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บทคัดย่อ

	 งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์	เพือ่	ศกึษาผลกระทบจากการน�ามหาวทิยาลยัออกนอกระบบ	ด้วยการเกบ็ข้อมลู

ด้วยแบบสัมภาษณ์	 เปรียบเทียบ	พนักงานสายผู้สอนระหว่าง	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 51	 ราย	 (89.47%)	 	 และ	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 	 23	 ราย	 (40.35%)	 พบว่า	ความพึงพอใจในการบริหารงาน 

ของมหาวิทยาลัย ที่ชอบมากที่สุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้แก ่การกระตุ้นให้ท�างานวิจัย	ให้เสรีภาพในการพัฒนา

ความรู ้มีกรอบการท�างานที่ชัดเจน		ที่ไม่ชอบมากที่สุด	ได้แก่กฎระเบียบที่จะต้องได้ต�าแหน่งทางวิชาการตามระยะ

เวลาที่ก�าหนด  การต่อสัญญาจ้าง	สวัสดิการที่ยังไม่ดี	 	ไม่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการออกนโยบายและ

การปฏิบัติงานตามภาระงานที่ควรมีอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	 และการก�าหนดภาระงานที่ต้องท�าจ�านวนมาก 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ ี ทีช่อบมากทีส่ดุได้แก่ มสีวสัดกิารการรกัษาพยาบาลด ี ภาระงานมคีวาม

เหมาะสม  มีแผนสนับสนุนการท�างานวิจัย เกณฑ์การประเมินค่อนข้างเป็นธรรม	 	มีการก�าหนดวิสัยทัศน์ของ	

การพฒันามหาวทิยาลยัอย่างเป็นระบบและเป็นไปได้		มกีารสอบถามความคดิเหน็จากบคุลากรก่อนก�าหนดนโยบาย

หรือกฎระเบียบ		ที่ไม่ชอบมากที่สุด	ได้แก่	การท�าแบบประเมิน		พนักงานต้องหารายได้		การยกเลิกสวัสดิการรักษา

พยาบาลของบิดามารดา	 เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจจากการเป็นพนักงานสายผู้สอนระหว่าง	 มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ีพบว่า ความพึงพอใจ  ด้านสวัสดิการ   ด้านความมั่นคง

ในหน้าที่การงาน ด้านอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน ด้านภาระงานทางวิชาการขั้นต�่า  ด้านการประเมินความดี

ความชอบ ด้านการประเมนิเพือ่ต่อสญัญาจ้างของพนกังานสายผูส้อน  ในภาพร่วม  พนกังานสายผูส้อนมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี				มคีวามพงึพอใจมากกว่ามหาวทิยาลยัขอนแก่น		ทีไ่ม่ต่างกนัคอื  ด้านความก้าวหน้า

ในหน้าที่การงาน  และด้านความอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ 
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Abstract

 This	 research	was	aimed	 to	study	 the	 impact	 	 from	reforming	 to	be	an	autonomous	university.	The	

subjects	 from	51	 (	 89.47%)	 contracted	 faculty	 staff	 of	 	Khon	Kaen	University	 	 and	23	 (40.35%)	 contracted		

faculty	staff	of		King	Mongkut’s	University	of	Technology	Thonburi,		were	interviewed.	The	study	results	show	

that	Khon	Kaen	University	 	 staff	were	 satisfied	with	 research	 activation	 process,	 freedom	 of	 academic		

development,	 clearly	assigned	 framework.	 In	contrast,	 each	academic	promotion	 in	 the	 strictly	 time	 interval,	

unappropriate	in	the	extension	of	hire	contract	systems,	poor	welfare	systems,	not	let		to	take	part	in	exchange	the	

opinion	to	assigned	academic	regulation	system	and	assigned	heavy	workload	were	unsatisfactory.	King	Mongkut’s	

University	 of	Technology	Thonburi	 staff	were	 satisfied	with	 the	 best	 health	welfare,	 appropriated	workload,		

research	planning,	right	assessment	criteria,	vision	in	appropriated	university	development	system	and	let		to	take	

part		in	exchange	the	opinion	to	assigned	academic	regulation	system.	In	contrast,	much	workload	assessment,	

earning	 university	 income	 and	 abrogation	 of	 parent	 healthy	welfare	were	 unsatisfactory.	 The	 satisfaction		

comparisons	between	two	contracted	faculty	staff	show	that		contracted	faculty	staff	of	King	Mongkut’s	University	

of	 Technology	Thonburi	were	more	 satisfy	 to	welfare	 systems,	 security,	 salary	 rate,	 academic	workload,		

assessment	criteria	of	academic	promotion	and	individually	extended	hire	contract	than	contracted	faculty	staff	

of	Khon	Kaen	University.	There	were	not		difference	in	duty	progression	and	liberty	to	expression	an	opinion.	

ค�าส�าคัญ:		 มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ,	พนักงานสายผู้สอน

Keywords:	 autonomous	university,	contracted	faculty	staff

1. ความส�าคัญและที่มาของปัญหา 

การวิจัย

	 แนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงาน

ในมหาวทิยาลยัได้เริม่กลบัมาสนใจอกีครัง้	ในช่วงปี	พ.ศ.	

2520	 (1,2)	ประเทศไทยประสบสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ	

รัฐบาลต้องใช้มาตรการประหยัดรวมทั้งควบคุมการเพิ่ม

ของจ�านวนข้าราชการ	มหาวทิยาลยัของรฐัทัง้หมดซึง่อยู่

ในระบบราชการประสบปัญหาเรื่องงบประมาณและ	

การควบคุมอัตราอาจารย์	 ในขณะเดียวกันการสูญเสีย

อาจารย์ทีม่คีวามสามารถสงูออกสูภ่าคธรุกจิ	และโรงงาน

อตุสาหกรรมมมีากขึน้	ระบบราชการไม่สามารถใช้กลไก

ตลาดในการก�าหนดเงนิเดอืนของข้าราชการได้	การท�างาน

ระบบราชการออกแบบขึน้เพือ่การท�างานตามแนวปฏบิตัิ

และกฎระเบียบที่วางไว้	 และ	ออกแบบขึ้นเพื่อป้องกัน	

การทจุรติ	งบประมาณแผ่นดนิมพีอท�าให้มหาวทิยาลยัอยู่

ได้แต่พฒันาได้ยาก	การจดัสรรงบประมาณเป็นปีต่อปีขาด

ความต่อเนือ่งท�าให้วางแผนระยะยาวไม่ได้	ความไม่คล่อง

ตัวในการบริหารงานและการมีขั้นตอนมากมาย	ปัจจัย

ต่างๆเหล่านี้ท�าให้มีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนระบบ	

การบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาใหม่	 โดยเน้น		

การกระจายโอกาสและความเสมอภาค	 (Equity)	

ประสิทธิภาพ	 (Efficiency)	 คุณภาพและความเป็นเลิศ	

(Excellence)	และความเป็นสากล	(Internationalization)	

โดยพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทบวง

มหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว	 ให้มีความเป็นอิสระคล่องตัวมี

ประสิทธิภาพและสามารถบรรลุความเป็นเลิศทาง

วิชาการ	 โดยปรับเปลี่ยนไปเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่เป็น	

ส่วนราชการ	หรือ	มหาวิทยาลัยในก�ากับ	 (มหาวิทยาลัย

ออกนอกระบบ)	มหาวิทยาลัยของรัฐที่ออกนอกระบบ

เป ็นมหาวิทยาลัยแรกคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี	 หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยของรัฐ
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อื่นๆ	ได้ทยอยออกนอกระบบ	ยังเหลือมหาวิทยาลัยของ

รัฐอีกไม่กี่แห่งที่ยังไม่ออกนอกระบบ	หนึ่งในนั้นคือ	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

	 มหาวทิยาลยัขอนแก่นเป็นมหาวทิยาลยัหนึง่ที่

ได้วางแผนที่จะน�ามหาวิทยาลัยไปเป็นมหาวิทยาลัยใน

ก�ากับรัฐบาล	โดยได้น�าระบบการบริหารบุคคลแนวใหม่

มาใช้	เมือ่ประมาณปี	พ.ศ.2543	การรบับคุลากรเข้าท�างาน

ให้บรรจเุป็นพนกังาน	ใช้ระบบการบรหิารงานบคุคลและ

กฎระเบยีบต่างๆทีร่่างขึน้ใหม่เป็นระบบทีผ่่านการรบัรอง

จากสภามหาวิทยาลัย	 แยกจากอาจารย์ที่เป็นข้าราชการ	

ซึ่งเท่ากับว่าได้เริ่มด�าเนินการน�ามหาวิทยาลัยออกนอก

ระบบไปแล้วบางส่วน	 แต่มหาวิทยาลัยยังอยู่ในระบบ

ราชการ	อย่างไรก็ตาม	คิดว่าในอนาคตมหาวิทยาลัยจะ

ต้องออกนอกระบบแน่เมื่อข้าราชการเกษียณอายุหมด	

เมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบระบบ	การบริหารงาน

บุคคลจะเป็นระบบที่สภามหาวิทยาลัยก�าหนดขึ้นเอง

เป็นการเฉพาะส�าหรับมหาวิทยาลัยนั้น	 ดังนั้น	 การได้

ศึกษาถึงผลกระทบของการน�ามหาวิทยาลัยออกนอก

ระบบ	โดยศึกษาจากพนักงานสายผู้สอนในมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	ซึง่มรีะบบการบรหิารงานบคุคลตามแบบฉบบั

ที่ผ ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย	 เทียบกับ

มหาวทิยาลยัพระจอมเกล้าธนบรุทีีอ่อกนอกระบบไปเป็น

ระยะเวลากว่า	10	ปีแล้วและมรีะบบการบรหิารงานบคุคล

ตามแบบฉบบัของตนเองเช่นกนั	จะท�าให้ทราบถงึปัญหา	

อปุสรรค์และ	ข้อเสนอแนะต่างๆของการน�ามหาวทิยาลยั

ออกนอกระบบ	ทราบถงึการพฒันาระบบการบรหิารงาน

บคุคลทีจ่ะท�าให้พนกังานสายผูส้อน	มกี�าลงัใจ	มคีวามพงึ

พอใจ	และ	มคีวามสขุในการปฎบิตังิาน	นอกจากนีข้้อมลู

ที่ได้จะช่วยในการตัดสินใจในการที่จะปรับเปลี่ยนเป็น

มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ	หรือ	มหาวิทยาลัยในก�ากับ

รัฐบาล	ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	จะท�าให้ทราบถึงจุด

ด้อย	จดุเด่น	หากตดัสนิใจจะปรบัเปลีย่นเป็นมหาวทิยาลยั

ออกนอกระบบอย่างเต็มรูปแบบ	จะได้หาวิธีลดจุดด้อย	

และเสริมจุดเด่น	 เพื่อให้เกิดระบบการบริหารองค์กรที่

เหมาะสม	ที่เอื้อประโยชน์สุขแก่บุคลากรให้มีพลังที่จะ

ขบัเคลือ่นมหาวทิยาลยัขอนแก่นให้พฒันาไปสูว่สิยัทศัน์

ที่ต้องการต่อไป	

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ศึกษาผลกระทบจากระบบการบริหารงาน

บุคคลของพนักงานสายผู้สอนในมหาวิทยาลัย เช่นข้อ

บังคับภาระงานขั้นต�่า	 องค์ประกอบของการประเมิน

ความดคีวามชอบ	องค์ประกอบของการประเมนิบคุลากร

เพื่อต ่อสัญญา	 รูปแบบการก�าหนดเงินเดือน	 และ	

สวัสดิการ	

3. ระเบียบวิธีวิจัย

	 งานวจิยันีเ้ป็นการศกึษาเชงิพรรณนา	(descrip-

tive	study)	ท�าการเก็บข้อมูลแบบ	prospective	data	col-

lection	ด้วยแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น	ระยะเวลาของการ

วจิยัตัง้แต่	1	พฤษภาคม	ถงึ	30	เมษายน	2553	วธิกีาร	ศกึษา

นี้เป็นการศึกษาทั้งเชิงปริมาณ	และ	เชิงคุณภาพ

	 1.  กรอบแนวคิดหรือทฤษฎี 

	 การปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยออกนอก

ระบบย่อมมผีลกระทบต่อบคุลากรในมหาวทิยาลยั	ระบบ

บรหิารงานในมหาวทิยาลยั	สวสัดกิาร	ความมัน่คงในการ

ท�างาน	ความพึงพอใจ	เป็นต้น	ดังแสดงใน	แผนภูมิที่	1

 2.  ประชากรตัวอย่าง 

	 ประชากรที่ศึกษาได้แก่	พนักงานมหาวิทยาลัย	

สายผู้สอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 51	คน	 (89.47%)	

และ	ในมหาวทิยาลยัพระจอมเกล้าธนบรุ	ี23	คน	(40.35%)

 3.  วิธีด�าเนินการวิจัย

	 1.	 แบบสัมภาษณ์	 ประกอบด้วย	 ข้อมูลเชิง

ปริมาณ	และข้อมูล	 เชิงคุณภาพซึ่งเป็นค�าถามปลายเปิด	

เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	

 4.  การวิเคราะห์ผลการวิจัย

 ข้อมูลเชิงปริมาณใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิง

พรรณนา	เช่น	จ�านวนร้อยละ	ฯลฯ	ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้

การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
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ผลกระทบจากการน�ามหาวิทยาลัยออกนอกระบบกรณีศึกษา:		

เปรียบเทียบ	พนักงานสายผู้สอน	[มหาวิทยาลัยขอนแก่น	และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี]

4. ผลการศึกษา

	 การศึกษาผลกระทบจากการน�ามหาวิทยาลัย

ออกนอกระบบ	 เพื่อศึกษา	 ผลกระทบด้านสวัสดิการ	

ความมัน่คงและความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน	อตัราเงนิ

เดอืน	ภาระงานขัน้ต�า่	การประเมนิความดคีวามชอบและ

การต่อสญัญาจ้าง	ความมอีสิระในการแสดงความคดิเหน็	

วินัยและการลงโทษ	และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การบริหารงานของมหาวิทยาลัย	ด้วยการเก็บข้อมูลด้วย

แบบสัมภาษณ์พนักงานสายผู้สอนระหว่างมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	51	ราย	จาก	57	ราย	คิดเป็นร้อยละ	89.47	และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 23	 ราย		

จาก	57	ราย	คิดเป็นร้อยละ	40.35	พบว่า	

 

ความพึงพอใจในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ที่ชอบ

มากที่สุด 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ได้แก่	 การกระตุ้นให้

ท�างานวิจัย	 ให้เสรีภาพในการพัฒนาความรู ้	 กรอบ	

การท�างานที่ชัดเจน	

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	

ได้แก่ มีสวัสดิการการรักษาพยาบาลดี ภาระงานมีความ

เหมาะสม มีแผนสนับสนุนการท�างานวิจัย เกณฑ์การ

ประเมินค่อนข้างเป็นธรรม	มีการก�าหนดวิสัยทัศน์ของ

การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบและเป็นไปได้		

มีการสอบถามความคิดเห็นจากบุคลากรก่อนก�าหนด

นโยบายหรือกฎระเบียบ	

 

การบริหารงานของมหาวิทยาลัย ที่ไม่ชอบมากที่สุด 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ได้แก	่กฎระเบียบที่จะ

ต้องได้	 ต�าแหน่งทางวิชาการตามระยะเวลาที่ก�าหนด		

การต่อสัญญาจ้าง	สวัสดิการที่ยังไม่ดี	 ไม่เปิดโอกาสให้

บุคลากรมีส่วนร่วมในการออกนโยบายและการปฏิบัติ

งานตามภาระงานที่ควรมีอย่างทั้วถึงและเป็นธรรม		

การก�าหนดภาระงานที่ต้องท�าจ�านวนมาก	และความไม่

เป็นธรรมของผู้บริหาร

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	

ได้แก่	การท�าแบบประเมนิ	พนกังานไม่มส่ีวนร่วมในการ

พิจารณาในบางเรื่อง	เช่น	การให้โบนัส	พนักงานต้องหา

รายได้	 บริหารการเงินที่ยังไม่คล่องตัว	 การยกเลิก

สวัสดิการรักษาพยาบาลของพ่อ	แม่	หลังปี	2546	

 

พนักงานสายผู้สอนต้องการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

ที่มีระบบการบริหารงานเป็นเช่นไร? 

 ข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่	

มีความเป็นธรรม	 โปร่งใส	มีความเสมอภาค	 ได้รับสิทธิ์

และสวัสดิการไม่น้อยข้าราชการ	 ผู้บริหารควรมาจาก	

การเลือกตั้ง	มีการถ่วงดุลอ�านาจการบริหาร	

	 ข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี	 ได้แก่	 มีกฎเกณฑ์ที่เป็นธรรม		

ให้ความส�าคัญ	 สนับสนุน	 สร้างบรรยากาศที่ดีและ	

ความเป็นอสิระทัง้งานสอน	วจิยั	กจิกรรม	และการแสดง

ความคิดเห็น	

 ข้อเสนอแนะมหาวทิยาลยัเพือ่ให้พนกังานสาย

ผู ้สอนท�างานได้อย่างมีความสุข	ข้อเสนอแนะจาก 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่	 ไม่ควรมีกฎระยะเวลา	

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดผลกระทบจากการน�ามหาวิทยาออกนอกระบบ
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การได้ต�าแหน่งทางวิชาการและการต่อสัญญาจ้าง	 ให้มี

สวัสดิการ	 เงินเดือนที่เหมาะสมสอดคล้องกับภาวะ

เศรษฐกิจ	 และภาระงาน	บริหารด้วยความเป็นธรรม	

โปร่งใส	ให้การสนบัสนนุความก้าวหน้าทางด้านการเรยีน	

การวิจัย	อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	

	 ข้อเสนอแนะจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบรุ	ีได้แก่	อาจารย์ควรมส่ีวนร่วมในการ

เสนอแนะการบรหิารงานด้านต่างๆ	มสีิง่แวดล้อมในการ

ปฏิบัติ งานที่ดีมีอิสระ	 และได ้รับการสนับสนุน	

งบประมาณ	ผู้บริหารควรมีวิสัยทัศน์และมองการไกล	

และไม่ควรยดึตดิกบักฎระเบยีบมากเกนิไป	ให้งานเหมาะ

กับความถนัดของแต่ละคน มหาวิทยาลัยควรท�าให้

พนักงานมีศักดิ์ศรีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับข้าราชการ

	

ข้อเสนอแนะผลกระทบจากการน�ามหาวทิยาลยัออกนอก

ระบบ 9 ด้าน	

 ด้านสวัสดิการ ข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ได้แก่	 อยากให้มีสวัสดิการการรักษาพยาบาล

ส�าหรับพ่อแม่ และบุคคลในครอบครัว สวัสดิการ	

การศึกษาของบุตร	สวัสดิการการเคหะและ/หรือที่พัก	

ควรมีบ�านาญ	มีสวัสดิการเงินกู้ดอกเบี้ยต�่า	มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 ได้แก่ เพิ่มสิทธิ์ในการ

รกัษาพยาบาลให้กบั บดิา มารดา และพนกังานหลงัเกษยีณ 

อายุ การรักษาในโรงพยาบาลเอกชนควรปรับให้วงเงิน	

สูงขึ้นทุก	5	ปี	ตามอัตราเงินเฟื้อ	

 ด้านความมัน่คงในหน้าทีก่ารงาน ข้อเสนอแนะ

จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่	 กฎระเบียบต่างๆที่ใช้

กับพนักงาน	 เป็นสิ่งที่ผู ้บริหารจะต้องปฏิบัติด ้วย	

พนักงานมีความมั่นคงและความเสมอภาคไม่น้อยกว่า

ข้าราชการ	 ไม่มีการประชาสัมพันธ์ว่าการอุธรร้องทุกข์	

มีวิธีด�า เนินการอย ่างไร	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุร	ีไม่มีข้อเสนอแนะในเรื่องนี้

 ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ข้อเสนอ

แนะจากมหาวิทยาลัยขอนแก ่น ภาระงานที่มาก	

ไม่สามารถสร้างผลงานทางวิชาการ	ข้อเสนอแนะจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 ได้แก 	่	

ควรสร้างแรงจูงใจและบรรยากาศในการท�างาน

	 ด้านอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน	ข้อเสนอ

แนะจากมหาวทิยาลยัขอนแก่น ได้แก่	เงนิเดอืนและโบนสั

น้อยมาก	 เมื่อพ่อแม่เจ็บป่วยไม่พอรักษา เงินโบนัสควร

เป็นเงินจากส่วนอื่น มิใช่เงินที่หักจากงบประมาณฐาน

เงินเดือน เงินเดือนควรมากว่านี้จึงจะสามารถสร้างแรง

จงูใจ	ดงึคนด	ีคนเก่งมาท�างานได้	หากเงนิเดอืนเช่นนีอ้าจ

ไม่สามารถป้องกันสมองไหลได้	 โดยเฉพาะความเสี่ยงมี

มากกว่าราชการ ข้อเสนอแนะจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบรุ ีได้แก่	เงนิเดอืนบางคนมากไป	/	น้อย

ไป	 ควรพิจารณาจากความสามารถและคุณค่าของ	

การท�างานของอาจารย์ท่านนั้น	

	 ด้านภาระงานทางวิชาการขั้นต�่า ข้อเสนอแนะ

จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่	การก�าหนดผลงานผู้ที่

มตี�าแหน่งทางวชิาการในทางปฏบิตัจิรงิไม่สามารถท�าได้	

การก�าหนดให้ภาระงานสอนมาก	ท�าให้ไม่สามารถท�างาน

วจิยั	ซึง่ขดัแย้งกบันโยบายของมหาวทิยาลยัทีต้่องการเป็น

มหาวทิยาลยัแห่งการวจิยั	ข้อเสนอแนะจากมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร	ีได้แก่	ก�าหนดภาระงาน

ในประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมหรือทดแทนการสอนการวิจัย	

เช่น	การบริการวิชาการ	การให้ความรู้แก่สังคม	

	 ด้านการประเมินความดีความชอบ ข้อเสนอ

แนะจากมหาวทิยาลยัขอนแก่น ได้แก่ การประเมนิยงัขาด

ความเป็นธรรม	ไม่โปร่งใส	มรีะบบอปุถมัภ์ และขาดส่วน

ร่วมจากพนักงาน ข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 ได้แก่ การประเมิน 

ความดีความชอบ เปิดเผยแต่ยังไม่เป็นธรรม และควรมี

ส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 

 ด ้านการประเมินเพื่อต ่อสัญญาจ ้างของ

พนักงานสายผู ้สอน ข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ได้แก่	มีข้อปฏิบัติมากเกินไป	เป็นอุดมคติมาก

ทีส่ดุ	เสยีเวลาท�าเอกสารมาก	และน่าเบือ่	ท�าให้หมดขวญั

และก�าลังใจ	 ควรพิจารณาภาระงานทั้งหมดเป็นหลัก	

เพราะบางคนท�างานสอนจนไม่มีเวลาผลิตงานวิจัย	 ไม่มี

ข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุร	ี

	 ด้านความอสิระในการแสดงความคดิเหน็ต่างๆ

และทางวชิาการ	ข้อเสนอแนะจากมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ได้แก่ กฎระเบียบต่างๆที่ออกโดยมหาวิทยาลัย	พนักงาน
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ผลกระทบจากการน�ามหาวิทยาลัยออกนอกระบบกรณีศึกษา:		

เปรียบเทียบ	พนักงานสายผู้สอน	[มหาวิทยาลัยขอนแก่น	และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี]

ไม่เคยรับทราบและไม่มีส่วนในการแสดงความคิดเห็น	

ทั้งการปรับอัตราเงินเดือน	และ%	ของโบนัสก็เปลี่ยนใน

ทางทีต่�า่ลง	ไม่มข้ีอเสนอแนะจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุร	ี

	 ด้านวินัยและการลงโทษ	ข้อเสนอแนะจาก

มหาวทิยาลยัขอนแก่น ได้แก่ กฎเกณฑ์ต่างๆควรได้มกีาร

ท�าประชาพิจารณ์ก่อนประกาศใช้	สภามหาวิทยาลัยควร

ให้คนในองค์กรช่วยกันเลือกตั้งมากกว่าการสรรหา	ไม่มี

ข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุร	ี

	

เปรียบเทียบความพึงพอใจจากการเป็นพนักงานสาย 

ผูส้อนระหว่าง	มหาวทิยาลยัขอนแก่น และ มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร	ี

 พบว่าความพงึพอใจ ด้านสวสัดกิาร ด้านความ

มั่นคงในหน้าที่การงาน 	 ด้านอัตราเงินเดือนและ 

ค่าตอบแทน	ด้านภาระงานทางวิชาการขั้นต�า่ ด้านการ

ประเมินความดีความชอบ	ด้านการประเมินเพื่อต่อ

สญัญาจ้างของพนกังานสายผูส้อน ในภาพร่วม	พนกังาน

สายผูส้อนมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี	มี

ความพึงพอใจมากกว่า	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ที่ไม่ต่าง

กันคือ	 ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และ 

ด้านความอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ และ 

ทางวิชาการ	

	 จากการศึกษาด้านเอกสารและสัมภาษณ์

หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล ้าธนบุรี 	 พบว ่าการปรับเปลี่ยนเป ็น

มหาวิทยาลัยในก�ากับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี	 เริ่มจากความจริงใจของผู้บริหาร	

สภามหาวิทยาลัย	 ผู ้ทรงคุณวุฒิ	 และ	 ที่ปรึกษาของ

มหาวิทยาลัยที่ทุ่มเทก�าลังกาย	ก�าลังใจ	ศึกษารูปแบบที่

เหมาะสม	รวมทั้งให้สัญญาประชาคมว่าจะปฏิบัติตาม	

สิ่งที่ได้บอกประชาคมไว้	 ซึ่งก็ได้ท�าตามสิ่งที่สัญญาไว้	

ระยะแรกก่อนการปรับเปลี่ยน	 ทีมผู ้บริหารจะลงไป

ท�าความเข้าใจกับประชาคมและให้สัญญาประชาคมว่า	

จะปฏิบัติตามสิ่งที่ได้บอกประชาคมไว้	 ท�าให้ลดแรง

ต้านทานจากประชาคมลงไปได้มาก	 การบริหารงาน

บุคคล	สวัสดิการ	 ระเบียบข้อบังคับ	 ได้เปรียบเทียบกับ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ดังแสดงในตารางที่	1	

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการบริหารงานและสวัสดิการพนักงานสายผู ้สอนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น(3)	 และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(4)

การบริหารงาน/สวัสดิการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1. การต่อสัญญาจ้าง เมื่อผ ่านการประเมิน จะต้องผ ่านเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก�าหนด เป็นระยะๆ เช่น ต้องได้  
ผศ รศ ศ ในช่วงเวลาที่ก�าหนด ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์
จะไม่ต่อสัญญาจ้าง

เมือ่ผ่านการประเมนิ จะต่อสญัญาต่อจนเกษยีณอายุ 
60 ปี ไม่บังคับการได้ต�าแหน่งทางวิชาการ

2. เกณฑ์การประเมิน 
เพื่อต�าแหน่งที่สูงขึ้น  
(มข ต�าแหน่งทางวิชาการ) 
(มจธ การประเมิน ว)

งานสอน
งานวิจัย 

งานสอน
งานวิจัย
งานบริการทางวิชาการ
งานบริการที่สร้างรายได้ (เช่น สอนนักศึกษาภาค
พเิศษ งานวจิยั ฯลฯ อาจารย์ทีไ่ม่มงีานวจิยัหวัหน้า
ภาคฯจะหาทุนให้และกระตุ้นให้ขอทุนงานวิจัย 
งานสอนไม่พอเป็นหน้าที่ของหัวหน้าภาคจะต้อง
เกลี่ยชั่วโมงสอนมาให้)

3. ต�าแหน่งทางวิชาการมี
ผลต่อสัญญาจ้าง

มี เมื่อไม่ได้ตามระยะเวลาที่ก�าหนดจะไม่ต่อ
สัญญาจ้าง

ไม่มี เพราะเมื่อผ่านการประเมินจะต่อสัญญาจ้าง
จนเกษียณอายุ

4. กฎระเบียบเมื่อได้
ต�าแหน่งทางวิชาการแล้ว
จะต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์
ตามจ�านวนที่ก�าหนด/ปี

มี และ อาจมีบทลงโทษเมื่อปฏิบัติไม่ได้ตามกฎ
ระเบียบที่ได้ระบุไว้

ไม่มี
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การบริหารงาน/สวัสดิการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5. ทุนสนับสนุนการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย

มี แบบระบุสายวิชา หรือแบบก�าหนดเรื่อง เช่น 
อาหาร สมนุไพร ฯลฯ (บางกลุม่สาขาเข้าถงึได้ยาก)

มี ไม่ระบุสาขาที่ให้ (ทุกกลุ่มสาขาเข้าถึงได้)

6. เกณฑ์การประเมินขั้น
เงินเดือนและโบนัส

งานสอน
งานวิจัย
งานบริการทางวิชาการ

งานสอน
งานวิจัย
งานบริการทางวิชาการ
งานบริการที่สร้างรายได้ (เช่น สอนนักศึกษา 
ภาคพิเศษ งานวิจัย ฯลฯ)

7. อัตราเงินเดือนเมื่อแรก
เข้าท�างาน

1.3 เท่าของเงินเดือนราชการ 2 - > 2 เท่า ของเงินเดือนราชการ

8. เงินเพิ่มให้กับผู้จบ  
ป.  เอก

5000 ไม่มี เนื่องจากอัตราเงินเดือนแรกเข้าท�างานสูง  
(ดังข้อ 7)

9. เงินเพิ่มเมื่อสอนเกิน
ภาระงานขั้นต�่า

มี มี

10. ให้ที่พัก ไม่มี ไม่มี

11. เงินกู้เพื่อการเคหะของ
มหาวิทยาลัย

ไม่ได้ ได้ เพราะต่อสัญญาจนเกษียณอายุ

12. การเป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์

ได้ ได้

13. กู้เงินสหกรณ ์
ออมทรัพย์ซื้อบ้าน

ไม่ได้ กู้เงินทั่วไปได้ (เงินกู้จะไปท�าอะไรก็ได้) ได้ 90% ของราคาบ้านใหม่

14. กู้เงินสหกรณ ์
ออมทรัพย์ซื้อรถ

ไม่ได้ กู้เงินทั่วไปได้ (เงินกู้จะไปท�าอะไรก็ได้) ได้ 90% ของราคารถใหม่

15. มหาวิทยาลัยเป็น
สมาชิกสกรณ์
ออมทรัพย์

เป็นประเภทสมทบ เป็น มีกฎระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ว ่า
มหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคลที่สามารถเป็นสมาชิก
ของสกรณ์ออมทรัพย์ได้

16. สมาชิกประกันสังคม เป็น ไม่เป็น

17. สมาชิกกองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ

ก�าลังด�าเนินการ เป็น

18. มหาวิทยาลัยท�าประกัน
ชีวิตให้

ไม่ท�า (ก�าลังเริ่มด�าเนินการ) ท�า

19. เมื่อเกิดอุบัติเหตุ  
ทุพลภาพ หรือสูญหาย  
มีค่าชดเชย

สิทธิจากประกันสังคม มีค่าชดเชยเป็นรายเดือนตามระยะ
เวลาการปฏิบัติงาน เป็นเงินรายได้ มจธ

20. ค่าตอบแทน 
กรณีเสียชีวิต

สิทธิจากประกันสังคม (และประกันชีวิต (ก�าลัง
เริ่มด�าเนินการ) 

จากประกันชีวิตและรายได้ของมหาวิทยาลัย

21. ค่าช่วยท�าศพจาก
มหาวิทยาลัย

ไม่มี (เป็นเงินร่วมท�าบุญ จะได้ในบางราย  
มีกฎเกณฑ์พิจารณา)

มี และได้ทุกคน

22. เงินบ�าเหน็จเมื่อออก
จากงาน

ประกันสังคม+กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ+เงินรายได้มหาวิทยาลัย 
ตามระยะเวลาปฏิบัติงาน

23. ค่ารักษาพยาบาล ได้เฉพาะพนักงาน ได้ทั้งพนักงาน บุตร ภรรยา ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด 
จากเงินรายได้และงบประมาณ พ่อ - แม่เบิกไม่ได้

24. เบิกค่าเล่าเรียนบุตร เบิกไม่ได้ เบิกได้ตั้งแต่อนุบาลถึงจบปริญญาตรี
จากเงินรายได้และเงินงบประมาณ

25.  การลาเรียนต่อ ดูงาน
ฯลฯ เกิน 1 เดือน

ได้เงินเดือนเต็ม ได้เงินเดือน 65% ของเงินเดือน

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการบริหารงานและสวัสดิการพนักงานสายผู้สอนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น(3)	 และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(4)	(ต่อ)



8
ผลกระทบจากการน�ามหาวิทยาลัยออกนอกระบบกรณีศึกษา:		

เปรียบเทียบ	พนักงานสายผู้สอน	[มหาวิทยาลัยขอนแก่น	และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี]

	 	 โดยสรุป	 จะเห็นว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรีมีการบริหารงานที่มีความยืดหยุ่น		

มสีวสัดกิาร	อตัราเงนิเดอืน	และมกีารสือ่สารทีด่รีะหว่าง

ผู้บริหารกับพนักงาน	ดีกว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น	

 ดังนั้นการที่ปรารถนาจะได้คนดีคนเก่งที่มี

ความรูค้วามสามารถสงูมาเป็นอาจารย์ ซึง่เป็นเป้าหมาย

ที่ส� าคัญในการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย 

มหาวทิยาลยัจะต้องมสีวสัดกิารทีด่ ีมอีตัราเงนิเดอืนทีส่งู

พอเพื่อให้สมศักดิ์ศรี นอกจากนี้การสร้างกฎระเบียบให้

อาจารย์ต้องมีภาระงานมากมายเกินที่อาจารย์จะปฏิบัติ

ได้ ในขณะเดียวกันไม่มีการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 

มหาวทิยาลยัมคีวามต้องการฝ่ายเดยีว เพยีงเพือ่สนองตวั

ชีว้ดัของมหาวทิยาลยั ย่อมสร้างแรงกดดนั ท�าให้อาจารย์

ไม่เกิดความผูกพัน และไม่มีความสุขในการปฏิบัติงาน 

ดังนั้นจึงไม่เกิดความรักในสถาบัน เป็นเหตุให้อาจารย์ที่

มีความรู้ความสามารถ และมีถิ่นฐานภาคอื่นหาทางย้าย

ไปท�างานที่อื่นเมื่อมีโอกาส นอกจากนี้พบว่าอาจารย์

หลายท่านที่ เป ็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ให้เหตุผลในการท�างานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า 

อยู่ใกล้บ้านและได้ดูแลบุพการี ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้

ยังคงท�างานต่อไป

5. เอกสารอ้างอิง

(1)	 กฤษณพงศ์	กีรติกร	การพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัย

ในก�ากับรัฐบาล:	แนวคิดและประสบการณ์ของ

พระจอมเกล้าธนบุรี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี

(2)	 ความเป็นของมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐั	:	อดตี

ถึงปัจจุบัน.	 เข้าถึงในwww.http	 :	 //legal.tu.ac.th	

วันที่	27	สิงหาคม	2552.

(3) มหาวิทยาลัยขอนแก่น.	2551,	ข้อบังคับ	ระเบียบ	

ประกาศ	มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยพนักงาน		

มหาวทิยาลยั	(ฉบบัปรบัปรงุ	พ.ศ.2551),	211	หน้า.

(4)	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,		

งานบริหารงานบุคคล.เข้าถึงในwww.hrd.kmutt.

ac.th/hrreg.	htm	วันที่	27	สิงหาคม	2552.

การบริหารงาน/สวัสดิการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

26. วิธีการประเมินเพื่อ
ปรับเงินเดือนหรือการให้
โบนัส

กรอกตามแบบประเมิน กรอกในweb คะแนนค่อนข้างแน่นอน จะมคีะแนน
จากผูร่้วมงานและหวัหน้า ซึง่เป็นคะแนนที ่bias ได้ 
แต่เป็นคะแนนที่ไม่สูง

27. ค่าเล่าเรียนที่เก็บจาก  
นศ ป. ตรี

 >10000 /ภาคในภาคปกติ
 ภาคพิเศษ ตั้งแต่ 30000/ภาค

>10000 /ภาคในภาคปกติ
ภาคพิเศษ ตั้งแต่ 30000/ภาค

28. สิทธิ์ของบุตรในการ
เข้าเรียนใน รร. สาธิต

มี ไม่มี รร.สาธิต แต่สามารถเบิกค่าเล่าเรียนได้

29. สิทธ์ของบุตรในการ
เข้าเรียนใน มจธ

ไม่มี มี โดยมีเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

30. ความใกล้ชิด และ 
การสื่อสารระหว่างผู้
บริหารมหาวิทยาลัยกับ
พนักงานสายอาจารย์

 ? - มีการเรียกพบกับพนักงานสายอาจารย์ที่เข้าใหม่ 
ถามถึงการท�างาน ปัญหา
- พนักงานสายอาจารย์ที่มีปัญหาจะเรียกพบ และ
พูดคุยท�าความเข้าใจกัน

	

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการบริหารงานและสวัสดิการพนักงานสายผู้สอนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น(3)	 และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(4)	(ต่อ)
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การพัฒนากระบวนการน�าข่าวสารขององค์กรเผยแพร่บนเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Development of process news presentation on KKU website
 
อุดมชัย  สุพรรณวงศ์

กองสื่อสารองค์กร ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ

	 การประชาสมัพนัธ์องค์กรทีเ่กดิจากการมส่ีวนร่วมของผูป้ฏบิตังิาน	จะช่วยเพิม่สมัฤทธผิลของงาน	ส่งผล

ให้ประสทิธภิาพการประชาสมัพนัธ์สงูขึน้	การศกึษาเรือ่งการการพฒันากระบวนการน�าข่าวสารขององค์กรเผยแพร่

บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	ด้วยกระบวนการด�าเนนิงานแบบมส่ีวนร่วมของหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัขอนแก่น	โดยการรวบรวม

ข้อมลูเดมิ	(ระหว่าง	พ.ศ.	2549-2554)	ของผูท้ีไ่ด้รบัสทิธิใ์นการน�าเสนอข่าวสารหน่วยงานผ่านเวบ็ไซต์มหาวทิยาลยั	

พบว่ามีจ�านวน	22	รายชื่อกระจายตัวอยู่ใน	20	หน่วยงาน	แต่เนื่องจากการด�าเนินงานที่ผ่านมา	ยังขาดการก�าหนด

เกณฑ์ของผูท้ีไ่ด้รบัสทิธิใ์นการน�าเสนอข่าวสารทีช่ดัเจนจงึท�าให้มคีวามคลาดเคลือ่นของรายชือ่ผูร้บัผดิชอบในการน�า

เสนอข่าวสารโดยตรง	และจากการสัมภาษณ์	ผู้อ�านวยการกองสื่อสารองค์กร	ส�านักงานอธิการบดี	ในฐานะผู้ก�ากับ

ดูแลนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์	หัวหน้างานสื่อและสารสนเทศ	กองสื่อสารองค์กร	ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล

ระบบเว็บไซต์	 และ	บุคลากรงานข่าว	กองสื่อสารองค์กรซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการปรับปรุงข่าวบนเว็บไซต	์ท�าให้		

พบว่า	ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เสนอข่าวยังไม่กระจายตัวครอบคลุมหน่วยงานหลัก	และมีการน�าเสนอข่าวโดยขาดหลักเกณฑ์

ในการเสนอข่าว	

	 การด�าเนินการพัฒนากระบวนการน�าข่าวสารขององค์กรเผยแพร่บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น		

มีขั้นตอนเริ่มจากการยกเลิกสิทธิ์ของผู้รับผิดชอบในการน�าเสนอข่าวสารเดิมทั้งหมด	 	 จากนั้นแจ้งให้คณะและ	

หน่วยงานทีต้่องการน�าเสนอข่าวด้วยตนเองในเวบ็ไซต์ส่งชือ่	และข้อมลูผูน้�าเสนอข่าวสารสูก่ารพฒันากระบวนการ

น�าข่าวสาร	จากนั้นพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีส�าหรับให้ผู้ปฏิบัติที่ได้รับสิทธิ์ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการด�าเนินงาน	โดยจัด

ท�าคูม่อื	และเอกสารประกอบถ่ายทอดวธิปีฏบิตัทิางด้านเทคนคิ	และวธิกีารเขยีนข่าวบนเวบ็ไซต์	โดยได้พฒันาเนือ้หา

พร้อมตัวอย่างการเขียนข่าว	รวมถึงถ่ายทอดความรู้ด้วยการอบรมจ�านวน	3	ครั้ง	มีผู้เข้าอบรมจ�านวน	70	คน

	 ผลจากการด�าเนินงาน	คณะและหน่วยงานส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอข่าวจ�านวน	54	คน	 (ข้อมูล	กรกฎาคม	

พ.ศ.	2555)	เพิ่มขึ้นจากเดิม	28	คน	ผู้มีสิทธิ์เสนอข่าวที่เข้ารับการอบรมและได้ศึกษาเอกสารคู่มือ	สามารถเสนอข่าว

บนเว็บไซต์ได้ทันที		โดยจากการรวบรวมสถิติการเสนอข่าวก่อนการพัฒนากระบวนการเป็นเวลา	4	เดือน	(มีนาคม-

มิถุนายน	 2555)	พบว่า	มีจ�านวนการเสนอข่าวรวมทั้งสิ้น	 423	ข่าว	 	 และหลังจากการพัฒนากระบวนการ	และ

เปลีย่นแปลงระบบเวบ็ไซต์ในเดอืน	กรกฎาคม	2555		พบว่า	หลงัการพฒันากระบวนการเป็นเวลา	4	เดอืน	(สงิหาคม-

พฤศจกิายน	2555)	มจี�านวนการเสนอข่าวรวมทัง้สิน้	1,129	ข่าว		แสดงให้เหน็การเพิม่ขึน้ของจ�านวนข่าวร้อยละ	166.90	

KKU  isr.j. 2013; 1(1) : 9-17
http : //ora.kku.ac.th
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1. บทน�ำ

	 มหาวทิยาลยัขอนแก่นมเีวบ็ไซต์	www.kku.ac.th		

เป็นสื่อเพื่อการให้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์มา

โดยตลอด	 โดยมีกลุ ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากร	 และ	

นกัเรยีน	ประชาชนทัว่ไป	ซึง่จากการจดัอนัดบัความนยิม

ของเว็บไซต์สถาบันอุดมศึกษา	www.webometrics.info		

(เดอืนกรกฎาคม	54)	ได้จดัอนัดบัให้เวบ็ไซต์มหาวทิยาลยั

ขอนแก่นอยูใ่นอนัดบั	6	ของประเทศไทย	อนัดบัที	่71	ของ

เอเชยี	และอนัดบัที	่580	ของโลก	ต่อมาในปี	2555	เวบ็ไซต์

มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในอันดับ	 5	ของประเทศไทย	

อนัดบัที	่6	ของเอเชยี	และอนัดบัที	่234	ของโลก	(Ranking	

Web	of	University,	2012)		ทั้งนี้พิจารณาจากการเข้าค้น

ข้อมลูสารสนเทศ	และการเข้าดขู่าวสารความเคลือ่นไหว	

ซึ่งการพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์จะให้ความส�าคัญ	

ในด้านรปูแบบ	และด้านเนือ้หา	ทีม่คีวามถกูต้อง	ทนัสมยั	

รวดเรว็	และมคีวามน่าสนใจ	ดงันัน้	ผูน้�าเสนอข่าวจงึต้อง

มคีวามรูค้วามเข้าใจกระบวนการทางเทคนคิ	ประกอบกบั

ความสามารถในการเรียบเรียงเนื้อหาของข่าวสาร	

เป็นอย่างดี

	 นับตั้งแต่เดือน	 กรกฎาคม	 2555	 เว็บไซต์

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบ	การน�า

เสนอข่าวสาร	 โดยจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่	 และน�าข่าว	

ที่มีความโดดเด่นขึ้นสู ่พื้นที่ในหน้าข่าวอีกส่วนหนึ่ง		

โดยมีกองสื่อสารองค์กร	ส�านักงานอธิการบด	ี เป็นผู้รับ

ผิดชอบท�าหน้าที่ตรวจสอบและน�าเสนอข่าว	 โดยม	ี

เครอืข่ายผูป้ฏบิตังิานด้านการประชาสมัพนัธ์สงักดัคณะ

วิชา	หน่วยงานระดับ	ศูนย์	 สถาบัน	ส�านัก	 ได้รับสิทธิ	์

ในการน�าเสนอข้อมูลข่าวของหน่วยงานในหน้าเว็บไซต์			

แต่จากการด�าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า	 ฐานข้อมูลของ	

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์	 ขาดการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน	 แต่ละ	

หน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลง	 ตัวบุคคล	 และขาด	

การก�าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการเสนอข่าว	ที่เป็น

มาตรฐาน	ทั้งขนาดของเนื้อหา	ภาพ	ความถูกต้องของ	

การใช้ภาษา	และการจดัหน้าข่าว	ทีเ่อือ้ต่อการเข้าถงึข้อมลู

ของผู้ชม	ส่งผลให้การน�าเสนอข่าวขาดคุณภาพ	อีกทั้ง	

ไม่สามารถติดตามแหล่งข่าวของผู้น�าเสนอข่าวได้

	 ดงันัน้	การศกึษานีจ้งึมวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันา

วธิกีาร	และเพิม่พนูความรูแ้ละพฒันากระบวนการน�าเสนอ

ข่าวของผู้ได้รับสิทธิ์เสนอข่าวในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

ขอนแก่นให้มีคุณภาพและมาตรฐาน	 รวมถึงสามารถ

ติดตามแหล่งข่าวของผู้น�าเสนอข่าวได้	

2. วิธีด�ำเนินกำร

	 การพฒันากระบวนการน�าข่าวสารขององค์กร

เผยแพร่บนเวบ็ไซต์	โดยเริม่จากการรวบรวมข้อมลูรายชือ่

ผู ้ที่ได้รับสิทธิ์ในการน�าเสนอข่าวสารหน่วยงานผ่าน

เวบ็ไซต์มหาวทิยาลยัระหว่าง	พ.ศ.	2549-2554	เพือ่วเิคราะห์

กระบวนการของการได้รบัสทิธิ์	และวธิกีารบนัทกึข้อมลู

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์	 ศึกษาปัญหาอุปสรรคการเสนอข่าว

บนเว็บไซต์ที่เกิดขึ้นจากด้วยการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง		

3	 กลุ่มคือ	 ผู้อ�านวยการกองสื่อสารองค์กร	ส�านักงาน

อธกิารบด	ีในฐานะผูก้�ากบัดแูลนโยบายด้านการประชาสมัพนัธ์		

หัวหน้างานสื่อและสารสนเทศ	กองสื่อสารองค์กร	ซึ่งมี	

หน้าทีร่บัผดิชอบดแูลระบบเวบ็ไซต์	และบคุลากรงานข่าว	

กองสื่อสารองค์กรซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการปรับปรุงข่าว

บนเว็บไซต์	 จากนั้นน�าผลการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์	

