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บทคัดย่อ

             การวิจัยเป็นภารกิจส�าคัญของมหาวิทยาลัย การวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาทั้งนักวิจัยและคุณภาพ

ของผลงานวิจัย จะน�าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย การศึกษาปัจจัยส�าเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

กรณมีหาวทิยาลยัขอนแก่น โดยมวีตัถปุระสงค์ของการวจิยั 1. เพือ่ศกึษาปัจจยัส�าคญัทีส่่งผลต่อการเป็นมหาวทิยาลยั

วิจัยแห่งชาติ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 2. เพื่อน�าเสนอข้อคิดเห็นเชิงนโยบายวิจัยที่ส่งผลต่อการเป็น

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ มหาวิทยาลัยวิจัย 

10 แห่ง นกัวชิาการ 12 คน และผูเ้ชีย่วชาญการวจิยัมหาวทิยาลยัขอนแก่น 32 คน  เครือ่งมอืวจิยัคอื แบบบนัทกึข้อมลู 

และแบบสมัภาษณ์กึง่โครงสร้าง และใช้การสงัเคราะห์ข้อมลูตามแนวคดิทางการบรหิารมหาวทิยาลยัวจิยัเป็นประเดน็

ส�าคัญของการวิจัย  ผลการวิจัย  ปัจจัยส�าเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย มี 11 ปัจจัย ดังนี้  1. ปัจจัยด้านความ

ตระหนักและการเตรียมความพร้อม  2.  ปัจจัยด้านนโยบาย  แผนยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย  3. ปัจจัยด้านการพัฒนา

บุคลากรวิจัย  4.  ปัจจัยด้านองค์กรการบริหารงานวิจัย   5. ปัจจัยด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน   

6.  ปัจจัยด้านการจัดสรรงบประมาณและแหล่งทุน  7. ปัจจัยด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และฐานข้อมูลทางการวิจัย  

8. ปัจจัยด้านการกระตุ้นหรือแรงจูงใจแก่บุคลากรวิจัย  9. ปัจจัยด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  10. ปัจจัยด้าน

การพฒันาระบบเครอืข่ายและประชาสมัพนัธ์  และ 11. ปัจจยัด้านการตดิตามและประเมนิผลการวจิยั   ข้อเสนอแนะ

ส�าคญั มหาวทิยาลยัควรก�าหนดนโยบายและยทุธศาสตร์การวจิยัในระดบัมหาวทิยาลยั คณะ/หน่วยงาน  แผนกลยทุธ์

การวิจัย แผนปฏิบัติการวิจัย ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย  โครงสร้างองค์กรและการบริหารองค์กรด้านการวิจัย    

ระบบการบริหารงบประมาณ และทรัพยากรการวิจัย   สนับสนุนเงินทุนอุดหนุนการวิจัย การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 

การน�าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  

Abstract

         Research was universities’ mission , researchers and research output must be supported and developed for 

national research university.  The success factors of national research university : case study of Khon Kaen  

KKU  isr.j. 2013; 1 (2) : 89-106
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University aims  were; 1.The examined success factors of national research university  and  2. The suggestion of 

research policies for national research university.  The Qualitative research design ; the targets groups were ;  10 

research universities; 12 expertise ; and 32 expertise in KKU. The tool for collecting data were  data collecting 

form and semi-interview. Data synthesis by national research university administration conceptual framework. 

The finding :  The 11 success factors of national research university  were; 1.the awareness and preparing factors, 

2. policies, strategies planning, and targets, 3. researcher development, 4. research organization management,  

5. curriculum and instruction development, 6. budgeting and research fund, 7. resource of knowledge and data 

base of research, 8. motivation to researcher, 9. intellectual property management, 10. network and public relation 

development, and 11. monitoring and evaluation research. The suggestion ; Research policies and strategies for 

university faculties and staffs, research strategies planning  and action plan  supporting and promotion to  

distribute research output.  Structure and administration research organization, budgeting and research resources, 

research funding, researcher development, research presentation in national and international conference.

ค�ำส�ำคัญ: มหาวิทยาลัยวิจัย, ปัจจัยส�าเร็จ, บทบาทการวิจัยของมหาวิทยาลัย,  การวิจัยเชิงคุณภาพ

keywords:  research university, success factors, university research  mission, qualitative research.

1. ควำมเป็นมำและควำมส�ำคญัของปัญหำ

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันที่ใช้สติปัญญาเพื่อ

ค้นคว้าหาความรู้ มีการแลกเปลี่ยนถกเถียงทางความคิด

อย่างเป็นอิสระ   เป็นศูนย์กลางการผลิต “ปัญญา” ที่มิใช่

เพียงความรู ้เชิงบูรณาการ เป็นความรู ้ที่มีคุณธรรม

จรยิธรรมเป็นพืน้ฐาน รวมทัง้มหีน้าทีผ่ลติ “บณัฑติ” หรอื

ผูรู้ท้ีส่ร้างความรูใ้ห้แก่สงัคม  เน้นการท�าวจิยัควบคูไ่ปกบั

การจัดการเรียนการสอน สามารถน�าความรู้ที่ได้จาก 

การวิจัยมาเสริมสร้างภูมิปัญญาและประสบการณ์ 

ทางวิชาการให้กับคณาจารย์และนักศึกษา พัฒนา

กระบวน การเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ 

พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อการต่อยอดอย่างต่อเนื่อง

เป็นส่วนหนึ่งที่วัดระดับคุณภาพและศักยภาพของ

คณาจารย์ พฒันาคนรุน่ใหม่เพือ่ตอบสนองความต้องการ

ของประเทศ (ปรัชญา เวสารัชช์, 2546) 

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ควรมีบทบาท  

1. บทบาทภายในของมหาวิทยาลัยเอง ได้แก่ 1)  สร้าง 

วิสัยทัศน์และพันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม  

2)  สร้างระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี

ประสิทธิภาพและคุณภาพ 3)  สร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

เพื่อการด�าเนินงานวิจัยและนวัตกรรม เช่น ตั้งหน่วย/

ศูนย์/สถาบันวิจัย  4)  สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกลุ่ม

วิจัยในด้านต่างๆ ซึ่งท�างานวิจัยและนวัตกรรมอย่าง 

มปีระสทิธภิาพและคณุภาพ 5)  สร้างระบบพฒันานกัวจิยั

หลังปริญญาเอก ระบบพัฒนานักวิจัยและอาจารย์  

6)  สร้างหลักสูตรปริญญาเอกที่มีคุณภาพสูง และผลิต

อาจารย์/นักวิจัยที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูง 7)  สร้าง

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงระดับสากล 

(องค์ความรูแ้ละเทคโนโลยทีีต่อบโจทย์และแก้ปัญหาของ

ภาคการผลิต สังคม และประเทศ) 2.  บทบาทภายนอก

มหาวิทยาลัย ได้แก่  1) สร้างเครือข่ายและความเชื่อมโยง

กับภาคการผลิตที่แท้จริง เช ่น ด ้านอุตสาหกรรม 

เกษตรกรรม และบริการ 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

กับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศ 3) สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็น 

ประโยชน์เพื่อถ่ายทอดให้แก่ภาคการผลิต สังคม ชุมชน 

และประชาชน 4) สร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัย

กลุ ่มอื่น โดยการสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนา และ 

การผลิตบุคลากร 5) สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคง

แก่ประเทศอย่างยัง่ยนืบนฐานความรูก้ารวจิยัและนวตักรรม
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ส�าหรบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น นบัได้ว่ามคีวาม

พร้อมที่จะเข้าสู ่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  

จากนโยบายการก�าหนดทศิทางกลยทุธ์ของมหาวทิยาลยั

ขอนแก่น ในอกี 4 ปีข้างหน้า จากพนัธกจิและนโยบายใน

การบรหิารและพฒันามหาวทิยาลยัขอนแก่น (พ.ศ. 2554 

- 2558) เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการพัฒนาด ี

อย่างต่อเนื่องเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด จ�าเป็นต้อง

พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค ์กรให ้ทันต ่อ 

การเปลี่ยนแปลง ผลักดันนโยบายการก�าหนดทิศทาง

กลยทุธ์ (Strategic Direction) ของมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ในอีก 4 ปีข้างหน้า สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าของ

ประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของ

เอเชีย และอันดับ 1 ใน 400 ของโลก  จากการ 

ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น 1 ใน 9 ของมหาวิทยาลัย  

ที่ได้รับคัดเลือกเป็น มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ฝ่ายวิจัย

และการถ่ายทอดเทคโนโลย ีเหน็ว่าการมแีผนยทุธศาสตร์ 

จากนโยบายการก�าหนดทศิทางกลยทุธ์ของมหาวทิยาลยั  

ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และการ ศึกษาดูงาน

ต่างๆ ของฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ส�านัก

บริหารการวิจัย ส�านักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทาง

ปัญญา และคณะกรรมการขบัเคลือ่นงานวจิยัมหาวทิยาลยั  

จะสามารถน�าภารกิจไปสู ่เป้าหมายที่วางไว้ได้ และ 

การวางแผนยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ 

ทกุปัจจยัทีค่าดว่าจะก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงในอนาคต

และทีจ่ะมผีลกระทบต่อมหาวทิยาลยัทัง้ในแง่ของโอกาส 

อปุสรรค เพือ่เป็นการบอกทศิทางทีม่หาวทิยาลยัก�าหนด

ขึ้นอย่างชัดเจน เพื่อยึดถือและปฏิบัติในอนาคต

การพัฒนาและยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 

ที่มีคุณภาพ จะต้องผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี

คุณภาพสูง มีประโยชน์และมีผลกระทบ ไม่ใช่แต่เฉพาะ

ในด้านวชิาการ เช่น การได้รบัตพีมิพ์ในวารสารนานาชาติ

ทีม่ผีลกระทบในเชงิอ้างองิสงู การจดสทิธบิตัร การได้รบั

การอ้างอิงจ�านวนมาก การได้รับรางวัลหรือการยอมรับ

ในวงวิชาการเท่านั้น แต่ต้องมีผลกระทบในเชิงการใช้

ประโยชน์ได้จริงในภาคการผลิต บริการ สังคม ชุมชน 

และประชาชน  เพือ่ช่วยสร้างความเข้มแขง็ ความสามารถ

ในการช่วยเหลือตัวเองของสังคมและประเทศด้วย 

(เพทาย เย็นจิตโสมนัส, 2552) นอกเหนือ จากการสร้าง

ผลิตผลและผลกระทบอื่นๆ  ได้แก่การพัฒนาและผลิต

บุคลากรที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูงในทุกระดับ  และ

ต้องมีการสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน

กลุ่มอื่น  การช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา

และอุดมศึกษา การสร้างภาพพจน์ดีที่ให้แก่ประเทศใน

ด้านความเข้มแข็งทางวิชาการ การมีภูมิปัญญาสูง  ความ

ก้าวหน้าทันสมัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ด้านวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ และด้านเศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรม  โดยรากฐานของมหาวิทยาลัยวิจัย  คือ 

มีอาจารย์และบุคลากรด้านการวิจัยที่มีคุณภาพและ

สมรรถนะสูง  การมีระบบกลไกและโครงสร้างด้านงาน

วิจัยที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  และการมีกิจกรรม

ด้านงานวิจัยอย่างจริงจัง เข้มข้นและเข้มแข็ง  เพื่อการ

ผลติผลงานวจิยัทีม่ผีลกระทบและคณุภาพสงู  มเีครอืข่าย

ความร่วมมอืด้านการวจิยักบัมหาวทิยาลยัและสถาบนัวจิยั

อื่นทั้งภายในและต่างประเทศ  มีเครือข่ายเชื่อมโยง 

การสร้างโจทย์วจิยัและการน�าผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์

กับภาครัฐ ภาคการผลิต ภาคธุรกิจ ภาคสังคมและ 

ภาคชุมชน มีหน ่วยงานบริหารจัดการทรัพย ์สิน 

ทางปัญญาและสิทธิบัตรและหน่วยงานเชื่อมต่อจาก 

งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การประยุกต์เชิงพาณิชย์และ 

การถ่ายทอดสู่ภาคธุรกิจและเอกชน

ในสภาพปัจจบุนั อปุสรรคทีส่�าคญัของการก้าว

ไปสูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั คอื 1. การขาดแคลนอาจารย์ 

ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ  2. สัดส่วนอาจารย์ของ 

ระดับปริญญาเอกน้อย และขาดแคลนอาจารย์ที่มีความรู้

และทักษะด้านการวิจัย 3. ภารกิจด้านการวิจัยน้อยกว่า 

ภารกจิด้านการเรยีนการสอน  4. ขาดงบประมาณ ครภุณัฑ์ 

และบุคลากรสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรม  

5.  ขาดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและปัจจัยเกื้อหนุนด้าน

การวิจัย  6.  ขาดศักยภาพในการผลิตบุคลากรระดับสูง 

ซึ่งสัมพันธ์กับการวิจัยและนวัตกรรม  7.  ขาดศักยภาพ

ในการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ  และ 

8. ขาดหน่วยงานที่จะเชื่อมโยงและน�าผลการวิจัยไป 

พัฒนาทั้งในภาคการผลิตและภาคสังคม  
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ผู ้วิจัยมีประเด็นข้อสงสัยอีกว่า แล้วทิศทาง  

วิธีการหรือกระบวนการ การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ก�าหนดไว้นั้นจะเป็นความจริง

ขึ้นมาได้อย่างไร มหาวิทยาลัยขอนแก่นจ�าเป็นต้องมี

ยทุธศาสตร์หรอืกลยทุธหรอืวธิกีารอย่างไร  มปัีจจยัส�าคญั

อะไรที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดประสิทธิผลต่อการเป็น

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติโดยเฉพาะมหาวิทยาลัย

ขอนแก่นซึ่งเป็นขุมปัญญาแห่งอีสาน  ผู้วิจัยเห็นความ

ส�าคัญในการตอบโจทย์ปัญหาวิจัย  เพื่อน�าไปสู ่การ

ก�าหนดทิศทางหรือนโยบาย ยุทธศาสตร์ ตลอดจน 

มาตรการต่างๆ ที่ท�าให้บุคลากรของคณะและหน่วยงาน

มคีวามตืน่ตวักระตอืรอืร้นทีจ่ะพฒันาตนเอง  สร้างสรรค์

กระบวนการเรียนรู้ จัดสร้างองค์กรหรือเครือข่ายมุ่งสู่

การน�ามหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

วจิยั   อาจจะเป็นแรงกระตุน้หรอืการน�าไปสูก่ารแสวงหา

ทางออก หรือ เพิ่มกระแสของการสร้างปัจจัยส�าคัญที่จะ

น�าพามหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่แสงสว่างทางปัญญา

ของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย    

2.  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

1.  เพื่อศึกษาปัจจัยส�าเร็จที่ส่งผลต่อการเป็น

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของมหาวิทยาลัย

2.  เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ส่งผลต่อการ

เป็นมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาตขิองมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

3. ขอบเขตของกำรวิจัย

ขอบเขตเนื้อหำ การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ยังขาดความกระจ่างชัดใน

ทิศทางหรือกระบวนการน�าไปสู ่ เป้าหมายการเป็น

มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ ในเบือ้งต้นนีผู้ว้จิยัขอยดึกรอบ

แนวความคิดบทบาทของมหาวิทยาลัยวิจัยของ เพทาย 

เย็นจิตโสมนัส (มีนาคม 2552 : Online) ที่อธิบายถึง 

การเป็นมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิไว้ 22 ประเดน็ทีส่�าคญั

ซึ่งผู้วิจัยน�าไปใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย

ขอบเขตกลุม่เป้ำหมำย กลุม่เป้าหมายประกอบ

ด้วย มหาวทิยาลยัวจิยั 10 แห่ง  นกัวชิาการและผูเ้ชีย่วชาญ 

การบรหิารงานวจิยัของมหาวทิยาลยั 13 คน และบคุลากร

ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารงานวจิยัของมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

32 คน

ตัวแปรที่ศึกษำ ผู้วิจัยได้ก�าหนดตัวแปรปัจจัย

ส�าเรจ็ทีม่ต่ีอการเป็นมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิทีจ่ะศกึษา

ไว้ 22 ตัวแปร เมื่อได้ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เอกสาร

อย่างชัดเจนแล้ว อาจจะมีตัวแปรปัจจัยส�าคัญที่จะน�ามา

สู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้    

4.  ค�ำนิยำมศัพท์เฉพำะ

มหาวิทยาลัยวิจัย  คือ มหาวิทยาลัยที่ให้ความ

ส�าคัญกับการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้

และเทคโนโลยี น�ามาถ่ายทอด และผลิตบุคลากรที่มี 

ความรู้และความสามารถระดับสูง

มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิคอื มหาวทิยาลยัวจิยั

ที่มีคุณภาพระดับโลกในบริบทและเอกลักษณ์ของความ

เป็นไทย เป็นฐานของการพัฒนาภาคการผลิต เศรษฐกิจ 

และสังคมของประเทศ ช่วยยกระดับคุณภาพของ

อดุมศกึษาในทกุกลุม่และทกุระดบั ส่งผลให้ประเทศไทย

เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาระดับภูมิภาค และมีขีด 

ความสามารถการแข่งขันที่สูงขึ้น 

ปัจจัยส�าเร็จของมหาวิทยาลัยวิจัย หมายถึง 

ปัจจัยที่บ่งบอกถึงความส�าเร็จในการบริหารงานวิจัย 

เพื่อน�ามหาวิทยาลัย ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 

5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

1. ได้ปัจจัยส�าเร็จที่สามารถบ่งชี้การตัดสินใจ

ในการเลือกหรือไม่เลือกด�าเนินการบริหารงานวิจัยและ

การติดตามประเมินผลการวิจัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย

2. ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับปัจจัย

ส�าเรจ็ของการเป็นมหาวทิยาลยัวจิยัเพือ่น�าไปสูก่ารบรหิาร

งานวิจัยให้มีศักยภาพ มาตรฐานและมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น
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3. เป็นการกระตุน้ให้อาจารย์และบคุลากรของ

มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความส�าคัญแห่งตนเอง 

ภายใต้บทบาทหน้าที่  แสวงหาความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การวิจัยของอาจารย์และบุคลากร ก่อให้เกิดองค์ความรู้

ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการวิจัย

4. เป็นแนวทางในการส่งเสรมิและสนบัสนนุ

บุคลากรให้พัฒนาคุณภาพของอาจารย์ด้านการท�าวิจัย  

ได้เต็มตามศักยภาพ  ตลอดจนการบริหารจัดการงานวิจัย

เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยได ้

ในอนาคต

6. เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

   กำรวจิยักบับทบำทของมหำวทิยำลยั   บทบาท

ของการวิจัยในประเทศ 5 ด้าน ดังนี้ 1) การวิจัยเพื่อสร้าง

ความรู้ใหม่ เป็นการสร้างความรู้ใหม่ที่จ�าเป็นต้องใช้ใน

การแก้ปัญหาหรือการพัฒนาประเทศ ความรู้เป็นปัจจัย

ส�าคัญในการแก้ปัญหาและในการพัฒนาในหลายแง่ 

หลายมุม การรู้สาเหตุของปัญหาและล�าดับความส�าคัญ

ของปัญหาแต่ละเรื่องแต่ละด้าน การรู้ทางเลือกต่างๆ  

ในการแก้ป ัญหา ข ้อดีข ้อเสียของแต่ละทางเลือก  

การปฏิบัติในการแก้ปัญหาให้เป็นผล การแก้ปัญหา 

ในขั้นตอนการปฏิบัติ  การประเมินผลการปฏิบัติ  

ตลอดจนการปรับกลไกหรือวิธีการในการแก้ปัญหา  

2) การวิจัยเพื่อจัดการความรู้ ปัจจุบันความรู้ใหม่เกิดขึ้น

มากมายและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วความรู้ยังมีลักษณะ

คล้ายมีชีวิตคือ เกิดใหม่ได้ ใช้งานได้ และดับได้ ความรู้

บางอย่างที่ใช้ได้อยู่ในเวลาหนึ่งจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่จริง 

ไม่ใช่ความรู ้และใช้ไม่ได้ในเวลาต่อไป ซึ่งต้องอาศัย

กระบวนการย่อยความรู้และปรับให้อยู่ในรูปที่ใช้ได้ง่าย

และกระบวนการในการย่อยความรูต้้องอาศยักระบวนการ

วิจัยทั้งการวิจัยเอกสารหรือวิจัยข้อมูล 3) การวิจัยเป็น

เครื่องมือในการศึกษาด้วยวิธีท่องจ�าย่อมไม่เพียงพอ 

จ�าเป็นต้องมกีารสร้างสมรรถนะในการหา เลอืกพจิารณา

และใช้ความรู้ การสอนทั้งในระดับพื้นฐานและระดับ

อดุมศกึษานัน้ การบรรยายต้องไม่ใช่วธิหีลกัทีผู่เ้รยีนเพยีง

ฟัง จด และท่องจ�าข้อความรู้จ�าเป็นต้องสร้างความเข้าใจ

และรูเ้ท่าทนัความรู ้การเรยีนด้วยตนเองทีอ่าศยัการสบืสอบ

และค้นคว้านอกต�าราเรียนด้วย โดยใช้กระบวนการวิจัย

เป็นเครื่องมือในการค้นหา ตีค่าและเลือกเชื่อการศึกษา

ด้วยการวจิยัเป็นฐานจะช่วยท�าให้ได้บคุคลทีม่วีจิารณญาณ 

สามารถคิดเป็น ท�าเป็นและแก้ปัญหาเป็น ตลอดจน 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถสร้างนวัตกรรมได ้

เมื่อไปปฏิบัติงานใดๆ ก็สามารถติดตามและใช้ความรู้ 

ที่ทันสมัยได้ 4) การวิจัยเป็นเครื่องมือในการสร้างพลัง  

ผูป้ฏบิตังิานในระดบัต่างๆ หากเรยีนรูแ้ละใช้กระบวนการ

วจิยักจ็ะสามารถประเมนิงานของตนเอง มคีวามคดิรเิริม่

และนวัตกรรมในการปรับปรุงงานของตนเอง เป็นพลัง

ในการท�าให้สามารถปฏิบัติงานของตนเองได้ดียิ่งขึ้น  

5) การวิจัยเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการแข่งขัน การวิจัย

เป็นเครื่องมือในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ทั้งในระดับชาติ ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล  

หากประเทศไทยมีระบบการศึกษาที่ดี ใช้การวิจัยเป็น

เครื่องมือสร้างทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้มีปัญญาและ

ความสามารถ ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ

นวัตกรรม มีองค์กรที่เรียนรู้ มีการวิจัยและพัฒนา สร้าง

ผลผลิตที่มีความใหม่มีคุณภาพดีขึ้นกว่าผลผลิตเดิม 

มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถใช้และสร้าง

เทคโนโลยชีัน้สงู และใช้ ภมูปัิญญาไทยได้อย่างเหมาะสม 

(จรัส สุวรรณเวลา : 2545)

สถาบันอุดมศึกษาต้องพยายามรักษาสมดุล

ระหว่างการสอนและวจิยัไว้ให้ได้จะเหน็ได้ว่าการวจิยัเป็น

รากฐานในการพัฒนาสังคม สามารถแสดงบทบาท 

เพือ่สนองตอบต่อการเจรญิเตบิโตทางด้านเศรษฐกจิและ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานทั้งทางด้านวัตถุและด้าน

วัฒนธรรมสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นแกนหลักในการ

จัดการเรียนการสอนรวมถึงมีบทบาทหน้าที่ในการวิจัย 

ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ในการผลักดันการ

วจิยัให้มคีวามก้าวหน้าทดัเทยีมกบันานาประเทศ ปรชัญา 

เวสารัชช์ (2546) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันที่ท�า

หน้าทีพ่ฒันาก�าลงัคนรุน่ใหม่ให้สนองความต้องการของ

ประเทศ ความคาดหวังที่สังคมมีต่อมหาวิทยาลัยในการ

พฒันาคนรุน่ใหม่ทีม่คีณุภาพส�าหรบัสงัคมแห่งการเรยีน

รู้นี้จึงมุ่งไปที่คุณภาพของ ผลงานวิจัย บัณฑิต คณาจารย์
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และรวมไปถงึคณุภาพของผลผลติทีเ่กีย่วข้อง เช่นคณุภาพ

ของวทิยานพินธ์และบรกิารวชิาการ  การพฒันากจิกรรม

ส่งเสริมงานวิจัยและผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยจึงเป็น

ยุทธศาสตร์ส�าคัญ 

พนัธกจินีแ้ม้จะเป็นพนัธกจิหลกัของอดุมศกึษา

อยู ่แล้ว แต่ไม่ได้เน้นอย่างจริงจัง ในปฏิญญาฉบับนี้ 

ได้กล่าวไว้ชัดเจนว่า จุดมุ่งหมายของอุดมศึกษาจะต้อง 

ส่งเสรมิงานวจิยัและใช้ความรูจ้ากการวจิยันัน้ช่วยพฒันา

สงัคมทัง้ในด้านวฒันธรรม สงัคมและเศรษฐกจิทัง้จะต้อง

ส่งเสริมการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีควบคู่

ไปกับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ และ

การสร้างสรรค์ทางศิลปะ การเปลี่ยนแปลงนี้จะน�าไปสู่

การเปลี่ยนแปลงจุดเน้นของวิชาการครั้งส�าคัญ และน�า

ไปสูก่ารเปลีย่นแปลงระบบการจงูใจและรางวลัในระบบ

การบริหารบุคคลด้วยเช่นกัน  ผู้สอนจะต้องมีการวิจัย 

ค้นคว้าอยู่เสมอ เพื่อจะท�าให้ผู้เรียนมีความทันสมัยอยู่

ตลอดเวลา แม้ระดบัอดุมศกึษาจะมข้ีอก�าหนดในเรือ่งของ

เสรีภาพทางวิชาการ แต่ก็จะไม่อยู่ในฐานที่จะด�าเนินการ

ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะสาระของกฎหมายที่เน้นความ

เหมาะสมสมบูรณ์ของกิจกรรมทางการศึกษาที่ควร 

จะเป็น โดยเหตุนี้จึงเห็นได้ชัดเจนว่ากระบวนการทาง

วชิาการของการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาทีม่คีวามจ�าเป็น

จะต้องปรบัปรงุเปลีย่นแปลงและพฒันาไปในทศิทางของ

การสร้าง การประยุกต์ การวิจัยและการส่งเสริมให้

กระบวนการของการสร้างความรูข้ึน้ในสงัคมของเรามาก

ยิ่งขึ้น (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ :2542)

เป้าหมายด้านการวิจัยในแผนอุดมศึกษาระยะ

ยาว ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543-2557  แผนอุดมศึกษาระยะยาว

ถือเป็นแผนแม่บท (master plan) ที่ก�าหนดทิศทาง 

เพือ่ก�ากบัการพฒันาอดุมศกึษาให้เป็นสถาบนั การศกึษา

ชัน้สงูทีม่คีณุภาพ สามารถผลติทรพัยากรมนษุย์ระดบัสงู

ที่มีคุณภาพทัดเทียมนานาประเทศ และเป็นแหล่ง

รวบรวมของผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถชี้น�า ผลักดันและ

สนับสนุนการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่มีระบบ

เศรษฐกิจที่ตั้งอยู ่บนฐานความรู ้ (knowledge-based 

economy) มากยิ่งขึ้น เศรษฐกิจ ฐานะหรือความมั่งคั่ง 

ความเป็นอยูด่ ีวถิชีวีติและคณุภาพของประชาชนในชาติ

จะผูกพันกับศักยภาพ  ในการแข่งขันระหว่างประเทศใน

ด้านต่างๆ โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ ดังนั้นเป้าหมาย

ของการพัฒนาอุดมศึกษาในระยะยาว จึงหมายถึงการ 

ยกระดับความสามารถของประเทศ ซึ่งจะไม่พัฒนาเพียง

เฉพาะศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและบริการโดยตรง

เท่านั้น แต่รวมถึงศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวพันกันทั้งทางตรง

และทางอ้อมด้วยการจัดท�าแผนอุดมศึกษาระยะยาว  

15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2543 - 2557) มีความมุ่งหวังว่าแผน

อดุมศกึษาระยะยาวจะท�าให้สถาบนัอดุมศกึษามบีทบาท

ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยมีระบบ

เศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนรากฐานความรู้และน�าไปสู่การเป็น

สังคมการเรียนรู้ (learning society) ที่บุคคลทั้งหมดใน

ชาติมีความเชื่อความผูกพัน และยอมรับว่าบุคคลจ�าเป็น

ต้องผ่านกระบวนการศกึษา การฝึกหดั หรอืการฝึกอบรม

ทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่มุง่ไปสูก่ารเรยีนรูต้ลอดชวีติ ซึง่เป็น

ปัจจยัส�าคญัของการสร้างรากฐานก�าลงัคน  (work force) 

ให้มีขนาดที่เหมาะสมเพียงพอกับการพัฒนาประเทศ  

จึงได้ก�าหนดเป้าหมายในการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อให้

สอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ รวม 5  

เป้าหมาย คือ 1) เป้าหมายการสร้างก�าลังคน 2) เป้าหมาย

ด้านการวิจัย 3) เป้าหมายการพัฒนาระบบอุดมศึกษา  

4) เป้าหมายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5) เป้าหมาย

ด้านทรัพยากร ปรัชญา เวสารัชช์ (2545) ยังได้กล่าวถึง

บทบาทการส่งเสรมิกจิกรรมวจิยัในมหาวทิยาลยัทีส่�าคญั

อีกประการหนึ่งคือ การจัดให้มีมหาวิทยาลัยวิจัย  

(Research University) ซึ่งมีความชัด เจนทั้งในด้าน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่เอื้อให้เกิดการวิจัย 

ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง 

มหาวทิยาลยัวจิยัต้องมคีวามสามารถ มอีสิระและมคีวาม

ริเริ่มสร้างสรรค์ในการประสานและผลักดันงานวิจัย

ใหม่ๆได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยน�าผลการวจิยัไปแนะน�า

ให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้รับ

ทราบเพือ่ประยกุต์ใช้ให้เหมาะสม ทัง้นีผ้ลผลติส่วนหนึง่

ที่ได้จากมหาวิทยาลัยวิจัยคือ การสร้างก�าลังคนรุ่นใหม ่

ที่มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงานวิจัยเพื่อป้อนเข้าสู่

มหาวิทยาลัยต่างๆ และภาคอุตสาหกรรม 
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ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย วิ จั ย แ ห ่ ง ช ำ ติ  ส� า นั ก ง า น 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

ได้จัดท�า “โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและ 

การพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ” เสนอต่อรัฐบาล 

ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (แผนฟื้นฟู

เศรษฐกิจระยะที่  2) เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยของ

ประเทศไทยให้มีคุณภาพระดับโลก สามารถเป็นฐานใน

การเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาในภูมิภาค (Regional 

Education Hub) และมีบทบาทในการยกระดับคุณภาพ

อดุมศกึษา รวมทัง้สนบัสนนุการพฒันาขดีความ สามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ 

เห็นชอบให้ด�าเนินการ

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  

จะสนับสนุนมหาวิทยาลัยที่มีความเข้มแข็ง จ�านวน  

9 แห่ง เพื่อพัฒนาเป ็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  

ส่วนโครงการส่งเสรมิการวจิยัในอดุมศกึษา จะด�าเนนิการ

เพื่อส่งเสริมการวิจัยทั้งระบบอุดมศึกษา โดยใช้ระบบ 

การให้ทุนเพื่อการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรควบคู่กับ

การผลิตผลงานอย่างครบวงจรเป็นฐานการพัฒนา  และ

เป ็นการผลิตผลงานที่สอดคล ้องกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยแต่ละกลุ ่ม โครงการส่งเสริมการวิจัย 

ในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

ภาย ใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2552 (โครงการ SP2)

ของ สกอ. ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 12,000  

ล้านบาท โดย สกอ. แบ่งงบประมาณดังกล่าวเป็น 2 ส่วน 

ได้แก่ 1. งบประมาณ 9,000 ล้านบาท ส�าหรับกลุ่ม

มหาวิทยาลัยแห่งชาติ โดยมีการคัดเลือกมหาวิทยาลัย 

แห่งชาต ิประจ�าปี 2553 จากทีเ่สนอตวัมาทัง้หมด 15 แห่ง 

คัดเลือกเหลือเพียง 9 แห่ง ได้แก่ 1) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 2) มหิดล 3) เกษตรศาสตร์ 4) ธรรมศาสตร์ 

5) เชยีงใหม่ 6) ขอนแก่น 7) สงขลานครนิทร์ 8) เทคโนโลยี

พระจอมเกล ้าธนบุรี  และ 9) เทคโนโลยีสุรนารี  

ซึ่งมหาวิทยาลัยทั้ง 9 แห่งจะได้รับการสนับสนุน 

งบประมาณรวมตัง้แต่ 2553-2555 จ�านวน 9,000 ล้านบาท 

เพื่อสนับสนุนการท�าวิจัยที่เน้นงานที่ตอบสนองต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนดขีึน้ เน้นงานวจิยัทีน่�ามาใช้ได้จรงิ ไม่ว่าจะเป็น

งานวิจัยในภาคอุตสาหกรรม เกษตร หรืออื่นๆ ทั้งนี้ 

มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะต้องรักษาปริมาณงานวิจัย  

ให้มีจ�านวนไม่น้อยกว่าเดิม หรืออย่างต�่าไม่น้อยกว่าปีละ 

100 เรื่อง รวมทั้งต้องรักษาอันดับให้ติด 1 ใน 500  

ของมหาวิทยาลัยระดับโลก โดยจะมีการประเมินผล 

ทกุ 6 เดอืนและทกุปี และหากมหาวทิยาลยัใดไม่สามารถ

ปฏบิตัติามเกณฑ์ทีว่างไว้ได้ กจ็ะถกูถอดออกจากการเป็น

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ   และงบประมาณ 3,000  

ล้านบาท เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยรัฐ อีก 69 แห่งที่

เหลือ ให้ท�าวิจัย โดยงานวิจัยที่จะสนับสนุนนั้น เน้นงาน

วจิยัทีน่�ามาใช้ได้จรงิและเป็นงานวจิยัทีส่ามารถตอบโจทย์

ชุมชน ท้องถิ่น งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

และ SMEs หรือรัฐวิสาหกิจขนาดย่อย ทั้งนี้  หาก

มหาวิทยาลัยที่เหลือสามารถผลิตงานวิจัยได้ตามเกณฑ์ 

หรอืสามารถตดิ 500 อนัดบั ในการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยั

โลก กจ็ะได้รบัการประกาศเป็นมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ

ในปีต่อๆ ไป

 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ภาพอนาคตการเป็น

มหาวทิยาลยัวจิยัของมหาวทิยาลยัขอนแก่น มอีงค์ประกอบ

และตัวบ่งชี้หลักของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยไว้ 4 ด้าน

ได้แก่ 1. ด้านงบประมาณ ประกอบด้วยดัชนีบ่งชี้ได้แก่ 

การก�าหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกในการเพิ่มทุนสนับสนุน

งานวิจัย จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับธรรมชาติ

งานวิจัยในแต่ละสาขาวิชา และการแสวงหาแหล่งทุน

บรจิาคจากหน่วยงานภายนอก  2. ด้านบคุลากร ประกอบ

ด้วยดัชนีบ ่งชี้ ได ้แก ่  การเร ่งสร ้างบุคลากรระดับ 

ผู้เชี่ยวชาญให้ได้รับทุนศึกษาต่อวิชาชีพ จ้างนักบริหาร 

มอือาชพีมาประจ�าหรอืเป็นทีป่รกึษาโครงการวจิยั ศกึษา 

เชงิเปรียบเทยีบศนูย์เชีย่วชาญเฉพาะทางกบัต่างประเทศ

เพื่อพัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลัย   

3. ด้านการเรียนการสอน ประกอบด้วยดัชนีบ่งชี้ ได้แก่ 

เร่งจัดท�านโยบายและแผนปฏิบัติการตามบริบทของ

แต่ละคณะ ปรบัฐานการผลติบณัฑติไปสูก่ารศกึษาระดบั

บัณฑิต ปรับโครงสร้างการจัดหลักสูตร การรับเข้าและ

กระบวนเรียนการสอนเน้นการวิจัยมากขึ้น และ 4. ด้าน

การบริหารงานวิจัย ประกอบด้วยดัชนีบ่งชี้ ได้แก่ การมี

ภาวะผู้น�าทางการวิจัยของผู้บริหารทุกระดับ ก�าหนด 
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วิสัยทัศน์และพันธกิจร่วมที่ชัดเจนเป็นระบบและเอกภาพ 

สร้างระบบเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงานที่มีความ

ช�านาญการวิจัยและส่งเสริมการวิจัยหลังปริญญาเอก 

(ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข, 2549) คุณลักษณะและ

ปัจจยัในการพฒันาเพือ่น�าไปสูม่หาวทิยาลยัทีมุ่ง่เน้นการ

วิจัย 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการสนับสนุนพัฒนา

บุคลากรให้มีศักยภาพด้านการวิจัย 2) การก�าหนด

มาตรการทางการด�าเนินงานให้ชัดเจนและปฏิบัติได้ 

ทกุระดบั 3)การบรหิารทีค่ล่องตวั 4)  เน้นการผลติบณัฑติ

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกควบคู่กับการวิจัยเพื่อ

สนับสนุนการสอน 5) ก�าหนดปรัชญาที่สามารถปฏิบัติ

ได้อย่างมีเป้าหมาย และ 6)  บุคลากรมีอิสระทางวิชาการ 

มีการก�าหนดภารกิจ (นิลอุบล มณีโชติและคณะ, 2541) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท�าวิจัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัย

พายพัมคีวามสมัพนัธ์กบัปรมิาณการผลติผลงานการวจิยั

ของคณาจารย์  มี 3 ตัวแปร คือ ภาระงานสอน  เวลาที่ใช้

ในการท�าวิจัยโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์  และทัศนคติที่มีต่อ 

การวจิยั โดยทีเ่วลาทีใ่ช้ในการท�าวจิยัโดยเฉลีย่ต่อสปัดาห์

และทัศนคติที่มีต่อการวิจัย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ปริมาณการผลิต ผลงานการวิจัยของคณาจารย์ อย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส�าหรับภาระงานสอน  

มีความสัมพันธ์ทางลบกับปริมาณการผลิตผลงานการ

วิจัยของคณาจารย์ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ส่วนตวัแปรอืน่ๆ  ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัปรมิาณการผลติ 

ผลงานการวิจัยของคณาจารย์ (กันยารัตน์ เอื้อมอัมพร,

2545) กระบวนการมส่ีวนร่วม และการผลกัดนัยทุธศาสตร์

การบริหารงานวิจัยทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานระดับคณะ สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการ

บริหารจัดการงานวิจัยในระดับหน่วยงาน จนถึงระดับ

มหาวิทยาลัย ผู้บริหารงานวิจัยก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การท�างานจากการเป็นแค่คนส่งผ่านข้อมูล มาสู่การเป็น

ผู้จัดการงานวิจัยอย่างแท้จริง หน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

ทุกกลุ่มสาขาวิชา ด�าเนินการตามยุทธศาสตร์การวิจัย  

โดยมีค่าเฉลี่ยอยู ่ในระดับดี-ดีมาก ในทุกยุทธศาสตร์ 

สอดคล้องกับผลงานด้านการวิจัยตามผลการประเมิน 

ตัวชี้วัดด้านการวิจัยของ สมศ. และกพร. จากการส�ารวจ

ความพงึพอใจกบัการด�าเนนิการตามยทุธศาสตร์การวจิยั

จากบุคลากรของมหาวิทยาลัย พบว่าร้อยละ 90 ของ

บุคลากร มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง-มากที่สุด 

และเมื่อดูเฉพาะความพึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุด  

มีค่ามากกว่าร้อยละ 50 ในทุกยุทธศาสตร์ และเมื่อ

ประเมนิผลด�าเนนิการตามยทุธศาสตร์ตามตวัชีว้ดั พบว่า 

มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2548-2550 เช่น จ�านวนผลงานวจิยัตพีมิพ์ระดบัชาต ิและ

นานาชาติ เพิ่มขึ้นจาก 188 ผลงาน ในปี พ.ศ. 2548 เป็น 

269 ผลงาน ในปี พ.ศ. 2550 เป็นต้น จากข้อมลูผลการวจิยั

ดังกล่าว สามารถน�ามาสรุปเป็นแผนปฏิบัติการและ

ก�าหนดยทุธศาสตร์การบรหิารงานวจิยัของมหาวทิยาลยั 

ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2541-2554) การก้าวสูก่ารเป็น “มหาวทิยาลยั

วจิยั” และจดัท�าเป็นคูม่อืบรหิารการวจิยั เผยแพร่ไปสูก่าร

ปฏบิตัใินทกุหน่วยงานของมหาวทิยาลยั ในด้านลกัษณะ

การท�างานวจิยัของบคุลากรมหาวทิยาลยั  (วบิลูย์ วฒันาธร, 

2008) 

กลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์ 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ยังไม่เอื้อต่อการท�าวิจัยของ

อาจารย์ ส่วนใหญ่ยังให้ความส�าคัญกับงานสอนมากกว่า

งานวิจัย และมีเป้าหมายในการท�าวิจัยเพื่อต�าแหน่งทาง

วชิาการมาก กว่าเพือ่แสวงหาองค์ความรูใ้หม่หรอืเพือ่น�า

ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เหตุผลในการไม่ท�าวิจัยหรือ

ไม่คดิจะท�าวจิยัว่าเพราะไม่มเีวลา  มหาวทิยาลยัส่วนใหญ่

มีนโยบายและเป ้าหมายที่จะพัฒนาไปสู ่การเป ็น

มหาวิทยาลัยวิจัย แต่พบว่ายังขาดการบริหารงานวิจัยที่มี

ประสิทธิภาพ ผลงานวิจัยส่วนใหญ่ยังมีลักษณะรับ 

องค์ความรูจ้ากต่างประเทศมากกว่าสร้างองค์ความรูด้้วย

ตัวเอง นักวิจัยที่มีคุณภาพยังมีน้อย การท�าวิจัยมีลักษณะ

เป็นงานวิจัยเดี่ยวมากกว่าวิจัยเป็นทีม ผลงานวิจัย 

ส่วนใหญ่มลีกัษณะแยกส่วนงานวจิยัในลกัษณะสหสาขา

วิชายังมีน้อย และผลงานส่วนใหญ่ยังไม่สามารถตอบ

สนองความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

กลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์ มุ่งเน้น

พัฒนาวัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์ใน 2 ระดับ คือ พัฒนา

ตัวอาจารย์เพื่อให้เกิดทัศนคติ และค่านิยมที่ดีต่อการท�า

วจิยั ให้การวจิยัเป็นวถิชีวีติของอาจารย์มหาวทิยาลยั และ

พัฒนาในระดับสถาบันเพื่อให้เกิดบรรยากาศและ 
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สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการท�าวิจัยของอาจารย์ (พงษ์พัชรินทร์ 

พุธวัฒนะ, 2545)  สภาพปัญหาและปัจจัยที่ต้องการให้

มหาวิทยาลัยสนับสนุนมากที่สุด คือ ด้านแหล่งทุน  

ค่าตอบแทน หรอืการจดัสรรสิง่จงูใจเมือ่พจิารณาเป็นราย

ด้าน ด้านองค์กรสภาพปัญหาที่พบมาก คือ การรวมกลุ่ม

ท�าวิจัยตามคณะวิชาหรือสาขาวิชา ปัจจัยสนับสนุน 

ที่พบมาก คือ การประชุมระหว่างนักวิจัยและผู้บริหาร

มหาวทิยาลยัเพือ่ให้เกดิความเข้าใจสอดคล้องกนัระหว่าง

การท�างานวิจัย ด้านบุคคลสภาพปัญหาและปัจจัย

สนับสนุนที่พบมาก คือ การเขียนหนังสือ ต�ารา เอกสาร

ประกอบการสอน ด้านทรัพยากรสภาพปัญหาที่พบมาก 

คือข้อมูลแหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ในระดับชาติ ปัจจัย

สนับสนุนที่พบมาก คือ ห้องทดลอง/ปฏิบัติการวิจัย 

ไม่เพียงพอ และด้านแหล่งทุน ค่าตอบแทน หรือการ

จัดสรรสิ่งจูงใจ สภาพปัญหาและปัจจัยสนับสนุนที ่

พบมาก คือ การสนับสนุนค่าตอบแทนส�าหรับต�าแหน่ง

ทางวิชาการ (พนมพร ปัจจวงษ์ และ แจ่มจันทร์ วังแพน, 

2554)  ปัญหาการพัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชน

ไทย คือ 1) ด้านการสอน คือ ไม่มีเวลาเตรียมการสอน  

มภีาระงานหลายอย่าง ต้องการงบประมาณ ฝึกอบรมหรอื

ศึกษาดูงาน  ให้จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการน�าเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  2)  ด้านการท�าวิจัย  

การขาดทุนสนับสนุนท�าวิจัย  ต้องการทุนสนับสนุนท�า

วิจัยมากที่สุด 3) ด้านการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่ค่อย 

มเีวลาให้ค�าปรกึษาแก่นกัศกึษา  ต้องการให้จดัประชมุเชงิ

ปฏบิตักิารเกีย่วกบับทบาทของการเป็นอาจารย์ทีป่รกึษา 

และการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการให้ค�าปรึกษาแก่

นกัศกึษา  4) ด้านการเขยีนต�าราและบทความทางวชิาการ 

ขาดแหล่งพมิพ์และเผยแพร่ผลงาน ขาดทนุสนบัสนนุมา

จดัท�าเอกสารต่างๆ ขาดผูเ้ชีย่วชาญให้ค�าแนะน�าการเขยีน

ต�าราและเอกสารต่างๆ  ขาดความรู้และหลักเกณฑ์การ

เขยีนต�าราและบทความทางวชิาการ ไม่มเีวลาค้นคว้าการ

เขียนต�าราและบทความทางวิชาการและไม่มีแรงจูงใจ 

เพื่อสนับสนุนให้เขียนต�าราและบทความทางวิชาการ 

ต้องการให้จัดแบ่งเวลาของอาจารย์ให้มีชั่วโมงการเขียน

ต�าราและบทความทางวิชาการโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ

การสอน และ 5) การให้บริการวิชาการ ไม่มีเวลาเพียงพอ 

ที่จะให้บริการวิชาการแก่สังคม บุคลากรค่อนข้าง

น้อย และขาดความ คล่องตวัในการท�างานบรกิารวชิาการ

แก่สังคม  ไม่ได้รับการสนับสนุนการบริการวิชาการแก่

สังคมจากหน่วยงาน  ต้องการงบประมาณเพิ่มขึ้น และ

จัดฝึกอบรมเทคนิควิธีการให้บริการวิชาการแก่สังคม  

(กัญญนันทน์  ยุกต์แผน, 2010)

7. วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

7.1 ขั้นตอนกำรวิจัย  ผู้วิจัยได้ก�าหนดขั้นตอน

การด�าเนินงานวิจัยไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 สังเครำะห์กำรด�ำเนินงำนของ

มหำวิทยำลัยวิจัย   ศึกษาเอกสารแนวคิดเกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยวิจัย และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

เพื่อมุ ่งสู ่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย เอกสารที่น�ามา

สังเคราะห์มาจาก website ของสถาบันการศึกษาต่างๆ 

และหน่วยงานทางการศึกษา และก�าหนดตัวแปรส�าคัญ

ของมหาวิทยาลัยวิจัย ขั้นตอนที่ 2 สังเครำะห์ควำม 

คิดเห็นของผู ้ เชี่ยวชำญ จากบทความทางวิชาการ  

บทสัมภาษณ์  ผลงานวิจัย และรายงานมหาวิทยาลัยวิจัย  

น�ามาสังเคราะห์และก�าหนดตัวแปรที่ส�าคัญรวมทั้ง

ปัญหาและแนวทางการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยวิจัย 

ขั้นตอนที่ 3 สังเครำะห์ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ

มหำวทิยำลยัขอนแก่น  สมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญและนกัวจิยั

ในมหาวทิยาลยัขอนแก่น  สงัเคราะห์ปัจจยัส�าเรจ็ทีส่่งผล

ต่อการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ขัน้ตอนที ่4 กำรสงัเครำะห์ปัจจยัส�ำคญัทำงส่งผลต่อกำร

เป็นมหำวทิยำลยัวจิยั   สรปุประเดน็ส�าคญัทีม่หาวทิยาลยั

ต้องด�าเนนิการเพือ่เปลีย่นแปลงไปในทศิทางของการเป็น

มหาวิทยาลัยวิจัย  

7.2 กลุ ่มเป้ำหมำย  มหาวิทยาลัย จ�านวน  

10 แห่ง นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 

12 คน และผูเ้ชีย่วชาญการวจิยัของมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

จ�านวน 32 คน

7.3 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู คอื  

1. แบบบันทึกข้อมูล และ 2. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 

(Semi interview)  
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7.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยด�าเนินการ

เกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง และใช้เครือ่งมอืบนัทกึการ

เก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง ทางเว็ปไซด์  บทความวิจัย ผลงาน

วิจัยและปริญญานิพนธ์ นอกจากนี้ยังน�าแบบสัมภาษณ์

ไปขอความอนเุคราะห์ผูเ้ชีย่วชาญในการให้ข้อมลู ในช่วง

ระยะเวลาที่ก�าหนด  

7.5 กำรสงัเครำะห์ข้อมลู  การสงัเคราะห์ข้อมลู

จากแนวคิดทางการบริหารมหาวิทยาลัยวิจัย โดยมี

ประเด็นปัจจัย 8 ประเด็น คือ 1) แนวนโยบายหรือ

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของการวิจัยที่จะน�าไปสู่การเป็น

มหาวทิยาลยัวจิยั  2) แนวทางการพฒันาบคุลากรเพือ่การ

วิจัยอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องที่จะส่งเสริมการสร้าง 

ผลงานวจิยัทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานา ชาต ิ 3) แนวทาง

การสนับสนุนงบประมาณและแหล่งทุนเพื่อการวิจัย   

4)  แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย   

5)  แนวทางการส่งเสรมิการเผยแพร่และการใช้ประโยชน์

จากผลวจิยั 6)  แนวทางการพฒันาเครอืข่ายระบบการวจิยั 

7) แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย 

และ 8) การตดิตามและการประเมนิผลการด�าเนนิการวจิยั

และผลงานวิจัย  

8. สรุปผลกำรวิจัย

ปัจจัยส�าเร็จและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ที่ส่งผลต่อการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

1. ปัจจัยด้านความตระหนักและการเตรียม

ความพร้อม  ตระหนักถึงการพัฒนาตนเองไปสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยวิจัย และเตรียมความพร้อมโดยการส�ารวจ

ศักยภาพของตนเอง การผลิตบัณฑิต งบประมาณและ

แหล่งทุน  สร้างเครือข่าย และแสวงหาปัจจัยการพัฒนา

มหาวิทยาลัย

2.  ปัจจัยด้านนโยบาย  แผนยุทธศาสตร์ และ

เป้าหมาย  มุ่งสร้างความสมรรถนะหลัก ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ สร้างสังคมฐานความรู้ควบคู่กับการพัฒนา

ที่ยั่งยืนบนฐานความรู้ เป้าหมายในการสร้างผลิตผลงาน

วิจัย  รักษาความสมดุลทั้งด้านการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ

ทางวิชา การและความเชื่อมโยงและประโยชน์ต่อระบบ

เศรษฐกิจและสังคม ด้วยระบบการบริหารจัดการ 

ที่มีความคล่องตัว มีกลไกติดตามความก้าวหน้าและ 

การประเมินงานวิจัย และตรวจสอบได้ ข้อเสนอแนะ  

 1)  ก� าหนดนโยบายและยุทธศาสตร ์ 

ด้านการวิจัยทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน 

โดยมุง่เน้นความเป็นเลศิในการวจิยัเฉพาะทาง สอดคล้อง

กับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ รวมทั้ง 

แนวนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาอุดมศึกษาของ

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สอดคล้องกับ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากร

 2) คณะกรรมการจัดท�าแผนกลยุทธ ์ 

การวิจัย โดยมีบุคลากรและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยต้อง

มีส่วนร่วมก�าหนดทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์และ 

แผนปฏิบัติการวิจัย 

 3)   การวางแผนปฏบิตักิารวจิยัทีส่อดคล้อง

กับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย มีระบบการ

ถ่ายทอดแผนปฏบิตักิารวจิยัสูก่ารปฏบิตังิานของนกัวจิยั

อย่างชัดเจน   แผนส่งเสริม/พัฒนางานวิจัยที่สามารถน�า

ผลกี่วิจัยไปใช้ประโยชน์ได้   แผนส่งเสริมการเผยแพร ่

ผลงานวิจัยของบุคลากร/นักวิจัย

 4)   จัดรูปแบบโครงสร ้างองค ์กรและ 

การบริหารองค์กรด้านการวิจัยแบบผสมผสานและ 

มีความยืดหยุ่นที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสม  

เอื้อต่อการส่งเสริมให้นักวิจัยมีวัฒนธรรมการวิจัย  

เน้นการบริหารเชิงรุก มุ่งเน้นการแสวงหาแหล่งทุนจาก

หน่วยงานภายนอก มีบทบาท ภารกิจ เป้าหมายและ

แนวทางปฏิบัติที่มีต่อการบริหารงานวิจัยอย่างเป็น 

รปูธรรม  มคีณะกรรมการเพือ่น�าผลการประเมนินโยบาย

และยุทธศาสตร์การวิจัยมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง                

 5)  คณะ/หน่วยงานจ�าเป็นต้องจดัสรรและ

มอบหมายภาระงานด้านการสอนและการวจิยัทีย่ตุธิรรม

และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของคณะ/หน่วยงาน

3. ปัจจยัด้านการพฒันาบคุลากรของมหาวทิยาลยั

เพื่อสนับสนุนการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้การวิจัย  

พัฒนาผลงานทางวิชาการ แสวงหาความร ่วมมือ  

เพิ่มศักยภาพบุคลากรกับองค์กร  สร้างเกณฑ์ความ 

ก้าวหน้าแก่บุคลากรทุกระดับโดยใช้ผลงานวิจัยและ 
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ผลงานวชิาการเป็นข้อก�าหนด  การบ่มเพาะนกัวจิยัสามารถ

สร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติได้ข้อเสนอแนะ  

 1)  จัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อการวิจัย

มุ่งเน้นการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย

แผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการวิจัยและ 

ส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

 2)  แนวทางการวิเคราะห์ภาระงานหรือ

เกณฑ์การพิจารณาภาระงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

วิจัย  เกณฑ์ภาระการวิจัยเพื่อกระตุ้นให้เกิดผลงานวิจัย 

ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของผลงานวิจัย

 3)  การสร้างสรรค์งานวจิยัทัง้ในรปูบคุคล

และทีมงานเพื่อให้เกิดผลวิจัยในการตอบปัญหา และ

การน�าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  สร้างบรรยากาศทาง

วิชาการที่เอื้อต่อการรวมกลุ่มนักวิจัย ให้ท�างานวิจัยเป็น

ทีม หรือการวิจัยแบบบูรณาการ/สหสาขาวิชา

 4)   การพฒันาขดีความสามารถของนกัวจิยั 

และการสนับสนุนอย่างเบ็ดเสร็จ

 5) จัดท�าหรือปรับปรุงระเบียบ ประกาศ 

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรทุนวิจัย/การรายงานผลการ

ใช้ทุนวิจัยให้มีความชัดเจนและไม่เกิดความยากล�าบาก

 6)  การส่งเสรมินกัวจิยัรุน่ใหม่ให้ท�าวจิยัได้ 

โดยมีระบบพี่เลี้ยง (Mentor) ที่มีประสบการณ์การวิจัย 

และสามารถเข้ามาร่วมโครงการวจิยักบัหวัหน้าโครงการ

ที่มีความสามารถสูง เข้าร่วมเวทีสัมมนาวิชาการหรือ 

เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงานภายในหรือ

ภายนอกประเทศ

 7)   เสริมสร ้างขวัญและก�าลังใจ และ 

ยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น และจัดระบบการให้

คุณประโยชน์ในการปฏิบัติงานแก่นักวิจัยที่ได้รับทุน  

ก�าหนดภาระงานวิจัยในสัดส ่วนที่ เหมาะสมและ

สอดคล้องกบัการปฏบิตังิานของบคุลากรในมหาวทิยาลยั

ให้เอื้อต่อการท�าวิจัย

4.  ปัจจัยด้านการจัดตั้งองค์กรหรือส่วนงาน

รองรับการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานวิจัย ยกระดับ

หน่วยงานที่มีอยู่แล้วในมีความรับผิดชอบทางด้านการ

บริหารการวิจัยเพิ่มขึ้น สนับสนุนการร่วมมือเพื่อสร้าง

เสริมงานด้านการวิจัยระหว่างกลุ่มในรูปแบบพันธมิตร

ร่วมวิจัย   ข้อเสนอแนะ  

 1)  ปรบัโครงสร้างองค์กรและส่วนงานทีม่ี

บทบาทหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานวิจัยระบบฐาน 

ข้อมลูงานวจิยั รวบรวม คดัสรร วเิคราะห์ และสงัเคราะห์ 

ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งการให้บริการ

ความรู ้และประสบการณ์ทางด ้านการวิจัย  และ 

การติดตามประเมินผลโครงการวิจัยพัฒนาระบบ 

เครือข่ายการสืบค้นผลงานทางวิชาการ วารสารและ 

ผลงานวิจัย  เชื่อมต่อระบบกับหน่วยงาน องค์กรวิจัย 

 2)  สร้างกลุ่มและเครือข่ายวิจัยทั้งในและ

นอกมหาวิทยาลัยโดยสร้างสัมพันธ์กับหน่วยงานรัฐ  

สร้างองค์กรเครือข่ายวิจัยรองรับการสนับสนุนการวิจัย

ทั้งในและต่างประเทศ

 3)  สร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

การวจิยัเพือ่สนบัสนนุการวจิยัโดยตรง และพฒันาเทคนคิ

การสร้างสารสนเทศการวิจัยให้บุคลากรด้านสนับสนุน

อย่างเป็นระบบ

 4) สร้างสถาบันเครือข่ายการวิจัยระดับ

มหาวิทยาลัยและองค์กรภาครัฐและเอกชนหน่วยวิจัย

เฉพาะทางและหน่วยสนบัสนนุการวจิยั Research Clinic 

ที่ได้รับการยอมรับในระดับคณะ หน่วยงาน

5.  ป ั จจั ยด ้ านการพัฒนาหลักสูตรและ 

การเรียนการสอน มีความสัมพันธ์กับการวิจัยหรือ 

การเรียนการสอนที่มีการวิจัยเป็นฐาน มีหลักการคือ  

การวิจัยเพื่อการสอน และการสอนน�าไปสู่กระบวนการ

วจิยั รวมทัง้การเน้นการวจิยัค้นคว้าในการเรยีนการสอน

ให้มากขึ้น  ข้อเสนอแนะ  

 1)  ปรับโครงสร้างการจัดหลักสูตร และ

กระบวนเรียนการสอนเน้นการวิจัยมากขึ้น หลักสูตร 

การเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีเพิม่งานวจิยัหรอืสาร

นพินธ์ แบบง่ายๆ ให้นกัศกึษาได้รูถ้งึระเบยีบวธิวีจิยั  หรอื

ยกระดับความเข้มข้นในการท�าวิทยานิพนธ์ หรือ

ดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ให้สามารถน�าไปสู่การ

ประยุกต์ใช้ในสังคมได้อย่างแท้จริง

 2)  การน�าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในรูปของบทความวิชาการ และ

