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บทคัดย่อ
กำรวิจ ัย ครัง้ นี้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษำผลกำรจัด กำรเรีย นรู้ก ระบวนวิช ำ ภำวะผู้น ำและกำร
บริหำรงำนยุคใหม่ โดยใช้กรณีศกึ ษำ และเพื่อศึกษำข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
กระบวนวิชำ วิชำภำวะผูน้ ำและกำรบริหำรงำนยุคใหม่ โดยใช้กรณีศึกษำ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภู ธร ภำค 5 มี
3 ด้ำน ประกอบด้วย 1) ด้ำนรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 2) ด้ำนพฤติกรรมกำรเรียนรู้ และ 3) ด้ำนควำมรูค้ วำม
เข้ำใจในกำรเรียน
พบว่ำ ระดับควำมคิดเห็นต่อผลกำรจัดกำรเรียนรูก้ ระบวนวิชำ ภำวะผูน้ ำและกำรบริหำรงำนยุคใหม่
โดยใช้กรณีศกึ ษำ ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลีย่ 3.97 เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนทีม่ คี ่ำเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้ำนพฤติกรรมกำรเรียนรู้ อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลีย่ 4.00 รองลงมำ คือ ด้ำนควำมรูค้ วำมเข้ำใจใน
กำรเรียน อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลีย่ 3.96 และด้ำนรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลีย่ 3.95
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึง่ ผู้วจิ ยั ได้รวบรวมควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึง่ มีผลกำรศึก ษำโดยสรุป
ดังนี้ 1) ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้ำนรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรูท้ ม่ี คี วำมถี่สงู สุดคือ กำรนำเสนอรูปแบบ
กำรจัดกำรเรียนรูด้ ี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผเู้ ข้ำรับกำรอบรม 2) ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้ำนพฤติกรรม
กำรเรียนรู้ทม่ี คี วำมถี่สูงสุดคือ ผู้เข้ำรับกำรอบรม แสดงควำมคิดเห็น แลกเปลีย่ นควำมคิดริเริม่ ที่ดี สำมำรถ
เพิม่ ทักษะแนวควำมคิด ทีเ่ ป็ นเหตุผล และนำไปใช้ในกำรปฏิบตั ไิ ด้จริง 3) ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้ำน
ควำมรูค้ วำมเข้ำใจในกำรเรียนทีม่ คี วำมถีส่ งู สุดคือ ควรเพิม่ ชัวโมงเรี
่
ยนเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจในรำยวิชำมำก
ยิง่ ขึน้
คาสาคัญ: กระบวนวิชำภำวะผูน้ ำและกำรบริหำรงำนยุคใหม่

Abstract
The objectives of this study were to examine the results of learning management and to
make the suggestions for improving learning management on leadership and modern management
course provided at Training Center of Provincial Police Region 5. This study focused on three
aspects:1) the forms of learning management 2) the learning behaviors 3) the learning cognition.

The result of the study found that, overall, the opinions toward learning management were
at a high level with the means of 3.97. When considering each aspect, the highest means was the
learning behaviors getting the high level with the mean of 4.00, followed by the learning cognition
was at a high level with the means of 3.96, and the forms of learning management were at a high
level with the means of 3.95, respectively.
In regard to the study, the suggestions are 1) the appropriate forms of learning
management benefit the trainees 2) the trainees’ sharing of the initiatives enhance the rational and
practical ideas 3) increasing the class duration in order to gain more understanding in each course.
Key words: Leadership and Modern Management Course

บทนา
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
หมวด 4 ได้ระบุถงึ แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำไว้ในมำตรำ 24 ในเรื่องของกำรจัดกำรกระบวนกำรเรียนรูโ้ ดยให้
สถำนศึกษำและหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง ดำเนินกำรจัดเนื้อหำสำระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำมสนใจและ
ควำมถนัดของผูเ้ รียน ฝึกทักษะกระบวนกำรคิด กำรจัดกำร กำรเผชิญสถำนกำรณ์ และกำรประยุกต์ควำมรูม้ ำ
ใช้เ พื่อ ป้ อ งกัน และแก้ไ ขปั ญ หำ จัด กิจ กรรมให้ผู้เ รีย นรู้จ ำกประสบกำรณ์ จ ริง จัด กำรเรีย นกำรสอนโดย
ผสมผสำนสำระควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ ส่งเสริมสนับสนุ นให้ผู้สอนสำมำรถจัดบรรยำกำศ สภำพแวดล้อมสื่อกำร
1
เรียนกำรสอนและสิง่ อำนวยควำมสะดวก เพื่อให้ผเู้ รียนเกิดกำรเรียนรูแ้ ละมีควำมรอบรู้
กำรเรีย นกำรสอนปั จ จุ บ ัน ต้ อ งจัด กำรเรีย นกำรสอนให้เ กิด กำรเรีย นรู้ เพื่อ ให้ผู้เ รีย นมีค วำมรู้
ควำมสำมำรถพัฒนำตนเองตำมศักยภำพของผูเ้ รียน โดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสำคัญทีส่ ดุ หรือผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลำง
เป็ นข้อกำหนดสำหรับใช้ในกำรควบคุมและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมกับสังคมในยุคปั จจุบนั ที่
มุ่ ง เน้ น ศัก ยภำพ และควำมพร้ อ มของผู้ เ รี ย นที่ จ ะได้ ร ับ ทัง้ ควำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจ และประสบกำรณ์ ท่ี
สถำบันกำรศึกษำสำมำรถดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อก่อให้เกิดกำรพัฒนำต่อผูเ้ รียนได้ใช้ศกั ยภำพ
2
ของตนเองอย่ำงเต็มที่
ศูน ย์ฝึ ก อบรมต ำรวจภู ธ รภำค 5 ในฐำนะหน่ ว ยงำนรำชกำรที่มีห น้ ำ ที่ห ลัก ในกำรผลิต พัฒ นำ
บุคลำกรให้แก่สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ จึงต้องดำเนินกำรแก้ไข ปรับปรุง กำรปฏิบตั ริ ำชกำรให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำร และพลวัตรของสังคมอย่ำงต่อเนื่อง ซึง่ จะทำให้ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 มีแนวทำงกำร
ปฏิบ ัติร ำชกำรที่ช ัด เจน รองรับ นโยบำยของรัฐบำล และสำนัก งำนต ำรวจแห่ ง ชำติ ตลอดจนก่ อ ให้เ กิด
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กระทรวงศึกษำธิกำร, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พร้อมกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องและพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.
2545, กรุงเทพมหำนคร: องค์กำรรับส่งสินค้ำและวัสดุภณ
ั ฑ์, 2546.
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สุมน อมรวิวฒ
ั น์, การพัฒนาการเรียนรูต้ ามแนวพุทธศาสตร์. (กรุงเทพมหำนคร: มหำวิทยำลัย
สุโขทัยธรรมำธิรำช, 2542)

