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บทคัดยอ 
 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เร่ือง การบริหาร              

จัดการเวลา สําหรับนักศึกษาพยาบาลช้ันปท่ี 1 คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยมิชชัน วิทยาเขต
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี   ซ่ึงแยกวัตถุประสงคยอยได คือ (1)  เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน  (2) เพื่อยก
รางเอกสารหลักสูตร  (3)  เพื่อหาคาประสิทธิภาพของเอกสารหลักสูตร  ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
ระยะท่ี 1 ไดแก  นักศึกษาพยาบาลช้ันปท่ี 1 ป การศึกษา 2549 จํานวน 80 คนอาจารยท่ีสอน
นักศึกษาพยาบาล   จํานวน 10  คน นักศึกษาพยาบาลช้ันปท่ี 1 ระยะท่ี 2 ไดแก คณะกรรมการ
ภายในวิทยาลัย  จํานวน 10 คน ระยะท่ี 3 ไดแก ผูทรงคุณวุฒิภายในวิทยาลัย จํานวน 10 คน และ
จากผูทรงคุณวุฒิภายภายนอกวิทยาลัย จํานวน 10 คน  การเก็บรวบรวมขอมูล ระยะท่ี 1 โดยการเก็บ
ขอมูลดวยตัวเอง เปนแบบสอบถามและการสัมภาษณ  ระยะท่ี 2 จากบันทึกการวิพากษท้ัง 3 คร้ัง 
ระยะท่ี 3  โดยการไปเก็บขอมูลดวยตนเองคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2   วิเคราะหขอมูล ระยะท่ี  1 
แบบสอบถามปลายปดโดยใช โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการหาคารอยละ คาเฉล่ีย และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน    แบบสอบถามปลายเปดวิเคราะหขอมูลออกมาเปนความเรียง  ระยะท่ี 2  การ
วิเคราะหขอมูลใชมติในการออกเสียงโดยการคิดจํานวนเสียงขางมาก ระยะท่ี 3 การหาประสิทธิภาพ
ของเอกสารหลักสูตรใชวิธีการ Focus Group 2 คร้ัง หาคาความเท่ียงตรงและความสอดคลอง ( IOC) 

ผลการวิจัย ระยะท่ี 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน ดานบริบทจากนักศึกษาพยาบาลท่ีผานการ
ฝกอบรมพบวา มีความตองการและความจําเปนในการฝกอบรมอยูในระดับมาก รอยละ 70 
นักศึกษาพยาบาลช้ันปท่ี 1 พบวา มีความตองการและความจําเปนในการฝกอบรมอยูในระดับมาก 
รอยละ 56.3 ปญหานักศึกษาสวนใหญใชเวลาไปกับการกับการพูดคุยโทรศัพทหรือพูดคุยกับเพื่อน  
. 
1)นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ                                            
  ในพระบรมราชปูถัมภ 
2) อาจารยประจําหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ    
   ในพระบรมราชูปถัมภ 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 3  ตุลาคม 2550 – มกราคม 2551 

70 

ทําเกือบทุกคร้ังอยูในระดับมาก รอยละ 47.5  ปญหาการใชเวลาไมเหมาะสมทําใหเกิดความเครียด 
อยูในระดับมากรอยละ 51.3 และอาจารยท่ีสอนนักศึกษาพยาบาลช้ันปท่ี 1  พบวา  มีความตองการ
และความจําเปนในการฝกอบรม  อยูในระดับมาก  รอยละ 100  ผลท่ีไดในระยะท่ี 1 รูปญหา ความ
ตองการและความจําเปนในการฝกอบรม 

ระยะท่ี  2  ยกรางหลักสูตร ไดแกการวิพากษหลักสูตร 3 คร้ัง ผลท่ีไดจากการวิพากษ  
คร้ังท่ี 1 ไดหัวขอในการฝกอบรมและหัวขอยอย 3 หมวดวิชา วิพากษคร้ังท่ี 2 ผลท่ีไดคือ วัตถุประสงค
ของหัวขอวิชาแนวการอบรม เทคนิคการฝกอบรม การประเมินผล วิพากษคร้ังท่ี 3 ผลท่ีได เอกสาร
หลักสูตรฝกอบรม และคูมือเอกสารหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการภายในจํานวน 10 คน ผล
วิพากษท้ัง 3 คร้ัง  คิดเปนรอยละ 98   ผลท่ีไดในระยะท่ี 2  ไดรางเอกสารหลักสูตร 

