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นิศา อุบลทิพย

 การวจิยัครัง้น้ีมวัีตถปุระสงคเพือ่พฒันาโครงการ
ฝกอบรมทักษะการทํางาน และประเมินโครงการฝกอบรม
การทาํงานของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒในดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ
และดานผลผลิตของโครงการโดยใชเกณฑความพึงพอใจ
เปนตวัตัวช้ีวัดในการประเมินโครงการ กลมุตวัอยางท่ีใชใน
การทดลองไดแก บคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการทีย่นิดีและ
สมัครใจเขารวมโครงการฝกอบรม จํานวน 35 คน เนื้อหา
ของการฝกอบรม คือ ทักษะการทํางานตามหลัก 4C ไดแก 
ทักษะในการสื่อสาร (Communication) ทักษะแหงความ
รวมมือ (Collaboration) ทักษะดานความคิดสรางสรรค 
(Creativity) และทักษะการคิดแกไขปญหา (Critical 
Thinking) เครือ่งมอืทีใ่ชไดแก แบบสํารวจความตองการใน
การฝกอบรม แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ตีอโครงการฝก
อบรม และกจิกรรมการฝกอบรม มกีระบวนการดาํเนนิงาน
วจิยัและพฒันาแบงได 3 ระยะ คอื กอนพฒันาโครงการฝก
อบรม พัฒนาโครงการฝกอบรมและทดลองใชโครงการฝก
อบรมกับกลุมตัวอยาง และหลังการทดลองใชโครงการฝก
อบรม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติพื้นฐาน
หาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( ) 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  การประเมนิโครงการฝกอบรมฯ ดานบรบิท 
(Context) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒมีความตองการในการฝกอบรมทกัษะการ
ทาํงานตามหลัก 4C อยใูนระดบัมาก ( = 4.23) และมคีวาม
ยินดีในการเขารับการฝกอบรมอยูในระดับมากที่สุด
( = 4.53) 
 2. การประเมนิผลโครงการฝกอบรมฯ ดานปจจยั
นําเขา (Input) ไดแก โครงการฝกอบรมทักษะ 4C 
มีความชัดเจนในวัตถุประสงคของการฝกอบรม เวลาและ
สถานท่ีมีความเหมาะสม วัสดุอุปกรณในการฝกอบรมมี

ความพรอมอยูในระดับมาก ( = 4.42) 
 3. การประ เมินผลโครงการฝกอบรมฯ 
ดานกระบวนการ (Process) ไดแก ความเหมาะสมของ
วิทยากร การประชาสัมพันธโครงการ และการมีสวนรวม
อยูในระดับมากที่สุด ( = 4.50) 
 4. การประเมินผลโครงการฝกอบรมฯ ดาน
ผลผลิต (Product) ไดแก มีบุคลากรที่เขารับการอบรม
คิดเปนรอยละ 91.43 จําแนกเปนเพศหญิง 17 คน 
(รอยละ 53.10) เพศชาย 15 คน (รอยละ 46.90) จาก
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีมีคุณสมบัติเปน
บุคลากรสังกัดคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จํานวน 35 คน และมีความคิดเห็นตอโครงการฝกอบรม 
ดังนี้คือ 
  4.1 ระดับความพึงพอใจตอการฝกอบรมอยู
ในระดับมาก ( = 4.49) 
  4.2 ไดรบัความรูเพิม่ขึน้ตามความรูสึกของ
ตนเองอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.64) 
  4.3 สามารถนาํไปประยุกตใชในการปฏบิตัิ
งานในหนาที่ไดตามความรูสึกของตนเองอยูในระดับมาก 
( = 4.15) 
  4.4 เกิดขวญัและกาํลังใจในการปฏบิตังิาน
อยูในระดับมาก ( = 4.24) 

