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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา สาขา
การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์แบบญี่ปุ่น ชัน้ ปี ท่ี 3 คณะบริหารธุรกิจ สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ต่อการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนตามหลักโมโนซุคุริ
กลุ่มเป้าหมายในการวิจยั คือ นักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์แบบ
ญี่ปุ่น รวม 81 คน สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล คือ
แบบสอบถามออนไลน์ ผลการวิจยั พบว่าภาพรวมคะแนนความพึงพอใจที่มี
ต่อการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนตามหลักโมโนซุครุ ิ ทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเจต
คติของนักศึกษาที่มตี ่อการจัดกิจกรรมเสริมการเรียน ด้านผูส้ อนที่จดั กิจกรรม
เสริมการเรียน และด้านประโยชน์ จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ อยู่
ในระดับมาก (𝑋𝑋̅ = 3.71, S.D = 1.10) ปญั หาที่พบ เช่น ความเบื่อหน่ ายหรือ
ความกังวลเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม การมอบหมายงานที่ยงั ไม่เหมาะสมเท่าที่ควร
การพัฒนากิจกรรมเสริมการเรียน เสริมจุดเด่นของกิจกรรมและตัวผูส้ อนที่จัด
กิจกรรม เช่น การเป็ น กิจกรรมที่สอนให้นั กศึกษามีความอดทนและตรงต่อ
เวลา การเปิ ดโอกาสให้นั ก ศึกษามีส่วนร่ วมในการซักถามและแสดงความ
คิดเห็นในการจัดกิจกรรม ให้ดยี งิ่ ขึ้น สามารถช่วยเพิม่ ทัศนคติท่นี ักศึกษามีต่อ
กิจกรรมให้ดยี งิ่ ขึ้นได้

online questionnaires as a collective instrument. The result shows the
total satisfaction of all 3 parts of Monodzukuri principle (The attitudes of
learning activities, the lecturer and the benefits from learning activities)
is in the high satisfy level. (𝑋𝑋̅ = 3.71, S.D = 1.10) The found problems
are the student's boredom or anxiety when they attended the activities,
and the inappropriate assignment. The development of enhanced
learning activities such as add the activity which teach the students to
have more patient and the punctual habit, or allow the students to have
the opportunity to participate more learning activities will help to increase
the student’s attitude of this learning activities.
Keywords: Satisfaction, Learning Activities, Monodzukuri

1) บทนา
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เป็ นความสามารถหรือผลสาเร็จที่ได้รบั
จากกิจ กรรมการเรีย นการสอนเป็ น การเปลี่ย นแปลงพฤติก รรมและ
ประสบการณ์เรียนรู้ทางด้านพุทธิพสิ ยั จิตพิสยั และทักษะพิสยั และยัง
ได้จ าแนกไว้ต ามลัก ษณะของวัต ถุ ประสงค์ข องการเรีย นการสอนที่
แตกต่ า งกัน [1] ความสามารถของผู้เ รี ย น เกิ ด จากผู้เ รี ย นได้ ร ับ
ประสบการณ์ จากกระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยอาจารย์
ต้องศึกษาแนวทางในการวัดและประเมินผล การสร้างเครื่องมือวัดให้มี
คุณภาพ โดยพิจารณาจากการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ให้กบั ผูเ้ รียนตามหลัก โมโนซุริ เป็ นวิธีการเรียนการสอนที่มุ่ ง เน้ น ให้
ผูเ้ รียนได้นาความรู้ท่ไี ด้จากการศึกษานามาประยุกต์ใช้กบั สถานที่จริง
และปฏิบตั ิจริง ซึ่งจะส่งผลต่อจุดประสงค์ของรายวิชา ผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวังและความพึงพอใจ และมาตรฐานการเรียนรู้ท่กี าหนดไว้ โดย
พฤติกรรมที่ตอ้ งการทาการวัดประเมินผูเ้ รียนประกอบด้วย ด้านความรู้