 ระยะท่ี 3 หาประสิทธิภาพของหลักสูตร โดยผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญ 2 กลุม คือ กลุมท่ี
หาประสิทธิภาพความเหมาะสม และหาประสิทธิภาพความเท่ียงตรงและความสอดคลองของเอกสาร
หลักสูตร โดยวิธี Focus Group คร้ังท่ี 1 มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะลําดับแรกคือควรมีการแกไข
สํานวนภาษาระยะเวลาในการฝกอบรมและงบประมาณในการอบรม Focus Group  คร้ังท่ี 2 พบวา 
เอกสารมีความเหมาะสมมาก และหาคาประสิทธิภาพของความเท่ียงตรงและความสอดคลองของเอกสาร
หลักสูตร ซ่ึงผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญจากคณะกรรมการภายนอกจํานวน 5  คน ผลของความ
เท่ียงตรงและความสอดคลอง อยูในระดับมาก ต้ังแต .05 ดังนั้นจึงไดเอกสารหลักสูตรฝกอบรม  เร่ือง
การบริหารจัดการเวลา สําหรับนักศึกษาพยาบาลช้ันปท่ี 1 คณะพยาบาลศาสตรวิทยาลัยมิชชัน วิทยาเขต
มวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 

 
ABSTRACT 

The objective of this study was to the Development of Training Curriculum of Time 
Management for Nursing Student of Mission College, MaukLek Campus, Saraburi Province.   
The objective of this research was : (1) To study the needs for the training curriculum (2) To design 
the curriculum (3) To evaluate and assesses curriculum document.  The population used in this study 
in three phases for study the needs, Phase 1. The base information for 75 of 1st nursingstudents of the 
school year (2003-2005) that had the training, 10 faculties who taught 1st year nursing student. Data 
were collected and statistically analyzed to look for percentage, mean, and standard deviation  Phase 2. 
The populations for curriculum design are 10 specialists. The analysis of data was through majority 
vote Phase 3. The populations for assessment and evaluation of curriculum by a committee of 10 that 
include 5 extenders and 5 internal examine. To analyze the validity and accurate (IOC) of the 
curriculum. The population instruments included questionnaires which designed to 5 levels of 
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assessment for 1st first year nursing students who didn’t attend the training. The researcher collect and 
analyzed data through statistic program to look for percentage mean and standard deviation. The open 
ending questions were designed for teachers and nursing students who attend the training. Researcher 
collected and analyzed data as follow:    
 The findings were as follow 
 1. Study of the needs for training curriculum was about 56.3%(high) 39% having problem of time 
management and 47% cause a stress, which related with difficulty of time management. The study of theory and 
viewpoint of time management, which is base on training of time management and psychology in time 
management, which is 31.03% 
 2. Designing through process of curriculum design was set the committee to create the 
question form. The first question form consisted of 70 questions and then narrow down to 40 
questions. Because some answer was very similar and unclear. 
 3. Assessment and evaluate curriculum by the expertise and experienced which 
included 5 faculties from Mission College who are in of the quality of curriculum. Another group 
included experience person who assessed subject matter and validity of the curriculum and the 
result of the validity test are 0.05 thus, the result is the development of training titles “The 
Development of Training Curriculum of Time Management for Nursing Student of Mission 
College, MaukLek Campus, Saraburi Province.   
 
