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บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื่ อง “การสํารวจความต้องการฝึ กอบรมของอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร” มี
วัตถุประสงค์เพื่อสํารวจความต้องการฝึ กอบรมของคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร และนําไปใช้เป็ น
ข้อมูลในการวางแผนการจัดโครงการฝึ กอบรมได้ตรงตามความต้องการของอาจารย์มากที่สุด กลุ่ม
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 1,292 คน โดยเปิ ดตาราง
ของ Krejcie and Morgan ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 297 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.99 ใช้การสุ่ มตัวอย่าง
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสํารวจ สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสํารวจส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ปฏิบตั ิงานเป็ นอาจารย์สาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มีอายุงานการปฏิบตั ิงานเป็ นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนเรศวร 2 – 5 ปี เคย
ได้รับการฝึ กอบรมด้านการจัดการเรี ยนการสอนที่มหาวิทยาลัยเป็ นผูจ้ ดั ให้บา้ ง แต่นานๆ ครั้ง ไม่
เป็ นประจําทุกปี ช่วงเวลาที่ผตู ้ อบแบบสํารวจเห็ นว่าเหมาะสมและสะดวกจะเข้ารั บฝึ กอบรมมาก
ที่สุด คือ วันพฤหัสบดี เดื อนพฤษภาคม ระหว่างเวลา 9.00 - 12.00 น. (ครึ่ งวันช่ วงเช้า) ในแต่ละ
หลักสู ตรควรใช้เวลา 1 – 3 ชัว่ โมง (ครึ่ งวัน) และสถานที่จดั ฝึ กอบรมควรจัดภายในมหาวิทยาลัย
นเรศวร ผูต้ อบแบบสํารวจส่ วนใหญ่ตอ้ งการให้มหาวิทยาลัยจัดโครงการฝึ กอบรมด้านการจัดการ
เรี ยนการสอนให้เป็ นประจําทุกปี ต้องการให้มีการจัดโครงการฝึ กอบรมด้านการจัดการเรี ยนการ
สอนจํานวน 1 – 2 ครั้งต่อปี และหัวข้อที่ผตู ้ อบแบบสํารวจต้องการเข้ารับการฝึ กอบรมมากที่สุด คือ
การสร้างนวัตกรรมการเรี ยนรู ้
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Abstract
The purpose of the study of Training needs of Naresuan University Instructors was to
investigate the requirements of training among Naresuan University Instructors so that the
information from the research can be used in planning the future training projects according to
their needs. The population of the study was 1,292 Naresuan University Lecturers, based on
Krejcie and Morgan sample size determination, the samples was 297 by Simple Random
Sampling. The instrument used in the study was questionnaire, then the data was analyzed by
means of frequency and percentage.
The results showed that most of the samples are female and working in Science and
Technology field. Their working periods were approximately 2-5 years, and they have been
occasionally trained in the university, but not every year. They suggested in the research that the
most appropriate and convenient period that should hold trainings was on Thursday in May during
9.00-12.00 A.M. Each training program should take 1-3 hour, and the venue should be within the
university. Most of the samples would like to have the university held training every year, and
there should be more training in learning management 1 or 2 time a year. The popular topic for
training that the instructors were interested was learning innovation.
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