Abstract
 The purpose of this research is to develop
the skill training work and evaluation of training 
work of supporting personnel’s Srinakarinwirot 
University in the context, input, process and 
output of the project. Using criteria satisfaction as 
indicators of the project evaluation. The sample 
used in the experiments include supporting 
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personnel who are willing and voluntarily joined 
the training project of 30 people. The content of 
the training is based on the 4C working skills 
including communication skills (Communication) 
skill of cooperation (Collaboration) Creative skills 
(Creativity) thinking skills and problem solving 
(Critical Thinking). The tool used to survey the 
training needs. Assessment of satisfaction with 
training and training activities. The research and 
development process can be divided 3 phases 
before the project development training. Development
training program and implementation training 
project with the samples. After the trial and 
training project. Statistical analysis; Basic statistics, 
Percentage & Mean.
 The research is found that; 
 1. An evaluation of a training company 
in the context (Context) supporting personnel’s 
Srinakarinwirot University needs in skill training 
work according to the principle of 4C were as 
much ( = 4.53) 
 2. Training evaluation, input (Input) 
project skills training 4C are very clear on the 
purpose of training. The place was appropriate. 
Materials and equipment in readings training at a 
high level ( = 4.42)
 3. Training evaluation, the process 
(Process), including the appropriateness of training 
public relations activities, projects and participation 
at the highest level ( = 4.50)
 4. Training evaluation, the output 
(Product) including personnel have received 
training 91.43 %. Identifi cation of a female 17 
people (53.10 %) male were 15 people (46.90%) 
from the supporting personnel qualifi ed personnel 
under the Faculty of Pharmacy, Srinakarinwirot 

University of 35 people. And the opinion on train-
ing project is as follows;
  4.1 The satisfaction level towards 
training at a high level ( = 4.49)
  4.2 Gain knowledge increased by the 
sense of self at the highest level ( = 4.64)
  4.3 Can be applied in practice in the 
line of duty as their feelings are high level
( = 4.15) 
  4.4 With the morale was high 
( = 4.24) 

ที่มาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันเปนยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็วมากกวายุคอื่น ๆ หนวยงานและองคกรตาง ๆ 
ในประเทศจึงใหความสนใจกับการเตรียมความพรอมของ
การพฒันาทรพัยากรมนุษยเพ่ือรองรับสงัคมในศตวรรษท่ี 21 น้ี 
ซึ่งอยางนอยท่ีสุดคนทํางานควรจะมีทักษะในการทํางาน
อยางนอย 4 ทกัษะ (4C) ไดแก ทกัษะในการสือ่สาร (Com-
munication) ทักษะแหงความรวมมือ (Collaboration) 
ทักษะดานความคิดสรางสรรค (Creativity) และการมี
วิจารณญาณ คิดวิเคราะห เรียนรูวิธีการแกไขปญหา 
(Critical Thinking) บคุลากรสายสนับสนนุวชิาการท่ีปฏบิตัิ
งานในสถาบันอุดมศึกษาเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีบทบาท
หนาทีใ่นการสนับสนุนใหภารกิจและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ดําเนินไปอยางบรรลุเปาหมาย การที่ทรัพยากรบุคคลมี
ทักษะในการปฏิบัติงานตามบทบาทที่ไดรับมอบหมาย
จะเปนกลไกชวยเหลือใหการบริหารงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเกดิคุณภาพ ซึง่บทบาทหนาทีใ่นการสนับสนนุ
การจัดการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
ศรีนครนิทรวิโรฒมีความหลากหลาย เชน งานวิชาการ งานธุรการ 
งานการเงนิและบญัชี งานพสัด ุงานบคุคล งานกจิการนสิิต 
ฯลฯ โดยในความหลากหลายของหนาที่ในการปฏิบัติงาน
นัน้มสีิง่ทีห่ลีกเล่ียงไมไดคอืการใชทกัษะ 4C ดงักลาวขางตน
 ดงันัน้ ผูวจิยัจงึพฒันาโครงการฝกอบรมเพือ่เสรมิ
สรางทักษะการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตามหลัก 4C ไดแก ทักษะ
การปฏิบัติในดานทักษะการส่ือสาร(Communication) 
ทักษะแหงความรวมมือ (Collaboration) ทักษะความคิด
สรางสรรค (Creativity) และทักษะการคิดแกไขปญหา 
(Critical Thinking) และทดลองใชโครงการฝกอบรมจริง
กับกลุมตัวอยาง โดยดําเนินการประเมินโครงการฝกอบรม
ดังกลาวโดยใชรูปแบบการประเมินซิปป (CIPP MODEL) 
ประเมนิดานบรบิท ปจจยันําเขา กระบวนการ และผลผลติ
ของโครงการ เพื่อประโยชนตอผูเขารับการฝกอบรม
สามารถนาํมาปรบัใชกบัการทาํงานในชวีติประจาํวันใหเกดิ
ประโยชนสูงสุดเต็มตามศักยภาพ และเปนแนวทางใน
การนํามาพิจารณาขยายโครงการพัฒนาบุคลากรตอไป