ประสิทธิภำพในกำรให้กำรศึกษำ ฝึ กอบรมข้ำรำชกำรตำรวจ ให้เป็ นบุคลำกรที่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่รบั ใช้
ประชำชน และสังคมได้อย่ำงเต็มศักยภำพ
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 ได้ยดึ นโยบำยของรัฐบำล โดยเน้นในภำคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับกำร
ป้ องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรม กฎหมำยและควำมยุติธรรม กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และกำร
เตรียมควำมพร้อมสูก่ ำรเป็ นประชำคมอำเซียน รวมถึงสนองนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรของสำนักงำนตำรวจ
แห่งชำติ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ศูนย์ฝึกอบรมต ำรวจภูธ รภำค 5 มีโครงสร้ำ งกำรบริหำรที่ชดั เจน มีกำร
กำหนดผู้รบั ผิดชอบ และภำรกิจหน้ำที่ให้แก่หน่ วยงำนต่ำงๆ อย่ำงเป็ นระบบ มีหน่ วยงำนภำยใน ทัง้ ฝ่ ำย
อำนวยกำร ฝ่ ำยบริกำรกำรศึกษำ ฝ่ ำยปกครองและกำรฝึ ก และกลุ่มงำนอำจำรย์ ที่ร่วมกันสนับสนุ นให้กำร
ดำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอบรมในหลักสูตรต่ำง ๆ ให้บรรลุผลสำเร็จ ด้ำนจุดอ่อนในกำรบริหำรจัดกำร
งบประมำณดำเนินกำรในกำรจัดกำรอบรมในบำงหลักสูตร ไม่ได้จดั สรรค่ำสำธำรณู ปโภค ไม่ได้รบั จัดสรร
งบประมำณจำกต้นสังกัด สำหรับหลักสูตรทีต่ ้องกำรฝึ กอบรมนอกเหนือจำกหลักสูตรของสำนักงำนตำรวจ
แห่งชำติ ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 มีกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในและภำยนอก มีบุคลำกรด้ำนกำรฝึ ก และมีอำจำรย์ผู้มปี ระสบกำรณ์ และทักษะในด้ำนกำรเรียนกำร
สอนทัง้ ภำคทฤษฎี และปฏิบตั ิ กำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรต่ำงๆ ถูกกำหนดมำจำกคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร
ตำรวจ ทำให้ไม่สำมำรถกำหนดหลักสูตรอื่นๆ เพิม่ เติม ตำมควำมเหมำะสมของพืน้ ทีไ่ ด้ กำรแก้ไขหลักสูตรมี
ขัน้ ตอนและใช้เวลำมำก ท ำให้ไ ม่สำมำรถปรับ เปลี่ยนให้ทนั กับสถำนกำรณ์ ไม่ ไ ด้ร ับ กำรสนับ สนุ น ด้ำ น
งบประมำณเพื่อกำรวิจยั ทำงวิชำกำร กำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อกำรเรียนกำรสอนยังมีขอ้ จำกัด ทัง้ ในเรื่องของ
เทคโนโลยี และงบประมำณ สถำนที่ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 ตัง้ อยู่พ้นื ที่ท่ที ำกำร ณ ตำบลปง
ยำงคก อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง จำนวน 240 ไร่ มีอำคำรเรียน (1 อำคำร) ห้องประชุม (จำนวน 3 ห้อง)
และอำคำรกองร้อย (จำนวน 3 กองร้อย รวม 6 อำคำร) ทำให้สำมำรถรองรับผูเ้ ข้ำอบรมประมำณ 720 คน
และพืน้ ทีใ่ นควำมดูแล ณ หมู่บำ้ นป่ ำเหียง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปำง อีกจำนวนประมำณ 350
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ไร่
จำกควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำในกำรจัดกำรเรียนรูด้ งั กล่ำวข้ำงต้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะ
ศึกษำกำรจัดกำรเรียนรู้กระบวนวิชำ ภำวะผู้นำและกำรบริหำรงำนยุคใหม่ โดยใช้กรณีศกึ ษำ ผู้เข้ำรับกำร
อบรมหลักสูตรกำรฝึ กอบรมข้ำรำชกำรตำรวจชัน้ ประทวนยศดำบตำรวจ อำยุ 53 ปี ขน้ึ ไปเพื่อเลื่อนตำแหน่ ง
และเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็ นชัน้ สัญญำบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก “กดต.” พ.ศ. 2557 ในศูนย์ฝึกอบรม
ตำรวจภูธร ภำค 5 เพื่อนำไปสู่กำรปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรูใ้ ห้กบั ผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม ได้มโี อกำส
เรีย นรู้ใ นประเด็น ที่ต นเองสนใจ ซึ่ง อยู่ใ นขอบข่ำ ยของเนื้ อ หำวิช ำที่จ ะท ำให้ผู้เ ข้ำ รับ กำรอบรมมีค วำม
กระตือรือร้นมำกยิง่ ขึน้ นำไปสูผ่ ลสัมฤทธิในเรื
์ ่องของกำรเรียนรูเ้ พิม่ ขึน้ ส่งผลให้กำรปฏิบตั หิ น้ำทีบ่ ริกำรทีด่ ี ให้
กำรบริกำรประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกร ให้ทนั ต่อสังคมโลกทีม่ กี ำร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ เพื่อรับใช้ประชำชนให้ตรงกับควำมคำดหวังของประชำชน และเป็ นที่ยอมรับของ
ประชำชน
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ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5, แผนปฏิ บตั ิ ราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557. (ศูนย์
ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5, 2557).

