บรรณาธิการแถลง
สวัสดีค่ะ

วารสารวิจัยสถาบัน มข. ฉบับนี้เป็นวารสารฉบับที่ 2 ที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยสถาบันได้มีเวทีตีพิมพ์
ตามที่วารสารวิจัยสถาบัน มข. ได้ก�ำหนดขอบเขตของบทความวิจัยสถาบันที่กว้าง รวมไปถึงการวิจัยด้านการเรียน
การสอนหรือหลักสูตร ทีค่ าดหวังว่าจะมีนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึน้ ในเวทีทางการศึกษา และเป็นเวทีของการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ที่จะช่วยให้องค์กร หรือสถาบันต่างๆ มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด และการต่อยอดขยายผลทางวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยสถาบัน
วารสารวิจัยสถาบัน มข. ฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 2 ใน 3 ฉบับของปี ประจ�ำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2556
ซึ่งทางกองบรรณาธิการมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวารสารวิจัยสถาบัน มข. ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์
หรือเงื่อนไขของการรับรองในฐานดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ Thai-Journal Citation Index (TCI) น� ำไปสู่
การยกระดับผลงานวิจัยสถาบันของไทย รวมถึงการเป็นฐานข้อมูลความรู้ด้านการวิจัยสถาบันของประเทศ
ส�ำหรับบทความในฉบับนี้ก็จะเป็นบทความวิจัยเกือบทั้งหมด ซึ่งกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
สมาชิกจะได้รับประโยชน์จากวารสารฉบับนี้ น�ำไปต่อยอดขยายผล และจุดประกายการวิจัยสถาบันในองค์กร
หรือสถาบัน เพื่อความก้าวหน้า การเจริญเติบโต และยั่งยืน
เจียมจิต แสงสุวรรณ

รายชื่อกองบรรณาธิการ และฝ่ายจัดการ
วารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ปรึกษา

ศ.นพ.วีระชัย

บรรณาธิการ
รองบรรณาธิการ

รศ.ดร.เจียมจิต แสงสุวรรณ
นายภูมิภักด์
พิทักษ์เขื่อนขันธ์

กองบรรณาธิการ
ศ.นพ.สมบูรณ์
รศ.นพ.สุรพล
รศ.ดร.คงศักดิ์
ผศ.ดร.ภาวดี
ผศ.ดร.ดุษฎี
ผศ.ดร.ปณิธาน
อ.ศักดิ์ชัย
นายเรืองชัย
นางอุบล

เทียนทอง
วีระศิริ
ธาตุทอง
ภักดี
อายุวัฒน์
พีรพัฒนา
เจริญศิริพรกุล
จรุงศิรวัฒน์
จ๋วงพานิช

• ฝ่ายจัดการ
ฝ่ายประสานงานและจัดส่งเอกสาร
นางรัชนี
รุ่งวงษ์
นางสุณิษา
แสงเหลา
เทคนิคและสื่อออนไลน์
นายเกียรติภูมิ กฤตเวทิน
นางสาวจิตนิภา ศรีวัธนทรัพย์

โควสุวรรณ

ISSN 2350-9163

วารสารวิจัยสถาบัน มข.
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2556

สารบัญ
ปัจจัยส�ำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.ประยุทธ ชูสอน, เชษฐา โพธิ์ประทับ, สุวิต ผิวพันค�ำ, บุญคงศิลป์ วานมนตรี. .............................89
สภาพปัญหาการด�ำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 12
ภัสกร นุ่นปาน.....................................................................................................................................107
ตัวชี้วัดความส�ำเร็จตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ
ภาวนา กิตติวิมลชัย..............................................................................................................................117
การวิจัยภาวะหนี้สินของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น : กรณีศึกษา บุคลากร สังกัดส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มนูญ บรรณวงศิลป์, อัศนีย์ ฐานสันโดษ, ประดิษฐ์ ศรีตระกูล. ........................................................129
การรับรู้สิทธิด้านบริการสุขภาพ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิลาวัณย์ อุ่นเรือน . ..............................................................................................................................137
ระบบการบริหารจัดการภายใน ของบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
อติรุจ ทวีทุน........................................................................................................................................145
ศึกษาระดับความรู้ และความพึงพอใจต่อระบบการรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับ-ส่ง
เอกสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อรุณี ต้นกันยา, อัญชัญ เครือสุวรรณ, ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์..............................................................157
การบริหารจัดการอาคารสถานที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยุพดี เจริญสว่าง, สมบัติ แสงพล...........................................................................................................167
การวิเคราะห์แนวโน้ม เวลาและขนาดข้อมูลในการเบิกจ่ายงบประมาณโดยใช้โปรแกรม 3 มิติ
สฤษดิ์ เรืองธรรม, วัชรินทร์ รุ่งวิริยะวณิช, อรฤดี เธียรสุภรพงษ์,
อุกฤษฏ์ เขื่อนแก้ว, จักรพงษ์ ไชยวงษ์...................................................................................................175

ระยะเวลาการส่งคืนเวชระเบียนผู้ป่วยในที่สรุปครบถ้วน ของภาควิชาอายุรศาสตร์
อัญชัญ เครือสุวรรณ..............................................................................................................................185
การประยุกต์ใช้ Appreciative Inquiry ในงานวิจัยจากงานประจ�ำและงานวิจัยสถาบัน
ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ.์ ...........................................................................................................................191

ว่าง

KKU Institutional Research. 2013; 1(2)

89

KKU isr.j. 2013; 1 (2) : 89-106
http : //irj.kku.ac.th

ปัจจัยส�ำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ :
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
The Success Factors of National Research University :
Casestudy of Khon Kaen University
ดร.ประยุทธ ชูสอน*
เชษฐา โพธิ์ประทับ, สุวิต ผิวพันค�ำ, บุญคงศิลป์ วานมนตรี**
* อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
** 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะพยาบาลศาสตร์
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ
การวิจัยเป็นภารกิจส�ำคัญของมหาวิทยาลัย การวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาทั้งนักวิจัยและคุณภาพ
ของผลงานวิจัย จะน�ำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย การศึกษาปัจจัยส�ำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
กรณีมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั 1. เพือ่ ศึกษาปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อการเป็นมหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 2. เพื่อน�ำเสนอข้อคิดเห็นเชิงนโยบายวิจัยที่ส่งผลต่อการเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ มหาวิทยาลัยวิจัย
10 แห่ง นักวิชาการ 12 คน และผูเ้ ชีย่ วชาญการวิจยั มหาวิทยาลัยขอนแก่น 32 คน เครือ่ งมือวิจยั คือ แบบบันทึกข้อมูล
และแบบสัมภาษณ์กงึ่ โครงสร้าง และใช้การสังเคราะห์ขอ้ มูลตามแนวคิดทางการบริหารมหาวิทยาลัยวิจยั เป็นประเด็น
ส�ำคัญของการวิจัย ผลการวิจัย ปัจจัยส�ำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 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
การพัฒนาระบบเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ และ 11. ปัจจัยด้านการติดตามและประเมินผลการวิจยั ข้อเสนอแนะ
ส�ำคัญ มหาวิทยาลัยควรก�ำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ในระดับมหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน แผนกลยุทธ์
การวิจัย แผนปฏิบัติการวิจัย ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย โครงสร้างองค์กรและการบริหารองค์กรด้านการวิจัย
ระบบการบริหารงบประมาณ และทรัพยากรการวิจัย สนับสนุนเงินทุนอุดหนุนการวิจัย การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
การน�ำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

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
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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�ำเร็จ, บทบาทการวิจัยของมหาวิทยาลัย, การวิจัยเชิงคุณภาพ
keywords: research university, success factors, university research mission, qualitative research.

1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันที่ใช้สติปัญญาเพื่อ
ค้นคว้าหาความรู้ มีการแลกเปลี่ยนถกเถียงทางความคิด
อย่างเป็นอิสระ เป็นศูนย์กลางการผลิต “ปัญญา” ที่มิใช่
เพี ย งความรู ้ เ ชิ ง บู ร ณาการ เป็ น ความรู ้ ที่ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมเป็นพืน้ ฐาน รวมทัง้ มีหน้าทีผ่ ลิต “บัณฑิต” หรือ
ผูร้ ทู้ สี่ ร้างความรูใ้ ห้แก่สงั คม เน้นการท�ำวิจยั ควบคูไ่ ปกับ
การจัดการเรียนการสอน สามารถน�ำความรู้ที่ได้จาก
การวิ จั ย มาเสริ ม สร้ า งภู มิ ป ั ญ ญาและประสบการณ์
ทางวิ ช าการให้ กั บ คณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา พั ฒ นา
กระบวน การเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ
พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อการต่อยอดอย่างต่อเนื่อง
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ วั ด ระดั บ คุ ณ ภาพและศั ก ยภาพของ
คณาจารย์ พัฒนาคนรุน่ ใหม่เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของประเทศ (ปรัชญา เวสารัชช์, 2546)
มหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย แห่ ง ชาติ ควรมี บ ทบาท
1. บทบาทภายในของมหาวิทยาลัยเอง ได้แก่ 1) สร้าง
วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ด้ า นการวิ จั ย และนวั ต กรรม
2) สร้างระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ 3) สร้างโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อการด�ำเนินงานวิจัยและนวัตกรรม เช่น ตั้งหน่วย/
ศูนย์/สถาบันวิจัย  4) สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกลุ่ม
วิจัยในด้านต่างๆ ซึ่งท�ำงานวิจัยและนวัตกรรมอย่าง
มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 5) สร้างระบบพัฒนานักวิจยั
หลั ง ปริ ญ ญาเอก ระบบพั ฒ นานั ก วิ จั ย และอาจารย์
6) สร้างหลักสูตรปริญญาเอกที่มีคุณภาพสูง และผลิต
อาจารย์/นักวิจัยที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูง 7) สร้าง
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงระดับสากล
(องค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีทตี่ อบโจทย์และแก้ปญ
ั หาของ
ภาคการผลิต สังคม และประเทศ) 2. บทบาทภายนอก
มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1) สร้างเครือข่ายและความเชื่อมโยง
กั บ ภาคการผลิ ต ที่ แ ท้ จ ริ ง เช่ น ด้ า นอุ ต สาหกรรม
เกษตรกรรม และบริการ 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กั บ มหาวิ ท ยาลั ย และสถาบั น วิ จั ย ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ 3) สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็น
ประโยชน์เพื่อถ่ายทอดให้แก่ภาคการผลิต สังคม ชุมชน
และประชาชน 4) สร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัย
กลุ่มอื่น โดยการสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนา และ
การผลิตบุคลากร 5) สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคง
แก่ประเทศอย่างยัง่ ยืนบนฐานความรูก้ ารวิจยั และนวัตกรรม
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ส�ำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น นับได้วา่ มีความ
พร้ อ มที่ จ ะเข้ า สู ่ ก ารเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย แห่ ง ชาติ
จากนโยบายการก�ำหนดทิศทางกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ในอีก 4 ปีขา้ งหน้า จากพันธกิจและนโยบายใน
การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2554
- 2558) เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการพัฒนาดี
อย่างต่อเนื่องเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด จ�ำเป็นต้อง
พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รให้ ทั น ต่ อ
การเปลี่ยนแปลง ผลักดันนโยบายการก�ำหนดทิศทาง
กลยุทธ์ (Strategic Direction) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในอีก 4 ปีข้างหน้า สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�ำของ
ประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของ
เอเชี ย และอั น ดั บ 1 ใน 400 ของโลก จากการ
ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น 1 ใน 9 ของมหาวิทยาลัย
ที่ได้รับคัดเลือกเป็น มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ฝ่ายวิจัย
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เห็นว่าการมีแผนยุทธศาสตร์
จากนโยบายการก�ำหนดทิศทางกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และการ ศึกษาดูงาน
ต่างๆ ของฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ส�ำนัก
บริหารการวิจัย ส�ำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา และคณะกรรมการขับเคลือ่ นงานวิจยั มหาวิทยาลัย
จะสามารถน� ำ ภารกิ จ ไปสู ่ เ ป้ า หมายที่ ว างไว้ ไ ด้ และ
การวางแผนยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
ทุกปัจจัยทีค่ าดว่าจะก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในอนาคต
และทีจ่ ะมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยทัง้ ในแง่ของโอกาส
อุปสรรค เพือ่ เป็นการบอกทิศทางทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด
ขึ้นอย่างชัดเจน เพื่อยึดถือและปฏิบัติในอนาคต
การพัฒนาและยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
ที่มีคุณภาพ จะต้องผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี
คุณภาพสูง มีประโยชน์และมีผลกระทบ ไม่ใช่แต่เฉพาะ
ในด้านวิชาการ เช่น การได้รบั ตีพมิ พ์ในวารสารนานาชาติ
ทีม่ ผี ลกระทบในเชิงอ้างอิงสูง การจดสิทธิบตั ร การได้รบั
การอ้างอิงจ�ำนวนมาก การได้รับรางวัลหรือการยอมรับ
ในวงวิชาการเท่านั้น แต่ต้องมีผลกระทบในเชิงการใช้
ประโยชน์ได้จริงในภาคการผลิต บริการ สังคม ชุมชน
และประชาชน เพือ่ ช่วยสร้างความเข้มแข็ง ความสามารถ
ในการช่ ว ยเหลื อ ตั ว เองของสั ง คมและประเทศด้ ว ย
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(เพทาย เย็นจิตโสมนัส, 2552) นอกเหนือ จากการสร้าง
ผลิตผลและผลกระทบอื่นๆ ได้แก่การพัฒนาและผลิต
บุคลากรที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูงในทุกระดับ และ
ต้องมีการสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน
กลุ่มอื่น การช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
และอุดมศึกษา การสร้างภาพพจน์ดีที่ให้แก่ประเทศใน
ด้านความเข้มแข็งทางวิชาการ การมีภูมิปัญญาสูง ความ
ก้าวหน้าทันสมัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ และด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม โดยรากฐานของมหาวิทยาลัยวิจัย คือ
มี อ าจารย์ แ ละบุ ค ลากรด้ า นการวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพและ
สมรรถนะสูง การมีระบบกลไกและโครงสร้างด้านงาน
วิจัยที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และการมีกิจกรรม
ด้านงานวิจัยอย่างจริงจัง เข้มข้นและเข้มแข็ง เพื่อการ
ผลิตผลงานวิจยั ทีม่ ผี ลกระทบและคุณภาพสูง มีเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการวิจยั กับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจยั
อื่ น ทั้ ง ภายในและต่ า งประเทศ มี เ ครื อ ข่ า ยเชื่ อ มโยง
การสร้างโจทย์วจิ ยั และการน�ำผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
กั บ ภาครั ฐ ภาคการผลิ ต ภาคธุ ร กิ จ ภาคสั ง คมและ
ภาคชุ ม ชน มี ห น่ ว ยงานบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาและสิทธิบัตรและหน่วยงานเชื่อมต่อจาก
งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การประยุกต์เชิงพาณิชย์และ
การถ่ายทอดสู่ภาคธุรกิจและเอกชน
ในสภาพปัจจุบนั อุปสรรคทีส่ ำ� คัญของการก้าว
ไปสูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัยวิจยั คือ 1. การขาดแคลนอาจารย์
ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ 2. สัดส่วนอาจารย์ของ
ระดับปริญญาเอกน้อย และขาดแคลนอาจารย์ที่มีความรู้
และทักษะด้านการวิจัย 3. ภารกิจด้านการวิจัยน้อยกว่า
ภารกิจด้านการเรียนการสอน 4. ขาดงบประมาณ ครุภณ
ั ฑ์
และบุ ค ลากรสนั บ สนุ น ด้ า นการวิ จั ย และนวั ต กรรม
5. ขาดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและปัจจัยเกื้อหนุนด้าน
การวิจัย 6. ขาดศักยภาพในการผลิตบุคลากรระดับสูง
ซึ่งสัมพันธ์กับการวิจัยและนวัตกรรม 7. ขาดศักยภาพ
ในการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และ
8. ขาดหน่ ว ยงานที่ จ ะเชื่ อ มโยงและน�ำ ผลการวิ จั ย ไป
พัฒนาทั้งในภาคการผลิตและภาคสังคม
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ผู้วิจัยมีประเด็นข้อสงสัยอีกว่า แล้วทิศทาง
วิธีการหรือกระบวนการ การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ก�ำหนดไว้นั้นจะเป็นความจริง
ขึ้นมาได้อย่างไร มหาวิทยาลัยขอนแก่นจ�ำเป็นต้องมี
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธหรือวิธกี ารอย่างไร มีปจั จัยส�ำคัญ
อะไรที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดประสิทธิผลต่อการเป็น
มหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย แห่ ง ชาติ โ ดยเฉพาะมหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่นซึ่งเป็นขุมปัญญาแห่งอีสาน ผู้วิจัยเห็นความ
ส� ำ คั ญ ในการตอบโจทย์ ป ั ญ หาวิ จั ย เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก าร
ก� ำ หนดทิ ศ ทางหรื อ นโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ ตลอดจน
มาตรการต่างๆ ที่ท�ำให้บุคลากรของคณะและหน่วยงาน
มีความตืน่ ตัวกระตือรือร้นทีจ่ ะพัฒนาตนเอง สร้างสรรค์
กระบวนการเรียนรู้ จัดสร้างองค์กรหรือเครือข่ายมุ่งสู่
การน�ำมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
วิจยั อาจจะเป็นแรงกระตุน้ หรือการน�ำไปสูก่ ารแสวงหา
ทางออก หรือ เพิ่มกระแสของการสร้างปัจจัยส�ำคัญที่จะ
น�ำพามหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่แสงสว่างทางปัญญา
ของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  

ขอบเขตกลุม่ เป้าหมาย กลุม่ เป้าหมายประกอบ
ด้วย มหาวิทยาลัยวิจยั 10 แห่ง นักวิชาการและผูเ้ ชีย่ วชาญ
การบริหารงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย 13 คน และบุคลากร
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
32 คน
ตัวแปรที่ศึกษา ผู้วิจัยได้ก�ำหนดตัวแปรปัจจัย
ส�ำเร็จทีม่ ตี อ่ การเป็นมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ ทีจ่ ะศึกษา
ไว้ 22 ตัวแปร เมื่อได้ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เอกสาร
อย่างชัดเจนแล้ว อาจจะมีตัวแปรปัจจัยส�ำคัญที่จะน�ำมา
สู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

4. ค�ำนิยามศัพท์เฉพาะ

มหาวิทยาลัยวิจัย คือ มหาวิทยาลัยที่ให้ความ
ส�ำคัญกับการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้
และเทคโนโลยี น�ำมาถ่ายทอด และผลิตบุคลากรที่มี
ความรู้และความสามารถระดับสูง
มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ คือ มหาวิทยาลัยวิจยั
ที่มีคุณภาพระดับโลกในบริบทและเอกลักษณ์ของความ
เป็นไทย เป็นฐานของการพัฒนาภาคการผลิต เศรษฐกิจ
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
และสั ง คมของประเทศ ช่ ว ยยกระดั บ คุ ณ ภาพของ
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส�ำเร็จที่ส่งผลต่อการเป็น อุดมศึกษาในทุกกลุม่ และทุกระดับ ส่งผลให้ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของมหาวิทยาลัย
เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาระดับภูมิภาค และมีขีด
2. เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ส่งผลต่อการ ความสามารถการแข่งขันที่สูงขึ้น
เป็นมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปัจจัยส�ำเร็จของมหาวิทยาลัยวิจัย หมายถึง
ปัจจัยที่บ่งบอกถึงความส�ำเร็จในการบริหารงานวิจัย
เพื่อน�ำมหาวิทยาลัย ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย

3. ขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตเนื้ อ หา การศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ยังขาดความกระจ่างชัดใน
ทิ ศ ทางหรื อ กระบวนการน� ำ ไปสู ่ เ ป้ า หมายการเป็ น
มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ ในเบือ้ งต้นนีผ้ วู้ จิ ยั ขอยึดกรอบ
แนวความคิดบทบาทของมหาวิทยาลัยวิจัยของ เพทาย
เย็นจิตโสมนัส (มีนาคม 2552 : Online) ที่อธิบายถึง
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ ไว้ 22 ประเด็นทีส่ �ำคัญ
ซึ่งผู้วิจัยน�ำไปใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ปัจจัยส�ำเร็จที่สามารถบ่งชี้การตัดสินใจ
ในการเลือกหรือไม่เลือกด�ำเนินการบริหารงานวิจัยและ
การติดตามประเมินผลการวิจัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
2. ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับปัจจัย
ส�ำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจยั เพือ่ น�ำไปสูก่ ารบริหาร
งานวิจัยให้มีศักยภาพ มาตรฐานและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
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3. เป็นการกระตุน้ ให้อาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ แห่ ง ตนเอง
ภายใต้บทบาทหน้าที่ แสวงหาความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การวิจัยของอาจารย์และบุคลากร ก่อให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการวิจัย
4. เป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลากรให้พัฒนาคุณภาพของอาจารย์ด้านการท�ำวิจัย
ได้เต็มตามศักยภาพ ตลอดจนการบริหารจัดการงานวิจัย
เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยได้
ในอนาคต

6. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจยั กับบทบาทของมหาวิทยาลัย บทบาท
ของการวิจัยในประเทศ 5 ด้าน ดังนี้ 1) การวิจัยเพื่อสร้าง
ความรู้ใหม่ เป็นการสร้างความรู้ใหม่ที่จ�ำเป็นต้องใช้ใน
การแก้ปัญหาหรือการพัฒนาประเทศ ความรู้เป็นปัจจัย
ส�ำคัญในการแก้ปัญหาและในการพัฒนาในหลายแง่
หลายมุม การรู้สาเหตุของปัญหาและล�ำดับความส�ำคัญ
ของปัญหาแต่ละเรื่องแต่ละด้าน การรู้ทางเลือกต่างๆ
ในการแก้ ป ั ญ หา ข้ อ ดี ข ้ อ เสี ย ของแต่ ล ะทางเลื อ ก
การปฏิบัติในการแก้ปัญหาให้เป็นผล การแก้ปัญหา
ในขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ
ตลอดจนการปรั บ กลไกหรื อ วิ ธี ก ารในการแก้ ป ั ญ หา
2) การวิจัยเพื่อจัดการความรู้ ปัจจุบันความรู้ใหม่เกิดขึ้น
มากมายและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วความรู้ยังมีลักษณะ
คล้ายมีชีวิตคือ เกิดใหม่ได้ ใช้งานได้ และดับได้ ความรู้
บางอย่างที่ใช้ได้อยู่ในเวลาหนึ่งจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่จริง
ไม่ใช่ความรู้และใช้ไม่ได้ในเวลาต่อไป ซึ่งต้องอาศัย
กระบวนการย่อยความรู้และปรับให้อยู่ในรูปที่ใช้ได้ง่าย
และกระบวนการในการย่อยความรูต้ อ้ งอาศัยกระบวนการ
วิจัยทั้งการวิจัยเอกสารหรือวิจัยข้อมูล 3) การวิจัยเป็น
เครื่องมือในการศึกษาด้วยวิธีท่องจ� ำย่อมไม่เพียงพอ
จ�ำเป็นต้องมีการสร้างสมรรถนะในการหา เลือกพิจารณา
และใช้ความรู้ การสอนทั้งในระดับพื้นฐานและระดับ
อุดมศึกษานัน้ การบรรยายต้องไม่ใช่วธิ หี ลักทีผ่ เู้ รียนเพียง
ฟัง จด และท่องจ�ำข้อความรู้จ�ำเป็นต้องสร้างความเข้าใจ
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และรูเ้ ท่าทันความรู้ การเรียนด้วยตนเองทีอ่ าศัยการสืบสอบ
และค้นคว้านอกต�ำราเรียนด้วย โดยใช้กระบวนการวิจัย
เป็นเครื่องมือในการค้นหา ตีค่าและเลือกเชื่อการศึกษา
ด้วยการวิจยั เป็นฐานจะช่วยท�ำให้ได้บคุ คลทีม่ วี จิ ารณญาณ
สามารถคิดเป็น ท�ำเป็นและแก้ปัญหาเป็น ตลอดจน
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถสร้างนวัตกรรมได้
เมื่อไปปฏิบัติงานใดๆ ก็สามารถติดตามและใช้ความรู้
ที่ทันสมัยได้ 4) การวิจัยเป็นเครื่องมือในการสร้างพลัง
ผูป้ ฏิบตั งิ านในระดับต่างๆ หากเรียนรูแ้ ละใช้กระบวนการ
วิจยั ก็จะสามารถประเมินงานของตนเอง มีความคิดริเริม่
และนวัตกรรมในการปรับปรุงงานของตนเอง เป็นพลัง
ในการท�ำให้สามารถปฏิบัติงานของตนเองได้ดียิ่งขึ้น
5) การวิจัยเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการแข่งขัน การวิจัย
เป็นเครื่องมือในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ทั้ ง ในระดั บ ชาติ ระดั บ หน่ ว ยงานและระดั บ บุ ค คล
หากประเทศไทยมีระบบการศึกษาที่ดี ใช้การวิจัยเป็น
เครื่องมือสร้างทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้มีปัญญาและ
ความสามารถ ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม มีองค์กรที่เรียนรู้ มีการวิจัยและพัฒนา สร้าง
ผลผลิ ต ที่ มี ค วามใหม่ มี คุ ณ ภาพดี ขึ้ น กว่ า ผลผลิ ต เดิ ม
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถใช้และสร้าง
เทคโนโลยีชนั้ สูง และใช้ ภูมปิ ญ
ั ญาไทยได้อย่างเหมาะสม
(จรัส สุวรรณเวลา : 2545)
สถาบันอุดมศึกษาต้องพยายามรักษาสมดุล
ระหว่างการสอนและวิจยั ไว้ให้ได้จะเห็นได้วา่ การวิจยั เป็น
รากฐานในการพั ฒ นาสั ง คม สามารถแสดงบทบาท
เพือ่ สนองตอบต่อการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและ
สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ งานทั้ ง ทางด้ า นวั ต ถุ แ ละด้ า น
วัฒนธรรมสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นแกนหลักในการ
จัดการเรียนการสอนรวมถึงมีบทบาทหน้าที่ในการวิจัย
ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ในการผลักดันการ
วิจยั ให้มคี วามก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศ ปรัชญา
เวสารัชช์ (2546) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันที่ท�ำ
หน้าทีพ่ ฒ
ั นาก�ำลังคนรุน่ ใหม่ให้สนองความต้องการของ
ประเทศ ความคาดหวังที่สังคมมีต่อมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาคนรุน่ ใหม่ทมี่ คี ณ
ุ ภาพส�ำหรับสังคมแห่งการเรียน
รู้นี้จึงมุ่งไปที่คุณภาพของ ผลงานวิจัย บัณฑิต คณาจารย์
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ปัจจัยส�ำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

และรวมไปถึงคุณภาพของผลผลิตทีเ่ กีย่ วข้อง เช่นคุณภาพ
ของวิทยานิพนธ์และบริการวิชาการ การพัฒนากิจกรรม
ส่งเสริมงานวิจัยและผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยจึงเป็น
ยุทธศาสตร์ส�ำคัญ
พันธกิจนีแ้ ม้จะเป็นพันธกิจหลักของอุดมศึกษา
อยู่แล้ว แต่ไม่ได้เน้นอย่างจริงจัง ในปฏิญญาฉบับนี้
ได้กล่าวไว้ชัดเจนว่า จุดมุ่งหมายของอุดมศึกษาจะต้อง
ส่งเสริมงานวิจยั และใช้ความรูจ้ ากการวิจยั นัน้ ช่วยพัฒนา
สังคมทัง้ ในด้านวัฒนธรรม สังคมและเศรษฐกิจทัง้ จะต้อง
ส่งเสริมการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีควบคู่
ไปกับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ และ
การสร้างสรรค์ทางศิลปะ การเปลี่ยนแปลงนี้จะน�ำไปสู่
การเปลี่ยนแปลงจุดเน้นของวิชาการครั้งส�ำคัญ และน�ำ
ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงระบบการจูงใจและรางวัลในระบบ
การบริหารบุคคลด้วยเช่นกัน ผู้สอนจะต้องมีการวิจัย
ค้นคว้าอยู่เสมอ เพื่อจะท�ำให้ผู้เรียนมีความทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา แม้ระดับอุดมศึกษาจะมีขอ้ ก�ำหนดในเรือ่ งของ
เสรีภาพทางวิชาการ แต่ก็จะไม่อยู่ในฐานที่จะด�ำเนินการ
ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะสาระของกฎหมายที่เน้นความ
เหมาะสมสมบู ร ณ์ ข องกิ จ กรรมทางการศึ ก ษาที่ ค วร
จะเป็น โดยเหตุนี้จึงเห็นได้ชัดเจนว่ากระบวนการทาง
วิชาการของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทีม่ คี วามจ�ำเป็น
จะต้องปรับปรุงเปลีย่ นแปลงและพัฒนาไปในทิศทางของ
การสร้าง การประยุกต์ การวิจัยและการส่งเสริมให้
กระบวนการของการสร้างความรูข้ นึ้ ในสังคมของเรามาก
ยิ่งขึ้น (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ :2542)
เป้าหมายด้านการวิจัยในแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543-2557 แผนอุดมศึกษาระยะยาว
ถื อ เป็ น แผนแม่ บ ท (master plan) ที่ ก� ำ หนดทิ ศ ทาง
เพือ่ ก�ำกับการพัฒนาอุดมศึกษาให้เป็นสถาบัน การศึกษา
ชัน้ สูงทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สามารถผลิตทรัพยากรมนุษย์ระดับสูง
ที่ มี คุ ณ ภาพทั ด เที ย มนานาประเทศ และเป็ น แหล่ ง
รวบรวมของผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถชี้น�ำ ผลักดันและ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่มีระบบ
เศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนฐานความรู้ (knowledge-based
economy) มากยิ่งขึ้น เศรษฐกิจ ฐานะหรือความมั่งคั่ง
ความเป็นอยูด่ ี วิถชี วี ติ และคุณภาพของประชาชนในชาติ

จะผูกพันกับศักยภาพ ในการแข่งขันระหว่างประเทศใน
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ ดังนั้นเป้าหมาย
ของการพัฒนาอุดมศึกษาในระยะยาว จึงหมายถึงการ
ยกระดับความสามารถของประเทศ ซึ่งจะไม่พัฒนาเพียง
เฉพาะศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและบริการโดยตรง
เท่านั้น แต่รวมถึงศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวพันกันทั้งทางตรง
และทางอ้ อ มด้ ว ยการจั ด ท� ำ แผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2543 - 2557) มีความมุ่งหวังว่าแผน
อุดมศึกษาระยะยาวจะท�ำให้สถาบันอุดมศึกษามีบทบาท
ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงให้ ป ระเทศไทยมี ร ะบบ
เศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนรากฐานความรู้และน�ำไปสู่การเป็น
สังคมการเรียนรู้ (learning society) ที่บุคคลทั้งหมดใน
ชาติมีความเชื่อความผูกพัน และยอมรับว่าบุคคลจ�ำเป็น
ต้องผ่านกระบวนการศึกษา การฝึกหัด หรือการฝึกอบรม
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ มุง่ ไปสูก่ ารเรียนรูต้ ลอดชีวติ ซึง่ เป็น
ปัจจัยส�ำคัญของการสร้างรากฐานก�ำลังคน (work force)
ให้มีขนาดที่เหมาะสมเพียงพอกับการพัฒนาประเทศ
จึงได้ก�ำหนดเป้าหมายในการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อให้
สอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางในการพั ฒ นาประเทศ รวม 5
เป้าหมาย คือ 1) เป้าหมายการสร้างก�ำลังคน 2) เป้าหมาย
ด้านการวิจัย 3) เป้าหมายการพัฒนาระบบอุดมศึกษา
4) เป้าหมายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5) เป้าหมาย
ด้านทรัพยากร ปรัชญา เวสารัชช์ (2545) ยังได้กล่าวถึง
บทบาทการส่งเสริมกิจกรรมวิจยั ในมหาวิทยาลัยทีส่ �ำคัญ
อี ก ประการหนึ่ ง คื อ การจั ด ให้ มี ม หาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย
(Research University) ซึ่งมีความชัด เจนทั้งในด้าน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่เอื้อให้เกิดการวิจัย
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยวิจยั ต้องมีความสามารถ มีอสิ ระและมีความ
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการประสานและผลักดันงานวิจัย
ใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยน�ำผลการวิจยั ไปแนะน�ำ
ให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้รับ
ทราบเพือ่ ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ทัง้ นีผ้ ลผลิตส่วนหนึง่
ที่ได้จากมหาวิทยาลัยวิจัยคือ การสร้างก�ำลังคนรุ่นใหม่
ที่มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงานวิจัยเพื่อป้อนเข้าสู่
มหาวิทยาลัยต่างๆ และภาคอุตสาหกรรม
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มหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย แห่ ง ชาติ ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ได้จัดท�ำ “โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและ
การพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ” เสนอต่อรัฐบาล
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (แผนฟื้นฟู
เศรษฐกิ จ ระยะที่ 2) เพื่ อ พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ของ
ประเทศไทยให้มีคุณภาพระดับโลก สามารถเป็นฐานใน
การเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาในภูมิภาค (Regional
Education Hub) และมีบทบาทในการยกระดับคุณภาพ
อุดมศึกษา รวมทัง้ สนับสนุนการพัฒนาขีดความ สามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบให้ด�ำเนินการ
โครงการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย แห่ ง ชาติ
จะสนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง จ� ำ นวน
9 แห่ ง เพื่ อ พั ฒ นาเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย แห่ ง ชาติ
ส่วนโครงการส่งเสริมการวิจยั ในอุดมศึกษา จะด�ำเนินการ
เพื่อส่งเสริมการวิจัยทั้งระบบอุดมศึกษา โดยใช้ระบบ
การให้ทุนเพื่อการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรควบคู่กับ
การผลิตผลงานอย่างครบวงจรเป็นฐานการพัฒนา และ
เป็ น การผลิ ต ผลงานที่ ส อดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิ ท ยาลั ย แต่ ล ะกลุ ่ ม โครงการส่ ง เสริ ม การวิ จั ย
ในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
ภาย ใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2552 (โครงการ SP2)
ของ สกอ. ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 12,000
ล้านบาท โดย สกอ. แบ่งงบประมาณดังกล่าวเป็น 2 ส่วน
ได้แก่ 1. งบประมาณ 9,000 ล้านบาท ส�ำหรับกลุ่ม
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ โดยมีการคัดเลือกมหาวิทยาลัย
แห่งชาติ ประจ�ำปี 2553 จากทีเ่ สนอตัวมาทัง้ หมด 15 แห่ง
คั ด เลื อ กเหลื อ เพี ย ง 9 แห่ ง ได้ แ ก่ 1) จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2) มหิดล 3) เกษตรศาสตร์ 4) ธรรมศาสตร์
5) เชียงใหม่ 6) ขอนแก่น 7) สงขลานครินทร์ 8) เทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า ธนบุ รี และ 9) เทคโนโลยี สุ ร นารี
ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง 9 แห่ ง จะได้ รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณรวมตัง้ แต่ 2553-2555 จ�ำนวน 9,000 ล้านบาท
เพื่อสนับสนุนการท�ำวิจัยที่เน้นงานที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขนึ้ เน้นงานวิจยั ทีน่ �ำมาใช้ได้จริง ไม่วา่ จะเป็น
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งานวิจัยในภาคอุตสาหกรรม เกษตร หรืออื่นๆ ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะต้องรักษาปริมาณงานวิจัย
ให้มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าเดิม หรืออย่างต�่ำไม่น้อยกว่าปีละ
100 เรื่ อ ง รวมทั้ ง ต้ อ งรั ก ษาอั น ดั บ ให้ ติ ด 1 ใน 500
ของมหาวิทยาลัยระดับโลก โดยจะมีการประเมินผล
ทุก 6 เดือนและทุกปี และหากมหาวิทยาลัยใดไม่สามารถ
ปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ทวี่ างไว้ได้ ก็จะถูกถอดออกจากการเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และงบประมาณ 3,000
ล้านบาท เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยรัฐ อีก 69 แห่งที่
เหลือ ให้ท�ำวิจัย โดยงานวิจัยที่จะสนับสนุนนั้น เน้นงาน
วิจยั ทีน่ ำ� มาใช้ได้จริงและเป็นงานวิจยั ทีส่ ามารถตอบโจทย์
ชุมชน ท้องถิ่น งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และ SMEs หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ขนาดย่ อ ย ทั้ ง นี้ หาก
มหาวิทยาลัยที่เหลือสามารถผลิตงานวิจัยได้ตามเกณฑ์
หรือสามารถติด 500 อันดับ ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
โลก ก็จะได้รบั การประกาศเป็นมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ
ในปีต่อๆ ไป
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ภาพอนาคตการเป็น
มหาวิทยาลัยวิจยั ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้หลักของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยไว้ 4 ด้าน
ได้แก่ 1. ด้านงบประมาณ ประกอบด้วยดัชนีบ่งชี้ได้แก่
การก�ำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกในการเพิ่มทุนสนับสนุน
งานวิจัย จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับธรรมชาติ
งานวิจัยในแต่ละสาขาวิชา และการแสวงหาแหล่งทุน
บริจาคจากหน่วยงานภายนอก 2. ด้านบุคลากร ประกอบ
ด้ ว ยดั ช นี บ ่ ง ชี้ ไ ด้ แ ก่ การเร่ ง สร้ า งบุ ค ลากรระดั บ
ผู้เชี่ยวชาญให้ได้รับทุนศึกษาต่อวิชาชีพ จ้างนักบริหาร
มืออาชีพมาประจ�ำหรือเป็นทีป่ รึกษาโครงการวิจยั ศึกษา
เชิงเปรียบเทียบศูนย์เชีย่ วชาญเฉพาะทางกับต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลัย
3. ด้านการเรียนการสอน ประกอบด้วยดัชนีบ่งชี้ ได้แก่
เร่งจัดท�ำนโยบายและแผนปฏิบัติการตามบริบทของ
แต่ละคณะ ปรับฐานการผลิตบัณฑิตไปสูก่ ารศึกษาระดับ
บัณฑิต ปรับโครงสร้างการจัดหลักสูตร การรับเข้าและ
กระบวนเรียนการสอนเน้นการวิจัยมากขึ้น และ 4. ด้าน
การบริหารงานวิจัย ประกอบด้วยดัชนีบ่งชี้ ได้แก่ การมี
ภาวะผู้น�ำทางการวิจัยของผู้บริหารทุกระดับ ก�ำหนด

