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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.สร้างคู่มือการกรอกแบบประเมินผลการปฏบิัติงานของบุคลากรสายวิชาการผา่นการ
เล่าเรื่องด้วยการ์ตูน  2.ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการต่อคู่มือท่ีได้สร้างขึ้นโดยการด าเนินการเป็น 2 ข้ันตอน คือ   
 ขั้นตอนที่  1  การสร้างและหาคุณภาพของคู่มือการกรอกแบบประเมินการปฏิบัติงานสายวิชาการผ่านการเล่าเรื่องด้วย
การ์ตูน  โดยให้ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา  และด้านสื่อ  จ านวนด้านละ  3  ท่าน   พิจารณาความเหมาะสมของคู่มือการกรอกแบบ
ประเมินการปฏิบัติงานสายวิชาการผ่านการเล่าเรื่องด้วยการ์ตูน  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC : Index of item 
objective congruence) 
 ขั้นตอนที่  2  การทดลองใช้คู่มือการกรอกแบบประเมินการปฏิบัติงานสายวิชาการผ่านการเล่าเรื่องด้วยการ์ตูน  ทดลอง
ใช้กับอาจารย์ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จ านวน  20  คน  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  การหาค่าเฉลี่ย (�̅�)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  คู่มือการกรอกแบบประเมินการปฏิบัติงานสายวิชาการผ่านการเล่าเรื่องด้วย
การ์ตูน  และแบบสอบถามความพึงพอใจ  ท่ีมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขั้นตอนที่  1  การสร้างและหาคุณภาพของคู่มือการกรอกแบบประเมินการปฏิบัติงานสายวิชาการผ่านการเล่าเรื่องด้วย
การ์ตูน  มีค่าความดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาและวัตถุประสงค์ (IOC) 0.66-1.00 
 ขั้นตอนท่ี  2  การทดลองหาความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการตอ่คู่มือท่ีไดส้รา้งขึ้นพบว่า  ความรู้ความเข้าใจวิธีการ
กรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.8, S.D. = 0.82) ความพึงพอใจด้านเนื้อหาเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (�̅� = 4.22, S.D. = 0.63) ความพึงพอใจด้านสื่อตัวการ์ตูนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.99, S.D. = 0.63) 

 

ค าส าคัญ:  การพัฒนาคู่มือ, แบบประเมินการปฏิบัติงาน, เล่าเร่ืองด้วยการ์ตูน  
 
 
 
 

Abstract 
 This study primary aims are firstly, to design and develop the performance appraisal manual  for faculty 
members through storying using visualization cartoon techniques; and secondly, to investigate the levels of 
satisfaction among the academic staff towards the initiated manual. At the outset, the manual design and 
quality assessing were carried out through the analysis of the index of item objective congruence (IOC) over 
manual content and media. The evaluation was judged by 3 experts for each category. Then the handbook 
was used for trial observation. Twenty faculty members at College of Industrial Technology, King Mongkut’s 
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University of Technology North Bangkok participated in the phase of trial implementation. The means and 
standard deviations were calculated for data analysis. 

The instruments in the research comprise comic narration handbook for academic staff’s performance 
evaluation in conjunction with a 5-point Likert scale satisfaction survey. As results, the index of item-objective 
congruence measure reveals the homogeneity and quality of the manual (IOC =0.66-1.00).   The participants 
showed relatively high levels of satisfaction towards these following facets:  understanding of the steps involved 
in filling out the evaluation form (�̅� = 3.8, SD = 0.82); content (�̅� = 4.22, SD = 0.63); and positive attitude 
towards the comic media (�̅� = 3.99, SD = 0.63). 
 
Keywords: manual development,  performance appraisal manual, narration in comics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. บทน า 
ความเป็นมาของการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ในระยะเริ่มแรก การประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่มีระบบ 