วัตถุประสงค
1. เพ่ือพัฒนาโครงการฝกอบรมทักษะการ

ทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
 2.  เพ่ือประเมนิโครงการฝกอบรมการปฏบิตังิาน
ของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในดานบริบท ดานปจจยันาํเขา ดานกระบวนการ และดาน
ผลผลิตของโครงการ

วิธีการวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามลําดับขั้นตอน แบง

เปน 3 ระยะ คือ
 ระยะที่ 1 กอนพัฒนาโครงการฝกอบรม ไดแก 
การสาํรวจความตองการในการฝกอบรมทกัษะ 4C (ทักษะ
การส่ือสาร ทักษะแหงความรวมมือ ทักษะความคิด
สรางสรรค และทักษะการคิดแกไขปญหา) 
 ระยะท่ี  2 พัฒนาโครงการฝกอบรมและ
การทดลองใชโครงการฝกอบรมกับกลุมตัวอยาง ไดแก 
จัดกิจกรรมฝกอบรมทักษะ 4C (ทักษะการสื่อสาร ทักษะ
แหงความรวมมอื ทกัษะความคดิสรางสรรค และทกัษะการ
คิดแกไขปญหา) 
 ระยะที่ 3 หลังการทดลองใชโครงการฝกอบรม 
ไดแก ประเมินความพึงพอใจที่มีตอการโครงการฝกอบรม

ทักษะ 4C (ทักษะการสื่อสาร ทักษะแหงความรวมมือ 
ทักษะความคิดสรางสรรค และทักษะการคิดแกไขปญหา) 
แบงเปน 3 ระดบั คือ ข้ันปฏกิิรยิา ขัน้การเรยีนรู ข้ันพฤตกิรรม 
และขั้นผลลัพธ

ประชากรและกลุมตัวอยาง
 ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 กลมุตวัอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก บคุลากรสาย
สนับสนุนวิชาการท่ีมีความยินดีและสมัครใจเขารวม
โครงการฝกอบรม จาํนวน 35 คน สําหรบัใชเปนกลมุทดลอง
แบบ one-group pre-test post-test design เลือกกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยกลุม
ตัวอยางจะตองมีคุณสมบัติเปนบุคลากรในสังกัดคณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 1. เครือ่งมอืทีใ่ชในการเกบ็รวบรวมขอมลู ไดแก
  1.1 แบบสอบถามความตองการในการฝก
อบรมเพ่ือเสริมสรางทักษะการทํางานของบุคลากรสาย
สนบัสนนุวชิาการ มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ตามหลัก 
4C (ทกัษะในการส่ือสารทักษะแหงความรวมมอื ทกัษะดาน
ความคิดสรางสรรค และทักษะการคิดแกไขปญหา) 
มีลักษณะแบบมาตรสวน 5 ระดับตามเทคนิคของลิเคิรท 
(Likert Technique) 
  1.2 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการ
ฝกอบรม 4 ดาน ไดแก ดานความพึงพอใจ (ขั้นปฏิกิริยา) 
ดานการเรียนรู (ขั้นการเรียนรู) ดานการประยุกตใช 
(ขั้นพฤติกรรม) และดานขวัญกําลังใจ (ขั้นผลลัพธ) 
มีลักษณะแบบมาตรสวน 5 ระดับตามเทคนิคของลิเคิรท 
(Likert Technique)
 2. เครือ่งมอืทีใ่ชในการฝกอบรม ไดแก กจิกรรม
การเรียนรูทักษะการทํางานตามหลัก 4C ทักษะในการ
ส่ือสาร ทักษะแหงความรวมมือ ทักษะดานความคิด
สรางสรรค และทักษะการคิดแกไขปญหา มีลักษณะเปน
ฐานกิจกรรม 4 ฐาน ซึ่งผูวิจัยพัฒนาขึ้นเองตามตัวแปรที่
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ศกึษา และมีวทิยากร สือ่ วสัด ุอปุกรณท่ีใชในการฝกอบรม
รวม