การน�าเสนอในงานประชมุสมัมนาทางวชิาการ  สนบัสนนุ

ให้บุคลากรสายอาจารย์ได้ท�างานวิจัยหรือมีส่วนร่วม 
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การท�าวจิยัสามารถน�าองค์ความรูใ้หม่ๆ ทีไ่ด้จากการวจิยั

ถ่ายทอดสู่นักศึกษา              

 3)  การท�างานวจิยัร่วมกนัระหว่างอาจารย์

และนักศึกษา  เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดแนวคิด

สร้างจิตวิจัย และสืบทอดความเชี่ยวชาญช�านาญเฉพาะ

ด้าน  นักศึกษาสามารถเป็นก�าลังส�าคัญในการวิจัยของ

อาจารย์ ถือว่าเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่ง  และแสดงถึง

ลักษณะของการท�างานวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์และ

นกัศกึษา การตพีมิพ์เผยแพร่ผลงานร่วมกนั โดยมอีาจารย์

เป็น corresponding author 

 4)  สร้างมาตรการเชิงรุกเพื่อให้ได้คนที่มี

ศักยภาพเข้าสู่ระบบ สร้างระบบการคัดเลือกนักศึกษา 

ต่างชาติที่ดีเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก  

รบันกัศกึษาทีม่คีวามพร้อมทัง้ด้านวชิาการและด้านภาษา 

และการจัดสรรทุนเรียน        

6.   ปัจจัยด้านการจัดสรรงบประมาณและ

แหล่งทุนทางการวิจัย  หาแหล่งเงินทุนวิจัยในส่วนงาน 

ทีร่บัผดิชอบทางด้านการวจิยัโดยเฉพาะ ภาคเอกชนหรอื

ภาคการผลิตที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้า

วิจัย จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีวิจัย ให้เงิน

อุดหนุนแก่อาจารย์ที่มีบทความวิชาการที่ เผยแพร ่

ในวารสารนานาชาต ิข้อเสนอแนะ  

 1)   มนีโยบายและแผนปฏบิตักิารงบประมาณ

ด้านการวจิยั และทรพัยากรการวจิยัสอดคล้องกบันโยบาย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย

 2)   ระบบการบรหิารงบประมาณ ทรพัยากร

การวิจัย  ความคล่องตัวด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ 

การวิจัยท�ารายงานผลการใช้จ่ายเงินทุนวิจัย 

 3) สนบัสนนุเงนิทนุอดุหนนุการวจิยั  และ

การจัดหาหรือประชาสัมพันธ ์แหล ่งทุนวิจัยจาก 

หน่วยงานภายนอกมหาวทิยาลยั แก่บคุลากรทีท่�างานวจิยั   

มุ่งเน้นการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ปรับปรุงกระบวนการ

จัดสรรทุนวิจัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 4) การสนับสนุนเงินทุนในการเสนอผล

งานวจิยัในการประชมุทางวชิาการระดบัชาตหิรอืนานาชาติ  

 5)  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศแหล่งทุน

วจิยัทัง้ภายในและต่างประเทศ ส่งเสรมิและอ�านวยความ

สะดวกแก่นักวิจัยในค้นหาแหล่งเงินทุนวิจัย   มีระบบ 

การร่วมทุนในการท�าวิจัยโดยการรวบรวมเงินรายได้จาก 

หน่วยงานภายในเพื่อนามาสมทบกับ

 6)   คณะกรรมการกองทนุ วจิยัทีม่กีรรมการ

จากหน่วยงานภายนอก และมรีะบบและกลไกการบรหิาร 

จัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

7.  ปัจจัยด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และฐาน

ข้อมลูทางการวจิยั   น�าเทคโนโลยมีาใช้ในการสร้างแหล่ง

เรียนรู้ให้เกิดขึ้นเพื่อการค้นคว้าวิจัย การน�าโปรแกรม

ส�าเร็จรูปมาใช้ในการสร้างฐานข้อมูลทางด้านการวิจัย 

เป็นแหล่งอ้างองิได้และสามารถสบืค้นข้อมลูงานวจิยัและ

บทความวจิยัได้ทัว่โลก  พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การ

จัดการงานด้านการวิจัย ระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

การวิจัย  ข้อเสนอแนะ  

 1)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกลุ ่ม 

เครือข่ายวิจัยแบบสหสาขาวิชา และสถาบันต่างๆ แบบ

บูรณาการ มีองค์กรหรือหน่วยงานที่ท�าหน้าที่เชื่องโยง

เครอืข่ายและสร้างองค์ความรูร่้วมกบันกัวจิยัทัง้ในระดบั

มหาวิทยาลัยและชุมชน

 2)  ระบบและกลไกการพัฒนาเว็บไซต์  

ทัง้ด้านโครงสร้าง และบคุลากร  พฒันาเวบ็ไซด์ให้ถกูต้อง 

ทันสมัย พร้อมใช้งาน ตอบสนองต่อผู้ใช้สามารถเข้าถึง

ข้อมูล ตามความเหมาะสม และรวดเร็ว

 3)  สร้างเครอืข่ายภาพนอกและมกีารท�างาน

ร่วมกับเครือข่ายภาคการผลิต อุตสาหกรรมระดับชาติ 

ระดบัท้องถิน่ มกีารแลกเปลีย่นนกัวจิยั อาจารย์ นกัศกึษา

ระดับบัณฑิตศึกษากับหน่วยงาน ภายนอกทั้งในและ 

ต่างประเทศ

 4)  พฒันาองค์กรแบบศนูย์บรหิารงานวจิยั

ทัง้ในระดบัมหาวทิยาลยั คณะ และหน่วยงาน และสามารถ

สร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยได้   

เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสังคม (CSR) เพื่อเปิด

โอกาสให้บุคลากรเป็นที่รู ้จักแก่หน่วยงานภายนอก 

มากขึ้น  สร้างองค์กรเครือข่ายวิจัยรองรับการสนับสนุน

การวิจัยทั้งในและต่างประเทศ                  

 5)  ส่งเสริมพัฒนาระบบสารสนเทศงาน

วิจัย และพัฒนาเทคนิคการสร้างสารสนเทศการวิจัยให้

บุคลากรด้านสนับสนุนอย่างเป็นระบบ
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8. ปัจจัยด้านการกระตุ ้นหรือแรงจูงใจแก่

บคุลากรวจิยั เพือ่การสร้างสรรค์ผลงานวจิยัและนวตักรรม 

ค่าตอบแทน ต�าแหน่งทางวิชาการ สวัสดิการ บรรยากาศ

ของการวจิยั  ห้องปฏบิตักิาร วสัดอุปุกรณ์ และเทคโนโลยี  

การยกย่องนกัวจิยัทีม่ผีลงานเป็นทีย่อมรบัทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ  ข้อเสนอแนะ  

 1) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการรับ 

ทุนวิจัย โดยก�าหนดให้มีผลผลิตในรูปแบบต่างๆ ตาม

วัตถุประสงคข์องการวิจัย

 2) สนับสนุนให้คณาจารย์มีสมรรถนะ 

การตพีมิพ์ผลงานวจิยั ในวารสารหรอืการประชมุวชิาการ

เข้าร่วมประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติอย่าง

สม�า่เสมอ จดัสรรงบประมาณเพือ่การน�าเสนอผลงานวจิยั 

และการเขียนบทความวิจัย

 3)  ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ประจ�า 

ในมหาวิทยาลัย เพื่อท�าหน้าที่ในการเป็น Mentor ให้กับ

อาจารย์ที่ต้องการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ

 4)  มีกลไกการสนับสนุนการท�าวิจั ย  

โดยให้รางวัล จัดกิจกรรมนักวิจัยพบแหล่งทุน ให้ทุน

สนับสนุน ประกาศเกียรติคุณในวันส�าคัญ

 5)  พฒันาศกัยภาพนกัวจิยัเพือ่การเผยแพร่

ผลงานวิจัย เช่น อบรมการเขียนบทความทางวิชาการ  

เป็นภาษาต่างประเทศ  การแปลบทความวิจัย เป็นต้น

 6)  ส่งเสรมิความรูใ้นด้านแหล่งและวธิกีาร

สืบค้นบทความที่ได้รับอ้างอิงใน Refereed Journal หรือ

ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติ มี Research 

Clinic เพือ่สนบัสนนุให้อาจารย์และบคุลากรท�าวจิยัและ

เผยแพร่งานวิจัย

 7) การจัดสรรเวลาที่ปลอดจากภารกิจ

ประจ�าแก่นักวิจัยเพื่อการศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์

สังเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานและบทความวิจัย  

จะท�าให้ได ้ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่มี

ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

9.  ปัจจัยด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  

เป็นผลมาจากการสร้างสรรค์และประดิษฐ์คิดค้น

นวัตกรรมใหม่ๆ โดยผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อน�าไปสู่

การพัฒนาภาคการผลิต  ข้อเสนอแนะ  

 1)  ส่งเสรมิและสนบัสนนุการท�าวจิัยและ

การประดษิฐ์คดิค้น นวตักรรมและสิง่ประดษิฐ์เพือ่น�าไป

ใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต และสังคม

 2) การจดทะเบยีนคุม้ครองสทิธใินทรพัย์สนิ

ทางปัญญา  มหาวิทยาลัยที่มีสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ต่อจ�านวนอาจารย์ทั้งหมดในมหาวิทยาลัย  มีการแจ้ง

ข้อมูลลิขสิทธิ์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากงานวิจัย   

 3) การสร้างองค์ความรูด้้านทรพัย์สนิทาง

ปัญญาให้แก่บคุลากร ตลอดจนการคุม้ครองสทิธขิองงาน

วิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมให้แก่นักวิจัยเจ้าของ 

ผลงาน

 4) จัดตั้งหน่วยงานที่ท�าหน้าที่เป็นหน่วย

ร่วมลงทนุ พฒันาผลงานวจิยัและทรพัย์สนิทางปัญญาให้

เป็นผลิตภัณฑ์และน�าไปสู่เชิงพาณิชย์   

 5)  พัฒนากลไกในการน�าผลงานวิจัยไปสู่

การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมผ่านหน่วยงาน

ที่เป็นองค์กรในก�ากับของมหาวิทยาลัย การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผู้ประกอบการใหม่ผ่าน โรงงาน

ต้นแบบ  

10. ปัจจัยด้านการพัฒนาระบบเครือข่ายและ

ประชาสมัพนัธ์    พฒันาระบบการสือ่สารและการส่งผ่าน

ข้อมลูข่าวสาร  ส่งเสรมิการเผยแพร่ผลงานและนวตักรรม

การวิจัยสู่สาธารณชน การน�าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์  

พัฒนาวารสารวิจัย ให้ได้มาตรฐานในระดับชาติ หรือ

ระดับนานาชาติ มีบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร

ถูกน�าไปอ้างอิง (Citation) เพิ่มมากขึ้น  ข้อเสนอแนะ  

 1)  จัดหาช่องทางการประชาสัมพันธ์เผย

แพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรไปสู่สาธารณะทั้งในระดับ

ชาติหรือนานาชาติ ประชุมวิชาการหรือการประชุม 

เชิงปฏิบัติการอย่างสม�่าเสมอ ให้เกิดการพบปะแลกเปลี่ยน

องค์ความรู้ทางการวิจัย และสร้างหัวข้อการวิจัยใหม่ๆ  

 2)  ส่งเสรมิวารสารทางวชิาการทัง้ในระดบั

คณะและหน่วยงาน มีวารสารเฉพาะสาขาทั้งที่เป็น

วารสารไทยและวารสารต่างประเทศ  การเผยแพร่ผลงาน

วิจัยการจัดการความรู้จากงานวิจัยสู่บัณฑิตศึกษา และ

สาธารณชนให้มากยิ่งขึ้น
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 3)  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ

ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในกระบวนการวิจัยผ่านช่องทาง

ต่างๆ เช่น การอบรม ประชุม จัดให้มี Forum ในกลุ่ม

ประชาคมวิจัย  

 4)  จดัท�าเวบ็ไซต์ภาษาองักฤษ โดยมเีนือ้หา

ครอบคลุมประเด็นของการจัดอันดับ มหาวิทยาลัย และ

ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัย อยู่เสมอ  ข้อมูลที่มีความ 

ทันสมัย เข้าถึงได้ ง่ายและรวดเร็ว โดยไม่มีความสลับ 

ซับซ้อน มีการ จัดรูปแบบและหมวดหมู่ของข้อมูลอย่าง

เป็นระบบ เพือ่ให้ง่ายต่อการตรวจสอบและใช้งานข้อมลู 

เชือ่มโยงข้อมลูไปยงัส่วนต่างๆ ในรปูแบบทีเ่ข้าใจง่ายและ

อ่านได้อย่างชัดเจน

 5)  ห้องสมดุทีม่หีนงัสอือ้างองิเฉพาะสาขา   

เอกสาร ต�ารา งานวจิยัทีม่คีวามทนัสมยัและมจี�านวนมาก

เพียงพอ  เอื้อประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า มีระบบ 

ช่วยเหลือในการยืมต�ารา เอกสาร งานวิจัยรวมถึง 

การช่วยเหลือในการสืบค้นข้อมูล

11. ปัจจัยด้านการติดตามและประเมินผลการ

วจิยั  ตามนโยบาย แผนยทุธศาสตร์และเป้าหมายการวจิยั 

มุง่เน้นการค้นหาผลส�าเรจ็ ปัญหาอปุสรรค และแนวทาง

การพัฒนา ให้การบริหารงานวิจัยเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ข้อเสนอแนะ  

 1) จดัให้มคีูม่อืหรอืระเบยีบบรหิารงานวจิยั

ตามแนวนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัย  

แผนการติดตามและประเมินผลการด�าเนินกิจกรรมการ

วิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัย

  2)  การวางแผนบรหิารงานวจิยัเพือ่ป้องกนั

ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการด�าเนินโครงการวิจัย  

การติดตามการด�าเนินงานและบริหารงบประมาณ

โครงการ   การรายงานค่าใช้จ่ายงบประมาณการวจิยัระบบ

การรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย

 3)  ระบบการประกนัคณุภาพการวจิยั และ

มีคณะกรรมการการก�ากับติดตามคุณภาพของผลงาน 

การวิจัย คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย

และรายงานการวจิยั กรรมการตรวจประเมนิและตดิตาม

ผลงานวิจัย เพื่อสร้างมาตรฐานงานวิจัย

 4)  การติดตามและการประเมินไว ้ใน

แผนการวิจัยเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม เพื่อใช้เป็น

หลักในการก�าหนดระยะเวลาในการประเมินผลผลิต

ระหว่างการวจิยั  การประเมนิแบบเป็นรปูธรรม และเปิด

โอกาสให้ผูร่้วมโครงการวจิยัทัง้หมดได้รบัทราบและร่วม

ประเมนิตนเอง กบัให้ผูท้รงคณุวฒุทิีอ่าจให้แนวคดิทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ

 5) กระบวนการน�าผลความก้าวหน้ามา

เปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้ แล้วน�าผลประกอบกับ 

การวิเคราะห์ผลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการวิจัย

หรือปรับแผน ปรับระยะเวลาให้เหมาะสมกับสภาพ 

ที่คาดการณ์ที่ใกล้เคียงมากขึ้นกว่า เมื่อตอนก�าหนดแผน

ขณะเริ่มวิจัย หรือยังไม่ได้เริ่มวิจัย

 6) ส่งเสริมการตรวจสอบคุณภาพของ

บคุลากรวจิยั ว่ามคีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์

ในงานวจิยัทีไ่ด้รบัมอบหมายมากน้อยเพยีงใด และจะต้อง

ด�าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างไร

 7)  การประเมนิผลผลติในด้านประสทิธภิาพ

และประสิทธิผลทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา  

และต้นทุน รวมถึงความทันสมัยของผลการวิจัย และ

ความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

9.  อภิปรำยผล

ผลการสังเคราะห์ปัจจัยส�าเร็จที่ส ่งผลต่อ 

การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ กรณีศึกษามหาวิทยาลัย

ขอนแก่นนัน้ ผูว้จิยัพบว่าปัจจยัส�าเรจ็ทีจ่ะน�าพามหาวทิยาลยั

ขอนแก่นไปสูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ มปัีจจยั

ส�าเร็จ  11 ปัจจัย ดังนี้ 1. ความตระหนักและการเตรียม

ความพร้อมของมหาวิทยาลัยที่ต้องการพัฒนาตนเองไป

สู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  2. นโยบาย  แผนยุทธศาสตร์ 

และเป้าหมายด้านการวิจัย 3. การพัฒนาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการวิจัย  4. การจัดตั้งองค์กร

หรอืส่วนงานรองรบัการเปลีย่นแปลงการบรหิารงานวจิยั 

5. การพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน 6. การจดัสรร

งบประมาณและแหล่งทุนทางการวิจัย 7. การพัฒนา

แหล่งเรียนรู้และฐานข้อมูลทางการวิจัย  8. การกระตุ้น
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หรือแรงจูงใจแก่บุคลากรวิจัย  9. การจัดการทรัพย์สิน 

ทางปัญญา 10. ปัจจัยด้านการพัฒนาระบบเครือข่ายและ

ประชาสมัพนัธ์ และ  11. การตดิตามและประเมนิผลการ

วจิยัและผลงานวจิยั นอกจากนีผู้ว้จิยัยงัได้ให้ข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบายเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวทาง

การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป้นมหาวิทยาลัยวิจัย 

แห่งชาตติามทีส่�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาได้

จดัท�าโครงการดงักล่าว  สอดคล้องกบังานวจิยัคณุลกัษณะ

และปัจจยัในการพฒันาเพือ่น�าไปสูม่หาวทิยาลยัทีมุ่ง่เน้น

การวจิยัของนลิอบุล มณโีชตแิละคณะ (2541)  ประกอบด้วย 

1) ด้านการสนับสนุนพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้าน

การวิจัย 2)  การก�าหนดมาตรการทางการด�าเนินงานให้

ชัดเจนและปฏิบัติได้ทุกระดับ 3)การบริหารที่คล่องตัว   

4)  เน้นการผลติบณัฑติระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก

ควบคู่กับการวิจัยเพื่อสนับสนุนการสอน 5) ก�าหนด

ปรัชญาที่สามารถปฏิบัติได ้อย ่างมี เป ้าหมาย และ  

6)  บุคลากรมีอิสระทางวิชาการมีการก�าหนดภารกิจ  

ขจัดปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัย

ที่มุ ่งเน ้นการวิจัย อันได้แก่ งบประมาณที่มีจ�ากัด  

การบริหารงบประมาณไม่คล่องตัวบุคลากรขาดความ

สนใจในการพฒันาตนเอง ให้มคีวามสามารถทางการวจิยั 

ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบรรยากาศทางวิชาการไม ่

เอื้ออ�านวยต่อการพัฒนาความรู้ใหม่ และผลการศึกษา 

เชิงอนาคตของมหาวิทยาลัยวิจัยในปริญญาดุษฎีบัณฑิต

ของถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข (2549)  ยุทธศาสตร์

การพฒันามหาวทิยาลยัวจิยั 4 ด้าน คอื 1. ด้านงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยควรก�าหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกในการเพิ่ม 

 (1) การจัดสรรเงินทุนวิจัย โดยมีการจัดสรรงบประมาณ

ให้สอดคล้องกบัธรรมชาตงิานวจิยัในแต่ละสาขาวชิาหรอื

แต่ละคณะและ(2) การจัดหารายได้ โดยการแสวงหาเงิน

รายได้จากแหล่งเงินทุนบริจาคขององค์การภายนอกเพื่อ

พฒันางานวจิยัของมหาวทิยาลยั   2. ด้านบคุลากร โดยเร่ง

สร้างนักวิจัยมืออาชีพ พัฒนาบุคลากรระดับผู้เชี่ยวชาญ

ให้รับทุนศึกษาต่อ จ้างนักบริหารมืออาชีพ หรือจ้างเป็น

ที่ปรึกษาโครงการ ศึกษาศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางกับ 

ต่างประเทศเพื่อพัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของ

มหาวทิยาลยั  บคุลากรทีม่โีอกาสทีจ่ะได้รบัการสนบัสนนุ

ให้ทุนวิจัย มีประวัติการท�าวิจัยที่ดี ท�างานวิจัยต่อเนื่อง 

สะสมผลงานทีม่คีณุภาพ ผลงานวจิยัเป็นทีย่อมรบั ท�างาน

วจิยัเสรจ็ตามก�าหนดเวลา เร่งพฒันาบคุลากรสายสนบัสนนุ

ที่ท�าหน้าที่โดยตรงในสถาบันวิจัยหรืองานด้านการวิจัย

ให้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ลึกซึ้ง   

3. ด้านการบริหารงานวิจัย การมีภาวะผู้น�าทางการวิจัย

ของผู ้บริหาร การก�าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจร่วม 

ที่ชัดเจน ก�าหนดแผนงานวิจัยวิจัยระยะยาวที่เป็นระบบ

และเอกภาพ สร้างกลุ่มนักวิจัยท�าโครงการ วิจัยร่วมกับ

องค์กรภายนอกในระดบันานาชาต ิสร้างระบบ “networking” 

กับหน่วยงานที่มีความช�านาญการวิจัย แสวงหา chair 

professor แลกเปลีย่นบคุลากรกบัมหาวทิยาลยัชัน้น�าของ

โลก  ส่งเสรมิโครงการวจิยัหลงัปรญิญาเอก  จดัโครงสร้าง

พื้นฐานที่เอื้อต่อการวิจัย ก�าหนดเป้าหมายผลผลิตของ

งานวิจัย สนับสนุนงานวิจัยในรูปแบบที่หลากหลาย  

มีกลไกการบริหารงานเชิงวิชาการ  4. ด้านการเรียน 

การสอน ปรับฐานการผลิตบัณฑิตไปสู่บัณฑิตศึกษา  

ปรับโครงสร้างการจัดหลักสูตร และกระบวนเรียน 

การสอนเน้นการวจิยัมากขึน้ มกีารท�างานร่วมกนัระหว่าง 

ผู ้สอน ทีมงานและผู ้เรียนเป็นกลุ ่มคณะท�างานและ 

ร่วมกบัองค์กรภายนอกตามสาขาทีเ่กีย่วข้อง เพิม่ศกัยภาพ 

การแข่งขันทางวิชาการในระดับสากล สร้างมาตรการ 

เชิงรุกเพื่อให้ได้คนที่มีศักยภาพเข้าสู่ระบบ สร้างระบบ

การคดัเลอืกนกัศกึษาต่างชาตทิีด่เีข้าศกึษาระดบัปรญิญา

ตรีถึงปริญญาเอก รับนักศึกษาที่มีความพร้อมทั้งด้าน

วิชาการและด้านภาษา และการจัดสรรทุนเรียน  ผลงาน

วจิยัของ วบิลูย์ วฒันาธร (2008) ศกึษาเส้นทางยทุธศาสตร์

การวิจัยกับการก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ

วจิยัของมหาวทิยาลยันเรศวร  พบว่า  ยทุธศาสตร์การวจิยั

มหาวทิยาลยันเรศวร (พ.ศ. 2547-2550) เป็นกลไกในการ

ผลักดันไปสู่เป้าหมาย กระบวนการมีส่วนร่วม และ 

การผลักดันยุทธศาสตร ์การบริหารงานวิจัยทั้ง  6 

ยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติงานในหน่วยงานระดับคณะ 

สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการงานวิจัยใน

ระดับหน่วยงาน จนถึงระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารงาน

วจิยักป็รบัเปลีย่นพฤตกิรรมการท�างานจากการเป็นแค่คน

ส่งผ่านข้อมูล มาสู่การเป็นผู้จัดการงานวิจัยอย่างแท้จริง   
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หน่วยงานในมหาวิทยาลัยทุกกลุ่มสาขาวิชาด�าเนินการ

ตามยทุธศาสตร์การวจิยั โดยมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัด-ีดมีาก 

ในทุกยุทธศาสตร์ 

การเป็นมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาตขิองมหาวทิยาลยั

ขอนแก่นนั้น ล�าพังเฉพาะบทบาทหรือภารงานด้านการ

วจิยัของมหาวทิยาลยัอย่างเดยีวนัน้ คงไม่เพยีงพอ จ�าเป็น

ต้องวางฐานรากของการสร้างบุคลากรทางด้านการวิจัย

ให้มจี�านวนเพิม่ขึน้และพร้อมกบัมสีมรรถนะทางการวจิยั

เพิ่มขึ้นอีกด้วย ดังแนวคิดของ วันชัย ศิริชนะ (2540)  

ทีช่ีใ้ห้เหน็ว่าปัจจบุนัสถาบนัอดุมศกึษาต่างพฒันาบทบาท

ทางด้านการวิจัยของตนและวางเป้าหมายที่จะก้าวไปสู่

การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โดยการจัดอบรมให้ความรู้ 

เกีย่วกบัการท�าวจิยัเพือ่เป็นการเสรมิสร้างสมรรถนะทาง

ด้านการวิจัยให้แก่บุคลากรและนักวิจัยมีการจัดสภาพ

แวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้ออ�านวยต่อการค้นคว้าวิจัย 

ตลอดจนให้การสนับสนุนงบประมาณในการท�าวิจัยแก่

นักวิชาการ อาจารย ์  หรือนักวิจัยในสถาบันนั้นๆ  

ความช�านาญการวจิยั และส่งเสรมิการวจิยัหลงัปรญิญาเอก  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิลอุบล มณีโชติและคณะ 

(2541) ได้ศึกษาคุณลักษณะและปัจจัยในการพัฒนาเพื่อ

น�าไปสู่มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัยพบว่า คุณลักษณะ

ของมหาวทิยาลยัทีมุ่ง่เน้นการวจิยั ม ี6 ด้าน ประกอบด้วย 

1) ด้านการสนับสนุนพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้าน

การวิจัย 2) การก�าหนดมาตรการทางการด�าเนินงานให้

ชัดเจนและปฏิบัติได้ทุกระดับ 3)การบริหารที่คล่องตัว  

4)  เน้นการผลติบณัฑติระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก

ควบคู่กับการวิจัยเพื่อสนับสนุนการสอน 5) ก�าหนด

ปรัชญาที่สามารถปฏิบัติได ้อย ่างมี เป ้าหมาย และ  

6)  บุคลากรมีอิสระทางวิชาการ มีการก�าหนดภารกิจ  

ขจัดปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา ไปสู่มหาวิทยาลัย

ที่มุ ่งเน ้นการวิจัย อันได้แก่ งบประมาณที่มีจ�ากัด  

การบริหารงบประมาณไม่คล่องตัวบุคลากรขาดความ

สนใจในการพฒันาตนเอง ให้มคีวามสามารถทางการวจิยั 

ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบรรยากาศทางวิชาการไม่เอื้อ

อ�านวยต่อการพัฒนาความรู้ใหม่   

10. ข้อเสนอแนะ

10.1 ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย

 1.  ผู ้บริหารมหาวิทยาลั ยทุกระดับ  

ต้องส�ารวจวิเคราะห์องค์กรของตนเองว่า ปัจจัยทางการ

บรหิาร เช่น บคุลากร งบประมาณ วสัดอุปุกรณ์ เทคโนโลยี 

หลกัสตูรการสอน ฯลฯ มคีวามพร้อมและสามารถพฒันา

ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพได ้

หรือไม่

 2. ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทกุระดบัร่วมกนั

ก�าหนดแนวทางยทุธศาสตร์ของการเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั 

ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน เป้าหมาย 

และกลยทุธ์ทีก่�าหนดจากการมส่ีวนร่วมของทกุฝ่าย และ 

สร้างยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนงานและโครงการ

มหาวิทยาลัยวิจัยให้เป็นรูปธรรม

 3.   การปรับปรุ งโครงสร ้ างองค ์กร 

การบรหิารงานวจิยัให้มคีวามสมัพนัธ์กบัการบรหิารงาน

มหาวิทยาลัยหรือพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย  

คณะกรรมการทั้งทางด้านการวิจัย  วิชาการ บุคลากร  

แผนและงบประมาณ จ�าเป็นอย่างยิ่งต้องมีทิศทาง 

เป้าหมายที่ชัดเจนโดยมุ ่งสู ่การเป้นมหาวิทยาลัยวิจัย 

หรือมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ 

 4.  ยุทธศาสตร ์การพัฒนาบุคลากร 

ทุกระดับ ทุกสายงาน ที่สอดประสานกับการพัฒนา

มหาวิทยาลัยให้เข้าสู่มหาวิทยาลัยวิจัย ก�าหนดกฎเกณฑ์ 

ระเบียบหรือมาตรการที่พัฒนา รักษา และแสวงหา

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูง  

 5.  กลไกการส่งเสริมขวัญก�าลังใจของ

บุคลากรที่มีผลงานสร้างสรรค์ทั้งทางด้านวิชาการ วิจัย 

การบริหารและการปฏิบัติงาน 

10.2 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป 

 1. ศึ ก ษ า ศั ก ย ภ า พ ก า ร บ ริ ห า ร ข อ ง

มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงานที่สามารถพัฒนาไปสู่การ

เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  

 2. ศึกษาติดตามและประเมินผลการ

บรหิารงานวจิยัตามนโยบายและยทุธศาสตรมหาวทิยาลยั

วิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเชิงเปรียบเทียบกับ

มหาวิทยาลัยวิจัย
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 3. ศึกษาการน�านโยบายและยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยวิจัยไปสู ่การปฏิบัติ กรณีมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น
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สภาพปัญหาการด�าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 12
Problems in the quality assurance in education of schools under 
the Office of education secondary school area 12

ภัสกร  นุ่นปาน
Passagon  Noonparn

บทคัดย่อ

การศกึษาวจิยัครัง้นี ้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (quantitative research) มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาสภาพปัญหา 

การด�าเนนิงานการประกนัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 12              

ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและคร ูและเพือ่เปรยีบเทยีบสภาพปัญหาการด�าเนนิงานการประกนัคณุภาพการศกึษา             

ของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ตามต�าแหน่ง ขนาดสถานศึกษาและ

ประสบการณ์ ในการท�างานโดยศกึษาจากกลุม่ตวัอย่าง คอืผูบ้รหิารโรงเรยีนและครผููส้อนของโรงเรยีนสงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 12  ปีการศึกษา 2555  จ�านวน 357 คน  เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (questionnaire) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-independent test  

และ F-test

ผลการศึกษาพบว่าสภาพปัญหาการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ทั้งในภาพรวมและรายด้านทั้ง 8 ด้านอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  

โดยพบว่าปัญหาส�าคัญอันดับหนึ่ง คือ งานด้านการจัดท�าระบบบริหารสารสนเทศผลการทดสอบสมมติฐาน 

สภาพปัญหาการด�าเนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษา  ของผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ไม่แตกต่างกัน 

Abstract

 This is a quantitative research aimed to study problems in the quality assurance in education of schools 

under the office of education school area 12 accordance with the opinion of the administrators and teachers,and 

to compare problems in the quality assurance in education of schools under the office of education school area 

12, according to the size of school and work experience. The study was carried out during academic years 2012. 

357 samplings were from the administrators and teachers of secondary schools under the Office of education 

school area 12. Data were collected by questionnaire. The statistics used in data analysis were frequency,  

percentage, mean and standard deviation, t-independent test and F-test.
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สภาพปัญหาการด�าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ 

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 12

 The result indicated that the problems in the quality assurance in education of schools under the office 

of education secondary school area 12 both overall and 8 issues were in average criteria. It was found that the 

most important problem is the preparation of a management information system.

 The administrators and the teacher’s views in the educational quality assurance’s problems of schools 

under the office of education secondary school area 12 were not different on the different position variable. 

ค�ำส�ำคัญ:	 สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12, สภาพปัญหาการด�าเนินงาน 

การประกันคุณภาพการศึกษา, สถิติ

Keywords: education of schools under the office of education secondary school area 12,  problems in the  

quality assurance, statistic

1.	บทน�ำ

การศึกษาเป็นกระบวนการส�าคัญยิ่งในการ

พัฒนาคนให้มีคุณภาพ ตามพระราชด�ารัสของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานไว้ว่า “การศึกษา 

เป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างพัฒนาความรู ้ ความคิด  

ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล  สังคม และ 

บ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่ประชาชนได้อย่าง 

ครบถ้วนพอเหมาะกับทุกๆด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้น

ก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพซึ่ งสามารถธ�ารงรักษา 

ความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้และพัฒนาให้

ก้าวหน้าต่อไป” (กรมวิชาการ, 2540) ซึ่งสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

ก�าหนดให้บุคคลมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่าง

ทัว่ถงึและมคีณุภาพโดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย การจดัการศกึษา

อบรมของรัฐต้องค�านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ประกอบกับพระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก�าหนดให ้

การศกึษาเป็นกระบวนการเรยีนรูเ้พือ่ความเจรญิงอกงาม

ของบุคคลและสังคมเกิดการเรียนรู ้อย ่างต ่อเนื่อง 

ตลอดชวีติ การจดัการศกึษาต้องเป็นไปเพือ่พฒันาคนไทย

ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  

ความรู้และคุณธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ด�ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

(กรมวิชาการ,2544) 

เนื่องจากปัจจุบันการจัดการศึกษาไม่สามารถ

ตอบสนองความต้องการของสงัคมได้เท่าทีค่วร (สมัฤทธิ์ 

กางเพ็ง, 2544) ซึ่งจะสังเกตได้จากกระแสโลกาภิวัฒน ์

ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ กระแสเรยีกร้องทางสงัคม      

ที่รุนแรง ความขัดแย้งที่รุนแรงทั้งจากผู้ปกครอง ชุมชน 

สังคมและหน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และหน่วยงานอื่นๆที่มีความต้องการให้การศึกษา 

มีคุณภาพสูง ต ้องการให ้มีการตรวจสอบมากขึ้น  

ผู ้ปกครองต้องการที่จะรับรู ้ว ่าบุตรหลานของเขามี

คุณลักษณะตามที่ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมต้องการ

หรอืไม่ และชมุชนยงัต้องการความมัน่ใจว่าโรงเรยีนหรอื

สถานศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานหรือไม่

อย ่างไร ซึ่ งสอดคล ้องกับแนวคิดของ (สมศักดิ์   

สินธุระเวชญ์, 2542) ที่กล่าวว่าหลักการประกันคุณภาพ

การศึกษาเป็นการพัฒนาคุณภาพให้ผู ้เรียนมีคุณภาพ 

ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนดไว้โดยรัฐก�าหนดนโยบาย

การบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและ

ทรพัยากรในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา รฐัสนบัสนนุให้ผูน้�าชมุชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ 

ในการจดัการศกึษาและรฐัต้องควบคมุคณุภาพการศกึษา 

มีระบบการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษา จึงหมายถึง

กระบวนการหรือกลไกใดๆที่จะรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของ

การจัดการศึกษา     ให้ได้มาตรฐานและมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง นับว่าเป็นระบบที่สร้างความมั่นใจต่อสังคม  

ผู้ปกครอง ประชาชน และสถานประกอบการว่าด้วย

สถาบนัการศกึษาสามารถจดัการศกึษาได้อย่างมคีณุภาพ 
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ผู ้จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้  

 (วีระยุทธ ชาตะกาญจน์, 2555) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด 

หลักการ และความส�าคัญของการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พทุธศกัราช 2542 ฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545 

และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553  เน้นให้มีการปฏิบัติอย่างเป็น

ระบบและด�าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยส่งเสริมให ้

หน่วยปฏิบัติ คือ สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาที่ยึด

สภาพปัญหา ความต้องการ และให้ความส�าคญักบัการใช้

ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจัยหลักในการวางแผนร่วมกัน

ระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สถานศึกษาจะต้องมีการระดมสมอง 

ในการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอก เพื่อให้ได้ 

ข้อสรุปในการพัฒนา การจัดการของสถานศึกษา ที่ตอบ

สนองความต้องการของบุคลากรภายในสถานศึกษา 

ที่เป็นผู้ให้บริการและสอดคล้องกับความปรารถนาของ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับบริการทางการศึกษา

สภาพปัญหาปัจจุบันด้านระบบบริหารจัดการ 

ด ้ านคุณภาพของการจัดการศึกษาด ้านหลักสูตร  

สื่อ กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดผล

ประเมินผลและปัญหาเกี่ยวกับครู และบุคลากรทางการ

ศกึษาว่าปัญหาด้านระบบบรหิารจดัการเน้นการรวมศนูย์

อ�านาจไว้ในส่วนกลาง ขาดเอกภาพในลกัษณะของภารกจิ

กระทรวงและกรมไม่สามารถประสานแผนนโยบายและ

งบประมาณในภาพรวมได้สิ่งส�าคัญคือความไม่ต่อเนื่อง

ของนโยบายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  

การเปลี่ยนแปลงผู ้บริหารระดับสูงส่งผลต่อคุณภาพ 

การศกึษาท�าให้ผูเ้รยีน มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนในระดบั

ชาติต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะความสามารถ 

ในวชิาคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ปัญหา  

ด้านหลักสูตรสื่อ กระบวนการเรียนการสอน การวัดผล

ประเมินผล เนื้อหาของหลักสูตรไม่สนองความต้องการ

ของผู้เรียน การเรียนการสอนมุ่งเน้นครูเป็นศูนย์กลาง 

การวัดผลประเมินผลเน้นความจ�า ปัญหาเกี่ยวกับครู 

และบุคลากร ทางการศึกษาบางส่วนยังขาดความรู ้  

ความสามารถ และทักษะในการจัดการเรียนการสอน 

การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ผู้บริหารบางส่วน

ไม ่ได ้รับการศึกษาอบรมให ้ปฏิบัติหน ้าที่อย ่ างมี

ประสิทธิภาพขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารและ

การจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) จึง

สอดคล ้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พุทธศักราช 2542

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพทุธศกัราช 

2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 

หมวด 6 มาตรา 47 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกัน

คณุภาพการศกึษา ก�าหนด ให้มรีะบบการประกนัคณุภาพ

การศกึษาประกอบด้วยระบบการประกนัคณุภาพภายใน

สถานศึกษาและระบบการประกันคุณภาพภายนอก 

มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้

มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า

การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร

การศึกษาที่ต้องด�าเนินอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท�า

รายงานประจ�าปีเสนอหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณะชนเพื่อน�าไปสู ่

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรับรอง

การประเมนิภายนอก (พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ     

พ.ศ. 2542  แก้ไข  2545) 

การประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 

ได้ด�าเนินการหลังจากที่ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ 

การศกึษาแห่งชาต ิพทุธศกัราช 2542 เป็นต้นมา แต่ปัญหา

และอุปสรรคที่ส�าคัญในกระบวนการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานประการหนึง่คอื ขาดทกัษะ

การมีส่วนร่วม ขาดการร่วมคิดร่วมท�าของครูและ

บุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเกี่ยวกับกระบวน  

การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ส�านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 

2545) ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการประกันคุณภาพ 

การศึกษา 

วันทยา วงศ์ศิลปภิรมย์ และคณะ (2545)  

ได ้กล่าวถึงกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา

ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบและ

ปรับปรุง และการประเมินคุณภาพจากหน่วยงาน

ภายนอกคือส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ) ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการ

ประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดการบริหารที่ เป็น 

กระบวนการครบวงจร (PDCA) ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน 
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สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 12

คือ การวางแผน (Plan) ปฏิบัติตามแผน (Do) ตรวจสอบ 

(Check) ปรับปรุง (Action) (ส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาแห่งชาติ, 2543) 

เพื่ อ ให ้สอดรับกับการปฏิรูปการศึกษา 

ในทศวรรษที่สอง และให้เชื่อมโยงการประกันคุณภาพ

การศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา 

การอุดมศึกษา และการประกันคุณภาพภายนอก จึงได้มี

การประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทน 

กฎกระทรวงฉบับเดิม (พ.ศ. 2546) ซึ่งได้มีการน�าไป

ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เรียบร้อยแล้ว 

ดงันัน้สถานศกึษาทกุแห่งต้องพฒันาระบบการ

ประกนัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาโดยสร้างกลไก

หรอืกระบวนการในการบรหิารจดัการศกึษาให้มคีณุภาพ

และได ้มาตรฐานตาม ที่ก�าหนดด ้วยแนวคิดของ 

การประกันคุณภาพการศึกษาที่ว่าการประกันคุณภาพ 

การศึกษาเป็นกระบวนการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจ

และเป็นหลักประกันต่อผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม  

ว ่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได ้มีคุณภาพ

มาตรฐานผู้ส�าเร็จการศึกษาต้องมีความรู้ ความสามารถ

และคุณลักษณะต่าง ๆ ตามหลักสูตรก�าหนดและสังคม

ต้องการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 

จากรายงานผลการประเมนิผลสมัฤทธิท์างการ

เรียนระดับประเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี

การศึกษา 2554 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย  

24.18 คะแนน รายวชิาวทิยาศาสตร์ มคีะแนนเฉลีย่ 29.17 

คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย 16.19 คะแนน 

ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาคณิตศาสตร์ 

มคีะแนนเฉลีย่ 14.99 คะแนน วชิาวทิยาศาสตร์มคีะแนน

เฉลี่ย 30.90 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ 19.22 คะแนน 

(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2554) ซึ่ง

สอดคล้องกับระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 12 นครศรีธรรมราช พัทลุง ที่ผลการสอบในรายวิชา

ดงักล่าวต�า่กว่าเกณฑ์ จะเหน็ได้ว่าผลการประเมนิดงักล่าว

ยังคงเป็นปัญหาอยู่ดังนั้นครู ผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องมี

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนและการบริหาร

จัดการโดยใช ้ระบบประกันคุณภาพเพื่อผลักดัน 

ให้มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง

ผู ้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพปัญหาและ 

การด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูผู ้สอนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 โดยใช้หลักเกณฑ์และ 

วิธีการประเมินตามกรอบกระทรวงศึกษาธิการเพื่อรับ

การประเมนิจากภายนอกคอืส�านกังานรบัรองการประเมนิ

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ) 

ซึ่งจะน�าไปสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ

พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ต่อไป

2.	วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการด�าเนินงาน 

การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู 

2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัญหาการด�าเนินงาน 

การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

ตามต�าแหน่ง ขนาดสถานศกึษาและประสบการณ์ในการ

ท�างาน

3.	ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

1.  ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ 

คือ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ในโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัด

นครศรีธรรมราช พัทลุง  ปีการศึกษา 2555 จ�านวน   

4,622  คน

2.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย 

ได้ก�าหนดตัวอย่าง ตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน 

(Krejcieand Morgan,1970) ได้กลุ ่มตัวอย่างจ�านวน  

357 คน จากนั้นจึงใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 

Random Sampling) ตามตัวแปร ต�าแหน่ง และ

ประสบการณ์ในการท�างานแล้วสุ่มแบบง่าย (Random 

Sampling) โดยวิธีจับฉลาก 
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4.	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู	

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นีค้อืแบบสอบถาม

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองแบ่งออกเป็น  2  ตอน คือ

ตอนที่ 1 เป็นข้อค�าถามที่เกี่ยวกับข้อมูลของ 

ผู ้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ เกี่ยวกับ ต�าแหน่ง ขนาดของสถานศึกษา และ

ประสบการณ์ในการท�างาน

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบักระบวนการ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 12 แบบสอบถามมีลักษณะ 

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ

5.	สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ระดับปัญหาการประกันคุณภาพ 

การศกึษาภายในตามเกณฑ์มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 12 รวมทั้งเปรียบเทียบสภาพปัญหา 

การด�าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษาตามความคิดเห็นของครู ผู้บริหาร

สถานศึกษา และประสบการณ์การท�างาน จากนั้น

วิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป (SPSS 17) และ 

ใช้ค่าสถิติ ดังนี้

 1. ค่าร้อยละ (Percentage) 

2. ค่าเฉลี่ย (Mean) 

3. ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4. ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha-Coefficient) 

5. การทดสอบที (t-test) 

6. การทดสอบเอฟ (F-test หรือ One-way 

ANOVA) 

6.	ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. สภาพปัญหาการด�าเนินงานการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 พบว่า

สภาพปัญหาการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ 

ปานกลาง (X=2.73) โดยพบว่าการด�าเนนิงานการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายในตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2553  

ในด้านต่างๆทั้ง 8 ด้านล้วนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางทั้งสิ้น 

โดยมีล�าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย

ดังแสดงในตารางที่ 1 สภาพปัญหาการด�าเนิน

งานการประกนัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา สงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ประเด็นพิจำรณำ X S.D. ควำมหมำย

ด้านการจัดท�าระบบบริหารสารสนเทศ 3.04 0.41 ปานกลาง

ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 2.73 0.44 ปานกลาง

ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  2.72 0.45 ปานกลาง

ด้านการจัดท�ารายงานประจ�าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 2.77 0.47 ปานกลาง

ด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 2.69 0.45 ปานกลาง

ด้านการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2.64 0.45 ปานกลาง

ด้านการจดัท�าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาทีมุ่ง่สูค่ณุภาพตามมาตรฐาน 2.63 0.50 ปานกลาง

ด้านการก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2.58 0.50 ปานกลาง

ภำพรวม 2.73 0.37 ปำนกลำง
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สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 12

เมื่อพิจารณาทีละประเด็นในแต่ละด้านพบว่า

 1. งานด้านการก�าหนดมาตรฐานการศกึษา

ของสถานศึกษาซึ่งพบว่าภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 

(X=2.58) นัน้มปีระเดน็ทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุเป็นอนัดบัหนึง่

คือผู้ปกครอง ชุมชนขาดการส่วนร่วมในการวางแผน 

ปรบัปรงุและพฒันามาตรฐานการศกึษาระดบัสถานศกึษา 

(X=2.68) ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุดเป็นอันดับ

หนึ่งคือเรื่องครูและบุคลากรขาดความตระหนักในการ

พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (X= 2.52) 

 2. งานด้านการจัดท�าแผนพัฒนาการ

จดัการศกึษาของสถานศกึษาทีมุ่ง่สูค่ณุภาพตามมาตรฐาน  

ซึ่งพบว่าภาพรวมอยู ่ในเกณฑ์ปานกลาง (X=2.63)  

มีประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งคือผู้บริหาร 

ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดท�าแผน

กลยุทธ์ (X=2.72) ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุดเป็น

อันดับหนึ่งคือเรื่องการก�าหนดบทบาทหน้าที่บุคลากร 

ทุกคนรับผิดชอบและด�าเนินงานตามแผน (X=2.55) 

 3. งานด ้ านการจัดท� าระบบบริหาร

สารสนเทศซึ่งพบว่าภาพรวมอยู ่ในเกณฑ์ปานกลาง  

(X=3.04) มปีระเดน็ทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุเป็นอนัดบัหนึง่คอื

ชมุชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้รบัการแต่งตัง้เป็น 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (X=3.17)  

ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคือ 

เรือ่งการจดัโครงสร้างการบรหิารงานทีเ่อือ้ต่อการพฒันา

ระบบประกันคุณ (X=2.95) 

 4. งานด ้านการด�า เนินงานตามแผน

พฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาซึง่พบว่าภาพรวม

อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (X=2.64) มีประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย

สงูสดุเป็นอนัดบัหนึง่คอืมกีารประสานแผนการปฏบิตังิาน

ระหว่างฝ่าย งานที่เกี่ยวข้องก่อนด�าเนินการปฏิบัติงาน  

(X=2.70) ส่วนประเดน็ทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�่าทีส่ดุเป็นอนัดบัหนึง่

คือเรื่องการนิเทศ ก�ากับ ติดตาม รายงาน การด�าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมตามแผนที่ก�าหนดไว้ (X=2.61) 

 5. งานด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจ

สอบคุณภาพการศึกษาซึ่งพบว่าภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ 

ปานกลาง (X=2.73) มีประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็น

อันดับหนึ่งคือมีการตรวจสอบ ประเมินและรายงาน 

ผลการด�าเนินงานของสถานศึกษาตามกรอบที่ก�าหนด 

ในแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา (X=2.78) ส่วนประเดน็

ที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคือเรื่องการติดตาม 

ตรวจสอบ การเรียนรู้ ความก้าวหน้า ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของผู้เรียน (X=2.69) 

 6. งานด ้านการจัดให ้มีการประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ซึ่งพบว่าภาพรวมอยู ่ในเกณฑ์ปานกลาง (X=2.72)  

มีประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งคือมีการ

ประเมินคุณภาพผู้เรียนในปีสุดท้ายของทุกระดับชั้น  

(X=2.79) และมีการประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานที่ก�าหนดครอบคลุมทุกด้าน (X= 2.79)  

ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคือเรื่อง

การประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนโดยใช้แบบทดสอบ

มาตรฐานระดับชาติ (X= 2.68)  การประเมินตนเอง 

โดยใช้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน  

(X=2.68) และการน�าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและ

พัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกๆ ด้าน (X=2.68) 

 7. งานด้านการจัดท�ารายงานประจ�าปีที่

เป็นรายงานประเมนิคณุภาพภายใน ซึง่พบว่าภาพรวมอยู่

ในเกณฑ์ปานกลาง (X=2.77) มปีระเดน็ทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ

เป็นอันดับหนึ่งคือมีคณะกรรมการสรุปผลการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อรายงานคุณภาพ  

(X=2.80) ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง

คือเรื่องการจัดท�ารายงานประจ�าปีที่ระบุความส�าเร็จ 

ตามเป้าหมายในแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา (X=2.70) 

 8. งานด้านการจดัให้มกีารพฒันาคณุภาพ 

การศึกษาอย่างต่อเนื่องซึ่งพบว่าภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ 

ปานกลาง (X= 2.69) มีประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็น

อันดับหนึ่งคือมีการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและ

ตดิตามแก้ไขอย่างเป็นปัจจบุนั (X=2.80) ส่วนประเดน็ที่

มค่ีาเฉลีย่ต�า่ทีส่ดุเป็นอนัดบัหนึง่คอืเรือ่งการวางแผนการ

ประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม  

(X=2.59) 

2. ผูบ้รหิารและครผููส้อนในโรงเรยีนมธัยมศกึษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการด�าเนินงานในการ

ประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกัน
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เมื่อใช้สถิติ t-independent test ทดสอบความ

แตกต่างระหว่างระดับความคิดเห็นต่อสภาพปัญหา 

การด�าเนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษา  ของ 

ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 12 ทีร่ะดบั

นัยส�าคัญ .05 พบว่าระดับความคิดเห็นต่อสภาพปัญหา

การด�าเนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษา  ของ 

ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

ไม่แตกต่างกันเมื่อตัวแปรต�าแหน่งแตกต่างกัน

3.  ผูบ้รหิารและคร ูทีป่ฏบิตังิานในสถานศกึษา

ที่มีขนาดแตกต่างกันและมีประสบการณ์ในการท�างาน

แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการด�าเนินงาน 

การประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกัน

    3.1  ผู ้บริหารและครู  ที่ปฏิบัติงานใน 

สถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อ

สภาพปัญหาการด�าเนนิงานการประกนัคณุภาพการศกึษา

แตกต่างกัน

 เมือ่ใช้สถติ ิF-test ทดสอบทีร่ะดบันยัส�าคญั 

0.05 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อสภาพ 

ปัญหาการด�าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ

ผูบ้รหิารและครแูตกต่างกนัเมือ่ตวัแปรขนาดสถานศกึษา

แตกต่างกันเมื่อน�าผลไปทดสอบหาค่า LSD พบว่า 

ผูบ้รหิารและครทูีม่าจากสถานศกึษาทีม่ขีนาดแตกต่างกนั

ทัง้เลก็กลาง ใหญ่ ใหญ่พเิศษมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบั

ต่อสภาพปัญหาการด�าเนินงานในการประกันคุณภาพ 

การศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 แตกต่างกันอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยทั้งในภาพรวมและ

การด�าเนนิงาน   รายด้านทัง้แปดด้านคอื ด้านการก�าหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการจัดท�าแผน

พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งสู่คุณภาพ

ตามมาตรฐาน ด้านการจัดท�าระบบบริหารสารสนเทศ 

ด้านการด�าเนนิงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของ

สถานศึกษา ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการ

จัดท�ารายงานประจ�าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ

ภายในและด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อย่างต่อเนือ่ง พบว่าโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 12 ทีเ่ป็นสถานศกึษา

ที่มีขนาดเล็กจะมีสภาพปัญหาการด�าเนินงานในการ

ประกันคุณภาพการศึกษาสูงที่สุด  รองลงมาคือ  

สถานศกึษาทีม่ขีนาดกลาง และขนาดใหญ่ ส่วนโรงเรยีน

มธัยมศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 12 ที่เป็นสถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหา 

การด�าเนนิงานในการประกนัคณุภาพการศกึษาน้อยทีส่ดุ  

 3.2  ผู ้บริหารและครู  ที่ปฏิบัติงานใน 

สถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการท�างานแตกต่างกัน  

มีระดับความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการด�าเนินงาน 

การประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกัน

 พบว่าผลการเปรยีบเทยีบโดยใช้สถติ ิF-test 

ทีร่ะดบันยัส�าคญั 0.05 พบว่าระดบัความคดิเหน็ต่อสภาพ

ปัญหาการด�าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเมื่อ

ตัวแปรประสบการณ์ในการท�างานแตกต่างกันในภาพ

รวมของผู้บริหารและ  ครูไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณา

รายด้านพบว่าระดับความคิดเห็นต่อสภาพปัญหา 

การด�าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการ

ก�าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาด้านการจดัท�า 

ระบบบริหารสารสนเทศ ด้านการจัดให้มีการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและด้านการจัดให้มีการ

พฒันาคณุภาพการศกึษาอย่างต่อเนือ่งแตกต่างกนัอย่างมี

นยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เมือ่ตวัแปรประสบการณ์

ในการท�างานแตกต่างกันเมื่อน�าไปทดสอบด้วยหาค่า 

LSD พบว่า

ด ้านการก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของ 

สถานศึกษา

ผู้ที่มีอายุการท�างานน้อยคือในช่วง 5-10 ปีจะมี

ปัญหาการด�าเนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษา            

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ด้านการก�าหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาน้อยกว่าผู้ที่มีอายุการท�างาน

นานเกินกว่า 15 ปี แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ 0.05
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สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 12

ด้านการจัดท�าระบบบริหารสารสนเทศ   

ผูท้ีม่อีายกุารท�างานในช่วง  11-15 ปี จะมปัีญหา

การด�า เนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษา  

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 12 ด้านการจดัท�าระบบบรหิาร

สารสนเทศมากกว่าผู้ที่มีอายุ   การท�างานนานกว่า 15 ปี 

แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา

ผูท้ีม่อีายกุารท�างานในช่วง  11-15 ปี จะมปัีญหา

การด�า เนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษา  

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 12  ด้านการจดัให้มกีารตดิตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  น ้อยกว ่าผู ้ที่มีอาย ุ

การท�างานนานกว่า 15 ปี แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ 0.05

ด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อย่างต่อเนื่อง

ผูท้ีม่อีายกุารท�างานในช่วง  11-15 ปี จะมปัีญหา

การด�า เนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษา  

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ด้านการจัดให้มีการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอย ่างต ่อเนื่องมากกว่าผู ้ที่มีอาย ุ

การท�างานนานกว่า 15 ปี แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ 0.05

7.	สรุป	อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ

อภิปรำยผลกำรวิจัย 

จากการศึกษาเรื่องสภาพปัญหาการด�าเนินงาน 

การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 12 นี้  

มีประเด็นหนึ่งที่พบว่าน่าสนใจคือ  สภาพปัญหา 

การด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2553 ของสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ทั้งใน

ภาพรวมและรายด้านทั้ง 8 ด้าน คือ ด้านการก�าหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการจัดท�าแผน

พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งสู่คุณภาพ

ตามมาตรฐาน ด้านการจัดท�าระบบบริหารสารสนเทศ 

ด้านการด�าเนนิงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของ

สถานศึกษา ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการ

จัดท�ารายงานประจ�าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ

ภายในและด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อย่างต่อเนือ่งล้วนอยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง โดยพบว่าปัญหา

ส�าคญัอนัดบัหนึง่ของการด�าเนนิงานการประกนัคณุภาพ

การศึกษาภายใน  คือ งานด้านการจัดท�าระบบบริหาร

สารสนเทศรองลงมาคือ งานด้านการจัดให้มีการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา อันดับสามคือ งานด้าน 

การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 

การศกึษาของสถานศกึษา   ส่วนปัญหาทีส่�าคญัน้อยทีส่ดุ

คอื งานด้านการก�าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

สอดคล้องกับงานของไพสันติ์  ศรีแปง (2550) ที่พบ

ปัญหาในงานด้านการจัดท�าฐานข้อมูลประกันคุณภาพ

และงานวิจัยของกุศล  เทพศิริ (2550) ที่พบว่าปัญหา

ส�าคญัอนัดบัหนึง่คอืงานด้านการจดัท�าระบบสารสนเทศ

เช่นเดียวกัน

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่าระดบัความคดิ

เห็นต่อสภาพปัญหาการด�าเนินงานในการประกัน

คณุภาพการศกึษา ของผูบ้รหิารและครผููส้อนในโรงเรยีน

มัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 12 ไม่แตกต่างกันเมื่อตัวแปรต�าแหน่ง

แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากส่วนใหญ่ผู ้บริหาร 

ในสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 12 มีหน้าที่เป็นครูผู ้สอนด้วยและ 

สิ่งแวดล้อมในบริบทของโรงเรียนในสังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โดยรวมมีสภาพ

ใกล้เคียงกันมากจึงท�าให้ประสบการณ์ต่างๆ ที่ครูและ 

ผู ้บริหารรับทราบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ จึงไม่ 

แตกต่างกัน 

ส่วนผลการทดสอบสมมตฐิานทีพ่บว่าขนาดของ

โรงเรยีนทีแ่ตกต่างกนันัน้ มสีภาพปัญหาการด�าเนนิงานการ



115KKU  Institutional Research. 2013; 1(2)

ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 12  

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยสถานศึกษา 

ที่มีขนาดเล็กกว ่ามีแนวโน้มที่จะมีป ัญหามากกว่า 

สถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่กว่า โดยสถานศึกษาที่มีขนาด

ใหญ่พิเศษมีปัญหาการด�าเนินงานการประกันคุณภาพ 

การศกึษาน้อยทีส่ดุซึง่งานวจิยัของอศัรายทุธ ศรใีจอนิทร์ 

(2552) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับสถานศึกษาขนาดเล็กไว้

ว่า “สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรยีนประถมศกึษาขนาด

เล็กแบบรวมเรียนค่อนข้างจะเป็นปัจจัยเอื้อและเป็น

โอกาสโดยเฉพาะด้านสังคมวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี 

และด้านการเมืองและกฎหมาย มีความสอดคล้อง 

เชื่อมโยงของการมีส ่วนร่วมในชุมชน และการใช้

นวัตกรรมเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู ้ในท้องถิ่นโดยมี

กฎหมายทางการศึกษาหลายฉบับที่ เป ็นเครื่องมือ

สนบัสนนุแต่มปัีจจยัทีเ่ป็นอปุสรรคคอื ในด้านเศรษฐกจิ

ที่ทุกภาคส่วนยังไม่สามารถที่จะสนับสนุนงบประมาณ

ด้านการศึกษาแก่นักเรียนทุกด้านอย่างพอเพียงและยังมี

จุดอ่อนเกี่ยวกับการขาดบุคลากรที่มีความรู้ความถนัด 

ในวิชาเอก” นอกจากนี้จากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่า 

สถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดมีระบบการจัดการ

สารสนเทศที่ไม่ดีจึงน่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท�าให ้

มีปัญหาในการด�าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายใน อย่างไรก็ตาม Bugg (2000) เห็นว่า 

แม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กหรือโรงเรียนในชนบท 

ก็สามารถใช้กระบวนการประกันคุณภาพเพื่อเป็นการ

กระตุ้นการพัฒนาโครงสร้างการบริหารให้ดีกว่าเดิมได้

เมือ่ตวัแปรประสบการณ์ในการท�างานแตกต่างกนั 

พบว่าในภาพรวมผูบ้รหิารและครมูรีะดบัความคดิเหน็ต่อ

สภาพปัญหาการด�าเนนิงานการประกนัคณุภาพการศกึษา

ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าระดับ 

ความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการด�าเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาด้านการก�าหนดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาด้านการจัดท�าระบบบริหารสารสนเทศ   

ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

และด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง 

ต่อเนื่องแตกต่างกัน ทั้งนี้ พบว่างานด้านการก�าหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้น ผู ้ที่มีอาย ุ

การท�างานน้อยคือในช่วงไม่เกิน 10 ปีจะมีปัญหา 

การด�าเนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษาน้อยกว่า

ผู้ที่มีอายุการท�างานนานเกินกว่า 15 ปี ทั้งนี้อาจเป็น 

เพราะเป็นคนรุน่ใหม่ทีไ่ด้รบัการศกึษาและข้อมลูเกีย่วกบั

การก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ

ข้อมูลของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม 

กฎกระทรวง พ.ศ. 2553 มามากกว่าคนรุ ่นเก่าส่วน 

ด้านการจัดท�าระบบบริหารสารสนเทศ  พบว่าผู้ที่มีอายุ

การท�างานในช่วง  11-15 ปี จะมีปัญหาการด�าเนินงาน 

ในการประกนัคณุภาพการศกึษา ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

มากกว่าผู้ที่มีอายุการท�างานนานกว่า 15 ปี นั้นเป็นเรื่อง

ทีน่่าสนใจเพราะสะท้อนให้เหน็ว่าในขณะนีค้นรุน่เก่าได้

หนัมาให้ความส�าคญักบัระบบบรหิารสารสนเทศมากขึน้ 

ส่วนผู้ที่มีระยะเวลาการท�างานในช่วง  11-15 ปีนั้น  

อาจมีภาระงานมากเพราะเป ็นระยะกลางๆ ของ 

การท�างานท�าให้หน้าที่และความรับผิดชอบมีมากขึ้น 

จึงมี เวลาให ้ความส�าคัญกับการจัดระบบบริหาร

สารสนเทศน้อยกว่าทุกกลุ่ม เช่นเดียวกับงานด้านการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการจัดให้มีการ

พฒันาคณุภาพการศกึษาอย่างต่อเนือ่ง ซึง่จากการทดลอง

วเิคราะห์แจกแจงข้อมลู (cross tab) สะท้อนให้เหน็ว่าผูท้ี่

มีอายุการท�างานนานกว่า 15 ปีจะอยู่ในระดับบริหาร 

เป็นสัดส่วนมากกว่าผู้ที่มีระยะเวลาการท�างานในช่วง  

11-15 ปี ดังนั้น นอกเหนือจากความกระตือรือร้นของ 

ผูท้ีม่ปีระสบการณ์การท�างานนานแล้วเหตผุลอกีประการ

หนึ่งอาจเป็นเพราะภาระหน้าที่หลักของผู ้ที่มีอาย ุ

การท�างานนานกว่า 15 ปี อาจมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์

กับการท�างานด้านการจัดท�าระบบบริหารสารสนเทศ

ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการจัด

ให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 

ผู้ที่มีระยะเวลาการท�างานในช่วง  11-15 ปี

ข้อเสนอแนะ

ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส�าคัญกับ 

การด�าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 12

โดยเฉพาะงานด้านการจัดท�าระบบบริหารสารสนเทศ 

ด้านการตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา และงานด้าน

การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษาให้มากขึ้น โดยควรมีการ

ติดตามประเมินผลเพื่อตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและ

แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ  ซึ่งการศึกษา 

ดังกล่าวนอกเหนือจากได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหา

และแนวทางในการแก้ไขปัญหา ยังเป็นแนวทางหนึ่งใน

การประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับ

ทราบและเข้าใจมากยิ่งขึ้น อาจท�าให้ได้รับความร่วมมือ

ในการด�าเนนิงานมากขึน้กว่าปัจจบุนั  และ ส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 12 ควรให้ความส�าคัญ

กับการช่วยเหลือสถานศึกษาขนาดเล็กในการด�าเนินงาน 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตาม 

กฎกระทรวง พ.ศ. 2553 ให้มากขึ้น เพื่อช่วยเหลือและ

แก้ไขปัญหาทีส่ถานศกึษาอาจก�าลงัประสบอยูใ่นปัจจบุนั

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา  

เขต 12 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาเชิงลึก 

ในการด�าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศกึษาตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2553 ของสถานศกึษา

ขนาดเล็กในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) เพื่อหา

ปัญหา แนวทางช่วยเหลือและวิธีการแก้ไขปัญหาที ่

สถานศึกษาต้องประสบอยู่ในปัจจุบัน และควรศึกษา

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา

ในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและด้านการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและงานด้านการประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป

8.	กิตติกรรมประกำศ

งานวิจัยฉบับนี้ส�าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์

ช่วยเหลือแนะน�าเป็นอย่างดีจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.วีระยุทธ  ชาตะกาญจน์ ประธานที่ปรึกษา ดร.รอยพิพ์ใจ  

เพชรกลุ ดร. นพรตัน์  ชยัเรอืง  ดร.สรุพงศ์  เอือ้ศริพิรฤทธิ์  

กรรมการทีป่รกึษา ทกุท่านทีใ่ห้ค�าแนะน�าและ ท�าให้งาน

วิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้น  

ขอขอบคุณผู ้อ�านวยการนิวัฒน์ พูลจันทร์  

ผู ้อ�านวยการโรงเรียนควนขนุน ผู ้อ�านวยการอนันต์  

 หนพูฒัน์ ผูอ้�านวยโรงเรยีนหารเทารงัสปีระชาสรรค์ และ

รองผูอ้�านวยการไพรชั  ขวญัศร ีรองผูอ้�านวยการโรงเรยีน

พัทลุงที่ได้ให้ความกรุณาในการตรวจสอบเครื่องมือ 

ในการวิจัย

ขอบคุณ คุณโชคชัย  มาละมัย  เจ้าหน้าที่งาน

วิทยบริการโรงเรียนควนขนุนที่ได้ให้ความอนุเคราะห์

ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 12 

และขอบคณุเพือ่นๆนกัศกึษาทกุท่านตลอดจน

เจ้าหน้าที่ประจ�าบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช ที่ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ในการจัด

ท�างานวิจัย ให้ข้อมูลและให้ความช่วยเหลือทุกท่าน 

ที่ท�าให้งานวิจัยฉบับนี้ประสบความส�าเร็จ ตลอดจน 

ผู้ที่ไม่ได้เอ่ยนามขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 

9.	เอกสำรอ้ำงอิง

(1) วชิาการ, กรม. 2544. หลกัสตูรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน	

พุทธศักรำช	2544. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ ฯ.

(2) วันทยา  วงศ์ศิลปะภิรมย์. 2545. ชูดอบรมผู้บริหำร	:	

ประมวลสำระ	 บทที่ 	 4	 กำรประกันคุณภำพ	

กำรศึกษำ.	ม.ป.ท: ม.ป.พ.
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ศำสนำและศิลปวัฒนธรรมเขตกำรศึกษำและ	

ผู้ช่วยศึกษำธิกำรจังหวัด. ม.ป.ท.

(5) สัมฤทธิ์  กางเพ็ง.  2544. การพัฒนาระบบ 

การประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา: 

ยุทธศาสตร์ส�าคัญเพื่อเตรียมรับการประเมิน

ภายนอก. วำรสำรวิชำกำร. 9 (22) : 18-24 

(6) อศัรายทุธ  ศรใีจอนิทร์. 2552. กำรน�ำเสนอกลยทุธ์

กำรบรหิำรงำนวชิำกำรตำมระบบกำรประกนัคณุภำพ

กำรศึกษำในโรงเรียนประถมศึกษำขนำดเล็ก	
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ตัวชี้วัดความส�าเร็จตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินงาน
ที่เป็นเลิศ
Key Performance indicatiors for Education Criteria for performance 
Excellence

ภาวนา  กิตติวิมลชัย

1 ส�านักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
pawana@kku.ac.th,043-202192

บทคัดย่อ 

	 ในการศกึษาวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์คอื	1)		ก�าหนดตวัชีว้ดัผลลพัธ์	(KPIs)		การด�าเนนิตามเกณฑ์คณุภาพ

การศึกษาเพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	 2)	 ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการน�าเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษา	

เพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศไปสู่การปฏิบัติ	 3)	ก�าหนดกลยุทธ์และแนวทางในการน�าเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

เพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศไปสู่การปฏิบัติอย่างได้ผล	 	 ผลจากการวิจัยสามารถจ�าแนกตัวชี้วัดผลลัพธ์	 (KPIs)			

การด�าเนินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	(EdPEx)		ออกเป็น		6	ด้าน		จ�านวน	77	ตัวชี้วัด	

ได้แก่	1)	ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน		ก�าหนดตัวชี้วัดที่ส�าคัญได้จ�านวน	11	ตัวชี้วัด		2)	ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้น

ลูกค้า	ก�าหนดตัวชี้วัดที่ส�าคัญได้จ�านวน	10	ตัวชี้วัด		3)		ผลลัพธ์การด�าเนินการด้านงบประมาณ	การเงินและตลาด	

ก�าหนดตัวชี้วัดที่ส�าคัญได้จ�านวน	14	ตัวชี้วัด	 	 4)	 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน	ก�าหนดตัวชี้วัดที่ส�าคัญได	้

จ�านวน	15	ตัวชี้วัด		5)	ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ	ก�าหนดตัวชี้วัดที่ส�าคัญได้	15	ตัวชี้วัด		6)	ผลลัพธ์

ด้านภาวะผู้น�า		ก�าหนดตัวชี้วัดที่ส�าคัญได้จ�านวน		12	ตัวชี้วัด				

	 ปัญหาและอุปสรรคในการน�าเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศไปสู่การปฏิบัติ	

จ�ำแนกเป็นออกเป็น 6 ด้ำน  ได้แก่ (1)	ด้ำนผูบ้รหิำร  ทีย่งัไม่เหน็ควำมส�ำคญัของกำรประกนัคณุภำพ  ขำดกำรพฒันำ

และปรบัปรงุตามผลการประเมนิ		ขาดการก�ากบัตดิตามผลการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง			ขาดทมีงานทีม่ปีระสบการณ์

ในการจดัการระบบคณุภาพ	ไม่มคีวามรูด้้านระบบคณุภาพ	และมุง่เน้นคะแนนมากกว่าการปรบัปรงุ	(2) ด้ำนคณำจำรย์		

ไม่ได้รับการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	 (EdPEx)	อย่างทั่วถึงท�าให้ไม่เข้าใจเกณฑ์	

ไม่สามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนตามเกณฑ์	 	 ไม่มีเวลา/ภารกิจเยอะ	 ไม่เห็นความส�าคัญของเกณฑ์คุณภาพ	

การศึกษาเพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	(EdPEx)	(3)	ด้ำนผู้ปฏิบัติงำน	 	ขาดประสบการณ์ในการบริหาร	 เปลี่ยนตัว	

ผู้รับผิดชอบ	ขาดความเข้าใจในกระบวนหลักที่ส�าคัญ	ไม่มีอ�านาจในการตัดสินใจท�าให้ต้องรอรับค�าสั่ง	ไม่เคยได้รับ

การฝึกอบรม	 (4)	ด้ำนนโยบำย	 	 ไม่เข้มงวดและเอาจริง	 ไม่มีบทลงโทษส�าหรับผู้ไม่ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	 	มีการ

เปลี่ยนแปลงบ่อยมาก	 (5)	ด้ำนงบประมำณ	 	 ไม่มีงบประมาณสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพขาดงบประมาณ	

สนับสนุนในการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	

(EdPEx)	 มหาวิทยาลัยเพิ่มงานแต่ไม่เพิ่มงบประมาณให้ไม่มีแรงจูงใจด้านงบประมาณ (6) ด้ำนเกณฑ์คุณภำพ	

การศึกษาเพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	 (EdPEx)	มีเนื้อหาและขั้นตอนการปฏิบัติที่มากเกินไป	มีศัพท์เทคนิคที่ต้อง

KKU  isr.j. 2013; 1 (2) : 117-128
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ตีความหมายตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	(EdPEx)		เกณฑ์บางหัวข้อไม่สามารถปฏิบัติ

ได้เนื่องจากไม่สอดคล้องกับบริบทองค์กร	ขาดตัวอย่างที่ดีในการน�าไปปฏิบัติ

	 กลยุทธ์ในการน�าเอาน�าเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศไปสู่การปฏิบัติที่ส�าคัญ

ได้แก่		1)	การให้ความรู้	(Knowledge)			2)	การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	

(EdPEx)	อย่างตรงไปตรงมาและจัดท�าแผนปรับปรุง		3)	จัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด�าเนินงานตามเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	 (EdPEx)	 4)	 จัดตั้งทีมที่ปรึกษา	 	 5)	 การจัดการความรู้และค้นหา	

แนวปฏิบัติที่ดี	 	 	 6)	 การสร้างแรงจูงใจ	 	 การยกย่องเชิดชูให้รางวัลหน่วยงานที่พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพ	

การศึกษาเพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	(EdPEx)	อย่างก้าวกระโดด	

														

Abstract

	 The	purpose	 of	 this	 research	were	 to	 1)	 develop	 indicators	 for	Education	Criteria	 for	 performance		

Excellence	(KPIS)	2)	to	study	the	problems	to	implementation	of	Education	Criteria	for	performance	Excellence	

3)	Develop	strategy	and	approach	to	implementation	of	Education	Criteria	for	performance	Excellence.	

	 The	results	of	the	research	can	identify	indicators	of	results	(KPIs)	77	indicators,	including:

	 	 1.		 Results	in	student	Learning	Outcomes	11	indicators.

	 	 2.		 Results	in	customer-Focused	Outcomes	12	indicators.

	 	 3.		 Results	in	budgetary,	Financial,	and	Market	Outcomes	14	indicators.

		 	 4.		 Results	in	workforce-Focused	Outcomes	15	indicators.

		 	 5.		 Results	in	process	Effectiveness	Outcomes	15	indicators.

	 	 6.		 Results	in	leadership	Outcomes	12	indicators.

	 The	problems	 to	 implementation	of	Education	Criteria	 for	 performance	Excellence.	Classified	 into		

six	 areas:	 (1)	The	 executive	 :	 not	 yet	 realize	 the	 importance	 of	 quality	 assurance.Lack	of	 development	 and		

improvement	 of	 the	 assessment	 results,	 Lack	 of	monitoring	 and	 performance	 continuously,	 Lack	 of	 team		

experience	 in	 the	 quality	management	 system.	Not	 yet	 understanding	 of	 the	 quality	 system	 and	Focus	 on		

assessment	scores	than	Quality	improvement.	(2)	The	faculty	:	not	yet	training	criteria	and	not	yet	understanding	

quality	system	as	well	as	work	hard.	(3)	Staff	:	No	experience	in	corporate	management	and	not	yet	understanding	

of	key	processes.	(4)	Policy	:	Not	strict	and	serious.There	are	no	penalties	for	not	operated	continuously	and		

changed	often.	(5)	Budget	:	Without	budget	to	support	quality	assurance,	Lack	of	funding	support	for	training	and	

development	activities	on	the	basis	of	quality,	but	not	to	increase	university	EdPEx	budget.	(6)	Criteria	EdPEx	:	

A	difficult	and	very	content,	Has	to	be	interpreted	on	the	basis	of	technical	terms.	Some	of	the	topics	can	not	be	

treated	because	they	do	not	comply	with	the	corporate	context,Lack	of	good	examples	in	implementation.

	 strategy	and	approach	to	implementation	of	Education	Criteria	for	performance	Excellence	in	to	actions	

include:	1)	Awareness	Knowledge.	2)	Self-assessment	basis	EdPEx	very	straightforward	and	plans.	3)	Formed		

a	committee	evaluated	the	performance	criteria	EdPEx	4)	establishment	of	the	Advisory	Committee	5)	Knowledge	

management,	and	search	for	the	best	practices	6)	motivation	and	glorify	the	agency	to	award	quality	criteria	EdPEx.

ค�ำส�ำคัญ:  ตัวชี้วัด,	การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ,	ปัญหา

Keywords:  Key	performance	Indicators,	Education	Criteria	for	Performance		Excellence,	problem
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1. บทน�ำ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่นมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาคณุภาพ

การศึกษาให้ได้มาตรฐานระดับสากล	 และยกระดับ	

การประกันคุณภาพด้วยการน�าเอาเกณฑ์การพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	 (PMQA)	มาใช้เป็น

แนวทางในการยกระดับคุณภาพของสถาบัน	คณะและ

ระดับหน่วยงาน	ในปี	พ.ศ.	2549		จนกระทั่งปี	พ.ศ.	2552		

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	มีความ

มุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ไทยให้ทัดเทียมและได้รับการยอมรับในระดับสากล		

จึงได้น�าเอาเครื่องมือพัฒนาคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ	

ในระดับสากลว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ	มุ่งสู่

ความเป็นเลิศ	 นั่นคือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ	

การด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	:	EdPEx	(Education	criteria	for		

performance	 	Excellence)	 	มาเป็นกรอบในการบริหาร

จัดการการศึกษาของอุดมศึกษาไทย	 โดยมอบหมายให้

คณะอนุกรรมการพฒันาเกณฑ์การศกึษาสู่ความเปน็เลิศ	

โดยการแปลและเรียบเรียงเกณฑ์คุณภาพการศึกษา	

เพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ	 (2009-2010	The	Baldrige		

National	 Quality	 Program	 :	 Education	 criteria	 for		

performance	 	 Excellence)	 โดยมุ ่งหวังให้สถาบัน

อดุมศกึษาใช้เป็นคูม่อืและแนวทางในการพฒันาคณุภาพ

การจัดการศึกษา		

(ที่มา:	คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	

2552-2553,	ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)			

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นความส�าคัญ

ของการพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศ	 จึงได้เข้าร่วม

โครงการน�าร่องเพื่อพัฒนาคุณภาพสู ่ความเป็นเลิศ		

ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา	15	แห่ง	ได้แก่	(1)	จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั	(2)	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี	

(3)	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ	ี(4)	มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	(5)	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

สุรนารี	 (6)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ (7)	มหาวิทยาลัย

นเรศวร	(8)	มหาวิทยาลัยมหิดล	(9)		มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภูเก็ต	 (10)	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 (11)	มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร ์ 	 (12)มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี		

(13)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	(14)	มหาวิทยาลัยแม่โจ้		และ	

(15)	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	ในระยะแรกของการเข้าร่วม

โครงการพฒันาคณุภาพสูค่วามเป็นเลศิด้วยเกณฑ์คณุภาพ

การศึกษาเพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	 (EdPEx)	 นั้น	

มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะท�างานและผู้เชี่ยวชาญที่มี	

ความรูด้้านเกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพือ่การด�าเนนิการที่

เป็นเลศิ	(EdPEx)	เพือ่ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละประสบการณ์

ให้กับผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย		คณะวิชาและ

หน่วยงาน	และประเมินตนเองตามเกณฑ์ฯเพื่อน�าเอาผล

การประเมินไปจัดท�าแผนพัฒนาและปรับปรุงผลการ

ด�าเนนิงานสูค่วามเป็นเลศิอย่างก้าวกระโดด	ขณะเดยีวกนั

กพ็ฒันาศกัยภาพของผูต้รวจประเมนิคณุภาพภายในและ

บุคลากรทุกระดับไปพร้อมๆกัน	 	ตลอดระยะเวลา	 3	ปี	

(2552-2554)	 ของการน�าเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษา	

เพือ่การด�าเนนิงานทีเ่ป็นเลศิไปปฏบิตั	ิส่งผลให้คณะวชิา

และหน่วยงานมีผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้นเป็นล�าดับ	

(รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะและหน่วยงาน	

ปีการศึกษา	 2552-2554	และผลการปฏิบัติราชการของ

คณะและหน่วยงานประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2552-2554)		

แม้ว่าในภาพรวมของการน�าเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

เพือ่การด�าเนนิงานทีเ่ป็นเลศิมาใช้เป็นกรอบในการบรหิาร

จัดการคุณภาพการศึกษาและมีพัฒนาการด้านผลการ

ด�าเนินงานที่ดีขึ้นเป็นล�าดับ	 แต่ในการน�าเอาเกณฑ์ฯ		

ดังกล่าวมาใช้ก็พบว่ามีปัญหาที่ส�าคัญ		2	ประการคือ	

1.	 ความเข้าใจเนื้อหาของเกณฑ์คุณภาพการ

ศึกษาเพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	(EdPEx)	ที่แตกต่างกัน		

2.	 คณะวิชาแสดงผลลัพธ์การด�าเนินงาน	

ไม่สอดคล้องกบัเกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพือ่การด�าเนนิงาน
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ทีเ่ป็นเลศิ	(EdPEx)		และไม่สะท้อนให้เหน็ถงึประสทิธผิล

การปฏบิตังิานทีมุ่ง่สูค่วามเป็นเลศิและการปรบัปรงุอย่าง

ก้าวกระโดด	(สรปุผลการสมัมนาผูต้รวจประเมนิคณุภาพ

ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น)	คณะวิชามีข้อจ�ากัดและ

ขาดประสบการณ์ในการมองหาหรือก�าหนดตัวชี้วัดผล

ลัพธ ์การด�าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา	

เพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	(EdPEx)	รวมทั้งการยึดติด

กับตัวบ่งชี้คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา	 (สกอ.)	และ

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของ	สมศ.	ท�าให้

ละเลยตวัชีว้ดัทีส่�าคญัทีจ่ะพฒันาคณะวชิาสูค่วามเป็นเลศิ

และการเทียบเคียงกับคู ่แข่งที่ส�าคัญทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ		

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

2.1		ก�าหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์	(KPIs)		การด�าเนิน

ตามเกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพือ่การด�าเนนิงาน	ทีเ่ป็นเลศิ		

(EdPEx)					

2.2		ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการน�าเอา

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	

(EdPEx)	ไปสู่การปฏิบัติ	

2.3		ก�าหนดกลยุทธ์และแนวทางในการน�าเอา

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	

(EdPEx)	ไปสู่การปฏิบัติ	อย่างได้ผล			

3. วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

3.1	ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง	ประกอบด้วย	

ผู ้บริหารคณะวิชา	 คณาจารย์	 บุคลากรผู้ที่ปฏิบัติงาน	

ด้านการประกันคุณภาพ	 	 ผู ้ตรวจประเมินคุณภาพ		

รวม	315	คน		

3.2	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรวจิยั	เป็นแบบสอบถาม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	(EdPEx)		ที่ผู้วิจัย

พฒันาขึน้	จ�าแนกเป็น	6	ด้าน	ได้แก่	(1)	ผลลพัธ์ด้านผูเ้รยีน	

(2)	 ผลลัพธ์ด้านการมุ ่งเน้นลูกค้า	 (3)	 ผลลัพธ์ด้าน	

งบประมาณ	 การเงินและตลาด	 (4)	 ผลลัพธ์ด้านการ	

มุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน	(5)	ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลองค์กร	

(6)	ผลลัพธ์ด้านการน�าองค์กร

3.3 กำรรวบรวมข้อมลู	ใช้วธิกีารส่งแบบสอบถาม

ไปยังกลุ่มตัวอย่าง	 315	คน	และการสัมภาษณ์ตัวแทน

คณบดี	 	ตัวแทนคณาจารย์	ตัวแทนคณะกรรมการตรวจ

ประเมินและตัวแทนบุคลากร	รวม	20	คน

3.4 ขั้นตอนกำรวิจัย

 3.4.1 ขัน้ตอนกำรก�ำหนดตวัชีว้ดัผลลพัธ์  

	 	 (1)	 จัดท�าร่างแบบสอบถามตัวชี้วัด	

ผลลพัธ์	โดยรวบรวมจากตวัชีว้ดัการประเมนิคณุภาพของ	

สกอ.	 สมศ.	 ก.พ.ร.	 ตัวชี้วัดระดับความส�าเร็จของ	

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	 (PMQA)		

ตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับสากล	 (World	

University	Ranking)	ได้ตัวชี้วัดจ�านวน	166	ตัวชี้วัด

	 	 (2)		 หาค ่ าความเที่ ยงตรงของ

แบบสอบถาม	

	 	 (3)		 ผูเ้ชีย่วชาญพจิารณากลัน่กรอง

ตัวชี้วัด	ครั้งที่	1	

	 	 (4)	 ส�ารวจความคิดเห็นจากกลุ่ม

ตวัอย่าง	และน�าเสนอผลการส�ารวจให้ผูเ้ชีย่วชาญพจิารณา

	 	 (5)	ผู้เชี่ยวชาญพิจารณากลั่นกรอง

ตัวชี้วัด	ครั้งที่	2

 3.4.2 ขัน้ตอนกำรศกึษำปัญหำและอปุสรรค

	 	 (1)	 จ�าแนกปัญหาออกเป็น	6	ด้าน

ได้แก่	 ด ้านผู ้บริหาร	 ด้านคณาจารย์	 ด ้านบุคลากร		

ด้านนโยบาย	ด้านงบประมาณ	และด้านเกณฑ์คุณภาพ	

การศึกษาเพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	(EdPEx)

	 	 (2)	 ส�ารวจปัญหาจากกลุม่ตวัอย่าง

และการสัมภาษณ์		

	 	 (3)	 แจกแจกความถีข่องปัญหาและ

อุปสรรค

	 3.4.3	 ขั้นตอนการก�าหนดกลยุทธ์การน�า

เอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	

(EdPEx)	ไปสู่การปฏิบัติ	มี	4	ขั้นตอนดังนี้	

	 	 (1)	 วิเคราะห์จุดแข็งและโอกาส	

ในการพัฒนา
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	 	 (2)	 ทบทวนกลยุทธ ์การน�าเอา

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	

(EdPEx)	ไปสู่การปฏิบัติของรอบปีที่ผ่านมา

	 	 (3)	 ก� าหนดวัตถุประสงค ์และ	

เป้าหมายในการแก้ปัญหา

	 	 (4)	 ก�าหนดกลยทุธ์จากสภาพปัญหา

และการบรรลุวัตถุประสงค์จากต้นเหตุปัญหา

4. วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล

4.1	 วเิคราะห์หาค่าความเทีย่งตรงของแบบสอบถาม

โดยการหาค่า	IOC	(Index	of	item	objective	congruence)	

ของตัวชี้วัดที่ผู ้วิจัยก�าหนดขึ้นจ�านวน	 166	 ตัวชี้วัด		

โดยผู ้เชี่ยวชาญ	 (จ�านวน	 5	 คน)	 แสดงความคิดเห็น	

(1=เห็นด้วย,	0=ไม่แน่ใจ,	-1=ไม่เห็นด้วย)		พบว่าตัวชี้วัด

ทั้งหมดมีค่า	 IOC	มากว่า	 0.50	 ขึ้นไป	 และมีค่า	 IOC		

รวมเท่ากบั	0.92	ถอืว่ามคีวามเทีย่งตรงและสามารถน�าไป

จัดเก็บข้อมูลได้

4.2	 วิ เคราะห์ข ้อมูลเพื่อคัดเลือกตัวชี้วัด	

ทีส่อดคล้องกบัเกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพือ่การด�าเนนิงาน

ที่เป็นเลิศ	 (EdPEx)	 ครั้งที่	 1	 โดยผู้เชี่ยวชาญ	 (15	 คน)															

มคีวามเหน็ให้ตดัออกมากกว่าร้อยละ	70	(ตวัชีว้ดัทัง้หมด 

166 ตัว ตัดออก 44 ตัวชี้วัด คงเหลือตัวชี้วัดที่ใช้ในการ

ส�ารวจ 122 ตัวชี้วัด)

4.3	 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับ

คืนมาจากกลุ่มตัวอย่างในการพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัด	

จ�านวน	122	ตัวชี้วัด	พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นให้	

ตัดออกมากกว่าร้อยละ	70		จ�านวน	42	ตัวชี้วัด	และให้คง

ไว้จ�านวน	80	ตัวชี้วัด					

4.4	 น� า เสนอผลการวิ เคราะห ์ข ้อมูลให	้

ผู้เชี่ยวชาญ	 (15	 คน)	 พิจารณาตัดสินคัดเลือกตัวชี้วัด	

ในครั้งที่	2	ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย

4.5	วิ เคราะห์ข ้อมูลหาความถี่และร้อยละ	

ของตัวชี้วัดที่ผู ้เชี่ยวชาญมีความเห็นให้คงไว้มากกว่า	

ร้อยละ	 80	 ขึ้นไป	 พบว่ามีความเห็นให้คงไว้มากว่า	

ร้อยละ	80	จ�านวน	77	ตัวชี้วัด	และตัดทิ้ง	45	ตัวชี้วัด					

4.6	วิเคราะห์หาความถี่ของปัญหาอุปสรรค		

ข้อเสนอแนะจากกลุม่ตวัอย่าง	104	คนทีต่อบแบบสอบถาม

พบว่าได้แสดงความคิดเห็น	 จ�านวน	 67	 คน	 (64.42%		

ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด)	

ตำรำงที่ 1	 ตารางแจกแจกความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและ

อุปสรรค

ปัญหำอุปสรรค ควำมถี่ ร้อยละ

ด้านผู้บริหาร 38 30.65

ด้านบุคลากร 29 23.39

ด้านด้านเกณฑ์	EdPEx 26 20.97

ด้านนโยบาย 12 9.68

ด้านคณาจารย์ 11 8.87

ด้านงบประมาณ 8 6.45

รวมควำมถี่ 124 100

5.   สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ

5.1	ผลจากการวิจัยสามารถจ�าแนกตัวชี้วัด	

ผลลัพธ์ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินงาน	

ที่เป็นเลิศ	(EdPEx)	ออกเป็น	6	ด้าน	รวม	77	ตัวชี้วัด	

	 (1) ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู ้ของผู ้ เรียน  

(11 ตัวชี้วัด)

1.	 เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาชั้นปีที่	 1		

ที่เพิ่มขึ้น	

2.	 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท�า

3.	 ร ้อยละของบัณฑิตที่สอบผ ่าน	

ใบประกอบวิชาชีพ

4.	 ร ้ อยละของนักศึกษาที่ ส� า เ ร็ จ	

การศึกษาตามระยะเวลาที่ก�าหนดของหลักสูตร

5.	 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา	

ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต	ิ

ที่มีคุณภาพ

6.	 จ�านวนผลงานวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ

7.	 จ�านวนศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลใน

ระดับชาติและนานาชาติทุกประเภท	

8.	 จ�านวนผลงานวิจัยในชั้นเรียน	

9.	 ร้อยละผลงานวิชาการหรือต�ารา	

ที่ได้รับการรับรองคุณภาพต่ออาจารย์ประจ�า	



122 ตัวชี้วัดความส�าเร็จตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ

10.	ร้อยละของบัณฑิตที่ศึกษาต่อ

11.	ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต	

 (2) ผลลพัธ์ด้ำนกำรมุง่เน้นลกูค้ำ (10 ตวัชีว้ดั)

1.	 ความพึงพอใจของผู ้เรียนที่มีต่อ

ปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดสภาพแวดล้อม

2.	 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้

บริการในด้านต่างๆแก่นักศึกษา

3.	 กิ จกรรมการพัฒนาบัณฑิ ตที่	

พึงประสงค์/การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์	

ทางวิชาการและวิชาชีพ	

4.	 ความพึงพอใจของศิษย์เก่าในการ

ให้บริการด้านต่างๆ	

5.	 การจดัการข้อร้องเรยีนของนกัศกึษา	

(ข้อร้องเรียนที่ลดลง/ข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข	

อย่างประสิทธิภาพ)

6.	 ร้อยละความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

7.	 สัดส่วนของอาจารย ์ประจ�าต ่อ

จ�านวนนักศึกษา	

8.	 จ�านวนทนุการศกึษาทีใ่ห้กบัผูเ้รยีน

9.	 จ�านวนนักศึกษาที่ไปศึกษาดูงาน

หรือท�ากิจกรรมวิชาการที่ต่างประเทศ

10.	จ�านวนผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

ที่มาร่วมสอนหรือวิจัย	

 (3) ผลลพัธ์กำรด�ำเนนิกำรด้ำนงบประมำณ 

กำรเงิน และกำรแข่งขัน  (14 ตัวชี้วัด)

1.	 งบประมาณที่ได้รับ	 (จ�าแนกเป็น

เงินแผ่นดินและเงินรายได้)

2.	 รายได้ที่เกิดจากการบริการวิชาการ

และรายได้อื่นๆ	

3.	 อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ	

4.	 ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา	

5.	 จ�านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย

6.	 สัดส่วนจ�านวนเงินสนับสนุนงาน

วิจัยต่ออาจารย์ประจ�า

7.	 งบประมาณด้านการพฒันาบคุลากร

ที่ใช้จริง	(จ�าแนกตามกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน)			

8.	 งบประมาณด้านการพฒันานกัศกึษา

ที่ใช้จริง	(จ�าแนกตามกลุ่มผู้เรียน)

9.	 จ�านวนเงินในการจัดหาทรัพยากร

ต่างๆเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและสื่อการ

เรียนการสอน

10.	เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาที่รับเข้า	

11.	จ�านวนนักศึกษานานาชาติ	

12.	จ�านวนผู้สมัครเข้าศึกษาเข้าศึกษา

ในหลักสูตรต่างๆ	

13.	เงินทุนวิจั ยจากหน ่วยงานหรือ

องค์กรในต่างประเทศ	

14.	โครงการวิจัยที่ด�าเนินการร่วมกัน

กับองค์กรที่มีชื่อเสียง

 (4) ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงำน  

(15 ตัวชี้วัด)

1.	 ร ้อยละของความพึงพอใจและ	

ความผูกพันของบุคลากรที่มีองค์กร

2.	 ร ้อยละความพึงพอใจต่อระบบ	

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

3.	 จ�านวนข้อร้องเรียนของบุคลากร	

ที่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ

4.	 จ�านวนนวัตกรรมที่ เกิดจากการ

พัฒนางานของคณาจารย์และบุคลากร	

5.	 ร ้อยละของบุคลากรที่ผ ่านการ

ประเมินสมรรถนะและขีดความสามารถ	

6.	 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับรางวัล

ในระดบัชาตหิรอืนานาชาติ	(จ�าแนกตามกลุม่ผูป้ฏบิตังิาน)

7.	 ร้อยละของบคุลากรทีไ่ด้รบัการพฒันา

วิชาการวิชาชีพในต่างประเทศ	

8.	 ร้อยละของอาจารย์ชาวต่างชาติต่อ

อาจารย์ประจ�าทั้งหมด	

9.	 ร้อยละของอาจารย์ทีว่ฒุปิรญิญาเอก

ต่ออาจารย์ทั้งหมด	

10.	ร้อยละของอาจารย์ทีม่ตี�าแหน่งทาง

วิชาการต่ออาจารย์ทั้งหมด	

11.	ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษา

กรรมการวิชาการวิชาชีพในระดับหรือนานาชาติ	
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12.	ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับรางวัล

ผลงานวิชาการวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

13.	ร ้ อ ยละของบุ คล ากรที่ ไ ด ้ รั บ	

การตรวจสขุภาพประจ�าปี	(จ�าแนกตามกลุม่ผูป้ฏบิตังิาน)

14.	ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร

ที่มีต่อแผนการพัฒนาบุคลากร

15.	ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร

ด้านด้านสวัสดิการ	

	 (5) ผ ล ลั พ ธ ์ ด ้ ำ น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง

กระบวนกำร (15 ตัวชี้วัด)

1.	 ร้อยละความพึงพอใจของนกัศกึษา

ต่อประสิทธิภาพการสอน	(สกอ.)

2.	 ร ้ อ ย ล ะขอ งผล ง านวิ จั ย แ ล ะ	

งานสร้างสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อ	

อาจารย์ประจ�า	(ผลลัพธ์ของกระบวนการวิจัย)	(สมศ.)

3.	 ร ้ อ ย ล ะขอ งผล ง านวิ จั ย แ ล ะ	

งานสร้างสรรค์ที่น�ามาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา	

หรือพัฒนาสังคมและชุมชนต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�า	

(ผลลัพธ์ด้านกระบวนการวิจัย)	(สมศ.)

4.	 ร ้ อ ย ล ะขอ งผล ง านวิ จั ย แ ล ะ	

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร	

(ผลลัพธ์ด้านกระบวนการวิจัย)	(สมศ.)

5.	 ร้อยละของโครงการบรกิารวชิาการ

ทีต่อบสนองความต้องการของสงัคมและชมุชน	(ผลลพัธ์

ด้านกระบวนการบริการวิชาการ)	(สมศ.)

6.	 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับ

บรกิารวชิาการ	(ผลลพัธ์ด้านกระบวนการบรกิารวชิาการ)	

(ก.พ.ร.)

7.	 การลดต้นการผลิตของระบบงาน	

(ต้นทุนต่อหน่วยงาน/ต้นทุนในการผลิตบัณฑิต)	

8.	 การลดค่าใช้จ ่ายของระบบงาน		

(ระบบสาธารณูปโภค	ค่าตอบแทน		ค่าล่วงเวลา)	

9.	 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี

ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

10.	จ�านวนนวัตกรรมที่ เกิดจากการ

ปรับปรุงกระบวนการ	

11.	การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ	

12.	ความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล	

13.	หลั กสู ตรที่ ไ ด ้ ม าตรฐานและ	

การปรับปรุงหลักสูตร	

14.	สถติ	ิอบุตัเิหต	ุอบุตัภิยั		ภาวะฉกุเฉนิ	

ที่ลดลง

15.	ร้อยละของงบประมาณที่สามารถ

ประหยัดได้

 (6)  ผลลัพธ์ด้ำนภำวะผู้น�ำ (12 ตัวชี้วัด)

1.	 ร้อยละของการด�าเนนิงานตามแผน

ปฏิบัติราชการ	

2.	 ร้อยละของการบรรลเุป้าหมายตาม

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ	

3.	 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร	

ที่มีต่อการน�าองค์กร	

4.	 จ�านวนข้อร้องเรียนที่ลดลง			

5.	 ข้อร้องเรียนที่ได้มีการแก้ไขอย่างมี

ประสิทธิภาพ	

6.	 ระดบัผลการประเมนิผูร้หิาร	(คะแนน

เฉลี่ย)	(สมศ.)	

7.	 ผลการปฏบิตัริาชการตามค�ารบัรอง

การปฏิบัติราชการ	(ค่าเฉลี่ย)	

8.	 ผลการตรวจประเมนิคณุภาพภายใน	

(ค่าเฉลี่ย)

9.	 ผลลัพธ์ด้านการจัดการและบริหาร

ความเสี่ยง	(สกอ.)	

10.	สถติกิารร้องเรยีนด้านการพฤตกิรรม

และจรรยาบรรณ	(ผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากร)	

11.	ระดบัความเชือ่มัน่ด้านธรรมาภบิาล	

(ค่าเฉลี่ย)

12.	จ�านวนกิจกรรมสนับสนุนและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชน	

5.2 ปัญหำอปุสรรคในกำรน�ำเอำเกณฑ์คณุภาพ

การศึกษาเพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	 (EdPEx)	 ไปสู ่

กำรปฏิบัติ 

ด ้ำนผู ้บริหำร 	 1.ไม ่ เห็นความส�าคัญของ	

การประกันคุณภาพ	 2.ขาดการพัฒนาและปรับปรุง	

ตามผลการประเมนิ	3.ขาดการก�ากบัตดิตามผลการด�าเนนิ	
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งานอย่างต่อเนื่อง	 4.ขาดทีมงานที่มีประสบการณ์	

ในการจัดการระบบคุณภาพ	 5.ไม่มีความรู้ด้านระบบ	

คุณภาพ	6.มุ่งเน้นคะแนนมากกว่าการปรับปรุง

ด้ำนคณำจำรย์	 	 1.ไม่ได้รับการอบรมเกณฑ	์

คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	(EdPEx)	

อย่างทั่วถึงท�าให้ไม่เข้าใจเกณฑ์ไม่สามารถน�าไปปฏิบัต	ิ

ได้อย่างครบถ้วนตามเกณฑ์	 2.ไม่มีเวลา/ภารกิจเยอะ		

3.ไม ่ เห็นความส�าคัญของเกณฑ์คุณภาพการศึกษา	

เพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	(EdPEx)	4.เป็นภาระ

ด้ำนผู้ปฏิบัติงำน	 	 1.ขาดประสบการณ์ในการ	

บริหาร	 2.เปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบ	 3.ขาดความเข้าใจใน

กระบวนหลักที่ส�าคัญ	 4.ไม่มีอ�านาจในการตัดสินใจ	

ท�าให้ต้องรอรับค�าสั่ง		5.ไม่เคยได้รับการฝึกอบรม

ด้ำนนโยบำย	 	 1.ไม่เข้มงวดและเอาจริง	 2.ไม่มี

บทลงโทษส�าหรับผู้ไม่ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	 	3.มีการ	

เปลี่ยนแปลงบ่อยมาก	

ด้ำนงบประมำณ		1.ไม่มงีบประมาณสนบัสนนุ	

ด้านการประกันคุณภาพ	 2.ขาดงบประมาณสนับสนุน	

ในการฝึกอบรมและจดักจิกรรมพฒันาคณุภาพตามเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	(EdPEx)				

3.มหาวิทยาลัยเพิ่มงานแต่ไม่เพิ่มงบประมาณให้	 4.ไม่มี	

แรงจูงใจด้านงบประมาณ

ด้ำนเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนิน

งานทีเ่ป็นเลศิ	(EdPEx)	1.มเีนือ้หาและขัน้ตอนการปฏบิตัิ

ทีม่ากเกนิไป		2.มศีพัท์เทคนคิทีต้่องตคีวามหมายตามเกณฑ์	

3.เกณฑ์บางหัวข้อไม่สามารถปฏิบัติได้เนื่องจากไม่	

สอดคล้องกับบริบทองค์กร	4.ขาดตัวอย่างที่ดีในการน�า	

ไปปฏิบัติ

5.3 กลยุทธ์และแนวทำงกำรน�ำเอำ เกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	(EdPEx)	

ไปสู่กำรปฏิบัติ   

จากการวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสในการ

พัฒนา	 ความถี่ของสภาพปัญหา	 อุปสรรค	 และน�ามา

ก�าหนดเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและค้นหาทางเลือก

ในการบรรลุวัตถุประสงค์ในการน�าเอาเกณฑ์คุณภาพ	

การศึกษาเพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	 (EdPEx)	 ไปสู่	

การปฏบิตั	ิได้กลยทุธ์หรอืแนวทางในการด�าเนนิงาน	ดงันี้	

(1)	การให้ความรู	้(Knowledge)เกีย่วกบัเนือ้หาของ	เกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	(EdPEx)		

และการฝึกอบรม	 (training)	 แก่บุคลากรทุกระดับและ

ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี	 โดยหลักสูตรมีความ	

เหมาะสมทั้งด้านเนื้อหา	 เวลา	วิทยากรและการประเมิน

ประสทิธผิลของการฝึกอบรม		(2)การประเมนิตนเองตาม

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	

(EdPEx)	 อย่างตรงไปตรงมาเพื่อจัดท�าแผนปรับปรุง	

ตามผลการประเมินให้ครบถ้วนทุกหมวด	 โดยจัดล�าดับ

ความส�าคัญในการปรับปรุง	 (3)	 จัดตั้งคณะกรรมการ

ประเมินผลการด�าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

เพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	(EdPEx)		เพื่อก�ากับติดตาม

การน�าเอาผลการประเมินไปปฏิบัติให้ได้ผลอย่างจริงจัง		

(4)	 จัดตั้งคลินิก	 	ทีมที่ปรึกษา	ผู้เชี่ยวชาญ	หรือพี่เลี้ยง	

เพื่อให ้ค�าแนะน�าแก ่คณะผู ้บริหารและหน่วยงาน	

ในการน�าเอาเกณฑ์ฯไปสู่การปฏิบัติ	 (5)	 คัดเลือกคณะ	

หน่วยงานน�าร่องในการเป็นตัวอย่างในการน�าเอาเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศไปสู	่

การปฏิบัติ	 	 (6)	การจัดการความรู้และค้นหาแนวปฏิบัติ	

ที่ดี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กระบวนการที่ เป ็นเลิศ		

(7)	การสร้างแรงจงูใจ		การยกย่อง	เชดิชใูห้รางวลั		ก�าหนด

ระดับคะแนนรวมเป็นขั้นบันไดในการให้รางวัล	 (8)	 ใช	้

ผลการประเมินตามเกณฑ์ฯในการเชื่อมโยงกับผลการ

ประเมินผู ้บริหาร	 และควรมีการก�าหนดบทลงโทษ

ส�าหรับหน่วยงานที่ไม่ได้ด�าเนินงานอย่างจริงจัง		(9)	จัดท�า

คูม่อืแนะน�าเกณฑ์ให้เข้าใจง่ายและมอีงค์ความรูอ้อนไลน์	

สืบค้นได้	 รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดี	 (10)	 การศึกษาดูงาน

หน่วยงานที่ประสบความส�าเร็จด้านการบริหารจัดการ	

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

5.4 อธิปรำยผลกำรวิจัย

 5.4.1 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ตำมเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	 (EdPEx)	ผลจาก

การวิจัยพบว่าตัวชี้วัดตามเกณฑ์	 EdPEx	 เป็นตัวชี้วัด	

ในเชิงปริมาณทั้งหมด	สามารถวัดวิเคราะห์ค่าสถิติได้		

รวมทัง้สามารถเทยีบเคยีงผลการด�าเนนิงานกบัคูแ่ข่งหรอื

หน่วยงานที่มีบริบทคล้ายกันได้	และควรจ�าแนกผลลัพธ์

หรือผลการด�าเนินงานตามกลุ่มของผู้เรียน	กลุ่มผู้ปฏิบัติ

งาน		กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญ	
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  (1)  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้

ของผู ้ เรียน	 จะแสดงถึงประสิทธิผลของหลักสูตร	

การจัดการเรียนการสอน	การจัดกิจกรรมต่างๆ	ที่ท�าให้

เกิดคุณค่าต่อผู ้ เรียนและเป็นผลลัพธ์ที่ เชื่อมโยงกับ	

พันธกิจการจัดการเรียนการสอน	 เช่น	 เกรดเฉลี่ยของ

นักศึกษาชั้นปีที่	 1	 ที่เพิ่มขึ้น	 	 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้	

งานท�า	ร้อยละของบณัฑติทีส่อบผ่านใบประกอบวชิาชพี	

ร้อยละของนักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา	

ที่ก�าหนดของหลักสูตร	เป็นต้น

  (2)  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้น

ลูกค้ำ จะแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยด�าเนินการได้ดี	

มากน้อยเพียงใดในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เรียน

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 เช่น ความพึงพอใจของผู้เรียน	

ที่มีต่อปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู ้และการจัดสภาพ

แวดล้อม	 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ	

ในด้านต่างๆแก่นักศึกษา	กิจกรรมการพัฒนาบัณฑิตที่	

พงึประสงค์	การจดักจิกรรมเพือ่พฒันาประสบการณ์ทาง

วชิาการและวชิาชพีการจดัการข้อร้องเรยีนของนกัศกึษา	

ร้อยละความพงึพอใจ/ไม่พงึพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี		

สัดส่วนของอาจารย์ประจ�าต่อจ�านวนนักศึกษา	 	จ�านวน

ทุนการศึกษาที่ให้กับผู้เรียน	

  (3) ตัวชี้วัดผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำร

ด้ำนงบประมำณกำรเงิน และตลำด	 	 จะแสดงให้เห็นถึง

การบรหิารจดัการทรพัยากรทางการเงนิอย่างมปีระสทิธภิาพ		

ความมั่นคงทางการเงิน	ความท้าทายและโอกาสในการ

แข่งขัน	 เช่น	 งบประมาณที่ได้รับ	 รายได้ที่เกิดจากการ

บริการวิชาการและรายได้อื่นๆ	 อัตราการเบิกจ ่าย	

งบประมาณ	 ค่าใช้จ ่ายต่อหัวนักศึกษา	 จ�านวนเงิน

สนับสนุนงานวิจัย	 งบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากร

ที่ใช้จริง	 งบประมาณด้านการพัฒนานักศึกษาที่ใช้จริง	

จ�านวนเงินในการจัดหาทรัพยากรต่างๆ	 เพื่อสนับสนุน

การเรียนรู้ของนักศึกษาและสื่อการเรียนการสอน		เกรด

เฉลี่ยของนักศึกษาที่รับเข้า	 จ�านวนนักศึกษานานาชาติ	

จ�านวนผู ้สมัครเข้าศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ		

เงินทุนวิจัยจากหน่วยงานหรือองค์กรในต่างประเทศ	

โครงการวิจัยที่ด�าเนินการร่วมกันกับองค์กรที่มีชื่อเสียง	

  (4) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้น 

ผู้ปฏิบัติงำน จะแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยได้รักษา

สภาพแวดล้อมในการท�างาน	การสร้างบรรยากาศในการ

ท�างาน	 	สร้างการเรียนรู้และความผูกพันให้กับผู้ปฏิบัติ

งานมากน้อยเพียงใด	เช่น	ร้อยละของความพึงพอใจและ

ความผูกพันของบุคลากรที่มีองค์กร	 ร ้อยละความ	

พงึพอใจต่อระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิาน	จ�านวน

ข้อร้องเรียนของบุคลากรที่ได ้รับการแก้ไขอย่างมี

ประสทิธภิาพ	จ�านวนนวตักรรมทีเ่กดิจากการพฒันางาน

ของคณาจารย์และบุคลากร	 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน

การประเมนิสมรรถนะและขดีความสามารถ	ร้อยละของ

บุคลากรที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ		

ร้อยละของบคุลากรทีไ่ด้รบัการพฒันาวชิาการวชิาชพีใน

ต่างประเทศ	ร้อยละของอาจารย์ชาวต่างชาติต่ออาจารย์

ประจ�าทั้งหมด	ร้อยละของอาจารย์ที่วุฒิปริญญาเอกต่อ

อาจารย ์ทั้งหมด	 ร ้อยละของอาจารย ์ที่มีต� าแหน่ง	

ทางวิชาการต่ออาจารย์ทั้งหมด	ร้อยละของบุคลากรที่ได้

รับการตรวจสุขภาพประจ�าปี	 ร้อยละความพึงพอใจของ

บุคลากรที่มีต่อแผนการพัฒนาบุคลากร	 ร้อยละความ	

พึงพอใจของบุคลากรด้านด้านสวัสดิการ	

  (5) ตวัชีว้ดัผลลพัธ์ด้ำนประสทิธผิล

ของกระบวนกำร จะแสดงให้เหน็ถงึการบรรลวุตัถปุระสงค์

และประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงานตาม	

พนัธกจิหลกั	เช่น  ร้อยละความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อ

ประสิทธิภาพการสอน	 	 ร้อยละของผลงานวิจัยและ	

งานสร้างสร้างสรรค์ทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์เผยแพร่ต่ออาจารย์

ประจ�า	 	 ร้อยละของผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น�า

มาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคมและ

ชุมชนต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�า	 ร้อยละของผลงานวิจัย

และงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รบัการจดสทิธบิตัรอนสุทิธบิตัร	

ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความ

ต้องการของสงัคมและชมุชน		ร้อยละของความพงึพอใจ

ของผู้รับบริการวิชาการ	การลดต้นการผลิตของระบบ

งาน	 การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ	 ร้อยละของ	

งบประมาณที่สามารถประหยัดได้	

  (6) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ด้ำนภำวะผู้น�ำ 

จะแสดงให้เห็นถึงความส�าเร็จตามแผนกลยุทธ์	การเป็น
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สถาบันที่มีจริยธรรม	และธรรมาภิบาล	การสนับสนุน

ชุมชน	และความรับผิดชอบต่อสังคม	 เช่น	 	 ร้อยละของ

การด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ	 ร้อยละของ	

การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ	

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการน�าองค์กร		

จ�านวนข้อร้องเรียนที่ลดลง		ข้อร้องเรียนที่ได้มีการแก้ไข

อย่างมปีระสทิธภิาพ	ระดบัผลการประเมนิผูร้หิาร	ผลการ

ตรวจประเมนิคณุภาพภายใน	ผลลพัธ์ด้านการจดัการและ

บริหารความเสี่ยง	สถิติการร้องเรียนด้านการพฤติกรรม

และจรรยาบรรณ	ระดับความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาล

จ�านวนกิจกรรมสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับสังคมและชุมชน	

 5.4.2 ปัญหำและอุปสรรคในกำรน�ำเอำ

เกณฑ์คุณภำพกำรศกึษำเพือ่กำรด�ำเนนิงำนทีเ่ป็นเลิศไป

สู่กำรปฏิบัติ  ปัญหาที่ส�าคัญ	 3	ล�าดับแรกคือ	 (1)	ด้าน	

ผู้บริหาร	 (2)	 ด้านผู้ปฏิบัติงาน	 (3)	 ด้านเกณฑ์	 EdPEx		

ด้านผู้บริหาร	 เกณฑ์	EdPEx	ถือว่าเป็นเครื่องมือในการ

บริหารจัดการของผู้บริหาร	หากผู้บริหารไม่เห็นความ

ส�าคัญของการประกันคุณภาพ	 	 ขาดการพัฒนาและ

ปรับปรุงตามผลการประเมิน	 	ขาดการก�ากับติดตามผล

การด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง	และมุง่เน้นคะแนนมากกว่า

การปรบัปรงุอาจจะส่งผลต่อความส�าเรจ็ขององค์กรและ

ผูบ้รหิารจะควรจะเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการพฒันาคณุภาพ

และมีความสามารถในการชี้น�าและจูงใจให้บุคลากร

ปฏบิตัติามกลยทุธ์และแผนปฏบิตักิาร		ด้านผูป้ฏบิตังิาน	

ถือเป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนาระบบและกลไกการ

ประกนัคณุภาพ	หากขาดความรูค้วามเข้าใจกระบวนการ

ประกันคุณภาพ	ขาดการพัฒนาและฝึกอบรม	 รวมทั้ง	

มกีารปรบัเปลีย่นตวัผูร้บัผดิชอบในการด�าเนนิงาน	ท�าให้

การด�าเนินงานตามเกณฑ	์EdPEx	 ไม่ต่อเนื่อง	ส่งผลต่อ

การน�าเอาเกณฑ์	 EdPExไปสู ่การปฏิบัติอย่างได้ผล				

ด้านเกณฑ์  EdPEx	 	มีเนื้อหาและขั้นตอนการปฏิบัติที่

มากเกินไป		มีศัพท์เทคนิคที่ต้องตีความหมายตามเกณฑ์		

เกณฑ ์บางหัวข ้อไม ่สามารถปฏิบัติ ได ้ เนื่ องจาก	

ไม่สอดคล้องกบับรบิทองค์กร		ขาดตวัอย่างทีด่ใีนการน�า

ไปปฏิบัติ		ส�าหรับด้านนโยบายถือเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญ

ในการน�าเอาเกณฑ์	EdPEx	ไปสูก่ารปฏบิตั	ิแต่ถ้าผูบ้รหิาร

ไม่ก�าหนดนโยบายให้ชัดเจน	ขาดการก�ากับติดตามการ

ปฏิบัติตามนโยบาย	หรือนโยบายไม่เข้มงวดและเอาจริง	

รวมทั้งไม ่มีบทลงโทษส�าหรับผู ้ไม ่ด�าเนินการตาม	

แนวปฏิบัติที่ก�าหนดไว้	 	 รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา	 จะส่งผลต่อความมั่นใจและความมุ่งมั่นต่อ

ความส�าเร็จและการปฏิบัติตามนโยบาย

	 5.4.3		ก� าหนดกลยุทธ ์ และแนวทาง	

ในการน�าเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินงาน

ที่เป็นเลิศไปสู่การปฏิบัติอย่างได้ผล	พบว่า	 (1)	 การให้

ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ

การด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	 (EdPEx)	 และการฝึกอบรม	

(training)	 แก่บุคลากรทุกระดับตั้งแต่อธิการบดีจนถึง	

บุคลากระดับปฏิบัติด�าเนินการอย่างต่อเนื่องจะท�าให้

องค์กรมคีวามรูเ้ข้าใจแนวทางในการปฏบิตัทิัว่ทัง้องค์กร		

(2)	การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ

การด�าเนนิงานทีเ่ป็นเลศิ	(EdPEx)	ต้องประเมนิตามสภาพ

จรงิไม่มุง่เน้นระดบัคะแนน	โดยน�าเอาผลการประเมนิไป

จัดท�าแผนปรับปรุงให้ครอบคลุมทุกประเด็น	 (3)	 จัดตั้ง

คณะกรรมการประเมินผลการด�าเนินงานตามเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	(EdPEx)	

เพื่อก�ากับติดตามการน�าเอาผลการประเมินไปปฏิบัติให้

ได้ผลอย่างจริงจังรวมทั้งการให้ค�าแนะน�าในการพัฒนา

และปรับปรุง	 (4)จัดตั้งคลินิกทีมที่ปรึกษา	ผู้เชี่ยวชาญ

หรือพี่ เลี้ยงเพื่อให้ค�าแนะน�าแก่คณะผู ้บริหารและ	

หน่วยงานในการน�าเอาเกณฑ์ฯไปสู่การปฏิบัติจะท�าให้

องค์กรได้รับค�าแนะน�าในการปรับปรุงองค์กรอย่าง	

ก้าวกระโดด	 	 (5)คัดเลือกคณะหน่วยงานน�าร่องในการ

เป็นตวัอย่างในการน�าเอาเกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพือ่การ

ด�าเนนิงานทีเ่ป็นเลศิไปสูก่ารปฏบิตั	ิเป็นการส่งเสรมิและ

สร้างจงูใจให้คณะหน่วยงานอืน่ๆน�าไปเป็นแบบอย่างทีด่ี

ในการปฏบิตั	ิ	(6)	การจดัการความรูแ้ละค้นหาแนวปฏบิตัิ

ที่ดี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กระบวนการที่ เป ็นเลิศ			

เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ท�าให้สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน		

(7)	การสร้างแรงจงูใจ		การยกย่อง	เชดิชใูห้รางวลั		ก�าหนด

ระดับคะแนนรวมเป ็นขั้นบันไดในการให ้รางวัล		

จะเป็นการสร้างสร้างบรรยากาศและกระตุ้นให้คณะ

หน่วยงานน�าเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ	
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ด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	(EdPEx)	ไปสู่การปฏิบัติ		(8)	ใช้ผล

การประเมินตามเกณฑ์ฯในการเชื่อมโยงกับผลการ

ประเมินผู ้บริหาร	 และควรมีการก�าหนดบทลงโทษ

ส�าหรบัหน่วยงานทีไ่ม่ได้ด�าเนนิงานอย่างจรงิจงั	เนือ่งจาก

คณะหน่วยงานมักไม่เห็นความส�าคัญและไม่มีส่วนได้

ส่วนเสียกับผลการปฏิบัติงาน	 	 (9)	 จัดท�าคู่มือแนะน�า

เกณฑ์ให้เข้าใจง่ายและมีองค์ความรู้ออนไลน์	สืบค้นได้	

รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดี	 จะเป็นช่วยให้ผู ้บริหารและ

บคุลากรมแีหล่งสบืค้นข้อมลูและแบบอย่างทีด่ใีนการน�า

ไปสู่การปฏิบัติ

5.5 ข้อเสนอแนะในกำรน�ำเอำผลกำรวิจัยไป

ใช้ประโยชน์

	 (1)		ผลการวิจัยหรือตัวชี้วัดที่ปรากฏเป็น

เพียงตัวอย ่างของตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับผลลัพธ ์	

การด�าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	(EdPEx)	เท่านั้น	คณะและหน่วยงาน

ควรก�าหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับผลการ	

ด�าเนินงานของคณะ

	 (2)		การก�าหนดตัวชี้วัดควรสอดคล้องกับ

เป้าหมาย	แผนกลยุทธ์	กระบวนการ	กิจกรรมและการมุ่ง

ผลลัพธ์สู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์	EdPEx

	 (3)		ควรมีการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน

ตามบริบทและสภาพจริงของคณะและหน่วยงาน	

	 (4)	ควรแสดงผลการด�าเนนิงานตามตวัชีว้ดั

อย่างน้อย	3	ปี		(แนวโน้ม)	

	 (5)		ควรแสดงข้อมูลของคู่แข่งหรือข้อมูล

เชิงเปรียบเทียบเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการแข่ง

กันและการพัฒนาคุณภาพอย่างก้าวกระโดด		

	 (6)		การแสดงผลลัพธ์การด�าเนินงานควร

จ�าแนกตามกลุ่มผู้เรียน	 	กลุ่มลูกค้า	กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย		หรือกลุ่มบุคลากร	

	 (7)		การก�าหนดตวัชีว้ดัเพิม่เตมิ	ควรก�าหนด

เป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่สามารถวิเคราะห์และจัดเก็บ

ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ		

	 (8)	ไม่ควรก�าหนดตัวชี้เชิงคุณภาพหรือ

ระดับความส�าเร็จ	 	ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเปรียบเทียบ

ข้อมูลย้อนหลัง	3	ปี	และการเทียบเคียงกับคู่แข่ง		
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การวิจัยภาวะหนี้สินของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น : 
กรณศีกึษา บคุลากร สงักดัส�านกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น
Debt of personnel’s of  Khon Kean University Case study: 
Staffs of the Office of the President, Khon Kean University 

* นายมนูญ   บรรณวงศิลป์
* นายอัศนีย์  ฐานสันโดษ
* นายประดิษฐ์  ศรีตระกูล

* กองการเจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาภาวะหนีส้นิ	ปัจจยัทีม่ผีลต่อภาวะหนีส้นิและแนวทางแก้ไขปัญหา

ภาวะหนี้สินของบุคลากรสังกัดส�านักงานอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี	้

เป็นบคุลากรสงักดัส�านกังานอธกิารบด	ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น	จ�านวน	300	คน	โดยใช้แบบสอบถาม	วเิคราะห์ข้อมลู

โดยใช้ค่าความถี่	ร้อยละ	และค่าเฉลี่ย	

	 ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรสังกัดส�านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น	มีหนี้สินร้อยละ	 85	 โดยมี	

หนี้สินเฉลี่ยคนละ	1,100,000		บาท	โดยผ่อนช�าระหนี้สินระหว่าง	6,000-10,000	บาทต่อเดือน	สาเหตุส�าคัญที่ก่อให้

เกิดภาวะหนี้สินคือการซื้อหรือสร้างบ้านที่อยู่อาศัย	 	 รองลงมาคือการใช้จ่ายเพื่อการด�ารงชีพ	การศึกษาบุตร	และ	

การซื้อรถยนต์	 แหล่งหนี้สินมากที่สุดคือธนาคารของรัฐได้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์	 รองลงมาคือสวัสดิการ	

เงินกู้	 ช.พ.ค.ผ่านธนาคารออมสิน	และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ปัจจัยที่มีผลต่อการมีภาระหนี้		

ได้แก่	 ความต้องการขั้นมูลฐาน	รองลงมาคือค่านิยมทางสังคมและพฤติกรรมการการด�ารงชีวิต	และพบว่าการที่มี

หน่วยงานต่างๆ	ให้สนิเชือ่เพิม่ขึน้อาจก่อให้เกดิหนีส้นิล้นพ้นตวั	ส�าหรบัแนวทางการแก้ไขภาวะหนีส้นิของบคุลากร

พบว่า	 เมื่อรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายจะแก้ปัญหาด้วยการลดรายจ่ายลงหรือหารายได้เสริม	 ความต้องการ	

ให้มหาวทิยาลยัช่วยเหลอืในการแก้ไขปัญหาหนีส้นิคอืให้หาแหล่งเงนิกูด้อกเบีย้ถกูเพือ่ช�าระหนีส้นิเดมิและก�าหนด

ระยะเวลาปลอดดอกเบีย้	และมหาวทิยาลยัควรมนีโยบายพฒันาระบบสวสัดกิารเพือ่ลดค่าใช้จ่ายโดยการสร้างอาชพี

เสริมเพิ่มรายได้ให้กับบุคลากร

Abstract

	 The	aim	of	this	research	is	to	study	the	debt	status,	factors	affecting	debt	load	and	ways	for	solving	debt	

status	of	staffs	in	the	Office	of	the	President,	Khon	Kean	University.	The	example	is	a	group	of	300	staffs	of	the	

Office	of	the	President,	Khon	Kean	University.	The	information	is	gathered	by	using	the	specific	questionnaires	

and	analyzed	by	frequency,	percentage	and	average	rate.	