หาแนวทางการปรับปรุงฐานข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์	

และก�าหนดหลักเกณฑ์ในการด�าเนินงานร่วมกันกับ	

และจากการเปรยีบเทยีบการน�าเสนอข่าวในช่วงระยะเวลา	สงิหาคม-พฤศจกิายน	2554	ก่อนการพฒันากระบวนการ	

และ	สิงหาคม-พฤศจิกายน	 2555	หลังการพัฒนากระบวนการ	 โดยใช้สมมุติฐานว่าปริมาณกิจกรรมที่เป็นข่าว	

มีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาเป็นหลัก	 	พบว่า	ปริมาณข่าวในปีที่มีการพัฒนากระบวนการเพิ่มขึ้นจ�านวน	523	ข่าว		

คดิเป็นร้อยละ	86.30		อกีทัง้ยงั	พบว่า	การน�าเสนอข่าวตรงตามรปูแบบและหลกัเกณฑ์มากกว่าร้อยละ	70	เป็นข่าวสาร

ที่หลากหลายประเภทและครอบคลุมหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัย

ค�ำส�ำคัญ:	การพัฒนากระบวนการ,	การน�าเสนอข่าว,	ผู้ได้รับสิทธิ์เสนอข่าว,	เว็บไซต์,	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ผูไ้ด้รบัสทิธ์	จดัท�าคูม่อืการปฏบิตังิานในการน�าเสนอข่าว	

และจัดอบรมทักษะการน�าเสนอข่าว	 โดยมีล�าดับของ

กระบวนการดังรูปที่	1

	

ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ได้รับสิทธิ์ในการเสนอข่าว

จัดท�าคู่มือและก�าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน

อบรมถ่ายทอดความรู้และแนวทางปฏิบัติ

ติดตามประเมินผลการน�าเสนอข่าว

ศึกษาปัญหาของการเสนอข่าว

รูปที่ 1	ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการน�าข่าวสารขององค์กรเผยแพร่บนเว็บไซต์

3. ผลกำรศึกษำ

	 การรวบรวมรายชื่อ	 และข้อมูลผู้ที่ได้รับสิทธิ์	

พบว่า	ในระหว่างปี	พ.ศ.	2549-2554	มีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ใน

การน�าเสนอข่าวสารหน่วยงานผ่านเวบ็ไซต์มหาวทิยาลยั	

จ�านวน	 22	 รายชื่อกระจายตัวอยู่ใน	 20	หน่วยงาน	ซึ่ง	

รายชื่อของผู้ที่ได้รับสิทธิ์เสนอข่าวนี้ยังไม่กระจายตัว

ครอบคลมุหน่วยงานหลกั		และจากการสมัภาษณ์ผูเ้กีย่วข้อง	

3	กลุม่คอื	ผูก้�ากบันโยบายด้านการประชาสมัพนัธ์	ผูด้แูล

ระบบปฏิบัติการ	 และผู้รับผิดชอบดูแลการด�าเนินงาน

ประจ�า	พบว่า	ปัญหาอุปสรรคการเสนอข่าวบนเว็ปไซต์	

ทีพ่บคอื ปัญหาด้านฐานข้อมลูรายชือ่ผูป้ฏบิตังิาน	ปัญหา

ด้านหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติ	 และปัญหาด้านทักษะ	

ความสามารถ	ซึง่น�ามาสูผ่ลงานการเสนอข่าวทีจ่�านวนน้อย

และขาดคุณภาพ	จึงพัฒนาออกแบบฐานข้อมูลผู้ได้รับ

สทิธิใ์นการเสนอข่าวใหม่ทีม่รีายละเอยีด	ชือ่สกลุ	ต�าแหน่ง	

อีเมล์	 หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว	 โทรสาร	หมายเลข

โทรศัพท์ของหน่วยงาน	 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน		

โดยมีคณะ/หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น		

45	 หน่วยงาน	ส่งรายชื่อเพื่อขอสิทธิ์เสนอข่าวให้กับ

บุคลากรในสังกัด	 จ�านวน	46	คน	และจากกองสื่อสาร

องค์กรอีก	 จ�านวน	 9	 คน	 รวมจ�านวนผู้ขอสิทธิ์ทั้งสิ้น		

54	คน		ครอบคลุมคณะวิชาคิดเป็นร้อยละ	100				

	 ผลจากการการพัฒนากระบวนการน�าข่าวสาร

ขององค์กรเผยแพร่บนเว็บไซต	์ 	 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล

การน�าเสนอข่าวในช่วงระยะเวลา	 4	 เดือนก่อน	 และ	

หลังการพัฒนากระบวนการน�าข่าวสารขององค์กร	

เผยแพร่บนเว็บไซต์	 พบว่า	 ในช่วงระยะเวลา	 4	 เดือน	

หลังการพัฒนากระบวนการน�าข่าวสารขององค์กรเผย

แพร่บนเวบ็ไซต์แล้ว	มข่ีาวเพิม่ขึน้จ�านวนทัง้สิน้	706	ข่าว	
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คิดเป็นร้อยละ	166.90	ดังแสดงในตารางที่	1	และรูปที่	2	

การเปรียบเทียบปริมาณการเสนอข่าว	 เดือนมีนาคม	ถึง	

เดือนพฤศจิกายน	2555

ตำรำงที่ 1	 เปรียบเทียบจ�านวนข่าวที่เสนอบนเว็บไซต์	ก่อนและหลังการด�าเนินการพัฒนาทักษะ	

จ�ำนวนข่ำว (เรื่อง)
จ�ำนวนข่ำวที่เพิ่ม คิดเป็นร้อยละ

ก่อนกำรพัฒนำทักษะ หลังกำรพัฒนำทักษะ

มีนาคม		 99 สิงหาคม 270 171 172.73

เมษายน			 108 กันยายน 350 242 224.07

พฤษภาคม		 109 ตุลาคม 263 154 141.28

มิถุนายน		 107 พฤศจิกายน 246 107 130.00

รวม 423 รวม 1,129 706 166.90

รูปที่ 2	เปรียบเทียบจ�านวนข่าวที่น�าเสนอบนเว็บไซต์	ก่อนและหลังการพัฒนาทักษะ

								

	 จากการเปรียบเทียบการเสนอข่าวเปรียบเทียบ

ในช่วงระยะเวลาเดียวกันของ	ปีที่ผ่านมา	ในช่วง	4	เดือน	

คือ	 สิงหาคม-พฤศจิกายน	 2554	 ก ่อนการพัฒนา

กระบวนการ	และ	สิงหาคม-พฤศจิกายน	2555	หลังการ

จดัการพฒันากระบวนการ	โดยให้ความส�าคญัทีช่่วงเวลา

ของการเกิดขึ้นของข่าวในแต่ละปี	พบว่ามีการเพิ่มขึ้น

ของปริมาณข่าวทั้งสิ้น	จ�านวน	523	ข่าว	คิดเป็นร้อยละ	

86.30	ดังแสดงในตารางที่	 2	 และรูปที่	 3	 	 เปรียบเทียบ

จ�านวนการเสนอข่าว		ปี	พ.ศ.	2554	กับปี	พ.ศ.	2555
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ตำรำงที่ 2	 เปรียบเทียบจ�านวนข่าวที่เสนอบนเว็บไซต์	ระหว่างปี	พ.ศ.	2554	กับ	พ.ศ.	2555

เดือน
จ�ำนวนข่ำว (เรื่อง)

จ�ำนวนข่ำวที่เพิ่ม คิดเป็นร้อยละ
พ.ศ.	2554 พ.ศ.	2555

สิงหาคม		 165 270 171 172.73

กันยายน		 131 350 219 167.18

ตุลาคม	 170 263 93 54.71

พฤศจิกายน	 140 246 106 75.71

รวม 606 1,129 523 86.30

หมำยเหตุ :	เปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันระหว่างปี	พ.ศ.2554	และ	ปี	พ.ศ.2555

	

รูปที่ 3		เปรียบเทียบจ�านวนการเสนอข่าว		ปี	พ.ศ.	2554	กับปี	พ.ศ.	2555		

	 การพฒันาการเสนอข่าวในเวบ็ไซต์มหาวทิยาลยั

เพือ่ให้การเลอืกดขู่าวของผูเ้ข้าชมเวบ็ไซต์มคีวามสะดวก

มากยิ่งขึ้น	ได้แบ่งประเภทข่าวออกเป็น	11	ประเภท	โดย

ผูท้ีเ่สนอข่าวในเวบ็ไซต์จะต้องเลอืกประเภทของข่าวด้วย

ตนเอง	 อย่างน้อย	 1	 ประเภทหรืออาจมากกว่านั้นได้	

ในกรณีที่ข่าวนั้นมีความเกี่ยวข้องร่วมกันในระหว่าง

ประเภทของข่าว	โดยอาศัยหลักการพิจารณา	คือ

	 1.		 นกัศกึษา	หมายถงึ	ข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักจิกรรม

นักศึกษาและการประชาสัมพันธ์ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็น

นักศึกษาซึ่งรวมถึงผลงานความส�าเร็จจากรางวัลต่างๆ	

	 2.			การรับเข้าศึกษา	หมายถึง	ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กบัการรบันกัศกึษาทัง้ระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษา			

	 3.		 อาจารย์/บุคลากร	 	 หมายถึง	 ข ่าวเพื่อ	

การประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์และบุคลากร	

หรือ	 เป็นกลุ ่มเป้าหมายที่จะให้บุคลากรได้รับรู ้และ	

ร่วมกิจกรรม			

	 4.		 การวิจัย	หมายถึง	 ข่าวที่มีเนื้อหาในเรื่อง	

ผลงานการศึกษา	 วิจัย	พัฒนานวัตกรรม	หรือกิจกรรม

อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานด้านการวิจัย	 เช่น	

อบรม	การลงนามความร่วมมือ	นิทรรศการผลงาน			

	 5.			ศิษย์เก่า	 	หมายถึง		ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ

กิจกรรมของศิษย์เก่า	 หรือ	 การประชาสัมพันธ์ของ	

หน่วยงานผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศิษย์เก่า		
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	 6.		 การอบรม		หมายถงึ	ข่าวสารทีเ่กีย่วข้องกบั

การอบรมโดยเน้นเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมเพิ่มพูน

ความรูห้รอืการพฒันางานเพือ่ให้กลุม่เป้าหมายได้มาร่วม

กิจกรรมของหน่วยงาน		

	 7.		 ประชุมสัมมนา	หมายถึง	ข่าวสารกิจกรรม

ก่อนหรอืหลงัการประชมุสมัมนาเพือ่ให้กลุม่เป้าหมายได้

รบัรูเ้ป้าหมายวตัถปุระสงค์หรอืความเคลือ่นไหวกจิกรรม

	 8.	 รางวัลเชิดชูเกียรติ	 หมายถึง	 ข่าวสารที่มี

เนื้อหาผลความส�าเร็จของบุคลากร	และนักศึกษา			

	 9.		 	มข.	เพือ่สงัคม	หมายถงึ	ข่าวสารทีส่นบัสนนุ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านการช่วยเหลือสังคม		

โดยเน้นที่กิจกรรมที่มีผลต่อกลุ่มเป้าหมายประชาชน		

เช่น	 การช่วยเหลือ	 การด�าเนินงานด้านสาธารณกุศล		

การบริการวิชาการสู่ชุมชน			

	 10.	การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 ข่าวสาร	

ด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในส่วนของกิจกรรมที่เกิดขึ้น	

ในองค์กร	กิจกรรมความร่วมมือ	และนโยบายต่างๆ

	 11.	ทัว่ไป	หมายถงึ	ข่าวสารอืน่ๆ	ทีไ่ม่เข้าประเภท	

หรอืเป็นกจิกรรมทีส่ามารถเกีย่วข้องกบัข่าวหลายประเภท		

	 จากการแบ่งประเภทข่าวออกเป็น	11	ประเภท	

พบว่าแต่ละประเภทมีจ�านวนข่าวที่แตกต่างกัน	 โดยข่าว

ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักศึกษาและการประชาสัมพันธ์

ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาซึ่งรวมถึงผลงานความ

ส�าเร็จจากรางวัลต่างๆ	มีปริมาณมากที่สุด	ดังในรูปที่	4

รูปที่ 4		จ�านวนการเสนอข่าวแยกตามประเภทของข่าว	

ประจ�าเดือนสิงหาคม	2555

	 การน�าเสนอข่าวในหน้าเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยั

ขอนแก่นมาจาก	 2	ส่วนคือ	 ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน	

รบัผดิชอบหลกั	(กองสือ่สารองค์กร	ส�านกังานอธกิารบด)ี	

และผูแ้ทนคณะหน่วยงานทีไ่ด้รบัสทิธิ	์โดยเป็นส่วนหนึง่

ในภาระงานที่ผู ้ปฏิบัติงานด�าเนินการ	 ซึ่งการพัฒนา

กระบวนการส่งผลให้มีการเสนอข่าวมากขึ้น	 แต่ทั้งนี้		

ยังมีความแตกต่างกันถึงปริมาณการเสนอข่าวของแต่ละ

หน่วยงาน	ซึ่งเกิดจากปัจจัยต่างๆ	ดังแสดงในตารางที่	3
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ตำรำงที่ 3	 การวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาเปรียบเทียบก่อนและหลังพัฒนากระบวนการ

ก่อนกำรพัฒนำกระบวนกำร หลังกำรพัฒนำกระบวนกำร

1.	 มีผู้ได้รับสิทธิ์ในการเสนอข่าว	26	คน	ส่วนใหญ่เป็น	

ผูป้ฏบิตังิานด้านการประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงาน	หรอื

เคยเป็นสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

ขอนแก่นในอดตีซึง่ปัจจบุนัได้มกีารเปลีย่นแปลงบคุคล

1. มผีูไ้ด้รบัสทิธิใ์นการเสนอข่าวมจี�านวนเพิม่ขึน้เป็น	

55	คน	(รวมบุคลากรกองสื่อสารองค์กร)	ผู้ปฏิบัติ

ทั้งหมดยังปฏิบัติงานในสังกัดเดิมตามฐานข้อมูล	

โดยมสีถานะเป็นเครอืข่ายประชาสมัพนัธ์	และเป็น

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์

2.	 Username	ผู้ได้รับสิทธิ์ในการเสนอข่าวที่ได้รับส่วน

หนึ่ง	 มีการส่งมอบไปยังบุคลากรผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ	

ในหน่วยงาน	หรือใช้สิทธิ์ร่วมกันเมื่อมีการเสนอข่าว

ในชื่อ	login	ของ	Username	นั้นๆ	ไม่สามารถระบุได้

ชัดว่า	ผู้เสนอข่าวคือใคร

2. Username	 ผู้ได้รับสิทธิ์ในการเสนอข่าวที่ได้รับ		

ยังคงใช้กับผู้ปฏิบัติคนเดิมเพื่อการเสนอข่าวใน

เว็บไซต์	 	 แต่มีการขอเพิ่มเติมมาเพื่อให้หน่วยงาน

ขนาดใหญ่	 และมีภารกิจที่ต้องเสนอข่าวจ�านวน

มากขอให้มีผู้ได้รับสิทธิ์มากกว่า	1	คน

3. ฐานข้อมูลที่ไม่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยพบว่า	

มีบุคลากรที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสังกัด	 เช่น	 การย้าย	

ในหน่วยงาน	การลาออกการเปลี่ยนต�าแหน่งหน้าที่

3. ฐานข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย	ถูกต้อง

4.	 มีการให้สิทธิ์ใหม่ที่ยังไม่ได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล

ให้ทันสมัย	 โดยผู้ที่ท�าหน้าที่	Admin	 ได้อนุญาตให้มี	

การเข้ามาใช้สิทธิ์ตามที่ขอมาจากหน่วยงานแต่ยัง	

ไม่ได้บันทึกข้อมูล

4. มีการเพิ่มสิทธิ์ใหม่หลังการพัฒนาโครงการซึ่งได้

น�าไปปรับปรุงฐานข้อมูลแล้ว

5. การใช้รูปแบบของ	Username	 มีความหลากหลาย	

ไม่สามารถบ่งชี้สังกัดได้อย่างชัดเจน	ไม่มีรายละเอียด	

หมายเลขโทรศัพท์

5. การใช้รูปแบบของ	 Username	 เป็นไปตามที่

มหาวิทยาลัยก�าหนดให้กับบุคลากร	และนักศึกษา	

ซึ่งสามารถสืบค้นเพื่อระบุผู้ปฏิบัติงานได้

6.	 การให้สทิธิใ์นการเสนอข่าวไม่ได้รบัการกระจายไปยงั

หน่วยงานอย่างทั่วถึงเป็นอุปสรรคในการเสนอข่าว

และเป็นภาระของหน่วยงานรับผิดชอบ	(กองสื่อสาร

องค์กร)	ที่ต้องด�าเนินการเสนอข่าวให้กับหน่วยงาน	

ที่	ไม่ได้รับสิทธิ์ท�าให้ล่าช้า	ขาดการมีส่วนร่วม

6. การให้สทิธิใ์นการเสนอข่าวได้รบัการกระจายไปยงั

หน่วยงานอย่างทัว่ถงึ	โดยหน่วยงานระดบัคณะวชิา

มีจ�านวนร้อยละ	100

7. กระบวนการรับสิทธิ์ในการเสนอข่าว	ต้นสังกัดของ	

ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้มีส่วนร่วมในการกลั่นกรองบุคคล

7. กระบวนการขอรับสิทธิ์ในการเสนอข่าว	 ด้วยการ

ขอรายชือ่จากผูบ้รหิารต้นสงักดั	ช่วยให้การด�าเนนิ

งานด้านนโยบายมีความต่อเนื่อง

8. หน่วยงานรบัผดิชอบ	(กองสือ่สารองค์กร)	ไม่ได้ก�าหนด

หลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติของการเสนอข่าวให้กับผู้ได้รับ

สิทธิ์ไว้	ส่งผลให้ไม่มีรูปแบบของการปฏิบัติ	ส่งผลให้

เว็บเพจของหน้าข่าวแตกต่างกัน	ไม่เป็นระเบียบ

8. หน่วยงานรับผิดชอบ	 (กองสื่อสารองค์กร)	มีการ

ก�าหนดหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติ	 โดยถ่ายทอดหลัก

เกณฑ์ผ่านกระบวนการอบรมสัมมนา	ผู้เข้าอบรม

มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์

9. ผู้ได้รับสิทธิ์ที่ไม่ได้มีพื้นความรู้ด้านสื่อสารมวลชน

จ�านวนหนึ่งขาดทักษะในการเขียนข่าวที่ดี

9. ผูไ้ด้รบัสทิธิม์พีืน้ความรูค้วามเข้าใจในการปฏบิตังิาน	

จากคู่มือ	และการอบรม
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4. สรุปและอภิปรำยผล

	 จากการการพฒันากระบวนการน�าข่าวสารของ

องค์กรเผยแพร่บนเวบ็ไซต์	เป็นการสร้างแนวทางเพือ่น�า

ไปสู่การยกระดับคุณภาพการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

อนิเตอร์เนต็	โดยการค�านงึถงึรปูแบบใหม่ของการสือ่สาร

เนื้อหาในโลกปัจจุบัน	ที่สอดคล้องกับที่มีการศึกษาไว้ว่า

สือ่เวบ็ไซต์จะมกีารขยายตวัมากขึน้ด้วยการท�าหน้าทีเ่ป็น

แหล่งความรู้และข่าวสารในยุคโลกไร้พรมแดน	 เป็น

แหล่งแบ่งปันข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เปลี่ยนแปลง	

รูปแบบการสื่อสาร	(ปณิชา	นิติพรมงคล,	2555)	นอกจากนี้

ยังเกิดขึ้นด้วยความต้องการของหน่วยงานหรือองค์กร	

ที่ต้องการสื่อสารท�าความเข้าใจตลอดจนเสริมสร้าง	

ภาพลักษณ์	 โดยมีการปรับทิศทางการประชาสัมพันธ	์

โดยหันมาให้ความสนใจกับสื่อสารสนเทศยุคใหม่		

อย่างเว็บไซต์แต่ด้วยการแข่งขันที่ต้องช่วงชิงผู้รับสื่อ	

จึงต้องพัฒนาวิธีการด้วยการยึดแนวทาง	ความทันสมัย	

เนื้อหาและข้อมูล	 ความน่าเชื่อถือ	 การเชื่อมโยงข้อมูล		

การปฏบิตัจิรงิ	ความเป็นมลัตมิเีดยี	การให้ข้อมลู	การเข้าถงึ

ข้อมูล	 และความหลากหลายของข้อมูล	 (ปรัชญนันท์		

นิลสุข,	2555)

	 จากการด�าเนนิการพฒันากระบวนการน�าข่าวสาร

ขององค์กรเผยแพร่บนเวบ็ไซต์		เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาสือ่

เพือ่การประชาสมัพนัธ์	ท�าให้สามารถขยายความร่วมมอื

ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมปฏิบัติงาน

เพิ่มมากขึ้น	 ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสเข้าสู่

กระบวนการพฒันาศกัยภาพของการเสนอข่าวบนเวบ็ไซต์	

ตามแผนการอบรมสมัมนาโดยมวีทิยากรผูเ้กีย่วข้องมาให้

ความรู	้ตลอดโครงการจ�านวน	3	ครัง้	มผีูเ้ข้าอบรมสมัมนา

ทัง้สิน้	60	คน	พร้อมทัง้มกีารฝึกปฏบิตัจิรงิจากการอบรม

เชงิปฏบิตักิาร	และการฝึกปฏบิตัด้ิวยคูม่อืการเรยีนรูท้ีไ่ด้

จดัท�าขึน้	จนผูเ้ข้าร่วมอบรมสมัมนาสามารถน�าไปปฏบิตัิ

งานได้จรงิ		จากการจดัท�าการพฒันากระบวนการน�าข่าวสาร

ขององค์กรเผยแพร่บนเว็บไซต์ในระยะเวลา	 4	 เดือน	

(ระหว่าง	มนีาคม-	มถินุายน	2555	และ	สงิหาคม-พฤศจกิายน	

2555)	แสดงให้เหน็การเพิม่ขึน้ของการเสนอข่าวจากเดมิ

ถึงร้อยละ	 166.90	 	 และในช่วงระยะเวลาเดียวกันของ	

ปี	2554	กบัปี	2555	(ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม-เดอืนพฤศจกิายน)	

มีปริมาณการเสนอข่าวแตกต่างกันถึงร้อยละ	86.30

	 จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณข่าวที่เสนอทาง

เว็บไซต์	 แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลบวก

อย่างชัดเจน	ทั้งนี้	 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของผู้มีสิทธิ	์

ในการเสนอข่าวทีม่าจากการพฒันาโครงการในส่วนของ

การออกแบบฐานข้อมลูรายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ป็นผูเ้สนอข่าวสาร

ในเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัขอนแก่นใหม่	ท�าให้มผีูส้นใจ

เข้ามาร่วมด�าเนินการมากขึ้น	นอกจากนี้	 การมีทักษะ	

ในการด�าเนินงานที่สูงขึ้นของผู ้ปฏิบัติงาน	 ที่มาจาก

กระบวนการในการอบรมพัฒนาความรู ้ด้วยการฝึก	

ปฏิบัติจริง	 และการใช้คู ่มือประกอบการปฏิบัติงาน	

สามารถน�าไปศึกษาและปฏิบัติได ้จริง	 พร้อมทั้งม	ี

การติดตามให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือ	 แก้ไขปัญหาให้กับ	

ผู้ที่ปฏิบัติงาน	 โดยวิทยากร	 และผู้รับผิดชอบโครงการ	

ตลอดจนมีการพัฒนาระบบทางเทคนิคการเสนอข่าว	

ในเว็บไซต์ที่มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงใหม่	มีความ

สะดวกในการใช้งานมากขึน้	ส่งผลให้มกีารกระตุน้ให้เกดิ

การพัฒนางานที่ดียิ่งขึ้น			

5. ข้อเสนอแนะ 

	 การพัฒนาทักษะการน�าเสนอข่าวของผู้มีสิทธิ์

เสนอข่าวในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีข้อเสนอ

แนะดังนี้

	 1.	 การด�าเนินโครงการควรมีการพัฒนาที่ต่อ

เนื่องไป	ทั้งในด้านการตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ได้รับสิทธิ์

อย่างน้อยปีละ	 2	 ครั้ง	 เพิ่มทักษะประสิทธิภาพของ	

ผู้ปฏิบัติให้ความรู้ทบทวนแนวทางอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	

และการขยายขอบเขตปริมาณของการให้สิทธิ์ในการ

เสนอข่าวไปยังหน่วยงานในระดับย่อยเพื่อเป็นการขยาย

เครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์	

	 2.	 ตดิตามผลงานเพือ่การประเมนิ	ถ่ายทอดผล

ให้ผู้แทนหน่วยงาน	อาทิ	ผู้บริหาร	คณบดี	ผู้อ�านวยการ	

ได้ทราบผลการปฏิบัติของผู้แทนของตน	 	และทราบผล

ภาพรวมของการด�าเนนิงานอนัจะส่งผลให้โครงการได้รบั

การสนับสนุนเกิดความยั่งยืน
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	 3.	 เปิดช่องทางรบัฟังความคดิเหน็ของผูป้ฏบิตัิ

งานเพื่อน�ามาปรับปรุงโครงการต่อไป

	 4.	 การปรบัปรงุคูม่อืให้ทนัสมยัสะดวกในการ

ใช้งานและน�าคู่มือการปฏิบัติที่ได้จัดท�าขึ้นเผยแพร่ผ่าน

สื่อต่างๆ	 โดยเฉพาะสื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อเป็นเครื่องมือ

ในการเรียนรู้ต่อไป
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The Relationships among the Results of Using Electronic Portfolio, 
Perceived Benefits and Obstacles, and Academic Achievement of 
Nursing Students, Suranaree University of Technology

จันทร์ทิรา  เจียรณัย
Chantira  Chiaranai

ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุรนารี
Instittute of Nursing, Suranaree University of Technology

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นนวัตกรรมการเรียนการสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาระดับคะแนน e-Portfolio การรับรู้ประโยชน์และ

อุปสรรคการใช้ e-Portfolio 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่มีต่อการใช้ e-Portfolio และ  

3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ของการใช้ e-Portfolio การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค ความพึงพอใจ 

กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิธีการศึกษา: นักวิจัยพัฒนาโปรแกรม e-Portfolio และน�าไปทดลองใช้กับนักศึกษา

พยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 619205 แนวคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การพยาบาล ปีการ

ศึกษาที่ 2/2553 ปรับปรุงและน�ามาใช้จริงในการเรียนการสอนรายวิชาเดียวกัน ปีการศึกษาที่ 2/2554 เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้ e-Portfolio จ�านวน 8 ข้อ (α = 0.91) 

2) แบบสอบถามการรบัรูป้ระโยชน์และอปุสรรคต่อการใช้ e-Portfolio จ�านวน 8 ข้อ (α = 0.78, 0.84) ตามล�าดบัและ 

3) แบบสอบถามแบบปลายเปิด สอบถามความรู้สึกของผู้เรียนก่อนและหลังการใช้ e-Portfolio เก็บรวบรวมข้อมูล

ภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน โดยประเมินผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การวิเคราะห์ข้อมูล: ข้อมูลทั่วไป

วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การใช้ e-Portfolio การรับรู้ประโยชน์  

การรับรู้อุปสรรค ความพึงพอใจการใช้ e-Portfolio กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ 

เพยีสนั และใช้การวเิคราะห์เนือ้หาส�าหรบัข้อมลูเชงิคณุภาพ ผลการศกึษา: โดยรวมกลุม่ตวัอย่างมคีวามพงึพอใจต่อ

การใช้ e-Portfolio ในระดับมากที่สุด (X  = 4.43 ± 0.69) กลุ่มตัวอย่างรับรู้ประโยชน์ของการใช้ e-Portfolio ในระดับ

มากถึงมากที่สุด (X = 4.04-4.62 ± 0.46-0.69) มีการรับรู้อุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio ในระดับปานกลาง (X  = 

2.69-3.08 ± 0.77-0.93) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) มีความสัมพันธ์ทางลบกับการรับรู้อุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio 

(r = -.387, p < .05) GPAX มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจต่อการใช้ e-Portfolio (r = .406,  p < .05)  

การรบัรูป้ระโยชน์ของการใช้   e-Portfolio มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัความพงึพอใจต่อการใช้ e-Portfolio (r = .563, 

KKU  isr.j. 2013; 1(1) : 18-33
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p < .01) ผลลัพธ์การใช้ e-Portfolio มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (r = .480,  p < .01) จากการ

วิเคราะห์เนื้อหา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า e-Portfolio เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับรูปแบบการด�าเนินชีวิต  

และช่วยต่อยอดความรู้ของตน สรุป: e-Portfolio เป็นนวัตกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ 

ค�าส�าคัญ:  แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค นักศึกษาพยาบาล ผลสัมฤทธิ์ 

  ทางการเรียน

Abstract

Aims: Electronic Learning Portfolio (e-Portfolio) was a learning innovation focuses on student-centered 

approach. This study aimed to examine the relationships among the results of using e-Portfolio, perceived benefits 

and obstacles and academic achievement of nursing students. Methods: The researcher invented the e-Portfolio 

program using open source software php, mySQL as a database, and Apache server. The program then was 

tested for its efficacy by using as a learning tool for nursing students enrolled for 619205 Basic Concepts in  

Nursing Science (BCNS), Academic year 2010. The program then was used to test for its efficacy in the  

following academic year 2011 with nursing students enrolled for 619205 BCNS. The questionnaires used for this 

study included 1) 8-item of satisfaction of learners to e-Portfolio developed by researcher (α = 0.91), 2) 8-item 

of Perceived Benefits and Obstacles of e-Portfolio questionnaire (α = 0.78, 0.84) respectively, and  

3) open-ended questionnaire. Data Analysis: Descriptive statistics (Mean, f, %, S.D.) were used for the q 

uantitative data. Relationships among studied variables were examined by Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient. Descriptive content analysis was used for qualitative data. Results: Overall, the sample satisfied to 

e-Portfolio at a highest level (X = 4.43 ± 0.69). The sample perceived benefits of using e-Portfolio at  

a high-highest level (X = 4.04-4.62 ± 0.46-0.69) and so as perceived obstacles at a moderate level (X = 2.69-3.08 

± 0.77-0.93).  There were statistically negative relationships among perceived obstacles and satisfaction at .05  

(r =-.387, -.406); respectively. There was a statistically positive significant relationship between perceived  

benefit and satisfaction at .05 (r =.563). There was a statistically significant positive relationship between the  

e-Portfolio outcome and academic achievement at .01 (r =.480). In addition, the sample described that e-Portfolio 

was a friendly program that fit their lifestyle. Conclusion: e-Portfolio is an integrated successful innovation. 

Without reservation, e-Portfolio is an innovation that helps reduce global warming and emphasized on  

self-directed learning for students.

Keywords: e-Portfolio, Perceived Benefits, Perceived Obstacles, Nursing Students, Academic achievement

1. บทน�า 

การสะท้อนความคิด (Reflection) เป็นสิ่งที่

ส�าคญัทีจ่ะบ่งบอกว่า นกัศกึษามคีวามเข้าใจในเนือ้หามาก

น้อยเพียงใด แฮริส โดแลน และแฟร์โปร์น (อ้างถึงใน  

เรมวล นันท์ศุภวัฒน์) (1) กล่าวว่า ปัจจุบันการศึกษา

ทางการพยาบาลและการใช้แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

เพื่อใช ้สะสมผลงานสะท้อนความคิดเพื่อส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู ้มากขึ้นเพราะเป็นการส่งเสริม 

การเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนมากกว่าการสอนใน 
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ชั้นเรียนและช่วยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ในการเรียนรู้ของตนเองและมองเห็นความก้าวหน้าของ

ตนเองด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาให้เกิดความ 

รับผิดชอบต่อเป้าหมายและคุณภาพของการเรียนรู้และ

พัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น แฟ้มสะสมงาน เป็น

เครือ่งมอืประเมนิตนเองทีม่ปีระสทิธภิาพในการประเมนิ

ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพัฒนา 

ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ โดยมีผู้ให้ความหมายของแฟ้ม

สะสมงานว่า เป็นการสะสมอย่างมเีป้าหมายของงานเดมิ

และงานใหม ่ซึ่ ง เป ็นผลการเรียนรู ้ของนักศึกษา  

ความก้าวหน้าและความส�าเร็จตลอดเวลา (2-3) 

รายวิชา 619205 แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์

ทางการพยาบาล (Basic Concepts in Nursing Science)  

เปิดสอนส�าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2  

มีเนื้อหารายวิชาเกี่ยวกับ วิวัฒนาการและความสัมพันธ์

ของการพยาบาลในฐานะศาสตร์และวิชาชีพ  แนวคิด

หลักและความ สัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ คน สุขภาพ  

สิง่แวดล้อม การพยาบาล  ตลอดจนขอบเขตและเป้าหมาย

ของวชิาชพี การจ�าแนกประเภทของฐานความคดิทางการ

พยาบาล  ทฤษฎีทางการพยาบาลในแต่ละฐานความคิด  

ได้แก่  ฐานความคิดของการปฏิสัมพันธ์  ฐานความคิด

ความต้องการของมนษุย์  ฐานความคดิการดแูล และฐาน

ความคดิทฤษฎรีะบบ  กระบวนการพยาบาล วธิกีารได้มา

ซึ่งองค์ความรู้และการน�าไปใช้ การจัดการเรียนการสอน

ส่วนใหญ่เป็นการบรรยายเนื้อหาประกอบสื่อการสอน

จะเห็นได้ว่ามีเนื้อหารายวิชาดังกล่าวมีความ

เป็นนามธรรมสูง ดังนั้นการน�าแฟ้มสะสมงานมาใช้ใน

การสอน ผูส้อนสามารถประเมนิและทบทวนว่ากจิกรรม

การสอนต่างๆ ได้บรรลวุตัถปุระสงค์ของวชิา และเพือ่ให้

นักศึกษาได้มีความรู ้ความเข้าใจในทฤษฎี และน�าไป

ประยกุต์ในการจดัการตนเองในชวีติประจ�าวนัได้ ในการ

วดัผลของวชิาดงักล่าว มกีารประเมนิผลสมัฤทธิท์างการ

เรียน โดยการสอบและการประเมินผลการใช้ Electronic 

Learning Portfolio (e-Portfolio) เพื่อสะท้อนคิดจาก 

ผูเ้รยีนทีแ่ท้จรงิ ดงัที ่อทุมุพร (ทองอไุร) จามรมาน (4) ได้

กล่าวไว้ว่า การใช้แฟ้มสะสมงานเป็นการน�าสาระเนือ้หา

มาสู่ความคิด ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าของแฟ้ม 

มีการพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญาไป

พร้อมๆ กนั และเป็นเทคนคิการประเมนิผลด้วย นอกจาก

นีก้ารใช้แฟ้มสะสมงานยงัท�าให้นกัศกึษามพีฒันาการใน

หน้าที่และความรับผิดชอบตนเอง แม้ว่าอาจท�าให้

นกัศกึษาบางคนเกดิความวติกกงัวล แต่การใช้แฟ้มสะสม

งานจะกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการยอมรับในความรับ 

ผิดชอบ ซึ่งจะเป็นการเตรียมนักศึกษาในการท�างานภาค

ปฏิบัติ (เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ และคณะ (5) นอกจากนี้ยัง

เป็นการแสดงผลงานของนักศึกษาที่มีการจัดเก็บอย่างมี

เป้าหมายเพือ่บรรยายให้เหน็การสะท้อนคดิของนกัศกึษา 

ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการเรียนในขอบเขต

เนื้อหาที่ก�าหนด ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา

ในการประเมินความก้าวหน้าทางความรู ้ และความ

สามารถของตนเองช่วยให้นักศึกษาเกิดการสะท้อนคิด

ความเป็นตัวตน เกิดความเชื่อมั่น อีกทั้งยังช่วยให้

นักศึกษาได้แสดงถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ท�าความ

เข้าใจ (6) 

อย่างไรก็ตามมีงานวิจัยด้านนี้ค่อนข้างจ�ากัด 

ท�าให้ไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์มากนัก ผู ้วิจัยจึงพัฒนา

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ให้ชื่อว่า 

แฟ้มสะสมงานแบบอเิลก็ทรอนกิส์ (Electronic Learning 

Portfolio: e-Portfolio) โดยมีการมอบหมายให้ท�าผลงาน

ในบางประเด็น แทนการมอบหมายงานแบบเดิมๆ ผู้วิจัย

มีความสนใจศึกษา ความพึงพอใจ ผลลัพธ์ของการใช้  

e-Portfolio ในด้านการรบัรูปั้ญหาและอปุสรรค ตลอดจน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์

ทางการพยาบาล 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.  เพือ่ศกึษาระดบัคะแนน e-Portfolio การรบั

รู้ประโยชน์และอุปสรรคการใช้ e-Portfolio 

2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา

พยาบาลศาสตร์ที่มีต่อการใช้ e-Portfolio

3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์

ของการใช้ e-Portfolio การรับรู ้ประโยชน์ การรับรู ้

อุปสรรค ความพึงพอใจ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ในรายวิชาแนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล
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ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ Descriptive 

Correlation Research การศึกษาผลลัพธ์ของการใช้  

e-Portfolio ในรายวชิาแนวคดิพืน้ฐานของศาสตร์ทางการ

พยาบาล ส�าหรบันกัศกึษาพยาบาลศาสตร์ ชัน้ปีที ่2 ปีการ

ศึกษาที่ 2/2554 ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี รวบรวมข้อมูลภายหลังจากการสอบ

ปลายภาค

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย

ผลลัพธ์การใช้ e-Portfolio หมายถึง ผลงาน 

ที่เกิดจากการใช้ e-Portfolio ที่สะสมงานการสะท้อน

ความคิดของนักศึกษาในการเรียนแต่ละหัวข้อที่ผู้สอน

ก�าหนดให้สะท้อนคิด สามารถวัดได้ด้วยค่าคะแนน 

การประเมิน e-Portfolio ที่ก�าหนดให้ในการประเมินผล

วชิา 619205 แนวคดิพืน้ฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล 

โดยอาจารย์ผู ้สอนในรายวิชาทั้งหมด จากนั้นน�าผล

คะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย

การรับรู ้ประโยชน์ของการใช้ e-Portfolio 

หมายถึง ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประโยชน์ในการ

ใช้ e-Portfolio ในการสะท้อนคิด แบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ 

1) ด้านการเรยีนรู ้และ  2) การพฒันาตนเองของนกัศกึษา 

วดัโดยใช้แบบสอบถามทีผู่ว้จิยัดดัแปลงมาจากแบบสอบถาม

การรับรู้ประโยชน์ในการใช้แฟ้มสะสมงานของ  เรมวล 

นันท์ศุภวัฒน์ และคณะ (5) 

การรบัรูอ้ปุสรรคของการใช้ e-Portfolio หมาย

ถึง ความคิดเห็นของนักศึกษาต่ออุปสรรคในการใช้  

e-Portfolio ในการสะท้อนคิด แบ่งออกเป็น 4  ด้านคือ  

1) ด้านเวลา 2) ด้านภาระงาน 3) ด้านความสามารถส่วน

บุคคล และ 4) ด้านข้อจ�ากัดของการเรียนในรายวิชา  

วดัโดยใช้แบบสอบถามทีผู่ว้จิยัดดัแปลงมาจากแบบสอบถาม

การรับรู้อุปสรรคในการใช้แฟ้มสะสมงานของ เรมวล 

นันท์ศุภวัฒน์ และคณะ (5)

2. วิธีการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey 

research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับคะแนน  

e-Portfolio การรับรู ้ประโยชน์และอุปสรรคการใช้  

e-Portfolio 2) ศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาพยาบาล

ศาสตร์ที่มีต่อการใช้ e-Portfolio และ 3) ศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ของการใช้ e-Portfolio การรับรู้

ประโยชน์ การรบัรูอ้ปุสรรค ความพงึพอใจ กบัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนในรายวิชาแนวคิดพื้นฐานของศาสตร์

ทางการพยาบาล มีระเบียบและวิธีวิจัย ดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 

จ�านวน 47 คน ของส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ในปีการศึกษา 2/2554

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์  

ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 619205 แนวคิดพื้นฐาน

ของศาสตร์ทางการพยาบาล (Basic Concepts in Nursing 

Science) ในปีการศึกษา 2/2554 ค�านวณโดยใช้สูตรของ 

Yamane (1967)    n = N/ 1 + N (e2)

เมื่อ  n = จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง

N = จ�านวนประชากร

e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้มีได้ (0.05)

ดงันัน้กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้เท่ากบั 

42 คน โดยนักศึกษาท�าสัญญาการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี ้

โดยความสมัครใจของผู้เรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1.  โปรแกรม e-Portfolio

2.  แบบประเมินการใช้แฟ้มสะสมงานที่

ก�าหนดไว้ในการประเมนิผลวชิา 619205 แนวคดิพืน้ฐาน

ของศาสตร์ทางการพยาบาล (Basic Concepts in Nursing 

Science) จ�านวน 5 แบบฝึกหัด (รายละเอียดการให้

คะแนน ดังแสดงในตารางที่ 1)

3.  แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม

4.  แบบสอบถามการรับรู ้ประโยชน์ และ

อุปสรรค ที่ผู้วิจัยดัดแปลงมาจากแบบสอบถามการรับรู้

ประโยชน์ และอุปสรรค ของเรมวล นันท์ศุภวัฒน์ และ

คณะ (5) 
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ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ของการใช้แฟ้มสะสมงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรค  

กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 4.1  แบบสอบถามการรับรู้ประโยชน์ เป็น

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับ

ประโยชน์ของ

  การใช้ e-Portfolio ทีม่ต่ีอการเรยีนรูข้อง

นักศึกษา จ�านวน 4 ข้อ ซึ่งเป็นมาตรวัดแบบประมาณค่า 

(Likert scale) 1-5 ความหมายและเกณฑ์การให้คะแนน 

(ดังแสดงในตารางที่ 2)

 4.2 แบบสอบถามการรับรู้อุปสรรค เป็น

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับ

  อปุสรรคของการใช้ e-Portfolio ทีม่ต่ีอ

การเรียนรู้ของนักศึกษา จ�านวน 4 ข้อ ซึ่งเป็นมาตรวัด

แบบประมาณค่า (Likert scale) 1-5 ความหมายและเกณฑ์

การให้คะแนน (ดังแสดงในตารางที่ 3)

5.  แบบสอบถามความพงึพอใจของผูเ้รยีนต่อ

การใช้ e-Portfolio จ�านวน 8 ข้อ ซึ่งเป็นมาตรวัดแบบ

ประมาณค่า (Likert scale) 1-5 ความหมายและเกณฑ ์

การให้คะแนน (ดังแสดงในตารางที่ 4)

6.  แบบสอบถามปลายเปิด ถามผูเ้รยีนถงึความ

รู้สึกก่อนและหลังเรียนรายวิชา 619205 แนวคิดพื้นฐาน

ของศาสตร์ทางการพยาบาล

7.  คะแนนประเมินผลส�าเร็จของงานจาก  

e-Portfolio จ�านวน 5 ชิ้นงานๆ ละ 5 คะแนน รวม 25 

คะแนน มีเกณฑ์การให้คะแนน (ดังแสดงในตารางที่ 1)

8.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 619205 

แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล เป็นไปตาม

ระเบียบการวัดและประเมินผลของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ผู้วิจัยท�าการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

วิจัย โดยทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับ

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 

จ�านวน 47 คน ในปีการศกึษาที ่2/2553 โดยใช้สมัประสทิธิ์

สหสัมพันธ ์ของครอนบาร ์ค (Cronbach’s alpha  

co-efficient) ผลเป็นดังนี้

1)  ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยรวม

การรับรู้ประโยชน์ของผู้เรียนต่อการใช้ เท่ากับ 0.97

2)  ค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามการรบัรู้

อุปสรรคของผู้เรียนต่อการใช้ เท่ากับ 0.94

3)  ค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามความพงึ

พอใจของผู้เรียนต่อการใช้ e-Portfolio เท่ากับ 0.78

การเก็บรวบรวมข้อมูล

วิธีการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 การพัฒนาโปรแกรม e-Portfolio  

โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ประชุมปรึกษาร่วมกับทีมผู้สอนเพื่อขอ

ความเห็นและความเป็นไปได้ในการพัฒนาโปรแกรม

2.   ออกแบบโปรแกรมการบันทึกบน Story 

board

3. น�าเสนอ Story board ต่อผู ้ทรงคุณวุฒิ 

จ�านวน 3 ท่าน วิพากษ์เพื่อการพัฒนา

4.   น�าผลการวิพากษ์ไปปรับปรุง

5.   ผู้วิจัยน�า Story board ไปสร้างโปรแกรม

โดยใช้ PHP ซอฟแวร์ mySQL เป็นฐานข้อมลูและ server 

Apache

ระยะที่ 2 เป็นการทดสอบการใช้ e-Portfolio 

โดยการน�าโปรแกรมส�าเรจ็รปูทีส่ร้างเสรจ็แล้วไปทดลอง

ใช้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียน

เรียนในรายวิชา 619205 แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์

ทางการพยาบาล (Basic Concepts in Nursing Science) 

ในปีการศึกษา 2/2553 โดยใช้หลักการประเมินโดยใช้

กระบวนการ Plan-Do-Check-Act (PDCA) กล่าวคือเมื่อ

พัฒนาโปรแกรม (Plan) และน�าไปใช้ (Do) ผู้วิจัยมีการ

ประเมินผลจากผู้ใช้ตลอดเวลา โดยเปิดการรับความ 

คิดเห็นผ่านระบบเครือข่าย (Check) แล้วน�าไปปรับปรุง 

เพิ่มเติม แก้ไข ตามที่ได้รับการ feedback จากผู้ใช้งาน 

(Act)

เนื่องจากการให้ค�าติชมจากอาจารย์ผู้สอนและ

เพื่อนร่วมชั้นเรียน รวมทั้งการสะท้อนคิดมีความส�าคัญ

ต่อกระบวนการเรียนการสอนโดยวิธีนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการ

ควบคมุคณุภาพดงันีค้อื เปิดโอกาสให้เพือ่นร่วมชัน้เรยีน

เข้ามาตชิม และให้ข้อคดิซึง่กนัและกนั โดยอาจารย์ผูส้อน

เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพการติชม และควบคุมให้การ

สะท้อนคิดเป็นไปตามกรอบค�าถาม โดยเน้นให้ผู้เรียน
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สะท้อนคิด วิเคราะห์โดยใช้ค�าพูดของตนเอง ไม่ไป 

คัดลอกความคิดของคนอื่นมาเป ็นของตนหากน�า

บทความมาจากที่ใดให้ระบุแหล่งอ้างอิง เพราะเป็นเรื่อง

ของคุณธรรม จริยธรรมของการเขียนผลงานที่ผู ้สอน 

ให้ความส�าคัญ

ระยะที่  3  ขั้นน�าไปใช ้จริงกับนักศึกษา 

พยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 

619205 แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล 

(Basic Concepts in Nursing Science) ในปีการศึกษา 

2/2554

การวิเคราะห์ข้อมูล

1.  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 

ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    

2.  ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง เกรดเฉลีย่สะสม  

การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค  ความพึงพอใจ 

ผลลพัธ์การใช้ e-Portfolio กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนใน

รายวชิาแนวคดิ พืน้ฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล โดย

ใช้ Pearson’s Product Moment Correlation  Coefficient  

ก�าหนดระดับความมีนัยส�าคัญที่ระดับ .05

3. ผลการศึกษา 

หลังจากพัฒนาโปรแกรม e-Portfolio  ผู้วิจัย 

ได ้ด�าเนินการทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม  

e-Portfolio  โดยน�าไปทดลองใช้ในการจดัการเรยีนการสอน

ส�าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 

2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายวิชา 619205 

แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล (Basic  

Concepts in Nursing Science) และน�าโปรแกรม 

ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้จริงกับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์  

ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554 รายวิชา 619205 แนวคิด 

พื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล (Basic Concepts in 

Nursing Science) จ�านวน 47 คน ได้รบัแบบสอบถามกลบั

จ�านวน  38 คน คิดเป็นร้อยละ 90.48 ของจ�านวนกลุ่ม

ตัวอย่างที่ค�านวณได้ 

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 94.44 เป็น 

เพศหญิง มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 2.50/4.00 จ�านวน 

24 คน คิดเป็นร้อยละ 63.10 นักศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 

81.60 ชอบเรียนวิชา 619205 แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์

ทางการพยาบาลมากที่สุด และให้เหตุผล 3 ล�าดับแรกที่

ชอบวชิานีไ้ด้แก่ 1) อาจารย์มวีธิกีารสอนอย่างสร้างสรรค์

และหลากหลาย (ร้อยละ 71.10) 2) เป็นวิชาที่สามารถน�า

ไปใช้ในชวีติประจ�าวนัได้ (ร้อยละ 57.90) และ 3) มวีธิกีาร

วัดและประเมินผลที่หลากหลาย (ร้อยละ 42.10) มีเพียง 

1 รายเท่านั้นที่ไม่ชอบรายวิชานี้ โดยให้เหตุผลว่าเนื้อหา

วิชายากต่อการท�าความเข้าใจ (แสดงในตารางที่ 5)

ผลลัพธ์การใช้ e-Portfolio และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ในรายวิชา 619205 แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการ

พยาบาล

ในภาพรวมผู้เรียนมีผลลัพธ์ทางการเรียนจาก

การแบบฝึกหัดที่มอบหมายให้ท�าบน e-Portfolio ใน

ระดบัสงู (Mean 22.20±1.35, range 19.00-24.75) คะแนน

เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 88.80 จากคะแนนเต็ม (25 คะแนน)  

และพบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา

แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล ในระดับสูง

เช่นกัน (Mean 89.46± 2.82, range 82.54-95.47) คะแนน

เฉลีย่คดิเป็นร้อยละ 89.46 จากคะแนนเตม็ (100 คะแนน) 

(แสดงในตารางที่ 6)

การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค และความพึงพอใจ

ของผู้เรียนต่อการใช้ e-Portfolio 

เมื่ อ เปรี ยบเทียบตามเกณฑ ์และการให  ้

ความหมายของคะแนน พบว่าผู ้เรียนมีความเห็นว่า 

การใช้ e-Portfolio มีประโยชน์ในระดับมาก ถึงมากที่สุด 

ตามล�าดบั ดงันี ้1) การใช้ e-Portfolio ท�าให้ได้เรยีนรูอ้ย่าง

อิสระ (Mean = 4.62± 0.46) 2) การใช้ e-Portfolio เป็น

เครือ่งมอืทีด่ใีนการสนบัสนนุเรยีนรูด้้วยตนเอง (Mean = 

4.52± 0.49) 3) การใช้ e e-Portfolio มีประโยชน์ต่อ 

การพฒันาตนเอง (Mean = 4.42± 0.50) และ 4) Feedback 

ของอาจารย์และเพื่อนท�าให้เกิดความท้าทายอยาก

แสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง (Mean = 4.04± 0.69) 

(แสดงในตารางที่ 7)
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ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ของการใช้แฟ้มสะสมงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรค  

กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เมื่อเปรียบเทียบตามเกณฑ์และการให้ความ

หมายของคะแนน พบว่าผูเ้รยีนมกีารรบัรูอ้ปุสรรคต่อการ

ใช้ e-Portfolio ในระดบัปานกลาง ตามล�าดบัดงันี ้1) เวลา

เป็นอปุสรรคต่อการใช้ e-Portfolio (Mean = 3.08 ± 0.93) 

2) ภาระงานที่มอบหมายในรายวิชานี้มีจ�านวนมาก เป็น

อุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio (Mean = 2.98 ± 0.84)  

3) Feedback ของอาจารย์และเพือ่นท�าให้เกดิความเครยีด

และไม่อยากแสวงหาความรูเ้พิม่เตมิ (Mean = 2.88 ± 0.82) 

และ 4) ความสามารถส่วนบุคคลเป็นอุปสรรคต่อการใช้ 

e-Portfolio (Mean = 2.69± 0.77) (แสดงในตารางที่ 8)

ผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมนักศึกษามีความ

พึงพอใจต่อการใช้โปรแกรม e-Portfolio ในระดับมาก

ที่สุด (Mean = 4.43±0.69) ล�าดับความพึงพอใจ 3 ล�าดับ

แรกได้แก่ 1) การฝากข้อมูลถึงอาจารย์และผู้ดูแลระบบ 

มีความสะดวกใช้งานได้ง ่าย (Mean = 4.60±0.57)  

2) การเปลี่ยนรหัสผ่านมีความสะดวกใช้งานได้ง่าย (Mean 

= 4.52±0.71) และ 3) การแสดงความคดิเหน็มคีวามสะดวก

ใช้งานได้ง่าย (Mean = 4.50±0.62) (แสดงในตารางที่ 9)

นอกจากนี้กลุ ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ 

การใช้ e-Portfolio ในภาพรวมนักศึกษามีความเห็นว่า 

การใช้ e-Portfolio มีความแปลกใหม่เพราะผู ้เรียน

สามารถเข้าไปตอบได้ตลอดเวลาทีต้่องการ สามารถตดิต่อ

กับอาจารย์ได้ง่าย ต่างจากการใช้ e-Learning และ 

ยังสามารถแบ่งปันข้อมูลกับเพื่อนคนอื่นๆ ช่วยให้ตน

สามารถคิดและวิเคราะห์ มีทักษะในการเขียนมากขึ้น 

และอาจารย์ไม่ได้ตดัสนิการให้คะแนนจากการส่งผลงาน

ครัง้แรก อาจารย์เปิดโอกาสให้เข้าไปแก้ไข เพิม่เตมิข้อมลู

ได้ตลอดเวลา จนกว่าจะถงึวนัครบก�าหนดส่ง มนีกัศกึษา

จ�านวนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า ตนติดนิสัยว่าในวัน

หนึ่งๆ ตนจะต้องเข้าไปใช้ e-Portfolio และแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กับเพื่อนๆ (แสดงในตารางที่ 10)

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษากับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

ผลการวจิยัพบว่าเกรดเฉลีย่สะสมความสมัพนัธ์

ทางลบกับการรับรู ้อุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio  

อย่างมนียัส�าคญัทีร่ะดบั .05 (r = -.387, p < .05) เกรดเฉลีย่

สะสมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจต่อ 

การใช้ e-Portfolio อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .05 (r =.406, 

p <.05) การรับรู้ประโยชน์ของการ e-Portfolio มีความ

สัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจต่อการใช้ e-Portfolio 

อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .01 (r =.563, p < .01) ผลลัพธ์

การใช้ e-Portfolio มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีนในรายวชิาแนวคดิพืน้ฐานของศาสตร์ทางการ

พยาบาล .01 (r =.480, p < .01) (แสดงในตารางที่ 11)

4. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และ 

ข้อเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey 

research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับคะแนน  

e-Portfolio การรับรู ้ประโยชน์และอุปสรรคการใช้  

e-Portfolio 2) ศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาพยาบาล

ศาสตร์ที่มีต่อการใช้ e-Portfolio และ 3) ความสัมพันธ์

ระหว่าง เกรดเฉลี่ยสะสม การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้

อุปสรรค ความพึงพอใจ ผลลัพธ์การใช้ e-Portfolio กับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา 619205 แนวคิด 

พื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล โดยมีผลการวิจัย  

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้

สรุปผลการวิจัย

1.  มีผู้ตอบแบบสอบถามการวิจัยจ�านวน 38 

คน คิดเป็นร้อยละ 90.48 จากจ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่

ค�านวณได้ นกัศกึษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 94.44 เป็นเพศหญงิ 

มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 2.50/4.00 คิดเป็นร้อยละ 

63.10 นักศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.60 ชอบเรียนวิชา 

619205 แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล 

มากที่สุด มีเพียง 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.60 เท่านั้น 

ที่ไม่ชอบรายวิชานี้ โดยให้เหตุผลว่า เนื้อหาวิชายากต่อ

การท�าความเข้าใจ

2.  ในภาพรวมผู้เรียนมีผลลัพธ์ทางการเรียน

จากการแบบฝึกหัดที่มอบหมายให้ท�าบน e- Portfolio  

ในระดับสูง คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 88.80 จาก

คะแนนเต็ม และพบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ในรายวิชาแนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล 
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ในระดับสูงเช่นกัน คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 89.46  

จากคะแนนเต็ม

3.  ผู้เรียนมีความเห็นว่าการใช้ e- Portfolio  

มีประโยชน์ในระดับมากถึงมากที่สุด ตามล�าดับดังนี้ 

 1)  การใช้ e- Portfolio ท�าให้ได้เรยีนรูอ้ย่าง

อิสระ 2) การใช้ e-Portfolio เป็นเครื่องมือที่ดีในการ

สนับสนุนเรียนรู ้ด้วยตนเอง 3) การใช้ e- Portfolio  

มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง  และ 4) Feedback ของ

อาจารย์และเพื่อนท�าให้เกิดความท้าทายอยากแสวงหา

ความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง 

4.  ผู ้ เรียนมีการรับรู ้อุปสรรคต ่อการใช ้  

e- Portfolio ในระดับปานกลาง ตามล�าดับดังนี้ 1) เวลา

เป็นอุปสรรคต่อการใช้ e- Portfolio 2) ภาระงานที่มอบ

หมายในรายวิชานี้มีจ�านวนมาก เป็นอุปสรรคต่อการใช้ 

e- Portfolio 3) Feedback ของอาจารย์และเพือ่นท�าให้เกดิ

ความเครียดและไม่อยากแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และ  

4) ความสามารถส่วนบุคคลเป็นอุปสรรคต่อการใช้  

e- Portfolio

5.  ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อ

การใช้โปรแกรม e- Portfolio ในระดบัมากทีส่ดุ ความพงึ

พอใจ 3 ล�าดับแรกได้แก่ 1) การฝากข้อมูลถึงอาจารย์และ

ผู้ดูแลระบบมีความสะดวกใช้งานได้ง่าย 2) การเปลี่ยน

รหัสผ่านมีความสะดวกใช้งานได้ง่าย และ 3) การแสดง

ความคิดเห็นมีความสะดวกใช้งานได้ง่าย 

6.  ความคิดเห็นของนักศึกษาต ่อการใช ้  

e-Portfolio ในภาพรวมนักศึกษามีความเห็นว่าการใช้  

e-Portfolio มคีวามแปลกใหม่เพราะผูเ้รยีนสามารถเข้าไป

ตอบได้ตลอดเวลาที่ต้องการ สามารถติดต่อกับอาจารย ์

ได้ง่าย ต่างจากการใช้ e-Learning และยงัสามารถแบ่งปัน

ข้อมูลกับเพื่อนคนอื่นๆ ช่วยให้ตนสามารถคิดและ

วิเคราะห์ มีทักษะในการเขียนมากขึ้น และอาจารย์ไม่ได้

ตัดสินการให้คะแนนจากการส่งผลงานครั้งแรก อาจารย์

เปิดโอกาสให้เข้าไปแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลได้ตลอดเวลา 

จนกว่าจะถึงวันครบก�าหนดส่ง มีนักศึกษาจ�านวนหนึ่ง

แสดงความคิดเห็นว่า ตนติดนิสัยว่าในวันหนึ่งๆ ตนจะ

ต้องเข้าไปใช้ e-Portfolio และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

เพื่อนๆ

7.  เกรดเฉลี่ยสะสมความสัมพันธ์ทางลบกับ

การรับรู้อุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 เกรดเฉลี่ยสะสมความสัมพันธ์ทาง

บวกกับความพึงพอใจต่อการใช้ e-Portfolio อย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 การรบัรูป้ระโยชน์ของการใช้   

e-Portfolio มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัความพงึพอใจต่อ

การใช้ e-Portfolio อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ผลลพัธ์การใช้ e-Portfolio มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา 619205แนวคิดพื้นฐาน

ของศาสตร์ทางการพยาบาล อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ .01 

อภิปรายผล

การศกึษาผลลพัธ์ของการใช้หลกัฐานการเรยีน

รูแ้บบอเิลก็ทรอนกิส์ ในรายวชิา 619205 แนวคดิพืน้ฐาน

ของศาสตร์ทางการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาล

ศาสตร์ ส�านกัวชิาพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

สุรนารี สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้

ดังนี้

1.  เพื่อศึกษาระดับคะแนน e-Portfolio  

การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคการใช้ e-Portfolio

ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าผู ้ เรียนมีความเห็น

ว่าการใช้ e-Portfolio มีประโยชน์ในระดับมาก-มากที่สุด  

ตามล�าดบัดงันี ้1) การใช้ e-Portfolio ท�าให้ได้เรยีนรูอ้ย่าง

อิสระ 2) การใช้ e-Portfolio เป็นเครื่องมือที่ดีในการ

สนับสนุนเรียนการรู้ด้วยตนเอง 3) การใช้ e-Portfolio มี

ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง และ 4) Feedback ของ

อาจารย์และเพื่อนท�าให้เกิดความท้าทายอยากแสวงหา

ความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง 

ผลการศกึษาครัง้นีส้อดคล้องกบัการศกึษาของ 

เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ และคณะ (5) น�าแฟ้มสะสมงานไป

ใช้ในการเรียนกระบวนรายวิชา 558441 ภาวะผู้น�าและ

การจดัการทางการพยาบาล โดยพบว่ากลุม่ตวัอย่างมกีาร

รบัรูป้ระโยชน์ต่อการใช้แฟ้มสะสมงานในระดบัมาก และ

มีการรับรู้อุปสรรคต่อการใช้แฟ้มสะสมงานในระดับ 

ปานกลาง (5) ถึงแม้จะเป็นการศึกษาในรายวิชาที่ต่างกัน 

วธิกีารเรยีนทีแ่ตกต่างกนัคอืผูว้จิยัใช้การเรยีนการสอนใน

รูปแบบของแฟ้มสะสมงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่ก็
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ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ของการใช้แฟ้มสะสมงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรค  

กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เป็นการยืนยันว่าแฟ้มสะสมงาน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ

ดั้งเดิมหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ล้วนแล้วแต่มีคุณค่า

ทั้งระดับที่เป็นกระบวนการเรียนรู ้และผลลัพธ์ของ 

งาน การท�า e-Portfolio ช่วยให้นักศึกษาประเมินตนเอง 

ประเมินร่วมกันระหว่างผู ้ เรียนและอาจารย์ผู ้สอน  

มีหลักฐานเชิงประจักษ์ของการเรียนรู ้ที่แสดงความ

สามารถของผูเ้รยีน สอดคล้องกบัค�ากล่าวของ แสงเดอืน 

คงนาวงั (7) ทีก่ล่าวว่าการใช้แฟ้มสะสมงานช่วยให้ผูเ้รยีน

ได้เรียนตามอัธยาศัย ตามความสนใจ และผู ้เรียนได ้

มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินความก้าวหน้าของ 

ผลงานตนเอง ได้มโีอกาสเรยีนรูจ้ากผลงานของเพือ่นร่วม

ชั้นเรียน รวมทั้งได้ใช้ทักษะทั้ง 4 อย่างครบถ้วน (พูด ฟัง 

อ่าน และเขียน) นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้เติมเต็มทักษะ 

ด้านการคดิวเิคราะห์ (7) ดงันัน้การใช้ e-Portfolio จงึเป็น

เครื่องมือที่มีความทันสมัย เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  

ที่ผู ้สอนสามารถใช้ส�าหรับการประเมินความต้องการ 

ในการเรียนรู้และประเมินผลลัพธ์ของผู้เรียนได้ด้วย (8)

ผลของการวจิยัครัง้นีเ้มือ่พจิารณารายด้านแล้ว

พบว่ากลุ ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ประโยชน์ของการใช้  

e-Portfolio ในระดับมากที่สุด อยู่ 2 ด้าน ได้แก่ 1) การใช้ 

e-Portfolio ท�าให้ได้เรียนรู้อย่างอิสระ 2) การใช้ e-Portfolio 

เป็นเครื่องมือที่ดีในการสนับสนุนเรียนรู ้ด้วยตนเอง  

ผลการวิจัยนี้สนับสนุนแนวคิดทางการศึกษาที่ว ่า  

การจัดการเรียนการศึกษาควรเน้นการใช้ผู ้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง การเรียนการสอนโดยใช้ e-Portfolio นั้น

นกัศกึษาได้มโีอกาสได้เรยีนรูอ้ย่างอสิระภายใต้กรอบของ

งานทีม่อบหมายให้ และยงัเหน็ความก้าวหน้าของตนเอง 

บทบาทของผู้สอนเป็นเพียงการสะท้อนคิด ให้ข้อเสนอ

แนะ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดและสามารถน�า

ไปประยกุต์ใช้ในการเรยีนได้ทกุวชิา สอดคล้องกบั ไรอนั

และคาร์ลตัน (9) ที่กล่าวว่า การสะท้อนคิดของผู้สอน

เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูเ้พิม่เตมิด้วยตนเอง

อย่างอิสระ และสามารถน�ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กับ 

ผู้เรียนคนอื่นๆได้ด้วย 

ส่วนข้อค�าถามการรับรู้ประโยชน์ของการใช้ 

e-Portfolio ที่กลุ่มตัวอย่างประเมินในระดับมาก ได้แก่ 

การใช้ e-Portfolio มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง และ 

Feedback ของอาจารย์และเพื่อนท�าให้เกิดความท้าทาย

อยากแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง ผลการวิจัยนี้ 

ไม่สอดคล้องกบัการศกึษาของ เรมวล นนัท์ศภุวฒัน์ และ

คณะ (5) ที่พบว่าผู้เรียนรับรู้ประโยชน์ของการใช้แฟ้ม

สะสมงานต่อการพัฒนาตนเองมากที่สุด ทั้งนี้สามารถ

อธบิายได้ว่า การใช้แฟ้มสะสมงานในรปูของอเิลก็ทรอนกิส์

อาจมอีปุสรรคบ้างส�าหรบัผูเ้รยีนทีย่งัไม่คุน้เคยกบัการใช้

เทคโนโลยี และการสะท้อนคิดเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝน

และถ่ายทอดออกมาด้วยการเขียน ดังนั้นจึงมีผู ้เรียน 

บางส่วนสะท้อนว่าการใช้ e-Portfolio ช่วยพัฒนาทักษะ

การเขยีนเป็นอย่างมาก ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ 

มิทเชล (10) ที่พบว่าการสะท้อนคิดมีความสัมพันธ์ทาง

บวกระหว่างทักษะการเขียนและความรู ้สึกเกี่ยวกับ 

การประเมินแฟ้มสะสมงาน

นอกจากนี้ ผลการวิจัยนี้ยังพบว่าผู้เรียนมีการ

รับรู้อุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio ในระดับปานกลาง 

ตามล�าดบัดงันี ้1) เวลาเป็นอปุสรรคต่อการใช้ e-Portfolio 

2) ภาระงานที่มอบหมายในรายวิชานี้มีจ�านวนมาก เป็น

อุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio 3) Feedback ของอาจารย์

และเพื่อนท�าให้เกิดความเครียดและไม่อยากแสวงหา

ความรู้เพิ่มเติม และ 4) ความสามารถส่วนบุคคลเป็น

อปุสรรคต่อการใช้ e-Portfolio ผลการวจิยันีไ้ม่สอดคล้อง

กบัการศกึษาของ เรมวล นนัท์ศภุวฒัน์และคณะ (5) ทีพ่บ

ว่าผูเ้รยีนรบัรูอ้ปุสรรคต่อการใช้แฟ้มสะสมงานในระดบั

มาก และแม้ว่าผลการวจิยัจะพบว่านกัศกึษามคีวามเครยีด 

ความวิตกกังวลในระดับปานกลาง ทั้งนี้อธิบายได้ว่า 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งยังต้อง

ปรับตัวต่อการเรียนในระดับอุดมศึกษา มีปัญหาในการ

บริหารเวลา ตลอดจนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี จากการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยพบว่าผู้เรียน “ไม่รู้ว่า 

จะสะท้อนคดิอย่างไร” “กลวัสะท้อนไม่ตรงประเดน็” จงึ

ส่งผลให้ผู้เรียนมีการรับรู้อุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio 

ในระดับปานกลาง

อาจกล่าวโดยสรุปว่า การใช้ e-Portfolio มี

ประโยชน์มากกว่าอปุสรรค ทัง้นีอ้ธบิายได้ว่าการใช้แฟ้ม

สะสมงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นนวัตกรรมใหม่

ที่ปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตของวัยรุ่น ซึ่งมีความพึงพอใจใน

การใช้เทคโนโลยีในการเรียน ดังนั้น e-Portfolio จึงช่วย

ในการพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรับผิดชอบต่อเป้าหมาย
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และคุณภาพของการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเรียนรู้

ให้ดียิ่งขึ้น การสะท้อนความคิดเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่จะบ่ง

บอกว่า นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหามากน้อยเพียงใด 

และยงัท�าให้นกัศกึษามพีฒันาการในหน้าทีแ่ละความรบั

ผิดชอบตนเอง แต่การใช้แฟ้มสะสมงานจะกระตุ้นให้

นักศึกษาเกิดการยอมรับในความรับผิดชอบ ซึ่งจะ

เป็นการเตรยีมนกัศกึษาในการท�างานภาคปฏบิตัิ นอกจาก

นี้ยังเป็นการแสดงผลงานของนักศึกษาที่มีการจัดเก็บ

อย่างมีเป้าหมายเพื่อบรรยายให้เห็นการสะท้อนคิด  

(Reflection) ของนกัศกึษา ความก้าวหน้าและผลสมัฤทธิ์

ของการเรยีนในขอบเขตเนือ้หาทีก่�าหนด ซึง่จะก่อให้เกดิ

ประโยชน์ต่อนักศึกษาในการประเมินความก้าวหน้าทาง

ความรู้ และความสามารถของตนเองช่วยให้นักศึกษา 

เกิดการสะท้อนคิดความเป็นตัวตน (Self-reflection)  

เกิดความเชื่อมั่น อีกทั้งยังช่วยให้นักศึกษาได้แสดงถึง 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ท�าความเข้าใจ

2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา

พยาบาลศาสตร์ที่มีต่อการใช้ e-Portfolio

ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าในภาพรวมนักศึกษา 

มีความพึงพอใจต่อการใช้ e-Portfolio ในระดับมากที่สุด 

ความพึงพอใจ 3 ล�าดับแรกได้แก่ 1) การฝากข้อมูลถึง

อาจารย์และผู้ดูแลระบบมีความสะดวกใช้งานได้ง่าย  

2) การเปลี่ยนรหัสผ่านมีความสะดวกใช้งานได้ง่าย และ 

3) การแสดงความคิดเห็นมีความสะดวกใช้งานได้ง่าย 

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงคุณภาพที่ผู ้เรียนประเมินผล

ว่าการใช้ e-Portfolio มีความแปลกใหม่ เพราะผู้เรียน

สามารถเข้าไปตอบได้ตลอดเวลาทีต้่องการ สามารถตดิต่อ

กับอาจารย์ได้ง่าย ต่างจากการใช้ e-Learning และ 

ยังสามารถแบ่งปันข้อมูลกับเพื่อนคนอื่นๆ ช่วยให้ตน

สามารถคิดและวิเคราะห์ มีทักษะในการเขียนมากขึ้น 

และอาจารย์ไม่ได้ตดัสนิการให้คะแนนจากการส่งผลงาน

ครัง้แรก อาจารย์เปิดโอกาสให้เข้าไปแก้ไข เพิม่เตมิข้อมลู

ได้ตลอดเวลา จนกว่าจะถงึวนัครบก�าหนดส่ง มนีกัศกึษา

จ�านวนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า ตนติดนิสัยว่าในวัน

หนึ่งๆ ตนจะต้องเข้าไปใช้ e-Portfolio และแลกเปลี่ยน

เรยีนรูก้บัเพือ่นๆ ผลการวจิยัครัง้นีส้อดคล้องกบัค�ากล่าว

ของนกัวชิาการทางการศกึษาหลายท่านทีก่ล่าวว่า การใช้

แฟ้มสะสมงานมีประโยชน์ต่อผู้เรียน กล่าวคือผู้เรียน

สามารถประเมินความก้าวหน้าในด้านความรู้และความ

สามารถของตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการสะท้อนความ

เป็นตัวตน โดยที่ผู้เรียนสามารถบอกสิ่งที่ตนสนใจอยาก

เรยีนรู ้มัน่ใจ และสามารถวางแผนการเรยีนได้ด้วยตนเอง 

ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้แบบชี้น�าตนเอง (Self-directed 

learning) และมีอิสระในการเรียนรู้ (3, 11-12) นอกจาก

นี้ยังช่วยสนับสนุนบรรยากาศของการเรียนรู้ให้เป็นไป

ด้วยดี ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

(11) สอดคล้องกับสิ่งที่ผู ้เรียนแสดงความคิดเห็นว่า 

“ข้าพเจ้ารูส้กึว่าเรยีนวชิานีแ้ล้วสนกุ ได้มส่ีวนร่วมในการ

คิดวิเคราะห์ได้แสดงความคิดเห็นของตนเอง ฝึกให้

ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์และมองความหมายที่ลึกซึ้งกว่าเมื่อ

ก่อน และยังสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

ได้”

3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์

ของการใช้ e-Portfolio การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้

อุปสรรค ความพึงพอใจ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

รายวิชาแนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล

ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า

 3.1  เกรดเฉลีย่สะสมมคีวามสมัพนัธ์ทางลบ

กับการรับรู้อุปสรรคต่อการใช้  e-Portfolio อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แปลความหมายได้ว่าผู้เรียน

ทีม่เีกรดเฉลีย่สะสมสงู จะมอีปุสรรคต่อการใช้ e-Portfolio 

น้อย

 3.2  เกรดเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธ์ทาง

บวกกับความพึงพอใจต่อการใช้ e-Portfolio อย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แปลความหมายได้ว่า 

ผู้เรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูง มีความพึงพอใจต่อการใช้ 

e-Portfolio มากกว่าผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า

 3.3 การรบัรูป้ระโยชน์ของการใช้  e-Portfolio 

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจต่อการใช้  

e-Portfolio อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แปล

ความหมายได้ว่าผู้เรียนที่มีการรับรู้ประโยชน์ต่อการใช้ 

e-Portfolio มากกว่าจะมีความพึงพอใจต่อการใช้  

e-Portfolio มากกว่าผู้ที่มีการรับรู้ประโยชน์น้อยกว่า

 3.4  ผลลัพธ์การใช้ e-Portfolio มีความ

สัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 

619205 แนวคดิพืน้ฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล อย่าง
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มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แปลความหมายได้ว่า 

ผู้เรียนที่มีคะแนนผลลัพธ์การใช้ e-Portfolio สูงจะมีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีกว่าผู้เรียนที่มีคะแนนผลลัพธ์

การใช้ e-Portfolio น้อยกว่า

สามารถอธบิายได้ว่า การสะท้อนคดิในสิง่ทีไ่ด้

เรยีนรูไ้ปแล้วท�าให้ผูเ้รยีนอ่านทบทวน ท�าให้มคีวามเข้าใจ

มากขึ้น (9, 13) สัมพันธ์กับข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้เรียน

จากการวิเคราะห์เนื้อหาจากค�าถามปลายเปิด ที่กล่าวว่า 

“ดิฉันรู้สึกว่า  วิชา 619205 แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์

ทางการพยาบาลเป็นวชิาทีย่าก แต่ทฤษฎต้ีองคดิวเิคราะห์  

แต่สะดวกสบายด้านการท�างานเพราะม ีe-Portfolio ท�าให้

ง่ายต่อการใช้งาน  และดิฉันคิดว่าวิชานี้ต้องรู้จักรักการ

อ่านและท�าความเข้าใจกบัเรือ่งทีอ่่าน จงึจะท�าให้เข้าใจใน

วิชาที่เรียนมากขึ้น” อีกประการหนึ่งคือ ผู้ที่มีเกรดเฉลี่ย

สะสมดี ย่อมมีทักษะในการเรียนและการบริหารจัดการ

ตนเองที่ดี การใช้ e-Portfolio จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการ

เรยีนของพวกเขาเหล่านัน้ ตรงกนัข้ามกลบัเป็นประโยชน์ 

เพราะผู้เรียนมีอิสระในการค้นคว้าหาความรู้ ผู้เรียนย่อม

มีความพึงพอใจต่อการใช้ e-Portfolio มากกว่าการนั่ง

เรียนในชั้นเรียนและฟังการบรรยายเพียงอย่างเดียว  

สัมพันธ์กับผู้ที่มีคะแนน e-Portfolio ต�า่ อาจเป็นเพราะ

ผลงานยงัไม่เป็นทีน่่าพอใจ คณุภาพด้อยกว่า ประกอบกบั

ผูเ้รยีนบางรายทีม่ทีกัษะในการเรยีนและการบรหิารเวลา

น้อย อาจมีอุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio และมีปัญหา

ต่อการปรับตัวกับการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี 

ท�าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่า

ข้อเสนอแนะ

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ได้มี

การพฒันาไปอย่างรวดเรว็โดยเฉพาะอย่างยิง่การเชือ่มต่อ

เครื่องคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การน�าเอา

รปูแบบของบรกิารเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็มาใช้สนบัสนนุ

การเรยีนการสอนในลกัษณะการเรยีนผ่านเวบ็ ออกแบบ

และพัฒนาเป็นสื่อการเรียนการสอนในลักษณะที่ผู้เรียน

สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา บทเรียน ผู้เรียนด้วย

กนัเอง และผูส้อน ท�าให้ไม่มขีดีจ�ากดัทางการเรยีนในทาง

ระยะทาง เวลา และสถานที่ ท�าให้ตอบสนองต่อความ

สนใจและความสามารถของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ดังนั้น 

e-Portfolio จึงจัดเป็น Breakthrough integrated successful 

innovation กล่าวคือเป็นนวัตกรรมในการจัดการศึกษา 

ในศตวรรษที่ 21 ที่ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ ซึ่ง

เท่ากับเป็นการลดภาวะโลกร้อน มีความทันสมัย และ 

มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านจิตใจ 

อารมณ์ สังคม สติปัญญาไปพร้อมๆ กัน

แต่อย่างไรก็ตามจากการน�า e-Portfolio ไปใช้

ในการจัดการเรียนการสอนนั้น สิ่งที่ผู ้สอนต้องน�ามา

พิจารณา คือ

1.  ควรเตรยีมความพร้อมของผูเ้รยีนให้คุน้เคย

กับการใช้โปรแกรม เพื่อลดปัญหาจากการใช้โปรแกรม

2.  ลดชิ้นงานให้น้อยลง แต่ยังคงคุณภาพ 

ของงาน เนื่องจากผู้เรียนมีข้อจ�ากัดด้านเวลาและความ

สามารถส่วนตัว ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้เรียนในการค้นคว้า

หาความรู้เพิ่มเติม

3.  กระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการสะท้อน

คดิ ให้เวลาในการสะท้อนคดิให้มากขึน้ เหล่านีจ้ะช่วยให้

ผู้เรียนมีทักษะเขียนที่ดีขึ้นอีกด้วย

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยต่อไป

1.  การศึกษาประสิทธิภาพการเรียนรู ้ของ 

ผู้เรียนจากงานที่มอบหมายให้ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย 

เชิงคุณภาพ

2.  การศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ์การใช้สื่อ

การสอนประเภทต่างๆ ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 

ผู้เรียน

3. การศึกษาผลการใช้ e-Portfolio ต่อผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนเปรียบเทียบระหว่างนักศึกษา 

ต่างสาขาวิชา

4. การศึกษาผลการใช้ e-Portfolio ต่อผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนเปรยีบเทยีบระหว่างนกัศกึษาระดบั

ปริญยาตรีและบัณฑิตศึกษา

ข้อจ�ากัดการวิจัย

การวิจัยนี้ผู้วิจัยน�าโปรแกรม e-Portfolio ไปใช้

กบัห้องเรยีนทีม่ขีนาดห้องเรยีนไม่เกนิ 60 คนต่อชัน้เรยีน 
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ตารางที ่1 เกณฑ์การให้คะแนนประเมินผลส�าเร็จของงานจาก e-Portfolio

คะแนน ค�าอธิบาย

5 แสดงออกให้เห็นถึงความเข้าใจปัญหาอย่างสมบูรณ์ การท�างานครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง  

พร้อมทั้งเสนอแนวคิดใหม่

4 แสดงออกให้เห็นถึงความเข้าใจปัญหามากพอสมควร การท�างานครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง

3 แสดงออกให้เห็นถึงความเข้าใจปัญหาบางส่วน การท�างานถูกต้องเป็นส่วนใหญ่

2 แสดงออกให้เห็นถึงความเข้าใจปัญหาเพียงเล็กน้อย การท�างานผิดพลาดเป็นส่วนใหญ่

1 แสดงออกให้เห็นถึงความไม่เข้าใจปัญหา

0 ไม่แสดงออก

ตารางที่ 2 ความหมายและเกณฑ์การให้คะแนนการรับรู้ประโยชน์ของการใช้ e-Portfolio

ตอบ หมายถึง คะแนน

มีประโยชน์มากที่สุด ผู้ตอบมีความเห็นว่าการใช้ e-Portfolio มีประโยชน์มากที่สุด 5

มีประโยชน์มาก ผู้ตอบมีความเห็นว่าการใช้ e-Portfolio มีประโยชน์มาก 4

มีประโยชน์ปานกลาง ผู้ตอบมีความเห็นว่าการใช้ e-Portfolio มีประโยชน์ปานกลาง 3

มีประโยชน์น้อย ผู้ตอบมีความเห็นว่าการใช้ e-Portfolio มีประโยชน์น้อย 2

มีประโยชน์น้อยที่สุด ผู้ตอบมีความเห็นว่าการใช้ e-Portfolio มีประโยชน์น้อยที่สุด 1

การแปลความหมายของคะแนน

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.00-1.79     หมายความว่า มีประโยชน์น้อยที่สุด

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.80-2.59   หมายความว่า มีประโยชน์น้อย

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.50-3.49   หมายความว่า มีประโยชน์ปานกลาง

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.50-4.49   หมายความว่า มีประโยชน์มาก

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.20-5.00   หมายความว่า มีประโยชน์มากที่สุด

ตารางที่ 3 ความหมายและเกณฑ์การให้คะแนนการรับรู้อุปสรรคของการใช้ e-Portfolio

ตอบ หมายถึง คะแนน

มีอุปสรรคมากที่สุด ผู้ตอบมีความเห็นว่าการใช้ e-Portfolio มีอุปสรรคมากที่สุด 5

มีอุปสรรคมาก ผู้ตอบมีความเห็นว่าการใช้ e-Portfolio มีอุปสรรคมาก 4

มีอุปสรรคปานกลาง ผู้ตอบมีความเห็นว่าการใช้ e-Portfolio มีอุปสรรคปานกลาง 3

มีอุปสรรคน้อย ผู้ตอบมีความเห็นว่าการใช้ e-Portfolio มีอุปสรรคน้อย 2

มีอุปสรรคน้อยที่สุด ผู้ตอบมีความเห็นว่าการใช้ e-Portfolio มีอุปสรรคน้อยที่สุด 1

การแปลความหมายของคะแนน

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.00-1.79     หมายความว่า มีอุปสรรคน้อยที่สุด

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.80-2.59   หมายความว่า มีอุปสรรคน้อย

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.60-3.39   หมายความว่า มีอุปสรรคปานกลาง

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.40-4.19   หมายความว่า มีอุปสรรคมาก

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.20-5.00   หมายความว่า มีอุปสรรคมากที่สุด
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ตารางที่ 4 ความหมายและเกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจต่อการใช้ e-Portfolio

ตอบ หมายถึง คะแนน

พึงพอใจมากที่สุด ผู้ตอบมีความพึงพอใจต่อการใช้ e-Portfolio มากที่สุด 5

พึงพอใจมาก ผู้ตอบมีความพึงพอใจต่อการใช้ e-Portfolio มาก 4

พึงพอใจปานกลาง ผู้ตอบมีความพึงพอใจต่อการใช้ e-Portfolio ปานกลาง 3

พึงพอใจน้อย ผู้ตอบมีความพึงพอใจต่อการใช้ e-Portfolio น้อย 2

พึงพอใจน้อยที่สุด ผู้ตอบมีความพึงพอใจต่อการใช้ e-Portfolio น้อยที่สุด 1

การแปลความหมายของคะแนน

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.00-1.79     หมายความว่า มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.80-2.59   หมายความว่า มีความพึงพอใจน้อย

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.60-3.39   หมายความว่า มีความพึงพอใจปานกลาง

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.40-4.19   หมายความว่า มีความพึงพอใจมาก

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.20-5.00   หมายความว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด

ตารางที่ 5 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (N = 38)

Characteristics N (%) Mean S.D. Range

เพศ

- ชาย 1 (2.60) 

- หญิง 37 (97.44) 

เกรดเฉลี่ยสะสม (4.00) 2.86 0.38 2.13-3.60

- 2.00-2.50 6 (15.80)

- 2.51-3.00 11 (28.90)

- 3.01-3.50 12 (31.60) 

- 3.51-4.00 1 (2.60)

ท่านชอบวิชา 619205 มากน้อยเท่าใด

- มากที่สุด 31 (81.60) 

- มาก 1 (2.60)

- ไม่ชอบ 0

- ไม่ชอบมากที่สุด 0

ท่านชอบวิชานี้เพราะอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- อาจารย์มีวิธีการสอนอย่างสร้างสรรค์และหลากหลาย 27 (71.10) 

- อาจารย์ผู้สอนสามารถสอนเนื้อหาวิชาที่ยากให้เข้าใจง่าย 12 (31.60)

- มีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 16 (42.10) 

- เป็นวิชาที่สามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ 22 (57.90) 

- อื่นๆ (ระบุ) ได้เรียนรู้หลายอย่างไม่จ�าเจ 1 (2.60)

ท่านไม่ชอบวิชานี้เพราะอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- อาจารย์ผู้สอนไม่มีความลึกซึ้งในหัวข้อที่สอน 0

- เนื้อหาวิชายากต่อการท�าความเข้าใจ 1 (2.60)
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ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ของการใช้แฟ้มสะสมงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรค  

กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ 6 แสดงผลลัพธ์การใช้ e-Portfolio และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาแนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ 

ทางการพยาบาล

หัวข้อ คะแนนเต็ม Mean ± S.D. range ร้อยละ

1. ผลลัพธ์การใช้ e-Portfolio 25 22.20±1.35 19.00-24.75 88.80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาแนวคิด 

    พื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล

100 89.46±2.82 82.54-95.47 89.46

ตารางที่ 7  แสดงการรับรู้ประโยชน์ต่อการใช้ e-Portfolio

หัวข้อการประเมิน Mean ± S.D. ระดับ ล�าดบั

1. การใช้ e-Portfolio ท�าให้ท่านได้เรียนรู้อย่างอิสระ 4.62± 0.46 มากที่สุด 1

2. การใช้ e-Portfolio เป็นเครือ่งมอืทีด่ใีนการสนบัสนนุการเรยีนรูด้้วยตนเอง 4.52± 0.49 มากที่สุด 2

3. การใช้ e-Portfolio มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง 4.42± 0.50 มาก 3

4. Feedback ของอาจารย์และเพื่อนท�าให้เกิดความท้าทายอยากแสวงหา

    ความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง

4.04± 0.69 มาก 4

ตารางที่ 8  แสดงการรับรู้อุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio

หัวข้อการประเมิน Mean ± S.D. ระดับ ล�าดับ

1. เวลาเป็นอุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio 3.08 ± 0.93 ปานกลาง 1

2. ภาระงานที่มอบหมายในรายวิชานี้มีจ�านวนมาก เป็นอุปสรรค 

    ต่อการใช้ e-Portfolio

2.98 ± 0.84 ปานกลาง 2

3. Feedback ของอาจารย์และเพื่อนท�าให้เกิดความเครียดและ

    ไม่อยาก  แสวงหาความรู้เพิ่มเติม

2.88 ± 0.82 ปานกลาง 3

4. ความสามารถส่วนบุคคลเป็นอุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio 2.69± 0.77 ปานกลาง 4

ตารางที่ 9  แสดงความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้ e-Portfolio

หัวข้อ Mean ± S.D. ระดับ ล�าดับ

1. การฝากข้อมลูถงึอาจารย์และผูด้แูลระบบมคีวาม สะดวกใช้งานได้ง่าย 4.60±0.57 มากที่สุด 1

2. การเปลี่ยนรหัสผ่านมีความสะดวกใช้งานได้ง่าย 4.52±0.71 มากที่สุด 2

3. การแสดงความคิดเห็นมีความสะดวกใช้งานได้ง่าย 4.50±0.62 มากที่สุด 3

4. การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวมีความสะดวกใช้งานได้ง่าย 4.42±0.71 มาก 4

5. การล็อกอินเข้าสู่ระบบมีความสะดวกใช้งานได้ง่าย 4.35±0.76 มาก 5

6. การอ่านข้อมูลของเพื่อนมีความสะดวกใช้งานได้ง่าย 4.35±0.73 มาก 5

7. การตอบค�าถามและแก้ไขค�าตอบมีความสะดวกใช้ งานได้ง่าย 4.31±0.75 มาก 6

8. ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้   e-Portfolio อย่างไร 4.43±0.69 มาก
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ตารางที่ 10 แสดงความรู้สึกของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ e-Portfolio

ความรู้สึกก่อนเรียน ความรู้สึกหลังเรียน

“พอได้อ่านชื่อวิชาและดูหน่วยกิตแล้ว ในความคิดของหนู

คิดว่าคงเป็นวิชาที่ยากมากๆ แน่เลยเพราะหน่วยกิต  

ตั้ง 4 หน่วย พอดูเนื้อหาในหนังสือหนูคิดว่ามันยากมาก ๆ 

คงจะน่าเบื่อด้วยเพราะในหนังสือมีแต่ตัวหนังสือไม่มีรูปภาพ

และเนื้อหาที่เรียนมีแต่ทฤษฎีการพยาบาล เข้าใจยาก ไม่รู้ว่า

จะเรียนรู้เรื่องหรือเปล่า หนูจะพยายามตั้งใจเรียน อยากได้

ความรู้และอยากได้  A  ค่ะ…”

“สนุกดีคะ ได้ท�าอะไร แปลกใหม่ มากกว่าการนั่งการใน

ห้องเรียนเพียงอย่างเดียว เราสามารถหาความรู้เพิ่มเติม 

หรือมีการแลกเปลี่ยนความรู้ แชร์ประสบการณ์ ท�าให้

เรามีทัศนคติที่ดีขึ้น อินเตอร์เน็ตก็อยู่ใกล้ ท�าให้หนูติด

นิสัยว่า ต้องเข้า เวปอาจารย์ทุกวันเลย ชอบมากเลยค่ะ”

“ความรู้สึกก่อนเรียน วิชาทุกวิชายากหมดเลยส�าหรับตัว

ข้าพเจ้าเอง  วิชานี้เป็นวิชาที่ต้องเข้าใจจริงๆ เข้าใจอย่าง 

ลึกซึ้ง และต้องท�างานกับคอมพิวเตอร์ ตัวหนูเองไม่เก่ง

คอมพิวเตอร์เลย คิดว่าต้องมีปัญหาแน่ๆ เลย” 

“ชอบการตอบค�าถามบนหน้าเว็บไซต์ และการสอบ

แบบออนไลน์ ท�าให้รู้สึกถึงการเป็นนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก”

“ความรูส้กึก่อนเรยีนวชิานี ้ของข้าพเจ้านัน้คดิว่า ต้องเป็นวชิา

ทีย่าก และเป็นนามธรรมเป็นอย่างยิง่  เพราะดจูากชือ่ของวชิา 

โดยที่จริงแล้ว ข้าพเจ้าจะไม่ชอบอะไรที่เป็นนามธรรม เพราะ

ต้องใช้สมองคิดตามมากในระหว่างการอ่าน และไม่ค่อยเห็น

ภาพที่ชัดเจน ท�าให้ยากต่อการท�าความเข้าใจ….”

“ดิฉันรู้สึกว่าวิชานี้เป็นวิชาที่ยาก ต้องคิดวิเคราะห์   

แต่ก็สะดวกสบายด้านการท�างานเพราะมี e-Portfolio 

ท�าให้ง่ายต่อการใช้งาน  และดิฉันคิดว่าวิชานี้ต้องรู้จัก

รักการอ่านและท�าความเข้าใจกับเรื่องที่อ่าน จึงจะท�าให้

เข้าใจในวิชาที่เรียนมากขึ้น” 

“ข้าพเจ้ารู้สึกว่าวิชานี้เหมือนว่าต้องใช้ความจ�ามากๆ ในการ

เรียนเพราะมีทฤษฎีการพยาบาลหลากหลายทฤษฎีมากและ

คงต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการวิเคราะห์และ

จินตนาการตามทฤษฎีการพยาบาล”

“ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเรียนวิชานี้แล้วสนุก ได้มีส่วนร่วมใน

การคิดวิเคราะห์ ได้แสดงความคิดเห็นของตนเอง ได้ฝึก

วิเคราะห์ มองความหมายที่ลึกซึ้ง และยังสามารถน�าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้”

ตารางที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่าง เกรดเฉลี่ยสะสม การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค ความพึงพอใจ ผลลัพธ์

การใช้ e-Portfolio กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา 619205 แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการ

พยาบาล (Correlation Matrix)

ตัวแปร GPA การรับรู้

ประโยชน์

การรับรู้

อุปสรรค

ความ 

พึงพอใจ

ผลลัพธ์ 

e-Portfolio

ผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียน

GPA        1

การรับรู้ประโยชน์    .316                 1

การรับรู้อุปสรรค -.387*             .178 1

ความพึงพอใจ   .406*           .563** .295 1

ผลลัพธ์การใช้ e-Portfolio    -.009             .097 -.048 .135          1

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    .092             .081 -.127 .136 .480** 1

*p < .05  *p < .01

GPA = Grade Point Average (เกรดเฉลี่ยสะสม)
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1  งานบริการการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
2  ภาควชิาการบรหิารสาธารณสขุ คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่นและศนูย์วจิยัและฝึกอบรมเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติคนวยัแรงงาน 

บทคัดย่อ

การศึกษาแบบ ภาคตัดขวางครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

และความคาดหวังต่อคุณลักษณะของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของบุคลากรสาธารณสุข 

กลุ ่มตัวอย ่างคือบุคลากรสาธารณสุขที่สมัครเข ้าศึกษาต ่อในระดับบัณฑิตศึกษาและมาสอบข้อเขียน  

ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ถูกเลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จ�านวน 252 คน เก็บข้อมูล 

โดยให้กรอกแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษา พบว่าร้อยละ 82.14 ของบุคลากรสาธารณสุขคิดว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบัน 

การศึกษาที่มีชื่อเสียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 59.13 ให้เหตุผลที่เลือกมาสมัครสอบเข้าเรียน 

ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่ามีความเชื่อมั่นในคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในด้านการจัดการศึกษาในระดับ

บณัฑติศกึษาพบว่า ร้อยละ 88.33 มองว่ามหาวทิยาลยัขอนแก่น มหีลกัสตูร สาขาวชิาทีห่ลากหลาย และร้อยละ 81.35 

เหน็ว่าผูส้�าเรจ็ระดบับณัฑติศกึษามคีณุภาพ เป็นทีย่อมรบัของหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน คณุลกัษณะทีค่าดหวงั

สูงสุดต่อบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาคือการมีคุณมีคุณธรรม จริยธรรม และความซื้อสัตย์ในวิชาชีพ (x = 4.67, 

SD=0.54, 95%CI: 4.40 - 4.70) และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ (x = 4.56, 

SD=0.58, 95%CI: 4.48 - 4.63)

Abstract

The purpose of this cross sectional study were to identify the image of Khon Kaen University (KKU) 

and expectation on its post graduate characteristics of health personnel . 252 health personnel who applied and 

sat the examination to study in faculty of public health, KKU. were randomly selected to do the self-administered 

questionnaire. Descriptive statistics were applied to analyze the data.

