง 
- อาร์เรย์ 1  มิต ิ
- การจัดเรียงล าดับและการค้นหาข้อมูล  
- อาร์เรย์  2  มิติ และ  3  มิติ 

8 แสดงตัวอย่างโปรแกรมประกอบสื่อ
น าเสนอและบรรยายเขียนตัวอย่าง

โปรแกรมบนกระดานไวท์บอร์ดและ
ฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรม 

อ. วีรยุทธ 

14 บทที่  6   ตัวแปรพอยน์เตอร์  
- การใช้ตัวแปรพอยน์เตอร์ 
- การใช้พอยน์เตอร์กับอาร์เรย์ 
-  การใช้พอยน์เตอร์กับสตริง 

4 แสดงตัวอย่างโปรแกรมประกอบสื่อ
น าเสนอและบรรยายเขียนตัวอย่าง

โปรแกรมบนกระดานไวท์บอร์ดและ
ฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรม 

อ. วีรยุทธ 

15 - 16 บทที่  7   ฟังก์ชันในภาษาซี 
- ฟังก์ชันมาตรฐาน 
- ฟังก์ชันประเภทต่าง ๆ   
- ฟังก์ชันเรียกตัวเอง 
ทดสอบย่อย 

8 แสดงตัวอย่างโปรแกรมประกอบสื่อ
น าเสนอและบรรยายเขียนตัวอย่าง

โปรแกรมบนกระดานไวท์บอร์ดและ
ฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรม 
 

อ. วีรยุทธ 

17 สอบปลายภาค    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ที ่
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 

สัปดาห์ 
ที่ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

1  การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมอภิปราย   

การเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค 20 

2  ตรวจงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาค 20 

3  สอบกลางภาค 9 30 

4  สอบปลายภาค 17 30 
 

หมวดที ่6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
นิรุธ  อ านวยศิลป์.  เขียนโปรแกรมภาษาซีฉบับสมบูรณ์ . บริษัท ดวงกมลสมัย จ ากัด 

.กรุงเทพฯ. 2548 
ประภาภรณ์    ช่างไม้.  ฝึกเขียนโปรแกรมจากภาษาซี. ไอดีซีฯ : นนทบุรี. 2549 

   อุดมศักดิ์   บังเมฆ. การเขียนโปรแกรมภาษาซี. แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด : 
กรุงเทพฯ.  2549  
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
  ไม่มี 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ไม่มี 

 

หมวดที ่7  การประเมินผลและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
  การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ  บพิตรพิมุข 

จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้ให้นักศึกษาเข้าประเมินผลการเรียนการ
สอนทางเว็บไซต์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  โดยการน าแนวคิดและความคิดเห็นจาก
นักศึกษาได้ดังนี้ 

- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
  - การสะท้อนคิดจากพฤติกรรมของผู้เรียน 
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2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ใช้กลยุทธ์ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนดังนี้ 

   - การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
- ประเมินจากผลการประเมินผู้สอนและผลการเรียนของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
หลังจากได้รับผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัด

กิจกรรมในการระดมสมอง และสรรหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

- ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่
คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชาได้จากการสอบถามนักศึกษา  หรือการตรวจผลงานของนักศึกษา 
รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย  

- การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้เป็นการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือ ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 

- ปรับปรุงรายละเอียดของเนื้อหาที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 
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ภาคผนวก ค 
 

- ภาพกิจกรรมการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ  
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ภาพที่ 1 ภาพกิจกรรมของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม 

 

 
 

ภาพที่ 2  ภาพกิจกรรมของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม 
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ภาพที่ 3  ภาพกิจกรรมของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม 
 

 
 
ภาพที่ 4  ภาพกิจกรรมของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างตอบแบสอบถาม 
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