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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาผลกระทบจากการน�ำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ด้วยการเก็บข้อมูล
ด้วยแบบสัมภาษณ์ เปรียบเทียบ พนักงานสายผู้สอนระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 51 ราย (89.47%)  และ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี 23 ราย (40.35%) พบว่ า ความพึ ง พอใจในการบริ ห ารงาน
ของมหาวิทยาลัย ที่ชอบมากที่สุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ การกระตุ้นให้ท�ำงานวิจัย ให้เสรีภาพในการพัฒนา
ความรู้ มีกรอบการท�ำงานที่ชัดเจน  ที่ไม่ชอบมากที่สุด ได้แก่กฎระเบียบที่จะต้องได้ต�ำแหน่งทางวิชาการตามระยะ
เวลาที่ก�ำหนด การต่อสัญญาจ้าง สวัสดิการที่ยังไม่ดี   ไม่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการออกนโยบายและ
การปฏิบัติงานตามภาระงานที่ควรมีอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการก�ำหนดภาระงานที่ต้องท�ำจ�ำนวนมาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทีช่ อบมากทีส่ ดุ ได้แก่ มีสวัสดิการการรักษาพยาบาลดี ภาระงานมีความ
เหมาะสม มีแผนสนับสนุนการท�ำงานวิจัย เกณฑ์การประเมินค่อนข้างเป็นธรรม  มีการก�ำหนดวิสัยทัศน์ของ
การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบและเป็นไปได้  มกี ารสอบถามความคิดเห็นจากบุคลากรก่อนก�ำหนดนโยบาย
หรือกฎระเบียบ  ที่ไม่ชอบมากที่สุด ได้แก่ การท�ำแบบประเมิน  พนักงานต้องหารายได้  การยกเลิกสวัสดิการรักษา
พยาบาลของบิดามารดา เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจจากการเป็นพนักงานสายผู้สอนระหว่าง มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พบว่า ความพึงพอใจ ด้านสวัสดิการ ด้านความมั่นคง
ในหน้าที่การงาน ด้านอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน ด้านภาระงานทางวิชาการขั้นต�่ำ ด้านการประเมินความดี
ความชอบ ด้านการประเมินเพือ่ ต่อสัญญาจ้างของพนักงานสายผูส้ อน ในภาพร่วม พนักงานสายผูส้ อนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    มคี วามพึงพอใจมากกว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทีไ่ ม่ตา่ งกันคือ ด้านความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน และด้านความอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ

2

ผลกระทบจากการน�ำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบกรณีศึกษา:
เปรียบเทียบ พนักงานสายผู้สอน [มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี]

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�ำส�ำคัญ: มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ, พนักงานสายผู้สอน
Keywords: autonomous university, contracted faculty staff

1. ความส� ำ คั ญ และที่ ม าของปั ญ หา
การวิจัย
แนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงาน
ในมหาวิทยาลัยได้เริม่ กลับมาสนใจอีกครัง้ ในช่วงปี พ.ศ.
2520 (1,2) ประเทศไทยประสบสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
รัฐบาลต้องใช้มาตรการประหยัดรวมทั้งควบคุมการเพิ่ม
ของจ�ำนวนข้าราชการ มหาวิทยาลัยของรัฐทัง้ หมดซึง่ อยู่
ในระบบราชการประสบปัญหาเรื่องงบประมาณและ
การควบคุมอัตราอาจารย์ ในขณะเดียวกันการสูญเสีย
อาจารย์ทมี่ คี วามสามารถสูงออกสูภ่ าคธุรกิจ และโรงงาน
อุตสาหกรรมมีมากขึน้ ระบบราชการไม่สามารถใช้กลไก
ตลาดในการก�ำหนดเงินเดือนของข้าราชการได้ การท�ำงาน
ระบบราชการออกแบบขึน้ เพือ่ การท�ำงานตามแนวปฏิบตั ิ
และกฎระเบียบที่วางไว้ และ ออกแบบขึ้นเพื่อป้องกัน
การทุจริต งบประมาณแผ่นดินมีพอท�ำให้มหาวิทยาลัยอยู่

ได้แต่พฒ
ั นาได้ยาก การจัดสรรงบประมาณเป็นปีตอ่ ปีขาด
ความต่อเนือ่ งท�ำให้วางแผนระยะยาวไม่ได้ ความไม่คล่อง
ตัวในการบริหารงานและการมีขั้นตอนมากมาย ปัจจัย
ต่ า งๆเหล่ า นี้ ท� ำ ให้ มี แ นวคิ ด ที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย นระบบ
การบริ ห ารงานของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใหม่ โดยเน้ น
การกระจายโอกาสและความเสมอภาค (Equity)
ประสิทธิภาพ (Efficiency) คุณภาพและความเป็นเลิศ
(Excellence) และความเป็นสากล (Internationalization)
โดยพั ฒ นาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ ในสั ง กั ด ทบวง
มหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นอิสระคล่องตัวมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและสามารถบรรลุ ค วามเป็ น เลิ ศ ทาง
วิชาการ โดยปรับเปลี่ยนไปเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่เป็น
ส่วนราชการ หรือ มหาวิทยาลัยในก�ำกับ (มหาวิทยาลัย
ออกนอกระบบ) มหาวิทยาลัยของรัฐที่ออกนอกระบบ
เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย แรกคื อ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยของรัฐ
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อื่นๆ ได้ทยอยออกนอกระบบ ยังเหลือมหาวิทยาลัยของ
รัฐอีกไม่กี่แห่งที่ยังไม่ออกนอกระบบ หนึ่งในนั้นคือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยหนึง่ ที่
ได้วางแผนที่จะน�ำมหาวิทยาลัยไปเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก�ำกับรัฐบาล โดยได้น�ำระบบการบริหารบุคคลแนวใหม่
มาใช้ เมือ่ ประมาณปี พ.ศ.2543 การรับบุคลากรเข้าท�ำงาน
ให้บรรจุเป็นพนักงาน ใช้ระบบการบริหารงานบุคคลและ
กฎระเบียบต่างๆทีร่ า่ งขึน้ ใหม่เป็นระบบทีผ่ า่ นการรับรอง
จากสภามหาวิทยาลัย แยกจากอาจารย์ที่เป็นข้าราชการ
ซึ่งเท่ากับว่าได้เริ่มด�ำเนินการน�ำมหาวิทยาลัยออกนอก
ระบบไปแล้วบางส่วน แต่มหาวิทยาลัยยังอยู่ในระบบ
ราชการ อย่างไรก็ตาม คิดว่าในอนาคตมหาวิทยาลัยจะ
ต้องออกนอกระบบแน่เมื่อข้าราชการเกษียณอายุหมด
เมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบระบบ การบริหารงาน
บุคคลจะเป็นระบบที่สภามหาวิทยาลัยก�ำหนดขึ้นเอง
เป็นการเฉพาะส�ำหรับมหาวิทยาลัยนั้น ดังนั้น การได้
ศึกษาถึงผลกระทบของการน�ำมหาวิทยาลัยออกนอก
ระบบ โดยศึกษาจากพนักงานสายผู้สอนในมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ซึง่ มีระบบการบริหารงานบุคคลตามแบบฉบับ
ที่ ผ ่ า นการรั บ รองจากสภามหาวิ ท ยาลั ย เที ย บกั บ
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรที อี่ อกนอกระบบไปเป็น
ระยะเวลากว่า 10 ปีแล้วและมีระบบการบริหารงานบุคคล
ตามแบบฉบับของตนเองเช่นกัน จะท�ำให้ทราบถึงปัญหา
อุปสรรค์และ ข้อเสนอแนะต่างๆของการน�ำมหาวิทยาลัย
ออกนอกระบบ ทราบถึงการพัฒนาระบบการบริหารงาน
บุคคลทีจ่ ะท�ำให้พนักงานสายผูส้ อน มีกำ� ลังใจ มีความพึง
พอใจ และ มีความสุขในการปฎิบตั งิ าน นอกจากนีข้ อ้ มูล
ที่ได้จะช่วยในการตัดสินใจในการที่จะปรับเปลี่ยนเป็น
มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ หรือ มหาวิทยาลัยในก�ำกับ
รัฐบาล ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะท�ำให้ทราบถึงจุด
ด้อย จุดเด่น หากตัดสินใจจะปรับเปลีย่ นเป็นมหาวิทยาลัย
ออกนอกระบบอย่างเต็มรูปแบบ จะได้หาวิธีลดจุดด้อย
และเสริมจุดเด่น เพื่อให้เกิดระบบการบริหารองค์กรที่
เหมาะสม ที่เอื้อประโยชน์สุขแก่บุคลากรให้มีพลังที่จะ
ขับเคลือ่ นมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้พฒ
ั นาไปสูว่ สิ ยั ทัศน์
ที่ต้องการต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ศึ ก ษาผลกระทบจากระบบการบริ ห ารงาน
บุคคลของพนักงานสายผู้สอนในมหาวิทยาลัย เช่นข้อ
บังคับภาระงานขั้นต�่ำ  องค์ประกอบของการประเมิน
ความดีความชอบ องค์ประกอบของการประเมินบุคลากร
เพื่ อ ต่ อ สั ญ ญา รู ป แบบการก� ำ หนดเงิ น เดื อ น และ
สวัสดิการ

3. ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจยั นีเ้ ป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive study) ท�ำการเก็บข้อมูลแบบ prospective data collection ด้วยแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น ระยะเวลาของการ
วิจยั ตัง้ แต่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 เมษายน 2553 วิธกี าร ศึกษา
นี้เป็นการศึกษาทั้งเชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพ
1. กรอบแนวคิดหรือทฤษฎี
การปรั บ เปลี่ ย นเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ออกนอก
ระบบย่อมมีผลกระทบต่อบุคลากรในมหาวิทยาลัย ระบบ
บริหารงานในมหาวิทยาลัย สวัสดิการ ความมัน่ คงในการ
ท�ำงาน ความพึงพอใจ เป็นต้น ดังแสดงใน แผนภูมิที่ 1
2. ประชากรตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษาได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย
สายผู้สอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 51 คน (89.47%)
และ ในมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 23 คน (40.35%)
3. วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ข้อมูลเชิง
ปริมาณ และข้อมูล เชิงคุณภาพซึ่งเป็นค�ำถามปลายเปิด
เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
4. การวิเคราะห์ผลการวิจัย
ข้อมูลเชิงปริมาณใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิง
พรรณนา เช่น จ�ำนวนร้อยละ ฯลฯ ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลกระทบจากการน�ำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบกรณีศึกษา:
เปรียบเทียบ พนักงานสายผู้สอน [มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี]
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดผลกระทบจากการน�ำมหาวิทยาออกนอกระบบ

4. ผลการศึกษา
การศึกษาผลกระทบจากการน�ำมหาวิทยาลัย
ออกนอกระบบ เพื่อศึกษา ผลกระทบด้านสวัสดิการ
ความมัน่ คงและความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน อัตราเงิน
เดือน ภาระงานขัน้ ต�ำ ่ การประเมินความดีความชอบและ
การต่อสัญญาจ้าง ความมีอสิ ระในการแสดงความคิดเห็น
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� ำ งานวิ จั ย ให้ เ สรี ภ าพในการพั ฒ นาความรู ้ กรอบ
การท�ำงานที่ชัดเจน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ได้แก่ มีสวัสดิการการรักษาพยาบาลดี ภาระงานมีความ
เหมาะสม มีแผนสนับสนุนการท�ำงานวิจัย เกณฑ์การ
ประเมินค่อนข้างเป็นธรรม มีการก�ำหนดวิสัยทัศน์ของ
การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบและเป็นไปได้
มีการสอบถามความคิดเห็นจากบุคลากรก่อนก�ำหนด
นโยบายหรือกฎระเบียบ

การบริหารงานของมหาวิทยาลัย ที่ไม่ชอบมากที่สุด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ กฎระเบียบที่จะ
ต้องได้ ต�ำแหน่งทางวิชาการตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
การต่อสัญญาจ้าง สวัสดิการที่ยังไม่ดี ไม่เปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการออกนโยบายและการปฏิบัติ
งานตามภาระงานที่ ค วรมี อ ย่ า งทั้ ว ถึ ง และเป็ น ธรรม
การก�ำหนดภาระงานที่ต้องท�ำจ�ำนวนมาก และความไม่
เป็นธรรมของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ได้แก่ การท�ำแบบประเมิน พนักงานไม่มสี ว่ นร่วมในการ
พิจารณาในบางเรื่อง เช่น การให้โบนัส พนักงานต้องหา
รายได้ บริ ห ารการเงิ น ที่ ยั ง ไม่ ค ล่ อ งตั ว การยกเลิ ก
สวัสดิการรักษาพยาบาลของพ่อ แม่ หลังปี 2546
พนักงานสายผู้สอนต้องการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ที่มีระบบการบริหารงานเป็นเช่นไร?
ข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่
มีความเป็นธรรม โปร่งใส มีความเสมอภาค ได้รับสิทธิ์
และสวัสดิการไม่น้อยข้าราชการ ผู้บริหารควรมาจาก
การเลือกตั้ง มีการถ่วงดุลอ�ำนาจการบริหาร
ข้ อ เสนอแนะจากมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า ธนบุ รี ได้ แ ก่ มี ก ฎเกณฑ์ ที่ เ ป็ น ธรรม
ให้ ค วามส� ำ คั ญ สนั บ สนุ น สร้ า งบรรยากาศที่ ดี แ ละ
ความเป็นอิสระทัง้ งานสอน วิจยั กิจกรรม และการแสดง
ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะมหาวิทยาลัยเพือ่ ให้พนักงานสาย
ผู ้ ส อนท� ำ งานได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ข้ อ เสนอแนะจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ ไม่ควรมีกฎระยะเวลา
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การได้ต�ำแหน่งทางวิชาการและการต่อสัญญาจ้าง ให้มี
สวั ส ดิ ก าร เงิ น เดื อ นที่ เ หมาะสมสอดคล้ อ งกั บ ภาวะ
เศรษฐกิจ และภาระงาน บริหารด้วยความเป็นธรรม
โปร่งใส ให้การสนับสนุนความก้าวหน้าทางด้านการเรียน
การวิจัย อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ข้ อ เสนอแนะจาก มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ได้แก่ อาจารย์ควรมีสว่ นร่วมในการ
เสนอแนะการบริหารงานด้านต่างๆ มีสงิ่ แวดล้อมในการ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ดี มี อิ ส ระ และได้ รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณ ผู้บริหารควรมีวิสัยทัศน์และมองการไกล
และไม่ควรยึดติดกับกฎระเบียบมากเกินไป ให้งานเหมาะ
กั บ ความถนั ด ของแต่ ล ะคน มหาวิ ท ยาลั ย ควรท� ำ ให้
พนักงานมีศักดิ์ศรีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับข้าราชการ
ข้อเสนอแนะผลกระทบจากการน�ำมหาวิทยาลัยออกนอก
ระบบ 9 ด้าน
ด้านสวัสดิการ ข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ได้แก่ อยากให้มีสวัสดิการการรักษาพยาบาล
ส� ำ หรั บ พ่ อ แม่ และบุ ค คลในครอบครั ว สวั ส ดิ ก าร
การศึกษาของบุตร สวัสดิการการเคหะและ/หรือที่พัก
ควรมีบ�ำนาญ มีสวัสดิการเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้แก่ เพิ่มสิทธิ์ในการ
รักษาพยาบาลให้กบั บิดา มารดา และพนักงานหลังเกษียณ
อายุ การรักษาในโรงพยาบาลเอกชนควรปรับให้วงเงิน
สูงขึ้นทุก 5 ปี ตามอัตราเงินเฟื้อ
ด้านความมัน่ คงในหน้าทีก่ ารงาน ข้อเสนอแนะ
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ กฎระเบียบต่างๆที่ใช้
กั บ พนั ก งาน เป็ น สิ่ ง ที่ ผู ้ บ ริ ห ารจะต้ อ งปฏิ บั ติ ด ้ ว ย
พนักงานมีความมั่นคงและความเสมอภาคไม่น้อยกว่า
ข้าราชการ ไม่มีการประชาสัมพันธ์ว่าการอุธรร้องทุกข์
มี วิ ธี ด� ำ เนิ น การอย่ า งไร มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ไม่มีข้อเสนอแนะในเรื่องนี้
ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ข้อเสนอ
แนะจากมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ภาระงานที่ ม าก
ไม่สามารถสร้างผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะจาก
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี ได้ แ ก่
ควรสร้างแรงจูงใจและบรรยากาศในการท�ำงาน

5

ด้านอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน ข้อเสนอ
แนะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ เงินเดือนและโบนัส
น้อยมาก เมื่อพ่อแม่เจ็บป่วยไม่พอรักษา เงินโบนัสควร
เป็นเงินจากส่วนอื่น มิใช่เงินที่หักจากงบประมาณฐาน
เงินเดือน เงินเดือนควรมากว่านี้จึงจะสามารถสร้างแรง
จูงใจ ดึงคนดี คนเก่งมาท�ำงานได้ หากเงินเดือนเช่นนีอ้ าจ
ไม่สามารถป้องกันสมองไหลได้ โดยเฉพาะความเสี่ยงมี
มากกว่าราชการ ข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ได้แก่ เงินเดือนบางคนมากไป / น้อย
ไป ควรพิ จ ารณาจากความสามารถและคุ ณ ค่ า ของ
การท�ำงานของอาจารย์ท่านนั้น
ด้านภาระงานทางวิชาการขั้นต�่ำ ข้อเสนอแนะ
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ การก�ำหนดผลงานผู้ที่
มีตำ� แหน่งทางวิชาการในทางปฏิบตั จิ ริงไม่สามารถท�ำได้
การก�ำหนดให้ภาระงานสอนมาก ท�ำให้ไม่สามารถท�ำงาน
วิจยั ซึง่ ขัดแย้งกับนโยบายของมหาวิทยาลัยทีต่ อ้ งการเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการวิจยั ข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้แก่ ก�ำหนดภาระงาน
ในประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมหรือทดแทนการสอนการวิจัย
เช่น การบริการวิชาการ การให้ความรู้แก่สังคม
ด้านการประเมินความดีความชอบ ข้อเสนอ
แนะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ การประเมินยังขาด
ความเป็นธรรม ไม่โปร่งใส มีระบบอุปถัมภ์ และขาดส่วน
ร่ ว มจากพนั ก งาน ข้ อ เสนอแนะจากมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี ได้ แ ก่ การประเมิ น
ความดีความชอบ เปิดเผยแต่ยังไม่เป็นธรรม และควรมี
ส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
ด้ า นการประเมิ น เพื่ อ ต่ อ สั ญ ญาจ้ า งของ
พนั ก งานสายผู ้ ส อน ข้ อ เสนอแนะจากมหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่น ได้แก่ มีข้อปฏิบัติมากเกินไป เป็นอุดมคติมาก
ทีส่ ดุ เสียเวลาท�ำเอกสารมาก และน่าเบือ่ ท�ำให้หมดขวัญ
และก�ำลังใจ ควรพิจารณาภาระงานทั้งหมดเป็นหลัก
เพราะบางคนท�ำงานสอนจนไม่มีเวลาผลิตงานวิจัย ไม่มี
ข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
ด้านความอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ
และทางวิชาการ ข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้แก่ กฎระเบียบต่างๆที่ออกโดยมหาวิทยาลัย พนักงาน
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ผลกระทบจากการน�ำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบกรณีศึกษา:
เปรียบเทียบ พนักงานสายผู้สอน [มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี]

ไม่เคยรับทราบและไม่มีส่วนในการแสดงความคิดเห็น
ทั้งการปรับอัตราเงินเดือน และ% ของโบนัสก็เปลี่ยนใน
ทางทีต่ ำ�่ ลง ไม่มขี อ้ เสนอแนะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ด้านวินัยและการลงโทษ ข้อเสนอแนะจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ กฎเกณฑ์ตา่ งๆควรได้มกี าร
ท�ำประชาพิจารณ์ก่อนประกาศใช้ สภามหาวิทยาลัยควร
ให้คนในองค์กรช่วยกันเลือกตั้งมากกว่าการสรรหา ไม่มี
ข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
เปรียบเทียบความพึงพอใจจากการเป็นพนักงานสาย
ผูส้ อนระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พบว่าความพึงพอใจ ด้านสวัสดิการ ด้านความ
มั่ น คงในหน้ า ที่ ก ารงาน ด้ า นอั ต ราเงิ น เดื อ นและ
ค่าตอบแทน ด้านภาระงานทางวิชาการขั้นต�ำ่ ด้านการ
ประเมิ น ความดี ค วามชอบ ด้ า นการประเมิ น เพื่ อ ต่ อ
สัญญาจ้างของพนักงานสายผูส้ อน ในภาพร่วม พนักงาน
สายผูส้ อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มี

ความพึงพอใจมากกว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ไม่ต่าง
กั น คื อ ด้ า นความก้ า วหน้ า ในหน้ า ที่ ก ารงาน และ
ด้านความอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ และ
ทางวิชาการ
จากการศึ ก ษาด้ า นเอกสารและสั ม ภาษณ์
หั ว หน้ า งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า ธนบุ รี พบว่ า การปรั บ เปลี่ ย นเป็ น
มหาวิ ท ยาลั ย ในก� ำ กั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี เริ่มจากความจริงใจของผู้บริหาร
สภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และ ที่ ป รึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยที่ทุ่มเทก�ำลังกาย ก�ำลังใจ ศึกษารูปแบบที่
เหมาะสม รวมทั้งให้สัญญาประชาคมว่าจะปฏิบัติตาม
สิ่งที่ได้บอกประชาคมไว้ ซึ่งก็ได้ท�ำตามสิ่งที่สัญญาไว้
ระยะแรกก่ อ นการปรั บ เปลี่ ย น ที ม ผู ้ บ ริห ารจะลงไป
ท�ำความเข้าใจกับประชาคมและให้สัญญาประชาคมว่า
จะปฏิบัติตามสิ่งที่ได้บอกประชาคมไว้ ท�ำให้ลดแรง
ต้านทานจากประชาคมลงไปได้มาก การบริหารงาน
บุคคล สวัสดิการ ระเบียบข้อบังคับ ได้เปรียบเทียบกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการบริหารงานและสวัสดิการพนักงานสายผู้สอนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (3) และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร(4)ี
การบริหารงาน/สวัสดิการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. การต่อสัญญาจ้าง
เมื่ อ ผ่ า นการประเมิ น จะต้ อ งผ่ า นเกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนด เป็นระยะๆ เช่น ต้องได้
ผศ รศ ศ ในช่วงเวลาที่ก�ำหนด ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์
จะไม่ต่อสัญญาจ้าง
2. เกณฑ์การประเมิน
งานสอน
เพื่อต�ำแหน่งที่สูงขึ้น
งานวิจัย
(มข ต�ำแหน่งทางวิชาการ)
(มจธ การประเมิน ว)

3. ต�ำแหน่งทางวิชาการมี
ผลต่อสัญญาจ้าง
4. กฎระเบียบเมื่อได้
ต�ำแหน่งทางวิชาการแล้ว
จะต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์
ตามจ�ำนวนที่ก�ำหนด/ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เมือ่ ผ่านการประเมิน จะต่อสัญญาต่อจนเกษียณอายุ
60 ปี ไม่บังคับการได้ต�ำแหน่งทางวิชาการ

งานสอน
งานวิจัย
งานบริการทางวิชาการ
งานบริการที่สร้างรายได้ (เช่น สอนนักศึกษาภาค
พิเศษ งานวิจยั ฯลฯ อาจารย์ทไี่ ม่มงี านวิจยั หัวหน้า
ภาคฯจะหาทุนให้และกระตุ้นให้ขอทุนงานวิจัย
งานสอนไม่พอเป็นหน้าที่ของหัวหน้าภาคจะต้อง
เกลี่ยชั่วโมงสอนมาให้)
มี เมื่อไม่ได้ตามระยะเวลาที่ก�ำหนดจะไม่ต่อ ไม่มี เพราะเมื่อผ่านการประเมินจะต่อสัญญาจ้าง
สัญญาจ้าง
จนเกษียณอายุ
มี และ อาจมีบทลงโทษเมื่อปฏิบัติไม่ได้ตามกฎ ไม่มี
ระเบียบที่ได้ระบุไว้
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการบริหารงานและสวัสดิการพนักงานสายผู้สอนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (3) และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร(4)ี (ต่อ)
การบริหารงาน/สวัสดิการ
5. ทุนสนับสนุนการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย
6. เกณฑ์การประเมินขั้น
เงินเดือนและโบนัส

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มี แบบระบุสายวิชา หรือแบบก�ำหนดเรื่อง เช่น
อาหาร สมุนไพร ฯลฯ (บางกลุม่ สาขาเข้าถึงได้ยาก)
งานสอน
งานวิจัย
งานบริการทางวิชาการ

7. อัตราเงินเดือนเมื่อแรก
เข้าท�ำงาน
8. เงินเพิ่มให้กับผู้จบ
ป. เอก
9. เงินเพิ่มเมื่อสอนเกิน
ภาระงานขั้นต�่ำ
10. ให้ที่พัก
11. เงินกู้เพื่อการเคหะของ
มหาวิทยาลัย
12. การเป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์
13. กู้เงินสหกรณ์
ออมทรัพย์ซื้อบ้าน
14. กู้เงินสหกรณ์
ออมทรัพย์ซื้อรถ
15. มหาวิทยาลัยเป็น
สมาชิกสกรณ์
ออมทรัพย์
16. สมาชิกประกันสังคม
17. สมาชิกกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ
18. มหาวิทยาลัยท�ำประกัน
ชีวิตให้
19. เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ทุพลภาพ หรือสูญหาย
มีค่าชดเชย
20. ค่าตอบแทน
กรณีเสียชีวิต
21. ค่าช่วยท�ำศพจาก
มหาวิทยาลัย
22. เงินบ�ำเหน็จเมื่อออก
จากงาน
23. ค่ารักษาพยาบาล

1.3 เท่าของเงินเดือนราชการ

24. เบิกค่าเล่าเรียนบุตร
25. การลาเรียนต่อ ดูงาน
ฯลฯ เกิน 1 เดือน

5000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มี ไม่ระบุสาขาที่ให้ (ทุกกลุ่มสาขาเข้าถึงได้)
งานสอน
งานวิจัย
งานบริการทางวิชาการ
งานบริ ก ารที่ ส ร้ า งรายได้ (เช่ น สอนนั ก ศึ ก ษา
ภาคพิเศษ งานวิจัย ฯลฯ)
2 - > 2 เท่า ของเงินเดือนราชการ

มี

ไม่มี เนื่องจากอัตราเงินเดือนแรกเข้าท�ำงานสูง
(ดังข้อ 7)
มี

ไม่มี
ไม่ได้

ไม่มี
ได้ เพราะต่อสัญญาจนเกษียณอายุ

ได้

ได้

ไม่ได้ กู้เงินทั่วไปได้ (เงินกู้จะไปท�ำอะไรก็ได้)

ได้ 90% ของราคาบ้านใหม่

ไม่ได้ กู้เงินทั่วไปได้ (เงินกู้จะไปท�ำอะไรก็ได้)

ได้ 90% ของราคารถใหม่

เป็นประเภทสมทบ
เป็น
ก�ำลังด�ำเนินการ

เป็ น มี ก ฎระเบี ย บของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ว ่ า
มหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคลที่สามารถเป็นสมาชิก
ของสกรณ์ออมทรัพย์ได้
ไม่เป็น
เป็น

ไม่ท�ำ (ก�ำลังเริ่มด�ำเนินการ)

ท�ำ

สิทธิจากประกันสังคม

มีค่าชดเชยเป็นรายเดือนตามระยะ
เวลาการปฏิบัติงาน เป็นเงินรายได้ มจธ

สิทธิจากประกันสังคม (และประกันชีวิต (ก�ำลัง จากประกันชีวิตและรายได้ของมหาวิทยาลัย
เริ่มด�ำเนินการ)
ไม่มี (เป็นเงินร่วมท�ำบุญ จะได้ในบางราย
มี และได้ทกุ คน
มีกฎเกณฑ์พิจารณา)
ประกันสังคม+กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ+เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ตามระยะเวลาปฏิบัติงาน
ได้เฉพาะพนักงาน
ได้ทั้งพนักงาน บุตร ภรรยา ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
จากเงินรายได้และงบประมาณ พ่อ - แม่เบิกไม่ได้
เบิกไม่ได้
เบิกได้ตั้งแต่อนุบาลถึงจบปริญญาตรี
จากเงินรายได้และเงินงบประมาณ
ได้เงินเดือนเต็ม
ได้เงินเดือน 65% ของเงินเดือน

ผลกระทบจากการน�ำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบกรณีศึกษา:
เปรียบเทียบ พนักงานสายผู้สอน [มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี]
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการบริหารงานและสวัสดิการพนักงานสายผู้สอนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (3) และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร(4)ี (ต่อ)
การบริหารงาน/สวัสดิการ
26. วิธีการประเมินเพื่อ
ปรับเงินเดือนหรือการให้
โบนัส
27. ค่าเล่าเรียนที่เก็บจาก
นศ ป. ตรี
28. สิทธิ์ของบุตรในการ
เข้าเรียนใน รร. สาธิต
29. สิทธ์ของบุตรในการ
เข้าเรียนใน มจธ
30. ความใกล้ชิด และ
การสื่อสารระหว่างผู้
บริหารมหาวิทยาลัยกับ
พนักงานสายอาจารย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรอกตามแบบประเมิน
>10000 /ภาคในภาคปกติ
ภาคพิเศษ ตั้งแต่ 30000/ภาค
มี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กรอกในweb คะแนนค่อนข้างแน่นอน จะมีคะแนน
จากผูร้ ว่ มงานและหัวหน้า ซึง่ เป็นคะแนนที่ bias ได้
แต่เป็นคะแนนที่ไม่สูง
>10000 /ภาคในภาคปกติ
ภาคพิเศษ ตั้งแต่ 30000/ภาค
ไม่มี รร.สาธิต แต่สามารถเบิกค่าเล่าเรียนได้

ไม่มี

มี โดยมีเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

?

- มีการเรียกพบกับพนักงานสายอาจารย์ที่เข้าใหม่
ถามถึงการท�ำงาน ปัญหา
- พนักงานสายอาจารย์ที่มีปัญหาจะเรียกพบ และ
พูดคุยท�ำความเข้าใจกัน

โดยสรุป จะเห็นว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีมีการบริหารงานที่มีความยืดหยุ่น
มีสวัสดิการ อัตราเงินเดือน และมีการสือ่ สารทีด่ รี ะหว่าง
ผู้บริหารกับพนักงาน ดีกว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดังนั้นการที่ปรารถนาจะได้คนดีคนเก่งที่มี
ความรูค้ วามสามารถสูงมาเป็นอาจารย์ ซึง่ เป็นเป้าหมาย
ที่ ส� ำ คั ญ ในการออกนอกระบบของมหาวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยจะต้องมีสวัสดิการทีด่ ี มีอตั ราเงินเดือนทีส่ งู
พอเพื่อให้สมศักดิ์ศรี นอกจากนี้การสร้างกฎระเบียบให้
อาจารย์ต้องมีภาระงานมากมายเกินที่อาจารย์จะปฏิบัติ
ได้ ในขณะเดียวกันไม่มีการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมีความต้องการฝ่ายเดียว เพียงเพือ่ สนองตัว
ชีว้ ดั ของมหาวิทยาลัย ย่อมสร้างแรงกดดัน ท�ำให้อาจารย์
ไม่เกิดความผูกพัน และไม่มีความสุขในการปฏิบัติงาน
ดังนั้นจึงไม่เกิดความรักในสถาบัน เป็นเหตุให้อาจารย์ที่
มีความรู้ความสามารถ และมีถิ่นฐานภาคอื่นหาทางย้าย
ไปท�ำงานที่อื่นเมื่อมีโอกาส นอกจากนี้พบว่าอาจารย์
หลายท่ า นที่ เ ป็ น อาจารย์ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
ให้ เ หตุ ผ ลในการท� ำ งานในมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ว่ า

อยู่ใกล้บ้านและได้ดูแลบุพการี ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้
ยังคงท�ำงานต่อไป

5. เอกสารอ้างอิง
(1)

(2)
(3)
(4)

กฤษณพงศ์ กีรติกร การพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัย
ในก�ำกับรัฐบาล: แนวคิดและประสบการณ์ของ
พระจอมเกล้ า ธนบุ รี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ความเป็นของมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ : อดีต
ถึงปัจจุบัน. เข้าถึงในwww.http : //legal.tu.ac.th
วันที่ 27 สิงหาคม 2552.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2551, ข้อบังคับ ระเบียบ
ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยพนักงาน  
มหาวิทยาลัย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551), 211 หน้า.
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี ,
งานบริหารงานบุคคล.เข้าถึงในwww.hrd.kmutt.
ac.th/hrreg. htm วันที่ 27 สิงหาคม 2552.

KKU Institutional Research. 2013; 1(1)
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การพัฒนากระบวนการน�ำข่าวสารขององค์กรเผยแพร่บนเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Development of process news presentation on KKU website
อุดมชัย สุพรรณวงศ์
กองสื่อสารองค์กร ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ
การประชาสัมพันธ์องค์กรทีเ่ กิดจากการมีสว่ นร่วมของผูป้ ฏิบตั งิ าน จะช่วยเพิม่ สัมฤทธิผลของงาน ส่งผล
ให้ประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์สงู ขึน้ การศึกษาเรือ่ งการการพัฒนากระบวนการน�ำข่าวสารขององค์กรเผยแพร่
บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ด้วยกระบวนการด�ำเนินงานแบบมีสว่ นร่วมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการรวบรวม
ข้อมูลเดิม (ระหว่าง พ.ศ. 2549-2554) ของผูท้ ไี่ ด้รบั สิทธิใ์ นการน�ำเสนอข่าวสารหน่วยงานผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
พบว่ามีจ�ำนวน 22 รายชื่อกระจายตัวอยู่ใน 20 หน่วยงาน แต่เนื่องจากการด�ำเนินงานที่ผ่านมา ยังขาดการก�ำหนด
เกณฑ์ของผูท้ ไี่ ด้รบั สิทธิใ์ นการน�ำเสนอข่าวสารทีช่ ดั เจนจึงท�ำให้มคี วามคลาดเคลือ่ นของรายชือ่ ผูร้ บั ผิดชอบในการน�ำ
เสนอข่าวสารโดยตรง และจากการสัมภาษณ์ ผู้อ�ำนวยการกองสื่อสารองค์กร ส�ำนักงานอธิการบดี ในฐานะผู้ก�ำกับ
ดูแลนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ หัวหน้างานสื่อและสารสนเทศ กองสื่อสารองค์กร ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล
ระบบเว็บไซต์ และ บุคลากรงานข่าว กองสื่อสารองค์กรซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการปรับปรุงข่าวบนเว็บไซต์ ท�ำให้
พบว่า ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เสนอข่าวยังไม่กระจายตัวครอบคลุมหน่วยงานหลัก และมีการน�ำเสนอข่าวโดยขาดหลักเกณฑ์
ในการเสนอข่าว
การด�ำเนินการพัฒนากระบวนการน�ำข่าวสารขององค์กรเผยแพร่บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มีขั้นตอนเริ่มจากการยกเลิกสิทธิ์ของผู้รับผิดชอบในการน�ำเสนอข่าวสารเดิมทั้งหมด  จากนั้นแจ้งให้คณะและ
หน่วยงานทีต่ อ้ งการน�ำเสนอข่าวด้วยตนเองในเว็บไซต์สง่ ชือ่ และข้อมูลผูน้ ำ� เสนอข่าวสารสูก่ ารพัฒนากระบวนการ
น�ำข่าวสาร จากนั้นพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีส�ำหรับให้ผู้ปฏิบัติที่ได้รับสิทธิ์ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการด�ำเนินงาน โดยจัด
ท�ำคูม่ อื และเอกสารประกอบถ่ายทอดวิธปี ฏิบตั ทิ างด้านเทคนิค และวิธกี ารเขียนข่าวบนเว็บไซต์ โดยได้พฒ
ั นาเนือ้ หา
พร้อมตัวอย่างการเขียนข่าว รวมถึงถ่ายทอดความรู้ด้วยการอบรมจ�ำนวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าอบรมจ�ำนวน 70 คน
ผลจากการด�ำเนินงาน คณะและหน่วยงานส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอข่าวจ�ำนวน 54 คน (ข้อมูล กรกฎาคม
พ.ศ. 2555) เพิ่มขึ้นจากเดิม 28 คน ผู้มีสิทธิ์เสนอข่าวที่เข้ารับการอบรมและได้ศึกษาเอกสารคู่มือ สามารถเสนอข่าว
บนเว็บไซต์ได้ทันที  โดยจากการรวบรวมสถิติการเสนอข่าวก่อนการพัฒนากระบวนการเป็นเวลา 4 เดือน (มีนาคมมิถุนายน 2555) พบว่า มีจ�ำนวนการเสนอข่าวรวมทั้งสิ้น 423 ข่าว  และหลังจากการพัฒนากระบวนการ และ
เปลีย่ นแปลงระบบเว็บไซต์ในเดือน กรกฎาคม 2555  พบว่า หลังการพัฒนากระบวนการเป็นเวลา 4 เดือน (สิงหาคมพฤศจิกายน 2555) มีจำ� นวนการเสนอข่าวรวมทัง้ สิน้ 1,129 ข่าว  แสดงให้เห็นการเพิม่ ขึน้ ของจ�ำนวนข่าวร้อยละ 166.90
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และจากการเปรียบเทียบการน�ำเสนอข่าวในช่วงระยะเวลา สิงหาคม-พฤศจิกายน 2554 ก่อนการพัฒนากระบวนการ
และ สิงหาคม-พฤศจิกายน 2555 หลังการพัฒนากระบวนการ โดยใช้สมมุติฐานว่าปริมาณกิจกรรมที่เป็นข่าว
มีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาเป็นหลัก  พบว่า ปริมาณข่าวในปีที่มีการพัฒนากระบวนการเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 523 ข่าว
คิดเป็นร้อยละ 86.30  อกี ทัง้ ยัง พบว่า การน�ำเสนอข่าวตรงตามรูปแบบและหลักเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 70 เป็นข่าวสาร
ที่หลากหลายประเภทและครอบคลุมหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัย
ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนากระบวนการ, การน�ำเสนอข่าว, ผู้ได้รับสิทธิ์เสนอข่าว, เว็บไซต์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. บทน�ำ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีเว็บไซต์ www.kku.ac.th  
เป็นสื่อเพื่อการให้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์มา
โดยตลอด โดยมี ก ลุ ่ ม เป้ า หมายที่ เ ป็ น บุ ค ลากร และ
นักเรียน ประชาชนทัว่ ไป ซึง่ จากการจัดอันดับความนิยม
ของเว็บไซต์สถาบันอุดมศึกษา www.webometrics.info  
(เดือนกรกฎาคม 54) ได้จดั อันดับให้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ขอนแก่นอยูใ่ นอันดับ 6 ของประเทศไทย อันดับที่ 71 ของ
เอเชีย และอันดับที่ 580 ของโลก ต่อมาในปี 2555 เว็บไซต์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในอันดับ 5 ของประเทศไทย
อันดับที่ 6 ของเอเชีย และอันดับที่ 234 ของโลก (Ranking
Web of University, 2012)  ทั้งนี้พิจารณาจากการเข้าค้น
ข้อมูลสารสนเทศ และการเข้าดูขา่ วสารความเคลือ่ นไหว
ซึ่ ง การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของเว็ บ ไซต์ จ ะให้ ค วามส�ำ คั ญ
ในด้านรูปแบบ และด้านเนือ้ หา ทีม่ คี วามถูกต้อง ทันสมัย
รวดเร็ว และมีความน่าสนใจ ดังนัน้ ผูน้ ำ� เสนอข่าวจึงต้อง
มีความรูค้ วามเข้าใจกระบวนการทางเทคนิค ประกอบกับ
ความสามารถในการเรี ย บเรี ย งเนื้ อ หาของข่ า วสาร
เป็นอย่างดี
นั บ ตั้ ง แต่ เ ดื อ น กรกฎาคม 2555 เว็ บ ไซต์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบ การน�ำ
เสนอข่าวสาร โดยจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ และน�ำข่าว
ที่ มี ค วามโดดเด่ นขึ้นสู่พื้นที่ในหน้าข่าวอีกส่วนหนึ่ ง
โดยมีกองสื่อสารองค์กร ส�ำนักงานอธิการบดี เป็นผู้รับ
ผิ ด ชอบท� ำ หน้ า ที่ ต รวจสอบและน� ำ เสนอข่ า ว โดยมี
เครือข่ายผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการประชาสัมพันธ์สงั กัดคณะ
วิชา หน่วยงานระดับ ศูนย์ สถาบัน ส�ำนัก ได้รับสิทธิ์
ในการน�ำเสนอข้อมูลข่าวของหน่วยงานในหน้าเว็บไซต์   
แต่จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ฐานข้อมูลของ