The results revealed that most of these health personnel’s perceived KKU as a famous academic  

institution in the Northeast (82.14%), The main reasons for selecting KKU were trust in the quality (59.10%). 

KKU  isr.j. 2013; 1(1) : 34-40
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88.33% thought KKU had wide varieties of curriculum and expertise and both public and private sectors approved 

the quality of KKU post graduates (81.35). The characteristics of post graduates which were expected most was 

moral, ethic and honest in profession (x = 4.67,SD=0.54, 95%CI: 4.40 - 4.70), and readiness to changes and able 

to work well with others (x = 4.56,SD=0.58, 95%CI: 4.48 - 4.63)

ค�ำส�ำคัญ:  ภาพลักษณ์, ความคาดหวัง, คุณลักษณะของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา, บุคลากรสาธารณสุข

Keywords:  Images, expectation, post graduate characteristics, health personnel

1. ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของ

ปัญหำ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษา

ทีม่ภีารกจิด้านการเรยีนการสอน วจิยั บรกิารวชิาการ และ

ศิลปะวัฒนธรรม ซึ่งในด้านการเรียนการสอนระดับ

บัณฑิตศึกษา ได้รับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 

(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554) และ 

รบับคุลากรสาธารณสขุ เข้าศกึษาตัง้แต่ปีการศกึษา 2534 

ในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นสาขาวิชาแรก จนถึง

ปัจจุบันมีบุคลากรเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลากหลายสาขาวิชา โดยเฉพาะเข้าศึกษาในคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระดับ

บัณฑิตศึกษา ได้แก่ ระดับปริญญาโท 7 หลักสูตร ระดับ

ปริญญาเอก 2 หลักสูตร และมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

มกีารด�าเนนิงานทีเ่ป็นการเปลีย่นแปลงและปรบัปรงุเพือ่

ให้มีคุณภาพการด�าเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้

จากผลการประเมินในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ของ ก.พ.ร.  

(ปี 2551= 4.3626, ปี 2552=4.5216 และ ปี 2553 = 4.4212) 

ซึ่งจากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับ

บัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ในปีการศึกษา 2554 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความ

พึงพอใจ ร้อยละ 83.16 โดยมีค่าเฉลี่ยที่ค่าคะแนน 4.15 

จากค่าคะแนน 5 ซึง่อยูใ่นเกณฑ์ความพงึพอใจระดบัมาก 

และผู้ใช้บัณฑิตมีข้อเสนอแนะเพื่อให้มีการปรับปรุง 

ในการผลิตบัณฑิตซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผู้ใช้บัณฑิต นั้นคือ การเพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ 

การถ่ายทอด การเผยแพร่ความรู้ ความตั้งใจที่จะท�าให ้

งานส�าเรจ็อย่างมคีณุภาพและประสทิธภิาพ (จดิาภา พลางวนั 

และเกียรติศักดิ์ เกวใจ, 2555) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวท�าให้

สะท้อนถงึภาพลกัษณ์ของบณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยั

ขอนแก่น และส่งผลให้มหาวิทยาลัยตระหนักถึงภาพ

ลักษณ์เพื่อให้อยู่ในแนวหน้าขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน 3 

ของประเทศ 1 ใน 80 ของเอเชีย และ 1 ใน 400 ของโลก

ในปี พ.ศ.2558 (มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2554) ดงันัน้การ

มีภาพลักษณ์ซึ่งเป็นความประทับใจที่บุคคลมีต่อองค์กร

หรือสถาบัน  โดยมีการสั่ งสม ปรับ เปลี่ ยนตาม

ประสบการณ์พบเห็น ซึ่งภาพลักษณ์เป็นได้ทั้งบวกและ

ลบ และสะท้อนให้เห็นจุดดีและจุดด้อยขององค์กรหรือ

สถาบนันัน้ๆ ภาพลกัษณ์ทีส่ะท้อนออกมาในด้านดแีสดง

ว่าองค์กรหรือสถาบันนั้นมีความแข็งแกร่งและเป็นที่

ยอมรบัของสงัคม ในขณะทีภ่าพลกัษณ์ในด้านลบจ�าเป็น

ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้องค์กรหรือสถาบัน

นั้นมีคุณภาพและพัฒนาภาพลักษณ์ให้สอดคล้องตามที่

สังคมต้องการ (พรทิพย์ พิมลสินธุ์, 2540) เช่นเดียวกับ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จ�าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อ

เนื่องเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคม 

โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งในการ

ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษานั้นมีหลายสาขาวิชา  

ผู ้วิจัยจึงสนใจที่ศึกษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ขอนแก่นและความคาดหวังต่อคุณลักษณะของบัณฑิต

ศึกษาในมุมมองของบคุลากรสาธารณสุข ซึ่งภาพลักษณ์

นี ้จะมผีลต่อความเชือ่มัน่ต่อมหาวทิยาลยัขอนแก่น ทัง้นี้

สารสนเทศทีไ่ด้ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาคณุภาพการ

ศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษา การพัฒนาบัณฑิต

ที่พึงประสงค์ตลอดจนการวางแผนประชาสัมพันธ์ของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ

เพือ่ศกึษาภาพลกัษณ์ของบณัฑติระดบับณัฑติ

ศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และความคามหวังต่อ

คุณลักษณะของบัณฑิตศึกษา ในมุมมองของบุคลากร

สาธารณสุขที่สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3. วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาครั้งนี้ใช้

บุคลากรสาธารณสุข ที่สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิต

ศึกษาและมาสอบข้อเขียน ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�าภาคต้น ปีการศึกษา 2555 

โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย จ�านวน 252 คน 

เครื่องมือที่ใช้กำรวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่ง

แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็น 

ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตศึกษา โดย

แบบสอบถามทีเ่ป็นข้อค�าถามเกีย่วกบัระดบัความคดิเหน็

ได้น�ามาหาค่าความเที่ยง ซึ่งได้ค่าความเที่ยง = 0.78

กำรเกบ็รวบรวมข้อมลู เกบ็รวบรวมข้อมลูจาก

บุคลากรสาธารณสุข ที่มาสอบข้อเขียน เพื่อเข้าศึกษา 

ต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในระดับปริญญาโท และ

ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ในวันที่ 3 มีนาคม 2555 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล ข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณ 

ท�าการวเิคราะห์โดยใช้สถติพิืน้ฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ 

(mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  

การประมาณค่าเฉลี่ย (95% C.I.) ส�าหรับข้อมูลที่เป็น 

ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นค�าถามลักษณะปลายเปิด วิเคราะห์

โดยรวบรวมประเด็นค�าตอบจากชุดแบบสอบถาม  

แล้วรวมประเด็นที่เหมือนกัน ท�าการจัดหมวดหมู่ และ

ใช้วิธีการพรรณนาความ

4. ผลกำรวิจัย

บุคลากรด้านสาธารณสุข ที่สมัครเข้าศึกษาต่อ

ในระดบับณัฑติศกึษา และมาสอบข้อเขยีน เป็นเพศหญงิ 

ร้อยละ 74.6 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 20-30 ปี ร้อยละ 

71.4 ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 80.6  

มีเงินเดือน ระหว่าง 5,000-15,000 บาท ร้อยละ 62.3 และ

มีต�าแหน่งงาน เป็นนักวิชาการสาธารณสุข ร้อยละ 45.2 

1.  ควำมคดิเหน็ต่อภำพลกัษณ์ของมหำวทิยำลยั

และควำมคดิเหน็ต่อกำรจดักำรศกึษำในระดบับณัฑติศกึษำ

  (1)  ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใน 

มุมมองของบุคลากรสาธารณสุข

   บุคลากรสาธารณสุข ส่วนใหญ่เห็นว่า

มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นสถาบนัการศกึษาทีม่ชีือ่เสยีง

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 82.14 )

 (2) การรู ้จักมหาวิทยาลัยขอนแก่นของ

บุคลากรสาธารณสุข

  บุคลากรสาธารณสุข ส่วนใหญ่ รู้จัก

มหาวทิยาลยัขอนแก่น จาก Internet ข่าว หนงัสอืพมิพ์ วทิยุ 

และการร่วมงานของการประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 55.56) 

รองลงมาคือ รู ้จักเพราะมีเพื่อน/ญาติ พี่น้องที่ส�าเร็จ 

การศึกษา (ร้อยละ 44.44) ดังตารางที่ 1

ตำรำงที่ 1 การรู้จักมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตอบมากกว่า 1 ข้อ)

การรู้จักมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�านวน ร้อยละ

1. ได้ข้อมลูจาก Internet ข่าว หนงัสอืพมิพ์ วทิย ุและการร่วมงานของการประชาสมัพนัธ์ 140 55.56

2. มีเพื่อน/ญาติพี่น้องที่ส�าเร็จการศึกษา 112 44.44

3. มีผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ใช้ประโยชน์ 92 36.51

4. ในฐานะเป็นศิษย์เก่า 82 32.54

5. ได้ใช้บริการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 64 25.40

6. เคยเข้ารับการอบรม/ใช้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 28 11.11
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 (3) ปัจจัยที่ท�าให้เลือกเข้าศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

  บุคลากรสาธารณสุข เลือกเข้าศึกษา 

ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับที่ 1 

คือ มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น (ร้อยละ 59.13) อันดับที่ 2 คือเป็นสถาบัน 

การศึกษาทีมีชื่อเสียงที่ใฝ ่ฝ ันอยากจะเข ้ามาศึกษา  

(ร้อยละ 34.13) อนัดบัที ่3 คอื ผลงานวชิาการในสาขาวชิา 

ทีเ่ลอืกเรยีนเป็นทีต้่องการของหน่วยงาน (ร้อยละ 21.43) 

อันดับที่ 4 คือ เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้บ้าน(ร้อยละ 

19.84) อนัดบัที ่5 คอื ค่าเล่าเรยีน/ค่าธรรมเนยีมการศกึษา 

ต�่ากว่าสถาบันอื่น (ร้อยละ 18.65) ดังตารางที่ 2

ตำรำงที่ 2 ปัจจัยที่เลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ปัจจัยที่เลือกเข้าศึกษา จ�านวน ร้อยละ

1. มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 149 59.13

2. เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงที่ใฝ่ฝันอยากจะเข้ามาศึกษา 86 34.13

3. ผลงานวิชาการในสาขาที่เลือกเรียนเป็นที่ต้องการของหน่วยงาน 54 21.43

4. เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้บ้าน 50 19.84

5. ค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา ต�่ากว่าสถาบันอื่น 47 18.65

6. มสีิง่อ�านวยความสะดวกในการเรยีน และเทคโนโลยทีีท่นัสมยั มปีระสทิธภิาพ

และเพียงพอ

2 0.79

 (4)  มุมมองของบุคลากรสาธารณสุข 

เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  บุคลากรสาธารณสุข ส่วนใหญ่มองว่า

มีหลักสูตร สาขาวิชาที่หลากหลาย และตรงตามความ

ต้องการของตัวเอง และหน่วยงาน (ร้อยละ 83.33) รอง

ลงมาคือ บัณฑิตศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษา มีคุณภาพ เป็นที่

ยอมรบัของหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน (ร้อยละ 

81.35) มคีวามพร้อมในด้านการจดักระบวนการเรยีนการ

สอน ห้องปฏบิตักิาร เทคโนโลยแีละแหล่งเรยีนรู ้(ร้อยละ 

67.06) ความมชีือ่เสยีงของอาจารย์ระดบับณัฑติศกึษาทัง้

ในด้านวิชาการและความพร้อมด้านคุณวุฒิการศึกษา 

(ร้อยละ 61.11) และมีผลงานวิทยานิพนธ์โดดเด่นเป็นที่

ยอมรบัในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ(ร้อยละ 55.16) 

ดังตารางที่ 3

ตำรำงที่ 3 มุมมองเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตอบมากกว่า 1 ข้อ)

มุมมองเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา จ�านวน ร้อยละ

1.  มีหลักสูตร สาขาวิชาที่หลากหลาย และตรงตามความต้องการของตัวเองและหน่วยงาน 210 83.33

2.  บณัฑติศกึษาทีส่�าเรจ็การศกึษามคีณุภาพ เป็นทีย่อมรบัของหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและ

เอกชน

205 81.35

3. มีความพร้อมในด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยี และ

แหล่งเรียนรู้

169 67.06

4.  ความมีชื่อเสียงของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในด้านวิชาการและความพร้อมด้าน

คุณวุฒิการศึกษา

154 61.11

5.  มีผลงานวิทยานิพนธ์ที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 139 55.16
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2. ควำมคิดเห็นต่อคุณลักษณะของบัณฑิต

ระดับบัณฑิตศึกษำ

  บุคลากรสาธารณสุขมีความคิดเห็นว่า 

บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษา ควรมีจริยธรรม คุณธรรมและ

ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ มากที่สุด (x = 4.67,SD=0.54, 

95%CI: 4.60 - 4.74 ) รองลงมาคือ บัณฑิตศึกษาควรมี 

ความพร้อมต่อการเปลีย่นแปลง และสามารถท�างานร่วม

กบัผูอ้ืน่ได้ (x = 4.56,SD =0.58, 95%CI :4.48 - 4.63) และ

มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และเป็นผู ้น�า 

ในการริเริ่ม สร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้ และประสบการณ์

ของตนในการแก้ไขข้อโต้แย้งหรอืปัญหาทียุ่ง่ยากซบัซ้อน

ในทางวิชาการหรือวิชาชีพได้ ในระดับมาก (x = 4.45, 

SD= 0.67, 95%CI: 4.37 - 4.53) ดังตารางที่ 4

ตำรำงที่ 4 ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของบุคลากรสาธารณสุข

คุณลักษณะของบัณฑิตศึกษำ ค่ำเฉลี่ย S.D. 95%CI

1. มีจริยธรรม คุณธรรม และความซื้อสัตย์ในวิชาชีพ 4.67 0.54 4.60 - 4.74

2. มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ 4.56 0.58 4.48 - 4.63

3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเป็นผู้น�าในการ

ริเริ่ม สร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนในการแก้ไขข้อโต้แย้ง

หรือปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนในทางวิชาการหรือวิชาชีพได้

4.45 0.67 4.37 - 4.53

4. มีความรู้ความสามารถในด้านการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่

หรือนวัตกรรมใหม่ได้

4.42 0.64 4.34 - 4.49

5. มภีาวะผูน้�า เข้าใจในความแตกต่างหลากหลายทางสงัคมและวฒันธรรม สามารถ

ท�างานร่วมกับผู้อื่นได้

4.41 0.58 4.34-4.48

6. มีความรู้ลึกในวิชาการที่ศึกษาและสามารถประยุกต์ในการประกอบ

วิชาชีพชั้นสูง หรือการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่

4.40 0.68 4.32 - 4.48

7. มีความสามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการแสวงหาความ

รู้ด้วยตนเอง และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของ

ผู้อื่นได้

4.37 0.61 4.29 - 4.45

8. มคีวามสามารถในการใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์และสถติิ

หรือกระบวนการวิจัยในการคิด วิเคราะห์หรือแก้ปัญหาการปฏิบัติงานหรือ

ปัญหาทางวิชาการที่สลับซับซ้อน และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆได้

4.34 0.65 4.26 -4.42

9. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการผลิตผลงานทางวิชาการ และ 

เผยแพร่หรือถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการในระดับนานาชาติได้

4.27 0.67 4.19 - 4.35

3.  สิ่งที่ควรปรับปรุง หรือพัฒนำเกี่ยวกับ 

กำรจัดกำรศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ

 บุคลากรสาธารณสุข ได้ให้ข ้อคิดเห็น 

เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ดังนี้

 1.  สาขาที่มีความต ้องการศึกษาเป ็น

จ�านวนมาก ควรจะมีการรับนักศึกษาเพิ่ม เช่น สาขา

วิทยาการระบาด เป็นต้น เพราะทุกคนที่มาสมัครสอบ  

มีความตั้งใจจริงที่จะศึกษาในสถาบันแห่งนี้

 2.  การประสานงานของเจ้าหน้าที่ให้ตรง

กับเวลาการเรียนการสอน เนื่องจากมีหลักสูตร เสาร์-

อาทิตย์

 3.  ควรเปิดโอกาสให้บคุลากรสาธารณสขุ

สามารถเข้าเรียนในระดับบัณฑิตศึกษามากขึ้น โดยเพิ่ม

จ�านวนอาจารย์ผู้สอน (รับนักศึกษาเพิ่ม)
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 4.  ค ว ร มี สื่ อ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ ์ ก า ร ศึ ก ษ า  

ที่ทันสมัย

 5.  การประชาสัมพันธ์และการแจ้งข่าว

ทางเว็บไซด์ที่รวดเร็ว

 6.  ควรมีการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ 

ภาษาจีน ญี่ปุ่น เช่น การฝึกอบรมให้มากขึ้น 

  7. การเข้าถึงข้อมูล ฐานข้อมูล ควรเข้าถึง

ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว

5. สรุปและอภิปรำยผล

จากการศึกษาบุคลากรสาธารณสุข ส่วนใหญ่

เห็นว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันกาศึกษาที่มี 

ชื่อเสียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 82.14)  

และรู ้จักมหาวิทยาลัยขอนแก่จากอินเตอร์เน็ต ข่าว 

หนังสือพิมพ์และการร่วมงานประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 

55.56) จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การที่องค์กรได้

สัง่สมชือ่เสยีงหรอืกติตศิกัดิข์ององค์กรทีป่ระชาชนหรอื

บุคคลที่มีความเชื่อถือให้ความไว้วางใจ มั่นใจในเรื่อง

คุณภาพ ความมีมาตรฐานของสิ่งที่ให้บริการหรือผลิต 

ท�าให้ประชาชนต้องการทีเ่ข้ามาใช้บรกิารหรอืสนิค้าของ

องค์กรนั้น (เสรี วงษ์มณฑา, 2541)

ส�าหรบัปัจจยัทีท่�าให้บคุลากรสาธารณสขุเลอืก

เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า อันดับที่ 1 คือ 

มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น อนัดบัที ่2 คอืเป็นสถาบนัการศกึษาทมีชีือ่เสยีง

ทีใ่ฝ่ฝันอยากจะเข้ามาศกึษา อนัดบัที ่3 คอื ผลงานวชิาการ

ในสาขาวิชาที่เลือกเรียนเป็นที่ต้องการของหน่วยงาน 

อันดับที่ 4 คือ เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้บ้าน อันดับที่ 5 

คอื ค่าเล่าเรยีน/ค่าธรรมเนยีมการศกึษา ต�่ากว่าสถาบนัอืน่ 

และการศึกษามุมมองของบุคลากรสาธารณสุขเกี่ยวกับ

บัณฑิตศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่บุคลากรสาธารณสุข 

มองว่า มหีลกัสตูร สาขาวชิาทีห่ลากหลาย ตรงตามความ

ต้องการของตนเองและหน่วยงาน (ร้อยละ 83.33) บณัฑติ

มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ (ร้อยละ 

81.35) มีความพร้อมในด้านการจัดกระบวนการเรียน 

การสอน ห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 

(ร้อยละ 67.06) จากข้อมูลดังกล่าว อาจเป็นเพราะ

มหาวทิยาลยัขอนแก่นมภีาพลกัษณ์ซึง่เป็นความประทบั

ใจทีม่กีารสัง่สม และภาพลกัษณ์ทีส่ะท้อนออกมาในด้าน

ดแีสดงว่าสถาบนัมคีวามแขง็แกร่งและเป็นทีย่อมรบัของ

สังคม (พรทิพย์ พิมลสินธุ์, 2540) และผลการศึกษายัง

สอดคล้องกับการศึกษาของวิชุดา ไชยศิวามงคล (2553) 

ทีศ่กึษาภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัขอนแก่นในมมุมอง

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่พบว่าภาพลักษณ์ของ

มหาวทิยาลยัขอนแก่นในภาพรวมอยูใ่นระดบัดมีาก โดยที่

มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านแหล่งเรียนรู ้ แหล่งวิจัยและ

วิชาการ

มมุมองของบคุลากรสาธารณสขุ ต่อคณุลกัษณะ

ของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า บัณฑิตที่ส�าเร็จ 

การศกึษา ควรมจีรยิธรรม คณุธรรมและความซือ่สตัย์ใน

วชิาชพี มากทีส่ดุ (x = 4.67,SD=0.54, 95%CI: 4.60 - 4.74) 

รองลงมาคือ บัณฑิตศึกษาควรมี  ความพร้อมต่อ 

การเปลี่ยนแปลง และสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้  

(x = 4.56,SD =0.58, 95%CI :4.48 - 4.63) และมีความ

สามารถในการคิด วิเคราะห์ และเป็นผู้น�าในการริเริ่ม 

สร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้ และประสบการณ์ของตน 

ในการแก้ไขข้อโต้แย้งหรอืปัญหาทียุ่ง่ยากซบัซ้อนในทาง

วชิาการหรอืวชิาชพีได้ ในระดบัมาก (x = 4.45,SD= 0.67, 

95%CI: 4.37 - 4.53) จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 

สอดคล ้องกับมาตรฐานด ้านคุณภาพของบัณฑิต  

ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเรื่องมาตรฐาน 

การอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 ที่ระบุไว้ว่า 

“บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู ้มีความรู ้ มีคุณธรรม

จรยิธรรม มคีวามสามารถในการเรยีนรู ้และพฒันาตนเอง 

สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการด�ารงชีวิตในสังคมได้

อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส�านึก

และความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก” 

6. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช ้

(1)   มหาวทิยาลยัขอนแก่นควรมกีารจดัการ

เรียนการสอนที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อให้
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นักศึกษามีทักษะและความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

มากขึ้น

(2) คณะที่ผลิตบุคลากรสาธารณสุข ใน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควรรับนักศึกษาเพิ่มในสาขาที่มี

ความต้องการมาก เช่น สาขาวิชาระบาดวิทยา เป็นต้น

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป

(1) ควรมีการศึกษาภาพลักษณ์ของคณะ 

ที่บุคลากรสาธารณสุข เข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

(2) ควรมกีารศกึษาภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั

ขอนแก่นจากมุมมองของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

7. กิตติกรรมประกำศ

การศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

จากคณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ผูว้จิยั

ขอขอบคณุ คณบดคีณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น และขอขอบคณุผูบ้รหิารหน่วยงานของบณัฑติ

ศึกษา ที่กรุณาให้ข้อมูลประกอบการวิจัยในครั้งนี้
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บทคัดย่อ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรที่มีอยู่

มีคุณภาพ ดังสะท้อนให้เห็นจากนโยบายของมหาวิทยาลัย การวิจัยเชิงพรรณาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 

ความคดิเหน็เกีย่วกบัการพฒันาและความต้องการในการจดัรปูแบบกจิกรรมเพือ่พฒันาอาจารย์ผูส้อนรายวชิาศกึษา

ทั่วไป กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไปในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 จ�านวน 127 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ความคิดเห็นของอาจารย์

ผู้สอนต่อการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และความต้องการในการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษา

ทั่วไป ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยหาความตรงของเนื้อหา ผ่านผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

และหาค่าความเที่ยงของแบบวัดได้เท่ากับ 0.89 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งไปยังผู้สอน และน�าแบบสอบถามมา

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ร้อยละ 81 เห็นว่าการพัฒนาอาจารย์มีความส�าคัญมาก และ

อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่มีความต้องการการพัฒนาเนื้อหาการจัดกิจกรรมมากที่สุดในแต่ละด้าน คือ ด้านการเตรียม

ความพร้อมของอาจารย์ผูส้อน ด้านเนือ้หาและการจดัการเรยีนการสอนรายวชิาทีอ่าจารย์ได้รบัมอบหมาย (x = 4.2, 

S.D.= 0.9) ด้านรูปแบบหรือกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ (x = 4.2, S.D.= 0.8) 

ด้านการวัดผลและประเมินผล การวัดและประเมินผลตามกรอบTQF (x = 3.9, S.D.= 0.9) ด้านการผลิตสื่อ  

การบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนรู้ ( x = 3.9, S.D.= 0.8) ด้านการวิจัยในชั้นเรียน การท�าวิจัยในชั้นเรียน  

(x = 3.8, S.D.= 0.9) 

สรุป การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนในแต่ละด้าน ยังเป็นสิ่งจ�าเป็นที่อาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไปยังต้องมีการ

พัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ และรูปแบบหรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม

การคิดวิเคราะห์ ที่อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่มีความต้องการ ถึงแม้ผู้สอนจะมีประสบการณ์การสอนมานาน จึงควรมี

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ค�ำส�ำคัญ: ความต้องการ, การพัฒนาอาจารย์วิชาศึกษาทั่วไป

KKU  isr.j. 2013; 1(1) : 41-48
http : //ora.kku.ac.th



42 ความต้องการในการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Abstracts

Khon Kaen University has given priority to staffs’ developing in order to enhance the potential in  

working performance, which has always reflected in its policy. Thus, this descriptive research aimed to investigate 

the points of view of general educations instructors toward the requirement in activities holding for their  

development. The sample was 127 instructors from office of general education in the first semester of academic 

year 2001. Constructed by the researcher, the research tool was a questionnaire consisting of participants’  

personal data, opinions toward instructors’ developing, and opinions toward the requirement to develop instructors 

from office of general education. The tool was checked its validity by three experts and the result was 0.89. The 

data were collected by contributing the questionnaires to the participants and analyzed by finding percentage, 

mean and standard deviation. 

The research found that 81% of the participants thought the instructors’ developing is highly important. 

The followings were the content they wanted to improve most in each aspect. In terms of teachers’ preparation, 

the participants wanted to improve the content and the teaching management in the subjects they were assigned 

(x = 4.2, S.D.= 0.9). In terms of pattern of learning activities, they want to improve the activities that enhance 

critical thinking (x = 4.2, S.D.= 0.8). In terms of evaluation and assessment, they wanted to improve the TQF 

assessment (x = 3.9, S.D.= 0.9). In terms of media production, they wanted to integrate ICT into learning  

management (x = 3.9, S.D.= 0.8). And lastly, in terms of classroom research, classroom research should be  

carried out (x = 3.8, S.D.= 0.9) 

In summary, to improve instructors’ potential in each aspect was still important to the instructors. What 

they wanted to improve most were the instructors’ preparation and the activities that enhanced critical thinking 

even though some instructors had a long teaching experience. And the developing process should be  

continuously conducted.

Keywords: The requirement, Instructors’ developing 

1. บทน�ำ

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญ

ตามที่ส�านักวิชาศึกษาทั่วไป ได้รับมอบหมาย

ให้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป  

ที่เป็นวิชากลางของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2548 และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย 

สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและ

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม 

[1] ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2551  

ได้พัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปให้มีความสอดคล้องกับ

ปรชัญาและวตัถปุระสงค์ของวชิาศกึษาทัว่ไป ตอบสนอง 

[2] กลุธดิา ท้วมสขุ. (2553,หน้า 13) การพฒันาคณุลกัษณะ

บัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านที่

ยึดหลักการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competencies) 

ของบณัฑติใน 3 มติ ิเป็นต้นมา จนกระทัง่ถงึปี พ.ศ. 2553 

ส�านักวิชาศึกษาทั่วไป ได้มีการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปใหม่ เพื่อให้เป็นไปตาม [3] กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเริ่มด�าเนินการสอนใน 

วิชาศึกษาทั่วไปตามฉบับที่ปรับปรุงใหม่ ในปี พ.ศ. 2554 

โดยส�านักวิชาศึกษาทั่วไปได้มีการเปิดรับอาจารย์ผู้สอน

จากคณะต่างๆ มาร่วมสอน โดยตระหนักถึงความส�าคัญ
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ของอาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อให้บรรลุตามปรัชญาวิชาศึกษาทั่วไป

และผลการเรียนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาที่ก�าหนด จากการด�าเนินงานที่ผ่านมา ส�านัก

วิชาศึกษาทั่วไปยังไม่มีการประเมินด้านอาจารย์ผู้สอน 

จากรายงานการวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร พ.ศ. 2548) ที่ส่งเสริม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ปีการศึกษา 2549 มีข้อเสนอแนะจากอาจารย์ 

ผู ้สอน ว่าควรมีการอบรมพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ  

ให้กับอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเป็นการพัฒนา

อาจารย์ผู้สอน ให้สามารถสอนวิชาศึกษาทั่วไป ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ที่ดีเป็นไปตามความ

ต้องการของส�านักวิชาศึกษาทั่วไป การวิจัยครั้งนี้ 

จึงต้องการศึกษาความต้องการในการพัฒนาอาจารย ์

ผูส้อนรายวชิาศกึษาทัว่ไป เพือ่น�าไปก�าหนดหรอืวางแผน

การพฒันาอาจารย์ได้ตรงตามความต้องการในการพฒันา 

เพื่อประสิทธิผลสูงสุดของการจัดการเรียนการสอน 

ในรายวิชาศึกษาทั่วไป 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย

เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและ

ความต้องการในการจัดรูปแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนา

อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

3. วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยครั้ งนี้ เป ็นการวิจัย เชิงพรรณนา  

(Descriptive Study) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

การพัฒนาและความต้องการในการจัดรูปแบบกิจกรรม

เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู ้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ ่ม

ประชากรเป็น อาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป ของส�านัก

วชิาศกึษาทัว่ไป กลุม่ตวัอย่างเป็นอาจารย์ผูส้อนวชิาศกึษา

ทัว่ไป ของส�านกัวชิาศกึษาทัว่ไป ทีส่อนในภาคการศกึษา

ต้น ปีการศึกษา 2554 จ�านวน 127 คน เครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน 

ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ 

การสอน เป็นต้น ตอนที่  2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 7 

ข้อ ตอนที่ 3 ความต้องการในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนา

อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เป็นข้อประเมินความ

ต้องการในการพัฒนาอาจารย์จ�านวน 19 ข้อ โดยใช้การ

ประเมินค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

และน้อยที่สุด ซึ่งเป็นแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและ

ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนือ้หาโดยผูเ้ชีย่วชาญ 

3 ท่าน และหาค่าความเที่ยงของแบบวัดได้เท่ากับ 0.89 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามไปยังอาจารย์ 

ผู ้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่สอนในภาคการศึกษาต้น 

2554 ทั้งหมด จ�านวน 127 คน และใช้โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ในการวเิคราะห์ข้อมลูโดยหาค่าเฉลีย่ ร้อยละ 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4. ผลกำรวิจัยและวิเครำะห์ผล

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่ำงอำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำศึกษำ

ทั่วไป

อาจารย ์ผู ้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ตอบ

แบบสอบถามทัง้หมดจ�านวน 60 คน คดิเป็นร้อยละ 47.24 

ของจ�านวนอาจารย์ผู ้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่สอน 

ในภาคการศึกษาต้น 2554 ทั้งหมดที่มี 127 คน พบว่า 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จบการศึกษาระดับปริญญาเอก 

และมีประสบการณ์การสอนในมหาวิทยาลัยมาแล้ว

มากกว่า 25 ปี ในด้านประสบการณ์การสอนรายวิชา

ศึกษาทั่วไป พบว่าส่วนใหญ่มีประสบการณ์การสอน

รายวิชาศึกษาทั่วไปอยู่ระหว่าง 2-5 ปี มีต�าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ คดิเป็นร้อยละ 48.3 และรองลงมาต�าแหน่ง

อาจารย์ ร้อยละ 38.3 
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ตำรำงที่ 1  ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (n = 60)

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง จ�ำนวน ร้อยละ

เพศ 

 ชาย 20 33.3

 หญิง 40 66.7

กลุ่มคณะ 60 100

 คณะในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 9 15.0

 คณะในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 28 46.7

 คณะในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16 26.7

 ไม่ระบุ 7 11.7

ระดับกำรศึกษำ

 ปริญญาเอก 40 66.7

 ปริญญาโท 18 30.0

 ต�่ากว่าปริญญาโท 2 3.3

ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอน

1 - 5 ปี 10 16.7

6 - 10 ปี 12 20.0

มากกว่า 10 ปี 38 63.3

ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนวิชำศึกษำทั่วไป

น้อยกว่า 1 ปี 13 21.7

1 - 2 ปี 12 20.0

2 - 5 ปี 29 48.3

ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนวิชำศึกษำทั่วไป

มากกว่า 5 ปี 5 8.3

ไม่ระบุ 1 1.7

ต�ำแหน่งทำงวิชำกำร 60 100

 อาจารย์ 23 38.3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 26 48.3

รองศาสตราจารย์ 11 18.3

หัวข้อที่อาจารย์ผู้สอนเคยเข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นด้านการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 66.7  

ดังรายละเอียดตามตารางที่ 2

ตำรำงที่ 2  หัวข้อที่อาจารย์ผู้สอนเคยเข้ารับการอบรม (n = 60) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

หัวข้อที่อำจำรย์ผู้สอนเคยเข้ำรับกำรอบรม จ�ำนวน ร้อยละ

 การจัดการเรียนการสอน 40 66.7

 การผลิตสื่อการสอน 4 6.7

การวัดและประเมินผล 37 61.7

อื่นๆ เช่น การเขียน มคอ.3, Research-based Learning 2 3.4
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ควำมคิดเห็นของอำจำรย์ผู้สอนต่อกำรพัฒนำอำจำรย ์

ผู้สอนรำยวิชำศึกษำทั่วไป

อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปส่วนใหญ่

เห็นว่าการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนมีความส�าคัญในระดับ

มาก (ร้อยละ 81) และยงัมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการพฒันา

อาจารย์ในด้านต่างๆ เกีย่วกบั ด้านรปูแบบการจดักจิกรรม 

คณาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่าควรจัดเป็นการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 61.7 ด้านสถานที่ ควรจัดทั้ง

ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย คิดเป็น ร้อยละ 63.3 

ด้านระยะเวลา ควรเป็น 2 วัน คิดเป็นร้อยละ 36.7 และ

ด้านการจัดท�าคู่มือการให้ความรู้ ควรจัดท�าคู่มืออาจารย์

ผู้สอนในแต่ละรายวิชา คิดเป็นร้อยละ 70 ดังรายละเอียด

ตามตารางที่ 3

ตำรำงที่ 3  ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

ในด้านต่างๆ (n = 60) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ควำมคิดเห็นของอำจำรย์ผู้สอน จ�ำนวน ร้อยละ

1. ด้ำนรูปแบบกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำคณำจำรย์

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ

 การศึกษาดูงาน

 การประชุมสัมมนา

37

32

30

61.7

53.3

50.0

2. ด้ำนสถำนที่

 ภายในมหาวิทยาลัย

 ภายนอกมหาวิทยาลัย

 ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

18

8

38

30.0

13.3

63.3

3. ด้ำนระยะเวลำอบรม

 น้อยกว่า 2 วัน 

 2 วัน

 มากกว่า 3 วัน

11

22

17

18.3

36.7

28.4

4. ด้ำนกำรจัดท�ำคู่มือกำรให้ควำมรู้

 คู่มือการสอนแบบบูรณาการ

 คู่มือการวัดและประเมินผล

 คู่มืออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา

39

31

42

65.0

51.7

70.0

ควำมต้องกำรในกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำอำจำรย์ 

ผู้สอนรำยวิชำศึกษำทั่วไป 

พบว่าส่วนใหญ่อาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป

มีความต้องการในการจัดกิกรรมเพื่อพัฒนาด้านต่างๆ  

ในอันดับแรก ได้แก่ ด้านการเตรียมความพร้อมของ

อาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อที่อาจารย์ผู้สอน

ต้องการมากที่สุด คือด้านเนื้อหาและการจัดการเรียน 

การสอน รายวิชาที่อาจารย์ได้รับมอบหมาย (x = 4.2 , 

S.D.= 0.9) ด้านรูปแบบหรือกิจกรรมการเรียนรู้ หัวข้อที่

อาจารย์ผูส้อนต้องการมากทีส่ดุ การจดัการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิ

การคดิวเิคราะห์ (x = 4.2 , S.D.= 0.9) และด้านการวดัผล

และประเมนิผล หวัข้อทีอ่าจารย์ผูส้อนต้องการมากทีส่ดุ

คอื การวดัและประเมนิผลตามกรอบTQF (x = 3.9, S.D.= 

0.9) ส�าหรับด้านการผลิตสื่อ หัวข้อที่อาจารย์ผู ้สอน

ต้องการมากที่สุดคือ การบูรณาการ ICT ในการจัดการ

เรยีนรู ้(x = 3.9 , S.D.= 0.8) และ ด้านการวจิยัในชัน้เรยีน 

หัวข้อที่อาจารย์ผู้สอนต้องการมากที่สุดคือ การท�าวิจัย 

ในชั้นเรียน ( x = 3.8, S.D.= 0.9) ดังรายละเอียด 

ตามตารางที่ 4
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ตำรำงที่ 4 ความต้องการของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในการจัดกิจกรรม

กิจกรรม x S.D.

1. ด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมของอำจำรย์ผู้สอนวิชำศึกษำทั่วไป 4.0 0.8

1.1 ด้านเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่อาจารย์ได้รับมอบหมาย 4.2 0.9

1.2 ด้านเนือ้หาทีเ่กีย่วข้องกบัปรชัญา และวตัถปุระสงค์ และ ผลลพัธ์การเรยีนรูข้อง

วิชาศึกษาทั่วไป
4.0 0.9

1.3 การจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา (TQF)
3.9 0.7

1.4 จิตวิทยาการเรียนการสอน 3.8 1.0

1.5 การสร้างทีมงาน 3.8 0.8

1.6 การเสริมสร้างบุคลิกอาจารย์ 3.8 1.0

 2. ด้ำนรูปแบบหรือกิจกรรมกำรเรียนรู้ 4.0 0.9

2.1 การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 4.2 0.8

2.2 การพฒันารปูแบบกจิกรรมทีเ่น้นการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ (Integrated Learning 

Program) ของนักศึกษา 
4.1 1.0

2.3 การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน 4.0 0.8

2.4  การสอนแบบบูรณาการ 4.0 0.9

2.5  การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 4.0 0.8

2.6  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงสู่ชุมชน 3.8 0.9

2.7  การสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอน 3.7 0.9

 3. ด้ำนกำรวัดผลและประเมินผล

 การวัดและประเมินผลตามกรอบ TQF

3.9

3.9

0.9

0.9

 4. ด้ำนกำรผลิตสื่อ 3.8 0.9

 4.1 การบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนรู้ 3.9 0.8

 4.2 การจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม 3.8 0.9

 4.3 การผลิตสื่อ e - Learning 3.7 1.0

5. ด้ำนกำรวิจัยในชั้นเรียน

การท�าวิจัยในชั้นเรียน

3.8

3.8

0.9

0.9

5. สรุปและอภิปรำยผล

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่ำงอำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำศึกษำ

ทั่วไป

อาจารย ์ผู ้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ตอบ

แบบสอบถามทัง้หมดจ�านวน 60 คน คดิเป็นร้อยละ 47.24 

ของจ�านวนอาจารย์ผู ้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่สอน 

ในภาคการศึกษาต้น 2554 ทั้งหมดที่มี 127 คน พบว่า 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จบการศึกษาระดับปริญญาเอก 

และมีประสบการณ์การสอนในมหาวิทยาลัยมาแล้ว

มากกว่า 25 ปี ในด้านประสบการณ์การสอนรายวิชา

ศึกษาทั่วไป พบว่าส่วนใหญ่มีประสบการณ์การสอน

รายวชิาศกึษาทัว่ไปอยูร่ะหว่าง 2-5 ปี ส่วนใหญ่มตี�าแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 48.3 และรองลงมา

ต�าแหน่งอาจารย์ ร้อยละ 38.3 หัวข้อที่อาจารย์ผู้สอนเคย

เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นด้านการเรียนการสอน  

คิดเป็นร้อยละ 66.7
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ควำมคิดเห็นของอำจำรย์ผู้สอนต่อกำรพัฒนำอำจำรย ์

ผู้สอนรำยวิชำศึกษำทั่วไป

อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปส่วนใหญ่

เห็นว่าการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนมีความส�าคัญในระดับ

มาก (ร้อยละ 81) และยงัมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการพฒันา

อาจารย์ในด้านต่างๆ เกีย่วกบั ด้านรปูแบบการจดักจิกรรม 

คณาจารย ์ส ่วนใหญ่เห็นว ่าควรจัดเป ็นการประชุม 

เชิงปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 61.7 ด้านสถานที่ ควรจัด

ทัง้ภายนอกและภายในมหาวทิยาลยั คดิเป็น ร้อยละ 63.3 

ด้านระยะเวลา ควรเป็น 2 วัน คิดเป็นร้อยละ 36.7 และ

ด้านการจัดท�าคู่มือการให้ความรู้ ควรจัดท�าคู่มืออาจารย์

ผู้สอนในแต่ละรายวิชา คิดเป็นร้อยละ 70 

ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำอำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำศึกษำ

ทั่วไป 

ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์ผู ้สอนส่วนใหญ ่

ร้อยละ 81 เห็นว่าการพัฒนาอาจารย์มีความส�าคัญมาก 

และอาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่มีความต้องการการพัฒนา

หัวข้อเนื้อหาการจัดกิจกรรมมากที่สุดในแต่ละด้าน คือ 

1) ด้านการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ผู้สอน หัวข้อ 

ด ้านเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ที่อาจารย์ได้รับมอบหมาย ( x = 4.2, S.D.= 0.9) 2)  

ด้านรูปแบบหรือกิจกรรมการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดการ

เรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ (x = 4.2, S.D.= 0.8) 3) 

ด้านการวัดผลและประเมินผล การวัดและประเมินผล

ตามกรอบTQF (x = 3.9, S.D.= 0.9) 4) ด้านการผลิตสื่อ 

การบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนรู้ (x = 3.9, S.D.= 

0.8) 5) ด้านการวิจัยในชั้นเรียน การท�าวิจัยในชั้นเรียน  

(x = 3.8, S.D.= 0.9) 

6. อภิปรำยผล

จากผลการศกึษาพบว่าอาจารย์ผูส้อนส่วนใหญ่

เป็นผู้หญิง มีการศึกษาในระดับปริญญาเอก ต�าแหน่ง 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ส่วนใหญ่ไม่มีต�าแหน่งบริหาร  

มปีระสบการณ์การสอนมากกว่า 25 ปี แต่มปีระสบการณ์

การสอนวิชาศึกษาทั่วไปส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 2-5 ปี 

สอดคล้องกับที่ส�านักวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดท�าการสอน

วิชาศึกษาทั่วไปมาเป็นเวลา 5 ปี ดังนั้นจะเห็นได้ว่า

อาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไปส่วนใหญ่มีประสบการณ์

การสอนวิชาศึกษาทั่วไปน้อย ส�านักวิชาศึกษาทั่วไป  

จะต้องมีการพัฒนาอาจารย์ ผู้สอน และสอดคล้องกับ

ความต้องการของอาจารย์ที่เห็นว่าการพัฒนาอาจารย์ 

ผู ้สอนวิชาศึกษาทั่วไปมีความจ�าเป ็นในระดับมาก  

เช่นเดียวกันกับการศึกาที่ผ ่านมาที่ท�าการสอบถาม 

ความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับการพัฒนาและพบว่า

ส่วนใหญ่เหน็ว่าการพฒันาอาจารย์ ผูส้อน มคีวามจ�าเป็น

มากที่สุด เช่นเดียวกัน[4] การจัดโครงการควรเป็น

โครงการต่อเนื่องสอดคล้องกับ ธงชัย สันติวงษ์ (2535)  

ได้ให้ทัศนะว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่จัดขึ้น

อย่างเป็นระบบเพื่อที่จะหาทางให้มีการเปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรมในการปฏบิตังิาน [5] ด้านรปูแบบกจิกรรมควร

เป็นรูปแบบประชุมเชิงปฏิบัติการ ลักษณะการจัด

กิจกรรมเพื่อพัฒนาคณาจารย ์  ควรเน้นเทคนิคใน 

เชิงปฏิบัติให้มากที่สุด เพื่อคณาจารย์สามารถน�าไปใช้ได้ 

และน�าไปใช้อย่างเข้าใจ มีเหตุผลและเหมาะสมกับ

สถานการณ์และสภาพแวดล้อม และสอดคล้องกับ 

แนวความคิดของ พิพัฒน์ โกศิลวัฒน์ (2536) กล่าวว่า  

การอบรมคณาจารย์แต่ละกลุ่มเป้าหมายควรอบรมอย่าง

ทั่วถึง เป็นระบบ และต่อเนื่อง [6] ส่วนระยะเวลาที่ 

เหมาะสมควรจัด 2 วันจัดในวันปฏิบัติราชการและวัน

หยุด ด้านการจัดท�าคู่มือส�านักวิชาศึกษาทั่วไปอาจารย์

ส่วนใหญ่เห็นว่าควรจัดท�าคู่มืออาจารย์ผู้สอนในแต่ละ

รายวิชา เพื่อใช้เป็นคู ่มือในการจัดการเรียนการสอน 

ทีต่นเองรบัผดิชอบ ส่วนความต้องการในการจดักจิกรรม

เพือ่พฒันาอาจารย์ผูส้อน ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่

เห็นว่า หัวข้อ เนื้อหา กิจกรรม อาจารย์มีความต้องการ 

ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทางส�านัก

วิชาศึกษาทั่วไปจะด�าเนินการจัดท�าแผนพัฒนาประจ�าปี 

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และที่ส�าคัญที่สุดที่ผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความส�าคัญล�าดับที่ 1 ด้านเนื้อหาและ

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่อาจารย์ได้รับมอบ

หมาย ซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของส�านักวิชาศึกษา

ทั่วไปที่จะต้องมีการพัฒนาด้านเนื้อหาและการจัดการ

เรียนการสอนรายวิชาที่อาจารย์ได้รับมอบหมายเพื่อ 

ให้มีความเข้าใจ มั่นใจ และสามารถน�าไปใช้สอนได้ 



48 ความต้องการในการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นอกจากนัน้ยงัมหีวัข้อ เนือ้หา กจิกรรม ด้านรปูแบบหรอื