KKU  isr.j. 2013; 1 (2) : 129-136
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การวิจัยภาวะหนี้สินของบุคลากร	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	:	

กรณีศึกษา	บุคลากร	สังกัดส�านักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 According	to	the	results	of	this	study,	it	is	found	that	85	percent	of	staffs	of	the	Office	of	the	President,	

Khon	Kean	University	have	debt.	An	average	amount	of	debt	money	is	1,100,000	each.	The	staffs	have	to	pay	for	

installments	at	6,000	-10,000	monthly.	The	primary	cause	causing	debt	is	to	buy	or	build	house.	The	secondary	

causes	are	ordinary	expenditure,	educational	expense	of	their	children	and	buying	car.	The	most	popular	source	

of	debt	is	the	government	banks	called	‘the	Government	Housing	Bank’.	The	secondary	source	is	‘Chor	Phor	

Khor	Loan’	through	‘the	Government	Saving	Bank’	and	Khon	Kean	University	Saving	Cooperative.	The	factors	

influencing	to	the	debt	is	found	that	need	value	and	behavior	of	living	influence	debt	burden	the	most,.	It	is	also	

found	that	the	debt	status	causes	worries	and	stress.	The	solution	for	debt	load	of	the	staffs	is	that	when	the	income	

is	inadequate	for	expenditure,	the	staffs	often	solve	the	problem	by	reducing	expense	and	looking	for	extra-income.	

They	also	need	help	from	University	for	solving	their	debt	problem	in	the	term	of	finding	the	loan	sources	with	

low	rate	interest	in	order	to	pay	for	their	old	debt	and	determining	free-interest	period.	Moreover,	the	university	

should	have	policies	of	welfare-system	development	for	decreasing	staff’s	expense	and	creating	extra	work	for	

staffs	in	order	to	increase	higher	income	for	staffs.	

1. บทน�ำ

สถานการณ์หนี้ของคนไทยในช่วงทศวรรษ	

ที่ผ ่านมามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั้งขนาดและปริมาณ	

โดยหลังวิกฤตเศรษฐกิจในปี	 พ.ศ.	 2540	 เป็นต้นมา

ครอบครัวไทยกว่าครึ่งมีหนี้และมูลหนี้เฉลี่ยสูงขึ้นกว่า

เท่าตัวในช่วงเวลาไม่ถึง	 10	ปี	การเป็นหนี้มีทั้งผลดีและ

ผลเสยีโดยอาจส่งผลท�าให้คนมคีวามเป็นอยูท่ีด่มีคีวามสขุ

ได้หากเป็นหนี้เพื่อน�าเงินมาใช้ในทางที่เป็นประโยชน์	

ขณะเดียว	 กันการเป็นหนี้อาจท�าให้คนมีความทุกข์ได้	

หากไม่สามารถช�าระหนี้คืนได้	 ผลการวิจัยที่ผ่านมา	

พบว่าการก่อหนี้ส่วนใหญ่เป็นการก่อหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย	

และเพื่อการลงทุนมากกว่าการอุปโภคบริโภค	ซึ่งหนี	้

เพื่อซื้อที่อยู ่อาศัยและเพื่อการลงทุนเป็นหนี้สินที่มี

ประโยชน์	เพราะเป็นการลงทนุเพือ่สร้างความมัน่คงและ

ความเป็นอยูท่ีด่ใีนอนาคต	ส่วนหนีเ้พือ่การอปุโภคบรโิภค

แม้จะช่วยให้การใช้จ่ายของผูกู้ม้สีภาพคล่องและสดัส่วน

หนีป้ระเภทนีม้ไีม่มากนกั	แต่หนีด้งักล่าวเป็นหนีท้ีไ่ม่ก่อ

ให้เกิดรายได้ท�าให้โอกาสที่จะช�าระหนี้คืนเป็นไปได้ยาก	

(กาญจนา	หงส์ทอง,	 2549)	 และจากการศึกษาภาวะ	

หนี้สินข้าราชการพลเรือนของส�านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปฏิรูประบบ

ราชการพบว่าหากข้าราชการมีภาวะหนี้สินมากเกินจะมี

ผลกระทบต่อการปฏบิตังิานได้	(ทีม่าจากส�านกังาน	กพ.:	

2553)	ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหนี้สิน

ของบุคลากรในสังกัดส�านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ขอนแก่นและแนวทางการแก้ไขปัญหา	คณะผู้วิจัยจึงได้

ศึกษาวิจัยด ้านภาวะหนี้สินของบุคลากรในสังกัด

ส�านกังานอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแก่น	เพือ่น�าข้อมลู

ที่ ได ้มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัด

ส�านักงานอธิการบดี	 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้นอกจาก	

จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

บุคลากรแล้ว	 ยังส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มี

ความเจริญทัดเทียมกับสถาบันการศึกษาอื่นที่มีชื่อเสียง

ด้วย	

2. วัตถุประสงค์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย	

ที่มีผลต่อภาวะหนี้สินของบุคลากรในสังกัดส�านักงาน

อธิการบดี	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	และศึกษาผลกระทบ

จากการมีภาวะหนี้สินของบุคลากรสังกัดส�านักงาน

อธกิารบด	ีเพือ่หาแนวทางแก้ไขภาวะหนีส้นิของบคุลากร

สังกัดส�านักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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3. วิธีกำรด�ำเนินงำน

เพื่อให้ได้ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหนี้สิน

ของบุคลากรในสังกัดส�านักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	 คณะผู ้วิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงส�ารวจโดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	

โดยมีรายละเอียดในการด�าเนินการศึกษากับกลุ ่ม

ประชากร	ดังนี้

(1)		ประชากรที่ใช้ศึกษาคือ	บุคลากรในสังกัด

ส�านักงานอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ได้แก่

ข้าราชการ	 พนักงานมหาวิทยาลัย	 พนักงานราชการ	

ลูกจ้างประจ�า	 และลูกจ้างชั่วคราว	 รวมทั้งสิ้นจ�านวน		

827	คน	(4	มีนาคม	2555)	

(2)	ประชากรกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้		

ได้แก่	บุคลากรสังกัดส�านักงานอธิการบดี	โดยเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้จ�านวน	 300	คนตามวิธีของ

เครค็กแีละมอร์แกน	(Krejcie,R.V.,	and	Morgan)	โดยการ

สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มหลายขั้นตอนคือแบ่งกลุ่มเป็น	

5	 กลุ่มตามสัดส่วนได้แก่	 ข้าราชการ	 จ�านวน	 58	 คน	

พนักงานมหาวิทยาลัย	จ�านวน	79		คน	พนักงานราชการ	

จ�านวน	15	คน	ลูกจ้างประจ�า	จ�านวน	71	คน		และลูกจ้าง

ชั่วคราว	จ�านวน	77	คน	

(3)		เครือ่งมอืในการวจิยั	ผูว้จิยัใช้แบบสอบถาม

ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาและสร้างเครื่องมือขึ้นมาเองโดยผ่าน	

การตรวจสอบของผู ้ทรงคุณวุฒิ	 และน�ามาทดสอบ	

เพือ่หาความเทีย่งก่อนน�าใช้จรงิในการเกบ็รวบรวมข้อมลู

ส�าหรับแบบสอบถามแบ่งออกเป็น	6		ส่วน	ดังนี้	ส่วนที่	1	

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป	ส่วนที่	2	ข้อมูลภาวะหนี้สิน	ส่วนที่	3	

ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหนี้สิน	ส่วนที่	 4	 ผลกระทบการมี

ภาระหนีส้นิ	ส่วนที	่5	ค่านยิมทีม่ผีลต่อการมภีาระหนีส้นิ	

และส่วนที่	6	ข้อเสนอแนะ

(4)		การเก็บรวบรวมข้อมูล	 	 คณะผู ้วิจัยได้

ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ของบุคลากรในสังกัด

ส�านักงานอธิการบดี	 โดยส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่ม

ตัวอย่างพร้อมเก็บรวบรวมด้วยตนเองจ�านวน	 300	ชุด	

และได้รับคืน	จ�านวน	284	ชุด	คิดเป็น	94.66%	

(5)		การวิเคราะห์ข้อมูล	ข้อมูลที่รวบรวมได้มี

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ	

และได้น�าไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร	์ โดย

ในส่วนที่	 1	ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป	ส่วนที่	 2	ข้อมูลภาวะ	

หนี้สิน	และส่วนที่	3	ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหนี้สิน	น�ามา

แจกแจงหาค่าความถี่และร้อยละ	ส่วนที่	 4	 ผลกระทบ	

การมีภาระหนี้สิน	และส่วนที่	 5	ค่านิยมที่มีผลต่อการมี

ภาระหนี้สิน	 น�ามาแจกแจงหาค่าความถี่และค่าเฉลี่ย		

คณะผู้วิจัยได้น�าผลจากการสนทนากลุ่มมาประกอบการ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วย	

4. ผลกำรวิจัย

จากการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหนี้สิน

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรณีศึกษา	บุคลากร

สังกัดส�านักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	สรุป

ผลได้ดังนี้

1.		 ข้อมูลพื้นฐานของผู ้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนมากเป็นเพศหญงิ	คดิเป็นร้อยละ	50.4			มอีายรุะหว่าง	

41-50	 ปี	 มากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 31.3	 	 สถานภาพ		

ส่วนมากสมรส	คดิเป็นร้อยละ	61.3	สถานะส่วนมากเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย	 คิดเป็นร้อยละ	 28.2	 ระดับ	

การศึกษาส่วนมากระดับปริญญาตรี	คิดเป็นร้อยละ	45.1	

อายุราชการส่วนมากต�่ากว่า	 5	ปี	 คิดเป็นร้อยละ	 30.3		

รองลงมา	 คือ	 มากกว่า	 20	 ปี	 คิดเป็นร้อยละ	 25.7		

ระดับเงินเดือนส่วนมากอยู่ในระหว่าง	 12,001-16,000	

บาท		คดิเป็นร้อยละ	38.4	ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อเดอืนส่วนมาก

อยูร่ะหว่าง	9,001-13,000	บาท	เงนิเกบ็ออมเฉลีย่ต่อเดอืน	

ส่วนมากเป็นผู ้ที่ไม่มีเงินออม	 คิดเป็นร้อยละ	 36.3			

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีรายได้เสริมต่อเดือน	

คิดเป็นร้อยละ	65.5	หากมีรายได้เสริมจะเป็นการรับจ้าง

มากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	 12.0	 ใช้เงินลงทุนอาชีพเสริม	

มากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 20.4	 แหล่งเงินที่น�ามาลงทุน

สร้างรายได้เสริม	ส่วนมากมาจากเงินกู้	 คิดเป็นร้อยละ	

10.2	 	 เหตุผลที่ต้องมีรายได้เสริม	 ส่วนมากเนื่องจาก	

เงนิเดอืนเหลอืไม่พอต่อค่าใช้จ่าย	คดิเป็นร้อยละ	35.9	อาชพี

คู่สมรส	ส่วนมากรับราชการ	คิดเป็นร้อยละ	25.4	รายได้



132
การวิจัยภาวะหนี้สินของบุคลากร	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	:	

กรณีศึกษา	บุคลากร	สังกัดส�านักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คู่สมรส	ส่วนมากมีรายได้ต�่ากว่า	 8,000	คิดเป็นร้อยละ	

20.1		จ�านวนบุตร	ส่วนมากมีบุตรจ�านวน	2	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	34.2	การศกึษาของบตุร	ส่วนมากบตุรก�าลงัศกึษา	

คดิเป็นร้อยละ	47.2	ระดบัการศกึษาของบตุรส่วนมากอยู่

ในระดบัมธัยมศกึษา	/ปวส.		คดิเป็นร้อยละ	27.8	ค่าใช้จ่าย

เกีย่วกบัการศกึษาบตุรเฉลีย่ต่อเดอืน	ส่วนมากอยูร่ะหว่าง	

3,001-5,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	17.6	บุคคลในอุปการะ

ส่วนมากเป็นบิดา/มารดา	คิดเป็นร้อยละ		46.1	ค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับบุคคลในอุปการะส่วนมากอยู่ระหว่าง	 1,000-

2,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	25.4	

2.		 ข้อมลูภาวะหนีส้นิของผูต้อบแบบสอบถาม		

ส่วนมากมีหนี้สินอยู่ระหว่าง	1,000,001-2,000,000	บาท	

คิดเป็นร้อยละ	24.3		แหล่งเงินกู้ที่กู้ยืม	ส่วนมากกู้ยืมเงิน

จากธนาคารของรัฐ	 ได้แก่	 ธนาคารอาคารสงเคราะห์			

คิดเป็นร้อยละ	36.6		สาเหตุส�าคัญที่ก่อให้เกิดหนี้สิน	คือ	

การซื้อหรือสร้างบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย	คิดเป็นร้อยละ	50.0		

วงเงนิในการผ่อนช�าระหนีร้ายเดอืน	ส่วนมากอยูร่ะหว่าง	

6,000-10,000	บาท	คดิเป็นร้อยละ	38.7		รายรบักบัรายจ่าย	

ส่วนมากมีรายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	

61.3	

3.	 ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหนี้สิน

	 3.1	ปัจจัยด ้านพื้นฐานของผู ้ตอบแบบ	

สอบถามส่วนมากมีบ้านของตัวเอง	คิดเป็นร้อยละ	59.5	

ลักษณะบ้านที่อยู ่อาศัย	 ส่วนมากมีบ้านเดี่ยวสองชั้น		

คิดเป็นร้อยละ	 39.4	 	 เงินที่ใช้สร้างบ้านของตนเอง		

ส่วนมากใช้เงินยืม	คิดเป็นร้อยละ	35.2		แหล่งเงินกู้ที่ใช้

สร้างบ้านของตนเอง	ส่วนมากกู้เงินจากธนาคารของรัฐ	

ได้แก่	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		วงเงนิกูใ้นการสร้างบ้าน		

ส ่วนมากอยู ่ ระหว ่าง 	 500,001-1,000,000	 บาท		

คิดเป็นร้อยละ	24.6		ค่าใช้จ่ายในการผ่อนช�าระรายเดือน		

ส่วนมากผ่อนช�าระรายเดือนอยู่ระหว่าง	 5,001-10,000	

บาท		คดิเป็นร้อยละ	28.5		สถานพยาบาลทีใ่ช้ในการรกัษา

พยาบาล	ส่วนมากใช้โรงพยาบาลของรัฐ	คิดเป็นร้อยละ	

90.8		เหตุผลที่เลือกรักษาในสถานพยาบาล	ส่วนมากคือ	

เบิกค่ารักษาพยาบาลได้	คิดเป็นร้อยละ	68.0		ค่าใช้จ่ายใน

การรักษาพยาบาลในครอบครัวต่อเดือน	ส่วนมากอยู่

ระหว่าง	 301-500	บาท	 	 คิดเป็นร้อยละ	 23.9	 	 การท�า

ประกันชีวิต	ส่วนมากได้ท�าประกันชีวิต	คิดเป็นร้อยละ	

66.2	 	ค่าใช้จ่ายในการท�าประกันชีวิตต่อเดือน	ส่วนมาก

จ่ายค่าประกันชีวิตต่อเดือนอยู่ระหว่าง	 501-1,000	บาท		

คิดเป็นร้อยละ	37.3	

	 3.2	ปัจจยัด้านความต้องการสวสัดภิาพของ

บคุลากร			ส่วนใหญ่มียานพาหนะส่วนตวั	คดิเป็นร้อยละ	

95.1	 	 ประเภทของยานพาหนะส่วนตัว	 ส่วนมากมีรถ

จักรยานยนต์	คิดเป็นร้อยละ	66.9	รองลงมา	คือ	รถยนต์	

คิดเป็นร้อยละ	 64.4	 	 เงินที่ใช้ส�าหรับดาวน์รถยนต์		

ส่วนมากกูย้มื	คดิเป็นร้อยละ	20.8	แหล่งเงนิกูใ้นการดาวน์

รถยนต์	 ส่วนมากกู ้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์	 มข.			

คิดเป็นร้อยละ	 17.3	 วงเงินกู ้ในการดาวน์รถยนต์		

ส่วนมากกู้เงิน	ต�่ากว่า	100,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	14.8			

การผ่อนช�าระยานพาหนะ		ส่วนมากผ่อนช�าระรายเดือน	

คิดเป็นร้อยละ	 51.1	 วงเงินในการผ่อนช�าระต่อเดือน		

ส่วนมากผ่อนช�าระต่อเดือน	ระหว่าง	5,001-10,000	บาท		

คิดเป็นร้อยละ	 26.8	 	 เหตุผลในการซื้อยานพาหนะ	

ส่วนมากเพื่อความสะดวกในการเดินทางไปท�างาน	

คิดเป็นร้อยละ71.5									

	 3.3	ปัจจยัด้านความต้องการพฒันาศกัยภาพ

ตนเองของบุคลากร	 	บรรจุเข้ารับราชการแล้วได้ศึกษา	

เพือ่เพิม่พนูความรูใ้นระดบัทีส่งูขึน้	ส่วนมากได้ศกึษาต่อ	

คิดเป็นร้อยละ	43.0			ระดับการศึกษาต่อ		ส่วนมากศึกษา

ต่อในระดบัปรญิญาตร	ีคดิเป็นร้อยละ	19.4	รองลงมา	คอื	

ระดบัปรญิญาโท	คดิเป็นร้อยละ	15.8	และ	เงนิทีใ่ช้ในการ

ศกึษาต่อ	ส่วนมากใช้เงนิเกบ็ส่วนตวั	คดิเป็นร้อยละ	12.7	

รองลงมา	 เป็นเงินยืมบางส่วน	 คิดเป็นร้อยละ	 10.9				

แหล่งเงินกู้ในการศึกษาต่อ	ส่วนมากกู้เงินจากกองทุน

สวัสดิการ	มข.	คิดเป็นร้อยละ	13.0	วงเงินกู้ในการศึกษา

ต่อ	ส่วนมากใช้เงินกู้ต�่ากว่า		60,000		คิดเป็นร้อยละ	13.0		

การผ่อนช�าระเงินกู้เพื่อการศึกษาต่อ	ส่วนมากผ่อนช�าระ

รายเดือน	คิดเป็นร้อยละ	21.8	 	 วงเงินในการผ่อนช�าระ	

ต่อเดือน	 	ส่วนมากผ่อนช�าระต่อเดือน	ระหว่าง	 1,001-

3,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	12.3		เหตุผลในการการศึกษา

ต่อ	ส่วนมาก	ต้องการเพิ่มคุณวุฒิให้สูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ	

26.1	 รองลงมา	น�าความรู้ที่ได้มาพัฒนางานที่ท�าคิดเป็น

ร้อยละ25.4
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	 3.4	ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร

ของบคุลากรพบว่า	การบรโิภคอาหารประจ�าวนัส่วนมาก

ปรงุเองและซือ้ส�าเรจ็รปู	คดิเป็นร้อยละ	61.3		จ�านวนเงนิ

ที่จ ่ายเป็นค่าอาหารรับประทานที่บ ้านในแต่ละวัน			

ส่วนมากอยู่ระหว่าง	200-400	บาท		คิดเป็นร้อยละ	44.7		

การรับประทานอาหารนอกบ้าน	 ในระยะเวลา	 6	 เดือน	

ที่ผ่านมา		ส่วนมากรับประทานอาหารนอกบ้าน	คิดเป็น

ร้อยละ	 13.7	 	 เงินที่จ่ายเป็นค่าอาหารนอกบ้านต่อครั้ง		

ส่วนมากอยู่ระหว่าง	500-1,000	บาท	

	 3.5	ปัจจัยด้านพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

อบายมุขของบุคลากรพบว่า	 การดื่มเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์ในช่วงระยะเวลา	 6	 เดือน	ส่วนมากไม่ดื่ม

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์		คิดเป็นร้อยละ	48.6		ความถี่ใน

การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	ส่วนมากนานๆ		ครั้งดื่ม	

คิดเป็นร้อยละ	 33.8	 	 ทุกครั้งที่มีการดื่มเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์กับเพื่อน	ส่วนมากช่วยกันจ่ายเงินกับเพื่อน	

คิดเป็นร้อยละ	55.3	 	สาเหตุที่ท�าให้ดื่ม	ส่วนมากพบปะ

สังสรรค์กับเพื่อน	คิดเป็นร้อยละ	39.4		การเล่นการพนัน

ในช่วงระยะ	6	เดอืนทีผ่่านมา	ส่วนมากไม่เล่นการเล่นการ

พนัน	คิดเป็นร้อยละ	60.9	 	ประเภทของการพนันที่เล่น	

ส่วนมากเล่นการพนันประเภทสลากกินแบ่งรัฐบาล		

คิดเป็นร้อยละ	 27.8	 	 เงินที่ใช้เล่นการพนันต่อครั้ง		

ส่วนมากอยู่ระหว่าง	100-200	บาท	คิดเป็นร้อยละ	15.8

	 3.6	ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเที่ยวเตร่ของ

บคุลากรพบว่า	การเทีย่วเตร่ในสถานบนัเทงิในช่วงระยะ

เวลา	 6	 เดือน	ที่ผ่านมา	ส่วนมากไม่เคยไปเที่ยวเตร่ใน	

สถานบันเทิง	 	คิดเป็นร้อยละ	71.8	 	ความถี่ในการเที่ยว

สถานบันเทิง	ส่วนมากนานๆ	ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	30.6		

สาเหตทุีเ่ลอืกไปเทีย่วสถานบนัเทงิ	ส่วนมาก	เพือ่สงัสรรค์

กับเพื่อน	 คิดเป็นร้อยละ	 22.9	 	 ค่าใช้จ่ายในการเที่ยว	

สถานบันเทิงต่อครั้ง	 ส่วนมากใช้จ่ายต�่ากว่า	 500	บาท		

คิดเป็นร้อยละ	13.0

	 3.7	ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการซือ้สนิค้าด้วย

ระบบเงินผ่อนของบุคลากรพบว่า	 ในช่วงระยะเวลา		

6	 เดือนที่ผ่านมา	ส่วนมากซื้อสินค้าด้วยระบบเงินผ่อน	

คิดเป็นร้อยละ	 47.2	 ประเภทสินค้าที่ซื้อด้วยระบบ

เงนิผ่อน	ส่วนมากซือ้รถยนต์	คดิเป็นร้อยละ	16.5		จ�านวน

เงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือน	 	 ส่วนมากอยู่ระหว่าง	 1,001-	

3,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	27.1	สาเหตุในการซื้อสินค้า

ด้วยระบบเงนิผ่อน	ส่วนมาก	มคีวามจ�าเป็นต้องใช้	คดิเป็น	

ร้อยละ	 42.3	 	 แนวทางที่จะใช้เป็นหลักยึดในการแก้ไข

ภาระหนีส้นิ	ส่วนมากเหน็ว่าใช้หลกัค�าสอนทางพทุธศาสนา

ที่เน้นการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง	 คิดเป็นร้อยละ	 71.5		

วิธีการที่จะช่วยท�าให้การแก้ไขปัญหาภาวะหนี้สินส�าเร็จ	

ส่วนมากเห็นว่าต้องมีความตั้งใจที่จะประหยัด	 และ	

ลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย		คิดเป็นร้อยละ	77.1	

4.	 ผลกระทบจากการมีภาระหนี้สินของ

บุคลากรสังกัดส�านักงานอธิการบดี	 มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	พบว่าค่าเฉลี่ยของผลกระทบจากการมีภาระ	

หนี้สินโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 	 เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านเศรษฐกิจมีผลกระทบจากการมี

ภาวะหนี้สินมากที่สุด		ที่ค่าเฉลี่ย	3.21			และเมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ	พบว่าข้อทีม่ผีลกระทบจากการมภีาวะหนีส้นิ	

มากที่สุด	คือ	 เปลี่ยนพฤติกรรมโดยลดค่าใช้จ่ายการซื้อ

เครื่องอุปโภคบริโภค	ที่ค่าเฉลี่ย	3.29	

5.	 	 ค่านิยมที่มีผลต่อการมีภาระหนี้สินของ

บุคลากรสังกัดส�านักงานอธิการบดี	พบว่าค่านิยมที่มีผล

ต่อการมีภาวะหนี้สินโดยรวมอยู ่ในระดับปานกลาง		

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	 ค่านิยมทางวิชาการ	

มผีลต่อการมภีาวะหนีส้นิมากทีส่ดุโดยมค่ีานยิมทีค่่าเฉลีย่	

3.66		รองลงมา	คอื	ค่านยิมทางสงัคม	ทีค่่าเฉลีย่	3.44		และ

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่าข้อที่มีผลต่อการมีภาวะ	

หนี้สินมากที่สุด	คือ	การศึกษาท�าให้มีทางเลือกในอาชีพ

และชีวิตมากขึ้น	ที่ค่าเฉลี่ย	3.75

5. สรุปและอภิปรำยผล      

จากการศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหนี้สิน

ของบคุลากรมหาวทิยาลยัขอนแก่น		กรณศีกึษา	บคุลากร	

สังกัดส�านักงานอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น			

มีข้อค้นพบที่น่าสนใจและควรน�ามาอภิปรายหลาย

ประการ	ดังนี้

ผลการวิจัยพบว ่าบุคลากรมีหนี้สินเฉลี่ย

มากกว่า	1,100,000	บาท	มีการผ่อนช�าระหนี้สินเฉลี่ยต่อ
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การวิจัยภาวะหนี้สินของบุคลากร	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	:	

กรณีศึกษา	บุคลากร	สังกัดส�านักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เดือนระหว่าง	6,000-	10,000		บาท	กู้ยืมเงินจากธนาคาร

ของรฐัมากทีส่ดุได้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์	รองลงมา

คือกู ้เงินจากโครงการสวัสดิการเงินกู ้ 	 ช.พ.ค.	 	 และ

สหกรณ์ออมทรัพย์	 มข.	 สอดคล้องกับการศึกษาของ

ส�ารวม	 จงเจริญ	 (2546)	พบว่า	สหกรณ์ออมทรัพย์ครู			

และธนาคารอาคารสงเคราะห์	เป็นแหล่งเงนิกูท้ีบ่คุลากร

ทางการศกึษานยิมมากที่สดุ			ส�าหรบัสถานะทางการเงนิ

รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายนั้น	ส่วนหนึ่งมีผลมาจาก	

มีหลายหน่วยงานได้ขยายวงเงินสินเชื่อเพิ่มขึ้นเป็น	

อย่างมาก	 เช่น	ธนาคารออมสิน	กับโครงการสวัสดิการ	

เงินกู้	 ช.พ.ค.	ที่ขยายวงเงินกู้เป็น	 3,000,000	บาท	หรือ

สหกรณ์ออมทรพัย์	ทีข่ยายวงเงนิกูส้งูขึน้	สร้างภาระหนีส้นิ

มากยิ่งขึ้นจนถึงขั้นบุคลากรมีหนี้สินล้นพ้นตัว	 และ	

ผลจากการวจิยัยงัพบว่าบคุลากรส่วนใหญ่ไม่มอีาชพีเสรมิ	

และส่วนมากไม่มกีารออมเงนิ	รายได้ส่วนใหญ่มาจากเงนิ

เดอืนและค่าจ้าง	เมือ่น�าเงนิเดอืนไปจ่ายผ่อนช�าระหนีส้นิ

เกินครึ่งหนึ่งของเงินเดือน	 ก็จะมีเงินไม่เพียงพอกับ	

รายจ่ายในแต่ละเดือนต้องกู ้เงินฉุกเฉินจากสหกรณ์	

ออมทรัพย์	 กู้ธนาคารออมสินหรือกู้เงินนอกระบบและ

การใช้บัตรเคคิต	ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งอาจท�าให้บุคลากร	

มีหนี้สินล้นพ้นตัวได้	

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีภาวะหนี้สิน

ของบุคลากร	พบว่าปัจจัยด้านความต้องการขั้นมูลฐาน	

ค่านิยมทางสังคม	 บริโภคนิยมและพฤติกรรมการ	

ด�ารงชีวิต	ล้วนมีผลต่อการมีภาระหนี้สินโดยปัจจัยด้าน

ความต้องการทีอ่ยูอ่าศยัเป็นปัจจยัส�าคญัมากทีส่ดุทีท่�าให้

เกิดภาวะหนี้	บุคลากรทุกคนมีความต้องการมีที่อยู่อาศัย

เป็นของตนเอง	จึงต้องพยายามทุกวีถีทางเพื่อให้ได้ซึ่งที่

อยูอ่าศยัเป็นของตนเอง	บคุลากรส่วนใหญ่จงึต้องกูย้มืเงนิ

จากธนาคารอาคารสงเคราะห์	 จากสหกรณ์ออมทรัพย์	

หรอืจากแหล่งกูเ้งนิอืน่ๆ	มวีงเงนิกู	้1,000,000-2,000,000		

บาท	 เพื่อจัดหาที่อยู ่อาศัยเป็นของตนเอง	 เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยมีที่พักอาศัยไม่เพียงพอ	 	กอปรกับธนาคาร

ของรัฐ	 เช่น	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารออมสิน		

ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรกู ้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต�่า	 ซึ่ง

สอดคล้องกับการศึกษาของทิพพาศรี		อินทะกูล	(2547)	

พบว่ามลูเหตสุ�าคญัทีท่�าให้บคุลากรทางการศกึษาเป็นหนี้	

คือเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง	ปัจจัยด้านการผ่อน

ช�าระยานพาหนะส่วนตัวจะมีความสัมพันธ์ต่อการมี

ภาระหนี้สิน	 จากการวิจัยพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่จะมี

พาหนะเป็นของตนเอง	 เพื่อใช้ในการเดินทางมาท�างาน

และใช้ในการรับส่งลูกไปโรงเรียน	การผ่อนยานพาหนะ

จึงเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้บุคลากรมีภาวะหนี้สิน	

สอดคล้องกับการศึกษาของทิพพาศรี		อินทะกูล	(2547)	

ที่พบว่ามูลเหตุที่ท�าให้บุคลากรทางการศึกษาเป็นหนี้คือ

ซื้อหรือผ่อนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์	

ปัจจัยด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของ

ตนเองมีความสัมพันธ์ต่อการมีภาระหนี้สินจากการวิจัย

พบว่าบคุลากรส่วนใหญ่จะศกึษาเพือ่พฒันาศกัยภาพของ

ตนเอง	 แหล่งเงินกู ้ที่ใช้ในการศึกษาส่วนใหญ่กู ้จาก

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการบุคลากร	 และ

สหกรณ์ออมทรัพย์	 วงเงินที่ใช้ในการศึกษาระหว่าง	

60,000-150,000	บาท	เหตุผลที่ต้องการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ

ให้สูงขึ้นและน�าความรู้ที่ได้มาพัฒนางานที่ท�า	 ซึ่งการ

ศึกษาต่อเพิ่มเติมจะมีค่าใช้จ่ายเป็นจ�านวนมาก	ส่งผลให้

บุคลากรต้องน�าเงินเก็บออมไว้มาใช้	 และบางส่วนต้อง	

กูเ้งนิจากกองทนุส่งเสรมิและพฒันาทางวชิาการบคุลากร	

และกู้ยืมเงินสหกรณ์ออมทรัพย์	สอดคล้องกับการศึกษา

ของทิพพาศรี	 	 อินทะกูล(2547)	 พบว่ามูลเหตุส�าคัญ	

ที่ท�าให้บุคลากรทางการศึกษาคือการเป็นหนี้เพื่อการ

พัฒนาตนเอง

จากการสัมภาษณ์บุคลากรพบว่าภาวะหนี้สิน

ส่งผลกระทบต่อสถานะทางเศรษฐกิจของบุคลากร		

เพราะหลังจากหักช�าระหนี้แล้วเงินเดือนที่เหลือไม่พอ

เพียงต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน	 โดยเฉพาะบุคลากร

ส่วนใหญ่มรีายได้น้อยและไม่มรีายได้เสรมิ	จะมเีงนิเดอืน

คงเหลือไม่เพียงพอต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวัน	บุคลากร

ส่วนใหญ่จะกู้เงินฉุกเฉินจากสหกรณ์ออมทรัพย์	มข.	

6. ข้อเสนอแนะ

ผลการศึกษาในครั้งนี้ท�าให้ทราบถึงภาวะหนี้

สนิของบคุลากรสงักดัส�านกังานอธกิารบด	ีมหาวทิยาลยั

ขอนแก่น	คณะผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา	ดังนี้
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1.	 ควรจัดให้มีการหารายได้เพิ่ม	 โดยการ	

ส่งเสริมบุคลากรให้มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้

2.		 ควรจดัให้มสีวสัดกิารเพือ่ลดค่าใช้จ่าย	เช่น	

สวัสดิการบ้านพัก	สวัสดิการเคหะสงเคราะห์	 	 กองทุน

การศึกษาบุตรจัดรถรับส่งบุตรไปโรงเรียน	การจัดร้าน

จ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก	

3.	 ควรควบคุมและจ�ากัดค่าใช้จ่ายทางสังคม

ให้มีเท่าที่จ�าเป็น	และลดกิจกรรมทางสังคมลง

4.	 ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการออมทรัพย์	

เช่น	การเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์	การฝากเงินออม

ไว้กับสถาบันการเงิน	 การเป็นสมาชิกกองทุนส�ารอง	

เลี้ยงชีพ	เป็นต้น

5.	 ควรส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาแก่

บุคลากร	 และควรได้รับการพิจารณาให้ปรับอัตราเงิน

เดือนและต�าแหน่งที่สูงขึ้นเป็นการยกระดับตนเองให	้

สงูขึน้	และเมือ่มกีารศกึษาสงูขึน้ย่อมรูจ้กัคดิ	รูจ้กัวางแผน

แนวทางในชีวิต	 รู้จักประหยัดไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย	ท�าให้	

ลดปัญหาหนี้สินลงได้

6.	 ควรมีเกียรติบัตรยกย่องเชิดชู 	 ชมเชย	

บุคลากรที่ด�ารงชีพด้วยการประหยัด	ปราศจากหนี้สิน	

และสามารถเก็บออมเงินได้

7.		 ควรให้ผูบ้งัคบับญัชาทกุระดบัตัง้แต่	อธกิาร	

รองอธกิาร	ผูอ้�านวยการ	หวัหน้าส�านกั		หวัหน้างาน	และ

หัวหน้าหน่วยงานทุกระดับ	แสดงคุณลักษณะความเป็น

ผู้บริหารที่ดี	โดยเพิ่มบทบาทเป็นที่ปรึกษา	เป็นผู้น�าด้าน

จิตวิญญาณช่วยตักเตือน	สั่งสอนผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย

ความจริงใจ	ให้รู้จักประหยัด	อดออม	มัธยัสภ์	ตลอดจน

เป็นตัวอย่างที่ดีสามารถเป็นแบบอย่างได้

8.		 ควรจดัอบรมทางด้านจรยิธรรม	เพือ่กระตุน้

ชักจูงให้บุคลากรลด	ละเลิก	อบายมุข	ลดความ	ฟุ้งเฟ้อ

ฟุ่มเฟือย		และลดค่านิยมทางสังคมที่ไม่ประหยัด

7. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

1.		 ควรมกีารศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อภาวะหนีส้นิ	

และผลกระทบจากการมภีาระหนีส้นิของบคุลากรสงักดั

ส�านักงานอธิการบดี		มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

2		 ควรมกีารศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อภาวะหนีส้นิ	

และผลกระทบจากการมีภาระหนี้สินของบุคลากร	

หน่วยงานอื่นๆ	เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง

8. กิตติกรรมประกำศ

รำยงำนกำรวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อภำวะหนี้สิน

ของบคุลำกรมหำวทิยำลยัขอนแก่น:กรณศีกึษา	บคุลากร

สังกัดส�านักงานอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น		

ฉบับนี้ส�าเร็จลุล่วงลงได้นั้น	 คณะผู ้วิจัยขอขอบคุณ

มหาวทิยาลยัขอนแก่น	ทีไ่ด้ให้การสนบัสนนุทนุอดุหนนุ

โครงการวจิยัประเภทอดุหนนุทัว่ไป	ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 2555	ขอขอบคุณท่านรองอธิการบดีฝ่ายแผนและ

พัฒนาบุคลากร	 ผู ้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่	 และ	

ผูอ้�านวยการส�านกับรหิารการวจิยั	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	

ที่ท่านทั้งสามได้กรุณาเป็นที่ปรึกษาการศึกษาวิจัยใน	

ครั้งนี้	 อีกทั้งได้ให้ค�าแนะน�าและเสนอข้อคิดเห็นที่เป็น

ประโยชน	์ท�าให้รายงานการศึกษาเล่มนี้มีความสมบูรณ์

ยิ่งขึ้น

คณะผู ้วิจัยขอขอบคุณบุคลากรในสังกัด

ส�านกังานอธกิารบดี	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	ทกุท่านทีไ่ด้

ให้ข้อมลูตอบแบบสอบถาม	ขอขอบคณุเจ้าหน้าทีท่กุท่าน

ที่ช่วยพิมพ์เอกสาร	จนส�าเร็จได้ด้วยดี	
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บทคัดย่อ

มหาวทิยาลยัขอนแก่นได้จดัสวสัดกิารด้านบรกิารสขุภาพของนกัศกึษาเพือ่อ�านวยความสะดวกให้นกัศกึษา

ได้รับการรักษาพยาบาลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ในการศึกษาการรับรู้สิทธิด้านบริการสุขภาพ ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อน�าไปปรับปรุงการบริการนั้น ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลสิทธิด้านบริการ

สุขภาพโดยมี กลุ ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เคยเข้ารับการบริการ  

จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และหน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�านวน 400 คน รวบรวม

ข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม  วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้  ค่าร้อยละ และน�าเสนอข้อมลูโดยใช้ตาราง กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิงร้อยละ ร้อยละ 72.24 เพศชาย ร้อยละ 27.76   รับรู้สิทธิการเข้ารับบริการสุขภาพร้อยละ  72 ไม่รับรู ้

ร้อยละ 28 การขอขึน้ทะเบยีนเปลีย่นสทิธกิารรกัษาร้อยละ 66.82 ไม่รบัรูก้ารขอขึน้ทะเบยีนเปลีย่นสทิธร้ิอยละ 33.18  

รับรู้ข้อมูลสิทธิประโยชน์บัตรประกันสุขภาพร้อยละ 54.81 รับรู้แต่ต้องการข้อมูลให้ชัดเจนร้อยละ 22.06 ไม่รับรู้

ร้อยละ 23.13 

ช่องทางการรับรู้ข้อมูลด้านบริการสุขภาพ ส่วนใหญ่จากคู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ร้อยละ 40.62  

รองลงมาจากคู่มือหอพักร้อยละ 23.91 ความสะดวกในการขอขึ้นทะเบียนเปลี่ยนสิทธิหลักประกันสุขภาพ ระดับ

ปานกลางร้อยละ 52.80 และความต้องการข้อมลูทางสขุภาพมากทีส่ดุคอื สทิธกิารรกัษาของนกัศกึษาที ่มหาวทิยาลยั

ขอนแก่นจัดให้ร้อยละ32.05 รองลงมาคือการประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมของศูนย์/โรงพยาบาลร้อยละ 20.98 

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการรับรู้สิทธิบริการสุขภาพของนักศึกษายังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น

เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพบริการด้านสุขภาพควรพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่อไป

Abstract

Background  Khon Kean University was  setting health care service for  KKU  students. They  involved 

to the perception on health care of The Student’s right  Health Service.

Objective To  studying perception on health care of  KKU student  who have been service in Health 

care of KKU  setting and that should be provided to the students  among 400  students  who required to being 

KKU  isr.j. 2013; 1 (2) : 137-144
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informed  health care.  Correct data by use self administered questionnaires, analyzed using  percentage  and 

presented by tables. The Study results showed that the most  of subject were female72.47% and  male 27.76%.

Perception of the right to health care services, 72 % , 28% .The application for registration of the right 

to health care 66.82 %, did not 33.18 %. The patents health insurance, 54.81 %, need to clear 6.22% and did not  

23.13 % Channels of information about the health service. Most of your new student orientation, 40.62%,  

followed by 23.91% of boarding. The  facility to apply for registration of the right to health coverage  with  

moderate Level of 52.80%, and the most of information needs of health care service of the students University 

held 32.05%. The second is to promote the activities of the service center 20.98%.

Conclusion Of the data shows that the students’ perception of the health service to cover all target groups 

in order to improve the quality of public health services should be promoted and improve the service developed 

about students the services. 

ค�ำส�ำคัญ: บริการสุขภาพ, การรับรู้สิทธิของนักศึกษา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Keywords: Khon Kean university student, Perception , Health promotion

1. บทน�ำ 

ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal 

Converge of Health Insurance) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้

ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างเสมอภาค 

เท ่า เทียมกันตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 52 การยึดผู้ป่วย 

เป็นจุดศูนย์กลาง  (Patient and Family centre  approach)  

มุ่งตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพและสังคมของ 

ผู ้มารับบริการ รวมทั้งมีเวลาให้บริการและรับฟัง 

ความคิดเห็นของผู้รับบริการ การประเมินผลติดตาม 

การจัดบริการเพื่อให้ตอบสนองต่อชุมชน (โกมาตร  

จงึเสถยีรทรพัย์, 2550)  สทิธปิระโยชน์บตัรประกนัสขุภาพ 

(บตัรทอง)การใช้บรกิารตามโครงการหลกัประกนัสขุภาพ

ถ้วนหน้า  ครอบคลุมบริการแพทย์และสาธารณสุข  

การตรวจยนืยนักรณพีบความผดิปกต ิการตรวจคดักรอง

ตามข้อบ่งชีท้างการแพทย์เพือ่สร้างเสรมิและป้องกนัโรค

ประชาชนที่มีสิทธิดังกล่าว ต้องลงทะเบียนเลือกเป็น

หน่วยบรกิารประจ�า หรอืหน่วยบรกิารปฐมภมูใินเครอืข่าย 

ยกเว้นกรณีที่มีเหตุสมควร หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

ที่เกินความสามารถของหน่วยบริการประจ�าก็สามารถ 

ส่งต่อไปในหน่วยบริการที่มีศักยภาพสูงกว่า ในการ

ด�าเนินงานของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจ�าปี 

2553 มีเรื่องร้องเรียนที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับมาตรฐาน

การให้บริการสาธารณสุข จ�านวน 642 เรื่อง(ร้อยละ 

15.34) แผนการรักษา จ�านวน 515 เรื่อง ได้แก่ไม่มั่นใจ

การตรวจ / แผนการรักษา ตรวจวินิจฉัยไม่ละเอียด /  

ไม่ตรวจวินิจฉัย รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น ฯลฯรองลงมา

เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้ยา จ�านวน 127 เรื่อง ได้แก่ 

แพทย์ / เจ้าหน้าที่ไม่จ่ายยา จ่ายยาน้อยลง ปรับเปลี่ยนยา 

ฯลฯ (ส�านักประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน.