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ขาดการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน แต่ละ
หน่ ว ยงานมี ก ารเปลี่ ย นแปลง ตั ว บุ ค คล และขาด
การก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการเสนอข่าว ที่เป็น
มาตรฐาน ทั้งขนาดของเนื้อหา ภาพ ความถูกต้องของ
การใช้ภาษา และการจัดหน้าข่าว ทีเ่ อือ้ ต่อการเข้าถึงข้อมูล
ของผู้ชม ส่งผลให้การน�ำเสนอข่าวขาดคุณภาพ อีกทั้ง
ไม่สามารถติดตามแหล่งข่าวของผู้น�ำเสนอข่าวได้
ดังนัน้ การศึกษานีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนา
วิธกี าร และเพิม่ พูนความรูแ้ ละพัฒนากระบวนการน�ำเสนอ
ข่าวของผู้ได้รับสิทธิ์เสนอข่าวในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ขอนแก่นให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงสามารถ
ติดตามแหล่งข่าวของผู้น�ำเสนอข่าวได้

2. วิธีด�ำเนินการ
การพัฒนากระบวนการน�ำข่าวสารขององค์กร
เผยแพร่บนเว็บไซต์ โดยเริม่ จากการรวบรวมข้อมูลรายชือ่
ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการน�ำเสนอข่าวสารหน่วยงานผ่าน
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยระหว่าง พ.ศ. 2549-2554 เพือ่ วิเคราะห์
กระบวนการของการได้รบั สิทธิ์ และวิธกี ารบันทึกข้อมูล
รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ ศึกษาปัญหาอุปสรรคการเสนอข่าว
บนเว็บไซต์ที่เกิดขึ้นจากด้วยการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
3 กลุ่มคือ ผู้อ�ำนวยการกองสื่อสารองค์กร ส�ำนักงาน
อธิการบดี ในฐานะผูก้ ำ� กับดูแลนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์
หัวหน้างานสื่อและสารสนเทศ กองสื่อสารองค์กร ซึ่งมี
หน้าทีร่ บั ผิดชอบดูแลระบบเว็บไซต์ และบุคลากรงานข่าว
กองสื่อสารองค์กรซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการปรับปรุงข่าว
บนเว็บไซต์ จากนั้นน� ำผลการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์
หาแนวทางการปรับปรุงฐานข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์
และก� ำหนดหลักเกณฑ์ในการด� ำเนินงานร่วมกันกับ
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ผูไ้ ด้รบั สิทธ์ จัดท�ำคูม่ อื การปฏิบตั งิ านในการน�ำเสนอข่าว
และจัดอบรมทักษะการน�ำเสนอข่าว โดยมีล�ำดับของ
กระบวนการดังรูปที่ 1
ศึกษาปัญหาของการเสนอข่าว

ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ได้รับสิทธิ์ในการเสนอข่าว

จัดท�ำคู่มือและก�ำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน

อบรมถ่ายทอดความรู้และแนวทางปฏิบัติ

ติดตามประเมินผลการน�ำเสนอข่าว
รูปที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการน�ำข่าวสารขององค์กรเผยแพร่บนเว็บไซต์

3. ผลการศึกษา
การรวบรวมรายชื่อ และข้อมูลผู้ที่ได้รับสิทธิ์
พบว่า ในระหว่างปี พ.ศ. 2549-2554 มีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ใน
การน�ำเสนอข่าวสารหน่วยงานผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
จ�ำนวน 22 รายชื่อกระจายตัวอยู่ใน 20 หน่วยงาน ซึ่ง
รายชื่อของผู้ที่ได้รับสิทธิ์เสนอข่าวนี้ยังไม่กระจายตัว
ครอบคลุมหน่วยงานหลัก  และจากการสัมภาษณ์ผเู้ กีย่ วข้อง
3 กลุม่ คือ ผูก้ �ำกับนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ ผูด้ แู ล
ระบบปฏิบัติการ และผู้รับผิดชอบดูแลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำ  พบว่า ปัญหาอุปสรรคการเสนอข่าวบนเว็ปไซต์
ทีพ่ บคือ ปัญหาด้านฐานข้อมูลรายชือ่ ผูป้ ฏิบตั งิ าน ปัญหา
ด้านหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติ และปัญหาด้านทักษะ
ความสามารถ ซึง่ น�ำมาสูผ่ ลงานการเสนอข่าวทีจ่ ำ� นวนน้อย
และขาดคุณภาพ จึงพัฒนาออกแบบฐานข้อมูลผู้ได้รับ

สิทธิใ์ นการเสนอข่าวใหม่ทมี่ รี ายละเอียด ชือ่ สกุล ต�ำแหน่ง
อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว โทรสาร หมายเลข
โทรศั พ ท์ ข องหน่ ว ยงาน หมายเลขโทรศั พ ท์ ภ ายใน
โดยมีคณะ/หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
45 หน่วยงาน ส่งรายชื่อเพื่อขอสิทธิ์เสนอข่าวให้กับ
บุคลากรในสังกัด จ�ำนวน 46 คน และจากกองสื่อสาร
องค์กรอีก จ�ำนวน 9 คน รวมจ�ำนวนผู้ขอสิทธิ์ทั้งสิ้น
54 คน  ครอบคลุมคณะวิชาคิดเป็นร้อยละ 100    
ผลจากการการพัฒนากระบวนการน�ำข่าวสาร
ขององค์กรเผยแพร่บนเว็บไซต์   เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล
การน�ำเสนอข่าวในช่วงระยะเวลา 4 เดือนก่อน และ
หลั ง การพั ฒ นากระบวนการน� ำ ข่ า วสารขององค์ ก ร
เผยแพร่บนเว็บไซต์ พบว่า ในช่วงระยะเวลา 4 เดือน
หลังการพัฒนากระบวนการน�ำข่าวสารขององค์กรเผย
แพร่บนเว็บไซต์แล้ว มีขา่ วเพิม่ ขึน้ จ�ำนวนทัง้ สิน้ 706 ข่าว
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คิดเป็นร้อยละ 166.90 ดังแสดงในตารางที่ 1 และรูปที่ 2
การเปรียบเทียบปริมาณการเสนอข่าว เดือนมีนาคม ถึง
เดือนพฤศจิกายน 2555
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบจ�ำนวนข่าวที่เสนอบนเว็บไซต์ ก่อนและหลังการด�ำเนินการพัฒนาทักษะ
จ�ำนวนข่าว (เรื่อง)
จ�ำนวนข่าวที่เพิ่ม
คิดเป็นร้อยละ
ก่อนการพัฒนาทักษะ
หลังการพัฒนาทักษะ
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�ำนวนข่าวที่น�ำเสนอบนเว็บไซต์ ก่อนและหลังการพัฒนาทักษะ

จากการเปรียบเทียบการเสนอข่าวเปรียบเทียบ
ในช่วงระยะเวลาเดียวกันของ ปีที่ผ่านมา ในช่วง 4 เดือน
คื อ สิ ง หาคม-พฤศจิ ก ายน 2554 ก่ อ นการพั ฒ นา
กระบวนการ และ สิงหาคม-พฤศจิกายน 2555 หลังการ
จัดการพัฒนากระบวนการ โดยให้ความส�ำคัญทีช่ ว่ งเวลา

ของการเกิดขึ้นของข่าวในแต่ละปี พบว่ามีการเพิ่มขึ้น
ของปริมาณข่าวทั้งสิ้น จ�ำนวน 523 ข่าว คิดเป็นร้อยละ
86.30 ดังแสดงในตารางที่ 2 และรูปที่ 3  เปรียบเทียบ
จ�ำนวนการเสนอข่าว  ปี พ.ศ. 2554 กับปี พ.ศ. 2555
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบจ�ำนวนข่าวที่เสนอบนเว็บไซต์ ระหว่างปี พ.ศ. 2554 กับ พ.ศ. 2555
จ�ำนวนข่าว (เรื่อง)
เดือน
จ�ำนวนข่าวที่เพิ่ม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
สิงหาคม  
165
270
171
กันยายน  
131
350
219
ตุลาคม
170
263
93
พฤศจิกายน
140
246
106
รวม
606
1,129
523
หมายเหตุ : เปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันระหว่างปี พ.ศ.2554 และ ปี พ.ศ.2555

คิดเป็นร้อยละ
172.73
167.18
54.71
75.71
86.30

รูปที่ 3  เปรียบเทียบจ�ำนวนการเสนอข่าว  ปี พ.ศ. 2554 กับปี พ.ศ. 2555  
การพัฒนาการเสนอข่าวในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
เพือ่ ให้การเลือกดูขา่ วของผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์มคี วามสะดวก
มากยิ่งขึ้น ได้แบ่งประเภทข่าวออกเป็น 11 ประเภท โดย
ผูท้ เี่ สนอข่าวในเว็บไซต์จะต้องเลือกประเภทของข่าวด้วย
ตนเอง อย่างน้อย 1 ประเภทหรืออาจมากกว่านั้นได้
ในกรณีที่ข่าวนั้นมีความเกี่ยวข้องร่วมกันในระหว่าง
ประเภทของข่าว โดยอาศัยหลักการพิจารณา คือ
1. นักศึกษา หมายถึง ข่าวทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรม
นักศึกษาและการประชาสัมพันธ์ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
นักศึกษาซึ่งรวมถึงผลงานความส�ำเร็จจากรางวัลต่างๆ
2.   การรับเข้าศึกษา หมายถึง ข่าวที่เกี่ยวข้อง
กับการรับนักศึกษาทัง้ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา   

3. อาจารย์ / บุ ค ลากร   หมายถึ ง ข่ า วเพื่ อ
การประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์และบุคลากร
หรื อ เป็ น กลุ ่ ม เป้ า หมายที่ จ ะให้ บุ ค ลากรได้ รั บ รู ้ แ ละ
ร่วมกิจกรรม   
4. การวิจัย หมายถึง ข่าวที่มีเนื้อหาในเรื่อง
ผลงานการศึกษา วิจัย พัฒนานวัตกรรม หรือกิจกรรม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานด้านการวิจัย เช่น
อบรม การลงนามความร่วมมือ นิทรรศการผลงาน   
5.   ศิษย์เก่า  หมายถึง  ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
กิ จ กรรมของศิ ษ ย์ เ ก่ า หรื อ การประชาสั ม พั น ธ์ ข อง
หน่วยงานผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศิษย์เก่า  
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6. การอบรม  หมายถึง ข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การอบรมโดยเน้นเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมเพิ่มพูน
ความรูห้ รือการพัฒนางานเพือ่ ให้กลุม่ เป้าหมายได้มาร่วม
กิจกรรมของหน่วยงาน  
7. ประชุมสัมมนา หมายถึง ข่าวสารกิจกรรม
ก่อนหรือหลังการประชุมสัมมนาเพือ่ ให้กลุม่ เป้าหมายได้
รับรูเ้ ป้าหมายวัตถุประสงค์หรือความเคลือ่ นไหวกิจกรรม
8. รางวัลเชิดชูเกียรติ หมายถึง ข่าวสารที่มี
เนื้อหาผลความส�ำเร็จของบุคลากร และนักศึกษา   
9. มข. เพือ่ สังคม หมายถึง ข่าวสารทีส่ นับสนุน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านการช่วยเหลือสังคม
โดยเน้นที่กิจกรรมที่มีผลต่อกลุ่มเป้าหมายประชาชน
เช่น การช่วยเหลือ การด�ำเนินงานด้านสาธารณกุศล
การบริการวิชาการสู่ชุมชน   
10. การท� ำ นุ บ� ำ รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ข่ า วสาร
ด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในส่วนของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ในองค์กร กิจกรรมความร่วมมือ และนโยบายต่างๆ
11. ทัว่ ไป หมายถึง ข่าวสารอืน่ ๆ ทีไ่ ม่เข้าประเภท
หรือเป็นกิจกรรมทีส่ ามารถเกีย่ วข้องกับข่าวหลายประเภท  
จากการแบ่งประเภทข่าวออกเป็น 11 ประเภท
พบว่าแต่ละประเภทมีจ�ำนวนข่าวที่แตกต่างกัน โดยข่าว
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักศึกษาและการประชาสัมพันธ์
ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาซึ่งรวมถึงผลงานความ
ส�ำเร็จจากรางวัลต่างๆ มีปริมาณมากที่สุด ดังในรูปที่ 4

รูปที่ 4  จ�ำนวนการเสนอข่าวแยกตามประเภทของข่าว
ประจ�ำเดือนสิงหาคม 2555
การน�ำเสนอข่าวในหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นมาจาก 2 ส่วนคือ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (กองสือ่ สารองค์กร ส�ำนักงานอธิการบดี)
และผูแ้ ทนคณะหน่วยงานทีไ่ ด้รบั สิทธิ์ โดยเป็นส่วนหนึง่
ในภาระงานที่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านด�ำ เนิ น การ ซึ่ ง การพั ฒ นา
กระบวนการส่งผลให้มีการเสนอข่าวมากขึ้น แต่ทั้งนี้
ยังมีความแตกต่างกันถึงปริมาณการเสนอข่าวของแต่ละ
หน่วยงาน ซึ่งเกิดจากปัจจัยต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาเปรียบเทียบก่อนและหลังพัฒนากระบวนการ
ก่อนการพัฒนากระบวนการ
หลังการพัฒนากระบวนการ
1. มีผู้ได้รับสิทธิ์ในการเสนอข่าว 26 คน ส่วนใหญ่เป็น 1. มีผไู้ ด้รบั สิทธิใ์ นการเสนอข่าวมีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ เป็น
ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน หรือ 55 คน (รวมบุคลากรกองสื่อสารองค์กร) ผู้ปฏิบัติ
เคยเป็นสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ทั้งหมดยังปฏิบัติงานในสังกัดเดิมตามฐานข้อมูล
ขอนแก่นในอดีตซึง่ ปัจจุบนั ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงบุคคล โดยมีสถานะเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และเป็น
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์
2. Username ผู้ได้รับสิทธิ์ในการเสนอข่าวที่ได้รับส่วน 2. Username ผู้ได้รับสิทธิ์ในการเสนอข่าวที่ได้รับ
หนึ่ง มีการส่งมอบไปยังบุคลากรผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ยังคงใช้กับผู้ปฏิบัติคนเดิมเพื่อการเสนอข่าวใน
ในหน่วยงาน หรือใช้สิทธิ์ร่วมกันเมื่อมีการเสนอข่าว เว็บไซต์   แต่มีการขอเพิ่มเติมมาเพื่อให้หน่วยงาน
ในชื่อ login ของ Username นั้นๆ ไม่สามารถระบุได้ ขนาดใหญ่ และมีภารกิจที่ต้องเสนอข่าวจ�ำนวน
ชัดว่า ผู้เสนอข่าวคือใคร
มากขอให้มีผู้ได้รับสิทธิ์มากกว่า 1 คน
3. ฐานข้อมูลที่ไม่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยพบว่า 3. ฐานข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ถูกต้อง
มีบุคลากรที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสังกัด เช่น การย้าย
ในหน่วยงาน การลาออกการเปลี่ยนต�ำแหน่งหน้าที่
4. มีการให้สิทธิ์ใหม่ที่ยังไม่ได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล 4. มีการเพิ่มสิทธิ์ใหม่หลังการพัฒนาโครงการซึ่งได้
ให้ทันสมัย โดยผู้ที่ท�ำหน้าที่ Admin ได้อนุญาตให้มี น�ำไปปรับปรุงฐานข้อมูลแล้ว
การเข้ามาใช้สิทธิ์ตามที่ขอมาจากหน่วยงานแต่ยัง
ไม่ได้บันทึกข้อมูล
5. การใช้รูปแบบของ Username มีความหลากหลาย 5. การใช้ รู ป แบบของ Username เป็ น ไปตามที่
ไม่สามารถบ่งชี้สังกัดได้อย่างชัดเจน ไม่มีรายละเอียด มหาวิทยาลัยก�ำหนดให้กับบุคลากร และนักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์
ซึ่งสามารถสืบค้นเพื่อระบุผู้ปฏิบัติงานได้
6. การให้สทิ ธิใ์ นการเสนอข่าวไม่ได้รบั การกระจายไปยัง 6. การให้สทิ ธิใ์ นการเสนอข่าวได้รบั การกระจายไปยัง
หน่วยงานอย่างทั่วถึงเป็นอุปสรรคในการเสนอข่าว หน่วยงานอย่างทัว่ ถึง โดยหน่วยงานระดับคณะวิชา
และเป็นภาระของหน่วยงานรับผิดชอบ (กองสื่อสาร มีจ�ำนวนร้อยละ 100
องค์กร) ที่ต้องด�ำเนินการเสนอข่าวให้กับหน่วยงาน
ที่ ไม่ได้รับสิทธิ์ท�ำให้ล่าช้า ขาดการมีส่วนร่วม
7. กระบวนการรับสิทธิ์ในการเสนอข่าว ต้นสังกัดของ 7. กระบวนการขอรับสิทธิ์ในการเสนอข่าว ด้วยการ
ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้มีส่วนร่วมในการกลั่นกรองบุคคล
ขอรายชือ่ จากผูบ้ ริหารต้นสังกัด ช่วยให้การด�ำเนิน
งานด้านนโยบายมีความต่อเนื่อง
8. หน่วยงานรับผิดชอบ (กองสือ่ สารองค์กร) ไม่ได้กำ� หนด 8. หน่วยงานรับผิดชอบ (กองสื่อสารองค์กร) มีการ
หลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติของการเสนอข่าวให้กับผู้ได้รับ ก�ำหนดหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติ โดยถ่ายทอดหลัก
สิทธิ์ไว้ ส่งผลให้ไม่มีรูปแบบของการปฏิบัติ ส่งผลให้ เกณฑ์ผ่านกระบวนการอบรมสัมมนา ผู้เข้าอบรม
เว็บเพจของหน้าข่าวแตกต่างกัน ไม่เป็นระเบียบ
มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์
9. ผู้ได้รับสิทธิ์ที่ไม่ได้มีพื้นความรู้ด้านสื่อสารมวลชน 9. ผูไ้ ด้รบั สิทธิม์ พี นื้ ความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั งิ าน
จ�ำนวนหนึ่งขาดทักษะในการเขียนข่าวที่ดี
จากคู่มือ และการอบรม
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การพัฒนากระบวนการน�ำข่าวสารขององค์กรเผยแพร่บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. สรุปและอภิปรายผล
จากการการพัฒนากระบวนการน�ำข่าวสารของ
องค์กรเผยแพร่บนเว็บไซต์ เป็นการสร้างแนวทางเพือ่ น�ำ
ไปสู่การยกระดับคุณภาพการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
อินเตอร์เน็ต โดยการค�ำนึงถึงรูปแบบใหม่ของการสือ่ สาร
เนื้อหาในโลกปัจจุบัน ที่สอดคล้องกับที่มีการศึกษาไว้ว่า
สือ่ เว็บไซต์จะมีการขยายตัวมากขึน้ ด้วยการท�ำหน้าทีเ่ ป็น
แหล่งความรู้และข่าวสารในยุคโลกไร้พรมแดน เป็น
แหล่งแบ่งปันข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เปลี่ยนแปลง
รูปแบบการสื่อสาร (ปณิชา นิติพรมงคล, 2555) นอกจากนี้
ยังเกิดขึ้นด้วยความต้องการของหน่วยงานหรือองค์กร
ที่ ต ้ อ งการสื่ อ สารท�ำความเข้าใจตลอดจนเสริมสร้ า ง
ภาพลักษณ์ โดยมีการปรับทิศทางการประชาสัมพันธ์
โดยหั น มาให้ ค วามสนใจกั บ สื่ อ สารสนเทศยุ ค ใหม่
อย่างเว็บไซต์แต่ด้วยการแข่งขันที่ต้องช่วงชิงผู้รับสื่อ
จึงต้องพัฒนาวิธีการด้วยการยึดแนวทาง ความทันสมัย
เนื้อหาและข้อมูล ความน่าเชื่อถือ การเชื่อมโยงข้อมูล
การปฏิบตั จิ ริง ความเป็นมัลติมเี ดีย การให้ขอ้ มูล การเข้าถึง
ข้อมูล และความหลากหลายของข้อมูล (ปรัชญนันท์
นิลสุข, 2555)
จากการด�ำเนินการพัฒนากระบวนการน�ำข่าวสาร
ขององค์กรเผยแพร่บนเว็บไซต์  เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาสือ่
เพือ่ การประชาสัมพันธ์ ท�ำให้สามารถขยายความร่วมมือ
ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมปฏิบัติงาน
เพิ่มมากขึ้น ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสเข้าสู่
กระบวนการพัฒนาศักยภาพของการเสนอข่าวบนเว็บไซต์
ตามแผนการอบรมสัมมนาโดยมีวทิ ยากรผูเ้ กีย่ วข้องมาให้
ความรู้ ตลอดโครงการจ�ำนวน 3 ครัง้ มีผเู้ ข้าอบรมสัมมนา
ทัง้ สิน้ 60 คน พร้อมทัง้ มีการฝึกปฏิบตั จิ ริงจากการอบรม
เชิงปฏิบตั กิ าร และการฝึกปฏิบตั ดิ ว้ ยคูม่ อื การเรียนรูท้ ไี่ ด้
จัดท�ำขึน้ จนผูเ้ ข้าร่วมอบรมสัมมนาสามารถน�ำไปปฏิบตั ิ
งานได้จริง  จากการจัดท�ำการพัฒนากระบวนการน�ำข่าวสาร
ขององค์กรเผยแพร่บนเว็บไซต์ในระยะเวลา 4 เดือน
(ระหว่าง มีนาคม- มิถนุ ายน 2555 และ สิงหาคม-พฤศจิกายน
2555) แสดงให้เห็นการเพิม่ ขึน้ ของการเสนอข่าวจากเดิม
ถึงร้อยละ 166.90  และในช่วงระยะเวลาเดียวกันของ

ปี 2554 กับปี 2555 (ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม-เดือนพฤศจิกายน)
มีปริมาณการเสนอข่าวแตกต่างกันถึงร้อยละ 86.30
จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณข่าวที่เสนอทาง
เว็บไซต์ แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลบวก
อย่างชัดเจน ทั้งนี้ เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของผู้มีสิทธิ์
ในการเสนอข่าวทีม่ าจากการพัฒนาโครงการในส่วนของ
การออกแบบฐานข้อมูลรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเ์ ป็นผูเ้ สนอข่าวสาร
ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใหม่ ท�ำให้มผี สู้ นใจ
เข้ามาร่วมด�ำเนินการมากขึ้น นอกจากนี้ การมีทักษะ
ในการด�ำ เนิ น งานที่ สู ง ขึ้ น ของผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน ที่ ม าจาก
กระบวนการในการอบรมพั ฒ นาความรู ้ ด ้ ว ยการฝึ ก
ปฏิ บั ติ จ ริ ง และการใช้ คู ่ มื อ ประกอบการปฏิ บั ติ ง าน
สามารถน� ำ ไปศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง พร้ อ มทั้ ง มี
การติดตามให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้กับ
ผู้ที่ปฏิบัติงาน โดยวิทยากร และผู้รับผิดชอบโครงการ
ตลอดจนมีการพัฒนาระบบทางเทคนิคการเสนอข่าว
ในเว็บไซต์ที่มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงใหม่ มีความ
สะดวกในการใช้งานมากขึน้ ส่งผลให้มกี ารกระตุน้ ให้เกิด
การพัฒนางานที่ดียิ่งขึ้น  

5. ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาทักษะการน�ำเสนอข่าวของผู้มีสิทธิ์
เสนอข่าวในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีข้อเสนอ
แนะดังนี้
1. การด�ำเนินโครงการควรมีการพัฒนาที่ต่อ
เนื่องไป ทั้งในด้านการตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ได้รับสิทธิ์
อย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 2 ครั้ ง เพิ่ ม ทั ก ษะประสิ ท ธิ ภ าพของ
ผู้ปฏิบัติให้ความรู้ทบทวนแนวทางอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และการขยายขอบเขตปริมาณของการให้สิทธิ์ในการ
เสนอข่าวไปยังหน่วยงานในระดับย่อยเพื่อเป็นการขยาย
เครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์
2. ติดตามผลงานเพือ่ การประเมิน ถ่ายทอดผล
ให้ผู้แทนหน่วยงาน อาทิ ผู้บริหาร คณบดี ผู้อ�ำนวยการ
ได้ทราบผลการปฏิบัติของผู้แทนของตน  และทราบผล
ภาพรวมของการด�ำเนินงานอันจะส่งผลให้โครงการได้รบั
การสนับสนุนเกิดความยั่งยืน
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3. เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของผูป้ ฏิบตั ิ
งานเพื่อน�ำมาปรับปรุงโครงการต่อไป
4. การปรับปรุงคูม่ อื ให้ทนั สมัยสะดวกในการ
ใช้งานและน�ำคู่มือการปฏิบัติที่ได้จัดท�ำขึ้นเผยแพร่ผ่าน
สื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ต่อไป
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นนวัตกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ 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�ำไปทดลองใช้กับนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 619205 แนวคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การพยาบาล ปีการ
ศึกษาที่ 2/2553 ปรับปรุงและน�ำมาใช้จริงในการเรียนการสอนรายวิชาเดียวกัน ปีการศึกษาที่ 2/2554 เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้ e-Portfolio จ�ำนวน 8 ข้อ (α = 0.91)
2) แบบสอบถามการรับรูป้ ระโยชน์และอุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio จ�ำนวน 8 ข้อ (α = 0.78, 0.84) ตามล�ำดับและ
3) แบบสอบถามแบบปลายเปิด สอบถามความรู้สึกของผู้เรียนก่อนและหลังการใช้ e-Portfolio เก็บรวบรวมข้อมูล
ภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน โดยประเมินผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูล: ข้อมูลทั่วไป
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การใช้ e-Portfolio การรับรู้ประโยชน์
การรับรู้อุปสรรค ความพึงพอใจการใช้ e-Portfolio กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียสัน และใช้การวิเคราะห์เนือ้ หาส�ำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการศึกษา: โดยรวมกลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
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)
การรับรูป้ ระโยชน์ของการใช้ e-Portfolio มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจต่อการใช้ e-Portfolio (r = .563,
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p < .01) ผลลัพธ์การใช้ e-Portfolio มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (r = .480, p < .01) จากการ
วิเคราะห์เนื้อหา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า e-Portfolio เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับรูปแบบการด�ำเนินชีวิต
และช่วยต่อยอดความรู้ของตน สรุป: e-Portfolio เป็นนวัตกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ
ค�ำส�ำคัญ:		 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�ำ

เรมวล นันท์ศุภวัฒน์) (1) กล่าวว่า ปัจจุบันการศึกษา
ทางการพยาบาลและการใช้แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
การสะท้อนความคิด (Reflection) เป็นสิ่งที่ เพื่ อ ใช้ ส ะสมผลงานสะท้ อ นความคิ ด เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ส�ำคัญทีจ่ ะบ่งบอกว่า นักศึกษามีความเข้าใจในเนือ้ หามาก กระบวนการเรี ย นรู ้ ม ากขึ้ น เพราะเป็ น การส่ ง เสริ ม
น้อยเพียงใด แฮริส โดแลน และแฟร์โปร์น (อ้างถึงใน การเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนมากกว่าการสอนใน
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ชั้นเรียนและช่วยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ในการเรียนรู้ของตนเองและมองเห็นความก้าวหน้าของ
ตนเองด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาให้เกิดความ
รับผิดชอบต่อเป้าหมายและคุณภาพของการเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น แฟ้มสะสมงาน เป็น
เครือ่ งมือประเมินตนเองทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการประเมิน
ผลการปฏิ บั ติ ง าน รวมถึ ง การเปลี่ ย นแปลงพั ฒ นา
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ โดยมีผู้ให้ความหมายของแฟ้ม
สะสมงานว่า เป็นการสะสมอย่างมีเป้าหมายของงานเดิม
และงานใหม่ ซึ่ ง เป็ น ผลการเรี ย นรู ้ ข องนั ก ศึ ก ษา
ความก้าวหน้าและความส�ำเร็จตลอดเวลา (2-3)
รายวิชา 619205 แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์
ทางการพยาบาล (Basic Concepts in Nursing Science)
เปิ ด สอนส� ำ หรั บนั กศึ ก ษาพยาบาลศาสตร์ ชั้ นปี ที่ 2
มีเนื้อหารายวิชาเกี่ยวกับ วิวัฒนาการและความสัมพันธ์
ของการพยาบาลในฐานะศาสตร์และวิชาชีพ แนวคิด
หลั ก และความ สั ม พั น ธ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คน สุ ข ภาพ
สิง่ แวดล้อม การพยาบาล ตลอดจนขอบเขตและเป้าหมาย
ของวิชาชีพ การจ�ำแนกประเภทของฐานความคิดทางการ
พยาบาล ทฤษฎีทางการพยาบาลในแต่ละฐานความคิด
ได้แก่ ฐานความคิดของการปฏิสัมพันธ์ ฐานความคิด
ความต้องการของมนุษย์ ฐานความคิดการดูแล และฐาน
ความคิดทฤษฎีระบบ กระบวนการพยาบาล วิธกี ารได้มา
ซึ่งองค์ความรู้และการน�ำไปใช้ การจัดการเรียนการสอน
ส่วนใหญ่เป็นการบรรยายเนื้อหาประกอบสื่อการสอน
จะเห็นได้ว่ามีเนื้อหารายวิชาดังกล่าวมีความ
เป็นนามธรรมสูง ดังนั้นการน�ำแฟ้มสะสมงานมาใช้ใน
การสอน ผูส้ อนสามารถประเมินและทบทวนว่ากิจกรรม
การสอนต่างๆ ได้บรรลุวตั ถุประสงค์ของวิชา และเพือ่ ให้
นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี และน�ำไป
ประยุกต์ในการจัดการตนเองในชีวติ ประจ�ำวันได้ ในการ
วัดผลของวิชาดังกล่าว มีการประเมินผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียน โดยการสอบและการประเมินผลการใช้ Electronic
Learning Portfolio (e-Portfolio) เพื่อสะท้อนคิดจาก
ผูเ้ รียนทีแ่ ท้จริง ดังที่ อุทมุ พร (ทองอุไร) จามรมาน (4) ได้
กล่าวไว้วา่ การใช้แฟ้มสะสมงานเป็นการน�ำสาระเนือ้ หา
มาสู่ความคิด ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าของแฟ้ม

มีการพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญาไป
พร้อมๆ กัน และเป็นเทคนิคการประเมินผลด้วย นอกจาก
นีก้ ารใช้แฟ้มสะสมงานยังท�ำให้นกั ศึกษามีพฒ
ั นาการใน
หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตนเอง แม้ ว ่ า อาจท�ำ ให้
นักศึกษาบางคนเกิดความวิตกกังวล แต่การใช้แฟ้มสะสม
งานจะกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการยอมรับในความรับ
ผิดชอบ ซึ่งจะเป็นการเตรียมนักศึกษาในการท�ำงานภาค
ปฏิบัติ (เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ และคณะ (5) นอกจากนี้ยัง
เป็นการแสดงผลงานของนักศึกษาที่มีการจัดเก็บอย่างมี
เป้าหมายเพือ่ บรรยายให้เห็นการสะท้อนคิดของนักศึกษา
ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการเรียนในขอบเขต
เนื้อหาที่ก�ำหนด ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา
ในการประเมินความก้าวหน้าทางความรู้ และความ
สามารถของตนเองช่วยให้นักศึกษาเกิดการสะท้อนคิด
ความเป็ น ตั ว ตน เกิ ด ความเชื่ อ มั่ น อี ก ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยให้
นักศึกษาได้แสดงถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ท�ำความ
เข้าใจ (6)
อย่างไรก็ตามมีงานวิจัยด้านนี้ค่อนข้างจ�ำกัด
ท�ำให้ไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์มากนัก ผู้วิจัยจึงพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ให้ชื่อว่า
แฟ้มสะสมงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Learning
Portfolio: e-Portfolio) โดยมีการมอบหมายให้ท�ำผลงาน
ในบางประเด็น แทนการมอบหมายงานแบบเดิมๆ ผู้วิจัย
มีความสนใจศึกษา ความพึงพอใจ ผลลัพธ์ของการใช้
e-Portfolio ในด้านการรับรูป้ ญ
ั หาและอุปสรรค ตลอดจน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์
ทางการพยาบาล
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาระดับคะแนน e-Portfolio การรับ
รู้ประโยชน์และอุปสรรคการใช้ e-Portfolio
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษา
พยาบาลศาสตร์ที่มีต่อการใช้ e-Portfolio
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์
ของการใช้ e-Portfolio การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้
อุปสรรค ความพึงพอใจ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในรายวิชาแนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ Descriptive
Correlation Research การศึกษาผลลัพธ์ของการใช้
e-Portfolio ในรายวิชาแนวคิดพืน้ ฐานของศาสตร์ทางการ
พยาบาล ส�ำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชัน้ ปีที่ 2 ปีการ
ศึกษาที่ 2/2554 ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี รวบรวมข้อมูลภายหลังจากการสอบ
ปลายภาค
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
ผลลัพธ์การใช้ e-Portfolio หมายถึง ผลงาน
ที่เกิดจากการใช้ e-Portfolio ที่สะสมงานการสะท้อน
ความคิดของนักศึกษาในการเรียนแต่ละหัวข้อที่ผู้สอน
ก� ำ หนดให้ ส ะท้ อนคิด สามารถวัดได้ด้วยค่าคะแนน
การประเมิน e-Portfolio ที่ก�ำหนดให้ในการประเมินผล
วิชา 619205 แนวคิดพืน้ ฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล
โดยอาจารย์ ผู ้ ส อนในรายวิ ช าทั้ ง หมด จากนั้ น น� ำ ผล
คะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย
การรั บ รู ้ ป ระโยชน์ ข องการใช้ e-Portfolio
หมายถึง ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประโยชน์ในการ
ใช้ e-Portfolio ในการสะท้อนคิด แบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ
1) ด้านการเรียนรู้ และ 2) การพัฒนาตนเองของนักศึกษา
วัดโดยใช้แบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั ดัดแปลงมาจากแบบสอบถาม
การรับรู้ประโยชน์ในการใช้แฟ้มสะสมงานของ เรมวล
นันท์ศุภวัฒน์ และคณะ (5)
การรับรูอ้ ปุ สรรคของการใช้ e-Portfolio หมาย
ถึ ง ความคิ ด เห็ น ของนักศึกษาต่ออุปสรรคในการใช้
e-Portfolio ในการสะท้อนคิด แบ่งออกเป็น 4 ด้านคือ
1) ด้านเวลา 2) ด้านภาระงาน 3) ด้านความสามารถส่วน
บุคคล และ 4) ด้านข้อจ�ำกัดของการเรียนในรายวิชา
วัดโดยใช้แบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั ดัดแปลงมาจากแบบสอบถาม
การรับรู้อุปสรรคในการใช้แฟ้มสะสมงานของ เรมวล
นันท์ศุภวัฒน์ และคณะ (5)
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e-Portfolio การรั บ รู ้ ป ระโยชน์ แ ละอุ ป สรรคการใช้
e-Portfolio 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ที่มีต่อการใช้ e-Portfolio และ 3) ศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ของการใช้ e-Portfolio การรับรู้
ประโยชน์ การรับรูอ้ ปุ สรรค ความพึงพอใจ กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นในรายวิ ช าแนวคิ ด พื้ น ฐานของศาสตร์
ทางการพยาบาล มีระเบียบและวิธีวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
จ�ำนวน 47 คน ของส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในปีการศึกษา 2/2554
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์
ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 619205 แนวคิดพื้นฐาน
ของศาสตร์ทางการพยาบาล (Basic Concepts in Nursing
Science) ในปีการศึกษา 2/2554 ค�ำนวณโดยใช้สูตรของ
Yamane (1967) n = N/ 1 + N (e2)
เมื่อ
n = จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง
N = จ�ำนวนประชากร
e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้มีได้ (0.05)
ดังนัน้ กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เท่ากับ
42 คน โดยนักศึกษาท�ำสัญญาการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้
โดยความสมัครใจของผู้เรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. โปรแกรม e-Portfolio
2. แบบประเมิ น การใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่
ก�ำหนดไว้ในการประเมินผลวิชา 619205 แนวคิดพืน้ ฐาน
ของศาสตร์ทางการพยาบาล (Basic Concepts in Nursing
Science) จ�ำนวน 5 แบบฝึกหัด (รายละเอียดการให้
คะแนน ดังแสดงในตารางที่ 1)
3. แบบสอบถามข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม
4. แบบสอบถามการรั บ รู ้ ป ระโยชน์ และ
อุปสรรค ที่ผู้วิจัยดัดแปลงมาจากแบบสอบถามการรับรู้
2. วิธีการศึกษา
ประโยชน์ และอุปสรรค ของเรมวล นันท์ศุภวัฒน์ และ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey คณะ (5)
research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับคะแนน
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ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ของการใช้แฟ้มสะสมงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรค
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

4.1 แบบสอบถามการรับรู้ประโยชน์ เป็น
แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
ประโยชน์ของ
		 การใช้ e-Portfolio ทีม่ ตี อ่ การเรียนรูข้ อง
นักศึกษา จ�ำนวน 4 ข้อ ซึ่งเป็นมาตรวัดแบบประมาณค่า
(Likert scale) 1-5 ความหมายและเกณฑ์การให้คะแนน
(ดังแสดงในตารางที่ 2)
4.2 แบบสอบถามการรับรู้อุปสรรค เป็น
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับ
		 อุปสรรคของการใช้ e-Portfolio ทีม่ ตี อ่
การเรียนรู้ของนักศึกษา จ�ำนวน 4 ข้อ ซึ่งเป็นมาตรวัด
แบบประมาณค่า (Likert scale) 1-5 ความหมายและเกณฑ์
การให้คะแนน (ดังแสดงในตารางที่ 3)
5. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รียนต่อ
การใช้ e-Portfolio จ�ำนวน 8 ข้อ ซึ่งเป็นมาตรวัดแบบ
ประมาณค่า (Likert scale) 1-5 ความหมายและเกณฑ์
การให้คะแนน (ดังแสดงในตารางที่ 4)
6. แบบสอบถามปลายเปิด ถามผูเ้ รียนถึงความ
รู้สึกก่อนและหลังเรียนรายวิชา 619205 แนวคิดพื้นฐาน
ของศาสตร์ทางการพยาบาล
7. คะแนนประเมิ น ผลส� ำ เร็ จ ของงานจาก
e-Portfolio จ�ำนวน 5 ชิ้นงานๆ ละ 5 คะแนน รวม 25
คะแนน มีเกณฑ์การให้คะแนน (ดังแสดงในตารางที่ 1)
8. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 619205
แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล เป็นไปตาม
ระเบี ย บการวั ด และประเมิ น ผลของมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยท�ำการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
วิจัย โดยทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับ
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
จ�ำนวน 47 คน ในปีการศึกษาที่ 2/2553 โดยใช้สมั ประสิทธิ์
สหสั ม พั น ธ์ ข องครอนบาร์ ค (Cronbach’s alpha
co-efficient) ผลเป็นดังนี้
1) ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยรวม
การรับรู้ประโยชน์ของผู้เรียนต่อการใช้ เท่ากับ 0.97