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ, กิจกรรมเสริมการเรียน, โมโนซุครุ ิ
ABSTRACT
This research’s objective is to study the level of satisfaction by the
Monodzukuri Principle of the 3rd year Human Resource Management
students. The population is the 3rd year students in Japanese Human
Resource Management in Business Administration Faculty of Thai-Nichi
Institute of Technology totally 81 students. The analysis statistics are
Frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation. And use the
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ความจา ด้านความเข้าใจ ด้านการนาไปใช้ ด้านการวิเคราะห์ เป็ นการ
วัดความสามารถในการแยกแยะหรือแจกแจง ด้านการสังเคราะห์ และ
ด้านการวัดและประเมินค่า และเนื่องด้วยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่
ได้สนับสนุ นการเรียนการสอนตามหลักโมโนซุคุริ [2] และเป็ นค่านิยม
ร่วมที่อาจารย์ผสู้ อนทุกคนต้อ งยึดถือปฏิบ ัติใ นทุก รายวิชา จึงได้จ ัด
กิจกรรมเสริมการเรียนโดยมอบหมายให้นักศึกษาเป็ นผูด้ าเนินการเอง
อาทิเช่น วางแผน เขียนโครงการ ดาเนินโครงการ จัดสรุปผลการดาเนิน
โครงการตามหลัก Plan-Do-Check-Action : PDCA
ดังนัน้ ผูท้ าวิจยั จึง ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปนุ่ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น ต่อการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนตามหลักโมโนซุคุริ โดย
รวบรวมจาก 3 ด้า นได้แ ก่ ด้า นเจตคติข องนัก ศึก ษาที่มีต่ อ การจัด
กิจกรรมเสริมการเรียน ด้านผูส้ อนที่จดั กิจกรรมเสริมการเรียน และ ด้าน
ประโยชน์ จ ากการเข้า ร่ ว มกิจ กรรมเสริม การเรีย นรู้ เพื่อ ที่จ ะน ามา
วิเคราะห์และนาไปเป็ นแนวทางในการแก้ไขจุดบกพร่องและปรับปรุง
กิจกรรมเสริมการเรียนตามหลักโมโนซุคุริเพื่อให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรม “HR Challenge” กิจกรรม
“สร้างคน สร้างงานกับระบบคุณภาพ สไตล์ญ่ปี นุ่ ”
ผูส้ อน หมายถึง อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปนุ่ ที่มสี ่วนรับผิดชอบและสนับสนุนนักศึกษาในการจัดกิจกรรมเสริม
การเรียนรู้ รวมถึงการประเมินผล
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ กึ ที่ดี ความประทับใจ ความพอใจ
[3] หรือความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
แบบญีป่ นุ่ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่ ต่อการจัด
กิจกรรมเสริมการเรียนตามหลักโมโนซุคุริ
คะแนนความพึงพอใจ หมายถึง คะแนนที่ใช้ในการวัดทัศ นคติท่ี
นักศึกษามีต่อแต่ละหัวข้อที่ถามในแบบสอบถาม โดยอ้างอิงจากทฤษฎี
มาตรวัดของลิเคอร์ท (Likert Scale) [4] โดยไล่จาก 5 คะแนนลงไปถึง
1 คะแนน เกณฑ์ก ารให้ ประกอบด้ว ย 5 คือ ระดับ มากที่สุด 4 คือ
ระดับมาก 3 คือระดับ ปานกลาง 2 คือระดับน้อย และ 1 คือระดับน้อย
ที่สุด
การแปลผลเกณฑ์การประเมิน
4.21-5.00 คือ มากที่สุด
3.41-4.20 คือ มาก
2.61-3.40 คือปานกลาง
1.81-2.60 คือน้อย
1.00-1.80 คือน้อยที่สุด

2) วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์แบบญี่ปนุ่ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่ ต่อ
การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนตามหลักโมโนซุคุริ

สาหรับคาถามที่แสดงทัศนคติทางบวก ถ้ารวมคะแนนทัง้ หมดของ
ผู้ต อบ ถ้า ได้ค ะแนนมากแสดงว่ า ผู้ต อบมีท ัศ นคติท่ีดีต่ อ สิ่ง นัน้ มาก
ในทางตรงข้าม ถ้าได้คะแนนน้อยแสดงว่าผูต้ อบมีทศั นคติท่ไี ม่ดตี ่อสิง่
นัน้ ส่ ว นค าถามที่แ สดงทัศ นคติท างลบ ถ้า รวมคะแนนทัง้ หมดของ
ผู้ต อบได้ค ะแนนมาก แสดงว่ า ผู้ต อบมีท ัศ นคติท่ีไ ม่ ดีต่ อ สิ่ง นัน้ มาก
ในทางตรงข้าม ถ้าได้คะแนนน้อยแสดงว่าผูต้ อบมีทศั นคติท่ดี ีต่อ สิ่ง นัน้
มาก
โมโนซุคุริ (Monodzukuri) มาจากคาสองคาคือ “mono(โมโน) และ
“tsukuri” เป็ นคาว่า “Monodzukuri” โดยคาว่า “โมโน” หมายถึง วัต ถุ
หรือสิง่ ของ ซึ่งไม่ได้หมายถึงสิง่ ของที่จบั ต้องได้อย่างเดียว แต่ยงั รวมถึง
“การใช้ความคิด” ส่วนคาว่า “ทสึคุร”ิ ความหมายทัวไปคื
่ อ การ “ทาหรือ
ผลิต ” สิ่ง ของซึ่ง เป็ น กระบวนการทางกายภาพ นัน่ คือ “โมโนซุ คุริ”
หมายถึง การน าเรื่อ งทางด้า นซอฟต์ท่ีคิด อยู่ใ นสมองมาท าให้เ ป็ น
สิง่ ของที่เป็ นทางด้านฮาร์ด [2]

3) สมมุตฐิ านของการวิจยั
นั ก ศึ ก ษาสาขาการจัด การทรัพ ยากรมนุ ษ ย์แ บบญี่ ปุ่ น คณะ
บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่ มีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมเสริมการเรียนตามหลักโมโนซุคุรอิ ยูใ่ นระดับมาก
4) ขอบเขตของการวิจยั
4.1) เนื้อหาของการวิจยั
แบบสอบถามทางออนไลน์เพื่อประเมินความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมเสริมการเรียนตามหลักโมโนซุคุริ ทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเจตคติ
ของนัก ศึก ษาที่มีต่ อ การจัด กิจ กรรมเสริมการเรีย น ด้า นผู้ส อนที่จ ัด
กิจกรรมเสริมการเรียน และด้านประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
การเรียนรู้
4.2) กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ ม เป้ าหมายในการวิจ ัย ครัง้ นี้ คือ นัก ศึก ษาสาขาการจัด การ
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์แ บบญี่ ปุ่ น คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ชัน้ ปี ที่ 3 สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่ จานวน 81 คน

6) ตัวแปรในการวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ มีตวั แปรที่ใช้ในการวิจยั ดังต่อไปนี้
6.1) ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรได้แก่ สภาพทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมการเรียนที่หลักสูตรจัดขึน้ บ่อยแค่ไหน
กิจกรรมใดบ้างที่นกั ศึกษาเข้าร่วมกรุณาพิมพ์ช่อื กิจกรรมที่นักศึกษาชื่น
ชอบมากที่สุด 3 อันดับ
6.2) ตัวแปรตาม
ตัวแปรได้แก่ ความพึงพอใจ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเสริมการเรียน
ตามหลักโมโนซุคุริ ทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อ

5) นิยามศัพท์เฉพาะ
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบ
ญี่ปุ่น คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 51 คนที่ตอบ
แบบสอบถาม
กิจกรรมเสริมการเรียน หมายถึง กิจกรรมที่ผสู้ อนจัดขึน้ หรือดูแล
ตามหลักโมโนซุคุริ เพื่อพัฒนาองค์ความรูแ้ ละเสริมประสบการณ์ ให้กบั
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การจัดกิจกรรมเสริมการเรียน ด้านผูส้ อนที่จดั กิจกรรมเสริมการเรียน
และ ด้านประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมการเรียนรู้

7.2) แนวความคิดของหลักโมโนซุคุริ
คาว่า "โมโนซูคูร"ิ เป็ นการคิดและทางานอย่างเป็ นระบบแบบญี่ปุ่น
ทาให้ได้สินค้าและบริการถึงมือลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด มี
การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอยู่เสมอ จนนามาซึ่งความสาเร็จ
เป็ น วัฒ นธรรมวิถีญ่ีปุ่น อย่า งแท้จ ริง นับ เป็ น วัฒ นธรรมการบริห าร
จัดการวิถีตะวันออกตามแบบของญี่ปุ่นโดยตรง ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้
ถือเป็ นสิ่งที่เป็ นความภาคภูมิใจของชาติและเป็ นลักษณะเฉพาะเชิงจิต
วิญญาณ เป็ นแบบของการเป็ นผูช้ านาญการแบบช่างฝีมอื แบบญี่ปุ่น ที่
ท าให้ ญ่ี ปุ่ น มีค วามสามารถสู ง ในการด าเนิ น การและการผลิ ต เชิง
อุ ต สาหกรรมสมัย ใหม่ องค์ก รมีค วามแข็ง แกร่ ง สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ในขณะที่ผผู้ ลิตก็ผลิตด้วยจิต
วิญญาณของความเป็ นผูช้ านาญการฝีมอื แบบวิถญ
ี ่ปี นุ่ โดยเฉพาะ ทาให้
บริษทั ใหญ่ ๆ ของญี่ปุ่นมีเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมการบริหารจัดการ
แบบของตนเอง และประสบความสาเร็จอย่างกว้างขวาง [9]
บุคลากรด้านโมโนซุครุ ิ คืออะไร [2]
โมโนซุ คุ ริเ ป็ น กระบวนการทัง้ หมดในการถ่ า ยทอดข้อ มู ล การ
ออกแบบไปยังตัวกลางหรือวัสดุท่ใี ช้ในการผลิต บุคลากรด้านโมโนซุคุริ
จึงเป็ นทรัพยากรบุคคลที่ทางานอยูใ่ นกระบวนการเหล่านี้ทงั ้ หมด กล่าว
ได้ว่า คนที่อยู่ในกระบวนการการตัง้ แต่การออกแบบไปจนถึงคนที่ทา
หน้าที่การตลาดและการขาย คือบุคลากรด้านโมโนซุคุรนิ นเอง
ั่

7) ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้อง
7.1) แนวความคิดด้านความพึงพอใจ
อัญชลี ถนอมทรัพย์ [3] ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจ (Satisfaction)
ั ยที่สาคัญประกาศหนึ่งที่มีผลต่อความสาเร็จของงานให้เป็ น ไป
เป็ นปจจั
ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็ นผลมาจากได้รบั การ
ตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือความต้องการของแต่ละบุคคลในแนวทางที่
เขาพึงประสงค์ มณี โพธิเสน [5] ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า
เป็ นความรูส้ กึ ยินดี เจตคติท่ดี ขี องบุคคล เมื่อได้รบั การตอบสนองความ
ต้องการของตนทาให้เกิดความรูส้ กึ ในสิง่ นัน้ ๆ อเนก กลยนี [6] กล่าวว่า
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ กึ หรือเจตคติต่อการทางาน สรุปได้ว่า
ความพึง พอใจของนัก ศึกษา หมายถึง การที่นัก ศึก ษาได้ร ับในสิ่งที่
ต้องการ แต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่อาจารย์สามารถจัด หาหรือ ท าให้ ไ ด้
โดยไม่ขดั ต่อวัตถุประสงค์หรือความถูกต้องเหมาะสมในการให้บริการ
ทฤษฎีความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญอย่างหนึ่งในการบริก าร
เมื่อ บุ ค คลมีค วามพึง พอใจในการปฏิบ ัติกิจ กรรมแล้ว ย่อ มท าให้มี
ก าลัง ใจจะปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมด้ ว ยความตัง้ ใจ มุ่ ง หวัง ผลให้ ไ ด้ ต าม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ อารุง เหมรา [7] ได้สรุปความสาคัญ
ของความพึงพอใจ คือ . ความพึงพอใจก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจใน
การปฏิบตั เิ พื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่ วยงาน เสริมสร้างให้บุคคล
มีความเข้าใจอันดีต่อกัน และต่อหน่ วยงาน เสริมสร้างความซื่อสัต ย์
ความจงรักภัก ดีต่ อหน่ ว ยงาน ช่ ว ยเกื้อ หนุ น ให้มีกฎเกณฑ์ ระเบีย บ
ข้อบังคับ สามารถใช้บงั คับควบคุมความประพฤติของบุคคลให้อยู่ใ น
ระเบียบวินยั อันดี ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และมีการรวมพลัง
ั
เพื่อขจัดปญหาในองค์
กรร่วมกัน ก่อให้เกิดความเชื่อมั ่นในหน่ ว ยงานที่
ปฏิบตั ิ ช่วยเกือ้ หนุนให้บุคคลเกิดความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมต่างๆ
สรุปได้ว่า องค์ประกอบที่ทาให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน
ั ยเกี่ยวกับ
ได้แก่ ลักษณะงานที่ทา ความก้าวหน้า ความท้าทาย และปจจั
สิ่งแวดล้อมของงาน ได้แก่ การบริหารงาน การนิเทศงาน การส่งเสริม
การติดต่อสื่อสาร สภาพการทางาน กลุ่มงาน และค่าจ้าง การวัดความ
พึง พอใจ โดยวิธีก ารสัม ภาษณ์ นับ ว่ า เป็ น วิธีก ารที่ป ระหยัด และมี
ประสิทธิภาพมากวิธหี นึ่ง [3]
ประโยชน์ท่ไี ด้จากการวัดความพึงพอใจ ทาให้ทราบถึงเรื่องต่างๆ
ที่สาคัญ คือ ทราบถึงความรูค้ วามเข้าใจของนักศึกษามากยิง่ ขึน้ ความ
คาดหวังของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพที่ต้องการ ความต้องการของ
นักศึกษาต้องการได้รบั เพิ่มเติมจากที่มอี ยู่เดิม ความแตกต่างระหว่าง
คุ ณ ลัก ษณะและคุ ณสมบัติข องสิน ค้า และบริก ารที่นักศึก ษาต้องการ
ได้ร ับ จริง ความแตกต่ า งระหว่ า งคุ ณ ภาพของสิ น ค้ า และบริ ก ารที่
ั หาและ
นัก ศึก ษาได้ร ับ จริง ความคิด เห็น ของนัก ศึ ก ษาเกี่ย วกับ ป ญ
อุปสรรคที่สาคัญ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพของบริการให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา
จากการวัดความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการสามารถนามาใช้ป รับปรุง
การผลิ ต การจ าหน่ า ยและการให้ บ ริ ก ารให้ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ [8]

ตารางที่ 1: เงื่อนไขจาเป็ นสาหรับบุคลากรด้านโมโนซุคุริ
คียเ์ วิรด์
หัวใจ
(ความ
ตระหนัก)
ทักษะ
(การ
ปฏิบตั งิ าน)
ร่างกาย
(บทบาทหน้าที่)

จิตสานึกด้านไค
เซ็น
เทคนิคและ
ทักษะขัน้ สูง
ความสามารถใน
การแก้ปญั หา

ความหมาย
ไม่พอใจในสภาพปจั จุบนั และ
มี ค ว า ม ก ร ะ ตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะ
ปรับปรุงให้ดขี ้นึ อยู่ตลอดเวลา
มี เ ท ค นิ ค แ ล ะ ทั ก ษ ะ ฝี มื อ
ระดับสูง และใช้ประโยชน์ ใน
การปฏิบตั งิ าน
ส ร้ า ง ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ผู้ ป ฏิ บั ต ิ ง าน ในการแก้ ไ ข
ปญั หาที่เกิดขึ้นที่หน้างาน