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2553)

มหาวทิยาลยัขอนแก่นมนีโยบายการจดับรกิาร

ด้านสวัสดิการการรักษาพยาบาลเพื่อให้นักศึกษา 

มคีณุภาพทีด่เีมือ่จบการศกึษากค็วามพร้อมในการท�างาน 

(Ready to work)  สิทธิประกันสุขภาพและอุบัติเหต ุ

ตามนโยบายสวัสดิการด ้านสุขภาพของนักศึกษา

มหาวทิยาลยัขอนแก่น ปีละ 5,000 บาท (ไม่รวมการตรวจ

พิเศษ ต่างๆ ส่วนการท�าฟันความจ�าเป็นนั้น ต้องจ่ายครึ่ง

ราคาของบุคคลทั่วไป) ส�าหรับนักศึกษาที่ช�าระค่าลง

ทะเบียนในปีการศึกษานั้นๆ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จดัสรรเงนิค่าบรกิารอดุหนนุกจิกรรมสขุภาพของนกัศกึษา 

200 บาท/คน/ปี ค่าประกันอุบัติเหตุ 110- 120 บาท/คน/ปี 

ซึ่งสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพตามนโยบายสวัสดิการ 
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ด้านสุขภาพมี 2 ข้อ คือ สิทธิจากการประกันสุขภาพ

นักศึกษาและสิทธิจาการประกันอุบัติเหตุจะได้รับความ

คุ ้มครองตามเงื่อนไข ในสัญญาการประกันอุบัติเหตุ

ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับบริษัทผู้เอาประกันภัย    

สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าต้นสังกัดโรงพยาบาล

ศรนีครนิทร์ นกัศกึษาสามารถใช้สทิธติามข้อก�าหนดของ

รฐัโดยไม่จ�ากดัวงเงนิ ไม่ต้องผ่านระบบการส่งตวัในกรณี

ทีเ่ข้ารบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลศรนีครนิทร์ (สทิธปิระโยชน์

ด้านสุขภาพของนักศึกษาที่ควรทราบและรักษาผล

ประโยชน์ของตน 2554) นกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแก่น

สามารถใช้บรกิารในหน่วยบรกิารปฐมภมูนิกัศกึษาก่อน

ซึ่งเป็นหน่วยบริการเบื้องต้นในการตรวจรักษา ฯลฯ   

โดยนกัศกึษาต้องแสดงบตัรนกัศกึษาทกุครัง้ทีข่อรบับรกิาร 

(ส�าหรับนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่ได้บัตรนักศึกษาต้องแสดง

ใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนเรียน) หากเกินขีดความ

สามารถของหน่วยบรกิารปฐมภมูจิะส่งต่อให้ไปรบับรกิาร

ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ต ่อไป ในปี พ.ศ. 2555  

หน่วยบรกิารปฐมภมู ิมแีพทย์ตรวจรกัษาตัง้แต่วนัจนัทร์ 

ถึงวันศุกร์เวลา 12.00 น. - 16.00 น. และมีคลินิกให ้

ค�าปรกึษาปัญหาสขุภาพจติทกุวนัจนัทร์บ่าย โดยนกัศกึษา

ต้องลงทะเบียนนัดล่วงหน้าหากมีช่องทางการติดต่อ

สื่อสารสื่อสารหลากหลายช่องทางจะเกิดประโยชน์ต่อ

การให้บริการผู้ป่วย สถานบริการสุขภาพควรพัฒนา

บุคลากรสายด่วนให้สามารถบริการผู้สอบถามในเชิงลึก 

(สุกุญญำ ปฐมระวี 2551) สอดคล้องกับ นิทรา กิจธีระ

วุฒิวงษ์, วุฒิชัย จริยา. 2551 พบว่าการจัดบริการปฐมภูมิ

ทัง้ในและนอกหน่วยบรกิารเป็นสิง่ทีท้่าทาย  การมข้ีอมลู

ทีม่รีะบบเป็นสิง่ที่ส�าคญัต่อการพฒันาบรกิารสขุภาพให้

ครอบคลุมต่อไป ซึ่งในทางปฏิบัติยังพบว่านักศึกษาเคย

ใช้สทิธจ่ิายตรง จากบดิามารดาเมือ่อาย ุ20 ปีบรบิรูณ์ต้อง

เลือกหน่วยบริการเพื่อความครอบคลลุมสิทธิประโยชน์

ตามโครงการหลกัประกนัสขุภาพ นอกเหนอืจากสวสัดกิาร

ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดสรรให้   ยังมีนักศึกษาที่ไม่

ทราบข้อมูลในการขอขึ้นทะเบียนเปลี่ยนสิทธิการรักษา

ของตน  

2. วัตถุประสงค์ 

เพือ่ศกึษาการรบัรูส้ทิธด้ิานบรกิารสขุภาพของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อจ�ำกัดในกำรศึกษำ

การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะการรับรู้สิทธิด้าน

สขุภาพนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น

ในปีการศกึษา 2555 ทีเ่คยเข้ารบับรกิารจากหน่วยบรกิาร

ปฐมภูมิ และบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

นิยำมศัพท์เฉพำะ

1. กำรรับรู้ หมายถึง การแสดงออกถึงความ

เข้าใจ การสังเกต การใส่ใจ ความรู้สึกตระหนัก จากสิ่งที่

เกิดขึ้นจากการได้รับรู ้ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับสิทธิ 

ด้านการรกัษาพยาบาลตามทีบ่ญัญตัไิว้ในค่าประกาศสทิธิ

ผู้ป่วย

2.  กำรบริกำรสุขภำพ  หมายถึงการให้บริการ

สขุภาพของสถานบรกิารทีใ่ห้บรกิารครอบคลมุกจิกรรม

ด้านสุขภาพ  ได้แก่ ด้านการรักษาพยาบาล การป้องกัน

โรค  การส่งเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟูสภาพ

3.  สถำนบริกำรสุขภำพ คือ สถานที่ให้บริการ

ด้านสุขภาพในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย 

หน่วยบรกิารปฐมภมูนิกัศกึษา   โรงพยาบาลศรนีครนิทร์ 

4. กำรทรำบสิทธิกำรรักษำที่ถูกต้อง คือ  

การทีน่กัศกึษาฯระบสุทิธขิองตวัเองได้ถกูต้อง นกัศกึษาฯ

ต้องทราบว่าตนเองมสีทิธกิารรกัษา 2 สทิธ ิได้แก่  1) สทิธิ 

สวัสดิการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นตามการลง

ทะเบยีนเรยีน  2) สทิธกิารรกัษาอืน่ๆ ได้แก่ สทิธบิตัรทอง

โรงพยาบาลศรนีครนิทร์ สทิธปิระกนัสขุภาพ (บตัรทอง)

โรงพยาบาลอื่นๆ สิทธิประกันสังคม สิทธิเบิกได ้

ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (ต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี)

รูปแบบกำรวิจัย 

เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4  
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ที่ลงทะเบียนเรียน  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 

ประชากรทั้งสิ้น 34,578  คน  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา

ในคณะวิชาต่างๆ ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและคณะ 

วชิาอืน่ๆในมหาวทิยาลยัขอนแก่น ทีเ่คยเข้ารบัการบรกิาร

จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และหน่วยบริการปฐมภูมิ 

จ�านวน 400 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุม่วชิาสายวทิยาศาสตร์

สุขภาพ และสายสังคมศาสตร์ สุ่มคณะที่เป็นตัวแทน 

สายวิชาละ 2 คณะคือสายวิทยาศาสตร์สุขภาพได้แก่  

คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเทคนคิการแพทย์  ตวัแทน

สายสังคมศาสตร์คือ คณะนิติศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ 

จากนั้นสุ่มแบบเจาะจงนักศึกษาที่เคยได้รับบริการจาก 

หน่วยบริการปฐมภูมิ (ศูนย์สุขภาพนักศึกษา) และ 

ห้องฉกุเฉนิโรงพยาบาลศรนีครนิทร์ กลุม่ตวัอย่างค�านวณ

จากสูตรประชากรมีจ�านวนแน่นอน (Finite population) 

Yamane (1973) อ้างใน กัลยา วานิชย์บัญชา (2543)  

กลุม่ตวัอย่างในการศกึษาวจิยัจ�านวนทัง้สิน้ 400 ตวัอย่าง

โดยเครื่องมือที่ ใช ้ ในการวิจัย เป ็นแบบสอบถาม  

(Questionnaire) โดยศึกษาต�ารา เอกสาร บทความ  

ทฤษฎี หลักการ และแบบสอบถามในงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อก�าหนดขอบเขตการวิจัย และสร้างแบบสอบถาม  

ให้ครอบคลมุตามความมุง่หมายการวจิยั ค่าความเชือ่มัน่

เท่ากับ 0.81  แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูล

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเป็นแบบเลือก

ตอบ ส่วนที่ 2 การรับรู้ต่อสิทธิด้านบริการสุขภาพ 7 ข้อ    

การวิเคราะห์ข้อมูลและการน�าเสนอข้อมูล  เก็บรวบรวม

ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูในการประมวลผลข้อมลู

และวิเคราะห์ข้อมูล น�าเสนอในรูปสถิติเชิงพรรณนา

ได้แก่ ร้อยละ ตาราง 

ข้อพิจำรณำทำงจริยธรรมกำรวิจัย

ผูว้จิยัปกปิดข้อมลูส่วนบคุคลต่างๆ ของผูต้อบ

อย่างเคร่งครัด น�าเสนอข้อมูลผลการวิจัยเป็นแบบ 

ภาพรวม ไม่ระบุเป็นรายบุคคล มีใบชี้แจงแก่ผู ้ตอบ

แบบสอบถาม และให้ผู ้ตอบมีสิทธิปฏิเสธการตอบ

แบบสอบถามบางข้อที่ตนไม่ยินดีตอบและส่งโครงการ

วิจัยเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่โครงการ  

HE 551227

3. ผลกำรวิจัย

การรบัรูส้ทิธด้ิานบรกิารสขุภาพ ของนกัศกึษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจ�านวน 400 ตัวอย่างพบว่า  

กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 72.24  

เพศชาย ร้อยละ 27.76 และจ�าแนกตามชั้นปีการศึกษา 

แบ่งเป็น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 5.4 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 

ร้อยละ 40.96 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 33.81 นักศึกษา

ชั้นปีที่ 4-6 ร้อยละ 23.72 ที่พักอาศัยภายในหอพัก

มหาวิทยาลัยร้อยละ 68.02 พักภายนอกมหาวิทยาลัย  

ร้อยละ 31.98 

ตำรำงที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ�าแนกตามเพศและชั้นปีที่พักอาศัย

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง
ชำย หญิง

รวม ร้อยละ
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

ชั้นปี่ที่1 6 5.40 0 0.00 6 1.51

ชั้นปี่ที่2 52 46.04 112 39.00 164 40.96

ชั้นปี่ที่3 28 25.36 107 37.09 135 33.81

ชั้นปี่ที่4-6 26 23.20 69 23.92 95 23.72

พักภายในหอพักมหาวิทยาลัย 72 64.64 200 69.33 272 68.02

พักภายนอกมหาวิทยาลัย 40 35.36 88 30.67 128 31.98
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ส่วนที ่2 การรบัรูส้ทิธแิละช่องทางบรกิารด้าน

สุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุม่ตวัอย่างรบัรูส้ทิธกิารเข้ารบับรกิารสขุภาพ

ร้อยละ 72 ไม่รับรู้สิทธิร้อยละ 28 การขอขึ้นทะเบียน

เปลี่ยนสิทธิการรักษาร้อยละ 66.82 ไม่รับรู้ร้อยละ 33.18  

รับรู้ข้อมูลสิทธิประโยชน์บัตรประกันสุขภาพ ร้อยละ 

54.81 ไม่รับรู้ร้อยละ 23.13 รับรู้แต่ต้องการข้อมูลให้

ชัดเจนร้อยละ 22.06 ดังตารางที่ 2           

ตำรำงที่ 2 การรับรู้สิทธิด้านบริการสุขภาพ  

      หัวข้อ รับรู้ ร้อยละ ไม่รับรู้ ร้อยละ

สิทธิการเข้ารับบริการสุขภาพ 288 72 112 28

การขอขึ้นทะเบียนเปลี่ยนสิทธิการรักษา 267 66.82 267 33.18

ข้อมูลสิทธิประโยชน์บัตรประกันสุขภาพ

  - รับรู้แต่ต้องการข้อมูลให้ชัดเจน

219

88

54.81

22.06

92

-

23.13

-

ช่องทางการรับรู ้ข้อมูลด้านบริการสุขภาพ  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จากคู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ร้อยละ 40.62 จากคู่มือหอพักร้อยละ 23.91  จากบอร์ด/

ข่าวหอพักร้อยละ 21.97 และช่องทางอื่นร้อยละ 13.51 

(ตารางที่ 3)

ตำรำงที่ 3 ช่องทางการรับรู้จากสื่อประชาสัมพันธ์สิทธิด้านบริการสุขภาพ

ช่องทำงกำรได้รับข้อมูล จ�ำนวน ร้อยละ

     คู่มือหอพัก 113 23.91

     คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 193 40.62

     บอร์ด/ข่าวหอพัก 104 21.97

อื่นๆ 64 13.51

ส่วนที ่3 ความคดิเหน็และความต้องการบรกิาร

ด้านสุขภาพ   ความสะดวกในการขอขึ้นทะเบียนเปลี่ยน

สิทธิหลักประกันสุขภาพ ระดับมากร้อยละ 28.77  

ระดับปานกลางร้อยละ 52.80  ระดับน้อยร้อยละ 18.43  

ความต้องการข้อมูลทางสุขภาพเพิ่มเติมสามารถตอบได้

มากกว่า 1 ข้อดงันี ้สทิธปิระโยชน์ของหลกัประกนัสขุภาพ 

174 คิดเป็นร้อยละ 19.81 สิทธิการรักษาของนักศึกษา 

ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดให้ ร้อยละ 32.05  การเรียกร้อง

สทิธ/ิค่าเสยีหายร้อยละ 16.29 การประชาสมัพนัธ์โครงการ

กิจกรรมของศูนย์/โรงพยาบาลร้อยละ 20.98 และข้อมูล

สุขภาพ/อื่นๆ ร้อยละ10.86 

ข้อเสนอแนะของกลุม่ตวัอย่าง ด้านการสือ่สาร

การประชาสัมพันธ์ของบริการสุขภาพ

1.  สิทธิการรักษาของนักศึกษา การขึ้น

ทะเบียนสิทธิการรักษา

2.  ใช้สือ่ให้หลากหลายในการประชาสมัพนัธ์

โครงการต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์  ป้ายประกาศตั้งแต่ 

ถนนสายหลักเพิ่มป้ายสื่อประชาสัมพันธ์เป็นภาษา 

ต่างประเทศด้วยนักศึกษาต่างชาติจะได้ติดต่อสะดวก

3.  ให้มีระบบจองคิวทั้งทางเวปไซด์ของ 

หน่วยบริการปฐมภูมิ และโรงพยาบาลทางโทรศัพท์

เหมือนมหาวิทยาลัยอื่น
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4. อภิปรำยผล

การรบัรูส้ทิธด้ิานบรกิารสขุภาพ ของนกัศกึษา

มหาวทิยาลยัขอนแก่นจ�านวน 400 ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิงร้อยละ 72.24 พักในหอพักของมหาวิทยาลัย 

ร ้อยละ 68.02 รับรู ้สิทธิการเข้ารับบริการสุขภาพ 

ร้อยละ 72 ไม่รับรู้สิทธิร้อยละ 28 การขอขึ้นทะเบียน

เปลี่ยนสิทธิการรักษาร้อยละ 66.82 ไม่รับรู้สิทธิร้อยละ 

33.18 รับรู ้ข้อมูลสิทธิประโยชน์บัตรประกันสุขภาพ  

ร้อยละ 54.81 ไม่รับรู้ร้อยละ23.13 รับรู้แต่ต้องการข้อมูล

ให้ชัดเจนร้อยละ 22.06 ช่องทางการรับรู ้ข้อมูลด้าน

บริการสุขภาพ จากคู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ร้อยละ 

40.62 คูม่อืหอพกัร้อยละ 23.91  บอร์ด/ข่าวหอพกัร้อยละ 

21.97 และช่องทางอื่นร้อยละ 13.51ส่วนความคิดเห็น 

และความต้องการบริการด้านสุขภาพ  ความสะดวก 

ในการขอขึ้นทะเบียนเปลี่ยนสิทธิหลักประกันสุขภาพ

ระดับปานกลางร้อยละ 52.80  รองลงมาคือ ระดับมาก

ร้อยละ 28.77 ระดับ ความต้องการข้อมูลทางสุขภาพ 

เพิ่มเติมคือ สิทธิการรักษาของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย

ขอนแก่นจัดให้ ร้อยละ 32.05 การประชาสัมพันธ์

โครงการกิจกรรมของศูนย์/โรงพยาบาลร้อยละ 20.98 

สิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพร้อยละ 19.81  

การเรียกร้องสิทธิ/ค่าเสียหายร้อยละ 16.29  และข้อมูล

สุขภาพ/อื่นๆ ร้อยละ 10.86  ข้อเสนอแนะของกลุ่ม

ตัวอย่าง ด้านการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ของบริการ

สขุภาพคอื 1.สทิธกิารรกัษาของนกัศกึษา การขึน้ทะเบยีน

สทิธกิารรกัษา 2. ใช้สือ่ให้หลากหลายในการประชาสมัพนัธ์

โครงการต่างๆ เช่น สือ่ออนไลน์  ป้ายประกาศตัง้แต่ถนน

สายหลกัเพิม่ป้ายสือ่ประชาสมัพนัธ์เป็นภาษาต่างประเทศ

ด้วยนักศึกษาต่างชาติจะได้ติดต่อสะดวก 3. ให้มีระบบ

จองคิวทั้งทางเวปไซด์ของหน่วยบริการปฐมภูมิ และ 

โรงพยาบาลทางโทรศพัท์เหมอืนมหาวทิยาลยัอืน่ จะเหน็

ได้ว่าการสือ่สารประชาสมัพนัธ์สทิธกิารรกัษาของนกัศกึษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากงานวิจัยของขวัญชนก  

เชียรวิทยาคุณ  และคณะ 2555 พบว่า สื่อออนไลน์ เป็น

สิง่ทีน่กัศกึษาฯต้องการได้รบัการประชาสมัพนัธ์มากทีส่ดุ

โดยเฉพาะFace book รองลงมาคือข้อมูลแผ่นพับและ 

การประชาสัมพันธ์ตามกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และ

โครงการของโรงพยาบาล /ศนูย์ฯตามล�าดบั การรบัรูส้ทิธิ 

หน้าที่ การประชาสัมพันธ์ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ

ผู้รับบริการมักเข้าใจกว้างๆ แต่เมื่อลงรายละเอียดยังไม่

แน่ใจว่าสามารถท�าได้หรอืไม่สอดคล้องกบัการศกึษาของ 

วลีรัตน์  ใจสูงเนิน ที่ศึกษาการรับรู้และการใช้บริการ 

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : กรณีศึกษาอ�าเภอพระ

สมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการ 2551 แสดงถึง 

การประชาสัมพันธ์โครงการหลักประกันสุขภาพยัง 

ไม่เพียงพอ จึงส่งผลให้ประชาชนมีการรับรู ้ เฉพาะ

ประเด็นกว ้างๆอาจก่อให้ เกิดความเข ้าใจผิดหรือ

ความคลาดเคลื่อน ซึ่งอาน�าไปสู่ปัญหาฟ้องร้อง และร้อง

เรียนได้นอกจากนี้ปัจจัยด้านเพศ และเขตที่พักอาศัย 

มีความสัมพันธ์กับการรับรู ้สิทธิหลักประกันสุขภาพ 

ถ้วนหน้า

5. สรุปผลกำรศึกษำ

การรับรู ้สิทธิด ้ านสุขภาพของนักศึกษา

มหาวทิยาลยัขอนแก่นในการขอขึน้ทะเบยีนเปลีย่นสทิธิ

การรกัษาพยาบาล ซึง่เป็นสทิธติามกฎหมายรฐัธรรมนญู

ซึ่งนักศึกษาจะได ้รับการบริการด ้านสุขภาพสิทธ ิ

หลักประกันสุขภาพและช่องทางการประชาสัมพันธ์

ข ้อมูลเพื่อให้ผู ้รับบริการ นักศึกษาได้รับข้อมูลให้

ครอบคลุมครบถ้วนและการก�าหนดนโยบายในการให้

บริการขึ้นอยู่กับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพนั้นๆ

ส่วนความรู้ความเข้าใจของผู้รับบริการไม่ครอบคลุม 

ชุดสิทธิประโยชน์ ตลอดจนช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

เมื่อเกิดปัญหาจากการให้บริการ ท�าให้ไม่ได้รับบริการ

สาธารณสุขตามที่ภาครัฐจัด  การจัดการให้ความ 

ช่วยเหลือทั้งๆ ที่สิทธิหลักประกันสุขภาพครอบคลุม 

การรกัษาพยาบาล เพือ่ป้องกนัการเกดิปัญหาการร้องเรยีน

ตามมา (ส�านักงานหลักประกันสุขภาพ 2547)
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6. ข้อเสนอแนะ 

1.  เชิงนโยบำย 

 1)  ควรมีการประชาสัมพันธ์และให้ความ

รู้แก่นักศึกษาฯ ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 ข้อมลูด้านสทิธกิารรกัษาพยาบาล  สวสัดกิาร

ด้านสุขภาพที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดให้แก่นักศึกษา  

การขึน้ทะเบยีนสทิธปิระกนัสขุภาพถ้วนหน้า (บตัรทอง) 

มาที่รพ.ศรีนครินทร์ เมื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น หรือ หลังจากสิทธิจ่ายตรงข้าราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจของผู้ปกครองสิ้นสุดลง เมื่ออายุครบ 20 ปี 

 2)  การประชาสมัพนัธ์นัน้ควรเป็นช่องทาง

ที่เข้าถึงกลุ่มนักศึกษาฯได้ง่าย และหลากหลายช่องทาง 

2.  เชิงวิจัย 

 1)  ศึกษาปัญหาและความการคุ ้มครอง

สิทธิด ้านการรักษาพยาบาลของนักศึกษาที่ขอขึ้น

ทะเบียนสิทธิบัตรประกันสุขภาพ

 2)  ศึกษาถึงปัญหาและความต้องการของ

นักศึกษาฯในการใช้บริการด้านสุขภาพนักศึกษาเมื่อใช้

บัตรประกันสุขภาพ นอกเขตรับบริการ

7. กิตติกรรมประกำศ

งานวิจัยฉบับนี้ ได ้รับการจัดสรรทุนวิจัย

โครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจ�า

ปีงบประมาณ 2555 

8. เอกสำรอ้ำงอิง
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บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้ ีวตัถปุระสงค์ เพือ่ศกึษาระบบการบรหิารจดัการภายในสถานรีถไฟฟ้าของ บรษิทั รถไฟฟ้า

กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) คือ ด้านกระบวนบริหารและการจัดการ  การบริหารงานบุคคล การสั่งการและการมอบ

หมายงาน การบริหารเวลา และการบริการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า  โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้  

ผู้จัดการหมวดงานสถานี 1 คน รองผู้จัดการหมวดงานสถานี 4 คน เจ้าหน้าที่ควบคุมสถานี 110 คน รองเจ้าหน้าที่

ควบคมุสถาน ี70 คน ผลการวจิยั 1. ด้านการบรหิารและการจดัการ โดยรวมในระดบัมาก ประกอบด้วย มกีารก�าหนด

คุณลักษณะเฉพาะหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละคนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 2. ด้านการบริหารงานบุคคล 

ในระดับปานกลาง แต่มีบางรายการที่การด�าเนินการในระดับมากคือ องค์กรมีการจัดฝึกอบรมทักษะต่างๆ 3. ด้าน

การสั่งการและการมอบหมายงาน โดยรวม มีการด�าเนินการในระดับมาก ประกอบด้วย หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ของงานที่ส�าคัญมีการอนุมัติโดยผู้บริหารมีการจัดท�าเป็นลายลักษณ์อักษร 4. ด้านการบริหารเวลา โดยรวมในระดับ

มากประกอบด้วย มีการจัดล�าดับสิ่งใดควรท�าก่อน-หลัง 5. ด้านการบริการ โดยรวม มีการด�าเนินการในระดับมาก 

คือ การอบรมเรื่องความรู้ความเข้าใจในการบริการ มีเครื่องมืออุปกรณ์ครบถ้วนที่ใช้ในกระบวนการบริหาร 

Abstract

	 The purpose of this research was to study management system in MRT station of Bangkok Metro  

Public Company Management process, Personnel Administration, Assignment, Time Management and Service, 

and user satisfaction of MRT of Bangkok Metro Public Company Limited. Methodology the data were collected 

interview 1 Station Manager, 4 Deputy Station Managers, 110 Station controller, 70 station Deputy Station  

Controller. The research results revealed that: 1. Opinion of personnel about the policy of management process 

system including Management aspect showed that it operated in a high level clearly defining job responsibilities 

of each person in writing 2. Personnel administration aspect showed that it overall operated in a moderate level 

but some items operated in high level 3. Communicating command information to the personnel to operate  

consistently and assignment was clear. For the moderate operation, assignment was fast, flexible and in good time. 

4. Time management aspect showed that it overall operated in a high level: planning before every action  

KKU  isr.j. 2013; 1 (2) : 145-156
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5. Service aspect showed that it overall operated in a high level training on understanding in service various forms 

of management system in order to operate efficiently.

ค�ำส�ำคัญ	:		 การบริหารจัดการภายใน

Keyword:  management system internal

1.	บทน�ำ

      รถไฟฟ้าใต้ดินกรุงเทพ เป็นระบบรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนในกรงุเทพมหานครและเป็นระบบรถไฟฟ้า

ใต้ดนิแห่งแรกของประเทศไทย ซึง่ด�าเนนิการและบรหิาร

จัดการโดยบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)   

ภายหลังจากที่ได้รับสัมปทานจากการรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในปี พ.ศ. 2542 รถไฟฟ้า

ใต้ดินกรุงเทพ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครั้งแรก 

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2547 โดยมีสถานีให้บริการส�าหรับ 

ผู้โดยสารทั้งหมด 18 สถานีภายใต้ระยะเส้นทางเดินรถ

รวม 20 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นจากสถานีหัวล�าโพงที่เป็น

สถานีต้นทาง และสิ้นสุดที่สถานีปลายทางบางซื่อ   

ซึ่งเส้นทางเดินรถนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่ออย่างเป็น

ทางการว่า “โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล“ 

 โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล

ถือเป็นระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ (Heavy Rail  

System)  ทีส่ามารถขนส่งผูโ้ดยสารได้ไม่น้อยกว่า 40,000 

คนต่อชั่วโมงและต่อหนึ่งเส้นทาง ซึ่งนับได้ว่าเป็นระบบ

ขนส่งมวลชนสาธารณะประเภทหนึ่งที่สามารถอ�านวย

ความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้โดยสารเพื่อให้เดิน

ทางได้อย่างปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว และตรงเวลา  

รวมทั้งช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความสูญเสีย 

ทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดจากสภาพปัญหาการจราจรใน

กรุงเทพมหานครในชั่วโมงเร่งด่วน ตลอดจนปัญหา

มลพษิทางอากาศทีม่ผีลกระทบต่อสขุภาพของประชาชน

และสิง่แวดล้อม ส�าหรบัประโยชน์ด้านอืน่ๆ ของรถไฟฟ้า

ใต้ดินกรุงเทพประกอบด้วย 

 1) ไม่ท�าให้เกิดมลภาวะ เนื่องจากใช้พลังงาน

ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนตัวรถ 

 2)  ลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน 

 3)  ช่วยการพัฒนาเมืองออกไปสู่ส่วนต่างๆ 

ของเมือง ตามแนวเส้นทางและสถานีรถไฟฟ้า

 ปัจจุบันระบบขนส่งรถไฟฟ้าใต้ดินกรุงเทพ 

หรือรถไฟฟ้าใต้ดินมหานครสายเฉลิมรัชมงคล มีขบวน

รถไฟฟ้าวิง่ให้บรกิารสงูสดุ 18 ขบวนต่อวนั และมขีบวน

ส�ารองในกรณีฉุกเฉิน 1 ขบวน โดยทั้งหมดจะท�าการวิ่ง

ทั้งหมด 450 เที่ยวต่อวัน  และมีผู ้โดยสารใช้บริการ 

จ�านวน 251,000 คนต่อวัน ซึ่งให้บริการตั้งแต่วันจันทร์

ถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น.-24.00 น. ส�าหรับ 

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินทั้งหมดมี 18 สถานี ประกอบด้วย  

สถานีหัวล�าโพง  สถานีสามย่าน  สถานีสีลม  สถานีลุมพินี 

สถานีคลองเตย สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์   

สถานีสุขุมวิท สถานี เพชรบุรี  สถานีพระรามเก ้า   

สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  สถานีห้วยขวาง  

สถานีสุทธิสาร สถานีรัชดาภิเษก สถานีลาดพร้าว   

สถานีพหลโยธิน สถานีจตุจักร สถานีก�าแพงเพชร   

สถานีบางซื่อ

 ส�าหรับการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยมีความสนใจ 

ที่จะท�าการศึกษาระบบการบริหารจัดการภายใน  

ของบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) โดยจะ

ท�าการศึกษาสถานีของบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด 

(มหาชน) ทั้งหมด  ว่ามีรูปแบบของวิธีการบริหารและ

จัดการอย่างไรเพื่อน�าผลการศึกษาที่ได้น�าไปใช้เป็น

แนวทางเพือ่พฒันา แก้ไข ปรบัปรงุ  และใช้เป็นประโยชน์

ต่อการศึกษาต่อไปในอนาคต เนื่องจากบริษัทรถไฟฟ้า

กรุงเทพ จ�ากัด(มหาชน) ก�าลังจะมีการเพิ่มเติมส่วนต่อ

ขยายของระบบรถไฟฟ้าเพื่อรองรับต่อความเจริญเติบโต

ของสงัคม เศรษฐกจิ และสภาพความเป็นอยูข่องประชาชน
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2.	วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการภายใน

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินของบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด 

(มหาชน) 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ

นโยบายของระบบขั้นตอนการบริหารงานภายในสถานี

รถไฟฟ้าใต้ดินของบุคลากรที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

และประสบการณ์การท�างานในต�าแหน่งงานที่ต่างกัน   

3.	วิธีกำรด�ำเนินงำน

 การวจิยัเรือ่งการศกึษาระบบการบรหิารจดัการ

ภายในของบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)  

ในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  

Research) โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกเป็นรายบุคคล  

(In-depth Interview) และเชิงปริมาณ (Quantitative  

Research) โดยใช้วธิกีารเกบ็ข้อมลูจากบคุลากรจากบรษิทั 

รถไฟฟ้าใต้ดินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) เพื่อศึกษาถึง

ระบบการบริหารจัดการภายใน ได้แก่ ด้านกระบวน

บริหารและการจัดการ  การบริหารงานบุคคล การสั่ง 

การและการมอบหมายงาน การบริหารเวลา การบริการ 

โดยผู้วิจัยขั้นตอนและวิธีการด�าเนินการ ดังนี้ 

 กลุ ่มตัวอย ่างที่ ใช ้ในการท�าวิจัยในครั้งนี้  

มีรายละเอียดดังต่อนี้ 

 1)  ผู้จัดการหมวดงานสถานีเพศชาย 1 คน  

 2)  รองผูจ้ดัการหมวดงานสถาน ี4 คน เพศชาย 

3 คน เพศหญิง 1 คน  

 3)  เจ้าหน้าที่ควบคุมสถานี จ�านวน 110 คน  

เพศชาย 81 คน เพศหญิง 29 คน   

 4)  รองเจ้าหน้าทีค่วบคมุสถาน ี70 คน เพศชาย 

37 คน เพศหญิง 33 คน                                

 5)  ผูใ้ช้บรกิารระบบรถไฟฟ้า สายเฉลมิรชัมงคล 

จ�านวน 20 ท่าน 

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเพือ่การ

วิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เพื่อสอบถาม

ระบบการบริหารงานจัดการภายใน ของบริษัท รถไฟฟ้า

กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) และความพึงพอใจของผู้ใช้

ระบบรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล

 การส�ารวจด้วยแบบสอบถาม ผู ้วิจัยท�าการ

ศกึษาแนวความคดิ ทฤษฎ ีสิง่ตพีมิพ์และผลงานวจิยัต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของระบบการบริหารจัดการ

ภายใน ของบรษิทั รถไฟฟ้ากรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) แล้ว

น�ามามาเรยีบเรยีงสรปุเป็นกรอบแนวความคดิในการวจิยั 

แล้วน�าของตัวแปรแต่ละตัวมาสร้างข้อค�าถามของ

แบบสอบถามซึ่งแบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

 ตอนที ่1 ค�าถามทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจยัส่วนบคุคล 

ประกอบด้วย เพศ  อาย ุ ระดบัการศกึษาและประสบการณ์

การท�างานในต�าแหน่งงาน

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหาร 

ประกอบด้วยขั้นตอนและนโยบายการบริหารจัดการ

ภายในสถานีรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล

 ค�าถามจะใช้มาตรฐาน Likert Rating Scales 

(วิชิต อู่อ้น, 2548, หน้า 114) สร้างค�าถามโดยลักษณะ

ค�าถามประกอบด้วยข้อความ ซึ่งผู้ตอบจะประเมินจาก

ความรู ้สึกของตนเองตามมาตรฐาน 5 ระดับ ได้แก่  

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

 ระดับความคิดเห็น คะแนน

 น้อยที่สุด 1

 น้อย 2

 ปานกลาง 3

 มาก 4

 มากที่สุด 5

 เกณฑ์ในการประเมินค่าคะแนนที่ใช้ได้จาก 

ค�าตอบ สดัส่วนการประเมนิค่าจากวธิกีารในการก�าหนด

เกณฑ์การแปลความหมายของระดบัความคดิเหน็ เกณฑ์

ที่ใช้ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย (วิชิต อู่อ้น, 2548, 

หน้า 181) แบ่งออกเป็นค่าเฉลี่ย 5 ระดับดังนี้

 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึงระดับความคิดเห็น

น้อยที่สุด

 ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึงระดับความคิดเห็น

น้อย

 ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึงระดับความคิดเห็น

ปานกลาง

 ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึงระดับความคิดเห็น

มาก

 ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึงระดับความคิดเห็น

มากที่สุด 
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 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ

ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ หาค่าความถี ่และร้อยละ (Percentage) 

ของสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม  ค่าสถติพิืน้ฐานร้อยละ 

ใช้ศึกษาจ�านวนความถี่ (Frequency) และร้อยละของ

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม สูตรในการค�านวณดังนี้ 

(ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) หาค่าเฉลี่ย (Mean, x ) และ 

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, SD)  

ค่าเฉลีย่ (Mean, x ) ใช้วเิคราะห์โดยใช้สตูรในการค�านวณ

ดงันี ้(ศริชิยั พงษ์วชิยั, 2551) การวเิคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดยีว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA) 

ใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 2 กลุ่ม

ตัวอย่าง โดยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 

ทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA) 

และการทดสอบความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธีแอลเอสดี 

(LSD) ใช้วิเคราะห์โดยใช้สูตรในการค�านวณดังนี้ (ศิริชัย 

พงษ์วิชัย, 2551)  การวิเคราะห์ข้อมูลทดสอบค่า t-test  

ใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มตัวอย่างที่

เป็นอิสระต่อกันใช้วิเคราะห์โดยสูตรในการค�านวณดังนี้ 

(ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) และวิเคราะห์ความคิดเห็น และ

ข้อเสนอแนะและปัญหา ของผูต้อบแบบสอบถามในเรือ่ง

การบริหารงานและการบริหารบุคลากร ของ บริษัท 

รถไฟฟ้ากรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) โดยการวเิคราะห์เนือ้หา 

และเขียนบรรยายประกอบความเรียง 

 2) การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ การสร้างเครือ่งมอื

ในการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัย 

ใช้แนวค�าถามแบบมีโครงสร้างปลายเปิด (Open-Ended) 

เพือ่สมัภาษณ์ผูบ้รหิารของบรษิทั รถไฟฟ้ากรงุเทพ จ�ากดั 

(มหาชน) จ�านวน 5 คน ในต�าแหน่งดังต่อไปนี้

 1.  ผู้จัดการหมวดงานสถานี 1 คน

 2.  รองผู้จัดการหมวดงานสถานี 4 คน 

โดยก�าหนดประเด็นในการสัมภาษณ์ในเรื่อง ดังต่อไปนี้

  1)  แนวความคดิการบรหิารและการจดัการ 

  2)  แนวความคิดการบริหารงานบุคคล 

  3)  แนวความคดิการสัง่การและมอบหมายงาน 

  4)  แนวความคิดการบริหารเวลา 

  5)  แนวความคิดการบริการ

 วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพแบบสัมภาษณ์ 

เชิงลึก โดยวิธีการเก็บข้อมูลดังกล่าวได้ด�าเนินการ 

ดังต่อไปนี้

 1.  ผู้วิจัยได้ท�าการติดต่อขอนัดสัมภาษณ์กับ 

ผู้ให้สัมภาษณ์โดยติดต่อโดยตรงกับผู้ให้สัมภาษณ์ทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

 2.  ผูว้จิยัจงึตดิตามการขอนดัหมายไปสมัภาษณ์

ด้วยตนเองโดยท�าการบันทึกข้อมูลลงสมุดและบันทึก

ข้อมูลระบบดิจิตอล โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลด้วย

สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่ให้สัมภาษณ์ประมาณ 1 ชั่วโมง

 3. จากนัน้ผูว้จิยัน�าเครือ่งบนัทกึมาตรวจสอบ

และถอดเทปเพื่อน�าเสนอในบทต่อไป

 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  ผู ้วิจัยวิเคราะห์

ข้อมูลแบบพรรณนา (Analysis Description) โดยค�าถาม

เป็นแบบปลายเปิดใช้วิธีการสังเคราะห์เนื้อหา เพื่อ

วเิคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลูผูรู้โ้ดยใช้กรอบแนวความ

คิดที่เกี่ยวข้องในการจัดหมวดหมู่

 เครื่องมือที่ ใช ้ในการวิจัยเชิงคุณภาพโดย

สัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และ

มีความน่าเชื่อถือคณะผู้วิจัยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบ

สามเส้า (Triangulation)โดยการตรวจสอบสามเส้าด้าน 

ข้อมูล (Data Triangulation) และการตรวจสอบสามเส้า

ด้วยการรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation)

4.	ผลกำรวิจัย

 ประชากร จ�านวน 180 คน เป็นเพศชายร้อยละ 

67.20  เพศหญิงร้อยละ 32.80  มีอายุระหว่าง 31-40 ปี  

ร้อยละ 76.10  อายุ 40 ปีขึ้นไป ร้อยละ 22.80  และมีอายุ 

20 -30 ปีร้อยละ 1.10 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 

89.40 สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 6.70  ประสบการณ์การ

ท�างานในต�าแหน่งงาน มีประสบการณ์ ตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป

ร้อยละ 92.80  มปีระสบการณ์การท�างานในต�าแหน่งงาน 

4-6 ปี ร้อยละ 4.40 และมีประสบการณ์การท�างานใน

ต�าแหน่งงาน 1-3 ปี ร้อยละ 2.80 

 ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาระบบ

การบรหิารจดัการภายในสถานรีถไฟฟ้าใต้ดนิของบรษิทั 

รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) โดยความคิดเห็นของ

บุคลากรเกี่ยวกับนโยบายของระบบขั้นตอนการบริหาร

จัดการและการบริหารจัดการ โดยรวม มีความคิดเห็นว่า 

มีการด�าเนินการในระดับมาก ส่วนความคิดเห็นรายด้าน

มีรายละเอียด ดังนี้
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 ด้านกระบวนบริหารและการจัดการ 

 ความคิดเห็นของบุคคลเกี่ยวกับขั้นตอน 

การบริหารและการจัดการมีการด�าเนินการในระดับมาก  

ประกอบด้วยมกีารก�าหนดคณุลกัษณะเฉพาะหน้าทีค่วาม

รับผิดชอบของบุคลากรแต่ละคนเป็นลายลักษณ์อักษร

อย่างชัดเจน  มีการประกาศให้บุคลากรทุกคนทราบ

ภารกิจขององค์กร  มีการก�าหนดวิธีการระเบียบ 

การปฏบิตังิานและข้อบงัคบัเพือ่ให้บคุลากรเข้าใจในงาน

ที่ปฏิบัติ มีการติดตามผลเกี่ยวกับประสิทธิผลของ

กระบวนการปฏิบัติงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรที่ 

รับผิดชอบการปฏิบัติตามแผนทราบ และแผนที่จัดท�ามี

การก�าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย วิธีการด�าเนินงาน 

อัตราก�าลังและระยะเวลาด�าเนินงานอย่างชัดเจน

 ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์บุคลากร  

สรุปได้ ดังนี้ บริษัทมีการก�าหนดภารกิจขององค์กรไว้

อย่างชัดเจน  มีการสื่อสารภารกิจของบริษัทให้พนักงาน

ทุกคนทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ  เช่น จากการ

ฝึกอบรม  จัดท�าป้ายข้อความภารกิจขององค์กรติดไว้ยัง

พื้นที่ส�าคัญ จัดท�าเป็นแผนงานการบริหาร  มีการสื่อสาร

แผนงานผ่านการประชุม  สื่อสารผ่านเอกสารแผนงาน 

และเป้าหมายการด�าเนินการที่จัดท�าขึ้น การปฏิบัติงาน

ในธุรกิจขนส่งสื่อสารมวลชน  ให้ความส�าคัญกับความ

ปลอดภัยเป็นอันดับแรก  ก�าหนดกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  

เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตาม และก�าหนดคู่มือปฏิบัติงาน  

รวมทั้งขั้นตอนปฏิบัติงาน  ให้พนักงานใช้เป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงาน  ก�าหนดคุณสมบัติ และหน้าที่ความ 

รบัผดิชอบของบคุลากรแต่ละต�าแหน่งไว้เป็นลายลกัษณ์

อักษรอย่างชัดเจน  การฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ก�าหนด 

และต ้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่ก�าหนดติดตามถึง

ประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ตลอดเวลาจากการปฏิบัติงานจริง   และท�าการปรับปรุง

กระบวนการหรือขั้นตอนปฏิบัติงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  

นอกจากนี้กระบวนการหรือขั้นตอนปฏิบัติงานต่างๆ ที่

ก�าหนดขึน้อาจเหมาะสมกบัสภาพการท�างาน ณ ช่วงเวลา

นั้น  สภาพการท�างานที่เปลี่ยนไป  เช่น  การเสื่อมสภาพ

ของอุปกรณ์ตามอายุการใช้งาน  ส่งผลให้มีความจ�าเป็น

ต้องทบทวนกระบวนการหรือขั้นตอนปฏิบัติงานให้

เหมาะสม  ซึง่บรษิทัได้น�าเอาปัจจยันีม้าพจิารณาทบทวน

กระบวนการหรือขั้นตอนปฏิบัติงาน

 ด้านการบริหารงานบุคคล

 ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับระบบ 

ขั้นตอนด้านการบริหารงานบุคคล โดยรวม มีการด�าเนิน

การในระดับปานกลาง แต่มีบางรายการที่การด�าเนินการ

ในระดับมาก  ประกอบด้วย องค์กรมีการจัดฝึกอบรม

ทักษะต่างๆ เพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติงานตามความ 

รับผิดชอบได้ดียิ่งขึ้น  มีการยกย่องหรือให้รางวัลแก่

บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐานที่ก�าหนด  

และมีวิธีการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ต�่ากว่า

มาตรฐานทีก่�าหนด ส่วนทีม่กีารด�าเนนิการในระดบัปานกลาง 

ประกอบด้วย  การให้โอกาสเสนอแนวคิดที่แปลกใหม่

สร้างสรรค์เพื่อน�าไปสู ่การเปลี่ยนแปลงขององค์กร 

กจิกรรมเพือ่พฒันาบคุลากรมคีวามสอดคล้องกบัลกัษณะ

งาน ให้สวสัดกิารได้เหมาะสม เพยีงพอ และสอดคล้องกบั

ความต้องการ การเลื่อนขั้นเงินเดือนมีการพิจารณาอนุมัติ

และจัดท�าเป็นลายลักษณ์อักษรมีความโปร่งใสและเป็น

ธรรม และมีการจัดท�าแนวทางปฏิบัติเรื่องค่าตอบแทน 

ที่ได้รับมีความเหมาะสม เช่น เงินเดือน ค่าครองชีพ

 ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์บุคลากร  

สรุปได้ ดังนี้ ผลตอบแทนของพนักงานทั้งเงินเดือน   

ค่าครองชีพ  โบนัส และสวัสดิการต่างๆ  บริษัทได้

พจิารณาให้อยูใ่นเกณฑ์ทีส่ามารถแข่งขนักบับรษิทัอืน่ใน

อุตสาหกรรมเดียวกันได้ พิจารณาจากผลการมาปฏิบัติ

งานของพนักงาน (Attendant)  ผลการปฏิบัติงานของตัว

พนักงานเอง ผลการปฏิบัติงานตามดัชนีชี้วัด (KPI)   

รวมทั้งความคิดเห็นของหัวหน้างาน การพิจารณา 

ผลตอบแทนประจ�าป ีในส่วนของหัวหน้างานนั้น   

จะด�าเนินการโดยหัวหน้างานในทุกระดับชั้นที่เกี่ยวข้อง 

การยกย่องชมเชยพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี โดย

ชมเชยพนกังานเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืชมเชยด้วยวาจา

จากหัวหน้างาน พัฒนาปรับปรุงพนักงานที่มีผลการ

ด�าเนินงานต�่ากว่ามาตรฐานที่ก�าหนดในรูปแบบของ 

การเสริมการฝึกอบรม และอบรมทบทวนเฉพาะด้าน   

ฝึกอบรมทกัษะการปฏบิตังิานในด้านต่างๆ ทัง้ในด้านการ

บรกิาร  การจดัการรายได้ และการควบคมุ และใช้อปุกรณ์

ระบบให้กับพนักงาน 

 ด้านการสั่งการและการมอบหมายงาน

 ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับระบบ 

ขั้นตอนด้านการสั่งการและการมอบหมายงาน โดยรวม 
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มกีารด�าเนนิการในระดบัมาก ประกอบด้วย  หน้าทีค่วาม

รับผิดชอบของงานที่ส�าคัญมีการอนุมัติโดยผู ้บริหาร  

การเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัเกีย่วกบัการมอบหมายงานมกีาร

จัดท�าเป็นลายลักษณ์อักษร   มีการสื่อสารข้อมูลค�าสั่งให้

บคุลากรปฏบิตัอิย่างต่อเนือ่งและสม�่าเสมอ  การมอบหมาย

งานและการสัง่การมคีวามชดัเจนส่วนทีม่กีารด�าเนนิการ

ในระดับปานกลาง คือ  การสั่งการมีความรวดเร็วและ

คล่องตัวทันต่อเหตุการณ์

 ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์บุคลากร  ดังนี้ 

การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับพนักงาน   

จะด�าเนนิการจดัท�าเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ทัง้การมอบหมาย

ตามต�าแหน่งหน้าที่  หรือมอบหมายให้กระท�าการแทน

ในกรณต่ีางๆ และมกีารมอบหมายหน้าทีผ่่านค�าสัง่ด�าเนนิ

การหรอืผ่าน E-Mail  แล้วแต่กรณ ีหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ

ของพนักงานในทุกระดับต้องผ่านการพิจารณา และ

อนมุตัขิองผูบ้รหิารทีเ่กีย่วข้อง ส�าหรบัการปฏบิตังิานของ

ฝ่ายปฏิบัติการซึ่งเกี่ยวข้องกับการเดินรถ และการให้

บริการผู ้โดยสาร  ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนหรือมีการ

เปลีย่นแปลงในการให้บรกิารอยูต่ลอดเวลา  เช่น  รปูแบบ

ตารางการเดนิรถประเภทบตัรโดยสาร  แผนการให้บรกิาร  

มาตรการรกัษาความปลอดภยั จะมกีารสือ่สารข้อมลูต่างๆ 

เหล่านีใ้ห้พนกังานทราบอย่างต่อเนือ่ง และสม�่าเสมอเป็น

ประจ�า และตามช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมี

กิจกรรมส�าคัญ  ทั้งในรูปแบบของ  Notice  of  the  Day, 

OSP  Notice,  แผนการให้บริการในกิจกรรมต่างๆ  รวมทั้ง

แผนการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ  

การบรหิารงานสถานรีวมถงึการจดัการเหตกุารณ์ไม่ปกติ

ต่างๆ หมวดงานได้ก�าหนดแนวทางการสือ่สารในรปูแบบ

ของ  Single  Command  โดยสือ่สารผ่านสายบงัคบับญัชา  

เพื่อป้องกันความสับสนในการสื่อสารจากหลากหลาย

ช่องทาง  รวมทั้งก�าหนดให้มีการรายงานเหตุการณ์อย่าง

ทันที และสามารถขอค�าปรึกษา และการตัดสินใจในการ

บริหารงานจากผู้บังคับบัญชาได้ตลอดเวลา เพื่อให้เกิด

ความรวดเร็ว และคล่องตัวทันต่อเหตุการณ์

 ด้านการบริหารเวลา

 ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับระบบ 

ขั้นตอนด้านการบริหารเวลา โดยรวม มีการด�าเนินการ 

ในระดับมาก ประกอบด้วย มีการจัดล�าดับสิ่งใดควรท�า

ก่อน-หลัง  มีการวางแผนก่อนท�างานทุกครั้ง  มีการ 

จดบนัทกึงานทีไ่ด้รบัมอบหมายทกุครัง้  แม้งานมมีากแต่

เมื่อด�าเนินงานตามแผนที่วางไว้งานก็ส�าเร็จได้ด้วยดี   

มีการก�าหนดขอบเขตของงานที่จะท�าให้พอเหมาะกับ

เวลา และถึงแม้ไม่มีการก�าหนดแผนก็สามารถท�างานได้

ส�าเร็จตามเวลาความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์บุคลากร  

ดังนี้ มีการจัดล�าดับความส�าคัญและความเร่งด่วนของ

งานด�าเนนิการตามแผนทีก่�าหนดและมกีารปรบัปรงุแผน

ในกรณีที่จ�าเป็น  งานประจ�าวันก�าหนดให้มีระดับ

ธรรมดา ด่วน ด่วนทีส่ดุตามความเหมาะสมหรอืลกัษณะ

ของเนื้อหา งานประจ�าบางประเภทถ้าไม่สามารถท�าให้

แล้วเสร็จต้องจัดประชุมหารือเพื่อแก้ไข

 ด้านการบริการ

 ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับระบบ 

ขั้นตอนด้านการบริการ โดยรวม มีการด�าเนินการใน

ระดับมาก ประกอบด้วย บริษัทมีการอบรมเรื่องความรู้

ความเข้าใจในการบริการ การประชาสัมพันธ์มีหลากหลาย

ช่องทาง เช่น เว็บไซด์ อีเมล์ จดหมายข่าว จัดกิจกรรม 

ส่งเสริมการให้บริการ  เป็นต้น  มีเครื่องมืออุปกรณ์ 

ครบถ้วนทีใ่ช้ในกระบวนการบรหิาร และมรีะบบบรหิาร 

ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถด�าเนินงานได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ ส่วนทีม่กีารด�าเนนิการในระดบัปานกลาง 

คอื เอกสาร แผ่นพบัและป้ายแนะน�าการให้บรกิารมคีวาม

ชัดเจนและเพียงพอ

 ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์บุคลากร  ดังนี้ 

การบริการเป็นหน้าที่หลักของพนักงาน  บริษัทให้ความ

ส�าคัญกับการให้บริการผู้โดยสารให้ได้รับความพึงพอใจ

สูงสุด และเป็นไปตามที่ผู้โดยสารคาดหวัง  บริษัทมีการ

ฝึกอบรมความรู้ด้านการบริการให้กับพนักงานทุกคน 

ทั้งพนักงานใหม่และพนักงานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน  

พนักงานใหม่จะได้รับการอบรมหลักสูตรการให้บริการ  

ส�าหรับพนักงานในปัจจุบันจะได้รับการอบรมทบทวน

การบรกิาร  ซึง่จดัขึน้เป็นประจ�าอย่างต่อเนือ่ง  การอบรม

ด้านบริการไม่ใช่เฉพาะเรื่องบุคลิกภาพ  กิริยามารยาทใน

การให้บริการผู้โดยสารเท่านั้น  แต่รวมถึงการจัดการ 

ข้อร้องเรยีนของผูโ้ดยสาร การแก้ไขเหตกุารณ์เฉพาะหน้า 

และรวมถงึการอบรมความรูด้้านการจดัการรายได้เพือ่ให้

พนักงานสามารถให้บริการในการออกเหรียญ  ออกบัตร 

และแก้ปัญหาเหรียญและบัตรโดยสารได้อย่างถูกต้อง  

เพือ่ส่งมอบการบรกิารทีป่ระทบัใจให้กบัผูโ้ดยสารต่อไป 
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บริษัทได้พัฒนาและจัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ใน

การให้บริการผู้โดยสารให้มีอย่างครบถ้วน และเพียงพอ  

ทัง้ในรปูแบบของเอกสาร  ซึง่ได้แก่  แผ่นพบัเงือ่นไขต่างๆ  

แผ่นพับแผนที่  เอกสารประกอบการให้บริการในการ

ออกบตัรโดยสาร  เป็นต้น  รวมทัง้มกีารให้ข้อมลูข่าวสาร

ในรปูแบบของอเิลก็ทรอนคิส์  ได้แก่  PID, BMCL Booth, 

TVM  Screen Saver  นอกจากนีย้งัมป้ีายบอกทศิทาง และ

ป้ายประชาสมัพนัธ์ทัง้ภายในสถานที ่และทีท่างเข้า-ออก  

ซึง่ใช้ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสารต่างๆ ให้ผูโ้ดยสารได้

รบัทราบ ส�าหรบัการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูของบรษิทันัน้  

มีการด�าเนินการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก

บรษิทั  การประชาสมัพนัธ์ภายในบรษิทั  เพือ่ให้พนกังาน

ทุกหน่วยงานได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรม

ต่างๆ ทีบ่รษิทัด�าเนนิการ  โดยท�าการประชาสมัพนัธ์ผ่าน 

Internet ส�าหรับการประชาสัมพันธ์ภายนอกบริษัท 

จะด�าเนินการผ่าน Web Site ของบริษัท และ Social 

Network ได้แก่  Facebook Twitter  รวมทัง้การจดักจิกรรม

กบัพนัธมติรทางธรุกจิในด้านการบรกิารให้มปีระสทิธภิาพ

นั้น บริษัทมีตัวชี้วัดผลการด�าเนินการด้านบริการอย่าง

ชัดเจน ทั้งตัวชี้วัดด้านข้อร้องเรียน ตัวชี้วัดด้านค�าชม  

นอกจากนีย้งัมกีารบรหิารจดัการข้อร้องเรยีน ข้อเสนอแนะ 

และค�าชมที่เป็นระบบทั้งในด้านการจัดเก็บสถิติ และ 

การก�าหนดมาตรการการแก้ไขข้อเสนอแนะร้องเรียน   

อกีทัง้มกีารส�ารวจความพงึพอใจของผูโ้ดยสารเป็นประจ�า

ทุกปี  ซึ่งครอบคลุมในทุกด้าน  ทั้งด้านการให้บริการของ

พนักงาน  อุปกรณ์ในการให้บริการ  ข้อมูลข่างสาร และ

กิจกรรมการให้บริการ  ซึ่งจะน�าผลส�ารวจที่ได้มาก�าหนด

เป็นแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาปรับปรุงการบริการต่อไป

 ตามวตัถปุระสงค์เพือ่การเปรยีบเทยีบความคดิ

เห็นเกี่ยวกับนโยบายของระบบขั้นตอนการบริหารงาน

ภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน

 สมมตฐิาน บคุลากรทีม่ ีเพศ อาย ุระดบัการศกึษา 

และประสบการณ์การท�างานในต�าแหน่งงานต่างกนัมคีวาม

คิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายของระบบขั้นตอนการบริหาร

บริหารงานภายในสถานีรถไฟฟ้า ด้านการบริหารและ 

การจดัการ การบรหิารงานบคุคล การสัง่การและมอบหมาย

งาน การบริหาร  เวลา และการบริการ แตกต่างกัน

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

 1.1 บคุลากรเพศชายและเพศหญงิมคีวามคดิเหน็

เกี่ยวกับ นโยบายของระบบขั้นตอนการบริหารงานภายใน

สถานีรถไฟฟ้า ด้านการบริหารและการจัดการ การบริหาร

งานบุคคล การสั่งการและมอบหมายงาน การบริหาร เวลา 

และการบริการและโดยรวม และแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน  

 1.2 บุคลากรที่มีอายุต ่างกันความคิดเห็น 

เกีย่วกบันโยบายของระบบขัน้ตอนการบรหิารงานภายใน

สถานีรถไฟฟ้า ด้านการบริหารและการจัดการ การบริหาร

งานบุคคล การสั่งการและมอบหมายงาน การบริหารเวลา 

และการบริการและโดยรวม ไม่แตกต่างกัน    

 1.3 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันความ

คิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายของระบบขั้นตอนการบริหารงาน

ภายในสถานีรถไฟฟ้า ด้านการบริหารและการจัดการ  

การบริหารงานบุคคล การสั่งการและมอบหมายงาน  

ก า ร บ ริ ห า ร เ ว ล า  แ ล ะ ก า ร บ ริ ก า ร แ ล ะ โ ด ย ร ว ม 

ไม่แตกต่างกัน

 1.4 บุคลากรที่มีประสบการณ์ในต�าแหน่งงาน

ต ่างกันความคิด เห็นเกี่ ยวกับนโยบายของระบบ 

ขั้นตอนการบริหารงานภายในสถานีรถไฟฟ้า ด้านการ

บริหารงานบุคคลแตกต ่ างกัน  โดยบุคลากรที่มี

ประสบการณ์ในต�าแหน่งงาน 7 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็น

เกีย่วกบันโยบายของระบบขัน้ตอนการบรหิารงานภายใน

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน การบริหารงานบุคคล มากกว่า 

บุคลากรที่มีประสบการณ์ในต�าแหน่งงาน 4-6 ปี

5.	อภิปรำยผล

 ผู้วิจัยได้น�าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาพิจารณา 

วิเคราะห์ พบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจน�ามาอภิปรายผล 

ดังนี้

 1.  ความคดิเหน็ของบคุลากรเกีย่วกบันโยบาย

ของระบบขั้นตอนการบริหารจัดการและขั้นตอน 

การบริหารจัดการ ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านกระบวนบริหาร

และการจดัการ  ด้านการบรหิารงานบคุคล  ด้านการสัง่การ

และการมอบหมายงาน ด้านการบรหิารเวลา และด้านการ

บรกิาร  ผลการวจิยัพบว่า ในภาพรวมมกีารด�าเนนิการใน

ระดบัมาก ซึง่ผลการวจิยัครัง้นีส้อดคล้องกบันางสาวพจิติรา 

ใช้เอกปัญญา (2551) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์
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ระหว่างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน และผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการของโรงพยาบาล

เอกชน ผลการวจิยัพบว่า ระดบัความคดิเหน็ของพนกังาน

ปฏบิตักิารทีม่ต่ีอระบบการบรหิารผลการปฏบิตังิานของ

โรงพยาบาล โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะผู้บริหารได้น�าหลักการบริหารมาใช้ได้อย่าง

เป็นระบบ ซึ่งในเรื่องนี้ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ 

(2545 18:19) กล่าวว่า  การบริหาร คือกลุ่มของกิจกรรม 

ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร 

(Organizing) การสั่งการ (Leading/Directing) หรือการ

อ�านวย และการควบคุม (Controlling) ซึ่งจะมีความ

สมัพนัธ์โดยตรงกบัทรพัยากรขององค์กร (6 M’s) เพือ่น�า

ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และด้วยจุดมุ่งหมายส�าคัญในการ

บรรลุความส�าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลครบถ้วน 

 เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า 

นโยบายของระบบขัน้ตอนการบรหิารจดัการและขัน้ตอน

การบริหารจัดการ รายด้านมีความคิดเห็นในระดับมาก  

ประกอบด้วยด้านการบริหารและการจัดการ ด้านการ

บรหิารเวลา ด้านการสัง่การและมอบหมายงาน และด้าน

การบริการ ส่วนด้านการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับ

ปานกลาง ส�าหรับรายละเอียดในแต่ละด้านมีดังต่อไปนี้

  1.1  ด้านการบรหิารและการจดัการ  ผลการ

วิจัยพบว่า มีการด�าเนินการในระดับมาก  ประกอบด้วย 

มีการก�าหนดคุณลักษณะเฉพาะหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของบุคลากรแต่ละคนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 

มกีารประกาศให้บคุลากรทกุคนทราบภารกจิขององค์กร 

มกีารก�าหนดวธิกีารระเบยีบการปฏบิตังิานและข้อบงัคบั

เพื่อให้บุคลากรเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ มีการติดตามผล

เกี่ยวกับประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงาน มีการ

สือ่สารให้บคุลากรทีร่บัผดิชอบการปฏบิตัติามแผนทราบ 

และแผนที่จัดท�ามีการก�าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย  

วิธีการด�าเนินงาน อัตราก�าลังและระยะเวลาด�าเนินงาน

อย่างชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สร้อยตระกูล 

อรรถมานะ (2545: 421) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการจดัการ 

หมายถึงกระบวนการด�าเนินงานจะต้องเป็นไปตาม 

ขั้นตอนตามล�าดับ เป็นการตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะท�า

อะไร ที่ไหน เมื่อใด โดยใคร นอกจากจะเป็นการลดความ

ไม่แน่นอนแล้ว ยงัท�าให้สมาชกิในองค์กรมคีวามมัน่ใจใน

การท�างานทาให้การท�างานมีประสิทธิผล การจัดล�าดับ

การท�างานทีด่ไีม่ควรมลีกัษณะตายตวัต้องยดืหยุน่ ได้ตาม

สถานการณ์อาจมีการปรับปรุงแก้ไข หรือปรับเปลี่ยน

ล�าดับการท�างานได้เสมอ ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิด

ประสิทธิผลมากขึ้นด้วย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการบริหาร

จัดการมีการวางแผนที่ชัดเจน ครอบคลุมขอบข่ายงาน

สอดคล้องกับหลักการบริหารงาน ซึ่งในเรื่องดังกล่าว 

สรุสัวด ีราชกลุชยั (2547, หน้า 4) กล่าวว่า การบรหิาร คอื 

กลุ่มของกิจกรรม ประกอบ ด้วยการวางแผน (Planning) 

การจัดองค์การ (Organizing) การสั่งการหรือการชี้น�า 

(Directing/ Leading) และการควบคุม (Controlling)  

ซึ่งจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับทรัพยากรขององค์การ 

เพื่อน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และด้วยจุดมุ่งหมายส�าคัญ

ในการบรรลุความส�าเร็จตามเป้าหมายขององค์การอย่าง

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ครบถ้วน

  1.2  ด้านการบริหารงานบุคคล ผลการวิจัย

พบว่า โดยรวม มีการด�าเนินการในระดับปานกลาง แต่มี

บางรายการที่การด�าเนินการในระดับมาก  คือ องค์กรมี

การจัดฝ ึกอบรมทักษะต่างๆ เพื่อช ่วยให้สามารถ 

ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบได้ดียิ่งขึ้น  มีการยกย่อง

หรือให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกว่า

มาตรฐานทีก่�าหนด  และมวีธิกีารปฏบิตัเิพือ่ปรบัปรงุการ

ปฏิบัติงานที่ต�่ากว่ามาตรฐานที่ก�าหนด และที่มีการ 

ด�าเนินการในระดับปานกลาง คือ  การให้โอกาสเสนอ

แนวคิดที่แปลกใหม ่สร ้ างสรรค ์ เพื่อน� าไปสู ่การ

เปลี่ยนแปลงขององค์กร  กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรมี

ความสอดคล้องกบัลกัษณะงาน  ให้สวสัดกิารได้เหมาะสม 

เพียงพอ และสอดคล้องกับความต้องการ การเลื่อนขั้น

เงินเดือนมีการพิจารณาอนุมัติและจัดท�าเป็นลายลักษณ์

อักษรมีความโปร่งใสและเป็นธรรม และมีการจัดท�า

แนวทางปฏบิตัเิรือ่งค่าตอบแทนทีไ่ด้รบัมคีวามเหมาะสม 

เช่น เงินเดือน ค่าครองชีพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ

สุเมธ ภิญญาคง (2552) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การจัดการที่มี

ผลต่อปัจจัยแรงจูงใจในการท�างานของพนักงาน บริษัท 

อูช่าสยามสตีลอินดัสตรียส์ จ�ากัด (มหาชน) พบว่า 

พนักงานมีปัจจัยแรงจูงใจในการท�างาน ด้านความ 

รบัผดิชอบทีไ่ด้รบัสงูสดุ รองลงมาคอื ความส�าเรจ็ในการ

ท�างาน สถานภาพของอาชีพ ความมั่นคงปลอดภัย อยู่ใน

ระดับมาก ในส่วนลักษณะของงาน การยอมรับ นโยบาย
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และการบริหาร ความสัมพันธ ์กับเพื่อนร ่วมงาน  

ความก้าวหน้า การปกครองบงัคบับญัชา เงนิเดอืน สภาพ

การปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา อยู่ใน

ระดับปานกลาง  การที่มีการด�าเนินการบางรายการใน

ระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่

อาจท�าให้การบรหิารงานบคุคลบางส่วนยงัมข้ีอบกพร่อง

และขาดประสิทธิภาพ ซึ่งในเรื่องนี้  เฟลิกซ์ เอ ไนโกร 

(Nigro, 1977, 28) ได้กล่าวว่า การบริหารงาน คือ วิธีการ

ทีจ่ะสรรหาบคุคลเข้ามาท�างานและพฒันาความสามารถ

ของบุคคล เหล่านั้นรวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมใน

องค์กร เพื่อให้บุคคลนั้นท�างานได้เต็มความ สามารถทั้ง

ในด้านปรมิาณและคุณภาพ แสดงให้เห็นว่า การสง่เสริม

ให้คนในองค์กรได้รับการฝึกอบรมทักษะต่างๆ เพื่อช่วย

ให้สามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบได้ดียิ่งขึ้น

  1.3  ด้านการสัง่การและการมอบหมายงาน 

ผลการวิจัยพบว่า โดยรวม มีการด�าเนินการในระดับมาก 

ประกอบด้วย หน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ส�าคัญมี

การอนมุตัโิดยผูบ้รหิารการเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัเกีย่วกบั