2) ค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามการรับรู้
อุปสรรคของผู้เรียนต่อการใช้ เท่ากับ 0.94
3) ค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อการใช้ e-Portfolio เท่ากับ 0.78
การเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การพั ฒ นาโปรแกรม e-Portfolio
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ประชุมปรึกษาร่วมกับทีมผู้สอนเพื่อขอ
ความเห็นและความเป็นไปได้ในการพัฒนาโปรแกรม
2. ออกแบบโปรแกรมการบันทึกบน Story
board
3. น� ำเสนอ Story board ต่ อ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
จ�ำนวน 3 ท่าน วิพากษ์เพื่อการพัฒนา
4. น�ำผลการวิพากษ์ไปปรับปรุง
5. ผู้วิจัยน�ำ Story board ไปสร้างโปรแกรม
โดยใช้ PHP ซอฟแวร์ mySQL เป็นฐานข้อมูลและ server
Apache
ระยะที่ 2 เป็นการทดสอบการใช้ e-Portfolio
โดยการน�ำโปรแกรมส�ำเร็จรูปทีส่ ร้างเสร็จแล้วไปทดลอง
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�ำไปใช้ (Do) ผู้วิจัยมีการ
ประเมินผลจากผู้ใช้ตลอดเวลา โดยเปิดการรับความ
คิดเห็นผ่านระบบเครือข่าย (Check) แล้วน�ำไปปรับปรุง
เพิ่มเติม แก้ไข ตามที่ได้รับการ feedback จากผู้ใช้งาน
(Act)
เนื่องจากการให้ค�ำติชมจากอาจารย์ผู้สอนและ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน รวมทั้งการสะท้อนคิดมีความส�ำคัญ
ต่อกระบวนการเรียนการสอนโดยวิธีนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการ
ควบคุมคุณภาพดังนีค้ อื เปิดโอกาสให้เพือ่ นร่วมชัน้ เรียน
เข้ามาติชม และให้ขอ้ คิดซึง่ กันและกัน โดยอาจารย์ผสู้ อน
เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพการติชม และควบคุมให้การ
สะท้อนคิดเป็นไปตามกรอบค�ำถาม โดยเน้นให้ผู้เรียน
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สะท้ อ นคิ ด วิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ค�ำ พู ด ของตนเอง ไม่ ไ ป
คั ด ลอกความคิ ด ของคนอื่ น มาเป็ น ของตนหากน� ำ
บทความมาจากที่ใดให้ระบุแหล่งอ้างอิง เพราะเป็นเรื่อง
ของคุณธรรม จริยธรรมของการเขียนผลงานที่ผู้สอน
ให้ความส�ำคัญ
ระยะที่ 3 ขั้ น น� ำ ไปใช้ จ ริ ง กั บ นั ก ศึ ก ษา
พยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
619205 แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล
(Basic Concepts in Nursing Science) ในปีการศึกษา
2/2554
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง เกรดเฉลีย่ สะสม
การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค ความพึงพอใจ
ผลลัพธ์การใช้ e-Portfolio กับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนใน
รายวิชาแนวคิด พืน้ ฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล โดย
ใช้ Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient
ก�ำหนดระดับความมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05
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ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 94.44 เป็น
เพศหญิง มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 2.50/4.00 จ�ำนวน
24 คน คิดเป็นร้อยละ 63.10 นักศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ
81.60 ชอบเรียนวิชา 619205 แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์
ทางการพยาบาลมากที่สุด และให้เหตุผล 3 ล�ำดับแรกที่
ชอบวิชานีไ้ ด้แก่ 1) อาจารย์มวี ธิ กี ารสอนอย่างสร้างสรรค์
และหลากหลาย (ร้อยละ 71.10) 2) เป็นวิชาที่สามารถน�ำ
ไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้ (ร้อยละ 57.90) และ 3) มีวธิ กี าร
วัดและประเมินผลที่หลากหลาย (ร้อยละ 42.10) มีเพียง
1 รายเท่านั้นที่ไม่ชอบรายวิชานี้ โดยให้เหตุผลว่าเนื้อหา
วิชายากต่อการท�ำความเข้าใจ (แสดงในตารางที่ 5)

ผลลัพธ์การใช้ e-Portfolio และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในรายวิชา 619205 แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการ
พยาบาล
ในภาพรวมผู้เรียนมีผลลัพธ์ทางการเรียนจาก
การแบบฝึกหัดที่มอบหมายให้ท�ำบน e-Portfolio ใน
ระดับสูง (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
3. ผลการศึกษา
เฉลีย่ คิดเป็นร้อยละ 89.46 จากคะแนนเต็ม (100 คะแนน)
หลังจากพัฒนาโปรแกรม e-Portfolio ผู้วิจัย (แสดงในตารางที่ 6)
ได้ ด� ำ เนิ น การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของโปรแกรม
e-Portfolio โดยน�ำไปทดลองใช้ในการจัดการเรียนการสอน การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค และความพึงพอใจ
ส�ำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา ของผู้เรียนต่อการใช้ e-Portfolio
2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายวิชา 619205
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บตามเกณฑ์ แ ละการให้
แนวคิ ด พื้ น ฐานของศาสตร์ ท างการพยาบาล (Basic ความหมายของคะแนน พบว่ า ผู ้ เ รี ย นมี ค วามเห็ น ว่ า
Concepts in Nursing Science) และน� ำ โปรแกรม การใช้ e-Portfolio มีประโยชน์ในระดับมาก ถึงมากที่สุด
ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้จริงกับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ตามล�ำดับ ดังนี้ 1) การใช้ e-Portfolio ท�ำให้ได้เรียนรูอ้ ย่าง
ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554 รายวิชา 619205 แนวคิด อิสระ (Mean = 4.62± 0.46) 2) การใช้ e-Portfolio เป็น
พื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล (Basic Concepts in เครือ่ งมือทีด่ ใี นการสนับสนุนเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (Mean =
Nursing Science) จ�ำนวน 47 คน ได้รบั แบบสอบถามกลับ 4.52± 0.49) 3) การใช้ e e-Portfolio มีประโยชน์ต่อ
จ�ำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 90.48 ของจ�ำนวนกลุ่ม การพัฒนาตนเอง (Mean = 4.42± 0.50) และ 4) Feedback
ของอาจารย์ แ ละเพื่ อ นท� ำ ให้ เ กิ ด ความท้ า ทายอยาก
ตัวอย่างที่ค�ำนวณได้
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง (Mean = 4.04± 0.69)
(แสดงในตารางที่ 7)
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ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ของการใช้แฟ้มสะสมงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรค
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เมื่อเปรียบเทียบตามเกณฑ์และการให้ความ
หมายของคะแนน พบว่าผูเ้ รียนมีการรับรูอ้ ปุ สรรคต่อการ
ใช้ e-Portfolio ในระดับปานกลาง ตามล�ำดับดังนี้ 1) เวลา
เป็นอุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio (Mean = 3.08 ± 0.93)
2) ภาระงานที่มอบหมายในรายวิชานี้มีจำ� นวนมาก เป็น
อุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio (Mean = 2.98 ± 0.84)
3) Feedback ของอาจารย์และเพือ่ นท�ำให้เกิดความเครียด
และไม่อยากแสวงหาความรูเ้ พิม่ เติม (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�ำดับความพึงพอใจ 3 ล�ำดับ
แรกได้แก่ 1) การฝากข้อมูลถึงอาจารย์และผู้ดูแลระบบ
มี ค วามสะดวกใช้ ง านได้ ง ่ า ย (Mean = 4.60±0.57)
2) การเปลี่ยนรหัสผ่านมีความสะดวกใช้งานได้ง่าย (Mean
= 4.52±0.71) และ 3) การแสดงความคิดเห็นมีความสะดวก
ใช้งานได้ง่าย (Mean = 4.50±0.62) (แสดงในตารางที่ 9)
นอกจากนี้ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ
การใช้ e-Portfolio ในภาพรวมนักศึกษามีความเห็นว่า
การใช้ e-Portfolio มี ค วามแปลกใหม่ เ พราะผู ้ เ รี ย น
สามารถเข้าไปตอบได้ตลอดเวลาทีต่ อ้ งการ สามารถติดต่อ
กั บ อาจารย์ ไ ด้ ง ่ า ย ต่ า งจากการใช้ e-Learning และ
ยังสามารถแบ่งปันข้อมูลกับเพื่อนคนอื่นๆ ช่วยให้ตน
สามารถคิดและวิเคราะห์ มีทักษะในการเขียนมากขึ้น
และอาจารย์ไม่ได้ตดั สินการให้คะแนนจากการส่งผลงาน
ครัง้ แรก อาจารย์เปิดโอกาสให้เข้าไปแก้ไข เพิม่ เติมข้อมูล
ได้ตลอดเวลา จนกว่าจะถึงวันครบก�ำหนดส่ง มีนกั ศึกษา
จ�ำนวนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า ตนติดนิสัยว่าในวัน
หนึ่งๆ ตนจะต้องเข้าไปใช้ e-Portfolio และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเพื่อนๆ (แสดงในตารางที่ 10)
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่างตัวแปรที่ศึกษากับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ผลการวิจยั พบว่าเกรดเฉลีย่ สะสมความสัมพันธ์
ทางลบกั บ การรั บ รู ้ อุ ป สรรคต่ อ การใช้ e-Portfolio
อย่างมีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับ .05 (r = -.387, p < .05) เกรดเฉลีย่
สะสมมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ความพึ ง พอใจต่ อ

การใช้ e-Portfolio อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05 (r =.406,
p <.05) การรับรู้ประโยชน์ของการ e-Portfolio มีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจต่อการใช้ e-Portfolio
อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .01 (r =.563, p < .01) ผลลัพธ์
การใช้ e-Portfolio มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาแนวคิดพืน้ ฐานของศาสตร์ทางการ
พยาบาล .01 (r =.480, p < .01) (แสดงในตารางที่ 11)

4. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey
research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับคะแนน
e-Portfolio การรั บ รู ้ ป ระโยชน์ แ ละอุ ป สรรคการใช้
e-Portfolio 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล
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�ำนวน 38
คน คิดเป็นร้อยละ 90.48 จากจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างที่
ค�ำนวณได้ นักศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 94.44 เป็นเพศหญิง
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�ำความเข้าใจ
2. ในภาพรวมผู้เรียนมีผลลัพธ์ทางการเรียน
จากการแบบฝึกหัดที่มอบหมายให้ท�ำบน 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�ำดับดังนี้
1) การใช้ e- Portfolio ท�ำให้ได้เรียนรูอ้ ย่าง
อิสระ 2) การใช้ e-Portfolio เป็นเครื่องมือที่ดีในการ
สนับสนุนเรียนรู้ด้วยตนเอง 3) การใช้ e- Portfolio
มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง และ 4) Feedback ของ
อาจารย์และเพื่อนท�ำให้เกิดความท้าทายอยากแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง
4. ผู ้ เ รี ย นมี ก ารรั บ รู ้ อุ ป สรรคต่ อ การใช้
e- Portfolio ในระดับปานกลาง ตามล�ำดับดังนี้ 1) เวลา
เป็นอุปสรรคต่อการใช้ e- Portfolio 2) ภาระงานที่มอบ
หมายในรายวิชานี้มีจ�ำนวนมาก เป็นอุปสรรคต่อการใช้
e- Portfolio 3) Feedback ของอาจารย์และเพือ่ นท�ำให้เกิด
ความเครียดและไม่อยากแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และ
4) ความสามารถส่ ว นบุ ค คลเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การใช้
e- Portfolio
5. ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
การใช้โปรแกรม e- Portfolio ในระดับมากทีส่ ดุ ความพึง
พอใจ 3 ล�ำดับแรกได้แก่ 1) การฝากข้อมูลถึงอาจารย์และ
ผู้ดูแลระบบมีความสะดวกใช้งานได้ง่าย 2) การเปลี่ยน
รหัสผ่านมีความสะดวกใช้งานได้ง่าย และ 3) การแสดง
ความคิดเห็นมีความสะดวกใช้งานได้ง่าย
6. ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาต่ อ การใช้
e-Portfolio ในภาพรวมนักศึกษามีความเห็นว่าการใช้
e-Portfolio มีความแปลกใหม่เพราะผูเ้ รียนสามารถเข้าไป
ตอบได้ตลอดเวลาที่ต้องการ สามารถติดต่อกับอาจารย์
ได้งา่ ย ต่างจากการใช้ e-Learning และยังสามารถแบ่งปัน
ข้ อ มู ล กั บ เพื่ อ นคนอื่ น ๆ ช่ ว ยให้ ต นสามารถคิ ด และ
วิเคราะห์ มีทักษะในการเขียนมากขึ้น และอาจารย์ไม่ได้
ตัดสินการให้คะแนนจากการส่งผลงานครั้งแรก อาจารย์
เปิดโอกาสให้เข้าไปแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลได้ตลอดเวลา
จนกว่าจะถึงวันครบก�ำหนดส่ง มีนักศึกษาจ�ำนวนหนึ่ง
แสดงความคิดเห็นว่า ตนติดนิสัยว่าในวันหนึ่งๆ ตนจะ
ต้องเข้าไปใช้ e-Portfolio และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เพื่อนๆ
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7. เกรดเฉลี่ยสะสมความสัมพันธ์ทางลบกับ
การรับรู้อุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เกรดเฉลี่ยสะสมความสัมพันธ์ทาง
บวกกับความพึงพอใจต่อการใช้ e-Portfolio อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 การรับรูป้ ระโยชน์ของการใช้
e-Portfolio มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจต่อ
การใช้ e-Portfolio อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผลลัพธ์การใช้ e-Portfolio มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา 619205แนวคิดพื้นฐาน
ของศาสตร์ทางการพยาบาล อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
อภิปรายผล
การศึกษาผลลัพธ์ของการใช้หลักฐานการเรียน
รูแ้ บบอิเล็กทรอนิกส์ ในรายวิชา 619205 แนวคิดพืน้ ฐาน
ของศาสตร์ ท างการพยาบาล ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล
ศาสตร์ ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้
ดังนี้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ คะแนน e-Portfolio
การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคการใช้ e-Portfolio
ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ พ บว่ า ผู ้ เ รี ย นมี ค วามเห็ น
ว่าการใช้ e-Portfolio มีประโยชน์ในระดับมาก-มากที่สุด
ตามล�ำดับดังนี้ 1) การใช้ e-Portfolio ท�ำให้ได้เรียนรูอ้ ย่าง
อิสระ 2) การใช้ e-Portfolio เป็นเครื่องมือที่ดีในการ
สนับสนุนเรียนการรู้ด้วยตนเอง 3) การใช้ e-Portfolio มี
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง และ 4) Feedback ของ
อาจารย์และเพื่อนท�ำให้เกิดความท้าทายอยากแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง
ผลการศึกษาครัง้ นีส้ อดคล้องกับการศึกษาของ
เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ และคณะ (5) น�ำแฟ้มสะสมงานไป
ใช้ในการเรียนกระบวนรายวิชา 558441 ภาวะผู้น�ำและ
การจัดการทางการพยาบาล โดยพบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีการ
รับรูป้ ระโยชน์ตอ่ การใช้แฟ้มสะสมงานในระดับมาก และ
มีการรับรู้อุปสรรคต่อการใช้แฟ้มสะสมงานในระดับ
ปานกลาง (5) ถึงแม้จะเป็นการศึกษาในรายวิชาที่ต่างกัน
วิธกี ารเรียนทีแ่ ตกต่างกันคือผูว้ จิ ยั ใช้การเรียนการสอนใน
รูปแบบของแฟ้มสะสมงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่ก็
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ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ของการใช้แฟ้มสะสมงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรค
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เป็นการยืนยันว่าแฟ้มสะสมงาน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ
ดั้งเดิมหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ล้วนแล้วแต่มีคุณค่า
ทั้ ง ระดั บ ที่ เ ป็ น กระบวนการเรี ย นรู ้ แ ละผลลั พ ธ์ ข อง
งาน การท�ำ e-Portfolio ช่วยให้นักศึกษาประเมินตนเอง
ประเมิ น ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู ้ เ รี ย นและอาจารย์ ผู ้ ส อน
มี ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ข องการเรี ย นรู ้ ที่ แ สดงความ
สามารถของผูเ้ รียน สอดคล้องกับค�ำกล่าวของ แสงเดือน
คงนาวัง (7) ทีก่ ล่าวว่าการใช้แฟ้มสะสมงานช่วยให้ผเู้ รียน
ได้ เ รี ย นตามอั ธ ยาศัย ตามความสนใจ และผู้เรียนได้
มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินความก้าวหน้าของ
ผลงานตนเอง ได้มโี อกาสเรียนรูจ้ ากผลงานของเพือ่ นร่วม
ชั้นเรียน รวมทั้งได้ใช้ทักษะทั้ง 4 อย่างครบถ้วน (พูด ฟัง
อ่าน และเขียน) นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้เติมเต็มทักษะ
ด้านการคิดวิเคราะห์ (7) ดังนัน้ การใช้ e-Portfolio จึงเป็น
เครื่องมือที่มีความทันสมัย เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
ที่ผู้สอนสามารถใช้ส�ำหรับการประเมินความต้องการ
ในการเรียนรู้และประเมินผลลัพธ์ของผู้เรียนได้ด้วย (8)
ผลของการวิจยั ครัง้ นีเ้ มือ่ พิจารณารายด้านแล้ว
พบว่ า กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี ก ารรั บ รู ้ ป ระโยชน์ ข องการใช้
e-Portfolio ในระดับมากที่สุด อยู่ 2 ด้าน ได้แก่ 1) การใช้
e-Portfolio ท�ำให้ได้เรียนรู้อย่างอิสระ 2) การใช้ e-Portfolio
เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ดี ใ นการสนั บ สนุ น เรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเอง
ผลการวิ จั ย นี้ ส นั บ สนุ น แนวคิ ด ทางการศึ ก ษาที่ ว ่ า
การจัดการเรียนการศึกษาควรเน้นการใช้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง การเรียนการสอนโดยใช้ e-Portfolio นั้น
นักศึกษาได้มโี อกาสได้เรียนรูอ้ ย่างอิสระภายใต้กรอบของ
งานทีม่ อบหมายให้ และยังเห็นความก้าวหน้าของตนเอง
บทบาทของผู้สอนเป็นเพียงการสะท้อนคิด ให้ข้อเสนอ
แนะ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดและสามารถน�ำ
ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนได้ทกุ วิชา สอดคล้องกับ ไรอัน
และคาร์ลตัน (9) ที่กล่าวว่า การสะท้อนคิดของผู้สอน
เป็นการเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้เรียนรูเ้ พิม่ เติมด้วยตนเอง
อย่างอิสระ และสามารถน� ำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้เรียนคนอื่นๆได้ด้วย
ส่วนข้อค�ำถามการรับรู้ประโยชน์ของการใช้
e-Portfolio ที่กลุ่มตัวอย่างประเมินในระดับมาก ได้แก่
การใช้ e-Portfolio มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง และ
Feedback ของอาจารย์และเพื่อนท�ำให้เกิดความท้าทาย

อยากแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง ผลการวิจัยนี้
ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ เรมวล นันท์ศภุ วัฒน์ และ
คณะ (5) ที่พบว่าผู้เรียนรับรู้ประโยชน์ของการใช้แฟ้ม
สะสมงานต่อการพัฒนาตนเองมากที่สุด ทั้งนี้สามารถ
อธิบายได้วา่ การใช้แฟ้มสะสมงานในรูปของอิเล็กทรอนิกส์
อาจมีอปุ สรรคบ้างส�ำหรับผูเ้ รียนทีย่ งั ไม่คนุ้ เคยกับการใช้
เทคโนโลยี และการสะท้อนคิดเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝน
และถ่ายทอดออกมาด้วยการเขียน ดังนั้นจึงมีผู้เรียน
บางส่วนสะท้อนว่าการใช้ e-Portfolio ช่วยพัฒนาทักษะ
การเขียนเป็นอย่างมาก ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
มิทเชล (10) ที่พบว่าการสะท้อนคิดมีความสัมพันธ์ทาง
บวกระหว่ า งทั ก ษะการเขี ย นและความรู ้ สึ ก เกี่ ย วกั บ
การประเมินแฟ้มสะสมงาน
นอกจากนี้ ผลการวิจัยนี้ยังพบว่าผู้เรียนมีการ
รับรู้อุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio ในระดับปานกลาง
ตามล�ำดับดังนี้ 1) เวลาเป็นอุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio
2) ภาระงานที่มอบหมายในรายวิชานี้มีจำ� นวนมาก เป็น
อุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio 3) Feedback ของอาจารย์
และเพื่อนท�ำให้เกิดความเครียดและไม่อยากแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติม และ 4) ความสามารถส่วนบุคคลเป็น
อุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio ผลการวิจยั นีไ้ ม่สอดคล้อง
กับการศึกษาของ เรมวล นันท์ศภุ วัฒน์และคณะ (5) ทีพ่ บ
ว่าผูเ้ รียนรับรูอ้ ปุ สรรคต่อการใช้แฟ้มสะสมงานในระดับ
มาก และแม้วา่ ผลการวิจยั จะพบว่านักศึกษามีความเครียด
ความวิตกกังวลในระดับปานกลาง ทั้งนี้อธิบายได้ว่า
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งยังต้อง
ปรับตัวต่อการเรียนในระดับอุดมศึกษา มีปัญหาในการ
บริหารเวลา ตลอดจนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยพบว่าผู้เรียน “ไม่รู้ว่า
จะสะท้อนคิดอย่างไร” “กลัวสะท้อนไม่ตรงประเด็น” จึง
ส่งผลให้ผู้เรียนมีการรับรู้อุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio
ในระดับปานกลาง
อาจกล่าวโดยสรุปว่า การใช้ e-Portfolio มี
ประโยชน์มากกว่าอุปสรรค ทัง้ นีอ้ ธิบายได้วา่ การใช้แฟ้ม
สะสมงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นนวัตกรรมใหม่
ที่ปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตของวัยรุ่น ซึ่งมีความพึงพอใจใน
การใช้เทคโนโลยีในการเรียน ดังนั้น e-Portfolio จึงช่วย
ในการพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรับผิดชอบต่อเป้าหมาย
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และคุณภาพของการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ให้ดียิ่งขึ้น การสะท้อนความคิดเป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่จะบ่ง
บอกว่า นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหามากน้อยเพียงใด
และยังท�ำให้นกั ศึกษามีพฒ
ั นาการในหน้าทีแ่ ละความรับ
ผิดชอบตนเอง แต่การใช้แฟ้มสะสมงานจะกระตุ้นให้
นั ก ศึ ก ษาเกิ ด การยอมรั บ ในความรั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ ง จะ
เป็นการเตรียมนักศึกษาในการท�ำงานภาคปฏิบตั ิ นอกจาก
นี้ยังเป็นการแสดงผลงานของนักศึกษาที่มีการจัดเก็บ
อย่ า งมี เ ป้ า หมายเพื่ อ บรรยายให้ เ ห็ น การสะท้ อ นคิ ด
(Reflection) ของนักศึกษา ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์
ของการเรียนในขอบเขตเนือ้ หาทีก่ ำ� หนด ซึง่ จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อนักศึกษาในการประเมินความก้าวหน้าทาง
ความรู้ และความสามารถของตนเองช่วยให้นักศึกษา
เกิดการสะท้อนคิดความเป็นตัวตน (Self-reflection)
เกิดความเชื่อมั่น อีกทั้งยังช่วยให้นักศึกษาได้แสดงถึง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ท�ำความเข้าใจ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษา
พยาบาลศาสตร์ที่มีต่อการใช้ e-Portfolio
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าในภาพรวมนักศึกษา
มีความพึงพอใจต่อการใช้ e-Portfolio ในระดับมากที่สุด
ความพึงพอใจ 3 ล�ำดับแรกได้แก่ 1) การฝากข้อมูลถึง
อาจารย์และผู้ดูแลระบบมีความสะดวกใช้งานได้ง่าย
2) การเปลี่ยนรหัสผ่านมีความสะดวกใช้งานได้ง่าย และ
3) การแสดงความคิดเห็นมีความสะดวกใช้งานได้ง่าย
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพที่ ผู ้ เ รี ย นประเมิ น ผล
ว่าการใช้ e-Portfolio มีความแปลกใหม่ เพราะผู้เรียน
สามารถเข้าไปตอบได้ตลอดเวลาทีต่ อ้ งการ สามารถติดต่อ
กั บ อาจารย์ ไ ด้ ง ่ า ย ต่ า งจากการใช้ e-Learning และ
ยังสามารถแบ่งปันข้อมูลกับเพื่อนคนอื่นๆ ช่วยให้ตน
สามารถคิดและวิเคราะห์ มีทักษะในการเขียนมากขึ้น
และอาจารย์ไม่ได้ตดั สินการให้คะแนนจากการส่งผลงาน
ครัง้ แรก อาจารย์เปิดโอกาสให้เข้าไปแก้ไข เพิม่ เติมข้อมูล
ได้ตลอดเวลา จนกว่าจะถึงวันครบก�ำหนดส่ง มีนกั ศึกษา
จ�ำนวนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า ตนติดนิสัยว่าในวัน
หนึ่งๆ ตนจะต้องเข้าไปใช้ e-Portfolio และแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ บั เพือ่ นๆ ผลการวิจยั ครัง้ นีส้ อดคล้องกับค�ำกล่าว
ของนักวิชาการทางการศึกษาหลายท่านทีก่ ล่าวว่า การใช้
แฟ้มสะสมงานมีประโยชน์ต่อผู้เรียน กล่าวคือผู้เรียน

27

สามารถประเมินความก้าวหน้าในด้านความรู้และความ
สามารถของตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการสะท้อนความ
เป็นตัวตน โดยที่ผู้เรียนสามารถบอกสิ่งที่ตนสนใจอยาก
เรียนรู้ มัน่ ใจ และสามารถวางแผนการเรียนได้ดว้ ยตนเอง
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้แบบชี้น�ำตนเอง (Self-directed
learning) และมีอิสระในการเรียนรู้ (3, 11-12) นอกจาก
นี้ยังช่วยสนับสนุนบรรยากาศของการเรียนรู้ให้เป็นไป
ด้วยดี ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
(11) สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นว่า
“ข้าพเจ้ารูส้ กึ ว่าเรียนวิชานีแ้ ล้วสนุก ได้มสี ว่ นร่วมในการ
คิดวิเคราะห์ได้แสดงความคิดเห็นของตนเอง ฝึกให้
ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์และมองความหมายที่ลึกซึ้งกว่าเมื่อ
ก่อน และยังสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ได้”
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์
ของการใช้ e-Portfolio การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้
อุปสรรค ความพึงพอใจ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาแนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า
3.1 เกรดเฉลีย่ สะสมมีความสัมพันธ์ทางลบ
กับการรับรู้อุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แปลความหมายได้ว่าผู้เรียน
ทีม่ เี กรดเฉลีย่ สะสมสูง จะมีอปุ สรรคต่อการใช้ e-Portfolio
น้อย
3.2 เกรดเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับความพึงพอใจต่อการใช้ e-Portfolio อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แปลความหมายได้ว่า
ผู้เรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูง มีความพึงพอใจต่อการใช้
e-Portfolio มากกว่าผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า
3.3 การรับรูป้ ระโยชน์ของการใช้ e-Portfolio
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ความพึ ง พอใจต่ อ การใช้
e-Portfolio อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แปล
ความหมายได้ว่าผู้เรียนที่มีการรับรู้ประโยชน์ต่อการใช้
e-Portfolio มากกว่ า จะมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การใช้
e-Portfolio มากกว่าผู้ที่มีการรับรู้ประโยชน์น้อยกว่า
3.4 ผลลั พ ธ์ ก ารใช้ e-Portfolio มี ค วาม
สัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
619205 แนวคิดพืน้ ฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล อย่าง
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มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แปลความหมายได้ว่า
ผู้เรียนที่มีคะแนนผลลัพธ์การใช้ e-Portfolio สูงจะมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีกว่าผู้เรียนที่มีคะแนนผลลัพธ์
การใช้ e-Portfolio น้อยกว่า
สามารถอธิบายได้วา่ การสะท้อนคิดในสิง่ ทีไ่ ด้
เรียนรูไ้ ปแล้วท�ำให้ผเู้ รียนอ่านทบทวน ท�ำให้มคี วามเข้าใจ
มากขึ้น (9, 13) สัมพันธ์กับข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้เรียน
จากการวิเคราะห์เนื้อหาจากค�ำถามปลายเปิด ที่กล่าวว่า
“ดิฉันรู้สึกว่า วิชา 619205 แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์
ทางการพยาบาลเป็นวิชาทีย่ าก แต่ทฤษฎีตอ้ งคิดวิเคราะห์
แต่สะดวกสบายด้านการท�ำงานเพราะมี e-Portfolio ท�ำให้
ง่ายต่อการใช้งาน และดิฉันคิดว่าวิชานี้ต้องรู้จักรักการ
อ่านและท�ำความเข้าใจกับเรือ่ งทีอ่ า่ น จึงจะท�ำให้เข้าใจใน
วิชาที่เรียนมากขึ้น” อีกประการหนึ่งคือ ผู้ที่มีเกรดเฉลี่ย
สะสมดี ย่อมมีทักษะในการเรียนและการบริหารจัดการ
ตนเองที่ดี การใช้ e-Portfolio จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
เรียนของพวกเขาเหล่านัน้ ตรงกันข้ามกลับเป็นประโยชน์
เพราะผู้เรียนมีอิสระในการค้นคว้าหาความรู้ ผู้เรียนย่อม
มีความพึงพอใจต่อการใช้ e-Portfolio มากกว่าการนั่ง
เรี ย นในชั้ น เรี ย นและฟั ง การบรรยายเพี ย งอย่ า งเดี ย ว
สัมพันธ์กับผู้ที่มีคะแนน e-Portfolio ต�ำ่ อาจเป็นเพราะ
ผลงานยังไม่เป็นทีน่ า่ พอใจ คุณภาพด้อยกว่า ประกอบกับ
ผูเ้ รียนบางรายทีม่ ที กั ษะในการเรียนและการบริหารเวลา
น้อย อาจมีอุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio และมีปัญหา
ต่อการปรับตัวกับการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
ท�ำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ำ

e-Portfolio จึงจัดเป็น Breakthrough integrated successful
innovation กล่าวคือเป็นนวัตกรรมในการจัดการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ที่ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ ซึ่ง
เท่ากับเป็นการลดภาวะโลกร้อน มีความทันสมัย และ
มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านจิตใจ
อารมณ์ สังคม สติปัญญาไปพร้อมๆ กัน
แต่อย่างไรก็ตามจากการน�ำ e-Portfolio ไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนนั้น สิ่งที่ผู้สอนต้องน� ำมา
พิจารณา คือ
1. ควรเตรียมความพร้อมของผูเ้ รียนให้คนุ้ เคย
กับการใช้โปรแกรม เพื่อลดปัญหาจากการใช้โปรแกรม
2. ลดชิ้ น งานให้ น ้ อ ยลง แต่ ยั ง คงคุ ณ ภาพ
ของงาน เนื่องจากผู้เรียนมีข้อจ�ำกัดด้านเวลาและความ
สามารถส่วนตัว ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้เรียนในการค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม
3. กระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการสะท้อน
คิด ให้เวลาในการสะท้อนคิดให้มากขึน้ เหล่านีจ้ ะช่วยให้
ผู้เรียนมีทักษะเขียนที่ดีขึ้นอีกด้วย
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยต่อไป
1. การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นรู ้ ข อง
ผู้เรียนจากงานที่มอบหมายให้ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ
2. การศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ์การใช้สื่อ
การสอนประเภทต่างๆ ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน
3. การศึ ก ษาผลการใช้ e-Portfolio ต่ อ ผล
สั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเปรี ย บเที ย บระหว่ า งนั ก ศึ ก ษา
ต่างสาขาวิชา
4. การศึ ก ษาผลการใช้ e-Portfolio ต่ อ ผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนเปรียบเทียบระหว่างนักศึกษาระดับ
ปริญยาตรีและบัณฑิตศึกษา

ข้อเสนอแนะ
ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ได้มี
การพัฒนาไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิง่ การเชือ่ มต่อ
เครื่องคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การน�ำเอา
รูปแบบของบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้สนับสนุน
การเรียนการสอนในลักษณะการเรียนผ่านเว็บ ออกแบบ
และพัฒนาเป็นสื่อการเรียนการสอนในลักษณะที่ผู้เรียน ข้อจ�ำกัดการวิจัย
สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา บทเรียน ผู้เรียนด้วย
การวิจัยนี้ผู้วิจัยน�ำโปรแกรม e-Portfolio ไปใช้
กันเอง และผูส้ อน ท�ำให้ไม่มขี ดี จ�ำกัดทางการเรียนในทาง กับห้องเรียนทีม่ ขี นาดห้องเรียนไม่เกิน 60 คนต่อชัน้ เรียน
ระยะทาง เวลา และสถานที่ ท�ำให้ตอบสนองต่อความ
สนใจและความสามารถของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ดังนั้น
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ตารางที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนนประเมินผลส�ำเร็จของงานจาก e-Portfolio
คะแนน
ค�ำอธิบาย
5
แสดงออกให้เห็นถึงความเข้าใจปัญหาอย่างสมบูรณ์ การท�ำงานครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง
พร้อมทั้งเสนอแนวคิดใหม่
4
แสดงออกให้เห็นถึงความเข้าใจปัญหามากพอสมควร การท�ำงานครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง
3
แสดงออกให้เห็นถึงความเข้าใจปัญหาบางส่วน การท�ำงานถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
2
แสดงออกให้เห็นถึงความเข้าใจปัญหาเพียงเล็กน้อย การท�ำงานผิดพลาดเป็นส่วนใหญ่
1
แสดงออกให้เห็นถึงความไม่เข้าใจปัญหา
0
ไม่แสดงออก
ตารางที่ 2 ความหมายและเกณฑ์การให้คะแนนการรับรู้ประโยชน์ของการใช้ e-Portfolio
ตอบ
หมายถึง
มีประโยชน์มากที่สุด
ผู้ตอบมีความเห็นว่าการใช้ e-Portfolio มีประโยชน์มากที่สุด
มีประโยชน์มาก
ผู้ตอบมีความเห็นว่าการใช้ e-Portfolio มีประโยชน์มาก
มีประโยชน์ปานกลาง
ผู้ตอบมีความเห็นว่าการใช้ e-Portfolio มีประโยชน์ปานกลาง
มีประโยชน์น้อย
ผู้ตอบมีความเห็นว่าการใช้ e-Portfolio มีประโยชน์น้อย
มีประโยชน์น้อยที่สุด
ผู้ตอบมีความเห็นว่าการใช้ e-Portfolio มีประโยชน์น้อยที่สุด
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
มีอุปสรรคมากที่สุด
ผู้ตอบมีความเห็นว่าการใช้ e-Portfolio มีอุปสรรคมากที่สุด
มีอุปสรรคมาก
ผู้ตอบมีความเห็นว่าการใช้ e-Portfolio มีอุปสรรคมาก
มีอุปสรรคปานกลาง
ผู้ตอบมีความเห็นว่าการใช้ e-Portfolio มีอุปสรรคปานกลาง
มีอุปสรรคน้อย
ผู้ตอบมีความเห็นว่าการใช้ e-Portfolio มีอุปสรรคน้อย
มีอุปสรรคน้อยที่สุด
ผู้ตอบมีความเห็นว่าการใช้ e-Portfolio มีอุปสรรคน้อยที่สุด
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

คะแนน
5
4
3
2
1

คะแนน
5
4
3
2
1
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ตารางที่ 4 ความหมายและเกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจต่อการใช้ e-Portfolio
ตอบ
หมายถึง
พึงพอใจมากที่สุด
ผู้ตอบมีความพึงพอใจต่อการใช้ e-Portfolio มากที่สุด
พึงพอใจมาก
ผู้ตอบมีความพึงพอใจต่อการใช้ e-Portfolio มาก
พึงพอใจปานกลาง
ผู้ตอบมีความพึงพอใจต่อการใช้ e-Portfolio ปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ผู้ตอบมีความพึงพอใจต่อการใช้ e-Portfolio น้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด
ผู้ตอบมีความพึงพอใจต่อการใช้ e-Portfolio น้อยที่สุด
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
เพศ
- ชาย
- หญิง
เกรดเฉลี่ยสะสม (4.00)
- 2.00-2.50
- 2.51-3.00
- 3.01-3.50
- 3.51-4.00
ท่านชอบวิชา 619205 มากน้อยเท่าใด
- มากที่สุด
- มาก
- ไม่ชอบ
- ไม่ชอบมากที่สุด
ท่านชอบวิชานี้เพราะอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- อาจารย์มีวิธีการสอนอย่างสร้างสรรค์และหลากหลาย
- อาจารย์ผู้สอนสามารถสอนเนื้อหาวิชาที่ยากให้เข้าใจง่าย
- มีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
- เป็นวิชาที่สามารถน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
- อื่นๆ (ระบุ) ได้เรียนรู้หลายอย่างไม่จ�ำเจ
ท่านไม่ชอบวิชานี้เพราะอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- อาจารย์ผู้สอนไม่มีความลึกซึ้งในหัวข้อที่สอน
- เนื้อหาวิชายากต่อการท�ำความเข้าใจ

N (%)
1 (2.60)
37 (97.44)
6 (15.80)
11 (28.90)
12 (31.60)
1 (2.60)
31 (81.60)
1 (2.60)
0
0
27 (71.10)
12 (31.60)
16 (42.10)
22 (57.90)
1 (2.60)
0
1 (2.60)

คะแนน
5
4
3
2
1

Mean

S.D.