ทักษะพื้นฐานที่จาเป็ นสาหรับบุคลากรด้านโมโนซุครุ ิ
1. ทักษะด้านความคิด (Conceptual Skill)
เป็ นทักษะในการในการจับประเด็นของเหตุการณ์ โดยรอบทัง้ เชิง
โครงสร้างและเชิงแนวความคิด นันคื
่ อ เป็ นความสามารถในการเข้าใจ
เหตุ ก ารณ์ ต่า งๆ ที่เ กิด ขึ้น รอบตัว เปรีย บเทีย บคุ ณสมบัติท งั ้ สามคือ
“หัวใจ ทักษะ ร่างกาย” จะตรงกับคาว่า “ร่างกาย”
2. ทักษะด้านมนุษย์ (Human Skill)
เป็ นความสามารถในการสังเกตและวิเคราะห์คาพูดของผูท้ ่สี นทนา
ด้วย แล้วสามารถโต้ตอบโดยใช้คาพูดหรือการสื่อสารที่เหมาะสม นันคื
่ อ
เป็ นทักษะในการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยการคบหาและ
ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื จาเป็ นต้องมีความเข้าใจความรูส้ กึ ของอีกฝ่า ยหนึ่ง
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ด้วย จึงจะทาให้การสื่อสารระหว่างกันเป็ นไปอย่างราบรื่น เปรียบเทียบ
คุณสมบัตทิ งั ้ สามคือ “หัวใจ ทักษะ ร่างกาย” จะตรงกับคาว่า “หัวใจ”
3. ทักษะด้านการทางาน (Technical Skill)
เป็ นทักษะความชานาญเฉพาะด้านที่จาเป็ นต่อการทางานให้บ รรลุ
นันคื
่ อ เป็ นความรูค้ วามสามารถที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั งิ านในหน้าที่
นัน้ ๆ เปรียบเทียบคุณสมบัตทิ งั ้ สามคือ “หัวใจ ทักษะ ร่างกาย” จะตรง
กับคาว่า “ทักษะ”
ความจาเป็ นของทักษะทัง้ สามนี้สาหรับบุคลากรแต่ละระดับ อาจ
กล่าวได้ว่า ทักษะด้านความคิดมีความจาเป็ นสูงขึน้ ตามตาแหน่ ง งานที่
สูงขึน้
ทักษะที่สาคัญมากที่สุดคือ ทักษะด้านมนุษย์มคี วามสาคัญมากที่สุด
เพราะถึงแม้จะพัฒนาทักษะด้านความคิดและทักษะด้านการทางานให้
สูงขึน้ แค่ไหน ถ้าไม่มที กั ษะด้านมนุษย์ในระดับสูงด้วยย่อมทาให้ประสบ
ปญั หาอย่างแน่ นอน สิ่งสาคัญที่สุดคือ ความสามารถด้านการบริหาร
จัดการคนนันเอง
่

สามารถตอบแบบสอบถามตามมาตราส่วน (Rating Scale ) 5 ระดับ
คือ 1.ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ 2.ไม่เห็นด้วย 3.ไม่แน่ ใจ 4.เห็นด้วย 5.เห็น
ด้วยอย่างยิง่ ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ส่วนคาถามต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของนั
่
กศึกษา มี 3 ข้อ 1) เพศ 2) นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมการเรีย นที่ห ลักสูต รจัดขึ้นบ่อ ยครัง้ แค่ ไหน 3)
กิจกรรมใดบ้างที่นักศึกษาเข้าร่วม (ตอบได้หลายข้อ) และ 4) กรุณา
พิมพ์ช่ อื กิจกรรมที่นักศึกษาชื่นชอบมากที่สุด 3 อันดับ (เรียงจากมาก
ไปน้อย)
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับผลสัมฤทธิในการเรี
์
ยนตามหลักโมโนซุ คุริ
ซึ่งแบ่งเป็ น 3 ด้านคือ ด้านเจตคติของนักศึกษาที่มตี ่อการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียน ด้านผูส้ อนที่จดั กิจกรรมเสริมการเรียน ด้านประโยชน์
จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมการเรียน และด้านข้อเสนอแนะอื่นๆ
9) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิจยั นาผลจากแบบสอบถามผลสัมฤทธิการจั
์ ดกิจกรรมเสริมการ
เรี ย นตามหลัก โมโนซุ คุ ริ กรณี ศึ ก ษานั ก ศึ ก ษาสาขาการจั ด การ
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์แ บบญี่ ปุ่ น ชัน้ ปี ที่ 3 คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มารวบรวมและใช้โปแกรม Microsoft Excel ใน
การหาค่าเฉลี่ยโดยสถิตทิ ่ใี ช้อธิบายข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

7.3) งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
สมหมาย เปี ยถนอม [10] ได้ทาการวิจยั เรื่อง ความพึงพอใจของ
นักศึกษาในการได้รบั บริการจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครปฐม โดย
ผลการวิจยั พบว่า 1) การบริการด้านวิชาการ ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย
3.24 2) การบริการด้านกิจการนักศึกษา ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.28
และการบริก ารด้า นอาคารสถานที่ ระดับ ปานกลาง ค่ า เฉลี่ย 3.02
สมชาย บุญสุ่น [11] ได้ทาเรื่อง ความพึงพอใจของนิสติ ที่มตี ่อการเรียน
การสอนของมหาวิ ท ยาลัย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลัย จัง หวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งผลการวิจยั พบว่า ด้านกิจกรรมส่งเสริมการเรียน
นิสิตให้ความพึงพอใจต่อผู้สอนในการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการเรีย น
การสอนที่มีค วามน่ าสนใจ ชัก จู ง ใจให้นิ สิต มีค วามกระตือรือ ร้น ที่จะ
เรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรม และมีแนวทางสาหรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ควรพิจารณาความเหมาะสมด้านเวลา และ ศิรพิ งษ์ จรัส
โรจนกุล [12] ได้ทาการวิจยั เรื่อง ศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครอง
นักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
ผลการวิจยั พบกว่า ผูต้ อบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้ กครอง
นักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ จานวน 306
คน แสดงความพึงพอใจของผูป้ กครองต่องานฝา่ ยกิจการนักศึกษา โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ได้ค่าเฉลี่ย 3.64 ประกอบด้วย 1) การมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ่ี 3.98 2) การ
จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยให้กบั นักเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.92
และ 3) การดูแลนักศึก ษาเรื่อง การรักษาความสะอาด ระเบียบวินัย
ของครูประจาชัน้ เรีน มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ่ี 3.78

