รายงานการคัดสรร วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
ปีการศึกษา 2554

สานักวิจัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ประจาปีการศึกษา 2554

สารบัญ
หน้า
การเลือกองค์ความรู้
กลุ่มเป้าหมาย
สรุปผลข้อมูล
 วัตถุประสงค์ที่ใช้ในการวิจัย
 ประชากร
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 ผลการวิจัย
 ข้อเสนอแนะ

1
1
4
4
6
7
8
9
11

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 1 รายละเอียดงานวิจัยที่นามาคัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้
ตารางที่ 1.1 วัตถุประสงค์ที่ใช้ในการวิจัย
ตารางที่ 1.2 ประชากร
ตารางที่ 1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ตารางที่ 1.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที่ 1.5 ผลการวิจัย

2
4
6
7
8
9

1

รายงานการคัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
ปีการศึกษา 2554
การเลือกองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทาวิจัยทั้งวิจัยตามศาสตร์และ
วิจัยการเรียนการสอน ซึ่งในปีการศึกษา 2554 มีผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จตามกาหนดเวลาเป็นจานวน
มาก สานักวิจัย จึงได้ร วบรวม คัดสรร ผลงานวิจัยของอาจารย์นักวิจัยในมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษา
สถานะงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2554 โดยนาไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัด
หมวดหมู่องค์ความรู้ และจาแนกเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และผล
ที่ได้จากการวิจัย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจ และเพื่อให้คณะต่าง ๆ สามารถนาองค์
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้
ดังนั้นการคัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ จึงเป็น
ความรู้ ที่จ าเป็ น เร่ งด่ว นที่จ ะต้ องดาเนินการจากผลงานวิจัย ในปี การศึกษา 2554 ของแต่ล ะกลุ่ ม
สาขาวิชา จานวน 12 เรื่อง แบ่งเป็นงานวิจัยของกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จานวน 3 เรื่อง
กลุ่ มสาขาวิช าวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จานวน 3 เรื่อง และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์จานวน 6 เรื่อง
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายการจัดการความรู้ ได้แก่ คณะ /สาขาวิชาต่าง ๆจานวน 12 คณะ และอาจารย์
ทั้ ง หมด 22 คน ได้ แ ก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ คณะเภสั ช ศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะการบิน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะ
นิเทศศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และบัณฑิตวิทยาลัย(ศึกษาศาสตร์)
วัตุประสงค์สาคัญของการจัดการความรู้งานวิจัยนี้ เพื่อศึกษาสถานงานวิจัยของอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2554
ขั้นตอนการจัดการความรู้ได้ดาเนินการตามแผนงานที่กาหนด ดังนี้
1.จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิจัย โดยกาหนดประเด็นความรู้ด้านการวิจัย 3 เรื่อง
ได้แก่ 1.ระเบียบวิธีวิจัย: การกาหนดประเด็นปัญหาวิจัย 2.การใช้สถิติ และ 3.การเขียนบทความวิจัย
รวมทั้งสิ้น จานวน 4 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 เรื่อง การกาหนดปัญหาการวิจัย วันที่ 27 กรกฎาคม 2554 โดยจัดแบ่งกลุ่มย่อย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกลุ่มสาขาวิชา เพื่อร่วมกันพัฒนาประเด็นปัญหาการวิจัยให้ชัดเจนเมื่อเริ่มต้น
ทางานวิจัย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 31 คน จาก 9 คณะ

2

ครั้งที่ 2 เรื่องการเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย วันที่ 18 มกราคม 2555 โดยคัดเลือกงานวิจัยเพื่อ
นาสู่กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 23 คน จาก 7 คณะ
ครั้งที่ 3 เรื่อง จรรยาบรรณและการเขียนบทความวิจัย วันที่ 25 มกราคม 2555 โดยแบ่ง
กลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มสาขาวิชา เสนอร่างบทความวิจัยซึ่งอยู่ในขั้นตอนการเตรียมเสนอบทความวิจัย
ตีพิมพ์เผยแพร่ร่วมกันนาเสนอประเด็นปัญหาในการเขียนบทความวิจัย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน
จาก 10 คณะ
ครั้งที่ 4 เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานวิจัย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 การ
จัดแบ่งกลุ่มงานวิจัย ตามความก้าวหน้าในแต่ละขั้นตอนของโครงการวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ทางานวิจัยร่วมกัน
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 45 คน จาก 12 คณะ
2.การคัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย ปีการศึกษา 2554 เพื่อศึกษา
สถานะงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2554 เป็นด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเนื้อหา
ด้านประชากร ด้านเครื่องมือ ด้านสถิติ ด้านผลการวิจัย ด้านข้อเสนอแนะ เป็นต้น (รายละเอียดตาม
ตารางที่ 1.1 – 1.5)
3.นาผลรายงานการคัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย ปีการศึกษา 2554
เผยแพร่ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ตารางที่ 1 รายละเอียดงานวิจัยที่นามาคัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้
คณะวิชา
รายชื่อนักวิจัย
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1.คณะ
1.อ.สุทธีพร มูลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
2.อ.สุลี ทองวิเชียร
3.อ.สุพัตรา มะปราง
หวาน
2. คณะ
1.อ.สุธาสินี อั้งสูงเนิน
สาธารณสุขศาสตร์ 2.อ.บุญส่ง ไข่เกษ
3.อ.จิรา แก้วดา
3.คณะเภสัช
ศาสตร์