ความสําคัญของปญหา 
 สภาพสังคมในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงและมีพัฒนาไปสูความกาวหนาอยางรวดเร็ว 
ผลกระทบ ทําใหเกิดกระแสการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของบุคคลจําเปนปรับตัวใหเขากับยุคสมัย              
ถาไมสามารถปรับตัวจะทําใหการดําเนินชีวิตในสังคมตองเผชิญกับสถานการณตางๆโดยเฉพาะ 
นักศึกษา ซ่ึงผูเรียนตองมีการเปล่ียนแปลงสภาพ จากการเปนนักศึกษาในระดับการศึกษา ขั้น
พื้นฐานมาเปนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงตองปรับตัวเปนอยางมาก เพื่อทําใหสามารถ               
ดํารงอยูในสภาพนักศึกษาในปแรกของการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจึงมีความสําคัญอยางมาก 
เพราะเปนเวลาที่นักศึกษาเริ่มเรียนรูที่จะทําความขาใจชีวิตและเรียนตอไปในมหาวิทยาลัยไดเปน
อยางดี   ดังนั้นเม่ือมีการเปล่ียนสภาพจากการเปนนักเรียนมาเปนนักศึกษาจึงมีความจําเปนอยางยิง่ท่ี
จะตองปรับตัวอยางมากเม่ือเขามาเรียนในสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษาจึงตองมีวิธีการเรียนรูดวย
ตนเองดวยการศึกษาคนควา มีการเขาหองเรียนในรายวิชาท่ีมิไดตอเนื่องตลอดท้ังวัน การเรียนรูใน
เร่ืองเทคโนโลยีใหมๆ นักศึกษาเรียนหนัก มีการอานจับใจความเนื่องจากมีปริมาณของส่ิงท่ีคนควา 
ซ่ึงมีมากข้ึนตามลําดับขององคความรูนั้นๆในบางคร้ังดูเหมือนเวลาจะมีไมพอ เกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการเวลา ผลการเรียนไมดีพอ  
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 จากความสําคัญและปญหาดังกลาวขางตน บงช้ีใหเห็นวา การใหความสําคัญกับ               
การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาในประเทศไทย เพื่อปรับตัวใหสามารถดํารงอยูในสถาบัน            
อุดมศึกษาไดอยางสมบูรณ ยังไมไดรับการสงเสริมจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยอยาง
จริงจังแลัวยังไมมีสถาบันการศึกษาของไทยแหงใดสรางประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนาการฝก        
อบรมการบริหารจัดการเวลา ซ่ึงเปนการเรียนรูใหแกนักศึกษาโดยคํานึงถึง หลักการพัฒนานักศึกษา  
ซ่ึงเปนแนวทางที่จะแกปญหาการปรับตัวไมไดของนักศึกษา ท้ังเปนการเสริมสรางศักยภาพของ         
นักศึกษาใหสามารถดํารงอยูในมหาวิทยาลัยได อันจะสงผลดีสูการพัฒนาการอยูรวมกันในสังคม
และการเรียนของนักศึกษาไดเปนอยางดี ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แหงชาติ  โดยเฉพาะการปรับตัวในการเรียน ดังนั้นหากนักศึกษาไดเรียนรูวิธีสามารถปรับตัวได   
ซ่ึงเปนการพัฒนาบุคคลใหมีความรู เพื่อแกไขปญหาได  
 

คําสําคัญ 
 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  การบริหารจัดการเวลา 
 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
 หลักสูตรฝกอบรม เร่ือง การบริหารจัดการเวลา สําหรับนกัศึกษาพยาบาลช้ันปท่ี 1            
คณะพยาบาลศาสตร  วิทยาลัยมิชชัน วิทยาเขตมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ท่ีพัฒนาข้ึนมีโครงราง  
และประสิทธิภาพเปนอยางไร 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม   เร่ือง การบริหารจัดการเวลา   สําหรับนักศึกษาพยาบาล 
ชั้นปท่ี 1 คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยมิชชัน วิทยาเขตมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซ่ึงแยก                
วัตถุประสงคยอยไดดังนี้  (1) เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน  (2) เพื่อยกรางเอกสารหลักสูตร  (3) เพื่อหา
คาประสิทธิภาพของเอกสารหลักสูตร 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.  ประชากรที่ใชในการวิจยั 