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษำระดับควำมคิดเห็นต่อผลกำรจัดกำรเรียนรูก้ ระบวนวิชำ ภำวะผูน้ ำและกำรบริหำรงำน
ยุคใหม่ โดยใช้กรณีศกึ ษำ หลักสูตร กดต.
2. เพื่อศึกษำข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรูก้ ระบวนวิชำ วิชำภำวะผูน้ ำและ
กำรบริหำรงำนยุคใหม่ โดยใช้กรณีศกึ ษำ หลักสูตร กดต.
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั จากการศึกษา
1. ทำให้ทรำบถึงระดับควำมคิดเห็นต่ อ ผลกำรจัดกำรเรียนรู้กระบวนวิชำ ภำวะผู้น ำและกำร
บริหำรงำนยุคใหม่ กรณีศกึ ษำ หลักสูตร กดต.
2. ผลกำรศึกษำทีไ่ ด้จำกกำรวิจยั ในชัน้ เรียนในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรูก้ ระบวนวิชำ วิชำภำวะ
ผูน้ ำและกำรบริหำรงำนยุคใหม่ โดยใช้กรณีศกึ ษำ หลักสูตร กดต. สำมำรถเป็ นข้อมูลแนวทำงนำไปปรับใช้ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ส่งผลให้กำรปฏิบตั หิ น้ำทีบ่ ริกำรประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รับใช้ประชำชนให้
ตรงกับควำมคำดหวังของประชำชน และเป็ นทีย่ อมรับของประชำชน

วิ ธีการศึกษา
กำรศึกษำวิจยั ในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำผลกำรจัดกำรเรียนรูก้ ระบวนวิชำ ภำวะผูน้ ำและกำร
บริหำรงำนยุคใหม่ โดยใช้กรณีศกึ ษำ หลักสูตร กดต. และเพื่อศึกษำข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรูก้ ระบวนวิชำ วิชำภำวะผูน้ ำและกำรบริหำรงำนยุคใหม่ โดยใช้กรณีศกึ ษำ หลักสูตร กดต. 3 ด้ำน
ประกอบด้วย 1) ด้ำนรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 2) ด้ำนพฤติกรรมกำรเรียนรู้ และ3) ด้ำนควำมรูค้ วำมเข้ำใจใน
กำรเรียน ผูว้ จิ ยั ได้ดำเนินกำรศึกษำค้นคว้ำโดยลำดับดังนี้
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในกำรวิจยั
3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
4. กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
5. สถิตทิ ใ่ี ช้ในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชำกรที่ใช้ในวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ผู้เข้ำรับกำรอบรม หลักสูตรกำรฝึ กอบรมข้ำรำชกำรตำ รวจชัน้
ประทวนยศดำบตำรวจ อำยุ 53 ปี ขน้ึ ไปเพื่อเลื่อนตำแหน่ งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็ นชัน้ สัญญำบัตรถึง
ยศร้อยตำรวจเอก “กดต.” พ.ศ. 2557 ในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 จำนวน 351 คน
กลุ่มตัวอย่าง
จำนวนกลุ่มตัวอย่ำง จำกจำนวนประชำกรผู้เข้ำรับกำรอบรม หลักสูตรกำรฝึ กอบรมข้ำรำชกำร
ตำรวจชัน้ ประทวนยศดำบตำรวจ อำยุ 53 ปี ขน้ึ ไป เพื่อเลื่อนตำแหน่ งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็ นชัน้

สัญญำบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก “กดต.” พ.ศ. 2557 ที่มจี ำนวนรวม 351 คน ใช้วธิ คี ำนวณหำจำนวนกลุ่ม
4
ตัวอย่ำงโดยสูตรของทำโร่ยำมำเน่ ดังนี้
n =
N
1+ e2
n =
=
186.95
351
ควำมหมำยของสัญลักษณ์
1 + (351)x0.0025
n : จำนวนกลุ่มตัวอย่ำง
N : จำนวนประชำกร
e : ค่ำควำมคลำดเคลื่อน 0.05
ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่ำงเป็ นผู้เข้ำรับกำรอบรม หลักสูตรกำรฝึ กอบรมข้ำรำชกำรตำรวจชัน้ ประทวน
ยศดำบตำรวจ อำยุ 53 ปี ขน้ึ ไป เพื่อเลื่อนตำแหน่ งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็ นชัน้ สัญญำบัตร ถึงยศร้อย
ตำรวจเอก “กดต.” พ.ศ. 2557 จำนวน 187 คน
วิธกี ำรสุม่ ผูว้ จิ ยั จะทำกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงของผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม หลักสูตรกำรฝึกอบรมข้ำรำชกำร
ตำรวจชัน้ ประทวนยศดำบตำรวจ อำยุ 53 ปี ขน้ึ ไป เพื่อเลื่อนตำแหน่ งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็ นชัน้
สัญญำบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก “กดต.” พ.ศ. 2557 จำกกำรแบ่งห้องเรียนตำมที่ศู นย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร
ภำค 5 ได้แบ่งไว้จำนวน 2 ห้อง เพื่อทำให้ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่ำงครบ 187 คน ผูว้ จิ ยั จึงได้สุ่มจำกลำดับเลขที่
ตัง้ แต่เลขที่ 1 จนครบตำมจำนวนกลุ่มตัวอย่ำงในแต่ละห้อง ดังนี้
ผูเ้ ข้ารับการอบรม
ห้องเรียนที่ 1
ห้องเรียนที่ 2
รวม