1.อ.อลงกต แสงจันทร์
ฉาย
2.อ.ภาณุวฒ
ั น์ เพ็ญสว่าง
วัธน์

ชื่อเรื่อง

การอ้างอิง

ผลของการสอนโดยใช้กรณีศึกษาผ่านสื่อวีดิทัศน์ใน
วิชาภาวะผู้นาและการจัดการทางการพยาบาลต่อ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาใน
หลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีส
เทิร์นเอเชีย
ประสิทธิภาพของถังดักไขมันที่ทาด้วยวัสดุที่ใช้แล้ว
ในการกาจัดไขมันและน้ามันจากน้าเสียที่เกิดจาก
ครัวและแผงลอยจาหน่ายอาหาร

รายงานวิจัย

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
รายวิชาสถิติประยุกต์ เพื่อการตัดสินใจและการ
ประเมินผลเชิงสถิติ ในงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์

บทคัดย่อ

รายงานวิจัย
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คณะวิชา

รายชื่อนักวิจัย
3.อ.เพชรพงศ์ เพชรี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.คณะ
อ.ธนากร น้าหอมจันทร์
วิศวกรรมศาสตร์

ชื่อเรื่อง

การอ้างอิง

การทดสอบเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ใน
ฉนวนอากาศโดยใช้แกปทรงกลมขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 5 และ 25 เซนติเมตร

รายงานวิจัย

2.คณะการบิน

1.เรืออากาศโทธรรมนูญ
เกียรติกาจร
2.เรืออากาศตรี สุชาติ
คงแสงงาม

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน:
องค์การกากับดูแลกิจการบินพลเรือน

รายงานวิจัย

3.คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ

อ.สุคนทิพย์ คาจันทร์

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ในรายวิชาการศึกษาผู้ใช้

บทคัดย่อ

การศึกษาปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาฝรั่งเศสใน
ตาแหน่งต่าง ๆ ของพยางค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัทฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในหลักสูตรวุฒิบตั ร
ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพนักกฎหมาย

รายงานวิจัย

นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน:
การบูรณการการเรียนแบบชุดวิชานิเทศศาสตร์

บทคัดย่อ

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
รายวิชา ความรูเ้ บื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนในรายวิชา
การวิเคราะห์รายงานทางการเงินของการเรียนการ
สอนโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย: การประยุกต์ใช้การ

รายงานวิจัย

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.คณะศิลปศาสตร์ อ.ศิริวิจติ ร ปานตระกูล

2.คณะนิตศิ าสตร์

3.คณะนิเทศ
ศาสตร์

1.อ.พร ปลื้มโกศล
2.อ.พิมล จงวรนนท์
3.อ.ภัทราวดี มากมี
4.อ.ภัทรมน สาตรักษ์
อ.ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์

4.คณะ
รัฐประศาสน
ศาสตร์
5.คณะ
บริหารธุรกิจ

อ.พรภัทร์ หวังดี

6.บัณฑิตวิทยาลัย
(ศึกษาศาสตร์)

1.ภัทราวดี มากมี
2.ศิริจันทรา พลกนิษฐ์

อ.ศุภลักษณ์ บุญถนอม

รายงานวิจัย

บทคัดย่อ

รายงาน
วิจัย
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คณะวิชา

รายชื่อนักวิจัย

ชื่อเรื่อง

การอ้างอิง

วิเคราะห์เชิงสาเหตุ

จากงานวิจัยดังกล่าวสามารถสรุปผลได้ดังนี้
1.1 วัตถุประสงค์ที่ใช้ในงานวิจัย
จากการศึกษาวัตถุที่ใช้ในการศึกษา พบว่า งานวิจัยทั้ง 12 เรื่อง สามารถวิเคราะห์เป็นกลุ่ม
สาขาวิชาได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่ม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รายละเอียดดังตารางที่ 1.1

รายชื่ออาจารย์ผู้ทาวิจยั

ศึกษา/พัฒนา
การเรียนการสอน
PBL/ผลการเรียนรู้
จากกรณีศึกษา

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1.อ.สุทธีพร มูลศาสตร์,

อ.สุลี ทองวิเชียร และ
อ.สุพัตรา มะปรางหวาน
2.อ.สุธาสินี อั้งสูงเนิน,
อ.บุญส่ง ไข่เกษ และ

เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์
ก่อน-หลังการ
เรียนการสอน
PBL

ศึกษา
ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร

เปรียบเทียบ
ความแตกต่าง
ของตัวแปร





ความ
พึงพอใจ

ศึกษาปัญหา/
พัฒนาศักยภาพ
กลุ่มเป้าหมาย

อื่นๆ



*
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อ.จิรา แก้วดา
3.อ.อลงกต แสงจันทร์ฉาย

,อ.ภาณุวัฒน์ เพ็ญสว่างวัธน์
และ อ.เพชรพงศ์ เพชรี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.อ.ธนากร น้าหอมจันทร์
5.เรืออากาศโทธรรมนูญ

เกียรติกาจร และ
เรืออากาศตรีสุชาติ
คงแสงงาม
6.อ.สุคนทิพย์ คาจันทร์

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7.อ.ศิริวิจิตร ปานตระกูล
8.อ.พร ปลื้มโกศล,
อ.พิมล จงวรนนท์,
อ.ภัทราวดี มากมี และ
อ.ภัทรมน สาตรักษ์
9.อ.ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์

10.อ.พรภัทร์ หวังดี
11.อ.ศุภลักษณ์ บุญถนอม
12.อ.ภัทราวดี มากมี และ
อ.ศิริจันทรา พลกนิษฐ์
รวม (เรื่อง)
5

**














4



2



2





5



***

4

3

ตารางที่ 1.1 วัตถุประสงค์ที่ใช้ในงานวิจัย
* ศึกษาประสิทธิภาพของถังดักไขมันที่ใช้ในการกาจัดน้าเสียจากครัวและแผงลอยจาหน่ายอาหาร ลดปัญหามลพิษตั้งแต่ต้นกาเนิด และ
ลดการเกิดมลพิษในแหล่งน้าตามธรรมชาติ
** ทดสอบหาค่าความคลาดเคลื่อนของแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ในฉนวนอากาศ เมื่อใช้ขนาดของอิเล็กโตรดทรงกลมที่ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานกาหนด
*** พัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์เอเชียที่ผู้วิจยพัฒนาขึ้นกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์

จากตารางจะเห็นได้ว่า
1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีงานวิจัยจานวน 3 เรื่อง พบว่า วัตถุประสงค์ที่ใช้ใน
งานวิจัยเพื่อ

6

ศึกษาผลของการสอนโดยใช้กรณีศึกษาผ่านสื่อวีดิทัศน์ต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และอื่นๆ เช่น ศึกษาประสิทธิภาพของถังดักไขมัน
ที่ใช้ในการกาจัดน้าเสียจากครัวและแผงลอยจาหน่ายอาหาร เป็นต้น
2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีงานวิจัยจานวน 3 เรื่อง พบว่า วัตถุประสงค์ที่ใช้
ในงานวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าของนักศึกษา ผลการเรียนรู้จากการเรียนการ
สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
และอื่นๆ เช่น ทดสอบหาค่าความคลาดเคลื่อนของแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ในฉนวนอากาศ เมื่อใช้
ขนาดของอิเล็กโตรดทรงกลมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานกาหนด เป็นต้น
3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีงานวิจัยจานวน 6 เรื่อง พบว่า
วัตถุประสงค์ที่ใช้ในงานวิจัยเพื่อ สร้างชุดการเรียนการสอน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาก่อนและหลังการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียน
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ความพึงพอใจของนักศึกษา และปัญหา/การพัฒนาศักภาพของกลุ่มเป้าหมาย เช่น การอ่านออกเสียง
ถูกและการออกเสียงผิดของนักศึกษา ผลิตภาพและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เป็นต้น
จากงานวิจัย ทั้งหมด 12 เรื่อง พบว่า ผู้ วิจัยกาหนดวั ตถุประสงค์หลักๆ คือ การศึกษา/
พัฒนาการเรียน การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากกรณีศึกษา การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัว แปร เช่น รู ป แบบการเรี ย นต่อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น การ
เปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปร เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังการ
เรี ย นรู้ เป็ น ต้ น ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษา และศึ ก ษาปั ญ หา/การพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
กลุ่มเป้าหมาย เช่น นักศึกษา อาจารย์ เป็นต้น

1.2 ประชากร
จากการศึกษาประชากร พบว่า งานวิจัยทั้ง 12 เรื่อง สามารถวิเคราะห์กลุ่มประชากรที่ใช้
รายละเอียดดังตารางที่ 1.2
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ตารางที่ 1.2 ประชากร
รายชื่ออาจารย์ผู้ทาวิจัย

นักศึกษา(คน)
20-50 51
ขึ้นไป

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1.อ.สุทธีพร มูลศาสตร์,อ.สุลี ทองวิเชียร
และ อ.สุพัตรา มะปรางหวาน
2.อ.สุธาสินี อั้งสูงเนิน, อ.บุญส่ง ไข่เกษ
และ
อ.จิรา แก้วดา
3.อ.อลงกต แสงจันทร์ฉาย, อ.