96

ปัจจัยส�ำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิสัยทัศน์และพันธกิจร่วมที่ชัดเจนเป็นระบบและเอกภาพ
สร้ า งระบบเครื อ ข่ า ยการวิ จั ย กั บ หน่ ว ยงานที่ มี ค วาม
ช�ำนาญการวิจัยและส่งเสริมการวิจัยหลังปริญญาเอก
(ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข, 2549) คุณลักษณะและ
ปัจจัยในการพัฒนาเพือ่ น�ำไปสูม่ หาวิทยาลัยทีม่ งุ่ เน้นการ
วิจัย 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการสนับสนุนพัฒนา
บุ ค ลากรให้ มี ศั ก ยภาพด้ า นการวิ จั ย 2) การก�ำ หนด
มาตรการทางการด�ำเนินงานให้ชัดเจนและปฏิบัติได้
ทุกระดับ 3)การบริหารทีค่ ล่องตัว 4) เน้นการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกควบคู่กับการวิจัยเพื่อ
สนับสนุนการสอน 5) ก�ำหนดปรัชญาที่สามารถปฏิบัติ
ได้อย่างมีเป้าหมาย และ 6) บุคลากรมีอิสระทางวิชาการ
มีการก�ำหนดภารกิจ (นิลอุบล มณีโชติและคณะ, 2541)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท�ำวิจัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
พายัพมีความสัมพันธ์กบั ปริมาณการผลิตผลงานการวิจยั
ของคณาจารย์ มี 3 ตัวแปร คือ ภาระงานสอน เวลาที่ใช้
ในการท�ำวิจัยโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ และทัศนคติที่มีต่อ
การวิจยั โดยทีเ่ วลาทีใ่ ช้ในการท�ำวิจยั โดยเฉลีย่ ต่อสัปดาห์
และทัศนคติที่มีต่อการวิจัย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ปริมาณการผลิต ผลงานการวิจัยของคณาจารย์ อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส�ำหรับภาระงานสอน
มีความสัมพันธ์ทางลบกับปริมาณการผลิตผลงานการ
วิจัยของคณาจารย์ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่วนตัวแปรอืน่ ๆ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ปริมาณการผลิต
ผลงานการวิจัยของคณาจารย์ (กันยารัตน์ เอื้อมอัมพร,
2545) กระบวนการมีสว่ นร่วม และการผลักดันยุทธศาสตร์
การบริหารงานวิจัยทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานระดับคณะ สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการ
บริหารจัดการงานวิจัยในระดับหน่วยงาน จนถึงระดับ
มหาวิทยาลัย ผู้บริหารงานวิจัยก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การท�ำงานจากการเป็นแค่คนส่งผ่านข้อมูล มาสู่การเป็น
ผู้จัดการงานวิจัยอย่างแท้จริง หน่วยงานในมหาวิทยาลัย
ทุกกลุ่มสาขาวิชา ด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์การวิจัย
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี-ดีมาก ในทุกยุทธศาสตร์
สอดคล้องกับผลงานด้านการวิจัยตามผลการประเมิน
ตัวชี้วัดด้านการวิจัยของ สมศ. และกพร. จากการส�ำรวจ
ความพึงพอใจกับการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์การวิจยั

จากบุคลากรของมหาวิทยาลัย พบว่าร้อยละ 90 ของ
บุคลากร มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง-มากที่สุด
และเมื่อดูเฉพาะความพึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุด
มี ค ่ า มากกว่ า ร้ อ ยละ 50 ในทุ ก ยุ ท ธศาสตร์ และเมื่ อ
ประเมินผลด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ตามตัวชีว้ ดั พบว่า
มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2548-2550 เช่น จ�ำนวนผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ระดับชาติ และ
นานาชาติ เพิ่มขึ้นจาก 188 ผลงาน ในปี พ.ศ. 2548 เป็น
269 ผลงาน ในปี พ.ศ. 2550 เป็นต้น จากข้อมูลผลการวิจยั
ดังกล่าว สามารถน�ำมาสรุปเป็นแผนปฏิบัติการและ
ก�ำหนดยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541-2554) การก้าวสูก่ ารเป็น “มหาวิทยาลัย
วิจยั ” และจัดท�ำเป็นคูม่ อื บริหารการวิจยั เผยแพร่ไปสูก่ าร
ปฏิบตั ใิ นทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ในด้านลักษณะ
การท�ำงานวิจยั ของบุคลากรมหาวิทยาลัย (วิบลู ย์ วัฒนาธร,
2008)
กลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ยังไม่เอื้อต่อการท�ำวิจัยของ
อาจารย์ ส่วนใหญ่ยังให้ความส�ำคัญกับงานสอนมากกว่า
งานวิจัย และมีเป้าหมายในการท�ำวิจัยเพื่อต�ำแหน่งทาง
วิชาการมาก กว่าเพือ่ แสวงหาองค์ความรูใ้ หม่หรือเพือ่ น�ำ
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เหตุผลในการไม่ทำ� วิจัยหรือ
ไม่คดิ จะท�ำวิจยั ว่าเพราะไม่มเี วลา มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่
มี น โยบายและเป้ า หมายที่ จ ะพั ฒ นาไปสู ่ ก ารเป็ น
มหาวิทยาลัยวิจัย แต่พบว่ายังขาดการบริหารงานวิจัยที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ผลงานวิ จั ย ส่ ว นใหญ่ ยั ง มี ลั ก ษณะรั บ
องค์ความรูจ้ ากต่างประเทศมากกว่าสร้างองค์ความรูด้ ว้ ย
ตัวเอง นักวิจัยที่มีคุณภาพยังมีน้อย การท�ำวิจัยมีลักษณะ
เป็ น งานวิ จั ย เดี่ ย วมากกว่ า วิ จั ย เป็ น ที ม ผลงานวิ จั ย
ส่วนใหญ่มลี กั ษณะแยกส่วนงานวิจยั ในลักษณะสหสาขา
วิชายังมีน้อย และผลงานส่วนใหญ่ยังไม่สามารถตอบ
สนองความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
กลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์ มุ่งเน้น
พัฒนาวัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์ใน 2 ระดับ คือ พัฒนา
ตัวอาจารย์เพื่อให้เกิดทัศนคติ และค่านิยมที่ดีต่อการท�ำ
วิจยั ให้การวิจยั เป็นวิถชี วี ติ ของอาจารย์มหาวิทยาลัย และ
พั ฒ นาในระดั บ สถาบั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด บรรยากาศและ
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สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการท�ำวิจัยของอาจารย์ (พงษ์พัชรินทร์
พุธวัฒนะ, 2545) สภาพปัญหาและปัจจัยที่ต้องการให้
มหาวิ ท ยาลั ย สนั บ สนุ น มากที่ สุ ด คื อ ด้ า นแหล่ ง ทุ น
ค่าตอบแทน หรือการจัดสรรสิง่ จูงใจเมือ่ พิจารณาเป็นราย
ด้าน ด้านองค์กรสภาพปัญหาที่พบมาก คือ การรวมกลุ่ม
ท� ำ วิ จั ย ตามคณะวิ ช าหรื อ สาขาวิ ช า ปั จ จั ย สนั บ สนุ น
ที่พบมาก คือ การประชุมระหว่างนักวิจัยและผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจสอดคล้องกันระหว่าง
การท� ำ งานวิ จั ย ด้ า นบุ ค คลสภาพปั ญ หาและปั จ จั ย
สนับสนุนที่พบมาก คือ การเขียนหนังสือ ต�ำรา เอกสาร
ประกอบการสอน ด้านทรัพยากรสภาพปัญหาที่พบมาก
คื อ ข้ อ มู ล แหล่ ง ตี พิ ม พ์ / เผยแพร่ ใ นระดั บ ชาติ ปั จ จั ย
สนับสนุนที่พบมาก คือ ห้องทดลอง/ปฏิบัติการวิจัย
ไม่เพียงพอ และด้านแหล่งทุน ค่าตอบแทน หรือการ
จั ด สรรสิ่ ง จู ง ใจ สภาพปั ญ หาและปั จ จั ย สนั บ สนุ น ที่
พบมาก คือ การสนับสนุนค่าตอบแทนส�ำหรับต�ำแหน่ง
ทางวิชาการ (พนมพร ปัจจวงษ์ และ แจ่มจันทร์ วังแพน,
2554) ปัญหาการพัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชน
ไทย คือ 1) ด้านการสอน คือ ไม่มีเวลาเตรียมการสอน
มีภาระงานหลายอย่าง ต้องการงบประมาณ ฝึกอบรมหรือ
ศึกษาดูงาน ให้จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการน�ำเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 2) ด้านการท�ำวิจัย
การขาดทุนสนับสนุนท�ำวิจัย ต้องการทุนสนับสนุนท�ำ
วิจัยมากที่สุด 3) ด้านการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่ค่อย
มีเวลาให้คำ� ปรึกษาแก่นกั ศึกษา ต้องการให้จดั ประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับบทบาทของการเป็นอาจารย์ทปี่ รึกษา
และการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการให้คำ� ปรึกษาแก่
นักศึกษา 4) ด้านการเขียนต�ำราและบทความทางวิชาการ
ขาดแหล่งพิมพ์และเผยแพร่ผลงาน ขาดทุนสนับสนุนมา
จัดท�ำเอกสารต่างๆ ขาดผูเ้ ชีย่ วชาญให้ค�ำแนะน�ำการเขียน
ต�ำราและเอกสารต่างๆ ขาดความรู้และหลักเกณฑ์การ
เขียนต�ำราและบทความทางวิชาการ ไม่มเี วลาค้นคว้าการ
เขียนต�ำราและบทความทางวิชาการและไม่มีแรงจูงใจ
เพื่อสนับสนุนให้เขียนต�ำราและบทความทางวิชาการ
ต้องการให้จัดแบ่งเวลาของอาจารย์ให้มีชั่วโมงการเขียน
ต�ำราและบทความทางวิชาการโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การสอน และ 5) การให้บริการวิชาการ ไม่มีเวลาเพียงพอ
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ที่ จ ะให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม บุ ค ลากรค่ อ นข้ า ง
น้อย และขาดความ คล่องตัวในการท�ำงานบริการวิชาการ
แก่สังคม ไม่ได้รับการสนับสนุนการบริการวิชาการแก่
สังคมจากหน่วยงาน ต้องการงบประมาณเพิ่มขึ้น และ
จัดฝึกอบรมเทคนิควิธีการให้บริการวิชาการแก่สังคม
(กัญญนันทน์ ยุกต์แผน, 2010)

7. วิธีด�ำเนินการวิจัย
7.1 ขั้นตอนการวิจัย ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขั้นตอน
การด�ำเนินงานวิจัยไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สังเคราะห์การด�ำเนินงานของ
มหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย ศึ ก ษาเอกสารแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
มหาวิทยาลัยวิจัย และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
เพื่ อ มุ ่ ง สู ่ ก ารเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย เอกสารที่ น� ำ มา
สังเคราะห์มาจาก website ของสถาบันการศึกษาต่างๆ
และหน่วยงานทางการศึกษา และก�ำหนดตัวแปรส�ำคัญ
ของมหาวิทยาลัยวิจัย ขั้นตอนที่ 2 สังเคราะห์ความ
คิ ด เห็ น ของผู ้ เ ชี่ ย วชาญ จากบทความทางวิ ช าการ
บทสัมภาษณ์ ผลงานวิจัย และรายงานมหาวิทยาลัยวิจัย
น� ำ มาสั ง เคราะห์ แ ละก� ำ หนดตั ว แปรที่ ส� ำ คั ญ รวมทั้ ง
ปัญหาและแนวทางการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยวิจัย
ขั้นตอนที่ 3 สังเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญและนักวิจยั
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สังเคราะห์ปจั จัยส�ำเร็จทีส่ ง่ ผล
ต่อการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขัน้ ตอนที่ 4 การสังเคราะห์ปจั จัยส�ำคัญทางส่งผลต่อการ
เป็นมหาวิทยาลัยวิจยั สรุปประเด็นส�ำคัญทีม่ หาวิทยาลัย
ต้องด�ำเนินการเพือ่ เปลีย่ นแปลงไปในทิศทางของการเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัย
7.2 กลุ ่ ม เป้ า หมาย มหาวิ ท ยาลั ย จ� ำ นวน
10 แห่ง นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน
12 คน และผูเ้ ชีย่ วชาญการวิจยั ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จ�ำนวน 32 คน
7.3 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
1. แบบบันทึกข้อมูล และ 2. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
(Semi interview)
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7.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด�ำเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และใช้เครือ่ งมือบันทึกการ
เก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง ทางเว็ปไซด์ บทความวิจัย ผลงาน
วิจัยและปริญญานิพนธ์ นอกจากนี้ยังน�ำแบบสัมภาษณ์
ไปขอความอนุเคราะห์ผเู้ ชีย่ วชาญในการให้ขอ้ มูล ในช่วง
ระยะเวลาที่ก�ำหนด
7.5 การสังเคราะห์ขอ้ มูล การสังเคราะห์ขอ้ มูล
จากแนวคิ ด ทางการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย โดยมี
ประเด็ น ปั จ จั ย 8 ประเด็ น คื อ 1) แนวนโยบายหรื อ
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของการวิจัยที่จะน�ำไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจยั 2) แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพือ่ การ
วิจัยอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องที่จะส่งเสริมการสร้าง
ผลงานวิจยั ทัง้ ในระดับชาติและระดับนานา ชาติ 3) แนวทาง
การสนับสนุนงบประมาณและแหล่งทุนเพื่อการวิจัย
4) แนวทางการพั ฒ นาระบบการบริ ห ารงานวิ จั ย
5) แนวทางการส่งเสริมการเผยแพร่และการใช้ประโยชน์
จากผลวิจยั 6) แนวทางการพัฒนาเครือข่ายระบบการวิจยั
7) แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย
และ 8) การติดตามและการประเมินผลการด�ำเนินการวิจยั
และผลงานวิจัย

8. สรุปผลการวิจัย
ปั จ จั ย ส� ำ เร็ จ และข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย
ที่ส่งผลต่อการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
1. ปัจจัยด้านความตระหนักและการเตรียม
ความพร้อม ตระหนักถึงการพัฒนาตนเองไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัย และเตรียมความพร้อมโดยการส�ำรวจ
ศักยภาพของตนเอง การผลิตบัณฑิต งบประมาณและ
แหล่งทุน สร้างเครือข่าย และแสวงหาปัจจัยการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
2. ปัจจัยด้านนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และ
เป้าหมาย มุ่งสร้างความสมรรถนะหลัก ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ สร้างสังคมฐานความรู้ควบคู่กับการพัฒนา
ที่ยั่งยืนบนฐานความรู้ เป้าหมายในการสร้างผลิตผลงาน
วิจัย รักษาความสมดุลทั้งด้านการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ
ทางวิชา การและความเชื่อมโยงและประโยชน์ต่อระบบ

เศรษฐกิ จ และสั ง คม ด้ ว ยระบบการบริ ห ารจั ด การ
ที่มีความคล่องตัว มีกลไกติดตามความก้าวหน้าและ
การประเมินงานวิจัย และตรวจสอบได้ ข้อเสนอแนะ
1) ก� ำ หนดนโยบายและยุ ท ธศาสตร์
ด้านการวิจัยทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน
โดยมุง่ เน้นความเป็นเลิศในการวิจยั เฉพาะทาง สอดคล้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ รวมทั้ง
แนวนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาอุดมศึกษาของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สอดคล้องกับ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากร
2) คณะกรรมการจั ด ท� ำ แผนกลยุ ท ธ์
การวิจัย โดยมีบุคลากรและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยต้อง
มีส่วนร่วมก�ำหนดทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการวิจัย
3) การวางแผนปฏิบตั กิ ารวิจยั ทีส่ อดคล้อง
กั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาของมหาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบการ
ถ่ายทอดแผนปฏิบตั กิ ารวิจยั สูก่ ารปฏิบตั งิ านของนักวิจยั
อย่างชัดเจน แผนส่งเสริม/พัฒนางานวิจัยที่สามารถน�ำ
ผลกี่วิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ แผนส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานวิจัยของบุคลากร/นักวิจัย
4) จั ด รู ป แบบโครงสร้ า งองค์ ก รและ
การบริ ห ารองค์ ก รด้ า นการวิ จั ย แบบผสมผสานและ
มีความยืดหยุ่นที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสม
เอื้ อ ต่ อ การส่ ง เสริ ม ให้ นั ก วิ จั ย มี วั ฒ นธรรมการวิ จั ย
เน้นการบริหารเชิงรุก มุ่งเน้นการแสวงหาแหล่งทุนจาก
หน่วยงานภายนอก มีบทบาท ภารกิจ เป้าหมายและ
แนวทางปฏิ บั ติ ที่ มี ต ่ อ การบริ ห ารงานวิ จั ย อย่ า งเป็ น
รูปธรรม มีคณะกรรมการเพือ่ น�ำผลการประเมินนโยบาย
และยุทธศาสตร์การวิจัยมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
5) คณะ/หน่วยงานจ�ำเป็นต้องจัดสรรและ
มอบหมายภาระงานด้านการสอนและการวิจยั ทีย่ ตุ ธิ รรม
และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของคณะ/หน่วยงาน
3. ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เพื่อสนับสนุนการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้การวิจัย
พั ฒ นาผลงานทางวิ ช าการ แสวงหาความร่ ว มมื อ
เพิ่ ม ศั ก ยภาพบุ ค ลากรกั บ องค์ ก ร สร้ า งเกณฑ์ ค วาม
ก้าวหน้าแก่บุคลากรทุกระดับโดยใช้ผลงานวิจัยและ
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ผลงานวิชาการเป็นข้อก�ำหนด การบ่มเพาะนักวิจยั สามารถ
สร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติได้ข้อเสนอแนะ
1) จัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อการวิจัย
มุ่งเน้นการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
แผนพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรทางการวิ จั ย และ
ส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2) แนวทางการวิเคราะห์ภาระงานหรือ
เกณฑ์การพิจารณาภาระงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
วิจัย เกณฑ์ภาระการวิจัยเพื่อกระตุ้นให้เกิดผลงานวิจัย
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของผลงานวิจัย
3) การสร้างสรรค์งานวิจยั ทัง้ ในรูปบุคคล
และทีมงานเพื่อให้เกิดผลวิจัยในการตอบปัญหา และ
การน�ำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สร้างบรรยากาศทาง
วิชาการที่เอื้อต่อการรวมกลุ่มนักวิจัย ให้ท�ำงานวิจัยเป็น
ทีม หรือการวิจัยแบบบูรณาการ/สหสาขาวิชา
4) การพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจยั
และการสนับสนุนอย่างเบ็ดเสร็จ
5) จัดท�ำหรือปรับปรุงระเบียบ ประกาศ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรทุนวิจัย/การรายงานผลการ
ใช้ทุนวิจัยให้มีความชัดเจนและไม่เกิดความยากล�ำบาก
6) การส่งเสริมนักวิจยั รุน่ ใหม่ให้ทำ� วิจยั ได้
โดยมีระบบพี่เลี้ยง (Mentor) ที่มีประสบการณ์การวิจัย
และสามารถเข้ามาร่วมโครงการวิจยั กับหัวหน้าโครงการ
ที่มีความสามารถสูง เข้าร่วมเวทีสัมมนาวิชาการหรือ
เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงานภายในหรือ
ภายนอกประเทศ
7) เสริ ม สร้ า งขวั ญ และก� ำ ลั ง ใจ และ
ยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น และจัดระบบการให้
คุณประโยชน์ในการปฏิบัติงานแก่นักวิจัยที่ได้รับทุน
ก� ำ หนดภาระงานวิ จั ย ในสั ด ส่ ว นที่ เ หมาะสมและ
สอดคล้องกับการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ให้เอื้อต่อการท�ำวิจัย
4. ปัจจัยด้านการจัดตั้งองค์กรหรือส่วนงาน
รองรับการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานวิจัย ยกระดับ
หน่วยงานที่มีอยู่แล้วในมีความรับผิดชอบทางด้านการ
บริหารการวิจัยเพิ่มขึ้น สนับสนุนการร่วมมือเพื่อสร้าง
เสริมงานด้านการวิจัยระหว่างกลุ่มในรูปแบบพันธมิตร
ร่วมวิจัย ข้อเสนอแนะ
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1) ปรับโครงสร้างองค์กรและส่วนงานทีม่ ี
บทบาทหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานวิจัยระบบฐาน
ข้อมูลงานวิจยั รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งการให้บริการ
ความรู ้ แ ละประสบการณ์ ท างด้ า นการวิ จั ย และ
การติ ด ตามประเมิ น ผลโครงการวิ จั ย พั ฒ นาระบบ
เครือข่ายการสืบค้นผลงานทางวิชาการ วารสารและ
ผลงานวิจัย เชื่อมต่อระบบกับหน่วยงาน องค์กรวิจัย
2) สร้างกลุ่มและเครือข่ายวิจัยทั้งในและ
นอกมหาวิทยาลัยโดยสร้างสัมพันธ์กับหน่วยงานรัฐ
สร้างองค์กรเครือข่ายวิจัยรองรับการสนับสนุนการวิจัย
ทั้งในและต่างประเทศ
3) สร้ า งและพั ฒ นาระบบสารสนเทศ
การวิจยั เพือ่ สนับสนุนการวิจยั โดยตรง และพัฒนาเทคนิค
การสร้างสารสนเทศการวิจัยให้บุคลากรด้านสนับสนุน
อย่างเป็นระบบ
4) สร้างสถาบันเครือข่ายการวิจัยระดับ
มหาวิทยาลัยและองค์กรภาครัฐและเอกชนหน่วยวิจัย
เฉพาะทางและหน่วยสนับสนุนการวิจยั Research Clinic
ที่ได้รับการยอมรับในระดับคณะ หน่วยงาน
5. ปั จ จั ย ด้ า นการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและ
การเรี ย นการสอน มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การวิ จั ย หรื อ
การเรียนการสอนที่มีการวิจัยเป็นฐาน มีหลักการคือ
การวิจัยเพื่อการสอน และการสอนน�ำไปสู่กระบวนการ
วิจยั รวมทัง้ การเน้นการวิจยั ค้นคว้าในการเรียนการสอน
ให้มากขึ้น ข้อเสนอแนะ
1) ปรับโครงสร้างการจัดหลักสูตร และ
กระบวนเรียนการสอนเน้นการวิจัยมากขึ้น หลักสูตร
การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี เพิม่ งานวิจยั หรือสาร
นิพนธ์ แบบง่ายๆ ให้นกั ศึกษาได้รถู้ งึ ระเบียบวิธวี จิ ยั หรือ
ยกระดั บ ความเข้ ม ข้ น ในการท� ำ วิ ท ยานิ พ นธ์ หรื อ
ดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ให้สามารถน�ำไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ในสังคมได้อย่างแท้จริง
2) การน�ำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในรูปของบทความวิชาการ และ
การน�ำเสนอในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ สนับสนุน
ให้บุคลากรสายอาจารย์ได้ท�ำงานวิจัยหรือมีส่วนร่วม
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การท�ำวิจยั สามารถน�ำองค์ความรูใ้ หม่ๆ ทีไ่ ด้จากการวิจยั
ถ่ายทอดสู่นักศึกษา
3) การท�ำงานวิจยั ร่วมกันระหว่างอาจารย์
และนักศึกษา เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดแนวคิด
สร้างจิตวิจัย และสืบทอดความเชี่ยวชาญช�ำนาญเฉพาะ
ด้าน นักศึกษาสามารถเป็นก�ำลังส�ำคัญในการวิจัยของ
อาจารย์ ถือว่าเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่ง และแสดงถึง
ลักษณะของการท�ำงานวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษา การตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานร่วมกัน โดยมีอาจารย์
เป็น corresponding author
4) สร้างมาตรการเชิงรุกเพื่อให้ได้คนที่มี
ศักยภาพเข้าสู่ระบบ สร้างระบบการคัดเลือกนักศึกษา
ต่างชาติที่ดีเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก
รับนักศึกษาทีม่ คี วามพร้อมทัง้ ด้านวิชาการและด้านภาษา
และการจัดสรรทุนเรียน
6. ปั จ จั ย ด้ า นการจั ด สรรงบประมาณและ
แหล่งทุนทางการวิจัย หาแหล่งเงินทุนวิจัยในส่วนงาน
ทีร่ บั ผิดชอบทางด้านการวิจยั โดยเฉพาะ ภาคเอกชนหรือ
ภาคการผลิตที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้า
วิ จั ย จั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ และเทคโนโลยี วิ จั ย ให้ เ งิ น
อุ ด หนุ น แก่ อ าจารย์ ที่ มี บ ทความวิ ช าการที่ เ ผยแพร่
ในวารสารนานาชาติ ข้อเสนอแนะ
1) มีนโยบายและแผนปฏิบตั กิ ารงบประมาณ
ด้านการวิจยั และทรัพยากรการวิจยั สอดคล้องกับนโยบาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
2) ระบบการบริหารงบประมาณ ทรัพยากร
การวิจัย ความคล่องตัวด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ
การวิจัยท�ำรายงานผลการใช้จ่ายเงินทุนวิจัย
3) สนับสนุนเงินทุนอุดหนุนการวิจยั และ
การจั ด หาหรื อ ประชาสั ม พั น ธ์ แ หล่ ง ทุ น วิ จั ย จาก
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย แก่บคุ ลากรทีท่ ำ� งานวิจยั
มุ่งเน้นการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ปรับปรุงกระบวนการ
จัดสรรทุนวิจัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4) การสนับสนุนเงินทุนในการเสนอผล
งานวิจยั ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
5) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศแหล่งทุน
วิจยั ทัง้ ภายในและต่างประเทศ ส่งเสริมและอ�ำนวยความ
สะดวกแก่นักวิจัยในค้นหาแหล่งเงินทุนวิจัย มีระบบ

การร่วมทุนในการท�ำวิจัยโดยการรวบรวมเงินรายได้จาก
หน่วยงานภายในเพื่อนามาสมทบกับ
6) คณะกรรมการกองทุน วิจยั ทีม่ กี รรมการ
จากหน่วยงานภายนอก และมีระบบและกลไกการบริหาร
จัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ปัจจัยด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และฐาน
ข้อมูลทางการวิจยั น�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างแหล่ง
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นเพื่อการค้นคว้าวิจัย การน�ำโปรแกรม
ส�ำเร็จรูปมาใช้ในการสร้างฐานข้อมูลทางด้านการวิจัย
เป็นแหล่งอ้างอิงได้และสามารถสืบค้นข้อมูลงานวิจยั และ
บทความวิจยั ได้ทวั่ โลก พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การ
จั ด การงานด้ า นการวิ จั ย ระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศ
การวิจัย ข้อเสนอแนะ
1) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด กลุ ่ ม
เครือข่ายวิจัยแบบสหสาขาวิชา และสถาบันต่างๆ แบบ
บูรณาการ มีองค์กรหรือหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่เชื่องโยง
เครือข่ายและสร้างองค์ความรูร้ ว่ มกับนักวิจยั ทัง้ ในระดับ
มหาวิทยาลัยและชุมชน
2) ระบบและกลไกการพั ฒ นาเว็ บ ไซต์
ทัง้ ด้านโครงสร้าง และบุคลากร พัฒนาเว็บไซด์ให้ถกู ต้อง
ทันสมัย พร้อมใช้งาน ตอบสนองต่อผู้ใช้สามารถเข้าถึง
ข้อมูล ตามความเหมาะสม และรวดเร็ว
3) สร้างเครือข่ายภาพนอกและมีการท�ำงาน
ร่วมกับเครือข่ายภาคการผลิต อุตสาหกรรมระดับชาติ
ระดับท้องถิน่ มีการแลกเปลีย่ นนักวิจยั อาจารย์ นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษากับหน่วยงาน ภายนอกทั้งในและ
ต่างประเทศ
4) พัฒนาองค์กรแบบศูนย์บริหารงานวิจยั
ทัง้ ในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงาน และสามารถ
สร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยได้
เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสังคม (CSR) เพื่อเปิด
โอกาสให้ บุ ค ลากรเป็ น ที่ รู ้ จั ก แก่ ห น่ ว ยงานภายนอก
มากขึ้น สร้างองค์กรเครือข่ายวิจัยรองรับการสนับสนุน
การวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
5) ส่งเสริมพัฒนาระบบสารสนเทศงาน
วิจัย และพัฒนาเทคนิคการสร้างสารสนเทศการวิจัยให้
บุคลากรด้านสนับสนุนอย่างเป็นระบบ
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8. ปั จ จั ย ด้ า นการกระตุ ้ น หรื อ แรงจู ง ใจแก่
บุคลากรวิจยั เพือ่ การสร้างสรรค์ผลงานวิจยั และนวัตกรรม
ค่าตอบแทน ต�ำแหน่งทางวิชาการ สวัสดิการ บรรยากาศ
ของการวิจยั ห้องปฏิบตั กิ าร วัสดุอปุ กรณ์ และเทคโนโลยี
การยกย่องนักวิจยั ทีม่ ผี ลงานเป็นทีย่ อมรับทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ ข้อเสนอแนะ
1) หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขของการรั บ
ทุนวิจัย โดยก�ำหนดให้มีผลผลิตในรูปแบบต่างๆ ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2) สนั บ สนุ น ให้ ค ณาจารย์ มี ส มรรถนะ
การตีพมิ พ์ผลงานวิจยั ในวารสารหรือการประชุมวิชาการ
เข้าร่วมประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติอย่าง
สม�ำ่ เสมอ จัดสรรงบประมาณเพือ่ การน�ำเสนอผลงานวิจยั
และการเขียนบทความวิจัย
3) ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ประจ� ำ
ในมหาวิทยาลัย เพื่อท�ำหน้าที่ในการเป็น Mentor ให้กับ
อาจารย์ที่ต้องการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
4) มี ก ลไกการสนั บ สนุ น การท� ำ วิ จั ย
โดยให้รางวัล จัดกิจกรรมนักวิจัยพบแหล่งทุน ให้ทุน
สนับสนุน ประกาศเกียรติคุณในวันส�ำคัญ
5) พัฒนาศักยภาพนักวิจยั เพือ่ การเผยแพร่
ผลงานวิจัย เช่น อบรมการเขียนบทความทางวิชาการ
เป็นภาษาต่างประเทศ การแปลบทความวิจัย เป็นต้น
6) ส่งเสริมความรูใ้ นด้านแหล่งและวิธกี าร
สืบค้นบทความที่ได้รับอ้างอิงใน Refereed Journal หรือ
ในฐานข้ อ มู ล ระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ มี Research
Clinic เพือ่ สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรท�ำวิจยั และ
เผยแพร่งานวิจัย
7) การจั ด สรรเวลาที่ ป ลอดจากภารกิ จ
ประจ�ำแก่นักวิจัยเพื่อการศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานและบทความวิจัย
จะท� ำ ให้ ไ ด้ ผ ลงานวิ จั ย และผลงานทางวิ ช าการที่ มี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
9. ปัจจัยด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
เป็ น ผลมาจากการสร้ า งสรรค์ แ ละประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น
นวัตกรรมใหม่ๆ โดยผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อน�ำไปสู่
การพัฒนาภาคการผลิต ข้อเสนอแนะ
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1) ส่งเสริมและสนับสนุนการท�ำวิจัยและ
การประดิษฐ์คดิ ค้น นวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์เพือ่ น�ำไป
ใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต และสังคม
2) การจดทะเบียนคุม้ ครองสิทธิในทรัพย์สนิ
ทางปัญญา มหาวิทยาลัยที่มีสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ต่อจ�ำนวนอาจารย์ทั้งหมดในมหาวิทยาลัย มีการแจ้ง
ข้อมูลลิขสิทธิ์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากงานวิจัย
3) การสร้างองค์ความรูด้ า้ นทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญาให้แก่บคุ ลากร ตลอดจนการคุม้ ครองสิทธิของงาน
วิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมให้แก่นักวิจัยเจ้าของ
ผลงาน
4) จัดตั้งหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่เป็นหน่วย
ร่วมลงทุน พัฒนาผลงานวิจยั และทรัพย์สนิ ทางปัญญาให้
เป็นผลิตภัณฑ์และน�ำไปสู่เชิงพาณิชย์
5) พัฒนากลไกในการน�ำผลงานวิจัยไปสู่
การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมผ่านหน่วยงาน
ที่ เ ป็ น องค์ ก รในก� ำ กั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผู้ประกอบการใหม่ผ่าน โรงงาน
ต้นแบบ
10. ปัจจัยด้านการพัฒนาระบบเครือข่ายและ
ประชาสัมพันธ์ พัฒนาระบบการสือ่ สารและการส่งผ่าน
ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานและนวัตกรรม
การวิจัยสู่สาธารณชน การน�ำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์
พัฒนาวารสารวิจัย ให้ได้มาตรฐานในระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ มีบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ถูกน�ำไปอ้างอิง (Citation) เพิ่มมากขึ้น ข้อเสนอแนะ
1) จัดหาช่องทางการประชาสัมพันธ์เผย
แพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรไปสู่สาธารณะทั้งในระดับ
ชาติ ห รื อ นานาชาติ ประชุ ม วิ ช าการหรื อ การประชุ ม
เชิงปฏิบัติการอย่างสม�่ำเสมอ ให้เกิดการพบปะแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ทางการวิจัย และสร้างหัวข้อการวิจัยใหม่ๆ
2) ส่งเสริมวารสารทางวิชาการทัง้ ในระดับ
คณะและหน่ ว ยงาน มี ว ารสารเฉพาะสาขาทั้ ง ที่ เ ป็ น
วารสารไทยและวารสารต่างประเทศ การเผยแพร่ผลงาน
วิจัยการจัดการความรู้จากงานวิจัยสู่บัณฑิตศึกษา และ
สาธารณชนให้มากยิ่งขึ้น
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3) การแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ และ
ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในกระบวนการวิจัยผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น การอบรม ประชุม จัดให้มี Forum ในกลุ่ม
ประชาคมวิจัย
4) จัดท�ำเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ โดยมีเนือ้ หา
ครอบคลุมประเด็นของการจัดอันดับ มหาวิทยาลัย และ
ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัย อยู่เสมอ ข้อมูลที่มีความ
ทันสมัย เข้าถึงได้ ง่ายและรวดเร็ว โดยไม่มีความสลับ
ซับซ้อน มีการ จัดรูปแบบและหมวดหมู่ของข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ เพือ่ ให้งา่ ยต่อการตรวจสอบและใช้งานข้อมูล
เชือ่ มโยงข้อมูลไปยังส่วนต่างๆ ในรูปแบบทีเ่ ข้าใจง่ายและ
อ่านได้อย่างชัดเจน
5) ห้องสมุดทีม่ หี นังสืออ้างอิงเฉพาะสาขา
เอกสาร ต�ำรา งานวิจยั ทีม่ คี วามทันสมัยและมีจ�ำนวนมาก
เพียงพอ เอื้อประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า มีระบบ
ช่ ว ยเหลื อ ในการยื ม ต� ำ รา เอกสาร งานวิ จั ย รวมถึ ง
การช่วยเหลือในการสืบค้นข้อมูล
11. ปัจจัยด้านการติดตามและประเมินผลการ
วิจยั ตามนโยบาย แผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการวิจยั
มุง่ เน้นการค้นหาผลส�ำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง
การพัฒนา ให้การบริหารงานวิจัยเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ข้อเสนอแนะ
1) จัดให้มคี มู่ อื หรือระเบียบบริหารงานวิจยั
ตามแนวนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัย
แผนการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินกิจกรรมการ
วิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัย
	 2) 	การวางแผนบริหารงานวิจยั เพือ่ ป้องกัน
ความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในการด� ำ เนิ น โครงการวิ จั ย
การติ ด ตามการด� ำ เนิ น งานและบริ ห ารงบประมาณ
โครงการ การรายงานค่าใช้จา่ ยงบประมาณการวิจยั ระบบ
การรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย
3) ระบบการประกันคุณภาพการวิจยั และ
มีคณะกรรมการการก�ำกับติดตามคุณภาพของผลงาน
การวิจัย คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
และรายงานการวิจยั กรรมการตรวจประเมินและติดตาม
ผลงานวิจัย เพื่อสร้างมาตรฐานงานวิจัย

