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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาเอกต่อกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการ โดยกลุ่มตัวอย่างวิจัย ได้แก่ นักศึกษา
ปริญญาเอกที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2561 จานวนทั้งสิ้น 21 คน แบ่งเป็นนักศึกษาไทย จานวน 12 คน และนักศึกษาต่างชาติ จานวน 9
คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพ บว่า นักศึกษา
ปริญญาเอกมีระดับความพึงพอใจมาก (ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.50 – 4.49) ต่อกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการทั้ง 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1
(Workshop and Special Talk) และ กิจกรรมที่ 2 (Academic Proficiency Development และ Progress Report) ซึ่งประเมินจากระดับความพึง
พอใจของกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านประเด็นความพึงพอใจ 3 ข้อ ได้แก่ (1) กิจกรรมที่ทางหลักสูตรจัดขึ้นตรงตามความคาดหวังของนักศึกษา (2) ระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรมมีความเหมะสม และ (3) นักศึกษาเต็มใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
คำสำคัญ : ความพึงพอใจ / กิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการ / นักศึกษาปริญญาเอก

กระบวนกำรวิเครำะห์สำเหตุ
ผู้วิจัยมีความสนใจในผลของกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการต่อการมีส่วนร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับ
นักศึกษาปริญญาเอก โดยผลจากงานวิจัยจะทาให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมส่งเสริมวิชาการต่างๆ เป็นการสะท้อนให้เห็ นถึง
ทิศทางและรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาแบบเน้นผู้เรียนเป็นหลัก นอกจากนี้ผลวิจัยที่ได้ยังสามารถนามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบ
การเรียนการสอนให้เกิดความเหมาะสมกับผู้เรียนต่อไปได้

วัตถุประสงค์/วิธีกำรปรับปรุง
เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาเอกต่อ 2 กิจกรรม (Workshop and Special talk) และการติดตามความก้าวหน้าของ
นักศึกษา (Progress Report and Academic Forum)

แผนกำรดำเนินกิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2562

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาเอกต่อกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ
ผลลัพธ์
1). ควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมทำงวิชำกำร
สำหรับกิจกรรมที่ 1
ผลการศึกษาจากนักศึกษาจานวน 21 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1
ซึ่งประกอบด้วยการจัด ประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง (ภำพที่ 1) พบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่สูง ทั้งในเรื่องตรงความคาดหวังของ
นัก ศึกษา ระยะเวลาที่จัด และมีความเต็มใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป
เช่นเดียวกับการจัดบรรยายพิเศษในเรื่อง GIS และ SWAT model มีระดับ
ความพึ งพอใจตรงตามความคาดหวังของนัก ศึก ษา อยู่ ที่ 4.0 และ 4.4
ตามลาดับ
2). ควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมทำงวิชำกำร
ภำพที่ 1 ระดับควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรมที่ 1
สำหรับกิจกรรมที่ 2
ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมส่งเสริม
วิ ช าการอยู่ ในระดับสู ง โดยกิจ กรรมการสัมมนาทางวิชาการทั้ง 2 ครั้ ง
นักศึกษามีความเต็มใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและมี
ความพึง พอใจมาก โดยมี ค่าเฉลี่ย ระดั บความพึ งพอใจ อยู่ที่ 4.3±0.4
และ 4.6±0.5 ตามลาดับ รองลงมาเป็นเรื่องการจัดกิจกรรมตรงตามความ
คาดหวังของนักศึกษา พบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 4.1±0.6 และ 4.3±0.5 ตามลาดับ และสุดท้ายเป็นเรื่อง
ระยะเวลาในการจั ด กิ จ กรรม พบว่ า มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจน้ อ ยกว่ า
ประเด็ น ค าถามอี ก 2 ข้ อ แต่ ยั ง อยู่ ใ นระดั บ ความพึ ง พอใจมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.0±0.5 และ 4.1±0.4 ตามลาดับ โดยรวมภาพของความ
พึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต่ อ การจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ทางวิ ช าการส าหรั บ
ภำพที่ 2 ระดับควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 2 แสดงในภำพที่ 2
ในส่วนของกิจกรรมการรายงานความก้าวหน้า พบว่า กิจกรรมการรายงานความก้าวหน้าที่จัดขึ้นทั้ง 2 ครั้ง นักศึกษามีระดับความพึงพอใจ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อยู่ที่ 4.4 ± 0.5 และ 4.6 ± 0.7 ส่วนเรื่องความคาดหวังของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ อยู่ที่ 4.2 ± 0.9 4.3 ± 0.6 ตามลาดับ สุดท้ายเป็นเรื่องระยะเวลาในการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ อยู่ที่ 4.2 ± 0.7 4.2 ± 0.6
ตามลาดับ โดยภาพรวมของผลระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าอยู่ในระดับพึงพอใจมากถึงพึงพอใจมากที่สุด
3). ผลกำรปรับปรุง
1) ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อระยะเวลาการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาปริญญาเอก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร และ
รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการ
2) ควรศึกษาวิจัยเชิงปริมาณผสานกับเชิงคุณภาพ เช่น การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการ และวัดประสิทธิภาพของรูปแบบการ
จัดกิจกรรมนี้ ด้วยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกับหลังเข้าร่วมกิจกรรม
4). กำรขยำยผล
จากผลการวิจัย พบว่า กิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการ และกิจกรรมการรายงานความก้าวหน้า เป็นการกระตุ้นและพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาปริญญาเอกให้มีความคิดริเริ่มและพัฒนาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง ดังนั้นควรนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (นานาชาติ) เพื่อเพิ่มรูปแบบในการจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลาย อีกทั้งมีการเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งควรเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์มาให้คาแนะนา ทั้งนี้ รูปแบบการนาเสนอ
ผลงานอาจจัดเป็นแบบ Mini conference Criticizing Courses และ Academic Dialogue เป็นต้น