เกณฑ์การแปลผลที่เหมาะสมที่สุดของ Rating Scale
4.21 - 5.00 มากที่สุด
3.41 - 4.20 มาก
2.61 - 3.40 ปานกลาง
1.81 - 2.60 น้อย
1.00 - 1.80 น้อยที่สุด
10) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพศของผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 51 คน ปรากฏว่าเป็ นหญิง 33
คน คิดเป็ นร้อยละ 64.7 เป็ นชาย 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.3 ความถี่ใน
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมการเรียนที่หลักสูตรจัดขึน้ ผลปรากฏว่า เข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมการเรียนทุกครัง้ 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 47 เข้าร่วม
บางครัง้ 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 51 และไม่เคยเข้าร่วม 1 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 2 กิจกรรมที่นักศึกษาเข้าร่วมมากที่สุด ใน 3 อันดับแรก กิจกรรม
นิทรรศการเขียนอักษรญี่ปนุ่ ด้วยพู่กนั จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 90
รองลงมาเป็ นกิจกรรมสร้างคนสร้างงานกับระบบคุณภาพ สไตล์ญ่ปี ุ่น
จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 88 และกิจกรรม Train to The Trainer
จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 86 และกิจกรรมที่นกั ศึกษาเข้าร่ วมน้อย
ที่สุดคือ โครงการพัฒนา Leadership LAB จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 32.00 และเรียนรู้จากฎีกาแรงงาน ซึ่งมีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม 16 คน
คิดเป็ นร้อยละ 32.00 ตามลาดับ

8) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย ครัง้ นี้ คือ แบบสอบถามออนไลน์ เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนตามหลักโมโนซุ
กุ ริ กรณี ศึ ก ษาสาขาการจัด การทรัพ ยากรมนุ ษ ย์แ บบญี่ ปุ่น คณะ
บริห ารธุ ร กิจ สถาบัน เทคโนโลยีไ ทย-ญี่ปุ่น ชัน้ ปี ท่ี 3 โดยนัก ศึก ษา
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เขียนอักษรญี่ปุ่นด้วยพู่กนั สร้างคน สร้างงานกับระบบคุณภาพ สไตล์
ญี่ปนุ่ Train to The Trainer ตามลาดับ
สาหรับส่วนที่ 2 ซึ่งเป็ นคาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมเสริมการเรียนตามหลักโมโนซุคุริ ด้านเจตคติของนักศึกษาที่มี
ต่อการจัดกิจกรรมเสริมการเรียน พบว่า 2 หัวข้อที่นักศึกษาเห็นด้วย
มากที่สุด ได้แก่ กิจกรรมทาให้มคี วามอดทนและตรงต่อเวลา กิจกรรม
ทาให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ่ นื ส่วนหัวข้อที่นักศึกษาเห็น
ด้วยน้อยที่สุด 2 หัวข้อ ได้แก่ รู้สึกกังวลทุกครัง้ เมื่อเข้า ร่วมกิจ กรรม
ข้าพเจ้ารู้สึกเบื่อหน่ ายเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม และหากนาหัวข้อที่แสดง
ทัศนคติเชิงบวก (1.1 และ 1.4-1.18) มาหาค่าเฉลี่ยจะได้ค่า เฉลี่ ย ที่
3.87 ขณะที่หวั ข้อที่แสดงทัศนคติเชิงลบ (1.2-1.3) มีค่าเฉลี่ยที่ 2.97
แสดงว่านักศึกษามีทศั นคติท่ดี ตี ่อการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนขึน้ โดย
ประโยชน์ท่เี ห็นผลได้ชดั เจนมากที่สุ ด คือการทาให้นักศึกษามีความ
อดทนและตรงต่อเวลา รวมถึงการฝึ กความรับผิดชอบต่อ ตนเองและ
ผูอ้ ่นื แต่ในขณะเดียวกันนักศึกษายังมีความรูส้ กึ เบื่อหน่ายและกังวลเมื่อ
เข้าร่วมกิจกรรมอยูใ่ นระดับหนึ่งเช่นกัน
ด้านผูส้ อนที่จดั กิจกรรมเสริมการเรียน พบว่าหัวข้อที่นกั ศึกษาเห็น
ด้ว ยมากที่สุด คือ มีช่ อ งทางในการติด ต่อ สื่อสารที่ส ะดวก เช่ น Line,
Facebook และ e-mail ส่ ว นหัว ข้อ ที่นึ ก ศึก ษาเห็น ด้ว ยน้ อ ยที่ สุ ด คื อ
มอบหมายงานได้อย่างเหมาะสม และค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมทุก หัว ข้อ
เท่ากับ 3.6 แสดงว่านักศึกษามีทศั นคติท่ดี ีต่อผูส้ อนที่จดั กิจกรรมเสริม
การเรียน โดยมองว่าผูส้ อนที่จดั กิจกรรมเสริมการเรียนมีช่องทางให้
นักศึกษาติดต่อสื่อสารที่สะดวก และเปิ ดโอกาสให้นักศึกษาได้ซกั ถาม
และแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม แต่นักศึกษายังมองว่า การ
มอบหมายงานของผูส้ อนที่จดั กิจกรรมเสริมการเรียนยัง ไม่เหมาะสม
เท่าที่ควร
ด้านประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ นักศึกษา
เห็นถึงประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมการเรียนหลายด้า นและ
คิดว่ามีประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเองในการนาความรูท้ ่ไี ด้รบั จากการเข้า
ร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันและถ่ายทอดความรู้สู่บุคคล
ที่นกั ศึกษารูจ้ กั ได้