4) การติ ด ตามและการประเมิ น ไว้ ใ น
แผนการวิจัยเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม เพื่อใช้เป็น
หลักในการก�ำหนดระยะเวลาในการประเมินผลผลิต
ระหว่างการวิจยั การประเมินแบบเป็นรูปธรรม และเปิด
โอกาสให้ผรู้ ว่ มโครงการวิจยั ทัง้ หมดได้รบั ทราบและร่วม
ประเมินตนเอง กับให้ผทู้ รงคุณวุฒทิ อี่ าจให้แนวคิดทีเ่ ป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ
5) กระบวนการน�ำผลความก้าวหน้ามา
เปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้ แล้วน�ำผลประกอบกับ
การวิเคราะห์ผลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการวิจัย
หรือปรับแผน ปรับระยะเวลาให้เหมาะสมกับสภาพ
ที่คาดการณ์ที่ใกล้เคียงมากขึ้นกว่า เมื่อตอนก�ำหนดแผน
ขณะเริ่มวิจัย หรือยังไม่ได้เริ่มวิจัย
6) ส่ ง เสริ ม การตรวจสอบคุ ณ ภาพของ
บุคลากรวิจยั ว่ามีความรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์
ในงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั มอบหมายมากน้อยเพียงใด และจะต้อง
ด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างไร
7) การประเมินผลผลิตในด้านประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา
และต้นทุน รวมถึงความทันสมัยของผลการวิจัย และ
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

9. อภิปรายผล
ผลการสั ง เคราะห์ ป ั จ จั ย ส� ำ เร็ จ ที่ ส ่ ง ผลต่ อ
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
ขอนแก่นนัน้ ผูว้ จิ ยั พบว่าปัจจัยส�ำเร็จทีจ่ ะน�ำพามหาวิทยาลัย
ขอนแก่นไปสูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ มีปจั จัย
ส�ำเร็จ 11 ปัจจัย ดังนี้ 1. ความตระหนักและการเตรียม
ความพร้อมของมหาวิทยาลัยที่ต้องการพัฒนาตนเองไป
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 2. นโยบาย แผนยุทธศาสตร์
และเป้าหมายด้านการวิจัย 3. การพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการวิจัย 4. การจัดตั้งองค์กร
หรือส่วนงานรองรับการเปลีย่ นแปลงการบริหารงานวิจยั
5. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 6. การจัดสรร
งบประมาณและแหล่งทุนทางการวิจัย 7. การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และฐานข้อมูลทางการวิจัย 8. การกระตุ้น
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หรือแรงจูงใจแก่บุคลากรวิจัย 9. การจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา 10. ปัจจัยด้านการพัฒนาระบบเครือข่ายและ
ประชาสัมพันธ์ และ 11. การติดตามและประเมินผลการ
วิจยั และผลงานวิจยั นอกจากนีผ้ วู้ จิ ยั ยังได้ให้ขอ้ เสนอแนะ
เชิงนโยบายเพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวทาง
การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป้นมหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติตามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
จัดท�ำโครงการดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจยั คุณลักษณะ
และปัจจัยในการพัฒนาเพือ่ น�ำไปสูม่ หาวิทยาลัยทีม่ งุ่ เน้น
การวิจยั ของนิลอุบล มณีโชติและคณะ (2541) ประกอบด้วย
1) ด้านการสนับสนุนพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้าน
การวิจัย 2) การก�ำหนดมาตรการทางการด�ำเนินงานให้
ชัดเจนและปฏิบัติได้ทุกระดับ 3)การบริหารที่คล่องตัว
4) เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ควบคู่กับการวิจัยเพื่อสนับสนุนการสอน 5) ก� ำหนด
ปรั ช ญาที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งมี เ ป้ า หมาย และ
6) บุคลากรมีอิสระทางวิชาการมีการก�ำหนดภารกิจ
ขจัดปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัย
ที่ มุ ่ ง เน้ น การวิ จั ย อั น ได้ แ ก่ งบประมาณที่ มี จ� ำ กั ด
การบริหารงบประมาณไม่คล่องตัวบุคลากรขาดความ
สนใจในการพัฒนาตนเอง ให้มคี วามสามารถทางการวิจยั
ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบรรยากาศทางวิชาการไม่
เอื้ออ�ำนวยต่อการพัฒนาความรู้ใหม่ และผลการศึกษา
เชิงอนาคตของมหาวิทยาลัยวิจัยในปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ของถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข (2549) ยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยวิจยั 4 ด้าน คือ 1. ด้านงบประมาณ
มหาวิทยาลัยควรก�ำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกในการเพิ่ม
(1) การจัดสรรเงินทุนวิจัย โดยมีการจัดสรรงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับธรรมชาติงานวิจยั ในแต่ละสาขาวิชาหรือ
แต่ละคณะและ(2) การจัดหารายได้ โดยการแสวงหาเงิน
รายได้จากแหล่งเงินทุนบริจาคขององค์การภายนอกเพื่อ
พัฒนางานวิจยั ของมหาวิทยาลัย 2. ด้านบุคลากร โดยเร่ง
สร้างนักวิจัยมืออาชีพ พัฒนาบุคลากรระดับผู้เชี่ยวชาญ
ให้รับทุนศึกษาต่อ จ้างนักบริหารมืออาชีพ หรือจ้างเป็น
ที่ปรึกษาโครงการ ศึกษาศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางกับ
ต่างประเทศเพื่อพัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของ
มหาวิทยาลัย บุคลากรทีม่ โี อกาสทีจ่ ะได้รบั การสนับสนุน
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ให้ทุนวิจัย มีประวัติการท�ำวิจัยที่ดี ท�ำงานวิจัยต่อเนื่อง
สะสมผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ผลงานวิจยั เป็นทีย่ อมรับ ท�ำงาน
วิจยั เสร็จตามก�ำหนดเวลา เร่งพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ที่ท�ำหน้าที่โดยตรงในสถาบันวิจัยหรืองานด้านการวิจัย
ให้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ลึกซึ้ง
3. ด้านการบริหารงานวิจัย การมีภาวะผู้นำ� ทางการวิจัย
ของผู้บริหาร การก�ำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจร่วม
ที่ชัดเจน ก�ำหนดแผนงานวิจัยวิจัยระยะยาวที่เป็นระบบ
และเอกภาพ สร้างกลุ่มนักวิจัยท�ำโครงการ วิจัยร่วมกับ
องค์กรภายนอกในระดับนานาชาติ สร้างระบบ “networking”
กับหน่วยงานที่มีความช�ำนาญการวิจัย แสวงหา chair
professor แลกเปลีย่ นบุคลากรกับมหาวิทยาลัยชัน้ น�ำของ
โลก ส่งเสริมโครงการวิจยั หลังปริญญาเอก จัดโครงสร้าง
พื้นฐานที่เอื้อต่อการวิจัย ก�ำหนดเป้าหมายผลผลิตของ
งานวิ จั ย สนั บ สนุ น งานวิ จั ย ในรู ป แบบที่ ห ลากหลาย
มีกลไกการบริหารงานเชิงวิชาการ 4. ด้านการเรียน
การสอน ปรับฐานการผลิตบัณฑิตไปสู่บัณฑิตศึกษา
ปรั บ โครงสร้ า งการจั ด หลั ก สู ต ร และกระบวนเรี ย น
การสอนเน้นการวิจยั มากขึน้ มีการท�ำงานร่วมกันระหว่าง
ผู ้ ส อน ที ม งานและผู ้ เ รี ย นเป็ น กลุ ่ ม คณะท� ำ งานและ
ร่วมกับองค์กรภายนอกตามสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง เพิม่ ศักยภาพ
การแข่งขันทางวิชาการในระดับสากล สร้างมาตรการ
เชิงรุกเพื่อให้ได้คนที่มีศักยภาพเข้าสู่ระบบ สร้างระบบ
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติทดี่ เี ข้าศึกษาระดับปริญญา
ตรีถึงปริญญาเอก รับนักศึกษาที่มีความพร้อมทั้งด้าน
วิชาการและด้านภาษา และการจัดสรรทุนเรียน ผลงาน
วิจยั ของ วิบลู ย์ วัฒนาธร (2008) ศึกษาเส้นทางยุทธศาสตร์
การวิจัยกับการก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ
วิจยั ของมหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า ยุทธศาสตร์การวิจยั
มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ. 2547-2550) เป็นกลไกในการ
ผลักดันไปสู่เป้าหมาย กระบวนการมีส่วนร่วม และ
การผลั ก ดั น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารงานวิ จั ย ทั้ ง 6
ยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติงานในหน่วยงานระดับคณะ
สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการงานวิจัยใน
ระดับหน่วยงาน จนถึงระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารงาน
วิจยั ก็ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการท�ำงานจากการเป็นแค่คน
ส่งผ่านข้อมูล มาสู่การเป็นผู้จัดการงานวิจัยอย่างแท้จริง
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หน่วยงานในมหาวิทยาลัยทุกกลุ่มสาขาวิชาด�ำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การวิจยั โดยมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับดี-ดีมาก
ในทุกยุทธศาสตร์
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติของมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นนั้น ล�ำพังเฉพาะบทบาทหรือภารงานด้านการ
วิจยั ของมหาวิทยาลัยอย่างเดียวนัน้ คงไม่เพียงพอ จ�ำเป็น
ต้องวางฐานรากของการสร้างบุคลากรทางด้านการวิจัย
ให้มจี ำ� นวนเพิม่ ขึน้ และพร้อมกับมีสมรรถนะทางการวิจยั
เพิ่มขึ้นอีกด้วย ดังแนวคิดของ วันชัย ศิริชนะ (2540)
ทีช่ ใี้ ห้เห็นว่าปัจจุบนั สถาบันอุดมศึกษาต่างพัฒนาบทบาท
ทางด้านการวิจัยของตนและวางเป้าหมายที่จะก้าวไปสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โดยการจัดอบรมให้ความรู้
เกีย่ วกับการท�ำวิจยั เพือ่ เป็นการเสริมสร้างสมรรถนะทาง
ด้านการวิจัยให้แก่บุคลากรและนักวิจัยมีการจัดสภาพ
แวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้ออ�ำนวยต่อการค้นคว้าวิจัย
ตลอดจนให้การสนับสนุนงบประมาณในการท�ำวิจัยแก่
นั ก วิ ช าการ อาจารย์ หรื อ นั ก วิ จั ย ในสถาบั น นั้ น ๆ
ความช�ำนาญการวิจยั และส่งเสริมการวิจยั หลังปริญญาเอก
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิลอุบล มณีโชติและคณะ
(2541) ได้ศึกษาคุณลักษณะและปัจจัยในการพัฒนาเพื่อ
น�ำไปสู่มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัยพบว่า คุณลักษณะ
ของมหาวิทยาลัยทีม่ งุ่ เน้นการวิจยั มี 6 ด้าน ประกอบด้วย
1) ด้านการสนับสนุนพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้าน
การวิจัย 2) การก�ำหนดมาตรการทางการด�ำเนินงานให้
ชัดเจนและปฏิบัติได้ทุกระดับ 3)การบริหารที่คล่องตัว
4) เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ควบคู่กับการวิจัยเพื่อสนับสนุนการสอน 5) ก� ำหนด
ปรั ช ญาที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งมี เ ป้ า หมาย และ
6) บุคลากรมีอิสระทางวิชาการ มีการก�ำหนดภารกิจ
ขจัดปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา ไปสู่มหาวิทยาลัย
ที่ มุ ่ ง เน้ น การวิ จั ย อั น ได้ แ ก่ งบประมาณที่ มี จ� ำ กั ด
การบริหารงบประมาณไม่คล่องตัวบุคลากรขาดความ
สนใจในการพัฒนาตนเอง ให้มคี วามสามารถทางการวิจยั
ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบรรยากาศทางวิชาการไม่เอื้อ
อ�ำนวยต่อการพัฒนาความรู้ใหม่

10. ข้อเสนอแนะ
10.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ผู ้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก ระดั บ
ต้องส�ำรวจวิเคราะห์องค์กรของตนเองว่า ปัจจัยทางการ
บริหาร เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุอปุ กรณ์ เทคโนโลยี
หลักสูตรการสอน ฯลฯ มีความพร้อมและสามารถพัฒนา
ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพได้
หรือไม่
2. ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับร่วมกัน
ก�ำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจยั
ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน เป้าหมาย
และกลยุทธ์ทกี่ ำ� หนดจากการมีสว่ นร่วมของทุกฝ่าย และ
สร้างยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนงานและโครงการ
มหาวิทยาลัยวิจัยให้เป็นรูปธรรม
3. การปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งองค์ ก ร
การบริหารงานวิจยั ให้มคี วามสัมพันธ์กบั การบริหารงาน
มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ พั น ธกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย
คณะกรรมการทั้งทางด้านการวิจัย วิชาการ บุคลากร
แผนและงบประมาณ จ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ต้ อ งมี ทิ ศ ทาง
เป้าหมายที่ชัดเจนโดยมุ่งสู่การเป้นมหาวิทยาลัยวิจัย
หรือมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ
4. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากร
ทุกระดับ ทุกสายงาน ที่สอดประสานกับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เข้าสู่มหาวิทยาลัยวิจัย ก�ำหนดกฎเกณฑ์
ระเบี ย บหรื อ มาตรการที่ พั ฒ นา รั ก ษา และแสวงหา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูง
5. กลไกการส่งเสริมขวัญก�ำลังใจของ
บุคลากรที่มีผลงานสร้างสรรค์ทั้งทางด้านวิชาการ วิจัย
การบริหารและการปฏิบัติงาน
10.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ศึ ก ษาศั ก ยภาพการบริ ห ารของ
มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงานที่สามารถพัฒนาไปสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
2. ศึ ก ษาติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
บริหารงานวิจยั ตามนโยบายและยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
วิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น เชิ ง เปรี ย บเที ย บกั บ
มหาวิทยาลัยวิจัย
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3. ศึกษาการน�ำนโยบายและยุทธศาสตร (10) ปิยะ กรกชจินตนาการ. 2549. “การพัฒนารูปแบบ
มหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย ไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ กรณี ม หาวิ ท ยาลั ย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคนิคศึกษา” วิทยานิพนธ์
ขอนแก่น
ครุศาสตร์ อุสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
(11) ผดุงชาติ สุวรรณวงศ์และไพฑูรย์ สินลารัตน์.
11. บรรณานุกรม
2542. “ทิศทางการปฏิรูปอุดมศึกษาจากผลการ
ประชุมระดับโลก”. เอกสารประกอบการสัมมนา
(1) กัญญนันทน์ ยุกต์แผน. 2010. “รูปแบบการพัฒนา
วิ ช าการสู ่ เ ส้ น ทางการปฏิ รู ป อุ ด มศึ ก ษาไทย
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย”. วิทยานิพนธ์
ครั้ ง ที่ 4 เรื่ อ ง ศตวรรษใหม่ อุ ด มศึ ก ษาไทย:
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บทเรียนจากการ ปฏิรปู อุดมศึกษานานาประเทศ,
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สภาพปั ญ หาการด� ำ เนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 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
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการวิจยั เชิงปริมาณ (quantitative research) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาสภาพปัญหา
การด�ำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหารและครู และเพือ่ เปรียบเทียบสภาพปัญหาการด�ำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ตามต�ำแหน่ง ขนาดสถานศึกษาและ
ประสบการณ์ ในการท�ำงานโดยศึกษาจากกลุม่ ตัวอย่าง คือผูบ้ ริหารโรงเรียนและครูผสู้ อนของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 12 ปีการศึกษา 2555 จ�ำนวน 357 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (questionnaire)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-independent test
และ F-test
ผลการศึกษาพบว่าสภาพปัญหาการด�ำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ทั้งในภาพรวมและรายด้านทั้ง 8 ด้านอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
โดยพบว่าปัญหาส�ำคัญอันดับหนึ่ง คือ งานด้านการจัดท�ำระบบบริหารสารสนเทศผลการทดสอบสมมติฐาน
สภาพปัญหาการด�ำเนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษา ของผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 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�ำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 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�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12, สภาพปัญหาการด�ำเนินงาน
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� ำคัญยิ่งในการ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพ ตามพระราชด�ำรัสของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานไว้ว่า “การศึกษา
เป็นปัจจัยส�ำคัญในการสร้างพัฒนาความรู้ ความคิด
ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล สังคม และ
บ้ า นเมื อ งใดให้ ก ารศึ ก ษาที่ ดี แ ก่ ป ระชาชนได้ อ ย่ า ง
ครบถ้วนพอเหมาะกับทุกๆด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้น
ก็ จ ะมี พ ลเมื อ งที่ มี คุ ณ ภาพซึ่ ง สามารถธ� ำ รงรั ก ษา
ความเจริ ญ มั่ น คงของประเทศชาติ ไ ว้ แ ละพั ฒ นาให้
ก้าวหน้าต่อไป” (กรมวิชาการ, 2540) ซึ่งสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ก� ำ หนดให้ บุ ค คลมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่าง
ทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย การจัดการศึกษา
อบรมของรัฐต้องค� ำนึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ประกอบกับพระราช
บั ญญั ติก ารศึ กษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก�ำหนดให้
การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ ความเจริญงอกงาม
ของบุ ค คลและสั ง คมเกิ ด การเรี ย นรู ้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ตลอดชีวติ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพือ่ พัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้และคุณธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ด�ำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
(กรมวิชาการ,2544)

เนื่องจากปัจจุบันการจัดการศึกษาไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของสังคมได้เท่าทีค่ วร (สัมฤทธิ์
กางเพ็ง, 2544) ซึ่งจะสังเกตได้จากกระแสโลกาภิวัฒน์
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว กระแสเรียกร้องทางสังคม
ที่รุนแรง ความขัดแย้งที่รุนแรงทั้งจากผู้ปกครอง ชุมชน
สังคมและหน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และหน่ ว ยงานอื่ น ๆที่ มี ค วามต้ อ งการให้ ก ารศึ ก ษา
มี คุ ณ ภาพสู ง ต้ อ งการให้ มี ก ารตรวจสอบมากขึ้ น
ผู ้ ป กครองต้ อ งการที่ จ ะรั บ รู ้ ว ่ า บุ ต รหลานของเขามี
คุณลักษณะตามที่ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมต้องการ
หรือไม่ และชุมชนยังต้องการความมัน่ ใจว่าโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานหรือไม่
อย่ า งไร ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ (สมศั ก ดิ์
สินธุระเวชญ์, 2542) ที่กล่าวว่าหลักการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นการพัฒนาคุณภาพให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนดไว้โดยรัฐก�ำหนดนโยบาย
การบริ ห ารงานวิ ช าการ งบประมาณ บุ ค ลากรและ
ทรัพยากรในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา รัฐสนับสนุนให้ผนู้ ำ� ชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษาและรัฐต้องควบคุมคุณภาพการศึกษา
มีระบบการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา จึ ง หมายถึ ง
กระบวนการหรือกลไกใดๆที่จะรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของ
การจัดการศึกษา ให้ได้มาตรฐานและมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง นับว่าเป็นระบบที่สร้างความมั่นใจต่อสังคม
ผู้ปกครอง ประชาชน และสถานประกอบการว่าด้วย
สถาบันการศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
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ผู ้ จ บการศึ ก ษามี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานที่ ก� ำ หนดไว้
(วีระยุทธ ชาตะกาญจน์, 2555) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
หลั ก การ และความส� ำ คั ญ ของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึ ก ษา ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พุทธศักราช 2542 ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 เน้นให้มีการปฏิบัติอย่างเป็น
ระบบและด� ำ เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยส่ ง เสริ ม ให้
หน่วยปฏิบัติ คือ สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาที่ยึด
สภาพปัญหา ความต้องการ และให้ความส�ำคัญกับการใช้
ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจัยหลักในการวางแผนร่วมกัน
ระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สถานศึกษาจะต้องมีการระดมสมอง
ในการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอก เพื่อให้ได้
ข้อสรุปในการพัฒนา การจัดการของสถานศึกษา ที่ตอบ
สนองความต้องการของบุคลากรภายในสถานศึกษา
ที่เป็นผู้ให้บริการและสอดคล้องกับความปรารถนาของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับบริการทางการศึกษา
สภาพปัญหาปัจจุบันด้านระบบบริหารจัดการ
ด้ า นคุ ณ ภาพของการจั ด การศึ ก ษาด้ า นหลั ก สู ต ร
สื่อ กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดผล
ประเมินผลและปัญหาเกี่ยวกับครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาว่าปัญหาด้านระบบบริหารจัดการเน้นการรวมศูนย์
อ�ำนาจไว้ในส่วนกลาง ขาดเอกภาพในลักษณะของภารกิจ
กระทรวงและกรมไม่สามารถประสานแผนนโยบายและ
งบประมาณในภาพรวมได้สิ่งส�ำคัญคือความไม่ต่อเนื่อง
ของนโยบายเนื่ อ งจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือ ง
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาท�ำให้ผเู้ รียน มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในระดับ
ชาติต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะความสามารถ
ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ปัญหา
ด้านหลักสูตรสื่อ กระบวนการเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผล เนื้อหาของหลักสูตรไม่สนองความต้องการ
ของผู้เรียน การเรียนการสอนมุ่งเน้นครูเป็นศูนย์กลาง
การวัดผลประเมินผลเน้นความจ�ำ ปัญหาเกี่ยวกับครู
และบุ ค ลากร ทางการศึ ก ษาบางส่ ว นยั ง ขาดความรู ้
ความสามารถ และทักษะในการจัดการเรียนการสอน
การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ผู้บริหารบางส่วน
ไม่ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษาอบรมให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งมี
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ประสิทธิภาพขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารและ
การจั ด การศึ ก ษา (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2542) จึ ง
สอดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พุทธศักราช 2542
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545
หมวด 6 มาตรา 47 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ก�ำหนด ให้มรี ะบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ ก ษาและระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายนอก
มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้
มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด�ำเนินอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท�ำ
รายงานประจ�ำปีเสนอหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและเปิ ด เผยต่ อ สาธารณะชนเพื่ อ น�ำ ไปสู ่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรับรอง
การประเมินภายนอก (พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 แก้ไข 2545)
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ได้ด�ำเนินการหลังจากที่ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 เป็นต้นมา แต่ปญ
ั หา
และอุปสรรคที่ส�ำคัญในกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานประการหนึง่ คือ ขาดทักษะ
การมี ส ่ ว นร่ ว ม ขาดการร่ ว มคิ ด ร่ ว มท� ำ ของครู แ ละ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอย่ า งทั่ ว ถึ ง เกี่ ย วกั บ กระบวน
การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ส�ำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,
2545) ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษา
วั น ทยา วงศ์ ศิ ล ปภิ ร มย์ และคณะ (2545)
ได้ ก ล่ า วถึ ง กระบวนการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบและ
ปรั บ ปรุ ง และการประเมิ น คุ ณ ภาพจากหน่ ว ยงาน
ภายนอกคือส� ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ) ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการ
ประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดการบริหารที่ เป็น
กระบวนการครบวงจร (PDCA) ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน
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คือ การวางแผน (Plan) ปฏิบัติตามแผน (Do) ตรวจสอบ
(Check) ปรับปรุง (Action) (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2543)
เพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ การปฏิ รู ป การศึ ก ษา
ในทศวรรษที่สอง และให้เชื่อมโยงการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา
การอุดมศึกษา และการประกันคุณภาพภายนอก จึงได้มี
การประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. 2553 แทน
กฎกระทรวงฉบับเดิม (พ.ศ. 2546) ซึ่งได้มีการน�ำไป
ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เรียบร้อยแล้ว
ดังนัน้ สถานศึกษาทุกแห่งต้องพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยสร้างกลไก
หรือกระบวนการในการบริหารจัดการศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพ
และได้ ม าตรฐานตาม ที่ ก� ำ หนดด้ ว ยแนวคิ ด ของ
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ว่าการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นกระบวนการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจ
และเป็นหลักประกันต่อผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม
ว่ า สถานศึ ก ษาสามารถจั ด การศึ ก ษาได้ มี คุ ณ ภาพ
มาตรฐานผู้ส�ำเร็จการศึกษาต้องมีความรู้ ความสามารถ
และคุณลักษณะต่าง ๆ ตามหลักสูตรก�ำหนดและสังคม
ต้องการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542)
จากรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนระดับประเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2554 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย
24.18 คะแนน รายวิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลีย่ 29.17
คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย 16.19 คะแนน
ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาคณิตศาสตร์
มีคะแนนเฉลีย่ 14.99 คะแนน วิชาวิทยาศาสตร์มคี ะแนน
เฉลี่ย 30.90 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ 19.22 คะแนน
(สถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ , 2554) ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
เขต 12 นครศรีธรรมราช พัทลุง ที่ผลการสอบในรายวิชา
ดังกล่าวต�ำ่ กว่าเกณฑ์ จะเห็นได้วา่ ผลการประเมินดังกล่าว
ยังคงเป็นปัญหาอยู่ดังนั้นครู ผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องมี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนและการบริหาร
จั ด การโดยใช้ ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพเพื่ อ ผลั ก ดั น
ให้มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง

สภาพปัญหาการด�ำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 12

ผู ้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาสภาพปั ญ หาและ
การด�ำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาและครู ผู ้ ส อนสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 โดยใช้หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินตามกรอบกระทรวงศึกษาธิการเพื่อรับ
การประเมินจากภายนอกคือส�ำนักงานรับรองการประเมิน
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ)
ซึ่งจะน�ำไปสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั ญ หาการด� ำ เนิ น งาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 12
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัญหาการด�ำเนินงาน
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 12
ตามต�ำแหน่ง ขนาดสถานศึกษาและประสบการณ์ในการ
ท�ำงาน

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้
คือ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ในโรงเรียนสังกัด
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 12 จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช พัทลุง ปีการศึกษา 2555 จ�ำนวน
4,622 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้ก�ำหนดตัวอย่าง ตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน
(Krejcieand Morgan,1970) ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน
357 คน จากนั้นจึงใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified
Random Sampling) ตามตั ว แปร ต� ำ แหน่ ง และ
ประสบการณ์ในการท�ำงานแล้วสุ่มแบบง่าย (Random
Sampling) โดยวิธีจับฉลาก
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4. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีค้ อื แบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อค�ำถามที่เกี่ยวกับข้อมูลของ
ผู ้ ต อบแบบสอบถามมี ลั ก ษณะเป็ น แบบตรวจสอบ
รายการ เกี่ยวกับ ต�ำแหน่ง ขนาดของสถานศึกษา และ
ประสบการณ์ในการท�ำงาน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับกระบวนการ
พั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 12 แบบสอบถามมีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ

5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ร ะดั บ ปั ญ หาการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 12 รวมทั้งเปรียบเทียบสภาพปัญหา
การด� ำ เนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาตามความคิดเห็นของครู ผู้บริหาร
สถานศึ ก ษา และประสบการณ์ ก ารท� ำ งาน จากนั้ น
วิเคราะห์ข้อมูล
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โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป (SPSS 17) และ
ใช้ค่าสถิติ ดังนี้
1. ค่าร้อยละ (Percentage)
2. ค่าเฉลี่ย (Mean)
3. ความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4. ค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟา (Alpha-Coefficient)
5. การทดสอบที (t-test)
6. การทดสอบเอฟ (F-test หรือ One-way
ANOVA)

6. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. สภาพปัญหาการด�ำเนินงานการประกัน
คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 พบว่า
สภาพปัญหาการด�ำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์
ปานกลาง (X =2.73) โดยพบว่าการด�ำเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2553
ในด้านต่างๆทั้ง 8 ด้านล้วนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางทั้งสิ้น
โดยมีล�ำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย
ดั ง แสดงในตารางที่ 1 สภาพปั ญ หาการด�ำ เนิ น
งานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ประเด็นพิจารณา
ด้านการจัดท�ำระบบบริหารสารสนเทศ
ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ด้านการจัดท�ำรายงานประจ�ำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
ด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ด้านการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ด้านการจัดท�ำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีม่ งุ่ สูค่ ณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
ด้านการก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ภาพรวม

3.04
2.73

S.D.
0.41
0.44

ความหมาย
ปานกลาง
ปานกลาง

2.72

0.45

ปานกลาง

2.77
2.69
2.64
2.63
2.58
2.73

0.47
0.45
0.45
0.50
0.50
0.37

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

X
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เมื่อพิจารณาทีละประเด็นในแต่ละด้านพบว่า
1. งานด้านการก�ำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาซึ่งพบว่าภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
(X =2.58) นัน้ มีประเด็นทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุดเป็นอันดับหนึง่
คือผู้ปกครอง ชุมชนขาดการส่วนร่วมในการวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา
( X =2.68) ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุดเป็นอันดับ
หนึ่งคือเรื่องครูและบุคลากรขาดความตระหนักในการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (X = 2.52)
2. งานด้ า นการจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาทีม่ งุ่ สูค่ ณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
ซึ่ ง พบว่ า ภาพรวมอยู ่ ใ นเกณฑ์ ป านกลาง ( X =2.63)
มีประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งคือผู้บริหาร
ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดท�ำแผน
กลยุทธ์ (X =2.72) ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุดเป็น
อันดับหนึ่งคือเรื่องการก�ำหนดบทบาทหน้าที่บุคลากร
ทุกคนรับผิดชอบและด�ำเนินงานตามแผน (X =2.55)
3. งานด้ า นการจั ด ท� ำ ระบบบริ ห าร
สารสนเทศซึ่ ง พบว่ า ภาพรวมอยู ่ ใ นเกณฑ์ ป านกลาง
(X =3.04) มีประเด็นทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุดเป็นอันดับหนึง่ คือ
ชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็น
คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ( X =3.17)
ส่ ว นประเด็ น ที่ มี ค ่ า เฉลี่ ย ต�่ ำ ที่ สุ ด เป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง คื อ
เรือ่ งการจัดโครงสร้างการบริหารงานทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนา
ระบบประกันคุณ (X =2.95)
4. งานด้ า นการด� ำ เนิ น งานตามแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาซึง่ พบว่าภาพรวม
อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ( X =2.64) มีประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดเป็นอันดับหนึง่ คือมีการประสานแผนการปฏิบตั งิ าน
ระหว่างฝ่าย งานที่เกี่ยวข้องก่อนด�ำเนินการปฏิบัติงาน
(X =2.70) ส่วนประเด็นทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�่ำทีส่ ดุ เป็นอันดับหนึง่
คือเรื่องการนิเทศ ก�ำกับ ติดตาม รายงาน การด�ำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนที่ก�ำหนดไว้ (X =2.61)
5. งานด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจ
สอบคุณภาพการศึกษาซึ่งพบว่าภาพรวมอยู่ในเกณฑ์
ปานกลาง ( X =2.73) มีประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็น
อันดับหนึ่งคือมีการตรวจสอบ ประเมินและรายงาน
ผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษาตามกรอบที่ก�ำหนด

สภาพปัญหาการด�ำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 12

ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X =2.78) ส่วนประเด็น
ที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคือเรื่องการติดตาม
ตรวจสอบ การเรียนรู้ ความก้าวหน้า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน (X =2.69)
6. งานด้ า นการจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ซึ่ ง พบว่ า ภาพรวมอยู ่ ใ นเกณฑ์ ป านกลาง ( X =2.72)
มี ป ระเด็ น ที่ มี ค ่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด เป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง คื อ มี ก าร
ประเมินคุณภาพผู้เรียนในปีสุดท้ายของทุกระดับชั้น
( X =2.79) และมี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตาม
มาตรฐานที่ ก� ำ หนดครอบคลุ ม ทุ ก ด้ า น ( X = 2.79)
ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคือเรื่อง
การประเมินผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนโดยใช้แบบทดสอบ
มาตรฐานระดับชาติ ( X = 2.68) การประเมินตนเอง
โดยใช้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
(X =2.68) และการน�ำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกๆ ด้าน (X =2.68)
7. งานด้านการจัดท�ำรายงานประจ�ำปีที่
เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึง่ พบว่าภาพรวมอยู่
ในเกณฑ์ปานกลาง (X =2.77) มีประเด็นทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด
เป็นอันดับหนึ่งคือมีคณะกรรมการสรุปผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อรายงานคุณภาพ
(X =2.80) ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง
คือเรื่องการจัดท�ำรายงานประจ�ำปีที่ระบุความส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X =2.70)
8. งานด้านการจัดให้มกี ารพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องซึ่งพบว่าภาพรวมอยู่ในเกณฑ์
ปานกลาง ( X = 2.69) มีประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็น
อั น ดั บ หนึ่ ง คื อ มี ก ารวิ เ คราะห์ ส าเหตุ ข องปั ญ หาและ
ติดตามแก้ไขอย่างเป็นปัจจุบนั ( X =2.80) ส่วนประเด็นที่
มีคา่ เฉลีย่ ต�ำ่ ทีส่ ดุ เป็นอันดับหนึง่ คือเรือ่ งการวางแผนการ
ประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม
(X =2.59)
2. ผูบ้ ริหารและครูผสู้ อนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการด� ำเนินงานในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกัน
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เมื่อใช้สถิติ t-independent test ทดสอบความ
แตกต่ า งระหว่ า งระดับความคิดเห็นต่อสภาพปัญหา
การด�ำเนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษา ของ
ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ทีร่ ะดับ
นัยส�ำคัญ .05 พบว่าระดับความคิดเห็นต่อสภาพปัญหา
การด�ำเนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษา ของ
ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 12
ไม่แตกต่างกันเมื่อตัวแปรต�ำแหน่งแตกต่างกัน
3. ผูบ้ ริหารและครู ทีป่ ฏิบตั งิ านในสถานศึกษา
ที่มีขนาดแตกต่างกันและมีประสบการณ์ในการท�ำงาน
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการด�ำเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกัน
3.1 ผู ้ บ ริ ห ารและครู ที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
สถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
สภาพปัญหาการด�ำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
แตกต่างกัน
เมือ่ ใช้สถิติ F-test ทดสอบทีร่ ะดับนัยส�ำคัญ
0.05 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อสภาพ
ปัญหาการด�ำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ผูบ้ ริหารและครูแตกต่างกันเมือ่ ตัวแปรขนาดสถานศึกษา
แตกต่ า งกั น เมื่ อ น� ำ ผลไปทดสอบหาค่ า LSD พบว่ า
ผูบ้ ริหารและครูทมี่ าจากสถานศึกษาทีม่ ขี นาดแตกต่างกัน
ทัง้ เล็กกลาง ใหญ่ ใหญ่พเิ ศษมีระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับ
ต่อสภาพปัญหาการด�ำเนินงานในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 แตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยทั้งในภาพรวมและ
การด�ำเนินงาน รายด้านทัง้ แปดด้านคือ ด้านการก�ำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการจัดท�ำแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งสู่คุณภาพ
ตามมาตรฐาน ด้านการจัดท�ำระบบบริหารสารสนเทศ
ด้านการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึ ก ษา ด้ า นการจั ด ให้ มี ก ารติ ด ตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการ
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จัดท�ำรายงานประจ�ำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในและด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนือ่ ง พบว่าโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ทีเ่ ป็นสถานศึกษา
ที่มีขนาดเล็กจะมีสภาพปัญหาการด�ำเนินงานในการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาสู ง ที่ สุ ด รองลงมาคื อ
สถานศึกษาทีม่ ขี นาดกลาง และขนาดใหญ่ ส่วนโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 ที่เป็นสถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหา
การด�ำเนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษาน้อยทีส่ ดุ
3.2 ผู ้ บ ริ ห ารและครู ที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
สถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการท�ำงานแตกต่างกัน
มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ สภาพปั ญ หาการด� ำ เนิ น งาน
การประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกัน
พบว่าผลการเปรียบเทียบโดยใช้สถิติ F-test
ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญ 0.05 พบว่าระดับความคิดเห็นต่อสภาพ
ปัญหาการด�ำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเมื่อ
ตัวแปรประสบการณ์ในการท�ำงานแตกต่างกันในภาพ
รวมของผู้บริหารและ ครูไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณา
รายด้ า นพบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ สภาพปั ญ หา
การด�ำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการ
ก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาด้านการจัดท�ำ
ระบบบริหารสารสนเทศ ด้านการจัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและด้านการจัดให้มีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือ่ งแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 เมือ่ ตัวแปรประสบการณ์
ในการท�ำงานแตกต่างกันเมื่อน�ำไปทดสอบด้วยหาค่า
LSD พบว่า
ด้ า นการก� ำ หนดมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา
ผู้ที่มีอายุการท�ำงานน้อยคือในช่วง 5-10 ปีจะมี
ปัญหาการด�ำเนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ด้านการก�ำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาน้อยกว่าผู้ที่มีอายุการท�ำงาน
นานเกินกว่า 15 ปี แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
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ด้านการจัดท�ำระบบบริหารสารสนเทศ
ผูท้ มี่ อี ายุการท�ำงานในช่วง 11-15 ปี จะมีปญ
ั หา
การด� ำ เนิ น งานในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ด้านการจัดท�ำระบบบริหาร
สารสนเทศมากกว่าผู้ที่มีอายุ การท�ำงานนานกว่า 15 ปี
แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา
ผูท้ มี่ อี ายุการท�ำงานในช่วง 11-15 ปี จะมีปญ
ั หา
การด� ำ เนิ น งานในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ด้านการจัดให้มกี ารติดตาม
ตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษา น้ อ ยกว่ า ผู ้ ที่ มี อ ายุ
การท� ำงานนานกว่า 15 ปี แตกต่างอย่างมีนัยส� ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
ผูท้ มี่ อี ายุการท�ำงานในช่วง 11-15 ปี จะมีปญ
ั หา
การด� ำ เนิ น งานในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ด้านการจัดให้มีการพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งมากกว่ า ผู ้ ที่ มี อ ายุ
การท� ำงานนานกว่า 15 ปี แตกต่างอย่างมีนัยส� ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05

7. สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่องสภาพปัญหาการด�ำเนินงาน
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 12 นี้
มี ป ระเด็ น หนึ่ ง ที่ พ บว่ า น่ า สนใจคื อ สภาพปั ญ หา
การด�ำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2553 ของสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ทั้งใน
ภาพรวมและรายด้านทั้ง 8 ด้าน คือ ด้านการก�ำหนด

สภาพปัญหาการด�ำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 12

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการจัดท�ำแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งสู่คุณภาพ
ตามมาตรฐาน ด้านการจัดท�ำระบบบริหารสารสนเทศ
ด้านการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึ ก ษา ด้ า นการจั ด ให้ มี ก ารติ ด ตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการ
จัดท�ำรายงานประจ�ำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในและด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนือ่ งล้วนอยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง โดยพบว่าปัญหา
ส�ำคัญอันดับหนึง่ ของการด�ำเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน คือ งานด้านการจัดท�ำระบบบริหาร
สารสนเทศรองลงมาคือ งานด้านการจัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา อันดับสามคือ งานด้าน
การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ส่วนปัญหาทีส่ ำ� คัญน้อยทีส่ ดุ
คือ งานด้านการก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับงานของไพสันติ์ ศรีแปง (2550) ที่พบ
ปัญหาในงานด้านการจัดท�ำฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
และงานวิจัยของกุศล เทพศิริ (2550) ที่พบว่าปัญหา
ส�ำคัญอันดับหนึง่ คืองานด้านการจัดท�ำระบบสารสนเทศ
เช่นเดียวกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าระดับความคิด
เห็ น ต่ อ สภาพปั ญ หาการด� ำ เนิ น งานในการประกั น
คุณภาพการศึกษา ของผูบ้ ริหารและครูผสู้ อนในโรงเรียน
มั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ไม่แตกต่างกันเมื่อตัวแปรต�ำแหน่ง
แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากส่วนใหญ่ผู้บริหาร
ในสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 12 มี ห น้ า ที่ เ ป็ น ครู ผู ้ ส อนด้ ว ยและ
สิ่งแวดล้อมในบริบทของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โดยรวมมีสภาพ
ใกล้เคียงกันมากจึงท�ำให้ประสบการณ์ต่างๆ ที่ครูและ
ผู้บริหารรับทราบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ จึงไม่
แตกต่างกัน
ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานทีพ่ บว่าขนาดของ
โรงเรียนทีแ่ ตกต่างกันนัน้ มีสภาพปัญหาการด�ำเนินงานการ
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ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 12
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยสถานศึกษา
ที่ มี ข นาดเล็ ก กว่ า มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี ป ั ญ หามากกว่ า
สถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่กว่า โดยสถานศึกษาที่มีขนาด
ใหญ่พิเศษมีปัญหาการด�ำเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาน้อยทีส่ ดุ ซึง่ งานวิจยั ของอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์
(2552) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับสถานศึกษาขนาดเล็กไว้
ว่า “สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็กแบบรวมเรียนค่อนข้างจะเป็นปัจจัยเอื้อและเป็น
โอกาสโดยเฉพาะด้านสังคมวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี
และด้ า นการเมื อ งและกฎหมาย มี ค วามสอดคล้ อ ง
เชื่ อ มโยงของการมี ส ่ ว นร่ ว มในชุ ม ชน และการใช้
นวั ต กรรมเทคโนโลยี แ หล่ ง เรี ย นรู ้ ใ นท้ อ งถิ่ น โดยมี
กฎหมายทางการศึ ก ษาหลายฉบั บ ที่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ
สนับสนุนแต่มปี จั จัยทีเ่ ป็นอุปสรรคคือ ในด้านเศรษฐกิจ
ที่ทุกภาคส่วนยังไม่สามารถที่จะสนับสนุนงบประมาณ
ด้านการศึกษาแก่นักเรียนทุกด้านอย่างพอเพียงและยังมี
จุดอ่อนเกี่ยวกับการขาดบุคลากรที่มีความรู้ความถนัด
ในวิชาเอก” นอกจากนี้จากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่า
สถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก ในสั ง กั ด มี ร ะบบการจั ด การ
สารสนเทศที่ไม่ดีจึงน่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้
มี ป ั ญ หาในการด� ำ เนิ น งานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน อย่างไรก็ตาม Bugg (2000) เห็นว่า
แม้ จ ะเป็ น โรงเรี ย นขนาดเล็ ก หรื อ โรงเรี ย นในชนบท
ก็สามารถใช้กระบวนการประกันคุณภาพเพื่อเป็นการ
กระตุ้นการพัฒนาโครงสร้างการบริหารให้ดีกว่าเดิมได้
เมือ่ ตัวแปรประสบการณ์ในการท�ำงานแตกต่างกัน
พบว่าในภาพรวมผูบ้ ริหารและครูมรี ะดับความคิดเห็นต่อ
สภาพปัญหาการด�ำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ไม่ แ ตกต่ า งกั น แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นพบว่ า ระดั บ
ความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการด�ำเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาด้านการก�ำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาด้านการจัดท�ำระบบบริหารสารสนเทศ
ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องแตกต่างกัน ทั้งนี้ พบว่างานด้านการก�ำหนด
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มาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษานั้ น ผู ้ ที่ มี อ ายุ
การท� ำ งานน้ อ ยคื อ ในช่ ว งไม่ เ กิ น 10 ปี จ ะมี ป ั ญ หา
การด�ำเนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษาน้อยกว่า
ผู้ที่มีอายุการท�ำงานนานเกินกว่า 15 ปี ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะเป็นคนรุน่ ใหม่ทไี่ ด้รบั การศึกษาและข้อมูลเกีย่ วกับ
การก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
ข้อมูลของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวง พ.ศ. 2553 มามากกว่ า คนรุ ่ น เก่ า ส่ ว น
ด้านการจัดท�ำระบบบริหารสารสนเทศ พบว่าผู้ที่มีอายุ
การท�ำงานในช่วง 11-15 ปี จะมีปัญหาการด�ำเนินงาน
ในการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
มากกว่าผู้ที่มีอายุการท�ำงานนานกว่า 15 ปี นั้นเป็นเรื่อง
ทีน่ า่ สนใจเพราะสะท้อนให้เห็นว่าในขณะนีค้ นรุน่ เก่าได้
หันมาให้ความส�ำคัญกับระบบบริหารสารสนเทศมากขึน้
ส่วนผู้ที่มีระยะเวลาการท� ำงานในช่วง 11-15 ปีนั้น
อาจมี ภ าระงานมากเพราะเป็ น ระยะกลางๆ ของ
การท�ำงานท�ำให้หน้าที่และความรับผิดชอบมีมากขึ้น
จึ ง มี เ วลาให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การจั ด ระบบบริ ห าร
สารสนเทศน้อยกว่าทุกกลุ่ม เช่นเดียวกับงานด้านการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการจัดให้มีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ จากการทดลอง
วิเคราะห์แจกแจงข้อมูล (cross tab) สะท้อนให้เห็นว่าผูท้ ี่
มีอายุการท�ำงานนานกว่า 15 ปีจะอยู่ในระดับบริหาร
เป็นสัดส่วนมากกว่าผู้ที่มีระยะเวลาการท�ำงานในช่วง
11-15 ปี ดังนั้น นอกเหนือจากความกระตือรือร้นของ
ผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์การท�ำงานนานแล้วเหตุผลอีกประการ
หนึ่ ง อาจเป็ น เพราะภาระหน้ า ที่ ห ลั ก ของผู ้ ที่ มี อ ายุ
การท�ำงานนานกว่า 15 ปี อาจมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับการท�ำงานด้านการจัดท�ำระบบบริหารสารสนเทศ
ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการจัด
ให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องมากกว่า
ผู้ที่มีระยะเวลาการท�ำงานในช่วง 11-15 ปี
ข้อเสนอแนะ
ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส� ำคัญกับ
การด� ำ เนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน

สภาพปัญหาการด�ำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 12
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โดยเฉพาะงานด้านการจัดท�ำระบบบริหารสารสนเทศ
ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และงานด้าน
การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให้ ม ากขึ้ น โดยควรมี ก าร
ติดตามประเมินผลเพื่อตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและ
แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ ซึ่งการศึกษา
ดังกล่าวนอกเหนือจากได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหา
และแนวทางในการแก้ไขปัญหา ยังเป็นแนวทางหนึ่งใน
การประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบและเข้าใจมากยิ่งขึ้น อาจท�ำให้ได้รับความร่วมมือ
ในการด�ำเนินงานมากขึน้ กว่าปัจจุบนั และ ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 12 ควรให้ความส�ำคัญ
กับการช่วยเหลือสถานศึกษาขนาดเล็กในการด�ำเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวง พ.ศ. 2553 ให้มากขึ้น เพื่อช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหาทีส่ ถานศึกษาอาจก�ำลังประสบอยูใ่ นปัจจุบนั
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา
เขต 12 ควรศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ สภาพปั ญ หาเชิ ง ลึ ก
ในการด�ำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2553 ของสถานศึกษา
ขนาดเล็ ก ในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) เพื่อหา
ปั ญ หา แนวทางช่ ว ยเหลื อ และวิ ธี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาที่
สถานศึกษาต้องประสบอยู่ในปัจจุบัน และควรศึกษา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา
ในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและด้านการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและงานด้านการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป

8. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุ ณ ผู ้ อ� ำ นวยการนิ วั ฒ น์ พู ล จั น ทร์
ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย นควนขนุ น ผู ้ อ�ำ นวยการอนั น ต์
หนูพฒ
ั น์ ผูอ้ ำ� นวยโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ และ
รองผูอ้ ำ� นวยการไพรัช ขวัญศรี รองผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน
พั ทลุ ง ที่ ได้ ใ ห้ ค วามกรุ ณ าในการตรวจสอบเครื่ องมื อ
ในการวิจัย
ขอบคุณ คุณโชคชัย มาละมัย เจ้าหน้าที่งาน
วิทยบริการโรงเรียนควนขนุนที่ได้ให้ความอนุเคราะห์
ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 12
และขอบคุณเพือ่ นๆนักศึกษาทุกท่านตลอดจน
เจ้าหน้าที่ประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ที่ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ในการจัด
ท�ำงานวิจัย ให้ข้อมูลและให้ความช่วยเหลือทุกท่าน
ที่ท�ำให้งานวิจัยฉบับนี้ประสบความส� ำเร็จ ตลอดจน
ผู้ที่ไม่ได้เอ่ยนามขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

9. เอกสารอ้างอิง
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

งานวิจัยฉบับนี้ส�ำเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์
ช่วยเหลือแนะน�ำเป็นอย่างดีจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (6)
ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ ประธานที่ปรึกษา ดร.รอยพิพ์ใจ
เพชรกุล ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง ดร.สุรพงศ์ เอือ้ ศิรพิ รฤทธิ์
กรรมการทีป่ รึกษา ทุกท่านทีใ่ ห้คำ� แนะน�ำและ ท�ำให้งาน
วิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

วิชาการ, กรม. 2544. หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2544. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ ฯ.
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กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์. 2542. เอกสารการประชุม
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ตัวชี้วัดความส�ำเร็จตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินงาน
ที่เป็นเลิศ
Key Performance indicatiors for Education Criteria for performance
Excellence
ภาวนา กิตติวิมลชัย
ส�ำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
pawana@kku.ac.th,043-202192
1

บทคัดย่อ
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์คอื 1)  กำ� หนดตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์ (KPIs)  การด�ำเนินตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
การศึ ก ษาเพื่ อ การด� ำเนินงานที่เป็นเลิศ 2) ศึกษาปั ญ หาและอุ ป สรรคในการน� ำ เอาเกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
เพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศไปสู่การปฏิบัติ 3) ก�ำหนดกลยุทธ์และแนวทางในการน�ำเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศไปสู่การปฏิบัติอย่างได้ผล  ผลจากการวิจัยสามารถจ�ำแนกตัวชี้วัดผลลัพธ์ (KPIs)  
การด�ำเนินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)  ออกเป็น  6 ด้าน  จ�ำนวน 77 ตัวชี้วัด
ได้แก่ 1) ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน  ก�ำหนดตัวชี้วัดที่ส�ำคัญได้จ�ำนวน 11 ตัวชี้วัด  2) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้น
ลูกค้า ก�ำหนดตัวชี้วัดที่ส�ำคัญได้จ�ำนวน 10 ตัวชี้วัด  3)  ผลลัพธ์การด�ำเนินการด้านงบประมาณ การเงินและตลาด
ก�ำหนดตัวชี้วัดที่ส�ำคัญได้จ�ำนวน 14 ตัวชี้วัด  4) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน ก�ำหนดตัวชี้วัดที่ส�ำคัญได้
จ�ำนวน 15 ตัวชี้วัด  5) ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ ก�ำหนดตัวชี้วัดที่ส�ำคัญได้ 15 ตัวชี้วัด  6) ผลลัพธ์
ด้านภาวะผู้น�ำ  ก�ำหนดตัวชี้วัดที่ส�ำคัญได้จ�ำนวน  12 ตัวชี้วัด    
ปัญหาและอุปสรรคในการน�ำเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศไปสู่การปฏิบัติ
จ�ำแนกเป็นออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านผูบ้ ริหาร ทีย่ งั ไม่เห็นความส�ำคัญของการประกันคุณภาพ ขาดการพัฒนา
และปรับปรุงตามผลการประเมิน  ขาดการก�ำกับติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง   ขาดทีมงานทีม่ ปี ระสบการณ์
ในการจัดการระบบคุณภาพ ไม่มคี วามรูด้ า้ นระบบคุณภาพ และมุง่ เน้นคะแนนมากกว่าการปรับปรุง (2) ด้านคณาจารย์  
ไม่ได้รับการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) อย่างทั่วถึงท�ำให้ไม่เข้าใจเกณฑ์
ไม่สามารถน�ำไปปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนตามเกณฑ์   ไม่มีเวลา/ภารกิจเยอะ ไม่เห็นความส�ำคัญของเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) (3) ด้านผู้ปฏิบัติงาน  ขาดประสบการณ์ในการบริหาร เปลี่ยนตัว
ผู้รับผิดชอบ ขาดความเข้าใจในกระบวนหลักที่ส�ำคัญ ไม่มีอ�ำนาจในการตัดสินใจท�ำให้ต้องรอรับค�ำสั่ง ไม่เคยได้รับ
การฝึกอบรม (4) ด้านนโยบาย  ไม่เข้มงวดและเอาจริง ไม่มีบทลงโทษส�ำหรับผู้ไม่ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง  มีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยมาก (5) ด้านงบประมาณ  ไม่มีงบประมาณสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพขาดงบประมาณ
สนับสนุนในการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ
(EdPEx) มหาวิทยาลัยเพิ่มงานแต่ไม่เพิ่มงบประมาณให้ไม่มีแรงจูงใจด้านงบประมาณ (6) ด้านเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) มีเนื้อหาและขั้นตอนการปฏิบัติที่มากเกินไป มีศัพท์เทคนิคที่ต้อง
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ตีความหมายตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)  เกณฑ์บางหัวข้อไม่สามารถปฏิบัติ
ได้เนื่องจากไม่สอดคล้องกับบริบทองค์กร ขาดตัวอย่างที่ดีในการน�ำไปปฏิบัติ
กลยุทธ์ในการน�ำเอาน�ำเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศไปสู่การปฏิบัติที่ส�ำคัญ
ได้แก่  1) การให้ความรู้ (Knowledge)   2) การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ
(EdPEx) อย่างตรงไปตรงมาและจัดท�ำแผนปรับปรุง  3) จัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด�ำเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 4) จัดตั้งทีมที่ปรึกษา  5) การจัดการความรู้และค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดี    6) การสร้างแรงจูงใจ  การยกย่องเชิดชูให้รางวัลหน่วยงานที่พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ (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�ำเนินงานที่เป็นเลิศ, ปัญหา
Keywords: Key performance Indicators, Education Criteria for Performance  Excellence, problem
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1. บทน�ำ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษาให้ ไ ด้ ม าตรฐานระดั บ สากล และยกระดั บ
การประกั น คุ ณ ภาพด้ ว ยการน� ำ เอาเกณฑ์ ก ารพั ฒ นา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้เป็น
แนวทางในการยกระดับคุณภาพของสถาบัน คณะและ
ระดับหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2549  จนกระทั่งปี พ.ศ. 2552  
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีความ
มุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ไทยให้ ทั ด เที ย มและได้ รั บ การยอมรั บ ในระดั บ สากล
จึงได้น�ำเอาเครื่องมือพัฒนาคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับสากลว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่
ความเป็ น เลิ ศ นั่ น คื อ เกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ
การด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ : EdPEx (Education criteria for  
performance  Excellence)  มาเป็นกรอบในการบริหาร
จัดการการศึกษาของอุดมศึกษาไทย โดยมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการพัฒนาเกณฑ์การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
โดยการแปลและเรี ย บเรี ย งเกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
เพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ (2009-2010 The Baldrige  
National Quality Program : Education criteria for
performance   Excellence) โดยมุ ่ ง หวั ง ให้ ส ถาบั น
อุดมศึกษาใช้เป็นคูม่ อื และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา  

(ที่มา: คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ
2552-2553, ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)   

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นความส�ำคัญ
ของการพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศ จึงได้เข้าร่วม

119

โครงการน� ำ ร่ อ งเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพสู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 15 แห่ง ได้แก่ (1) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (4) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี (6) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (7) มหาวิทยาลัย
นเรศวร (8) มหาวิทยาลัยมหิดล (9)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต (10) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (11) มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ น ทร์ (12)มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
(13) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (14) มหาวิทยาลัยแม่โจ้  และ
(15) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระยะแรกของการเข้าร่วม
โครงการพัฒนาคุณภาพสูค่ วามเป็นเลิศด้วยเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
การศึกษาเพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) นั้น
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะท�ำงานและผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความรูด้ า้ นเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การด�ำเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx) เพือ่ ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์
ให้กับผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย  คณะวิชาและ
หน่วยงาน และประเมินตนเองตามเกณฑ์ฯเพื่อน�ำเอาผล
การประเมินไปจัดท�ำแผนพัฒนาและปรับปรุงผลการ
ด�ำเนินงานสูค่ วามเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด ขณะเดียวกัน
ก็พฒ
ั นาศักยภาพของผูต้ รวจประเมินคุณภาพภายในและ
บุคลากรทุกระดับไปพร้อมๆกัน  ตลอดระยะเวลา 3 ปี
(2552-2554) ของการน�ำเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพือ่ การด�ำเนินงานทีเ่ ป็นเลิศไปปฏิบตั ิ ส่งผลให้คณะวิชา
และหน่ ว ยงานมี ผ ลการด� ำ เนิ น งานที่ ดี ขึ้ น เป็ น ล� ำ ดั บ
(รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะและหน่วยงาน
ปีการศึกษา 2552-2554 และผลการปฏิบัติราชการของ
คณะและหน่วยงานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554)  
แม้ว่าในภาพรวมของการน�ำเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพือ่ การด�ำเนินงานทีเ่ ป็นเลิศมาใช้เป็นกรอบในการบริหาร
จัดการคุณภาพการศึกษาและมีพัฒนาการด้านผลการ
ด�ำเนินงานที่ดีขึ้นเป็นล�ำดับ แต่ในการน�ำเอาเกณฑ์ฯ
ดังกล่าวมาใช้ก็พบว่ามีปัญหาที่ส�ำคัญ  2 ประการคือ
1. ความเข้าใจเนื้อหาของเกณฑ์คุณภาพการ
ศึกษาเพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ที่แตกต่างกัน  
2. คณะวิ ช าแสดงผลลั พ ธ์ ก ารด� ำ เนิ น งาน
ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การด�ำเนินงาน
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ทีเ่ ป็นเลิศ (EdPEx)  และไม่สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิผล
การปฏิบตั งิ านทีม่ งุ่ สูค่ วามเป็นเลิศและการปรับปรุงอย่าง
ก้าวกระโดด (สรุปผลการสัมมนาผูต้ รวจประเมินคุณภาพ
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น) คณะวิชามีข้อจ�ำกัดและ
ขาดประสบการณ์ในการมองหาหรือก�ำหนดตัวชี้วัดผล
ลั พ ธ์ ก ารด� ำ เนิ น งานตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
เพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) รวมทั้งการยึดติด
กับตัวบ่งชี้คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) และ
ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ท�ำให้
ละเลยตัวชีว้ ดั ทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะพัฒนาคณะวิชาสูค่ วามเป็นเลิศ
และการเที ย บเคี ย งกั บ คู ่ แ ข่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกประเทศ  

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 ก�ำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ (KPIs)  การด�ำเนิน
ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การด�ำเนินงาน ทีเ่ ป็นเลิศ  
(EdPEx)     
2.2 ศึ ก ษาปั ญ หาและอุ ป สรรคในการน�ำ เอา
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ
(EdPEx) ไปสู่การปฏิบัติ
2.3 ก�ำหนดกลยุทธ์และแนวทางในการน�ำเอา
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ
(EdPEx) ไปสู่การปฏิบัติ อย่างได้ผล   

3. วิธีการด�ำเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย
ผู้บริหารคณะวิชา คณาจารย์ บุคลากรผู้ที่ปฏิบัติงาน
ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพ   ผู ้ ต รวจประเมิ น คุ ณ ภาพ
รวม 315 คน  
3.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)  ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึน้ จ�ำแนกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ (1) ผลลัพธ์ดา้ นผูเ้ รียน
(2) ผลลั พ ธ์ ด ้ า นการมุ ่ ง เน้ น ลู ก ค้ า (3) ผลลั พ ธ์ ด ้ า น
งบประมาณ การเงินและตลาด (4) ผลลัพธ์ด้านการ

มุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (5) ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลองค์กร
(6) ผลลัพธ์ด้านการน�ำองค์กร
3.3 การรวบรวมข้อมูล ใช้วธิ กี ารส่งแบบสอบถาม
ไปยังกลุ่มตัวอย่าง 315 คน และการสัมภาษณ์ตัวแทน
คณบดี   ตัวแทนคณาจารย์ ตัวแทนคณะกรรมการตรวจ
ประเมินและตัวแทนบุคลากร รวม 20 คน
3.4 ขั้นตอนการวิจัย
3.4.1 ขัน้ ตอนการก�ำหนดตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์
(1) จัดท�ำร่างแบบสอบถามตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ โดยรวบรวมจากตัวชีว้ ดั การประเมินคุณภาพของ
สกอ. สมศ. ก.พ.ร. ตั ว ชี้ วั ด ระดั บ ความส� ำ เร็ จ ของ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับสากล (World
University Ranking) ได้ตัวชี้วัดจ�ำนวน 166 ตัวชี้วัด
(2) หาค่ า ความเที่ ย งตรงของ
แบบสอบถาม
(3) ผูเ้ ชีย่ วชาญพิจารณากลัน่ กรอง
ตัวชี้วัด ครั้งที่ 1
(4) ส�ำรวจความคิดเห็นจากกลุ่ม
ตัวอย่าง และน�ำเสนอผลการส�ำรวจให้ผเู้ ชีย่ วชาญพิจารณา
(5) ผู้เชี่ยวชาญพิจารณากลั่นกรอง
ตัวชี้วัด ครั้งที่ 2
3.4.2 ขัน้ ตอนการศึกษาปัญหาและอุปสรรค
(1) จ�ำแนกปัญหาออกเป็น 6 ด้าน
ได้ แ ก่ ด้ า นผู ้ บ ริ ห าร ด้ า นคณาจารย์ ด้ า นบุ ค ลากร
ด้านนโยบาย ด้านงบประมาณ และด้านเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)
(2) ส�ำรวจปัญหาจากกลุม่ ตัวอย่าง
และการสัมภาษณ์  
(3) แจกแจกความถีข่ องปัญหาและ
อุปสรรค
3.4.3 ขั้นตอนการก�ำหนดกลยุทธ์การน�ำ
เอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ
(EdPEx) ไปสู่การปฏิบัติ มี 4 ขั้นตอนดังนี้
(1) วิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง และโอกาส
ในการพัฒนา
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(2) ทบทวนกลยุ ท ธ์ ก ารน� ำ เอา
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ
(EdPEx) ไปสู่การปฏิบัติของรอบปีที่ผ่านมา
(3) ก� ำ หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
เป้าหมายในการแก้ปัญหา
(4) ก�ำหนดกลยุทธ์จากสภาพปัญหา
และการบรรลุวัตถุประสงค์จากต้นเหตุปัญหา

4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 วิเคราะห์หาค่าความเทีย่ งตรงของแบบสอบถาม
โดยการหาค่า IOC (Index of item objective congruence)
ของตั ว ชี้ วั ด ที่ ผู ้ วิ จั ย ก� ำ หนดขึ้ น จ� ำ นวน 166 ตั ว ชี้ วั ด
โดยผู ้ เ ชี่ ย วชาญ (จ� ำ นวน 5 คน) แสดงความคิ ด เห็ น
(1=เห็นด้วย, 0=ไม่แน่ใจ, -1=ไม่เห็นด้วย)  พบว่าตัวชี้วัด
ทั้งหมดมีค่า IOC มากว่า 0.50 ขึ้นไป และมีค่า IOC
รวมเท่ากับ 0.92 ถือว่ามีความเทีย่ งตรงและสามารถน�ำไป
จัดเก็บข้อมูลได้
4.2 วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เพื่ อ คั ด เลื อ กตั ว ชี้ วั ด
ทีส่ อดคล้องกับเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การด�ำเนินงาน
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญ (15 คน)               
มีความเห็นให้ตดั ออกมากกว่าร้อยละ 70 (ตัวชีว้ ดั ทัง้ หมด
166 ตัว ตัดออก 44 ตัวชี้วัด คงเหลือตัวชี้วัดที่ใช้ในการ
ส�ำรวจ 122 ตัวชี้วัด)
4.3 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับ
คืนมาจากกลุ่มตัวอย่างในการพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัด
จ�ำนวน 122 ตัวชี้วัด พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นให้
ตัดออกมากกว่าร้อยละ 70  จ�ำนวน 42 ตัวชี้วัด และให้คง
ไว้จ�ำนวน 80 ตัวชี้วัด     
4.4 น� ำ เสนอผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ให้
ผู้เชี่ยวชาญ (15 คน) พิจารณาตัดสินคัดเลือกตัวชี้วัด
ในครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย
4.5 วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล หาความถี่ แ ละร้ อ ยละ
ของตัวชี้วัดที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นให้คงไว้มากกว่า
ร้ อ ยละ 80 ขึ้ น ไป พบว่ า มี ค วามเห็ น ให้ ค งไว้ ม ากว่ า
ร้อยละ 80 จ�ำนวน 77 ตัวชี้วัด และตัดทิ้ง 45 ตัวชี้วัด     
4.6 วิเคราะห์หาความถี่ของปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะจากกลุม่ ตัวอย่าง 104 คนทีต่ อบแบบสอบถาม
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พบว่าได้แสดงความคิดเห็น จ�ำนวน 67 คน (64.42%
ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด)
ตารางที่ 1 ตารางแจกแจกความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและ
อุปสรรค
ปัญหาอุปสรรค
ด้านผู้บริหาร
ด้านบุคลากร
ด้านด้านเกณฑ์ EdPEx
ด้านนโยบาย
ด้านคณาจารย์
ด้านงบประมาณ
รวมความถี่

ความถี่
38
29
26
12
11
8
124

ร้อยละ
30.65
23.39
20.97
9.68
8.87
6.45
100

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
5.1 ผลจากการวิ จั ย สามารถจ� ำ แนกตั ว ชี้ วั ด
ผลลัพธ์ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินงาน
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) ออกเป็น 6 ด้าน รวม 77 ตัวชี้วัด
(1) ผลลั พ ธ์ ด ้ า นการเรี ย นรู ้ ข องผู ้ เ รี ย น
(11 ตัวชี้วัด)
1. เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ที่เพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท�ำ
3. ร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ที่ ส อบผ่ า น
ใบประกอบวิชาชีพ
4. ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ ส� ำ เร็ จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่ก�ำหนดของหลักสูตร
5. ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ที่มีคุณภาพ
6. จ� ำ นวนผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ข อง
นักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
7. จ�ำ นวนศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ใน
ระดับชาติและนานาชาติทุกประเภท
8. จ�ำนวนผลงานวิจัยในชั้นเรียน
9. ร้ อ ยละผลงานวิ ช าการหรื อ ต� ำ รา
ที่ได้รับการรับรองคุณภาพต่ออาจารย์ประจ�ำ 
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ตัวชี้วัดความส�ำเร็จตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ

10. ร้อยละของบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
11. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
(2) ผลลัพธ์ดา้ นการมุง่ เน้นลูกค้า (10 ตัวชีว้ ดั )
1. ความพึ ง พอใจของผู ้ เ รี ย นที่ มี ต ่ อ
ปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดสภาพแวดล้อม
2. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้
บริการในด้านต่างๆแก่นักศึกษา
3. กิ จ กรรมการพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ที่
พึงประสงค์/การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพ
4. ความพึงพอใจของศิษย์เก่าในการ
ให้บริการด้านต่างๆ
5. การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
(ข้ อ ร้ อ งเรี ย นที่ ล ดลง/ข้ อ ร้ อ งเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไ ข
อย่างประสิทธิภาพ)
6. ร้อยละความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7. สั ด ส่ ว นของอาจารย์ ป ระจ� ำ ต่ อ
จ�ำนวนนักศึกษา
8. จ�ำนวนทุนการศึกษาทีใ่ ห้กบั ผูเ้ รียน
9. จ�ำนวนนักศึกษาที่ไปศึกษาดูงาน
หรือท�ำกิจกรรมวิชาการที่ต่างประเทศ
10. จ�ำนวนผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
ที่มาร่วมสอนหรือวิจัย
(3) ผลลัพธ์การด�ำเนินการด้านงบประมาณ
การเงิน และการแข่งขัน (14 ตัวชี้วัด)
1. งบประมาณที่ได้รับ (จ�ำแนกเป็น
เงินแผ่นดินและเงินรายได้)
2. รายได้ที่เกิดจากการบริการวิชาการ
และรายได้อื่นๆ
3. อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ
4. ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
5. จ�ำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
6. สัดส่วนจ�ำนวนเงินสนับสนุนงาน
วิจัยต่ออาจารย์ประจ�ำ
7. งบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากร
ที่ใช้จริง (จ�ำแนกตามกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน)   

8. งบประมาณด้านการพัฒนานักศึกษา
ที่ใช้จริง (จ�ำแนกตามกลุ่มผู้เรียน)
9. จ�ำนวนเงินในการจัดหาทรัพยากร
ต่างๆเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและสื่อการ
เรียนการสอน
10. เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาที่รับเข้า
11. จ�ำนวนนักศึกษานานาชาติ
12. จ�ำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาเข้าศึกษา
ในหลักสูตรต่างๆ
13. เงิ น ทุ น วิ จั ย จากหน่ ว ยงานหรื อ
องค์กรในต่างประเทศ
14. โครงการวิจัยที่ด�ำเนินการร่วมกัน
กับองค์กรที่มีชื่อเสียง
(4) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
(15 ตัวชี้วัด)
1. ร้ อ ยละของความพึ ง พอใจและ
ความผูกพันของบุคลากรที่มีองค์กร
2. ร้ อ ยละความพึ ง พอใจต่ อ ระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. จ�ำนวนข้อร้องเรียนของบุคลากร
ที่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ
4. จ� ำ นวนนวั ต กรรมที่ เ กิ ด จากการ
พัฒนางานของคณาจารย์และบุคลากร
5. ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่ ผ ่ า นการ
ประเมินสมรรถนะและขีดความสามารถ
6. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับรางวัล
ในระดับชาติหรือนานาชาติ (จ�ำแนกตามกลุม่ ผูป้ ฏิบตั งิ าน)
7. ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
วิชาการวิชาชีพในต่างประเทศ
8. ร้อยละของอาจารย์ชาวต่างชาติต่อ
อาจารย์ประจ�ำทั้งหมด
9. ร้อยละของอาจารย์ทวี่ ฒ
ุ ปิ ริญญาเอก
ต่ออาจารย์ทั้งหมด
10. ร้อยละของอาจารย์ทมี่ ตี ำ� แหน่งทาง
วิชาการต่ออาจารย์ทั้งหมด
11. ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษา
กรรมการวิชาการวิชาชีพในระดับหรือนานาชาติ
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12. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิชาการวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ
13. ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ
การตรวจสุขภาพประจ�ำปี (จ�ำแนกตามกลุม่ ผูป้ ฏิบตั งิ าน)
14. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อแผนการพัฒนาบุคลากร
15. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
ด้านด้านสวัสดิการ
(5) ผ ล ลั พ ธ ์ ด ้ า น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
กระบวนการ (15 ตัวชี้วัด)
1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธิภาพการสอน (สกอ.)
2. ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง ผ ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ
งานสร้ า งสร้ า งสรรค์ ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ต ่ อ
อาจารย์ประจ�ำ (ผลลัพธ์ของกระบวนการวิจัย) (สมศ.)
3. ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง ผ ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ
งานสร้างสรรค์ที่น�ำมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา
หรือพัฒนาสังคมและชุมชนต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำ 
(ผลลัพธ์ด้านกระบวนการวิจัย) (สมศ.)
4. ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง ผ ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร
(ผลลัพธ์ด้านกระบวนการวิจัย) (สมศ.)
5. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ
ทีต่ อบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน (ผลลัพธ์
ด้านกระบวนการบริการวิชาการ) (สมศ.)
6. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับ
บริการวิชาการ (ผลลัพธ์ดา้ นกระบวนการบริการวิชาการ)
(ก.พ.ร.)
7. การลดต้นการผลิตของระบบงาน
(ต้นทุนต่อหน่วยงาน/ต้นทุนในการผลิตบัณฑิต)
8. การลดค่ า ใช้ จ ่ า ยของระบบงาน  
(ระบบสาธารณูปโภค ค่าตอบแทน  ค่าล่วงเวลา)
9. ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
10. จ� ำ นวนนวั ต กรรมที่ เ กิ ด จากการ
ปรับปรุงกระบวนการ
11. การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
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12. ความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล
13. หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ ม าตรฐานและ
การปรับปรุงหลักสูตร
14. สถิติ อุบตั เิ หตุ อุบตั ภิ ยั   ภาวะฉุกเฉิน
ที่ลดลง
15. ร้อยละของงบประมาณที่สามารถ
ประหยัดได้
(6) ผลลัพธ์ด้านภาวะผู้น�ำ (12 ตัวชี้วัด)
1. ร้อยละของการด�ำเนินงานตามแผน
ปฏิบัติราชการ
2. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ
3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อการน�ำองค์กร
4. จ�ำนวนข้อร้องเรียนที่ลดลง   
5. ข้อร้องเรียนที่ได้มีการแก้ไขอย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. ระดับผลการประเมินผูร้ หิ าร (คะแนน
เฉลี่ย) (สมศ.)
7. ผลการปฏิบตั ริ าชการตามค�ำรับรอง
การปฏิบัติราชการ (ค่าเฉลี่ย)
8. ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
(ค่าเฉลี่ย)
9. ผลลัพธ์ด้านการจัดการและบริหาร
ความเสี่ยง (สกอ.)
10. สถิตกิ ารร้องเรียนด้านการพฤติกรรม
และจรรยาบรรณ (ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร)
11. ระดับความเชือ่ มัน่ ด้านธรรมาภิบาล
(ค่าเฉลี่ย)
12. จ� ำ นวนกิ จ กรรมสนั บ สนุ น และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชน
5.2 ปัญหาอุปสรรคในการน�ำเอาเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
การศึกษาเพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปสู่
การปฏิบัติ
ด้ า นผู ้ บ ริ ห าร 1.ไม่ เ ห็ น ความส� ำ คั ญ ของ
การประกั น คุ ณ ภาพ 2.ขาดการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
ตามผลการประเมิน 3.ขาดการก�ำกับติดตามผลการด�ำเนิน
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ตัวชี้วัดความส�ำเร็จตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ

งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง 4.ขาดที ม งานที่ มี ป ระสบการณ์
ในการจัดการระบบคุณภาพ 5.ไม่มีความรู้ด้านระบบ
คุณภาพ 6.มุ่งเน้นคะแนนมากกว่าการปรับปรุง
ด้านคณาจารย์   1.ไม่ได้รับการอบรมเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)
อย่างทั่วถึงท�ำให้ไม่เข้าใจเกณฑ์ไม่สามารถน�ำไปปฏิบัติ
ได้อย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ 2.ไม่มีเวลา/ภารกิจเยอะ
3.ไม่ เ ห็ น ความส� ำ คั ญ ของเกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
เพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 4.เป็นภาระ
ด้านผู้ปฏิบัติงาน  1.ขาดประสบการณ์ในการ
บริหาร 2.เปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบ 3.ขาดความเข้าใจใน
กระบวนหลั ก ที่ ส� ำ คัญ 4.ไม่มีอ� ำนาจในการตัดสิน ใจ
ท�ำให้ต้องรอรับค�ำสั่ง  5.ไม่เคยได้รับการฝึกอบรม
ด้านนโยบาย  1.ไม่เข้มงวดและเอาจริง 2.ไม่มี
บทลงโทษส�ำหรับผู้ไม่ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง  3.มีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยมาก
ด้านงบประมาณ  1.ไม่มงี บประมาณสนับสนุน
ด้านการประกันคุณภาพ 2.ขาดงบประมาณสนับสนุน
ในการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)    
3.มหาวิทยาลัยเพิ่มงานแต่ไม่เพิ่มงบประมาณให้ 4.ไม่มี
แรงจูงใจด้านงบประมาณ
ด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด� ำเนิน
งานทีเ่ ป็นเลิศ (EdPEx) 1.มีเนือ้ หาและขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
ทีม่ ากเกินไป  2.มีศพั ท์เทคนิคทีต่ อ้ งตีความหมายตามเกณฑ์
3.เกณฑ์ บ างหั ว ข้ อ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ เ นื่ อ งจากไม่
สอดคล้องกับบริบทองค์กร 4.ขาดตัวอย่างที่ดีในการน�ำ
ไปปฏิบัติ
5.3 กลยุ ท ธ์ แ ละแนวทางการน� ำ เอาเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ไปสู่การปฏิบัติ
จากการวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง และโอกาสในการ
พัฒนา ความถี่ของสภาพปัญหา อุปสรรค และน�ำมา
ก�ำหนดเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและค้นหาทางเลือก
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ในการน�ำเอาเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปสู่
การปฏิบตั ิ ได้กลยุทธ์หรือแนวทางในการด�ำเนินงาน ดังนี้
(1) การให้ความรู้ (Knowledge)เกีย่ วกับเนือ้ หาของ เกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)  
และการฝึกอบรม (training) แก่บุคลากรทุกระดับและ
ด� ำ เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี โดยหลั ก สู ต รมี ค วาม
เหมาะสมทั้งด้านเนื้อหา เวลา วิทยากรและการประเมิน
ประสิทธิผลของการฝึกอบรม  (2)การประเมินตนเองตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด� ำเนินงานที่เป็นเลิศ
(EdPEx) อย่างตรงไปตรงมาเพื่อจัดท�ำแผนปรับปรุง
ตามผลการประเมินให้ครบถ้วนทุกหมวด โดยจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญในการปรับปรุง (3) จัดตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการด�ำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)  เพื่อก�ำกับติดตาม
การน�ำเอาผลการประเมินไปปฏิบัติให้ได้ผลอย่างจริงจัง  
(4) จัดตั้งคลินิก  ทีมที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือพี่เลี้ยง
เพื่ อ ให้ ค� ำ แนะน� ำ แก่ ค ณะผู ้ บ ริ ห ารและหน่ ว ยงาน
ในการน�ำเอาเกณฑ์ฯไปสู่การปฏิบัติ (5) คัดเลือกคณะ
หน่วยงานน�ำร่องในการเป็นตัวอย่างในการน�ำเอาเกณฑ์
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ การด� ำ เนิ น งานที่ เ ป็ น เลิ ศ ไปสู ่
การปฏิบัติ   (6) การจัดการความรู้และค้นหาแนวปฏิบัติ
ที่ ดี เ พื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ก ระบวนการที่ เ ป็ น เลิ ศ
(7) การสร้างแรงจูงใจ  การยกย่อง เชิดชูให้รางวัล  กำ� หนด
ระดับคะแนนรวมเป็นขั้นบันไดในการให้รางวัล (8) ใช้
ผลการประเมินตามเกณฑ์ฯในการเชื่อมโยงกับผลการ
ประเมิ น ผู ้ บ ริ ห าร และควรมี ก ารก� ำ หนดบทลงโทษ
ส�ำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้ด�ำเนินงานอย่างจริงจัง  (9) จัดท�ำ
คูม่ อื แนะน�ำเกณฑ์ให้เข้าใจง่ายและมีองค์ความรูอ้ อนไลน์
สืบค้นได้ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดี (10) การศึกษาดูงาน
หน่วยงานที่ประสบความส�ำเร็จด้านการบริหารจัดการ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
5.4 อธิปรายผลการวิจัย
5.4.1 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ผลจาก
การวิจัยพบว่าตัวชี้วัดตามเกณฑ์ EdPEx เป็นตัวชี้วัด
ในเชิงปริมาณทั้งหมด สามารถวัดวิเคราะห์ค่าสถิติได้  
รวมทัง้ สามารถเทียบเคียงผลการด�ำเนินงานกับคูแ่ ข่งหรือ
หน่วยงานที่มีบริบทคล้ายกันได้ และควรจ�ำแนกผลลัพธ์
หรือผลการด�ำเนินงานตามกลุ่มของผู้เรียน กลุ่มผู้ปฏิบัติ
งาน  กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญ
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		 (1) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้
ของผู ้ เ รี ย น จะแสดงถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของหลั ก สู ต ร
การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ท�ำให้
เกิ ด คุ ณ ค่ า ต่ อ ผู ้ เ รี ย นและเป็ น ผลลั พ ธ์ ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ
พันธกิจการจัดการเรียนการสอน เช่น เกรดเฉลี่ยของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เพิ่มขึ้น   ร้อยละของบัณฑิตที่ได้
งานท�ำ ร้อยละของบัณฑิตทีส่ อบผ่านใบประกอบวิชาชีพ
ร้อยละของนักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
ที่ก�ำหนดของหลักสูตร เป็นต้น
		 (2) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้น
ลูกค้า จะแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยด�ำเนินการได้ดี
มากน้อยเพียงใดในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เรียน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่ มี ต ่ อ ปั จ จั ย สนั บ สนุ น การเรี ย นรู ้ แ ละการจั ด สภาพ
แวดล้ อ ม ความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
ในด้านต่างๆแก่นักศึกษา กิจกรรมการพัฒนาบัณฑิตที่
พึงประสงค์ การจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ร้อยละความพึงพอใจ/ไม่พงึ พอใจของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย  
สัดส่วนของอาจารย์ประจ�ำต่อจ�ำนวนนักศึกษา  จ�ำนวน
ทุนการศึกษาที่ให้กับผู้เรียน
		 (3) ตัวชี้วัดผลลัพธ์การด�ำเนินการ
ด้านงบประมาณการเงิน และตลาด  จะแสดงให้เห็นถึง
การบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ  
ความมั่นคงทางการเงิน ความท้าทายและโอกาสในการ
แข่งขัน เช่น งบประมาณที่ได้รับ รายได้ที่เกิดจากการ
บริ ก ารวิ ช าการและรายได้ อื่ น ๆ อั ต ราการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ ค่ า ใช้ จ ่ า ยต่ อ หั ว นั ก ศึ ก ษา จ� ำ นวนเงิ น
สนับสนุนงานวิจัย งบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากร
ที่ใช้จริง งบประมาณด้านการพัฒนานักศึกษาที่ใช้จริง
จ�ำนวนเงินในการจัดหาทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ของนักศึกษาและสื่อการเรียนการสอน  เกรด
เฉลี่ยของนักศึกษาที่รับเข้า จ�ำนวนนักศึกษานานาชาติ
จ� ำ นวนผู ้ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาเข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รต่ า งๆ
เงินทุนวิจัยจากหน่วยงานหรือองค์กรในต่างประเทศ
โครงการวิจัยที่ด�ำเนินการร่วมกันกับองค์กรที่มีชื่อเสียง
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		 (4) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้น
ผู้ปฏิบัติงาน จะแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยได้รักษา
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน การสร้างบรรยากาศในการ
ท�ำงาน  สร้างการเรียนรู้และความผูกพันให้กับผู้ปฏิบัติ
งานมากน้อยเพียงใด เช่น ร้อยละของความพึงพอใจและ
ความผู ก พั น ของบุ ค ลากรที่ มี อ งค์ ก ร ร้ อ ยละความ
พึงพอใจต่อระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน จ�ำนวน
ข้ อ ร้ อ งเรี ย นของบุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไ ขอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ จ�ำนวนนวัตกรรมทีเ่ กิดจากการพัฒนางาน
ของคณาจารย์และบุคลากร ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน
การประเมินสมรรถนะและขีดความสามารถ ร้อยละของ
บุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ในระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ
ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รบั การพัฒนาวิชาการวิชาชีพใน
ต่างประเทศ ร้อยละของอาจารย์ชาวต่างชาติต่ออาจารย์
ประจ�ำทั้งหมด ร้อยละของอาจารย์ที่วุฒิปริญญาเอกต่อ
อาจารย์ ทั้ ง หมด ร้ อ ยละของอาจารย์ ที่ มี ต� ำ แหน่ ง
ทางวิชาการต่ออาจารย์ทั้งหมด ร้อยละของบุคลากรที่ได้
รับการตรวจสุขภาพประจ�ำปี ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อแผนการพัฒนาบุคลากร ร้อยละความ
พึงพอใจของบุคลากรด้านด้านสวัสดิการ
		 (5) ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์ดา้ นประสิทธิผล
ของกระบวนการ จะแสดงให้เห็นถึงการบรรลุวตั ถุประสงค์
และประสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนการปฏิ บั ติ ง านตาม
พันธกิจหลัก เช่น ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพการสอน   ร้ อ ยละของผลงานวิ จั ย และ
งานสร้างสร้างสรรค์ทไี่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ตอ่ อาจารย์
ประจ�ำ   ร้อยละของผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น�ำ
มาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคมและ
ชุมชนต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำ  ร้อยละของผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รบั การจดสิทธิบตั รอนุสทิ ธิบตั ร
ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความ
ต้องการของสังคมและชุมชน  รอ้ ยละของความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการวิชาการ การลดต้นการผลิตของระบบ
งาน การลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ร าชการ ร้ อ ยละของ
งบประมาณที่สามารถประหยัดได้
		 (6) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ด้านภาวะผู้น�ำ
จะแสดงให้เห็นถึงความส�ำเร็จตามแผนกลยุทธ์ การเป็น
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ตัวชี้วัดความส�ำเร็จตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ

สถาบันที่มีจริยธรรม และธรรมาภิบาล การสนับสนุน
ชุมชน และความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น  ร้อยละของ
การด� ำ เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ร้ อ ยละของ
การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการน�ำองค์กร  
จ�ำนวนข้อร้องเรียนที่ลดลง  ข้อร้องเรียนที่ได้มีการแก้ไข
อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับผลการประเมินผูร้ หิ าร ผลการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ผลลัพธ์ดา้ นการจัดการและ
บริหารความเสี่ยง สถิติการร้องเรียนด้านการพฤติกรรม
และจรรยาบรรณ ระดับความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาล
จ�ำนวนกิจกรรมสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับสังคมและชุมชน
5.4.2 ปัญหาและอุปสรรคในการน�ำเอา
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือ่ การด�ำเนินงานทีเ่ ป็นเลิศไป
สู่การปฏิบัติ ปัญหาที่ส�ำคัญ 3 ล�ำดับแรกคือ (1) ด้าน
ผู้บริหาร (2) ด้านผู้ปฏิบัติงาน (3) ด้านเกณฑ์ EdPEx
ด้านผู้บริหาร เกณฑ์ EdPEx ถือว่าเป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการของผู้บริหาร หากผู้บริหารไม่เห็นความ
ส� ำ คั ญ ของการประกั น คุ ณ ภาพ   ขาดการพั ฒ นาและ
ปรับปรุงตามผลการประเมิน  ขาดการก�ำกับติดตามผล
การด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง และมุง่ เน้นคะแนนมากกว่า
การปรับปรุงอาจจะส่งผลต่อความส�ำเร็จขององค์กรและ
ผูบ้ ริหารจะควรจะเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการพัฒนาคุณภาพ
และมีความสามารถในการชี้น� ำและจูงใจให้บุคลากร
ปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ าร  ดา้ นผูป้ ฏิบตั งิ าน
ถือเป็นกลไกส�ำคัญในการพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ หากขาดความรูค้ วามเข้าใจกระบวนการ
ประกันคุณภาพ ขาดการพัฒนาและฝึกอบรม รวมทั้ง
มีการปรับเปลีย่ นตัวผูร้ บั ผิดชอบในการด�ำเนินงาน ท�ำให้
การด�ำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ไม่ต่อเนื่อง ส่งผลต่อ
การน� ำ เอาเกณฑ์ EdPExไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งได้ ผ ล   
ด้านเกณฑ์ EdPEx  มีเนื้อหาและขั้นตอนการปฏิบัติที่
มากเกินไป  มีศัพท์เทคนิคที่ต้องตีความหมายตามเกณฑ์  
เกณฑ์ บ างหั ว ข้ อ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ เ นื่ อ งจาก
ไม่สอดคล้องกับบริบทองค์กร  ขาดตัวอย่างทีด่ ใี นการน�ำ
ไปปฏิบัติ  ส�ำหรับด้านนโยบายถือเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญ
ในการน�ำเอาเกณฑ์ EdPEx ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ แต่ถา้ ผูบ้ ริหาร

ไม่ก�ำหนดนโยบายให้ชัดเจน ขาดการก�ำกับติดตามการ
ปฏิบัติตามนโยบาย หรือนโยบายไม่เข้มงวดและเอาจริง
รวมทั้ ง ไม่ มี บ ทลงโทษส� ำ หรั บ ผู ้ ไ ม่ ด� ำ เนิ น การตาม
แนวปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้   รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา จะส่งผลต่อความมั่นใจและความมุ่งมั่นต่อ
ความส�ำเร็จและการปฏิบัติตามนโยบาย
5.4.3 ก� ำ หนดกลยุ ท ธ์ แ ละแนวทาง
ในการน�ำเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินงาน
ที่เป็นเลิศไปสู่การปฏิบัติอย่างได้ผล พบว่า (1) การให้
ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการฝึกอบรม
(training) แก่บุคลากรทุกระดับตั้งแต่อธิการบดีจนถึง
บุคลากระดับปฏิบัติด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องจะท�ำให้
องค์กรมีความรูเ้ ข้าใจแนวทางในการปฏิบตั ทิ วั่ ทัง้ องค์กร  
(2) การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด�ำเนินงานทีเ่ ป็นเลิศ (EdPEx) ต้องประเมินตามสภาพ
จริงไม่มงุ่ เน้นระดับคะแนน โดยน�ำเอาผลการประเมินไป
จัดท�ำแผนปรับปรุงให้ครอบคลุมทุกประเด็น (3) จัดตั้ง
คณะกรรมการประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)
เพื่อก�ำกับติดตามการน�ำเอาผลการประเมินไปปฏิบัติให้
ได้ผลอย่างจริงจังรวมทั้งการให้ค�ำแนะน�ำในการพัฒนา
และปรับปรุง (4)จัดตั้งคลินิกทีมที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ
หรื อ พี่ เ ลี้ ย งเพื่ อ ให้ ค� ำ แนะน� ำ แก่ ค ณะผู ้ บ ริ ห ารและ
หน่วยงานในการน�ำเอาเกณฑ์ฯไปสู่การปฏิบัติจะท�ำให้
องค์ ก รได้ รั บ ค� ำ แนะน� ำ ในการปรั บ ปรุ ง องค์ ก รอย่ า ง
ก้าวกระโดด  (5)คัดเลือกคณะหน่วยงานน�ำร่องในการ
เป็นตัวอย่างในการน�ำเอาเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การ
ด�ำเนินงานทีเ่ ป็นเลิศไปสูก่ ารปฏิบตั ิ เป็นการส่งเสริมและ
สร้างจูงใจให้คณะหน่วยงานอืน่ ๆน�ำไปเป็นแบบอย่างทีด่ ี
ในการปฏิบตั   ิ (6) การจัดการความรูแ้ ละค้นหาแนวปฏิบตั ิ
ที่ ดี เ พื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ก ระบวนการที่ เ ป็ น เลิ ศ  
เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ท�ำให้สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
(7) การสร้างแรงจูงใจ  การยกย่อง เชิดชูให้รางวัล  กำ� หนด
ระดั บ คะแนนรวมเป็ น ขั้ น บั น ไดในการให้ ร างวั ล
จะเป็นการสร้างสร้างบรรยากาศและกระตุ้นให้คณะ
หน่ ว ยงานน� ำ เอาเกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ การ
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ด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปสู่การปฏิบัติ  (8) ใช้ผล
การประเมิ น ตามเกณฑ์ ฯ ในการเชื่ อ มโยงกั บ ผลการ
ประเมิ น ผู ้ บ ริ ห าร และควรมี ก ารก� ำ หนดบทลงโทษ
ส�ำหรับหน่วยงานทีไ่ ม่ได้ดำ� เนินงานอย่างจริงจัง เนือ่ งจาก
คณะหน่วยงานมักไม่เห็นความส�ำคัญและไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียกับผลการปฏิบัติงาน   (9) จัดท�ำคู่มือแนะน�ำ
เกณฑ์ให้เข้าใจง่ายและมีองค์ความรู้ออนไลน์ สืบค้นได้
รวมทั้ ง แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี จะเป็ น ช่ ว ยให้ ผู ้ บ ริ ห ารและ
บุคลากรมีแหล่งสืบค้นข้อมูลและแบบอย่างทีด่ ใี นการน�ำ
ไปสู่การปฏิบัติ
5.5 ข้อเสนอแนะในการน�ำเอาผลการวิจัยไป
ใช้ประโยชน์
(1) ผลการวิจัยหรือตัวชี้วัดที่ปรากฏเป็น
เพี ย งตั ว อย่ า งของตั ว ชี้ วั ด ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ผลลั พ ธ์
การด� ำ เนิ น งานตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ การ
ด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เท่านั้น คณะและหน่วยงาน
ควรก� ำ หนดตั ว ชี้ วั ด เพิ่ ม เติ ม ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการ
ด�ำเนินงานของคณะ
(2) การก�ำหนดตัวชี้วัดควรสอดคล้องกับ
เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ กระบวนการ กิจกรรมและการมุ่ง
ผลลัพธ์สู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx
(3) ควรมีการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
ตามบริบทและสภาพจริงของคณะและหน่วยงาน
(4) ควรแสดงผลการด�ำเนินงานตามตัวชีว้ ดั
อย่างน้อย 3 ปี  (แนวโน้ม)
(5) ควรแสดงข้อมูลของคู่แข่งหรือข้อมูล
เชิงเปรียบเทียบเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการแข่ง
กันและการพัฒนาคุณภาพอย่างก้าวกระโดด  
(6) การแสดงผลลัพธ์การด�ำเนินงานควร
จ�ำแนกตามกลุ่มผู้เรียน  กลุ่มลูกค้า กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  หรือกลุ่มบุคลากร
(7) การก�ำหนดตัวชีว้ ดั เพิม่ เติม ควรก�ำหนด
เป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่สามารถวิเคราะห์และจัดเก็บ
ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ  
(8) ไม่ ค วรก� ำ หนดตั ว ชี้ เ ชิ ง คุ ณ ภาพหรื อ
ระดับความส�ำเร็จ  ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเปรียบเทียบ
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี และการเทียบเคียงกับคู่แข่ง  
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6. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจยั ครัง้ ต่อไป
(1) ศึกษากระบวนการและแนวทางการด�ำเนิน
งานที่เป็นระบบที่ตอบสนองต่อข้อก�ำหนดของเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ
(2)ศึ ก ษาแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการน�ำเอาเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศไปสู่การ
ปฏิบัติ
(3)การศึกษาข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในด้านต่างๆ
ตามข้อก�ำหนดของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาและการ
ด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ
(4)แนวทางการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้าน
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ
(5)การจัดท�ำหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์
ด้านเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพีอ่ การด�ำเนินงานทีเ่ ป็นเลิศ

7. เอกสารอ้างอิง
(1)

(2)

(3)
(4)

(4)

ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ.
กรุงเทพฯ: ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด ภาพพิมพ์ กรุงเทพฯ.
2552
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2553. กรุ ง เทพฯ:
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ภาพพิมพ์ กรุงเทพฯ. 2553.
ส�ำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ. TQA Criteria  
for Performance Excellence 2553-2554.
กรุงเทพฯ: บริษัท  ศิวาโกลด์ มีเดีย จ�ำกัด. 2553.
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
เกณฑ์ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การ
ภาครัฐ พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ:บริษัทวิชั่น พริ้นท์
แอนด์มีเดียจ�ำกัด. 2553
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
PMQA การพั ฒ นาองค์ ก ารสู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ .
กรุงเทพฯ: บริษัทวิชั่น พริ้นท์ แอนด์มีเดียจ�ำกัด.
2553.
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(5)

(6)

ตัวชี้วัดความส�ำเร็จตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (7)
คู ่ มื อ ค� ำ อธิ บ ายตั ว ชี้ วั ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ระดับอุดมศึกษา .กรุงเทพฯ:บริษัทวิชั่น พริ้นท์
แอนด์มีเดียจ�ำกัด. 2554.
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะและ
หน่วยงาน ปีการศึกษา 2552-2554. ส�ำนักงาน
ประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
2555

สรุปผลการสัมมนาผูต้ รวจประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ส�ำนักงานประเมินและ
ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2555
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การวิจัยภาวะหนี้สินของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น :
กรณีศกึ ษา บุคลากร สังกัดส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาภาวะหนีส้ นิ ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อภาวะหนีส้ นิ และแนวทางแก้ไขปัญหา
ภาวะหนี้สินของบุคลากรสังกัดส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
เป็นบุคลากรสังกัดส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ำนวน 300 คน โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรสังกัดส�ำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหนี้สินร้อยละ 85 โดยมี
หนี้สินเฉลี่ยคนละ 1,100,000  บาท โดยผ่อนช�ำระหนี้สินระหว่าง 6,000-10,000 บาทต่อเดือน สาเหตุส�ำคัญที่ก่อให้
เกิดภาวะหนี้สินคือการซื้อหรือสร้างบ้านที่อยู่อาศัย  รองลงมาคือการใช้จ่ายเพื่อการด�ำรงชีพ การศึกษาบุตร และ
การซื้อรถยนต์ แหล่งหนี้สินมากที่สุดคือธนาคารของรัฐได้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รองลงมาคือสวัสดิการ
เงินกู้ ช.พ.ค.ผ่านธนาคารออมสิน และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจัยที่มีผลต่อการมีภาระหนี้
ได้แก่ ความต้องการขั้นมูลฐาน รองลงมาคือค่านิยมทางสังคมและพฤติกรรมการการด�ำรงชีวิต และพบว่าการที่มี
หน่วยงานต่างๆ ให้สนิ เชือ่ เพิม่ ขึน้ อาจก่อให้เกิดหนีส้ นิ ล้นพ้นตัว ส�ำหรับแนวทางการแก้ไขภาวะหนีส้ นิ ของบุคลากร
พบว่า เมื่อรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายจะแก้ปัญหาด้วยการลดรายจ่ายลงหรือหารายได้เสริม ความต้องการ
ให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ คือให้หาแหล่งเงินกูด้ อกเบีย้ ถูกเพือ่ ช�ำระหนีส้ นิ เดิมและก�ำหนด
ระยะเวลาปลอดดอกเบีย้ และมหาวิทยาลัยควรมีนโยบายพัฒนาระบบสวัสดิการเพือ่ ลดค่าใช้จา่ ยโดยการสร้างอาชีพ
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.
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การวิจัยภาวะหนี้สินของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น :
กรณีศึกษา บุคลากร สังกัดส�ำนักงานอธิการบดี 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
ที่ ผ ่ า นมามี แ นวโน้ ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ทั้ ง ขนาดและปริ ม าณ
โดยหลั ง วิ ก ฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา
ครอบครัวไทยกว่าครึ่งมีหนี้และมูลหนี้เฉลี่ยสูงขึ้นกว่า
เท่าตัวในช่วงเวลาไม่ถึง 10 ปี การเป็นหนี้มีทั้งผลดีและ
ผลเสียโดยอาจส่งผลท�ำให้คนมีความเป็นอยูท่ ดี่ มี คี วามสุข
ได้หากเป็นหนี้เพื่อน�ำเงินมาใช้ในทางที่เป็นประโยชน์
ขณะเดียว กันการเป็นหนี้อาจท�ำให้คนมีความทุกข์ได้
หากไม่ ส ามารถช� ำ ระหนี้ คื น ได้ ผลการวิ จั ย ที่ ผ ่ า นมา
พบว่าการก่อหนี้ส่วนใหญ่เป็นการก่อหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย
และเพื่อการลงทุนมากกว่าการอุปโภคบริโภค ซึ่งหนี้
เพื่ อ ซื้ อ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย และเพื่ อ การลงทุ น เป็ น หนี้ สิ น ที่ มี
ประโยชน์ เพราะเป็นการลงทุนเพือ่ สร้างความมัน่ คงและ
ความเป็นอยูท่ ดี่ ใี นอนาคต ส่วนหนีเ้ พือ่ การอุปโภคบริโภค
แม้จะช่วยให้การใช้จา่ ยของผูก้ มู้ สี ภาพคล่องและสัดส่วน
หนีป้ ระเภทนีม้ ไี ม่มากนัก แต่หนีด้ งั กล่าวเป็นหนีท้ ไี่ ม่กอ่
ให้เกิดรายได้ท�ำให้โอกาสที่จะช�ำระหนี้คืนเป็นไปได้ยาก
(กาญจนา หงส์ทอง, 2549) และจากการศึกษาภาวะ
หนี้สินข้าราชการพลเรือนของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปฏิรูประบบ
ราชการพบว่าหากข้าราชการมีภาวะหนี้สินมากเกินจะมี

ผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ านได้ (ทีม่ าจากส�ำนักงาน กพ.:
2553) ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหนี้สิน
ของบุคลากรในสังกัดส�ำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นและแนวทางการแก้ไขปัญหา คณะผู้วิจัยจึงได้
ศึ ก ษาวิ จั ย ด้ า นภาวะหนี้ สิ น ของบุ ค ลากรในสั ง กั ด
ส�ำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพือ่ น�ำข้อมูล
ที่ ไ ด้ ม าพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของบุ ค ลากรในสั ง กั ด
ส�ำนักงานอธิการบดี การศึกษาวิจัยในครั้งนี้นอกจาก
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรแล้ว ยังส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มี
ความเจริญทัดเทียมกับสถาบันการศึกษาอื่นที่มีชื่อเสียง
ด้วย

2. วัตถุประสงค์
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อภาวะหนี้สินของบุคลากรในสังกัดส�ำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศึกษาผลกระทบ
จากการมี ภ าวะหนี้ สิ น ของบุ ค ลากรสั ง กั ด ส�ำ นั ก งาน
อธิการบดี เพือ่ หาแนวทางแก้ไขภาวะหนีส้ นิ ของบุคลากร
สังกัดส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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3. วิธีการด�ำเนินงาน
เพื่อให้ได้ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหนี้สิน
ของบุคลากรในสังกัดส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ขอนแก่ น คณะผู ้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ ก ารวิ จั ย เชิ ง ส� ำ รวจโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยมี ร ายละเอี ย ดในการด� ำ เนิ น การศึ ก ษากั บ กลุ ่ ม
ประชากร ดังนี้
(1) ประชากรที่ใช้ศึกษาคือ บุคลากรในสังกัด
ส� ำ นั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ได้ แ ก่
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจ�ำ  และลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน
827 คน (4 มีนาคม 2555)
(2) ประชากรกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  
ได้แก่ บุคลากรสังกัดส�ำนักงานอธิการบดี โดยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้จ�ำนวน 300 คนตามวิธีของ
เคร็คกีและมอร์แกน (Krejcie,R.V., and Morgan) โดยการ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มหลายขั้นตอนคือแบ่งกลุ่มเป็น
5 กลุ่มตามสัดส่วนได้แก่ ข้าราชการ จ�ำนวน 58 คน
พนักงานมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 79  คน พนักงานราชการ
จ�ำนวน 15 คน ลูกจ้างประจ�ำ จ�ำนวน 71 คน  และลูกจ้าง
ชั่วคราว จ�ำนวน 77 คน
(3) เครือ่ งมือในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาและสร้างเครื่องมือขึ้นมาเองโดยผ่าน
การตรวจสอบของผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และน� ำ มาทดสอบ
เพือ่ หาความเทีย่ งก่อนน�ำใช้จริงในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส�ำหรับแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 6  ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ส่วนที่ 2 ข้อมูลภาวะหนี้สิน ส่วนที่ 3
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหนี้สิน ส่วนที่ 4 ผลกระทบการมี
ภาระหนีส้ นิ ส่วนที่ 5 ค่านิยมทีม่ ผี ลต่อการมีภาระหนีส้ นิ
และส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะ
(4) การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล    คณะผู ้ วิ จั ย ได้
ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ของบุคลากรในสังกัด
ส�ำนักงานอธิการบดี โดยส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่ม
ตัวอย่างพร้อมเก็บรวบรวมด้วยตนเองจ�ำนวน 300 ชุด
และได้รับคืน จ�ำนวน 284 ชุด คิดเป็น 94.66%
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(5) การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่รวบรวมได้มี
การตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ
และได้นำ� ไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดย
ในส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ส่วนที่ 2 ข้อมูลภาวะ
หนี้สิน และส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหนี้สิน น�ำมา
แจกแจงหาค่าความถี่และร้อยละ ส่วนที่ 4 ผลกระทบ
การมีภาระหนี้สิน และส่วนที่ 5 ค่านิยมที่มีผลต่อการมี
ภาระหนี้สิน น�ำมาแจกแจงหาค่าความถี่และค่าเฉลี่ย
คณะผู้วิจัยได้น�ำผลจากการสนทนากลุ่มมาประกอบการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย

4. ผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหนี้สิน
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรณีศึกษา บุคลากร
สังกัดส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สรุป
ผลได้ดังนี้
1. ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของผู ้ ต อบแบบสอบถาม
ส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.4   มอี ายุระหว่าง
41-50 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.3   สถานภาพ
ส่วนมากสมรส คิดเป็นร้อยละ 61.3 สถานะส่วนมากเป็น
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 28.2 ระดั บ
การศึกษาส่วนมากระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 45.1
อายุราชการส่วนมากต�่ำกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.3
รองลงมา คื อ มากกว่ า 20 ปี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 25.7
ระดับเงินเดือนส่วนมากอยู่ในระหว่าง 12,001-16,000
บาท  คดิ เป็นร้อยละ 38.4 ค่าใช้จา่ ยเฉลีย่ ต่อเดือนส่วนมาก
อยูร่ ะหว่าง 9,001-13,000 บาท เงินเก็บออมเฉลีย่ ต่อเดือน
ส่ ว นมากเป็ น ผู ้ ที่ ไ ม่ มี เ งิ น ออม คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 36.3  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีรายได้เสริมต่อเดือน
คิดเป็นร้อยละ 65.5 หากมีรายได้เสริมจะเป็นการรับจ้าง
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 12.0 ใช้เงินลงทุนอาชีพเสริม
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20.4 แหล่งเงินที่น�ำมาลงทุน
สร้างรายได้เสริม ส่วนมากมาจากเงินกู้ คิดเป็นร้อยละ
10.2   เหตุผลที่ต้องมีรายได้เสริม ส่วนมากเนื่องจาก
เงินเดือนเหลือไม่พอต่อค่าใช้จา่ ย คิดเป็นร้อยละ 35.9 อาชีพ
คู่สมรส ส่วนมากรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 25.4 รายได้
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การวิจัยภาวะหนี้สินของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น :
กรณีศึกษา บุคลากร สังกัดส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คู่สมรส ส่วนมากมีรายได้ต�่ำกว่า 8,000 คิดเป็นร้อยละ
20.1  จ�ำนวนบุตร ส่วนมากมีบุตรจ�ำนวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.2 การศึกษาของบุตร ส่วนมากบุตรก�ำลังศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 47.2 ระดับการศึกษาของบุตรส่วนมากอยู่
ในระดับมัธยมศึกษา /ปวส.  คดิ เป็นร้อยละ 27.8 ค่าใช้จา่ ย
เกีย่ วกับการศึกษาบุตรเฉลีย่ ต่อเดือน ส่วนมากอยูร่ ะหว่าง
3,001-5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.6 บุคคลในอุปการะ
ส่วนมากเป็นบิดา/มารดา คิดเป็นร้อยละ  46.1 ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับบุคคลในอุปการะส่วนมากอยู่ระหว่าง 1,0002,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.4
2. ข้อมูลภาวะหนีส้ นิ ของผูต้ อบแบบสอบถาม  
ส่วนมากมีหนี้สินอยู่ระหว่าง 1,000,001-2,000,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 24.3  แหล่งเงินกู้ที่กู้ยืม ส่วนมากกู้ยืมเงิน
จากธนาคารของรัฐ ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
คิดเป็นร้อยละ 36.6  สาเหตุส�ำคัญที่ก่อให้เกิดหนี้สิน คือ
การซื้อหรือสร้างบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 50.0  
วงเงินในการผ่อนช�ำระหนีร้ ายเดือน ส่วนมากอยูร่ ะหว่าง
6,000-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.7  รายรับกับรายจ่าย
ส่วนมากมีรายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ
61.3
3. ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหนี้สิน
3.1 ปั จ จั ย ด้ า นพื้ น ฐานของผู ้ ต อบแบบ
สอบถามส่วนมากมีบ้านของตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 59.5
ลักษณะบ้านที่อยู่อาศัย ส่วนมากมีบ้านเดี่ยวสองชั้น
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 39.4   เงิ น ที่ ใ ช้ ส ร้ า งบ้ า นของตนเอง
ส่วนมากใช้เงินยืม คิดเป็นร้อยละ 35.2  แหล่งเงินกู้ที่ใช้
สร้างบ้านของตนเอง ส่วนมากกู้เงินจากธนาคารของรัฐ
ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  วงเงินกูใ้ นการสร้างบ้าน  
ส่ ว นมากอยู ่ ร ะหว่ า ง 500,001-1,000,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 24.6  ค่าใช้จ่ายในการผ่อนช�ำระรายเดือน  
ส่วนมากผ่อนช�ำระรายเดือนอยู่ระหว่าง 5,001-10,000
บาท  คดิ เป็นร้อยละ 28.5  สถานพยาบาลทีใ่ ช้ในการรักษา
พยาบาล ส่วนมากใช้โรงพยาบาลของรัฐ คิดเป็นร้อยละ
90.8  เหตุผลที่เลือกรักษาในสถานพยาบาล ส่วนมากคือ
เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ คิดเป็นร้อยละ 68.0  ค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาลในครอบครัวต่อเดือน ส่วนมากอยู่
ระหว่าง 301-500 บาท  คิดเป็นร้อยละ 23.9  การท�ำ