ภาณุวัฒน์ เพ็ญสว่างวัธน์ และ อ.
เพชรพงศ์ เพชรี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.อ.ธนากร น้าหอมจันทร์
5.เรืออากาศโทธรรมนูญ เกียรติกาจร

และ
เรืออากาศตรีสุชาติ คง
แสงงาม
6.อ.สุคนทิพย์ คาจันทร์

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7.อ.ศิริวิจิตร ปานตระกูล

8.อ.พร ปลื้มโกศล, อ.พิมล จงวรนนท์,
อ.ภัทราวดี มากมี และ อ.ภัทรมน สาต
รักษ์
9.อ.ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์
10.อ.พรภัทร์ หวังดี

11.อ.ศุภลักษณ์ บุญถนอม

12.อ.ภัทราวดี มากมี และ อ.ศิริจนั ทรา
พลกนิษฐ์
รวม (เรื่อง)
6

ระดับชั้นปี
1

2

3

อื่นๆ
4


*



















4

**
1

3

3

2

2

*ครัวและแผงลอยจาหน่ายอาหารในชุมชนซอยโซดา เขตดุสิต กทม.
**อาจารย์ประจาในมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

จากงานวิจัยทั้งหมด 12 เรื่อง พบว่า ผู้วิจัยใช้ประชากรส่วนใหญ่ 20 - 50 คน ใช้นักศึกษา
ในชั้นปีที่ 2 และ 3 มากที่สุด และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 น้อยที่สุด นอกจากนักศึกษาแล้วยังมีประชากร
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กลุ่ มอื่น เช่น อาจารย์ ป ระจ าในมหาวิทยาลัยอีส เทิร์นเอเชีย 51 คนขึ้นไป และครัว และแผงลอย
จาหน่ายอาหารในชุมชนซอยโซดา เขตดุสิต กทม. เป็นต้น
1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
จากการศึกษาเครื่องมือทิ่ใช้ในการวิจัย พบว่า งานวิจัยทั้ง 12 เรื่อง มีเครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา รายละเอียดดังตารางที่ 1.3
ตารางที่ 1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
รายชื่ออาจารย์ผู้ทาวิจัย

สื่อ/แผนการ แบบทดสอบ/ แบบสอบถาม
สอน/ชุดการ
แบบวัด
/ความพึง
สอน
ผลสัมฤทธิ์
พอใจ

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1.อ.สุทธีพร มูลศาสตร์,

อ.สุลี ทองวิเชียร และ
อ.สุพัตรา มะปรางหวาน
2.อ.สุธาสินี อั้งสูงเนิน,
อ.บุญส่ง ไข่เกษ และ อ.จิรา แก้วดา
3.อ.อลงกต แสงจันทร์ฉาย,
อ.ภาณุวัฒน์ เพ็ญสว่างวัธน์ และ
อ.เพชรพงศ์ เพชรี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.อ.ธนากร น้าหอมจันทร์
5.เรืออากาศโทธรรมนูญ เกียรติกาจร

และเรืออากาศตรีสุชาติ คงแสงงาม
6.อ.สุคนทิพย์ คาจันทร์
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7.อ.ศิริวิจิตร ปานตระกูล
8.อ.พร ปลื้มโกศล, อ.พิมล จงวรนนท์,
อ.ภัทราวดี มากมี และ
อ.ภัทรมน สาตรักษ์
9.อ.ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์
10.อ.พรภัทร์ หวังดี

11.อ.ศุภลักษณ์ บุญถนอม
12.อ.ภัทราวดี มากมี และ
อ.ศิริจันทรา พลกนิษฐ์
รวม (เรื่อง)
3

แบบ
ประเมินผล
ดาเนินงาน

อื่นๆ

2



*


**















7

7

1
4
2






1
2





รวม

1

***

1
2

****
*****

2
1
3
2

5
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* ถังดักไขมันประดิษฐ์ ปริมาณ 36 ลิตรและกรวยแยกที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าน้ามันและไขมัน
** อุปกรณ์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
*** แบบสังเกตพฤติกรรมทั่วไปและรายงานผลการเรียน
**** แบบสารวจรูปแบบการเรียน
***** แบบวัดความเป็นนักวิจัยและสมรรถภาพการวิจัย