ประชากร
176
175
351

กลุ่มตัวอย่าง
94
93
187

ตำรำงที่ 1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในกำรวิจยั ครัง้ นี้เป็ นแบบสอบถำมเกีย่ วกับระดับควำมคิดเห็นต่อผลกำรจัดกำรเรียนรู้
กระบวนวิชำ ภำวะผูน้ ำและกำรบริหำรงำนยุคใหม่ ใน 3 ด้ำน ประกอบด้วย 1) ด้ำนรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
2) ด้ำนพฤติกรรมกำรเรียนรู้ และ3) ด้ำนควำมรูค้ วำมเข้ำใจในกำรเรียน แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถำมสถำนภำพผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม หลักสูตรกำรฝึกอบรมข้ำรำชกำรตำรวจชัน้
ประทวนยศดำบตำรวจ อำยุ 53 ปี ขน้ึ ไปเพื่อเลื่อนตำแหน่ งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็ นชัน้ สัญญำบัตรถึง
ยศร้อยตำรวจเอก เป็ นแบบตรวจสอบรำยกำร (Checklist) ประกอบด้วยคำถำมเกีย่ วกับ เพศ ปฏิบตั หิ น้ำที่
ระดับกำรศึกษำ และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตั งิ ำน
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ประภำพรรณ เส็งวงศ์, การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูด้ ้วยการวิ จยั ในชัน้ เรียน (พิ มพ์ครัง้
ที่ 2). (กรุงเทพมหำนคร: ภำพพิมพ์, 2551), หน้ำ 36.

ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถำมเกี่ยวกับระดับควำมคิดเห็นต่อผลกำรจัดกำรเรียนรูก้ ระบวนวิชำ ภำวะ
ผู้นำและกำรบริหำรงำนยุคใหม่ โดยใช้กรณีศึกษำ หลักสูตร กดต. มีลกั ษณะเป็ นมำตรำส่วนประมำณค่ำ
(Rating Scale) 5 ระดับ คือ ระดับควำมคิดเห็นมำกทีส่ ุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยทีส่ ุด โดยสอบถำมใน 3
ด้ำน คือ
1) ด้ำนรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
2) ด้ำนพฤติกรรมกำรเรียนรู้
3) ด้ำนควำมรูค้ วำมเข้ำใจในกำรเรียน
โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้
ระดับน้อยทีส่ ดุ ให้
1
คะแนน
ระดับน้อย
ให้
2
คะแนน
ระดับปำนกลำง ให้
3
คะแนน
ระดับมำก
ให้
4
คะแนน
ระดับมำกทีส่ ดุ
ให้
5
คะแนน
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถำมข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้กระบวนวิชำ วิชำ
ภำวะผู้นำและกำรบริหำรงำนยุคใหม่ โดยใช้กรณีศกึ ษำ หลักสูตร กดต. โดยใช้แบบสอบถำมปลำยเปิ ด ให้
ผูต้ อบได้เสนอข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปั ญหำในแต่ละด้ำน

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดำเนินกำรเก็บรวบรวมโดยมีขนั ้ ตอนกำรดำเนินงำนดังนี้
1. ทำหนังสือขออนุ ญำตต่อผู้บริหำรศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 เพื่อขออนุ ญำตและขอควำม
ร่วมมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกบุคลำกรในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภำค 5
2. นำแบบสอบถำมส่งไปยังบุค ลำกรในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 ที่เป็ นกลุ่มประชำกรด้วย
ตนเอง
3. ดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้ หมดด้วยตนเอง

การวิ เคราะห์ข้อมูล
สถิตทิ ใ่ี ช้ในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ดำเนินกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทำงสถิติ
โดยเลือกเฉพำะวิธกี ำรวิเครำะห์ขอ้ มูลทีส่ อดคล้องกับควำมมุ่งหมำยของกำรศึกษำ กำรจัดกำรเรียนรูก้ ระบวน
วิชำ วิชำภำวะผูน้ ำและกำรบริหำรงำนยุคใหม่ ใช้สถิตใิ นกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. ค่ำร้อยละ (Percentage) ใช้ในกำรเปรียบเทียบ เพื่อดูกำรกระจำยของข้อมูลและเพื่อนำเสนอ
ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มประชำกรในแต่ละหมวดหมู่ของตัวแปร
2. กำรวิเครำะห์ข้อมูลเกีย่ วกับระดับควำมคิดเห็นผลกำรจัดกำรเรียนรูก้ ระบวนวิชำ วิชำภำวะผูน้ ำ
และกำรบริห ำรงำนยุ คใหม่ โดยใช้ก รณี ศึก ษำ เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยแบบทดสอบวัด ทัก ษะกำรใช้
คอมพิวเตอร์ ด้วยผลประเมินของ ค่ำเฉลีย่ ( ) ดังนี้
ค่ำเฉลีย่ 4.51 – 5.00 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็นอยู่ใน ระดับมำกทีส่ ดุ
ค่ำเฉลีย่ 3.51 – 4.50 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็นอยู่ใน ระดับมำก
ค่ำเฉลีย่ 2.51 – 3.50 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็นอยู่ใน ปำนกลำง

ค่ำเฉลีย่ 1.51 – 2.50 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็นอยู่ใน อยู่ในระดับน้อย
ค่ำเฉลีย่ 1.00 – 1.50 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็นอยู่ใน อยู่ในระดับน้อยทีส่ ดุ

สถิ ติที่ใช้ในการศึกษา
1. ค่ำเฉลีย่ (Mean) โดยใช้สตู ร
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=
คือ ค่ำเฉลีย่
 x คือ ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
n
คือ จำนวนกลุ่มตัวอย่ำง
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2. ค่ำเบีย่ งเบนมำตรฐำน

x
n

คือ
คือ
คือ

ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน
ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
จำนวนกลุ่มตัวอย่ำง