Range

2.86

0.38

2.13-3.60
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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
1. การใช้ e-Portfolio ท�ำให้ท่านได้เรียนรู้อย่างอิสระ
2. การใช้ e-Portfolio เป็นเครือ่ งมือทีด่ ใี นการสนับสนุนการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
3. การใช้ e-Portfolio มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง
4. Feedback ของอาจารย์และเพื่อนท�ำให้เกิดความท้าทายอยากแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง
ตารางที่ 8 แสดงการรับรู้อุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio
หัวข้อการประเมิน
1. เวลาเป็นอุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio
2. ภาระงานที่มอบหมายในรายวิชานี้มีจ�ำนวนมาก เป็นอุปสรรค
ต่อการใช้ e-Portfolio
3. Feedback ของอาจารย์และเพื่อนท�ำให้เกิดความเครียดและ
ไม่อยาก แสวงหาความรู้เพิ่มเติม
4. ความสามารถส่วนบุคคลเป็นอุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio

Mean ± S.D.
4.62± 0.46
4.52± 0.49
4.42± 0.50
4.04± 0.69

ระดับ
ล�ำดับ
มากที่สุด 1
มากที่สุด 2
มาก
3
มาก
4

Mean ± S.D.
3.08 ± 0.93
2.98 ± 0.84

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง

ล�ำดับ
1
2

2.88 ± 0.82

ปานกลาง

3

2.69± 0.77

ปานกลาง

4

ตารางที่ 9 แสดงความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้ e-Portfolio
หัวข้อ
1. การฝากข้อมูลถึงอาจารย์และผูด้ แู ลระบบมีความ สะดวกใช้งานได้งา่ ย
2. การเปลี่ยนรหัสผ่านมีความสะดวกใช้งานได้ง่าย
3. การแสดงความคิดเห็นมีความสะดวกใช้งานได้ง่าย
4. การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวมีความสะดวกใช้งานได้ง่าย
5. การล็อกอินเข้าสู่ระบบมีความสะดวกใช้งานได้ง่าย
6. การอ่านข้อมูลของเพื่อนมีความสะดวกใช้งานได้ง่าย
7. การตอบค�ำถามและแก้ไขค�ำตอบมีความสะดวกใช้ งานได้ง่าย
8. ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้ e-Portfolio อย่างไร

Mean ± S.D.
4.60±0.57
4.52±0.71
4.50±0.62
4.42±0.71
4.35±0.76
4.35±0.73
4.31±0.75
4.43±0.69

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ล�ำดับ
1
2
3
4
5
5
6
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ตารางที่ 10 แสดงความรู้สึกของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ e-Portfolio
ความรู้สึกก่อนเรียน
“พอได้อ่านชื่อวิชาและดูหน่วยกิตแล้ว ในความคิดของหนู
คิดว่าคงเป็นวิชาที่ยากมากๆ แน่เลยเพราะหน่วยกิต
ตั้ง 4 หน่วย พอดูเนื้อหาในหนังสือหนูคิดว่ามันยากมาก ๆ
คงจะน่าเบื่อด้วยเพราะในหนังสือมีแต่ตัวหนังสือไม่มีรูปภาพ
และเนื้อหาที่เรียนมีแต่ทฤษฎีการพยาบาล เข้าใจยาก ไม่รู้ว่า
จะเรียนรู้เรื่องหรือเปล่า หนูจะพยายามตั้งใจเรียน อยากได้
ความรู้และอยากได้ A ค่ะ…”
“ความรู้สึกก่อนเรียน วิชาทุกวิชายากหมดเลยส�ำหรับตัว
ข้าพเจ้าเอง วิชานี้เป็นวิชาที่ต้องเข้าใจจริงๆ เข้าใจอย่าง
ลึกซึ้ง และต้องท�ำงานกับคอมพิวเตอร์ ตัวหนูเองไม่เก่ง
คอมพิวเตอร์เลย คิดว่าต้องมีปัญหาแน่ๆ เลย”
“ความรูส้ กึ ก่อนเรียนวิชานี้ ของข้าพเจ้านัน้ คิดว่า ต้องเป็นวิชา
ทีย่ าก และเป็นนามธรรมเป็นอย่างยิง่ เพราะดูจากชือ่ ของวิชา
โดยที่จริงแล้ว ข้าพเจ้าจะไม่ชอบอะไรที่เป็นนามธรรม เพราะ
ต้องใช้สมองคิดตามมากในระหว่างการอ่าน และไม่ค่อยเห็น
ภาพที่ชัดเจน ท�ำให้ยากต่อการท�ำความเข้าใจ….”
“ข้าพเจ้ารู้สึกว่าวิชานี้เหมือนว่าต้องใช้ความจ�ำมากๆ ในการ
เรียนเพราะมีทฤษฎีการพยาบาลหลากหลายทฤษฎีมากและ
คงต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการวิเคราะห์และ
จินตนาการตามทฤษฎีการพยาบาล”

ความรู้สึกหลังเรียน
“สนุกดีคะ ได้ท�ำอะไร แปลกใหม่ มากกว่าการนั่งการใน
ห้องเรียนเพียงอย่างเดียว เราสามารถหาความรู้เพิ่มเติม
หรือมีการแลกเปลี่ยนความรู้ แชร์ประสบการณ์ ท�ำให้
เรามีทัศนคติที่ดีขึ้น อินเตอร์เน็ตก็อยู่ใกล้ ท�ำให้หนูติด
นิสัยว่า ต้องเข้า เวปอาจารย์ทุกวันเลย ชอบมากเลยค่ะ”
“ชอบการตอบค�ำถามบนหน้าเว็บไซต์ และการสอบ
แบบออนไลน์ ท�ำให้รู้สึกถึงการเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก”
“ดิฉันรู้สึกว่าวิชานี้เป็นวิชาที่ยาก ต้องคิดวิเคราะห์
แต่ก็สะดวกสบายด้านการท�ำงานเพราะมี e-Portfolio
ท�ำให้ง่ายต่อการใช้งาน และดิฉันคิดว่าวิชานี้ต้องรู้จัก
รักการอ่านและท�ำความเข้าใจกับเรื่องที่อ่าน จึงจะท�ำให้
เข้าใจในวิชาที่เรียนมากขึ้น”
“ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเรียนวิชานี้แล้วสนุก ได้มีส่วนร่วมใน
การคิดวิเคราะห์ ได้แสดงความคิดเห็นของตนเอง ได้ฝึก
วิเคราะห์ มองความหมายที่ลึกซึ้ง และยังสามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้”

ตารางที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่าง เกรดเฉลี่ยสะสม การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค ความพึงพอใจ ผลลัพธ์
การใช้ e-Portfolio กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา 619205 แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการ
พยาบาล (Correlation Matrix)
ตัวแปร

GPA

การรับรู้
ประโยชน์

GPA
1
การรับรู้ประโยชน์
.316
1
การรับรู้อุปสรรค
-.387*
.178
ความพึงพอใจ
.406*
.563**
ผลลัพธ์การใช้ e-Portfolio
-.009
.097
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
.092
.081
*p < .05 *p < .01
GPA = Grade Point Average (เกรดเฉลี่ยสะสม)

การรับรู้
อุปสรรค

ความ
พึงพอใจ

ผลลัพธ์
e-Portfolio

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

1
.295
-.048
-.127

1
.135
.136

1
.480**

1
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งานบริการการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ภาควิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและศูนย์วจิ ยั และฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ คนวัยแรงงาน

บทคัดย่อ
การศึกษาแบบ ภาคตัดขวางครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
และความคาดหวังต่อคุณลักษณะของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของบุคลากรสาธารณสุข
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ บุ ค ลากรสาธารณสุ ข ที่ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาและมาสอบข้ อ เขี ย น
ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ถูกเลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จ�ำนวน 252 คน เก็บข้อมูล
โดยให้กรอกแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ผลการศึกษา พบว่าร้อยละ 82.14 ของบุคลากรสาธารณสุขคิดว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบัน
การศึกษาที่มีชื่อเสียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 59.13 ให้เหตุผลที่เลือกมาสมัครสอบเข้าเรียน
ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่ามีความเชื่อมั่นในคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในด้านการจัดการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาพบว่า ร้อยละ 88.33 มองว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหลักสูตร สาขาวิชาทีห่ ลากหลาย และร้อยละ 81.35
เห็นว่าผูส้ ำ� เร็จระดับบัณฑิตศึกษามีคณ
ุ ภาพ เป็นทีย่ อมรับของหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน คุณลักษณะทีค่ าดหวัง
สูงสุดต่อบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาคือการมีคุณมีคุณธรรม จริยธรรม และความซื้อสัตย์ในวิชาชีพ ( x = 4.67,
SD=0.54, 95%CI: 4.40 - 4.70) และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ( 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%).
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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. ความเป็นมาและความส�ำคัญของ
ปัญหา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษา
ทีม่ ภี ารกิจด้านการเรียนการสอน วิจยั บริการวิชาการ และ
ศิลปะวัฒนธรรม ซึ่งในด้านการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา ได้รับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2523
(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554) และ
รับบุคลากรสาธารณสุข เข้าศึกษาตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2534
ในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นสาขาวิชาแรก จนถึง
ปัจจุบันมีบุคลากรเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลากหลายสาขาวิ ช า โดยเฉพาะเข้ า ศึ ก ษาในคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระดับ
บัณฑิตศึกษา ได้แก่ ระดับปริญญาโท 7 หลักสูตร ระดับ
ปริญญาเอก 2 หลักสูตร และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มีการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นการเปลีย่ นแปลงและปรับปรุงเพือ่
ให้มีคุณภาพการด�ำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง 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 ซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์ความพึงพอใจระดับมาก
และผู้ใช้บัณฑิตมีข้อเสนอแนะเพื่อให้มีการปรับปรุง
ในการผลิตบัณฑิตซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้ใช้บัณฑิต นั้นคือ การเพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
การถ่ายทอด การเผยแพร่ความรู้ ความตั้งใจที่จะท�ำให้
งานส�ำเร็จอย่างมีคณุ ภาพและประสิทธิภาพ (จิดาภา พลางวัน

และเกียรติศักดิ์ เกวใจ, 2555) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวท�ำให้
สะท้อนถึงภาพลักษณ์ของบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น และส่งผลให้มหาวิทยาลัยตระหนักถึงภาพ
ลักษณ์เพื่อให้อยู่ในแนวหน้าขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน 3
ของประเทศ 1 ใน 80 ของเอเชีย และ 1 ใน 400 ของโลก
ในปี พ.ศ.2558 (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554) ดังนัน้ การ
มีภาพลักษณ์ซึ่งเป็นความประทับใจที่บุคคลมีต่อองค์กร
หรื อ สถาบั น โดยมี ก ารสั่ ง สม ปรั บ เปลี่ ย นตาม
ประสบการณ์พบเห็น ซึ่งภาพลักษณ์เป็นได้ทั้งบวกและ
ลบ และสะท้อนให้เห็นจุดดีและจุดด้อยขององค์กรหรือ
สถาบันนัน้ ๆ ภาพลักษณ์ทสี่ ะท้อนออกมาในด้านดีแสดง
ว่าองค์กรหรือสถาบันนั้นมีความแข็งแกร่งและเป็นที่
ยอมรับของสังคม ในขณะทีภ่ าพลักษณ์ในด้านลบจ�ำเป็น
ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้องค์กรหรือสถาบัน
นั้นมีคุณภาพและพัฒนาภาพลักษณ์ให้สอดคล้องตามที่
สังคมต้องการ (พรทิพย์ พิมลสินธุ์, 2540) เช่นเดียวกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อ
เนื่องเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคม
โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งในการ
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษานั้ น มี ห ลายสาขาวิ ช า
ผู ้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ ศึ ก ษาภาพลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่นและความคาดหวังต่อคุณลักษณะของบัณฑิต
ศึกษาในมุมมองของบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งภาพลักษณ์
นี้ จะมีผลต่อความเชือ่ มัน่ ต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทัง้ นี้
สารสนเทศทีไ่ ด้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษา การพัฒนาบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ตลอดจนการวางแผนประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพือ่ ศึกษาภาพลักษณ์ของบัณฑิตระดับบัณฑิต
ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น และความคามหวั ง ต่ อ
คุณลักษณะของบัณฑิตศึกษา ในมุมมองของบุคลากร
สาธารณสุ ข ที่ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. วิธีด�ำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาครั้งนี้ใช้
บุคลากรสาธารณสุข ที่สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิต
ศึกษาและมาสอบข้อเขียน ในคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�ำภาคต้น ปีการศึกษา 2555
โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย จ�ำนวน 252 คน
เครื่องมือที่ใช้การวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่ง
แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาในระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ส่ ว นที่ 3 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น
ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา โดย
แบบสอบถามทีเ่ ป็นข้อค�ำถามเกีย่ วกับระดับความคิดเห็น
ได้น�ำมาหาค่าความเที่ยง ซึ่งได้ค่าความเที่ยง = 0.78
การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
บุคลากรสาธารณสุข ที่มาสอบข้อเขียน เพื่อเข้าศึกษา
ต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในระดับปริญญาโท และ
ปริ ญ ญาเอก คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่น ในวันที่ 3 มีนาคม 2555
การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณ
ท�ำการวิเคราะห์โดยใช้สถิตพิ นื้ ฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่

(mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
การประมาณค่าเฉลี่ย (95% C.I.) ส�ำหรับข้อมูลที่เป็น
ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นค�ำถามลักษณะปลายเปิด วิเคราะห์
โดยรวบรวมประเด็ น ค� ำ ตอบจากชุ ด แบบสอบถาม
แล้วรวมประเด็นที่เหมือนกัน ท�ำการจัดหมวดหมู่ และ
ใช้วิธีการพรรณนาความ

4. ผลการวิจัย
บุคลากรด้านสาธารณสุข ที่สมัครเข้าศึกษาต่อ
ในระดับบัณฑิตศึกษา และมาสอบข้อเขียน เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 74.6 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 20-30 ปี ร้อยละ
71.4 ส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 80.6
มีเงินเดือน ระหว่าง 5,000-15,000 บาท ร้อยละ 62.3 และ
มีต�ำแหน่งงาน เป็นนักวิชาการสาธารณสุข ร้อยละ 45.2
1. ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
และความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
(1) ภาพลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ใน
มุมมองของบุคลากรสาธารณสุข
บุคลากรสาธารณสุข ส่วนใหญ่เห็นว่า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันการศึกษาทีม่ ชี อื่ เสียง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 82.14 )
(2) การรู ้ จั ก มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ของ
บุคลากรสาธารณสุข
		 บุคลากรสาธารณสุข ส่วนใหญ่ รู้จัก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จาก Internet ข่าว หนังสือพิมพ์ วิทยุ
และการร่วมงานของการประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 55.56)
รองลงมาคือ รู้จักเพราะมีเพื่อน/ญาติ พี่น้องที่ส� ำเร็จ
การศึกษา (ร้อยละ 44.44) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การรู้จักมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตอบมากกว่า 1 ข้อ)
การรู้จักมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. ได้ขอ้ มูลจาก Internet ข่าว หนังสือพิมพ์ วิทยุ และการร่วมงานของการประชาสัมพันธ์
2. มีเพื่อน/ญาติพี่น้องที่ส�ำเร็จการศึกษา
3. มีผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ใช้ประโยชน์
4. ในฐานะเป็นศิษย์เก่า
5. ได้ใช้บริการโรงพยาบาลศรีนครินทร์
6. เคยเข้ารับการอบรม/ใช้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

จ�ำนวน
140
112
92
82
64
28

ร้อยละ
55.56
44.44
36.51
32.54
25.40
11.11

KKU Institutional Research. 2013; 1(1)

(3) ปั จ จั ย ที่ ท� ำ ให้ เ ลื อ กเข้ า ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
		 บุคลากรสาธารณสุข เลือกเข้าศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับที่ 1
คือ มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น (ร้อยละ 59.13) อันดับที่ 2 คือเป็นสถาบัน

37

การศึ ก ษาที มี ชื่ อ เสี ย งที่ ใ ฝ่ ฝ ั น อยากจะเข้ า มาศึ ก ษา
(ร้อยละ 34.13) อันดับที่ 3 คือ ผลงานวิชาการในสาขาวิชา
ทีเ่ ลือกเรียนเป็นทีต่ อ้ งการของหน่วยงาน (ร้อยละ 21.43)
อันดับที่ 4 คือ เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้บ้าน(ร้อยละ
19.84) อันดับที่ 5 คือ ค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ต�่ำกว่าสถาบันอื่น (ร้อยละ 18.65) ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ปัจจัยที่เลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ปัจจัยที่เลือกเข้าศึกษา
จ�ำนวน
1. มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
149
2. เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงที่ใฝ่ฝันอยากจะเข้ามาศึกษา
86
3. ผลงานวิชาการในสาขาที่เลือกเรียนเป็นที่ต้องการของหน่วยงาน
54
4. เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้บ้าน
50
5. ค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา ต�่ำกว่าสถาบันอื่น
47
6. มีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกในการเรียน และเทคโนโลยีทที่ นั สมัย มีประสิทธิภาพ
2
และเพียงพอ
(4) มุ ม มองของบุ ค ลากรสาธารณสุ ข
เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
		 บุคลากรสาธารณสุข ส่วนใหญ่มองว่า
มีหลักสูตร สาขาวิชาที่หลากหลาย และตรงตามความ
ต้องการของตัวเอง และหน่วยงาน (ร้อยละ 83.33) รอง
ลงมาคือ บัณฑิตศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษา มีคุณภาพ เป็นที่
ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน (ร้อยละ

ร้อยละ
59.13
34.13
21.43
19.84
18.65
0.79

81.35) มีความพร้อมในด้านการจัดกระบวนการเรียนการ
สอน ห้องปฏิบตั กิ าร เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ (ร้อยละ
67.06) ความมีชอื่ เสียงของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาทัง้
ในด้านวิชาการและความพร้อมด้านคุณวุฒิการศึกษา
(ร้อยละ 61.11) และมีผลงานวิทยานิพนธ์โดดเด่นเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ (ร้อยละ 55.16)
ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 มุมมองเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตอบมากกว่า 1 ข้อ)
จ�ำนวน ร้อยละ
มุมมองเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา
1. มีหลักสูตร สาขาวิชาที่หลากหลาย และตรงตามความต้องการของตัวเองและหน่วยงาน 210 83.33
2. บัณฑิตศึกษาทีส่ ำ� เร็จการศึกษามีคณ
ุ ภาพ เป็นทีย่ อมรับของหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน
3. มีความพร้อมในด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู้
4. ความมีชื่อเสียงของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในด้านวิชาการและความพร้อมด้าน
คุณวุฒิการศึกษา
5. มีผลงานวิทยานิพนธ์ที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

205

81.35

169

67.06

154

61.11

139

55.16
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ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและความคาดหวังต่อคุณลักษณะของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของบุคลากรสาธารณสุข

2. ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษา
บุ ค ลากรสาธารณสุ ข มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า
บัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษา ควรมีจริยธรรม คุณธรรมและ
ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ มากที่สุด ( x = 4.67,SD=0.54,
95%CI: 4.60 - 4.74 ) รองลงมาคือ บัณฑิตศึกษาควรมี
ความพร้อมต่อการเปลีย่ นแปลง และสามารถท�ำงานร่วม

กับผูอ้ นื่ ได้ ( x = 4.56,SD =0.58, 95%CI :4.48 - 4.63) และ
มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ และเป็ น ผู ้ น� ำ
ในการริเริ่ม สร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้ และประสบการณ์
ของตนในการแก้ไขข้อโต้แย้งหรือปัญหาทีย่ งุ่ ยากซับซ้อน
ในทางวิชาการหรือวิชาชีพได้ ในระดับมาก ( x = 4.45,
SD= 0.67, 95%CI: 4.37 - 4.53) ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของบุคลากรสาธารณสุข
คุณลักษณะของบัณฑิตศึกษา

ค่าเฉลี่ย S.D.

1. มีจริยธรรม คุณธรรม และความซื้อสัตย์ในวิชาชีพ
2. มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้
3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเป็นผู้น�ำในการ
ริเริ่ม สร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนในการแก้ไขข้อโต้แย้ง
หรือปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนในทางวิชาการหรือวิชาชีพได้
4. มีความรู้ความสามารถในด้านการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่
หรือนวัตกรรมใหม่ได้
5. มีภาวะผูน้ ำ� เข้าใจในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถ
ท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้
6. มีความรู้ลึกในวิชาการที่ศึกษาและสามารถประยุกต์ในการประกอบ
วิชาชีพชั้นสูง หรือการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
7. มีความสามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการแสวงหาความ
รู้ด้วยตนเอง และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของ
ผู้อื่นได้
8. มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และสถิติ
หรือกระบวนการวิจัยในการคิด วิเคราะห์หรือแก้ปัญหาการปฏิบัติงานหรือ
ปัญหาทางวิชาการที่สลับซับซ้อน และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆได้
9. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการผลิตผลงานทางวิชาการ และ
เผยแพร่หรือถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการในระดับนานาชาติได้

3. สิ่ ง ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นาเกี่ ย วกั บ
การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
บุ ค ลากรสาธารณสุ ข ได้ ใ ห้ ข ้ อ คิ ด เห็ น
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ดังนี้
1. สาขาที่ มี ค วามต้ อ งการศึ ก ษาเป็ น
จ�ำนวนมาก ควรจะมีการรับนักศึกษาเพิ่ม เช่น สาขา
วิทยาการระบาด เป็นต้น เพราะทุกคนที่มาสมัครสอบ

95%CI

4.67
4.56
4.45

0.54
0.58
0.67

4.60 - 4.74
4.48 - 4.63
4.37 - 4.53

4.42

0.64

4.34 - 4.49

4.41

0.58

4.34-4.48

4.40

0.68

4.32 - 4.48

4.37

0.61

4.29 - 4.45

4.34

0.65

4.26 -4.42

4.27

0.67

4.19 - 4.35

มีความตั้งใจจริงที่จะศึกษาในสถาบันแห่งนี้
2. การประสานงานของเจ้าหน้าที่ให้ตรง
กับเวลาการเรียนการสอน เนื่องจากมีหลักสูตร เสาร์อาทิตย์
3. ควรเปิดโอกาสให้บคุ ลากรสาธารณสุข
สามารถเข้าเรียนในระดับบัณฑิตศึกษามากขึ้น โดยเพิ่ม
จ�ำนวนอาจารย์ผู้สอน (รับนักศึกษาเพิ่ม)
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4. ควรมี สื่ อ และอุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษา (ร้ อ ยละ 67.06) จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว อาจเป็ น เพราะ
ที่ทันสมัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีภาพลักษณ์ซงึ่ เป็นความประทับ
5. การประชาสัมพันธ์และการแจ้งข่าว ใจทีม่ กี ารสัง่ สม และภาพลักษณ์ทสี่ ะท้อนออกมาในด้าน
ทางเว็บไซด์ที่รวดเร็ว
ดีแสดงว่าสถาบันมีความแข็งแกร่งและเป็นทีย่ อมรับของ
6. ควรมีการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ สังคม (พรทิพย์ พิมลสินธุ์, 2540) และผลการศึกษายัง
ภาษาจีน ญี่ปุ่น เช่น การฝึกอบรมให้มากขึ้น
สอดคล้องกับการศึกษาของวิชุดา ไชยศิวามงคล (2553)
7. การเข้าถึงข้อมูล ฐานข้อมูล ควรเข้าถึง ทีศ่ กึ ษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในมุมมอง
ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่พบว่าภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก โดยที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านแหล่งเรียนรู้ แหล่งวิจัยและ
5. สรุปและอภิปรายผล
วิชาการ
มุมมองของบุคลากรสาธารณสุข ต่อคุณลักษณะ
จากการศึกษาบุคลากรสาธารณสุข ส่วนใหญ่
เห็นว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันกาศึกษาที่มี ของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า บัณฑิตที่ส�ำเร็จ
ชื่อเสียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 82.14) การศึกษา ควรมีจริยธรรม คุณธรรมและความซือ่ สัตย์ใน
และรู ้ จั ก มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ จ ากอิ น เตอร์ เ น็ ต ข่ า ว วิชาชีพ มากทีส่ ดุ ( x = 4.67,SD=0.54, 95%CI: 4.60 - 4.74)
หนังสือพิมพ์และการร่วมงานประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ รองลงมาคื อ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาควรมี ความพร้ อ มต่ อ
55.56) จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การที่องค์กรได้ การเปลี่ยนแปลง และสามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้
สัง่ สมชือ่ เสียงหรือกิตติศกั ดิข์ ององค์กรทีป่ ระชาชนหรือ ( x = 4.56,SD =0.58, 95%CI :4.48 - 4.63) และมีความ
บุคคลที่มีความเชื่อถือให้ความไว้วางใจ มั่นใจในเรื่อง สามารถในการคิด วิเคราะห์ และเป็นผู้น�ำในการริเริ่ม
คุณภาพ ความมีมาตรฐานของสิ่งที่ให้บริการหรือผลิต สร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้ และประสบการณ์ของตน
ท�ำให้ประชาชนต้องการทีเ่ ข้ามาใช้บริการหรือสินค้าของ ในการแก้ไขข้อโต้แย้งหรือปัญหาทีย่ งุ่ ยากซับซ้อนในทาง
วิชาการหรือวิชาชีพได้ ในระดับมาก ( x = 4.45,SD= 0.67,
องค์กรนั้น (เสรี วงษ์มณฑา, 2541)
ส�ำหรับปัจจัยทีท่ ำ� ให้บคุ ลากรสาธารณสุขเลือก 95%CI: 4.37 - 4.53) จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า อันดับที่ 1 คือ สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานด้ า นคุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต
มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเรื่องมาตรฐาน
ขอนแก่น อันดับที่ 2 คือเป็นสถาบันการศึกษาทีมชี อื่ เสียง การอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 ที่ระบุไว้ว่า
ทีใ่ ฝ่ฝนั อยากจะเข้ามาศึกษา อันดับที่ 3 คือ ผลงานวิชาการ “บั ณ ฑิ ต ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาเป็ น ผู ้ มี ค วามรู ้ มี คุ ณ ธรรม
ในสาขาวิชาที่เลือกเรียนเป็นที่ต้องการของหน่วยงาน จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อันดับที่ 4 คือ เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้บ้าน อันดับที่ 5 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการด�ำรงชีวิตในสังคมได้
คือ ค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา ต�่ำกว่าสถาบันอืน่ อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส�ำนึก
และการศึกษามุมมองของบุคลากรสาธารณสุขเกี่ยวกับ และความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก”
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พบว่ า ส่ ว นใหญ่ บุ ค ลากรสาธารณสุ ข
มองว่า มีหลักสูตร สาขาวิชาทีห่ ลากหลาย ตรงตามความ 6. ข้อเสนอแนะ
ต้องการของตนเองและหน่วยงาน (ร้อยละ 83.33) บัณฑิต
มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ (ร้อยละ
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
81.35) มีความพร้อมในด้านการจัดกระบวนการเรียน
(1) 		 มหาวิทยาลัยขอนแก่นควรมีการจัดการ
การสอน ห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เรียนการสอนที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อให้
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ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและความคาดหวังต่อคุณลักษณะของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของบุคลากรสาธารณสุข

นักศึกษามีทักษะและความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 8. เอกสารอ้างอิง
มากขึ้น
(2) คณะที่ ผ ลิ ต บุ ค ลากรสาธารณสุ ข ใน (1) จิดาภา พลางวัน และเกียรติศักดิ์ เกวใจ. (2555).
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควรรับนักศึกษาเพิ่มในสาขาที่มี
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
ความต้องการมาก เช่น สาขาวิชาระบาดวิทยา เป็นต้น
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น . รายงานการวิ จั ย
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
(1) ควรมี ก ารศึ ก ษาภาพลั ก ษณ์ ข องคณะ
(2) พรทิพย์ พิมลสินธุ.์ (2540). ภาพพจน์ความหมาย
ที่บุคลากรสาธารณสุข เข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
สูงสุดของการประชาสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร:
(2) ควรมีการศึกษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ส�ำนักพิมพ์ประกายพรึก.
ขอนแก่นจากมุมมองของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(3) มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2554). รายงานประจ�ำปี
2554. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
7. กิตติกรรมประกาศ
(4) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2554).
คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
การศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ขอนแก่ น ปี ก ารศึ ก ษา 2555. มหาวิ ท ยาลั ย
จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผูว้ จิ ยั
ขอนแก่น.
ขอขอบคุณ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น และขอขอบคุณผูบ้ ริหารหน่วยงานของบัณฑิต (5) วิชดุ า ไชยศิวามงคล และคณะ. (2553). ภาพลักษณ์
ของมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ในมุ ม มองของ
ศึกษา ที่กรุณาให้ข้อมูลประกอบการวิจัยในครั้งนี้
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี. วารสารวิจัย มข.
16(6) 668-678.
(6) เสรี วงษ์มณฑา. (2541). ภาพลักษณ์นนั้ ส�ำคัญไฉน.
กรุ ง เทพมหานคร: บริ ษั ท ระฟิ ล ์ ม และไซเท็ ก ซ์
จ�ำกัด.
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ความต้องการในการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
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The Requirement in Developing the Instructors of General Education
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สังกัด ส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไป ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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บทคัดย่อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรที่มีอยู่
มีคุณภาพ ดังสะท้อนให้เห็นจากนโยบายของมหาวิทยาลัย การวิจัยเชิงพรรณาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นเกีย่ วกับการพัฒนาและความต้องการในการจัดรูปแบบกิจกรรมเพือ่ พัฒนาอาจารย์ผสู้ อนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไปในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 จ�ำนวน 127 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ความคิดเห็นของอาจารย์
ผู้สอนต่อการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และความต้องการในการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยหาความตรงของเนื้อหา ผ่านผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
และหาค่าความเที่ยงของแบบวัดได้เท่ากับ 0.89 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งไปยังผู้สอน และน�ำแบบสอบถามมา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ร้อยละ 81 เห็นว่าการพัฒนาอาจารย์มีความส� ำคัญมาก และ
อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่มีความต้องการการพัฒนาเนื้อหาการจัดกิจกรรมมากที่สุดในแต่ละด้าน คือ ด้านการเตรียม
ความพร้อมของอาจารย์ผสู้ อน ด้านเนือ้ หาและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทีอ่ าจารย์ได้รบั มอบหมาย ( 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�ำวิจัยในชั้นเรียน
( x = 3.8, S.D.= 0.9)
สรุป การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนในแต่ละด้าน ยังเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่อาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไปยังต้องมีการ
พัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ และรูปแบบหรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ ที่อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่มีความต้องการ ถึงแม้ผู้สอนจะมีประสบการณ์การสอนมานาน จึงควรมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ค�ำส�ำคัญ: ความต้องการ, การพัฒนาอาจารย์วิชาศึกษาทั่วไป

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
ความเป็นมาและความส�ำคัญ
ตามที่ส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
ที่เป็นวิชากลางของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2548 และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
[1] ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ฉบั บ ที่ 3/2551
ได้พัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปให้มีความสอดคล้องกับ

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทัว่ ไป ตอบสนอง
[2] กุลธิดา ท้วมสุข. (2553,หน้า 13) การพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านที่
ยึดหลักการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competencies)
ของบัณฑิตใน 3 มิติ เป็นต้นมา จนกระทัง่ ถึงปี พ.ศ. 2553
ส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้มีการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปใหม่ เพื่อให้เป็นไปตาม [3] กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเริ่มด� ำเนินการสอนใน
วิชาศึกษาทั่วไปตามฉบับที่ปรับปรุงใหม่ ในปี พ.ศ. 2554
โดยส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้มีการเปิดรับอาจารย์ผู้สอน
จากคณะต่างๆ มาร่วมสอน โดยตระหนักถึงความส�ำคัญ
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ของอาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อให้บรรลุตามปรัชญาวิชาศึกษาทั่วไป
และผลการเรี ย นรู ้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
อุดมศึกษาที่ก�ำหนด จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมา ส�ำนัก
วิชาศึกษาทั่วไปยังไม่มีการประเมินด้านอาจารย์ผู้สอน
จากรายงานการวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร พ.ศ. 2548) ที่ส่งเสริม
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่น ปีการศึกษา 2549 มีข้อเสนอแนะจากอาจารย์
ผู้สอน ว่าควรมีการอบรมพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ
ให้กับอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเป็นการพัฒนา
อาจารย์ผู้สอน ให้สามารถสอนวิชาศึกษาทั่วไป ได้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ผลลั พ ธ์ ที่ ดี เ ป็ น ไปตามความ
ต้ อ งการของส� ำ นั ก วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป การวิ จั ย ครั้ ง นี้
จึงต้องการศึกษาความต้องการในการพัฒนาอาจารย์
ผูส้ อนรายวิชาศึกษาทัว่ ไป เพือ่ น�ำไปก�ำหนดหรือวางแผน
การพัฒนาอาจารย์ได้ตรงตามความต้องการในการพัฒนา
เพื่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ของการจั ด การเรี ย นการสอน
ในรายวิชาศึกษาทั่วไป

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและ
ความต้ อ งการในการจั ด รู ป แบบกิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นา
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

3. วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา
(Descriptive Study) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การพัฒนาและความต้องการในการจัดรูปแบบกิจกรรม
เพื่ อ พั ฒ นาอาจารย์ ผู ้ ส อนรายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป กลุ ่ ม
ประชากรเป็น อาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป ของส�ำนัก
วิชาศึกษาทัว่ ไป กลุม่ ตัวอย่างเป็นอาจารย์ผสู้ อนวิชาศึกษา
ทัว่ ไป ของส�ำนักวิชาศึกษาทัว่ ไป ทีส่ อนในภาคการศึกษา
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ต้น ปีการศึกษา 2554 จ�ำนวน 127 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา และประสบการณ์
การสอน เป็ น ต้ น ตอนที่ 2 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป จ�ำนวน 7
ข้อ ตอนที่ 3 ความต้องการในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนา
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เป็นข้อประเมินความ
ต้องการในการพัฒนาอาจารย์จำ� นวน 19 ข้อ โดยใช้การ
ประเมินค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
และน้อยที่สุด ซึ่งเป็นแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและ
ได้ผา่ นการตรวจสอบความตรงของเนือ้ หาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
3 ท่าน และหาค่าความเที่ยงของแบบวัดได้เท่ากับ 0.89
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามไปยังอาจารย์
ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่สอนในภาคการศึกษาต้น
2554 ทั้ ง หมด จ� ำ นวน 127 คน และใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าเฉลีย่ ร้อยละ
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4. ผลการวิจัยและวิเคราะห์ผล
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป
อาจารย์ ผู ้ ส อนรายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปที่ ต อบ
แบบสอบถามทัง้ หมดจ�ำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 47.24
ของจ�ำนวนอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่สอน
ในภาคการศึกษาต้น 2554 ทั้งหมดที่มี 127 คน พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
และมี ป ระสบการณ์ ก ารสอนในมหาวิ ท ยาลั ย มาแล้ ว
มากกว่า 25 ปี ในด้านประสบการณ์การสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป พบว่าส่วนใหญ่มีประสบการณ์การสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไปอยู่ระหว่าง 2-5 ปี มีต�ำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 48.3 และรองลงมาต�ำแหน่ง
อาจารย์ ร้อยละ 38.3
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ตารางที่ 1 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (n = 60)
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน
เพศ
ชาย
20
หญิง
40
กลุ่มคณะ
60
คณะในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
9
คณะในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
28
คณะในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16
ไม่ระบุ
7
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
40
ปริญญาโท
18
ต�่ำกว่าปริญญาโท
2
ประสบการณ์ด้านการสอน
1 - 5 ปี
10
6 - 10 ปี
12
มากกว่า 10 ปี
38
ประสบการณ์ด้านการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
น้อยกว่า 1 ปี
13
1 - 2 ปี
12
2 - 5 ปี
29
ประสบการณ์ด้านการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
มากกว่า 5 ปี
5
ไม่ระบุ
1
ต�ำแหน่งทางวิชาการ
60
อาจารย์
23
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
26
รองศาสตราจารย์
11

ร้อยละ
33.3
66.7
100
15.0
46.7
26.7
11.7
66.7
30.0
3.3
16.7
20.0
63.3
21.7
20.0
48.3
8.3
1.7
100
38.3
48.3
18.3

หัวข้อที่อาจารย์ผู้สอนเคยเข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นด้านการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 66.7
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 หัวข้อที่อาจารย์ผู้สอนเคยเข้ารับการอบรม (n = 60) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
หัวข้อที่อาจารย์ผู้สอนเคยเข้ารับการอบรม
จ�ำนวน
การจัดการเรียนการสอน
40
การผลิตสื่อการสอน
4
การวัดและประเมินผล
37
อื่นๆ เช่น การเขียน มคอ.3, Research-based Learning
2

ร้อยละ
66.7
6.7
61.7
3.4
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ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อการพัฒนาอาจารย์
ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปส่วนใหญ่
เห็นว่าการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนมีความส�ำคัญในระดับ
มาก (ร้อยละ 81) และยังมีความคิดเห็นเกีย่ วกับการพัฒนา
อาจารย์ในด้านต่างๆ เกีย่ วกับ ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรม
คณาจารย์ ส ่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่ า ควรจั ด เป็ น การประชุ มเชิ ง
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ปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 61.7 ด้านสถานที่ ควรจัดทั้ง
ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย คิดเป็น ร้อยละ 63.3
ด้านระยะเวลา ควรเป็น 2 วัน คิดเป็นร้อยละ 36.7 และ
ด้านการจัดท�ำคู่มือการให้ความรู้ ควรจัดท�ำคู่มืออาจารย์
ผู้สอนในแต่ละรายวิชา คิดเป็นร้อยละ 70 ดังรายละเอียด
ตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ในด้านต่างๆ (n = 60) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน
จ�ำนวน
ร้อยละ
1. ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคณาจารย์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
37
61.7
การศึกษาดูงาน
32
53.3
การประชุมสัมมนา
30
50.0
2. ด้านสถานที่
ภายในมหาวิทยาลัย
18
30.0
ภายนอกมหาวิทยาลัย
8
13.3
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
38
63.3
3. ด้านระยะเวลาอบรม
น้อยกว่า 2 วัน
11
18.3
2 วัน
22
36.7
มากกว่า 3 วัน
17
28.4
4. ด้านการจัดท�ำคู่มือการให้ความรู้
คู่มือการสอนแบบบูรณาการ
39
65.0
คู่มือการวัดและประเมินผล
31
51.7
คู่มืออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา
42
70.0
ความต้ อ งการในการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาอาจารย์
ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
พบว่าส่วนใหญ่อาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป
มีความต้องการในการจัดกิกรรมเพื่อพัฒนาด้านต่างๆ
ในอันดับแรก ได้แก่ ด้านการเตรียมความพร้อมของ
อาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อที่อาจารย์ผู้สอน
ต้องการมากที่สุด คือด้านเนื้อหาและการจัดการเรียน
การสอน รายวิชาที่อาจารย์ได้รับมอบหมาย ( x = 4.2 ,
S.D.= 0.9) ด้านรูปแบบหรือกิจกรรมการเรียนรู้ หัวข้อที่
อาจารย์ผสู้ อนต้องการมากทีส่ ดุ การจัดการเรียนรูท้ สี่ ง่ เสริม

การคิดวิเคราะห์ ( x = 4.2 , S.D.= 0.9) และด้านการวัดผล
และประเมินผล หัวข้อทีอ่ าจารย์ผสู้ อนต้องการมากทีส่ ดุ
คือ การวัดและประเมินผลตามกรอบTQF ( x = 3.9, S.D.=
0.9) ส�ำหรับด้านการผลิตสื่อ หัวข้อที่อาจารย์ผู้สอน
ต้องการมากที่สุดคือ การบูรณาการ ICT ในการจัดการ
เรียนรู้ ( x = 3.9 , S.D.= 0.8) และ ด้านการวิจยั ในชัน้ เรียน
หัวข้อที่อาจารย์ผู้สอนต้องการมากที่สุดคือ การท�ำวิจัย
ในชั้ น เรี ย น ( x = 3.8, S.D.= 0.9) ดั ง รายละเอี ย ด
ตามตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ความต้องการของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในการจัดกิจกรรม
กิจกรรม
1. ด้านการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 ด้านเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่อาจารย์ได้รับมอบหมาย
1.2 ด้านเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้องกับปรัชญา และวัตถุประสงค์ และ ผลลัพธ์การเรียนรูข้ อง
วิชาศึกษาทั่วไป
1.3 การจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF)
1.4 จิตวิทยาการเรียนการสอน
1.5 การสร้างทีมงาน
1.6 การเสริมสร้างบุคลิกอาจารย์
2. ด้านรูปแบบหรือกิจกรรมการเรียนรู้
2.1 การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
2.2 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทีเ่ น้นการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ (Integrated Learning
Program) ของนักศึกษา
2.3 การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน
2.4 การสอนแบบบูรณาการ
2.5 การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
2.6 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงสู่ชุมชน
2.7 การสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอน
3. ด้านการวัดผลและประเมินผล
การวัดและประเมินผลตามกรอบ TQF
4. ด้านการผลิตสื่อ
4.1 การบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนรู้
4.2 การจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม
4.3 การผลิตสื่อ e - Learning
5. ด้านการวิจัยในชั้นเรียน
การท�ำวิจัยในชั้นเรียน

5. สรุปและอภิปรายผล
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป
อาจารย์ ผู ้ ส อนรายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปที่ ต อบ
แบบสอบถามทัง้ หมดจ�ำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 47.24
ของจ�ำนวนอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่สอน
ในภาคการศึกษาต้น 2554 ทั้งหมดที่มี 127 คน พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
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0.9

4.0

0.9
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และมี ป ระสบการณ์ ก ารสอนในมหาวิ ท ยาลั ย มาแล้ ว
มากกว่า 25 ปี ในด้านประสบการณ์การสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป พบว่าส่วนใหญ่มีประสบการณ์การสอน
รายวิชาศึกษาทัว่ ไปอยูร่ ะหว่าง 2-5 ปี ส่วนใหญ่มตี �ำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 48.3 และรองลงมา
ต�ำแหน่งอาจารย์ ร้อยละ 38.3 หัวข้อที่อาจารย์ผู้สอนเคย
เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นด้านการเรียนการสอน
คิดเป็นร้อยละ 66.7
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ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อการพัฒนาอาจารย์
ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปส่วนใหญ่
เห็นว่าการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนมีความส�ำคัญในระดับ
มาก (ร้อยละ 81) และยังมีความคิดเห็นเกีย่ วกับการพัฒนา
อาจารย์ในด้านต่างๆ เกีย่ วกับ ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรม
คณาจารย์ ส ่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่ า ควรจั ด เป็ น การประชุ ม
เชิงปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 61.7 ด้านสถานที่ ควรจัด
ทัง้ ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย คิดเป็น ร้อยละ 63.3
ด้านระยะเวลา ควรเป็น 2 วัน คิดเป็นร้อยละ 36.7 และ
ด้านการจัดท�ำคู่มือการให้ความรู้ ควรจัดท�ำคู่มืออาจารย์
ผู้สอนในแต่ละรายวิชา คิดเป็นร้อยละ 70
ความต้องการในการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป
ผลการวิ จั ย พบว่ า อาจารย์ ผู ้ ส อนส่ ว นใหญ่
ร้อยละ 81 เห็นว่าการพัฒนาอาจารย์มีความส�ำคัญมาก
และอาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่มีความต้องการการพัฒนา
หัวข้อเนื้อหาการจัดกิจกรรมมากที่สุดในแต่ละด้าน คือ
1) ด้านการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ผู้สอน หัวข้อ
ด้ า นเนื้ อ หาและการจั ด การเรี ย นการสอนรายวิ ช า
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�ำวิจัยในชั้นเรียน
( x = 3.8, S.D.= 0.9)