  1.1  กลุมประชากรท่ีใชในการสํารวจปญหาและความตองการ (Need  Assessment) 
  1.1.1  นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร จํานวน     80    คน 
  1.1.2  อาจารยท่ีสอนคณะพยาบาลศาสตร  จํานวน           10    คน 
  1.1.3  นักศึกษาท่ีผานการฝกอบรม   จํานวน    75    คน 
  1.2  กลุมประชากรท่ีใชในการยกรางหลักสูตร 
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  ยกรางหลักสูตร  โดยคณะกรรมการภายใน  โดยกการวิพากษ วิทยาลัยมิชชัน  
วิทยาเขตมวกเหล็ก   จังหวัดสระบุรี    จํานวน 10 คน 

  1.3  กลุมหาคาประสิทธิภาพเอกสารหลักสูตรฝกอบรม  
  1.3.1 ผูทรงคุณวุฒิ และผูเช่ียวชาญ จากภายใน จํานวน 5 คน หาคาความเหมาะสม
ของเอกสารหลักสูตรฝกอบรม 
  1.3.2  ผูทรงคุณวุฒิ และผูเช่ียวชาญ จากภายนอก จํานวน 5 คนหาคาความ
เท่ียงตรงและความสอดคลองของเอกสารหลักสูตรฝกอบรม 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั 
  2.1 การสรางเคร่ืองมือ       
              2.1.1  ศึกษาขอมูลพื้นฐานหาความตองการและหาความจําเปนในการฝกอบรม 
              2.1.2  แนวคิดและเอกสารงานวิจยัเกีย่วกับการบริหารเวลา 
              2.1.3  แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  
        2.2  ลักษณะเคร่ืองมือวิจัย  ผูวิจัยกําหนดเคร่ืองมือวิจัยใน 2  ลักษณะคือ 
             2.2.1 แบบสอบถาม ปลายเปด ใชสัมภาษณ  อาจารยท่ีสอนนักศึกษาพยาบาล             
ช้ันปท่ี 1 คณะพยาบาลศาสตร จํานวน 10 ทาน    นักศึกษาท่ีผานการฝกอบรม   จํานวน 75 คน และ
นักศึกษา  พยาบาล คณะพยาบาลศาสตรช้ันปท่ี   1 จํานวน   80  คน 

  2.2.2  แบบสอบถามปลายปดจํานวน 40 ขอ จํานวน 80 คน  สําหรับ นักศึกษา
พยาบาลช้ันปท่ี 1  คณะพยาบาลศาสตร วทิยาลัยมิชชัน วิทยาเขตมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี    
 3.  ข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย  ไดแบงออกเปน   3  ระยะ ดังนี ้   
           ระยะท่ี  1    ศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 
 1.  ประเภทขอมูลท่ีใชในการวิจัย 
 1.1  ขอมูลเกี่ยวกับแนวความคิด ทฤษฎีและหลักการตางๆ ในการพัฒนาหลักสูตร           
ฝกอบรม 
 1.2  ขอมูลเกี่ยวกับแนวความคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการเวลา 
 1.3  ขอมูลเกี่ยวกับนกัศึกษาพยาบาลชั้นปท่ี 1และอาจารยท่ีสอนนักศึกษาพยาบาล 
ช้ันปท่ี 1 คณะพยาบาลศาสตร 
 2.  แหลงขอมูล เคร่ืองมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
 2.1  ขอมูลเกี่ยวกับแนวความคิด ทฤษฎีและหลักการตางๆ ในการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรม  แหลงขอมูลไดแก หนังสือ  เอกสาร  ตํารา และรายงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ   เคร่ืองมือและ          
วิธีการรวบรวมขอมูล ใชการอาน ศึกษา คนควา สรุป และจดบันทึกรวบรวมขอมูล 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 3  ตุลาคม 2550 – มกราคม 2551 