การมอบหมายงานมกีารจดัท�าเป็นลายลกัษณ์อกัษร มกีาร

สื่อสารข้อมูลค�าสั่งให้บุคลากรปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและ

สม�่าเสมอ การมอบหมายงานและการสั่งการมีความ

ชัดเจนส่วนที่มีการด�าเนินการในระดับปานกลาง คือ   

การสั่งการมีความรวดเร็วและคล่องตัวทันต่อเหตุการณ์  

ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของปัญญา นพข�า (2553) ศกึษา

เรื่อง การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขต

อ�าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พบว่า พนักงานองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมอืง จงัหวดัปทมุธาน ีให้

ความส�าคัญกับการบริหารงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับ

มาก เมือ่พจิารณารายด้าน พบว่า ด้านทีส่งูสดุคอื การมอบ

หมายงานรองลงมาคือ การท�างบประมาณ การวางแผน 

การรายงาน การประสานงาน การอ�านวยการ การจัด

องค์การ ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะการสัง่การและการมอบหมาย

งานถือว่าเป็นขั้นตอนส�าคัญของช่องทางด�าเนินการ

แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารให้ความส�าคัญในเรื่องนี้เป็น 

ล�าดับต้นๆ ซึ่งในเรื่องดังกล่าว ยงยุทธ (2549) กล่าวว่า  

การสั่งการ (Directing)  คือ การใช้อิทธิพลแห่งอ�านาจ

หน้าที่ของผู้น�าควบคู่ไปกับสิ่งจูงใจในการสอนงานใหญ่

บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามค�าแนะน�า เพื่อให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ของงาน นอกจากนีก้ารสัง่งานยงัหมายความ

รวมถงึการใช้อ�านาจแต่งตัง้คณะท�างานประสานงานเพือ่

สร้างความเข้าใจและลดความขดัแย้งระหว่างผูป้ฏบิตังิาน

ด้วย 

  1.4  ด้านการบริหารเวลา ผลการวิจัยพบว่า

โดยรวม มีการด�าเนินการในระดับมาก ประกอบด้วย  

มกีารจดัล�าดบัสิง่ใดควรท�าก่อน-หลงั  มกีารวางแผนก่อน

ท�างานทุกครั้ง  มีการจดบันทึกงานที่ได้รับมอบหมาย 

ทุกครั้ง  แม้งานมีมากแต่เมื่อด�าเนินงานตามแผนที่วางไว้

งานก็ส�าเร็จได้ด้วยดี  มีการก�าหนดขอบเขตของงานที่จะ

ท�าให้พอเหมาะกบัเวลา และถงึแม้นไม่มกีารก�าหนดแผน

ก็สามารถท�างานได้ส�าเร็จตามเวลาซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ  กิตติมาพร โลกาวิทย์ (2551) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง

ความสามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษาพยาบาล 

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถ

ในการบริหารเวลาของนักศึกษาพยาบาล โดยรวมทั้ง 6 

ด้านอยู่ในระดับปานกลาง หากพิจารณารายด้าน พบว่า 

ด้านการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินชีวิตของตนเองอยู่

ในระดับมาก ส่วนด้านการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการ

ใช้เวลาของตนเอง ด้านการวางแผนการใช้เวลาของตนเอง 

ด้านการด�าเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ ด้านการประเมิน

ผลการใช้เวลา และด้านการปรบัปรงุแผนการใช้เวลาและ

แก้ไขกจิกรรมทีท่�าให้เสยีเวลา อยูใ่นระดบั ปานกลางตาม

ล�าดบั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าการบรหิารเวลาเป็นเครือ่งมอื

ในการสร้างประสิทธิผลของงาน และเมื่องานได้

ประสิทธิผลเท่ากับเราได้ใช้เวลาให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด จึงมีการด�าเนินการในระดับมาก ซึ่งในเรื่อง 

ดงักล่าว ผศ.ดร.วทิยาธร ท่อแก้ว กล่าวว่า การบรหิารเวลา  

คือ  การก�าหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุ

ผลตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด เพื่อก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ  

  1.5  ด ้านการบริการ ผลการวิจัยพบว่า  

โดยรวม มกีารด�าเนนิการในระดบัมาก คอื การอบรมเรือ่ง

ความรู้ความเข้าใจในการบริการ การประชาสัมพันธ์มี

หลากหลายช่องทาง  จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้บริการ   

มีเครื่องมืออุปกรณ์ครบถ้วนที่ใช้ในกระบวนการบริหาร 

และมีระบบบริหารในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถ

ด�าเนนิงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ส่วนทีม่กีารด�าเนนิการ

ในระดับปานกลาง คือ เอกสาร แผ่นพับและป้ายแนะน�า

การให้บริการมีความชัดเจนและเพียงพอ ซึ่งสอดคล้อง
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กับงานวิจัยของ  เจริญ มีสิน (2550) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง 

คุณภาพการบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ�าเภอ 

แก่งกระจาน ในทัศนะของผู้ใช้บริการ ผลการศึกษา  

พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่บริการ

เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านสถานที่ ด้านบริการ

ทั่วไปและด้านเทคนิคบริการ ตามล�าดับ ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะว่าการการบริการคือ การปฏิบัติเพื่อที่ต้องการให้

ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ให้บริการทุกคนอย่างเท่า

เทยีมกนั ไม่มสีทิธพิเิศษกบับคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดกลุม่

บุคคลหนึ่งในลักษณะที่ต่างจากคนอื่นๆ อย่างเห็นได้

ชดัเจน โดยการให้บรกิารนัน้จะเป็นไปในลกัษณะทีป่ฏบิตัิ

ง ่าย สะดวก สบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก  

การบริการนั้นๆต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่องและ

สม�่าเสมอไม่ใช่ท�าๆหยุดๆตามความพอใจของผู้บริหาร

หรือผู้ปฏิบัติ ซึ่งในเรื่องดังกล่าว Hoffman and Bateson 

(2006) กล่าวว่า การบริการเป็นกิจกรรม ผลประโยชน์

หรือความพึงพอใจที่สนองความต้องการของผู้มารับ

บรกิาร  โดยต้องสร้างระบบการบรกิารทีม่คีณุภาพซึง่ต้อง

ค�านึงถึงองค์ประกอบหลักคือ ต้องรับฟังข้อเสนอแนะ

จากผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง ให้บริการที่น่าเชื่อถือไว้

วางใจบรกิารทีเ่ป็นไปตามทีใ่ห้สญัญาหรอืตามทีเ่สนอไว้ 

รปูแบบการให้บรกิารทีห่ลากหลายจะต้องไม่ลดคณุภาพ

บริการหลักที่มีอยู่เดิม  การให้บริการต้องมีการปรับปรุง

ได้ดีขึ้น เสนอบริการที่เกินความคาดหวังแก่ผู้รับบริการ 

ทีมงานต้องพร้อมเสมอให้มีการวิจัยเกี่ยวกับการให้

บริการของเจ้าหน้าที่ และรูปแบบการบริการต้องมี 

รูปแบบที่พิเศษอยู่ในระดับเป็นผู้น�าในบริการนั้นๆ

6.	ข้อเสนอแนะ

 การบรหิารและการจดัการ  ในปัจจบุนัอยูใ่นยคุ

กระแสโลกาภิวัฒน์ของสภาวะการปัจจุบัน  ซึ่งในแต่ละ

วันมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย  

ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา

แทนที่ได้ย่อโลกให้เล็กลง  การติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยน

ข้อมลูซึง่กนัและกนั  สามารถท�าได้โดยไม่มขีอบเขตจ�ากดั  

กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบให้เกิด

ความจ�าเป็นทีต้่องปรบัเปลีย่นกระบวนทัศน์ด้านบริหาร

องค์การจากเดิมไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ เช่น จากแนว

ความแบบยุคอุตสาหกรรม  ไปสู่ยุคสารสนเทศ  จากเดิม

องค์การเน้นความมัน่คงไปสู ่มุง่เน้นให้เกดิการเปลีย่นแปลง  

จากที่เคยใช้วิธีควบคุมที่ศูนย์อ�านาจไปสู่การมุ่งกระจาย

อ�านาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจให้แก่พนักงาน

ระดบัล่าง จากแนวคดิขององค์การทีมุ่ง่การแข่งขนัไปเป็น

มุ่งแสวงหาความร่วมมือ จากที่เคยให้ความส�าคัญของ

วตัถเุป็นหลกัไปเป็นการยดึความส�าคญัของคนและความ

สมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนั  และจากการเน้นความเหมอืนกนัไปสู่

การเน้นให้มีความแตกต่างที่หลากหลาย เป็นต้น

 การบริหารงานบุคคล การประเมินต้องมีการ

ก�าหนดหัวข้อวัตถุประสงค์ให้มากขึ้น ถ้าเป็นความรู้สึก

ส่วนตัวมากจะไม่สามารถแยกให้เห็นว่าคนนี้ต่างกับ 

คนนั้นอย่างไร ต้องท�าให้มี หัวข้อให้ชัดๆ เลยว่า ข้อไหน

ประเด็นไหนคะแนนเป็นอย่างไร ก็จะท�าให้แยกความ 

แตกต่างได้  ระบบที่ส�าคัญที่จะท�าให้คนท�างานกับเรามี

ขวญัก�าลงัใจกจ็ะต้องท�าให้เขาได้รบัการประเมนิทีถ่กูต้อง  

และยุติธรรม เกี่ยวกับการจัดท�าแนวทางปฏิบัติเรื่อง 

ค่าตอบแทนที่ได้รับมีความเหมาะสม เช่น เงินเดือน  

ค่าครองชพี ฯลฯ การเลือ่นขัน้เงนิเดอืนมกีารพจิารณาอนมุตัิ

และจัดท�าเป็นลายลักษณ์อักษรมีความโปร่งใสและเป็น

ธรรม ให้สวัสดิการได้เหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้อง

กบัความต้องการ และการให้โอกาสเสนอแนวคดิทีแ่ปลก

ใหม่สร้างสรรค์เพื่อน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงขององค์กร 

ในฐานะที่ เป ็นหัวหน้างาน ต้องดูแลบุคลากรสาย

สนบัสนนุว่าจะท�าอย่างไรให้บคุลากรของเราท�างานให้มี

ประสทิธภิาพ เพราะฉะนัน้เรือ่งของการดแูล การบรหิาร 

การพัฒนาบุคลากรเป็นหัวใจส�าคัญ ที่จะต้องเน้นว่าให ้

ผู้ที่ท�างานกับเราได้รับการพัฒนา ในแต่ละปีต้องท�าแผน

พัฒนาบุคลากร ท�าอย่างไรให้เจ้าหน้าที่ของเราทุกคน 

มีการพัฒนาตนเอง ท�าให้ระบบงานของตนเองมีความ

ก้าวหน้า มคีวามรวดเรว็โดยตลอด ถอืเป็นนวตักรรมใหม่

ขององค์การคือ ทุกคนจะต้องขวนขวายหาความรู้ และ

ในขณะเดียวกันการอบรม การสัมมนาของหน่วยงาน

ต่างๆ ไม่ควรเพิกเฉยหรือละเลยในเรื่องของการสร้าง

องค์การแห่งการเรียนรู้ ให้พนักงานทุกคนรู้และเข้าใจ

องค์การแห่งการเรียนรู้

 การสั่งการ เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของ 

ผู ้บริหารเมื่อใดก็ตามที่ผู ้บริหารท�าการสั่งการความ 

รับผิดชอบในสิ่งที่สั่งการย่อมเป็นภาระที่ผู้บริหารต้อง
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ก�ากบัตดิตามผลการด�าเนนิงานทีส่ัง่การไว้ ทัง้นีก้ารสัง่การ

จะเกดิประสทิธภิาพหรอืไม่อย่างไรขึน้อยูก่บัปัจจยัหลาย

อย่าง เช่น ความเชี่ยวชาญ ความรอบรู้ ความเฉียบขาดใน

การสัง่การ ฯ ด้วยเหตนุีศ้ลิปะการโน้มน้าวจงูใจให้เชือ่ฟัง 

และถือปฏิบัติตามค�าสั่งการของผู้บริหารจึงเป็นสาระ

ส�าคัญที่ผู ้น�าพึงตระหนักก่อนที่จะสั่งการ คนเรานั้น 

ไม่สามารถจะล่วงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ ปัญหาการท�างาน 

จงึเกดิขึน้ทกุวนั การสัง่งานไปยงัผูอ้ยูใ่ต้บงัคบับญัชาของ

ตนให้ทราบถึงแนวทางส�าหรับแก้ไขข้อบกพร่องในการ

ปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ค�าสั่งต้องเหมาะสม

กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และต้องมีการปฏิบัติการอย่าง

ใดอย่างหนึ่งเพื่อรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยค�าสั่งนั้น

ต้องเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ผู้รับค�าสั่งจะเต็มใจ

ปฏิบัติตามในกรณีที่เห็นว่าสมเหตุสมผล มิใช่สั่งตาม

อารมณ์ งานที่สั่งจะต้องมีลักษณะที่เป็นไปได้ ถ้างาน 

ที่สั่งเป ็นงานที่สุดวิสัยที่ผู ้ ใต ้บังคับบัญชาจะท�าได ้  

ย่อมไม่ได้รับความร่วมมือ

 การบริหารเวลาควรแยกแยะงานที่ท�าในแต่ละ

วัน เป็นงานส�าคัญและเร่งด่วน หรือเป็นงานส�าคัญแต่ 

ไม่เร่งด่วน หรือเป็นงานเร่งด่วนแต่ไม่ส�าคัญ หรืองานที่

ท�าไม่ได้อยูใ่นหน้าทีท่�าให้เสยีเวลาไป ควรจดัประเภทของ

งาน ตามล�าดบัความส�าคญัของการส�าเรจ็ด�าเนนิงานตาม

ล�าดับ  การบริหารเวลา เป็นการควบคุมการใช้ทรัพยากร

อย ่างคุ ้มค ่า สาระส�าคัญของการจัดสรรเวลา คือ  

การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 

ที่ก�าหนด หากไม่สามารถด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ส�าเร็จ

ลุล่วงไปได้ อาจจะน�าไปสู่ความเครียด การบริหารเวลา 

ไม่ดี บางครั้งลักษณะงานขนาดเล็กแต่กลับท�าให้มีภาระ

งานมาก ดงันัน้ เทคนคิการบรหิารเวลาจงึเป็นสิง่ทีส่�าคญั

ในการเรียนรู ้การใช ้ เวลาให ้ เกิดประโยชน์สูงสุด  

การบริหารเวลาส่วนตัวมีสาระส�าคัญหลายประการ  

ลดภาระงานทีม่ากเกนิไป จดัสรรเวลาทีเ่หมาะสมกบังาน  

สามารถวางแผนการท�างานในแต่ละวันได้อย ่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถวางแผนการท�างานในแต่ละ

สัปดาห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�าให้มีวินัยในตนเอง

 การบริการ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

เป็นการมุ่งไปสู่การยกระดับคุณภาพการให้บริการผู้รับ

บริการส�าคัญที่สุด ซึ่งคุณภาพงานบริการอยู ่ที่ความ

สามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ควรมกีารรวมพลงัเพือ่การสร้างสรรค์ ให้ผูร้บับรกิารและ

ผูบ้รกิาร มส่ีวนร่วมในการก�าหนดเป้าหมายร่วมกนั และ

มีส่วนในการปรับเปลี่ยนไปสู่เป้าหมายดังกล่าวทุกคน

ต้องท�างานเป็นทีมผู้ให้บริการต้องได้รับการเสริมพลัง

ด้วยการฝึกอบรม  ข้อมลูและโอกาส เพือ่ท�าให้การบรกิาร

ดทีีส่ดุมกีารปรบัปรงุ กระบวนการท�างานให้กระชบั ง่าย 

ในการปฏิบัติ เป็นการสร้างปกป้องคุ้มครองให้ผู้ปฏิบัติ

งานท�างานได้ดีที่สุด การพัฒนาคุณภาพการบริการ  

ของบริษัทฯ จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่เป็นตัวแปรตามระดับ

ความพึงพอใจของ ผู ้รับบริการ ถ้าบริษัทฯ ได้มีการ

ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีคุณภาพ  

ด้วยกระบวนการท�างานที่มีประสิทธิภาพ ขั้นตอนการ

ท�างานลดลง สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วขึ้น และ 

ลดค่าใช้จ่าย  เมื่อปฏิบัติแล้วมีประสิทธิภาพจนเกิด  

เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและมีการปรับปรุงอย่าง
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ศึกษาระดับความรู้ และความพึงพอใจต่อระบบการรับ-ส่งเอกสาร 
งานสารบรรณของเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานรบั-ส่งเอกสารคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Knowledge and satisfaction of personal in filing system, Faculty of 
Medicine, Khon Kaen University  

อรุณี  ต้นกันยา1, อัญชัญ  เครือสุวรรณ2, ปิยธิดา  คูหิรัญญรัตน์1 

1 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ

	 ระบบการรับส่งเอกสารงานสารบรรณของคณะแพทยศาสตร์ด�าเนินการโดยให้ตัวแทนจากทุกหน่วยงาน

และภาควิชา	น�าเอกสารงานเหล่านี้รับส่งแลกเปลี่ยนทุกวันในเวลาเช้าและบ่าย	 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	

เพื่อ	 1)	 ศึกษาระดับความรู้	 ต่อระบบการรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสาร	

คณะแพทยศาสตร์	 2)	 ศึกษาความพึงพอใจต่อระบบการรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	

รับ-ส่งเอกสารคณะแพทยศาสตร์	 และ	3)	ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่เพศ	อายุ	 ระดับการศึกษาระยะเวลาท�างาน	

ในการรับ-ส่งเอกสาร		สถานที่ปฏิบัติงานกับความรู้	และ	ความพึงพอใจ	ต่อระบบการรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ	

ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสารคณะแพทยศาสตร์		ศึกษาแบบวิจัยเชิงพรรณนา	กลุ่มตัวอย่างคือ	เจ้าหน้าที่

ทีป่ฏบิตังิานรบั-ส่งเอกสารงานสารบรรณในคณะแพทยศาสตร์	ทีป่ฏบิตัหิน้าทีม่าไม่น้อยกว่า		6	เดอืน	จ�านวนทัง้หมด	

63	 คน	 เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามชนิดตอบเอง	ประกอบด้วย	 4	 ส่วน	 คือ	 1)	 ข้อมูลทั่วไป	 2)	 ความรู้ต่อ	

ระบบการรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ	มี	 3)	 ความพึงพอใจต่อการรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ	ประกอบและ		

4)	ข้อคดิเหน็อืน่ๆ	ผลการศกึษาพบว่า	อตัราการตอบกลบัคดิเป็นร้อยละร้อย	คะแนนของความรู	้ต่อระบบการรบั-ส่ง

เอกสารงานสารบรรณ	 ของเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสารคณะแพทยศาสตร์	 ส่วนใหญ่มีความรู ้ดี		

คดิเป็นร้อยละ	81.6			กลุม่ตวัอย่างพงึพอใจต่อระบบการรบั-ส่งเอกสารงานสารบรรณ	อยูใ่นระดบัความพงึพอใจมาก	

คดิเป็นคะแนนเฉลีย่	4.12	(SD	0.638)	และพบว่าความรูใ้นการรบั-ส่งเอกสาร	ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบคุคล

และสถานที่ปฏิบัติงาน	ส่วนความพึงพอใจต่อระบบรับ-ส่งเอกสาร	พบว่า	มีความสัมพันธ	์กับเพศ	และระยะเวลา

ปฏิบัติงาน	ดังนั้นเพื่อปรับปรุงระบบงานให้ดียิ่งขึ้นควรมีการอบรม	หรือจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ในเรื่อง	

ของระบบงานสารบรรณต่อไป

Abstract

	 The	 faculty	 of	Medicine	 filing	 system	 runs	 the	 representative	 staffs	 of	 all	 section	 or	 department		

together	shares	and	transfers	the	official	document	every	morning	and	in	the	afternoon.	This	study	aims	to	explore	

KKU  isr.j. 2013; 1(2) : 157-166
http : //irj.kku.ac.th



158
ศึกษาระดับความรู้	และความพึงพอใจต่อระบบการรับ-ส่งเอกสาร	

งานสารบรรณของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสารคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1)	knowledge	level	2)	satisfaction	level	and	3)	factor	related	(such	as;	gender,	age,	education	level,	work	experience	

related	to	filing	system,	and	work	place)	knowledge	level	and	satisfaction	level	related	among	the	representative	

staffs	who	involves	in	the	filing	systems.	The	descriptive	study	design	was	employed.	The	study	population	was	

representative	staffs	who	involves	in	the	filing	systems	for	more	than	6	months,	63	persons.		A	self	administrated	

questionnaire	was	developed	by	researchers.	The	questionnaire	was	comprised	of	4	parts;	1)	general	information	

2)	the	knowledge	of	filling	system	3)	the	satisfaction	of	system	and	4)	others	comments.	The	response	rate	was	

100%.	This	study	found	81.6%	of	representative	staffs	who	involves	in	the	filing	systems	has	a	good	knowledge	

level	and	satisfaction	level	was	high	(average	4.12,	SD	0.638).	This	study	found	no	statistical	significant	between	

personal	factors	and	work	place	related	to	filing	system	knowledge,	but	there	was	statistical	significant	between	

gender	 and	working	 experience	 related	 to	filing	 system	 satisfaction.	Training	 and	 sharing	 the	filling	 system		

knowledge	was	suggestion	to	improve	this	system.	

ค�ำส�ำคัญ:		 ความรู้,	ความพึงพอใจต่อระบบการรับ-ส่งเอกสาร,		เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสาร

Keywords:	 Knowledge,	satisfaction	in	filing	system,	personal	in	filing	system

1.	บทน�ำ

คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น		

มภีารกจิหลกัในด้านการเรยีนการสอน	งานวจิยั	งานวชิาการ	

งานบริการรักษาพยาบาล	 และบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม		

ซึง่การทีจ่ะด�าเนนิการให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ดงักล่าว

ต้องใช้เอกสารเป็นสือ่ในการตดิต่อสือ่สารข้อมลูเป็นหลกั	

ดังนั้นการบริหารงานหรือเอกสารงานสารบรรณที่เป็น

ระบบและมีประสิทธิภาพจึงมีความส�าคัญที่จะสะท้อน

ให้เห็นความส�าเร็จในการท�างานขององค์กร

เอกสารราชการ	 โดยเฉพาะหนังสือราชการ		

เป็นเอกสารที่มีความส�าคัญ	 	 เนื่องจากเป็นกระบวนการ

สื่อสารที่มีวิธีการชัดเจน	มีขั้นตอน	 เนื้อหาปรากฏอยู่	

จึงเป็นกระบวนการสื่อสารที่ถูกน�ามาใช้แบบยั่งยืน	และ

เป็นต้นเหตุของกระบวนการสื่อสารในเรื่องอื่นๆ	 เช่น	

กระบวนการสื่อสารด้านโทรสาร,	โทรศัพท์	เป็นเครื่องมือ

การบริหารราชการ	 คือ	 การสั่งการ	 การตัดสินใจ		

การวางแผน	การก�าหนดกฎเกณฑ์ซึง่จะท�าเป็นลายลกัษณ์

อกัษรเป็นหนงัสอืราชการ	จะท�าให้การสัง่การมปีระสทิธภิาพ

สูงสุด	เป็นเอกสารพยาน	หรือหลักฐานที่น่าเชื่อถือ	สิ่งที่

ปรากฏอยู่ในหลักฐานทางราชการ	 ถือเป็นข้อเท็จจริง		

เป็นหลกัฐานอ้างองิและตรวจสอบ	หลกัฐานจะเชือ่มโยง

ท�าให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์และแม่นย�า	 ซึ่งหากเรา	

จะตรวจสอบว่าสิ่งใดเกิดขึ้นในอดีต	สามารถใช้เอกสาร

ตรวจสอบได้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร	และถือว่าสิ่งที่ปรากฏ

อยู่ในเอกสารคือข้อเท็จจริง	ซึ่งตามระเบียบส�านักนายก

รฐัมนตรว่ีาด้วยระเบยีบงานสารบรรณ	กค็อื	กระบวนการ

วิธีการจัดท�าหนังสือราชการ	ซึ่งมีขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ	

วธิีเรยีกชื่อหนังสือ	มีตวัอยา่งของหนงัสอืต่างๆ	ที่จะต้อง

ปฏิบัติให้ได้ถูกต้อง	 ซึ่งทุกคนที่ปฏิบัติงานสารบรรณ	

จ�าเป็นที่จะต้องรู้และสามารถปฏิบัติงานได้ตามระเบียบ

งานสารบรรณ	(1)

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับ	ส่งเอกสาร	 จึงเป็น

บุคคลที่มีความส�าคัญ	 ในอันที่จะรับ-ส่งเอกสาร	 เพื่อให้

เกิดความสะดวกและคล ่องตัวในการปฏิบัติงาน		

คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้มีการ

พัฒนาระบบงานรับ-ส่งหนังสือโดยมีการก�าหนดระยะ

เวลารับ-ส่งหนังสือราชการเป็นเวลาคือ	 รอบเช้า	 เวลา	

10.00-10.30	น.	และรอบบ่ายเวลา	14.00-14.30	น.	 โดย	

ให้ผู ้ที่รับผิดชอบงานได้มีโอกาสน�าหนังสือราชการ	

ทัง้ภายในภายนอก	(บนัทกึข้อความ)	จากแต่ละหน่วยงาน		

ท�าการรับ-ส่ง	 ในระยะเวลาที่ก�าหนด	 อย่างไรก็ตาม	

เพื่อช่วยพัฒนาระบบงานสารบรรณนี้ให้ดียิ่งขึ้น	ความรู้

ในการปฏิบัติงาน	รวมถึงความพึงพอใจต่อระบบในการ
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ปฏบิตังิาน	จงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องได้ทราบสถานการณ์	

และน�ามาพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในองค์กรนั้นๆ	ต่อ	 เพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพในการท�างานให้ดี	ยิ่งขึ้น	

2.	วัตถุประสงค์

	 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 (1)	ศึกษา

ระดับความรู้	ต่อระบบการรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ

ของคณะแพทยศาสตร์	ของเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานรบั-ส่ง

เอกสาร	 (2)	 ศึกษาความพึงพอใจต่อระบบการรับ-ส่ง

เอกสารงานสารบรรณของคณะแพทยศาสตร์	ของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสาร	และ	(3)	ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ความรู้	 และความพึงพอใจต่อระบบการรับ-ส่งเอกสาร

งานสารบรรณ	ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสาร

คณะแพทยศาสตร์	

3.	วิธีกำรด�ำเนินงำน

ระเบียบวิธีวิจัย 	 การวิจัยนี้ เป ็นการวิจัย	

เชิงพรรณนา	 โดยมีค�านิยามเชิงปฏิบัติการที่ส�าคัญ		

ได้แก่			ระบบการรบั-ส่งเอกสาร	หมายถงึ	การน�าหนงัสอื

ราชการ	พัสดุ	หรือเอกสารต่างๆ	 ในหน่วยงานไปส่งให้

หน่วยงานที่อยู่ภายในคณะแพทยศาสตร์	 และภายนอก

คณะแพทยศาสตร์			

ประชำกรศึกษำและกลุ่มตัวอย่ำง	 เจ้าหน้าที่	

ที่ปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ	 ในการศึกษา	

ครั้งนี้หมายถึง	 เจ ้าหน้าที่ผู ้ที่ท�าหน้าที่ 	 ตรวจสอบ		

ลงทะเบียนรับ	 เสนอ	 แจกจ่าย	 ลงทะเบียนส่ง	 	 ลงวัน		

เดือน	ปี	บรรจุซอง	และน�าส่งเอกสารทางราชการต่างๆ	

ในคณะแพทยศาสตร์	 ที่ปฏิบัติหน้าที่มา	 ไม่น้อยกว่า		

6	เดือน	จ�านวน	63	คน	ซึ่งการศึกษา	ทั้งหมด	63	คน	

เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ	 เป็นแบบสอบถาม

ชนิดตอบเอง	 	มีเนื้อหาที่ส�าคัญคือ	แบบประเมินความรู้	

และความพงึพอใจต่อระบบงานสารบรรณและการรบั-ส่ง

เอกสาร	และข้อคิดเห็นอื่นๆ		ซึ่งประกอบด้วย	4	ส่วน	คือ	

1)	ข้อมลูทัว่ไป	(เพศ	อาย	ุต�าแหน่งงาน	สถานทีป่ฏบิตังิาน)		

2)	 ความรู้ต่อระบบการรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ	

มจี�านวน	10	ข้อ	ประกอบด้วยเนือ้หา	ในด้าน	ความส�าคญั

ของงานสารบรรณ	ชนิดของหนังสือราชการ	หนังสือ	

ที่เจ้าหน้าที่ท�าขึ้นหรือรับไว้ในราชการ	ชั้นความเร็วของ

หนังสือราชการ	และการปฏิบัติงานธุรการ	 (สารบรรณ)	

ในส�านักงาน	โดยวัด	เป็นถูก	ผิด		โดยหากท�าได้	มากกว่า

หรือเท่ากัน		8	ข้อ	หมายถึงมีความรู้ดี	6-7	ข้อ	ปานกลาง	

และน้อยกว่าหรือเท่ากับ	5	หมายถึงมีความรู้ในระดับต�่า	

3)	 ความพึงพอใจต่อการรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ	

ประกอบไปด้วย	 4	หมวดคือ	ความพึงพอใจต่อขั้นตอน	

ความพึงพอใจต่อเนื้อหา	ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพ

และความปลอดภัยของเอกสาร	 และความพึงพอใจต่อ	

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ		โดยข้อค�าถามเป็นแบบมาตรวัดค่า	

(Rating	scale)	โดยมีเกณฑ์ประเมินระดับความพึงพอใจ

คือ	ระดับคะแนนเฉลี่ย	0-1.50	ความพึงพอใจระดับน้อย

ที่สุด	1.51-2.50	 ความพึงพอใจระดับน้อย	 2.51-3.50	

ความพึงพอใจระดับปานกลาง	3.51-4.50	ความพึงพอใจ

ระดับมาก	4.51-5.00	ความพึงพอใจระดับมากที่สุด	และ	

4)	 ข้อคิดเห็นอื่นๆ	 เครื่องมือที่สร้างขึ้นมานี้	 พัฒนา	

โดย	ทบทวนเอกสารวชิาการทีเ่กีย่วข้องจดัสร้างเครือ่งมอื	

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ		ปรับปรุงแก้ไขและน�าไปใช้	โดยแบบ

วดัความรูม้คีวามเทีย่ง	(KR20)	คดิเป็น	0.71	และ	แบบวดั

ความพึงพอใจ	มีความเที่ยง	(Cronbach’s	alpha)	คิดเป็น	

0.95

กำรเก็บข ้อมูลและกำรควบคุมคุณภำพ		

ก่อนด�าเนนิการเกบ็ข้อมลู	นกัวจิยัได้เสนอโครงร่างวจิยันี้	

เพื่อขอพิจารณา	 ยกเว ้น	 การพิจารณาจริยธรรม		

ต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น		เลขที่	HE551366	จากนั้นด�าเนิน

การแจกแบบสอบถามกับกลุ ่มตัวอย่างที่ไป	 รับ-ส่ง

เอกสาร	ในช่วงระหว่างวนัที	่3-7	ธนัวาคม	2555	ณ	บรเิวณ	

ห้องสโมสร	คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

โดยแจกแบบสอบถามให้	กลุม่ตวัอย่างตอบแบบสอบถาม	

คนละ	 30	นาที	 จากนั้นให้น�าแบบสอบถามที่ตอบแล้ว		

ส่งในกล่องที่ผู้วิจัยได้	จัดเตรียมไว้	

กำรวิเครำะห์ข้อมูล	 แบบสอบถามที่ได้รับ	

กลบัคนื	จะถกูน�ามา	ลงข้อมลูเข้าในโปรแกรม	Excel	และ	

ท�า	 data	 double	 entry	 จากนั้น	ท�าการวิเคราะห์ข้อมูล	
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งานสารบรรณของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสารคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยใช้	สถิติเชิงพรรณนา	ได้แก่	ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ค่ามัธยฐาน	 	 ส่วนเบี่ยงเบน	

ควอไทล์		และ	independent	sample	t	test

4.	ผลกำรวิจัย

แบบสอบถามได้รับการตอบกลับ	 จ�านวน		

63	ชุด	คิดเป็นร้อยละ	100	ได้ผลการศึกษา	ดังนี้	

ตอนที่	1	ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม	

ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่	 เป ็นหญิง		

คิดเป็นร้อยละ	 76.9	 อายุเฉลี่ย	 35.63	 ปี	 ส่วนใหญ่	

จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี	สถานที่ปฏิบัติงาน

ส่วนใหญ่คือ	จากหน่วยงานต่างๆใน	คณะแพทยศาสตร์	

(การเงิน	 สารบรรณ	 การเจ้าหน้าที่ 	 การคลัง	 พัสดุ		

และอืน่ๆ)	คดิเป็นร้อยละ	61.5	ต�าแหน่งงานส่วนใหญ่	คอื	

เจ้าหน้าที่ธุรการ/พนักงานธุรการ	คิดเป็นร้อยละ	 64.6		

และประสบการณ์ในการท�างานรับส่งเอกสารและ	

งานสารบรรณ	มีค่า	 มัธยฐานคิดเป็น	 4	ปี	 รายละเอียด		

ดังตารางที่	1	

ตำรำงที่	1	ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	

ข้อมูลทั่วไป จ�ำนวน ร้อยละ

เพศ

1.	 ชาย 15 23.1

2.	 หญิง	 50 76.9

อำยุเฉลี่ย เฉลี่ยอายุ	35.63		ปี	SD	10.62

ระดับกำรศึกษำ	

1.	 มัธยมศึกษา 9 13.8

2.	 อนุปริญญา(ปวช.	ปวส.)			 24 36.9

3.	 ปริญญาตรี 32 49.2

สถานที่ปฏิบัติงาน

1.	 ภาควิชา 20 30.8

2.	 หน่วยงาน 40 61.5

3.	 งานบริการ 5 7.7

ต�ำแหน่งงำน	

1.	 พนักงานประจ�าห้อง 4 6.2

2.	 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 4.6

3.	 ผู้ช่วยนักวิจัย 2 3.1

4.	 เจ้าหน้าที่ธุรการ/พนักงานธุรการ 42 64.6

5.	 พนักงานการแพทย์ 1 1.5

6.	 พนักงานพิมพ์ดีด 6 9.2

7.	 นักการภารโรง-แม่บ้าน 4 6.2

8.	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 1.5

9.	 พนักงานการเงินและบัญชี 1 1.5

10.	 นักกิจการนักศึกษา 1 1.5

ประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนรับส่งเอกสำรและงำนสำรบรรณ มัธยฐาน	4	ปี	(OQR8.65)
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ตอนที่ 	 2	 ควำมรู ้ 	 ต ่อระบบกำรรับ-ส่งเอกสำรงำน

สำรบรรณ	ของเจ้ำหน้ำที่ผู ้ปฏิบัติงำนรับ-ส่งเอกสำร	

คณะแพทยศำสตร์

คะแนนของความรู ้ 	 ต ่อระบบการรับ-ส่ง

เอกสารงานสารบรรณ	ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับ-ส่ง

เอกสารคณะแพทยศาสตร์	ส่วนใหญ่มีความรู้ดี	 คิดเป็น

ร้อยละ	81.6			

นอกจากนี้	 พบว่า	 คะแนนเต็ม	 10	 คะแนน	

คะแนนต�่าสุด	6	คะแนน	คะแนนสูงสุดคือ	10	 	คะแนน

เฉลี่ย	 8.02	 (SD	 0.89)	 ซึ่งอยู ่ในระดับดี	 รายละเอียด		

ดังตารางที่	2	

ตำรำงที่	2	 คะแนนความรู้	 ต่อระบบการรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ	ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสาร	

คณะแพทยศาสตร์

ระดับคะแนน กำรแปลผล จ�ำนวน ร้อยละ

คะแนนเต็ม	(10) มีความรู้ดี 3 4.6

9	คะแนน มีความรู้ดี 12 18.5

8	คะแนน มีความรู้ดี 38 58.5

7	คะแนน มีความรู้ปานกลาง 7 10.8

6	คะแนน มีความรู้ปานกลาง 5 7.7

เมื่อวิเคราะห์ความรู ้	 ต ่อระบบการรับ-ส่ง

เอกสารงานสารบรรณ	ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับ-ส่ง

เอกสารคณะแพทยศาสตร์	พบว่า	ในข้อที่	5	ประทับตรา

หนังสือ	โดยตรารับมีขนาด	2.5*10	เซนติเมตร	มีรายการ

ดงันี-้	เลขทีร่บั-	วนั	เดอืน	ปี	ทีร่บัหนงัสอื-	เวลา	ให้ลงเวลา

ที่รับหนังสือ	มีผู้ที่ตอบผิดมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	84.6			

รองลงมาคอื	ข้อ	งานสารบรรณ	เป็นงานเกีย่วกบัหนงัสอื		

มีกิจกรรมคือ		คิด	ร่าง	เขียน	แต่ง	พิมพ์	จดจ�า	ท�าส�าเนา	

รับ	ส่ง	บันทึก	 เท่านั้น	ผู้ที่ตอบผิด	คิดเป็นร้อยละ	64.6			

และการส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสารซึ่งไม่ปรากฏ

หลักฐานชัดแจ้ง	 ให้ผู้ส่งและผู้รับบันทึกข้อความไว้เป็น

หลักฐาน	ส�าเนาคู่ฉบับ	 ให้ลงชื่อผู้ร่าง-ผู้พิมพ์-ผู้ตรวจ	

(ไม่มีผู้ทาน)	ผู้ที่ตอบผิด	คิดเป็นร้อยละ		16.9		ดังแผนภูมิ

ที่	1
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งานสารบรรณของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสารคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. งานสารบรรณ เป็นงานเกี่ยวกับหนังสือ  มีกิจกรรมคือ  คิด ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จดจ�า ท�าส�าเนา รับ ส่ง บันทึก เท่านั้น 

2. ชนิดของหนังสือราชการ ได้แก่ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ ได้แก่ (ค�าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ)  

หนังสือประชาสัมพันธ์ ได้แก่ (ประกาศ แถลงการณ์ ข่าว) และหนังสือที่เจ้าหน้าที่ท�าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

3. ด่วนที่สุด เป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น

4. ด่วน เป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะท�าได้

5. ประทับตราหนังสือ โดยตรารับมีขนาด 2.5*10 ซ.ม. มีรายการดังนี้ - เลขที่รับ- วัน เดือน ปี ที่รับหนังสือ- เวลา ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ

6. การส่งหนงัสอืเจ้าหน้าทีต้่อง ตรวจความเรยีบร้อย  เจ้าหน้าทีส่ารบรรณกลางรบัเรือ่งและด�าเนนิการ   ลงทะเบยีนรบัส่งหนงัสอื   ลงวนั เดอืน ปี ทีร่บัส่งหนงัสอื

7. หนงัสอืทีต้่องสงวนไว้เป็นความลบั ให้ปฏบิตัติามระเบยีบว่าด้วยการรกัษาความปลอดภยัแห่งชาต ิหรอืระเบยีบว่าด้วยการรกัษาความลบัของทางราชการ

8. หนังสือที่ปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่ส�าเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่น เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

9. การส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสารซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานชัดแจ้ง ให้ผู้ส่งและผู้รับบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐาน ส�าเนาคู่ฉบับ ให้ลงชื่อผู้ร่าง-ผู้พิมพ์-
ผู้ตรวจ (ไม่มีผู้ทาน)

10. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คือ การรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ใช้ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย 

แผนภูมิที่	1	 ความรู ้ต ่อระบบการรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ	 ของเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานรับส่งเอกสาร		

	 	 คณะแพทยศาสตร์	

ตอนที่	3	ควำมพึงพอใจต่อระบบกำรรับ-ส่งเอกสำรงำน

สำรบรรณ

พบว่า	กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจ	ต่อระบบการรับ-ส่ง

เอกสารงานสารบรรณ	 ในทุกประเด็นในระดับมาก			

และพบว่า	 คะแนนความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็น	

ช่วยอ�านวยความสะดวก	หน่วยงานปฏิบัติงานได้เร็ว	

ยิ่งขึ้น	 	 รองลงมาคือเข้าถึงเอกสารงานสารบรรณได้ง่าย	

และมีระยะเวลาในการรับ-ส่งเอกสารเหมาะสม	 ในส่วน

ที่คะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด	 คือ	มีระบบป้องกัน

ข้อมูลหรือเอกสารงานสารบรรณสูญหาย	 รองลงมาคือ

เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว	

และรับส่งเอกสารงานสารบรรณได้ถูกต้อง	 ครบถ้วน		

ตามล�าดับ	(แผนภูมิที่	2)
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ตอนที	่4		ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัควำมรู	้และ	ควำมพงึพอใจ	

ต่อระบบกำรรบั-ส่งเอกสำรงำนสำรบรรณ	ของเจ้ำหน้ำที่

ผู้ปฏิบัติงำนรับ-ส่งเอกสำรคณะแพทยศำสตร์

ในการศึกษา	 ครั้งนี้ 	 พบว่า	 ไม ่มีป ัจจัยใด		

ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ต่อระบบการรับ-ส่งเอกสารงาน

สารบรรณ	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ในขณะที่ปัจจัย	

ด้าน	เพศ	(ชาย/หญิง)	และระยะเวลาในการท�างานรับส่ง

เอกสารงานสารบรรณ	มีผลต่อคะแนนความพึงพอใจ

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(ตารางที่	3)

แผนภูมิที่	2	ความพึงพอใจต่อระบบการรับส่งเอกสารงานสารบรรณ

ตำรำงที่	3	ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้	และความพึงพอใจ	ต่อระบบการรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ

ปัจจัย

ควำมรู้ต่อระบบกำรรับ-ส่ง	

เอกสำรงำนสำรบรรณ

ควำมพึงพอใจต่อระบบกำรรับ-ส่ง

เอกสำรงำนสำรบรรณ

Mean	(SD) p-value คะแนนเฉลี่ย p-value

เพศ

ชาย 7.87	(0.64) 0.466 4.42(0.47) 0.039*

หญิง 8.06	(0.96) 4.03(0.65)

อำยุ	

น้อยกว่า	35	ปี 8.13(0.85) 0.216 4.08(0.61) 0.573

35	ปี	หรือมากกว่า	 7.85(0.93) 4.17(0.68)

ระดับกำรศึกษำ

มัธยมศึกษา	และอนุปริญญา	 7.97(0.77) 0.679 4.11(0.61) 0.860

ปริญญาตรี 8.06(1.01) 4.13(0.68)

สถำนที่ปฏิบัติงำน	

ภาควิชา 7.85(0.67) 0.323 4.09(0.72) 0.783

หน่วยงาน/งานบริการ 8.08(0.97) 4.13(0.61)

ระยะเวลำในกำรท�ำงำนรบัส่งเอกสำรและงำนสำรบรรณ

น้อยกว่า	10	ปี 8.12(0.90) 0.091 4.00(0.64) 0.006*

10	ปี	และ	10	ปีขึ้นไป 7.68(0.79) 4.5(0.46)

*มีนัยส�าคัญทางสถิติ	ที่ระดับ	0.05	
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ศึกษาระดับความรู้	และความพึงพอใจต่อระบบการรับ-ส่งเอกสาร	

งานสารบรรณของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสารคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตอนที่	5			ควำมคิดเห็นอื่นๆ		ต่อระบบกำรรับ-ส่งเอกสำร

งำนสำรบรรณ	ของเจ้ำหน้ำทีผู่ป้ฏบิตังิำนรบั-ส่งเอกสำร

คณะแพทยศำสตร์

	 พบว่า	 	 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสาร

คณะแพทยศาสตร์	จ�านวนมากทีเ่หน็ด้วยทีจ่ะให้น�าระบบ

คอมพิวเตอร์มาใช้ในระบบงานรับ-ส่งเอกสารงาน

สารบรรณ	คณะแพทยศาสตร์	(ตารางที	่4)		และ	เจ้าหน้าที่

ส่วนใหญ่	เห็นว่า	จุดเด่นในระบบการรับ-ส่งเอกสารงาน

สารบรรณในปัจจุบัน	คือสะดวกรวดเร็ว	และเข้าถึงง่าย	

ข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงระบบงาน	 คือการจัดระบบ	

การนั่งรับเอกสาร	 จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้	 และ	

ให้มีการอบรมให้เจ้าหน้าที่ผู ้เกี่ยวข้องอยู ่เป็นประจ�า	

(ตารางที่	5)

ตำรำงที่	4	 ความคดิเหน็ต่อการน�าระบบคอมพวิเตอร์มาใช้ในระบบงานรบั-ส่งเอกสารงานสารบรรณ	คณะแพทยศาสตร์

ควำมคิดเห็นต่อกำรน�ำระบบคอมพิวเตอร์ใช้งำน	 จ�ำนวน ร้อยละ

เห็นด้วย 56 86.2

ไม่เห็นด้วย	 9 13.8

ตำรำงที่	5	 จุดเด่นและข้อเสนอเพื่อปรับปรุงระบบงาน

จุดเด่นในระบบกำรรับ-ส่งเอกสำรงำนสำรบรรณในปัจจุบัน

1.	 เร็วต่อการติดตาม

2.	 รวดเร็ว	ค้นหาง่ายต่อการติดตาม

3.	 ท�าให้ค้นหาเอกสารง่าย		มีขั้นตอนที่รวดเร็ว	ง่ายและสะดวกต่อการรรับส่งหนังสือ			

4.	 หน่วยงานต่างๆ	ได้มาเจอจุดรับ-ส่งหนังสือที่เดียวกัน		เอกสารถึงหน่วยงานปลายทางรวดเร็ว

5.	 ประหยัดเวลาในการเดินทาง			มีความรวดเร็วในการท�างาน

6.	 หน่วยงานแต่ละหน่วยต้องมารวมตัวกันจุดเดียวเพื่อรับส่งเอกสาร	ท�าให้ส่งเอกสารได้ง่ายและสะดวกขึ้น

ข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงระบบงำนรับ-ส่งเอกสำรงำนสำรบรรณ	คณะแพทยศำสตร์ให้ดียิ่งขึ้น

1.	 มีการนั่งที่เป็นระเบียบเพื่อจะได้รู้ว่าหน่วยงาน/ภาควิชาฯนั่งอยู่ตรงไหนบ้าง

2.	 น่าจะหาแนวความคิดและพัฒนาระบบให้มีความหลากหลายมากกว่านี้	เช่น	จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากร

แต่ละหน่วยงานจะได้แนวคิดที่น�ามาปรับเปลี่ยนให้เป็นจุดเด่นได้มากกว่านี้		

3.	 ให้มีการอบรมให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอยู่เป็นประจ�า

5.	สรุปและอภิปรำยผล

	 ผลการศึกษา	สรุปได้ว่า	 ความรู้	 	 ด้านระบบ	

การรับ-ส ่ง เอกสารงานสารบรรณของเจ ้าหน ้าที่	

ผู้ปฏิบัติงาน		คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

อยู่ในระดับดี	 และมีความพึงพอใจต่อระบบการรับ-ส่ง

เอกสารงานสารบรรณ	อยู่ในระดับมาก	 เพื่อปรับปรุง

ระบบงานให้ดียิ่งขึ้นควรมีการอบรม	หรือจัดเวทีเพื่อ	

แลกเปลีย่นเรยีนรู	้ในเรือ่งของระบบงานสารบรรณต่อไป

	 อย่างไรก็ตาม	ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า	มีอัตรา

การตอบกลับสูง	 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้	 ผู้ศึกษาได้

ท�าความเข้าใจ	ถงึวตัถปุระสงค์ในการเกบ็ข้อมลูเป็นอย่าง

ดี	และนอกจากนี้		เนื่องจากระบบการรับส่งหนังสือของ

คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นได้จัด	

สถานที่	 คือ	 สโมสร	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ขอนแก่นให้ทุกภาควิชา	และทุกหน่วยงาน	น�าหนังสือ

ราชการและเอกสารต่างๆ	 มารับ-ส่งแลกเปลี่ยน	 เป็น

จ�านวน	2	ครั้งต่อวัน	กล่าวคือในรอบเช้า	เวลา	10.00	น.
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และรอบบ่าย	เวลา	14.00	น.	ดังนั้น	ผู้วิจัยจึงสามารถที่จะ

เข้าไปเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานประจ�า		

และมาจากทุกหน่วยงานในคณะแพทยศาสตร์ได้	ในการ

วิเคราะห์เบื้องต้น	 พบว่า	 คุณลักษณะส่วนใหญ่ของ		

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสารคณะแพทยศาสตร์	

เป็นหญิงมากกว่าชาย	และส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุด

ระดับปริญญาตรี	 ซึ่งคล้ายคลึงกับหน่วยงานอื่นๆ	 เช่น		

เจ้าหน้าที่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากร	

ในกระทรวงสาธารณสุข	(2)	

			 เมื่อพิจารณาในเรื่องของความรู ้ต ่อระบบ	

การรบั-ส่งเอกสารงานสารบรรณ	การศกึษา	ครัง้นี	้พบว่า	

มคีวามรูอ้ยูใ่นระดบัด	ีซึง่เป็นสิง่จ�าเป็นต่อการปฏบิตังิาน	

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า	การปฏบิตังิานธรุการ

ให้มีคุณภาพนั้น	ผู้ปฏิบัติงานควรมีคุณสมบัติ	คือ	มีความรู้

ความสามารถในการอ่าน	 การตีความและสรุปสาระ

ส�าคัญ		มีความรู้	ความเข้าใจ	ในโครงสร้าง	ภาระงานและ

ภารกิจของหน่วยงาน	 	 รู้จักบทบาทภารกิจหน้าที่ของ

ตนเองและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและหน่วยงาน		

มีความสามารถในการจัดล�าดับความส�าคัญและ	

ความเร่งด่วนของงาน	 (เอกสาร)	 ท�างานอย่างเต็มใจ		

เต็มศักยภาพ	 และเต็มเวลา	 เป็นผู ้รักษาระเบียบวินัย	

อย่างเคร่งครัด	 มีความรู้และสามารถใช้งานในระบบ

สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 (3)	

และทีส่�าคญัคอื	ต้องมคีวามเข้าใจต่อระเบยีบส�านกันายก

รัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ	พ.ศ.	2526	และ	พ.ศ.2548	

เป็นอย่างดี	 	 ทั้งนี้เพื่อให้การด�าเนินการรับ	ส่งเอกสาร	

ได้รับประโยชน์สูงสุด	 ทันเวลา	 และเอกสารมีความ

ปลอดภัย	(3)		ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า	ยังมีบางประเด็น

ที่ต้องปรับปรุงและแก้ไข	 ความรู้เพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่	

ผู้ปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสารคณะแพทยศาสตร์	

		 ในส่วนของความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน	ถอื

เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้บุคคลมีความรู้สึกที่ดีต่อ	 งานที่

ท�า	 รวมถึงเป็นแรงกระตุ้นที่ช่วยให้บุคคลมีความตั้งใจ	

ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ	 ท�าให้เกิด

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	

(4)	เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานรบั-ส่งเอกสารคณะแพทยศาสตร์	

มีความพึงพอใจต่อระบบงาน		ในระดับ	มาก		เมื่ออธิบาย

โดยใช้ทฤษฎีของ	Herzberg	 (5)	 ซึ่งได้กล่าวถึง	 ความ

ต้องการของคนในองค์การหรือการจูงใจจากการท�างาน

ว่า	 ความพอใจในงานที่ท�า	 และความไม่พอใจในงาน		

แต่มีสาเหตุมาจากปัจจัย	2	กลุ ่ม	 คือ	 (1)	 ปัจจัยจูงใจ		

(Motivation	Factors)	ซึ่งได้แก่	ความส�าเร็จในการท�างาน	

การยอมรับนับถือ	ลักษณะงาน	 (Work	 Itself)	หมายถึง	

การลงมือกระท�าหรือการท�างานเป็นชิ้นเป็นอัน	 ซึ่ง

ก�าหนดเวลาเป็นกิจวัตร	 หรือยืดหยุ ่นได้	 อาจมีการ

สร้างสรรค์งานไม่ว่าเป็นงานง่ายหรืองานยาก	 เป็นงาน	

ที่ชวนให้ปฏิบัติไม่น่าเบื่อ	เป็นงานที่ส่งเสริมต่อความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์	 เป็นงานที่มีคุณค่า	 รวมทั้งสามารถ	

ปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์	หรือท�างานให้เสร็จภายใน

ระยะเวลาอนัสัน้ตามความรบัผดิชอบ	โอกาสในการเลือ่น

ต�าแหน่งหรอืระดบัทีส่งูขึน้	และมโีอกาสได้รบัการพฒันา

ความรู้	 ความสามารถ	ทักษะที่เพิ่มขึ้นในวิชาชีพจาก	

การปฏิบัติงาน	 ตลอดจนโอกาสการศึกษาต่อ	 อบรม		

ดูงาน	และ	(2)	ปัจจัยค�้าจุน	(Hygiene	Factors)	ซึ่งได้แก่		

ผลตอบแทนจากการท�างาน	 ประโยชน์เกื้อกูลอื่นๆ		

ตามความเหมาะสมของเงินเดือนและขั้นเงินเดือน		

ตามความเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ	ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลการปกครองบังคับบัญชานโยบายและ	

การบริหาร	 สภาพเหมาะสมในการท�างาน	 สภาพ	

การท�างานที่เป็นกายภาพ	ได้แก่	สภาพแวดล้อม	สถานที่

ท�างาน	 เครื่องมือเครื่องใช้	 วัสดุอุปกรณ์	 ความสะดวก

สบายในการท�างาน	สิง่อ�านวยความสะดวกในการปฏบิตัิ

งานต่างๆ	 ตลอดจนครอบคลุมไปถึงความสมดุลของ

ปรมิาณงานกบัจ�านวนบคุลากร	กลุม่งาน	ความเป็นพรรค

พวก	และความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน		ซึ่งในการท�างาน	

รับส่งเอกสารของคณะแพทยศาสตร์	 นี้ได้มีการจัด		

ระบบการรับส่งเอกสาร	ที่เรียกว่า	“ตลาดนัด”	เจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน		คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

จะมีเวลาในการลงมาปฏิบัติงานจากทุกหน่วยงานของ	

คณะแพทยศาสตร์	 โดยพร้อมเพรียงกัน	ท�าให้เกิด	และ	

ได้รบัการสนบัสนนุ	ในปัจจยัจงูใจและปัจจยัค�้าจนุ	ท�าให้

เกิดความพึ่งพอใจต่อการท�างานในระดับมาก	ในที่สุด

	 ซึ่งประเด็นความพึงพอใจ	 มากที่สุดได้แก่			

ความรวดเร็ว	เวลาเหมาะสม	และเข้าถึงได้ง่าย	ในขณะที่
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ศึกษาระดับความรู้	และความพึงพอใจต่อระบบการรับ-ส่งเอกสาร	

งานสารบรรณของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสารคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คะแนนความพึงพอใจน้อยได้แก	่มีระบบป้องกันข้อมูล

หรอืเอกสารงานสารบรรณสญูหาย	และการแก้ไขปัญหา	

เมื่อเกิดขึ้น		ซึ่งประเด็นนี้	จะต้องมีการพิจารณาปรับปรุง

ต่อไป		อย่างไร	กต็าม	เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานรบั-ส่งเอกสาร

คณะแพทยศาสตร์	จ�านวนมาก	ทีเ่หน็ด้วยทีจ่ะให้มกีารน�า

เอาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้งาน

	 ในส่วนของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับความรู้

ด ้านการรับ	 ส่งเอกสาร	 การศึกษาครั้งนี้ 	 ไม่พบว่า		

มีป ัจจัยใด	 ที่ เกี่ยวข ้องกับระดับความรู ้ต ่อระบบ	

การรบั-ส่งเอกสารงานสารบรรณ		ทัง้นี	้อาจเป็นเพราะว่า	

องค์ความรู้ในการรับส่งเอกสารทุกคน	สามารถเรียนรู้	

งานได้	ไม่แตกต่างกัน	เมื่ออธิบายด้วยทฤษฎีของการเรียนรู้	

(learning	Theory)	ของ	Taylor	(6)	จะพบว่า	กระบวนการ

เรียนรู้ในงานรับส่งเอกสาร	 งานสารบรรณนี้	 เจ้าหน้าที	่

ผู้ปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสารคณะแพทยศาสตร์	สามารถ

เรียนรู ้หรือสอนงานกันเองได้	 การฝึกทักษะ	 และ	

ปฏิบัติงานจริง	 เมื่อมีการท�างานอย่างต่อเนื่อง	ฝึกปฏิบัติ	

ฝึกท�างานเรือ่งง่ายไปสูค่วามยาก	และมกีารบรูณาการงาน	

อื่นๆ	ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	ช่วยตอบข้อซักถามสงสัย	

ก็จะท�าให้สามารถน�าความรู ้ไปปฏิบัติได้ถูกต้องและ	

ดียิ่งขึ้น	ดังนั้น	ระดับความรู้ในกลุ่มผู้ที่ปฏิบัติงานรับส่ง

เอกสาร	 งานสารบรรณของคณะแพทยศาสตร์นี้	 จึงมี

ระดับที่เท่าๆ	 กัน	 	 จึงไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี	

นัยส�าคัญทางสถิติ

	 ในขณะเดียวกัน		พบว่า	เพศ	และประสบการณ์

ในการท�างานด้านสารบรรณ	 มีผลต่อความพึงพอใจ	

ในการปฏิบัติงาน	อาจเนื่องจากประสบการณ์ที่ผ่านมา	

และระบบที่คณะแพทยศาสตร์ได้จัดท�าขึ้นนั้น	สามารถ

แก้ไขปัญหาการรบัส่งเอกสารและสะดวกต่อผูป้ฏบิตังิาน

ได้ในระดบัหนึง่	ดงัจะเหน็ได้จาก	ผูป้ฏบิตังิาน	มคีวามพงึ

พอใจต่อระบบและบอกจุดเด่นของระบบว่า	 มีความ

สะดวก	 รวดเร็ว	 และเข้าถึงได้ง่าย	 อย่างไรก็ตามจาก	

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาต่อไป	 พบว่า	 ควรจะได้ม	ี

การอบรม	หรือจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้	และพัฒนา

ระบบให้ดียิ่งขึ้นต่อไป	ทั้งนี้การจัดการอบรมเพิ่มพูน

ความรู้	 จะช่วยให้ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานสารบรรณดี	

ยิ่งขึ้น	(7)		

6.	กิตติกรรมประกำศ	

	 การศึกษาครั้งนี้ส�าเร็จลงได้ด้วยดี	 ผู้วิจัยและ

คณะขอขอบคณุภาควชิาเวชศาสตร์ชมุชน	คณะแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ที่ให้การสนับสนุน	 	 รวมถึง	

ขอขอบคุณ	 เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานรับส่ง	 เอกสารงาน

สารบรรณ	คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น		

ทุกท่าน	ที่ให้ความร่วมมือในการวิจัยครั้งเป็นอย่างดี																				
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการอาคารสถานที่คณะสัตวแพทยศาสตร	์มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา	 จ�านวน	318	คน	 เป็นบุคลากรจ�านวน	59	คน	และนักศึกษาชั้นปีที่	 2-6	 จ�านวน		

259	คน	ที่ก�าลังปฏิบัติงานจริงและศึกษาในปีการศึกษา	2555	เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม	วิเคราะห์ข้อมูลด้วย	

ค่าความถี่	 ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ผลการศึกษาวิจัยพบว่า	ความพึงพอใจของบุคลากรและ

นกัศกึษาต่อระบบการบรหิารจดัการอาคารสถานทีค่ณะสตัวแพทยศาสตร์	อยูใ่นระดบัปานกลาง	โดยด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่

สูงสุดคือ	ด้านการบริหารจัดการห้องประชุม	รองลงมาคือ	ด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาลสัตว์	ด้านการบริหาร

จัดการห้องเรียน	และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	ได้แก่	การบริหารจัดการโรงเรือนสัตว์ทดลอง

Abstract

	 The	objective	of	this	study	is	to	analyze	the	management	system	of	building	at	the	Faculty	Veterinary	

Medicine,	Khon	Kaen	University.	A	total	318	target	groups	which	composed	of	59	staffs	and	259	of	the	second	

to	six	year	students,	who	are	working	and	studying	in	the	academic	year	2012	were	studied.	Questionnaires	were	

used	and	data	were	analyzed	for	the	frequency,	percentage,	average	and	standard	deviation.	The	results	showed	

that	 the	overall	management	quality	of	 staffs	and	students	on	building	management	was	at	 the	middle	 level.		