(Unsystematic) และไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน (casual) การประเมินเป็นแบบง่ายๆ คือ ใช้วิธีการนับผลงานท่ีพนักงานท าได้ เพื่อใช้
เป็นปัจจัยก าหนดว่าใครควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด การประเมินส่วนใหญ่มักใช้วัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่สมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปศตวรรษที่ 17 และได้มีการพัฒนาให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นตามล าดับ
โดยวิธีการประเมินแบบต่างๆ เข้ามาใช้ ซึ่งสวนใหญ่จะแปลความหมายของผลการปฏิบัติงานออกมาเป็นตัวเลข สามารถที่จะปรับ
ระดับตัวเลขเหล่านั้นได้ตามความสามารถของบุคคล ท าให้การประเมินที่มีความแน่นอนมากยิ่งขึ้น องค์ประกอบดังกล่าวนั้นอาจ
ประกอบด้วยคุณลักษณะของบุคคลและผลงานที่ปฏิบัติได้ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพการประเมินผลการปฏิบัติงานในระยะแรกที่
กล่าวมานั้นอยู่ภายใต้สมมติฐานที่ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชา (Supervisor) เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจประเมินผลการ
ปฏิบัติวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สร้างขึ้นจึงมุ่งเน้นไปที่การประเมินคุณลักษณะของบุคคล  (trait) หรือบุคลิกภาพ 
(Characteristic) เป็นส าคัญ (วีระพันธ,์ 2554) 

อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยพบว่าวิธีการประเมินที่เน้นคุณลักษณะของบุคคลหรือบุคลิกลักษณะ นอกจากจะไม่ก่อให้เกิด
ประสิทธิผลในการยกระดับการผลิตและแรงจูงใจของพนักงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการไม่พัฒนาบุคลากรอีกด้วย ต่อมาจึงได้มี
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การศึกษาถึงวิธีการประเมินและปัญหาทางวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานรวมกัน
ระหว่าง  ผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน โดยใช้วิธีการบริหารแบบก าหนดวัตถุประสงค์รวมกัน (Management by Objective) 
เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลส าเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ที่เน้นพฤติกรรมการปฏิบัติงาน หรือผลส าเรจ็
ของงานเป็นส าคัญ (Result Based Approach) โดยสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบตัิงานท่ีวิวัฒนาการมี       3 
แบบคือ  

1) แบบไม่เป็นระบบ ไมมีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน  
2) การประเมินแบบมีระบบและเป็นแบบดั้งเดิม (Traditional) ซึ่งประเมินทั้งคุณลักษณะประจ าตัว ผลงานหรือทั้งสอง

อย่าง 
  3) วิธีการทางพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งเน้นการก าหนดเป้าหมายรวมกัน (Mutual Goal Setting) (อลงกรณ์ และสมิต, 2546) 
ตามหลักการที่ถูกต้องแล้ว การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Performance Appraisal) เป็นกระบวนการที่ช่วย

ให้พนักงานด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการท างานให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ของกิจกรรมนั้น โดยมุ่งสนับสนุนต่อเป้าหมายขององค์การ 
โดยใช้ตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators) ที่สะท้อนถึงงานของพนักงานแต่ละคนว่าจะท าอะไรให้ได้ผลอย่างไรในระดับใด
เป็นอย่างต่ าการวัดผลงานจึงเป็นการวัดที่ตัวงานเป็นหลัก อันเป็นแนวทางการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ในขณะเดียวกนยังมี
การประเมินวิธีการท างานที่สนับสนุนให้พนักงานท างานได้ผลส าเร็จตามเป้าหมาย หรือท างานได้ผลดียิ่งขึ้น และเพื่อเป็น
หลักประกันถึงความส าเร็จของงานที่จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนมีการน าเอาสมรรถนะหลัก (Core Competency) ได้แก่ พฤติกรรมหรือ
ทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานให้ประสบผลส าเร็จ มาเป็นปัจจัยหนึ่งในการประเมินรวมถึงน ามาเป็นข้อมูล  ส าคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานในอนาคต ท าให้รักษาระดับผลการปฏิบัติงานที่ดีได้ตลอดไป และเพิ่มโอกาสให้พนักงานสร้างผลงานที่ดีขึ้น 
(จิรประภา, 2549) 

ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือก าหนดให้บุคลากรสายวิชาการกรอกแบบสรุปการ
ประเมินผลการปฏบิัติงานของบุคลากร แบ่งเป็น 2 รอบ โดยรอบที่ 1 เริ่มวันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 31 มีนาคม และรอบที่ 2       เริม่
วันท่ี 1 เมษายน ถึงวันท่ี 30 กันยายน ของทุกปี  จากการส ารวจบุคลากรสายวิชาการของภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม 
จ านวน 40 คน อย่างไม่เป็นทางการของผู้วิจัยพบว่าบุคลากรสายวิชาการร้อยละ 50 ยังขาดความเข้าใจในวิธีการกรอกข้อมูล
รายละเอียดต่าง ๆ ในแบบฟอร์มโดยเฉพาะในองค์ประกอบท่ี 1 ในส่วนของการคิดภาระงานสอน  ท่ีบุคลากรสายวิชาการส่วนใหญ่
ขาดความเข้าใจในการกรอก  รวมถึงการคิดภาระงานสอนที่มีท้ังวิชาที่สอนทฤษฎี และวิชาที่สอนปฏิบัติ ที่มีการค านวณภาระงานท่ี
แตกต่างกัน และค่อนข้างยุ่งยากในการค านวณหาภาระงานสอนจาก  section ที่มีจ านวนนักศึกษามากกว่าที่ภาระงานก าหนด    
อีกทั้งยังไม่แน่ใจว่าควรน า section ไหนมาคิดเป็นภาระงานสอน ซึ่งในบางครั้งเจ้าหน้าที่ของภาควิชาก็ไม่สามารถให้ค าแนะน า 
หรือแก้ไขให้ได้ทันท่วงที ส่งผลให้เกิดการค านวณที่ผิดพลาด และบุคลากรต้องเสียเวลาในการแก้ไขซึ่งจะส่งผลเสียให้ท าให้เกิด
ความล่าช้าในการส่งแบบประเมินเพื่อให้ทันตามก าหนดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด อีกทั้งบุคลากรยังอาจจะเสียโอกาสในการ
ประเมินจากการที่กรอกข้อมูลที่ผิดพลาด   
 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน าเอาโปรแกรมตัวการ์ตูน  มาจัดท าคู่มือการกรอกแบบฟอร์มแบบสรุปการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  โดยวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี้คือ   
 1)  สร้างคู่มือการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการผ่านการเล่าเรื่องด้วยการ์ตูน  
 2)  ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการต่อคู่มือท่ีสร้างขึ้น  
 เพื่อให้บุคลากรเกิดความเข้าใจที่ง่าย  ลดความผิดพลาดในการกรอกแบบประเมิน ท าให้เกิดความรวดเร็วในการส่งแบบ
ประเมินให้ทันตามก าหนดระยะเวลา  และยังสามารถคิดภาระงานสอนเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง   
 

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา 
การวิจัยนี้เป็นการสร้างคู่มือการกรอกแบบประเมินการปฏิบัติงานสายวิชาการผ่านการเล่าเรื่องด้วยการ์ตูน  โดยมีวิธีการดังนี ้

2.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรแบ่งเป็น  3  กลุ่ม  ดังนี้ 
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กลุ่มที่  1  กลุ่มผู้เช่ียวชาญประเมินด้านเนื้อหา  โดยเป็นผู้มีประสบการณ์ในการประเมินการปฏิบัติงานสายวิชาการไม่น้อย
กว่า  5  ป ีจ านวน  3  ท่าน 

กลุ่มที่  2  กลุ่มผู้เช่ียวชาญประเมินด้านสื่อ  โดยเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านการสร้างสื่อการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า  5  ปี  
จ านวน  3  ท่าน 

กลุ่มที่  3  กลุ่มบุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประมาณ 200 คน  โดยแบ่งตัวอย่างเป็น  2  กลุ่ม
แบบเฉพาะเจาะจง คือ บุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นระยะเวลาน้อยกว่า  5  ปี  จ านวน  10  คน  และบุคลากรสาย
วิชาการที่ปฏิบัติงานมาเป็นเป็นระยะเวลามากกว่า  5  ปี  จ านวน  10  คน 
 