6. อภิปรายผล
จากผลการศึกษาพบว่าอาจารย์ผสู้ อนส่วนใหญ่
เป็นผู้หญิง มีการศึกษาในระดับปริญญาเอก ต�ำแหน่ง
ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ มี ต� ำ แหน่ ง บริ ห าร
มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 25 ปี แต่มปี ระสบการณ์
การสอนวิชาศึกษาทั่วไปส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 2-5 ปี
สอดคล้องกับที่ส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดท�ำการสอน
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วิชาศึกษาทั่วไปมาเป็นเวลา 5 ปี ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
อาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไปส่วนใหญ่มีประสบการณ์
การสอนวิชาศึกษาทั่วไปน้อย ส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไป
จะต้องมีการพัฒนาอาจารย์ ผู้สอน และสอดคล้องกับ
ความต้องการของอาจารย์ที่เห็นว่าการพัฒนาอาจารย์
ผู ้ ส อนวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปมี ค วามจ� ำ เป็ น ในระดั บ มาก
เช่ น เดี ย วกั น กั บ การศึ ก าที่ ผ ่ า นมาที่ ท� ำ การสอบถาม
ความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับการพัฒนาและพบว่า
ส่วนใหญ่เห็นว่าการพัฒนาอาจารย์ ผูส้ อน มีความจ�ำเป็น
มากที่ สุ ด เช่ น เดี ย วกั น [4] การจั ด โครงการควรเป็ น
โครงการต่อเนื่องสอดคล้องกับ ธงชัย สันติวงษ์ (2535)
ได้ให้ทัศนะว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่จัดขึ้น
อย่างเป็นระบบเพื่อที่จะหาทางให้มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการปฏิบตั งิ าน [5] ด้านรูปแบบกิจกรรมควร
เป็ น รู ป แบบประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ลั ก ษณะการจั ด
กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาคณาจารย์ ควรเน้ น เทคนิ ค ใน
เชิงปฏิบัติให้มากที่สุด เพื่อคณาจารย์สามารถน�ำไปใช้ได้
และน� ำ ไปใช้ อ ย่ า งเข้ า ใจ มี เ หตุ ผ ลและเหมาะสมกั บ
สถานการณ์ แ ละสภาพแวดล้ อ ม และสอดคล้ อ งกั บ
แนวความคิดของ พิพัฒน์ โกศิลวัฒน์ (2536) กล่าวว่า
การอบรมคณาจารย์แต่ละกลุ่มเป้าหมายควรอบรมอย่าง
ทั่วถึง เป็นระบบ และต่อเนื่อง [6] ส่วนระยะเวลาที่
เหมาะสมควรจัด 2 วันจัดในวันปฏิบัติราชการและวัน
หยุด ด้านการจัดท�ำคู่มือส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไปอาจารย์
ส่วนใหญ่เห็นว่าควรจัดท�ำคู่มืออาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
รายวิชา เพื่อใช้เป็นคู่มือในการจัดการเรียนการสอน
ทีต่ นเองรับผิดชอบ ส่วนความต้องการในการจัดกิจกรรม
เพือ่ พัฒนาอาจารย์ผสู้ อน ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่
เห็นว่า หัวข้อ เนื้อหา กิจกรรม อาจารย์มีความต้องการ
ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทางส�ำนัก
วิชาศึกษาทั่วไปจะด�ำเนินการจัดท�ำแผนพัฒนาประจ�ำปี
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และที่ส�ำคัญที่สุดที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส�ำคัญล�ำดับที่ 1 ด้านเนื้อหาและ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่อาจารย์ได้รับมอบ
หมาย ซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของส�ำนักวิชาศึกษา
ทั่วไปที่จะต้องมีการพัฒนาด้านเนื้อหาและการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาที่อาจารย์ได้รับมอบหมายเพื่อ
ให้มีความเข้าใจ มั่นใจ และสามารถน�ำไปใช้สอนได้
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ความต้องการในการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นอกจากนัน้ ยังมีหวั ข้อ เนือ้ หา กิจกรรม ด้านรูปแบบหรือ 8. เอกสารอ้างอิง
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ หั ว ข้ อ ที่ ต ้ อ งการมากที่ สุ ด คื อ
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ด้านการ [1] มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น . ฝ่ า ยวิ ช าการและ
วิเทศสัมพันธ์. ประกาศสภาหาวิทยาลัยขอนแก่น
วัดผลและประเมินผล หัวข้อ การวัดและประเมินผลตาม
ฉบับที่ 3/2551 เรือ่ ง กรอบคุณลักษณะบัณฑิตและ
กรอบ TQF ด้านการผลิตสื่อ หัวข้อ การบูรณาการ ICT
นโยบายหลักด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ในการจัดการเรียนรู้ ด้านการวิจัยในชั้นเรียน หัวข้อ
ขอนแก่น. ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา.
การท�ำวิจัยในชั้นเรียน
(2551).
ดังนั้น ส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไป ควรมีการพัฒนา
อาจารย์ผสู้ อนในแต่ละด้าน ซึง่ ยังเป็นสิง่ จ�ำเป็นทีอ่ าจารย์ [2] กุลธิดา ท้วมสุข. “การจัดการศึกษาวิชาศึกษา
ทั่ ว ไปของมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ตามกรอบ
ผูส้ อนวิชาศึกษาทัว่ ไปยังต้องมีการพัฒนา โดยเฉพาะอย่าง
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ” .
ยิง่ ในด้านการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ และรูปแบบ
เอกสารเผยแพร่การร่วมแสดงนิทรรศการในการ
หรื อ กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่ ส ่ ง เสริ ม การคิ ด วิ เ คราะห์
ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ป ระจ� ำ ปี 2553
ที่อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่มีความต้องการ ถึงแม้ผู้สอน
อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่. 13-15
จะมีประสบการณ์การสอนมานาน และควรพัฒนาอย่าง
ธันวาคม 2553. บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
ต่อเนื่อง
เซ็นทรัลลาดพร้าว: หน้า 13. (2553)
[3] ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2549.
7. กิตติกรรมประกาศ
มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง. กรุงเทพฯ : ส�ำนักมาตรฐานและ
งานวิจัยฉบับนี้ ส�ำเร็จด้วยดีโดยได้รับการทุน
ประเมินผลอุดมศึกษา.
สนั บ สนุ น งบประมาณจากส� ำ นั ก วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป
ค ว า ม อ นุ เ ค ร า ะ ห ์ อ ย ่ า ง ดี จ า ก ผู ้ อ� ำ น ว ย ก า ร [4] เดชา พรึงล�ำภู. (2541). การพัฒนาคณาจารย์ใน
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ . การค้ น คว้ า อิ ส ระ
รองศาสตราจารย์ สุ ภ าพ ณ นคร และผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
รองศาสตราจารย์ ดร.เจียมจิต แสงสุวรรณ และอาจารย์
ปรีชา เครือวรรณ ทีก่ รุณาให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำ ตรวจสอบ [5] ธงชัย สันติวงษ์. (2535). การบริหารงานบุคคล.
พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 5. กรุ ง เทพฯ : ส� ำ นั ก พิ ม พ์ ไ ทย
ข้อบกพร่องต่างๆ จนงานวิจัยฉบับนี้เสร็จเรียบร้อย
วัฒนาพานิช จ�ำกัด
[6] พิพัฒน์ โกศิลวัฒน์. (2536). แนวทางการพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน. คุณภาพก�ำลังคน : กุญแจสู่
ความส�ำเร็จของการพัฒนา. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.
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บทคัดย่อ
การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไป มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาการบริหาร
งานพัสดุและสินทรัพย์ของส�ำนักวิชาศึกษาทัว่ ไป  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกระบวนการมีสว่ นร่วม (Participatory
Action Research) และมีวิธีการด�ำเนินการวิจัยคือ ท�ำการประเมินระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้เบื้องต้น
เกีย่ วกับระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี  วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535  และระเบียบทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม สายสนับสนุน จ�ำนวน  
22 คน และกลุม่ ผูบ้ ริหาร จ�ำนวน  3 คน  ด�ำเนินการประมวลและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ จัดท�ำแนวทางในการพัฒนาการ
บริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ ของส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจัดให้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้
1) ส�ำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาในเรือ่ งความพึงพอใจในการใช้ครุภณ
ั ฑ์ประจ�ำห้องเรียน โดยส�ำรวจจากจ�ำนวน
นักศึกษา 100 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 2) จัดประชุมแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อระดม
สมองในเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ ของส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิชาการพัสดุ ช�ำนาญการ จากงานพัสดุ กองคลัง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ำนวน  1 คน และกลุ่มบุคลากรของส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหมด จ�ำนวน 25 คน  
ผลจากการท�ำการประเมินระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบส� ำนักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.2535  และระเบียบที่แก้ไขเพิ่มเติม ในหมวดที่ 3 ว่าด้วยการควบคุมและการจ�ำหน่าย
พัสดุในกลุม่ บุคลากรของส�ำนักวิชาศึกษาทัว่ ไปทัง้ หมดซึง่ ประกอบด้วย  กลุม่ บุคลากรสายสนับสนุน จ�ำนวน 22 คน
และกลุ่มผู้บริหาร จ�ำนวน  3 คน  ก่อนเข้าร่วมประชุมแบบการสนทนากลุ่ม (Focus group) พบว่า ผู้เข้าร่วมมีระดับ
ความรู้คิดเป็นร้อยละ 70 ตอบแบบทดสอบข้อที่ 8 ถูกมากที่สุดคือ เจ้าหน้าที่พัสดุ หมายความว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งด�ำรง
ต�ำแหน่ง ทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วกับการพัสดุ หรือผูไ้ ด้รบั แต่งตัง้ จากหัวหน้าส่วนราชการให้มหี น้าทีห่ รือปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับ
การพัสดุ ข้อที่ 13 การให้ยืม หรือน�ำพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระท�ำมิได้  ข้อที่ 14  
การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปไปใช้ราชการ ให้ส่วนราชการผู้ยืมท�ำหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อ 17
เมื่อครบก�ำหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทน มีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน 7 วัน นับแต่
วันครบก�ำหนด ข้อ 18 การเก็บรักษาพัสดุให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุให้ปลอดภัย
และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน และข้อที่ 20 การจ่ายพัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุเป็นผู้สั่งจ่าย
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ผลการด�ำเนินการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท�ำแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานพัสดุและ
สินทรัพย์ ของส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น  จากการส�ำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาในเรื่องความ
พึงพอใจในการใช้ครุภณ
ั ฑ์ประจ�ำห้องเรียน โดยส�ำรวจจากจ�ำนวนนักศึกษา 100 คน ทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 76.9 รองลง มาเป็นเพศชาย
คิดเป็นร้อยละ  23.1 มีสถานภาพส่วนใหญ่ เป็นนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 76.9 รองลงมาเป็นบุคลากรสายสนับสนุน  
คิดเป็นร้อยละ 23.1 การใช้บริการเกี่ยวกับพัสดุ ส่วนใหญ่เป็นครุภัณฑ์ประจ�ำห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 75.4  
รองลงมาครุภัณฑ์ประจ�ำส�ำนักงาน คิดเป็นร้อยละ  23.1 ตามล�ำดับ
   จากการจัดประชุมแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อระดมสมองในเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การพัฒนาการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ ของส�ำนักวิชาศึกษาทัว่ ไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผเู้ ข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย นักวิชาการพัสดุ ช�ำนาญการ จากงานพัสดุ   กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ำนวน  1 คน และกลุ่ม
บุคลากรของส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหมด จ�ำนวน 25 คน  พบว่า  หลังเข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมมีระดับความรู้เพิ่ม
มากขึ้นระดับร้อยละ 90  ซึ่งระดับความรู้จากผู้ตอบแบบทดสอบไม่เข้าใจกับระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี   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�ำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ส�ำหรับการก�ำหนดแนวปฏิบัติร่วมกันในการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ พบว่า
เนื่องจากส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไป มีข้าราชการประจ�ำ   1 คน  ซึ่งมีต�ำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหาร พนักงานมหาวิทยาลัย
โดยใช้เงินงบประมาณรายได้ มีจำ� นวน 3 คน และพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน จ�ำนวน 6 คน  
ซึ่งตามระเบียบพัสดุ บุคคลที่สามารถแต่งตั้งเป็นผู้เบิกจ่าย และคณะกรรมการตรวจรับได้นั้น จะต้องเป็นข้าราชการ  
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งลูกจ้างชั่วคราวไม่สามารถกระท�ำได้ จึงท�ำให้มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อ
การแต่งตัง้ เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อีกทัง้ บุคลากรทีม่ อี ยูไ่ ม่มอี งค์ความรูใ้ นเชิงระบบเทคนิค ท�ำให้ไม่สามารถ
ตรวจรับพัสดุได้ในบางประเภท  ดังนั้น บุคลากรส่วนใหญ่ จึงมีความคิดเห็นว่า การตรวจรับครุภัณฑ์ ควรมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการจากภายนอกหน่วยงาน ที่มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีในเชิงเทคนิค เนื่องจากการจัดท�ำ  TOR
รายละเอียดคุณสมบัติของครุภัณฑ์บางประเภทจะต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความช�ำนาญเฉพาะด้าน

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.

KKU Institutional Research. 2013; 1(1)

51

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�ำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Keywords: Management  Inventory  Asset Education Administration Office  Khon Kaen University
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1. บทน�ำ
ส� ำ นั ก วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ น
หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการจัดเรียนการสอน
รายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปให้ กั บ ทุ ก หลั ก สู ต รในสั ง กั ด ของ
คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ในแต่ละภาค
การศึกษา มีจ�ำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน มากกว่า    
15,000 คน   สง่ ผลให้สำ� นักฯ ต้องมีการบริหารจัดการทัง้
ด้านการเรียนการสอน และการบริหารจัดการเพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกในด้านต่างๆ ส�ำหรับการเรียนการสอนให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งกระบวนการบริหารพัสดุ
ถือว่ามีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานในการอ�ำนวยความ
สะดวกต่างๆ เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และวัสดุ
ต่างๆ ที่ใช้เป็นประจ�ำภายในห้องเรียน ดังกล่าว และ
เนื่องจากกระบวนการบริหารงานพัสดุ มีข้อกฎหมาย
ระเบียบ และค�ำสัง่ ต่างๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีทหี่ น่วยงาน
พัสดุจะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบของฝ่ายพัสดุรับผิดชอบด�ำเนินงานมี  
3 ส่วน ได้แก่ จัดซื้อจัดจ้าง สินค้าคงคลัง ระบบทะเบียน
ทรั พ ย์ สิ น ถาวร ซึ่ ง ในแต่ ล ะกระบวนการปฏิ บั ติ ง าน
ตามขัน้ ตอนต่างๆ นัน้ มีความส�ำคัญต่อการควบคุม ก�ำกับ
ติ ด ตามให้ ถู ก ต้ อ งตามกฎ ระเบี ย บของส่ ว นราชการ  
จากผลการปฏิบัติงานด้านพัสดุในด้านการสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนทีผ่ า่ นมายังไม่มรี ะบบการก�ำกับ
ควบคุมและติดตามทีช่ ดั เจน ท�ำให้การจัดหา การควบคุม
ยังไม่เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นการมี
ส่วนร่วมของผูบ้ ริหาร บุคลากร และนักศึกษาในการร่วม
คิดร่วมสร้างกระบวนการด�ำเนินงานด้านการบริหาร
พั ส ดุ ฯ    รวมไปถึ ง การควบคุ ม การใช้ การเก็ บ รั ก ษา
การยืม จ�ำหน่าย จ่ายโอน หรือแลกเปลี่ยน ครุภัณฑ์ ที่มี
จ�ำนวนเพิม่ มากขึน้   ในขณะทีม่ เี จ้าหน้าทีพ่ สั ดุปฏิบตั งิ าน
เพียง 1 คน ดังนั้น การสร้างความรู้ความเข้าใจ และ
การให้ความร่วมมือของบุคลากรในการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนต่างๆ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และค�ำสั่งต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ จึงมีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง
ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษา
การพัฒนาการบริหารงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของ
ส�ำนักวิชาศึกษาทัว่ ไป โดยใช้กระบวนการมีสว่ นร่วม เพือ่

ให้ได้รับความร่วมมือจากทุกกลุ่มภารกิจ  โดยเริ่มตั้งแต่
ระดับผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาผู้เรียน และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส�ำนักฯ   โดยให้แสดงความ
คิดเห็น และร่วมกันหาแนวทางในการบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ของส�ำนักวิชาศึกษาทัว่ ไป ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อการบริหารจัดการต่อไป

2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการพัฒนาการบริหารงานพัสดุและ
สินทรัพย์ของส�ำนักวิชาศึกษาทัว่ ไป  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม

3. วิธีการด�ำเนินงาน
1. ท�ำการประเมินระดับความรูค้ วามเข้าใจใน
เรือ่ งความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535  และระเบียบที่แก้ไขเพิ่มเติม
ในหมวดที่ 3 ว่าด้วยการควบคุมและการจ�ำหน่ายพัสดุ
ในกลุ่มบุคลากรของส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหมด ซึ่ง
ประกอบด้วย   กลุ่มบุคลากร สายสนับสนุน จ�ำนวน  
22 คน และกลุ่มผู้บริหาร จ�ำนวน  3 คน  
2. ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลและ
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดท�ำแนวทางในการพัฒนาการ
บริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ ของส�ำนักวิชาศึกษาทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจัดให้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้
2.1 ส�ำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาใน
เรื่องความพึงพอใจในการใช้ครุภัณฑ์ประจ�ำห้องเรียน
โดยส�ำรวจจากจ�ำนวนนักศึกษา 100 คน ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
2.2 จัดประชุมแบบสนทนากลุ่ม (Focus
Group) เพื่อระดมสมองในเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การพัฒนาการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ ของส�ำนัก
วิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุ ม ประกอบด้ ว ย นั ก วิ ช าการพั ส ดุ ช� ำ นาญการ
จากงานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ำนวน   
1 คน และกลุม่ บุคลากรของส�ำนักวิชาศึกษาทัว่ ไปทัง้ หมด
จ�ำนวน 25 คน  

KKU Institutional Research. 2013; 1(1)

3. น�ำเสนอข้อคิดเห็นในการพัฒนาการบริหาร
งานพัสดุและสินทรัพย์ของส�ำนักวิชาศึกษา มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น โดยสรุปผล จากการประเมินระดับความรู้
ความเข้าใจในเรือ่ งความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับระเบียบส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535  และระเบียบ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ในหมวดที่ 3 ว่าด้วยการควบคุมและการ
จ�ำหน่ายพัสดุในกลุ่มบุคลากรของส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ทั้งหมดซึ่งประกอบด้วย  กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน
จ�ำนวน  22 คน และกลุ่มผู้บริหาร จ�ำนวน  3 คนหลังจาก
ประเมินระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี   ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ.2535  และระเบียบที่แก้ไขเพิ่มเติม ในหมวดที่ 3 ว่า
ด้วยการควบคุมและการจ�ำหน่ายพัสดุในกลุ่มบุคลากร
สายสนับสนุนของส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไปดีขึ้นหรือไม่
อย่างไร มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอย่างไร

4. ผลการวิจัย
ผลจากการท� ำ การประเมิ น ระดั บ ความรู ้
ความเข้าใจในเรือ่ งความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับระเบียบส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535  และระเบียบ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ในหมวดที่ 3 ว่าด้วยการควบคุมและ
การจ�ำหน่ายพัสดุในกลุ่มบุคลากรของส�ำนักวิชาศึกษา
ทัว่ ไปทัง้ หมดซึง่ ประกอบด้วย กลุม่ บุคลากรสายสนับสนุน
จ�ำนวน  22 คน และกลุ่มผู้บริหาร จ�ำนวน  3 คน ก่อนเข้า
ร่วมประชุมแบบการสนทนากลุ่ม (Focus group) พบว่า
ผู้เข้าร่วมมีระดับความรู้คิดเป็นร้อยละ 70 โดยตอบแบบ
ทดสอบข้อที่ 8 ถูกมากทีส่ ดุ คือ เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ หมายความ
ว่า เจ้าหน้าทีซ่ งึ่ ด�ำรงต�ำแหน่ง ทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วกับการพัสดุ
หรือผู้ได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าที่
หรือปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการพัสดุ ข้อที่ 13 การให้ยมื หรือ
น�ำพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการจะกระท�ำมิได้  ข้อที่ 14  การยืมพัสดุประเภทใช้
คงรูปไปใช้ราชการ ให้ส่วนราชการผู้ยืมท�ำหลักฐาน
การยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อ 17 เมื่อครบก�ำหนดยืม
ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทน มีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุ
ที่ให้ยืมไปคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบก�ำหนด ข้อ 18
การเก็บรักษาพัสดุให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุลงบัญชีหรือทะเบียน
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เพือ่ ควบคุมพัสดุให้ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรง
ตามบั ญ ชี ห รื อ ทะเบี ย น และข้ อ ที่ 20 การจ่ า ยพั ส ดุ
ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุเป็นผู้สั่งจ่าย
ผลการด�ำเนินการประมวลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพือ่ จัดท�ำแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานพัสดุและ
สินทรัพย์ ของส�ำนักวิชาศึกษาทัว่ ไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พบว่า จากการส�ำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาในเรื่อง
ความพึงพอใจในการใช้ครุภณ
ั ฑ์ประจ�ำห้องเรียน โดยส�ำรวจ
จากจ�ำนวนนักศึกษา 100 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ศึกษาทัว่ ไป ผลการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วน
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�ำห้องเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 75.4 รองลงมาครุภัณฑ์ประจ�ำส�ำนักงาน คิดเป็น
ร้อยละ ตามล�ำดับ
จากการจัดประชุมแบบสนทนากลุ่ม (Focus
Group) เพื่อระดมสมองในเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การพัฒนาการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ ของส�ำนัก
วิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุ ม ประกอบด้ ว ย นั ก วิ ช าการพั ส ดุ ช� ำ นาญการ
จากงานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ำนวน  
1 คน และกลุม่ บุคลากรของส�ำนักวิชาศึกษาทัว่ ไปทัง้ หมด
จ�ำนวน 25 คน  พบว่า หลังเข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วม
มีระดับความรู้เพิ่มมากขึ้นระดับร้อยละ 90  ซึ่งระดับ
ความรูจ้ ากผูต้ อบแบบทดสอบไม่เข้าใจกับระเบียบส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535  และระเบียบ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม คือ ข้อที่ 11 คณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นประกอบด้วยประธาน
กรรมการ 1 คน และคณะกรรมการอย่างน้อย 4 คน โดย
ให้แต่งตัง้ จากข้าราชการระดับ 5 หรือเทียบเท่าขึน้ ไป และ
ข้อที่ 12 พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือ
พนักงานของรัฐ แต่งตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินการเกีย่ วกับ
การจัดหาพัสดุ ส�ำหรับการก�ำหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน
ในการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ พบว่า เนื่องจากส�ำนัก
วิชาศึกษาทั่วไป มีข้าราชการประจ�ำ  1 คน  ซึ่งมีต�ำแหน่ง
เทียบเท่าผู้บริหาร พนักงานมหาวิทยาลัย   โดยใช้เงิน
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ศึกษาการพัฒนาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายได้ มีจ�ำนวน 3 คน และพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้
เงินแผ่นดิน จ�ำนวน 6 คน  ซึ่งตามระเบียบพัสดุ บุคคลที่
สามารถแต่งตั้งเป็น   ผู้เบิกจ่าย และคณะกรรมการตรวจ
รับได้นนั้ จะต้องเป็นข้าราชการ  พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งลูกจ้างชั่วคราวไม่สามารถกระท�ำได้ จึง
ท� ำ ให้ มี บุ ค ลากรไม่ เ พี ย งพอต่ อ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น คณะ
กรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ อี ก ทั้ ง บุ ค ลากรที่ มี อ ยู ่ ไ ม่ มี
องค์ความรูใ้ นเชิงระบบเทคนิค ท�ำให้ไม่สามารถตรวจรับ

พัสดุได้ในบางประเภท  ดังนั้น บุคลากรส่วนใหญ่ จึงมี
ความคิดเห็นว่า การตรวจรับครุภัณฑ์ ควรมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจากภายนอกหน่วยงาน ที่มีความรู้ในด้าน
เทคโนโลยี ใ นเชิ ง เทคนิ ค เนื่ อ งจากการจั ด ท� ำ  TOR
รายละเอียดคุณสมบัติของครุภัณฑ์บางประเภทจะต้อง
อาศั ย ผู ้ ที่ มี ค วามรู ้ ค วามช� ำ นาญเฉพาะด้ า น ดั ง แสดง
ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1   เปรียบเทียบผลการสนทนากลุ่ม (Focus group) ในการบริหารพัสดุและสินทรัพย์แบบมีส่วนร่วม
การบริหารพัสดุ (แบบเดิม)
1. การยืมพัสดุ
1.1 ไม่มหี ลักฐานเป็นลายลักษณ์อกั ษรในการยืมคืนพัสดุ
ออกจากผู้ควบคุมดูแล
1.2 ไม่ได้กำ� หนดผูร้ บั ผิดชอบอย่างชัดเจนในการรับพัสดุ
ไปใช้ในราชการ
1.3 ไม่ มี ก ระบวนการติ ด ตามรายการครุ ภั ณ ฑ์ บ าง
ประเภทกลับคืนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การบริหารพัสดุ(แบบใหม่)

แนวปฏิบัติ
การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปไปใช้ราชการ ให้ผยู้ มื ท�ำหลักฐานการยืม
เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร แสดงเหตุ ผ ลและก� ำ หนดวั น ส่ ง คื น โดยมี
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) การยืมจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากผูอ้ �ำนวยการส�ำนักวิชาศึกษาทัว่ ไป
โดยเขียนใบยืมจากเจ้าหน้าที่พัสดุ
(2) บุคลากรทีเ่ บิกพัสดุไปใช้ราชการ (แทนลูกจ้างชัว่ คราวทีไ่ ม่มสี ทิ ธิ์
เบิกพัสดุ)จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไป
โดยเขียนใบยืมจากเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ด้วยรองรับ
การตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ�ำปี
(3) ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องน�ำ  พัสดุนั้นมาส่งคืนให้ใน
สภาพทีใ่ ช้การได้เรียบร้อย หากเกิดช�ำ รุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือ
สูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้
จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและ
คุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม
ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
(4) เมือ่ ครบก�ำหนดยืม ให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ ติดตามทวงพัสดุทใี่ ห้ยมื ไป
คืนภายใน 7 วัน  นับแต่วันครบก�ำหนด
      มติที่ประชุม  เสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ควบคุม
การเก็บรักษาพัสดุซึ่งเป็นครุภัณฑ์ในส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไป มี 4 คน
       มติที่ประชุม  เสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ควบคุม
ตรวจสอบการเบิกจ่าย วัสดุ ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้สิ้นเปลืองและวัสดุคงทน
ถาวรในส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไป มี 4 คน แนวปฏิบัติที่มีรายการครุภัณฑ์
ส่งซ่อมและมีรายการที่เจ้าหน้าที่พัสดุไม่สามารถตรวจสอบได้ในทาง
เทคนิคเฉพาะด้าน ให้ท�ำหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าที่จากศูนย์
อีสานซอฟแวร์ มหาวิทยาลัยช่วย โดยให้ท�ำหนังสือและเชิญให้เป็น
กรรมการในการตรวจรับและเบิกจ่ายด้วย
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ตารางที่ 1   เปรียบเทียบผลการสนทนากลุ่ม (Focus group) ในการบริหารพัสดุและสินทรัพย์แบบมีส่วนร่วม (ต่อ)
การบริหารพัสดุ (แบบเดิม)
2. การก�ำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและ
จัดซื้อจัดจ้าง
2.1 ในการด�ำเนินการก�ำหนด spec ของครุภัณฑ์ ยังไม่มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการ และไม่ได้มีการส�ำรวจความ
ต้องการใช้ครุภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับกิจกรรมหรือสามารถ
ใช้ครุภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่าต่อการบริหารจัดการ
2.2 ขั้นตอนการขออนุมัติจัดซื้อไม่ได้มีการเปรียบเทียบ
ราคา และมีความต้องการเห็นสินค้าหรือทดลองใช้ ก่อนการ
ตัดสินใจและการก�ำหนด spec เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. การควบคุม บ�ำรุงรักษา  และจ�ำหน่ายพัสดุ
(1) ทะเบียนคุมทรัพย์สินยังไม่เป็นข้อมูลปัจจุบัน
(2) ยังไม่ได้ก�ำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินร่วมกันทั้งองค์กร เพื่อให้รับทราบแนว
ปฏิบัติและให้ถูกต้องตามระเบียบ
(3) ยังไม่ได้ก�ำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม
และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบ       
(4) การตรวจสอบสภาพ บ�ำรุงรักษา และซ่อมแซม
ทั้ ง ก่ อ นและหลั ง การใช้ ง าน   ส� ำ นั ก ฯ ไม่ มี นั ก วิ ช าการ
โสตทัศนูปกรณ์ ในการตรวจสอบเบือ้ งต้น ท�ำให้การส่งซ่อม
หรือการบ�ำรุงรักษาไม่สามารถตรวจสอบได้วา่ ครุภณ
ั ฑ์ทถี่ กู
น�ำไปซ่อมแล้วสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารพัสดุ(แบบใหม่)
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�ำนักฯ  ตัวอย่างแบบฟอร์มดูภาคผนวก ค) โดย
ให้เสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการแนบรายชื่อมาพร้อมกับการเสนอ
ขออนุมัติให้ด�ำเนินการทุกครั้ง เพื่อลดปัญหาการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุมติที่ประชุมให้ถือแนวปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้การ
บริหารพัสดุและสินทรัพย์เป็นไปตามระเบียบถูกต้องตรวจสอบได้
แนวทางการปฏิบัติ
(1) จัดท�ำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
(2)  ก�ำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
(3)  ก�ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามระบบและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ�ำปี
อย่างสม�่ำเสมอทุกปี
(4) ตรวจสอบสภาพและบ�ำรุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลัง
การใช้งานส�ำหรับทรัพย์สนิ ทีม่ สี ภาพไม่สามารถใช้งานให้ตงั้ คณะกรรมการ
ขึ้นพิจารณาและท�ำจ�ำหน่าย

5. อภิปรายผล
จากการจัดประชุมแบบสนทนากลุ่ม (Focus
Group) เพื่อพัฒนาการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์
ของส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิชาการพัสดุ ช�ำนาญการ
จากงานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ำนวน  1
คน และกลุ่มบุคลากรของส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหมด
จ�ำนวน 25 คน  พบว่า หลังเข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมมี
ระดับความรู้เพิ่มมากขึ้นระดับร้อยละ 90 ส่วนระดับ
ความรูจ้ ากผูต้ อบแบบทดสอบไม่เข้าใจกับระเบียบส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และระเบียบ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม คือ ข้อที่ 11 คณะกรรมการพิจารณาคัด
เลื อ กผู ้ มี คุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต้ น ประกอบด้ ว ยประธาน
กรรมการ 1 คน และคณะกรรมการอย่างน้อย 4 คน โดย
ให้แต่งตัง้ จากข้าราชการระดับ 5 หรือเทียบเท่าขึน้ ไป และ
ข้อที่ 12 พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือ
พนักงานของรัฐ แต่งตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินการเกีย่ วกับ
การจัดหาพัสดุ ส�ำหรับการก�ำหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน
ในการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ พบว่า เนื่องจากส�ำนัก
วิชาศึกษาทั่วไป มีข้าราชการประจ�ำ  1 คน  ซึ่งมีต�ำแหน่ง
เทียบเท่าผูบ้ ริหาร พนักงานมหาวิทยาลัย   โดยใช้เงินรายได้
มีจ�ำนวน 3 คน และพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงิน
แผ่นดิน จ�ำนวน 6 คน  ซึ่งตามระเบียบพัสดุ บุคคลที่
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ศึกษาการพัฒนาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถแต่งตัง้ เป็นผูเ้ บิกจ่าย และคณะกรรมการตรวจรับ
ได้นนั้ จะต้องเป็นข้าราชการ  พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งลูกจ้างชั่วคราวไม่สามารถกระท�ำได้
จึงท�ำให้มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการแต่งตั้งเป็นคณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุ อีกทั้งบุคลากรที่มีอยู่ไม่มีองค์
ความรูใ้ นเชิงระบบเทคนิค ท�ำให้ไม่สามารถตรวจรับพัสดุ
ได้ในบางประเภท  ดังนั้น บุคลากรส่วนใหญ่ จึงมีความ
คิ ด เห็ น ว่ า การตรวจรั บ ครุ ภั ณ ฑ์ ควรมี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการจากภายนอกหน่วยงาน ที่มีความรู้ในด้าน
เทคโนโลยี ใ นเชิ ง เทคนิ ค เนื่ อ งจากการจั ด ท� ำ  TOR
รายละเอียดคุณสมบัติของครุภัณฑ์บางประเภทจะต้อง
อาศัยผู้ที่มีความรู้ความช� ำนาญเฉพาะด้านจากการจัด
ประชุมแบบสนทนากลุม่ (Focus Group) เพือ่ ระดมสมอง
ในเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารงาน
พัสดุและสินทรัพย์ ของส�ำนักวิชาศึกษาทัว่ ไปมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น โดยมีผเู้ ข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิชาการ
พัสดุ ช�ำนาญการ จากงานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น จ�ำนวน  1 คน และกลุม่ บุคลากรของส�ำนักวิชา
ศึกษาทั่วไปทั้งหมด จ�ำนวน 25 คน  พบว่า หลังเข้าร่วม
ประชุม ผูเ้ ข้าร่วมมีระดับความรูเ้ พิม่ มากขึน้ ระดับร้อยละ
90  ซึ่งระดับความรู้จากผู้ตอบแบบทดสอบไม่เข้าใจกับ
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535  
และระเบียบที่แก้ไขเพิ่มเติม คือ ข้อที่ 11 คณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นประกอบด้วย
ประธานกรรมการ 1 คน และคณะกรรมการอย่างน้อย 4
คน โดยให้แต่งตั้งจากข้าราชการระดับ 5 หรือเทียบเท่า
ขึน้ ไป และข้อที่ 12 พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
หรือพนักงานของรัฐ แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ
เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ส�ำหรับการก�ำหนดแนวปฏิบัติ
ร่วมกันในการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ พบว่า เนือ่ งจาก
ส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไป มีข้าราชการประจ�ำ  1 คน ซึ่งมี
ต�ำแหน่งเทียบเท่าผูบ้ ริหาร พนักงานมหาวิทยาลัย  โดยใช้
เงินรายได้ มีจำ� นวน 3 คน และพนักงานมหาวิทยาลัย โดย
ใช้เงินแผ่นดิน จ�ำนวน 6 คน  ซึ่งตามระเบียบพัสดุ บุคคล
ทีส่ ามารถแต่งตัง้ เป็น   ผเู้ บิกจ่าย และคณะกรรมการตรวจ
รั บ ได้ นั้ น จะต้ อ งเป็ น ข้ า ราชการ พนั ก งานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งลูกจ้างชั่วคราวไม่สามารถ
กระท�ำได้ จึงท�ำให้มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการแต่งตั้ง

เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อีกทั้งบุคลากรที่มีอยู่
ไม่มีองค์ความรู้ในเชิงระบบเทคนิค ท�ำให้ไม่สามารถ
ตรวจรั บ พั ส ดุ ไ ด้ ใ นบางประเภท   ดั ง นั้ น บุ ค ลากร
ส่วนใหญ่ จึงมีความคิดเห็นว่า การตรวจรับครุภัณฑ์
ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากภายนอกหน่วยงาน
ที่มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีในเชิงเทคนิค เนื่องจากการ
จั ด ท� ำ  TOR รายละเอี ย ดคุ ณ สมบั ติ ข องครุ ภั ณ ฑ์ บ าง
ประเภทจะต้องอาศัยผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามช�ำนาญเฉพาะด้าน
ดั ง นั้ น จะเห็ น ว่ า ส� ำ นั ก วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป
ได้เรียนรูร้ ว่ มกันทัง้ ผูบ้ ริหารและบุคลากรสายสนับสนุน
โดยมุง่ หวังในการแสดงความคิดเห็นและก�ำหนดแนวทาง  
การพัฒนาการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของส�ำนัก
วิชาศึกษาทัว่ ไป  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกระบวนการ
มีส่วนร่วม เป็นองค์การด�ำเนินงานให้บรรลุถึงความ
เปลี่ยนแปลงให้ได้  โดยใช้กระบวนการให้บุคคลเข้ามามี
ส่วนเกี่ยวข้องในการด�ำเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ซึ่ง (William Erwin, 1976:130  
อ้างถึงในยุพาพร รูปงาม, 2545) กล่าวถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาว่า หมายถึง กระบวนการให้
ประชาชนเข้ามามีสว่ นเกีย่ วข้องในการด�ำเนินงานพัฒนา
ร่วมคิดร่วมตัดสินใจ แก้ปญ
ั หาของตนเอง เน้นการมีสว่ น
ร่วมอย่างแข็งขันของบุคคล แก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้
วิทยาการทีเ่ หมาะสมและสนับสนุน ติดตามการปฏิบตั งิ าน
ขององค์การและบุคคลที่เกี่ยวข้องดังนั้น การบริหาร
จัดการ ซึ่งหมายถึง กระบวนการของการมุ่งสู่เป้าหมาย
ขององค์กรจากการท�ำงานร่วมกัน โดยใช้บุคคลและ
ทรัพยากรอืน่ ๆ (Certo, 2000)  ผลจากการวิจยั ทีส่ อดคล้อง
กั บ ทฤษฎี ดั ง กล่ า วท� ำ ให้ ผู ้ วิ จั ย ได้ ผ ลจากการวิ จั ย โดย
ก�ำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมระหว่าง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส�ำนักฯ โดยใช้
การวิเคราะห์เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยจัดเวที
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ช่วยเหลือซึง่ กันและกันในการก�ำหนด
แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ก่อนการปฏิบตั แิ ละหลังการ
ปฏิบตั แิ บบมีสว่ นร่วม เรือ่ ง ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 3  
การควบคุมและการจ�ำหน่ายพัสดุ รูปแบบ/แนวปฏิบัติ
ที่ได้ คือ
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1. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการที่ เ ป็ น พนั ก งาน 7. เอกสารอ้างอิง
มหาวิทยาลัย ขึ้นเพื่อเป็นคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุ  
(1) ยุ พ าพร รู ป งาม. (2545). การมี ส ่ ว นร่ ว มของ
และครุภัณฑ์ จ�ำนวน 2 ชุด
ข้าราชการส�ำนักงบประมาณในการปฏิรูประบบ
2. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท�ำทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ราชการ. ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตร มหาบัณฑิต,
ที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นปัจจุบัน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
3. ก�ำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สิน (กรณีการยืมพัสดุให้ใช้แบบฟอร์มการ (2) สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย. (2555).
ระเบี ย บส�ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว ่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ
ยืมพัสดุใน  ส�ำนักฯ)
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม. พิมพ์ครั้งที่ 9.
4. ก� ำ หนดให้ มี ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด เก็ บ
กรุงเทพฯ: สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย.
ควบคุม  และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่งตัง้ คณะ
กรรมการตรวจสอบพัสดุประจ�ำปีอย่างสม�่ำเสมอทุกปี (3) Certo, Samuel C. (2000). Modern management:
Diversity, quality, ethics & the global
environment. Prentice Hall  (Upper Saddle
6. กิตติกรรมประกาศ
River, N.J.) p.555
ขอบคุ ณ ส� ำ นั ก วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป และส� ำ นั ก
บริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สนับสนุน
ทุนวิจัยสถาบันครั้งนี้
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การพัฒนาระบบงานประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
The Study of Conference Management on Faculty of Pharmaceutical
Sciences, Khon Kaen University
อาทิตย์ วงษ์พระจันทร์*, ทองค�ำ วงษ์พระจันทร์, กัญญาณัฐ เรืองศรีจันทร์
Arthit Vongprajan*, Tongkam Vongprajan, Kanyanat Ruangsrichan

บทคัดย่อ
การศึกษาระบบงานประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพือ่ สร้างเครือ่ งมือ โปรแกรม วิธกี าร ในการจัดประชุมวิชาการ ทัง้ ในระดับชาติ และนานาชาติ ของคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทดลองใช้เครือ่ งมือ โปรแกรม วิธกี าร เพือ่ ช่วยในการจัดประชุมวิชาการ ในปีงบประมาณ
2555 จ�ำนวน 7 ครั้ง และได้ประเมินผลความพึงพอใจต่อระบบการจัดประชุมวิชาการโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์
จากผูเ้ ข้าร่วมประชุมวิชาการ จ�ำนวน 100 คน และได้สำ� รวจความต้องการในการจัดประชุมวิชาการ โดยใช้แบบส�ำรวจ
ออนไลน์กับผู้ที่เคยเข้าร่วมประชุมวิชาการ จ�ำนวน 189 คน ซึ่งผลการศึกษาได้เครื่องมือ โปรแกรม วิธีการ ได้แก่
1) โปรแกรมค�ำนวณหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 2) โปรแกรมจองที่นั่งประชุม 3) โปรแกรม
ลงทะเบียนออนไลน์ 4) โปรแกรมระบบโสตทัศนูปกรณ์ 5) โปรแกรมแบบประเมินและแบบส�ำรวจออนไลน์
และผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่างๆ ของการจัดประชุมวิชาการ มีระดับค่าเฉลี่ย คิดเป็น
ร้อยละ 87 และผลส�ำรวจความต้องการพบว่า ด้านการสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ อยู่ในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84 และด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดประชุมวิชาการทางจดหมายเชิญประชุม
มีระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53 รองลงมาคือ ทางเว็บไซต์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คิดเป็น
ร้อยละ 20 ซึง่ จากผลการศึกษาเป็นประโยชน์ตอ่ การจัดงานประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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
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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: ระบบงานประชุมวิชาการ, คูม่ อื การจัดประชุมวิชาการ, การจัดประชุมวิชาการ, แบบสอบถามออนไลน์,
		 แบบส�ำรวจออนไลน์
Keywords: organize conferences, guide of conferences, conferences, online registration, online survey