74 

 2.2  ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลา แหลงขอมูล ไดแก  หนังสือ เอกสาร 
ตําราและรายงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เคร่ืองมือและวิธีการรวบรวมขอมูล ใชการอาน ศึกษา คนควา สรุป 
และจดบันทึกรวบรวมขอมูล 
 2.3  ขอมูลเกี่ยวกับนกัศึกษาพยาบาลชั้นปท่ี 1 และอาจารยท่ีสอนนักศึกษาพยาบาล 
ช้ันปที่ 1   
 3.  การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.1  แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของนักศึกษาพยาบาล              
ช้ันปท่ี 1  อายุเกรดเฉล่ีย   เพศ    เหตุผลในการเรียนคณะพยาบาลศาสตร และขอมูลเกี่ยวกับอาจารย
ท่ีสอนนักศึกษาพยาบาลช้ันปท่ี 1 ขอมูลดานสถานภาพสวนตัว เพศ อายุ วุฒิการศึกษาประสบการณ 

การสอน  เปนแบบเลือกตอบ  

  3.2  แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับปญหาการใชเวลาในชีวิตประจําวันของนักศึกษา
ความตองการและความจําเปนในการฝกอบรม เร่ืองการบริหารจัดการเวลา สําหรับนักศึกษา
พยาบาลช้ันปท่ี 1 สรางเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับตามของลิเคร็ท และ
แบบสอบถามเพ่ิมเติม เปนการเติมขอความในชองวาง  สําหรับอาจารยท่ีสอนนักศึกษาพยาบาล         
ช้ันปท่ี 1 สรางแบบสอบถามเพ่ิมเติมแบบเติมชองในชองวางเทานั้น โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้  
 4.   การวิเคราะหขอมูล 
 4.1  ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม  ขอมูลท่ัวไป เกี่ยวกับ สถานภาพสวนตัว  นํามา
วิเคราะหคารอยละ 

 4.2  ขอมูลเกี่ยวกับปญหาในการใชเวลาในชีวิตประจําวัน  ความตองการและ            
ความจําเปนในการฝกอบรม  การบริหารจัดการเวลา นํามาวิเคราะหหาคารอยละ   และคําถาม        
ปลายเปดนํามาจัดเปนเรียงความ 
 ระยะท่ี 2   การยกรางหลักสูตร 
 1.  การกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 จากการศึกษาคนควา สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 
สําหรับการพัฒนาหลักสูตรตามข้ันตอนท่ี 1 ทําใหไดองคประกอบสําหรับพิจารณากําหนด                 
วัตถุประสงคของหลักสูตรการฝกอบรม เร่ืองการบริหารจัดการเวลา สําหรับนักศึกษาพยาบาล         
ช้ันปท่ี 1 ไดแก  องคประกอบดานการสรางเอกสารหลักสูตร องคประกอบดานปญหาในการใช
เวลาในชีวิตประจําวันความตองการและความจําเปนในการพัฒนาความรูเกี่ยวกับหลักการบริหาร
จัดการเวลาและความสําคัญของหลักการบริหารจัดการเวลา เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน               
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ผูวิจัยไดนําองคประกอบท้ังหมดมาพิจารณารวมกับคณะกรรมการภายใน  เพื่อทําการวิพากษ และ
เพื่อกําหนดวัตถุประสงคท่ัวไปและวัตถุประสงคเฉพาะของหลักสูตร เปนลําดับตอมา 

 2.  การคัดเลือก จัดเนื้อหา สาระ และมวลประสบการณ 
                      ผูวิจัยและคณะกรรมการไดวิพากษ เพื่อคัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระและมวล              
ประสบการณ  โดยพิจารณาใหสอดคลองและครอบคลุมวัตถุประสงคของหลักสูตร  ใหมีความ
เหมาะสมกับวัตถุประสงคของหลักสูตร ซ่ึงใหคุณคากับผูท่ีจะเขารับการฝกอบรมตอไป 
 3.  การเลือกวธีิการฝกอบรม และส่ือท่ีใชในการฝกอบรม 
 ผูวิจัยและคณะกรรมการภายใน ไดคัดเลือกวิธีการฝกอบรมท่ีสอดคลอง กับหลักสอน 
ตามทฤษฎี  การเรียนรูของผูใหญไดแก การบรรยาย การศึกษาดวยตนเอง การวิเคราะห สังเคราะห 
และการใหดูแบบท่ีถูกตองและการปฏิบัติการโดยหลักสูตรจะเปนการเนนการปฏิบัติในลักษณะ
กลุมและสวนบุคคล 
 4.  การกําหนดวิธีการประเมินผล 
 การประเมินผลของผูเขารับการฝกอบรมโดยการพจิารณาดังนี ้
 4.1  นักศึกษาที่เขารับการฝกอบรมจะตองเขารวมฝกอบรมไมตํ่ากวา  15 ช่ัวโมง และ  
รวมปฏิบัติงานกลุมทุกคร้ัง 