จากงานวิจัยทั้งหมด 12 เรื่อง พบว่า ผู้วิจัยส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือที่สาคัญ จานวน 2 ชิ้น ได้แก่
แบบทดสอบ/แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามทั่วไปและแบบสอบถามความพึงพอใจ
สาหรับแบบประเมินผลการดาเนินงาน มีผู้วิจัยใช้เป็นจานวนน้อย นอกจากนี้ยังมีผู้วิจัยที่ใช้เครื่องมือ
แตกต่างไปจากนี้ ได้แก่ ถังดักไขมันประดิษฐ์ ปริมาณ 36 ลิตรและกรวยแยกที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่า
น้ามันและไขมัน อุปกรณ์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า แบบสังเกตพฤติ กรรมทั่วไปและรายงานผลการเรียน
แบบสารวจรูปแบบการเรียน และแบบวัดความเป็นนักวิจัยและสมรรถภาพการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจาก
ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากงานวิจัยชิ้นอื่น จึงทาให้เครื่องมือที่ใช้มีความแตกต่างกัน
1.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการศึกษาสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า งานวิจัยทั้ง 12 เรื่อง มีการใช้สถิติ
รายละเอียดดังตารางที่ 1.4
ตารางที่ 1.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
รายชื่ออาจารย์ผู้ทาวิจัย

สถิติพรรณนา

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1.อ.สุทธีพร มูลศาสตร์,
อ.สุลี ทองวิเชียร และ
อ.สุพัตรา มะปรางหวาน
2.อ.สุธาสินี อั้งสูงเนิน,
อ.บุญส่ง ไข่เกษ และ อ.จิรา แก้วดา
3.อ.อลงกต แสงจันทร์ฉาย,
อ.ภาณุวัฒน์ เพ็ญสว่างวัธน์ และ
อ.เพชรพงศ์ เพชรี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.อ.ธนากร น้าหอมจันทร์
5.เรืออากาศโทธรรมนูญ เกียรติกาจร
และเรืออากาศตรีสุชาติ คงแสงงาม
6.อ.สุคนทิพย์ คาจันทร์

t-test



สหสัมพันธ์
(Pearson)

ANOVAs







3

2





รวม

1




อื่นๆ



2
1
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รายชื่ออาจารย์ผู้ทาวิจัย

สถิติพรรณนา

t-test

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7.อ.ศิริวิจิตร ปานตระกูล

8.อ.พร ปลื้มโกศล, อ.พิมล จงวรนนท์,

อ.ภัทราวดี มากมี และ
อ.ภัทรมน สาตรักษ์
9.อ.ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์

10.อ.พรภัทร์ หวังดี

11.อ.ศุภลักษณ์ บุญถนอม

12.อ.ภัทราวดี มากมี และ

อ.ศิริจันทรา พลกนิษฐ์
รวม (เรื่อง)
11

สหสัมพันธ์
(Pearson)

ANOVAs

อื่นๆ

1
2







*

5

รวม

2

1

1
2
3
2

1

* การประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีค่าควรจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood=ML) ด้วยโปรแกรม Mplus
จากงานวิจัยทั้งหมด 12 เรื่อง พบว่า ผู้วิจัยส่วนใหญ่ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 2 ประเภท
ได้แก่ สถิติพรรณนา เช่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน นอกจากนี้ผู้วิจัยยังมีการใช้ สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation)
ANOVAs และ อื่นๆ เช่น การประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีค่าควรจะเป็นสูงสุด (Maximum
Likelihood=ML) ตามลาดับ
1.5 ผลการวิจัย
จากการศึกษาผลการวิจัย พบว่า งานวิจัยทั้ง 12 เรื่อง ได้ผลการศึกษา รายละเอียดตามตารางที่ 1.5
ตารางที่ 1.5 ผลการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
รายชื่ออาจารย์ผู้ทาวิจยั

สูงกว่า
(แตกต่าง)

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1.อ.สุทธีพร มูลศาสตร์,
อ.สุลี ทองวิเชียร และ
อ.สุพัตรา มะปรางหวาน
2.อ.สุธาสินี อั้งสูงเนิน,

ไม่
แตกต่าง

ความพึงพอใจ
มาก

ปานกลาง

ผลคะแนนสอบ
สูงกว่า
(แตกต่าง)

ไม่
แตกต่าง

ความ
สัมพันธ์/
ความ
แตกต่าง

ค้นพบ
ปัญหา/
ศักยภาพ
ของกลุ่ม
เป้าหมาย

อื่นๆ



*
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ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
รายชื่ออาจารย์ผู้ทาวิจยั

สูงกว่า
(แตกต่าง)

อ.บุญส่ง ไข่เกษ และ
อ.จิรา แก้วดา
3.อ.อลงกต แสงจันทร์ฉาย,
อ.ภาณุวัฒน์ เพ็ญสว่างวัธน์
และ อ.เพชรพงศ์ เพชรี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.อ.ธนากร น้าหอมจันทร์
5.เรืออากาศโทธรรมนูญ