1. บทน�ำ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (1)
ได้เริ่มมีการจัดประชุมวิชาการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2532
โดยเป็นการประชุมวิชาการประจ�ำปี ครัง้ ที่ 1 เรือ่ ง ทิศทาง
และวิธีการวิจัยในงานเภสัชกรรม ระหว่างวันที่ 5-6
มกราคม พ.ศ. 2532 ณ หอประชุมวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เพื่อเป็นการร่วมฉลองครบรอบ 25 ปี ของการก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้มีการจัดประชุมวิชาการ
อื่นๆ ในปีต่อๆ มาโดยมีการจัดประชุมทั้งการประชุมใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ที่มีผู้ด�ำเนินงานทั้งใน
รู ป แบบของคณะกรรมการในระดั บ คณะ มี ห ลาย
หน่วยงาน และบุคลากรหลายคนร่วมกันรับผิดชอบ
ในแต่ละฝ่าย ซึง่ การบริหารจัดการในระบบการจัดประชุม
ในแต่ละครั้ง จะต้องมีการประชุมเพื่อเตรียมการหลาย
ครั้ง เนื่องจากมีผู้รับผิดชอบหลายฝ่าย หลายหน่วยงาน
และในแต่ละฝ่ายก็จะต้องบริหารจัดการระบบงานของ
ตนเองให้สำ� เร็จ ซึ่งต้องมีการประสานงานกับหลายฝ่าย
เช่นกัน ท�ำให้การบริหารจัดการระบบงานประชุมวิชาการ
ในแต่ละครั้งต้องใช้ทรัพยากร เวลา บุคคล เป็นจ�ำนวน
มาก ต่อมาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการ
ปรับเปลีย่ นโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร โดยใน
ปี พ.ศ. 2553-2554 ได้จัดตั้งหน่วยวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยีขึ้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขึ้น
ตรงต่อคณบดี มีรองคณบดีฝา่ ยวิจยั และผูช้ ว่ ยคณบดีฝา่ ย

ปฏิบัติการและบริการวิชาการ เป็นผู้ก�ำกับดูแล เพื่อให้
เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน และสนั บ สนุ น
การด�ำเนินงาน คณาจารย์ในคณะให้ได้รับการบริการ
ด้านระบบงานประชุมวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคม สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
คณะเภสัชศาสตร์ในการเป็น “คณะแห่งการวิจัยและ
บริการวิชาการ” และสอดคล้องกับนโยบายในการบริหาร
งานและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2554-2558) เพือ่ น�ำไป
สู ่ เ ป้ า หมายตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่ น พ.ศ. 2555-2558 ซึ่ ง จากการปรั บ เปลี่ ย น
โครงสร้างการบริหารงานองค์กรดังที่กล่าวมานั้น ได้มี
ข้อจ�ำกัดที่มีจ�ำนวนบุคลากรของหน่วยวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพียง 3 คนเท่านัน้ ซึง่ แต่ละคนก็มหี น้าทีใ่ นการ
รับผิดชอบงานของตนเอง และต้องร่วมรับผิดชอบงาน
ทั้งระบบของหน่วยงานด้วย
ศ.ดร.ศรีศกั ดิ์ จามรมาน (3) ได้กล่าวถึงขัน้ ตอน
ที่ ส�ำ คั ญ ในการจั ด การประชุ ม เช่ น การขออนุ มั ติ จั ด
ประชุม หากเป็นการจัดประชุมในระดับมหาวิทยาลัย
ควรขออนุมัติจากอธิการบดี ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของ
การขออนุมตั ิ คือ เพือ่ เป็นการประกันคุณภาพของการจัด
ประชุ ม นั้ น ๆ โดยในการจั ด ท� ำ เอกสารเพื่ อ ขออนุ มั ติ
จัดการประชุมนัน้ มีขอ้ มูลทัว่ ไปในการจัดการประชุม เช่น
ชื่อการประชุม วันเดือนปีที่จะจัดประชุม สถานที่จัดการ
ประชุม ประเภทการประชุม รายรับในการจัดประชุม และ
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การพัฒนาระบบงานประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายจ่ายในการจัดประชุม เป็นต้น รวมทั้งได้กล่าวถึง
องค์ ป ระกอบที่ ส� ำ คั ญ ในการจั ด ประชุ ม เช่ น ด้ า น
กรรมการและอนุกรรมการในการจัดการประชุม ด้านการ
เงินและบัญชี ด้านการลงทะเบียน ด้านการประชาสัมพันธ์
ด้านการด�ำเนินการจัดประชุม ด้านก� ำหนดการ ด้าน
เอกสารประกอบการประชุม ด้านนิทรรศการ และด้าน
การใช้อินเตอร์เน็ตสนับสนุนการประชุม เป็นต้น
ดังนัน้ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงาน
ประชุมวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์ จึงมีความส�ำคัญ
อย่างยิ่งในการเข้ามามีส่วนช่วยให้สามารถด�ำเนินการได้
ในสภาวะที่มีข้อจ�ำกัดด้านจ�ำนวนบุคลากร โดยมีการใช้
เทคโนโลยี อุปกรณ์ เครือ่ งมือ และวิธกี ารในรูปแบบต่างๆ
ตลอดทั้งการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายใน
องค์กร และเอกชน ซึง่ เป็นกลยุทธ์และเครือ่ งมือทีส่ �ำคัญ
ที่จะช่วยให้การจัดประชุมวิชาการสามารถด�ำเนินไปได้
ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทฤษฎีหลัก 4 ประการ
ที่กฤษณี สระมุณี (2) ได้กล่าวถึง คือ 1) การวางแผน
(Planning) 2) การจัดองค์กร (Organizing) 3) การน�ำ
(Leading) และ 4) การควบคุม (Controlling) ซึ่งการ
บริหารจัดการ เป็นได้ทงั้ ศิลป์ (Art) ศาสตร์ (Science) และ
อาชีพ (Profession) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการอย่างมือ
อาชีพ กล่าวคือ เป็นการท�ำงานที่เกิดจากการได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง โดยใช้ทักษะความรู้ความเข้าใจในงานที่ท�ำ
และประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการที่มีผู้รู้ได้
คิดค้นทฤษฎีหรือแนวคิดไว้แล้วมาเป็นแนวคิดในการ
ปฏิบัติงานจนมีความช�ำนาญ และเป็นมืออาชีพในงาน
นั้นๆ
ผู้วิจัย และคณะ พบปัญหาในการจัดประชุม
วิชาการ เช่น ไม่มีโปรแกรมช่วยในการค�ำนวณหน่วยกิต
การศึกษาต่อเนือ่ งทางเภสัชศาสตร์ ปัญหาในการจัดทีน่ งั่
ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมวิชาการทีม่ จี ำ� นวนมากกว่า 100 คน
ขึ้นไป ปัญหาผู้ที่มาทีหลังไม่สามารถหาที่นั่งได้ หรือ
ปัญหาผูจ้ ดั ประชุมไม่ทราบว่าทีน่ งั่ ใดว่างหรือไม่วา่ ง และ
ไม่สามารถมองเห็นว่ามีที่นั่งว่างในห้องประชุมที่ก�ำลัง
ด�ำเนินการอยู่ หรือมีผู้ร่วมประชุมจองที่นั่งนั้นแล้วหรือ
ยัง หรือมีการจองที่นั่งไว้ให้เพื่อนร่วมประชุม ท�ำให้เกิด
ปัญหาในการบริหารจัดการ และการบริการผูร้ ว่ มประชุม
หรื อ ปั ญ หาในการจั ด การระบบการลงทะเบี ย น เช่ น

ปัญหาการพิมพ์ชอื่ ผูร้ ว่ มประชุมผิดพลาด เนือ่ งจากผูร้ ว่ ม
ประชุมเขียนด้วยลายมือในใบสมัคร และผูจ้ ดั ประชุมอาจ
พิมพ์ชอื่ ผิดพลาดได้ ปัญหาการตรวจสอบรายชือ่ ซึง่ ผูเ้ ข้า
ร่ ว มประชุ ม จะโทรศั พ ท์ ม าสอบถามรายชื่ อ ว่ า ได้ รั บ
การลงทะเบียนหรือไม่ ท�ำให้ต้องใช้เวลาในการตอบ
ค�ำถามในเวลาขณะปฏิบตั งิ านปกติ ซึง่ อาจไม่สะดวก และ
เป็ น ปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ง าน หรื อ ปั ญ หาด้ า นโสต
ทัศนูปกรณ์ เช่น ปัญหาการบันทึกไฟล์ขอ้ มูลน�ำเสนอของ
วิทยากร เป็นต้น ซึ่งหากวิทยากรท่านที่ 1 ก�ำลังใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์น�ำเสนออยู่ และมีวิทยากรท่านที่ 2 มาถึง
และจะต้องน�ำเสนอต่อเนื่อง แต่ไม่สามารถน�ำข้อมูลไป
บันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่บนเวทีได้ หรือปัญหา
การแสดงป้ายชื่อของวิทยากรบนเวที ซึ่งมีตัวอักษรเล็ก
ไม่สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล หรือปัญหาการลืม
เปลี่ยนป้ายชื่อวิทยากร เป็นต้น
จากปัญหาต่างๆ ดังที่กล่าวมานั้น ท�ำให้ผู้วิจัย
คิดหาวิธีในการแก้ไขปัญหา และหาวิธีจัดการระบบ
การลงทะเบียน การจัดการระบบต่างๆ ในห้องประชุม
ให้ มี ป ั ญ หาน้ อ ยที่ สุ ด และผู ้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม มี ค วาม
พึงพอใจ ดังนั้น การพัฒนาระบบงานประชุมวิชาการ
คณะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ในครั้ ง นี้
จะเป็ น การพั ฒ นาในส่ ว นของกระบวนงานต่ า งๆ
การสร้างเครื่องมือ หรือโปรแกรมที่จะช่วยในการพัฒนา
ระบบงานประชุมวิชาการ และขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับระบบงานประชุมวิชาการ ซึ่งกระบวนงานทั้งระบบ
นั้น ได้มีการน�ำเทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือ และวิธีการ
ในรูปแบบต่างๆ ตลอดทั้งการประสานงานกับหน่วยงาน
อื่นๆ ทั้งภายในองค์กร และเอกชน แล้วน�ำมาสร้างเป็น
กระบวนงาน วิธกี าร โปรแกรม เครือ่ งมือ เพือ่ น�ำไปใช้ใน
การจัดประชุมวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์ให้สำ� เร็จผล
และสร้างความพึงพอใจจากผูเ้ ข้าร่วมการประชุมในแต่ละ
ครั้ง

2. วัตถุประสงค์
เพือ่ สร้างเครือ่ งมือ โปรแกรม วิธกี าร ในการจัด
ประชุมวิชาการ ทัง้ ในระดับชาติ และนานาชาติ ของคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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3. วิธีการด�ำเนินงาน
คณะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
มีขั้นตอนการจัดประชุมวิชาการ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ
1) ช่วงก่อนการประชุม 2) ช่วงด�ำเนินการจัดประชุม และ
3) ช่วงหลังการประชุม ซึง่ กระบวนงานทัง้ 3 ช่วงนัน้ เป็น
ระบบและขั้นตอนต่างๆ ของการจัดการประชุมวิชาการ
ที่ผู้วิจัย และคณะได้เริ่มด�ำเนินงานจากการศึกษาข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมวิชาการ เพื่อเป็นข้อมูล
สนับสนุนในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่
1) ศึ ก ษาดู ง านระบบงานประชุ ม วิ ช าการ
จ� ำ นวน 4 ครั้ ง เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บระบบ
การจัดการประชุม
2) ศึ ก ษาข้ อ มู ล การจั ด ประชุ ม วิ ช าการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 25522555 เพื่อทราบจ�ำนวนการจัดประชุม
3) ศึ ก ษาข้อมูลการจัดประชุม วิชาการและ
เสนอผลงานวิ จั ย ในประเทศไทยจากศู น ย์ ข ้ อ สนเทศ
การวิจัย ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (4) เพื่อ
แสดงให้ เ ห็ น แนวโน้ ม ของการจั ด ประชุ ม วิ ช าการ
ในประเทศไทย
4) ศึกษาข้อมูลการจัดประชุมวิชาการในแถบ
ภูมภิ าคเอเชีย จ�ำนวน 23 ประเทศจากเว็บไซต์ Conference
Alerts (5) เพื่อแสดงให้เห็นแนวโน้มของการจัดประชุม
วิชาการในประเทศต่างๆ ในแถบภูมิภาคเอเชีย
5) ศึกษาด้านองค์ประกอบ หรือส่วนประกอบ
ต่างๆ ในการจัดประชุมวิชาการ ในปี พ.ศ. 2555 เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาระบบประชุมวิชาการ ซึ่งพบว่ามี
องค์ประกอบของการจัดประชุมวิชาการ ประกอบด้วย
36 หัวข้อ
จากนัน้ ได้ทำ� การสร้างเครือ่ งมือ โปรแกรม และ
วิธกี าร โดยน�ำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ในรูปแบบ
ต่างๆ มาช่วยในการบริหารจัดการระบบงานประชุม
วิชาการในแต่ละช่วงของกระบวนการ ประกอบด้วย
ช่วงก่อนการประชุม ได้แก่ 1) โปรแกรมค�ำนวณ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนือ่ งทางเภสัชศาสตร์ 2) โปรแกรม
ลงทะเบียนออนไลน์
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ช่วงด�ำเนินการจัดประชุม ได้แก่ 1) โปรแกรม
จองที่นั่งประชุม 2) โปรแกรมระบบโสตทัศนูปกรณ์
ช่วงหลังการประชุม ได้แก่ 1) โปรแกรมแบบ
ประเมินออนไลน์ 2) โปรแกรมแบบส�ำรวจออนไลน์
เมื่อได้เครื่องมือ โปรแกรม และวิธีการ ตามที่
ต้องการแล้ว ได้ทดลองใช้กับการจัดงานประชุมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี 2555
จ�ำนวน 7 ครัง้ จากนัน้ ประเมินผลความพึงพอใจภาพรวม
ข้อเสนอแนะจากผูเ้ ข้าร่วมประชุม และผลการใช้ในแต่ละ
ครั้ง มาเป็นข้อมูลในการการปรับปรุง แก้ไข เครื่องมือ
โปรแกรม และวิธีการ จนได้เครื่องมือ โปรแกรม และ
วิธีการตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
ประชากรและกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง เป็ น ผู ้ เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุมวิชาการ The 4th Northeast Pharmacy Research
Conference 2012 “Pharmacy Profession in Harmony”
จ� ำ นวน 320 คน และเป็ น ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม วิ ช าการ
ปีงบประมาณ 2555 จ�ำนวน 1,872 คน
สถิตทิ ใี่ ช้ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ได้แก่ จ�ำนวนนับ (Count) และ
จ�ำนวนร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ในภาพรวมงานวิจยั
ทั้งหมด และน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตาราง
พร้อมค�ำอธิบายถึงข้อมูลที่ได้ศึกษามา
การประเมินผล ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การประเมินผลการ
จัดประชุมวิชาการจากแบบประเมินออนไลน์ จ�ำนวน
1 ครั้ง ในประชุมวิชาการ The 4th Northeast Pharmacy
Research Conference 2012 “Pharmacy Profession in
Harmony” และได้ท�ำการส�ำรวจความต้องการการจัด
ประชุมวิชาการจากแบบส�ำรวจออนไลน์ จ�ำนวน 1 ครั้ง
กับผูเ้ ข้าร่วมประชุมวิชาการ ปีงบประมาณ 2555 โดยการ
ส่ ง ทั้ ง แบบประเมิ น ออนไลน์ และแบบส� ำ รวจแบบ
ออนไลน์ทางระบบจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-mail)
พร้อมแนบการเชื่อมโยงเว็บไซต์ (Link) ไปกับจดหมาย
อิเลคทรอนิกส์ และติดตามผลการประเมินเพื่อน� ำมา
วิเคราะห์ผลต่อไป
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4. ผลการศึกษา
จากการศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้สร้างเครือ่ งมือ โปรแกรม
วิธีการ เพื่อช่วยในการจัดการระบบงานประชุมวิชาการ
ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และท�ำการ
ประเมินผลจากแบบประเมินออนไลน์ และแบบส�ำรวจ
แบบออนไลน์ ซึ่งได้ผล ดังนี้
1) โปรแกรมค�ำนวณหน่วยกิตการศึกษาต่อ
เนื่อง
		 โดยใช้ภาษา PHP ในการเขียนโปรแกรม ซึง่
เป็นโปรแกรมทีท่ ำ� งานบนระบบ Intranet โดยใช้โปรแกรม
Open Source ได้แก่ AppServ (6) จากเว็บไซต์ http://www.
appservnetwork.com ท�ำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ (Server)
ของโปรแกรม เพื่ อ การก� ำ หนดหน่ ว ยกิ ต การศึ ก ษา

ต่อเนือ่ งส�ำหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และรับรอง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ส�ำหรับ
การประชุมวิชาการนัน้ ๆ ส�ำหรับการประชุมวิชาการทีจ่ ดั
โดยสถาบั น หลั ก และสถาบั น สมทบที่ จ ะขอรั บ รอง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องนั้นจะต้องมีเอกสารและ
หลักฐานรายละเอียดของก�ำหนดการจัดประชุมวิชาการ
นั้นๆ เพื่อก�ำหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของแต่ละ
งานประชุม ซึ่งการก�ำหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง
ทางเภสัชศาสตร์ ส�ำหรับการประชุมวิชาการนั้น คณะ
อนุกรรมการจัดระบบการศึกษาต่อเนือ่ ง สภาเภสัชกรรม
(7) ได้กำ� หนดให้ชวั่ โมงการบรรยาย 1 ชัว่ โมง เทียบเท่ากับ
1 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนือ่ ง และชัว่ โมงการฝึกปฏิบตั ิ 1
ชั่วโมง เทียบเท่ากับ 0.25 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง
โดยมีวิธีคิดค�ำนวณหน่วยกิต ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สูตรการค�ำนวณหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
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 (บรรยาย) = 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�ำนวนเวลาชั่วโมงการบรรยาย Total 2 หมายถึง จ�ำนวนเวลานาทีการบรรยาย
Total 3 หมายถึง จ�ำนวนเวลาการบรรยาย
					
CPE (บรรยาย) = จ�ำนวนเวลาบรรยาย / 60 		
					
CPE (ปฏิบัติ) = จ�ำนวนเวลาบรรยาย x 0.25 / 60
โปรแกรมค�ำนวณหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง การท�ำงาน สามารถลบข้อมูลทีบ่ นั ทึกได้ สามารถท�ำการ
ทางเภสัชศาสตร์ที่ผู้วิจัยจัดท�ำขึ้นนั้น เป็นโปรแกรมที่ ค�ำนวณกิจกรรมจนครบตามก�ำหนดการ และสามารถ
สามารถด�ำเนินการได้ในระบบเดียวแบบเบ็ดเสร็จ และ สร้างรายงานได้ ดังแสดงในภาพที่ 1
ใช้ปฏิบัติงานในปัจจุบัน ซึ่งมีเมนูจัดการเลือกโปรแกรม
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ภาพที่ 1 แสดงโปรแกรมค�ำนวณหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
2) โปรแกรมจองที่นั่งประชุม ผู้วิจัยในฐานะ
เป็นผูจ้ ดั ประชุมวิชาการ ได้คดิ หาวิธกี าร หรือเครือ่ งมือที่
ช่วยในการจัดการ เป็นเครื่องมือบริหารจัดการผู้ร่วม
ประชุมอย่างเป็นระบบในการหาทีน่ งั่ ซึง่ ต้องจองทีน่ งั่ ทุก
วันก่อนเข้าร่วมประชุม และช่วยลดภาระผูจ้ ดั การประชุม
ได้ โดยใช้ภาษา PHP ในการเขียนโปรแกรมจองที่นั่ง ซึ่ง
เป็นโปรแกรมทีท่ ำ� งานบนระบบ Intranet โดยใช้โปรแกรม
Open Source ได้แก่ AppServ (6) ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเซิรฟ์ เวอร์
(Server) ของโปรแกรม โดยประยุกต์ใช้ Source Code จาก
เว็บไซต์ http://imwriter.keedkean.com/show.php?id=24
(8) ซึ่งเป็นค�ำสั่งที่ใช้ในการควบคุมปุ่ม (Button) ที่มี
ลักษณะการใช้เม้าส์ (Mouse) กดที่ปุ่มแล้วเปลี่ยนสี โดย
มีวิธีการ ดังนี้
		 1) ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ตรวจสอบรายชือ่ จาก
บอร์ดรายชื่อที่เรียงล�ำดับตามตัวอักษร
		 2) ผู้เข้าร่วมประชุม ลงลายมือชื่อ ตาม
ล�ำดับรายชื่อ
		 3) ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม เลื อ กที่ นั่ ง ตาม
โปรแกรมจองที่นั่ง
		 4) ผู้เข้าร่วมประชุม รับใบจองเลขที่นั่ง
และเข้าห้องประชุม
โดยมี Source Code หรือ Script ทีน่ �ำมาประยุกต์
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�ำซ�้ำตาม
จ�ำนวนที่นั่ง และได้รูปโปรแกรม ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงโปรแกรมจองที่นั่งประชุม
3) โปรแกรมลงทะเบี ย นออนไลน์ เป็ น
เครื่องมือช่วยในการจัดการรายชื่อ และการติดต่อกับ
ผู้รว่ มประชุม ซึ่งช่วยลดภาระการติดต่อทางโทรศัพท์ และ
ประหยัดค่าโทรศัพท์ได้ จากเดิมทีค่ ณะเภสัชศาสตร์ มีการ
จัดประชุมวิชาการมาแล้วกว่า 10 ปี ซึ่งมีการใช้ระบบ
ลงทะเบียน โดยการกรอกข้อมูลในเอกสารใบสมัครที่ส่ง
ไปให้ผสู้ นใจหรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ทางไปรษณีย์
และผู ้ ส นใจเข้ า ร่ ว มประชุ ม ส่ ง ใบสมั ค รกลั บ มาที่
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คณะเภสัชศาสตร์โดยทางไปรษณีย์ และทางโทรสาร
ปัจจุบนั เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้มบี ทบาทมากขึน้ ผูว้ จิ ยั
จึงได้ลองศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากเอกสาร ต�ำรา
และเว็บไซต์สอนการเขียนโปรแกรม โดยใช้ภาษา PHP
ในการเขียนโปรแกรม และท�ำงานบนระบบ Internet โดย
ใช้โปรแกรม Open Source ได้แก่ AppServ (6) ท�ำหน้าที่
เป็นเซิร์ฟเวอร์ (Server) ในการทดลองโปรแกรม และน�ำ
โปรแกรมที่สมบูรณ์ขึ้นเว็บไซต์ของคณะเภสัชศาสตร์
โดยเก็บข้อมูลทีเ่ ซิรฟ์ เวอร์ของคณะเภสัชศาสตร์ที่ http://
pharmblog.kku.ac.th/blog/meeting และเซิร์ฟเวอร์ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ http://home.kku.ac.th และใช้
ระบบของ Wordpress (9) จากเว็บไซต์ http://wordpress.
org ในการสร้างเป็นเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การประชุม
วิชาการ ทีม่ รี ะบบลงทะเบียนออนไลน์ (Online Register)
และข้อมูล (Information) อื่นๆ ส�ำหรับผู้สนใจเข้าร่วม
ประชุม ซึง่ เป็นช่องทางหนึง่ ในการสมัครเข้าร่วมประชุม
โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ดังแสดงในภาพที่ 3

สถานะการลงทะเบี ย น นอกจากนั้ น ยั ง มี ร ะบบไฟล์
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�ำหน้าที่ในการ
แจ้งเตือน (Alert) ว่ามีการลงทะเบียนออนไลน์ ท�ำให้
ผู้ดูแลระบบทราบ โดยมีระบบการท�ำงานของโปรแกรม
ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนระบบการท�ำงานของโปรแกรม
ลงทะเบียนออนไลน์ประชุมวิชาการ
ภาพที่ 3 แสดงเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนออนไลน์
ประชุมวิชาการ
โปรแกรมลงทะเบี ย นออนไลน์ (Online
Register) นี้ สร้างด้วยภาษา PHP และรับข้อมูลด้วย Text
File ประเภท CSV (Comma delimited) *.csv ซึง่ ประกอบ
ด้วย 1) ไฟล์ register.php เป็นไฟล์สำ� หรับให้ผรู้ ว่ มประชุม
กรอกข้อมูลลงทะเบียน 2) ไฟล์ report.php เป็นไฟล์ทรี่ บั
ข้อมูลจาก register.php 3) ไฟล์ data.csv เป็นไฟล์เก็บ
ข้อมูล 4) ไฟล์ read.php เป็นไฟล์ตรวจสอบรายชือ่ การลง
ทะเบียน 5) ไฟล์ edit.php เป็นไฟล์แก้ไขข้อมูลและบันทึก

4) โปรแกรมระบบโสตทัศนูปกรณ์ (Stage
AV) คือ การบริหารจัดการระบบโสตทัศนูปกรณ์ในการ
จัดการประชุม ซึ่งผู้วิจัย มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัด
ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ส�ำหรับการประชุมวิชาการ ทีต่ อ้ ง
เกี่ยวข้องกับวิทยากร และจะต้องมีการเดินขึ้นเดินลงบน
เวที เพื่อจัดการคอมพิวเตอร์กับวิทยากร ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงได้คิดหาวิธีในการใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ มาช่วย
ในการจัดการปัญหาในระบบดังกล่าว โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ประเภท Freeware ในการควบคุมระบบ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ (Virtual Network Computing, VNC)
ในการจั ด ประชุ ม ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย ได้ ท ดลองใช้ โ ปรแกรม
UltraVNC Win 32 Server Version 1.0.9.6.2 (11) จาก
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เว็บไซต์ http://www.uvnc.com ในการสนับสนุนงาน
ประชุมวิชาการ โดยด�ำเนินการ ดังนี้ 1) ขอข้อมูลการน�ำ
เสนอบรรยายจากวิทยากร 2) บันทึกข้อมูลน� ำเสนอ
บรรยายในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ 1 3) ส่งข้อมูลน�ำเสนอ
บรรยายจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ 1 (ผู้ควบคุม) ส่งไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ 2 (วิทยากร) ซึ่งอยู่บนเวที 4) การ
สลับการน�ำเสนอเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ 1 และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ 2 5) การส่งข้อมูลวิทยากร เพื่อแสดงบน
หน้าจอบนเวที เช่น การแสดงชือ่ และภาพวิทยากร โดยมี
อุปกรณ์ทใี่ ช้ในระบบโสตทัศนูปกรณ์ (Stage AV) ส�ำหรับ
การจัดประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ ดังนี้
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จ�ำนวน
3 เครื่อง
2) เครื่องฉายภาพ LCD Projector หรือ
DLP Projector จ�ำนวน 1 เครื่อง
3) จอ (Monitor) จ�ำนวน 1 เครื่อง
4) อุปกรณ์แยกสัญญาณ VGA Switcher
(KRAMER TOOLS) จ�ำนวน 1 ชุด
5) HUB แยกสั ญ ญาณระบบ LAN
จ�ำนวน 1 ชุด
6) สายสัญญาณ VGA Cable จ�ำนวน
4 สาย
7) สายสัญญาณ LAN/UTP Cable จ�ำนวน
3 สาย
โดยมีวธิ กี ารเชือ่ มต่อสายสัญญาณ และอุปกรณ์
ดังแสดงในภาพที่ 5
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นอกจากนั้นเพื่อให้ระบบการบริหารจัดการ
งานประชุม และระบบโสตทัศนูปกรณ์ (Stage AV)
มีความพร้อม มีประสิทธิภาพในการประสานงาน จึงได้
จัดท�ำใบตรวจสอบ (Check List) สิ่งที่ต้องเตรียมส�ำหรับ
งานประชุมก่อนไปโรงแรม และใบตรวจสอบอุปกรณ์
(Check List Stage AV System) ส�ำหรับตรวจสอบก่อน
การจัดประชุมวิชาการ และเพื่อเป็นมาตรฐาน (SOP) ใน
การปฏิบัติงาน โดยดัดแปลงจากแบบฟอร์มและข้อมูล
คู ่ มื อ การจั ด ประชุ ม สั ม มนาวิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละ
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 และรับข้อมูล
ด้วย Text File ประเภท CSV (Comma delimited) ท�ำงาน
บนระบบ Internet โดยใช้โปรแกรม AppServ (6) ท�ำ
หน้าทีเ่ ป็นเซิรฟ์ เวอร์ (Server) โดยเก็บข้อมูลทีเ่ ซิรฟ์ เวอร์
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ http://home.kku.ac.th
จากนัน้ ส่งการเชือ่ มโยง (Link) ให้ผรู้ ว่ มประชุมทางระบบ
จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-mail) จ�ำนวน 320 คน มีผตู้ อบ
กลับมา 100 คน ซึ่งมีผลการประเมินจากแบบประเมิน
ทีแ่ ยกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ระเมิน
ส่วนที่ 2 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารการจัดประชุม
ดังแสดงในตารางที่ 2 และส่วนที่ 3 ด้านความพึงพอใจ
ในการให้บริการด้านต่างๆ ของการจัดประชุม ดังแสดง
ในตารางที่ 3
ตารางที่ 2 ผลประเมินด้านช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร
การจัดประชุมวิชาการ
1.
2.
3.
4.

ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารการจัดประชุม
ทาง Web site คณะเภสัชศาสตร์ มข.
จดหมายเชิญประชุมจากคณะเภสัชศาสตร์ มข.
อื่นๆ
ไม่ตอบ

ร้อยละ
60
14
24
2

จากตารางที่ 2 ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ประเมิน
การได้รับข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 60 รองลงมา คือ ได้รบั ข้อมูลข่าวสารจากช่องทาง
อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 24 และได้รับข้อมูลข่าวสารจาก
ภาพที่ 5 แสดงการเชื่อมต่อสายสัญญาณใน
จดหมายเชิญประชุมของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ระบบโสตทัศนูปกรณ์ (Stage AV) งานประชุมวิชาการ ขอนแก่น คิดเป็นร้อยละ 14 ตามล�ำดับ
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การพัฒนาระบบงานประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางที่ 3 ผลประเมินด้านความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่างๆ ของการจัดประชุมวิชาการ
ระดับความพึงพอใจ
ผลประเมิน
หัวข้อการประเมิน
ปรับปรุง พอใช้ มาก มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 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
ค่าเฉลี่ย
4.33
86.63
จากตารางที่ 3 ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ประเมิน
ความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่างๆ ซึ่งผลการ
ประเมินเรียงตามล�ำดับค่าเฉลี่ยได้ 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�ำดับ ซึ่งจากผลการประเมินโดยภาพ
รวมมีระดับความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 86.63
6) โปรแกรมแบบส� ำ รวจแบบออนไลน์
(Surveys Online) เป็นโปรแกรมที่สร้างด้วยภาษา PHP
และรับข้อมูลด้วย Text File ประเภท CSV (Comma
delimited) ท�ำงานบนระบบ Internet โดยใช้โปรแกรม
AppServ (6) ท�ำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ (Server) และเก็บ
ข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ http://
home.kku.ac.th เพื่อประเมินผลการจัดประชุม และ
ส�ำรวจความต้องการจากผู้เข้าร่วมประชุมในปี 2555
จ�ำนวน 1,872 คน โดยส่งการเชื่อมโยง (Link) ให้ผู้ร่วม
ประชุมทางระบบจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-mail) เช่น
กัน ซึ่งมีผู้ตอบจ�ำนวน 189 คน โดยมีผลการจัดประชุม
และความต้องการ ดังนี้
6.1) ด้านความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูต้ อบ
แบบสอบถาม เป็นข้อมูลที่ต้องการเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุง ซึ่งพบว่า ด้านข้อมูลข่าวสารการจัดประชุม
วิชาการ ควรน�ำเสนอหรือเผยแพร่สู่สังคมในช่องทาง

จดหมายเชิญประชุมจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.44
รองลงมา คือ เว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 19.58 ทางส� ำ นั ก บริ ห าร
การสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ
14.81 ทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-mail) คิดเป็น
ร้อยละ 6.88 และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 5.29 ตามล�ำดับ
6.2) ด้านการสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
โดยต้องการลงทะเบียนออนไลน์ ช่องทางอินเทอร์เน็ต
(Internet) อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.13
รองลงมา คือ ทางโทรสาร คิดเป็นร้อยละ 12.70 และ
ช่องทางอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 3.17 ตามล�ำดับ
6.3) ด้ า นความต้ อ งการให้ พั ฒ นาระบบ
การบริหารจัดการงานประชุมวิชาการ พบว่า ด้านเอกสาร
ประกอบการประชุม อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ
43.39 รองลงมา คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ คิดเป็น
ร้ อ ยละ 35.98 ด้ า นสถานที่ จั ด ประชุ ม /ห้ อ งประชุ ม
คิดเป็นร้อยละ 10.58 ไม่แสดงความคิดเห็น คิดเป็น
ร้อยละ 4.76 ด้านอาหารกลางวัน/อาหารว่าง คิดเป็น
ร้อยละ 3.70 และ และด้านโสตทัศนูปกรณ์ คิดเป็น
ร้อยละ 1.59 ตามล�ำดับ
6.4) ด้านรูปแบบหรือกิจกรรมการให้บริการ
ทางวิชาการทีต่ อ้ งการให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ด�ำเนินการเพิ่มเติม มีดังนี้ การดาวน์โหลด
เอกสารวิชาการ เสนอบทความวิชาการที่มีแบบทดสอบ
ที่สามารถเพิ่ม CPE ได้ แจ้งทางอีเมล์ การเผยแพร่ความรู้
ที่ เ กี่ ย วกั บ งานและข่ า วสารทางด้ า นเภสั ช กรรมอย่ า ง
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สม�่ำเสมอในรูปแบบของเอกสาร วารสารวิชาการ และ
การเผยแพร่ทาง Internet จ�ำหน่ายหนังสือทางวิชาการ
มีบริการตอบค�ำถามด้านยาและให้ความรู้ทางวิชาการ
ใหม่ๆ เผยแพร่การประชุมในรูปแบบต่างๆ ได้ เพื่อคน
ที่ไม่ได้เข้าประชุมจะได้ทราบข้อมูลข่าวสารไปด้วยกัน
เพือ่ วิชาชีพ เพราะทีผ่ า่ นมา ใครเข้าประชุมคนนัน้ ก็ทราบ
ข้อมูลเต็มรูปแบบ แต่ในความเป็นจริง โรงพยาบาล
ไม่สามารถส่งเภสัชกรเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกคน ซึ่ง
วิ ช าชี พ จะพั ฒ นาเร็ ว กว่ า ถ้ า สามารถเผยแพร่ บั น ทึ ก
การประชุมในรูปแบบวีดีโอ หรือวีดีโอออนไลน์ทาง
เว็บไซต์ของคณะฯ ได้

5. สรุปผลการศึกษา
ผู ้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบ
งานประชุมวิชาการ และพัฒนาเครื่องมือ โปรแกรม
วิธีการ จากนั้นทดลองใช้ เพื่อช่วยในการจัดประชุม
วิชาการ และประเมินผลความพึงพอใจจากแบบสอบถาม
แบบออนไลน์ (Online) และส�ำรวจความต้องการแบบ
ออนไลน์ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ สรุปได้ ดังนี้
1) การสร้างเครือ่ งมือ ประกอบด้วย 1. โปรแกรม
ค�ำนวณหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
2. โปรแกรมจองที่นั่งประชุม 3. โปรแกรมลงทะเบียน
ออนไลน์ 4. โปรแกรมระบบโสตทัศนูปกรณ์ และทดลอง
ใช้ กั บ การจั ด งานประชุ ม วิ ช าการ คณะเภสั ช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี 2555 จ�ำนวน 7 ครั้ง
2) การประเมิ น ผลการประชุ ม จากแบบ
ประเมินออนไลน์ (Online) จ�ำนวน 1 ครั้ง เพื่อประเมิน
ผลการจัดประชุมวิชาการแบบออนไลน์ โดยการส่งทาง
ระบบจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-mail) และเป็นการ
พัฒนาระบบการประเมินผลจากการแจกแบบสอบถาม
กระดาษเป็นระบบแบบสอบถามทาง Internet จากผู้เข้า
ร่วมประชุมทั้งหมด 320 คน มีผู้ตอบจ�ำนวน 100 คน ซึ่ง
จากผลการประเมินโดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจ
คิดเป็นร้อยละ 86.63
3) การส�ำรวจความต้องการในการจัดประชุม
วิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แบบ
ออนไลน์ (Online) จ�ำนวน 1 ครั้ง เพื่อประเมินผล และ
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ส�ำรวจความต้องการจากผู้เข้าร่วมประชุมในปี 2555 โดย
การส่ ง ทางระบบจดหมายอิ เ ลคทรอนิ ก ส์ (E-mail)
จ�ำนวน 1,872 คน มีผู้ตอบจ�ำนวน 189 คน เพื่อน�ำมาเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาระบบการจัดประชุมวิชาการให้ตรง
กับความต้องการของผู้ร่วมประชุม ซึ่งพบว่า ด้านข้อมูล
ข่าวสารการจัดประชุมวิชาการ ทางจดหมายเชิญประชุม
จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คิดเป็น
ร้อยละ 53.44 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากผู้ร่วม
ประชุมส่วนใหญ่เป็นเภสัชกร และต้องการหนังสือราชการ
เพื่อขออนุมัติเข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต้นสังกัด
จากผลการศึ ก ษาและพั ฒ นาระบบการจั ด
ประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในครั้งนี้ ประโยชน์ที่ได้รับ คือ มีเครื่องมือช่วยในการจัด
ประชุมวิชาการ ประกอบด้วย 1) โปรแกรมช่วยค�ำนวณ
หน่ ว ยกิ ต การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง จ� ำ นวน 1 โปรแกรม
2) โปรแกรมจองที่ นั่ ง ประชุ ม จ� ำ นวน 1 โปรแกรม
3) โปรแกรมลงทะเบียนออนไลน์ จ�ำนวน 1 โปรแกรม
4) โปรแกรมระบบโสตทัศนูปกรณ์ (Stage AV) จ�ำนวน
1 โปรแกรม 5) โปรแกรมประเมินผลออนไลน์ จ�ำนวน
1 โปรแกรม 6) โปรแกรมส� ำ รวจออนไลน์ จ� ำ นวน
1 โปรแกรม ซึ่งสามารถน�ำไปใช้ได้จริง ในการจัดประชุม
วิชาการของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

6. อภิปรายผลการศึกษา
จากการพั ฒ นาระบบงานประชุ ม วิ ช าการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการสร้าง
เครื่องมือ โปรแกรม และวิธีการ เพื่อน�ำไปใช้ในการจัด
ประชุ ม วิ ช าการในแต่ ล ะช่ ว งของการด�ำเนิ น งาน ซึ่ ง
เป็นการพัฒนาจากระบบเดิมที่ไม่มีเครื่องมือ โปรแกรม
และวิ ธี ก ารในการบริ ห ารจั ด การระบบงานประชุ ม
วิชาการ มาเป็นการใช้เครื่องมือ โปรแกรม และวิธีการ
ที่ผู้วิจัย และคณะ ได้พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการบริหาร
จัดการระบบงานประชุมวิชาการในปี 2555 ซึ่งจากการ
ทดลองใช้เครื่องมือ โปรแกรม และวิธีการที่ได้พัฒนาขึ้น
มานั้น ได้ช่วยแก้ปัญหาในการบริหารจัดการทั้งในด้าน
การลงทะเบียน ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการด�ำเนิน
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การจัดประชุม และด้านการใช้อินเตอร์เน็ตสนับสนุน
การประชุม ซึง่ เป็นขัน้ ตอนทีส่ ำ� คัญในการจัดการประชุม
วิชาการ สอดคล้องกับการศึกษาของ ศ.ดร.ศรีศักดิ์
จามรมาน (3) ทีก่ ล่าวถึง การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทเี่ ป็น
แบบเว็บ (Web Application) เป็นระบบการลงทะเบียน
และการประชาสัมพันธ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต แทนทาง
โทรสาร หรือทางไปรษณีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ปัจจุบันเภสัชกรในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ใช้ระบบนี้มาก
ขึ้น ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินด้านการลงทะเบียน
ออนไลน์ และการรับข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด และผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจใน
ด้านการประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ อยู่ในระดับมาก
ส่วนการใช้โปรแกรมจองทีน่ งั่ ประชุม เป็นการ
พัฒนาเครือ่ งมือ โปรแกรม และวิธกี ารใหม่ ในการบริหาร
จัดการระบบงานประชุมวิชาการ ทีช่ ว่ ยแก้ปญ
ั หาให้ผเู้ ข้า
ประชุมไม่ต้องเข้ามาเดินดูที่นั่งข้างในห้องประชุม ท�ำให้
ทราบได้ว่าที่นั่งใดว่าง และช่วยลดปัญหาในการหาที่นั่ง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสร้างความสะดวก และความ
พึงพอใจจากผู้เข้าร่วมประชุม ดังจะเห็นได้จากผลการ
ประเมิน ด้านห้องประชุม/จองที่นั่งประชุม อยู่ในระดับ
มากที่สุด และการใช้โปรแกรมระบบโสตทัศนูปกรณ์
ช่วยให้ผู้วิจัย และวิทยากร สะดวกในการจัดการไฟล์
ข้อมูลน�ำเสนอระหว่างการจัดประชุมนัน้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การประชุมวิชาการและน�ำเสนอผลงานวิจัย สามารถ
ช่วยให้การจัดการไฟล์ข้อมูลน�ำเสนอส�ำหรับวิทยากร
หรือผู้น�ำเสนอจ�ำนวนมาก และต้องน�ำเสนอต่อเนื่องกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากผลการส�ำรวจ
แบบออนไลน์ (Online) ด้านความต้องการให้พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการงานประชุมวิชาการ ด้านโสต
ทั ศ นู ป กรณ์ มี ร ะดับน้อยมาก แสดงให้เห็นว่าผู้ร่ว ม
ประชุ ม มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ระบบโสตทั ศ นู ป กรณ์
ที่ด�ำเนินการอยู่ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้ว
ส�ำหรับการใช้โปรแกรมแบบประเมินออนไลน์
และแบบส�ำรวจออนไลน์ ซึ่งเป็นเครื่องมือ โปรแกรม
และวิธีการใหม่ ที่พัฒนาจากระบบการประเมินผลการ
ประชุมจากการแจกแบบสอบถามกระดาษเป็นระบบ
แบบสอบถามทางระบบอิ เ ลคทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ติ ด ตาม
ผลการประชุม และส�ำรวจความต้องการจากผู้เข้าร่วม