 4.2  การทดสอบการปฏิบัติงาน งานเดีย่วและงานกลุม 
 4.3  การสังเกตและการสอบปากเปลา  เปนการถามตอบ 
 4.4  การทดสอบโดยขอเขียน 
 4.5  ปฏิกิริยาของผูเขารับการฝกอบรม การเรียนรู พฤติกรรมและผลการฝกอบรม 

 5.  การเขียนยกรางเอกสารหลักสูตร 
 เอกสารหลักสูตรท่ีสรางข้ึนไดกําหนดใหมีองคประกอบตางๆดังนี้ 
  5.1  หลักการและเหตุผล 
 5.2  วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 5.3  การกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 5.4  เนื้อหาสาระของหลักสูตร 
  5.5  คูมือเอกสารหลักสูตรหลักสูตร 
 5.6  เอกสารประกอบคําบรรยาย 
 6.  เอกสารหลักสูตรไดรับการวิพากษ  3 คร้ังดวยกันไดแก 
 6.1  การวิพากษคร้ังท่ี 1  

 คร้ังท่ี 1   วันท่ี  10 มีนาคม 2549 
 เร่ือง        การกําหนดหมวดวิชา  
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 จากการศึกษาบริบทของนักศึกษาท่ีผานการฝกอบรม รูปญหาเร่ืองการใชเวลาของ
นักศึกษาความตอการและความจําเปนในการการฝกอบ คณะกรรมการไดวิพากษหลักสูตรและ
กําหนดหมวดวิชาหัวขอยอย   

        6.2  การวิพากษคร้ังท่ี 2   
                             คร้ังท่ี 2    วันท่ี  22 เมษายน 2549 
                เร่ือง           การกําหนดวัตถุประสงค หัวขอและองคประกอบตางๆ  

 6.3  การวิพากษคร้ังท่ี 3 
         คร้ังท่ี 3    วันท่ี 25 มิถุนายน 2549    

 เร่ือง         การกําหนดรูปแบบและเนื้อหาเอกสารหลักสูตรฝกอบรม และคูมือ   
    เอกสารหลักสูตร             

การวิพากษท้ัง 3 คร้ังโดยคณะกรรมการ จํานวน 10 คน ซ่ึงคณะกรรมการภายในประกอบดวย
นักศึกษาตางสาขาวิชา  เจาหนาท่ีและคณาจารย   
 ระยะท่ี 3  การหาประสิทธิภาพของหลักสูตร 

1.  ผูวิจัยไดนําเอกสารหลักสูตรใหคณะกรรมการภายใน  วิพากษเอกสารหลักสูตร คร้ัง 
ไดแก วันท่ี  10  มีนาคม 2549  วันท่ี  22 เมษายน   2549     และ   วนัท่ี 25 มิถุนายน 2549 

2.  ผูวิจัยไดนําเอกสารหลักสูตรและ  แบบรายการประเมินเอกสารหลักสูตร ท่ีไดสรางข้ึน 
ใหผูทรงคุณวุฒิ 5 คน  ซ่ึงมาจากคณะกรรมการภายใน  เพื่อหาคาประสิทธิภาพของความเหมาะสม
ของหลักสูตร และผูทรงวุฒิภายนอก 5 คน   เพื่อหาคาประสิทธิภาพความเท่ียงตรงและความ
สอดคลองของเอกสารหลักสูตร 