ประกันชีวิต ส่วนมากได้ท�ำประกันชีวิต คิดเป็นร้อยละ
66.2  ค่าใช้จ่ายในการท�ำประกันชีวิตต่อเดือน ส่วนมาก
จ่ายค่าประกันชีวิตต่อเดือนอยู่ระหว่าง 501-1,000 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 37.3
3.2 ปัจจัยด้านความต้องการสวัสดิภาพของ
บุคลากร   ส่วนใหญ่มียานพาหนะส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ
95.1  ประเภทของยานพาหนะส่วนตัว ส่วนมากมีรถ
จักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 66.9 รองลงมา คือ รถยนต์
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 64.4   เงิ น ที่ ใ ช้ ส� ำ หรั บ ดาวน์ ร ถยนต์
ส่วนมากกูย้ มื คิดเป็นร้อยละ 20.8 แหล่งเงินกูใ้ นการดาวน์
รถยนต์ ส่ ว นมากกู ้ เ งิ น จากสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ มข.  
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 17.3 วงเงิ น กู ้ ใ นการดาวน์ ร ถยนต์
ส่วนมากกู้เงิน ต�่ำกว่า 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.8   
การผ่อนช�ำระยานพาหนะ  ส่วนมากผ่อนช�ำระรายเดือน
คิดเป็นร้อยละ 51.1 วงเงินในการผ่อนช�ำระต่อเดือน
ส่วนมากผ่อนช�ำระต่อเดือน ระหว่าง 5,001-10,000 บาท  
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 26.8   เหตุ ผ ลในการซื้ อ ยานพาหนะ
ส่ ว นมากเพื่ อ ความสะดวกในการเดิ น ทางไปท� ำ งาน
คิดเป็นร้อยละ71.5         
3.3 ปัจจัยด้านความต้องการพัฒนาศักยภาพ
ตนเองของบุคลากร  บรรจุเข้ารับราชการแล้วได้ศึกษา
เพือ่ เพิม่ พูนความรูใ้ นระดับทีส่ งู ขึน้ ส่วนมากได้ศกึ ษาต่อ
คิดเป็นร้อยละ 43.0   ระดับการศึกษาต่อ  ส่วนมากศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 19.4 รองลงมา คือ
ระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 15.8 และ เงินทีใ่ ช้ในการ
ศึกษาต่อ ส่วนมากใช้เงินเก็บส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 12.7
รองลงมา เป็ น เงิ น ยื ม บางส่ ว น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10.9   
แหล่งเงินกู้ในการศึกษาต่อ ส่วนมากกู้เงินจากกองทุน
สวัสดิการ มข. คิดเป็นร้อยละ 13.0 วงเงินกู้ในการศึกษา
ต่อ ส่วนมากใช้เงินกู้ต�่ำกว่า  60,000  คิดเป็นร้อยละ 13.0  
การผ่อนช�ำระเงินกู้เพื่อการศึกษาต่อ ส่วนมากผ่อนช�ำระ
รายเดือน คิดเป็นร้อยละ 21.8  วงเงินในการผ่อนช�ำระ
ต่อเดือน  ส่วนมากผ่อนช�ำระต่อเดือน ระหว่าง 1,0013,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.3  เหตุผลในการการศึกษา
ต่อ ส่วนมาก ต้องการเพิ่มคุณวุฒิให้สูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ
26.1 รองลงมา น�ำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานที่ท�ำคิดเป็น
ร้อยละ25.4
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3.4 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของบุคลากรพบว่า การบริโภคอาหารประจ�ำวันส่วนมาก
ปรุงเองและซือ้ ส�ำเร็จรูป คิดเป็นร้อยละ 61.3  จำ� นวนเงิน
ที่ จ ่ า ยเป็ น ค่ า อาหารรั บ ประทานที่ บ ้ า นในแต่ ล ะวั น  
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 ปั จ จั ย ด้ า นพฤติ ก รรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
อบายมุ ข ของบุ ค ลากรพบว่ า การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล์ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ส่วนมากไม่ดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  คิดเป็นร้อยละ 48.6  ความถี่ใน
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ส่วนมากนานๆ  ครั้งดื่ม
คิดเป็นร้อยละ 33.8   ทุกครั้งที่มีการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์กับเพื่อน ส่วนมากช่วยกันจ่ายเงินกับเพื่อน
คิดเป็นร้อยละ 55.3  สาเหตุที่ท�ำให้ดื่ม ส่วนมากพบปะ
สังสรรค์กับเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 39.4  การเล่นการพนัน
ในช่วงระยะ 6 เดือนทีผ่ า่ นมา ส่วนมากไม่เล่นการเล่นการ
พนัน คิดเป็นร้อยละ 60.9  ประเภทของการพนันที่เล่น
ส่ ว นมากเล่ น การพนั น ประเภทสลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาล
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 27.8   เงิ น ที่ ใ ช้ เ ล่ น การพนั น ต่ อ ครั้ ง
ส่วนมากอยู่ระหว่าง 100-200 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.8
3.6 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเที่ยวเตร่ของ
บุคลากรพบว่า การเทีย่ วเตร่ในสถานบันเทิงในช่วงระยะ
เวลา 6 เดือน ที่ผ่านมา ส่วนมากไม่เคยไปเที่ยวเตร่ใน
สถานบันเทิง  คิดเป็นร้อยละ 71.8  ความถี่ในการเที่ยว
สถานบันเทิง ส่วนมากนานๆ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 30.6  
สาเหตุทเี่ ลือกไปเทีย่ วสถานบันเทิง ส่วนมาก เพือ่ สังสรรค์
กับเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 22.9   ค่าใช้จ่ายในการเที่ยว
สถานบันเทิงต่อครั้ง ส่วนมากใช้จ่ายต�่ำกว่า 500 บาท
คิดเป็นร้อยละ 13.0
3.7 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซือ้ สินค้าด้วย
ระบบเงินผ่อนของบุคลากรพบว่า ในช่วงระยะเวลา
6 เดือนที่ผ่านมา ส่วนมากซื้อสินค้าด้วยระบบเงินผ่อน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 47.2 ประเภทสิ น ค้ า ที่ ซื้ อ ด้ ว ยระบบ
เงินผ่อน ส่วนมากซือ้ รถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 16.5  จำ� นวน
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เงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือน   ส่วนมากอยู่ระหว่าง 1,0013,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.1 สาเหตุในการซื้อสินค้า
ด้วยระบบเงินผ่อน ส่วนมาก มีความจ�ำเป็นต้องใช้ คิดเป็น
ร้อยละ 42.3  แนวทางที่จะใช้เป็นหลักยึดในการแก้ไข
ภาระหนีส้ นิ ส่วนมากเห็นว่าใช้หลักค�ำสอนทางพุทธศาสนา
ที่เ น้น การใช้ ชีวิต อย่ างพอเพีย ง คิด เป็ นร้ อยละ 71.5
วิธีการที่จะช่วยท�ำให้การแก้ไขปัญหาภาวะหนี้สินส�ำเร็จ
ส่ ว นมากเห็ น ว่ า ต้ อ งมี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะประหยั ด และ
ลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย  คิดเป็นร้อยละ 77.1
4. ผลกระทบจากการมี ภ าระหนี้ สิ น ของ
บุ ค ลากรสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่น พบว่าค่าเฉลี่ยของผลกระทบจากการมีภาระ
หนี้สินโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านเศรษฐกิจมีผลกระทบจากการมี
ภาวะหนี้สินมากที่สุด  ที่ค่าเฉลี่ย 3.21   และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าข้อทีม่ ผี ลกระทบจากการมีภาวะหนีส้ นิ
มากที่สุด คือ เปลี่ยนพฤติกรรมโดยลดค่าใช้จ่ายการซื้อ
เครื่องอุปโภคบริโภค ที่ค่าเฉลี่ย 3.29
5.   ค่านิยมที่มีผลต่อการมีภาระหนี้สินของ
บุคลากรสังกัดส�ำนักงานอธิการบดี พบว่าค่านิยมที่มีผล
ต่ อ การมี ภ าวะหนี้ สิ น โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่านิยมทางวิชาการ
มีผลต่อการมีภาวะหนีส้ นิ มากทีส่ ดุ โดยมีคา่ นิยมทีค่ า่ เฉลีย่
3.66  รองลงมา คือ ค่านิยมทางสังคม ทีค่ า่ เฉลีย่ 3.44  และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีผลต่อการมีภาวะ
หนี้สินมากที่สุด คือ การศึกษาท�ำให้มีทางเลือกในอาชีพ
และชีวิตมากขึ้น ที่ค่าเฉลี่ย 3.75

5. สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหนี้สิน
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กรณีศกึ ษา บุคลากร
สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น  
มี ข ้ อ ค้ น พบที่ น ่ า สนใจและควรน� ำ มาอภิ ป รายหลาย
ประการ ดังนี้
ผลการวิ จั ย พบว่ า บุ ค ลากรมี ห นี้ สิ น เฉลี่ ย
มากกว่า 1,100,000 บาท มีการผ่อนช�ำระหนี้สินเฉลี่ยต่อ
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เดือนระหว่าง 6,000- 10,000  บาท กู้ยืมเงินจากธนาคาร
ของรัฐมากทีส่ ดุ ได้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รองลงมา
คื อ กู ้ เ งิ น จากโครงการสวั ส ดิ ก ารเงิ น กู ้ ช.พ.ค.   และ
สหกรณ์ออมทรัพย์ มข. สอดคล้องกับการศึกษาของ
ส�ำรวม จงเจริญ (2546) พบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครู  
และธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นแหล่งเงินกูท้ บี่ คุ ลากร
ทางการศึกษานิยมมากที่สดุ    สำ� หรับสถานะทางการเงิน
รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายนั้น ส่วนหนึ่งมีผลมาจาก
มี ห ลายหน่ ว ยงานได้ ข ยายวงเงิ น สิ น เชื่ อ เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น
อย่างมาก เช่น ธนาคารออมสิน กับโครงการสวัสดิการ
เงินกู้ ช.พ.ค. ที่ขยายวงเงินกู้เป็น 3,000,000 บาท หรือ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ทีข่ ยายวงเงินกูส้ งู ขึน้ สร้างภาระหนีส้ นิ
มากยิ่ ง ขึ้ น จนถึ ง ขั้นบุคลากรมีหนี้สินล้นพ้นตัว และ
ผลจากการวิจยั ยังพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ไม่มอี าชีพเสริม
และส่วนมากไม่มกี ารออมเงิน รายได้สว่ นใหญ่มาจากเงิน
เดือนและค่าจ้าง เมือ่ น�ำเงินเดือนไปจ่ายผ่อนช�ำระหนีส้ นิ
เกิ น ครึ่ ง หนึ่ ง ของเงิ น เดื อ น ก็ จ ะมี เ งิ น ไม่ เ พี ย งพอกั บ
รายจ่ า ยในแต่ ล ะเดื อ นต้ อ งกู ้ เ งิ น ฉุ ก เฉิ น จากสหกรณ์
ออมทรัพย์ กู้ธนาคารออมสินหรือกู้เงินนอกระบบและ
การใช้บัตรเคคิต ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งอาจท�ำให้บุคลากร
มีหนี้สินล้นพ้นตัวได้
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีภาวะหนี้สิน
ของบุคลากร พบว่าปัจจัยด้านความต้องการขั้นมูลฐาน
ค่ า นิ ย มทางสั ง คม บริ โ ภคนิ ย มและพฤติ ก รรมการ
ด�ำรงชีวิต ล้วนมีผลต่อการมีภาระหนี้สินโดยปัจจัยด้าน
ความต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็นปัจจัยส�ำคัญมากทีส่ ดุ ทีท่ ำ� ให้
เกิดภาวะหนี้ บุคลากรทุกคนมีความต้องการมีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเอง จึงต้องพยายามทุกวีถีทางเพื่อให้ได้ซึ่งที่
อยูอ่ าศัยเป็นของตนเอง บุคลากรส่วนใหญ่จงึ ต้องกูย้ มื เงิน
จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ จากสหกรณ์ออมทรัพย์
หรือจากแหล่งกูเ้ งินอืน่ ๆ มีวงเงินกู้ 1,000,000-2,000,000  
บาท เพื่ อ จั ด หาที่ อ ยู ่ อ าศั ย เป็ น ของตนเอง เนื่ อ งจาก
มหาวิทยาลัยมีที่พักอาศัยไม่เพียงพอ  กอปรกับธนาคาร
ของรัฐ เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน
ได้ เ ปิ ด โอกาสให้ บุคลากรกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต�่ ำ  ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของทิพพาศรี   อินทะกูล (2547)
พบว่ามูลเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้บคุ ลากรทางการศึกษาเป็นหนี้

การวิจัยภาวะหนี้สินของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น :
กรณีศึกษา บุคลากร สังกัดส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คือเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ปัจจัยด้านการผ่อน
ช�ำระยานพาหนะส่วนตัวจะมีความสัมพันธ์ต่อการมี
ภาระหนี้สิน จากการวิจัยพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่จะมี
พาหนะเป็นของตนเอง เพื่อใช้ในการเดินทางมาท�ำงาน
และใช้ในการรับส่งลูกไปโรงเรียน การผ่อนยานพาหนะ
จึ ง เป็ น สาเหตุ ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ บุ ค ลากรมี ภ าวะหนี้ สิ น
สอดคล้องกับการศึกษาของทิพพาศรี   อินทะกูล (2547)
ที่พบว่ามูลเหตุที่ท�ำให้บุคลากรทางการศึกษาเป็นหนี้คือ
ซื้อหรือผ่อนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
ปัจจัยด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองมีความสัมพันธ์ต่อการมีภาระหนี้สินจากการวิจัย
พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่จะศึกษาเพือ่ พัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง แหล่ ง เงิ น กู ้ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ กู ้ จ าก
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการบุคลากร และ
สหกรณ์ออมทรัพย์ วงเงินที่ใช้ในการศึกษาระหว่าง
60,000-150,000 บาท เหตุผลที่ต้องการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ
ให้สูงขึ้นและน�ำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานที่ท�ำ  ซึ่งการ
ศึกษาต่อเพิ่มเติมจะมีค่าใช้จ่ายเป็นจ�ำนวนมาก ส่งผลให้
บุคลากรต้องน�ำเงินเก็บออมไว้มาใช้ และบางส่วนต้อง
กูเ้ งินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการบุคลากร
และกู้ยืมเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ สอดคล้องกับการศึกษา
ของทิพพาศรี   อินทะกูล(2547) พบว่ามูลเหตุส�ำคัญ
ที่ท�ำให้บุคลากรทางการศึกษาคือการเป็นหนี้เพื่อการ
พัฒนาตนเอง
จากการสัมภาษณ์บุคลากรพบว่าภาวะหนี้สิน
ส่ ง ผลกระทบต่ อ สถานะทางเศรษฐกิ จ ของบุ ค ลากร
เพราะหลังจากหักช�ำระหนี้แล้วเงินเดือนที่เหลือไม่พอ
เพียงต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวัน โดยเฉพาะบุคลากร
ส่วนใหญ่มรี ายได้นอ้ ยและไม่มรี ายได้เสริม จะมีเงินเดือน
คงเหลือไม่เพียงพอต่อการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน บุคลากร
ส่วนใหญ่จะกู้เงินฉุกเฉินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ มข.

6. ข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาในครั้งนี้ท�ำให้ทราบถึงภาวะหนี้
สินของบุคลากรสังกัดส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น คณะผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ดังนี้
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1. ควรจั ด ให้ มี ก ารหารายได้ เ พิ่ ม โดยการ
ส่งเสริมบุคลากรให้มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้
2. ควรจัดให้มสี วัสดิการเพือ่ ลดค่าใช้จา่ ย เช่น
สวัสดิการบ้านพัก สวัสดิการเคหะสงเคราะห์   กองทุน
การศึกษาบุตรจัดรถรับส่งบุตรไปโรงเรียน การจัดร้าน
จ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก
3. ควรควบคุมและจ�ำกัดค่าใช้จ่ายทางสังคม
ให้มีเท่าที่จ�ำเป็น และลดกิจกรรมทางสังคมลง
4. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการออมทรัพย์
เช่น การเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ การฝากเงินออม
ไว้กับสถาบันการเงิน การเป็นสมาชิกกองทุนส� ำรอง
เลี้ยงชีพ เป็นต้น
5. ควรส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาแก่
บุคลากร และควรได้รับการพิจารณาให้ปรับอัตราเงิน
เดือนและต�ำแหน่งที่สูงขึ้นเป็นการยกระดับตนเองให้
สูงขึน้ และเมือ่ มีการศึกษาสูงขึน้ ย่อมรูจ้ กั คิด รูจ้ กั วางแผน
แนวทางในชีวิต รู้จักประหยัดไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ท�ำให้
ลดปัญหาหนี้สินลงได้
6. ควรมี เ กี ย รติ บั ต รยกย่ อ งเชิ ด ชู ชมเชย
บุคลากรที่ด�ำรงชีพด้วยการประหยัด ปราศจากหนี้สิน
และสามารถเก็บออมเงินได้
7. ควรให้ผบู้ งั คับบัญชาทุกระดับตัง้ แต่ อธิการ
รองอธิการ ผูอ้ ำ� นวยการ หัวหน้าส�ำนัก  หวั หน้างาน และ
หัวหน้าหน่วยงานทุกระดับ แสดงคุณลักษณะความเป็น
ผู้บริหารที่ดี โดยเพิ่มบทบาทเป็นที่ปรึกษา เป็นผู้น�ำด้าน
จิตวิญญาณช่วยตักเตือน สั่งสอนผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
ความจริงใจ ให้รู้จักประหยัด อดออม มัธยัสภ์ ตลอดจน
เป็นตัวอย่างที่ดีสามารถเป็นแบบอย่างได้
8. ควรจัดอบรมทางด้านจริยธรรม เพือ่ กระตุน้
ชักจูงให้บุคลากรลด ละเลิก อบายมุข ลดความ ฟุ้งเฟ้อ
ฟุ่มเฟือย  และลดค่านิยมทางสังคมที่ไม่ประหยัด

7. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อภาวะหนีส้ นิ
และผลกระทบจากการมีภาระหนีส้ นิ ของบุคลากรสังกัด
ส�ำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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2 ควรมีการศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อภาวะหนีส้ นิ
และผลกระทบจากการมี ภ าระหนี้ สิ น ของบุ ค ลากร
หน่วยงานอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง

8. กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหนี้สิน
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น:กรณีศกึ ษา บุคลากร
สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
ฉบั บ นี้ ส� ำ เร็ จ ลุ ล ่ ว งลงได้ นั้ น คณะผู ้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีไ่ ด้ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุน
โครงการวิจยั ประเภทอุดหนุนทัว่ ไป ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 ขอขอบคุณท่านรองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
พัฒนาบุคลากร ผู้อ�ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และ
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักบริหารการวิจยั มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ท่านทั้งสามได้กรุณาเป็นที่ปรึกษาการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ อีกทั้งได้ให้ค�ำแนะน�ำและเสนอข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ ท�ำให้รายงานการศึกษาเล่มนี้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น
คณะผู ้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ บุ ค ลากรในสั ง กั ด
ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกท่านทีไ่ ด้
ให้ขอ้ มูลตอบแบบสอบถาม ขอขอบคุณเจ้าหน้าทีท่ กุ ท่าน
ที่ช่วยพิมพ์เอกสาร จนส�ำเร็จได้ด้วยดี
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บทคัดย่อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จดั สวัสดิการด้านบริการสุขภาพของนักศึกษาเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้นกั ศึกษา
ได้รับการรักษาพยาบาลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ในการศึกษาการรับรู้สิทธิด้านบริการสุขภาพ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อน�ำไปปรับปรุงการบริการนั้น ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลสิทธิด้านบริการ
สุขภาพโดยมี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เคยเข้ารับการบริการ
จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และหน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ำนวน 400 คน รวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ค่าร้อยละ และน�ำเสนอข้อมูลโดยใช้ตาราง กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงร้อยละ ร้อยละ 72.24 เพศชาย ร้อยละ 27.76 รับรู้สิทธิการเข้ารับบริการสุขภาพร้อยละ 72 ไม่รับรู้
ร้อยละ 28 การขอขึน้ ทะเบียนเปลีย่ นสิทธิการรักษาร้อยละ 66.82 ไม่รบั รูก้ ารขอขึน้ ทะเบียนเปลีย่ นสิทธิรอ้ ยละ 33.18
รับรู้ข้อมูลสิทธิประโยชน์บัตรประกันสุขภาพร้อยละ 54.81 รับรู้แต่ต้องการข้อมูลให้ชัดเจนร้อยละ 22.06 ไม่รับรู้
ร้อยละ 23.13
ช่องทางการรับรู้ข้อมูลด้านบริการสุขภาพ ส่วนใหญ่จากคู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ร้อยละ 40.62
รองลงมาจากคู่มือหอพักร้อยละ 23.91 ความสะดวกในการขอขึ้นทะเบียนเปลี่ยนสิทธิหลักประกันสุขภาพ ระดับ
ปานกลางร้อยละ 52.80 และความต้องการข้อมูลทางสุขภาพมากทีส่ ดุ คือ สิทธิการรักษาของนักศึกษาที่ มหาวิทยาลัย
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
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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
เท่ า เที ย มกั น ตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 52 การยึดผู้ป่วย
เป็นจุดศูนย์กลาง (Patient and Family centre approach)
มุ่งตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพและสังคมของ
ผู ้ ม ารั บ บริ ก าร รวมทั้ ง มี เ วลาให้ บ ริ ก ารและรั บ ฟั ง
ความคิดเห็นของผู้รับบริการ การประเมินผลติดตาม
การจั ด บริ ก ารเพื่ อ ให้ ต อบสนองต่ อ ชุ ม ชน (โกมาตร
จึงเสถียรทรัพย์, 2550) สิทธิประโยชน์บตั รประกันสุขภาพ
(บัตรทอง)การใช้บริการตามโครงการหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า ครอบคลุมบริการแพทย์และสาธารณสุข
การตรวจยืนยันกรณีพบความผิดปกติ การตรวจคัดกรอง
ตามข้อบ่งชีท้ างการแพทย์เพือ่ สร้างเสริมและป้องกันโรค
ประชาชนที่มีสิทธิดังกล่าว ต้องลงทะเบียนเลือกเป็น
หน่วยบริการประจ�ำ หรือหน่วยบริการปฐมภูมใิ นเครือข่าย
ยกเว้นกรณีที่มีเหตุสมควร หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
ที่เกินความสามารถของหน่วยบริการประจ�ำก็สามารถ
ส่งต่อไปในหน่วยบริการที่มีศักยภาพสูงกว่า ในการ

ด�ำเนินงานของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจ�ำปี
2553 มีเรื่องร้องเรียนที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
การให้บริการสาธารณสุข จ�ำนวน 642 เรื่อง(ร้อยละ
15.34) แผนการรักษา จ�ำนวน 515 เรื่อง ได้แก่ไม่มั่นใจ
การตรวจ / แผนการรักษา ตรวจวินิจฉัยไม่ละเอียด /
ไม่ตรวจวินิจฉัย รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น ฯลฯรองลงมา
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้ยา จ�ำนวน 127 เรื่อง ได้แก่
แพทย์ / เจ้าหน้าที่ไม่จ่ายยา จ่ายยาน้อยลง ปรับเปลี่ยนยา
ฯลฯ (ส� ำ นั ก ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละบริ ก ารประชาชน.
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2553)
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายการจัดบริการ
ด้ า นสวั ส ดิ ก ารการรั ก ษาพยาบาลเพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษา
มีคณ
ุ ภาพทีด่ เี มือ่ จบการศึกษาก็ความพร้อมในการท�ำงาน
(Ready to work) สิทธิประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
ตามนโยบายสวั ส ดิ ก ารด้ า นสุ ข ภาพของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีละ 5,000 บาท (ไม่รวมการตรวจ
พิเศษ ต่างๆ ส่วนการท�ำฟันความจ�ำเป็นนั้น ต้องจ่ายครึ่ง
ราคาของบุคคลทั่วไป) ส�ำหรับนักศึกษาที่ช�ำระค่าลง
ทะเบี ย นในปี ก ารศึ ก ษานั้ น ๆ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
จัดสรรเงินค่าบริการอุดหนุนกิจกรรมสุขภาพของนักศึกษา
200 บาท/คน/ปี ค่าประกันอุบัติเหตุ 110- 120 บาท/คน/ปี
ซึ่งสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพตามนโยบายสวัสดิการ

KKU Institutional Research. 2013; 1(2)

ด้านสุขภาพมี 2 ข้อ คือ สิทธิจากการประกันสุขภาพ
นักศึกษาและสิทธิจาการประกันอุบัติเหตุจะได้รับความ
คุ้มครองตามเงื่อนไข ในสัญญาการประกันอุบัติเหตุ
ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับบริษัทผู้เอาประกันภัย
สิ ท ธิ ป ระกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า ต้ น สั ง กั ด โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ นักศึกษาสามารถใช้สทิ ธิตามข้อก�ำหนดของ
รัฐโดยไม่จำ� กัดวงเงิน ไม่ตอ้ งผ่านระบบการส่งตัวในกรณี
ทีเ่ ข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลศรีนครินทร์ (สิทธิประโยชน์
ด้ า นสุ ข ภาพของนั ก ศึ ก ษาที่ ค วรทราบและรั ก ษาผล
ประโยชน์ของตน 2554) นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
สามารถใช้บริการในหน่วยบริการปฐมภูมนิ กั ศึกษาก่อน
ซึ่งเป็นหน่วยบริการเบื้องต้นในการตรวจรักษา ฯลฯ
โดยนักศึกษาต้องแสดงบัตรนักศึกษาทุกครัง้ ทีข่ อรับบริการ
(ส�ำหรับนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่ได้บัตรนักศึกษาต้องแสดง
ใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนเรียน) หากเกินขีดความ
สามารถของหน่วยบริการปฐมภูมจิ ะส่งต่อให้ไปรับบริการ
ที่ โ รงพยาบาลศรี น คริ น ทร์ ต ่ อ ไป ในปี พ.ศ. 2555
หน่วยบริการปฐมภูมิ มีแพทย์ตรวจรักษาตัง้ แต่วนั จันทร์
ถึงวันศุกร์เวลา 12.00 น. - 16.00 น. และมีคลินิกให้
ค�ำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทุกวันจันทร์บา่ ย โดยนักศึกษา
ต้องลงทะเบียนนัดล่วงหน้าหากมีช่องทางการติดต่อ
สื่อสารสื่อสารหลากหลายช่องทางจะเกิดประโยชน์ต่อ
การให้บริการผู้ป่วย สถานบริการสุขภาพควรพัฒนา
บุคลากรสายด่วนให้สามารถบริการผู้สอบถามในเชิงลึก
(สุกุญญา ปฐมระวี 2551) สอดคล้องกับ นิทรา กิจธีระ
วุฒิวงษ์, วุฒิชัย จริยา. 2551 พบว่าการจัดบริการปฐมภูมิ
ทัง้ ในและนอกหน่วยบริการเป็นสิง่ ทีท่ า้ ทาย การมีขอ้ มูล
ทีม่ รี ะบบเป็นสิง่ ที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาบริการสุขภาพให้
ครอบคลุมต่อไป ซึ่งในทางปฏิบัติยังพบว่านักศึกษาเคย
ใช้สทิ ธิจา่ ยตรง จากบิดามารดาเมือ่ อายุ 20 ปีบริบรู ณ์ตอ้ ง
เลือกหน่วยบริการเพื่อความครอบคลลุมสิทธิประโยชน์
ตามโครงการหลักประกันสุขภาพ นอกเหนือจากสวัสดิการ
ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดสรรให้ ยังมีนักศึกษาที่ไม่
ทราบข้อมูลในการขอขึ้นทะเบียนเปลี่ยนสิทธิการรักษา
ของตน
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2. วัตถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาการรับรูส้ ทิ ธิดา้ นบริการสุขภาพของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อจ�ำกัดในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะการรับรู้สิทธิด้าน
สุขภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในปีการศึกษา 2555 ทีเ่ คยเข้ารับบริการจากหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ และบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีนครินทร์
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การรับรู้ หมายถึง การแสดงออกถึงความ
เข้าใจ การสังเกต การใส่ใจ ความรู้สึกตระหนัก จากสิ่งที่
เกิ ด ขึ้ น จากการได้ รั บ รู ้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ
ด้านการรักษาพยาบาลตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในค่าประกาศสิทธิ
ผู้ป่วย
2. การบริการสุขภาพ หมายถึงการให้บริการ
สุขภาพของสถานบริการทีใ่ ห้บริการครอบคลุมกิจกรรม
ด้านสุขภาพ ได้แก่ ด้านการรักษาพยาบาล การป้องกัน
โรค การส่งเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟูสภาพ
3. สถานบริการสุขภาพ คือ สถานที่ให้บริการ
ด้านสุขภาพในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย
หน่วยบริการปฐมภูมนิ กั ศึกษา โรงพยาบาลศรีนครินทร์
4. การทราบสิ ท ธิ ก ารรั ก ษาที่ ถู ก ต้ อ ง คื อ
การทีน่ กั ศึกษาฯระบุสทิ ธิของตัวเองได้ถกู ต้อง นักศึกษาฯ
ต้องทราบว่าตนเองมีสทิ ธิการรักษา 2 สิทธิ ได้แก่ 1) สิทธิ
สวัสดิการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นตามการลง
ทะเบียนเรียน 2) สิทธิการรักษาอืน่ ๆ ได้แก่ สิทธิบตั รทอง
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สิทธิประกันสุขภาพ (บัตรทอง)
โรงพยาบาลอื่ น ๆ สิ ท ธิ ป ระกั น สั ง คม สิ ท ธิ เ บิ ก ได้
ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (ต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี)
รูปแบบการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี ที่ 1-4

การรับรู้สิทธิด้านบริการสุขภาพ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
ประชากรทั้งสิ้น 34,578 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา
ในคณะวิชาต่างๆ ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและคณะ
วิชาอืน่ ๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีเ่ คยเข้ารับการบริการ
จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และหน่วยบริการปฐมภูมิ
จ�ำนวน 400 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุม่ วิชาสายวิทยาศาสตร์
สุขภาพ และสายสังคมศาสตร์ สุ่มคณะที่เป็นตัวแทน
สายวิชาละ 2 คณะคือสายวิทยาศาสตร์สุขภาพได้แก่
คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ ตัวแทน
สายสังคมศาสตร์คือ คณะนิติศาสตร์ และเกษตรศาสตร์
จากนั้นสุ่มแบบเจาะจงนักศึกษาที่เคยได้รับบริการจาก
หน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ (ศู น ย์ สุ ข ภาพนั ก ศึ ก ษา) และ
ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลศรีนครินทร์ กลุม่ ตัวอย่างค�ำนวณ
จากสูตรประชากรมีจ�ำนวนแน่นอน (Finite population)
Yamane (1973) อ้างใน กัลยา วานิชย์บัญชา (2543)
กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาวิจยั จ�ำนวนทัง้ สิน้ 400 ตัวอย่าง
โดยเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น แบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยศึ ก ษาต� ำ รา เอกสาร บทความ
ทฤษฎี หลักการ และแบบสอบถามในงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อก�ำหนดขอบเขตการวิจัย และสร้างแบบสอบถาม
ให้ครอบคลุมตามความมุง่ หมายการวิจยั ค่าความเชือ่ มัน่
เท่ากับ 0.81 แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูล
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเป็นแบบเลือก
ตอบ ส่วนที่ 2 การรับรู้ต่อสิทธิด้านบริการสุขภาพ 7 ข้อ
การวิเคราะห์ข้อมูลและการน�ำเสนอข้อมูล เก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูล น�ำเสนอในรูปสถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ร้อยละ ตาราง
ข้อพิจารณาทางจริยธรรมการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ของผูต้ อบ
อย่ า งเคร่ ง ครั ด น� ำ เสนอข้ อ มู ล ผลการวิ จั ย เป็ น แบบ
ภาพรวม ไม่ ร ะบุ เ ป็ น รายบุ ค คล มี ใ บชี้ แ จงแก่ ผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม และให้ ผู ้ ต อบมี สิ ท ธิ ป ฏิ เ สธการตอบ
แบบสอบถามบางข้อที่ตนไม่ยินดีตอบและส่งโครงการ
วิจัยเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่โครงการ
HE 551227

3. ผลการวิจัย
การรับรูส้ ทิ ธิดา้ นบริการสุขภาพ ของนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น จ� ำ นวน 400 ตั ว อย่ า งพบว่ า
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง ร้ อ ยละ 72.24
เพศชาย ร้อยละ 27.76 และจ�ำแนกตามชั้นปีการศึกษา
แบ่งเป็น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 5.4 นักศึกษาชั้นปีที่ 2
ร้อยละ 40.96 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 33.81 นักศึกษา
ชั้ น ปี ที่ 4-6 ร้ อ ยละ 23.72 ที่ พั ก อาศั ย ภายในหอพั ก
มหาวิทยาลัยร้อยละ 68.02 พักภายนอกมหาวิทยาลัย
ร้อยละ 31.98

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ�ำแนกตามเพศและชั้นปีที่พักอาศัย
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ชั้นปี่ที่1
ชั้นปี่ที่2
ชั้นปี่ที่3
ชั้นปี่ที่4-6
พักภายในหอพักมหาวิทยาลัย
พักภายนอกมหาวิทยาลัย

ชาย
จ�ำนวน
6
52
28
26
72
40

หญิง
ร้อยละ
5.40
46.04
25.36
23.20
64.64
35.36

จ�ำนวน
0
112
107
69
200
88

ร้อยละ
0.00
39.00
37.09
23.92
69.33
30.67

รวม

ร้อยละ

6
164
135
95
272
128

1.51
40.96
33.81
23.72
68.02
31.98
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ส่วนที่ 2 การรับรูส้ ทิ ธิและช่องทางบริการด้าน
สุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างรับรูส้ ทิ ธิการเข้ารับบริการสุขภาพ
ร้อยละ 72 ไม่รับรู้สิทธิร้อยละ 28 การขอขึ้นทะเบียน

141

เปลี่ยนสิทธิการรักษาร้อยละ 66.82 ไม่รับรู้ร้อยละ 33.18
รับรู้ข้อมูลสิทธิประโยชน์บัตรประกันสุขภาพ ร้อยละ
54.81 ไม่รับรู้ร้อยละ 23.13 รับรู้แต่ต้องการข้อมูลให้
ชัดเจนร้อยละ 22.06 ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การรับรู้สิทธิด้านบริการสุขภาพ
หัวข้อ
สิทธิการเข้ารับบริการสุขภาพ
การขอขึ้นทะเบียนเปลี่ยนสิทธิการรักษา
ข้อมูลสิทธิประโยชน์บัตรประกันสุขภาพ
- รับรู้แต่ต้องการข้อมูลให้ชัดเจน

รับรู้
288
267
219
88

ร้อยละ
72
66.82
54.81
22.06

ไม่รับรู้
112
267
92
-

ร้อยละ
28
33.18
23.13
-

ช่ อ งทางการรั บ รู ้ ข ้ อ มู ล ด้ า นบริ ก ารสุ ข ภาพ ข่าวหอพักร้อยละ 21.97 และช่องทางอื่นร้อยละ 13.51
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จากคู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ตารางที่ 3)
ร้อยละ 40.62 จากคู่มือหอพักร้อยละ 23.91 จากบอร์ด/
ตารางที่ 3 ช่องทางการรับรู้จากสื่อประชาสัมพันธ์สิทธิด้านบริการสุขภาพ
ช่องทางการได้รับข้อมูล
คู่มือหอพัก
คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
บอร์ด/ข่าวหอพัก
อื่นๆ

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและความต้องการบริการ
ด้านสุขภาพ ความสะดวกในการขอขึ้นทะเบียนเปลี่ยน
สิ ท ธิ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพ ระดั บ มากร้ อ ยละ 28.77
ระดับปานกลางร้อยละ 52.80 ระดับน้อยร้อยละ 18.43
ความต้องการข้อมูลทางสุขภาพเพิ่มเติมสามารถตอบได้
มากกว่า 1 ข้อดังนี้ สิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพ
174 คิดเป็นร้อยละ 19.81 สิทธิการรักษาของนักศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดให้ ร้อยละ 32.05 การเรียกร้อง
สิทธิ/ค่าเสียหายร้อยละ 16.29 การประชาสัมพันธ์โครงการ
กิจกรรมของศูนย์/โรงพยาบาลร้อยละ 20.98 และข้อมูล
สุขภาพ/อื่นๆ ร้อยละ10.86

จ�ำนวน
113
193
104
64

ร้อยละ
23.91
40.62
21.97
13.51

ข้อเสนอแนะของกลุม่ ตัวอย่าง ด้านการสือ่ สาร
การประชาสัมพันธ์ของบริการสุขภาพ
1. สิ ท ธิ ก ารรั ก ษาของนั ก ศึ ก ษา การขึ้ น
ทะเบียนสิทธิการรักษา
2. ใช้สอื่ ให้หลากหลายในการประชาสัมพันธ์
โครงการต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ ป้ายประกาศตั้งแต่
ถนนสายหลั ก เพิ่ ม ป้ า ยสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ เ ป็ น ภาษา
ต่างประเทศด้วยนักศึกษาต่างชาติจะได้ติดต่อสะดวก
3. ให้ มี ร ะบบจองคิ ว ทั้ ง ทางเวปไซด์ ข อง
หน่วยบริการปฐมภูมิ และโรงพยาบาลทางโทรศัพท์
เหมือนมหาวิทยาลัยอื่น
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4. อภิปรายผล
การรับรูส้ ทิ ธิดา้ นบริการสุขภาพ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจ�ำนวน 400 ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงร้อยละ 72.24 พักในหอพักของมหาวิทยาลัย
ร้ อ ยละ 68.02 รั บ รู ้ สิ ท ธิ ก ารเข้ า รั บ บริ ก ารสุ ข ภาพ
ร้อยละ 72 ไม่รับรู้สิทธิร้อยละ 28 การขอขึ้นทะเบียน
เปลี่ยนสิทธิการรักษาร้อยละ 66.82 ไม่รับรู้สิทธิร้อยละ
33.18 รับรู้ข้อมูลสิทธิประโยชน์บัตรประกันสุขภาพ
ร้อยละ 54.81 ไม่รับรู้ร้อยละ23.13 รับรู้แต่ต้องการข้อมูล
ให้ชัดเจนร้อยละ 22.06 ช่องทางการรับรู้ข้อมูลด้าน
บริการสุขภาพ จากคู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ร้อยละ
40.62 คูม่ อื หอพักร้อยละ 23.91 บอร์ด/ข่าวหอพักร้อยละ
21.97 และช่องทางอื่นร้อยละ 13.51ส่วนความคิดเห็น
และความต้องการบริการด้านสุขภาพ ความสะดวก
ในการขอขึ้นทะเบียนเปลี่ยนสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ระดับปานกลางร้อยละ 52.80 รองลงมาคือ ระดับมาก
ร้อยละ 28.77 ระดับ ความต้องการข้อมูลทางสุขภาพ
เพิ่มเติมคือ สิทธิการรักษาของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย
ขอนแก่ น จั ด ให้ ร้ อ ยละ 32.05 การประชาสั ม พั น ธ์
โครงการกิจกรรมของศูนย์/โรงพยาบาลร้อยละ 20.98
สิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพร้อยละ 19.81
การเรียกร้องสิทธิ/ค่าเสียหายร้อยละ 16.29 และข้อมูล
สุขภาพ/อื่นๆ ร้อยละ 10.86 ข้อเสนอแนะของกลุ่ม
ตัวอย่าง ด้านการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ของบริการ
สุขภาพคือ 1.สิทธิการรักษาของนักศึกษา การขึน้ ทะเบียน
สิทธิการรักษา 2. ใช้สอื่ ให้หลากหลายในการประชาสัมพันธ์
โครงการต่างๆ เช่น สือ่ ออนไลน์ ป้ายประกาศตัง้ แต่ถนน
สายหลักเพิม่ ป้ายสือ่ ประชาสัมพันธ์เป็นภาษาต่างประเทศ
ด้วยนักศึกษาต่างชาติจะได้ติดต่อสะดวก 3. ให้มีระบบ
จองคิวทั้งทางเวปไซด์ของหน่วยบริการปฐมภูมิ และ
โรงพยาบาลทางโทรศัพท์เหมือนมหาวิทยาลัยอืน่ จะเห็น
ได้วา่ การสือ่ สารประชาสัมพันธ์สทิ ธิการรักษาของนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น จากงานวิ จั ย ของขวั ญ ชนก
เชียรวิทยาคุณ และคณะ 2555 พบว่า สื่อออนไลน์ เป็น
สิง่ ทีน่ กั ศึกษาฯต้องการได้รบั การประชาสัมพันธ์มากทีส่ ดุ