ประชุมในปี 2555 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประชุมร่วม
ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ในส่วนภูมิภาค 4 สถาบัน
และใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล จั ด ท� ำ แผนปฏิ บั ติ ร าชการของ
คณะเภสัชศาสตร์ในปีงบประมาณ 2556 ต่อไป

7. ข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างโปรแกรมจอง
ทีน่ งั่ ประชุม ซึง่ ยังเป็นโปรแกรมทีต่ อ้ งเขียน Source Code
เอง และต้องเปลี่ยนแปลงตามผังการจัดห้องประชุมตาม
จ�ำนวนของผูเ้ ข้าร่วมประชุมในแต่ละครัง้ ซึง่ ทางผูว้ จิ ยั ได้
เสนอเป็นแผนในการพัฒนาโปรแกรมในปี 2556 เพื่อให้
ได้โปรแกรมที่มีความสามารถท�ำงานร่วมกับระบบฐาน
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
ออนไลน์ในรูปต่างๆ ทีม่ ผี นู้ ำ� มาใช้แล้ว ซึง่ ผูว้ จิ ยั และคณะ
สนใจที่ จ ะทดลองใช้ เพื่ อ ศึ ก ษาวิ ธี ก ารใช้ ข้ อ ดี และ
ข้อจ�ำกัดต่อไป

8. กิตติกรรมประกาศ
ผู ้ วิ จั ย และคณะ ขอขอบคุ ณ มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่ น ที่ ใ ห้ ทุ น สนั บ สนุ น การศึ ก ษาวิ จั ย สถาบั น
ปีงบประมาณ 2555 และขอขอบคุณคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สนับสนุนให้ศึกษาดูงานระบบ
การจัดการประชุมวิชาการ และขอขอบคุณส�ำนักบริหาร
การวิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น , บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทีใ่ ห้ผวู้ จิ ยั และคณะ เข้าร่วมศึกษาดูงานระบบการจัดการ
ประชุมวิชาการ
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ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย ส�ำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ. http://www.riclib.nrct.go.th
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2532. (5) Conference Alerts., http://www.conferencealerts.
ทิศทางและวิธีการวิจัยในงานเภสัชกรรม ในการ
com
ประชุมวิชาการ ประจ�ำปี ครัง้ ที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ (6) AppServ., http://www.appservnetwork.com
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ทิศทางและวิธีการ (7) คณะอนุกรรมการจัดระบบการศึกษาต่อเนื่อง
วิจัยในงานเภสัชกรรม วันที่ 5-6 มกราคม 2532
สภาเภสัชกรรม, 2545. คู่มือส�ำหรับสถาบันหลัก
ณ หอประชุมวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เพื่อเป็นแหล่งผลิตกิจกรรม ให้การรับรองและ
กฤษณี สระมุณี, 2551. เอกสารค�ำสอนรายวิชา
ก� ำ หนดหน่ ว ยกิ ต การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งส� ำ หรั บ
การบริหารเภสัชกิจ ปีการศึกษา 1/2551. อาจารย์
ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม.
ประจ�ำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (8) http://imwriter.keedkean.com/show.php?id=24
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน บรรณาธิการ, 2550. (9) Wordpress., http://wordpress.org
เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน (10) PHPmailer 5.2.1., http://code.google.com/a/
รวมบทความ คูม่ อื การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ
apache-extras.org/p/phpmailer
ระดับชาติและนานาชาติ. บริษัท แอคมี พรินติ้ง (11) UltraVNC Win 32 Server Version 1.0.9.6.2,
จํากัด. กรุงเทพมหานคร.
http://www.uvnc.com
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รูปแบบกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่เหมาะสมส�ำหรับนักศึกษาที่ถูก
ลงโทษวินยั : กรณีศกึ ษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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
งานวิจยั นีเ้ ป็นงานวิจยั สถาบัน มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาสภาพปัจจุบนั และการรับรูเ้ กีย่ วกับการลงโทษวินยั
ของนักศึกษา และเพื่อส�ำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่เหมาะสมส�ำหรับนักศึกษา
ที่ถูกลงโทษโดยศึกษาจาก 3 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 348 คน
กลุม่ ประชากรคณะกรรมการสอบสวนวินยั นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จ�ำนวน 5 คน และ กลุม่ ประชากรหัวหน้า
หน่วยกิจการนักศึกษาสังกัดคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ำนวน 18 คน ซึ่งได้ด�ำเนินการรวบรวมข้อมูล
จากทุกหน่วยประชากร เครื่องที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่รับรู้ว่า
มหาวิทยาลัยได้มกี ารบัญญัตขิ อ้ บังคับและประกาศเกีย่ วกับวินยั นักศึกษาให้นกั ศึกษาได้ถอื ปฏิบตั ิ การฝ่าฝืนข้อบังคับ
ถือว่าเป็นผู้กระท�ำผิดวินัยและจะได้รับการลงโทษตามผลการกระท�ำ แต่เมื่อได้สอบถามนักศึกษาในรายละเอียดว่า
“เมื่อมีการลงโทษแก่นักศึกษาตามลักษณะความผิดแล้ว ส่วนใหญ่จะมีก ารก�ำหนดโทษบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยหรือสังคม อีกสถานหนึ่งควบคู่กับการลงโทษความผิดสถานอื่นด้วย” ผลปรากฏว่ากึ่งหนึ่งยังไม่รับรู้
นอกจากนั้นแล้วนักศึกษา คณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และหัวหน้าหน่วยกิจการ
นักศึกษาคณะต่างๆ ส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นเช่นเดียวกันว่า มหาวิทยาลัยควรเป็นผูก้ ำ� หนดกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์
ให้แก่นกั ศึกษาทีก่ ระท�ำผิดวินยั ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ าจเป็นเพราะทุกฝ่ายยอมรับให้มหาวิทยาลัยซึง่ เป็นหน่วยงานสูงสุดเป็น
ผูม้ อี ำ� นาจในการก�ำหนดกฎระเบียบ และรูปแบบกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ทกี่ ลุม่ ตัวอย่างเลือกว่าเหมาะสมมากทีส่ ดุ
คือ กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การบริจาคโลหิต การบริจาคสิ่งของแก่ผู้ยากไร้ การเก็บ
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, การลงโทษ
Keywords: Charity, punish

1. บทน�ำ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสภามหาวิทยาลัย
ขอนแก่นได้ออก “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
วินัยนักศึกษา พ.ศ.2551” เพื่อให้นักศึกษาได้รักษาวินัย
ตามที่ได้บัญญัติเป็นข้อปฏิบัติโดยเคร่งครัด นักศึกษา
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือว่าเป็นผู้กระท�ำผิดวินัย
(มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น , 2551) ต้ อ งได้ รั บ โทษตาม
ที่ ก� ำ หนดไว้ 6 สถาน ทั้ ง นี้ ก ารลงโทษวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา
อาจลงโทษได้มากกว่า 1 สถาน ดังนี้
1) ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
2) ตัดคะแนนความประพฤติ
3) บ�ำเพ็ญประโยชน์ตอ่ มหาวิทยาลัยหรือสังคม
4) ตัดสิทธิการเข้าสอบ หรืองด ยับยั้ง หรือ
ชะลอ การประกาศผลสอบหรือออกหนังสือรับรองใดๆ
5) พักการเรียน
6) ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา โดย
		 6.1) ให้ออก 6.2) ไล่ออกและไม่มสี ทิ ธิได้รบั
หลักฐานแสดงผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย
การด�ำเนินงานสอบสวนและการลงโทษวินัย
นักศึกษาที่กระท�ำผิด ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนวินยั นักศึกษาให้เป็นผูด้ ำ� เนินการสอบสวนและ
ก�ำหนดบทลงโทษแก่นกั ศึกษาตามลักษณะความผิด โดย
มักจะมีการก�ำหนด “โทษบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยา
หรือสังคม” อีกสถานหนึ่งควบคู่กับความผิดสถานอื่น
ด้วย(งานวินัยนักศึกษา, 2552) แต่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยังไม่มีการก�ำหนดรูปแบบกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ให้
แก่นกั ศึกษาทีถ่ กู ลงโทษวินยั อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ในทางปฏิบัติยังคงใช้วิธีการมอบ
หมายให้ ค ณะหน่ ว ยงานที่ นั ก ศึ ก ษาสั ง กั ด เป็ น ผู ้ ใ ช้
ดุลยพินจิ ก�ำหนดรูปแบบกิจกรรม ก�ำกับดูแล และติดตาม
ผล ซึง่ รูปแบบกิจกรรมการลงโทษบ�ำเพ็ญประโยชน์ทเี่ คย
ปฏิบตั ไิ ปแล้วนัน้ ส่วนใหญ่จะมอบหมายให้นกั ศึกษาช่วย
งานจัดชั้นหนังสือในห้องสมุด การบริจาคโลหิตเพื่อ
การกุ ศ ล การช่ ว ยงานธุ ร การของส� ำ นั ก งานคณบดี
การช่วยงานทั่วไปภายในกองกิจการนักศึกษา เป็นต้น
ดังนั้น เพื่อเป็นการเริ่มต้นการก�ำหนดรูปแบบ
กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น จึงเห็น
ควรได้มีการศึกษาวิจัยสถาบัน โดยคณะวิทยาการจัดการ
ซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านข้อมูลพื้นฐานและนักวิจัย ได้
ด�ำเนินการศึกษาค้นหารูปแบบกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์
ที่ เ หมาะสม เพื่ อ น� ำ ไปเป็ น แนวทางในการพั ฒ นา
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รูปแบบกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่เหมาะสมส�ำหรับนักศึกษาที่ถูกลงโทษวินัย :
กรณีศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กระบวนการก� ำ หนดบทลงโทษวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาให้ มี หลั ง จากนั้ น ท� ำ การสุ ่ ม กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารแบบ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
แบ่งชั้น (Stratified Sampling) โดยแบ่งชั้น คือ เพศ ชั้นปี
สาขาวิชา และค�ำนวณหาจ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างในแต่ละชัน้
โดยเทียบค่าสัดส่วนของขนาดกลุ่มตัวอย่างกับจ�ำนวน
2. วัตถุประสงค์
ประชากร และสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นด้วย
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น และการรั บ รู ้ วิ ธี ก ารสุ ่ ม อย่ า งง่ า ย (Simple Random Sampling)
ตามล� ำ ดั บ ซึ่ ง ได้ ข นาดกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งรวม 348 คน
เกี่ยวกับการลงโทษวินัยของนักศึกษา
2.2 เพื่อส�ำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ (ตารางที่ 2)
		 4.1.2 คณะกรรมการสอบสวนวินยั นักศึกษา
กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่เหมาะสม
คณะวิทยาการจัดการ และ หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา
สังกัดคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด�ำเนินการ
3. ค�ำนิยาม
รวบรวมข้ อ มู ล จากทุ ก หน่ ว ยประชากร โดยมี ข นาด
3.1 สภาพปั จ จุ บั น เกี่ ย วกั บ การลงโทษวิ นั ย ประชากรเท่ากับ 5 คน และ 18 คน ตามล�ำดับ (ตารางที่ 3)
4.2 ตัวแปรที่ศึกษา
หมายถึง กระบวนการลงโทษวินยั นักศึกษาทีก่ ำ� ลังปรากฏ
ในปัจจุบนั โดยคณะกรรมการสอบสวนวินยั นักศึกษาถือ 		 4.2.1 สภาพปัจจุบันของการลงโทษวินัย
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ปฏิบัติกับนักศึกษาที่กระท�ำผิดวินัย
3.2 การรั บ รู ้ เ กี่ ย วกั บ การลงโทษวิ นั ย ของ 		 4.2.2 การรับรูเ้ กีย่ วกับการลงโทษวินยั ของ
นั ก ศึ ก ษา หมายถึ ง การสั ม ผั ส ได้ แ ละตี ค วามหมาย นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
		 4.2.3 ความคิดเห็นเกีย่ วกับรูปแบบกิจกรรม
จนเข้าใจได้ ในเรื่องการลงโทษวินัยของนักศึกษา
3.3 รูปแบบกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ หมายถึง บ�ำเพ็ญประโยชน์ที่เหมาะสม
4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ
โทษทางวินยั นักศึกษาสถานหนึง่ ทีก่ ำ� หนดเป็นบทลงโทษ
ให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาที่ ก ระท� ำ ผิ ด ได้ บ� ำ เพ็ ญ ประโยชน์ ต ่ อ แบบสอบถามเพือ่ ส�ำรวจสภาพปัจจุบนั ในการรับรูเ้ กีย่ วกับ
มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สั ง คม เช่ น การบริ จ าคโลหิ ต เพื่ อ การลงโทษวินัยนักศึกษา และเพื่อส�ำรวจความคิดเห็น
การกุศล การช่วยเหลือหน่วยงานราชการโดยไม่หวัง เกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่เหมาะสม
โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกค�ำตอบ (Check
สิ่งตอบแทน เป็นต้น
list) และค�ำถามปลายเปิด (Opened form)
4.4 การหาประสิทธิภาพของเครือ่ งมือรวบรวม
4. วิธีด�ำเนินงาน
ข้อมูล
4.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง แบ่งเป็น 3 กลุม่ 		 4.4.1 การหาความตรงตามเนือ้ หา(Content
Validity) โดยการเสนอให้ผเู้ ชีย่ วชาญพิจารณาตรวจสอบ
ดังนี้
		 4.1.1 ประชากรนักศึกษาคณะวิทยาการ เนื้อหาของเครื่องมือกับเนื้อหาของประเด็นที่ต้องการ
จัดการ ระดับปริญญาตรี ชัน้ ปีที่ 1 - 4 มีจำ� นวนรวม 2,686 วัดผล
คน (ตารางที่ 1) และมีขั้นตอนค�ำนวณหาขนาดกลุ่ม 		 4.4.2 น�ำแบบสอบถามไปทดสอบ (Try out)
ตัวอย่าง ด้วยค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับร้อยละ 5 ดังนี้ กับกลุ่มที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างแล้วน�ำ
ไปวิเคราะห์หาความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีหาค่า
N
			 n = 1+N(e)2
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ซึ่งผลการ
		 โดย n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง N = ขนาด ค�ำนวณได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.8784
ของประชากรที่ใช้ในการวิจัย e = ค่าความคาดเคลื่อน
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4.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล เมือ่ รวบรวมข้อมูลเสร็จ อาคาร ตามล� ำ ดั บ เมื่ อ สอบถามถึ ง รายละเอี ย ดอื่ น ๆ
เรียบร้อย จะน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ เ กี่ ย วกั บ การลงโทษวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา พบว่ า นั ก ศึ ก ษา
โดยใช้ค่าสถิติ คือ ความถี่ และ ร้อยละ
ส่วนใหญ่รับรู้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เช่น
นักศึกษารับทราบว่าตนเองมีคะแนนความประพฤติเต็ม
100 คะแนนและจะถูกหักคะแนนเมือ่ กระท�ำการผิดวินยั
5. ผลการวิจัย
นักศึกษา (ร้อยละ92.90) การลงโทษวินัยนักศึกษามีโทษ
การวิจัยครั้งนี้ ได้ด�ำเนินการในปีก ารศึกษา 6 สถาน (ร้อยละ78.98) การหักคะแนนความประพฤติ
2551 โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างนักศึกษาระดับ จะถู ก หั ก สะสมไปเรื่ อ ยๆ จนกว่ า จะส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา
ปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ จ�ำนวน 348 คน จาก (ร้ อ ยละ86.08) และการขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ โ ดย
ประชากรคณะกรรมการสอบสวนวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา ไม่สวมหมวกนิรภัยถือว่าเป็นการกระท�ำผิดวินยั นักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ จ�ำนวน 5 คน และจากประชากร (ร้อยละ90.06) เป็นต้น
วัตถุประสงค์ ข้อ 2 เพื่อส�ำรวจความคิดเห็น
หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา จ�ำนวน 18 คน โดยมี
เกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่เหมาะสม
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
วัตถุประสงค์ ข้อ 1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ส�ำหรับนักศึกษาที่ถูกลงโทษวินัย
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษา คณะกรรมการ
และการรับรู้เกี่ยวกับการลงโทษวินัยของนักศึกษา
เมื่ อ ได้ ศึ ก ษาข้ อ มู ล สภาพปั จ จุ บั น เกี่ ย วกั บ สอบสวนวินยั นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และหัวหน้า
การลงโทษวินยั นักศึกษาจากข้อมูลประวัตกิ ารด�ำเนินงาน หน่วยกิจการนักศึกษาคณะต่างๆ ส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็น
วินัยนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ผลการวิจัยพบว่า เช่นเดียวกันว่า มหาวิทยาลัยควรเป็นผู้ก�ำหนดกิจกรรม
ในสภาพปัจจุบันคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา บ�ำเพ็ญประโยชน์ให้แก่นักศึกษาที่กระท�ำผิดวินัย โดยมี
คณะวิทยาการจัดการเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจก�ำหนดรูปแบบ ความคิดเห็นร้อยละ 71.31 80.00 และ88.89 ตามล�ำดับ
กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ ก�ำกับดูแลและติดตาม โดย และเมื่อสอบถามถึงการก�ำหนดรูปแบบกิจกรรมบ�ำเพ็ญ
มอบหมายให้นักศึกษาบริจาคโลหิตเพื่อการกุศล 1 ครั้ง ประโยชน์ที่เหมาะสมส�ำหรับนักศึกษาที่ถูกลงโทษวินัย
หากนักศึกษาไม่พร้อมในการบริจาคโลหิตก็จะมอบหมาย ผลปรากฏว่ า ส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น คล้ า ยคลึ ง กั น
ให้ นั ก ศึ ก ษาช่ ว ยงานภายในห้ อ งสมุ ด หรื อ ส� ำ นั ก งาน รู ป แบบกิ จ กรรมล� ำ ดั บ แรกที่ ถู ก เลื อ กมากที่ สุ ด คื อ
กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น
คณบดีเท่ากับจ�ำนวนชั่วโมงที่ถูกก�ำหนดโทษ
เมื่อได้สอบถามถึงสภาพปัจจุบันในการรับรู้ การบริจาคโลหิต การบริจาคสิ่งของแก่ผู้ยากไร้ การเก็บ
เกี่ยวกับการลงโทษวินัยของนักศึกษา คือ “เมื่อมีการ ขยะรีไซเคิล เป็นต้น ส่วนรูปแบบกิจกรรมล�ำดับที่สอง
ลงโทษแก่นักศึกษาตามลักษณะความผิดแล้ว ส่วนใหญ่ ทั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาคณะวิทยาการ
จะมีการก�ำหนดโทษบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย จัดการและหัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษาคณะต่างๆ ได้
หรือสังคม อีกสถานหนึ่งควบคู่ไปด้วย” ผลปรากฏว่า เลือกรูปแบบกิจกรรมเดียวกัน โดยได้เลือกกิจกรรมด้าน
นักศึกษาร้อยละ 49.72 รับรู้ข้อมูลดังกล่าว และนักศึกษา นันทนาการ เช่น หากนักศึกษากระท�ำผิดเกีย่ วกับการดืม่
ร้อยละ 50.28 ไม่รบั รู้ ซึง่ มีสดั ส่วนทีใ่ กล้เคียงกันอย่างมาก สุราก็จะมอบหมายให้นกั ศึกษาจัดกิจกรรมให้ความรูผ้ อู้ นื่
และนักศึกษาจ�ำนวนมากกว่าร้อยละ 80 รับรู้ว่ามีการ เกี่ ย วกั บ โทษของการดื่ ม สุ ร า ส่ ว นนั ก ศึ ก ษาได้ เ ลื อ ก
ประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยวินัย กิจกรรมด้านวิชาการ เช่น การช่วยงานอาจารย์เตรียม
นักศึกษา และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรือ่ ง เกณฑ์ เอกสารการสอน ส่วนรูปแบบกิจกรรมล�ำดับทีส่ าม กลุม่
การตั ด คะแนนความประพฤติ นั ก ศึ ก ษา ส่ ว นสื่ อ ตัวอย่างและประชากรที่ศึกษาได้เลือกรูปแบบกิจกรรม
ที่นักศึกษาใช้รับรู้ข่าวสารดังกล่าวมากที่สุด คือ คู่มือ เดียวกัน คือ กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เช่น
นักศึกษา รองลงมา คือ บอร์ดติดประกาศข่าวสารภายใน การให้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ
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รูปแบบกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่เหมาะสมส�ำหรับนักศึกษาที่ถูกลงโทษวินัย :
กรณีศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. สรุปและอภิปรายผล
6.1 สรุ ป ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ พบว่ า ในสภาพ
ปั จ จุ บั น คณะกรรมการสอบสวนวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาคณะ
วิ ท ยาการจั ด การเป็ น ผู ้ ใ ช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ก� ำ หนดรู ป แบบ
กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ ก�ำกับดูแลและติดตาม โดย
มอบหมายให้นักศึกษาบริจาคโลหิตเพื่อการกุศล หาก
นักศึกษาไม่พร้อมในการบริจาคโลหิตก็จะมอบหมายให้
นักศึกษาช่วยงานภายในห้องสมุดหรือส�ำนักงานคณบดี
เท่ากับจ�ำนวนชัว่ โมงทีถ่ กู ก�ำหนดโทษ ส่วนการรับรูเ้ กีย่ วกับ
การลงโทษวินัยของนักศึกษา นั้น นักศึกษาส่วนใหญ่
รับรูว้ า่ มหาวิทยาลัยได้มกี ารบัญญัตขิ อ้ บังคับและประกาศ
เกี่ยวกับวินัยนักศึกษาให้ถือปฏิบัติ การฝ่าฝืนถือว่าเป็น
ผู้กระท�ำผิดวินัยและจะได้รับการลงโทษตามผลการกระ
ท�ำ แต่นักศึกษากึ่งหนึ่งยังไม่รับรู้ว่าเมื่อมีการลงโทษแก่
นักศึกษาตามลักษณะความผิดแล้วจะมีการก�ำหนดโทษ
บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือสังคม อีกสถาน
หนึ่งควบคู่กับการลงโทษความผิดสถานอื่นด้วย ดังนั้น
คณะและมหาวิทยาลัยควรได้มีการหาวิธีการสื่อสารแก่
นักศึกษาเพื่อให้มีสัดส่วนการรับรู้ที่เพิ่มมากขึ้น เช่น
การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆในรูปแบบที่เหมาะสม
กับวัยรุ่น เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ การตีพิมพ์
ลงในคู่มือนักศึกษา เป็นต้น
นอกจากนัน้ แล้วผลการวิจยั ยังพบว่าสมควรให้
มหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานสู ง สุ ด เป็ น ผู ้ ก� ำ หนด
รูปแบบกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็น
มาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย และรูปแบบกิจกรรม
บ�ำเพ็ญประโยชน์ที่เหมาะสมมากที่สุด คือ กิจกรรม
บ�ำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การบริจาค
โลหิต การบริจาคสิ่งของแก่ผู้ยากไร้ การเก็บขยะรีไซเคิล
เป็นต้น
เมื่อได้ศึกษาข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็น
อย่างเป็นอิสระอืน่ ๆในการเสนอรูปแบบกิจกรรมบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ที่เหมาะสม ท�ำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
สมควรน�ำไปพิจารณาปรับปรุงกระบวนการก�ำหนดโทษ
วินัยนักศึกษา ดังนี้
		 1) ก่อนการก�ำหนดโทษบ�ำเพ็ญประโยชน์
ให้แก่นักศึกษาผู้กระท�ำความผิด ควรให้โอกาสนักศึกษา

ได้มีส่วนร่วมในการก�ำหนดรูปแบบกิจกรรมด้วย เพื่อให้
เกิดสัมฤทธิ์ผลภายหลังจากการลงโทษแล้ว
		 2) การก� ำ หนดโทษบ� ำ เพ็ ญ ประโยชน์
อีกสถานหนึง่ ควบคูก่ บั การหักคะแนนความประพฤตินนั้
ควรใช้เกณฑ์หักคะแนนความประพฤติ 1 คะแนน แล้ว
ให้ก�ำหนดโทษบ�ำเพ็ญประโยชน์ 1 ชั่วโมง (1 คะแนน :
1 ชั่วโมง)
		 3) การก� ำ หนดโทษบ� ำ เพ็ ญ หรื อ โทษ
สถานอื่นๆ ให้แก่นักศึกษาผู้กระท�ำความผิด ต้องไม่
กระทบต่อแผนการเรียนและความรู้ความสามารถของ
นักศึกษา
		 4) การลงโทษวินยั นักศึกษา ไม่วา่ จะก�ำหนด
ลงโทษสถานใดก็ตาม ควรใช้หลักการว่าการลงโทษ
เป็ น การท� ำ ให้ ผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด ตระหนั ก ถึ ง ผลของ
การกระท�ำ ไม่กล้ากระท�ำความผิดนั้นซ�้ำอีก และเกิด
ส�ำนึกในการกลับตนให้เป็นคนดี
6.2 ข้อเสนอแนะ
		 6.2.1 คณะวิทยาการจัดการ ควรได้น�ำผล
การวิจยั นีไ้ ปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการก�ำหนด
รูปแบบกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่เหมาะสมส�ำหรับ
นักศึกษาที่ถูกลงโทษวินัย และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อ
เสนอต่อมหาวิทยาลัยได้พจิ ารณาการออกกฎเกณฑ์ทเี่ ป็น
มาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
		 6.2.2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควรได้มีการ
ทบทวนการใช้สำ� นวนภาษาและค�ำศัพท์ทไี่ ด้บญ
ั ญัตไิ ว้ใน
ข้อบังคับและประกาศเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา เพื่อให้
สามารถสือ่ สารได้อย่างเหมาะสมกับการรับรูข้ องนักศึกษา
และควรมีการประยุกต์ใช้สอื่ สารประชาสัมพันธ์รปู แบบ
ต่างๆ เช่น แผ่นพับ การ์ตนู กระดานถามตอบบนเว็บไซต์
เป็นต้น เพื่อเสริมการสื่อสารให้นักศึกษาทุกกลุ่มได้รับรู้
และเข้าใจความหมายที่ถูกต้องตรงกัน
		 6.2.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ผู้วิจัยขอเสนอให้มีก ารศึกษาวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของนักศึกษาที่
ถูกลงโทษวินยั และน�ำผลการวิจยั มาบูรณาการร่วมกันกับ
งานวิจยั นี้ เพือ่ ให้ได้แนวทางการพัฒนางานวินยั นักศึกษา
และการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาที่พึงประสงค์
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8. เอกสารอ้างอิง

งานวิจยั สถาบันนีส้ ำ� เร็จได้ดว้ ยการได้รบั โอกาส (1)
และการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการวิจยั สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�ำปี 2551 ส�ำหรับทุนวิจัย
ประเภทที่ 2 ทุนวิจยั ตามประเด็นวิจยั ของคณะ/หน่วยงาน
จากฝ่ า ยวิ จั ย และถ่ า ยทอดเทคโนโลยี จากส� ำ นั ก งาน
บริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(2)

งานวินยั นักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น. (2552). คู่มือการด�ำเนินงานทางวินัย
นักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2551. พิมพ์ครั้งที่ 1.
กองกิจการนักศึกษา : [ม.ป.ท.].
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2551). คู่มือนักศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี . พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 1. ขอนแก่ น :
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ 1 - 4 ระดับปริญญาตรี ประจ�ำ
ปีการศึกษา 2551
จ�ำนวนชั้นปี 1 จ�ำนวนชั้นปี 2 จ�ำนวนชั้นปี 3 จ�ำนวนชั้นปี 4
รวม
สาขาวิชา
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
การเงิน
15
102
20
86
18
57
13
60
371
การเงิน(ภาคพิเศษ)
38
97
26
53
21
49
30
54
368
การบัญชี
19
90
19
75
7
41
4
39
294
เศรษฐศาสตร์
31
70
29
62
28
70
8
9
307
Û
การโรงแรมฯ
31
76
21
82
15
53
12
73
363
Û
การโรงแรมฯ (ภาคพิเศษ) 29
91
21
58
19
57
15
70
360
การตลาด
22
71
29
57
14
50
11
21
275
การจัดการ
27
85
24
81
21
35
19
56
348
รวม
212 682 189 554 143 412 112 382 2,686
Û
การโรงแรมฯ หมายถึง สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
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รูปแบบกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่เหมาะสมส�ำหรับนักศึกษาที่ถูกลงโทษวินัย :
กรณีศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลนักศึกษาที่ได้จากการค�ำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ด้วยค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ
ร้อยละ 5
จ�ำนวนชั้นปี 1 จ�ำนวนชั้นปี 2 จ�ำนวนชั้นปี 3 จ�ำนวนชั้นปี 4
รวม
สาขาวิชา
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
การเงิน
2
13
3
11
2
7
2
8
48
การเงิน(ภาคพิเศษ)
5
13
3
7
3
6
4
7
48
การบัญชี
2
12
2
10
1
5
1
5
38
เศรษฐศาสตร์
4
9
4
8
4
9
1
1
40
Û
การโรงแรมฯ
4
10
3
11
2
7
2
9
48
Û
การโรงแรมฯ (ภาคพิเศษ)
4
12
3
8
2
7
2
9
47
การตลาด
3
9
4
7
2
6
1
3
35
การจัดการ
3
11
3
10
3
5
2
7
44
รวม
27
88
24
72
19
53
15
50
348
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลจ�ำนวนคณะกรรมการสอบสวนวินยั นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และหัวหน้าหน่วยกิจการ
นักศึกษา สังกัดคณะต่างๆ
กลุ่มประชากร
จ�ำนวน (คน)
Û
คณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
5
Û
หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา สังกัดคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
18
Û
ประจ�ำปีการศึกษา 2551
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลของการใช้การเคลื่อนไหวบ�ำบัดต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยจิตเวชที่มีอารมณ์ซึมเศร้า
วิธีการศึกษา : การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) ชนิด Two Groups
Pretest-Posttest Design กลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้ป่วยจิตเวชที่มีอารมณ์ซึมเศร้า ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยจิตเวช ที่ได้
มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่ายจ�ำนวนทั้งสิ้น 50 ราย แบ่งเป็น กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 25 ราย ผู้ป่วยทุกคน
จะได้รับการประเมิน ภาวะซึมเศร้าทั้งก่อน และหลังเข้าโครงการ กลุ่มทดลองจะได้รับการฝึกกิจกรรมเคลื่อนไหว
บ�ำบัดทุกวัน วันละ 30 นาที เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบถามข้อมูลส่วน
บุคคล และแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า KKU-DI วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่, ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ Proportion Test
ผลการศึกษา : กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม มีสดั ส่วนของผูป้ ว่ ยมีอารมณ์ซมึ เศร้าดีขนึ้ แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (p= 0.005) โดยกลุ่มที่เข้าฝึกโปรแกรมเคลื่อนไหวบ�ำบัดมีสัดส่วนของผู้ป่วยมีอารมณ์ซึมเศร้าดีขึ้น 60%
ส่วนกลุ่มควบคุมจะมีสัดส่วนของผู้ป่วยมีอารมณ์ซึมเศร้าดีขึ้น 24%
สรุป : การศึกษาครั้งนี้พบว่าผู้ป่วยเข้าโปรแกรมเคลื่อนไหวบ�ำบัดแล้วมีสัดส่วนผู้ป่วยที่มีอารมณ์ซึมเศร้าลดลง
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.005 โดยมีคา่ 95% CI อยูร่ ะหว่าง 10.5 ถึง 61.5 จึงมีความเป็นไปได้ทจี่ ะน�ำกิจกรรม
เคลื่อนไหวบ�ำบัดมาใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยจิต
ค�ำส�ำคัญ : เคลื่อนไหวบ�ำบัด, ผู้ป่วยที่มีอารมณ์ซึมเศร้า
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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�ำ
การเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวชเป็นการเจ็บป่วย
ที่รุนแรงและเรื้อรัง ผู้ป่วยจิตเวชที่มารับการรักษาในหอ
ผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลศรีนครินทร์ พบว่ามีผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าอยู่ใน 5 อันดับโรคแรก และพบภาวะซึมเศร้า
ร่วมกับโรคทางจิตเวชอื่นๆ เช่น โรคติดสุราเรื้อรัง โรค
สมองเสือ่ ม เป็นต้น ผลกระทบจากการเจ็บป่วยด้วยภาวะ
ซึ ม เศร้ า นี้ ส ่ ง ผลตั ว ผู ้ ป ่ ว ยไม่ ว ่ า จะเป็ น ที่ ท� ำ งานหรื อ
ครอบครัว
การบ�ำบัดรักษาทางจิตเวชมีหลายวิธที งั้ ทางกาย
จิต อารมณ์และสังคม การเคลือ่ นไหวบ�ำบัดเป็นกิจกรรม
หนึ่งที่ช่วยฝึกสมาธิให้จดจ่อกับสิ่งข้างหน้า ใจที่เป็น
สมาธิจะช่วยตัดจากอารมณ์หรือความคิดรบกวนอย่างอืน่
คลายความหมกมุ่นลงได้ นอกจากนั้นเมื่อสามารถฝึก
จนท�ำได้แล้ว สิ่งหนึ่งที่จะได้คือความภูมิใจในตนเอง
การเคลื่อนไหวบ�ำบัดเป็นการใช้อวัจนภาษา
เนือ่ งจากบางความรูส้ กึ บางอารมณ์อาจแสดงออกมาทาง
ค� ำ พู ด ไม่ ไ ด้ เป็ น การบ� ำ บั ด โดยการปรั บ ท่ า ทาง
ที่เคลื่อนไหวเป็นการเยียวยาหรือฟื้นฟูอารมณ์เชิงลึก
เป็นศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพในการบรรเทาภาวะความ
ตึงเครียด แก้ปัญหาสุขภาพทางจิต และส่งเสริมสุขภาพ
ทางกายควบคู ่ ไ ปด้ ว ย การฝึ ก สมาธิ เ คลื่ อ นไหวเป็ น

แนวทางหนึ่ง ที่ใช้รักษาผู้ป่วยที่มีความวิตกกังวล และ
ใช้ร่วมกับยาคลายกังวลในรายที่มีอาการมากด้วยวิธีการ
นี้จะท�ำให้ผู้ป่วยสามารถพึ่งตนเองมากขึ้น ใช้ยาน้อยลง
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยลง (1)
การเคลื่อนไหวเพื่อการบ�ำบัด (Movement
Therapy) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สถานพยาบาลใช้ในการ
เยียวยารักษาอาการความตึงเครียดให้กับผู้ป่วยที่ได้รับ
ความกระทบกระเทือนทางด้านร่างกายและจิตใจใน
ขั้นรุนแรงได้เป็นอย่างดี (2) การเคลื่อนไหวนับเป็น
การฝึกสมาธิอย่างหนึ่ง และระยะเวลาในการฝึก จะมีผล
โดยตรงต่อคลื่นสมองแกมมา ถ้าผู้ป่วยสามารถท�ำสมาธิ
ได้มากและท�ำได้ดี ระดับคลื่นสมองแกมมาก็จะยิ่งสูง
นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้ผู้ป่วยนอนหลับได้ง่ายขึ้น
และหลับได้สนิทหรือมีคุณภาพของการหลับดีมากขึ้น
กว่าเดิม รวมถึงช่วยลดความวิตกกังวล อาการเครียด และ
อาการซึมเศร้าลงได้เช่นกัน (3)
ส�ำหรับการเคลื่อนไหว 14 จังหวะ เป็นจังหวะ
การเคลือ่ นไหวทีพ่ ฒ
ั นามาโดยหลวงพ่อเทียน เป็นวิธกี าร
เจริญสติแบบไม่เน้นพิธกี รรม เน้นการก�ำหนดรู้ เฝ้าดูทกุ ข์
โดยตรง ที่ส�ำคัญคือไม่จ�ำกัดอิริยาบถในการเคลื่อนไหว
ไม่นยิ มนัง่ หลับตาเพราะจะท�ำให้งว่ งง่ายส่วนใหญ่ใช้เวลา
ในการฝึกอย่างน้อย 30 นาที (4) ส�ำหรับการบ�ำบัดรักษา
ภาวะซึมเศร้าในหอผูป้ ว่ ยจิตเวช โรงพยาบาลศรีนครินทร์
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ประกอบด้วยการรักษาด้วยยา จิตบ�ำบัด การกระตุ้นด้วย
ไฟฟ้า การท� ำกลุ่มบ�ำบัดต่างๆ แต่ยังไม่มีการน� ำการ
เคลื่อนไหวบ�ำบัดมาใช้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการน�ำ
การเคลื่อนไหวแบบ 14 จังหวะของหลวงพ่อเทียนมา
ทดลองใช้ ใ นการบ� ำ บั ด ภาวะซึ ม เศร้ า ผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ภ าวะ
ซึมเศร้าในผู้ป่วยจิตเวชในหอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลของการใช้การ
เคลื่อนไหวบ�ำบัดต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยจิตเวชที่มี
อารมณ์ซึมเศร้า
วิธีด�ำเนินการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย
แบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) เพื่อ
ศึกษาผลของการใช้การเคลือ่ นไหวบ�ำบัดต่อภาวะซึมเศร้า
ในผูป้ ว่ ยจิตเวชทีม่ อี ารมณ์ซมึ เศร้าโดยมี เกณฑ์การคัดเลือก
อาสาสมัคร(Inclusion criteria)เข้าโครงการ คือ เป็นผูป้ ว่ ย
จิ ต เวชที่ ม ารั บ การรั ก ษาในหอผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เวช ในเดื อ น
มีนาคม - ตุลาคม 2555 ได้รบั การวินจิ ฉัยว่าผูป้ ว่ ยโรคซึมเศร้า
และโรคจิตเวชอื่นๆ ที่มีภาวะซึมเศร้าที่ประเมินได้ตาม
แบบคั ด กรอง Khon Kaen University Depression
Inventory (KKU-DI) (5) ตั้งแต่ระดับน้อยขึ้นไป และไม่มี
ข้ อ จ� ำ กั ด การเคลื่ อ นไหวของมื อ สามารถอ่ า น และ
ฟังภาษาไทย เข้าใจ ยินดีเข้าร่วมโครงการ และสามารถเข้า
โปรแกรมการเคลื่อนไหวได้ตลอดโครงการ และมีเกณฑ์
การคัดเลือกอาสาสมัครออก (Exclusion criteria) โดยหาก
พบว่าผู้ป่วยมีภาวะซึมเศร้ารุนแรงที่มีพฤติกรรมท�ำร้าย
ตนเอง และมีพฤติกรรมก้าวร้าว
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งได้ ม าโดยวิ ธี ก ารสุ ่ ม อย่ า งง่ า ย
จ�ำนวน 50 ราย แบ่งเป็น กลุ่มทดลอง และ กลุ่มควบคุม
กลุ่มละ 25 ราย
ขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ข้อมูลจากการท�ำ Pilot
study ในผู้ป่วย 10 รายเป็นเวลา 1 สัปดาห์กลุ่มที่ได้รับ
การบ�ำบัดมีอาการดีใน 50% ส่วนกลุ่มควบคุมดีขึ้น 10%
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และค่า P 0.05 ถือว่าแตกต่าง
กันทางสถิติได้ขนาดตัวอย่างทั้งหมด 50 ราย
เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้กลุ่มตัวอย่างแต่ละ
กลุ่ม 25 รายดังนี้
สูตร n (ต่อกลุม่ ) =
= 25
( = 1.96, = 0.84, p1 = 0.1 และ p2 = 0.5)
(Rosner, 2000) (6)
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โดยกลุม่ ควบคุมได้รบั การบ�ำบัดรักษาตามปกติ
ส่วนกลุ่มทดลองนอกจากได้รับการบ�ำบัดรักษากลุ่ม
ตามปกติและได้รับการฝึกการเคลื่อนไหวบ�ำบัดร่วมด้วย
ซึง่ จะให้ฝกึ ในห้องกิจกรรมทีจ่ ดั แยกไว้ตา่ งหาก เพือ่ ไม่ให้
Expose ต่อกลุ่มควบคุม ส�ำหรับพยาบาลที่เป็นผู้ช่วย
นักวิจัยที่จะท�ำการฝึกการเคลื่อนไหวบ�ำบัดให้กับผู้ป่วย
ในโครงการจะได้รับการอบรมการฝึกการเคลื่อนไหว
บ�ำบัด และคู่มือการฝึกการเคลื่อนไหวบ�ำบัด 14 ท่า
เพื่อให้พยาบาลที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัยมีความรู้ และเข้าใจ
โปรแกรมการฝึกการเคลื่อนไหวบ�ำบัดให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน
โปรแกรมการฝึกการเคลื่อนไหวบ�ำบัดที่ผู้ป่วย
ในกลุม่ ทดลองได้รบั จะเป็นการให้ผปู้ ว่ ยฝึกการเคลือ่ นไหว
บ�ำบัด 14 ท่าของหลวงพ่อเทียน โดยปฎิบัติทุกวัน ทั้ง
รายบุคคล และรายกลุ่ม วันละ 30 นาที และให้ผู้ป่วย
ได้พดู คุยและแสดงความคิดเห็นหลังฝึกทุกครัง้ เป็นระยะ
เวลา 1 สัปดาห์
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ โปรแกรม
การฝึกการเคลือ่ นไหวบ�ำบัด แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล
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)
เกณฑ์การประเมินว่า ภาวะซึมเศร้าดีขนึ้ มีดงั นี้
1. มีระดับอาการเปลีย่ นแปลงจาก ระดับรุนแรง
(15 คะแนนขึน้ ไป) เป็น ระดับปานกลาง (13-14 คะแนน)
2. มีระดับอาการเปลีย่ นแปลงจาก ระดับรุนแรง
(15 คะแนนขึ้นไป) เป็น ระดับน้อย (ไม่เกิน 12 คะแนน)
3. มี ร ะดั บ อาการเปลี่ ย นแปลงจาก ระดั บ
ปานกลาง (13-14) เป็น คะแนน) เป็น ระดับน้อย (ไม่เกิน
12 คะแนน)
การรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลส่วนบุคคล
จากแฟ้ ม ประวั ติ ผู ้ ป ่ ว ย และโดยการสั ม ภาษณ์ ผู ้ ป ่ ว ย
โดยตรง และประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบคัดกรอง
ภาวะซึมเศร้า (KKU-DI) ในผูป้ ว่ ยทุกรายทัง้ กลุม่ ควบคุม
และกลุ่มทดลองในวันแรกของการเข้าร่วมโครงการวิจัย
หลังจากนัน้ กลุม่ ทดลองได้รบั การบ�ำบัดโดยการเคลือ่ นไหว
จากพยาบาลที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัย วันละ 30 นาที และ
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การบ� ำ บั ด รั ก ษาตามปกติ เป็ น ระยะเวลา 1 สั ป ดาห์
ส่วนกลุ่มควบคุมจะได้รับการบ�ำบัดรักษาตามปกติ
จากนัน้ ผูว้ จิ ยั จะประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบ
คั ด กรองภาวะซึ ม เศร้ า (KKU-DI) อี ก ครั้ ง ข้ อ มู ล ที่
เก็บรวบรวมได้จะถูกน�ำมา วิเคราะห์ แจกแจงความถี่,
ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย และ ทดสอบความแตกต่างของสัดส่วน
ของผู้ป่วยมีอารมณ์ซึมเศร้าดีขึ้นโดยใช้ Proportion Test

2. ผลการวิจัย
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เวชทั้ ง หมดมี จ�ำ นวน
50 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 64) อายุเฉลี่ย
33.16 ปี มีสถานภาพสมรส โสด ร้อยละ 56 จบการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 46 เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ป่วย
ทั้งหมดเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้า
ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล

เพศ, n(%)
- ชาย
- หญิง
อายุ (ปี), X +S.D.
สถานภาพสมรส, n(%)
- โสด
- คู่
- หม้าย
- หย่า/แยกกันอยู่
อาชีพ, n(%)
- รับราชการ
- ท�ำนา / ท�ำไร่
- รับจ้าง / ลูกจ้าง
- ว่างงาน
- อื่นๆ
การศึกษา, n(%)
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษา
- ปริญญาตรี
- สูงกว่าปริญญาตรี
การวินิจฉัยโรค , n(%)
- Alcohol dependence
- Schizophrenia
- Depression
- Bipolar disorder
- Other
จ�ำนวนวันอยู่รักษา (วัน), X +S.D.