กิจกรรมการเรียนรู ้  หัวข ้อที่ต ้องการมากที่สุดคือ  

การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ด้านการ

วดัผลและประเมนิผล หวัข้อ การวดัและประเมนิผลตาม

กรอบ TQF ด้านการผลิตสื่อ หัวข้อ การบูรณาการ ICT 

ในการจัดการเรียนรู ้ ด้านการวิจัยในชั้นเรียน หัวข้อ 

การท�าวิจัยในชั้นเรียน

ดังนั้น ส�านักวิชาศึกษาทั่วไป ควรมีการพัฒนา

อาจารย์ผูส้อนในแต่ละด้าน ซึง่ยงัเป็นสิง่จ�าเป็นทีอ่าจารย์

ผูส้อนวชิาศกึษาทัว่ไปยงัต้องมกีารพฒันา โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ ในด้านการเตรยีมความพร้อมของอาจารย์ และรปูแบบ

หรือกิจกรรมการเรียนรู ้ที่ส ่งเสริมการคิดวิเคราะห์  

ที่อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่มีความต้องการ ถึงแม้ผู้สอน 

จะมีประสบการณ์การสอนมานาน และควรพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 

7. กิตติกรรมประกำศ

งานวิจัยฉบับนี้ ส�าเร็จด้วยดีโดยได้รับการทุน

สนับสนุนงบประมาณจากส�านักวิชาศึกษาทั่วไป  

ค ว า ม อ นุ เ ค ร า ะ ห ์ อ ย ่ า ง ดี จ า ก  ผู ้ อ� า น ว ย ก า ร 

รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร และผู ้ทรงคุณวุฒิ  

รองศาสตราจารย์ ดร.เจียมจิต แสงสุวรรณ และอาจารย์

ปรชีา เครอืวรรณ ทีก่รณุาให้ค�าปรกึษา แนะน�า ตรวจสอบ 

ข้อบกพร่องต่างๆ จนงานวิจัยฉบับนี้เสร็จเรียบร้อย
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บทคัดย่อ

	 การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของส�านักวิชาศึกษาทั่วไป	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาการบริหาร

งานพสัดแุละสนิทรพัย์ของส�านกัวชิาศกึษาทัว่ไป		มหาวทิยาลยัขอนแก่น	โดยกระบวนการมส่ีวนร่วม	(Participatory	

Action	Research)	และมีวิธีการด�าเนินการวิจัยคือ	ท�าการประเมินระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้เบื้องต้น

เกีย่วกบัระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตร	ี	ว่าด้วยการพสัด	ุพ.ศ.2535		และระเบยีบทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	สายสนบัสนนุ	จ�านวน		

22	คน	และกลุม่ผูบ้รหิาร	จ�านวน		3	คน		ด�าเนนิการประมวลและวเิคราะห์ข้อมลูเพือ่จดัท�าแนวทางในการพฒันาการ

บริหารงานพัสดุและสินทรัพย์	 ของส�านักวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 โดยจัดให้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้		

1)	ส�ารวจความคดิเหน็ของนกัศกึษาในเรือ่งความพงึพอใจในการใช้ครภุณัฑ์ประจ�าห้องเรยีน	โดยส�ารวจจากจ�านวน

นักศึกษา	100	คน	ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป	2)	จัดประชุมแบบสนทนากลุ่ม	(Focus	Group)	เพื่อระดม

สมองในเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ 	 ของส�านักวิชาศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย	นักวิชาการพัสดุ	 ช�านาญการ	จากงานพัสดุ	 กองคลัง	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จ�านวน		1	คน	และกลุ่มบุคลากรของส�านักวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหมด	จ�านวน	25	คน		

	 ผลจากการท�าการประเมินระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบส�านักนายก

รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ		พ.ศ.2535		และระเบียบที่แก้ไขเพิ่มเติม	ในหมวดที่	3	ว่าด้วยการควบคุมและการจ�าหน่าย

พสัดใุนกลุม่บคุลากรของส�านกัวชิาศกึษาทัว่ไปทัง้หมดซึง่ประกอบด้วย		กลุม่บคุลากรสายสนบัสนนุ	จ�านวน	22	คน	

และกลุ่มผู้บริหาร	จ�านวน		3	คน		ก่อนเข้าร่วมประชุมแบบการสนทนากลุ่ม	(Focus	group)	พบว่า	ผู้เข้าร่วมมีระดับ

ความรู้คิดเป็นร้อยละ	70	ตอบแบบทดสอบข้อที่	8	ถูกมากที่สุดคือ	เจ้าหน้าที่พัสดุ  หมายความว่า	เจ้าหน้าที่ซึ่งด�ารง

ต�าแหน่ง	ทีม่หีน้าทีเ่กีย่วกบัการพสัดุ	หรอืผูไ้ด้รบัแต่งตัง้จากหวัหน้าส่วนราชการให้มหีน้าทีห่รอืปฏบิตังิานเกีย่วกบั

การพัสดุ	ข้อที่	13	การให้ยืม	หรือน�าพัสดุไปใช้ในกิจการ	ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระท�ามิได้		ข้อที่	14		

การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปไปใช้ราชการ	 ให้ส่วนราชการผู้ยืมท�าหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร	ข้อ	 17		

เมื่อครบก�าหนดยืม	 ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทน	มีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน	 7	 วัน	นับแต่	

วันครบก�าหนด	ข้อ	 18	 การเก็บรักษาพัสดุให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุให้ปลอดภัย		

และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน	และข้อที่	20	การจ่ายพัสดุ	ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุเป็นผู้สั่งจ่าย
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	 ผลการด�าเนินการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท�าแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานพัสดุและ

สินทรัพย์	ของส�านักวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น		จากการส�ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาในเรื่องความ

พงึพอใจในการใช้ครภุณัฑ์ประจ�าห้องเรยีน	โดยส�ารวจจากจ�านวนนกัศกึษา	100	คน	ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาศกึษา

ทั่วไป	ผลการศึกษา	พบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่	เป็นเพศหญิง	คิดเป็นร้อยละ	76.9	รองลง	มาเป็นเพศชาย	

คิดเป็นร้อยละ		23.1	มีสถานภาพส่วนใหญ่	เป็นนักศึกษา	คิดเป็นร้อยละ	76.9	รองลงมาเป็นบุคลากรสายสนับสนุน		

คิดเป็นร้อยละ	 23.1	 การใช้บริการเกี่ยวกับพัสดุ	 ส่วนใหญ่เป็นครุภัณฑ์ประจ�าห้องเรียน	 คิดเป็นร้อยละ	 75.4			

รองลงมาครุภัณฑ์ประจ�าส�านักงาน	คิดเป็นร้อยละ		23.1	ตามล�าดับ	

	 	 	 	 จากการจัดประชุมแบบสนทนากลุ่ม	 (Focus	Group)	 เพื่อระดมสมองในเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับ	

การพฒันาการบรหิารงานพสัดแุละสนิทรพัย์	ของส�านกัวชิาศกึษาทัว่ไปมหาวทิยาลยัขอนแก่น	โดยมผีูเ้ข้าร่วมประชมุ

ประกอบด้วย	นักวิชาการพัสดุ	ช�านาญการ	จากงานพัสดุ			กองคลัง	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จ�านวน		1	คน	และกลุ่ม

บุคลากรของส�านักวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหมด	จ�านวน	25	คน		พบว่า		หลังเข้าร่วมประชุม	ผู้เข้าร่วมมีระดับความรู้เพิ่ม

มากขึ้นระดับร้อยละ	90	 	ซึ่งระดับความรู้จากผู้ตอบแบบทดสอบไม่เข้าใจกับระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	 	ว่าด้วย

การพัสดุ	พ.ศ.2535		และระเบียบที่แก้ไขเพิ่มเติม	คือ	ข้อที่	11	คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น

ประกอบด้วยประธานกรรมการ	1	คน	และคณะกรรมการอย่างน้อย	4	คน	โดยให้แต่งตั้งจากข้าราชการระดับ	5	หรือ

เทียบเท่าขึ้นไป	และข้อที่	 12	พนักงานราชการ	พนักงานมหาวิทยาลัย	หรือพนักงานของรัฐ	แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ	ส�าหรับการก�าหนดแนวปฏิบัติร่วมกันในการบริหารพัสดุและสินทรัพย์	พบว่า	

เนื่องจากส�านักวิชาศึกษาทั่วไป	มีข้าราชการประจ�า	 	1	คน	 	ซึ่งมีต�าแหน่งเทียบเท่าผู้บริหาร	พนักงานมหาวิทยาลัย	

โดยใช้เงนิงบประมาณรายได้	มจี�านวน	3	คน	และพนกังานมหาวทิยาลยั	โดยใช้เงนิงบประมาณแผ่นดนิ	จ�านวน	6	คน		

ซึ่งตามระเบียบพัสดุ	บุคคลที่สามารถแต่งตั้งเป็นผู้เบิกจ่าย	และคณะกรรมการตรวจรับได้นั้น	จะต้องเป็นข้าราชการ		

พนักงานราชการ	พนักงานมหาวิทยาลัย	ซึ่งลูกจ้างชั่วคราวไม่สามารถกระท�าได้	 จึงท�าให้มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อ	

การแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการตรวจรบัพสัด	ุอกีทัง้บคุลากรทีม่อียูไ่ม่มอีงค์ความรูใ้นเชงิระบบเทคนคิ	ท�าให้ไม่สามารถ

ตรวจรับพัสดุได้ในบางประเภท	 	ดังนั้น	บุคลากรส่วนใหญ่	 จึงมีความคิดเห็นว่า	การตรวจรับครุภัณฑ์	ควรมีการ	

แต่งตั้งคณะกรรมการจากภายนอกหน่วยงาน	ที่มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีในเชิงเทคนิค	 เนื่องจากการจัดท�า	TOR		

รายละเอียดคุณสมบัติของครุภัณฑ์บางประเภทจะต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความช�านาญเฉพาะด้าน	

	 	

Abstract

		 Inventory	 and	Asset	 Administration	 Education	Administration	Office	 of	 General	 Khon	Kaen		

University.	The	objective	was	to	study	the	development	of	the	asset	management	of	office	General	Khon	Kaen	

University.	The	process	 involved.	 (Participatory	Action	Research)	 is	 a	 research	method.	Assess	 the	 level	 of	

knowledge	and	understanding	of	basic	knowledge	regarding	the	Prime	Minister.	With	the	provisions	of	Rule	2535	

and	Amendment	No.	22	to	the	support	and	management	of	third	person	action	processing	and	analysis	of	data	to	

provide	 guidance	 for	 the	 development,	 procurement	 and	 asset	management.	University’s	School	 of	General		

Studies.	By	providing	the	following	activities:	1)	a	survey	of	student	satisfaction	in	the	use	of	the	asset	class.	The	

survey	of	100	students	enrolled	in	the	study,	2)	a	group	meeting	(Focus	Group)	to	brainstorm	in	a	comment	on	

the	development,	procurement	and	asset	management.	University’s	School	of	General	Studies.	The	participants	

include	Academic	Supply	Specialist	Procurement	Division	of	the	University,	the	number	one	and	a	total	staff	of	

the	Department	of	General	Education	25.
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	 The	results	of	the	evaluation	of	students’	knowledge	in	the	introduction	to	the	regulations	of	the	Prime	

Minister.	With	the	provisions	of	Rule	2535	and	amended	in	Section	3	for	the	control	and	distribution	of	supplies,	

personnel	 in	 the	Office	of	General	Education,	all	of	which	 include	Groups	supporting	staff	of	22	people	and		

executives	of	three	people	before	attending	a	focus	group	(Focus	group)	found	that	participants	with	a	level	of	

knowledge	equivalent	to	70	percent	by	quiz	and	8	were	most	is.	Procurement	Officer	means	the	officer	holding	

office.	Who	 is	 responsible	 for	 them.	Or	who	has	 been	 appointed	 the	 head	of	 the	 government	 agency	 that	 is		

responsible	for	the	procurement	and	implementation	of	Article	13,	or	the	loan	package	to	the	business.	This	is	not	

for	the	benefit	of	the	Government	shall	not	be	made	to	Article	14	of	the	loan	package	to	keep	the	government.	

The	government	loaned	the	borrower	a	written	evidence	of	the	loan	at	the	end	of	verse	17.	The	lender	or	the		

acting.	Owes	 a	 duty	 to	 the	 borrower	 to	 return	 the	 package	within	 7	 days	 from	 the	 due	 date	 for	 the	Article		

18	parcel	shelf	accounting	package	or	sign	for	the	parcel	to	be	safe.	Complete	and	accurate	account,	or	register	

and	pay	package	for	the	head	of	the	20	parcels	is	payable.

	 Performance	computing	and	data	analysis	to	provide	guidance	in	the	development,	procurement	and	asset	

management.	Department	of	General	Education	University	of	the	survey	showed	that	students’	satisfaction	in	the	

use	of	the	asset	class.	The	survey	of	students	100	people	enrolled	in	general	education,	the	study	found	that	most	

respondents	were	female,	percent	76.9	subordinate	males	accounted	for	23.1	percent	status,	most	of	the	students	

think.	76.9	percent,	followed	by	a	supporting	staff.	Accounted	for	about	23.1	percent	of	the	service	package.	Most	

of	the	equipment	for	the	classroom.	Accounted	for	75.4	percent,	followed	by	office	equipment.	Percent,	respectively.

	 Meeting	of	the	group	(Focus	Group)	to	brainstorm	about	the	were	on	the	development	and	management	

of	assets.	Office		General	Khon	Kaen	University.	

	 The	participants	include	Academic	Supply	Specialist	Procurement	Division	of	the	University,	the	number	

one	and	all	personnel	of	the	Department	of	General	Education	25	people	found	the	following	meeting.	Participants	

with	higher	levels	of	knowledge	with	the	knowledge	that	90	percent	of	the	respondents	did	not	understand	the	

rules	 of	 the	Prime	Minister.	With	 the	 provisions	 of	Rule	 2535	 and	 amended	was	Article	 11,	 the	Committee		

considered	the	initial	and	the	first	Chairman	of	the	Board	at	least	four	people	appointed	by	the	government	or	

equivalent	level	5	and	up.	Article	12	Employees.	University	employees.	Or	employees	of	the	state.	Appointment	

of	Committee	 on	Procurement.	Guidelines	 for	 joint	 procurement	 and	 asset	management	 for	 the	 School	 of		

General	Studies.	The	official	one,	which	is	equivalent	to	an	executive	position.	University	employees.	The	proceeds	

amounted	to	three	people	and	university	staff.	By	the	use	of	six	people,	which	according	to	them.	A	person	can	

be	appointed	and	paid	for	by	the	Board.	To	be	a	servant.	Government	employees.	University	employees.	The	

worker	can	not	be	done.	It	is	not	enough	staff	to	appoint	a	committee	to	get	supplies.	The	people	who	have	no	

technical	knowledge	of	the	system.	It	is	impossible	to	be	sure	to	get	some	supplies,	so	that	in	most	people.	Has	

commented.	 Inspection	 equipment.	Committee	 should	be	 appointed	 from	outside	 the	 agency.	With	 technical	

knowledge	in	the	field	of	technology.	TOR	for	the	preparation	of	equipment	specifications,	some	will	require	

people	with	expertise	in	specific	areas.

ค�ำส�ำคัญ:		 การบริหาร		พัสดุ		สินทรัพย์	ส�านักวิชาศึกษาทั่วไป	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Keywords: Management		Inventory		Asset	Education	Administration	Office		Khon	Kaen	University
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1. บทน�ำ 

ส�านักวิชาศึกษาทั่วไปก ่อตั้ งขึ้นเพื่อ เป ็น	

หน่วยงานกลางของมหาวทิยาลยัในการจดัเรยีนการสอน

รายวิชาศึกษาทั่วไปให้กับทุกหลักสูตรในสังกัดของ	

คณะต่างๆ	 ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	และ	 ในแต่ละภาค

การศึกษา	มีจ�านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน	มากกว่า				

15,000	คน			ส่งผลให้ส�านกัฯ	ต้องมกีารบรหิารจดัการทัง้

ด้านการเรยีนการสอน	และการบรหิารจดัการเพือ่อ�านวย

ความสะดวกในด้านต่างๆ	ส�าหรับการเรียนการสอนให้

บรรลุตามวัตถุประสงค์	 ซึ่งกระบวนการบริหารพัสดุ	

ถอืว่ามคีวามส�าคญัต่อการด�าเนนิงานในการอ�านวยความ

สะดวกต่างๆ	เช่น	เครื่องมือ	อุปกรณ์	ครุภัณฑ์	และวัสดุ

ต่างๆ	ที่ใช้เป็นประจ�าภายในห้องเรียน	 ดังกล่าว	 และ

เนื่องจากกระบวนการบริหารงานพัสดุ	 มีข้อกฎหมาย	

ระเบยีบ	และค�าสัง่ต่างๆ	ตามมตคิณะรฐัมนตรทีีห่น่วยงาน

พัสดุจะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ซึ่งขอบเขตหน้าที่

ความรับผิดชอบของฝ่ายพัสดุรับผิดชอบด�าเนินงานมี			

3	ส่วน	ได้แก่	จัดซื้อจัดจ้าง	สินค้าคงคลัง	ระบบทะเบียน

ทรัพย์สินถาวร	 ซึ่งในแต่ละกระบวนการปฏิบัติงาน	

ตามขัน้ตอนต่างๆ	นัน้มคีวามส�าคญัต่อการควบคมุ	ก�ากบั	

ติดตามให้ถูกต้องตามกฎ	 ระเบียบของส่วนราชการ			

จากผลการปฏิบัติงานด้านพัสดุในด้านการสนับสนุน	

การจดัการเรยีนการสอนทีผ่่านมายงัไม่มรีะบบการก�ากบั	

ควบคมุและตดิตามทีช่ดัเจน	ท�าให้การจดัหา	การควบคมุ

ยังไม่เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ	ฉะนั้นการมี

ส่วนร่วมของผูบ้รหิาร	บคุลากร	และนกัศกึษาในการร่วม

คิดร่วมสร้างกระบวนการด�าเนินงานด้านการบริหาร

พัสดุฯ	 	 รวมไปถึงการควบคุมการใช้	 การเก็บรักษา		

การยืม	จ�าหน่าย	จ่ายโอน	หรือแลกเปลี่ยน	ครุภัณฑ์	ที่มี

จ�านวนเพิม่มากขึน้		ในขณะทีม่เีจ้าหน้าทีพ่สัดปุฏบิตังิาน

เพียง	 1	 คน	 ดังนั้น	 การสร้างความรู้ความเข้าใจ	 และ	

การให้ความร่วมมือของบุคลากรในการปฏิบัติงานตาม

ขั้นตอนต่างๆ	ภายใต้กฎหมาย	ระเบียบ	และค�าสั่งต่างๆ	

ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ	จึงมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้น 	 ผู ้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา	

การพฒันาการบรหิารงานบรหิารพสัดแุละสนิทรพัย์ของ

ส�านกัวชิาศกึษาทัว่ไป	โดยใช้กระบวนการมส่ีวนร่วม	เพือ่

ให้ได้รับความร่วมมือจากทุกกลุ่มภารกิจ	 	 โดยเริ่มตั้งแต่

ระดับผู้บริหาร	 อาจารย์ผู ้สอน	นักศึกษาผู้เรียน	 และ	

เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานในส�านักฯ	 	 โดยให้แสดงความ	

คิดเห็น	และร่วมกันหาแนวทางในการบริหารพัสดุและ

สนิทรพัย์ของส�านกัวชิาศกึษาทัว่ไป	ให้เกดิประสทิธภิาพ

และประสิทธิผลต่อการบริหารจัดการต่อไป

2. วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาการพัฒนาการบริหารงานพัสดุและ

สนิทรพัย์ของส�านกัวชิาศกึษาทัว่ไป		มหาวทิยาลยัขอนแก่น	

โดยกระบวนการมีส่วนร่วม

3. วิธีกำรด�ำเนินงำน

1.	 ท�าการประเมนิระดบัความรูค้วามเข้าใจใน

เรือ่งความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรี			

ว่าด้วยการพัสดุ	พ.ศ.2535	 	และระเบียบที่แก้ไขเพิ่มเติม	

ในหมวดที่	 3	 ว่าด้วยการควบคุมและการจ�าหน่ายพัสดุ	

ในกลุ่มบุคลากรของส�านักวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหมด	ซึ่ง

ประกอบด้วย	 	 กลุ่มบุคลากร	 สายสนับสนุน	 จ�านวน			

22	คน	และกลุ่มผู้บริหาร	จ�านวน		3	คน		

2.	 ด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลู	ประมวลและ

วิเคราะห์ข้อมูล	 เพื่อจัดท�าแนวทางในการพัฒนาการ

บรหิารงานพสัดแุละสนิทรพัย์	ของส�านกัวชิาศกึษาทัว่ไป

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	โดยจัดให้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

	 2.1	ส�ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาใน

เรื่องความพึงพอใจในการใช้ครุภัณฑ์ประจ�าห้องเรียน	

โดยส�ารวจจากจ�านวนนักศึกษา	 100	คน	ที่ลงทะเบียน

เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป	

	 2.2	จัดประชุมแบบสนทนากลุ่ม	 (Focus	

Group)	 เพื่อระดมสมองในเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับ	

การพัฒนาการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์	ของส�านัก

วิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 โดยมีผู้เข้าร่วม

ประชุมประกอบด้วย	 นักวิชาการพัสดุ	 ช�านาญการ		

จากงานพัสดุ	 กองคลัง	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 จ�านวน				

1	คน	และกลุม่บคุลากรของส�านกัวชิาศกึษาทัว่ไปทัง้หมด	

จ�านวน	25	คน		
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3.	 น�าเสนอข้อคดิเหน็ในการพฒันาการบรหิาร

งานพสัดแุละสนิทรพัย์ของส�านกัวชิาศกึษา	มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น	 โดยสรุปผล	 จากการประเมินระดับความรู	้

ความเข้าใจในเรือ่งความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัระเบยีบส�านกั

นายกรัฐมนตรี		ว่าด้วยการพัสดุ	พ.ศ.2535		และระเบียบ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม	ในหมวดที่	3	ว่าด้วยการควบคุมและการ

จ�าหน่ายพัสดุในกลุ่มบุคลากรของส�านักวิชาศึกษาทั่วไป

ทั้งหมดซึ่งประกอบด้วย	 	 กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน	

จ�านวน		22	คน	และกลุ่มผู้บริหาร	จ�านวน		3	คนหลังจาก

ประเมินระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	 	 ว่าด้วยการพัสดุ	

พ.ศ.2535		และระเบียบที่แก้ไขเพิ่มเติม	ในหมวดที่	3	ว่า

ด้วยการควบคุมและการจ�าหน่ายพัสดุในกลุ่มบุคลากร

สายสนับสนุนของส�านักวิชาศึกษาทั่วไปดีขึ้นหรือไม่	

อย่างไร	มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอย่างไร

4. ผลกำรวิจัย

ผลจากการท�าการประเมินระดับความรู ้	

ความเข้าใจในเรือ่งความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัระเบยีบส�านกั

นายกรัฐมนตรี		ว่าด้วยการพัสดุ	พ.ศ.2535		และระเบียบ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม	 ในหมวดที่	 3	 ว่าด้วยการควบคุมและ	

การจ�าหน่ายพัสดุในกลุ่มบุคลากรของส�านักวิชาศึกษา

ทัว่ไปทัง้หมดซึง่ประกอบด้วย	กลุม่บคุลากรสายสนบัสนนุ	

จ�านวน		22	คน	และกลุ่มผู้บริหาร	จ�านวน		3	คน	ก่อนเข้า

ร่วมประชุมแบบการสนทนากลุ่ม	(Focus	group)	พบว่า	

ผู้เข้าร่วมมีระดับความรู้คิดเป็นร้อยละ	70	โดยตอบแบบ

ทดสอบข้อที	่8	ถกูมากทีส่ดุคอื	เจ้าหน้าทีพ่สัด ุ หมายความ

ว่า	เจ้าหน้าทีซ่ึง่ด�ารงต�าแหน่ง	ทีม่หีน้าทีเ่กีย่วกบัการพสัดุ	

หรือผู้ได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าที่

หรอืปฏบิตังิานเกีย่วกบัการพสัดุ	ข้อที	่13	การให้ยมื	หรอื

น�าพัสดุไปใช้ในกิจการ	ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทาง

ราชการจะกระท�ามิได้		ข้อที่	14		การยืมพัสดุประเภทใช้

คงรูปไปใช้ราชการ	 ให้ส่วนราชการผู้ยืมท�าหลักฐาน	

การยืมเป็นลายลักษณ์อักษร	ข้อ	 17	 เมื่อครบก�าหนดยืม	

ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทน	มีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุ

ที่ให้ยืมไปคืนภายใน	7	วัน	นับแต่วันครบก�าหนด	ข้อ	18	

การเกบ็รกัษาพสัดใุห้เจ้าหน้าทีพ่สัดลุงบญัชหีรอืทะเบยีน

เพือ่ควบคมุพสัดใุห้ปลอดภยั	และให้ครบถ้วนถกูต้องตรง

ตามบัญชีหรือทะเบียน	 และข้อที่ 	 20	 การจ่ายพัสดุ		

ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุเป็นผู้สั่งจ่าย

ผลการด�าเนนิการประมวลและวเิคราะห์ข้อมลู

เพือ่จดัท�าแนวทางในการพฒันาการบรหิารงานพสัดแุละ

สนิทรพัย์	ของส�านกัวชิาศกึษาทัว่ไปมหาวทิยาลยัขอนแก่น	

พบว่า	 จากการส�ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาในเรื่อง

ความพงึพอใจในการใช้ครภุณัฑ์ประจ�าห้องเรยีน	โดยส�ารวจ

จากจ�านวนนักศึกษา	100	คน	ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ศกึษาทัว่ไป	ผลการศกึษา	พบว่า	ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่	 เป็นเพศหญิง	คิดเป็นร้อยละ	76.9	 รองลง	มาเป็น	

เพศชาย	คิดเป็นร้อยละ		23.1	มีสถานภาพส่วนใหญ่	เป็น

นักศึกษา	 คิดเป็นร้อยละ	 76.9	 รองลงมาเป็นบุคลากร	

สายสนับสนุน		คิดเป็นร้อยละ	23.1	การใช้บริการเกี่ยวกับ

พัสดุ	 ส่วนใหญ่เป็นครุภัณฑ์ประจ�าห้องเรียน	 คิดเป็น	

ร้อยละ	75.4	รองลงมาครุภัณฑ์ประจ�าส�านักงาน	คิดเป็น

ร้อยละ	ตามล�าดับ	

จากการจัดประชุมแบบสนทนากลุ่ม	 (Focus	

Group)	 เพื่อระดมสมองในเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับ	

การพัฒนาการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์	ของส�านัก

วิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 โดยมีผู้เข้าร่วม

ประชุมประกอบด้วย	 นักวิชาการพัสดุ	 ช�านาญการ		

จากงานพัสดุ	 กองคลัง	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 จ�านวน			

1	คน	และกลุม่บคุลากรของส�านกัวชิาศกึษาทัว่ไปทัง้หมด	

จ�านวน	 25	คน	 	พบว่า	หลังเข้าร่วมประชุม	 ผู้เข้าร่วม	

มีระดับความรู้เพิ่มมากขึ้นระดับร้อยละ	 90	 	 ซึ่งระดับ

ความรูจ้ากผูต้อบแบบทดสอบไม่เข้าใจกบัระเบยีบส�านกั

นายกรัฐมนตรี		ว่าด้วยการพัสดุ	พ.ศ.2535		และระเบียบ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม	 คือ	 ข้อที่	 11	 คณะกรรมการพิจารณา	

คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นประกอบด้วยประธาน

กรรมการ	1	คน	และคณะกรรมการอย่างน้อย	4	คน	โดย

ให้แต่งตัง้จากข้าราชการระดบั	5	หรอืเทยีบเท่าขึน้ไป	และ

ข้อที่	 12	พนักงานราชการ	พนักงานมหาวิทยาลัย	หรือ

พนกังานของรฐั	แต่งตัง้คณะกรรมการด�าเนนิการเกีย่วกบั

การจัดหาพัสดุ	 ส�าหรับการก�าหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน	

ในการบริหารพัสดุและสินทรัพย์	พบว่า	เนื่องจากส�านัก

วิชาศึกษาทั่วไป	มีข้าราชการประจ�า		1	คน		ซึ่งมีต�าแหน่ง

เทียบเท่าผู้บริหาร	พนักงานมหาวิทยาลัย	 	 	 โดยใช้เงิน	
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รายได้	มีจ�านวน	3	คน	และพนักงานมหาวิทยาลัย	โดยใช้

เงินแผ่นดิน	จ�านวน	6	คน		ซึ่งตามระเบียบพัสดุ	บุคคลที่

สามารถแต่งตั้งเป็น			ผู้เบิกจ่าย	และคณะกรรมการตรวจ

รบัได้นัน้	จะต้องเป็นข้าราชการ		พนกังานราชการ	พนกังาน

มหาวิทยาลัย	ซึ่งลูกจ้างชั่วคราวไม่สามารถกระท�าได้	 จึง

ท�าให้มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการแต่งตั้งเป็นคณะ

กรรมการตรวจรับพัสดุ	 อีกทั้งบุคลากรที่มีอยู ่ไม ่มี	

องค์ความรูใ้นเชงิระบบเทคนคิ	ท�าให้ไม่สามารถตรวจรบั

พัสดุได้ในบางประเภท	 	ดังนั้น	บุคลากรส่วนใหญ่	 จึงมี

ความคิดเห็นว่า	การตรวจรับครุภัณฑ์	ควรมีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการจากภายนอกหน่วยงาน	ที่มีความรู้ในด้าน

เทคโนโลยีในเชิงเทคนิค	 เนื่องจากการจัดท�า	 TOR		

รายละเอียดคุณสมบัติของครุภัณฑ์บางประเภทจะต้อง

อาศัยผู ้ที่มีความรู ้ความช�านาญเฉพาะด้าน	 ดังแสดง	

ในตารางที่	1

ตำรำงที่ 1			เปรียบเทียบผลการสนทนากลุ่ม	(Focus	group)	ในการบริหารพัสดุและสินทรัพย์แบบมีส่วนร่วม	

กำรบริหำรพัสดุ (แบบเดิม) กำรบริหำรพัสดุ(แบบใหม่)

1. กำรยืมพัสดุ

1.1	 ไม่มหีลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการยมืคนืพสัดุ	

ออกจากผู้ควบคุมดูแล

1.2	 ไม่ได้ก�าหนดผูร้บัผดิชอบอย่างชดัเจนในการรบัพสัดุ

ไปใช้ในราชการ

1.3	 ไม่มีกระบวนการติดตามรายการครุภัณฑ์บาง

ประเภทกลับคืนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แนวปฏิบัติ 	

การยมืพสัดปุระเภทใช้คงรปูไปใช้ราชการ	ให้ผูย้มืท�าหลกัฐานการยมื

เป็นลายลักษณ์อักษร	 แสดงเหตุผลและก�าหนดวันส่งคืน	 โดยมี	

หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1)		การยมืจะต้องได้รบัอนมุตัจิากผูอ้�านวยการส�านกัวชิาศกึษาทัว่ไป	

โดยเขียนใบยืมจากเจ้าหน้าที่พัสดุ

(2)		บคุลากรทีเ่บกิพสัดไุปใช้ราชการ	(แทนลกูจ้างชัว่คราวทีไ่ม่มสีทิธิ์

เบิกพัสดุ)จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้อ�านวยการส�านักวิชาศึกษาทั่วไป		

โดยเขียนใบยืมจากเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ด้วยรองรับ	

การตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ�าปี

(3)	 ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องน�า	พัสดุนั้นมาส่งคืนให้ใน

สภาพทีใ่ช้การได้เรยีบร้อย	หากเกดิช�า	รดุเสยีหาย	หรอืใช้การไม่ได้	หรอื

สูญหายไป	 ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้

จ่ายของตนเอง	หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท	ชนิด	ขนาด	ลักษณะและ

คุณภาพอย่างเดียวกัน	หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม

ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก�าหนด	

(4) เมือ่ครบก�าหนดยมื	ให้เจ้าหน้าทีพ่สัดุ	ตดิตามทวงพสัดทุีใ่ห้ยมืไป

คืนภายใน	7	วัน		นับแต่วันครบก�าหนด

						มติที่ประชุม		เสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ควบคุม

การเก็บรักษาพัสดุซึ่งเป็นครุภัณฑ์ในส�านักวิชาศึกษาทั่วไป	มี	4	คน	

							มติที่ประชุม		เสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ควบคุม	

ตรวจสอบการเบิกจ่าย	วัสดุ	ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้สิ้นเปลืองและวัสดุคงทน

ถาวรในส�านักวิชาศึกษาทั่วไป	มี	4	คน	แนวปฏิบัติที่มีรายการครุภัณฑ์

ส่งซ่อมและมีรายการที่เจ้าหน้าที่พัสดุไม่สามารถตรวจสอบได้ในทาง

เทคนิคเฉพาะด้าน	 ให้ท�าหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าที่จากศูนย์	

อีสานซอฟแวร์	 มหาวิทยาลัยช่วย	 โดยให้ท�าหนังสือและเชิญให้เป็น

กรรมการในการตรวจรับและเบิกจ่ายด้วย
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กำรบริหำรพัสดุ (แบบเดิม) กำรบริหำรพัสดุ(แบบใหม่)

2. กำรก�ำหนดแบบรูปรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะและ

จัดซื้อจัดจ้ำง

2.1 	ในการด�าเนินการก�าหนด	spec	ของครุภัณฑ์	ยังไม่มี

การแต่งตั้งคณะกรรมการ	 และไม่ได้มีการส�ารวจความ

ต้องการใช้ครุภัณฑ์	 ให้เหมาะสมกับกิจกรรมหรือสามารถ

ใช้ครุภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์	คุ้มค่าต่อการบริหารจัดการ

2.2		ขั้นตอนการขออนุมัติจัดซื้อไม่ได้มีการเปรียบเทียบ

ราคา	และมคีวามต้องการเหน็สนิค้าหรอืทดลองใช้	ก่อนการ

ตัดสินใจและการก�าหนด	spec	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แนวปฏิบัติ

(1)		ให้บุคลากรที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	ขอนแก่น	ที่มีสิทธิ์ใน

การเบิกจ่ายและตรวจรับพัสดุ	 ตามระเบียบนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

พัสดุ	พ.ศ.2535	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 เป็นกรรมการตรวจรับโดยใช้วิธี

ตรวจสอบจากกลุ่มภารกิจที่เป็นเจ้าของเรื่อง	เช่น	กลุ่มภารกิจ แผนและ

สารสนเทศ	ขออนุมัติจัดซื้อ	 ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุ่มภารกิจ

วิชาการตรวจรับ	เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดการ

(2)		ในกรณีที่มีการขออนุมัติ	 (เขียนแบบฟอร์มตามรายการที่เสนอ

ขออนุมัติจากงานพัสดุส�านักฯ		ตัวอย่างแบบฟอร์มดูภาคผนวก	ค)	โดย

ให้เสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการแนบรายชื่อมาพร้อมกับการเสนอ	

ขออนุมัติให้ด�าเนินการทุกครั้ง	เพื่อลดปัญหาการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุมติที่ประชุมให้ถือแนวปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้การ

บริหารพัสดุและสินทรัพย์เป็นไปตามระเบียบถูกต้องตรวจสอบได้

3. กำรควบคุม  บ�ำรุงรักษำ  และจ�ำหน่ำยพัสดุ

(1)		ทะเบียนคุมทรัพย์สินยังไม่เป็นข้อมูลปัจจุบัน

(2)	 ยังไม่ได้ก�าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ	

การใช้ทรัพย์สินร่วมกันทั้งองค์กร	 เพื่อให้รับทราบแนว

ปฏิบัติและให้ถูกต้องตามระเบียบ

(3)		ยังไม่ได้ก�าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม	

และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบ							

(4)		การตรวจสอบสภาพ	บ�ารุงรักษา	 และซ่อมแซม		

ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน	 	 ส�านักฯ	 ไม่มีนักวิชาการ  

โสตทศันปูกรณ์	ในการตรวจสอบเบือ้งต้น	ท�าให้การส่งซ่อม

หรอืการบ�ารงุรกัษาไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าครภุณัฑ์ทีถ่กู

น�าไปซ่อมแล้วสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทำงกำรปฏิบัติ

(1)		จัดท�าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน

(2)			ก�าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน

(3)			ก�าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม	และเบิกจ่ายให้

เป็นไปตามระบบและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ�าปี

อย่างสม�่าเสมอทุกปี

(4)		ตรวจสอบสภาพและบ�ารุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลัง

การใช้งานส�าหรบัทรพัย์สนิทีม่สีภาพไม่สามารถใช้งานให้ตัง้คณะกรรมการ

ขึ้นพิจารณาและท�าจ�าหน่าย

ตำรำงที่ 1			เปรียบเทียบผลการสนทนากลุ่ม	(Focus	group)	ในการบริหารพัสดุและสินทรัพย์แบบมีส่วนร่วม	(ต่อ)

5. อภิปรำยผล

จากการจัดประชุมแบบสนทนากลุ่ม	 (Focus	

Group)	 เพื่อพัฒนาการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์	

ของส�านักวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 โดยม	ี

ผูเ้ข้าร่วมประชมุประกอบด้วย	นกัวชิาการพสัด	ุช�านาญการ	

จากงานพัสดุ	กองคลัง	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จ�านวน		1	

คน	และกลุ่มบุคลากรของส�านักวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหมด	

จ�านวน	25	คน	 	พบว่า	หลังเข้าร่วมประชุม	ผู้เข้าร่วมมี

ระดับความรู้เพิ่มมากขึ้นระดับร้อยละ	 90	 ส่วนระดับ

ความรูจ้ากผูต้อบแบบทดสอบไม่เข้าใจกบัระเบยีบส�านกั

นายกรัฐมนตรี		ว่าด้วยการพัสดุ	พ.ศ.	2535		และระเบียบ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม	คือ	ข้อที่	 11	คณะกรรมการพิจารณาคัด

เลือกผู ้มีคุณสมบัติ เบื้องต้นประกอบด้วยประธาน

กรรมการ	1	คน	และคณะกรรมการอย่างน้อย	4	คน	โดย

ให้แต่งตัง้จากข้าราชการระดบั	5	หรอืเทยีบเท่าขึน้ไป	และ

ข้อที่	 12	พนักงานราชการ	พนักงานมหาวิทยาลัย	หรือ

พนกังานของรฐั	แต่งตัง้คณะกรรมการด�าเนนิการเกีย่วกบั

การจัดหาพัสดุ	 ส�าหรับการก�าหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน	

ในการบริหารพัสดุและสินทรัพย์	พบว่า	เนื่องจากส�านัก

วิชาศึกษาทั่วไป	มีข้าราชการประจ�า		1	คน		ซึ่งมีต�าแหน่ง

เทยีบเท่าผูบ้รหิาร	พนกังานมหาวทิยาลยั			โดยใช้เงนิรายได้	

มีจ�านวน	 3	คน	และพนักงานมหาวิทยาลัย	 โดยใช้เงิน

แผ่นดิน	 จ�านวน	 6	คน	 	ซึ่งตามระเบียบพัสดุ	 บุคคลที่
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สามารถแต่งตัง้เป็นผูเ้บกิจ่าย	และคณะกรรมการตรวจรบั

ได้นัน้	จะต้องเป็นข้าราชการ		พนกังานราชการ	พนกังาน

มหาวิทยาลัย	 ซึ่งลูกจ้างชั่วคราวไม่สามารถกระท�าได้		

จึงท�าให้มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการแต่งตั้งเป็นคณะ

กรรมการตรวจรับพัสดุ	 อีกทั้งบุคลากรที่มีอยู่ไม่มีองค์

ความรูใ้นเชงิระบบเทคนคิ	ท�าให้ไม่สามารถตรวจรบัพสัดุ

ได้ในบางประเภท		ดังนั้น	บุคลากรส่วนใหญ่	จึงมีความ

คิดเห็นว่า	 การตรวจรับครุภัณฑ์	 ควรมีการแต่งตั้ง	

คณะกรรมการจากภายนอกหน่วยงาน	ที่มีความรู้ในด้าน

เทคโนโลยีในเชิงเทคนิค	 เนื่องจากการจัดท�า	 TOR		

รายละเอียดคุณสมบัติของครุภัณฑ์บางประเภทจะต้อง

อาศัยผู้ที่มีความรู้ความช�านาญเฉพาะด้านจากการจัด

ประชมุแบบสนทนากลุม่	(Focus	Group)	เพือ่ระดมสมอง

ในเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารงาน

พสัดแุละสนิทรพัย์	ของส�านกัวชิาศกึษาทัว่ไปมหาวทิยาลยั

ขอนแก่น	โดยมผีูเ้ข้าร่วมประชมุประกอบด้วย	นกัวชิาการ

พัสดุ	 ช�านาญการ	จากงานพัสดุ	 กองคลัง	มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	จ�านวน		1	คน	และกลุม่บคุลากรของส�านกัวชิา

ศึกษาทั่วไปทั้งหมด	จ�านวน	25	คน		พบว่า	หลังเข้าร่วม

ประชมุ	ผูเ้ข้าร่วมมรีะดบัความรูเ้พิม่มากขึน้ระดบัร้อยละ	

90	 	ซึ่งระดับความรู้จากผู้ตอบแบบทดสอบไม่เข้าใจกับ

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี		ว่าด้วยการพัสดุ	พ.ศ.2535		

และระเบียบที่แก้ไขเพิ่มเติม	คือ	ข้อที่	11	คณะกรรมการ

พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นประกอบด้วย

ประธานกรรมการ	1	คน	และคณะกรรมการอย่างน้อย	4	

คน	 โดยให้แต่งตั้งจากข้าราชการระดับ	 5	หรือเทียบเท่า

ขึน้ไป	และข้อที	่12	พนกังานราชการ	พนกังานมหาวทิยาลยั	

หรือพนักงานของรัฐ	 แต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ

เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ	 ส�าหรับการก�าหนดแนวปฏิบัติ

ร่วมกนัในการบรหิารพสัดแุละสนิทรพัย์	พบว่า	เนือ่งจาก

ส�านักวิชาศึกษาทั่วไป	มีข้าราชการประจ�า	 1	 คน	ซึ่งมี

ต�าแหน่งเทยีบเท่าผูบ้รหิาร	พนกังานมหาวทิยาลยั		โดยใช้

เงนิรายได้	มจี�านวน	3	คน	และพนกังานมหาวทิยาลยั	โดย

ใช้เงินแผ่นดิน	จ�านวน	6	คน		ซึ่งตามระเบียบพัสดุ	บุคคล

ทีส่ามารถแต่งตัง้เป็น			ผูเ้บกิจ่าย	และคณะกรรมการตรวจ

รับได้นั้น	 จะต้องเป็นข้าราชการ	 พนักงานราชการ	

พนักงานมหาวิทยาลัย	 ซึ่งลูกจ้างชั่วคราวไม่สามารถ

กระท�าได้	 จึงท�าให้มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการแต่งตั้ง

เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	 อีกทั้งบุคลากรที่มีอยู่

ไม่มีองค์ความรู้ในเชิงระบบเทคนิค	ท�าให้ไม่สามารถ

ตรวจรับพัสดุได ้ในบางประเภท	 	 ดังนั้น	 บุคลากร	

ส่วนใหญ่	 จึงมีความคิดเห็นว่า	 การตรวจรับครุภัณฑ์		

ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากภายนอกหน่วยงาน	

ที่มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีในเชิงเทคนิค	 เนื่องจากการ

จัดท�า	 TOR	 รายละเอียดคุณสมบัติของครุภัณฑ์บาง

ประเภทจะต้องอาศยัผูท้ีม่คีวามรูค้วามช�านาญเฉพาะด้าน

ดั งนั้ นจะ เห็นว ่ าส� านักวิชาศึกษาทั่ ว ไป		

ได้เรยีนรูร่้วมกนัทัง้ผูบ้รหิารและบคุลากรสายสนบัสนนุ

โดยมุง่หวงัในการแสดงความคดิเหน็และก�าหนดแนวทาง		

การพัฒนาการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของส�านัก

วชิาศกึษาทัว่ไป		มหาวทิยาลยัขอนแก่น	โดยกระบวนการ

มีส่วนร่วม	 เป็นองค์การด�าเนินงานให้บรรลุถึงความ

เปลี่ยนแปลงให้ได้		โดยใช้กระบวนการให้บุคคลเข้ามามี

ส่วนเกี่ยวข้องในการด�าเนินงานพัฒนา	ร่วมคิด	ตัดสินใจ	

แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง	ซึ่ง	 (William	Erwin,	 1976:130		

อ้างถึงในยุพาพร	รูปงาม,	2545)	กล่าวถึงการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการพฒันาว่า	หมายถงึ	กระบวนการให้

ประชาชนเข้ามามส่ีวนเกีย่วข้องในการด�าเนนิงานพฒันา	

ร่วมคดิร่วมตดัสนิใจ	แก้ปัญหาของตนเอง	เน้นการมส่ีวน

ร่วมอย่างแข็งขันของบุคคล	แก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้

วทิยาการทีเ่หมาะสมและสนบัสนนุ	ตดิตามการปฏบิตังิาน

ขององค์การและบุคคลที่เกี่ยวข้องดังนั้น	 การบริหาร

จัดการ	ซึ่งหมายถึง	กระบวนการของการมุ่งสู่เป้าหมาย

ขององค์กรจากการท�างานร่วมกัน	 โดยใช้บุคคลและ

ทรพัยากรอืน่ๆ	(Certo,	2000)		ผลจากการวจิยัทีส่อดคล้อง

กับทฤษฎีดังกล่าวท�าให้ผู ้วิจัยได้ผลจากการวิจัยโดย

ก�าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมระหว่าง	

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานในส�านักฯ	 โดยใช	้

การวิเคราะห์เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยจัดเวที	

แลกเปลีย่นเรยีนรู	้ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในการก�าหนด

แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกนั	ก่อนการปฏบิตัแิละหลงัการ

ปฏบิตัแิบบมส่ีวนร่วม เรือ่ง	ระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรี

ว่าด้วยการพัสดุ	พ.ศ.	2535	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	หมวด	3		

การควบคุมและการจ�าหน่ายพัสดุ รูปแบบ/แนวปฏิบัติ	

ที่ได้	คือ
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1.		 แต ่งตั้งคณะกรรมการที่ เป ็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย	ขึ้นเพื่อเป็นคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุ		

และครุภัณฑ์	จ�านวน	2	ชุด

2.		 เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท�าทะเบียนคุมทรัพย์สิน

ที่เป็นวัสดุ	ครุภัณฑ์	ให้เป็นปัจจุบัน	

3.		 ก�าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

การใช้ทรัพย์สิน	 (กรณีการยืมพัสดุให้ใช้แบบฟอร์มการ

ยืมพัสดุใน		ส�านักฯ)

4.		 ก�าหนดให้มีผู ้รับผิดชอบในการจัดเก็บ

ควบคมุ		และเบกิจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่งตัง้คณะ

กรรมการตรวจสอบพัสดุประจ�าปีอย่างสม�่าเสมอทุกปี

6. กิตติกรรมประกำศ

ขอบคุณส�านักวิชาศึกษาทั่วไป	 และส�านัก

บริหารการวิจัย	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ที่สนับสนุน	

ทุนวิจัยสถาบันครั้งนี้	
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บทคัดย่อ

การศึกษาระบบงานประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 

เพือ่สร้างเครือ่งมอื โปรแกรม วธิกีาร ในการจดัประชมุวชิาการ ทัง้ในระดบัชาต ิและนานาชาต ิของคณะเภสชัศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น โดยทดลองใช้เครือ่งมอื โปรแกรม วธิกีาร เพือ่ช่วยในการจดัประชมุวชิาการ ในปีงบประมาณ 

2555 จ�านวน 7 ครั้ง และได้ประเมินผลความพึงพอใจต่อระบบการจัดประชุมวิชาการโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์

จากผูเ้ข้าร่วมประชมุวชิาการ จ�านวน 100 คน และได้ส�ารวจความต้องการในการจดัประชมุวชิาการ โดยใช้แบบส�ารวจ

ออนไลน์กับผู้ที่เคยเข้าร่วมประชุมวิชาการ จ�านวน 189 คน ซึ่งผลการศึกษาได้เครื่องมือ โปรแกรม วิธีการ ได้แก่  

1) โปรแกรมค�านวณหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 2) โปรแกรมจองที่นั่งประชุม  3) โปรแกรม 

ลงทะเบียนออนไลน์  4) โปรแกรมระบบโสตทัศนูปกรณ์ 5) โปรแกรมแบบประเมินและแบบส�ารวจออนไลน์  

และผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่างๆ ของการจัดประชุมวิชาการ มีระดับค่าเฉลี่ย คิดเป็น 

ร้อยละ 87 และผลส�ารวจความต้องการพบว่า ด้านการสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน ์อยู่ในระดับ

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84  และด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดประชุมวิชาการทางจดหมายเชิญประชุม  

มีระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53 รองลงมาคือ ทางเว็บไซต์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คิดเป็น

ร้อยละ 20 ซึง่จากผลการศกึษาเป็นประโยชน์ต่อการจดังานประชมุวชิาการ คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

และเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานประชุมวิชาการซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต

และมีโปรแกรมจัดการระบบงานประชุมวิชาการ

Abstract

The purpose of this study to create tools and method in the conference to both the national and  

international academic meetings of the Faculty of  Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University. The  

experiment used a tools and method to help in organizing conferences in fiscal 2012 were 7 times and was  

satisfied with the conference using the online query of the Conference of the 100 people surveyed. Using an online 

survey, people who attended the conference, which resulted in 189 studies. to the Conference. The result was 

developed a tools to: 1) The calculation of credits for continuing education in pharmacy 2) The seat assembly  

KKU  isr.j. 2013; 1(1) : 58-69
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3) The online registration 4) The Audio-Visual system 5) The Program evaluation forms and surveys online. The 

results showed that the average level of 87 percent on evaluation of satisfaction with services of the Conference.  