การรับรู้สิทธิด้านบริการสุขภาพ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยเฉพาะFace book รองลงมาคือข้อมูลแผ่นพับและ
การประชาสัมพันธ์ตามกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และ
โครงการของโรงพยาบาล /ศูนย์ฯตามล�ำดับ การรับรูส้ ทิ ธิ
หน้าที่ การประชาสัมพันธ์ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ผู้รับบริการมักเข้าใจกว้างๆ แต่เมื่อลงรายละเอียดยังไม่
แน่ใจว่าสามารถท�ำได้หรือไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ
วลีรัตน์ ใจสูงเนิน ที่ศึกษาการรับรู้และการใช้บริการ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : กรณีศึกษาอ�ำเภอพระ
สมุ ท รเจดี ย ์ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ 2551 แสดงถึ ง
การประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพยั ง
ไม่ เ พี ย งพอ จึ ง ส่ ง ผลให้ ป ระชาชนมี ก ารรั บ รู ้ เ ฉพาะ
ประเด็ น กว้ า งๆอาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจผิ ด หรื อ
ความคลาดเคลื่อน ซึ่งอาน�ำไปสู่ปัญหาฟ้องร้อง และร้อง
เรียนได้นอกจากนี้ปัจจัยด้านเพศ และเขตที่พักอาศัย
มีความสัมพันธ์กับการรับรู้สิทธิหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า

5. สรุปผลการศึกษา
การรั บ รู ้ สิ ท ธิ ด ้ า นสุ ข ภาพของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการขอขึน้ ทะเบียนเปลีย่ นสิทธิ
การรักษาพยาบาล ซึง่ เป็นสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาจะได้ รั บ การบริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพสิ ท ธิ
หลักประกันสุขภาพและช่องทางการประชาสัมพันธ์
ข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ผู ้ รั บ บริ ก าร นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ ข้ อ มู ล ให้
ครอบคลุมครบถ้วนและการก�ำหนดนโยบายในการให้
บริการขึ้นอยู่กับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพนั้นๆ
ส่วนความรู้ความเข้าใจของผู้รับบริการไม่ครอบคลุม
ชุดสิทธิประโยชน์ ตลอดจนช่องทางการติดต่อสื่อสาร
เมื่อเกิดปัญหาจากการให้บริการ ท�ำให้ไม่ได้รับบริการ
สาธารณสุ ข ตามที่ ภ าครั ฐ จั ด การจั ด การให้ ค วาม
ช่วยเหลือทั้งๆ ที่สิทธิหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
การรักษาพยาบาล เพือ่ ป้องกันการเกิดปัญหาการร้องเรียน
ตามมา (ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ 2547)
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6. ข้อเสนอแนะ
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(3)

1. เชิงนโยบาย
1) ควรมีการประชาสัมพันธ์และให้ความ
รู้แก่นักศึกษาฯ ในด้านต่างๆ ดังนี้
(4)
ข้อมูลด้านสิทธิการรักษาพยาบาล สวัสดิการ
ด้านสุขภาพที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดให้แก่นักศึกษา
การขึน้ ทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)
มาที่ ร พ.ศรี น คริ น ทร์ เมื่ อ เข้ า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่น หรือ หลังจากสิทธิจ่ายตรงข้าราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจของผู้ปกครองสิ้นสุดลง เมื่ออายุครบ 20 ปี
2) การประชาสัมพันธ์นนั้ ควรเป็นช่องทาง
ที่เข้าถึงกลุ่มนักศึกษาฯได้ง่าย และหลากหลายช่องทาง
2. เชิงวิจัย
1) ศึ ก ษาปั ญ หาและความการคุ ้ ม ครอง (5)
สิ ท ธิ ด ้ า นการรั ก ษาพยาบาลของนั ก ศึ ก ษาที่ ข อขึ้ น
ทะเบียนสิทธิบัตรประกันสุขภาพ
2) ศึกษาถึงปัญหาและความต้องการของ
นักศึกษาฯในการใช้บริการด้านสุขภาพนักศึกษาเมื่อใช้
บัตรประกันสุขภาพ นอกเขตรับบริการ
(6)

7. กิตติกรรมประกาศ

งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรทุ น วิ จั ย
โครงการวิ จั ย สถาบั น มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ประจ� ำ
ปีงบประมาณ 2555
(7)

8. เอกสารอ้างอิง
(1)
(2)
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คู่มือนักศึกษาปี 2555. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัย (8)
ขอนแก่น.
กัลยา วานิชย์บัญชา. 2543. การใช้ SPSS for
Windows. ในการวิเคราะห์ข้อมูล เวอร์ชั่น 7-10.
พิมพ์ครัง้ ที่ 3: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (9)

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, ประชาธิป กะทา. 2551.
สุขภาพปฐมภูมิ บริการปฐมภูมิ. ส�ำนักงานวิจัย
และสุขภาพ (สวสส.) กระทรวงสาธารณสุข.
พิมพ์ครัง้ ที่ 2 กรุงเทพฯ: บริษทั มีดี กราฟฟิก จ�ำกัด.
ขวัญชนก เชียรวิทยาคุณ ภัทราพร จันทร์เพ็ญ,
พิพัฒน์ เหลืองพิทักษ์กุล, วรัญญู ลิ้มมณีวิจิตร,
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ศิรินทิพย์ บุญจรัสภิญโญ, ปริวัฒน์ ภู่เงิน. 2555.
สัดส่วนของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นที่เลือกใช้สถานบริการสุขภาพได้อย่าง
เหมาะสม.รายงานการวิจัย.ขอนแก่น : นักศึกษา
แพทย์ ชั้ น ปี ที่ 5 กองเวชศาสตร์ ชุ ม ชน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นิทรา กิจธีระวุฒวิ งษ์, วุฒชิ ยั จริยา. 2551. ประเมิน
ประสบการณ์การใช้บริการระดับปฐมภูมิของ
ผู ้ รั บ บริ ก ารด้ ว ยวิ ธี ก ารสนทนากลุ ่ ม ในศู น ย์
สุขภาพชุมชนแห่งหนึง่ จังหวัดพิษณุโลก.วารสาร
สาธารสุข มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ ี วัตถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาระบบการบริหารจัดการภายในสถานีรถไฟฟ้าของ บริษทั รถไฟฟ้า
กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) คือ ด้านกระบวนบริหารและการจัดการ การบริหารงานบุคคล การสั่งการและการมอบ
หมายงาน การบริหารเวลา และการบริการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
ผู้จัดการหมวดงานสถานี 1 คน รองผู้จัดการหมวดงานสถานี 4 คน เจ้าหน้าที่ควบคุมสถานี 110 คน รองเจ้าหน้าที่
ควบคุมสถานี 70 คน ผลการวิจยั 1. ด้านการบริหารและการจัดการ โดยรวมในระดับมาก ประกอบด้วย มีการก�ำหนด
คุณลักษณะเฉพาะหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละคนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 2. ด้านการบริหารงานบุคคล
ในระดับปานกลาง แต่มีบางรายการที่การด�ำเนินการในระดับมากคือ องค์กรมีการจัดฝึกอบรมทักษะต่างๆ 3. ด้าน
การสั่งการและการมอบหมายงาน โดยรวม มีการด�ำเนินการในระดับมาก ประกอบด้วย หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของงานที่ส�ำคัญมีการอนุมัติโดยผู้บริหารมีการจัดท�ำเป็นลายลักษณ์อักษร 4. ด้านการบริหารเวลา โดยรวมในระดับ
มากประกอบด้วย มีการจัดล�ำดับสิ่งใดควรท�ำก่อน-หลัง 5. ด้านการบริการ โดยรวม มีการด�ำเนินการในระดับมาก
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
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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
ขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและเป็นระบบรถไฟฟ้า
ใต้ดนิ แห่งแรกของประเทศไทย ซึง่ ด�ำเนินการและบริหาร
จัดการโดยบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ภายหลังจากที่ได้รับสัมปทานจากการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในปี พ.ศ. 2542 รถไฟฟ้า
ใต้ดินกรุงเทพ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครั้งแรก
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2547 โดยมีสถานีให้บริการส�ำหรับ
ผู้โดยสารทั้งหมด 18 สถานีภายใต้ระยะเส้นทางเดินรถ
รวม 20 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นจากสถานีหัวล�ำโพงที่เป็น
สถานี ต ้ น ทาง และสิ้ น สุ ด ที่ ส ถานี ป ลายทางบางซื่ อ
ซึ่ ง เส้ น ทางเดิ น รถนี้ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่ออย่างเป็น
ทางการว่า “โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล“
โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล
ถือเป็นระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ (Heavy Rail
System) ทีส่ ามารถขนส่งผูโ้ ดยสารได้ไม่นอ้ ยกว่า 40,000
คนต่อชั่วโมงและต่อหนึ่งเส้นทาง ซึ่งนับได้ว่าเป็นระบบ
ขนส่งมวลชนสาธารณะประเภทหนึ่งที่สามารถอ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้โดยสารเพื่อให้เดิน
ทางได้อย่างปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว และตรงเวลา
รวมทั้ ง ช่ ว ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และลดความสู ญ เสี ย
ทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดจากสภาพปัญหาการจราจรใน
กรุงเทพมหานครในชั่วโมงเร่งด่วน ตลอดจนปัญหา
มลพิษทางอากาศทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
และสิง่ แวดล้อม ส�ำหรับประโยชน์ดา้ นอืน่ ๆ ของรถไฟฟ้า
ใต้ดินกรุงเทพประกอบด้วย
1) ไม่ท�ำให้เกิดมลภาวะ เนื่องจากใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนตัวรถ

2) ลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน
3) ช่วยการพัฒนาเมืองออกไปสู่ส่วนต่างๆ
ของเมือง ตามแนวเส้นทางและสถานีรถไฟฟ้า
ปัจจุบันระบบขนส่งรถไฟฟ้าใต้ดินกรุงเทพ
หรือรถไฟฟ้าใต้ดินมหานครสายเฉลิมรัชมงคล มีขบวน
รถไฟฟ้าวิง่ ให้บริการสูงสุด 18 ขบวนต่อวัน และมีขบวน
ส�ำรองในกรณีฉุกเฉิน 1 ขบวน โดยทั้งหมดจะท�ำการวิ่ง
ทั้งหมด 450 เที่ยวต่อวัน และมีผู้โดยสารใช้บริการ
จ�ำนวน 251,000 คนต่อวัน ซึ่งให้บริการตั้งแต่วันจันทร์
ถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น.-24.00 น. ส� ำหรับ
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินทั้งหมดมี 18 สถานี ประกอบด้วย
สถานีหัวล�ำโพง สถานีสามย่าน สถานีสีลม สถานีลุมพินี
สถานี ค ลองเตย สถานี ศู น ย์ ป ระชุ ม แห่ ง ชาติ สิ ริ กิ ติ์
สถานี สุ ขุ ม วิ ท สถานี เ พชรบุ รี สถานี พ ระรามเก้ า
สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สถานีห้วยขวาง
สถานี สุ ท ธิ ส าร สถานี รั ช ดาภิ เ ษก สถานี ล าดพร้ า ว
สถานี พ หลโยธิ น สถานี จ ตุ จั ก ร สถานี ก� ำ แพงเพชร
สถานีบางซื่อ
ส�ำหรับการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยมีความสนใจ
ที่ จ ะท� ำ การศึ ก ษาระบบการบริ ห ารจั ด การภายใน
ของบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) โดยจะ
ท�ำการศึกษาสถานีของบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน) ทั้งหมด ว่ามีรูปแบบของวิธีการบริหารและ
จั ด การอย่ า งไรเพื่ อ น� ำ ผลการศึ ก ษาที่ ไ ด้ น� ำ ไปใช้ เ ป็ น
แนวทางเพือ่ พัฒนา แก้ไข ปรับปรุง และใช้เป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาต่อไปในอนาคต เนื่องจากบริษัทรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จ�ำกัด(มหาชน) ก�ำลังจะมีการเพิ่มเติมส่วนต่อ
ขยายของระบบรถไฟฟ้าเพื่อรองรับต่อความเจริญเติบโต
ของสังคม เศรษฐกิจ และสภาพความเป็นอยูข่ องประชาชน
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการภายใน
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินของบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน)
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
นโยบายของระบบขั้นตอนการบริหารงานภายในสถานี
รถไฟฟ้าใต้ดินของบุคลากรที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา
และประสบการณ์การท�ำงานในต�ำแหน่งงานที่ต่างกัน

3. วิธีการด�ำเนินงาน
การวิจยั เรือ่ งการศึกษาระบบการบริหารจัดการ
ภายในของบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ในครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยการสั ม ภาษณ์ เ จาะลึ ก เป็ น รายบุ ค คล
(In-depth Interview) และเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) โดยใช้วธิ กี ารเก็บข้อมูลจากบุคลากรจากบริษทั
รถไฟฟ้าใต้ดินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อศึกษาถึง
ระบบการบริหารจัดการภายใน ได้แก่ ด้านกระบวน
บริหารและการจัดการ การบริหารงานบุคคล การสั่ง
การและการมอบหมายงาน การบริหารเวลา การบริการ
โดยผู้วิจัยขั้นตอนและวิธีการด�ำเนินการ ดังนี้
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการท� ำ วิ จั ย ในครั้ ง นี้
มีรายละเอียดดังต่อนี้
1) ผู้จัดการหมวดงานสถานีเพศชาย 1 คน
2) รองผูจ้ ดั การหมวดงานสถานี 4 คน เพศชาย
3 คน เพศหญิง 1 คน
3) เจ้าหน้าที่ควบคุมสถานี จ�ำนวน 110 คน
เพศชาย 81 คน เพศหญิง 29 คน
4) รองเจ้าหน้าทีค่ วบคุมสถานี 70 คน เพศชาย
37 คน เพศหญิง 33 คน
5) ผูใ้ ช้บริการระบบรถไฟฟ้า สายเฉลิมรัชมงคล
จ�ำนวน 20 ท่าน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ การ
วิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เพื่อสอบถาม
ระบบการบริหารงานจัดการภายใน ของบริษัท รถไฟฟ้า
กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล
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การส�ำรวจด้วยแบบสอบถาม ผู้วิจัยท�ำการ
ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี สิง่ ตีพมิ พ์และผลงานวิจยั ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของระบบการบริหารจัดการ
ภายใน ของบริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) แล้ว
น�ำมามาเรียบเรียงสรุปเป็นกรอบแนวความคิดในการวิจยั
แล้ ว น� ำ ของตั ว แปรแต่ ล ะตั ว มาสร้ า งข้ อ ค� ำ ถามของ
แบบสอบถามซึ่งแบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ตอนที่ 1 ค�ำถามทีเ่ กีย่ วข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์
การท�ำงานในต�ำแหน่งงาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหาร
ประกอบด้วยขั้นตอนและนโยบายการบริหารจัดการ
ภายในสถานีรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล
ค�ำถามจะใช้มาตรฐาน Likert Rating Scales
(วิชิต อู่อ้น, 2548, หน้า 114) สร้างค�ำถามโดยลักษณะ
ค�ำถามประกอบด้วยข้อความ ซึ่งผู้ตอบจะประเมินจาก
ความรู ้ สึ ก ของตนเองตามมาตรฐาน 5 ระดั บ ได้ แ ก่
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ระดับความคิดเห็น
คะแนน
น้อยที่สุด
1
น้อย
2
ปานกลาง
3
มาก
4
มากที่สุด
5
เกณฑ์ในการประเมินค่าคะแนนที่ใช้ได้จาก
ค�ำตอบ สัดส่วนการประเมินค่าจากวิธกี ารในการก�ำหนด
เกณฑ์การแปลความหมายของระดับความคิดเห็น 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

148

ระบบการบริหารจัดการภายใน ของบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ หาค่าความถี่ และร้อยละ (Percentage)
ของสถานภาพผูต้ อบแบบสอบถาม ค่าสถิตพิ นื้ ฐานร้อยละ
ใช้ศึกษาจ�ำนวนความถี่ (Frequency) และร้อยละของ
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม สูตรในการค�ำนวณดังนี้
(ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) หาค่าเฉลี่ย (Mean, x ) และ
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, SD)
ค่าเฉลีย่ (Mean, x ) ใช้วเิ คราะห์โดยใช้สตู รในการค�ำนวณ
ดังนี้ (ศิรชิ ยั พงษ์วชิ ยั , 2551) การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA)
ใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 2 กลุ่ม
ตั ว อย่ า ง โดยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA)
และการทดสอบความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธีแอลเอสดี
(LSD) ใช้วิเคราะห์โดยใช้สูตรในการค�ำนวณดังนี้ (ศิริชัย
พงษ์วิชัย, 2551) การวิเคราะห์ข้อมูลทดสอบค่า t-test
ใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มตัวอย่างที่
เป็นอิสระต่อกันใช้วิเคราะห์โดยสูตรในการค�ำนวณดังนี้
(ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) และวิเคราะห์ความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะและปัญหา ของผูต้ อบแบบสอบถามในเรือ่ ง
การบริหารงานและการบริหารบุคลากร ของ บริษัท
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) โดยการวิเคราะห์เนือ้ หา
และเขียนบรรยายประกอบความเรียง
2) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสร้างเครือ่ งมือ
ในการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัย
ใช้แนวค�ำถามแบบมีโครงสร้างปลายเปิด (Open-Ended)
เพือ่ สัมภาษณ์ผบู้ ริหารของบริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน) จ�ำนวน 5 คน ในต�ำแหน่งดังต่อไปนี้
1. ผู้จัดการหมวดงานสถานี 1 คน
2. รองผู้จัดการหมวดงานสถานี 4 คน
โดยก�ำหนดประเด็นในการสัมภาษณ์ในเรื่อง ดังต่อไปนี้
		 1) แนวความคิดการบริหารและการจัดการ
		 2) แนวความคิดการบริหารงานบุคคล
		 3) แนวความคิดการสัง่ การและมอบหมายงาน
		 4) แนวความคิดการบริหารเวลา
		 5) แนวความคิดการบริการ
วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพแบบสัมภาษณ์
เชิ ง ลึ ก โดยวิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วได้ ด� ำ เนิ น การ
ดังต่อไปนี้

1. ผู้วิจัยได้ท�ำการติดต่อขอนัดสัมภาษณ์กับ
ผู้ให้สัมภาษณ์โดยติดต่อโดยตรงกับผู้ให้สัมภาษณ์ทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
2. ผูว้ จิ ยั จึงติดตามการขอนัดหมายไปสัมภาษณ์
ด้วยตนเองโดยท�ำการบันทึกข้อมูลลงสมุดและบันทึก
ข้อมูลระบบดิจิตอล โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลด้วย
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่ให้สัมภาษณ์ประมาณ 1 ชั่วโมง
3. จากนัน้ ผูว้ จิ ยั น�ำเครือ่ งบันทึกมาตรวจสอบ
และถอดเทปเพื่อน�ำเสนอในบทต่อไป
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้วิจัยวิเคราะห์
ข้อมูลแบบพรรณนา (Analysis Description) โดยค�ำถาม
เป็ น แบบปลายเปิ ด ใช้ วิ ธี ก ารสั ง เคราะห์ เ นื้ อ หา เพื่ อ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลผูร้ โู้ ดยใช้กรอบแนวความ
คิดที่เกี่ยวข้องในการจัดหมวดหมู่
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพโดย
สัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และ
มีความน่าเชื่อถือคณะผู้วิจัยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบ
สามเส้า (Triangulation)โดยการตรวจสอบสามเส้าด้าน
ข้อมูล (Data Triangulation) และการตรวจสอบสามเส้า
ด้วยการรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation)

4. ผลการวิจัย
ประชากร จ�ำนวน 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�ำงานในต�ำแหน่งงาน มีประสบการณ์ ตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 92.80 มีประสบการณ์การท�ำงานในต�ำแหน่งงาน
4-6 ปี ร้อยละ 4.40 และมีประสบการณ์การท�ำงานใน
ต�ำแหน่งงาน 1-3 ปี ร้อยละ 2.80
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาระบบ
การบริหารจัดการภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ ของบริษทั
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) โดยความคิดเห็นของ
บุคลากรเกี่ยวกับนโยบายของระบบขั้นตอนการบริหาร
จัดการและการบริหารจัดการ โดยรวม มีความคิดเห็นว่า
มีการด�ำเนินการในระดับมาก ส่วนความคิดเห็นรายด้าน
มีรายละเอียด ดังนี้
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ด้านกระบวนบริหารและการจัดการ
ความคิ ด เห็ น ของบุ ค คลเกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอน
การบริหารและการจัดการมีการด�ำเนินการในระดับมาก
ประกอบด้วยมีการก�ำหนดคุณลักษณะเฉพาะหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบของบุคลากรแต่ละคนเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน มีการประกาศให้บุคลากรทุกคนทราบ
ภารกิ จ ขององค์ ก ร มี ก ารก� ำ หนดวิ ธี ก ารระเบี ย บ
การปฏิบตั งิ านและข้อบังคับเพือ่ ให้บคุ ลากรเข้าใจในงาน
ที่ ป ฏิ บั ติ มี ก ารติ ด ตามผลเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของ
กระบวนการปฏิ บั ติ ง าน มี ก ารสื่ อ สารให้ บุ ค ลากรที่
รับผิดชอบการปฏิบัติตามแผนทราบ และแผนที่จัดท�ำมี
การก�ำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย วิธีการด�ำเนินงาน
อัตราก�ำลังและระยะเวลาด�ำเนินงานอย่างชัดเจน
ความคิ ด เห็ น จากการสั ม ภาษณ์ บุ ค ลากร
สรุปได้ ดังนี้ บริษัทมีการก�ำหนดภารกิจขององค์กรไว้
อย่างชัดเจน มีการสื่อสารภารกิจของบริษัทให้พนักงาน
ทุกคนทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น จากการ
ฝึกอบรม จัดท�ำป้ายข้อความภารกิจขององค์กรติดไว้ยัง
พื้นที่ส�ำคัญ จัดท�ำเป็นแผนงานการบริหาร มีการสื่อสาร
แผนงานผ่านการประชุม สื่อสารผ่านเอกสารแผนงาน
และเป้าหมายการด�ำเนินการที่จัดท�ำขึ้น การปฏิบัติงาน
ในธุรกิจขนส่งสื่อสารมวลชน ให้ความส�ำคัญกับความ
ปลอดภัยเป็นอันดับแรก ก�ำหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตาม และก�ำหนดคู่มือปฏิบัติงาน
รวมทั้งขั้นตอนปฏิบัติงาน ให้พนักงานใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน ก�ำหนดคุณสมบัติ และหน้าที่ความ
รับผิดชอบของบุคลากรแต่ละต�ำแหน่งไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน การฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ก�ำหนด
และต้ อ งสอบผ่ า นตามเกณฑ์ ที่ ก� ำ หนดติ ด ตามถึ ง
ประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลาจากการปฏิบัติงานจริง และท�ำการปรับปรุง
กระบวนการหรือขั้นตอนปฏิบัติงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
นอกจากนี้กระบวนการหรือขั้นตอนปฏิบัติงานต่างๆ ที่
ก�ำหนดขึน้ อาจเหมาะสมกับสภาพการท�ำงาน ณ ช่วงเวลา
นั้น สภาพการท�ำงานที่เปลี่ยนไป เช่น การเสื่อมสภาพ
ของอุปกรณ์ตามอายุการใช้งาน ส่งผลให้มีความจ�ำเป็น
ต้องทบทวนกระบวนการหรือขั้นตอนปฏิบัติงานให้
เหมาะสม ซึง่ บริษทั ได้น�ำเอาปัจจัยนีม้ าพิจารณาทบทวน
กระบวนการหรือขั้นตอนปฏิบัติงาน
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ด้านการบริหารงานบุคคล
ความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรเกี่ ย วกั บ ระบบ
ขั้นตอนด้านการบริหารงานบุคคล โดยรวม มีการด�ำเนิน
การในระดับปานกลาง แต่มีบางรายการที่การด�ำเนินการ
ในระดับมาก ประกอบด้วย องค์กรมีการจัดฝึกอบรม
ทักษะต่างๆ เพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติงานตามความ
รั บ ผิ ด ชอบได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น มี ก ารยกย่ อ งหรื อ ให้ ร างวั ล แก่
บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐานที่ก�ำหนด
และมีวิธีการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ต�่ำกว่า
มาตรฐานทีก่ ำ� หนด ส่วนทีม่ กี ารด�ำเนินการในระดับปานกลาง
ประกอบด้วย การให้โอกาสเสนอแนวคิดที่แปลกใหม่
สร้ า งสรรค์ เ พื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารเปลี่ ย นแปลงขององค์ ก ร
กิจกรรมเพือ่ พัฒนาบุคลากรมีความสอดคล้องกับลักษณะ
งาน ให้สวัสดิการได้เหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับ
ความต้องการ การเลื่อนขั้นเงินเดือนมีการพิจารณาอนุมัติ
และจัดท�ำเป็นลายลักษณ์อักษรมีความโปร่งใสและเป็น
ธรรม และมีการจัดท�ำแนวทางปฏิบัติเรื่องค่าตอบแทน
ที่ได้รับมีความเหมาะสม เช่น เงินเดือน ค่าครองชีพ
ความคิ ด เห็ น จากการสั ม ภาษณ์ บุ ค ลากร
สรุปได้ ดังนี้ ผลตอบแทนของพนักงานทั้งเงินเดือน
ค่าครองชีพ โบนัส และสวัสดิการต่างๆ บริษัทได้
พิจารณาให้อยูใ่ นเกณฑ์ทสี่ ามารถแข่งขันกับบริษทั อืน่ ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันได้ พิจารณาจากผลการมาปฏิบัติ
งานของพนักงาน (Attendant) ผลการปฏิบัติงานของตัว
พนั ก งานเอง ผลการปฏิ บั ติ ง านตามดั ช นี ชี้ วั ด (KPI)
รวมทั้ ง ความคิ ด เห็ น ของหั ว หน้ า งาน การพิ จ ารณา
ผลตอบแทนประจ� ำ ปี ใ นส่ ว นของหั ว หน้ า งานนั้ น
จะด�ำเนินการโดยหัวหน้างานในทุกระดับชั้นที่เกี่ยวข้อง
การยกย่องชมเชยพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี โดย
ชมเชยพนักงานเป็นลายลักษณ์อกั ษรหรือชมเชยด้วยวาจา
จากหัวหน้างาน พัฒนาปรับปรุงพนักงานที่มีผลการ
ด�ำเนินงานต�่ ำกว่ามาตรฐานที่ก� ำหนดในรูปแบบของ
การเสริมการฝึกอบรม และอบรมทบทวนเฉพาะด้าน
ฝึกอบรมทักษะการปฏิบตั งิ านในด้านต่างๆ ทัง้ ในด้านการ
บริการ การจัดการรายได้ และการควบคุม และใช้อปุ กรณ์
ระบบให้กับพนักงาน
ด้านการสั่งการและการมอบหมายงาน
ความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรเกี่ ย วกั บ ระบบ
ขั้นตอนด้านการสั่งการและการมอบหมายงาน โดยรวม
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ระบบการบริหารจัดการภายใน ของบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

มีการด�ำเนินการในระดับมาก ประกอบด้วย หน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบของงานที่ส�ำคัญมีการอนุมัติโดยผู้บริหาร
การเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับการมอบหมายงานมีการ
จัดท�ำเป็นลายลักษณ์อักษร มีการสื่อสารข้อมูลค�ำสั่งให้
บุคลากรปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ งและสม�่ำเสมอ การมอบหมาย
งานและการสัง่ การมีความชัดเจนส่วนทีม่ กี ารด�ำเนินการ
ในระดับปานกลาง คือ การสั่งการมีความรวดเร็วและ
คล่องตัวทันต่อเหตุการณ์
ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์บุคลากร ดังนี้
การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับพนักงาน
จะด�ำเนินการจัดท�ำเป็นลายลักษณ์อกั ษร ทัง้ การมอบหมาย
ตามต�ำแหน่งหน้าที่ หรือมอบหมายให้กระท�ำการแทน
ในกรณีตา่ งๆ และมีการมอบหมายหน้าทีผ่ า่ นค�ำสัง่ ด�ำเนิน
การหรือผ่าน E-Mail แล้วแต่กรณี หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ของพนักงานในทุกระดับต้องผ่านการพิจารณา และ
อนุมตั ขิ องผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้อง ส�ำหรับการปฏิบตั งิ านของ
ฝ่ายปฏิบัติการซึ่งเกี่ยวข้องกับการเดินรถ และการให้
บริ ก ารผู ้ โ ดยสาร ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนหรือมีการ
เปลีย่ นแปลงในการให้บริการอยูต่ ลอดเวลา เช่น รูปแบบ
ตารางการเดินรถประเภทบัตรโดยสาร แผนการให้บริการ
มาตรการรักษาความปลอดภัย จะมีการสือ่ สารข้อมูลต่างๆ
เหล่านีใ้ ห้พนักงานทราบอย่างต่อเนือ่ ง และสม�่ำเสมอเป็น
ประจ�ำ และตามช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมี
กิจกรรมส�ำคัญ ทั้งในรูปแบบของ Notice of the Day,
OSP Notice, แผนการให้บริการในกิจกรรมต่างๆ รวมทั้ง
แผนการรั ก ษาความปลอดภั ย ในสถานการณ์ ต ่ า งๆ
การบริหารงานสถานีรวมถึงการจัดการเหตุการณ์ไม่ปกติ
ต่างๆ หมวดงานได้กำ� หนดแนวทางการสือ่ สารในรูปแบบ
ของ Single Command โดยสือ่ สารผ่านสายบังคับบัญชา
เพื่อป้องกันความสับสนในการสื่อสารจากหลากหลาย
ช่องทาง รวมทั้งก�ำหนดให้มีการรายงานเหตุการณ์อย่าง
ทันที และสามารถขอค�ำปรึกษา และการตัดสินใจในการ
บริหารงานจากผู้บังคับบัญชาได้ตลอดเวลา เพื่อให้เกิด
ความรวดเร็ว และคล่องตัวทันต่อเหตุการณ์
ด้านการบริหารเวลา
ความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรเกี่ ย วกั บ ระบบ
ขั้นตอนด้านการบริหารเวลา โดยรวม มีการด�ำเนินการ
ในระดับมาก ประกอบด้วย มีการจัดล�ำดับสิ่งใดควรท�ำ
ก่อน-หลัง มีการวางแผนก่อนท�ำงานทุกครั้ง มีการ

จดบันทึกงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายทุกครัง้ แม้งานมีมากแต่
เมื่อด�ำเนินงานตามแผนที่วางไว้งานก็ส�ำเร็จได้ด้วยดี
มีการก�ำหนดขอบเขตของงานที่จะท�ำให้พอเหมาะกับ
เวลา และถึงแม้ไม่มีการก�ำหนดแผนก็สามารถท�ำงานได้
ส�ำเร็จตามเวลาความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์บุคลากร
ดังนี้ มีการจัดล�ำดับความส�ำคัญและความเร่งด่วนของ
งานด�ำเนินการตามแผนทีก่ ำ� หนดและมีการปรับปรุงแผน
ในกรณี ที่ จ� ำ เป็ น งานประจ� ำ วั น ก� ำ หนดให้ มี ร ะดั บ
ธรรมดา ด่วน ด่วนทีส่ ดุ ตามความเหมาะสมหรือลักษณะ
ของเนื้อหา งานประจ�ำบางประเภทถ้าไม่สามารถท�ำให้
แล้วเสร็จต้องจัดประชุมหารือเพื่อแก้ไข
ด้านการบริการ
ความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรเกี่ ย วกั บ ระบบ
ขั้นตอนด้านการบริการ โดยรวม มีการด�ำเนินการใน
ระดับมาก ประกอบด้วย บริษัทมีการอบรมเรื่องความรู้
ความเข้าใจในการบริการ การประชาสัมพันธ์มีหลากหลาย
ช่องทาง เช่น เว็บไซด์ อีเมล์ จดหมายข่าว จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการให้บริการ เป็นต้น มีเครื่องมืออุปกรณ์
ครบถ้วนทีใ่ ช้ในกระบวนการบริหาร และมีระบบบริหาร
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถด�ำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่วนทีม่ กี ารด�ำเนินการในระดับปานกลาง
คือ เอกสาร แผ่นพับและป้ายแนะน�ำการให้บริการมีความ
ชัดเจนและเพียงพอ
ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์บุคลากร ดังนี้
การบริการเป็นหน้าที่หลักของพนักงาน บริษัทให้ความ
ส�ำคัญกับการให้บริการผู้โดยสารให้ได้รับความพึงพอใจ
สูงสุด และเป็นไปตามที่ผู้โดยสารคาดหวัง บริษัทมีการ
ฝึกอบรมความรู้ด้านการบริการให้กับพนักงานทุกคน
ทั้งพนักงานใหม่และพนักงานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
พนักงานใหม่จะได้รับการอบรมหลักสูตรการให้บริการ
ส�ำหรับพนักงานในปัจจุบันจะได้รับการอบรมทบทวน
การบริการ ซึง่ จัดขึน้ เป็นประจ�ำอย่างต่อเนือ่ ง การอบรม
ด้านบริการไม่ใช่เฉพาะเรื่องบุคลิกภาพ กิริยามารยาทใน
การให้บริการผู้โดยสารเท่านั้น แต่รวมถึงการจัดการ
ข้อร้องเรียนของผูโ้ ดยสาร การแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า
และรวมถึงการอบรมความรูด้ า้ นการจัดการรายได้เพือ่ ให้
พนักงานสามารถให้บริการในการออกเหรียญ ออกบัตร
และแก้ปัญหาเหรียญและบัตรโดยสารได้อย่างถูกต้อง
เพือ่ ส่งมอบการบริการทีป่ ระทับใจให้กบั ผูโ้ ดยสารต่อไป
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บริษัทได้พัฒนาและจัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ใน
การให้บริการผู้โดยสารให้มีอย่างครบถ้วน และเพียงพอ
ทัง้ ในรูปแบบของเอกสาร ซึง่ ได้แก่ แผ่นพับเงือ่ นไขต่างๆ
แผ่นพับแผนที่ เอกสารประกอบการให้บริการในการ
ออกบัตรโดยสาร เป็นต้น รวมทัง้ มีการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิคส์ ได้แก่ PID, BMCL Booth,
TVM Screen Saver นอกจากนีย้ งั มีปา้ ยบอกทิศทาง และ
ป้ายประชาสัมพันธ์ทงั้ ภายในสถานที่ และทีท่ างเข้า-ออก
ซึง่ ใช้ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ให้ผโู้ ดยสารได้
รับทราบ ส�ำหรับการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลของบริษทั นัน้
มีการด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก
บริษทั การประชาสัมพันธ์ภายในบริษทั เพือ่ ให้พนักงาน
ทุกหน่วยงานได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรม
ต่างๆ ทีบ่ ริษทั ด�ำเนินการ โดยท�ำการประชาสัมพันธ์ผา่ น
Internet ส� ำ หรั บ การประชาสั ม พั น ธ์ ภ ายนอกบริ ษั ท
จะด�ำเนินการผ่าน Web Site ของบริษัท และ Social
Network ได้แก่ Facebook Twitter รวมทัง้ การจัดกิจกรรม
กับพันธมิตรทางธุรกิจในด้านการบริการให้มปี ระสิทธิภาพ
นั้น บริษัทมีตัวชี้วัดผลการด�ำเนินการด้านบริการอย่าง
ชัดเจน ทั้งตัวชี้วัดด้านข้อร้องเรียน ตัวชี้วัดด้านค� ำชม
นอกจากนีย้ งั มีการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ
และค�ำชมที่เป็นระบบทั้งในด้านการจัดเก็บสถิติ และ
การก�ำหนดมาตรการการแก้ไขข้อเสนอแนะร้องเรียน
อีกทัง้ มีการส�ำรวจความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารเป็นประจ�ำ
ทุกปี ซึ่งครอบคลุมในทุกด้าน ทั้งด้านการให้บริการของ
พนักงาน อุปกรณ์ในการให้บริการ ข้อมูลข่างสาร และ
กิจกรรมการให้บริการ ซึ่งจะน�ำผลส�ำรวจที่ได้มาก�ำหนด
เป็นแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาปรับปรุงการบริการต่อไป
ตามวัตถุประสงค์เพือ่ การเปรียบเทียบความคิด
เห็นเกี่ยวกับนโยบายของระบบขั้นตอนการบริหารงาน
ภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
สมมติฐาน บุคลากรทีม่ ี เพศ อายุ ระดับการศึกษา
และประสบการณ์การท�ำงานในต�ำแหน่งงานต่างกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายของระบบขั้นตอนการบริหาร
บริหารงานภายในสถานีรถไฟฟ้า ด้านการบริหารและ
การจัดการ การบริหารงานบุคคล การสัง่ การและมอบหมาย
งาน การบริหาร เวลา และการบริการ แตกต่างกัน
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
1.1 บุคลากรเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ นโยบายของระบบขั้นตอนการบริหารงานภายใน
สถานีรถไฟฟ้า ด้านการบริหารและการจัดการ การบริหาร
งานบุคคล การสั่งการและมอบหมายงาน การบริหาร เวลา
และการบริการและโดยรวม และแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน
1.2 บุ ค ลากรที่ มี อ ายุ ต ่ า งกั น ความคิ ด เห็ น
เกีย่ วกับนโยบายของระบบขัน้ ตอนการบริหารงานภายใน
สถานีรถไฟฟ้า ด้านการบริหารและการจัดการ การบริหาร
งานบุคคล การสั่งการและมอบหมายงาน การบริหารเวลา
และการบริการและโดยรวม ไม่แตกต่างกัน
1.3 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันความ
คิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายของระบบขั้นตอนการบริหารงาน
ภายในสถานีรถไฟฟ้า ด้านการบริหารและการจัดการ
การบริหารงานบุคคล การสั่งการและมอบหมายงาน
การบริ ห ารเวลา และการบริ ก ารและโดยรวม
ไม่แตกต่างกัน
1.4 บุคลากรที่มีประสบการณ์ในต�ำแหน่งงาน
ต่ า งกั น ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ นโยบายของระบบ
ขั้นตอนการบริหารงานภายในสถานีรถไฟฟ้า ด้านการ
บริ ห ารงานบุ ค คลแตกต่ า งกั น โดยบุ ค ลากรที่ มี
ประสบการณ์ในต�ำแหน่งงาน 7 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็น
เกีย่ วกับนโยบายของระบบขัน้ ตอนการบริหารงานภายใน
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน การบริหารงานบุคคล มากกว่า
บุคลากรที่มีประสบการณ์ในต�ำแหน่งงาน 4-6 ปี