และจ�ำนวนเฉลีย่ วันอยูร่ กั ษา 15.56 วัน ดังแสดงรายละเอียด
ในตารางที่ 1
เมื่อจ�ำแนกรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคล
ตามกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง พบว่า กลุ่มควบคุม
และกลุม่ ทดลอง มีสดั ส่วนของลักษณะทัว่ ไปส่วนบุคคล
ในด้าน เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ และ
การวินิจฉัยโรค ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ p value > 0.05
ยกเว้น จ�ำนวนวันอยู่รักษาในโรงพยาบาลที่พบว่ากลุ่ม
ทดลองมีจ�ำนวนวันอยู่รักษาในโรงพยาบาลเฉลี่ย 19 วัน
ในขณะทีก่ ลุม่ ควบคุมมีจำ� นวนวันอยูร่ กั ษาในโรงพยาบาล
เฉลีย่ 12 วัน และพบว่าจ�ำนวนวันอยูร่ กั ษาในโรงพยาบาล
ของสองกลุม่ ดังกล่าวมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ p value = 0.021 ดังแสดงรายละเอียดใน
ตารางที่ 1

KKU-DI กลุ่มทดลอง
(n=25)

KKU-DI กลุ่มควบคุม
(n=25)

ภาพรวม
(n=50)

p-value

9 (36.0)
16 (64.0)
35.52±14.20

9 (36.0)
16 (64.0)
30.80±11.81

18 (36.0)
32 (64.0)
33.16±13.15

0.999
0.999
0.208

11 (44.0)
10 (40.0)
3 (12.0)
1 (4.0)

17 (68.0)
7 (28.0)
0
1 (4.0)

28 (56.0)
17 (34.0)
3 (6.0)
2 (4.0)

0.087
0.371
0.074
0.999

7 (28.0)
1 (4.0)
3 (12.0)
1 (4.0)
13 (52.0)

5 (20.0)
8 (32.0)
3 (12.0)
9 (36.0)

12 (24.0)
1 (2.0)
11 (22.0)
4 (8.0)
22 (44.0)

0.508
0.312
0.088
0.297
0.255

5 (20.0)
8 (32.0)
10 (40.0)
2 (8.0)

5 (20.0)
6 (24.0)
13 (52.0)
1 (4.0)

10 (20.0)
14 (28.0)
23 (46.0)
3 (6.0)

0.999
0.529
0.395
0.552

2 (8.0)
4 (16.0)
12 (48.0)
3 (12.0)
4 (16.0)
12.08±6.95

4 (16.0)
2 (8.0)
12 (48.0)
5 (20.0)
2 (8.0)
19.04±12.78

6 (12.0)
6 (12.0)
24 (48.0)
8 (16.0)
6 (12.0)
15.56±12.78

0.384
0.384
0.999
0.440
0.384
0.021
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เมือ่ ประเมินระดับความซึมเศร้าของผูป้ ว่ ยทัง้ 2
กลุ่ม ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการพบว่า ก่อนเข้าร่วม
โครงการ กลุ่มทดลองเป็นผู้ป่วยที่มีความซึมเศร้าอยู่ใน
ระดับน้อยถึงปานกลาง จ�ำนวน 10 ราย หรือคิดเป็น
ร้อยละ 40 และเป็นผู้ป่วยที่มีความซึมเศร้าอยู่ในระดับ
รุนแรงจ�ำนวน 15 รายหรือคิดเป็น ร้อยละ 60 ในขณะที่
ผูป้ ว่ ยกลุม่ ควบคุม เป็นผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามซึมเศร้าอยูใ่ นระดับ
น้อยถึงปานกลาง จ�ำนวน 12 ราย หรือคิดเป็น ร้อยละ 50
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และเป็นผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามซึมเศร้าอยูใ่ นระดับรุนแรงจ�ำนวน
12 รายหรือคิดเป็น ร้อยละ 48 แสดงในตารางที่ 2 และ
หลังเข้าโครงการพบว่า กลุม่ ทดลองเกือบทัง้ หมดมีความ
ซึมเศร้าอยูใ่ นระดับน้อยถึงปานกลาง หรือมีความซึมเศร้า
อยู่ในระดับรุนแรงเพียง 1 ราย หรือ ร้อยละ 4 ในขณะที่
ผู้ป่วยกลุ่มควบคุม ยังมีความซึมเศร้าอยู่ในระดับรุนแรง
อยู่ร้อยละ 40

ตารางที่ 2 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของผู้ป่วยตามระดับอาการ แยกตามกลุ่มการทดลอง และกลุ่มควบคุม
ระดับอาการ
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
รวม
(n=25)
(n=25)
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน
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
ซึมเศร้าทีด่ ขี นึ้ ระหว่างกลุม่ การทดลอง และกลุม่ ควบคุม
พบว่าสัดส่วนของกลุม่ การทดลองมีระดับอาการซึมเศร้า
ดีขนึ้ จ�ำนวน 15 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของผูป้ ว่ ยกลุม่
การทดลองทั้ ง หมด และกลุ ่ ม ควบคุ ม มี ร ะดั บ อาการ
ซึมเศร้าดีขึ้นจ�ำนวน 6 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ของ
ผู้ป่วยกลุ่มกลุ่มควบคุมทั้งหมด และเมื่อทดสอบความ

แตกต่างของสัดส่วนของผู้ป่วยมีอารมณ์ซึมเศร้าดีขึ้น
พบว่า สัดส่วนของผู้ป่วยมีอารมณ์ซึมเศร้าดีขึ้นของกลุ่ม
ทดลอง และกลุ ่ ม ควบคุ ม มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p = 0.05) โดยมีคา่ สัดส่วนร้อยละของ
ความแตกต่างของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมร้อยละ
36 ด้วยความเชื่อมั่น 95% CI = 10.5 - 61.5 แสดงใน
ตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบจ�ำนวนผู้ป่วยที่มีระดับอาการที่ดีขึ้นหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม
KKU-DI
จ�ำนวน (%) 95% CI of % % difference 95% CI of % diff. Z test p-value
กลุ่มทดลอง
(n=25)
กลุ่มควบคุม
(n=25)

15
(60.0)
6
(24.0)

(40.8-79.2)
(7.3-40.7)

36.0

10.5-61.5

2.579

0.005*
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3. อภิปรายผล
จากผลการศึกษาการทดลองใช้การเคลือ่ นไหว
บ�ำบัดในผู้ป่วยจิตเวช ในหอผู้ป่วยจิเวชในครั้งนี้ พบว่า
การบ�ำบัดโดยการเคลือ่ นไหว โดยใช้การเคลือ่ นไหวแบบ
14 จังหวะของหลวงพ่อเทียน วันละ 30 นาที เป็นเวลา
1 สัปดาห์สามารถช่วยความซึมเศร้าในผูป้ ว่ ยจิตเวชทีไ่ ม่มี
ความเจ็บป่วยทางจิตที่รุนแรงได้ และมีประสิทธิภาพ
ค่อนข้างดีมาก เมือ่ เปรียบเทียบกับกลุม่ ควบคุม ดังจะเห็น
ได้ว่ากลุ่มทดลองมีสัดส่วนของผู้ป่วยมีอารมณ์ซึมเศร้า
ดีขึ้นมากถึงร้อยละ 60 ในขณะที่กลุ่มควบคุมมีสัดส่วน
ของผู้ป่วยมีอารมณ์ซึมเศร้าดีขึ้นเพียงร้อยละ 24 และ
สามารถลดความรุนแรงของความซึมเศร้าได้มาก โดย
จะสังเกตุเห็นว่ากลุม่ ทดลองทีม่ คี วามซึมเศร้าระดับรุนแรง
จ�ำนวน 15 คน การบ�ำบัดโดยการเคลื่อนไหวสามารถ
เปลี่ยนหรือลดความรุนแรงลงได้ 14 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 93 ของผู้ป่วยกลุ่มทดลองที่มีความซึมเศร้าอยู่ใน
ระดั บ รุ น แรงทั้ ง หมด ขณะที่ ก ลุ ่ ม ควบคุ ม ที่ มี ค วาม
ซึมเศร้าระดับรุนแรงจ�ำนวน 12 คน การบ�ำบัดตามปกติ
เพียงอย่างเดียวสามารถเปลีย่ นหรือลดความรุนแรงลงได้
2 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของผู้ป่วยกลุ่มควบคุมที่มี
ความซึมเศร้าอยู่ในระดับรุนแรงทั้งหมด ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ เมธี (2554) ที่พบว่าการเคลื่อนไหว
เป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่ง ที่มีผลโดยตรงต่อคลื่นสมอง
แกมมา ที่ท�ำให้เกิดสมาธิ และช่วยลดความวิตกกังวล
อาการเครียด อาการซึมเศร้าลงได้ (3) จึงจะเห็นว่าการน�ำ
การบ�ำบัดโดยการเคลือ่ นไหว โดยใช้การเคลือ่ นไหวแบบ
14 จังหวะของหลวงพ่อเทียน วันละ 30 นาที อย่างน้อย
เป็ น เวลา 1 สั ป ดาห์ ร่ ว มกั บ การบ� ำ บั ด ตามปกติ นั้ น
จะสามารถช่วยลดความซึมเศร้าของผู้ป่วยจิตเวชได้
แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างที่ท�ำการศึกษา
ครัง้ นี้ แม้วา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ทีส่ อดคล้องกับผูป้ ว่ ย
ทีเ่ ป็นประชากรโรคซึมเศร้าซึพ่ บว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
เช่นกัน แต่กลุม่ ตัวอย่างทีท่ �ำการศึกษาครัง้ นีย้ งั มีลกั ษณะ
เฉพาะคือส่วนใหญ่มอี าชีพ รับราชการ รองลงมาคืออาชีพ
รับจ้างหรือลูกจ้าง อายุเฉลี่ย 33.16 ปี ซึ่งอยู่ในวัยท�ำงาน
ที่ต้องมีภาระรับผิดชอบครอบครัว มีการศึกษาอยู่ใน
ระดับดี หรือส่วนใหญ่เป็นผู้มีการศึกษาอยู่ในระดับ

ปริญญาตรี และมีระยะเวลาทีอ่ ยูร่ กั ษาในโรงพยาบาลโดย
เฉลี่ย 15 วัน ดังนั้นการน�ำการบ�ำบัดโดยการเคลื่อนไหว
โดยใช้การเคลือ่ นไหวแบบ 14 จังหวะของหลวงพ่อเทียน
ไปใช้ในกลุ่มผู้ป่วยอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ยังต้องการ
การศึกษาวิจัยเพิ่มเติม
ดังนั้นการบ�ำบัดโดยการเคลื่อนไหว โดยใช้
การเคลือ่ นไหวแบบ 14 จังหวะของหลวงพ่อเทียน จึงเป็น
วิธีบ�ำบัดความซึมเศร้าในผู้ป่วยจิตเวชวิธีหนึ่งที่สามารถ
น�ำไปใช้เพือ่ บ�ำบัดความซึมเศร้าในโรงพยาบาลและทัว่ ไป
ได้ หากแต่ผู้ที่จะน�ำการบ�ำบัดโดยการเคลื่อนไหว โดยใช้
การเคลื่อนไหวแบบ 14 จังหวะของหลวงพ่อเทียน ไปใช้
ในการบ�ำบัดผู้ป่วยดังกล่าวจ�ำเป็นต้องได้รับการอบรม
และฝึกปฎิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้
และมีทักษะการเคลื่อนไหวก่อน จึงจะเกิดประสิทธิผล
สูงสุด

4. สรุป
โปรแกรมเคลือ่ นไหวบ�ำบัดแบบ 14 จังหวะของ
หลวงพ่อเทียน เมื่อน�ำมาใช้ในการบ�ำบัดความซึมเศร้า
ในผู้ป่วยจิตเวช เป็นเวลาะ 1 สัปดาห์ สามารถช่วยให้
ผู้ป่วยมีภาวะซึมเศร้าดีขึ้น จึงสามารถน�ำไปใช้ในการ
บ�ำบัดความซึมเศร้าได้

5. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัย ขอขอบพระคุณ รศ.สุรพล วีระศิริ
อาจารย์ประจ�ำ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีก่ รุณาให้ขอ้ เสนอแนะทีป่ ระโยชน์
ต่อการท�ำวิจัย รวมทั้งขอขอบพระคุณอาจารย์ จิตรจิรา
ไชยฤทธิ์ นักวิชาการเวชสถิติ ประจ�ำส�ำนักงานระบาด
วิทยาคลินิก ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ที่กรุณาเป็น
ที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูลให้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
นอกจากนี้ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วย
จิ ต เวช ผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เวชที่ เ ป็ น กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งทุ ก คน ที่ ใ ห้
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นไปด้วยดี
ตลอดจนมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ที่ ส นั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย
สถาบันในครั้งนี้
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การพัฒนางานประจ�ำ การจัดการความรู้ และการวิจัยสถาบันด้วย
Theory U
ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA)

บทน�ำ
ขณะนี้แวดวงการศึกษาก�ำลังตื่นตัวการท�ำวิจัยในรูปแบบใหม่ๆ โดยเฉพาะการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจ�ำ
และวิจัยสถาบัน ทั้งนี้ก็เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการท�ำงาน การบริการ วันนี้ผู้เขียนในฐานะที่มีประสบการณ์ในการ
ท�ำงานด้านพัฒนาองค์กรในภาครัฐและเอกชน ของเสนอเครื่องมือการวิจัยเครื่องมือหนึ่ง ที่น่าสนใจทีเดียว นั่นคือ
Theory U ของศาสตราจารย์อ๊อตโต้ ชามเมอร์ ศาสตราจารย์แห่ง MIT ประเทศสหรัฐอเมริกา นักวิจัยสามารถน�ำ
เครื่องมือนี้ไปพัฒนาองค์กร จัดการความรู้ ท�ำงานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจ�ำ (R2R) และงานวิจัยสถาบันได้
ก่อนจะเรียนรู้วิธีการท�ำ Theory U มาดูกันว่าท�ำไมเราต้องมี 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�ำลังยืนอยู่หน้าผ้าใบ
ตรงนี้เป็นการศึกษาถึงแรงจูงใจ แรงกดดัน แรงบันดาลใจทั้งด้านลบ และด้านบวก ซึ่งอาจารย์เรียกว่า
“แหล่งที่มาของความคิดสร้างสรรรค์ (Source of Innovation)
พูดง่ายๆคือ เราจะศึกษา งานศิลป์ “หลังจาก” ที่มันถูกสร้างขึ้น หรือ ศึกษางานศิลป์ระหว่างที่มัน
“ก�ำลังถูกสร้างสรรค์ขึ้น” หรือ “ก่อนที่กระบวนการสร้างสรรค์ก�ำลังจะเกิดขึ้น”
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การศึกษาด้านบริหารธุรกิจในปัจจุบันอยู่ที่แบบแรก และแบบที่สองมากที่สุดครับ แบบที่สามนี่แทบไม่มี
ในหลักสูตร ซึง่ ถ้าเราไม่ศกึ ษา อาจท�ำให้เราหลงท�ำอะไรทีเ่ ราไม่เคยตรวจสอบ ว่าต้นคิด มีแรงจูงใจอะไร ที่ตวั เขาเอง
ก็อาจไม่เคยตรวจสอบ และถ้าไม่ตรวจสอบก็อาจตกยุคหรือเกิดความหายนะขึ้นมาได้ ในทางกลับกัน ถ้าเราศึกษา
Source of Innovation นี้เราจะสามารถค้นพบเบื้องหลังความคิดนี้ แล้วเราอาจยกระดับท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เกิดการสร้างสรรค์ร่วมกัน และท�ำงานร่วมกันด้วย ตรงนี้แหละที่ศาสตราจารย์อ๊อตโต้ บอกว่าการศึกษา Source of
Innovation จะท�ำให้เราค้บพบอะไรบางอย่าง ที่จะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการท�ำงาน การสร้างผลงาน ที่เกิด
จากความรู้ และแรงจูงใจเดิมๆ ทีอ่ าจพิกลพิการ แต่ไม่มใี ครตรวจสอบ ท�ำให้เราก้าวสูอ่ นาคต เราจะเห็นอนาคตปรากฏ
ขึ้นต่อนหน้าต่อตา (Emerging Future) แล้วเราจะต่อยอดท�ำอะไรได้อีกมาก
วิธีการศึกษา Source of Innovation ท�ำโดยใช้ Theory U ที่เริ่มจากการไม่ตัดสิน การห้อยแขวน แล้วสังเกตดู
เราจะพบอะไรที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวต่างๆ แล้วเราจะสามารถค้นหาวิสัยทัศน์ แล้วสร้างสรรค์ร่วมกันได้ในที่สุด
ตามที่ผมเรียนรู้และ ท�ำมาเราต้องผสมผสาน Dialogue เข้าไปในขั้นตอนที่เราจะไม่ตัดสินกันครับ
จะช่วยได้มากๆ
เช่น พอท�ำ Dialogue ด้วยการฟังแบบไม่ตัดสินกัน ฟังมากๆ เจออะไรที่น่าสนใจครับ เช่นลูกศิษย์ผม
นัง่ คุยกันแบบ Dialogue สองคนอยูต่ า่ งแผนกกัน พอคุยกัน ปรากฏว่าพึง่ ค้นพบว่าอีกฝ่ายเป็นโรคหัวใจทัง้ ทีเ่ ป็นสุภาพ
สตรีอายุยังน้อย ดูประวัติก็คือมาจากภาคใต้ บ้านยากจน ตื่นเช้า นอนดึกมาจนโต ใช้ชีวิตล�ำบากมาตลอด ส่วนอีก
คนมีคุณพ่อที่เป็นโรคหัวใจ ที่พึ่งเสียไป ที่เขาก็ดูแลท่านมาตลอด พอมานั่งคุยกัน จากความรู้สึกว่า อีกคนก็เหมือน
คนทั่วไป พอฟังแล้วไม่ตัดสิน ก็ท�ำให้เข้าถึง The Source of Innovation นั่นคือจุดล่างสุดของ Theory U หรือ
จุด Presencing (พรีเซ๊นส์ซิ่ง)... ทั้งสองค้นพบแล้วว่าจะท�ำอะไรร่วมกัน จะดูแลกัน... ต่อไปการท�ำงานในองค์กร
จะราบรื่นขึ้นแน่นอน
อีกคนนั่งคุยกับหัวหน้า เห็นเลยว่าที่หัวหน้าที่ขึ้นชื่อว่าเฮี๊ยบมากๆ เข้มงวดกับลูกน้องมากๆ.. เขาบอกเลย
ว่า ค้นพบ Source of Innovation แล้ว นั่นคือ หัวหน้าเขาต้องรับผิดชอบมากนั่นเอง และการละเลยรายละเอียดอาจ
น�ำมาซึ่งความหายนะของแผนกได้.. เรื่องนี้นำ� มาสู่ความร่วมมือกันท�ำงาน มีการออกแบบปรับปรุงกระบวนการ
ท�ำงานใหม่
บริษัทหนึ่งทะเลาะกันกับลูกค้ามานาน ชนิดไม่เผาผีกัน พอไปฟังลูกค้าแบบไม่ตัดสิน ก็ไปเจอ Source of
Innovation (ท�ำไม๊ ถึงได้คดิ วิธกี ารท�ำลายกัน ทะเลาะกันได้อย่างนี)้ ก็ไปเจอว่าด้วยกระบวนการรายงานหลายต่อ ท�ำให้
ทุกเช้าเวลาประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารคนอืน่ เขามักรูป้ ญ
ั หาในแผนกตนเองทีห่ ลังคนอืน่ เสมอ ไม่แปลกทีเ่ ขาต้องมาลง
กับผู้รับเหมา ที่เขาดูแลอยู่ นั่นคือลูกศิษย์ผมเอง เมื่อรู้แล้ว เลยเข้าไปคุยกับผู้บริหารของทั้งสองฝ่าย หาทางตัด
ขั้นตอนการรายงานตามสายบังคับบัญชาที่ไม่จ�ำเป็นออก ตอนนี้ “พวกเรากลายเป็นพาทเนอร์กันไปแล้ว โทรไปหา
เขาตี 2 ลูกค้ารีบตื่นมารับสายอย่างดีใจ แล้วรีบประสานงานให้” เขาไม่ต้องเสียหน้าในตอนเช้าอีกต่อไป เพราะเขารู้
ปัญหาเป็นคนแรก
มีคนมาถามผมว่า เขาเป็นผู้จัดการฟิตเนสชื่อดังแห่งหนึ่ง มีลูกน้องที่ย้ายงานมาจากสองบริษัทยักษ์ ที่มี
วัฒนธรรมการท�ำงานไม่เหมือนกัน ถ้ามาจากที่หนึ่งจะบริการลูกค้าตลอดไม่มีเงื่อนไข แต่ถ้ามาอีกทีหนึ่งจะบริการ
สองสามครั้ง ถ้าลูกค้าไม่ซื้อสมาชิก ก็จะเลิกบริการ นี่แหละครับ เขาถามว่าจะเปลี่ยนอย่างไร ผมว่าตรงนี้น่าจะใช้
Theory U และ Dialogue ดูครับ ลองดูว่า Source of Innovation (ที่สร้างสรรค์ หรือท�ำลาย) ของทั้งสองฝ่ายมาจาก
อะไร ลองจับสองฝ่ายคุยกัน ทั้งพนักงานทั้งผู้บริหาร แล้วเราอาจหา Source of Inovation เจอ
และที่ท่านพูดว่า Blind Spot หรือจุดบอด นี่น่าสนใจมากๆ คือว่า ถ้าเราสนใจเพียงแค่ตัวงานศิลป์ และ
วิธีการสร้างสรรค์ เราก�ำลังตาบอดอยู่ครับ เราไม่ได้สนใจเลยว่าที่มาของมันคืออะไร สิ่งที่ดีอยู่อาจไม่ได้ดีจริงๆ ก็ได้
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อาจมาจากคนโรคจิตก็ได้ หรืออาจมาจากคนทีเ่ พียงท�ำไปเพราะรูส้ กึ โดนจริตตัวเองเท่านัน้ มันจะถูกไม่ถกู ไม่ได้สนใจ
... ถ้าเราไม่สนใจที่มา เราอาจอยู่ในมุมมืด อยู่ในจุดบอดไปนานครับ
ในมุมมองของผมการท�ำ Dialouge และจากนั้นใช้ Theory U อธิบาย มักจะท�ำให้คนเราค้นพบ แรงจูงใจ
ทีม่ าของพฤติกรรม การกระท�ำของตนเอง รวมทัง้ เข้าใจทีส่ งิ่ เหล่านีข้ องคนอืน่ ด้วย เมือ่ เข้าใจก็มกั จะเกิดการปลดปล่อย
ความเชื่อ ความรู้เดิมออกไปแล้ว สร้างสรรค์ความคิดใหม่ขึ้นมา พูดง่ายๆ เป็นปฏิบัติการที่ท�ำให้ “คลายความยึดมั่น
ถือมันลง” แล้ว “ปัญญาใหม่” ทีม่ โี อกาสสูงทีจ่ ะไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างสร้างสรรค์จะเกิดขึน้ มาเอง จนน�ำมาสู่ “อนาคต
ที่ดีกว่า สร้างสรรค์กว่า” ได้ไม่ยากมากนัก

วิธีการท�ำ Theory U
หัวใจของ Theory U อยู่การห้อยแขวน ซึ่งเมื่อห้อยแขวนได้ จะน�ำไปสู่การสร้างสรรค์ร่วมกัน จริงๆ แล้ว
ท�ำยากมาก ดังนั้นจึงควรทดลองท�ำสองคนก่อน 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. เริม่ ใช้แผนภาพ Theory U หรือ U Theory ตรงนีผ้ มแปล และปรับมาจากฝรัง่ อีกที มีหน้าตาอย่างนีค้ รับ
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4. เริม่ อธิบายก่อนครับ ก่อนทีจ่ ะเริม่ จับเวลา 30 นาที (เคยลองน้อยกว่านี้ เช่น 15 นาที ไม่คอ่ ย work ครับ)
5. บอกเขาว่าจะเจออะไร แรกเลย เมื่อฟังอีกคนพูด ประมาณระยะแรก คุณก็จะพบว่ามันเป็นเรื่องเผินๆ
ที่คุณรู้อยู่แล้ว ฟังไปสักพัก คุณจะเริ่มลงมาที่ตัว U คือเรื่องราวมันจะใหม่ๆ หลายครั้งคุณจะไม่ได้ยินมาก่อน มันจะ
ลึกลงเรื่อยๆ จนกระทั่งคุณ “เห็นกับตา” หมายความว่าคุณเริ่มเห็นว่าอะไรเป็นอะไร คุณจะเริ่มเห็นว่าจริงๆ แล้ว
คนทีค่ ณ
ุ เห็นอยูต่ รงหน้า จริงๆ แล้วไม่เหมือนกับทีค่ ณ
ุ เคยคิดๆ มา ผมเคยท�ำ Workshop แบบนี้ เจอกระทัง่ ลูกกับพ่อ
ยังเจออะไรใหม่ๆ สามีกับภรรยา เจอเรื่องราวที่มักท�ำให้เปลี่ยนความเชื่อ บางคนคบกันมาสิบปี ถึงกับเริ่มคิดว่า
พึ่งรู้จักเพื่อนตรงหน้า
6. ขั้นต่อมาจะเกิดความ “รู้สึก” เช่น ความรู้สึกที่ว่าเป็นลักษณะ อ๊อเข้าใจแล้ว เริ่มเห็นใจ เห็นความเป็น
มนุษย์ เห็นเบือ้ งหลังความคิด การกระท�ำของคนๆนัน้ หลายคนทีไ่ ม่ดกี บั คุณ หรืออาจท�ำอะไรบางอย่างทีค่ ณ
ุ ไม่เข้าใจ
คุณจะเข้าใจเขาตอนนี้แหละ
7. จากนัน้ คุณจะเริม่ “ปลดปล่อย” ความรูเ้ ดิม ความเชือ่ อคติ ความเฉยๆ ทีค่ ณ
ุ เคยมีตอ่ คูส่ นทนาคุณออก
ไป มันจะเกิดขึ้นเร็วมากๆ
8. ขั้นต่อไปที่สุด “ความเข้าใจ” ของคุณจะลงลึกไปถึงก้นตัว U นั่นคือคุณเริ่มหันกลับมามองตัวเอง
มาตัง้ ค�ำถามกับตัวเองว่า “ตัวเราเองล่ะเป็นอย่างไร” “งานของเราเป็นอย่างไร” ขัน้ ตอนนีเ้ หมือนคุณหยิบกระจกออก
มาส่องดูตัวเอง ก็คือการที่คุณฟังมาเรื่อยๆ คุณจะเห็นตัวเองว่าตัวเองก�ำลังท�ำอะไรอยู่ อะไรบงการเราให้เราท�ำอย่าง
นั้น ความเชื่ออะไรที่เคยเป็นอุปสรรค คุณจะเห็นเอง ขั้นตอนนี้เหมือนคุณปลดปล่อยความคิดแย่ๆ อคติ ความไม่รู้
ทั้งมวลออกไป ใจคุณเปิดโล่งเต็มที่ ขั้นตอนนี้คุณจะตระหนักรู้ถึง “จุดบอด” หรือ Blind Spot ที่อาจารย์อ๊อตโต้พูดไว้
มันบอดจริงๆ เรียกว่าไม่ท�ำชาตินี้ทั้งชาติอาจไม่รู้ก็ได้ เหมือนเส้นผมบังตา
9. แล้วคุณก็จะมองเห็นอะไรดีๆ ทีน่ า่ จะท�ำอะไรร่วมกันได้ ตรงนีแ้ หละทีศ่ าสตราจารย์ออ๊ ตโต บอกว่ามัน
คือ “อนาคต ที่ก�ำลังเผยตัวออกมา (Emerging Future)” ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคุณล้างข้อมูลในอดีต ก็จะมีอะไรใหม่ๆ
ความคิดใหม่ๆ วิสัยทัศน์ใหม่ๆ เกิดขึ้นมาเอง มันเหมือนเกิด “พรึ๊บ” ขึ้นมาเองในหัวคุณ
10. แล้วคุณจะเริม่ วางแผนสร้างสรรค์รว่ มกัน ก็ประมาณจะไปท�ำอะไรให้มนั ดีๆ ร่วมกันนัน่ แหละ บางคน
ไปเที่ยวด้วยกัน คุยกันมากขึ้น บางคนเป็นการเป็นงานหน่อยก็จะหาทางปรับปรุงกระบวนการท�ำงานร่วมกัน
11. จากนัน้ ก็จะเริม่ “สร้างสรรค์รว่ มกัน” ตรงนีค้ ณ
ุ จะเห็นนวัตกรรม หรือการปรับปรุงอะไรบางอย่างอย่าง
เป็นรูปธรรม
12. คู่สนทนาจะหาทางพัฒนาหนทาง หรือเรื่องดีๆ ร่วมกันไปเรื่อยๆ
13. เมื่ออธิบายจบ ก็ให้เขาเริ่มคุยและฟังกัน ครึ่งชั่วโมงแล้วก็ให้ไปเข้าห้องน�้ำ แล้วกลับมาท�ำต่อ
14. จากนั้นเมื่อเสร็จ ก็ถึงคราววิเคราะห์แล้ว ตรงนี้แหละที่คุณสามารถต่อยอดเป็นการท�ำโครงการพัฒนา
องค์กร ก็เอากราฟรูปตัว U นี่แหละรูปเดิมมาวิเคราะห์ ด้วยการตั้งค�ำถามเชิงบวกว่า “ชอบประเด็นที่คู่สนทนาพูด
ตรงไหน มากที่สุด” นี่แหละครับ เริ่มจุดติดแน่นอน คนส่วนใหญ่จะตอบได้ และส่วนใหญ่ถ้าถามไล่ลงไปเรื่อยๆ
จะคิดตามได้ถงึ “ความรู้ หรืออะไรทีเ่ ราปลดปล่อยไป” มักจบเท่านัน้ ครับ คุณอาจต้องช่วยหน่อยยด้วยการตัง้ ค�ำถาม
ตาม แนว U
15. ก็จะได้ค�ำตอบว่า เมื่อเข้าย้อนกลับมาจะเห็นอะไร มองงานของเขาจะเห็นอะไร... นี่ยากแล้ว ที่ยากยิ่ง
ขึ้น คุณอาจต้องช่วยเขาต่อหน่อยก็คือ ... การถามว่า แล้วเขาคิดจะท�ำอะไรร่วมกัน ตรงนี้เรียกว่าวิสัยทัศน์ร่วม
ต้องช่วยเขาหน่อย จากนัน้ ถ้าคุณเป็นทีป่ รึกษา ก็อาจให้เขาต่อไปเลยว่าจะท�ำอะไรเป็นรูปธรรม ก็ได้โครงการแล้วหล่ะ
ที่เหลือเราก็ตามผล
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16. ทดลองเพิม่ เติมด้วยการเอาไปใช้กบั ลูกเมีย กับเพือ่ น แต่ทำ� ให้ถงึ ปลายตัว U อีกด้านคือถึงการสร้างสรรค์
ร่วมกันเลย ผมท�ำมาแล้ว สอนครั้งเดียวก็ท�ำซ�้ำได้ และหาลองให้เขาไปท�ำสักสามเดือนสี่เดือน ลองให้เขาลดรูป
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ เอาเป็นว่าพอ “ฟังเป็น” แล้วก็ลดรูปท�ำแบบไม่ทางการ แต่เน้นการที่ไม่ “ตัดสิน”
กันเร็วไปนัก เดี๋ยวคุณจะเห็นพัฒนาการแปลกๆ ที่สร้างสรรค์กว่าเดิมขึ้นมา
17. ท�ำสักสองสามกรณีก็ฝึกท�ำจริงเลย กับหลายๆคน ลองท�ำจากปลาย U หนึ่งถึงอีกปลาย U หนึ่ง ก็จะ
เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจน
สรุป หัวใจของการพัฒนาใดๆ ไม่ได้อยูท่ ผี่ ลงาน หรือกระบวนการสร้างผลงานอย่างเดียว แต่อยูท่ กี่ ารศึกษา
“ที่มาของกระบวนการสร้างผลงาน” นั่นด้วย ซึ่งมักยึดติดอยู่กับความเชื่อหรืออคติอย่างดใอย่างหนึ่ง ซึ่งถ้าค้นพบ
ก็จะน�ำไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์แบบใหม่ ซึ่งกระบวนการค้นพบนี้ท�ำได้ด้วยการ “ห้อยแขวนการตัดสิน”
กระบวนการนี้สามารถน�ำไปพัฒนาการท�ำงาน หรือความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์กว่าในรูปแบบใหม่ได้
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แล้ว ผู้ส่งบทความจะได้รับเล่มวารสารที่บทความนั้นลงตีพิมพ์ จ�ำนวน 5 เล่ม
ประเภทของบทความที่รับพิจารณาลงตีพิมพ์
1. บทความวิจัย ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทน�ำ วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีดำ� เนินการวิจัย
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1. การจัดพิมพ์ในหน้ากระดาษขนาดเอ 4 หน้าเดียว 1 คอลัมน์ และใส่หมายเลขบรรทัดโดยให้
เริ่มต้นใหม่ในแต่ละหน้า ความยาวของบทความไม่เกิน 15 หน้า
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ภาษาอังกฤษ ส�ำหรับบทความภาษาไทย
4. ชื่อเรื่องภาษาไทย ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษด้วยอักษรตัวหนาขนาด 17 พอยต์
ชือ่ เรือ่ งภาษาอังกฤษให้พมิ พ์ชดิ ขอบซ้ายของหน้ากระดาษด้วยอักษรตัวหนาขนาด 12 พอยต์
5. ชื่อผู้นิพนธ์ทุกคน และหน่วยงานที่สังกัด (ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) และอีเมล์ของ
ผู้นิพนธ์ที่น�ำส่งบทความ
6. บทคัดย่อภาษาไทย และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ บรรทัดแรกจัดย่อหน้า และมีความยาวไม่เกิน
18 บรรทัด
7. ค�ำส�ำคัญ เป็นค�ำส�ำคัญในบทความ ไม่เกิน 5 ค�ำ

8. การเขียนต�ำศัพท์ ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
9. กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) เป็นกิตติกรรมประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย
10. ภาพและตาราง พิมพ์ชิดซ้ายหน้ากระดาษ ส�ำหรับตาราง ใช้ค�ำว่าตารางที่ ต่อด้วยหมายเลข
ตาราง ตามด้วยค�ำอธิบายตาราง จัดวางอยู่ด้านบนเหนือตาราง ในกรณีที่เป็นการทบทวน
วรรณกรรม หรือ บทความวิชาการ
ให้บอกแหล่งทีม่ าของตาราง โดยพิมพ์บอกไว้ใต้ตาราง เช่น เดียวกันกับการอธิบายตัวย่อทีใ่ ช้
ในตาราง ส่วนภาพ ให้ใช้ค�ำว่าภาพที่ ต่อด้วยหมายเลขภาพ ตามด้วยค�ำอธิบายภาพ จัดวางอยู่
ด้านล่างใต้ภาพ
11. การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาของบทความ ใช้แบบตัวเลข เช่น ญาณี และคณะ (9) ได้เสนอ
รูปแบบ....... หรือ ระบบในการจัดเก็บเอกสาร……………….(1-3, 7, 15) เป็นต้น
12. การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ เอกสารอ้างอิงท้ายบทความต้องเป็นเอกสารที่มีการ
อ้างอิงในเนือ้ หาของบทความ โดยจัดพิมพ์ชดิ ขอบซ้ายของหน้ากระดาษเรียงล�ำดับตามล�ำดับ
หมายเลขเอกสารอ้างอิงที่ได้อ้างอิงในเนื้อหาของบทความ และใช้รูปแบบการเขียนเอกสาร
อ้างอิงเช่นเดียวกันกับ วารสารวิจัย มข. http://resjournal.kku.ac.th
####################

ว่าง

พิมพ์ที่ : หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา 232/199 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel. 0-4332-8589-91 Fax. 0-4332-8592 E-mail : klungpress@hotmail.com 2556 รหัส 01