The highest level. Accounted for 84 percent on the participants registration online. The highest level. Accounted 

for 53 percent on the dissemination of information to the Conference Homepage. Which accounted for 20 percent 

followed by the website on Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University.  This study is useful for 

the people are prepared to organize the conference on the Faculty of  Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen  

University in 2012 to benefit the conference and as a guide for the development of the conference, which has  

a line of Internet and Systems Conference Management.

ค�ำส�ำคัญ:  ระบบงานประชมุวชิาการ, คูม่อืการจดัประชมุวชิาการ, การจดัประชมุวชิาการ, แบบสอบถามออนไลน์,  

  แบบส�ารวจออนไลน์

Keywords:  organize conferences, guide of conferences, conferences, online registration, online survey

1. บทน�ำ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (1) 

ได้เริ่มมีการจัดประชุมวิชาการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2532 

โดยเป็นการประชมุวชิาการประจ�าปี ครัง้ที ่1 เรือ่ง ทศิทาง

และวิธีการวิจัยในงานเภสัชกรรม ระหว่างวันที่ 5-6 

มกราคม พ.ศ. 2532 ณ หอประชุมวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

เพื่อเป็นการร่วมฉลองครบรอบ 25 ปี ของการก่อตั้ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้มีการจัดประชุมวิชาการ 

อื่นๆ ในปีต่อๆ มาโดยมีการจัดประชุมทั้งการประชุมใน

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ที่มีผู้ด�าเนินงานทั้งใน 

รูปแบบของคณะกรรมการในระดับคณะ มีหลาย 

หน่วยงาน และบุคลากรหลายคนร่วมกันรับผิดชอบ 

ในแต่ละฝ่าย ซึง่การบรหิารจดัการในระบบการจดัประชมุ

ในแต่ละครั้ง จะต้องมีการประชุมเพื่อเตรียมการหลาย

ครั้ง เนื่องจากมีผู้รับผิดชอบหลายฝ่าย หลายหน่วยงาน 

และในแต่ละฝ่ายก็จะต้องบริหารจัดการระบบงานของ

ตนเองให้ส�าเร็จ ซึ่งต้องมีการประสานงานกับหลายฝ่าย

เช่นกนั ท�าให้การบรหิารจดัการระบบงานประชมุวชิาการ

ในแต่ละครั้งต้องใช้ทรัพยากร เวลา บุคคล เป็นจ�านวน

มาก ต่อมาคณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น มกีาร

ปรบัเปลีย่นโครงสร้างการบรหิารงานขององค์กร โดยใน

ปี พ.ศ. 2553-2554 ได้จัดตั้งหน่วยวิจัยและถ่ายทอด

เทคโนโลยีขึ้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขึ้น

ตรงต่อคณบด ีมรีองคณบดฝ่ีายวจิยั และผูช่้วยคณบดฝ่ีาย

ปฏิบัติการและบริการวิชาการ เป็นผู้ก�ากับดูแล เพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสนับสนุน 

การด�าเนินงาน คณาจารย์ในคณะให้ได้รับการบริการ 

ด้านระบบงานประชุมวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

สอดคล้องกบันโยบายของมหาวทิยาลยัขอนแก่นด้านการ

บริการวิชาการแก่สังคม สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ 

คณะเภสัชศาสตร์ในการเป็น “คณะแห่งการวิจัยและ

บรกิารวชิาการ” และสอดคล้องกบันโยบายในการบรหิาร

งานและพฒันามหาวทิยาลยั (พ.ศ. 2554-2558) เพือ่น�าไป

สู ่ เป ้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558 ซึ่งจากการปรับเปลี่ยน

โครงสร้างการบริหารงานองค์กรดังที่กล่าวมานั้น ได้ม ี

ข้อจ�ากัดที่มีจ�านวนบุคลากรของหน่วยวิจัยและถ่ายทอด

เทคโนโลยเีพยีง 3 คนเท่านัน้ ซึง่แต่ละคนกม็หีน้าทีใ่นการ

รับผิดชอบงานของตนเอง และต้องร่วมรับผิดชอบงาน

ทั้งระบบของหน่วยงานด้วย 

ศ.ดร.ศรศีกัดิ ์จามรมาน (3) ได้กล่าวถงึขัน้ตอน

ที่ส�าคัญในการจัดการประชุม เช่น การขออนุมัติจัด

ประชุม หากเป็นการจัดประชุมในระดับมหาวิทยาลัย  

ควรขออนุมัติจากอธิการบดี  ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของ

การขออนมุตั ิคอื เพือ่เป็นการประกนัคณุภาพของการจดั

ประชุมนั้นๆ โดยในการจัดท�าเอกสารเพื่อขออนุมัติ

จดัการประชมุนัน้มข้ีอมลูทัว่ไปในการจดัการประชมุ เช่น  

ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่จะจัดประชุม สถานที่จัดการ

ประชมุ ประเภทการประชมุ รายรบัในการจดัประชมุ และ
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รายจ่ายในการจัดประชุม เป็นต้น รวมทั้งได้กล่าวถึง 

องค์ประกอบที่ส�าคัญในการจัดประชุม เช ่น ด้าน

กรรมการและอนกุรรมการในการจดัการประชมุ ด้านการ

เงนิและบญัช ีด้านการลงทะเบยีน ด้านการประชาสมัพนัธ์  

ด้านการด�าเนินการจัดประชุม ด้านก�าหนดการ ด้าน

เอกสารประกอบการประชุม ด้านนิทรรศการ และด้าน

การใช้อินเตอร์เน็ตสนับสนุนการประชุม เป็นต้น 

ดงันัน้  การพฒันาระบบการบรหิารจดัการงาน

ประชุมวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์ จึงมีความส�าคัญ

อย่างยิ่งในการเข้ามามีส่วนช่วยให้สามารถด�าเนินการได้

ในสภาวะที่มีข้อจ�ากัดด้านจ�านวนบุคลากร โดยมีการใช้

เทคโนโลย ีอปุกรณ์ เครือ่งมอื และวธิกีารในรปูแบบต่างๆ 

ตลอดทั้งการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายใน

องค์กร และเอกชน ซึง่เป็นกลยทุธ์และเครือ่งมอืทีส่�าคญั

ที่จะช่วยให้การจัดประชุมวิชาการสามารถด�าเนินไปได้

ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทฤษฎีหลัก 4 ประการ 

ที่กฤษณี สระมุณี (2) ได้กล่าวถึง คือ 1) การวางแผน 

(Planning) 2) การจัดองค์กร (Organizing) 3) การน�า 

(Leading) และ 4) การควบคุม (Controlling) ซึ่งการ

บรหิารจดัการ เป็นได้ทัง้ศลิป์ (Art) ศาสตร์ (Science) และ

อาชีพ (Profession) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการอย่างมือ

อาชีพ กล่าวคือ เป็นการท�างานที่เกิดจากการได้ลงมือ

ปฏิบัติจริง โดยใช้ทักษะความรู้ความเข้าใจในงานที่ท�า 

และประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการที่มีผู้รู้ได้

คิดค้นทฤษฎีหรือแนวคิดไว้แล้วมาเป็นแนวคิดในการ

ปฏิบัติงานจนมีความช�านาญ และเป็นมืออาชีพในงาน

นั้นๆ 

ผู้วิจัย และคณะ พบปัญหาในการจัดประชุม

วิชาการ เช่น  ไม่มีโปรแกรมช่วยในการค�านวณหน่วยกิต

การศกึษาต่อเนือ่งทางเภสชัศาสตร์ ปัญหาในการจดัทีน่ัง่

ของผูเ้ข้าร่วมประชมุวชิาการทีม่จี�านวนมากกว่า 100 คน

ขึ้นไป ปัญหาผู้ที่มาทีหลังไม่สามารถหาที่นั่งได้  หรือ

ปัญหาผูจ้ดัประชมุไม่ทราบว่าทีน่ัง่ใดว่างหรอืไม่ว่าง และ

ไม่สามารถมองเห็นว่ามีที่นั่งว่างในห้องประชุมที่ก�าลัง

ด�าเนินการอยู่ หรือมีผู้ร่วมประชุมจองที่นั่งนั้นแล้วหรือ

ยัง หรือมีการจองที่นั่งไว้ให้เพื่อนร่วมประชุม ท�าให้เกิด

ปัญหาในการบรหิารจดัการ และการบรกิารผูร่้วมประชมุ 

หรือปัญหาในการจัดการระบบการลงทะเบียน เช่น 

ปัญหาการพมิพ์ชือ่ผูร่้วมประชมุผดิพลาด เนือ่งจากผูร่้วม

ประชมุเขยีนด้วยลายมอืในใบสมคัร และผูจ้ดัประชมุอาจ

พมิพ์ชือ่ผดิพลาดได้ ปัญหาการตรวจสอบรายชือ่ ซึง่ผูเ้ข้า

ร่วมประชุมจะโทรศัพท์มาสอบถามรายชื่อว่าได้รับ 

การลงทะเบียนหรือไม่ ท�าให้ต้องใช้เวลาในการตอบ

ค�าถามในเวลาขณะปฏบิตังิานปกต ิซึง่อาจไม่สะดวก และ

เป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือปัญหาด้านโสต

ทศันปูกรณ์ เช่น ปัญหาการบนัทกึไฟล์ข้อมลูน�าเสนอของ

วิทยากร เป็นต้น ซึ่งหากวิทยากรท่านที่ 1 ก�าลังใช้เครื่อง

คอมพิวเตอร์น�าเสนออยู่ และมีวิทยากรท่านที่ 2 มาถึง 

และจะต้องน�าเสนอต่อเนื่อง แต่ไม่สามารถน�าข้อมูลไป

บันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่บนเวทีได้ หรือปัญหา

การแสดงป้ายชื่อของวิทยากรบนเวที ซึ่งมีตัวอักษรเล็ก 

ไม่สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล หรือปัญหาการลืม

เปลี่ยนป้ายชื่อวิทยากร เป็นต้น 

จากปัญหาต่างๆ ดังที่กล่าวมานั้น ท�าให้ผู้วิจัย

คิดหาวิธีในการแก้ไขปัญหา และหาวิธีจัดการระบบ 

การลงทะเบียน การจัดการระบบต่างๆ ในห้องประชุม  

ให้มีปัญหาน้อยที่สุด และผู ้เข้าร่วมประชุมมีความ 

พึงพอใจ ดังนั้น การพัฒนาระบบงานประชุมวิชาการ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในครั้งนี้  

จะเป ็นการพัฒนาในส่วนของกระบวนงานต่างๆ  

การสร้างเครื่องมือ หรือโปรแกรมที่จะช่วยในการพัฒนา

ระบบงานประชุมวิชาการ และขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับระบบงานประชุมวิชาการ ซึ่งกระบวนงานทั้งระบบ

นั้น ได้มีการน�าเทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือ และวิธีการ

ในรูปแบบต่างๆ ตลอดทั้งการประสานงานกับหน่วยงาน 

อื่นๆ ทั้งภายในองค์กร และเอกชน แล้วน�ามาสร้างเป็น 

กระบวนงาน วธิกีาร โปรแกรม เครือ่งมอื เพือ่น�าไปใช้ใน

การจดัประชมุวชิาการของคณะเภสชัศาสตร์ให้ส�าเรจ็ผล 

และสร้างความพงึพอใจจากผูเ้ข้าร่วมการประชมุในแต่ละ

ครั้ง

2. วัตถุประสงค์

เพือ่สร้างเครือ่งมอื โปรแกรม วธิกีาร ในการจดั

ประชมุวชิาการ ทัง้ในระดบัชาต ิและนานาชาต ิของคณะ

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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3. วิธีกำรด�ำเนินงำน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

มีขั้นตอนการจัดประชุมวิชาการ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ  

1) ช่วงก่อนการประชมุ 2) ช่วงด�าเนนิการจดัประชมุ และ 

3) ช่วงหลงัการประชมุ ซึง่กระบวนงานทัง้ 3 ช่วงนัน้ เป็น

ระบบและขั้นตอนต่างๆ ของการจัดการประชุมวิชาการ 

ที่ผู้วิจัย และคณะได้เริ่มด�าเนินงานจากการศึกษาข้อมูล 

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมวิชาการ เพื่อเป็นข้อมูล

สนับสนุนในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่

1)  ศึกษาดูงานระบบงานประชุมวิชาการ  

จ�านวน 4 ครั้ง  เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบระบบ 

การจัดการประชุม

2)  ศึกษาข ้อมูลการจัดประชุมวิชาการ  

คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปี พ.ศ. 2552-

2555 เพื่อทราบจ�านวนการจัดประชุม 

3)  ศึกษาข้อมูลการจัดประชุมวิชาการและ

เสนอผลงานวิจัยในประเทศไทยจากศูนย์ข้อสนเทศ 

การวิจัย ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (4) เพื่อ

แสดงให้เห็นแนวโน้มของการจัดประชุมวิชาการ 

ในประเทศไทย

4)  ศึกษาข้อมูลการจัดประชุมวิชาการในแถบ

ภมูภิาคเอเชยี จ�านวน 23 ประเทศจากเวบ็ไซต์ Conference 

Alerts (5) เพื่อแสดงให้เห็นแนวโน้มของการจัดประชุม

วิชาการในประเทศต่างๆ ในแถบภูมิภาคเอเชีย

5)  ศกึษาด้านองค์ประกอบ หรอืส่วนประกอบ

ต่างๆ ในการจัดประชุมวิชาการ ในปี พ.ศ. 2555 เพื่อเป็น

ข้อมูลในการพัฒนาระบบประชุมวิชาการ ซึ่งพบว่าม ี

องค์ประกอบของการจัดประชุมวิชาการ ประกอบด้วย 

36 หัวข้อ

จากนัน้ได้ท�าการสร้างเครือ่งมอื โปรแกรม และ

วธิกีาร โดยน�าเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ อปุกรณ์ ในรปูแบบ

ต่างๆ มาช่วยในการบริหารจัดการระบบงานประชุม

วิชาการในแต่ละช่วงของกระบวนการ ประกอบด้วย 

 ช่วงก่อนการประชมุ ได้แก่ 1) โปรแกรมค�านวณ

หน่วยกติการศกึษาต่อเนือ่งทางเภสชัศาสตร์ 2) โปรแกรม

ลงทะเบียนออนไลน์ 

 ช่วงด�าเนินการจัดประชุม ได้แก ่1) โปรแกรม

จองที่นั่งประชุม  2) โปรแกรมระบบโสตทัศนูปกรณ์ 

 ช่วงหลังการประชุม ได้แก่ 1) โปรแกรมแบบ

ประเมินออนไลน์   2) โปรแกรมแบบส�ารวจออนไลน์

 เมื่อได้เครื่องมือ โปรแกรม และวิธีการ ตามที่

ต้องการแล้ว ได้ทดลองใช้กับการจัดงานประชุมวิชาการ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี 2555 

จ�านวน 7 ครัง้  จากนัน้ประเมนิผลความพงึพอใจภาพรวม 

ข้อเสนอแนะจากผูเ้ข้าร่วมประชมุ และผลการใช้ในแต่ละ

ครั้ง มาเป็นข้อมูลในการการปรับปรุง แก้ไข เครื่องมือ 

โปรแกรม และวิธีการ จนได้เครื่องมือ โปรแกรม และ 

วิธีการตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

 ประชำกรและกลุ ่มตัวอย่ำง เป็นผู ้เข้าร่วม

ประชุมวิชาการ The 4th Northeast Pharmacy Research 

Conference 2012 “Pharmacy Profession in Harmony” 

จ�านวน 320 คน และเป็นผู ้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

ปีงบประมาณ 2555 จ�านวน 1,872 คน

สถติทิีใ่ช้ วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติเิชงิพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ได้แก่ จ�านวนนับ (Count) และ

จ�านวนร้อยละ (Percentage) วเิคราะห์ในภาพรวมงานวจิยั

ทั้งหมด และน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตาราง 

พร้อมค�าอธิบายถึงข้อมูลที่ได้ศึกษามา

กำรประเมนิผล ผูว้จิยัได้ท�าการประเมนิผลการ

จัดประชุมวิชาการจากแบบประเมินออนไลน์ จ�านวน  

1 ครั้ง ในประชุมวิชาการ The 4th Northeast Pharmacy 

Research Conference 2012 “Pharmacy Profession in 

Harmony” และได้ท�าการส�ารวจความต้องการการจัด

ประชุมวิชาการจากแบบส�ารวจออนไลน์ จ�านวน 1 ครั้ง 

กบัผูเ้ข้าร่วมประชมุวชิาการ ปีงบประมาณ 2555 โดยการ

ส่งทั้งแบบประเมินออนไลน์ และแบบส�ารวจแบบ

ออนไลน์ทางระบบจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-mail) 

พร้อมแนบการเชื่อมโยงเว็บไซต์ (Link) ไปกับจดหมาย 

อิเลคทรอนิกส์ และติดตามผลการประเมินเพื่อน�ามา

วิเคราะห์ผลต่อไป
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4. ผลกำรศึกษำ

จากการศกึษา ผูว้จิยัได้สร้างเครือ่งมอื โปรแกรม 

วิธีการ เพื่อช่วยในการจัดการระบบงานประชุมวิชาการ

ของคณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น และท�าการ

ประเมินผลจากแบบประเมินออนไลน์ และแบบส�ารวจ

แบบออนไลน์ ซึ่งได้ผล ดังนี้

 1)  โปรแกรมค�ำนวณหน่วยกิตกำรศึกษำต่อ

เนื่อง 

  โดยใช้ภาษา PHP ในการเขยีนโปรแกรม ซึง่

เป็นโปรแกรมทีท่�างานบนระบบ Intranet โดยใช้โปรแกรม 

Open Source ได้แก่ AppServ (6) จากเวบ็ไซต์ http://www.

appservnetwork.com ท�าหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ (Server) 

ของโปรแกรม เพื่อการก�าหนดหน่วยกิตการศึกษา 

ต่อเนือ่งส�าหรบัผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรม และรบัรอง

หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ส�าหรับ 

การประชมุวชิาการนัน้ๆ ส�าหรบัการประชมุวชิาการทีจ่ดั

โดยสถาบันหลัก และสถาบันสมทบที่จะขอรับรอง

หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องนั้นจะต้องมีเอกสารและ 

หลักฐานรายละเอียดของก�าหนดการจัดประชุมวิชาการ 

นั้นๆ เพื่อก�าหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของแต่ละ

งานประชุม ซึ่งการก�าหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง

ทางเภสัชศาสตร์ ส�าหรับการประชุมวิชาการนั้น คณะ

อนกุรรมการจดัระบบการศกึษาต่อเนือ่ง สภาเภสชักรรม 

(7) ได้ก�าหนดให้ชัว่โมงการบรรยาย 1 ชัว่โมง เทยีบเท่ากบั 

1 หน่วยกติการศกึษาต่อเนือ่ง และชัว่โมงการฝึกปฏบิตั ิ1 

ชั่วโมง เทียบเท่ากับ 0.25 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง  

โดยมีวิธีคิดค�านวณหน่วยกิต ดังแสดงในตารางที่ 1

ตำรำงที่ 1  สูตรการค�านวณหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

Time 1 Time 2

Time 3 Time 4

Total 1 = Time 3 – Time 1 Total 2 = Time 2 – Time 4

Total 3 = Total 1 x 60 – Total 2

CPE (บรรยำย) = Total 3 / 60, CPE (ปฏิบัติ) = Total 3 x 0.25 / 60 

 Time 1 หมายถึง  เวลาเริ่มการบรรยาย (ชั่วโมง) Time 2 หมายถึง  เวลาเริ่มการบรรยาย (นาที)

 Time 3 หมายถึง  เวลาสิ้นสุดการบรรยาย (ชั่วโมง) Time 4 หมายถึง  เวลาสิ้นสุดการบรรยาย (นาที)

 Total 1 หมายถึง  จ�านวนเวลาชั่วโมงการบรรยาย Total 2 หมายถึง  จ�านวนเวลานาทีการบรรยาย

 Total 3 หมายถึง  จ�านวนเวลาการบรรยาย  

     CPE (บรรยำย) = จ�านวนเวลาบรรยาย / 60   

     CPE (ปฏิบัติ) = จ�านวนเวลาบรรยาย x 0.25 / 60

โปรแกรมค�านวณหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง

ทางเภสัชศาสตร์ที่ผู้วิจัยจัดท�าขึ้นนั้น เป็นโปรแกรมที่

สามารถด�าเนินการได้ในระบบเดียวแบบเบ็ดเสร็จ และ 

ใช้ปฏิบัติงานในปัจจุบัน ซึ่งมีเมนูจัดการเลือกโปรแกรม

การท�างาน สามารถลบข้อมลูทีบ่นัทกึได้  สามารถท�าการ

ค�านวณกิจกรรมจนครบตามก�าหนดการ และสามารถ

สร้างรายงานได้ ดังแสดงในภาพที่ 1
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 2) โปรแกรมจองที่นั่งประชุม ผู้วิจัยในฐานะ

เป็นผูจ้ดัประชมุวชิาการ ได้คดิหาวธิกีาร หรอืเครือ่งมอืที่

ช่วยในการจัดการ เป็นเครื่องมือบริหารจัดการผู้ร่วม

ประชมุอย่างเป็นระบบในการหาทีน่ัง่ ซึง่ต้องจองทีน่ัง่ทกุ

วนัก่อนเข้าร่วมประชมุ และช่วยลดภาระผูจ้ดัการประชมุ

ได้ โดยใช้ภาษา PHP ในการเขียนโปรแกรมจองที่นั่ง ซึ่ง

เป็นโปรแกรมทีท่�างานบนระบบ Intranet โดยใช้โปรแกรม 

Open Source ได้แก่ AppServ (6) ท�าหน้าทีเ่ป็นเซร์ิฟเวอร์ 

(Server) ของโปรแกรม โดยประยกุต์ใช้ Source Code จาก

เวบ็ไซต์  http://imwriter.keedkean.com/show.php?id=24 

(8) ซึ่งเป็นค�าสั่งที่ใช้ในการควบคุมปุ่ม (Button) ที่มี

ลักษณะการใช้เม้าส์ (Mouse) กดที่ปุ่มแล้วเปลี่ยนสี โดย

มีวิธีการ ดังนี้

  1)  ผูเ้ข้าร่วมประชมุ ตรวจสอบรายชือ่จาก

บอร์ดรายชื่อที่เรียงล�าดับตามตัวอักษร

  2)  ผู ้เข้าร่วมประชุม ลงลายมือชื่อ ตาม

ล�าดับรายชื่อ

  3)  ผู ้ เข ้ าร ่วมประชุม เลือกที่นั่ งตาม

โปรแกรมจองที่นั่ง

  4)  ผู้เข้าร่วมประชุม รับใบจองเลขที่นั่ง 

และเข้าห้องประชุม

 โดยม ีSource Code หรอื Script ทีน่�ามาประยกุต์

ใช้ในการเขียนโปรแกรมจองที่นั่งประชุม ดังนี้

<script type=’text/javascript’>

 function fncClick2(elm){

     color1=’gray’;

     color2=’yellow’;

     if(elm.style.backgroundColor !=color1) 

elm.style.backgroundColor=color1;

     else  elm.style.backgroundColor=color2; 

} </script>

<div id=’click2’  style=’width:50px;height:2

0px;background:yellow;cursor:pointer’ 

onclick=’fncClick2(this)’>ตัวเลข</div> 

โดยการใช้ Source Code ดังกล่าวท�าซ�้าตาม

จ�านวนที่นั่ง และได้รูปโปรแกรม ดังแสดงในภาพที่ 2

ภำพที่ 2 แสดงโปรแกรมจองที่นั่งประชุม

3)  โปรแกรมลงทะเบียนออนไลน ์  เป ็น 

เครื่องมือช่วยในการจัดการรายชื่อ และการติดต่อกับ 

ผู้รว่มประชุม ซึ่งช่วยลดภาระการติดต่อทางโทรศัพท์ และ

ประหยดัค่าโทรศพัท์ได้ จากเดมิทีค่ณะเภสชัศาสตร์ มกีาร

จัดประชุมวิชาการมาแล้วกว่า 10 ปี ซึ่งมีการใช้ระบบ 

ลงทะเบียน โดยการกรอกข้อมูลในเอกสารใบสมัครที่ส่ง

ไปให้ผูส้นใจหรอืหน่วยงานประชาสมัพนัธ์ทางไปรษณย์ี 

และผู ้สนใจเข ้าร ่วมประชุมส ่งใบสมัครกลับมาที่ 

ภำพที่ 1 แสดงโปรแกรมค�านวณหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
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คณะเภสัชศาสตร์โดยทางไปรษณีย์ และทางโทรสาร 

ปัจจบุนัเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ได้มบีทบาทมากขึน้ ผูว้จิยั

จึงได้ลองศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากเอกสาร ต�ารา 

และเว็บไซต์สอนการเขียนโปรแกรม โดยใช้ภาษา PHP 

ในการเขยีนโปรแกรม และท�างานบนระบบ Internet โดย

ใช้โปรแกรม Open Source ได้แก่ AppServ (6) ท�าหน้าที่

เป็นเซิร์ฟเวอร์ (Server) ในการทดลองโปรแกรม และน�า

โปรแกรมที่สมบูรณ์ขึ้นเว็บไซต์ของคณะเภสัชศาสตร์ 

โดยเกบ็ข้อมลูทีเ่ซร์ิฟเวอร์ของคณะเภสชัศาสตร์ที ่http://

pharmblog.kku.ac.th/blog/meeting และเซิร์ฟเวอร์ของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ http://home.kku.ac.th และใช้

ระบบของ Wordpress (9) จากเว็บไซต์ http://wordpress.

org ในการสร้างเป็นเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การประชุม

วชิาการ ทีม่รีะบบลงทะเบยีนออนไลน์ (Online Register) 

และข้อมูล (Information) อื่นๆ ส�าหรับผู้สนใจเข้าร่วม

ประชมุ ซึง่เป็นช่องทางหนึง่ในการสมคัรเข้าร่วมประชมุ 

โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ดังแสดงในภาพที่ 3

ภำพที่ 3 แสดงเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนออนไลน์

ประชุมวิชาการ

 โปรแกรมลงทะเบียนออนไลน์  (Online  

Register) นี้ สร้างด้วยภาษา PHP และรับข้อมูลด้วย Text 

File ประเภท CSV (Comma delimited) *.csv ซึง่ประกอบ

ด้วย 1) ไฟล์ register.php เป็นไฟล์ส�าหรบัให้ผูร่้วมประชมุ

กรอกข้อมลูลงทะเบยีน  2) ไฟล์ report.php เป็นไฟล์ทีร่บั

ข้อมูลจาก register.php 3) ไฟล์ data.csv เป็นไฟล์เก็บ

ข้อมลู 4) ไฟล์ read.php เป็นไฟล์ตรวจสอบรายชือ่การลง

ทะเบยีน  5) ไฟล์ edit.php เป็นไฟล์แก้ไขข้อมลูและบนัทกึ

สถานะการลงทะเบียน นอกจากนั้นยังมีระบบไฟล์  

PHPmailer 5.2.1 (10) ประกอบด้วย  3 ไฟล์หลัก คือ  

1) ไฟล์ class.phpmailer.php  2) ไฟล์ class.pop3.php และ 

3) ไฟล์ class.smtp.php จากเว็บไซต์ http://code.google.

com/a/apache-extras.org/p/phpmailer ท�าหน้าที่ในการ

แจ้งเตือน (Alert) ว่ามีการลงทะเบียนออนไลน์ ท�าให้ 

ผู้ดูแลระบบทราบ โดยมีระบบการท�างานของโปรแกรม

ดังแสดงในภาพที่ 4

ภำพที่ 4 แสดงขั้นตอนระบบการท�างานของโปรแกรม

ลงทะเบียนออนไลน์ประชุมวิชาการ

4)  โปรแกรมระบบโสตทัศนูปกรณ์ (Stage 

AV) คือ การบริหารจัดการระบบโสตทัศนูปกรณ์ในการ

จัดการประชุม ซึ่งผู้วิจัย มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัด

ระบบโสตทศันปูกรณ์ ส�าหรบัการประชมุวชิาการ ทีต้่อง

เกี่ยวข้องกับวิทยากร และจะต้องมีการเดินขึ้นเดินลงบน

เวที เพื่อจัดการคอมพิวเตอร์กับวิทยากร ดังนั้น ผู้วิจัย  

จึงได้คิดหาวิธีในการใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ มาช่วย 

ในการจัดการปัญหาในระบบดังกล่าว โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ประเภท Freeware ในการควบคุมระบบ

เครือ่งคอมพวิเตอร์ (Virtual Network Computing, VNC) 

ในการจัดประชุม ซึ่งผู ้วิจัยได้ทดลองใช้โปรแกรม  

UltraVNC Win 32 Server Version 1.0.9.6.2 (11)  จาก
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เว็บไซต์ http://www.uvnc.com  ในการสนับสนุนงาน

ประชุมวิชาการ โดยด�าเนินการ ดังนี้  1) ขอข้อมูลการน�า

เสนอบรรยายจากวิทยากร 2) บันทึกข้อมูลน�าเสนอ

บรรยายในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ 1 3) ส่งข้อมูลน�าเสนอ

บรรยายจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ 1 (ผู้ควบคุม) ส่งไปยัง

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ 2 (วิทยากร) ซึ่งอยู่บนเวที  4) การ

สลับการน�าเสนอเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ 1 และเครื่อง

คอมพิวเตอร์ที่ 2  5) การส่งข้อมูลวิทยากร เพื่อแสดงบน

หน้าจอบนเวที เช่น การแสดงชือ่และภาพวิทยากร โดยมี

อปุกรณ์ทีใ่ช้ในระบบโสตทศันปูกรณ์ (Stage AV) ส�าหรบั

การจัดประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ ดังนี้ 

 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook  จ�านวน  

3  เครื่อง

 2) เครื่องฉายภาพ LCD Projector หรือ 

DLP Projector  จ�านวน  1  เครื่อง

 3) จอ (Monitor)  จ�านวน 1 เครื่อง

 4) อุปกรณ์แยกสัญญาณ VGA Switcher  

(KRAMER TOOLS)  จ�านวน  1  ชุด

 5) HUB  แยกสัญญาณระบบ LAN  

จ�านวน 1 ชุด

 6) สายสัญญาณ VGA Cable  จ�านวน   

4  สาย

 7) สายสญัญาณ LAN/UTP Cable  จ�านวน  

3  สาย

โดยมวีธิกีารเชือ่มต่อสายสญัญาณ และอปุกรณ์ 

ดังแสดงในภาพที่ 5

ภำพที่ 5 แสดงการเชื่อมต่อสายสัญญาณใน 

ระบบโสตทัศนูปกรณ์ (Stage AV) งานประชุมวิชาการ

นอกจากนั้นเพื่อให้ระบบการบริหารจัดการ

งานประชุม และระบบโสตทัศนูปกรณ์ (Stage AV)  

มีความพร้อม มีประสิทธิภาพในการประสานงาน จึงได้

จัดท�าใบตรวจสอบ (Check List) สิ่งที่ต้องเตรียมส�าหรับ

งานประชุมก่อนไปโรงแรม และใบตรวจสอบอุปกรณ์ 

(Check List Stage AV System) ส�าหรับตรวจสอบก่อน

การจัดประชุมวิชาการ และเพื่อเป็นมาตรฐาน (SOP) ใน

การปฏิบัติงาน โดยดัดแปลงจากแบบฟอร์มและข้อมูล

คู ่มือการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติของ ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน (3)

5)  โ ป ร แ ก ร ม แ บ บ ป ร ะ เ มิ น อ อ น ไ ล น ์  

(Evaluation Forms)  สร้างด้วยภาษา PHP และรบัข้อมลู

ด้วย Text File ประเภท CSV (Comma delimited) ท�างาน

บนระบบ Internet โดยใช้โปรแกรม AppServ (6) ท�า

หน้าทีเ่ป็นเซร์ิฟเวอร์ (Server) โดยเกบ็ข้อมลูทีเ่ซร์ิฟเวอร์

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ http://home.kku.ac.th   

จากนัน้ส่งการเชือ่มโยง (Link) ให้ผูร่้วมประชมุทางระบบ

จดหมายอเิลคทรอนกิส์ (E-mail) จ�านวน 320 คน มผีูต้อบ

กลับมา 100 คน ซึ่งมีผลการประเมินจากแบบประเมิน 

ทีแ่ยกเป็น 3 ส่วน คอื ส่วนที ่1 ข้อมลูทัว่ไปของผูป้ระเมนิ 

ส่วนที่ 2 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารการจัดประชุม  

ดังแสดงในตารางที่ 2 และส่วนที่ 3 ด้านความพึงพอใจ 

ในการให้บริการด้านต่างๆ ของการจัดประชุม ดังแสดง

ในตารางที่ 3

ตำรำงที่ 2  ผลประเมนิด้านช่องทางการรบัข้อมลูข่าวสาร

การจัดประชุมวิชาการ
ช่องทำงกำรรับข้อมูลข่ำวสำรกำรจัดประชุม ร้อยละ

1. ทาง Web site คณะเภสัชศาสตร์ มข. 60

2. จดหมายเชิญประชุมจากคณะเภสัชศาสตร์ มข. 14

3. อื่นๆ 24

4. ไม่ตอบ 2

 จากตารางที่ 2 ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ประเมิน

การได้รับข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย ขอนแก่น อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น 

ร้อยละ 60 รองลงมา คอื ได้รบัข้อมลูข่าวสารจากช่องทาง 

อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 24 และได้รับข้อมูลข่าวสารจาก

จดหมายเชญิประชมุของคณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น คิดเป็นร้อยละ 14 ตามล�าดับ
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จากตารางที่ 3 ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ประเมิน

ความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่างๆ ซึ่งผลการ

ประเมินเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยได้ ดังนี้คือ ด้านห้อง

ประชุม/จองที่นั่งประชุม อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 90.80 รองลงมา คือ ด้านสถานที่จัดประชุม/

โรงแรม คิดเป็นร้อยละ 89.20 ด้านการต้อนรับ/เจ้าหน้าที่ 

คิดเป็นร้อยละ 86.40 ด้านอาหารและเครื่องดื่ม และด้าน

ระยะเวลาในการจัดประชุม มีค่าเท่ากัน คือ คิดเป็นร้อย

ละ 86.20 และด้านการประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ คิดเป็น

ร้อยละ 81.00  ตามล�าดับ ซึ่งจากผลการประเมินโดยภาพ

รวมมีระดับความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 86.63

6)  โปรแกรมแบบส�ำรวจแบบออนไลน ์   

(Surveys Online) เป็นโปรแกรมที่สร้างด้วยภาษา PHP 

และรับข้อมูลด้วย Text File ประเภท CSV (Comma 

delimited) ท�างานบนระบบ Internet โดยใช้โปรแกรม 

AppServ (6) ท�าหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ (Server) และเก็บ

ข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ http://

home.kku.ac.th เพื่อประเมินผลการจัดประชุม และ

ส�ารวจความต้องการจากผู้เข้าร่วมประชุมในปี 2555 

จ�านวน 1,872 คน โดยส่งการเชื่อมโยง (Link) ให้ผู้ร่วม

ประชุมทางระบบจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-mail) เช่น

กัน ซึ่งมีผู้ตอบจ�านวน 189 คน โดยมีผลการจัดประชุม

และความต้องการ ดังนี้

6.1) ด้ำนควำมคดิเหน็/ข้อเสนอแนะของผูต้อบ

แบบสอบถำม เป็นข้อมูลที่ต้องการเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุง ซึ่งพบว่า ด้านข้อมูลข่าวสารการจัดประชุม

วิชาการ ควรน�าเสนอหรือเผยแพร่สู่สังคมในช่องทาง

จดหมายเชิญประชุมจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.44  

รองลงมา คือ เว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น คิดเป็นร้อยละ 19.58 ทางส�านักบริหาร 

การสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 

14.81 ทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-mail) คิดเป็น 

ร้อยละ 6.88 และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 5.29 ตามล�าดับ

6.2) ด้ำนกำรสมัครลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม 

โดยต้องการลงทะเบียนออนไลน์ ช่องทางอินเทอร์เน็ต 

(Internet) อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.13   

รองลงมา คือ ทางโทรสาร คิดเป็นร้อยละ 12.70 และ 

ช่องทางอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 3.17 ตามล�าดับ

6.3)  ด้ำนควำมต้องกำรให ้พัฒนำระบบ 

กำรบรหิำรจดักำรงำนประชมุวชิำกำร พบว่า ด้านเอกสาร

ประกอบการประชมุ อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ คดิเป็นร้อยละ 

43.39 รองลงมา คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ คิดเป็น 

ร้อยละ 35.98  ด้านสถานที่จัดประชุม/ห้องประชุม  

คิดเป็นร้อยละ 10.58 ไม่แสดงความคิดเห็น คิดเป็น 

ร้อยละ 4.76 ด้านอาหารกลางวัน/อาหารว่าง คิดเป็น 

ร้อยละ 3.70 และ และด้านโสตทัศนูปกรณ์ คิดเป็น 

ร้อยละ 1.59 ตามล�าดับ 

6.4) ด้ำนรูปแบบหรือกิจกรรมกำรให้บริกำร

ทำงวชิำกำรทีต้่องกำรให้คณะเภสชัศำสตร์ มหำวทิยำลยั

ขอนแก่น ด�ำเนินกำรเพิ่มเติม มีดังนี้ การดาวน์โหลด

เอกสารวิชาการ เสนอบทความวิชาการที่มีแบบทดสอบ

ที่สามารถเพิ่ม CPE ได้ แจ้งทางอีเมล์ การเผยแพร่ความรู้

ที่เกี่ยวกับงานและข่าวสารทางด้านเภสัชกรรมอย่าง

ตำรำงที่ 3  ผลประเมินด้านความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่างๆ ของการจัดประชุมวิชาการ

หัวข้อกำรประเมิน
ระดับควำมพึงพอใจ ผลประเมิน

ปรับปรุง พอใช้ มำก มำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ

1. ด้านการประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ 1 14 64 21 4.05 81.00

2. ด้านสถานที่จัดประชุม/โรงแรม 2 5 38 55 4.46 89.20

3. ด้านห้องประชุม/จองที่นั่งประชุม 2 4 32 62 4.54 90.80

4. ด้านระยะเวลาในการจัดประชุม 0 8 53 39 4.31 86.20

5. ด้านการต้อนรับ/เจ้าหน้าที่ 1 8 49 42 4.32 86.40

6. ด้านอาหารและเครื่องดื่ม 0 13 43 44 4.31 86.20

ค่ำเฉลี่ย 4.33 86.63
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สม�่าเสมอในรูปแบบของเอกสาร วารสารวิชาการ และ

การเผยแพร่ทาง Internet จ�าหน่ายหนังสือทางวิชาการ  

มีบริการตอบค�าถามด้านยาและให้ความรู้ทางวิชาการ

ใหม่ๆ เผยแพร่การประชุมในรูปแบบต่างๆ ได้ เพื่อคน 

ที่ไม่ได้เข้าประชุมจะได้ทราบข้อมูลข่าวสารไปด้วยกัน 

เพือ่วชิาชพี เพราะทีผ่่านมา ใครเข้าประชมุคนนัน้กท็ราบ

ข้อมูลเต็มรูปแบบ แต่ในความเป็นจริง โรงพยาบาล 

ไม่สามารถส่งเภสัชกรเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกคน ซึ่ง

วิชาชีพจะพัฒนาเร็วกว่าถ้าสามารถเผยแพร่บันทึก 

การประชุมในรูปแบบวีดีโอ หรือวีดีโอออนไลน์ทาง

เว็บไซต์ของคณะฯ ได้

5. สรุปผลกำรศึกษำ

ผู ้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับระบบ 

งานประชุมวิชาการ และพัฒนาเครื่องมือ โปรแกรม  

วิธีการ จากนั้นทดลองใช้ เพื่อช่วยในการจัดประชุม

วชิาการ และประเมนิผลความพงึพอใจจากแบบสอบถาม

แบบออนไลน์ (Online) และส�ารวจความต้องการแบบ

ออนไลน์ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ สรุปได้ ดังนี้

1) การสร้างเครือ่งมอื ประกอบด้วย 1. โปรแกรม

ค�านวณหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์  

2. โปรแกรมจองที่นั่งประชุม  3. โปรแกรมลงทะเบียน

ออนไลน์  4. โปรแกรมระบบโสตทศันปูกรณ์ และทดลอง

ใช้กับการจัดงานประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี 2555 จ�านวน 7 ครั้ง

2)  การประเมินผลการประชุมจากแบบ

ประเมินออนไลน์ (Online)  จ�านวน 1 ครั้ง  เพื่อประเมิน

ผลการจัดประชุมวิชาการแบบออนไลน์ โดยการส่งทาง

ระบบจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-mail) และเป็นการ

พัฒนาระบบการประเมินผลจากการแจกแบบสอบถาม

กระดาษเป็นระบบแบบสอบถามทาง Internet จากผู้เข้า

ร่วมประชุมทั้งหมด 320 คน มีผู้ตอบจ�านวน 100 คน ซึ่ง

จากผลการประเมินโดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจ 

คิดเป็นร้อยละ 86.63

3)  การส�ารวจความต้องการในการจัดประชุม

วิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แบบ

ออนไลน์   (Online)  จ�านวน 1 ครั้ง เพื่อประเมินผล และ

ส�ารวจความต้องการจากผู้เข้าร่วมประชุมในปี 2555 โดย

การส่งทางระบบจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-mail) 

จ�านวน 1,872 คน มีผู้ตอบจ�านวน 189 คน เพื่อน�ามาเป็น

ข้อมูลในการพัฒนาระบบการจัดประชุมวิชาการให้ตรง

กับความต้องการของผู้ร่วมประชุม ซึ่งพบว่า ด้านข้อมูล

ข่าวสารการจัดประชุมวิชาการ ทางจดหมายเชิญประชุม

จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คิดเป็น 

ร้อยละ 53.44  ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากผู้ร่วม

ประชมุส่วนใหญ่เป็นเภสชักร และต้องการหนงัสอืราชการ

เพื่อขออนุมัติเข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต้นสังกัด

จากผลการศึกษาและพัฒนาระบบการจัด

ประชมุวชิาการ คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ในครั้งนี้  ประโยชน์ที่ได้รับ คือ มีเครื่องมือช่วยในการจัด

ประชุมวิชาการ ประกอบด้วย 1) โปรแกรมช่วยค�านวณ

หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง จ�านวน 1 โปรแกรม  

2) โปรแกรมจองที่นั่งประชุม จ�านวน 1 โปรแกรม  

3) โปรแกรมลงทะเบียนออนไลน์ จ�านวน 1 โปรแกรม  

4) โปรแกรมระบบโสตทัศนูปกรณ์ (Stage AV) จ�านวน 

1 โปรแกรม 5) โปรแกรมประเมินผลออนไลน์ จ�านวน  

1 โปรแกรม 6) โปรแกรมส�ารวจออนไลน์ จ�านวน  

1 โปรแกรม ซึ่งสามารถน�าไปใช้ได้จริง ในการจัดประชุม

วิชาการของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

6. อภิปรำยผลกำรศึกษำ

จากการพัฒนาระบบงานประชุมวิชาการ  

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการสร้าง

เครื่องมือ โปรแกรม และวิธีการ เพื่อน�าไปใช้ในการจัด

ประชุมวิชาการในแต่ละช่วงของการด�าเนินงาน ซึ่ง

เป็นการพัฒนาจากระบบเดิมที่ไม่มีเครื่องมือ โปรแกรม 

และวิธีการในการบริหารจัดการระบบงานประชุม

วิชาการ มาเป็นการใช้เครื่องมือ โปรแกรม และวิธีการ   

ที่ผู้วิจัย และคณะ ได้พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการบริหาร

จัดการระบบงานประชุมวิชาการในปี 2555 ซึ่งจากการ

ทดลองใช้เครื่องมือ โปรแกรม และวิธีการที่ได้พัฒนาขึ้น

มานั้น ได้ช่วยแก้ปัญหาในการบริหารจัดการทั้งในด้าน

การลงทะเบียน ด้านการประชาสัมพันธ์  ด้านการด�าเนิน
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การจัดประชุม และด้านการใช้อินเตอร์เน็ตสนับสนุน 