2.2  เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
    2.2.1 การจัดท าคู่มือการกรอกแบบประเมินการปฏิบัติงานสายวิชาการ ที่สร้างขึ้นจากการใช้โปรแกรม TOONDOO นั้น 
ผู้วิจัยมีวิธีการสร้างเคร่ืองมือตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  1) ศึกษา ค้นคว้า เอกสารความรู้เรื่องการสร้างตัวการ์ตูน การเขียนหนังสือการ์ตูน การสร้างหนังสือการ์ตูน    
ที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้าง รวมถึงการวาดการ์ตูนหรือท าหนังสือการ์ตูนที่ยังมีการใช้มือวาด (Manual) 
  2) ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้  ขอบเขตของเนื้อหา  เค้าโครงเรื่อง  รูปแบบของการเขียนการ์ตูน การสร้าง
เรื่องให้เหมาะสมกับเนื้อหา  การสร้างจุดสนใจของตัวการ์ตูน และเนื้อหาท่ีจะสร้างขึ้น 
  3) ก าหนดเค้าโครงเรื่องและตัวการ์ตูน (Story board) โดยผูกเป็นเรื่องราวบทสนทนาระหว่างบุคคล 2 คน 
โดยสมมติตัวการ์ตูนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จ านวน 1 คน และเจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการ จ านวน 1 คน ที่ก าลังสนทนา
กันในเรื่องของขั้นตอน และวิธีการการกรอกแบบประเมินการปฏิบัตงิานสายวิชาการ อย่างไรให้ถูกต้อง เพื่อความรวดเร็วและให้ทนั
ก าหนดระยะเวลาในการส่งแบบประเมิน 
  4) ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับเค้าโครงเรื่องและตัวการ์ตูน  เพื่อน ามาปรับปรุงและแก้ไข  จนได้เค้าโครง
เรื่องฉบับสมบูรณ์ 
  5) ด าเนินการสร้างคู่มือการกรอกแบบประเมินการปฏิบัติงานสายวิชาการผ่านการเล่าเรื่องด้วยการ์ตูน   ด้วย
โปรแกรม TOONDOO ตามเค้าโครงเรื่อง  ตามล าดับเนื้อหาต่อเนื่องกันจนจบสมบูรณ์พร้อมทั้งปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาระหว่าง
ด าเนินการสร้าง 
 6) น าคู่มือที่จัดท าเรียบร้อยแล้วน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา และผู้เช่ียวชาญด้านสื่อ ตรวจพิจารณาทั้ง
เนื้อหา และภาพประกอบ โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC : Index of item objective congruence)  
  7) ปรับปรุงคู่มือตามที่ผู้เช่ียวชาญแนะน า  น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและแก้ไขจนได้คู่มือการกรอก
แบบประเมินการปฏิบัติงานสายวิชาการผ่านการเล่าเรื่องด้วยการ์ตูนฉบับสมบูรณ์  พร้อมน าไปทดลอง 
    2.2.2  การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจทางการใช้งาน  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
  1) สร้างแบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ด้งนี ้
   - ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน  3  ข้อ   
   - ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจวิธีการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนการศึกษาด้วยคู่มือ  
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  จ านวน  4  ข้อ 
   - ส่วนที่ 3 เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าเสนอคู่มือการกรอกแบบประเมินการปฏิบัติงาน (สาย
วิชาการ) ผ่านการเล่าเรื่องด้วยการ์ตูน  แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งเป็นด้านเนื้อหาจ านวน 8 ข้อ และด้านสื่อ
โปรแกรมตัวการ์ตูนจ านวน 10 ข้อ 
   - ส่วนท่ี 4 เป็นข้อเสนอแนะแบบอัตนัย 
  2) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปไปให้ผู้เช่ียวชาญในแต่ละด้านท าการตรวจสอบความเหมาะสมและความ
ถูกต้องของแบบประเมินเพื่อน ามาปรับปรุงให้ได้แบบประเมินความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์ 
  3) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
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  4) การให้คะแนน  มากที่สุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, น้อย = 2, น้อยที่สุด = 1  
 
2.3  วิธีการทดลอง 
 1) น าคู่มือการกรอกแบบประเมินการปฏิบัติงานสายวิชาการผ่านการเล่าเรื่องด้วยการ์ตูน ฉบับสมบูรณ์ไปทดลองโดยให้
กลุ่มตัวอย่างศึกษาคู่มือการกรอกแบบประเมินโดยใช้ระยะเวลา 1 สัปดาห์  ซึ่งในระยะเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาที่ตรงกับรอบการ
ประเมินการปฏิบัติงานจริงของการท างาน 
 2) หลังจากกลุ่มทดลองศึกษา  ให้ท าแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อคู่มือการกรอกแบบประเมินการปฏิบัติงานสายวิชาการ
ผ่านการเล่าเรื่องด้วยการ์ตูน 
 3) วิเคราะห์ผลข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้น 
 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
 
3.1  ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของคู่มือการกรอกแบบประเมินการปฏิบัติงานสายวิชาการผ่านการเล่า
เรื่องด้วยการ์ตูน 
    3.1.1  แบบประเมินที่ใช้ในการประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ประกอบด้วยแบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ  และแบบ
ประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา  ซ่ึงผลที่ได้จากการประเมินเป็นการหาค่าความเที่ยงตรงแบบ IOC (Index of item 
objective congruence) 
 