ตารางที่ 2: ตารางค่าเฉลี่ยรวมความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปนุ่ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปนุ่ ต่อการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนตามหลักโมโนซุคุริ
หัวข้อ
1. ด้านเจตคติของนักศึกษาที่มตี ่อการจัด
กิจกรรมเสริมการเรียน
2. ด้านประโยชน์ จากการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมการเรียน
3.ด้านผูส้ อนที่จดั กิจกรรมเสริมการเรียน
ค่าเฉลี่ยรวม

̅
𝑿𝑿

S.D

ระดับ

3.77

1.06

มาก

3.75

1.10

มาก

3.60
3.71

1.15
1.10

มาก
มาก

ตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อการ
จัดกิจกรรมเสริมการเรียนตามหลักโมโนซุคุริ อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย
3.71 โดยในแต่ละด้านประกอบด้วย ด้านเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมเสริม การเรีย น อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.77 ด้า น
ประโยชน์ จ ากการเข้า ร่ ว มกิจ กรรมเสริม การเรีย น อยู่ใ นระดับ มาก
ค่าเฉลี่ย 3.75 และด้านผูส้ อนที่จดั กิจกรรมเสริมการเรียน อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 3.6 ตามลาดับ
รายหัวข้อกิจกรรมด้านเจตคติของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความพึงพอใจระดับมาก ใน 3 อัน ดับ แรกคือ กิจ กรรมทาให้มีความ
อดทน และตรงต่ อ เวลา ได้ ค่ า เฉลี่ ย 4.17 กิ จ กรรมท าให้ มีค วาม
รับ ผิด ชอบต่ อ ตนเองและผู้อ่ ืน ได้ค่ า เฉลี่ย 4.14 และกิจ กรรมท าให้
ผู้ร ับ ผิด ชอบต่ อ งานสู ง ได้ ค่ า เฉลี่ ย 4.10 ตามล าดับ เจตคติ ข อง
นักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 อันดับแรกคือ รู้สึกกังวลทุกครัง้ เมื่อทาและ
เข้ากิจกรรม ค่าเฉลี่ย 2.94 ข้าพเจ้ารู้สกึ เบื่อหน่ ายเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ า เฉลี่ย 3.00 และข้า พเจ้า รู้สึก สดชื่ น มี ค วามสุ ข ทุ ก ครัง้ เมื่อ ได้ ท า
กิจกรรม ค่าเฉลี่ย 3.35 ตามลาดับ
รายหัว ข้อ กิจ กรรมด้า นผู้สอนที่จดั กิจกรรมเสริมการเรีย นอยู่ใน
ระดับ มาก ได้แ ก่ มีช่ อ งทางในการติดต่ อสื่อสารที่สะดวก เช่ น Line,
Facebook และ e-mail ค่าเฉลี่ย 3.84 เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้ซกั ถาม
และแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 3.80 และติดตามผล
การดาเนินงานอยู่เสมอ ค่าเฉลี่ย 3.77 ตามลาดับ สาหรับหัวข้อที่ได้
คะแนนน้อยที่สุดคือ มอบหมายงานได้อย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 3.15
รายหัวข้อกิจกรรมด้านประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมการ
เรียน สาหรับหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจระดับมากคือ
ได้รบั ประโยชน์จากการจัดกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยที่ 3.85 ส่วนหัวข้อที่
มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจต่ าสุด คือ การเข้าร่วมกิจกรรมท าให้
ท่านรูส้ กึ ภาคภูมใิ จ มีค่าเฉลี่ย 3.62 แต่ยงั อยูใ่ นระดับมาก

12) สรุปผลการวิจยั
ในภาพรวมคะแนนความพึงพอใจที่มีต่อ การจัดกิจกรรมเสริมการ
เรียนตามหลักโมโนซุคุริ ทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเจตคติของนักศึก ษาที่มี
ต่อการจัดกิจกรรมเสริมการเรียน ด้านผูส้ อนที่จดั กิจกรรมเสริมการเรียน
และ ด้านประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ อยูใ่ นระดับ
มาก ตามหลักของ Likert ตามหลักการของโมโนซุคุริ [2] สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ [11] นันหมายความว่
่
านักศึกษามีทศั นคติท่คี ่อนข้างดีต่อ
ทัง้ ตัวกิจกรรม ผูส้ อนกิจกรรม และประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ั
ซึ่งหากสามารถแก้ไขปญหาที
่นกั ศึกษาพบเจอ เช่น การเบื่อหน่ายหรือ
ความกังวลเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม การมอบหมายงานที่ย ังไม่เหมาะสม
เท่าที่ควร รวมถึงการพัฒนากิจกรรมเสริมการเรียน เสริมจุดเด่นของ
กิจ กรรมและตัว ผู้สอนที่จดั กิจกรรม เช่ น การเป็ น กิจกรรมที่สอนให้
นักศึกษามีความอดทนและตรงต่อเวลา การเปิ ดโอกาสให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการซักถามและแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม ให้ดี
ยิง่ ขึน้ จะสามารถช่วยเพิม่ ทัศนคติท่นี กั ศึกษามีต่อกิจกรรมให้ดยี งิ่ ขึน้ ได้