          3.  รวบรวมผลการประเมิน เพื่อวิเคราะหคุณภาพ 
               ผูวิจัยไดรวบรวมผลการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการภายในจํานวน           

5  คน  และจากคณะกรรมการภายนอก จํานวน 5  คน แลวนํามาวิเคราะหคุณภาพขององคประกอบ
แตละสวนโดยการหาคา รอยละ เฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนท่ีไดจากการประเมิน 
โดยผูทรงคุณวุฒิและรวบรวมขอเสนอแนะในแตละสวนท่ีได เพื่อใชผลการประเมินไปแกไข    
ปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพเหมาะสม  เ ท่ียงตรงและสอดคลองกอนนําไปทดลองใช                        
ในสถานการณจริง 
 4.  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
         สถิติพื้นฐานท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือแจกแจงความถ่ีและหารอยละ (ประคอง   
กรรณสูต,  2538 : 65) 

สูตร  คารอยละของแตละรายการ =  ความถ่ีของรายการนั้น x 100  
                             ความถ่ีท้ังหมด  
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คาความเท่ียงตรงเนื้อหา ใชสูตรการคํานวณดังนี้ (Rowinelli and Hambleton, 1997  อางถึงใน           
ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ, 2539 : 249) 

IOC  =  N
R∑  

เม่ือ IOC  แทน ดัชนีความสอดคลอง 
                ∑R                  แทน ผลรวมความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
   N  แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 
 
ผลการวิจัย 

 ระยะท่ี 1  การศึกษาขอมูลพื้นฐาน ดานบริบทจากนักศึกษาพยาบาลที่ผานการฝกอบรม
พบวามีความตองการและความจําเปนในการฝกอบรมอยูในระดับมาก รอยละ 70 นักศึกษาพยาบาล
ชั้นปที่ 1 พบวา มีความตองการและความจําเปนในการฝกอบรมอยูในระดับมาก รอยละ 56.3
ปญหานักศึกษาสวนใหญใชเวลาไปกับการกับการพูดคุยโทรศัพทหรือพูดคุยกับเพื่อน ทําเกือบทุกคร้ัง 
อยูในระดับมาก  รอยละ 47.5  ปญหาการใชเวลาไมเหมาะสมทําใหเกิดความเครียด อยูในระดับมาก
รอยละ 51.3  และอาจารยท่ีสอนนักศึกษาพยาบาลช้ันปท่ี 1 พบวา มีความตองการและความจําเปน 
ในการฝกอบรม อยูในระดับมากรอยละ 100 ผลที่ไดในระยะที่ 1  รูปญหา ความตองการและ
ความจําเปนในการฝกอบรม 

ระยะท่ี  2   ยกรางหลักสูตร ไดแกการวิพากษหลักสูตร 3 คร้ัง   ผลท่ีไดจากการวิพากษคร้ัง
ท่ี 1 ไดหัวขอในการฝกอบรมและหัวขอยอย  3 หมวดวิชา วิพากษคร้ังท่ี 2 ผลท่ีไดคือ  วัตถุประสงค
ของหัวขอวิชา  แนวการอบรม  เทคนิคการฝกอบรม  การประเมินผล  วิพากษคร้ังท่ี 3  ผลท่ีได 
เอกสารหลักสูตรฝกอบรม และคูมือเอกสารหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการภายในจํานวน 
10 คน ผลวิพากษท้ัง 3 คร้ัง  คิดเปนรอยละ 98   ผลท่ีไดในระยะท่ี 2  ไดรางเอกสารหลักสูตร 