เกียรติกาจร และเรืออากาศ
ตรีสุชาติ คงแสงงาม
6.อ.สุคนทิพย์ คาจันทร์
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7.อ.ศิริวิจิตร ปานตระกูล
8.อ.พร ปลื้มโกศล,

อ.พิมล จงวรนนท์,
อ.ภัทราวดี มากมี และ
อ.ภัทรมน สาตรักษ์
9.อ.ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์
10.อ.พรภัทร์ หวังดี

11.อ.ศุภลักษณ์ บุญถนอม
12.อ.ภัทราวดี มากมี และ
อ.ศิริจันทรา พลกนิษฐ์
รวม (เรื่อง)
3

ความพึงพอใจ

ไม่
แตกต่าง

มาก

ผลคะแนนสอบ

ปานกลาง

สูงกว่า
(แตกต่าง)





ไม่
แตกต่าง

ความ
สัมพันธ์/
ความ
แตกต่าง

ค้นพบ
ปัญหา/
ศักยภาพ
ของกลุ่ม
เป้าหมาย

อื่นๆ

**











0

4



2

3

***

0






3

2

* ปริมาณไขมันและน้ามันในน้าออกจากระบบครัวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่ร้านอาหารตามสั่งยังเกินมาตรฐาน
** ค่าแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ของอิเล็กโตรดทรงกลมขนาด 25 ซม.ในระยะแกป 1.0 ถึง 2.4 ซม.มีค่าใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานแนะนา
และทดสอบเปรียบเทียบค่าแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ในฉนวนอากาศของอิเล็กโตรดทรงกลมทั้งสองขนาดซึ่งผลที่ได้จากการทดสอบมีค่า
ใกล้เคียงกัน
*** ชุดการเรียนการสอนแบบชุดวิชานิเทศศาสตร์

จากงานวิจัยทั้งหมด 12 เรื่อง พบว่า ผลการวิจัยในด้านการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางด้าน
การเรียนนั้นมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนการสอนสูงขึ้น ด้านผลคะแนนสอบของนักศึกษา ส่วนใหญ่
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นักศึกษามีผลคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน กล่าวคือ นักศึกษามีพัฒนาการด้านการเรียนดี
ขึ้น ส่วนผลการวิจัยในด้านความพึงพอใจของนักศึกษาในการเรียนการสอนนั้นส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก ค้นพบปัญหาและศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย เช่น สาเหตุปัญหาการอ่านออกเสียงพยัญชนะของ
นั ก ศึ ก ษา ผลิ ต ภาพการวิ จั ย ของอาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย อี ส เทิ ร์ น เอเชี ย เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ยั ง ได้
ผลการวิจัย อื่นๆ เช่น ปริ มาณไขมันและน้ามันในน้าออกจากระบบครัว อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่
ร้านอาหารตามสั่งยังเกินมาตรฐาน, ค่าแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ของอิเล็กโตรดทรงกลมขนาด 25 ซม.
ในระยะแกป 1.0 ถึ ง 2.4 ซม.มี ค่ า ใกล้ เ คี ย งกั บ ค่ า มาตรฐานแนะน า ทดสอบเปรี ย บเที ย บค่ า
แรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ในฉนวนอากาศของอิเล็กโตรดทรงกลมทั้งสองขนาดซึ่งผลที่ได้จากการทดสอบ
มีค่าใกล้เคียงกัน และได้ชุดการเรียนการสอนแบบชุดวิชานิเทศศาสตร์ เป็นต้น