ผลการศึกษา
สรุปผล
จำกผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลสรุปผลกำรศึกษำระดับควำมคิดเห็นต่อผลกำรจัดกำรเรียนรูก้ ระบวนวิชำ
ภำวะผูน้ ำและกำรบริหำรงำนยุคใหม่ โดยใช้กรณีศกึ ษำ ผู้ตอบแบบสอบถำม เป็ นผู้เข้ำรับกำรอบรมทำกำร
เรียนกำรสอน ในหลักสูตรกำรฝึกอบรมข้ำรำชกำรตำรวจชัน้ ประทวนยศดำบตำรวจ อำยุ 53 ปี ขน้ึ ไปเพื่อเลื่อน
ตำแหน่ งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็ นชัน้ สัญญำบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก จำนวน 187 คน พบว่ำ ผล
กำรศึกษำระดับควำมคิดเห็นต่อผลกำรจัดกำรเรียนรูก้ ระบวนวิชำ ภำวะผูน้ ำและกำรบริหำรงำนยุคใหม่ โดยใช้
กรณีศกึ ษำ ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนทีม่ คี ่ำเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้ำนพฤติกรรม
กำรเรียนรู้ อยู่ในระดับมำก รองลงมำ คือ ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเรียน อยู่ในระดับมำก และด้ำน
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ อยู่ในระดับมำก และในแต่ละด้ำนมีผลกำรศึกษำโดยสรุปดังนี้
1) ด้ำนรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยผู้เข้ำรับกำรอบรม ได้แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลกำร
จัดกำรเรียนรู้กระบวนวิชำ ภำวะผู้นำและกำรบริหำรงำนยุคใหม่ โดยใช้กรณีศกึ ษำ ด้ำนรูปแบบกำรจัดกำร
5

ประภำพรรณ เส็งวงศ์, การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูด้ ้วยการวิ จยั ในชัน้ เรียน (พิ มพ์ครังที
้ ่
2). (กรุงเทพมหำนคร: ภำพพิมพ์, 2551), หน้ำ 34.
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เรื่องเดียวกัน, หน้ำ 46.

เรียนรู้ โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ยเป็ นลำดับที่ 3 ใน 3 ด้ำน และเมื่อพิจำรณำเป็ นรำยข้ออยู่ใน
ระดับมำกทุกข้อ ข้อทีม่ คี ่ำเฉลีย่ ลำดับสูงสุดคือ มีกำรระบุแผนกำรเรียนรูไ้ ว้ในรำยวิชำอย่ำงชัดเจน บรรยำกำศ
ในกำรเรียนทำให้รสู้ กึ อิสระในกำรคิดและกำรเสนอเหตุผล และวิธกี ำรสอนช่วยให้ผเู้ ข้ำรับกำรอบรมเกิดควำม
ตื่นตัวในกำรเรียนและกำรศึกษำค้นคว้ำ ส่วนควำมคิดเห็น ผลกำรจัดกำรเรียนรูก้ ระบวนวิชำ ภำวะผูน้ ำและ
กำรบริหำรงำนยุคใหม่ โดยใช้กรณีศกึ ษำ ด้ำนรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ข้อที่มคี ่ำเฉลี่ยลำดับน้ อยที่สุดคือ
บรรยำกำศในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนไม่ทำให้ผเู้ ข้ำรับกำรอบรมเกิดควำมรูส้ กึ อึดอัด
2) ด้ำนพฤติกรรมกำรเรียนรู้ โดยผู้เข้ำรับกำรอบรม ได้แสดงควำมคิดเห็นเกีย่ วกับ ผลกำรจัดกำร
เรียนรูก้ ระบวนวิชำ ภำวะผูน้ ำและกำรบริหำรงำนยุคใหม่ โดยใช้กรณีศกึ ษำ ด้ำนพฤติกรรมกำรเรียนรู้ โดย
ภำพรวมอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลีย่ เป็ นลำดับที่ 1 ใน 3 ด้ำน และและเมื่อพิจำรณำเป็ นรำยข้ออยู่ในระดับมำก
ทุกข้อ ข้อที่มคี ่ำเฉลีย่ ลำดับสูงสุด คือ ผูเ้ ข้ำรับกำรอบรมมีโอกำสซักถำมได้ตำมควำมต้องกำร ผู้เข้ำรับกำร
อบรมมีโอกำสแสดงควำมคิดเห็นในขณะเรียน และผูเ้ ข้ำรับกำรอบรมได้ฝึกกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล ผูเ้ ข้ำรับกำร
อบรมมีควำมมันใจที
่ จ่ ะนำควำมรูท้ เ่ี รียนไปประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์จริง ด้ำนด้ำนพฤติกรรมกำรเรียนรูข้ อ้ ทีม่ ี
ค่ำเฉลีย่ ลำดับน้อยทีส่ ดุ คือ ผูเ้ ข้ำรับกำรอบรมสำมำรถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
3) ด้ำนควำมรูค้ วำมเข้ำใจในกำรเรียน โดยผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม ได้แสดงควำมคิดเห็นเกีย่ วกับ ผลกำร
จัดกำรเรียนรูก้ ระบวนวิชำ ภำวะผูน้ ำและกำรบริหำรงำนยุคใหม่ โดยใช้กรณีศกึ ษำ ด้ำนควำมรูค้ วำมเข้ำใจใน
กำรเรียน โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลีย่ เป็ นลำดับที่ 2 ใน 3 ด้ำน และเมื่อพิจำรณำเป็ นรำยข้ออยู่ใน
ระดับมำกทุกข้อ ข้อทีม่ คี ่ำเฉลีย่ ลำดับสูงสุดคือ ผูส้ อนถ่ำ ยทอดควำมรูโ้ ดยใช้เครื่องมือต่ำงๆ ช่วยให้ผเู้ ข้ำรับ
กำรอบรมเข้ำใจบทเรียนเพิม่ ขึน้ ผูส้ อนสำมำรถนำแนวทำงในกำรเรียนกำรสอนรูปแบบใหม่มำใช้ประยุกต์ใช้
ได้เป็ นอย่ำงดี และโดยภำพรวมควำมรู้ทไ่ี ด้รบั จำกกำรเรียน ทำให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมเข้ำใจทีช่ ดั เจน
มำกขึน้ ส่วนด้ำนควำมรูค้ วำมเข้ำใจในกำรเรียนทีม่ คี ่ำเฉลีย่ ลำดับน้อยทีส่ ดุ คือ ผูส้ อนเพิม่ เติมควำมเข้ำใจด้ำน
ทฤษฎีทม่ี อี ยู่เดิมได้มำกขึน้
ผลกำรศึกษำควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติมอื่นๆ ทีก่ ลุ่มตัวอย่ำงซึง่ เป็ นผูเ้ ข้ำรับกำรอบรมได้
แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับผลกำรจัดกำรเรียนรู้กระบวนวิชำ ภำวะผู้นำและกำรบริหำรงำนยุคใหม่ โดยใช้
กรณีศึกษำ ซึ่งผู้วิจยั ได้รวบรวมควำมคิดเห็นและข้อ เสนอแนะท้ำยคำถำมโดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนคือ 1)
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้ำนรูปแบบกำรจัดกำร เรียนรู้ 2) ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้ำนพฤติกรรม
กำรเรียนรู้ และ 3) ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเรียน ซึง่ มีผลกำรศึกษำโดย
สรุป ดังนี้
1) ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้ำนรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรูค้ อื กำรนำเสนอรูปแบบกำรจัดกำร
เรียนรูด้ ี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผเู้ ข้ำรับกำรอบรม สำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผูเ้ ข้ำรับกำรอบรมให้ดขี น้ึ
และสร้ำงวิสยั ทัศน์ใหม่ให้กบั ผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม ควรจัดให้มเี อกสำรประกอบกำรบรรยำยแจกจ่ำย ควรจัดให้ มี
เอกสำรประกอบกำรบรรยำยแจกจ่ำย และน ำเสนอประสบกำรณ์ มีภำคปฏิบตั ิ ดูงำนในส่ว นที่ตำรวจจะ
นำไปใช้เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ไิ ด้จริง
2) ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้ำนพฤติกรรมกำรเรียนรูท้ ่มี คี วำมถี่สูงสุดคือ ผู้เข้ำรับกำรอบรม
แสดงควำมคิดเห็น แลกเปลีย่ นควำมคิดริเริม่ ที่ดี สำมำรถเพิม่ ทักษะแนวควำมคิด ทีเ่ ป็ นเหตุผล และนำไปใช้
ในกำรปฏิบตั ิได้จริง ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีส่วนร่วมและสำมัคคีในหมู่คณะเป็ นอย่ำงดี และโอกำสแสดงควำม
คิดเห็นในขณะเรียน

3) ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเรียนคือ เวลำมีน้อยทำให้ได้รบั
ควำมรูไ้ ม่ทวถึ
ั ่ ง ควรเพิม่ ชัวโมงเรี
่
ยน ผูส้ อนสร้ำงควำมเข้ำใจในรำยวิชำมำกขึน้ และช่วยให้ผเู้ ข้ำรับกำรอบรม
พัฒนำควำมเข้ำใจ และเชื่อมโยงควำมรูท้ ไ่ี ด้รบั จำกรำยวิชำมำกขึน้

อภิ ปรายผล
กำรวิจยั ในชัน้ เรียนเรื่อง ผลกำรจัดกำรเรียนรูก้ ระบวนวิชำ ภำวะผูน้ ำและกำรบริหำรงำนยุคใหม่โดย
ใช้กรณีศกึ ษำ หลักสูตร กดต. เพื่อศึกษำผลกำรจัดกำรเรียนรูก้ ระบวนวิชำ ภำวะผูน้ ำและกำรบริหำรงำนยุค
ใหม่ และเพื่อศึกษำข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรูก้ ระบวนวิชำ วิชำภำวะผูน้ ำและกำร
บริหำรงำนยุคใหม่ โดยใช้กรณีศกึ ษำ หลักสูตร กดต. นอกจำกนัน้ ยังได้ศกึ ษำข้อเสนอแนะแนวทำงในกำร
พัฒ นำกำรจัด กำรเรีย นรู้ก ระบวนวิช ำ เพื่อ ศึก ษำผลกำรจัด กำรเรีย นรู้ก ระบวนวิช ำ ภำวะผู้น ำและกำร
บริหำรงำนยุคใหม่ เพื่อศึกษำข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรูก้ ระบวนวิชำ วิชำภำวะผูน้ ำ
และกำรบริหำรงำนยุคใหม่ โดยใช้กรณีศกึ ษำ หลักสูตร กดต. อันจะนำไปสูก่ ำรปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนให้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อไป ซึง่ ผลกำรจัดกำรเรียนรูก้ ระบวนวิชำ ภำวะผูน้ ำและกำรบริหำรงำนยุคใหม่ โดย
ใช้กรณีศกึ ษำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก และเมื่อพิจำรณำเป็ นรำยด้ำนทัง้ 3 ด้ำน มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มำกทุกด้ำน ในแต่ละด้ำนสำมำรถอภิปรำยผลกำรศึกษำได้ดงั นี้
1. ด้ำนรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยผูเ้ ข้ำรับกำรอบรมได้แสดงควำมคิดเห็นเกีย่ วกับผลกำรจัดกำร
เรียนรูก้ ระบวนวิชำ ภำวะผู้นำและกำรบริหำรงำนยุ คใหม่ โดยใช้กรณีศกึ ษำ ด้ำนรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลีย่ เป็ นลำดับที่ 3 ใน 3 ด้ำน และเมื่อพิจำรณำเป็ นรำยข้ออยู่ในระดับมำก
ทุกข้อ ข้อที่มคี ่ำเฉลี่ยลำดับสูงสุดคือ มีกำรระบุแผนกำรเรียนรู้ไว้ในรำยวิชำอย่ำงชัดเจน บรรยำกำศในกำร
เรียนทำให้รสู้ กึ อิสระในกำรคิดและกำรเสนอเหตุผล และวิธกี ำรสอนช่วยให้ผเู้ ข้ำรับกำรอบรมเกิดควำมตื่นตัว
ในกำรเรียนและกำรศึกษำค้นคว้ำ ส่วนควำมคิดเห็น ผลกำรจัดกำรเรียนรู้กระบวนวิชำ ภำวะผู้นำและกำร
บริห ำรงำนยุ ค ใหม่ โดยใช้ก รณี ศึก ษำ ด้ำ นรูป แบบกำรจัด กำรเรีย นรู้ข้อ ที่มีค่ ำ เฉลี่ย ล ำดับ น้ อ ยที่สุ ด คือ
บรรยำกำศในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนไม่ทำให้ผเู้ ข้ำรับกำรอบรมเกิดควำมรูส้ กึ อึดอัด ซึง่ สอดคล้องกับบทสรุป
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ทีไ่ ด้จำกกำรวิจยั ในชัน้ เรียนของ ชูวทิ ย์ ไชยเบ้ำ ทีไ่ ด้จดั ทำวิจยั เรื่องกำรศึกษำวิธกี ำรสอนแบบกรณีศกึ ษำ
(Case Study) ทีม่ ตี ่อผลสัมฤทธิทำงกำรเรี
ยนรำยวิชำสังคมวิทยำเบือ้ งต้นเรื่องวัฒนธรรมทีไ่ ด้สรุปว่ำ กำรสอน
์
แบบกรณีศกึ ษำ (Case Study) ที่ทำให้นักศึกษำสำมำรถคิดวิเครำะห์และมองภำพในกำรศึกษำได้อย่ำง
ชัดเจน ได้รบั ควำมสนุกเพลิดเพลิน ไม่เบื่อหน่ ำยทำให้นักศึกษำเกิดกำรเรียนรูไ้ ปในทำงทีด่ ี ซึง่ สอดคล้องกับ
ผลสัมฤทธิทำงกำรเรี
ยนทีต่ งั ้ ไว้ ทีไ่ ด้มุ่งให้ผเู้ รียนได้เลือกศึกษำค้นคว้ำในประเด็นเนื้อหำทีต่ นสนใจและสรุป
์
องค์ควำมรู้เพื่อนำเสนอให้เพื่อนในชัน้ เรียนได้รบั รู้ร่วมกัน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ท่เี พิม่ ขึน้ ด้วย
นอกเหนือจำกบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรูท้ เ่ี ป็ นอิสระ
2. ด้ำนพฤติกรรมกำรเรียนรู้ โดยผู้เข้ำรับกำรอบรม ได้แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลกำรจัดกำร
เรียนรูก้ ระบวนวิชำ ภำวะผูน้ ำและกำรบริหำรงำนยุคใหม่ โดยใช้กรณีศกึ ษำ ด้ำนพฤติกรรมกำรเรียนรู้ โดย
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ชูวทิ ย์ ไชยเบ้ำ, การศึกษาวิ ธีการสอนแบบกรณี ศึกษา (Case Study) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิ ชาสังคมวิทยาเบือ้ งต้นเรือ่ งวัฒนธรรม. วิจยั ในชัน้ เรียนคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏกำแพงเพชร, 2552.

ภำพรวมอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลีย่ เป็ นลำดับที่ 1 ใน 3 ด้ำน และและเมื่อพิจำรณำเป็ นรำยข้ออยู่ในระดับมำก
ทุกข้อ ข้อที่มคี ่ำเฉลีย่ ลำดับสูงสุด คือ ผูเ้ ข้ำรับกำรอบรมมีโอกำสซักถำมได้ตำมควำมต้องกำร ผู้เข้ำรับกำร
อบรมมีโอกำสแสดงควำมคิดเห็นในขณะเรียน และผูเ้ ข้ำรับกำรอบรมได้ฝึกกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล ผูเ้ ข้ำรับกำร
อบรมมีควำมมันใจที
่ จ่ ะนำควำมรูท้ เ่ี รียนไปประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์จริง ด้ำนด้ำนพฤติกรรมกำรเรียนรูข้ อ้ ทีม่ ี
ค่ำเฉลี่ยลำดับน้ อยที่สุดคือ ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
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สรรเพชญ อิสริยวัชำกร กล่ำวว่ำ ลักษณะของกิจกรรมกำรสอนทีด่ ตี ้องเกีย่ วข้องกับสิง่ สำคัญหลำยประกำร
ดังนี้ 1) กิจกรรมกำรเรียนทุกอย่ำงต้องเกีย่ วข้องกับจุดประสงค์ของกำรเรียน 2) กำรจัดลำดับของกิจกรรมกำร
เรียน ต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ทงั ้ 3 ด้ำน คือ ด้ำนพุทธิพสิ ยั ด้ำนจิตพิสยั ด้ำนทักษะพิสยั 3) กิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนควรเหมำะสมกับวัย และควำมพร้อมของผูเ้ รียน 4) กิจกรรมกำรเรียนควรมีกำรจัดลำดับขัน้ ตอน
เพื่อให้กำรเรียนรู้มคี วำมต่อเนื่อง 5) กิจกรรมกำรเรียนควรทำให้เกิดผลดีอย่ำงเต็มที่ ก่อให้เกิดกำรเรียนรู้
เพิม่ ขึน้ 6) กิจกรรมกำรเรียนจะต้องท้ำทำยควำมสนใจของผูเ้ รียน ให้นำสิง่ ทีเ่ รียนในสถำนกำรณ์ในห้องเรียน
ไปใช้ไ ด้จริง ในสถำนกำรณ์ ใหม่ ในชีวิตจริง 7) กิจ กรรมกำรเรีย นเพื่อ เป็ น กำรพัฒ นำแนวคิด ส่ง เสริม ให้
นักศึกษำได้คดิ แบบสืบสวนสอบสวน และแก้ปัญหำตำมแนวทำงของตน และต้องรู้จกั ประเมินควำมคิดของ
ตนเองด้วยและพัฒนำไปสูค่ วำมคิดริเริม่ สร้ำงสรรค์ 8) กิจกรรมกำรเรียนควรให้ผเู้ รียนได้เรียนรูห้ ลำยๆ อย่ำง
กำรจัดกิจกรรมทีน่ ักศึกษำได้มโี อกำสสังเกต วิเครำะห์ และอภิปรำย โดยใช้ส่อื กำรเรียนต่ำงๆ มำประกอบ
กิจกรรม 9) กิจกรรมกำรเรียนควรมีลกั ษณะเปิ ดกว้ำงแก่ผเู้ รียน ให้มลี กั ษณะที่แตกต่ำงกันทัง้ ในด้ำนเนื้อหำ
และแนวควำมคิด กิจกรรมลัก ษณะนี้ไม่จำเป็ นจะต้องมีคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว แต่เป็ นกำรให้
นักศึกษำรูจ้ กั ใช้ควำมคิดอย่ำงมีเหตุผล
3. ด้ำนควำมรูค้ วำมเข้ำใจในกรณีศกึ ษำ ด้ำนควำมรูค้ วำมเข้ำใจในกำรเรียน โดยผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม
ได้แสดงควำมคิดเห็นเกีย่ วกับ ผลกำรจัดกำรเรียนรูก้ ระบวนวิชำ ภำวะผูน้ ำและกำรบริหำรงำนยุคใหม่ โดยใช้
กรณีศกึ ษำ ด้ำนควำมรูค้ วำมเข้ำใจในกำรเรียน โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลีย่ เป็ นลำดับที่ 2 ใน 3
ด้ำน และเมื่อพิจำรณำเป็ นรำยข้ออยู่ในระดับมำกทุกข้อ ข้อทีม่ คี ่ำเฉลีย่ ลำดับสูงสุดคือ ผูส้ อนถ่ำยทอดควำมรู้
โดยใช้เครื่องมือต่ำง ๆ ช่วยให้ผเู้ ข้ำรับกำรอบรมเข้ำใจบทเรียนเพิม่ ขึน้ ผูส้ อนสำมำรถนำแนวทำงในกำรเรียน
กำรสอนรูปแบบใหม่มำใช้ประยุกต์ใช้ได้เป็ นอย่ำงดี และโดยภำพรวมควำมรูท้ ไ่ี ด้รบั จำกกำรเรียน ทำให้ผเู้ ข้ำ
รับกำรอบรมมีควำมเข้ำใจทีช่ ดั เจนมำกขึน้ ส่วนด้ำนควำมรูค้ วำมเข้ำใจในกำรเรียนที่มคี ่ำเฉลีย่ ลำดับน้อยทีส่ ุด
คือ ผู้สอนเพิม่ เติมควำมเข้ำใจด้ำนทฤษฎีท่มี ีอยู่เดิมได้มำกขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจยั ของ วันชัย ปำน
9
จันทร์ ได้ศกึ ษำผลกำรจัดกำรเรียนรูก้ ระบวนวิชำ HRD 4405 ภำวะผูน้ ำในองค์กรโดยใช้กรณีศกึ ษำ พบว่ำ
ผลกำรจัดกำรเรียนรูก้ ระบวนวิชำ HRD 4405 ภำวะผูน้ ำในองค์กรโดยใช้กรณีศกึ ษำโดยภำพรวม อยู่ในระดับ
มำก และเมื่อพิจำรณำเป็ นรำยด้ำนทัง้ 3 ด้ำน มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกที่สุด 1 ด้ำน คือ ด้ำนควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกรณีศกึ ษำ อยู่ในระดับมำก 2 ด้ำน เรียงตำมลำดับดังนี้ ด้ำนรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ และ ด้ำน
พฤติกรรมกำรเรียนรู้ ผลกำรศึกษำควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติมอื่นๆ มีผลกำรศึกษำโดยสรุปดังนี้ 1)
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้ำนรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรูท้ ม่ี คี วำมถีส่ งู สุด คือ ควรจัดให้มกี ำรอภิปรำยกลุ่ม
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สรรเพชญ อิสริยวัชำกร, ทฤษฎีการสอนสู่การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มเวลา. (รำชบุรี :
คณะครุศำสตร์ สถำบันรำชภัฏหมู่บำ้ นจอมบึง, 2546).
9
วันชัย ปำนจันทร์, ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของมหาวิ ทยาลัยรามคาแหง, 2557.