ระยะท่ี 3  หาประสิทธิภาพของหลักสูตร    โดยผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญ 2 กลุม   คือ 
กลุมท่ีหาประสิทธิภาพความเหมาะสม  และหาประสิทธิภาพความเท่ียงตรงและความสอดคลอง   
ของเอกสารหลักสูตร โดยวิธี Focus Group   คร้ังท่ี 1 มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะลําดับแรกคือ      
ควรมีการแกไขสํานวนภาษาระยะเวลาในการฝกอบรมและงบประมาณในการอบรม   Focus Group   
คร้ังท่ี 2 พบวา เอกสารมีความเหมาะสมมาก และหาคาประสิทธิภาพของความเท่ียงตรงและ           
ความสอดคลองของเอกสารหลักสูตร ซ่ึงผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญจากคณะกรรมการภายนอก  
จํานวน 5  คน  ผลของความเท่ียงตรงและความสอดคลอง  อยูในระดับมาก   ต้ังแต .05   ดังนั้นจึงได
เอกสารหลักสูตรฝกอบรม  เร่ืองการบริหารจัดการเวลา  สําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปท่ี 1 คณะ
พยาบาลศาสตรวิทยาลัยมิชชัน    วิทยาเขตมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 
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อภิปรายผล 
1.  การดําเนินงานตามข้ันตอนพัฒนาหลักสูตร ผูวิจัยไดแนวคิดของระบบการพัฒนาของ

สงัด อุทรานันท  มากําหนดข้ันตอนของการพัฒนาหลักสูตร แตไมไดครบองคประกอบท้ัง 6 ระดับ
เพราะผูวิจัยไดดําเนินถึงข้ันตอนการยกรางเอกสารหลักสูตร เพื่อใหไดเอกสารหลักสูตร เพื่อให           
ถูกตองตามระบบ ระเบียบ มีความเหมาะสม  ความสอดคลองและมีคุณภาพ 
 2.  ผลของการพัฒนาหลักสูตร 
 ระยะท่ี 1 นักศึกษามีปญหาเร่ืองการใชเวลาไมเหมาะสม ใชเวลาสวนใหญไปกับ         
การพูดคุยกับเพื่อนหรือการพูดโทรศัพท  ไมสามารถปฏิเสธท่ีมาคุยดวยได แยกงานไมออกวาอะไร
สําคัญกอนหลัง  มีงานมาก   ไมรูจะเร่ิมตนอยางไร  ทําให เกิดความเครียด ทอถอย   การกําหนดเปาหมาย
ชีวิต สวนใหญไมเห็นความสําคัญ ถามีเปาหมายก็ตองทุมเทอยางมาก  หรือไมไดดําเนินตามท่ีกําหนด
ดังนั้น ควรหาวิธีท่ีการที่จะทําใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการเวลา            

 3.  ผลของการยกรางหลักสูตร 

 การยกรางเอกสารหลักสูตรโดยคณะกรรมการภายใน  ในการวิพากษหลักสูตร  ซ่ึงมา
จากอาจารย  ตัวแทนนักศึกษา  หนาท่ี ท่ีมีแตกตางกัน  ทําใหการใหไดขอคิดและมุมมองหลายอยาง
ท่ีดี ซ่ึงมาจากประสบการณหรือส่ิงท่ีประสบอยูและใหความสําคัญของการบริหารจัดการเวลาผลท่ี
ไดคือ ไดหัวขอท่ีอิงกับสภาพความเปนจริงที่ประสบอยู 

 4.  ผลของการหาประสิทธิภาพของเอกสารหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญ ท้ังภายในและภายนอก เปนผูมีประสบการณและมี           
แนวคิดท่ีดี มีความรู ความชํานาญ ทําใหการประเมินหลักสูตร เปนไปตามข้ันตอน และมีคุณภาพ
ในดานความเหมาะสมและความเท่ียงตรง 
 
ขอเสนอแนะ 

1.  ควรมีการสํารวจความตองการและความจําเปนในการฝกอบรม  สําหรับนักศึกษาไทย
ท่ีศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ 
 2.  ควรมีการสํารวจความตองการและความจําเปนในการฝกอบรม สําหรับนักศึกษา         
ตางชาติท่ีศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ 

3.  ควรนําเอกสารหลักสูตรฝกอบรมนําไปปฏิบัติจริง 
4.  ควรมีการฝกอบรมอยางตอเนื่อง เพื่อจะไดติดตามผลผูเขารับการฝกอบรมและเพ่ือหา        

ประสิทธิภาพผลของเอกสารหลักสูตรหลังจากนําไปใชจริง 
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