11) อภิปรายผล
จากส่ ว นที่ 1 ด้า นข้อ มู ล นัก ศึก ษา พบว่ า มีนัก ศึก ษาหญิ ง ตอบ
แบบสอบถามมากกว่ านัก ศึกษาชายถึง 15 คนคิด เป็ น ร้อ ยละ 29.4
จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกครัง้ และจานวนนักศึก ษาที่เ ข้า
ร่วมกิจกรรมบางครัง้ แตกต่างกันเพียง 2 คนหรือร้อยละ 4 เท่านัน้ ด้าน
กิจกรรมที่นกั ศึกษาเข้าร่วมมากที่สุด 3 ลาดับแรกได้แก่ นิทรรศการการ
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13) ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
ั
13.1) แนวทางแก้ไขปญหา
1. ปรับลดจานวนกิจกรรมต่อภาคการศึกษาตามความเหมาะสม
โดยคัดเลือกเฉพาะกิจกรรมที่สาคัญตามศาสตร์การบริหารงานบุคคล
หรื อ ปรับ เปลี่ ย นเวลาที่ใ ช้ใ นการอบรม เพื่ อ ลดความเบื่อ หน่ า ยที่
นักศึกษามีเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม
2. ชี้แจงรายละเอียดและลักษณะการดาเนินกิจกรรมให้นักศึกษา
เข้าใจทุกครัง้ เพื่อลดความกังวลของนักศึกษาเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม
3. กากับ ดูแล และสอบถามความคิดเห็นรายบุคคลของนักศึ กษา
มากขึน้ เพื่อนาไปใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุงการมอบหมายงานให้
เหมาะสมยิง่ ขึน้

และเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางสาขาจัดขึน้ ด้วยดีเสมอมา คณะผูว้ จิ ยั ขอน้อบ
เอาความคิดเห็นต่างๆ นามาปรับปรุงการเรียนการสอนให้เห็นผลและดี
ยิง่ ๆขึน้ ไปในปี การศึกษาต่อไป
ท้ายสุดนี้ คุณประโยชน์ของงานวิจยั ครัง้ นี้ คณะผูว้ ิจยั ขอมอบแด่
ครอบครัวที่ให้การสนับสนุนและห่วงใย ตลอดจนครู อาจารย์ทุกคนที่ได้
ประสิทธิประสาทวิ
์
ชาให้แก่ผวู้ จิ ยั ตลอดมา
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13.2) ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
จากการวิจยั ในครัง้ นี้ทาให้ทราบถึงความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อกิจกรรมเสริมการเรียนตามหลักโมโนซุคุริ เป็ นประโยชน์ในการ
นาไปปรับปรุงกิจกรรมเสริมการเรียนที่จะจัดขึน้ ในอนาคตให้ดยี งิ่ ขึน้ แต่
รายงานฉบับนี้ยงั มีจุดอ่อนและแนวทางแก้ไขในการวิจยั ครัง้ นี้ ดังนี้
1. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามสัน้ และใช้ช่องทางใน
การสื่อสารน้อย ทาให้มนี กั ศึกษามาตอบแบบสอบถามเพียง 51 คน จึง
ควรเพิ่มระยะเวลาในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามและเพิ่มช่องทางใน
การสื่อสาร
2. หัว ข้อ ที่ใ ช้ใ นแบบสอบถามควรแก้ห ัว ข้อ ให้มี ล ัก ษณะไปใน
ทิศทางเดียวกันหรือแยกลักษณะของหัวข้อออกจากกันให้ชดั เจนยิง่ ขึน้
3. นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามอาจมีความเข้าใจต่อหัวข้อในแต่ละ
หั ว ข้ อ ไม่ ต รงกั น อาจปรั บ การตอบแบบสอบถามจากการตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ ไปใช้แ บบสอบถามที่เ ป็ น กระดาษแจกให้
นักศึกษาทาพร้อมกันในห้องเรียนแทน
กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิจยั ชัน้ เรียนเรื่อง “ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปนุ่ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปนุ่ ต่อการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนตามหลักโมโนซุคุร”ิ สาเร็จ
ลุ ล่ ว งได้ด้ว ยดีเ นื่ อ งจากได้ร ับ ความช่ ว ยเหลือ จากคณาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจทุกท่าน คณะผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุ ณ
ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ร ังสรรค์ เลิศ ในสัต ย์ คณบดีค ณะบริห ารธุรกิจ
สถาบัน เทคโนโลยีไ ทย-ญี่ปุ่น และอาจารย์เ อิบ พงบุ ห งอ ประธาน
หลัก สู ต รการจัดการทรัพยากรมนุ ษ ย์แ บบญี่ปุ่น เป็ น อย่า งสูง ที่เ ป็ น
แรงผลัก ดัน ให้เ กิด การวิจ ัย ในชัน้ เรี ย นนี้ อีก ทัง้ ยัง คอยกระตุ้ น ให้
คาแนะนา และติดตามผล จนงานวิจยั สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ขอบคุณสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่ ที่ให้การสนับสนุนการทาวิจยั
ในชัน้ เรีย นในครัง้ นี้ และขอบใจลู กศิษย์ส าขาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์แบบญี่ปนุ่ ที่น่ารักทุกคนที่ให้ความร่วมมือ ตอบแบบสอบถามและ
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