การประชมุ ซึง่เป็นขัน้ตอนทีส่�าคญัในการจดัการประชมุ

วิชาการ สอดคล้องกับการศึกษาของ  ศ.ดร.ศรีศักดิ์  

จามรมาน (3) ทีก่ล่าวถงึ การใช้ซอฟต์แวร์ประยกุต์ทีเ่ป็น

แบบเว็บ (Web Application) เป็นระบบการลงทะเบียน 

และการประชาสัมพันธ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต แทนทาง

โทรสาร หรือทางไปรษณีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

ปัจจุบันเภสัชกรในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ใช้ระบบนี้มาก

ขึ้น ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินด้านการลงทะเบียน

ออนไลน์ และการรบัข้อมลูข่าวสารทางอนิเทอร์เนต็ อยูใ่น

ระดับมากที่สุด และผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจใน

ด้านการประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ อยู่ในระดับมาก 

ส่วนการใช้โปรแกรมจองทีน่ัง่ประชมุ เป็นการ

พฒันาเครือ่งมอื โปรแกรม และวธิกีารใหม่ ในการบรหิาร

จดัการระบบงานประชมุวชิาการ ทีช่่วยแก้ปัญหาให้ผูเ้ข้า

ประชุมไม่ต้องเข้ามาเดินดูที่นั่งข้างในห้องประชุม ท�าให้

ทราบได้ว่าที่นั่งใดว่าง และช่วยลดปัญหาในการหาที่นั่ง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสร้างความสะดวก และความ

พึงพอใจจากผู้เข้าร่วมประชุม ดังจะเห็นได้จากผลการ

ประเมิน ด้านห้องประชุม/จองที่นั่งประชุม อยู่ในระดับ

มากที่สุด และการใช้โปรแกรมระบบโสตทัศนูปกรณ์  

ช่วยให้ผู้วิจัย และวิทยากร สะดวกในการจัดการไฟล์

ข้อมลูน�าเสนอระหว่างการจดัประชมุนัน้ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่ง การประชุมวิชาการและน�าเสนอผลงานวิจัย สามารถ

ช่วยให้การจัดการไฟล์ข้อมูลน�าเสนอส�าหรับวิทยากร 

หรือผู้น�าเสนอจ�านวนมาก และต้องน�าเสนอต่อเนื่องกัน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากผลการส�ารวจ

แบบออนไลน์  (Online) ด้านความต้องการให้พัฒนา

ระบบการบริหารจัดการงานประชุมวิชาการ ด้านโสต

ทัศนูปกรณ์ มีระดับน้อยมาก แสดงให้เห็นว่าผู ้ร่วม

ประชุม มีความพึงพอใจต่อระบบโสตทัศนูปกรณ ์

ที่ด�าเนินการอยู่ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้ว

ส�าหรบัการใช้โปรแกรมแบบประเมนิออนไลน์ 

และแบบส�ารวจออนไลน์ ซึ่งเป็นเครื่องมือ โปรแกรม  

และวิธีการใหม่ ที่พัฒนาจากระบบการประเมินผลการ

ประชุมจากการแจกแบบสอบถามกระดาษเป็นระบบ

แบบสอบถามทางระบบอิเลคทรอนิกส์ เพื่อติดตาม 

ผลการประชุม และส�ารวจความต้องการจากผู้เข้าร่วม

ประชุมในปี 2555 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประชุมร่วม

ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ในส่วนภูมิภาค 4 สถาบัน  

และใช ้ เป ็นข ้อมูลจัดท� าแผนปฏิบัติราชการของ 

คณะเภสัชศาสตร์ในปีงบประมาณ 2556 ต่อไป

7. ข้อเสนอแนะ

ในการศกึษาครัง้นี ้ผูว้จิยัได้สร้างโปรแกรมจอง

ทีน่ัง่ประชมุ ซึง่ยงัเป็นโปรแกรมทีต้่องเขยีน Source Code 

เอง และต้องเปลี่ยนแปลงตามผังการจัดห้องประชุมตาม

จ�านวนของผูเ้ข้าร่วมประชมุในแต่ละครัง้ ซึง่ทางผูว้จิยัได้

เสนอเป็นแผนในการพัฒนาโปรแกรมในปี 2556 เพื่อให้

ได้โปรแกรมที่มีความสามารถท�างานร่วมกับระบบฐาน

ข้อมูล (Data Base) โดยจะแสดงชื่อผู้จองที่นั่ง และผู้เข้า

ร่วมประชุมสามารถจองที่นั่งได้เองทาง Internet และ

ปัจจุบันมีโปรแกรมบริหารจัดการระบบประชุมวิชาการ

ที่ให้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมมาใช้ได้โดย

ไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น ระบบ Open Conference Systems 

(OCS) จากเว็บไซต์ http://pkp.sfu.ca/ และ http://www.

easychair.org/ เป็นต้น ซึ่งเป็นระบบจัดการประชุมแบบ

ออนไลน์ในรปูต่างๆ ทีม่ผีูน้�ามาใช้แล้ว ซึง่ผูว้จิยั และคณะ 

สนใจที่จะทดลองใช้ เพื่อศึกษาวิธีการใช้ ข้อดี และ 

ข้อจ�ากัดต่อไป  

8. กิตติกรรมประกำศ

ผู ้วิจัย และคณะ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ที่ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยสถาบัน 

ปีงบประมาณ 2555 และขอขอบคุณคณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สนับสนุนให้ศึกษาดูงานระบบ

การจดัการประชมุวชิาการ และขอขอบคณุส�านกับรหิาร

การวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ทีใ่ห้ผูว้จิยั และคณะ เข้าร่วมศกึษาดงูานระบบการจดัการ

ประชุมวิชาการ
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รูปแบบกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่เหมำะสมส�ำหรับนักศึกษำที่ถูกลงโทษวินัย :  

กรณีศึกษำ คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น

รูปแบบกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่เหมำะสมส�ำหรับนักศึกษำที่ถูก
ลงโทษวนิยั : กรณศีกึษำ คณะวทิยำกำรจดักำร มหำวทิยำลยัขอนแก่น
An Appropriate Charity Activities Pattern for Punish Student Who 
Violated the Disciplines : A Case Study of Management Sciences 
Faculty, Khon Kaen University  

บุญเลิศ  เล็กสมบูรณ์  

งานพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ

งำนวจิยันีเ้ป็นงำนวจิยัสถำบนั มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษำสภำพปัจจบุนัและกำรรบัรูเ้กีย่วกบักำรลงโทษวนิยั

ของนักศึกษำ  และเพื่อส�ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่เหมำะสมส�ำหรับนักศึกษำ

ที่ถูกลงโทษโดยศึกษำจำก 3 กลุ่ม  คือ กลุ่มตัวอย่ำงนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำรระดับปริญญำตรี จ�ำนวน 348 คน  

กลุม่ประชำกรคณะกรรมกำรสอบสวนวนิยันกัศกึษำคณะวทิยำกำรจดักำร  จ�ำนวน 5 คน  และ กลุม่ประชำกรหวัหน้ำ

หน่วยกิจกำรนักศึกษำสังกัดคณะต่ำงๆของมหำวิทยำลัยขอนแก่น  จ�ำนวน 18 คน  ซึ่งได้ด�ำเนินกำรรวบรวมข้อมูล

จำกทุกหน่วยประชำกร เครื่องที่ใช้ในกำรวิจัย  คือ แบบสอบถำม ผลกำรวิจัยพบว่ำนักศึกษำส่วนใหญ่รับรู้ว่ำ

มหำวทิยำลยัได้มกีำรบญัญตัข้ิอบงัคบัและประกำศเกีย่วกบัวนิยันกัศกึษำให้นกัศกึษำได้ถอืปฏบิตั ิ กำรฝ่ำฝืนข้อบงัคบั

ถือว่ำเป็นผู้กระท�ำผิดวินัยและจะได้รับกำรลงโทษตำมผลกำรกระท�ำ   แต่เมื่อได้สอบถำมนักศึกษำในรำยละเอียดว่ำ  

“เมื่อมีกำรลงโทษแก่นักศึกษำตำมลักษณะควำมผิดแล้ว ส่วนใหญ่จะมีกำรก�ำหนดโทษบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อ 

มหำวิทยำลัยหรือสังคม อีกสถำนหนึ่งควบคู่กับกำรลงโทษควำมผิดสถำนอื่นด้วย” ผลปรำกฏว่ำกึ่งหนึ่งยังไม่รับรู้  

นอกจำกนั้นแล้วนักศึกษำ  คณะกรรมกำรสอบสวนวินัยนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร  และหัวหน้ำหน่วยกิจกำร

นกัศกึษำคณะต่ำงๆ  ส่วนใหญ่มคีวำมคดิเหน็เช่นเดยีวกนัว่ำ มหำวทิยำลยัควรเป็นผูก้�ำหนดกจิกรรมบ�ำเพญ็ประโยชน์

ให้แก่นกัศกึษำทีก่ระท�ำผดิวนิยั ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ำจเป็นเพรำะทกุฝ่ำยยอมรบัให้มหำวทิยำลยัซึง่เป็นหน่วยงำนสงูสดุเป็น

ผูม้อี�ำนำจในกำรก�ำหนดกฎระเบยีบ และรปูแบบกจิกรรมบ�ำเพญ็ประโยชน์ทีก่ลุม่ตวัอย่ำงเลอืกว่ำเหมำะสมมำกทีส่ดุ  

คือ  กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์และรักษำสิ่งแวดล้อม  เช่น  กำรบริจำคโลหิต  กำรบริจำคสิ่งของแก่ผู้ยำกไร้  กำรเก็บ

ขยะรีไซเคิล  เป็นต้น

ABSTRACT

The research was an institutional research.  The research objective aimed to study the current situation 

and acknowledging of the student to discipline punishment and to research for the aspect of the appropriated 

charity activities pattern to the disciplined punished student. There were three groups: The sample size of  
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Faculty of Management Science students was 348 people. The population size of the Faculty of Management 

Science’s student discipline committee was 5 people and chief of student affairs from other faculties was 18 

people; collected data from every unit of the population. The questionnaire was used to research and the result 

reveals as follow; the majority of students acknowledge that the university has the student rule and the  

announcement of the university discipline for their behavior.  The offense student would be punished as of their 

action.  The students were asked for the information: When the student was punished as of he or she offence, there 

would have punishment assign to charity activity both to university or social, and there would be another  

cooperative assignment.  Half of students do not acknowledge.   Most of students, the Faculty of Management 

Science’s student discipline committee and chief of student affairs from other faculties  agree that the university 

should be the main organization to appoint the charity activity to the discipline punished student. Because, they 

are agree on the importance of the discipline and accept to the university office where the supreme organization  

appoints the punished discipline.  The  charity  activities  pattern  that  had  been  chosen  was  the  charity  activities  

and  environment  protection  activities , example  blood  donation ,  pauper donation ,  recycle  garbage collection.

ค�ำส�ำคัญ:  บ�ำเพ็ญประโยชน์,  กำรลงโทษ 

Keywords: Charity,  punish 

1. บทน�ำ

 มหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยสภำมหำวิทยำลัย

ขอนแก่นได้ออก “ข้อบงัคบัมหำวทิยำลยัขอนแก่น ว่ำด้วย

วินัยนักศึกษำ พ.ศ.2551” เพื่อให้นักศึกษำได้รักษำวินัย

ตำมที่ได้บัญญัติเป็นข้อปฏิบัติโดยเคร่งครัด นักศึกษำ 

ผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมถือว่ำเป็นผู้กระท�ำผิดวินัย 

(มหำวิทยำลัยขอนแก่น, 2551) ต้องได้รับโทษตำม 

ที่ก�ำหนดไว้ 6 สถำน ทั้งนี้กำรลงโทษวินัยนักศึกษำ  

อำจลงโทษได้มำกกว่ำ 1 สถำน ดังนี้

 1)  ว่ำกล่ำวตักเตือนเป็นลำยลักษณ์อักษร

 2)  ตัดคะแนนควำมประพฤติ

 3)  บ�ำเพญ็ประโยชน์ต่อมหำวทิยำลยัหรอืสงัคม 

 4)  ตัดสิทธิกำรเข้ำสอบ หรืองด ยับยั้ง หรือ

ชะลอ กำรประกำศผลสอบหรือออกหนังสือรับรองใดๆ

 5)  พักกำรเรียน

 6)  ให้พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ โดย

  6.1) ให้ออก 6.2) ไล่ออกและไม่มสีทิธไิด้รบั

หลักฐำนแสดงผลกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 

 กำรด�ำเนินงำนสอบสวนและกำรลงโทษวินัย

นักศึกษำที่กระท�ำผิด ได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร

สอบสวนวนิยันกัศกึษำให้เป็นผูด้�ำเนนิกำรสอบสวนและ

ก�ำหนดบทลงโทษแก่นกัศกึษำตำมลกัษณะควำมผดิ โดย

มักจะมีกำรก�ำหนด “โทษบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อมหำวิทยำ

หรือสังคม” อีกสถำนหนึ่งควบคู่กับควำมผิดสถำนอื่น

ด้วย(งำนวินัยนักศึกษำ, 2552) แต่มหำวิทยำลัยขอนแก่น

ยังไม่มีกำรก�ำหนดรูปแบบกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ให้

แก่นกัศกึษำทีถ่กูลงโทษวนิยัอย่ำงเป็นมำตรฐำนเดยีวกนั

ทั่วทั้งมหำวิทยำลัย ในทำงปฏิบัติยังคงใช้วิธีกำรมอบ

หมำยให้คณะหน่วยงำนที่นักศึกษำสังกัดเป็นผู ้ใช ้

ดลุยพนิจิก�ำหนดรปูแบบกจิกรรม ก�ำกบัดแูล และตดิตำม

ผล ซึง่รปูแบบกจิกรรมกำรลงโทษบ�ำเพญ็ประโยชน์ทีเ่คย

ปฏบิตัไิปแล้วนัน้ ส่วนใหญ่จะมอบหมำยให้นกัศกึษำช่วย

งำนจัดชั้นหนังสือในห้องสมุด กำรบริจำคโลหิตเพื่อ 

กำรกุศล กำรช่วยงำนธุรกำรของส�ำนักงำนคณบดี  

กำรช่วยงำนทั่วไปภำยในกองกิจกำรนักศึกษำ เป็นต้น 

 ดังนั้น เพื่อเป็นกำรเริ่มต้นกำรก�ำหนดรูปแบบ

กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ให้มีมำตรฐำนยิ่งขึ้น จึงเห็น

ควรได้มีกำรศึกษำวิจัยสถำบัน โดยคณะวิทยำกำรจัดกำร

ซึ่งมีควำมพร้อมทั้งด้ำนข้อมูลพื้นฐำนและนักวิจัย ได้

ด�ำเนนิกำรศกึษำค้นหำรปูแบบกจิกรรมบ�ำเพญ็ประโยชน์

ที่ เหมำะสม เพื่อน�ำไปเป ็นแนวทำงในกำรพัฒนำ
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รูปแบบกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่เหมำะสมส�ำหรับนักศึกษำที่ถูกลงโทษวินัย :  

กรณีศึกษำ คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น

กระบวนกำรก�ำหนดบทลงโทษวินัยนักศึกษำให้มี

ประสิทธิภำพยิ่งขึ้นต่อไป

2. วัตถุประสงค์

 2.1  เพื่อศึกษำสภำพปัจจุบันและกำรรับรู  ้

เกี่ยวกับกำรลงโทษวินัยของนักศึกษำ

 2.2  เพื่อส�ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ

กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่เหมำะสม

3. ค�ำนิยำม

 3.1 สภำพปัจจุบันเกี่ยวกับกำรลงโทษวินัย 

หมำยถงึ กระบวนกำรลงโทษวนิยันกัศกึษำทีก่�ำลงัปรำกฏ

ในปัจจบุนั โดยคณะกรรมกำรสอบสวนวนิยันกัศกึษำถอื

ปฏิบัติกับนักศึกษำที่กระท�ำผิดวินัย

 3.2 กำรรับรู ้ เกี่ยวกับกำรลงโทษวินัยของ

นักศึกษำ หมำยถึง กำรสัมผัสได้และตีควำมหมำย 

จนเข้ำใจได้ ในเรื่องกำรลงโทษวินัยของนักศึกษำ

  3.3  รปูแบบกจิกรรมบ�ำเพญ็ประโยชน์ หมำยถงึ 

โทษทำงวนิยันกัศกึษำสถำนหนึง่ทีก่�ำหนดเป็นบทลงโทษ

ให้แก่นักศึกษำที่กระท�ำผิด ได้บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อ 

มหำวิทยำลัยหรือสังคม เช่น กำรบริจำคโลหิตเพื่อ 

กำรกุศล กำรช่วยเหลือหน่วยงำนรำชกำรโดยไม่หวัง 

สิ่งตอบแทน เป็นต้น

4. วิธีด�ำเนินงำน

 4.1  ประชำกรและกลุม่ตวัอย่ำง แบ่งเป็น 3 กลุม่ 

ดังนี้

  4.1.1 ประชำกรนักศึกษำคณะวิทยำกำร

จดักำร ระดบัปรญิญำตร ีชัน้ปีที ่1 - 4  มจี�ำนวนรวม 2,686 

คน (ตำรำงที่ 1) และมีขั้นตอนค�ำนวณหำขนำดกลุ่ม

ตัวอย่ำง  ด้วยค่ำควำมคลำดเคลื่อนเท่ำกับร้อยละ 5 ดังนี้ 

   n  =  
N

1+N(e)2

  โดย n = ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง N = ขนำด

ของประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย e = ค่ำควำมคำดเคลื่อน 

หลังจำกนั้นท�ำกำรสุ ่มกลุ ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีกำรแบบ 

แบ่งชั้น (Stratified Sampling) โดยแบ่งชั้น คือ  เพศ ชั้นปี 

สำขำวชิำ และค�ำนวณหำจ�ำนวนกลุม่ตวัอย่ำงในแต่ละชัน้

โดยเทียบค่ำสัดส่วนของขนำดกลุ่มตัวอย่ำงกับจ�ำนวน

ประชำกร และสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่ำงในแต่ละชั้นด้วย  

วิธีกำรสุ ่มอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling)  

ตำมล�ำดับ ซึ่งได ้ขนำดกลุ ่มตัวอย่ำงรวม 348 คน  

(ตำรำงที่ 2)

  4.1.2 คณะกรรมกำรสอบสวนวนิยันกัศกึษำ

คณะวทิยำกำรจดักำร และ หวัหน้ำหน่วยกจิกำรนกัศกึษำ  

สังกัดคณะต่ำงๆของมหำวิทยำลัยขอนแก่น ด�ำเนินกำร

รวบรวมข้อมูลจำกทุกหน่วยประชำกร โดยมีขนำด

ประชำกรเท่ำกับ 5 คน และ 18 คน ตำมล�ำดับ (ตำรำงที่ 3) 

 4.2  ตัวแปรที่ศึกษำ

  4.2.1  สภำพปัจจุบันของกำรลงโทษวินัย

นักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร

  4.2.2  กำรรบัรูเ้กีย่วกบักำรลงโทษวนิยัของ

นักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร

  4.2.3  ควำมคดิเหน็เกีย่วกบัรปูแบบกจิกรรม

บ�ำเพ็ญประโยชน์ที่เหมำะสม

 4.3  เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล คือ 

แบบสอบถำมเพือ่ส�ำรวจสภำพปัจจบุนัในกำรรบัรูเ้กีย่วกบั

กำรลงโทษวินัยนักศึกษำ และเพื่อส�ำรวจควำมคิดเห็น

เกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่เหมำะสม

โดยลักษณะแบบสอบถำมเป็นแบบเลือกค�ำตอบ (Check 

list) และค�ำถำมปลำยเปิด (Opened form)

 4.4 กำรหำประสทิธภิำพของเครือ่งมอืรวบรวม

ข้อมูล

  4.4.1 กำรหำควำมตรงตำมเนือ้หำ(Content 

Validity) โดยกำรเสนอให้ผูเ้ชีย่วชำญพจิำรณำตรวจสอบ

เนื้อหำของเครื่องมือกับเนื้อหำของประเด็นที่ต้องกำร

วัดผล 

  4.4.2  น�ำแบบสอบถำมไปทดสอบ (Try out) 

กับกลุ่มที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอยำ่งแล้วน�ำ

ไปวิเครำะห์หำควำมเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีหำค่ำ

สัมประสิทธิ์แอลฟำ (Coefficient Alpha) ซึ่งผลกำร

ค�ำนวณได้ค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำเท่ำกับ 0.8784
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 4.5 กำรวเิครำะห์ข้อมลู เมือ่รวบรวมข้อมลูเสรจ็

เรยีบร้อย จะน�ำข้อมลูมำวเิครำะห์ด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์

โดยใช้ค่ำสถิติ คือ ควำมถี่ และ ร้อยละ

5. ผลกำรวิจัย

กำรวิจัยครั้งนี้ ได้ด�ำเนินกำรในปีกำรศึกษำ 

2551 โดยรวบรวมข้อมลูจำกกลุม่ตวัอย่ำงนกัศกึษำระดบั

ปริญญำตรีคณะวิทยำกำรจัดกำร จ�ำนวน 348 คน จำก

ประชำกรคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยนักศึกษำ 

คณะวิทยำกำรจัดกำร จ�ำนวน 5 คน และจำกประชำกร

หัวหน้ำหน่วยกิจกำรนักศึกษำ จ�ำนวน 18 คน โดยม ี

ผลกำรวิจัยตำมวัตถุประสงค์ ดังนี้

วัตถุประสงค์ ข้อ 1 เพื่อศึกษำสภำพปัจจุบัน

และกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรลงโทษวินัยของนักศึกษำ

เมื่อได้ศึกษำข้อมูลสภำพปัจจุบันเกี่ยวกับ 

กำรลงโทษวนิยันกัศกึษำจำกข้อมลูประวตักิำรด�ำเนนิงำน

วินัยนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร ผลกำรวิจัยพบว่ำ  

ในสภำพปัจจุบันคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยนักศึกษำ

คณะวิทยำกำรจัดกำรเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจก�ำหนดรูปแบบ

กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ ก�ำกับดูแลและติดตำม โดย

มอบหมำยให้นักศึกษำบริจำคโลหิตเพื่อกำรกุศล 1 ครั้ง 

หำกนกัศกึษำไม่พร้อมในกำรบรจิำคโลหติกจ็ะมอบหมำย

ให้นักศึกษำช่วยงำนภำยในห้องสมุดหรือส�ำนักงำน

คณบดีเท่ำกับจ�ำนวนชั่วโมงที่ถูกก�ำหนดโทษ 

เมื่อได้สอบถำมถึงสภำพปัจจุบันในกำรรับรู้

เกี่ยวกับกำรลงโทษวินัยของนักศึกษำ คือ “เมื่อมีกำร

ลงโทษแก่นักศึกษำตำมลักษณะควำมผิดแล้ว ส่วนใหญ่

จะมีกำรก�ำหนดโทษบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัย

หรือสังคม อีกสถำนหนึ่งควบคู่ไปด้วย” ผลปรำกฏว่ำ

นักศึกษำร้อยละ 49.72 รับรู้ข้อมูลดังกล่ำว และนักศึกษำ

ร้อยละ 50.28 ไม่รบัรู ้ซึง่มสีดัส่วนทีใ่กล้เคยีงกนัอย่ำงมำก 

และนักศึกษำจ�ำนวนมำกกว่ำร้อยละ 80 รับรู้ว่ำมีกำร

ประกำศใช้ข้อบังคับมหำวิทยำลัยขอนแก่นว่ำด้วยวินัย

นกัศกึษำ และประกำศมหำวทิยำลยัขอนแก่น เรือ่ง เกณฑ์

กำรตัดคะแนนควำมประพฤตินักศึกษำ ส ่วนสื่อ 

ที่นักศึกษำใช้รับรู้ข่ำวสำรดังกล่ำวมำกที่สุด คือ คู่มือ

นักศึกษำ รองลงมำ คือ บอร์ดติดประกำศข่ำวสำรภำยใน

อำคำร ตำมล�ำดับ เมื่อสอบถำมถึงรำยละเอียดอื่นๆ  

ที่ เกี่ยวกับกำรลงโทษวินัยนักศึกษำ พบว่ำนักศึกษำ 

ส่วนใหญ่รับรู้รำยละเอียดที่เกี่ยวข้องเป็นอย่ำงดี เช่น 

นักศึกษำรับทรำบว่ำตนเองมีคะแนนควำมประพฤติเต็ม 

100 คะแนนและจะถกูหกัคะแนนเมือ่กระท�ำกำรผดิวนิยั

นักศึกษำ (ร้อยละ92.90) กำรลงโทษวินัยนักศึกษำมีโทษ 

6 สถำน (ร้อยละ78.98) กำรหักคะแนนควำมประพฤติ 

จะถูกหักสะสมไปเรื่อยๆ จนกว่ำจะส�ำเร็จกำรศึกษำ  

(ร ้อยละ86.08) และกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์โดย 

ไม่สวมหมวกนริภยัถอืว่ำเป็นกำรกระท�ำผดิวนิยันกัศกึษำ 

(ร้อยละ90.06) เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ ข้อ 2 เพื่อส�ำรวจควำมคิดเห็น

เกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่เหมำะสม

ส�ำหรับนักศึกษำที่ถูกลงโทษวินัย

ผลกำรวิจัยพบว่ำ นักศึกษำ คณะกรรมกำร

สอบสวนวนิยันกัศกึษำคณะวทิยำกำรจดักำร และหวัหน้ำ

หน่วยกจิกำรนกัศกึษำคณะต่ำงๆ ส่วนใหญ่มคีวำมคดิเหน็

เช่นเดียวกันว่ำ มหำวิทยำลัยควรเป็นผู้ก�ำหนดกิจกรรม

บ�ำเพ็ญประโยชน์ให้แก่นักศึกษำที่กระท�ำผิดวินัย โดยมี

ควำมคิดเห็นร้อยละ 71.31 80.00 และ88.89 ตำมล�ำดับ 

และเมื่อสอบถำมถึงกำรก�ำหนดรูปแบบกิจกรรมบ�ำเพ็ญ

ประโยชน์ที่เหมำะสมส�ำหรับนักศึกษำที่ถูกลงโทษวินัย 

ผลปรำกฏว่ำส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นคล้ำยคลึงกัน  

รูปแบบกิจกรรมล�ำดับแรกที่ถูกเลือกมำกที่สุด คือ 

กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์และรักษำสิ่งแวดล้อม เช่น  

กำรบริจำคโลหิต กำรบริจำคสิ่งของแก่ผู้ยำกไร้ กำรเก็บ

ขยะรีไซเคิล เป็นต้น ส่วนรูปแบบกิจกรรมล�ำดับที่สอง 

ทั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยนักศึกษำคณะวิทยำกำร

จัดกำรและหัวหน้ำหน่วยกิจกำรนักศึกษำคณะต่ำงๆ ได้

เลือกรูปแบบกิจกรรมเดียวกัน โดยได้เลือกกิจกรรมด้ำน

นนัทนำกำร เช่น หำกนกัศกึษำกระท�ำผดิเกีย่วกบักำรดืม่

สรุำกจ็ะมอบหมำยให้นกัศกึษำจดักจิกรรมให้ควำมรูผู้อ้ืน่

เกี่ยวกับโทษของกำรดื่มสุรำ ส่วนนักศึกษำได้เลือก

กิจกรรมด้ำนวิชำกำร เช่น กำรช่วยงำนอำจำรย์เตรียม

เอกสำรกำรสอน ส่วนรปูแบบกจิกรรมล�ำดบัทีส่ำม กลุม่

ตัวอย่ำงและประชำกรที่ศึกษำได้เลือกรูปแบบกิจกรรม

เดียวกัน คือ กิจกรรมด้ำนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เช่น 

กำรให้เข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนวัฒนธรรมประเพณีต่ำงๆ 
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รูปแบบกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่เหมำะสมส�ำหรับนักศึกษำที่ถูกลงโทษวินัย :  

กรณีศึกษำ คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น

6. สรุปและอภิปรำยผล

6.1 สรุปผลกำรวิจัยครั้งนี้  พบว่ำในสภำพ

ปัจจุบันคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยนักศึกษำคณะ

วิทยำกำรจัดกำรเป็นผู ้ใช ้ดุลยพินิจก�ำหนดรูปแบบ

กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ ก�ำกับดูแลและติดตำม โดย

มอบหมำยให้นักศึกษำบริจำคโลหิตเพื่อกำรกุศล หำก

นักศึกษำไม่พร้อมในกำรบริจำคโลหิตก็จะมอบหมำยให้

นักศึกษำช่วยงำนภำยในห้องสมุดหรือส�ำนักงำนคณบดี

เท่ำกบัจ�ำนวนชัว่โมงทีถ่กูก�ำหนดโทษ ส่วนกำรรบัรูเ้กีย่วกบั

กำรลงโทษวินัยของนักศึกษำ นั้น นักศึกษำส่วนใหญ่ 

รบัรูว่้ำมหำวทิยำลยัได้มกีำรบญัญตัข้ิอบงัคบัและประกำศ

เกี่ยวกับวินัยนักศึกษำให้ถือปฏิบัติ กำรฝ่ำฝืนถือว่ำเป็น 

ผู้กระท�ำผิดวินัยและจะได้รับกำรลงโทษตำมผลกำรกระ

ท�ำ แต่นักศึกษำกึ่งหนึ่งยังไม่รับรู้ว่ำเมื่อมีกำรลงโทษแก่

นักศึกษำตำมลักษณะควำมผิดแล้วจะมีกำรก�ำหนดโทษ

บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัยหรือสังคม อีกสถำน

หนึ่งควบคู่กับกำรลงโทษควำมผิดสถำนอื่นด้วย ดังนั้น 

คณะและมหำวิทยำลัยควรได้มีกำรหำวิธีกำรสื่อสำรแก่

นักศึกษำเพื่อให้มีสัดส่วนกำรรับรู้ที่เพิ่มมำกขึ้น เช่น  

กำรสร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์ต่ำงๆในรูปแบบที่เหมำะสม

กับวัยรุ่น เช่น ป้ำยประชำสัมพันธ์ แผ่นพับ กำรตีพิมพ์ 

ลงในคู่มือนักศึกษำ เป็นต้น 

นอกจำกนัน้แล้วผลกำรวจิยัยงัพบว่ำสมควรให้

มหำวิทยำลัยซึ่งเป็นหน่วยงำนสูงสุดเป็นผู ้ก�ำหนด 

รูปแบบกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่เหมำะสมและเป็น

มำตรฐำนเดียวกันทั้งมหำวิทยำลัย และรูปแบบกิจกรรม

บ�ำเพ็ญประโยชน์ที่เหมำะสมมำกที่สุด คือ กิจกรรม

บ�ำเพ็ญประโยชน์และรักษำสิ่งแวดล้อม เช่น กำรบริจำค

โลหิต กำรบริจำคสิ่งของแก่ผู้ยำกไร้ กำรเก็บขยะรีไซเคิล 

เป็นต้น

  เมื่อได้ศึกษำข้อมูลจำกกำรแสดงควำมคิดเห็น

อย่ำงเป็นอสิระอืน่ๆในกำรเสนอรปูแบบกจิกรรมบ�ำเพญ็

ประโยชน์ที่เหมำะสม ท�ำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

สมควรน�ำไปพจิำรณำปรบัปรงุกระบวนกำรก�ำหนดโทษ

วินัยนักศึกษำ ดังนี้

  1)  ก่อนกำรก�ำหนดโทษบ�ำเพญ็ประโยชน์ 

ให้แก่นักศึกษำผู้กระท�ำควำมผิด ควรให้โอกำสนักศึกษำ

ได้มีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดรูปแบบกิจกรรมด้วย เพื่อให้

เกิดสัมฤทธิ์ผลภำยหลังจำกกำรลงโทษแล้ว

  2)  กำรก�ำหนดโทษบ�ำเพ็ญประโยชน์  

อกีสถำนหนึง่ควบคูก่บักำรหกัคะแนนควำมประพฤตนิัน้ 

ควรใช้เกณฑ์หักคะแนนควำมประพฤติ 1 คะแนน แล้ว

ให้ก�ำหนดโทษบ�ำเพ็ญประโยชน์ 1 ชั่วโมง (1 คะแนน :  

1 ชั่วโมง)

  3)  กำรก�ำหนดโทษบ�ำเพ็ญหรือโทษ 

สถำนอื่นๆ ให้แก่นักศึกษำผู้กระท�ำควำมผิด ต้องไม่

กระทบต่อแผนกำรเรียนและควำมรู้ควำมสำมำรถของ

นักศึกษำ 

  4)  กำรลงโทษวนิยันกัศกึษำ ไม่ว่ำจะก�ำหนด

ลงโทษสถำนใดก็ตำม ควรใช้หลักกำรว่ำกำรลงโทษ

เป็นกำรท�ำให้ผู ้กระท�ำควำมผิดตระหนักถึงผลของ 

กำรกระท�ำ ไม่กล้ำกระท�ำควำมผิดนั้นซ�้ำอีก และเกิด

ส�ำนึกในกำรกลับตนให้เป็นคนดี 

 6.2 ข้อเสนอแนะ

  6.2.1  คณะวิทยำกำรจัดกำร ควรได้น�ำผล

กำรวจิยันีไ้ปใช้เป็นข้อมลูประกอบกำรพจิำรณำกำรก�ำหนด

รูปแบบกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่เหมำะสมส�ำหรับ

นักศึกษำที่ถูกลงโทษวินัย และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐำนเพื่อ

เสนอต่อมหำวทิยำลยัได้พจิำรณำกำรออกกฎเกณฑ์ทีเ่ป็น

มำตรฐำนเดียวกันทั่วทั้งมหำวิทยำลัย

  6.2.2 มหำวิทยำลัยขอนแก่น ควรได้มีกำร

ทบทวนกำรใช้ส�ำนวนภำษำและค�ำศพัท์ทีไ่ด้บญัญตัไิว้ใน

ข้อบังคับและประกำศเกี่ยวกับวินัยนักศึกษำ เพื่อให้

สำมำรถสือ่สำรได้อย่ำงเหมำะสมกบักำรรบัรูข้องนกัศกึษำ 

และควรมกีำรประยกุต์ใช้สือ่สำรประชำสมัพนัธ์รปูแบบ

ต่ำงๆ เช่น แผ่นพบั กำร์ตนู กระดำนถำมตอบบนเวบ็ไซต์ 

เป็นต้น เพื่อเสริมกำรสื่อสำรให้นักศึกษำทุกกลุ่มได้รับรู้

และเข้ำใจควำมหมำยที่ถูกต้องตรงกัน

  6.2.3 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป  

ผู ้วิจัยขอเสนอให้มีกำรศึกษำวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับ 

ผลสมัฤทธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของนกัศกึษำที่

ถกูลงโทษวนิยั และน�ำผลกำรวจิยัมำบรูณำกำรร่วมกนักบั

งำนวจิยันี ้เพือ่ให้ได้แนวทำงกำรพฒันำงำนวนิยันกัศกึษำ

และกำรพัฒนำคุณลักษณะนักศึกษำที่พึงประสงค์
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จ�ำนวนชั้นปี 1 

(คน)

จ�ำนวนชั้นปี 2 

(คน)

จ�ำนวนชั้นปี 3 

(คน)

จ�ำนวนชั้นปี 4 

(คน)
รวม 

(คน)
ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง

กำรเงิน 15 102 20 86 18 57 13 60 371

กำรเงิน(ภำคพิเศษ) 38 97 26 53 21 49 30 54 368

กำรบัญชี 19 90 19 75 7 41 4 39 294

เศรษฐศำสตร์ 31 70 29 62 28 70 8 9 307

กำรโรงแรมฯÛ 31 76 21 82 15 53 12 73 363

กำรโรงแรมฯÛ (ภำคพเิศษ) 29 91 21 58 19 57 15 70 360

กำรตลำด 22 71 29 57 14 50 11 21 275

กำรจัดกำร 27 85 24 81 21 35 19 56 348

รวม 212 682 189 554 143 412 112 382 2,686

กำรโรงแรมฯ Û หมำยถึง สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว
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รูปแบบกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่เหมำะสมส�ำหรับนักศึกษำที่ถูกลงโทษวินัย :  

กรณีศึกษำ คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น

ตำรำงที่ 2 แสดงข้อมูลนักศึกษำที่ได้จำกกำรค�ำนวณหำขนำดกลุ่มตัวอย่ำง ด้วยค่ำควำมคลำดเคลื่อนเท่ำกับ 

ร้อยละ 5

สำขำวิชำ

จ�ำนวนชั้นปี 1 

(คน)

จ�ำนวนชั้นปี 2 

(คน)

จ�ำนวนชั้นปี 3 

(คน)

จ�ำนวนชั้นปี 4 

(คน)
รวม 

(คน)
ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง

กำรเงิน 2 13 3 11 2 7 2 8 48

กำรเงิน(ภำคพิเศษ) 5 13 3 7 3 6 4 7 48

กำรบัญชี 2 12 2 10 1 5 1 5 38

เศรษฐศำสตร์ 4 9 4 8 4 9 1 1 40

กำรโรงแรมฯÛ 4 10 3 11 2 7 2 9 48

กำรโรงแรมฯÛ (ภำคพิเศษ) 4 12 3 8 2 7 2 9 47

กำรตลำด 3 9 4 7 2 6 1 3 35

กำรจัดกำร 3 11 3 10 3 5 2 7 44

รวม 27 88 24 72 19 53 15 50 348

ตำรำงที่ 3  แสดงข้อมลูจ�ำนวนคณะกรรมกำรสอบสวนวนิยันกัศกึษำคณะวทิยำกำรจดักำร และหวัหน้ำหน่วยกจิกำร

นักศึกษำ สังกัดคณะต่ำงๆ 

กลุ่มประชำกร จ�ำนวน (คน)

คณะกรรมกำรสอบสวนวินัยนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำรÛ 5

หัวหน้ำหน่วยกิจกำรนักศึกษำ สังกัดคณะต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่น Û 18
Û ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2551
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ผลของการใช้การเคลื่อนไหวบ�าบัดต่อระดับคะแนนอารมณ์เศร้า 
ในผู้ป่วยจิตเวช
The Effect of Movement Therapy on Depression Score in  
Psychiatric Patients 
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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลของการใช้การเคลื่อนไหวบ�าบัดต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยจิตเวชที่มีอารมณ์ซึมเศร้า

วิธีการศึกษา : การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) ชนิด Two Groups 

Pretest-Posttest Design กลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้ป่วยจิตเวชที่มีอารมณ์ซึมเศร้า ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยจิตเวช ที่ได้

มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่ายจ�านวนทั้งสิ้น 50 ราย แบ่งเป็น กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 25 ราย ผู้ป่วยทุกคน 

จะได้รับการประเมิน ภาวะซึมเศร้าทั้งก่อน และหลังเข้าโครงการ กลุ่มทดลองจะได้รับการฝึกกิจกรรมเคลื่อนไหว

บ�าบัดทุกวัน วันละ 30 นาที เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบถามข้อมูลส่วน

บุคคล และแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า KKU-DI วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่, ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ Proportion Test

ผลการศกึษา : กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ มสีดัส่วนของผูป่้วยมอีารมณ์ซมึเศร้าดขีึน้ แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติ (p= 0.005) โดยกลุ่มที่เข้าฝึกโปรแกรมเคลื่อนไหวบ�าบัดมีสัดส่วนของผู้ป่วยมีอารมณ์ซึมเศร้าดีขึ้น 60% 

ส่วนกลุ่มควบคุมจะมีสัดส่วนของผู้ป่วยมีอารมณ์ซึมเศร้าดีขึ้น 24% 

สรุป : การศึกษาครั้งนี้พบว่าผู้ป่วยเข้าโปรแกรมเคลื่อนไหวบ�าบัดแล้วมีสัดส่วนผู้ป่วยที่มีอารมณ์ซึมเศร้าลดลง  

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.005 โดยมค่ีา 95% CI อยูร่ะหว่าง 10.5 ถงึ 61.5 จงึมคีวามเป็นไปได้ทีจ่ะน�ากจิกรรม

เคลื่อนไหวบ�าบัดมาใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยจิต

ค�าส�าคัญ : เคลื่อนไหวบ�าบัด, ผู้ป่วยที่มีอารมณ์ซึมเศร้า

KKU  isr.j. 2013; 1(1) : 77-83
http : //ora.kku.ac.th
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Abstract

Objectives: To study effects of movement therapy on depression in psychiatric patients.

Methods: Fifty psychiatric patients with depression inclusion criteria were randomly assigned to receive either 

movement Program (n=25) or usual care (n=25).. The research assistant assessed depression level version KKU 

- DI be fore and after practising movement Program or usual care. In the intervention group, the subjects  

participated in 30 minute everyday for 1 weeks. In the control group, the subjects received the usual care for 1 

weeks also. The measurement were demographic data and KKU - DI. The data was analyzed by using Frequency, 

Percentage, mean and Proportion test. 

Result: The study group with Movement Training Programs had depression scores better than the control group 

(60% vs 24 , p = 0.05) 

Conclusion: These result indicated the benefit of movement program on Depression scores in psychiatric patients. 