1.6 ข้อเสนอแนะ
1.6.1 การนาผลงานวิจัยไปใช้
1. ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน
 รู ป แบบการสอนโดยใช้ ก รณี ศึ ก ษาและสื่ อ วี ดิ ทั ศ น์ ที่ ไ ด้ พั ฒ นาขึ้ น สามารถน าไป
ปรั บ ปรุง ประยุ กต์ในการเรียนการสอนวิชาผู้ นาและการจัดการทางพยาบาลใน
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียในปีการศึกษาต่อไปได้
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 การนารูปแบบไปใช้งานควรปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนได้ตาม
ความเหมาะสม โดยอาจปรั บ บทบาทของผู้ ส อน ผู้ เ รี ย น หรื อ ตามระดั บ
ความสามารถหรือเทคนิคของผู้สอน
 ควรกาหนดสถานการณ์ ปัญหาให้ เหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้ ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้
กระบวนการแก้ปัญหา
 กาหนดแหล่งข้อมูลเพื่อให้ผู้เรียนนามาแก้ปัญหาหรือค้นหาคาตอบได้ ประกอบด้วย
ผู้สอน ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต วีดิทัศน์ บุคลากรต่าง ๆ และแหล่งเรียนรู้ทั้งในและ
นอกมหาวิทยาลัย
 สามารถนาผลการศึกษาวิจัยไปวางแผนเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของ
วิชาอื่นได้
 ควรบรรจุ ห ลั กสู ตรดังกล่ าวไว้ในหลั กสู ตรระดับปริญญาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
เนื่องจากนักศึกษาที่ได้รับการสอนในหลักสูตรวุฒิบัตรภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพ
นักกฎหมายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษแตกต่างกัน
 ควรมีการคัดเลือกนักศึกษาเป็น Placement Test นอกจากจะพิจารณาถึงด้าน
สติปัญญาแล้ว ควรพิจารณาถึงความรับผิดชอบเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของการ
เรียนการสอนด้วย
 ในขณะที่การเรี ยนการสอนอยู่ในช่ว งดาเนินการ ผู้ส อนควรจะให้ความสนใจกับ
กิจ กรรมการเรี ย นการสอนของนักศึกษาอย่างสม่าเสมอ โดยคอยให้ กาลั งใจ ให้
คาแนะนาต่างๆ ซึ่งอาจทาได้โดยแบ่งนักศึกษาออกป็น 2 กลุ่ม โดยควรให้เป็นกลุ่มที่
มีความสามารถใกล้เคียงกัน
 สิ่งสาคัญที่ผู้วิจัยค้นพบในการศึกษานี้ คือ การมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
ควบคู่กับนิติศาสตร์ ถือเป็นแรงกระตุ้และแรงผลักดันให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาสูงมากขึ้น ทาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ควรเน้นการใช้ภ าษาเพื่อการสื่อสารความหมาย
มากกว่าความรู้ ด้านโครงสร้างของภาษา และการใช้รูปแบบภาษาที่หลากหลาย
เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้มาใช้ในชีวิจประจาวัน
 ควรให้ ความส าคัญในการสอนเนื้อหาด้านวัฒ นธรรมควบคู่ไปกับการสอนภาษา
เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและซักถามเมื่อมีข้อสงสัยมากขึ้น
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 ผู้วิจั ยควรปรั บสภาพรูปแบบการเรียนรู้เนื้อหาให้มีความเหมาะสมและการสร้ าง
ทัศนคติที่ดีแก่ผู้เรียนต่อการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในโอกาสต่อไป
 การแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงของนักศึกษา ควรมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1.วิ ธี ก ารทางสรี ศ าสตร์ โดยอธิ บ ายลั ก ษณะการอ่ า นออกเสี ย งพร้ อ ม
ภาพประกอบ แนะนาฐานที่เกิดของเสียง โพรงอากาศในช่องปาก ลักษณะริมฝีปากขณะ
ออกเสียงแต่ละเสียง เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจวิธีการใช้อวัยวะในการเปล่งเสียงและ
สามารถอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง วิธีนี้ผู้สอนสามารถใช้แก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงไม่
ถูกต้อง เกิดจากอิทธิพลการแทรกแซงของภาษาแม่ และภาษาที่สอง เช่น ภาษาอังกฤษ
และแก้ ไ ขปั ญ หาจากความสั บ สนในการอ่ า นออกเสี ย งสระที่ มี ต าแหน่ ง ที่ เ กิ ด เสี ย ง
ใกล้เคียงกัน
2.วิธีการเทียบเสียงต่างในภาษาเดียวกัน โดยใช้คู่เทียบเสียงย่อย เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถแยกแยะความแตกต่างของเสียงที่นามาเปรียบเทียบได้ นอกจากนี้ผู้สอนควรให้
นักศึกษาฝึกอ่านออกเสียงชุดคาศัพท์ เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาสามารถแยกแยะการออก
เสียงดังกว่างได้จริง และผู้สอนไม่ควรเลือกคาศัพท์ที่มีความซับซ้อนมากเกินไปในการ
อ่านออกเสียง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
3.วิธีการเน้นการฟังและการเลียนแบบ ผู้สอนควรใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
เพื่อเสริมทักษะการฟังและฝึ กการอ่านออกเสียงและเลียนแบบเสี ยงจริงจากเจ้าของ
ภาษา ในฐานะผู้วิจัยเป็นผู้สอนวิชาภาษาฝรั่งเศส ผู้สอนควรจัดทาสื่อการสอนที่สามารถ
ฝึกออกเสียง และเลือกคาที่มีความเหมาะสมกับระดับความรู้ของนักศึกษา โดยมีเจ้าของ
ภาษาเป็นต้น แบบ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสฝึกฝนการอ่านออกเสียงภาษาฝรั่งเศษได้
ถูกต้อง
2. การวางแผนการเรียนการสอนระดับคณะ/มหาวิทยาลัย
 คณะพยาบาลสามารถนาผลการศึกษาด้านการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะการคิด
มาใช้ในการวางแผนปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนได้
 ควรพิจารณาลักษณะรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยดูจากผลการเรียนรู้ที่
คาดหวั ง ให้ เ หมาะกั บ วิ ธี ก ารเรี ย นแบบใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน ทั้ ง ด้ า นทั ก ษะและ
กระบวนการ เช่น ให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการค้นหาและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง
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1.6.2.การทาวิจัยต่อไป
1. การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
 ควรมีการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานว่าเหมาะสมกับ
หัวข้อหรือรายวิชาประเถทใด เช่น รายวิชาที่เป็นภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ เป็นต้น
 ควรมีการศึกษาซ้าโดยปรับปรุงวิธีการและรูปแบบที่เป็นจุดอ่อนในการศึกษาหรือ
ทาการศึกษาในลักษณะเดียวกันกับวิชาอื่นหรือสถาบันการศึกษาอื่น เช่น ผู้เรียนใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับ
ชั้นปีอื่น ๆ เป็นต้น
 ควรคัดเลือกตัวแปรอื่นที่ คาดว่ามีความสัมพันธ์กับการคิดอย่างมีวิจารณญาณมา
ศึกษาเพิ่มเติม รวมทั้งการศึกษาในเชิงเหตุและผล
 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในครั้งต่อไปควรศึกษาทั้งสองรายวิชา
และทาการเปรียบเทียบกันเพื่อให้ทราบผลครอบคลุมทุกด้าน
2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
 ควรมีการศึกษาระยะยาว เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะ
นิติศาสตร์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ละเอียด รอบคอบ มากขึ้น
 ควรมีการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียนในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พื้นฐานความรู้
เดิมของผู้เรียน และความคิดเห็นของผู้เรียนในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
 ควรมีการศึกษาวิจัยในลักษณะวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการสอนด้านต่าง ๆ ของอาจารย์ภาษาอังกฤษ เช่น พัฒนา
วิธีการสอนต่างๆ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การ
สอนหลายวิธี และการศึกษาวิธีการฝึกอบรมเพิ่มเติมในการสอนภาษาอังกฤษ เป็น
ต้น
3. อื่นๆ
 ควรพัฒนาแบบสอบถามวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในนักศึก ษาพยาบาล
เพื่อใช้ในการวัดให้มีคุณภาพมากขึ้น
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 ควรมีการวิจัยเพิ่มเติมในด้านการใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา
แนวทางแก้ไ ขและปรั บปรุงสภาพการเรี ยนการสอนภาษาอั งกฤษของหลั ก สู ต ร
นิติศาสตร์บัณฑิตให้ดียิ่งขึ้น
 ควรมีการศึกษาเพื่อแสวงหาวิธีการพัฒนาสมรรถภาพการสอนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาในระดับอื่นๆ เช่น ชั้นปีที่ 3 และ 4 ในคณะอื่นๆ