ตารางที่ 1  ผลประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ  

หัวข้อประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

ผลคะแนน 
1 2 3 

1. การจัดภาพ ข้อความมีความเหมาะสมเป็นระเบียบ +1 0 +1 0.66 
2. การใช้สีของข้อความ สีพื้นมีความเหมาะสม +1 +1 +1 1 
3. ขนาดตัวอกัษรและขนาดรูปภาพเหมาะสม +1 -1 -1 0.33 
4. การเข้าใช้งาน และการออกจากโปรแกรมไม่ยุ่งยาก +1 0 +1 0.66 
5. สื่อที่ใช้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาที่ใช้งาน +1 +1 0 0.66 
6. การออกแบบดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งาน +1 0 0 0.33 
7. การล าดับขั้นตอนการเรียบเรียงต้ังแต่ต้นจนจบมีความเหมาะสม +1 +1 +1 1 
8. ไม่เกิดปัญหาขณะเข้าใช้งาน +1 +1 +1 1 
9. จ านวนเฟรมเหมาะสมกับเนื้อหาที่ใชใ้นการอธิบาย +1 0 -1 0 

 
ตารางที่ 2  ผลประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 

หัวข้อประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

ผลคะแนน 
1 2 3 

1. เนื้อหามีความครบถว้นตามแบบฟอรม์ที่ก าหนด +1 +1 +1 1 
2. มีการอธบิายเนื้อหาได้อยา่งถูกต้อง +1 +1 +1 1 
3. เนื้อหามีความชัดเจนนา่เช่ือถือ +1 +1 +1 1 
4. จัดล าดับหัวข้อได้อยา่งถูกต้อง +1 0 +1 0.66 
5. ค านวณภาระงานในแต่ละหัวขอ้ได้อย่างถูกต้อง                                                            +1 +1 +1 1 
6. สามารถน าไปเผยแพร่ให้กับผู้ใช้งานได้ +1 +1 +1 1 



 

                      การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คร้ังท่ี 9  
 

6 
 

7. สามารถน าไปประยุกต์ในการใช้งานได้จริง +1 +1 +1 1 
8. เนื้อหาโดยรวมมีประโยชน์อย่างมากต่อผู้ใช้งาน +1 +1 +1 1 

 
 ผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ และด้านเนื้อหา  พบว่าแต่ละหัวข้อมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 0.66-1  ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ที่สามารถน ามาใช้เป็นแบบสอบถามได้  นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อได้ให้ค าแนะน าในการปรับปรุง ข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1.  ตัวอักษรน่าจะหา FRONT ที่ให้อ่านได้ง่ายกว่านี ้
  2.  น่าจะมีเสยีงในการอธิบายด้วย 
  3.  ภาพพื้นหลังน่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
  4.  น่าจะมีการเคลื่อนไหวของตัวการ์ตูน 
  5.  ควรเพิ่มจ านวนเฟรมเพราะบางเนื้อหามากจนไม่น่าสนใจมีรายละเอียดเยอะเกิน 
 และผูเ้ชี่ยวชาญด้านเนื้อหาได้ให้ค าแนะน าในการปรับปรุง ข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1.  เนื้อหามีความครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด แต่ค าอธิบายมีขนาดเล็กมาก และไม่คมชัด  
  2.  ควรมีการปรับเนื้อหาค าพูดบางเฟรมให้เกิดความเหมาะสมมากกว่านี้ 
 ภายหลังจากผู้เช่ียวชาญประเมินคณุภาพของคู่มือการกรอกแบบประเมินการปฏิบัติงานสายวิชาการผา่นการเล่าเรื่องด้วย
การ์ตูน  ผู้วิจัยได้ปรับปรุงคูม่ือตามข้อเสนอแนะจนได้คูม่ือท่ีสมบรูณ์พร้อมน าไปทดลองต่อไป 
 
3.2  ผลการวัดความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม รายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 3 จ านวนร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
 - ชาย 
 - หญิง 

 
12 
8 

 
60.00 
40.00 

อาย ุ(ปี) 
 - 20-29 
 - 30-39  
 - 40-49 

 
4 
14 
2 

 
20.00 
70.00 
10.00 

ประสบการณ์        การ
ท างาน (ปี) 
 - 1-5 
 - มากกว่า 5 ป ี

 
 

10 
10 

 
 