มำกขึน้ เพื่อให้นักศึกษำได้แลกเปลีย่ นควำมคิดเห็นร่วมกัน 2) ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้ำนพฤติกรรม
กำรเรียนรู้ท่มี คี วำมถี่สูงสุดคือลักษณะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็ นส่วนช่วยสนับสนุ นกำรเรียนรู้ท่เี พิม่ ขึ้น
นอกเหนือจำกกำรฟั งบรรยำยเพียงอย่ำงเดียว 3) ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กรณีศกึ ษำทีม่ คี วำมถี่ สูงสุดคือกำรใช้กรณีศกึ ษำมีสว่ นช่วยให้นกั ศึกษำเกิดควำมรูค้ วำมเข้ำใจในกำรเรียนรูใ้ น
เชิงพฤติกรรม มุมมองและแนวคิดของควำมเป็ นผู้นำได้มำกขึน้ 4) ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้ำนอื่น ๆ
เพิม่ เติมทีม่ คี ่ำเฉลีย่ สูงสุดคือช่วยให้เกิดทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ให้กบั ผูเ้ รียน และสอดคล้องกับงำนวิจยั ของ
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นิวตั ิ จันทรำช เรื่อง ผลของกำรใช้วธิ กี ำรศึกษำแบบกรณีศกึ ษำในรำยวิชำ MGT351 พฤติกรรมองค์กำรและ
กำรพัฒนำองค์กำร ซึง่ ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของนักศึกษำในกำรเข้ำร่วมกระบวนกำรเรียนรูโ้ ดยใช้
กรณีศกึ ษำ พบว่ำ ผูท้ ต่ี อบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมกระบวนกำรเรียนรูโ้ ดยกรณีศกึ ษำอยู่
ในระดับมำก
ข้อเสนอแนะ
จำกผลกำรวิจยั เรื่อง ผลกำรจัดกำรเรียนรูก้ ระบวนวิชำ ภำวะผูน้ ำและกำรบริหำรงำนยุคใหม่ โดยใช้
กรณีศกึ ษำ หลักสูตร กดต. 3 ด้ำน ประกอบด้วย 1) ด้ำนรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 2) ด้ำนพฤติกรรมกำร
เรียนรู้ และ3) ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเรียน ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ ใน
กระบวนวิชำ ภำวะผูน้ ำและกำรบริหำรงำนยุคใหม่ ควรจัดให้มเี อกสำรประกอบกำรบรรยำยแจกจ่ำยก่อนเข้ำสู่
กำรเรียนกำรสอน กำรจัดกำรเรียนรูเ้ น้นกำรอภิปรำยกลุ่ม และนำบทเรียนไปสูภ่ ำคปฏิบตั ิ เพื่อนำไปใช้เพื่อให้
เกิดต่อประชำชนสูงสุด เวลำมีน้อยทำให้ได้รบั ควำมรูไ้ ม่ทวถึ
ั ่ ง ควรเพิม่ ชัวโมงเรี
่
ยนเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจใน
รำยวิชำมำกยิง่ ขึน้
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