This program may be useful for other patients with depression

Keywords: movement therapy, Depression

1. บทน�า 

การเจบ็ป่วยด้วยโรคทางจติเวชเป็นการเจบ็ป่วย

ที่รุนแรงและเรื้อรัง ผู้ป่วยจิตเวชที่มารับการรักษาในหอ

ผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลศรีนครินทร์ พบว่ามีผู้ป่วยโรค

ซึมเศร้าอยู่ใน 5 อันดับโรคแรก และพบภาวะซึมเศร้า 

ร่วมกับโรคทางจิตเวชอื่นๆ เช่น โรคติดสุราเรื้อรัง โรค

สมองเสือ่ม เป็นต้น ผลกระทบจากการเจบ็ป่วยด้วยภาวะ

ซึมเศร้านี้ส่งผลตัวผู ้ป่วยไม่ว่าจะเป็นที่ท�างานหรือ

ครอบครัว 

การบ�าบดัรกัษาทางจติเวชมหีลายวธิทีัง้ทางกาย 

จติ อารมณ์และสงัคม การเคลือ่นไหวบ�าบดัเป็นกจิกรรม

หนึ่งที่ช่วยฝึกสมาธิให้จดจ่อกับสิ่งข้างหน้า ใจที่เป็น

สมาธจิะช่วยตดัจากอารมณ์หรอืความคดิรบกวนอย่างอืน่ 

คลายความหมกมุ่นลงได้ นอกจากนั้นเมื่อสามารถฝึก 

จนท�าได้แล้ว สิ่งหนึ่งที่จะได้คือความภูมิใจในตนเอง

 การเคลื่อนไหวบ�าบัดเป็นการใช้อวัจนภาษา 

เนือ่งจากบางความรูส้กึบางอารมณ์อาจแสดงออกมาทาง

ค�าพูดไม ่ได ้   เป ็น การบ�าบัดโดยการปรับท่าทาง 

ที่เคลื่อนไหวเป็นการเยียวยาหรือฟื้นฟูอารมณ์เชิงลึก  

เป็นศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพในการบรรเทาภาวะความ

ตึงเครียด แก้ปัญหาสุขภาพทางจิต และส่งเสริมสุขภาพ

ทางกายควบคู ่ไปด้วย การฝึกสมาธิเคลื่อนไหวเป็น

แนวทางหนึ่ง ที่ใช้รักษาผู้ป่วยที่มีความวิตกกังวล และ 

ใช้ร่วมกับยาคลายกังวลในรายที่มีอาการมากด้วยวิธีการ

นี้จะท�าให้ผู้ป่วยสามารถพึ่งตนเองมากขึ้น ใช้ยาน้อยลง 

สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยลง (1)

 การเคลื่อนไหวเพื่อการบ�าบัด (Movement 

Therapy) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สถานพยาบาลใช้ในการ

เยียวยารักษาอาการความตึงเครียดให้กับผู้ป่วยที่ได้รับ

ความกระทบกระเทือนทางด้านร่างกายและจิตใจใน 

ขั้นรุนแรงได้เป็นอย่างดี (2) การเคลื่อนไหวนับเป็น 

การฝึกสมาธิอย่างหนึ่ง และระยะเวลาในการฝึก จะมีผล

โดยตรงต่อคลื่นสมองแกมมา ถ้าผู้ป่วยสามารถท�าสมาธิ

ได้มากและท�าได้ดี ระดับคลื่นสมองแกมมาก็จะยิ่งสูง 

นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้ผู้ป่วยนอนหลับได้ง่ายขึ้น 

และหลับได้สนิทหรือมีคุณภาพของการหลับดีมากขึ้น

กว่าเดมิ รวมถงึช่วยลดความวติกกงัวล อาการเครยีด และ

อาการซึมเศร้าลงได้เช่นกัน (3)

ส�าหรับการเคลื่อนไหว 14 จังหวะ เป็นจังหวะ

การเคลือ่นไหวทีพ่ฒันามาโดยหลวงพ่อเทยีน เป็นวธิกีาร

เจรญิสตแิบบไม่เน้นพธิกีรรม เน้นการก�าหนดรู ้เฝ้าดทูกุข์

โดยตรง ที่ส�าคัญคือไม่จ�ากัดอิริยาบถในการเคลื่อนไหว 

ไม่นยิมนัง่หลบัตาเพราะจะท�าให้ง่วงง่ายส่วนใหญ่ใช้เวลา

ในการฝึกอย่างน้อย 30 นาที (4) ส�าหรับการบ�าบัดรักษา

ภาวะซมึเศร้าในหอผูป่้วยจติเวช โรงพยาบาลศรนีครนิทร์ 
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ประกอบด้วยการรักษาด้วยยา จิตบ�าบัด การกระตุ้นด้วย

ไฟฟ้า การท�ากลุ ่มบ�าบัดต่างๆ แต่ยังไม่มีการน�าการ

เคลื่อนไหวบ�าบัดมาใช้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการน�า

การเคลื่อนไหวแบบ 14 จังหวะของหลวงพ่อเทียนมา 

ทดลองใช้ในการบ�าบัดภาวะซึมเศร้าผู ้ป่วยที่มีภาวะ 

ซึมเศร้าในผู้ป่วยจิตเวชในหอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาล

ศรีนครินทร ์

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลของการใช้การ

เคลื่อนไหวบ�าบัดต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยจิตเวชที่มี

อารมณ์ซึมเศร้า

วิธีด�าเนินการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย

แบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) เพื่อ

ศกึษาผลของการใช้การเคลือ่นไหวบ�าบดัต่อภาวะซมึเศร้า

ในผูป่้วยจติเวชทีม่อีารมณ์ซมึเศร้าโดยม ีเกณฑ์การคดัเลอืก

อาสาสมคัร(Inclusion criteria)เข้าโครงการ คอื เป็นผูป่้วย

จิตเวชที่มารับการรักษาในหอผู ้ป่วยจิตเวช ในเดือน 

มนีาคม - ตลุาคม 2555 ได้รบัการวนิจิฉยัว่าผูป่้วยโรคซมึเศร้า 

และโรคจิตเวชอื่นๆ ที่มีภาวะซึมเศร้าที่ประเมินได้ตาม

แบบคัดกรอง Khon Kaen University Depression  

Inventory (KKU-DI) (5) ตั้งแต่ระดับน้อยขึ้นไป และไม่มี

ข้อจ�ากัดการเคลื่อนไหวของมือ สามารถอ่าน และ 

ฟังภาษาไทย เข้าใจ ยนิดเีข้าร่วมโครงการ และสามารถเข้า

โปรแกรมการเคลื่อนไหวได้ตลอดโครงการ และมีเกณฑ์

การคดัเลอืกอาสาสมคัรออก (Exclusion criteria) โดยหาก

พบว่าผู้ป่วยมีภาวะซึมเศร้ารุนแรงที่มีพฤติกรรมท�าร้าย

ตนเอง และมีพฤติกรรมก้าวร้าว

กลุ ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการสุ ่มอย่างง่าย

จ�านวน 50 ราย แบ่งเป็น กลุ่มทดลอง และ กลุ่มควบคุม 

กลุ่มละ 25 ราย

ขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ข้อมูลจากการท�า Pilot 

study ในผู้ป่วย 10 รายเป็นเวลา 1 สัปดาห์กลุ่มที่ได้รับ 

การบ�าบัดมีอาการดีใน 50% ส่วนกลุ่มควบคุมดีขึ้น 10% 

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และค่า P 0.05 ถือว่าแตกต่าง

กันทางสถิติได้ขนาดตัวอย่างทั้งหมด 50 ราย

เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้กลุ่มตัวอย่างแต่ละ

กลุ่ม 25 รายดังนี้

สตูร n (ต่อกลุม่)  = = 25

(  = 1.96,  = 0.84, p1 = 0.1 และ p2 = 0.5) 

(Rosner, 2000) (6)

โดยกลุม่ควบคมุได้รบัการบ�าบดัรกัษาตามปกติ 

ส่วนกลุ่มทดลองนอกจากได้รับการบ�าบัดรักษากลุ่ม 

ตามปกติและได้รับการฝึกการเคลื่อนไหวบ�าบัดร่วมด้วย 

ซึง่จะให้ฝึกในห้องกจิกรรมทีจ่ดัแยกไว้ต่างหาก เพือ่ไม่ให้ 

Expose ต่อกลุ่มควบคุม ส�าหรับพยาบาลที่เป็นผู้ช่วย 

นักวิจัยที่จะท�าการฝึกการเคลื่อนไหวบ�าบัดให้กับผู้ป่วย

ในโครงการจะได้รับการอบรมการฝึกการเคลื่อนไหว

บ�าบัด และคู่มือการฝึกการเคลื่อนไหวบ�าบัด 14 ท่า  

เพื่อให้พยาบาลที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัยมีความรู้ และเข้าใจ

โปรแกรมการฝึกการเคลื่อนไหวบ�าบัดให้เป็นแนวทาง

เดียวกัน 

โปรแกรมการฝึกการเคลื่อนไหวบ�าบัดที่ผู้ป่วย

ในกลุม่ทดลองได้รบัจะเป็นการให้ผูป่้วยฝึกการเคลือ่นไหว

บ�าบัด 14 ท่าของหลวงพ่อเทียน โดยปฎิบัติทุกวัน ทั้ง 

รายบุคคล และรายกลุ่ม วันละ 30 นาที และให้ผู้ป่วย 

ได้พดูคยุและแสดงความคดิเหน็หลงัฝึกทกุครัง้ เป็นระยะ

เวลา 1 สัปดาห์ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรม 

การฝึกการเคลือ่นไหวบ�าบดั แบบบนัทกึข้อมลูส่วนบคุคล

และแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า (KKU-DI) มีทั้งหมด  

14 ข้อ 42 คะแนน โดยแบ่งอาการเป็น 3 ระดับ คือ 

1. ระดับน้อย (ไม่เกิน 12 คะแนน)

2. ระดับปานกลาง (13-14 คะแนน)

3. จาก ระดับรุนแรง (15 คะแนนขึ้นไป)

เกณฑ์การประเมนิว่า ภาวะซมึเศร้าดขีึน้ มดีงันี้

1. มรีะดบัอาการเปลีย่นแปลงจาก ระดบัรนุแรง 

(15 คะแนนขึน้ไป) เป็น ระดบัปานกลาง (13-14 คะแนน)

2. มรีะดบัอาการเปลีย่นแปลงจาก ระดบัรนุแรง 

(15 คะแนนขึ้นไป) เป็น ระดับน้อย (ไม่เกิน 12 คะแนน)

3. มีระดับอาการเปลี่ยนแปลงจาก ระดับ 

ปานกลาง (13-14) เป็น คะแนน) เป็น ระดับน้อย (ไม่เกิน 

12 คะแนน)

การรวบรวมข้อมลู ผูว้จิยัเกบ็ข้อมลูส่วนบคุคล

จากแฟ้มประวัติผู ้ป่วย และโดยการสัมภาษณ์ผู ้ป่วย

โดยตรง และประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบคัดกรอง

ภาวะซมึเศร้า (KKU-DI) ในผูป่้วยทกุรายทัง้กลุม่ควบคมุ

และกลุ่มทดลองในวันแรกของการเข้าร่วมโครงการวิจัย 

หลงัจากนัน้กลุม่ทดลองได้รบัการบ�าบดัโดยการเคลือ่นไหว

จากพยาบาลที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัย วันละ 30 นาที และ 
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การบ�าบัดรักษาตามปกติ เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์  

ส่วนกลุ่มควบคุมจะได้รับการบ�าบัดรักษาตามปกติ 

จากนัน้ผูว้จิยัจะประเมนิภาวะซมึเศร้าด้วยแบบ

คัดกรองภาวะซึมเศร้า (KKU-DI) อีกครั้ง ข้อมูลที่ 

เก็บรวบรวมได้จะถูกน�ามา วิเคราะห์ แจกแจงความถี่, 

ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย และ ทดสอบความแตกต่างของสัดส่วน

ของผู้ป่วยมีอารมณ์ซึมเศร้าดีขึ้นโดยใช้ Proportion Test

2. ผลการวิจัย

กลุ ่มตัวอย่างผู ้ป่วยจิตเวชทั้งหมดมีจ�านวน  

50 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 64) อายุเฉลี่ย 

33.16 ปี มีสถานภาพสมรส โสด ร้อยละ 56 จบการศึกษา

ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 46 เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ป่วย

ทั้งหมดเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้า 

และจ�านวนเฉลีย่วนัอยูร่กัษา 15.56 วนั ดงัแสดงรายละเอยีด

ในตารางที่ 1 

เมื่อจ�าแนกรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคล

ตามกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง พบว่า กลุ่มควบคุม 

และกลุม่ทดลอง มสีดัส่วนของลกัษณะทัว่ไปส่วนบคุคล

ในด้าน เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ และ

การวินิจฉัยโรค ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ p value > 0.05 

ยกเว้น จ�านวนวันอยู่รักษาในโรงพยาบาลที่พบว่ากลุ่ม

ทดลองมีจ�านวนวันอยู่รักษาในโรงพยาบาลเฉลี่ย 19 วัน 

ในขณะทีก่ลุม่ควบคมุมจี�านวนวนัอยูร่กัษาในโรงพยาบาล

เฉลีย่ 12 วนั และพบว่าจ�านวนวนัอยูร่กัษาในโรงพยาบาล

ของสองกลุม่ดงักล่าวมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ p value = 0.021 ดังแสดงรายละเอียดใน 

ตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล KKU-DI กลุ่มทดลอง

(n=25)
KKU-DI กลุ่มควบคุม

(n=25)
ภาพรวม
(n=50)

p-value

เพศ, n(%)
- ชาย 9 (36.0) 9 (36.0) 18 (36.0) 0.999

- หญิง 16 (64.0) 16 (64.0) 32 (64.0) 0.999
อายุ (ปี), X +S.D. 35.52±14.20 30.80±11.81 33.16±13.15 0.208
สถานภาพสมรส, n(%)

- โสด 11 (44.0) 17 (68.0) 28 (56.0) 0.087
- คู่ 10 (40.0) 7 (28.0) 17 (34.0) 0.371
- หม้าย 3 (12.0) 0 3 (6.0) 0.074
- หย่า/แยกกันอยู่ 1 (4.0) 1 (4.0) 2 (4.0) 0.999

อาชีพ, n(%)
- รับราชการ 7 (28.0) 5 (20.0) 12 (24.0) 0.508
- ท�านา / ท�าไร่ 1 (4.0) - 1 (2.0) 0.312
- รับจ้าง / ลูกจ้าง 3 (12.0) 8 (32.0) 11 (22.0) 0.088
- ว่างงาน 1 (4.0) 3 (12.0) 4 (8.0) 0.297
- อื่นๆ 13 (52.0) 9 (36.0) 22 (44.0) 0.255

การศึกษา, n(%)
- ประถมศึกษา 5 (20.0) 5 (20.0) 10 (20.0) 0.999
- มัธยมศึกษา 8 (32.0) 6 (24.0) 14 (28.0) 0.529
- ปริญญาตรี 10 (40.0) 13 (52.0) 23 (46.0) 0.395
- สูงกว่าปริญญาตรี 2 (8.0) 1 (4.0) 3 (6.0) 0.552

การวินิจฉัยโรค , n(%)
- Alcohol dependence 2 (8.0) 4 (16.0) 6 (12.0) 0.384
- Schizophrenia 4 (16.0) 2 (8.0) 6 (12.0) 0.384
- Depression 12 (48.0) 12 (48.0) 24 (48.0) 0.999
- Bipolar disorder 3 (12.0) 5 (20.0) 8 (16.0) 0.440
- Other 4 (16.0) 2 (8.0) 6 (12.0) 0.384

จ�านวนวันอยู่รักษา (วัน),X +S.D. 12.08±6.95 19.04±12.78 15.56±12.78 0.021
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เมือ่ประเมนิระดบัความซมึเศร้าของผูป่้วยทัง้ 2 

กลุ่ม ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการพบว่า ก่อนเข้าร่วม

โครงการ กลุ่มทดลองเป็นผู้ป่วยที่มีความซึมเศร้าอยู่ใน

ระดับน้อยถึงปานกลาง จ�านวน 10 ราย หรือคิดเป็น  

ร้อยละ 40 และเป็นผู้ป่วยที่มีความซึมเศร้าอยู่ในระดับ

รุนแรงจ�านวน 15 รายหรือคิดเป็น ร้อยละ 60 ในขณะที ่

ผูป่้วยกลุม่ควบคมุ เป็นผูป่้วยทีม่คีวามซมึเศร้าอยูใ่นระดบั

น้อยถึงปานกลาง จ�านวน 12 ราย หรือคิดเป็น ร้อยละ 50 

และเป็นผูป่้วยทีม่คีวามซมึเศร้าอยูใ่นระดบัรนุแรงจ�านวน 

12 รายหรือคิดเป็น ร้อยละ 48 แสดงในตารางที่ 2 และ

หลงัเข้าโครงการพบว่า กลุม่ทดลองเกอืบทัง้หมดมคีวาม

ซมึเศร้าอยูใ่นระดบัน้อยถงึปานกลาง หรอืมคีวามซมึเศร้า

อยู่ในระดับรุนแรงเพียง 1 ราย หรือ ร้อยละ 4 ในขณะที ่

ผู้ป่วยกลุ่มควบคุม ยังมีความซึมเศร้าอยู่ในระดับรุนแรง

อยู่ร้อยละ 40 

ตารางที่ 2  แสดงจ�านวนและร้อยละของผู้ป่วยตามระดับอาการ แยกตามกลุ่มการทดลอง และกลุ่มควบคุม

ระดับอาการ กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม รวม
(n=25) (n=25)

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ
Pre test ระดับน้อย 9 36 5 20 14 28
 ระดับปานกลาง 1 4 8 32 9 18
 ระดับรุนแรง 15 60 12 48 27 54
Post test ระดับน้อย 23 92 10 40 33 66
 ระดับปานกลาง 1 4 5 20 6 12
 ระดับรุนแรง 1 4 10 40 11 22

เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนผู้ป่วยที่มีระดับอาการ

ซมึเศร้าทีด่ขีึน้ระหว่างกลุม่การทดลอง และกลุม่ควบคมุ 

พบว่าสดัส่วนของกลุม่การทดลองมรีะดบัอาการซมึเศร้า

ดขีึน้จ�านวน 15 ราย หรอืคดิเป็นร้อยละ 60 ของผูป่้วยกลุม่

การทดลองทั้งหมด และกลุ ่มควบคุมมีระดับอาการ 

ซึมเศร้าดีขึ้นจ�านวน 6 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ของ 

ผู้ป่วยกลุ่มกลุ่มควบคุมทั้งหมด และเมื่อทดสอบความ

แตกต่างของสัดส่วนของผู้ป่วยมีอารมณ์ซึมเศร้าดีขึ้น 

พบว่า สัดส่วนของผู้ป่วยมีอารมณ์ซึมเศร้าดีขึ้นของกลุ่ม

ทดลอง และกลุ ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมี 

นยัส�าคญัทางสถติ ิ(p = 0.05) โดยมค่ีาสดัส่วนร้อยละของ

ความแตกต่างของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมร้อยละ 

36 ด้วยความเชื่อมั่น 95% CI = 10.5 - 61.5 แสดงใน 

ตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  แสดงการเปรียบเทียบจ�านวนผู้ป่วยที่มีระดับอาการที่ดีขึ้นหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและ 

กลุ่มควบคุม 

KKU-DI  จ�านวน (%) 95% CI of % % difference 95% CI of % diff. Z test p-value

กลุ่มทดลอง

(n=25)

15 

(60.0)

(40.8-79.2) 36.0 10.5-61.5 2.579 0.005*

กลุ่มควบคุม

(n=25)

6 

(24.0)

(7.3-40.7)
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3. อภิปรายผล

จากผลการศึกษาการทดลองใช้การเคลือ่นไหว

บ�าบัดในผู้ป่วยจิตเวช ในหอผู้ป่วยจิเวชในครั้งนี้ พบว่า 

การบ�าบดัโดยการเคลือ่นไหว โดยใช้การเคลือ่นไหวแบบ 

14 จังหวะของหลวงพ่อเทียน วันละ 30 นาที เป็นเวลา  

1 สปัดาห์สามารถช่วยความซมึเศร้าในผูป่้วยจติเวชทีไ่ม่มี

ความเจ็บป่วยทางจิตที่รุนแรงได้ และมีประสิทธิภาพ 

ค่อนข้างดมีาก เมือ่เปรยีบเทยีบกบักลุม่ควบคมุ ดงัจะเหน็

ได้ว่ากลุ่มทดลองมีสัดส่วนของผู้ป่วยมีอารมณ์ซึมเศร้า 

ดีขึ้นมากถึงร้อยละ 60 ในขณะที่กลุ่มควบคุมมีสัดส่วน

ของผู้ป่วยมีอารมณ์ซึมเศร้าดีขึ้นเพียงร้อยละ 24 และ

สามารถลดความรุนแรงของความซึมเศร้าได้มาก โดย 

จะสงัเกตเุหน็ว่ากลุม่ทดลองทีม่คีวามซมึเศร้าระดบัรนุแรง

จ�านวน 15 คน การบ�าบัดโดยการเคลื่อนไหวสามารถ

เปลี่ยนหรือลดความรุนแรงลงได้ 14 คน หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 93 ของผู้ป่วยกลุ่มทดลองที่มีความซึมเศร้าอยู่ใน

ระดับรุนแรงทั้งหมด ขณะที่กลุ ่มควบคุมที่มีความ 

ซึมเศร้าระดับรุนแรงจ�านวน 12 คน การบ�าบัดตามปกติ

เพยีงอย่างเดยีวสามารถเปลีย่นหรอืลดความรนุแรงลงได้ 

2 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของผู้ป่วยกลุ่มควบคุมที่มี

ความซึมเศร้าอยู่ในระดับรุนแรงทั้งหมด ซึ่งสอดคล้อง

กับการศึกษาของ เมธี (2554) ที่พบว่าการเคลื่อนไหว

เป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่ง ที่มีผลโดยตรงต่อคลื่นสมอง

แกมมา ที่ท�าให้เกิดสมาธิ และช่วยลดความวิตกกังวล 

อาการเครยีด อาการซมึเศร้าลงได้ (3) จงึจะเหน็ว่าการน�า

การบ�าบดัโดยการเคลือ่นไหว โดยใช้การเคลือ่นไหวแบบ 

14 จังหวะของหลวงพ่อเทียน วันละ 30 นาที อย่างน้อย

เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ร่วมกับการบ�าบัดตามปกตินั้น  

จะสามารถช่วยลดความซึมเศร้าของผู้ป่วยจิตเวชได้ 

แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างที่ท�าการศึกษา

ครัง้นี ้แม้ว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ ทีส่อดคล้องกบัผูป่้วย

ทีเ่ป็นประชากรโรคซมึเศร้าซึพ่บว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ

เช่นกนั แต่กลุม่ตวัอย่างทีท่�าการศกึษาครัง้นีย้งัมลีกัษณะ

เฉพาะคอืส่วนใหญ่มอีาชพี รบัราชการ รองลงมาคอือาชพี

รับจ้างหรือลูกจ้าง อายุเฉลี่ย 33.16 ปี ซึ่งอยู่ในวัยท�างาน

ที่ต้องมีภาระรับผิดชอบครอบครัว มีการศึกษาอยู่ใน

ระดับดี หรือส่วนใหญ่เป็นผู ้มีการศึกษาอยู ่ในระดับ

ปรญิญาตร ีและมรีะยะเวลาทีอ่ยูร่กัษาในโรงพยาบาลโดย

เฉลี่ย 15 วัน ดังนั้นการน�าการบ�าบัดโดยการเคลื่อนไหว 

โดยใช้การเคลือ่นไหวแบบ 14 จงัหวะของหลวงพ่อเทยีน 

ไปใช้ในกลุ่มผู ้ป่วยอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ยังต้องการ 

การศึกษาวิจัยเพิ่มเติม 

ดังนั้นการบ�าบัดโดยการเคลื่อนไหว โดยใช ้

การเคลือ่นไหวแบบ 14 จงัหวะของหลวงพ่อเทยีน จงึเป็น

วิธีบ�าบัดความซึมเศร้าในผู้ป่วยจิตเวชวิธีหนึ่งที่สามารถ

น�าไปใช้เพือ่บ�าบดัความซมึเศร้าในโรงพยาบาลและทัว่ไป

ได้ หากแต่ผู้ที่จะน�าการบ�าบัดโดยการเคลื่อนไหว โดยใช้

การเคลื่อนไหวแบบ 14 จังหวะของหลวงพ่อเทียน ไปใช้

ในการบ�าบัดผู้ป่วยดังกล่าวจ�าเป็นต้องได้รับการอบรม 

และฝึกปฎิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 

และมีทักษะการเคลื่อนไหวก่อน จึงจะเกิดประสิทธิผล

สูงสุด 

4. สรุป

โปรแกรมเคลือ่นไหวบ�าบดัแบบ 14 จงัหวะของ

หลวงพ่อเทียน เมื่อน�ามาใช้ในการบ�าบัดความซึมเศร้า 

ในผู้ป่วยจิตเวช เป็นเวลาะ 1 สัปดาห์ สามารถช่วยให ้

ผู้ป่วยมีภาวะซึมเศร้าดีขึ้น จึงสามารถน�าไปใช้ในการ

บ�าบัดความซึมเศร้าได้

5. กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้วิจัย ขอขอบพระคุณ รศ.สุรพล วีระศิริ 

อาจารย์ประจ�า ภาควชิาจติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น ทีก่รณุาให้ข้อเสนอแนะทีป่ระโยชน์

ต่อการท�าวิจัย รวมทั้งขอขอบพระคุณอาจารย์ จิตรจิรา 

ไชยฤทธิ์ นักวิชาการเวชสถิติ ประจ�าส�านักงานระบาด

วิทยาคลินิก ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ที่กรุณาเป็น 

ที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ขอ้มูลใหส้�าเรจ็ลุล่วงไปด้วยดี 

นอกจากนี้ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วย

จิตเวช ผู ้ป่วยจิตเวชที่เป็นกลุ ่มตัวอย่างทุกคน ที่ให้ 

ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นไปด้วยดี  

ตลอดจนมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนับสนุนทุนวิจัย

สถาบันในครั้งนี้ 
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การพัฒนางานประจ�า การจัดการความรู้ และการวิจัยสถาบันด้วย 
Theory U
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บทน�ำ

ขณะนี้แวดวงการศึกษาก�าลังตื่นตัวการท�าวิจัยในรูปแบบใหม่ๆ โดยเฉพาะการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจ�า 

และวิจัยสถาบัน ทั้งนี้ก็เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการท�างาน การบริการ วันนี้ผู้เขียนในฐานะที่มีประสบการณ์ในการ

ท�างานด้านพัฒนาองค์กรในภาครัฐและเอกชน ของเสนอเครื่องมือการวิจัยเครื่องมือหนึ่ง ที่น่าสนใจทีเดียว นั่นคือ 

Theory U ของศาสตราจารย์อ๊อตโต้ ชามเมอร์ ศาสตราจารย์แห่ง MIT ประเทศสหรัฐอเมริกา นักวิจัยสามารถน�า

เครื่องมือนี้ไปพัฒนาองค์กร จัดการความรู้ ท�างานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจ�า (R2R) และงานวิจัยสถาบันได้

ก่อนจะเรียนรู้วิธีการท�า Theory U มาดูกันว่าท�าไมเราต้องมี Theory U อาจารย์อ๊อตโต้ เคยพูดไว้อย่าง 

น่าสนใจว่า การศึกษาในโลกนี้แบ่งออกเป็นสามประเภท โดยท่านอุปมาอุปไมยกับงานศิลปะ ไว้ดังนี้ 

แบบแรก เน้นที่การศึกษา “ผลิตผล” ของกระบวนการสร้างสรรค์ นั่นคือ ภาพวาด ตรงนี้เราอาจศึกษา 

ผลงานของใครเป็นแบบไหน ใครขายดี ขายได้ราคาแพงขนาดไหน ใครเป็นคนสร้าง ใช้เทคนิคอะไร

แบบที่สอง เน้นที่การศึกษา “กระบวนการสร้างสรรค์” งานศิลปะ ตรงนี้เป็นกระบวนการศึกษาวิธีการ  

เทคนิกของศิลปิน วิธีการสร้างแรงบันดาลใจ วิธีการลงเส้น การละเลงสี

แบบที่สาม เน้นที่การศึกษา “แรงจูงใจ หรือแรงผลักดันของศิลปิน” ที่ก�าลังยืนอยู่หน้าผ้าใบ

ตรงนี้เป็นการศึกษาถึงแรงจูงใจ แรงกดดัน แรงบันดาลใจทั้งด้านลบ และด้านบวก ซึ่งอาจารย์เรียกว่า 

“แหล่งที่มาของความคิดสร้างสรรรค์ (Source of Innovation)

พูดง่ายๆคือ เราจะศึกษา งานศิลป์ “หลังจาก” ที่มันถูกสร้างขึ้น หรือ ศึกษางานศิลป์ระหว่างที่มัน  

“ก�าลังถูกสร้างสรรค์ขึ้น” หรือ “ก่อนที่กระบวนการสร้างสรรค์ก�าลังจะเกิดขึ้น”
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การศึกษาด้านบริหารธุรกิจในปัจจุบันอยู่ที่แบบแรก และแบบที่สองมากที่สุดครับ แบบที่สามนี่แทบไม่มี

ในหลกัสตูร ซึง่ถ้าเราไม่ศกึษา อาจท�าให้เราหลงท�าอะไรทีเ่ราไม่เคยตรวจสอบ ว่าต้นคดิ มแีรงจงูใจอะไร ที่ตวัเขาเอง

ก็อาจไม่เคยตรวจสอบ และถ้าไม่ตรวจสอบก็อาจตกยุคหรือเกิดความหายนะขึ้นมาได้ ในทางกลับกัน ถ้าเราศึกษา 

Source of Innovation นี้เราจะสามารถค้นพบเบื้องหลังความคิดนี้ แล้วเราอาจยกระดับท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

เกิดการสร้างสรรค์ร่วมกัน และท�างานร่วมกันด้วย ตรงนี้แหละที่ศาสตราจารย์อ๊อตโต้ บอกว่าการศึกษา Source of 

Innovation จะท�าให้เราค้บพบอะไรบางอย่าง ที่จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการท�างาน การสร้างผลงาน ที่เกิด

จากความรู ้และแรงจงูใจเดมิๆ ทีอ่าจพกิลพกิาร แต่ไม่มใีครตรวจสอบ ท�าให้เราก้าวสูอ่นาคต เราจะเหน็อนาคตปรากฏ

ขึ้นต่อนหน้าต่อตา (Emerging Future) แล้วเราจะต่อยอดท�าอะไรได้อีกมาก

วิธีการศึกษา Source of Innovation ท�าโดยใช้ Theory U ที่เริ่มจากการไม่ตัดสิน การห้อยแขวน แล้วสังเกตดู 

เราจะพบอะไรที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวต่างๆ แล้วเราจะสามารถค้นหาวิสัยทัศน์ แล้วสร้างสรรค์ร่วมกันได้ในที่สุด 

ตามที่ผมเรียนรู้และ ท�ามาเราต้องผสมผสาน Dialogue เข้าไปในขั้นตอนที่เราจะไม่ตัดสินกันครับ  

จะช่วยได้มากๆ 

เช่น พอท�า Dialogue ด้วยการฟังแบบไม่ตัดสินกัน ฟังมากๆ เจออะไรที่น่าสนใจครับ เช่นลูกศิษย์ผม  

นัง่คยุกนัแบบ Dialogue สองคนอยูต่่างแผนกกนั พอคยุกนั ปรากฏว่าพึง่ค้นพบว่าอกีฝ่ายเป็นโรคหวัใจทัง้ทีเ่ป็นสภุาพ

สตรีอายุยังน้อย ดูประวัติก็คือมาจากภาคใต้ บ้านยากจน ตื่นเช้า นอนดึกมาจนโต ใช้ชีวิตล�าบากมาตลอด ส่วนอีก 

คนมีคุณพ่อที่เป็นโรคหัวใจ ที่พึ่งเสียไป ที่เขาก็ดูแลท่านมาตลอด พอมานั่งคุยกัน จากความรู้สึกว่า อีกคนก็เหมือน

คนทั่วไป พอฟังแล้วไม่ตัดสิน ก็ท�าให้เข้าถึง The Source of Innovation นั่นคือจุดล่างสุดของ Theory U หรือ 

จุด Presencing (พรีเซ๊นส์ซิ่ง)... ทั้งสองค้นพบแล้วว่าจะท�าอะไรร่วมกัน จะดูแลกัน... ต่อไปการท�างานในองค์กร 

จะราบรื่นขึ้นแน่นอน

อีกคนนั่งคุยกับหัวหน้า เห็นเลยว่าที่หัวหน้าที่ขึ้นชื่อว่าเฮี๊ยบมากๆ เข้มงวดกับลูกน้องมากๆ.. เขาบอกเลย

ว่า ค้นพบ Source of Innovation แล้ว นั่นคือ หัวหน้าเขาต้องรับผิดชอบมากนั่นเอง และการละเลยรายละเอียดอาจ

น�ามาซึ่งความหายนะของแผนกได้.. เรื่องนี้น�ามาสู่ความร่วมมือกันท�างาน มีการออกแบบปรับปรุงกระบวนการ

ท�างานใหม่

บริษัทหนึ่งทะเลาะกันกับลูกค้ามานาน ชนิดไม่เผาผีกัน พอไปฟังลูกค้าแบบไม่ตัดสิน ก็ไปเจอ Source of 

Innovation (ท�าไม๊ ถงึได้คดิวธิกีารท�าลายกนั ทะเลาะกนัได้อย่างนี)้ กไ็ปเจอว่าด้วยกระบวนการรายงานหลายต่อ ท�าให้

ทกุเช้าเวลาประชมุร่วมกบัผูบ้รหิารคนอืน่ เขามกัรูปั้ญหาในแผนกตนเองทีห่ลงัคนอืน่เสมอ ไม่แปลกทีเ่ขาต้องมาลง

กับผู้รับเหมา ที่เขาดูแลอยู่ นั่นคือลูกศิษย์ผมเอง เมื่อรู้แล้ว เลยเข้าไปคุยกับผู้บริหารของทั้งสองฝ่าย หาทางตัด 

ขั้นตอนการรายงานตามสายบังคับบัญชาที่ไม่จ�าเป็นออก ตอนนี้ “พวกเรากลายเป็นพาทเนอร์กันไปแล้ว โทรไปหา

เขาตี 2 ลูกค้ารีบตื่นมารับสายอย่างดีใจ แล้วรีบประสานงานให้” เขาไม่ต้องเสียหน้าในตอนเช้าอีกต่อไป เพราะเขารู้

ปัญหาเป็นคนแรก

มีคนมาถามผมว่า เขาเป็นผู้จัดการฟิตเนสชื่อดังแห่งหนึ่ง มีลูกน้องที่ย้ายงานมาจากสองบริษัทยักษ์ ที่มี

วัฒนธรรมการท�างานไม่เหมือนกัน ถ้ามาจากที่หนึ่งจะบริการลูกค้าตลอดไม่มีเงื่อนไข แต่ถ้ามาอีกทีหนึ่งจะบริการ

สองสามครั้ง ถ้าลูกค้าไม่ซื้อสมาชิก ก็จะเลิกบริการ นี่แหละครับ เขาถามว่าจะเปลี่ยนอย่างไร ผมว่าตรงนี้น่าจะใช้ 

Theory U และ Dialogue ดูครับ ลองดูว่า Source of Innovation (ที่สร้างสรรค์ หรือท�าลาย) ของทั้งสองฝ่ายมาจาก

อะไร ลองจับสองฝ่ายคุยกัน ทั้งพนักงานทั้งผู้บริหาร แล้วเราอาจหา Source of Inovation เจอ

และที่ท่านพูดว่า Blind Spot หรือจุดบอด นี่น่าสนใจมากๆ คือว่า ถ้าเราสนใจเพียงแค่ตัวงานศิลป์ และ 

วิธีการสร้างสรรค์ เราก�าลังตาบอดอยู่ครับ เราไม่ได้สนใจเลยว่าที่มาของมันคืออะไร สิ่งที่ดีอยู่อาจไม่ได้ดีจริงๆ ก็ได้ 
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อาจมาจากคนโรคจติกไ็ด้ หรอือาจมาจากคนทีเ่พยีงท�าไปเพราะรูส้กึโดนจรติตวัเองเท่านัน้ มนัจะถกูไม่ถกูไม่ได้สนใจ 

... ถ้าเราไม่สนใจที่มา เราอาจอยู่ในมุมมืด อยู่ในจุดบอดไปนานครับ 

ในมุมมองของผมการท�า Dialouge และจากนั้นใช้ Theory U อธิบาย มักจะท�าให้คนเราค้นพบ แรงจูงใจ 

ทีม่าของพฤตกิรรม การกระท�าของตนเอง รวมทัง้เข้าใจทีส่ิง่เหล่านีข้องคนอืน่ด้วย เมือ่เข้าใจกม็กัจะเกดิการปลดปล่อย

ความเชื่อ ความรู้เดิมออกไปแล้ว สร้างสรรค์ความคิดใหม่ขึ้นมา พูดง่ายๆ เป็นปฏิบัติการที่ท�าให้ “คลายความยึดมั่น

ถอืมนัลง” แล้ว “ปัญญาใหม่” ทีม่โีอกาสสงูทีจ่ะไปสูก่ารปฏบิตัอิย่างสร้างสรรค์จะเกดิขึน้มาเอง จนน�ามาสู ่“อนาคต

ที่ดีกว่า สร้างสรรค์กว่า” ได้ไม่ยากมากนัก

วิธีกำรท�ำ Theory U

หัวใจของ Theory U อยู่การห้อยแขวน ซึ่งเมื่อห้อยแขวนได้ จะน�าไปสู่การสร้างสรรค์ร่วมกัน จริงๆ แล้ว

ท�ายากมาก ดังนั้นจึงควรทดลองท�าสองคนก่อน ฝึกการห้อยแขวนให้ได้ก่อน

1.  ลองให้จับคู่ แล้วผลัดกันเล่าเรื่องอะไรก็ได้ ฝ่ายละครึ่งชั่วโมง กติกามีง่ายๆ คือคนฟัง ฟังอย่างเดียว  

ห้ามถาม, ส่วนคนพูดก็พูดอย่างเดียว

2.  ให้คนฟังๆ อย่างมีความสุข ถ้าเครียด ก็บอกเขาก่อนว่า พวกเขาจะเจออาการนี้แน่นอน บอกเขาว่า 

ที่เป็นอย่างนั้น เพราะพวกเขาคุ้นไม่ชิน ยังมีอาการ “ดัน” มาจากข้างใน นั่นเป็นอาหารปรกติ เพราะเราชินกับการที่

ต้องเช็คข้อมูลที่ได้รับจากฝ่ายตรงข้าม ว่าตรงกับความเชื่อเดิมหรือไม่ ถ้าตรงเราจะฟัง ถ้าไม่ตรง (ส่วนใหญ่ไม่ตรง) 

ก็จะเริ่มขัดๆ แล้วข้างในมันก็ดันออกมา ดันเพราะชินกับความพยายามเปลี่ยนคนอื่น ที่เราเป็นมาทั้งชีวิต

3.  เริม่ใช้แผนภาพ Theory U หรอื U Theory ตรงนีผ้มแปล และปรบัมาจากฝรัง่อกีท ีมหีน้าตาอย่างนีค้รบั
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4.  เริม่อธบิายก่อนครบั ก่อนทีจ่ะเริม่จบัเวลา 30 นาท ี(เคยลองน้อยกว่านี ้เช่น 15 นาท ีไม่ค่อย work ครบั)

5.  บอกเขาว่าจะเจออะไร แรกเลย เมื่อฟังอีกคนพูด ประมาณระยะแรก คุณก็จะพบว่ามันเป็นเรื่องเผินๆ 

ที่คุณรู้อยู่แล้ว ฟังไปสักพัก คุณจะเริ่มลงมาที่ตัว U คือเรื่องราวมันจะใหม่ๆ หลายครั้งคุณจะไม่ได้ยินมาก่อน มันจะ

ลึกลงเรื่อยๆ จนกระทั่งคุณ “เห็นกับตา” หมายความว่าคุณเริ่มเห็นว่าอะไรเป็นอะไร คุณจะเริ่มเห็นว่าจริงๆ แล้ว  

คนทีค่ณุเหน็อยูต่รงหน้า จรงิๆ แล้วไม่เหมอืนกบัทีค่ณุเคยคดิๆ มา ผมเคยท�า Workshop แบบนี ้เจอกระทัง่ลกูกบัพ่อ  

ยังเจออะไรใหม่ๆ สามีกับภรรยา เจอเรื่องราวที่มักท�าให้เปลี่ยนความเชื่อ บางคนคบกันมาสิบปี ถึงกับเริ่มคิดว่า 

พึ่งรู้จักเพื่อนตรงหน้า

6.  ขั้นต่อมาจะเกิดความ “รู้สึก” เช่น ความรู้สึกที่ว่าเป็นลักษณะ อ๊อเข้าใจแล้ว เริ่มเห็นใจ เห็นความเป็น

มนษุย์ เหน็เบือ้งหลงัความคดิ การกระท�าของคนๆนัน้ หลายคนทีไ่ม่ดกีบัคณุ หรอือาจท�าอะไรบางอย่างทีค่ณุไม่เข้าใจ 

คุณจะเข้าใจเขาตอนนี้แหละ

7.  จากนัน้ คณุจะเริม่ “ปลดปล่อย” ความรูเ้ดมิ ความเชือ่ อคต ิความเฉยๆ ทีค่ณุเคยมต่ีอคูส่นทนาคณุออก

ไป มันจะเกิดขึ้นเร็วมากๆ

8.  ขั้นต่อไปที่สุด “ความเข้าใจ” ของคุณจะลงลึกไปถึงก้นตัว U นั่นคือคุณเริ่มหันกลับมามองตัวเอง  

มาตัง้ค�าถามกบัตวัเองว่า “ตวัเราเองล่ะเป็นอย่างไร” “งานของเราเป็นอย่างไร” ขัน้ตอนนีเ้หมอืนคณุหยบิกระจกออก

มาส่องดูตัวเอง ก็คือการที่คุณฟังมาเรื่อยๆ คุณจะเห็นตัวเองว่าตัวเองก�าลังท�าอะไรอยู่ อะไรบงการเราให้เราท�าอย่าง

นั้น ความเชื่ออะไรที่เคยเป็นอุปสรรค คุณจะเห็นเอง ขั้นตอนนี้เหมือนคุณปลดปล่อยความคิดแย่ๆ อคติ ความไม่รู้

ทั้งมวลออกไป ใจคุณเปิดโล่งเต็มที่ ขั้นตอนนี้คุณจะตระหนักรู้ถึง “จุดบอด” หรือ Blind Spot ที่อาจารย์อ๊อตโต้พูดไว้ 

มันบอดจริงๆ เรียกว่าไม่ท�าชาตินี้ทั้งชาติอาจไม่รู้ก็ได้ เหมือนเส้นผมบังตา 

9.  แล้วคณุกจ็ะมองเหน็อะไรดีๆ  ทีน่่าจะท�าอะไรร่วมกนัได้ ตรงนีแ้หละทีศ่าสตราจารย์อ๊อตโต บอกว่ามนั

คือ “อนาคต ที่ก�าลังเผยตัวออกมา (Emerging Future)” ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคุณล้างข้อมูลในอดีต ก็จะมีอะไรใหม่ๆ  

ความคิดใหม่ๆ วิสัยทัศน์ใหม่ๆ เกิดขึ้นมาเอง มันเหมือนเกิด “พรึ๊บ” ขึ้นมาเองในหัวคุณ

10.  แล้วคณุจะเริม่วางแผนสร้างสรรค์ร่วมกนั กป็ระมาณจะไปท�าอะไรให้มนัดีๆ  ร่วมกนันัน่แหละ บางคน

ไปเที่ยวด้วยกัน คุยกันมากขึ้น บางคนเป็นการเป็นงานหน่อยก็จะหาทางปรับปรุงกระบวนการท�างานร่วมกัน

11.  จากนัน้กจ็ะเริม่ “สร้างสรรค์ร่วมกนั” ตรงนีค้ณุจะเหน็นวตักรรม หรอืการปรบัปรงุอะไรบางอย่างอย่าง

เป็นรูปธรรม

12.  คู่สนทนาจะหาทางพัฒนาหนทาง หรือเรื่องดีๆ ร่วมกันไปเรื่อยๆ

13.  เมื่ออธิบายจบ ก็ให้เขาเริ่มคุยและฟังกัน ครึ่งชั่วโมงแล้วก็ให้ไปเข้าห้องน�้า แล้วกลับมาท�าต่อ

14.  จากนั้นเมื่อเสร็จ ก็ถึงคราววิเคราะห์แล้ว ตรงนี้แหละที่คุณสามารถต่อยอดเป็นการท�าโครงการพัฒนา

องค์กร ก็เอากราฟรูปตัว U นี่แหละรูปเดิมมาวิเคราะห์ ด้วยการตั้งค�าถามเชิงบวกว่า “ชอบประเด็นที่คู่สนทนาพูด

ตรงไหน มากที่สุด” นี่แหละครับ เริ่มจุดติดแน่นอน คนส่วนใหญ่จะตอบได้ และส่วนใหญ่ถ้าถามไล่ลงไปเรื่อยๆ  

จะคดิตามได้ถงึ “ความรู ้หรอือะไรทีเ่ราปลดปล่อยไป” มกัจบเท่านัน้ครบั คณุอาจต้องช่วยหน่อยยด้วยการตัง้ค�าถาม

ตาม แนว U

15.  ก็จะได้ค�าตอบว่า เมื่อเข้าย้อนกลับมาจะเห็นอะไร มองงานของเขาจะเห็นอะไร... นี่ยากแล้ว ที่ยากยิ่ง

ขึ้น คุณอาจต้องช่วยเขาต่อหน่อยก็คือ ... การถามว่า แล้วเขาคิดจะท�าอะไรร่วมกัน ตรงนี้เรียกว่าวิสัยทัศน์ร่วม  

ต้องช่วยเขาหน่อย จากนัน้ถ้าคณุเป็นทีป่รกึษา กอ็าจให้เขาต่อไปเลยว่าจะท�าอะไรเป็นรปูธรรม กไ็ด้โครงการแล้วหล่ะ 

ที่เหลือเราก็ตามผล
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16.  ทดลองเพิม่เตมิด้วยการเอาไปใช้กบัลกูเมยี กบัเพือ่น แต่ท�าให้ถงึปลายตวั U อกีด้านคอืถงึการสร้างสรรค์

ร่วมกันเลย ผมท�ามาแล้ว สอนครั้งเดียวก็ท�าซ�้าได้ และหาลองให้เขาไปท�าสักสามเดือนสี่เดือน ลองให้เขาลดรูป  

ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ เอาเป็นว่าพอ “ฟังเป็น” แล้วก็ลดรูปท�าแบบไม่ทางการ แต่เน้นการที่ไม่ “ตัดสิน” 

 กันเร็วไปนัก เดี๋ยวคุณจะเห็นพัฒนาการแปลกๆ ที่สร้างสรรค์กว่าเดิมขึ้นมา 

17.  ท�าสักสองสามกรณีก็ฝึกท�าจริงเลย กับหลายๆคน ลองท�าจากปลาย U หนึ่งถึงอีกปลาย U หนึ่ง ก็จะ

เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจน 

สรปุ หวัใจของการพฒันาใดๆ ไม่ได้อยูท่ีผ่ลงาน หรอืกระบวนการสร้างผลงานอย่างเดยีว แต่อยูท่ีก่ารศกึษา 

“ที่มาของกระบวนการสร้างผลงาน” นั่นด้วย ซึ่งมักยึดติดอยู่กับความเชื่อหรืออคติอย่างดใอย่างหนึ่ง ซึ่งถ้าค้นพบ 

ก็จะน�าไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์แบบใหม่ ซึ่งกระบวนการค้นพบนี้ท�าได้ด้วยการ “ห้อยแขวนการตัดสิน” 

กระบวนการนี้สามารถน�าไปพัฒนาการท�างาน หรือความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์กว่าในรูปแบบใหม่ได้ 

เอกสำรอ้ำงอิง

Chamrmer O.C. (2009). Theory U: Leading from the Future as it Emerges. San Franciso: Berret Koeler  

Publishers, Inc.

อ้างอิงรูปภาพ 

รูปที่ 1 http://www.aliexpress.com/products/chinese-painting-artists.html

รูปที่ 2 http://www.earthcollective.net/sharing-the-south-with-the-north/



รายละเอียดประกอบการจัดส่งบทความวิจัยสถาบัน

สถานที่ส่งบทความ

กองบริหารงานวิจัย  ส�านักงานอธิการบดี อาคาร 2 (ชั้น 2)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123  ถนนมิตรภาพ ต�าบลในเมือง  อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  40002

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  (043)  202416 

หรอืส่งไฟล์ต้นฉบบั พร้อมทัง้กรอกข้อมลูลงในแบบน�าส่งบทความเพือ่พจิารณาตพีมิพ์ลงวารสารวจิยั

สถาบัน มข แนบมากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สมัครได้ที่ http://res.kku.ac.th/vijai  

สอบถามเพิ่มเติมที่ : รัชนี  รุ่งวงษ์  โทร. 089-7131387, คุณสุณิษา  แสงเหลา โทร. 084-6420702

สามารถดาวน์โหลดแบบน�าส่งบทความได้ที่ http://ora.kku.ac.th (หมวดวารสารวิจัยสถาบัน มข.)

หากบทความของท่านผ่านการพจิารณาจากผูท้รงคณุวฒุ ิ(Peer review) และได้รบัการตพีมิพ์ลงวารสาร

แล้ว ผู้ส่งบทความจะได้รับเล่มวารสารที่บทความนั้นลงตีพิมพ์ จ�านวน 5 เล่ม 

ประเภทของบทความที่รับพิจารณาลงตีพิมพ์

1.  บทความวิจัย ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทน�า วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีด�าเนินการวิจัย  

ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผล กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง

2.  บทความวิชาการ ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทน�า เนื้อหา บทสรุป และเอกสารอ้างอิง

การเตรียมบทความตีพิมพ์วาสารวิจัยสถาบัน มข

1. การจัดพิมพ์ในหน้ากระดาษขนาดเอ 4 หน้าเดียว 1 คอลัมน์ และใส่หมายเลขบรรทัดโดยให้

เริ่มต้นใหม่ในแต่ละหน้า ความยาวของบทความไม่เกิน 15 หน้า 

2. ระยะขอบของหน้ากระดาษเว้นระยะ หน้า - หลัง 2 ซม. 

3. ตัวอักษรใช้ Angsana New 15 ส�าหรับภาษาไทย และ Times New Roman 10 ส�าหรับ 

ภาษาอังกฤษ ส�าหรับบทความภาษาไทย 

4. ชื่อเรื่องภาษาไทย ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษด้วยอักษรตัวหนาขนาด 17 พอยต์  

ชือ่เรือ่งภาษาองักฤษให้พมิพ์ชดิขอบซ้ายของหน้ากระดาษด้วยอกัษรตวัหนาขนาด 12 พอยต์

5. ชื่อผู้นิพนธ์ทุกคน และหน่วยงานที่สังกัด (ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) และอีเมล์ของ 

ผู้นิพนธ์ที่น�าส่งบทความ

6. บทคดัย่อภาษาไทย และบทคดัย่อภาษาองักฤษ บรรทดัแรกจดัย่อหน้า และมคีวามยาวไม่เกนิ 

18 บรรทัด

7. ค�าส�าคัญ เป็นค�าส�าคัญในบทความ ไม่เกิน 5 ค�า



8. การเขียนต�าศัพท์ ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน

9. กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) เป็นกิตติกรรมประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย 

10. ภาพและตาราง  พิมพ์ชิดซ้ายหน้ากระดาษ ส�าหรับตาราง ใช้ค�าว่าตารางที่ ต่อด้วยหมายเลข

ตาราง ตามด้วยค�าอธิบายตาราง จัดวางอยู่ด้านบนเหนือตาราง ในกรณีที่เป็นการทบทวน

วรรณกรรม หรือ บทความวิชาการ

ให้บอกแหล่งทีม่าของตาราง โดยพมิพ์บอกไว้ใต้ตาราง เช่น เดยีวกนักบัการอธบิายตวัย่อทีใ่ช้

ในตาราง ส่วนภาพ ให้ใช้ค�าว่าภาพที่ ต่อด้วยหมายเลขภาพ ตามด้วยค�าอธิบายภาพ จัดวางอยู่

ด้านล่างใต้ภาพ

11. การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาของบทความ ใช้แบบตัวเลข เช่น ญาณี และคณะ (9) ได้เสนอ 

รูปแบบ....... หรือ ระบบในการจัดเก็บเอกสาร……………….(1-3, 7, 15) เป็นต้น

12. การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ เอกสารอ้างอิงท้ายบทความต้องเป็นเอกสารที่มีการ

อ้างองิในเนือ้หาของบทความ โดยจดัพมิพ์ชดิขอบซ้ายของหน้ากระดาษเรยีงล�าดบัตามล�าดบั

หมายเลขเอกสารอ้างอิงที่ได้อ้างอิงในเนื้อหาของบทความ  และใช้รูปแบบการเขียนเอกสาร

อ้างอิงเช่นเดียวกันกับ วารสารวิจัย มข. http://resjournal.kku.ac.th
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