1.6.3 ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย
 คะแนนผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอยู่ในระดับน้อย
ดังนั้นผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนควรที่จะส่งเสริม สนับสนุน ให้อาจารย์สนใจที่ จะ
ผลิตงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นในรูปแบบนโยบายที่ดึงดูดใจ
 อาจารย์ มหาวิทยาลั ยอีส เทิร์นเอเชียที่มีตาแหน่งทางวิช าการมีคะแนนผลิ ตภาพ
งานวิจัยมากกว่าอาจารย์ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรที่จะมี
นโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการ ส่งผลให้อาจารย์มีผลิต
ภาพการวิจัยเพิ่มขึ้น
 ตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ประสบการณ์วิจัย ดังนั้นหากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น
เอเชียสามารถดึงดูดความสนใจให้อาจารย์ทางานอยู่กับสถาบันได้นานย่อมที่จะส่งผล
ต่อผลิตภาพการวิจัยมากขึ้น
1.6.4 อื่นๆ
 ควรมีการบาบั ดน้ าที่ออกจากร้านอาหารตามสั่งอีกขั้นก่อนปล่ อยออกสู่ แม่น้าล า
คลองหรือท่อสาธารณะ
 ทดสอบเปรียบเทียบค่าแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ในฉนวนอากาศของอิเล็กโตรดทรง
กลมทั้งสองขนาด พบว่า ผลที่ได้จากการทดสอบมีค่าใกล้เคียงกัน โดยมีค่าความ
คลาดเคลื่อนประมาณร้อยละ + -7.5 นาไปสู่การวิเคราะห์ หาค่าตัวประกอบการ
แก้ไขขนาดของอิเล็กโตรดสาหรับระบบวัดและทดสอบทางวิศวกรรมไฟฟ้าแรงดันสูง
ต่อไปในอนาคต
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