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมลู ไดแก สถิติพ้ืนฐาน

หาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( ) โดยมีเกณฑการ
แปลผลของกความตองการในการฝกอบรมฯ และความพึง
พอใจที่มีตอโครงการฝกอบรม ดังนี้
 คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
 คาเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก 
 คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง นอย
 คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง นอยที่สุด

ผลการวิจัย
  1.  ไดโครงการฝกอบรมทกัษะการทาํงาน ของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 2. ผลประเมินโครงการฝกอบรมทักษะการทํางาน
ของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในดานบริบท ดานปจจยันาํเขา ดานกระบวนการ และดาน
ผลผลิตของโครงการ ดังนี้
  2.1 ดานบริบท (Context) พบวา บุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมี
ความตองการในการฝกอบรมทกัษะการทาํงานตามหลกั 4C 
อยูในระดับมาก ( = 4.23) และมีความยินดีในการเขารับ
การฝกอบรมอยใูนระดบัมากทีส่ดุ ( =4.53) เรยีงลาํดับจาก
มากไปหานอยคอื ทกัษะแหงความรวมมอื ( =4.50) ทักษะ
ดานความคิดสรางสรรค ( = 4.20) ทักษะการคิดแกไข
ปญหา ( =4.19) และทักษะในการส่ือสาร ( = 4.02)
  2.2 ดานปจจัยนําเขา ( Input) ไดแก 
โครงการฝกอบรมทักษะ 4C มคีวามชัดเจนในวตัถปุระสงค
ของการฝกอบรม เวลาและสถานที่มีความเหมาะสม 
วัสดุอุปกรณในการฝกอบรมมีความพรอมอยูในระดับมาก 
( =4.42) 
  2.3 ดานกระบวนการ (Process) ไดแก 
ความเหมาะสมของวิทยากร การประชาสัมพันธโครงการ 

และการมีสวนรวมอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.50) 
  2.4 ดานผลผลิต (Product) ไดแก 
   2.4.1 บุคลากรที่เขารับการอบรมคิด
เปนรอยละ 100 
   2.4.2 ความคิดเห็นตอโครงการฝก
อบรม ดังนี้
 2.4.2.1 ขั้นปฏิกิริยา (Reaction) คือ มีระดับ
ความพึงพอใจตอการฝกอบรมอยูในระดับมาก ( = 4.49) 
 2.4.2.2 ขั้นการเรียนรู (Learning) คือ เกิดการ
เรียนรูตามวัตถุประสงค และไดรบัความรูเพ่ิมข้ึนตามความ
รูสึกของตนเองอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.64) 
 2.4.2.3  ขัน้พฤติกรรม (Behavior) คือ สามารถ
นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนเองได
ตามความรูสึกของตนเองอยูในระดับมาก ( = 4.15) 
 2.4.2.4  ขัน้ผลลัพธ (Outcomes) เกดิขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( = 4.24) 

ขอเสนอแนะ
ควรมกีารจดัโครงการฝกอบรมใหกบับคุลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอยางตอ
เนื่อง ใหกิจกรรมอบรมมีความแคบแตลึกมากขึ้น โดยมุง
เนนการฝกอบรมในประเด็นที่ความตองการใหดําเนินการ
มากที่สุด ซ่ึงจากผลการวิจัยครั้งน้ี บุคลากรสายสนับสนุน
วชิาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตองการรับการฝก
อบรมทักษะแหงความรวมมือมากที่สุด
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