50.00 
50.00 

 
จากกลุ่มตัวอย่างพบว่า เป็นเพศชาย (male) จ านวน 12 คน คิดเป็น 60%  เป็นเพศหญิง (female) จ านวน 8 คน คิด

เป็น 40%  รวมทั้งสิ้น จ านวน 20 คน  คิดเป็น 100% 
 จากกลุ่มตัวอย่างพบว่า ช่วงอายุระหว่าง 20-29 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็น 20%  ช่วงอายุระหว่าง 30-39 ปี จ านวน 14 
คน คิดเป็น 70%  และช่วงอายุระหว่าง 40-49 ปี  จ านวน 2 คน คิดเป็น 10% รวมทั้งสิ้น จ านวน 20คน  คิดเป็น 100% 

จากกลุ่มตัวอย่างพบว่า อายุการท างานระหว่าง 1-5 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็น 50%  อายุการท างานมากกว่า 5 ปี 
จ านวน 10 คน คิดเป็น 50%  รวมทั้งสิ้น จ านวน 20 คน  คิดเป็น 100% 

 
 
ส่วนท่ี 2 ความรู้ความเข้าใจวิธีการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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ตารางที่ 4 ความรู้ความเข้าใจวิธีการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนการศึกษาด้วยคู่มือ 

ความรู้ความเข้าใจก่อนการศึกษาด้วยคู่มือ 
น้อยกว่า 5 ป ี

มากกว่า  
5 ป ี

รวม 

�̅� S.D �̅� S.D �̅� S.D 

1. ท่านมีความรู้ความเขา้ใจวธิีการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  3.20 0.79 2.90 1.10 3.05 0.94 
2. ท่านคิดว่าการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุ่งยาก 3.40 0.84 3.40 1.07 3.40 0.94 
3. ท่านคิดว่าการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานมีความจ าเป็นส าหรับตวั
ท่าน 4.30 0.67 4.20 0.92 4.25 0.79 
4. ท่านคิดว่าการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานมปีระโยชน์ตอ่ตัวท่าน 4.60 0.52 4.40 0.70 4.50 0.61 

รวม 3.88 0.71 3.73 0.95 3.80 0.82 
 
 จากตารางที่ 4 ผลจากการประเมินความรู้ความเข้าใจวิธีการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความรู้ความเข้าใจ (ข้อ1 และ 2) อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย (Mean) อยู่ท่ี 3.05, 3.40 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) อยู่ที่ 0.94 ทั้ง 2 ข้อ และผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานมีความจ าเป็น และมี
ประโยชน์ (ข้อ 3 และ 4) อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย (Mean) อยู่ที่ 4.25, 4.50 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  อยู่ที่ 0.79, 
0.61 ตามล าดับ แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการกรอกแบบประเมินการปฏิบัติงานในเกณฑ์มากที่สุด  แต่มี
ความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ปานกลาง 

ส่วนที่ 3 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการน าเสนอคู่มือการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ) 
ผ่านการเล่าเรื่องด้วยการ์ตูน (TOONDOO) 

 
ตารางที่ 5 ความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการน าเสนอคู่มือการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ) 
ผ่านโปรแกรมตัวการ์ตูน  ด้านเนื้อหา 

ด้านเนื้อหา 
น้อยกว่า 5 ป ี

มากกว่า  
5 ป ี

รวม 

�̅� S.D �̅� S.D �̅� S.D 

1. เนื้อหามีความครบถว้นตามแบบฟอรม์ที่ก าหนด 4.00 0.47 4.30 0.48 4.15 0.49 
2. มีการอธบิายเนื้อหาได้อยา่งถูกต้อง 4.10 0.57 4.00 0.82 4.05 0.69 
3. เนื้อหามีความชัดเจนนา่เช่ือถือ 3.90 0.57 4.20 0.63 4.05 0.60 
4. จัดล าดับหัวข้อได้อยา่งถูกต้อง 4.00 0.47 4.20 0.79 4.10 0.64 
5. ค านวณภาระงานในแต่ละหัวขอ้ได้อย่างถูกต้อง                                                            4.00 0.47 4.20 0.63 4.10 0.55 
6. สามารถน าไปเผยแพร่ให้กับผู้ใช้งานได้ 4.20 0.79 4.70 0.48 4.45 0.69 
7. สามารถน าไปประยุกต์ในการใช้งานได้จริง 4.40 0.84 4.50 0.53 4.45 0.69 
8. เนื้อหาโดยรวมมีประโยชน์อย่างมากต่อผู้ใช้งาน 4.30 0.82 4.50 0.53 4.40 0.68 