The	highest	management	quality	was	found	to	be	the	meeting	room	management,	followed	by	animal	hospital	

and	classroom	management,	 respectively.	The	 lowest	management	quality	was	 found	 to	be	 the	experimental	

animal	building	management.	

ค�ำส�ำคัญ:		 การบริหารจัดการ	อาคารสถานที่	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Keywords:	 Management,	Ground	and	Building	,Veterinary	Medicine,	Khon	Kaen	University
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168 การบริหารจัดการอาคารสถานที่คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.	บทน�ำ

	 การบริหารจัดการอาคารสถานที่	 (Facility	

Management)	ถอืเป็นงานบรหิารจดัการสมยัใหม่ทีเ่ข้ามา

ทดแทนการดูแลอาคารสถานที่แบบเดิม	 อันได้แก่		

งานดูแลรักษาอาคาร	 (Building	 Operation	 and		

Maintenance)	งานจดัการอาคาร(Building	Management)	

ซึ่งการบริหารจัดการอาคารสถานที่มิได้มีจุดมุ่งหมาย

เพยีงแค่ดแูลอาคารให้เหมาะกบัการใช้งานเพยีงอย่างเดยีว	

หากแต่ครอบคลุมถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน	

การลงทุน	สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	(5,	3)	ส่วนสภาพ

แวดล้อมในสถานศึกษาเป็นปัจจัยส�าคัญที่มีส่วนช่วยให้

ผูเ้รยีนประทบัใจหรอืพงึพอใจ	โดยเฉพาะเกีย่วกบั	อาคาร

เรียน	 อาคารปฏิบัติการสถานที่	 บริเวณรอบๆ	อาคาร		

รวมทัง้บคุลากร	และวสัดอุปุกรณ์ต่างๆ	ซึง่ล้วนมอีทิธพิล

ต่อพฤตกิรรมและการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูเ้รยีน	

หรือก่อให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ	 ได้	สภาพแวดล้อม

ท�าให้เกิดพฤติกรรมการเรียน	การสอน	และการท�างาน

ของทุกๆ	 คน	 และยังเป็นการเสริมสร้างขวัญ	 สร้าง

บรรยากาศ	และก�าลังใจ	อันจะน�าไปสู่ผลส�าเร็จทางการ

ศึกษาหรือการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย	

อีกทั้งในทางตรงกันข้าม	 สภาพแวดล้อมยังท�าให้เกิด

พฤติกรรมของคนเป็นไปในทิศทางที่ไม่ดีได้	 ดังนั้น		

การจัดสภาพแวดล้อม	 โดยเฉพาะการบริหารจัดการ

อาคารสถานที่และบริเวณรอบอาคารสถานที่	 อย่าง	

เหมาะสม	 ย่อมส่งผลดีหรือมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาหรือการปฏิบัติงานของ

บุคลากรได้	(4)	

	 ในส่วนของการบริหารงานในคณะวิชา/	

หน่วยงาน	ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ผู้บริหารให้ความ

ส�าคัญในงานแต่ละด้านต่างกัน	 โดยส่วนใหญ่	มักจะให้

ความส�าคญักบัการบรหิารงานการเงนิและพสัด	ุส่วนการ

บริหารด้านอื่นๆ	มักให้ความส�าคัญเป็นอันดับรองลงมา	

โดยเฉพาะการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่ในสถาน

ที่ศึกษาของแต่ละคณะวิชา	 ยังไม่ได้น�ามาบริหารจัดการ

ให้เกิดความคุ้มค่าเท่าที่ควร	ดังจะเห็นได้จากการพบเห็น	

การรื้อถอน	การก่อสร้าง	การซ่อมแซม	การปล่อยปละ

ละเลยที่ไม่เกิดประโยชน์

	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มีพื้นที่ประมาณ	20	ไร่	

ประกอบด้วย	 อาคารเรียนและส�านักงาน	 อาคาร	

โรงพยาบาลสตัว์	อาคารสตัว์ทดลอง	โรงเรอืนสตัว์ทดลอง	

โรงอาหาร	 และสโมสรนักศึกษา	ปัจจุบันสภาพอาคาร	

ห้องเรียน	ห้องประชุม	ตลอดจนบริเวณโดยรอบอาคาร		

มสีภาพทรดุโทรม	บางอาคาร	บางห้อง	ไม่สามารถใช้งาน

ได้หรือใช้ได้แต่ไม่เต็มศักยภาพ	คณะฯ	จึงมีการปรับปรุง

แก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง	ดังจะเห็นได้จากในปี	พ.ศ.	 2554		

มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง	อาคาร	สถานที่	 ห้องเรียน	

ห้องประชุม	 ในหลายๆ	 จุด	 เช ่น	 ปูพื้นห้องเรียน		

ห ้องประชุม	 จัดซื้อจัดหา	 วัสดุอุปกรณ์	 ประเภท	

เครื่องเสียง	 โต๊ะ-เก้าอี้	 ทดแทนของเก่า	ปรับปรุงที่จอด

รถยนต์	รถจักรยานยนต์	 เป็นต้น	และด้วยเหตุที่สถานที่

และสภาพแวดล้อมในคณะฯ	มีความส�าคัญต่อนักศึกษา

ในการสร้างความเชื่อมั่น	 ความพร้อมที่จะเรียนรู ้		

ความรูส้กึอบอุน่	คณะฯ	จงึจ�าเป็นต้องจดัสถานทีท่ีห่ลาก

หลายให้มีความเหมาะสม	เช่น	มีสนามหญ้า	สวนหย่อม	

ห้องที่ใช้ท�ากิจกรรมต่างๆ	 เพื่อสนองต่อการท�างาน	

ร่วมกันระหว่าง	อาจารย์	นักศึกษา	หรือแม้แต่บุคลากร

ของคณะฯ	ทั้งนี้หากไม่ได้รับการแก้ไข	ปรับปรุงหรือ

พัฒนาอาจก่อให้เกิดผลกระทบการจัดการเรียนการสอน

ของคณะฯ	ได้

	 การศึกษาการบริหารจัดการอาคารสถานที่	

ครัง้นี	้จะน�ามาซึง่ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ส�าหรบัใช้ในการ

อ้างอิงและน�า	น�าไปสู่การพัฒนาการบริหารงานอาคาร

สถานที่ให้มีความสมบูรณ์	 เหมาะสมต่อการใช้เป็น	

สถานที่เพื่อการเรียนการสอน	การท�างานของบุคลากร	

ตลอดจนเป็นสถานทีป่ระกอบกจิกรรมของหน่วยงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

2.	วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 เพือ่ศกึษาสภาพปัจจบุนัของการบรหิารจดัการ

อาคารสถานที่ของคณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น

3.	วิธีกำรวิจัย

		 1.		 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 1.1		ประชากรที่ใช ้ศึกษาทั้งสิ้นจ�านวน		

688	คน	ประกอบด้วย	บุคลากรและนักศึกษาชั้นปีที่	2-6	

ปีการศึกษา	2555



169KKU  Institutional Research. 2013; 1(2)

	 1.2		กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาทั้งสิ้น	 318	 คน	

ประกอบด้วย	บุคลากรและนักศึกษาชั้นปีที่	 2-6	ปีการ

ศึกษา	 2555	ซึ่งก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์		

ประชากรหลักร้อย	ใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย	25%	(1)	

		 2.	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	เป็นแบบสอบถาม	

(Questionnaire)	จ�านวน	1	ชุด	ซึ่งมี	2	ตอน	ดังนี้	ตอนที่	1	

ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม	เป็นแบบตรวจสอบ

รายการ	 (Check	 list)	 และตอนที่	 2	 การบริหารจัดการ

อาคารสถานที่คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	scale)	

และค�าถามปลายเปิดส�าหรับการแสดงความคิดเห็น

		 3.		 ก ารสร ้ า งและหาคุณภาพ เครื่ อ งมื อ		

เครื่องมือที่ใช้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา	

และภาษาด้วยเทคนิค	 IOC	จากผู้เชี่ยวชาญ	 ได้ค่า	 IOC	

เท่ากับ	0.82

		 4.		 การเก็บรวบรวมข้อมูล	แจกแบบสอบถาม

ให้กลุ่มตัวอย่างตามวัน	เวลา	ที่ก�าหนดไว้	จากนั้นด�าเนิน

การเก็บรวบรวมข้อมูล	ตรวจสอบถูกต้องความสมบูรณ์

และน�าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

	 5.		 การวิ เคราะห์ข ้อมูล	 สถานภาพทั่วไป	

ของกลุ่มตัวอย่าง	 วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และ

หาค่าร้อยละ	 การบริหารจัดการอาคารสถานที่	 คณะ	

สัตวแพทยศาสตร์	 วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยง

เบนมาตรฐาน	

	 6.		 การแปลผลข้อมลู	ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบน

มาตรฐาน	 แปลความหมายตามเกณฑ์ของบุญชุม		

ศรีสะอาด	(2)	ดังนี้		

	 	 4.51-5.00	หมายถึง	 มีการปฏิบัติหรือให้

บริการอยู่ในระดับมากที่สุด

	 	 3.51-4.50	หมายถึง	 มีการปฏิบัติหรือให้

บริการอยู่ในระดับมาก

	 	 2.51-3.50	หมายถึง	 มีการปฏิบัติหรือให้

บริการอยู่ในระดับปานกลาง

	 	 1.51-2.50	หมายถึง	 มีการปฏิบัติหรือให้

บริการอยู่ในระดับน้อย

	 	 1.00-1.50	หมายถึง	 มีการปฏิบัติหรือให้

บริการอยู่ในระดับน้อยที่สุด

		 7.		 นิยามศัพท์เฉพาะ

	 การบริหารจัดการอาคารสถานที่ 	 หมายถึง		

การจดัการหรอืด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้องกบัพืน้ทีบ่รเิวณโดย

รอบและอาคารต่างๆ	 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์	

มหาวทิยาลยัขอนแก่นให้สามารถเอือ้ต่อการส่งเสรมิการ

จดัการเรยีนการสอน	ตลอดจนการบ�ารงุรกัษาและการใช้

ประโยชน์อย่างคุ ้มค่า	 ซึ่งประกอบด้วย	 บริเวณคณะ	

สัตวแพทยศาสตร์	 อาคารเรียน	ห้องเรียน	ห้องประชุม		

โรงอาหาร	โรงเรือนสัตว์ทดลอง	อาคารโรงพยาบาลสัตว์

4.	ผลกำรวิจัย

		 จากการศกึษาพบว่า	ในภาพรวมของการบรหิาร

จัดการอาคารสถานที่คณะสัตวแพทยศาสตร์	 ภาพรวม		

อยู ่ในระดับปานกลาง	 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ		

ด้านการบรหิารจดัการห้องประชมุ	รองลงมาคอื	ด้านการ

บริหารจัดการโรงพยาบาลสัตว์	 ด้านการบริหารจัดการ

ห้องเรียน	และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�า่สุด	 ได้แก่	 การบริหาร

จัดการโรงเรือนสัตว์ทดลอง	(ตารางที่	1)	

ตำรำงที่	1	ค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารสถานที่คณะสัตวแพทยศาสตร์	 จ�าแนกเป็น	

รายด้านและโดยรวม	

ที่ กำรบรหิำรอำคำรสถำนที่ X S2 ระดับคุณภำพ

1 บริเวณคณะสัตวแพทยศาสตร์ 3.00 0.71 ปานกลาง

2 อาคารเรียน 2.71 0.72 ปานกลาง

3 ห้องเรียน 3.18 0.78 ปานกลาง

4 ห้องประชุม 3.41 0.74 ปานกลาง

5 โรงอาหาร 3.01 0.80 ปานกลาง

6 โรงเรือนสัตว์ทดลอง 2.56 0.86 ปานกลาง

7 โรงพยาบาลสัตว์ 3.22 0.75 ปานกลาง

รวม 3.01 0.61 ปำนกลำง
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ตำรำงที่	3	ค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติเกี่ยวกับอาคารเรียน

ที่ อำคำรเรียน X S2 ระดับคุณภำพ

1 มีแสงสว่างภายในอาคารเรียนเหมาะสมและเพียงพอ 3.51 0.94 ปานกลาง

2 มีการดูแลรักษาห้องน�้า	ห้องส้วมให้สะอาดอย่างสม�่าเสมอ 2.81 1.05 ปานกลาง

3 มีที่นั่งให้นักศึกษาพักผ่อนในเวลาว่างอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 2.98 1.00 ปานกลาง

4 มีถังขยะแยกตามประเภทขยะ 2.25 1.03 น้อย

5 วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารเรียนติดตั้งได้มาตรฐาน 2.87 1.00 ปานกลาง

6 มีน�้าบริโภคภายในอาคารเรียนที่สะอาดและเพียงพอ 2.43 1.08 น้อย

7 มีระบบป้องกันเพลิงไหม้และสัญญาณเตือนภัยต่างๆที่ใช้งานได้	 2.72 0.95 ปานกลาง

8 มกีารซ้อมรบัสถานการณ์หากเกดิเพลงิไหม้หรอืมสีญัญาณเตอืนภยั	 2.08 1.11 น้อย

รวม 2.71 0.72 ปำนกลำง

	 โดยปัจจยัย่อยการบรหิารจดัการอาคารสถานที่

แต่ละด้านมีผลการวิจัยเป็นดังนี้

	 บริเวณคณะสัตวแพทยศาสตร์	 ข้อที่มีการ

ปฏิบัติหรือบริหารจัดการมากที่สุดคือ	มีการบ�ารุงรักษา

พื้นที่	 สวนและสนามให้ร่มรื่นอยู่เสมอ	ส่วนข้อที่มีการ

บริหารจัดการน้อยที่สุดคือ	พื้นที่จอดรถยนต์เพียงพอ	

สะดวกและปลอดภัย	(ตารางที่	2)

ตำรำงที่	2	ค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติเกี่ยวกับบริเวณคณะสัตวแพทยศาสตร์

ที่ บริเวณคณะสัตวแพทยศำสตร์ X S2 ระดับคุณภำพ

1 มีผังและเครื่องหมายจราจรบริเวณคณะฯชัดเจนและเหมาะสม 2.96 0.98 ปานกลาง

2 สถานที่พักผ่อนเพียงพอ 2.86 0.98 ปานกลาง

3 สถานที่ออกก�าลังกายเพียงพอและได้มาตรฐาน 3.03 0.96 ปานกลาง

4 พื้นที่จอดรถยนต์เพียงพอ	สะดวกและปลอดภัย 2.81 1.09 ปานกลาง

5 พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์เพียงพอ	สะดวกและปลอดภัย 3.12 1.05 ปานกลาง

6 มีการบ�ารุงรักษาพื้นที่	สวน	และสนามให้ร่มรื่นอยู่เสมอ 3.19 0.98 ปานกลาง

7 มีระบบเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด	24	ชั่วโมง 3.00 1.05 ปานกลาง

รวม 3.01 0.61 ปำนกลำง

	 อาคารเรยีน	ข้อทีม่กีารบรหิารจดัการมากทีส่ดุ

คือ	 แสงสว่างภายในอาคารเรียนเหมาะสมและเพียงพอ	

และข้อที่มีการบริหารจัดการน้อยที่สุดคือ	มีการซ้อมรับ

สถานการณ์หากเกิดเพลิงไหม้หรือมีสัญญาณเตือนภัย	

(ตารางที่	3)

	 ห้องเรยีน	ข้อทีม่กีารบรหิารจดัการมากทีส่ดุคอื	

แสงสว่างเพียงพอและมีระบบระบายอากาศที่ดี	 และข้อ

ที่มีการบริหารจัดการน้อยที่สุดคือ	 มีตารางการใช้

ห้องเรียนหน้าห้องเรียนอย่างชัดเจน	(ตารางที่	4)
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ตำรำงที่	4	ค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติเกี่ยวกับห้องเรียน

ที่ ห้องเรียน X S2 ระดับคุณภำพ

1 โต๊ะเก้าอี้เพียงพอกับนักศึกษา 3.16 1.00 ปานกลาง

2 มีตารางการใช้ห้องเรียนหน้าห้องเรียนอย่างชัดเจน 3.12 1.04 ปานกลาง

3 มีสื่อ-อุปกรณ์ที่สะดวกและทันสมัยในห้องเรียน 3.11 1.00 ปานกลาง

4 มีการบ�ารุงรักษาห้องเรียนให้สะอาดอยู่เสมอ 3.18 0.96 ปานกลาง

5 แสงสว่างเพียงพอและมีระบบระบายอากาศที่ดี 3.31 0.90 ปานกลาง

รวม 3.18 0.78 ปำนกลำง

	 ห้องประชมุ	ข้อทีม่กีารบรหิารจดัการมากทีส่ดุ

คอื	มห้ีองประชมุรองรบัการจดักจิกรรมต่างๆ	ของคณะฯ

ได้อย่างเพียงพอ	และข้อที่มีการบริหารจัดการน้อยที่สุด

คือ	ตารางการใช้ห้องประชุมติดไว้หน้าห้องประชุมอย่าง

ชัดเจน	(ตารางที่	5)

ตำรำงที่	5	ค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติเกี่ยวกับห้องประชุม

ที่ ห้องประชุม X S2 ระดับคุณภำพ

1 แสงสว่างเพียงพอและมีระบบระบายอากาศที่ดี 3.52 0.83 มาก

2 มห้ีองประชมุรองรบัการจดักจิกรรมต่างๆ	ของคณะฯได้อย่างเพยีงพอ 3.66 0.90 มาก

3 สิ่งอ�านวยความสะดวกในห้องประชุม	มีประสิทธิภาพ	และทันสมัย 3.50 0.91 ปานกลาง

4 มีการรักษาความสะอาดภายในห้องประชุมอย่างสม�่าเสมอ 3.52 0.86 มาก

5 มีตารางการใช้ห้องประชุมติดไว้หน้าห้องประชุมอย่างชัดเจน 2.85 1.07 ปานกลาง

รวม 3.41 0.74 ปำนกลำง

ตำรำงที่	6	ค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติเกี่ยวกับโรงอาหาร

ที่ โรงอำหำร X S2 ระดับคุณภำพ

1 แสงสว่างเพียงพอและมีระบบระบายอากาศที่ดี 3.58 0.98 มาก

2 มีการจัดวัสดุ	อุปกรณ์	ส�าหรับเครื่องปรุงรสอย่างเหมาะสมพอเพียง 3.03 1.00 ปานกลาง

3 เครื่องปรุง	สะอาด	ปลอดภัย	และถูกสุขอนามัย 2.59 1.02 ปานกลาง

4 มีโต๊ะเก้าอี้ส�าหรับนั่งรับประทานอาหารอย่างสบายและเพียงพอ 3.15 1.02 ปานกลาง

5 บรรยากาศภายในโรงอาหารเอื้อต่อด้านโภชนาการ 2.87 0.96 ปานกลาง

6 การรักษาความสะอาดและการบ�ารุงรักษาโรงอาหารอยู่เสมอ 2.84 1.00 ปานกลาง

รวม 3.01 0.80 ปำนกลำง

	 โรงอาหาร	 ข้อที่มีการบริหารจัดการมากที่สุด

คือ	แสงสว่างเพียงพอและมีระบบระบายอากาศที่ดี	และ

ข้อทีม่กีารบรหิารจดัการน้อยทีส่ดุคอื	เครือ่งปรงุ	สะอาด	

ปลอดภัย	และถูกสุขอนามัย	(ตารางที่	6)
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	 โรงเรือนสัตว์ทดลอง	ข้อที่มีการบริหารจัดการ

มากที่สุดคือ	บริเวณสถานที่ตั้งมีความเหมาะสม	 และ	

ข้อที่มีการบริหารจัดการน้อยที่สุดคือ	แสงสว่างเพียงพอ

และมีระบบระบายอากาศที่ดี	(ตารางที่	7)

ตำรำงที่	7	ค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติเกี่ยวกับโรงเรือนสัตว์ทดลอง

ที่ โรงเรือนสัตว์ทดลอง X S2 ระดับคุณภำพ

1 แสงสว่างเพียงพอและมีระบบระบายอากาศที่ดี 2.44 1.03 น้อย

2 ระบบน�าสัตว์เข้า-ออกโรงเรือน	ถูกต้องเหมาะสม 2.45 1.03 น้อย

3 มีการสุขาภิบาล	เช่น	การท�าความสะอาดคอก	การก�าจัดขยะ	มูลสัตว์	 2.58 1.01 ปานกลาง

4 มีการดูแลสุขภาพ/การก�าจัดพยาธิสภาพภายนอก	 เช่น	 การตรวจ

สุขภาพสัตว์อย่างสม�่าเสมอ	

2.61 1.02 ปานกลาง

5 จ�านวนคอกสัตว์มีความเหมาะสมกับสัตว์ทดลอง 2.48 1.04 น้อย

6 บริเวณสถานที่ตั้งมีความเหมาะสม 2.82 1.11 ปานกลาง

รวม 2.56 0.86 ปำนกลำง

	

	 โรงพยาบาลสตัว์	ข้อทีม่กีารบรหิารจดัการมาก

ทีส่ดุคอื	สถานทีต่ัง้ของโรงพยาบาลมคีวามเหมาะสม	และ

ข้อที่มีการบริหารจัดการน้อยที่สุดคือ	ความสะดวกของ

พื้นที่จอดรถของลูกค้า	สะดวกและเพียงพอ	(ตารางที่	8)

ตำรำงที่	8	ค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติเกี่ยวกับโรงพยาบาลสัตว์

ที่ โรงพยำบำลสัตว์ X S2 ระดับคุณภำพ

1 สถานที่ตั้งของโรงพยาบาลมีความเหมาะสม 3.58 0.86 มาก

2 อาคารสถานที่มีความสะอาดเรียบร้อย 3.37 0.87 ปานกลาง

3 เก้าอี้นั่งส�าหรับผู้ใช้บริการเพียงพอ 3.07 0.96 ปานกลาง

4 ห้องตรวจที่เป็นสัดส่วน	เหมาะสม	สะอาด	ถูกสุขอนามัย 3.27 0.88 ปานกลาง

5 ความสะดวกของพื้นที่จอดรถของลูกค้า	สะดวกและเพียงพอ 2.83 1.02 ปานกลาง

รวม 3.22 0.75 ปำนกลำง

5.	อภิปรำยผลกำรวิจัย

	 การบริหารจัดการอาคารสถานที่ 	 ป ัจจัย		

ห้องประชุมมีค่าเฉลี่ยในการบริหารจัดการมากที่สุด		

อาจเป็นเพราะ	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มีห้องประชุม

รองรบักจิกรรมคณะฯ	จ�านวนมากและหลายหลายขนาด	

โดยเฉพาะห้องประชุมใหญ่	จะเป็นห้องประชุมที่เปิดให้

บรกิารแก่บคุคลหรอืหน่วยงานภายนอกมาใช้บรกิารเป็น

ประจ�า	 แต่เมื่อพิจารณาประเด็นย่อยที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด		

พบว่า	 คณะฯ	ยังไม่ได้จัดให้มีตารางการใช้ห้องประชุม	

ติดไว้หน้าห้องประชุมอย่างชัดเจนนั้น	 เนื่องจาก	ระบบ

การจองห้องเรียนห้องประชุมของคณะฯ	ผู้ใช้บริการจะ

ต้องด�าเนินการขอหรือจองกับเจ้าหน้าที่หน่วยอาคาร

สถานที่และยานพาหนะ	ซึ่งมีส�านักงานอยู่ชั้น	5	อาคาร	

พเิชฎฐ์	เหลอืงทองค�า	โดยเจ้าหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบซึง่มเีพยีง	

1	ท่าน	 จะเป็นผู้ลงบันทึกในสมุดไว้	 บางครั้งก็แจ้งให้	

ผูข้อใช้บรกิารทราบ	บางครัง้กไ็ม่ได้แจ้งให้ทราบ	จงึท�าให้

ไม่มีตารางการใช้ห้องประชุมติดไว้หน้าห้องประชุม	

แต่ละห้อง	หรือไม่ได้ให้ความส�าคัญกับจุดนี้เท่าใดนัก		

ในประเดน็นีผู้ว้จิยั	ขอเสนอแนะวธิกีารแก้ปัญหาโดยงาน

บรหิารและธรุการ	ควรมอบหมายให้เจ้าหน้าทีร่บัผดิชอบ

เรื่องนี้โดยตรง	และมีก�าหนดไว้ในภาระงานรับผิดชอบ

ของเจ้าหน้าที่คนนั้นไว้ด้วย	เพื่อการติดตามและประเมิน

ผลต่อไป
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	 ในส่วนของโรงพยาบาลสัตว์ที่พบว่า	สถานที่

ตัง้มคีวามเหมาะสมนัน้	เป็นเพราะโรงพยาบาลสตัว์ตัง้อยู่

บริเวณที่มีการจราจรเข้า-ออก	สะดวก	อีกทั้งตั้งอยู่ใกล้

ถนนมิตรภาพ	 และตั้งแยกอยู่จากคณะวิชาอื่นๆ	 อย่าง	

เด่นชัด	ซึ่งหากตั้งอยู่ติดกับคณะวิชาอื่นๆ	 เสียงจากสัตว์

ป่วยทีม่ารบับรกิารอาจจะส่งเสยีงรบกวนการจดัการเรยีน

การสอนของคณะวิชาอื่นได้	 แต่เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อย	

พบว่า	ความสะดวกของพื้นที่จอดรถยนต์ส�าหรับลูกค้า	

ยังมีการบริหารจัดการน้อยนั้น	 เกิดเป็นเพราะ	ที่จอด

รถยนต์ของบุคลากรและนักศึกษาคณะฯ	มีจ�ากัด	 แต่

ปริมาณรถยนต์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี	 ท�าให้เป็นปัญหา	

ในการหาที่จอดรถที่สะดวก	 จึงต้องเข้าไปจอดบริเวณ

ที่ทางโรงพยาบาลสัตว์จัดไว้ส�าหรับลูกค้า	 ถึงแม้ทาง	

โรงพยาบาลสตัว์จะมป้ีายบอกชดัเจนว่า	เป็นทีจ่อดรถยนต์

ส�าหรับลูกค้าโรงพยาบาลสัตว์เท่านั้น	แต่ก็ยังเกิดปัญหา

ลูกค้าไม่มีที่จอด	 เป็นเพราะทุกคนไม่รักษากติกาใน	

กฎระเบยีบ	จงึท�าให้เกดิปัญหาในการจอดรถของบคุลากร

หรือนักศึกษาหรือผู้มาติดต่อราชการอยู่เป็นประจ�า

	 เมือ่พจิารณาจากปัจจยัการบรหิารจดัการบรเิวณ

คณะสตัวแพทยศาสตร์	ทีพ่บว่า	พืน้ทีจ่อดรถยนต์เพยีงพอ

และปลอดภัยมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดนั้น	 อาจเป็นเพราะ	

บคุลากรและนกัศกึษามรีถยนต์จ�านวนมากเกนิกว่าทีจ่อด

รถยนต์ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดสรรไว้	และอาจเนื่อง

มาจากการขาดการเข้มงวดเรื่องที่จอดรถยนต์	 ไม่เอาจริง

กบัผูจ้อดรถยนต์ทีไ่ม่ถกูกตกิา	ดงัจะเหน็ได้จาก	นกัศกึษา

จะจอดรถยนต์ในที่จอดส�าหรับบุคลากรเป็นประจ�า	

เพราะนักศึกษามาเรียนเช้า	ซึ่งมีที่จอดมากมายให้เลือก	

ส่วนบุคลากรที่มาปฏิบัติงานหลังจากนักศึกษา	 จ�าเป็น

ต้องหาที่จอดที่เหมาะสมให้ตนเอง	ถึงแม้บางครั้งจะต้อง

จอดซ้อนคนั	จอดในทีห้่ามจอด	อกีทัง้กรณทีีจ่อดรถยนต์

บรเิวณรอบๆ	ตกึ	เตม็	จ�าเป็นต้องน�ารถไปจอดฝ่ังตรงข้าม

คณะฯ	ซึ่งพื้นที่บริเวณนั้นยังไม่เหมาะที่จะจอดรถ	(ยังไม่

ได้ปรับพื้นที่ให้เรียบ	ยังเป็นหลุมเป็นบ่อ	โดยเฉพาะหน้า

ฝนพื้นดินแฉะมากๆ	

	 ประเดน็ทีพ่บว่า	บรเิวณคณะสตัวแพทยศาสตร์

มีการบ�ารุงพื้นที่	 สวน	และสนามให้ร่มรื่นอยู่เสมอมีค่า

เฉลี่ยในการบริหารจัดการมากที่สุดนั้น	 อาจเป็นเพราะ	

พื้นที่คณะฯ	มีบริเวณกว้าง	 เป็นสัดส่วน	ซึ่งตั้งแยกออก

มาจากหลายๆ	คณะ	และมีสภาพแวดล้อมที่เป็นป่าร่มเงา

อยูม่าก	อกีทัง้ผูบ้รหิารมกีารบรหิารจดัการทีด่ี	เช่น	ทกุวนั

พุธบ่าย	จะจัดเจ้าหน้าที่	 คนงาน	แม่บ้าน	ร่วมกันพัฒนา

บรเิวณคณะฯ	ให้มคีวามสะอาดเรยีบร้อยร่มรืน่อยูเ่สมอๆ	

อย ่างต ่อเนื่อง	 ซึ่งถือได ้ว ่าเป ็นการบริหารจัดการ	

สิง่แวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนการสอน	ซึง่ตรงกบั

แนวคิดของพระอนันต์	ฉนุทโก	 (3)	ที่กล่าวไว้ว่า	สภาพ

แวดล้อมที่ เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนจะช่วย	

ส่งเสรมิความเจรญิงอกงามทางกาย	จติใจ	สตปัิญญา	และ

สังคมของนักเรียนนักศึกษา	นั่นอาจหมายถึง	หากคณะฯ	

มกีารบรหิารจดัการบรเิวณหรอืสิง่แวดล้อมรอบๆ	คณะฯ	

ได้อย่างเหมาะสม	 ย่อมท�าให้นักศึกษาและบุคลากรม	ี

ผลการเรียนและประสิทธิภาพการท�างานในทางที่ดี	

	 แต่ประเด็นที่มีการบริหารจัดการที่พบว่า	มีค่า

เฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	 โรงเรือนสัตว์ทดลองนั้น	ทั้งนี้อาจมา

จากโรงเรือนสัตว์ทดลองมักจะพบปัญหาอยู่เสมอๆ	เช่น	

มสีตัว์ทดลองหลดุออกมา	มสีนุขัป่วยเรือ้รงับ่อยๆ	มกีลิน่

เหม็นกลิ่นคาว	 โดยเฉพาะช่วงหน้าฝน	 อีกทั้งวันหยุด

ราชการ	มักจะไม่มีผู้ดูแลสัตว์ทดลองเท่าที่ควร	 เป็นต้น	

ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นที่นักศึกษาส่วนมาก	ขอให้ทาง

คณะฯ	แก้ไขเร่งด่วนเรือ่งความสะอาด	การระบายอากาศ	

กรงสัตว์	หลังคาโรงเรือนที่รั่ว	การก�าชับผู้ดูแล	เจ้าหน้าที่	

หรือภาควิชาที่รับผิดชอบโรงเรือนสัตว์ทดลองนี้อย่าง

จริงจัง	

6.	สรุปผลกำรวิจัย

		 ก ารบริหารจั ดการอาคารสถานที่ คณะ	

สตัวแพทยศาสตร์	ในภาพรวม	อยูใ่นระดบัปานกลาง	โดย

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ	 ด้านการบริหารจัดการห้อง

ประชุม	รองลงมาคือ	ด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาล

สัตว์	 ด้านการบริหารจัดการห้องเรียน	 และด้านที่มีค่า

เฉลีย่ต�า่สดุ	ได้แก่	การบรหิารจดัการโรงเรอืนสตัว์ทดลอง

7.	ข้อเสนอแนะ

	 1.		 ควรส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัด

กิจกรรมหรือจัดให้มีระบบกลไกต่างๆ	 ในการบริหาร

จัดการอาคารสถานที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ดังนี้

	 	 1.1	ปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์ให้สะดวก

และเพียงพอ	 โดยเฉพาะฝั่งตรงข้ามคณะฯ	ยังไม่ได้มีการ

ปรับพื้นที่ให้เหมาะส�าหรับการจอดรถยนต์
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	 	 1.2		กวาดขันและเอาจริงกับผู้จอดรถยนต์/

รถจักรยานยนต์ที่ไม่เคารพกติกา

	 	 1.3		มีกิจกรรมการฝึกซ้อมรับสถานการณ์

กรณีมีเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับอาคารห้องเรียนต่างๆ	

	 	 1.4		จัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่

ทันสมัยอย่างต่อเนื่องพร้อมมีผู้ดูแลรับผิดชอบโดยตรง

	 	 1.5		จัดให้มีตารางการใช้ห้องเรียนห้อง

ประชุมติดไว้ที่หน้าห้องอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน

	 	 1.6	เข้มงวดกับผู้ประกอบการร้านค้าใน

เรื่องความสะอาด	เครื่องปรุงรสที่ถูกสุขอนามัย

	 2.		 ควรพิจารณาเร่งแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่

นักศึกษาและบุคลากรเสนอแนะในประเด็นที่สามารถ

ด�าเนินการได้ทันที	 เช ่น	 การติดตั้ง/ซ่อมปลั๊กไฟที่	

โรงอาหาร	ลานอเนกประสงค์	การเพิ่มแสงตรงทางเดิน	

จดัหาตูก้ดน�า้ดืม่ทีเ่พยีงพอ	สะอาด	และใช้งานได้	มถีงัขยะ

เป็นสีๆ 	แบ่งตามประเภทขยะอย่างเพยีงพอ	ซ่อมแซมร่อง

น�้าที่มีตะแกรงเหล็กปิดอยู่	 แต่เหล็กเป็นสนิมผุกร่อน	

(ระหว่างห้องประชุมใหญ่มาทางห้อง	Lab	ศัลยศาสตร์)	

เป็นต้น

8.	กิตติกรรมประกำศ

		 ข อ ข อ บ คุ ณ คณ ะ สั ต ว แ พ ท ย ศ า ส ต ร ์	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ที่จัดสรรงบประมาณเงินรายได้	

ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2555	ส�าหรับการด�าเนินงานวิจัยครั้งนี้	

จนเสร็จสมบูรณ์	 ขอบคุณ	ผศ.ดร.เสาวนี	 ตรีพุทธรัตน์	

ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา	 คณะศึกษา

ศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	และ	รศ.น.สพ.สุทธิศักดิ์	

นพวิญญูวงศ์	 อาจารย์ประจ�าภาควิชาพยาธิชีววิทยาและ

อดีตรองคณบดีฝ่ายบริหาร	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ซึ่งเป็นผู ้ เชี่ยวชาญ	 ที่กรุณา	

ช่วยเหลือแนะน�าตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน	ความ

สอดคล้องของเครื่องมือ	 ตลอดจนสถิติที่ใช้วิเคราะห์

ข้อมูล	 ขอบคุณ	 ผศ.ดร.เจษฎา	 จิวากานนท์	 ที่กรุณา	

ช่วยเหลือบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้มีความเหมาะสม	

ถูกต้องและสมบูรณ์	 ขอบคุณบุคลากรและนักศึกษา	

คณะสตัวแพทยศาสตร์	ทีก่รณุาให้ความร่วมมอืในการให้

ข้อมูลเกี่ยวกับการท�าวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มจ�านวนรายการเบิกจ่ายงบประมาณ	 เวลาเฉลี่ยการด�าเนิน

การในขัน้ตอนเบกิจ่ายและขนาดจดัเกบ็ข้อมลูรายการเบกิจ่ายบนคอมพวิเตอร์ของมหาวทิยาลยัขอนแก่นโดยใช้ข้อมลู

ประเภททุติยภูมิในปีบริหารงบประมาณ	2550	ถึง	2554	จ�านวน	552,107	รายการ	ที่ได้มีการเบิกจ่ายจริงผ่านระบบ

ฐานข้อมูลและโปรแกรมควบคุมการท�างานด้านงบประมาณ	พัสดุ	การเงินกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ	

3	มิติ	และบัญชีต้นทุนรายกิจกรรมอันได้แก่	มิติหน่วยงาน	แผนงาน	และกองทุน

	 ผลการวจิยัพบว่าระหว่างปีบรหิารงบประมาณ	2550	ถงึ	2554	มแีนวโน้มการเบกิจ่ายแหล่งเงนิงบประมาณ

ลดลงขณะเดียวกันแนวโน้มการเบิกจ่ายแหล่งเงินรายได้กลับเพิ่มขึ้น	 โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นหรือลดลงประมาณ	

ร้อยละ	1	ต่อปี	สอดคล้องกบัการมจี�านวนรายการเบกิจ่ายจากแหล่งเงนิงบประมาณลดลง	ขณะทีจ่�านวนการเบกิจ่าย

จากแหล่งเงินรายได้มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มหน่วยงานแต่ละกลุ่ม	

ไม่พบความแตกต่างกนั	อย่างมนียัส�าคญัทีร่ะดบั	.05	ส�าหรบัอตัราส่วนระหว่างการเบกิจ่ายแหล่งเงนิงบประมาณต่อ	

แหล่งเงินรายได้ประมาณ	1	ต่อ	 3	นอกจากนี้ระยะเวลาที่ใช้ในการเบิกจ่ายทุกแหล่งเฉลี่ย	 5.6	 วัน	ประกอบด้วย		

3	ขั้นตอนได้แก่	 คณะอนุมัติเบิกถึงกองคลังรับเรื่องกองคลังรับเรื่องถึงท�าใบเบิกจ่ายและท�าใบเบิกจ่ายถึงจ่ายจริง		

เมื่อพิจารณาขนาดจัดเก็บข้อมูลพบว่า	ข้อมูลด้านการเงินและบัญชีมีปริมาณมากถึง	2	 ใน	3	ส่วนของข้อมูลในฐาน

ข้อมูลทั้งหมด

	 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า	 การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นสิ่งส�าคัญในองค์กรและมีปริมาณข้อมูลมากและ	

มีกระบวนการขั้นตอนมาก	หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วการเบิกจ่าย	จ�าเป็นต้องเพิ่มอัตราก�าลัง

หรือมีการน�าเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเข้ามาใช้ในระบบ

KKU isr.j. 2013; 1(2) : 175-184
http : //irj.kku.ac.th
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Abstract

	 The	purpose	of	this	research	is	study	the	trend	of	budget	items,	the	average	time	in	the	disbursement	

process,	and	store	data	on	your	computer	disbursed	University	by	using	the	secondary	data.	Budget	in	2007	to	

2011	around	552,107	of	items	have	been	actually	disbursed	through	the	database	and	application	control	budget	

funds	by	 the	financial	package	should	be	 -	 should	pay	 the	cost	of	 the	3Dimension	and	accounting	activities.		

Dimension	consists	of	units,	plans,	and	funds.

	 The	 results	 showed	 that	 between	 the	 years	 2550	 to	 2554,	 budget	 of	 disbursement	 sources	 is	 likely		

decreasing,	on	the	other	hands;	the	source	of	income	disbursements	is	likely	increasing	in	the	same	time.	The	rate	

of	increasing	or	decreasing	approximately	1	percent	per	year,	corresponding	to	a	number	of	sources	of	funds	

disbursed	decreased	while	the	number	of	disbursement	from	income	have	increased	steadily.	When	analyzing	the	

difference	between	group	entities,	each	group	found	no	significant	difference	at	the	.05	level	for	the	ratio	between	

the	sources	of	funds	disbursed	to	the	source	of	income	for	about	one	of	third	the	times	it	takes	to	pay	an	average	

of	5.6	days	including	all	sources.	Three	steps	including	withdrawal	of	approval	from	the	division	then	division	

received	a	requisition	to	pay	and	pay	the	bill	of	lading.	When	consideration	the	size	of	storage	that	the	financial	

information	and	accounts	for	up	to	two	in	the	third	volume	of	the	data	in	the	database.

	 From	the	study	concluded	that	the	budget	is	important	to	the	organization	and	the	numbers	of	data	and	

process	have	many	steps.	To	increase	efficiency	and	speed	in	disbursements,	we	need	to	add	manpower	or	bring	

the	effective	technology	into	the	system.

ค�ำส�ำคัญ:  KKUFMIS,	CMMI	for	Services,	แนวโน้ม

1. บทน�ำ

	 งบประมาณเป็นปัจจยัหนึง่ซึง่มคีวามส�าคญัต่อ

องค์กรเป็นอย่างมากข้อมลูทีไ่ด้มกีารเบกิจ่ายจรงิด้านการ

เงินและบัญชี	 ผ่านระบบ	KKUFMIS	 โดยมีการจ�าแนก

ตามแหล่งเงินและหน่วยงาน	 ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความ

ส�าคัญต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างมาก	และ	มีการเชื่อมโยง

กันทุกด้านอย่างแบ่งแยกมิได้	 ข้อมูลในปีบริหารงบ

ประมาณ	 2550	 ถึง	 2554	ซึ่งมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและ	

มีข้อมูลการเคลื่อนไหวเป็นจ�านวนมากเป็นข้อมูลที่มีผล	

กระทบต่อบุคลากรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

รวมทั้งผู ้มีส ่วนร่วมจากภายนอก	 เช่น	 เจ ้าหนี้และ	

หน่วยงานของรัฐและเอกชนจึงเป็นเรื่องน่าสนใจที่ต้อง

น�ามาท�าการศึกษา

	 งบประมาณรายจ่ายมคีวามส�าคญัต่อการด�าเนนิ

งานขององค์กร	และมีความเสี่ยงในการจัดท�าบัญชีการ

เงนิและบญัชบีรหิาร	ไม่ทนัเวลาและขาดความเชือ่ถอืหาก

แหล่งการเชือ่มโยงกนัข้อมลูไม่มปีระสทิธภิาพยิง่	ต้องน�า

มาจากหลายแหล่ง	ทั้งท�าด้วยมือและจากคอมพิวเตอร์

ท�าให้มคีวามเสีย่งต่อการผดิพลาดในทีม่าของข้อมลู	รวม

ทัง้การน�าข้อมลูไปจดัท�าสารสนเทศส�าหรบัการผูบ้รหิาร	

และการส ่ งข ้อมูล ให ้หน ่วยงานภายนอก 	 เช ่น		

กรมสรรพากร	ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	

(สกอ.)	 ดังนั้นหากมีข้อมูลที่ขาดความถูกต้องและ	

น่าเชื่อถือก็จะส่งผลกระทบโดยตรงกับระบบอื่นๆ	ทันที

	 ตัวชี้วัดคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง

กับประเด็นยุทธศาสตร์ระบบบริหารการจัดการที่ดี	ตาม

แผนยุทธศาสตร์การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	

ที่ต ้องการให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหารงานและการตัดสินใจที่มีคุณภาพ	 โดยก�าหนดไว้
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ในกลยุทธ์การบริหารจัดการฐานข้อมูลหากไม่มีการวิจัย

นี้จะท�าให้การตัดสินใจ	ส�าหรับการให้บริการแก่ผู้รับ

บริการ	จะอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ซึ่งอาจจะไม่

ครอบคลุมหรืออาจจะผิดพลาดได้	 ดังนั้นการวิจัยนี้จะ

ท�าให้เราทราบถึงปัจจัยต่างๆที่จะส่งผลต่อการปรับปรุง

และพฒันาการให้บรกิารทีเ่ป็นวชิาการ	มคีวามน่าเชือ่ถอื

โดยถอืว่าการบรกิารทีส่ะดวก	รวดเรว็	ลกูค้าพงึพอใจเป็น

พืน้ฐานการให้บรกิาร	(9)	ดงันัน้การประเมนิคณุภาพของ

การบรกิารจงึไม่สามารถกระท�าได้โดยใช้ผลลพัธ์ของการ

บริการเพียงอย่างเดียวจะต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ของการให้บริการด้วย	(8)

	 ดังนั้นกระบวนการเบิกจ่ายจากฐานข้อมูล

ระบบและความรวดเรว็เป็นเรือ่งส�าคญัการน�าระบบฐาน

ข้อมูลและโปรแกรมควบคุมการท�างานด้านงบประมาณ	

พัสดุ	 การเงินกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ		

3	มติ	ิและบญัชต้ีนทนุรายกจิกรรมมหาวทิยาลยัขอนแก่น	

(KhonKaen	University	Fiscal	Management	Information	

System:	 KKUFMIS)	 ซึ่งเป็นโปรแกรมกลางที่ใช้ทั้ง

องค์กร	มาเป็นระบบสนับสนุนหลักด้านบริหารจัดการ	

แผนงบประมาณ	การเงนิบญัชแีละพสัดใุนลกัษณะ	3	มติิ	

(1)	 ให้ข้อมูลเกิดความเสถียรและมีประสิทธิภาพในการ

ให้บรกิารเป็นสิง่ส�าคญัยิง่	(5)	หากมกีารศกึษาเพือ่พฒันา

และปรับปรุงให้มีจุดแข็งหลายๆด้าน	จะเกิดผลดีต่อการ

บริหารมหาวิทยาลัยในอนาคตต่อไปตามแนวคิด	CMMI	

for	Services	(2)	ทีต้่องเรยีนรูใ้ห้เข้าใจงาน	ปรบัปรงุ	พฒันา

ตลอดเวลา

ความเชื่อมโยงทางระบบแผน/งบประมาณ	พัสดุ		

การเงินและบัญชี

2. วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อศึกษาแนวโน้มจ�านวนรายการเบิกจ่าย

งบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 2.	 เพื่อศึกษาเวลาการด�าเนินการในขั้นตอน

เบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 3.	 เพื่อศึกษาขนาดจัดเก็บข้อมูลรายการเบิก

จ่ายบนคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. วิธีกำรศึกษำ

	 การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาข้อมลูการเบกิจ่าย

งบประมาณทัง้งบประมาณเงนิแผ่นดนิและเงนิรายได้จาก

ฐานข้อมูล	KKUFMIS	ในปีบริหารงบประมาณ	2550	ถึง	

2554	เพือ่วเิคราะห์แนวโน้มและระยะเวลาในการเบกิจ่าย

รวมถึงขนาดข้อมูลในฐานข้อมูล

	 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยได้ดึงข้อมูล

จากระบบฐานข้อมูล	Oracle	 เข้าฐานข้อมูล	Microsoft	

Accessและ	Microsoft	Excel	และคัดเลือกจัดกลุ่มข้อมูล

ที่จะวิเคราะห์	 เช่น	ประเภทแหล่งเงิน	หน่วยงาน	และ	

เวลาที่ใช้ในกระบวนการทั้งหมด	เป็นต้น

	 ข้อมูลที่ได้น�ามาวิเคราะห์แนวโน้มการเบิกจ่าย

เงินด้วยค่าเฉลี่ยและร้อยละ	 โดยดูแนวโน้มจากสัดส่วน

ของประเภทแหล่งเงินในแต่ละปี	 และน�าเสนอโดยใช้

กราฟเส้นตรงเพื่อดูแนวโน้ม

4. วิธีกำรกำรได้มำซึ่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

	 เนื่องจากข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งเกิด

จากการด�าเนินงานจริง	 จึงมีความน่าเชื่อถือสูง	 และมี

ความหลากหลายของระบบงาน	ผู้ใช้งาน	และหน่วยงาน

5. วิเครำะห์ข้อมูลและน�ำเสนอข้อมูล 

	 เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นข้อมูล	

เชิงปริมาณที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริงทั้งหมด	จึงเป็น

ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือสูง	 ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัย	

จึงเลือกใช้สถิติ	ดังต่อไปนี้
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	 1.	 ใช้สถิติพรรณนา	 คือ	 ตารางค่าความถี่		

ค่าเฉลี่ย	 ค่าร้อยละ	 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มจ�านวนรายการ	 เวลาด�าเนินการ

และขนาดข้อมูล

	 2.		 การวิเคราะห์ความแปรปรวน	One-Way	

ANOVAเพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของเวลาในแต่ละ	

กลุ่มหน่วยงานประกอบไปด้วย	6	กลุ่มหน่วยงานได้แก่

	 	 กลุ่ม	1	วิทย์-	เทคโน	ประกอบด้วย	5	หน่วย

งานดังนี้

	 	 	 คณะวทิยาศาสตร์,	คณะเกษตรศาสตร์,	

คณะวิศวกรรมศาสตร์,	 คณะเทคโนโลยี	 และคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

	 	 กลุ่ม	 2	วิทยาศาสตร์สุขภาพประกอบด้วย	

8	หน่วยงานดังนี้

	 	 	 คณะพยาบาลศาสตร์,	คณะแพทยศาสตร์,	

คณะเทคนิคการแพทย ์ ,คณะสาธารณสุขศาสตร ์ ,		

คณะทันตแพทยศาสตร์, 	 คณะเภสัชศาสตร์, 	 คณะ	

สัตวแพทยศาสตร์	 และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

	 	 กลุ่ม	3	มนุษย์-สังคมประกอบด้วย	5	หน่วย

งานดังนี้

	 	 	 คณะศึกษาศาสตร์	 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

	 	 คณะวิทยาการจัดการคณะศิลปกรรม

ศาสตร์และคณะนิติศาสตร์

	 กลุ่ม	4	กลุ่มศูนย์ฯสถาบันส�านักประกอบด้วย	

6	หน่วยงานดังนี้

	 	 บัณฑิตวิทยาลัย,	ส�านักวิทยบริการ,	ส�านัก

บริหารการวิจัย

	 	 ศนูย์คอมพวิเตอร์,	ศนูย์บรกิารวชิาการและ

ส�านักบริหารและพัฒนาวิชาการ

	 กลุ่ม	5	ส�านักงานอธิการบดี

	 กลุ่ม	6	วิทยาเขตหนองคาย

	 3.		 แสดงกราฟเปรยีบเทยีบ	เช่น	กราฟเส้นตรง

เพือ่ดแูนวโน้มของจ�านวนรายการเบกิจ่ายงบประมาณใน

แต่ละปีงบประมาณ

6. ผลกำรวิจัย

 จ�ำนวนรำยกำรเบิกจ่ำยแนวโน้มร้อยละตาม

แหล่งเงินงบประมาณลดลงต่อเนื่องอย่างช้าๆ	 ขณะที่

แหล่งเงินรายได้และรวมทุกแหล่งเงินจะเพิ่มขึ้นทุกปี	ใน

อัตราประมาณร้อยละ	1	ต่อปี	(6,7)	ดังภาพที่	1

ภำพที่ 1	กราฟแสดงแนวโน้มร้อยละจ�านวนรายการเบิกจ่ายแยกตามแหล่งเงินและปีบริหารงบประมาณ 	
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	 เมือ่ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุม่

หน่วยงานด้วย	One-Way	ANOVA	 (3)	 ในการทดสอบ

ความแตกต่างร้อยละจ�านวนรายการเบิกจ่ายระหว่าง	

ปีบริหารงบประมาณ	ผลการทดสอบพบว่าไม่มีความ	

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับนัยส�าคัญ	 0.05		

ดังภาพที่	2

ภำพที่ 2	ผลการทดสอบความแตกต่างร้อยละจ�านวน

รายการเบิกจ่ายระหว่างปีบริหารงบประมาณ

	 จ�านวนรายการเบกิจ่ายเงนิของหน่วยงานระดบั

คณะในแต่ละปีบริหารงบประมาณมีอัตราที่ใกล้เคียงกัน	

ส�าหรบัหน่วยงานระดบั	ศนูย์	สถาบนั	ส�านกัและวทิยาเขต

หนองคายมีทิศทางที่ลดลงร้อยละการเบิกจ่ายตาม	

หน่วยงานพบว่า	กลุม่วทิยาศาสตร์สขุภาพสงูเป็นกึง่หนึง่

ของทั้งมหาวิทยาลัย	 และน้อยสุดเป็นกลุ ่มวิทยาเขต

หนองคาย	 แต่หากเป็นภาพรวมหลายกลุ่มมีแนวโน้ม	

เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ	 ยกเว้นกลุ ่มศูนย์	 สถาบัน	 ส�านัก	

และวิทยาเขตหนองคายมีจ�านวนลดลงค่อนข้างมาก	

ดังตารางที่	1

ตำรำงที่ 1	 จ�านวนรายการเบกิจ่ายแยกตามกลุม่หน่วยงาน

เรียงจากมากไปน้อย

กลุ่มหน่วยงาน จ�านวนครั้งที่เบิก ร้อยละ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 253,944 46.0

วิทย์-	เทคโน 98,592 17.9

ส�านักงานอธิการบดี 76,680 13.9

มนุษย์-สังคม 70,913 12.8

ศูนย์ฯสถาบันส�านัก 38,880 7.0

วิทยาเขตหนองคาย 13,098 2.4

รวม 552,107 100

	 ส่วนการเบิกจ่ายตามงวดบัญชีทุกปีบริหาร	

งบประมาณมีการเพิ่มหรือลดลงในลักษณะที่คล้ายกัน	

ซึง่พบว่างวดบญัชทีี	่1	จะมจี�านวนครัง้ทีเ่บกิค่อนข้างน้อย

และค่อยๆ	 เพิ่มมากขึ้นเป็นล�าดับ	 โดยงวดบัญชีที่	 1		

(เดือน	ตุลาคม)	จะต�่ามาก	ส่วนเดือนถัดไปค่อยๆ	เพิ่มขึ้น

และต�่าลงอีกในงวดบัญชีที่	 7	 (เดือน	 เมษายน)	 จากนั้น

ตัง้แต่งวดที	่8	จะเพิม่ขึน้ในอตัราทีส่งูขึน้อย่างรวดเรว็และ

สูงสุดในงวดบัญชีที่	11	และ	12	ดังตารางที่	2

ตำรำงที่ 2	 จ�านวนรายการเบิกจ่ายเรียงตามงวดบัญชีแยกตามปีบริหารงบประมาณ

ปีบริหาร

งบประมาณ

งวดบัญชี

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ปี 2550 2,092 6,693 6,319 8,535 8,517 7,894 7,056 7,217 9,280 8,932 12,447 15,279

ปี 2551 1,777 6,574 7,077 10,232 8,836 8,415 7,149 8,602 9,240 9,957 14,179 12,977

ปี 2552 3,837 7,716 8,517 9,113 8,453 10,098 6,816 8,197 10,469 9,297 14,233 14,190

ปี 2553 3,016 9,044 8,540 9,318 9,616 10,042 7,273 8,729 11,121 10,212 14,910 13,832

ปี 2554 3,385 9,047 8,555 10,248 9,266 10,740 7,717 8,884 11,114 10,930 17,257 13,099

	
	 เมือ่สร้างกราฟแนวโน้มจ�านวนรายการเบกิจ่าย

ข้อมูล	 5	ปี	 ของแต่ละปีและแต่ละงวดบัญช	ี (6,7)	 จะมี

ลักษณะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคล้ายคลึงกันมาก	 โดยงวดบัญชีที่	

1	 (เดือน	ตุลามคม)	จะต�่ามาก	 เดือนถัดไปค่อยๆเพิ่มขึ้น

และต�่าลงอีกในงวดบัญชีที่	 7	 (เดือน	 เมษายน)	 จากนั้น

ตัง้แต่งวดที	่8	จะเพิม่ขึน้ในอตัราทีส่งูขึน้อย่างรวดเรว็และ

สูงสุดในงวดบัญชีที่	11	และ	งวดบัญชีที่	12	ดังภาพที่	3
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ตำรำงที่ 3	 	ร้อยละงบประมาณที่เบิกจ่ายในแต่ละปบีริหารงบประมาณแยกตามแหล่งเงิน

ปีบริหารงบประมาณ

ที่เบิกจ่าย

ร้อยละงบประมาณที่เบิกจ่าย
รวม

แหล่งเงินงบประมาณ แหล่งเงินรายได้

2550 25.76 74.24 100.00

2551 25.90 74.10 100.00

2552 21.20 78.80 100.00

2553 18.38 81.62 100.00

2554 17.79 82.21 100.00

ภำพที่ 3	กราฟแสดงแนวโน้มจ�านวนรายการเบิกจ่ายเรียงตามงวดบัญชีแยกตามปีบริหารงบประมาณ

 จ�ำนวนงบประมำณที่ส่งเบิกจ่ำย ภายในแต่ละ

ปีบรหิารงบประมาณอตัราส่วนการส่งเบกิระหว่างแหล่ง

เงนิงบประมาณต่อแหล่งเงนิรายได้	ร้อยละงบประมาณที่

เบิกจ่ายอัตราส่วนเป็น	1	ต่อ	3	โดยประมาณทุกปีตั้งแต่ปี	

2550	ถึงปี	2554	ดังที่ปรากฏในตารางที่	3

	 ส�าหรับแหล่งเงินงบประมาณร้อยละการเบิก

จ่ายระหว่างปีบรหิารงบประมาณมแีนวโน้มลดลงขณะที่

แหล่งเงินรายได้และรวมทุกแหล่งเงินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ทุกปีบริหารงบประมาณในอัตราร้อยละ	 1	 ต่อปีโดย

ประมาณดังตารางที่	4
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ตำรำงที่ 4  ร้อยละงบประมาณที่เบิกจ่ายระหว่างปบีริหารงบประมาณแยกตามแหล่งเงิน

ปีบริหาร

งบประมาณ

แหล่งเงินงบประมาณ

ที่เบิกจ่าย	(ร้อยละ)

แหล่งเงินรายได้

ที่เบิกจ่าย	(ร้อยละ)

ร้อยละงบประมาณ

ที่เบิกจ่าย

รวมทุกแหล่งเงิน

2550 21.67 17.19 18.16

2551 22.82 17.98 19.02

2552 19.73 20.19 20.09

2553 17.84 21.80 20.95

2554 17.95 22.83 21.78

รวม 100.00 100.00 100.00

 ส่วนระยะเวลำที่ใช้ในกำรเบิกจ่ำยจ�านวนวัน

ปฏิบัติงาน	 แหล่งเงินรายได้หรือภาพรวมทุกแหล่ง	

งบประมาณแต่ละขัน้ตอนมค่ีาเฉลีย่ประมาณ	5	วนั	ยกเว้น

เงินงบประมาณจะใช้เวลาด�าเนินการ	ช่วงกองคลังรับถึง

ท�าใบเบกิจ่าย	มากกว่าแหล่งอืน่ๆ	โดยมค่ีาเฉลีย่อยูท่ี	่12.49	

(ประมาณ	13	วัน)	ดังตารางที่	5

ตำรำงที่ 5 จ�านวนวันด�าเนินการเฉลี่ยในแต่ละขั้นตอนการเบิกจ่ายแยกตามแหล่งเงิน

จ�านวนวันด�าเนินการ

แหล่งเงิน

งบประมาณ

	(119,211	ครั้ง)

แหล่งเงิน

รายได้

(432,896	ครั้ง)

ภาพรวมทุกแหล่ง

งบประมาณ	

(552,107	ครั้ง)

ค่าเฉลี่ย

(วัน)

ส่วนเบี่ยง

เบน

มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

(วัน)

ส่วนเบี่ยง

เบน

มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

(วัน)

ส่วนเบี่ยง

เบน

มาตรฐาน

คณะอนุมัติเบิกถึงกองคลังรับเรื่อง 4.80 16.05 5.61 8.76 5.44 10.76

กองคลังรับเรื่องถึงท�าใบเบิกจ่าย 12.49 10.41 4.00 5.73 5.83 7.84

ท�าใบเบิกจ่ายถึงจ่ายจริง 1.07 0.52 6.17 5.26 5.07 5.11

	

	 เมื่อแบ่งตามช่วงวันในแต่ละขั้นตอนการเบิก

จ่ายซึ่งประกอบด้วยช่วง	คณะอนุมัติเบิกถึงกองคลังรับ

เรื่องกองคลังรับเรื่องถึงท�าใบเบิกจ่าย	และท�าใบเบิกจ่าย

ถึงจ่ายจริง	ทุกช่วง	ทุกแหล่งเงิน	ส่วนมากจะด�าเนินการ

เสรจ็ภายใน	7	วนั	ยกเว้นช่วงกองคลงัรบัถงึท�าใบเบกิจ่าย

ของแหล่งเงินงบประมาณร้อยละ	 45.91	ด�าเนินการใน	

ช่วง	8	ถึง	14	วันดังตารางที่	6
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ตำรำงที่ 6		ร้อยละของช่วงจ�านวนวันด�าเนินการในแต่ละขั้นตอนการเบิกจ่ายของแหล่งเงินงบประมาณ

ช่วงจ�านวนวันปฏิบัติ

งาน

คณะอนุมัติเบิกถึง

กองคลังรับ

กองคลังรับถึง

ท�าใบเบิกจ่าย

ท�าใบเบิกจ่ายถึง

จ่ายจริง

ความถี่

(จ�านวนครั้ง)
ร้อยละ

ความถี่

(จ�านวนครั้ง)
ร้อยละ

ความถี่

(จ�านวนครั้ง)
ร้อยละ

ภายใน	7	วัน 105,294 88.33 31629 26.53 119,056 99.87

ช่วง	8	ถึง	14	วัน 9,312 7.81 54,729 45.91 154 0.13

เกิน	14	วัน 4,605 3.86 32,853 27.56 1 0

รวม 119,211 100 119,211 100 119,211 100

 ส�ำหรับขนำดจัดเก็บข้อมูลรำยกำรเบิกจ่ำยบน

คอมพิวเตอร์	 จะมีการเก็บบนฐานข้อมูลออราเคิล		

(Oracle)	 ที่มีความซับซ้อนและเป็นปัจจุบันซึ่งระบบ	

KKUFMIS	 ได้ติดตั้งฐานข้อมูลเป็นแบบคู่ขนาน	2	ที่มี

เครื่องแม ่ข ่ ายที่ท� างานแทนกันได ้ลักษณะ	 Real		

Application	Clusters	 (RAC)	มีพื้นที่โดยรวมฮาร์ดดิสก์	

(Hard	disk)	แบบ	SAN	Storage	ทั้งหมด	1394.48	กิกะไบท์	

(Gigabyte:GB.)	 เป็นพื้นที่กันไว้ส�าหรับ	KKUFMIS	

466.18GB.	ดังปรากฎในภาพที่	4

ภำพที่ 4 ลักษณะการแบ่งส่วนเก็บข้อมูลบนฐานข้อมูลออราเคิลของระบบ	KKUFMIS
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7. สรุปและอภิปรำยผล

 ผลการวิจัยครั้งนี	้ แนวโน้มจ�านวนรายการเบิก

จ่ายและขนาดจดัเกบ็ข้อมลูรายการเบกิจ่าย	สามารถน�าไป

ใช้ประกอบการตดัสนิในการเตรยีมพืน้ทีจ่ดัเกบ็ข้อมลูให้

เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นข้อมูลท�างานจริงหรือการส�ารอง

ข้อมูลโดยน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจจัดสรรพื้นที่ใน

ปัจจบุนัและอนาคต	เมือ่พจิารณาขนาดจดัเกบ็ข้อมลูทีเ่กดิ

ขึ้นทั้งระบบมากถึง	150	กิกะไบท์	(Gigabyte	:	GB.)	โดย

เฉลี่ยพื้นที่ฐานข้อมูลเพิ่มขึ้นปีละประมาณ	20	กิกะไบท์	

ซึ่งเป็นด้านการเงินและบัญชีใช้ขนาดจัดเก็บถึง	 2	 ใน	 3	

ของทัง้หมดรวมทัง้ใช้วางแผนในการและน�าไปประกอบ

การวเิคราะห์อตัราก�าลงัด้านการเงนิบญัชไีด้	ส�าหรบัเวลา

เฉลี่ยการด�าเนินการ	 สามารถน�าไปวิเคราะห์เพื่อลด	

ขัน้ตอนและเพิม่ประสทิธภิาพการให้บรกิารในส่วนกอง

คลงัมากกว่าทีจ่ะท�าให้เกดิเฉพาะผลลพัธ์และน�ามาพฒันา

โปรแกรมให้มีประสิทธิภาพต่อไป	 (11)	 และท�าให้ผู้รับ

บริการเกิดความพึงพอใจในคุณภาพของบริการ	 (10)

นอกจากนีย้งัสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ส�าหรบัหน่วยงาน

อื่น	ที่มีลักษณะการด�าเนินงานใกล้เคียงกันได้เป็นอย่างดี

8. กิตติกรรมประกำศ

 ผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ให้

โอกาสก�ากบัดแูลระบบ	KKUFMIS	และให้การสนบัสนนุ

งบประมาณการวจิยั	ตลอดจนผูบ้รหิารศนูย์คอมพวิเตอร์

ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี	 รวมทั้ง	

ผู้ร่วมวิจัยทุกท่านที่ช่วยเตรียมข้อมูลและให้ค�าแนะน�า

ทุกๆด้าน

	 จากการใช้งานมาประมาณ	 7	 ปีเศษ	 พื้นที่

ปัจจบุนัระบบ	KKUFMIS	ใช้จรงิทีข่นาดประมาณ	150	GB.	

ดงัภาพที	่5	ซึง่เกบ็ข้อมลูทัง้ฐานข้อมลูปฏบิตังิานจรงิ	และ

ส่วนส�ารองข้อมูล	 (Backup)	 รวมทั้งส่วนที่เกี่ยวข้อง

ส�าหรับ	 คิดเป็นขนาดการเพิ่มขึ้นของขนาดข้อมูลโดย

เฉลี่ยปีละประมาณ	20	GB.	

ภำพที่ 5 ข้อมูลปฏิบัติงานจริงและส่วนส�ารองข้อมูล	(Backup)	ของระบบ	KKUFMIS
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9. เอกสำรอ้ำงอิง

(1)	 ส่วนวเิคราะห์งบประมาณ	ส�านกันโยบายและแผน

อุดมศึกษา	ส�านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.	

ต้นแบบระบบงบประมำณ พสัด ุกำรเงนิและบญัชี

กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ำย ลักษณะ 3 มิติ 

ส�ำหรับผู้ปฏิบัติในมหำวิทยำลัย/สถำบันของรัฐ.	

พิมพ์ครั้งที่	 2.	ส่วนวิเคราะห์งบประมาณ	ส�านัก

นโยบายและแผนอุดมศึกษา	 ส�านักปลัดทบวง

มหาวิทยาลัย;	2544.

(2)	 ครรชติ	มาลยัวงศ์.	2553.	เอกสารประกอบการฝึก

อบรมเรื่อง	 การบริหารงานบริการไอซีที	 ด้วย	

หลักการ	CMMI	for	Services.

(3)	 ศิริชัย	กาญจนวาสี,	ทวีวัฒน์	ปิตยานนท์และดิเรก	

ศรสีโุข.2555.	การเลอืกใช้สถติทิีเ่หมาะสมส�าหรบั

การวิจัย	 (พิมพ์ครั้งที่	 6).	 กรุงเทพฯ	 :	 โรงพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

(4)	 สรชัย	พิศาลบุตร.	2547.	หนังสือชุดสถิติเพื่อการ

วิจัย	 ฉบับเบาสมอง	สถิติพอเพียง.	 กรุงเทพฯ	 :		

วิทยพัฒน์.

(5)	 สุพัตรา	 กบิลคาม.	 2551.	 เอกสารวิชาการกรณี

ศึกษาส่วนบุคคล	 เรื่อง	การปรับปรุงการบริการ

ด้านการเงิน	ของส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

ราษฎร.	หลกัสตูร	”การพฒันานกับรหิารระดบัสงู	

รุ่นที่	3”	รัฐสภา.

(6)	 สพุรรณ	ีอึง้ปัญสตัวงศ์.2555.เทคนคิการพยากรณ์

เชิงสถิติ	 (พิมพ์ครั้งที่	 1).	 ขอนแก่น:	 โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

(7)	 กลัยา	วานชิย์บญัชา.2550.	สถติสิ�าหรบัการบรหิาร

และวิจัย	 (พิมพ์ครั้งที่	 10).	กรุงเทพฯ	 :	 โรงพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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ระยะเวลาการส่งคืนเวชระเบียนผู้ป่วยในที่สรุปครบถ้วน  
ของภาควิชาอายุรศาสตร์ 
Duration of returned inpatient medical records completed of 
department of medicine

อัญชัญ เครือสุวรรณ1

1 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ

เวชระเบียนของผู้ป่วยในเป็นหลักฐานส�าคัญของการเรียกเงินคืนในผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

จากส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพเเห่งชาต ิ(สปสช.) ตามข้อตกลงเวลาทีถ่กูต้องในการเรยีกเงนิคนืได้ทัง้หมดไม่ควร

เกิน 30 วัน ดังนั้น เวลาที่เหมาะสมส�าหรับการส่งคืนเวชระเบียนไปยังแผนกเวชระเบียนคือ 15 วัน จุดมุ่งหมายของ

การศึกษาคือ ระยะเวลาการส่งคืนเวชระเบียนของภาควิชาอายุรศาสตร์ไปยังเเผนกเวชระเบียน เเละสาหต ุ

ของการส่งช้า เวชระเบียนจ�านวน 9,689 ฉบับ ได้ถูกรวบรวม ตั้งเเต่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555 เเละ 

เเบบสอบถามจ�านวน 70 ฉบับ ที่เกี่ยวกับสาเหตุของการล่าช้าได้ถูกส่งไปยังเเพทย์ผู้รักษาเเละทีมเเพทย์ที่ตรวจสอบ

เวชระเบียนตั้งเเต่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2555 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา คือ ร้อยละ 

พบว่าระยะเวลาการส่งคืนภายใน 15 วัน จ�านวน 9,116 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 94.61 เมื่อเเยกระยะเวลาเป็น 7 วัน  

14 วัน 15 วัน 16-30 วัน เเละมากกว่า 30 วัน คือ ร้อยละ 70.95, 22.37, 1.29, 4.68 เเละ 0.12 ตามล�าดับ เเบบสอบถาม

ได้รับการส่งคืน 67 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97.7 เเละพบว่า สาเหตุของการล่าช้าเกิดจากลืม ส่งเวชระเบียนผิด มีหลาย

ขัน้ตอนของการตรวจสอบเวชระเบยีน เเละผูป่้วยนอนโรงพยาบาลนานท�าให้เวชระเบยีนหนา คดิเป็นร้อยละ 55.17, 

22.4. 8.60 เเละ 6.90 ตามล�าดบั จากการศกึษาสรปุได้ว่า เวชระเบยีนเป็นหนึง่ในเเหล่งรายได้ของโรงพยาบาล บคุลากร

ทางการเเพทย์ทุกคนควรตระหนักถึงความส�าคัญเเละต้องช่วยกันเเก้ไข เเละปรับปรุงการส่งเวชระเบียนไม่ให้ล่าช้า

Abstract

 Inpatient medical records are the important evidence for reimbursement in universal coverage’s patients 

from the National Health Security Office(NHSO). According to the agreement the right time for full reimburse-

ment shouldn’t more than 30 days. So the optimal time for return the medical records to the medical record depart-

ment is 15 days . The aim of this study was the duration of medical records of department of medicine return to  

medical record completed department and the courses of delayed.The 9,689 medical records were collected from 

1st October 2011 to 30 September 2012 and 70 questionnaires for the courses of delayed were distributed to 

medical doctors and medical auditors since 1st July to 30 September 2012. Data analysis by used descriptive 

statistic found that 9,116 medical records, 94.61% were returned in 15 days. When classified in each duration 
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7d,14d,15d,16-30d , and more than 30 days were 70.95%, 22.37%, 1.29%, 4.68% and 0.12% respectively.  

The 67 questionnaires,97.71 % were returned and found that the courses of delayed were forget, sending error, 

multiple step of audit, and thick medical record due to prolong hospital days were 55.17%, 22.4%. 8.60% and 

6.90% respectively.This study concluded that the medical record is one of the source of hospital income all 

medical personnel should be realized the important and should be corrected and improved the courses of delay.

ค�ำส�ำคัญ:  ระยะเวลาการส่งคืนเวชระเบียน, เวชระเบียน

Keywords:  Duration of reture, Medical reords 

1. บทน�ำ

 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีภารกิจในการให้บริการรักษา

พยาบาลผู ้ป่วยของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ผู ้ป่วย

มากกว่าร้อยละ 95 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 

จะอยู่ในการดูแลค่าใช้จ่ายจาก 3 กองทุน คือ กองทุน

ประกนัสงัคม กองทนุหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า และ

กองทุนค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ การเรียกเก็บค่า

รักษาพยาบาลของผู้ป่วยในจะเทียบค่าเป็นกลุ่ม DRG 

(Diagnosis Related Group)(1) เวชระเบียนเป็นเอกสาร

ทางการแพทย์ที่ส�าคัญในการเบิกจ่ายเงิน ถ้าเอกสาร 

มีความครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์ และส่งกลับคืน

ภายในเวลา 15 วันหลังผู้ป่วยจ�าหน่ายออกจากหอผู้ป่วย 

จะมีผลในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลได้ครบถ้วน(2, 3) 

ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เวชระเบียนที่สรุปไม่สมบูรณ์ 

ครบถ้วนจะส่งกลับมาให้แพทย์และอาจารย์บันทึกให้

สมบูรณ์และระเวลาส่งกลับคืนมีผลต่อการเรียกเก็บเงิน

ค่าบริการรักษาพยาบาลได้ไม่ครบถ้วน ส�านักงานหลัก

ประกนัสขุภาพแห่งชาตกิ�าหนดแนวปฏบิตัใินการ ขอรบั

ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ส�าหรับหน่วยบริการ

ทีท่�าการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่าย โดยก�าหนดให้ส่งรายงาน และ

การจัดสรรเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลของผู ้ป ่วย  

มข้ีอก�าหนดระยะเวลาการขอเงนิชดเชย (4-6) โดยให้หน่วย

บรกิารบนัทกึข้อมลูการบรกิารรกัษาพยาบาลให้สมบรูณ์ 

ครบถ้วน และส่งข้อมลูการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่าย ภายในระยะ

เวลาไม่เกนิ 30 วนั นบัจากวนัทีจ่�าหน่ายผูป่้วย (Discharge) 

ข้อมูลที่ส่งช้ากว่าก�าหนด สปสช.จะลดอัตราการจ่าย

ชดเชย ดังนี้ 

 1)  ส่งช้ากว่าก�าหนดไม่เกิน 30 วัน จ่ายร้อยละ 

95 ของอัตราที่ส่งทันตามก�าหนด

 2)  ส่งช้ากว่าก�าหนดไม่เกิน 60 วัน จ่ายร้อยละ 

90 ของอัตราที่ส่งทันตามก�าหนด

 3)  ส่งช้ากว่าก�าหนดไม่เกนิ 330 วนั จ่ายไม่เกนิ

ร้อยละ 80 ของอตัราทีส่่งทนัตามก�าหนด และเป็นไปตาม

วงเงนิทีจ่ดัไว้ส�าหรบัข้อมลูส่งช้า ตามวงเงนิทีเ่หลอือยูใ่น

ลกัษณะตามลกัษณะเพดานวงเงนิทีไ่ด้ (DRG with Global 

Budget) การเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพือ่บรกิารสาธารณสขุใน

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส�านักงานหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้หน่วยบริการส่ง

ข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e–Claim) ตามรูปแบบและ

วิธีการที่ สปสช. ก�าหนด โดยหน่วยบริการจะต้องจัดท�า

เอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วข้องเกบ็รกัษาไว้ ณ หน่วยบรกิาร

เพื่อการตรวจสอบ กรณีที่ สปสช. ขอตรวจสอบแล้ว 

ไม่พบเอกสารหลักฐานการให้บริการ จะถือว่าหน่วย

บริการไม่ได้ให้บริการนั้น และ สปสช. จะเรียกคืนค่าใช้

จ่ายในส่วนที่ไม่พบหลักฐานการให้บริการ การสรุป 

เวชระเบยีนให้ทนัเวลาจงึมคีวามส�าคญัยิง่ต่อหน่วยงานที่

ให้บรกิารเพือ่จะได้รบังบประมาณเพยีงพอ ดงันัน้ จงึต้อง

ศึกษาระยะเวลาการส่งคืนเวชระเบียนผู้ป่วยใน ภาควิชา

อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. วัตถุประสงค์

 การศกึษานีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1. หาระยะเวลา

ในการส่งคืนเวชระเบียนผู้ป่วยในหลังวันจ�าหน่าย และ

ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน 2. ความ

คิดเห็นของแพทย์ต่อการสรุปเวชระเบียน 

3. วิธีกำรด�ำเนินงำน

ระเบียบวิธีวิจัย  การวิจัยนี้ เป ็นการวิจัย 

เชิงพรรณนา โดยมีค�านิยามเชิงปฏิบัติการที่ส�าคัญได้แก่ 
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เวชระเบยีนผูป่้วย หมายถงึ การบนัทกึประวตักิารเจบ็ป่วย

ในอดีตและในปัจจุบันและการรักษาของผู้ป่วย แพทย์ 

ผู้ดูแล ให้ทราบถึงการพิเคราะห์โรค และการดูแลรักษา

โรคได้ และเป็นเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน

ประชำกรศกึษำและกลุม่ตวัอย่ำง ประกอบด้วย 

กลุ ่มที่  1) เวชระเบียนผู ้ป ่วยในแผนกอายุรกรรม  

เกบ็ข้อมลูจากสมดุทะเบยีน โดยเกบ็ข้อมลูย้อนหลงัตัง้แต่ 

วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 กลุ่มที่ 2) 

แพทย์ อาจารย์แพทย์ และอาจารย์ตรวจสอบคุณภาพ 

เวชระเบียน ที่ท�าหน้าที่ในการส่งเวชระเบียน และสรุป

เวชระเบียนผู้ป่วยในอายุรกรรม ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ทัง้หมด 70 คน 

วิธี กำร เก็บรวบรวมข ้อมูล เวชระ เบียน  

เก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มที่ 1) จากทะเบียนรับผู้ป่วยใน 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ ระยะเวลาในการสรุปเวชระเบียน 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555  

เก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มที่ 2) แจกแบบสอบถามแพทย์

และอาจารย์ที่สรุปเวชระเบียนที่ภาควิชาทุกคน ตั้งแต่ 

มิถุนายน-กันยายน 2555 

วิธีด�ำ เนินกำรเก็บข ้อมูล  เก็บข ้อมูลโดย 

เจ ้าหน้าที่ เวชระเบียน ภาควิชาอายุรศาสตร์  โดย 

น�าเวชระเบียนที่ส่งมาสรุปในช่วง วันที่ 1 ตุลาคม 2554  

ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรศกึษำ สมดุทะเบยีนรบัส่ง

เวชระเบียนผู ้ป ่วยใน ภาควิชาอายุรศาสตร ์  และ

แบบสอบถามชนิดตอบเอง ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

1) ข้อมูลทั่วไป (อาจารย์ Intern Resident เพศ) 2) ข้อมูล

เกี่ยวกับเวชระเบียน มีจ�านวน 6 ข้อ ประกอบด้วยเนื้อหา

ในด้านการใช้เวลาในการสรุปเวชระเบียนเมื่อได้รับแจ้ง

ให้มาสรุปเวชระเบียน ปัญหาที่ท�าให้ไม่สามารถมาสรุป

เวชระเบียนภายในเวลาที่ก�าหนด วิธีการด�าเนินการ 

เกี่ยวกับการสรุปเวชระเบียนเมื่อไม่อยู ่ การรับรู ้เรื่อง 

โรงพยาบาลจะต้องส่งรายงานข้อมูลการบริการรักษา

พยาบาลให้กับส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ภายใน 30 วัน ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การ

สรุปเวชระเบียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กำรเก็บข ้อมูลและกำรควบคุมคุณภำพ  

ก่อนด�าเนนิการเกบ็ข้อมลู นกัวจิยัได้เสนอโครงร่างวจิยันี้ 

เพื่อขอพิจารณา ยกเว้น การพิจารณาจริยธรรมต่อ 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ HE551358 จากนั้นด�าเนิน

การรวบรวมข้อมลูเวชระเบยีนผูป่้วยจากสมดุลงทะเบยีน

รับ และด�าเนินการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 

ที่สรุปเวชระเบียนผู้ป่วย ในช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 

ถึง 30 กันยายน 2555 และขอคืนภายใน 1 สัปดาห์

ก ำ ร วิ เ ค ร ำ ะ ห ์ ข ้ อ มู ล  ข ้ อ มู ล จ ะ บั น ทึ ก 

ในโปรแกรม Excel ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิต ิ

เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ความถี่

4. ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1) 

ข้อมลูจากเวชระเบยีน ส่วนที ่2) ข้อมลูจากแบบสอบถาม

ส่วนที่ 1) ข้อมูลจากสมุดทะเบียนรับ-ส่งผู้ป่วย

ในแผนกอายุรกรรม จ�านวน 9,689 ฉบับ ได้ผลการศึกษา 

ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยมีเวชระเบียนที่ส่งคืนภายใน

เวลาที่ก�าหนดที่ทางโรงพยาบาลสามารถเรียกเก็บค่า

ชดเชยค่าบริการทางสาธารณสุขได้ คิดเป็นร้อยละ 94.61 

ตำรำงที่ 1  แสดงระยะเวลาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ของผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงาน จ�านวน (ฉบับ)

(N = 9,689)

เกณฑ์ก�าหนดให้ไม่

เกิน (วัน)

ร้อยละตามเกณฑ์

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน 5,850 2 60.38

แพทย์เพิ่มพูนทักษะ แพทย์ประจ�าบ้าน 8,649 3 89.32

อาจารย์แพทย์ 6,814 3 70.33

อาจารย์ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน 7,452 3 76.91

เวชระเบียนที่สรุปเสร็จสมบูรณ์ 9,116 15 94.61
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ตำรำงที่ 4  การปฏิบัติของแพทย์ ในการสรุปเวชระเบียน ในกรณีไม่อยู่ปฏิบัติราชการในหน่วยงาน ติดต่อกัน 

เกิน 3 วัน

ข้อปฏิบัติของแพทย์ Staff Intern Resident รวม ร้อยละ

1. สรุปเวชระเบียนที่วางไว้ให้เรียบร้อยก่อน  

ส่วนเวชระเบียนที่ส่งสรุประหว่างไม่อยู่จะด�าเนิน

การหลังจากกลับมาปฏิบัติงาน

22 4 25 51 76.12

2. สรุปเวชระเบียนที่วางไว้ให้เรียบร้อยก่อน  

ส่วนเวชระเบียนที่ส่งสรุประหว่างไม่อยู่จะฝากให้

แพทย์คนอื่นมาสรุปให้แทน

2 0 9 11 16.42

3. กลับมาสรุปครั้งเดียว 5 0 0 5 7.46

4. อื่นๆ 0 0 0 0 0

 รวม 29 4 34 67 100

 ส่วนที ่2) จากแบบสอบถามได้รบัการตอบกลบั 

จ�านวน 67 ชุด คิดเป็นร้อยละ 95.71 รายละเอียดของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงในตารางที่ 2

ตำรำงที่ 2  ลักษณะทั่วไปของแพทย์ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะประชากร จ�านวน ร้อยละ

1. แพทย์เพิ่มพูนทักษะ และแพทย์ประจ�าบ้าน 39 58.21

2. อาจารย์แพทย์ และอาจารย์ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน 28 41.79

2. เพศ

 ชาย 33 49.25

 หญิง 34 50.75

 ผลการศึกษา พบว่า แพทย์ประจ�าบ้าน มีความ

สามารถในการสรุปเวชระเบียนได้เสร็จภายใน 1 วัน  

ในสัดส่วน ที่สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ (55.88%) ดังแสดงใน

ตารางที่ 3

ตำรำงที่ 3  แสดงจ�านวน และร้อยละ ของระยะเวลาที่ใช้ในการสรุปเวชระเบียนเมื่อได้รับแจ้ง

ข้อมูล อาจารย์ (n = 28) Intern ( n = 4) Resident (n = 35)

ระยะเวลาที่ใช้ในการสรุป จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

1 วัน 9 31.03 2 50 19 55.88

2 วัน 12 41.38 1 25 8 23.53

3 วัน 3 10.34 1 25 5 14.71

4 วัน 2 6.90 0 0 0 0

5 วัน 0 0 0 0 1 2.94

6 วัน 0 0 0 0 0 0

7 วัน 3 10.34 0 0 1 2.94

 การปฏิบัติเกี่ยวกับการสรุปเวชระเบียนเมื่อ

แพทย์ไม่อยู่ปฏิบัติราชการในหน่วยงานติดต่อกันเกิน  

3 วัน แสดงในตารางที่ 4 
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 ความเข้าใจและความรู้ของแพทย์เรื่องการส่ง

รายงานข้อมูลและผลกระทบต่อรายรับของโรงพยาบาล 

 จากการศึกษา พบว่าระดับความเข้าใจและ 

ความรู้ของแพทย์และอาจารย์แพทย์ ไม่มีความรู้เรื่องที่

ต้องส่งข้อมูลการบริการรักษาพยาบาลให้กับส�านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภายในเวลา 30 วัน  

หลังจ�าหน่ายผู้ป่วย และ ร้อยละ 8.96 ไม่มีความรู้เรื่อง 

ผลกระทบต่อรายรับของโรงพยาบาล ตามตารางที่ 5

ตำรำงที่ 5  ความเข้าใจ และระดบัความรูข้องแพทย์เรือ่งระยะเวลาการสรปุเวชระเบยีน และผลกระทบต่อรายรบัของ

โรงพยาบาล 

ความเข้าใจและความรู้ของแพทย์ Staff 

(n=29) 

Intern 

(n= 4)

Resident

(n= 34)

รวม ร้อยละ

1. ไม่ทราบ 5 3 10 18 26.87

2. ทราบจาก และได้รับข่าวสารจาก 

    2.1 หัวหน้า พชท./ พจบ. 1 8 9 13.43

    2.2 คณะกรรมการ Audit เวชระเบียน 12 1 4 17 25.37

    2.3 พยาบาลประจ�าหอผู้ป่วย 1 1 1.49

    2.4 การประชุมสอนสรุปเวชระเบียน 3 11 14 20.90

    2.5 อื่น ๆ 1 1 1.49

    2.6 ไม่ตอบ 7 7 10.45

3. ผลกระทบต่อรายรับของโรงพยาบาล

    3.1 ไม่ทราบ 2 1 3 6 8.96

    3.2 ทราบได้รับเงินไม่เต็มจ�านวน และช้า 25 3 30 58 86.57

    3.3 ไม่ตอบ 2 1 3 4.48

จำกกำรศกึษำพบว่ำควำมคดิเหน็มำกทีส่ดุทีเ่ป็นสำเหตทุี่

ท�ำให้เวชระเบียนล่ำช้ำ เนื่องจำก 

 จากการศึกษาพบว่าสาเหตุที่ท�าให้เวชระเบียน

ล่าช้าเนื่องจาก ไม่ว่าง ลืม มีภาระงานอื่นมาก อยู่ระดับ

มากทีส่ดุ คดิเป็นร้อยละ 55.17 เจ้าหน้าทีส่่งให้แพทย์สรปุ

ผิดคน ท�าให้เสียเวลา ร้อยละ 22.41 การสรุปเวชระเบียน

ซ�้าซ้อนหลายขั้นตอน ท�าให้เสียเวลา ร้อยละ 8.60 และ 

เวชระเบียนหนา ผู้ป่วยนอนนาน ร้อยละ 6.90

    

สรุปและอภิปรำยผล

 เวชระเบียนที่สรุปเสร็จและส่งคืนภายในเวลา 

15 วัน จ�านวน 9,116 ฉบับ ร้อยละ 94.61 สาเหตุของการ

สรุป เวชระเบียนล่าช้าเกิดจาก 1) ไม่ว่าง ลืม 2) ส่งผิดคน 

3) เวชระเบียนหนา ผู้ป่วยนอนนาน 4) แพทย์สรุปช้า  

5) ซ�้าซ้อนหลายขั้นตอน ท�าให้เสียเวลา สาเหตุที่มีผล

ท�าให้สรุปช้ามากที่สุดเกิดจากตัวแพทย์เอง (55.17%)  

การศึกษาครั้งนี้พบว ่าสอดคล ้องกับการศึกษาใน 

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พบว่า 

ทัง้ระบบท�าให้การรายงานเวชระเบยีนไม่ทนัเวลาก�าหนด  

คิดเป็นร้อยละ 21.4 ของเวชระเบียนทั้งหมด (แต่คณะ 

ผู ้วิจัยยังไม่ได้ศึกษามูลค่าความสูญเสีย)(6) การสรุป 

เวชระเบยีนพบว่ายงัมแีพทย์บางส่วน ยงัไม่เข้าใจและไม่มี

ความรู้ระยะเวลาการสรุปเวชระเบียน ซึ่งควรจะได้มีการ

ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักต่อไป 

 จากการศึกษาระยะเวลาการส่งคืนเวชระเบียน

ผู้ป่วยในที่สรุปครบถ้วนของภาควิชาอายุรศาสตร์ และ

ส่งกลับคืน ภายในเวลาที่ก�าหนดภายใน 15 วัน หลังวัน

จ�าหน่ายผู้ป่วย จ�านวน 9,116 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 94.61 

พบว่าทั้งระบบเป็นสาเหตุท�าให้ส่งคืนเวชระเบียนล่าช้า 
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ร้อยละ 5.39 ของเวชระเบียนทั้งหมด (และคณะผู้วิจัยยัง

ไม่ได้ศึกษาข้อมูลมูลค่าความสูญเสีย) 

 

ข้อเสนอแนะ 

 เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งเวชระเบียนกลับคืน

ล่าช้าเกนิกว่า 15 วนั เพือ่ให้โรงพยาบาลสามารถเรยีกเกบ็

ค่ารักษาพยาบาลได้ครบถ้วน จึงน�าระบบ LEAN มาใช้ 

และก�าหนดระยะเวลาให้ลดลงซึง่มขีัน้ตอน คอื เจ้าหน้าที่

เวชระเบียน ใช้เวลา 2 วัน ส่งต่อให้แพทย์ ใช้เวลา 3 วัน

ส่งต่อให้อาจารย์แพทย์ ใช้เวลา 2 วัน ส่งต่อให้อาจารย์

ตรวจสอบคุณภาพ เวชระเบียน ใช้เวลา 3 วัน 

 ก�าหนดระบบปฏิบัติงานดังกล่าวสามารถ 

ลดเวลาเหลือประมาณ 10 วัน ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานจึงควรมี

การตดิตาม ทวงถามแพทย์ทีเ่กีย่วข้องให้สรปุเวชระเบยีน

ค้างสรุปทุกวัน ให้ได้เวชระเบียนกลับคืนครบถ้วน

สมบูรณ์มากที่สุด 
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for Routine-to-Research (R2R) and Institution Research
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อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และผู้ก่อตั้งเครือข่าย Thailand Appreciative Inquiry Network (AI Thailand)

KKU  isr.j. 2013; 1(2) : 191-194
http : //irj.kku.ac.th

ปัจจุบันงานวิจัยจากงานประจ�า (Routine to 

Research-R2R) และงานวิจัยสถาบัน ถือเป็นแนวโน้ม

ใหม่ของวงงานวจิยั ทีเ่ปิดโอกาสให้คนทีไ่ม่ได้มอีาชพีเป็น

นักวิชาการ หรือนักวิจัยโดยตรง สามารถน�างานประจ�า

ของตน มาผ่านกระบวนการสืบค้นและสร้างความรู ้

ในรูปแบบของงานวิจัย เพื่อค้นหาค�าตอบที่น�ามาสู ่ 

การแก้ปัญหา หรอืพฒันาแนวทาง มาตรการใหม่ ทีจ่ะน�า

มาสู่การแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างเป็น

ระบบ ส่งผลให้เกิดผลิตภาพที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นต้นทุน 

เวลา หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บริหาร ที่ส�าคัญยังเกิด

การเรียนรู้ บนฐานของการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร 

ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์และ

ยั่งยืนต่อไปในระยะยาว อนึ่งกระบวนการสืบค้น และ

สร้างความรู้นั้นสามารถได้หลายรูปแบบ ในครั้งที่แล้ว 

ผู ้เขียนได้แนะน�าเครื่องมือหนึ่งคือ Theory U ที่เน้น 

การฟังอย่างลึกซึ้ง ส่วนในฉบับนี้ผู ้เขียนขอแนะน�า 

เครื่องมือการวิจัยแบบใหม่ที่่น่าสนใจเครื่องมือหนึ่ง  

นััน่คอื Appreciative Inquiry (AI) ซึง่เป็นเครือ่งมอืส�าคญั

เครื่องมือหนึ่งที่สามารถน�ามาใช้เป็นระเบียบวิธีวิจัยได้ 

โดยเฉพาะหากงานวจิยันัน้มวีตัถปุระสงค์เพือ่การพฒันา

องค์กร (Organization Development-OD) อนึง่ R2R และ

งานวิจัยสถาบันก็เป็นการพัฒนางานประจ�าหรือพัฒนา

องค์กร ดงันัน้ AI จงึเหมาะอย่างยิง่ทีจ่ะเป็นเครือ่งมอืทาง

เลือก เครื่องมือหนึ่ง

ก่อนจะอธิบายขั้นตอนการท�าวิจัยด้วย AI  

ผูเ้ขยีนขออธบิายแนวคดิพืน้ฐานของ AI เสยีก่อน นัน่คอื

สมมติฐาน สมมติฐานของ AI คือ ความเชื่อที่ว่า “ทุกคน 

ทกุระบบ ทกุองค์กร ทกุระบบนเิวศน์ มสีิง่ดีๆ  ทีซ่่อนเร้น

อยู ่สิง่นัน้เป็นส่วนส�าคญัทีท่�าให้ระบบนัน้ด�าเนนิไปอย่าง

มปีระสิทธภิาพสงูทีส่ดุ” การที่เราจะคน้หบสิง่ดีๆ  ได้นัน้ 

สามารถท�าผ่านกระบวนการการตั้งค�าถามเชิงบวก  

ดังนั้นส�าหรับการวิจัยแบบ AI นั้น ค�าตอบจึงอยู่ที่ปัญหา

นั่นเอง เปรียบได้กับเหรียญสองด้าน ส�าหรับการท�า AI 

นั้น มีขั้นตอน 6 ขั้นตอนคือ 1. การก�าหนดโจทย์ผ่าน 

การร่วมกนัตกีรอบของปัญหาใหม่ (Affirmative Choice)  

2. การสร้างสรรค์การมส่ีวนร่วม (Inclusion) 3. การค้นหา

ประสบการณ์ทีด่ทีีส่ดุ (Discovery) 4. การวาดฝันร่วมกนั 

(Dream) 5. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Design) และ  

6. การสร้างสรรค์ร่วมกัน (Destiny)  
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โดยสามารถสรุปเป็นวงจรได้ดังภาพข้างล่างนี้ 

ที่มา: http://www.inspiring-results.com/aboutai.html 

ส่วนรายละเอียดการท�าวิจัยแบบ AI เป็นดังนี้

1.  การก�าหนดโจทย์ผ่านการร่วมกันตีกรอบ

ของปัญหาใหม่ (Affirmative Choice)

การท�าวิจัยแบบ AI ถือว่าการตั้งต้นด้วยการ 

ตีกรอบปัญหาใหม่ ถือเป็นการตั้งต้นและเป็นหัวใจของ

ขั้นต่อๆ ไป ขั้นตอนนี้มีความส�าคัญต่อจะส่งผลต่อความ

ส�าเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการวิจัย การตีกรอบ

ปัญหานี้เป็นจุดเด่นของงานวิจัยแบบ AI ที่ต่างจาก

ระเบียบวิธีวิจัยแบบอื่นๆ ที่จะเน้นการค้นหาปัญหา  

การสืบค้น และการยืนยันว่าอะไรคือปัญหา โดยอาศัย

เครื่องมือการเก็บข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านการสุ่ม

ตัวอย่างหลากวิธี แต่การท�าวิจัยแบบ AI จะข้ามขั้นตอน

การสืบค้นว่าอะไรคือปัญหาที่แท้จริง ไปสู่การตีกรอบ

ปัญหาใหม่ ไม่ต้องค้นหาว่าปัญหานั้นมีที่มาคืออะไร 

สาเหตุจากอะไร การตีกรอบปัญหาใหม่จะเป็นตีปัญหา 

ที่มีทิศทางลบ มาก�าหนดเป็นทิศทางบวก เช่น ปัญหา

นักศึกษาไม่มีวินัย สามารถก�าหนดเป็นเชิงบวกได้คือ 

สร้างนักศึกษาที่มีวินัย นักศึกษาไม่พึงพอใจในบริการ 

สามารถเปลีย่นกรอบเป็น การสร้างประสบการณ์ทีด่ทีีส่ดุ

ของนกัศกึษาทีม่ต่ีองานบรกิาร นกัศกึษามปัีญหาเรือ่งเรยีน 

สามารถเปลี่ยนทิศทางใหม่เป็นการสร้างประสบการณ์ 

ในการเรียนที่ดีที่สุดให้นักศึกษา ปัญหาเรื่องการเบิกจ่าย

สามารถน�ามาตีกรอบใหม่เป็น การประสบการณ์การ 

ในการเบิกจ่ายที่ดีที่สุด ทั้งนี้เราสามารถน�าปัญหามา 

ผ่านการตีกรอบใหม่ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทั้งนี้สามารถ

น�าแม้กระทั่ง KPI มาก�าหนดกรอบในเชิงบวกได้ด้วย  

เมื่อก�าหนดกรอบได้แล้ว จะเห็นทิศทางต่อไปนั่นคือ 

การก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย (Participants) ซึ่งสามารถท�า 

ได้ด้วยวิธีการง่ายๆ ตามหัวข้อถัดไป

2.  การสร้างสรรค์การมีส่วนร่วม (Inclusion) 

เป็นการตั้งค�าถามว่าจะเชิญใครมามีส่วนร่วม

ในโครงการวิจัยบ้าง ถ้าในการวิจัยแบบอื่นเราเรียกว่า 

การหากลุ่มตัวอย่าง (Sampling) หรือ การก�าหนด

ประชากร (Population) ตามหลักการของ AI แล้ว เราเชื่อว่า

คนทุกคน ทุกระบบมีเรื่องราวดีๆ ซ่อนเร้นอยู่ ดังนั้น  

หลักการส�าคัญของ AI คือทุกคนมีส่วนร่วม ในเชิง

อุดมคตินั้นการท�าวิจัยสถาบันคือการเชื้อ เชิญคน 

ทั้งสถาบัน นักศึกษาทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม ถ้าท�า R2R 

ก็เชื้อเชิญทั้งหมดเข้ามามีส่วนร่วม นั่นคือ AI เน้นการ 

มีส่วนร่วมจากกลุ่มประชากรทั้งหมด แต่หากเป็นไปไม่

ได้ในขณะนัน้ ให้เชิือ้เชญิผูท้ีม่คีวามเตม็ใจ และเวลาเพยีง

พอที่จะเข้ามามีส่วนร่วม ที่อาจจะมีนับ 100 หรือ มีเพียง 

10 คน หรือถ้าไม่มีเลย จะเหลือตัวของเราเพียงคนเดียว 

ที่จะกลายเป็นผู้ที่ถูกศึกษาในโครงการก็ได้ และถึงแม้จะ

ได้ผู้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ (Participants) เป็น

จ�านวนที่แน่นอนแล้ว สิ่งที่ผู้วิจัยต้องพยายามบอกผู้เข้า

ร่วมโครงการอยู่เสมอคือเขาต้องเข้ามาท�าอะไร ต้องไม่

ปิดบังข้อมูล ในขณะเดียวกันต้องหมั่นพัฒนากลยุทธ์ที่

จะขยายการมส่ีวนร่วมให้มากขึน้ในอนาคตอย่างต่อเนือ่ง 

การขยายการมีส่วนร่วมสามารถท�าในระหว่างโครงการ

วิจัยได้ เช่น ลูกศิษย์ของผู้วิจัยเคยขยายการมีส่วนร่วมจาก 

19 คน เป็น 300 คนระหว่างท�างานวิจัย เพราะยิ่งขยายได้
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มากก็จะพากันค้นหาเรื่องดีๆ ได้มากขึ้น โอกาสค้นพบ

เรื่องดีๆ สูง การขยายผล ขยายเรื่องดีๆ ก็จะมากขึ้น แต่

เมือ่คนมากขึน้กต้็องบรหิารโครงการซบัซ้อนมากขึน้ แต่ 

จุดเด่นของ AI คือมักใช้งบประมาณไม่มาก เพียงมีห้อง

ประชุม หรือถ้าไม่มีก็ใช้พื้นที่ใดก็ได้อาจเป็นโรงอาหาร 

หรือร้านกาแฟ ก็สามารถท�าการวิจัยได้  

3. การค้นหาประสบการณ์ทีด่ทีีส่ดุ (Discovery) 

เมือ่ตกีรอบปัญหาใหม่ได้ และก�าหนดกลุ่มผูเ้ข้า

ร่วมวิจัย ได้แล้ว ขั้นต่อไปคือการค้นหาประสบการณ์ที่ดี

ที่สุดของสิ่่งนั้น ซึ่งสามารถท�าได้ง่ายๆ วิธีการคือการ

สัมภาษณ์ อาจจัดทีมไปสัมภาษณ์ โดยผู้สัมภาษณ์จะเป็น

คนเดียวหรือหลายคนก็ได้ อาจท�าแบบเป็นทางการ หรือ

ไม่ทางการก็ได้ ในกรณีที่กลุ่มใหญ่มากบางครั้งต้องใช้

สนามกีฬาขนาดใหญ่เป็นที่เก็บข้อมูล ก็มีมาแล้ว เพราะ

การท�า AI ช่วงเก็บข้อมูลถือเป็นขั้นตอนส�าคัญมากของ

การพฒันาองค์กร เราสามารถสร้างบรรยากาศการประชมุ 

เพื่อน�ามาสู่การค้นพบ และวางแผนการขยายผลในเวลา

เดียวกันไปได้เลย เรียกว่าขั้นตอน Discovery Dream 

Design สามารถท�าในวันเดียวกันได้ ถ้ามีการวางแผน

อย่างเป็นระบบ เราสามารถเก็บข้อมูลคนนับร้อย และ

อ�านวยการให้พวกเขาสร้างฝัน (Dream) และออกแบบ

กลยุทธ์ (Design) ให้จบได้ในวันเดียว คือประมาณ  

6 ชัว่โมง หวัใจของการค้นหาประสบการณ์ทีด่ทีีส่ดุ อยูท่ี่ 

“การถาม” อาจตัง้ต้นด้วยค�าถามทีจ่ะมคีวามคล้ายคลงึกบั

ปัญหาที่ผ่านการตีกรอบเป็น Topic Choice มาก เป็น

ค�าถามเดียว แต่สามารถซักต่อจนเรื่องราวละเอียดพอ  

จนสามารถน�าไปท�าซ�้าในต่างสถานที่ ต่างกลุ่มคนได้  

นั่นคือเอาไปขยายผลได้ อนึ่งต้องระวังกับดักเรื่อง 

การตอบของผู้ตอบ ซึ่งในธรรมเนียมแบบไทยๆ นั้นมัก

ตอบอะไรทีเ่ป็นกลางไว้ก่อน เช่น ถ้าถามว่าประสบการณ์

ทีด่ทีีส่ดุเกีย่วกบัการใช้บรกิารที่ีค่อือะไร ค�าตอบอาจออก

มาสั้นๆ คือ “บริการดี” หรือ “เจ้าหน้าที่เอาใจใส่” ซึ่งเป็น

ค�าตอบกลางๆ ที่ตามมุมมองของ AI แล้วถือว่าไม่เพียงพอ 

ผู ้วิจัยจ�าเป็นต้องซักต่อให้เห็นภาพจริงๆ “บริการดี”  

ที่ผู ้ตอบว่า “เป็นอย่างไร ขอให้ท่านเล่าอย่างละเอียด  

เอาชนิดเป็นฉากต่อฉาก” ถามจนกระทั่งได้ค�าตอบที่

ชัดเจนเอาไปใช้ได้ หรืออาจซักด้วยกลวิธีง่ายๆ เช่น  

“ขอให้ท่านเล่าจดุเปลีย่น ว่าจากทีท่่านรูส้กึเฉยๆ กบับรกิาร 

มาเป็นชอบมากๆ นี่จุดเปลี่ยนอยู่ที่ไหน ขั้นตอนอะไร”  

เมื่อถามจนได้ค�าตอบจากผู้เข้าร่วมวิจัยทุกคน

แล้ว ผู้วิจัยสามารถบอกให้ผู้เข้าร่วมวิจัยช่วยกันสรุป  

ว่า “หวัใจของประสบการณ์ทีด่ทีีส่ดุ (Positive Core)” คอื

อะไร และกรณีที่น่าสนใจมาก ที่ถึงแม้จะเป็นกรณีเดียว

ก็ตาม แต่น่าเอามาขยายผลต่อคืออะไร  ขั้นตอนนี้ผู้เขียน

ขอเน้นว่าการมีส่วนร่วมของทุกคนส�าคัญมากๆ ผู้วิจัย 

ไม่ควรสรุป Positive Core เองยกเว้นงานนั้นผู้วิจัยท�าอยู่

คนเดียว การจะค้นพบ Positive Core ได้นั้น ผู้วิจัยต้อง

บอกให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย มองหาขอสรุปของข้อมูล  

โดยช่วยกันพิจารณาผลการสัมภาษณ์ว่า ได้สร้างข้อสรุป

เหมือนๆ กันไว้ในประเด็นใดบ้าง โดย Positive Core  

มาจากการสร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่การพูดถึงไปในทาง

เดียวกัน ซึ่งบางครั้งเราเรียกว่า “จุดร่วม” ประมาณ 

 3 คนขึ้นไป Positive Core อาจมีได้หลาย Positive Core 

เมื่อสรุปได้แล้ว ก็น�าเสนอให้ทุกผู้เข้าร่วมวิจัยทุกคน 

(Participants) ช่วยกันวาดฝันสร้างวิสัยทัศน์ (Dream)  

ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญมากที่สุดขั้นตอนหนึ่ง

4. การวาดฝันร่วมกัน (Dream)

เมือ่ได้ Positive Core แล้วผูว้จิัยก็เชญิชวนผูเ้ข้า

ร่วมวิจัย ค้นหาฝันหรือวิสัยทัศน์ โดยต้องอาจตั้งค�าถาม

ให้ช่วยกนัจนิตนาการว่า “ให้ทกุท่านลองจนิตนาการดวู่า 

ในอีก 5 ปีข้างหน้า หรือ 10 ปีข้างหน้า วันนั้นท่านได้ตื่น

มา แล้วเดินกลับไปในที่ท�างาน ท่านมองเห็นอะไรดีๆ  

เกดิขึน้มากมาย ในนัน้ท่านเหน็อะไรบ้าง” ขัน้ตอนนีต้้อง

เน้นว่าการจินตนาการร่วมกัน ควรมีฐานจาก Positive 

Core ด้วย โดยเน้นว่าภาพที่จินตนาการขึ้นมานั้น ต้องมี

องค์ประกอบของ Positive Core อยูด้่วย โดยอาจแบ่งเป็น

กลุ่มและจินตนาการ ผ่านภาพวาด หรือสื่ออะไรก็ได้  

จากนัน้น�ามาเสนอ เพือ่แลกเปลีย่นกนั แล้วจบลงด้วยการ

สรปุภาพองค์กรในภาพรวม โดยสามารถผกูเป็นวสิยัทศัน์

ออกเป็นค�าพูดก็ได้ เช่น เป็นองค์กรที่ขึ้นชื่อว่าเอาใจใส่

นกัศกึษาดทีีส่ดุในโลก  ทัง้นีค้วามฝันนัน้สามารถแบ่งเป็น

ฝันระยะไกล คือเป็นระดับวิสัยทัศน์ไปเลย หรือฝันใน 

ระยะไกล้ก็ได้ ระยะไกล้คือค้นพบเรื่องดีๆ และพบว่า

สามารถน�ามาท�าซ�้า หรือดัดแปลงไม่มากก็สามารถขยาย

ผลได้ทนัท ีแต่การท�า AI อย่างไรกต็ามต้องม ีDream ระยะ

ไกลด้วยเสมอ คอืประมาณ 3 ปี ส่วนระยะไกล้คอืน้อยกว่า 

3 ปี ตวัเลขนีส้ามารถยดึตามแนวทางทีอ่งค์กรทีผู่ว้จิยัท�าวจิยั
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ให้ อนึ่งฝันระยะไกล ต่อยอดมาจาก Positive Core ส่วนฝัน

ระยะใกล้ ต่อยอดมาจากการค้นพบเรื่องดีๆ หนึ่งเหตุการณ์ 

5.  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Design)

การวางแผนกลยุทธ์ หรือการออกแบบความ

ฝัน คอืเมือ่เราได้ฝันแล้ว ให้ผูว้จิยัน�าเสนอให้ผูเ้ข้าร่วมวจิยั

ช่วยกันท�าความฝันให้เป็นจริง โดยเริ่มจากการวางแผน

ก่อน การวางแผนนี้สามารถใช้วิธีการใดก็ได้ ที่ผู้เข้าร่วม

โครงการทั้งหมดคุ้นเคย อาจใช้การระดมสมองทั่วไปว่า 

ต้องท�ากิจกรรมอะไรกันบ้าง จนถึงการใช้เครื่องมือที่ 

ซับซ้อนเช่น Balanced Scorecard ที่มีการสร้างความ 

สมดุลย์ระหว่างการเรียนรู้ การเติบโต จนถึงมุมมองด้าน

การเงนิ ตรงนีข้ึน้กบัความรู ้ความเชีย่วชาญของผูเ้ข้าร่วม

โครงการ การวางแผนกลยุทธ์เมื่อได้แผนแล้ว ควรดึง 

ผูบ้รหิารมาให้การสนบัสนนุ โดยเอาแผนทีไ่ด้ไปหารอืกบั

ผู ้บังคับบัญชาเพื่อของการสนับสนุน เมื่อได้รับการ

สนับสนุนแล้ว แผนที่ได้มักสามารถท�าให้เกิดขึ้นจริงๆ ได้ 

แต่หากสามารถดงึผูบ้รหิารองค์กรเข้ามามส่ีวนร่วมแต่ต้น 

กจ็ะมกีารกลัน่กรองมาเป็นระยะ ความเป็นไปได้กจ็ะสงูขึน้  

ผลผลติทีไ่ดจ้ากขั้นตอนการ Design จะประกอบด้วยแผน

กิจกรรม KPI งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ เมื่อได้แล้วผู้วิจัย

ต้องน�าผูเ้ข้าร่วมโครงการทั่ง้หมดมาสูข่ึน้ตอนที ่6 คอืขัน้ตอน

การสร้างสรรค์ร่วมกัน (Destiny) ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย 

6.  การสร้างสรรค์ร่วมกัน (Destiny) เป็น 

ขั้นตอนสุดท้าย โดยเป็นการด�าเนินการตามแผนที่วางไว้

ในขั้นตอนที่ 5 นั่นเอง  ขั้นตอนนี้เป็นการเตรียมความ

พร้อม ก่อนลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยการขยายผล

สิ่งดีๆ ที่ได้ค้นพบขั้นตอนนี้เป็นการตั้งค�าถามเพื่อเตรียม

ความพร้อมด้วยค�าถามต่อไปนี้ ค�าถามแรกคือ “จะรู้ได้

อย่างไรว่าก�าลงัจะดขีึน้” ค�าถามนีเ้ป็นการทบทวนว่า KPI 

หรือตัวชี้วัดเหมาะสมหรือยัง โดยทั่วไปมักน�ามาสู่การ

ปรับปรุง KPI ที่ใช้กันมาให้อยู ่ในรูปที่เหมาะสมต่อ

กิจกรรมมากยิ่งขึ้น โดยต้องถามค�าถามนี้กับทุกกิจกรรม 

โดยสามารถยบุรวม KPI ให้น้อยลงได้ในขัน้ตอนนี ้ค�าถาม

ต่อมาคอืถามว่า “ให้ใครท�า” ตรงนีเ้ปน็การช่วยกนัค้นหา

คนที่มี “ฉันทะ” ที่มีความปรารถนาอยากท�ากิจกรรม 

ดังกล่าวอย่างเต็มใจจริงๆ ไม่ใช่ให้ใครท�าก็ได้ ค�าถามต่อ

มาคอืถามว่า “จะเรยีนรูอ้ย่างไร” ขัน้ตอนนีห้มายถงึว่า จะ

ใช้แนวทางอะไรมาทบทวนสิง่ทีไ่ด้ท�าลงไป เพือ่ดวู่าอะไร

ใช้ได้ใช้ไม่ได้ โดยไม่ได้เน้นเรื่องกิจกรรมที่ท�าไปเท่านั้น 

ขั้นตอนนี้หมายถึงการท�า AI ตั้งแต่ขบวนการแรกมาเลย 

เพราะ AI ท�าเป็นวงจร หมายความว่า เมื่อค้นพบจนถึง 

Destiny แล้ว กจ็ะเริม่มกีารท�าตามความฝัน โดยต้องกลบั

มาตรวจสอบเป็นระยะๆ เช่น อาจเป็นทุกหนึ่งเดือนหรือ

น้อยกว่านั้น ในระหว่างนั้นอาจมีการค้นพบอะไรใหม่ๆ 

หรอืไม่กค้็นพบว่าแผนทีท่�าไปอาจใช้ได้ใช้ไม่ได้ ตรงไหน 

จึงมีการปรับปรุงแล้วเริ่มขยายผลใหม่ ท�าเป็นวงจรไป

เรื่อยๆ จนกว่าจะบรรลุตาม KPI หรือในระยะไกลคือ 

สานความฝัน ขั้นตอนนี้อาจเป็นการเชิญมาประชุมใน

เดือนถัดไปแล้วมาประเมินแผนว่าอะไรใช้ได้ไม่ได้ก็ได้ 

ค�าถามสดุท้าย เป็นค�าถามทีส่�าคญุทีส่ดุค�าถามหนึง่นัน่คอื 

“จะปรับเปลี่ยนอย่างไร” ค�าถามนี้ ช่วยให้ผู ้เข้าร่วม

โครงการวิจัยค้นหา วิธีการที่จะสิ่งดีๆ ที่ค้นพบไปขยาย

ผลโดยเผชิญกับแรงต้านน้อยลง โดยต้องตั้งค�าถามว่า 

“ตอนทีเ่ราพยายามท�าอะไรบางอย่างทีด่ีๆ  ให้องค์กร แล้ว

มนัราบรืน่ ตอนนัน้เกดิอะไรขึน้” ขัน้ตอนนีจ้ะท�าให้เรารู้

ว่าจะเริม่ขยายผลกบัใคร ทีไ่หน เมือ่ไร อย่างไร ได้ละเอยีด

มากขึน้ จนท�าให้แผนการและความฝันชดัเจนขึน้อกี สดุท้าย

เมื่อชัดเจนแล้ว ก็เริ่มขยายผลได้เลย โดยมีการติดตามอย่าง

ใกล้ชิด และสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ตลอด สุดท้าย

ผู้วิจัยก็บันทึกผล เขียนเป็นรายงาน และน�ามาสรุปตีพิมพ์

โดยสามารถน�าเสนอผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริง 

พร้อมบทเรยีนทีไ่ด้ โดยสามารถน�าเอาทฤษฎอีืน่ๆ มาอธบิาย

การค้นพบ และบทเรียนได้ เหมือนงานวิจัยทั่วไป 
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