รวม 4.11 0.63 4.33 0.61 4.22 0.63 
จากตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเนื้อหาเกี่ยวกับการน าเสนอคู่มือ การกรอก

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ) ผ่านการเล่าเรื่องด้วยการ์ตูน  พบว่าความพึงพอใจของผู้ตอบ แบบสอบถามอยู่ใน
เกณฑ์พึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย (Mean) อยู่ท่ี 4.22  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) อยู่ท่ี  0.63  
 
ตารางที่ 6 ความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการน าเสนอคู่มือการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ) 
ผ่านโปรแกรมตัวการ์ตูน  ด้านสื่อโปรแกรมตัวการ์ตูน 
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ด้านสื่อโปรแกรมตัวการต์ูน 
น้อยกว่า 5 ป ี

มากกว่า  
5 ป ี

รวม 

�̅� S.D �̅� S.D �̅� S.D 

1. การจัดภาพ ข้อความมีความเหมาะสมเป็นระเบียบ 3.70 0.67 4.00 0.47 3.85 0.59 
2. การใช้สีของข้อความ สีพื้นมีความเหมาะสม 3.70 0.48 4.20 0.79 3.95 0.69 
3. ขนาดตัวอกัษรและขนาดรูปภาพเหมาะสม 3.5 0.53 4.00 0.82 3.75 0.72 
4. การเข้าใช้งาน และการออกจากโปรแกรมไม่ยุ่งยาก 4.1 0.57 4.20 0.63 4.15 0.59 
5. สื่อที่ใช้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาที่ใช้งาน 4.1 0.32 4.40 0.52 4.25 0.44 
6. การออกแบบดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งาน 4.00 0.67 3.90 0.57 3.95 0.60 
7. การล าดับขั้นตอนการเรียบเรียงต้ังแต่ต้นจนจบมีความเหมาะสม 4.20 0.63 4.30 0.67 4.25 0.64 
8. ไม่เกิดปัญหาขณะเข้าใช้งาน 3.80 0.79 4.20 0.63 4.00 0.73 
9. จ านวนเฟรมเหมาะสมกับเนื้อหาที่ใชใ้นการอธิบาย 3.50 0.71 4.10 0.57 3.80 0.70 

รวม 3.84 0.60 4.14 0.63 3.99 0.63 
 

 จากตารางที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านสื่อโปรแกรมตัวการ์ตูนเกี่ยวกับการน าเสนอ
คู่มือการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ) ผ่านการเล่าเรื่องด้วยการ์ตูน  พบว่าความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถามอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (Mean) อยู่ท่ี 3.99 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) อยู่ท่ี 0.63  
 
 ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะ คือ  ควรมีภาพการ์ตูนที่เหมาะส าหรับแต่ละสาขาวิชา 
 

4. สรุป 
 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.สร้างคู่มือการกรอกแบบประเมินผลการปฏบิัติงานของบุคลากรสายวิชาการผา่นการ
เล่าเรื่องด้วยการ์ตูน  2.ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการต่อคู่มือท่ีได้สร้างขึ้นโดยผลการวิจัยเป็นดังนี้ 
 1)  การสร้างและหาคุณภาพของคู่มือการกรอกแบบประเมินการปฏิบัติงานสายวิชาการผ่านการเล่าเรื่องด้วยการ์ตูน     
มีค่าความดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาและวัตถุประสงค์ (IOC) 0.66-1.00 
 2)  การทดลองหาความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการต่อคู่มือที่ได้สร้างขึ้นพบว่า  ความรู้ความเข้าใจวิธีการกรอก
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.8, S.D. = 0.82) ความพึงพอใจด้านเนื้อหาเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
(�̅� = 4.22, S.D. = 0.63) ความพึงพอใจด้านสื่อตัวการ์ตูนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.99, S.D. = 0.63) 

 

6. เอกสารอ้างอิง  
 
จิรประภา  อัครบวร. 2549. สร้างคน สร้างผลงาน. ส านักพิมพ์เต๋า 2000 กรุงเทพฯ : พิมพ์ครั้งท่ี 1. 
อลงกรณ์  มีสุทธา และสมิต  สัชฌุกร. 2546. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) : พิมพ์ครั้งที่ 6 กรุงเทพฯ : 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 
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