5. อภิปรายผล
ผู้วิจัยได้น�ำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาพิจารณา
วิเคราะห์ พบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจน�ำมาอภิปรายผล
ดังนี้
1. ความคิดเห็นของบุคลากรเกีย่ วกับนโยบาย
ของระบบขั้ น ตอนการบริ ห ารจั ด การและขั้ น ตอน
การบริหารจัดการ ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านกระบวนบริหาร
และการจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการสัง่ การ
และการมอบหมายงาน ด้านการบริหารเวลา และด้านการ
บริการ ผลการวิจยั พบว่า ในภาพรวมมีการด�ำเนินการใน
ระดับมาก ซึง่ ผลการวิจยั ครัง้ นีส้ อดคล้องกับนางสาวพิจติ รา
ใช้เอกปัญญา (2551) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์
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ระบบการบริหารจัดการภายใน ของบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

ระหว่างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน และผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานปฏิ บั ติ ก ารของโรงพยาบาล
เอกชน ผลการวิจยั พบว่า ระดับความคิดเห็นของพนักงาน
ปฏิบตั กิ ารทีม่ ตี อ่ ระบบการบริหารผลการปฏิบตั งิ านของ
โรงพยาบาล โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะผู้บริหารได้น�ำหลักการบริหารมาใช้ได้อย่าง
เป็นระบบ ซึ่งในเรื่องนี้ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ
(2545 18:19) กล่าวว่า การบริหาร คือกลุ่มของกิจกรรม
ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร
(Organizing) การสั่งการ (Leading/Directing) หรือการ
อ�ำนวย และการควบคุม (Controlling) ซึ่งจะมีความ
สัมพันธ์โดยตรงกับทรัพยากรขององค์กร (6 M’s) เพือ่ น�ำ
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และด้วยจุดมุ่งหมายส�ำคัญในการ
บรรลุ ค วามส� ำ เร็ จ ตามเป้ า หมายขององค์ ก รอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลครบถ้วน
เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า
นโยบายของระบบขัน้ ตอนการบริหารจัดการและขัน้ ตอน
การบริหารจัดการ รายด้านมีความคิดเห็นในระดับมาก
ประกอบด้วยด้านการบริหารและการจัดการ ด้านการ
บริหารเวลา ด้านการสัง่ การและมอบหมายงาน และด้าน
การบริการ ส่วนด้านการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับ
ปานกลาง ส�ำหรับรายละเอียดในแต่ละด้านมีดังต่อไปนี้
		 1.1 ด้านการบริหารและการจัดการ ผลการ
วิจัยพบว่า มีการด�ำเนินการในระดับมาก ประกอบด้วย
มีการก�ำหนดคุณลักษณะเฉพาะหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของบุคลากรแต่ละคนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
มีการประกาศให้บคุ ลากรทุกคนทราบภารกิจขององค์กร
มีการก�ำหนดวิธกี ารระเบียบการปฏิบตั งิ านและข้อบังคับ
เพื่อให้บุคลากรเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ มีการติดตามผล
เกี่ยวกับประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงาน มีการ
สือ่ สารให้บคุ ลากรทีร่ บั ผิดชอบการปฏิบตั ติ ามแผนทราบ
และแผนที่จัดท�ำมีการก�ำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย
วิธีการด�ำเนินงาน อัตราก�ำลังและระยะเวลาด�ำเนินงาน
อย่างชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สร้อยตระกูล
อรรถมานะ (2545: 421) ได้กล่าวไว้วา่ กระบวนการจัดการ
หมายถึ ง กระบวนการด� ำ เนิ น งานจะต้ อ งเป็ น ไปตาม
ขั้นตอนตามล�ำดับ เป็นการตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะท�ำ
อะไร ที่ไหน เมื่อใด โดยใคร นอกจากจะเป็นการลดความ
ไม่แน่นอนแล้ว ยังท�ำให้สมาชิกในองค์กรมีความมัน่ ใจใน

การท�ำงานทาให้การท�ำงานมีประสิทธิผล การจัดล�ำดับ
การท�ำงานทีด่ ไี ม่ควรมีลกั ษณะตายตัวต้องยืดหยุน่ ได้ตาม
สถานการณ์อาจมีการปรับปรุงแก้ไข หรือปรับเปลี่ยน
ล�ำดับการท�ำงานได้เสมอ ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิผลมากขึ้นด้วย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการบริหาร
จัดการมีการวางแผนที่ชัดเจน ครอบคลุมขอบข่ายงาน
สอดคล้องกับหลักการบริหารงาน ซึ่งในเรื่องดังกล่าว
สุรสั วดี ราชกุลชัย (2547, หน้า 4) กล่าวว่า การบริหาร คือ
กลุ่มของกิจกรรม ประกอบ ด้วยการวางแผน (Planning)
การจัดองค์การ (Organizing) การสั่งการหรือการชี้น�ำ
(Directing/ Leading) และการควบคุม (Controlling)
ซึ่งจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับทรัพยากรขององค์การ
เพื่อน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และด้วยจุดมุ่งหมายส�ำคัญ
ในการบรรลุความส�ำเร็จตามเป้าหมายขององค์การอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ครบถ้วน
		 1.2 ด้านการบริหารงานบุคคล ผลการวิจัย
พบว่า โดยรวม มีการด�ำเนินการในระดับปานกลาง แต่มี
บางรายการที่การด�ำเนินการในระดับมาก คือ องค์กรมี
การจั ด ฝึ ก อบรมทั ก ษะต่ า งๆ เพื่ อ ช่ ว ยให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบได้ดียิ่งขึ้น มีการยกย่อง
หรือให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกว่า
มาตรฐานทีก่ ำ� หนด และมีวธิ กี ารปฏิบตั เิ พือ่ ปรับปรุงการ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ต�่ ำ กว่ า มาตรฐานที่ ก� ำ หนด และที่ มี ก าร
ด�ำเนินการในระดับปานกลาง คือ การให้โอกาสเสนอ
แนวคิ ด ที่ แ ปลกใหม่ ส ร้ า งสรรค์ เ พื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก าร
เปลี่ยนแปลงขององค์กร กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรมี
ความสอดคล้องกับลักษณะงาน ให้สวัสดิการได้เหมาะสม
เพียงพอ และสอดคล้องกับความต้องการ การเลื่อนขั้น
เงินเดือนมีการพิจารณาอนุมัติและจัดท�ำเป็นลายลักษณ์
อักษรมีความโปร่งใสและเป็นธรรม และมีการจัดท�ำ
แนวทางปฏิบตั เิ รือ่ งค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั มีความเหมาะสม
เช่น เงินเดือน ค่าครองชีพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุเมธ ภิญญาคง (2552) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง การจัดการที่มี
ผลต่อปัจจัยแรงจูงใจในการท�ำงานของพนักงาน บริษัท
อู ช ่ า สยามสตี ล อิ น ดั ส ตรี ย ส์ จ� ำ กั ด (มหาชน) พบว่ า
พนั ก งานมี ป ั จ จั ย แรงจู ง ใจในการท� ำ งาน ด้ า นความ
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั สูงสุด รองลงมาคือ ความส�ำเร็จในการ
ท�ำงาน สถานภาพของอาชีพ ความมั่นคงปลอดภัย อยู่ใน
ระดับมาก ในส่วนลักษณะของงาน การยอมรับ นโยบาย
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และการบริ ห าร ความสั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน
ความก้าวหน้า การปกครองบังคับบัญชา เงินเดือน สภาพ
การปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา อยู่ใน
ระดับปานกลาง การที่มีการด�ำเนินการบางรายการใน
ระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่
อาจท�ำให้การบริหารงานบุคคลบางส่วนยังมีขอ้ บกพร่อง
และขาดประสิทธิภาพ ซึ่งในเรื่องนี้ เฟลิกซ์ เอ ไนโกร
(Nigro, 1977, 28) ได้กล่าวว่า การบริหารงาน คือ วิธีการ
ทีจ่ ะสรรหาบุคคลเข้ามาท�ำงานและพัฒนาความสามารถ
ของบุคคล เหล่านั้นรวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมใน
องค์กร เพื่อให้บุคคลนั้นท�ำงานได้เต็มความ สามารถทั้ง
ในด้านปริมาณและคุณภาพ แสดงให้เห็นว่า การส่งเสริม
ให้คนในองค์กรได้รับการฝึกอบรมทักษะต่างๆ เพื่อช่วย
ให้สามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบได้ดียิ่งขึ้น
		 1.3 ด้านการสัง่ การและการมอบหมายงาน
ผลการวิจัยพบว่า โดยรวม มีการด�ำเนินการในระดับมาก
ประกอบด้วย หน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ส�ำคัญมี
การอนุมตั โิ ดยผูบ้ ริหารการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับ
การมอบหมายงานมีการจัดท�ำเป็นลายลักษณ์อกั ษร มีการ
สื่อสารข้อมูลค�ำสั่งให้บุคลากรปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและ
สม�่ำเสมอ การมอบหมายงานและการสั่งการมีความ
ชัดเจนส่วนที่มีการด�ำเนินการในระดับปานกลาง คือ
การสั่งการมีความรวดเร็วและคล่องตัวทันต่อเหตุการณ์
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของปัญญา นพข�ำ (2553) ศึกษา
เรื่อง การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขต
อ�ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พบว่า พนักงานองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ให้
ความส�ำคัญกับการบริหารงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านทีส่ งู สุดคือ การมอบ
หมายงานรองลงมาคือ การท�ำงบประมาณ การวางแผน
การรายงาน การประสานงาน การอ�ำนวยการ การจัด
องค์การ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะการสัง่ การและการมอบหมาย
งานถือว่าเป็นขั้นตอนส� ำคัญของช่องทางด� ำเนินการ
แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารให้ความส�ำคัญในเรื่องนี้เป็น
ล�ำดับต้นๆ ซึ่งในเรื่องดังกล่าว ยงยุทธ (2549) กล่าวว่า
การสั่งการ (Directing) คือ การใช้อิทธิพลแห่งอํานาจ
หน้าที่ของผู้นําควบคู่ไปกับสิ่งจูงใจในการสอนงานใหญ่
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามคําแนะนํา เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของงาน นอกจากนีก้ ารสัง่ งานยังหมายความ
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รวมถึงการใช้อาํ นาจแต่งตัง้ คณะทํางานประสานงานเพือ่
สร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้งระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ าน
ด้วย
		 1.4 ด้านการบริหารเวลา ผลการวิจัยพบว่า
โดยรวม มีการด�ำเนินการในระดับมาก ประกอบด้วย
มีการจัดล�ำดับสิง่ ใดควรท�ำก่อน-หลัง มีการวางแผนก่อน
ท�ำงานทุกครั้ง มีการจดบันทึกงานที่ได้รับมอบหมาย
ทุกครั้ง แม้งานมีมากแต่เมื่อด�ำเนินงานตามแผนที่วางไว้
งานก็ส�ำเร็จได้ด้วยดี มีการก�ำหนดขอบเขตของงานที่จะ
ท�ำให้พอเหมาะกับเวลา และถึงแม้นไม่มกี ารก�ำหนดแผน
ก็สามารถท�ำงานได้ส�ำเร็จตามเวลาซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ กิตติมาพร โลกาวิทย์ (2551) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง
ความสามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษาพยาบาล
มหาวิทยาลัยปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถ
ในการบริหารเวลาของนักศึกษาพยาบาล โดยรวมทั้ง 6
ด้านอยู่ในระดับปานกลาง หากพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านการก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินชีวิตของตนเองอยู่
ในระดับมาก ส่วนด้านการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการ
ใช้เวลาของตนเอง ด้านการวางแผนการใช้เวลาของตนเอง
ด้านการด�ำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ ด้านการประเมิน
ผลการใช้เวลา และด้านการปรับปรุงแผนการใช้เวลาและ
แก้ไขกิจกรรมทีท่ ำ� ให้เสียเวลา อยูใ่ นระดับ ปานกลางตาม
ล�ำดับ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่าการบริหารเวลาเป็นเครือ่ งมือ
ในการสร้ า งประสิ ท ธิ ผ ลของงาน และเมื่ อ งานได้
ประสิทธิผลเท่ากับเราได้ใช้เวลาให้เกิดประสิทธิภาพ
สู ง สุ ด จึ ง มี ก ารด� ำ เนิ น การในระดั บ มาก ซึ่ ง ในเรื่ อ ง
ดังกล่าว ผศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว กล่าวว่า การบริหารเวลา
คือ การกําหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
ผลตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่กําหนด เพื่อก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ
		 1.5 ด้ า นการบริ ก าร ผลการวิ จั ย พบว่ า
โดยรวม มีการด�ำเนินการในระดับมาก คือ การอบรมเรือ่ ง
ความรู้ความเข้าใจในการบริการ การประชาสัมพันธ์มี
หลากหลายช่องทาง จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้บริการ
มีเครื่องมืออุปกรณ์ครบถ้วนที่ใช้ในกระบวนการบริหาร
และมีระบบบริหารในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถ
ด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนทีม่ กี ารด�ำเนินการ
ในระดับปานกลาง คือ เอกสาร แผ่นพับและป้ายแนะน�ำ
การให้บริการมีความชัดเจนและเพียงพอ ซึ่งสอดคล้อง
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ระบบการบริหารจัดการภายใน ของบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

กับงานวิจัยของ เจริญ มีสิน (2550) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง
คุณ ภาพการบริ การของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ� ำเภอ
แก่งกระจาน ในทัศนะของผู้ใช้บริการ ผลการศึกษา
พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่บริการ
เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านสถานที่ ด้านบริการ
ทั่วไปและด้านเทคนิคบริการ ตามล�ำดับ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าการการบริการคือ การปฏิบัติเพื่อที่ต้องการให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ให้บริการทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน ไม่มสี ทิ ธิพเิ ศษกับบุคคลหรือกลุม่ บุคคลใดกลุม่
บุคคลหนึ่งในลักษณะที่ต่างจากคนอื่นๆ อย่างเห็นได้
ชัดเจน โดยการให้บริการนัน้ จะเป็นไปในลักษณะทีป่ ฏิบตั ิ
ง่ า ย สะดวก สบาย สิ้ น เปลื อ งทรั พ ยากรไม่ ม ากนั ก
การบริ ก ารนั้ น ๆต้ อ งด� ำ เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ
สม�่ำเสมอไม่ใช่ท�ำๆหยุดๆตามความพอใจของผู้บริหาร
หรือผู้ปฏิบัติ ซึ่งในเรื่องดังกล่าว Hoffman and Bateson
(2006) กล่าวว่า การบริการเป็นกิจกรรม ผลประโยชน์
หรือความพึงพอใจที่สนองความต้องการของผู้มารับ
บริการ โดยต้องสร้างระบบการบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพซึง่ ต้อง
ค�ำนึงถึงองค์ประกอบหลักคือ ต้องรับฟังข้อเสนอแนะ
จากผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง ให้บริการที่น่าเชื่อถือไว้
วางใจบริการทีเ่ ป็นไปตามทีใ่ ห้สญ
ั ญาหรือตามทีเ่ สนอไว้
รูปแบบการให้บริการทีห่ ลากหลายจะต้องไม่ลดคุณภาพ
บริการหลักที่มีอยู่เดิม การให้บริการต้องมีการปรับปรุง
ได้ดีขึ้น เสนอบริการที่เกินความคาดหวังแก่ผู้รับบริการ
ที ม งานต้ อ งพร้ อ มเสมอให้ มี ก ารวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การให้
บริ ก ารของเจ้ า หน้ า ที่ และรู ป แบบการบริ ก ารต้ อ งมี
รูปแบบที่พิเศษอยู่ในระดับเป็นผู้น�ำในบริการนั้นๆ

6. ข้อเสนอแนะ
การบริหารและการจัดการ ในปัจจุบนั อยูใ่ นยุค
กระแสโลกาภิวัฒน์ของสภาวะการปัจจุบัน ซึ่งในแต่ละ
วันมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
แทนที่ได้ย่อโลกให้เล็กลง การติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยน
ข้อมูลซึง่ กันและกัน สามารถท�ำได้โดยไม่มขี อบเขตจ�ำกัด
กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบให้เกิด
ความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ด้านบริหาร
องค์การจากเดิมไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ เช่น จากแนว

ความแบบยุคอุตสาหกรรม ไปสู่ยุคสารสนเทศ จากเดิม
องค์การเน้นความมัน่ คงไปสู่ มุง่ เน้นให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
จากที่เคยใช้วิธีควบคุมที่ศูนย์อ�ำนาจไปสู่การมุ่งกระจาย
อ�ำนาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจให้แก่พนักงาน
ระดับล่าง จากแนวคิดขององค์การทีม่ งุ่ การแข่งขันไปเป็น
มุ่งแสวงหาความร่วมมือ จากที่เคยให้ความส�ำคัญของ
วัตถุเป็นหลักไปเป็นการยึดความส�ำคัญของคนและความ
สัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ กัน และจากการเน้นความเหมือนกันไปสู่
การเน้นให้มีความแตกต่างที่หลากหลาย เป็นต้น
การบริหารงานบุคคล การประเมินต้องมีการ
ก�ำหนดหัวข้อวัตถุประสงค์ให้มากขึ้น ถ้าเป็นความรู้สึก
ส่วนตัวมากจะไม่สามารถแยกให้เห็นว่าคนนี้ต่างกับ
คนนั้นอย่างไร ต้องท�ำให้มี หัวข้อให้ชัดๆ เลยว่า ข้อไหน
ประเด็นไหนคะแนนเป็นอย่างไร ก็จะท�ำให้แยกความ
แตกต่างได้ ระบบที่สำ� คัญที่จะท�ำให้คนท�ำงานกับเรามี
ขวัญก�ำลังใจก็จะต้องท�ำให้เขาได้รบั การประเมินทีถ่ กู ต้อง
และยุติธรรม เกี่ยวกับการจัดท� ำแนวทางปฏิบัติเรื่อง
ค่าตอบแทนที่ได้รับมีความเหมาะสม เช่น เงินเดือน
ค่าครองชีพ ฯลฯ การเลือ่ นขัน้ เงินเดือนมีการพิจารณาอนุมตั ิ
และจัดท�ำเป็นลายลักษณ์อักษรมีความโปร่งใสและเป็น
ธรรม ให้สวัสดิการได้เหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้อง
กับความต้องการ และการให้โอกาสเสนอแนวคิดทีแ่ ปลก
ใหม่สร้างสรรค์เพื่อน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงขององค์กร
ในฐานะที่ เ ป็ น หั ว หน้ า งาน ต้ อ งดู แ ลบุ ค ลากรสาย
สนับสนุนว่าจะท�ำอย่างไรให้บคุ ลากรของเราท�ำงานให้มี
ประสิทธิภาพ เพราะฉะนัน้ เรือ่ งของการดูแล การบริหาร
การพัฒนาบุคลากรเป็นหัวใจส�ำคัญ ที่จะต้องเน้นว่าให้
ผู้ที่ท�ำงานกับเราได้รับการพัฒนา ในแต่ละปีต้องท�ำแผน
พัฒนาบุคลากร ท�ำอย่างไรให้เจ้าหน้าที่ของเราทุกคน
มีการพัฒนาตนเอง ท�ำให้ระบบงานของตนเองมีความ
ก้าวหน้า มีความรวดเร็วโดยตลอด ถือเป็นนวัตกรรมใหม่
ขององค์การคือ ทุกคนจะต้องขวนขวายหาความรู้ และ
ในขณะเดียวกันการอบรม การสัมมนาของหน่วยงาน
ต่างๆ ไม่ควรเพิกเฉยหรือละเลยในเรื่องของการสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้ ให้พนักงานทุกคนรู้และเข้าใจ
องค์การแห่งการเรียนรู้
การสั่งการ เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของ
ผู ้ บ ริ ห ารเมื่ อ ใดก็ ต ามที่ ผู ้ บ ริ ห ารท� ำ การสั่ ง การความ
รับผิดชอบในสิ่งที่สั่งการย่อมเป็นภาระที่ผู้บริหารต้อง
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ก�ำกับติดตามผลการด�ำเนินงานทีส่ งั่ การไว้ ทัง้ นีก้ ารสัง่ การ
จะเกิดประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไรขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยหลาย
อย่าง เช่น ความเชี่ยวชาญ ความรอบรู้ ความเฉียบขาดใน
การสัง่ การ ฯ ด้วยเหตุนศี้ ลิ ปะการโน้มน้าวจูงใจให้เชือ่ ฟัง
และถือปฏิบัติตามค�ำสั่งการของผู้บริหารจึงเป็นสาระ
ส�ำคัญที่ผู้น� ำพึงตระหนักก่อนที่จะสั่งการ คนเรานั้น
ไม่สามารถจะล่วงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ ปัญหาการท�ำงาน
จึงเกิดขึน้ ทุกวัน การสัง่ งานไปยังผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาของ
ตนให้ทราบถึงแนวทางส�ำหรับแก้ไขข้อบกพร่องในการ
ปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ค�ำสั่งต้องเหมาะสม
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และต้องมีการปฏิบัติการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเพื่อรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยค�ำสั่งนั้น
ต้องเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ผู้รับค�ำสั่งจะเต็มใจ
ปฏิบัติตามในกรณีที่เห็นว่าสมเหตุสมผล มิใช่สั่งตาม
อารมณ์ งานที่สั่งจะต้องมีลักษณะที่เป็นไปได้ ถ้างาน
ที่ สั่ ง เป็ น งานที่ สุ ด วิ สั ย ที่ ผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาจะท� ำ ได้
ย่อมไม่ได้รับความร่วมมือ
การบริหารเวลาควรแยกแยะงานที่ท�ำในแต่ละ
วัน เป็นงานส�ำคัญและเร่งด่วน หรือเป็นงานส�ำคัญแต่
ไม่เร่งด่วน หรือเป็นงานเร่งด่วนแต่ไม่ส�ำคัญ หรืองานที่
ท�ำไม่ได้อยูใ่ นหน้าทีท่ ำ� ให้เสียเวลาไป ควรจัดประเภทของ
งาน ตามล�ำดับความส�ำคัญของการส�ำเร็จด�ำเนินงานตาม
ล�ำดับ การบริหารเวลา เป็นการควบคุมการใช้ทรัพยากร
อย่ า งคุ ้ ม ค่ า สาระสํ า คั ญ ของการจั ด สรรเวลา คื อ
การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กําหนด หากไม่สามารถดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ส�ำเร็จ
ลุล่วงไปได้ อาจจะนําไปสู่ความเครียด การบริหารเวลา
ไม่ดี บางครั้งลักษณะงานขนาดเล็กแต่กลับทําให้มีภาระ
งานมาก ดังนัน้ เทคนิคการบริหารเวลาจึงเป็นสิง่ ทีส่ ําคัญ
ในการเรี ย นรู ้ ก ารใช้ เ วลาให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
การบริ ห ารเวลาส่ ว นตั ว มี ส าระสํ า คั ญ หลายประการ
ลดภาระงานทีม่ ากเกินไป จัดสรรเวลาทีเ่ หมาะสมกับงาน
สามารถวางแผนการทํ า งานในแต่ ล ะวั น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ สามารถวางแผนการทํ า งานในแต่ ล ะ
สัปดาห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้มีวินัยในตนเอง
การบริการ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
เป็นการมุ่งไปสู่การยกระดับคุณภาพการให้บริการผู้รับ
บริ ก ารส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ซึ่ ง คุ ณ ภาพงานบริ ก ารอยู ่ ที่ ค วาม
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สามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ควรมีการรวมพลังเพือ่ การสร้างสรรค์ ให้ผรู้ บั บริการและ
ผูบ้ ริการ มีสว่ นร่วมในการก�ำหนดเป้าหมายร่วมกัน และ
มีส่วนในการปรับเปลี่ยนไปสู่เป้าหมายดังกล่าวทุกคน
ต้องท�ำงานเป็นทีมผู้ให้บริการต้องได้รับการเสริมพลัง
ด้วยการฝึกอบรม ข้อมูลและโอกาส เพือ่ ท�ำให้การบริการ
ดีทสี่ ดุ มีการปรับปรุง กระบวนการท�ำงานให้กระชับ ง่าย
ในการปฏิบัติ เป็นการสร้างปกป้องคุ้มครองให้ผู้ปฏิบัติ
งานท� ำ งานได้ ดี ที่ สุ ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ก าร
ของบริษัทฯ จึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่เป็นตัวแปรตามระดับ
ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ ถ้าบริษัทฯ ได้มีการ
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารให้ มี คุ ณ ภาพ
ด้วยกระบวนการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ ขั้นตอนการ
ท� ำงานลดลง สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ร วดเร็ ว ขึ้ น และ
ลดค่ า ใช้ จ ่ า ย เมื่ อ ปฏิ บั ติ แ ล้ ว มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจนเกิ ด
เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและมีการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง
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ศึกษาระดับความรู้ และความพึงพอใจต่อระบบการรับ-ส่งเอกสาร
งานสารบรรณของเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านรับ-ส่งเอกสารคณะแพทยศาสตร์
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บทคัดย่อ
ระบบการรับส่งเอกสารงานสารบรรณของคณะแพทยศาสตร์ด�ำเนินการโดยให้ตัวแทนจากทุกหน่วยงาน
และภาควิชา น�ำเอกสารงานเหล่านี้รับส่งแลกเปลี่ยนทุกวันในเวลาเช้าและบ่าย การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) ศึกษาระดับความรู้ ต่อระบบการรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสาร
คณะแพทยศาสตร์ 2) ศึกษาความพึงพอใจต่อระบบการรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
รับ-ส่งเอกสารคณะแพทยศาสตร์ และ 3) ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษาระยะเวลาท�ำงาน
ในการรับ-ส่งเอกสาร  สถานที่ปฏิบัติงานกับความรู้ และ ความพึงพอใจ ต่อระบบการรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสารคณะแพทยศาสตร์  ศึกษาแบบวิจัยเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าหน้าที่
ทีป่ ฏิบตั งิ านรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณในคณะแพทยศาสตร์ ทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีม่ าไม่นอ้ ยกว่า  6 เดือน จ�ำนวนทัง้ หมด
63 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามชนิดตอบเอง ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) ข้อมูลทั่วไป 2) ความรู้ต่อ
ระบบการรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ มี 3) ความพึงพอใจต่อการรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ ประกอบและ
4) ข้อคิดเห็นอืน่ ๆ ผลการศึกษาพบว่า อัตราการตอบกลับคิดเป็นร้อยละร้อย คะแนนของความรู้ ต่อระบบการรับ-ส่ง
เอกสารงานสารบรรณ ของเจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านรั บ -ส่ ง เอกสารคณะแพทยศาสตร์ ส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู ้ ดี
คิดเป็นร้อยละ 81.6   กลุม่ ตัวอย่างพึงพอใจต่อระบบการรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ อยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก
คิดเป็นคะแนนเฉลีย่ 4.12 (SD 0.638) และพบว่าความรูใ้ นการรับ-ส่งเอกสาร ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ปัจจัยส่วนบุคคล
และสถานที่ปฏิบัติงาน ส่วนความพึงพอใจต่อระบบรับ-ส่งเอกสาร พบว่า มีความสัมพันธ์ 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
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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 มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
มีภารกิจหลักในด้านการเรียนการสอน งานวิจยั งานวิชาการ
งานบริ ก ารรั ก ษาพยาบาล และบ�ำ รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ซึง่ การทีจ่ ะด�ำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าว
ต้องใช้เอกสารเป็นสือ่ ในการติดต่อสือ่ สารข้อมูลเป็นหลัก
ดังนั้นการบริหารงานหรือเอกสารงานสารบรรณที่เป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพจึงมีความส�ำคัญที่จะสะท้อน
ให้เห็นความส�ำเร็จในการท�ำงานขององค์กร
เอกสารราชการ โดยเฉพาะหนังสือราชการ
เป็นเอกสารที่มีความส�ำคัญ  เนื่องจากเป็นกระบวนการ
สื่อสารที่มีวิธีการชัดเจน มีขั้นตอน เนื้อหาปรากฏอยู่
จึงเป็นกระบวนการสื่อสารที่ถูกน�ำมาใช้แบบยั่งยืน และ
เป็นต้นเหตุของกระบวนการสื่อสารในเรื่องอื่นๆ เช่น
กระบวนการสื่อสารด้านโทรสาร, โทรศัพท์ เป็นเครื่องมือ
การบริ ห ารราชการ คื อ การสั่ ง การ การตั ด สิ น ใจ
การวางแผน การก�ำหนดกฎเกณฑ์ซงึ่ จะท�ำเป็นลายลักษณ์
อักษรเป็นหนังสือราชการ จะท�ำให้การสัง่ การมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เป็นเอกสารพยาน หรือหลักฐานที่น่าเชื่อถือ สิ่งที่
ปรากฏอยู่ในหลักฐานทางราชการ ถือเป็นข้อเท็จจริง
เป็นหลักฐานอ้างอิงและตรวจสอบ หลักฐานจะเชือ่ มโยง

ท�ำให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์และแม่นย�ำ  ซึ่งหากเรา
จะตรวจสอบว่าสิ่งใดเกิดขึ้นในอดีต สามารถใช้เอกสาร
ตรวจสอบได้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร และถือว่าสิ่งที่ปรากฏ
อยู่ในเอกสารคือข้อเท็จจริง ซึ่งตามระเบียบส�ำนักนายก
รัฐมนตรีวา่ ด้วยระเบียบงานสารบรรณ ก็คอื กระบวนการ
วิธีการจัดท�ำหนังสือราชการ ซึ่งมีขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ
วิธีเรียกชื่อหนังสือ มีตวั อย่างของหนังสือต่างๆ ที่จะต้อง
ปฏิบัติให้ได้ถูกต้อง ซึ่งทุกคนที่ปฏิบัติงานสารบรรณ
จ�ำเป็นที่จะต้องรู้และสามารถปฏิบัติงานได้ตามระเบียบ
งานสารบรรณ (1)
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับ ส่งเอกสาร จึงเป็น
บุคคลที่มีความส�ำคัญ ในอันที่จะรับ-ส่งเอกสาร เพื่อให้
เกิ ด ความสะดวกและคล่ อ งตั ว ในการปฏิ บั ติ ง าน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้มีการ
พัฒนาระบบงานรับ-ส่งหนังสือโดยมีการก�ำหนดระยะ
เวลารับ-ส่งหนังสือราชการเป็นเวลาคือ รอบเช้า เวลา
10.00-10.30 น. และรอบบ่ายเวลา 14.00-14.30 น. โดย
ให้ ผู ้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานได้ มี โ อกาสน�ำ หนั ง สื อ ราชการ
ทัง้ ภายในภายนอก (บันทึกข้อความ) จากแต่ละหน่วยงาน  
ท� ำ การรั บ -ส่ ง ในระยะเวลาที่ ก�ำ หนด อย่ า งไรก็ ต าม
เพื่อช่วยพัฒนาระบบงานสารบรรณนี้ให้ดียิ่งขึ้น ความรู้
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงความพึงพอใจต่อระบบในการ
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ปฏิบตั งิ าน จึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องได้ทราบสถานการณ์ มีจำ� นวน 10 ข้อ ประกอบด้วยเนือ้ หา ในด้าน ความส�ำคัญ
และน�ำมาพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในองค์กรนั้นๆ ต่อ เพื่อให้ ของงานสารบรรณ ชนิดของหนังสือราชการ หนังสือ
เกิดประสิทธิภาพในการท�ำงานให้ดี ยิ่งขึ้น
ที่เจ้าหน้าที่ทำ� ขึ้นหรือรับไว้ในราชการ ชั้นความเร็วของ
หนังสือราชการ และการปฏิบัติงานธุรการ (สารบรรณ)
ในส�ำนักงาน โดยวัด เป็นถูก ผิด  โดยหากท�ำได้ มากกว่า
2. วัตถุประสงค์
หรือเท่ากัน  8 ข้อ หมายถึงมีความรู้ดี 6-7 ข้อ ปานกลาง
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษา และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 หมายถึงมีความรู้ในระดับต�่ำ 
ระดับความรู้ ต่อระบบการรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ 3) ความพึงพอใจต่อการรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
ของคณะแพทยศาสตร์ ของเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านรับ-ส่ง ประกอบไปด้วย 4 หมวดคือ ความพึงพอใจต่อขั้นตอน
เอกสาร (2) ศึกษาความพึงพอใจต่อระบบการรับ-ส่ง ความพึงพอใจต่อเนื้อหา ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพ
เอกสารงานสารบรรณของคณะแพทยศาสตร์ ของเจ้าหน้าที่ และความปลอดภัยของเอกสาร และความพึงพอใจต่อ
ผู้ปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสาร และ (3) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  โดยข้อค�ำถามเป็นแบบมาตรวัดค่า
ความรู้ และความพึงพอใจต่อระบบการรับ-ส่งเอกสาร (Rating scale) โดยมีเกณฑ์ประเมินระดับความพึงพอใจ
งานสารบรรณ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสาร คือ ระดับคะแนนเฉลี่ย 0-1.50 ความพึงพอใจระดับน้อย
ที่สุด 1.51-2.50 ความพึงพอใจระดับน้อย 2.51-3.50
คณะแพทยศาสตร์
ความพึงพอใจระดับปานกลาง 3.51-4.50 ความพึงพอใจ
ระดับมาก 4.51-5.00 ความพึงพอใจระดับมากที่สุด และ
3. วิธีการด�ำเนินงาน
4) ข้ อ คิ ด เห็ น อื่ น ๆ เครื่ อ งมื อ ที่ ส ร้ า งขึ้ น มานี้ พั ฒ นา
ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย โดย ทบทวนเอกสารวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องจัดสร้างเครือ่ งมือ
เชิ ง พรรณนา โดยมี ค� ำ นิ ย ามเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารที่ ส� ำ คั ญ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ  ปรับปรุงแก้ไขและน�ำไปใช้ โดยแบบ
ได้แก่   ระบบการรับ-ส่งเอกสาร หมายถึง การน�ำหนังสือ วัดความรูม้ คี วามเทีย่ ง (KR20) คิดเป็น 0.71 และ แบบวัด
ราชการ พัสดุ หรือเอกสารต่างๆ ในหน่วยงานไปส่งให้ ความพึงพอใจ มีความเที่ยง (Cronbach’s alpha) คิดเป็น
หน่วยงานที่อยู่ภายในคณะแพทยศาสตร์ และภายนอก 0.95
การเก็ บ ข้ อ มู ล และการควบคุ ม คุ ณ ภาพ
คณะแพทยศาสตร์   
ประชากรศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ ก่อนด�ำเนินการเก็บข้อมูล นักวิจยั ได้เสนอโครงร่างวิจยั นี้
ที่ปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ ในการศึกษา เพื่ อ ขอพิ จ ารณา ยกเว้ น การพิ จ ารณาจริ ย ธรรม
ครั้ ง นี้ ห มายถึ ง เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ ที่ ท� ำ หน้ า ที่ ตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ลงทะเบียนรับ เสนอ แจกจ่าย ลงทะเบียนส่ง  ลงวัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เลขที่ HE551366 จากนั้นด�ำเนิน
เดือน ปี บรรจุซอง และน�ำส่งเอกสารทางราชการต่างๆ การแจกแบบสอบถามกั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ไ ป รั บ -ส่ ง
ในคณะแพทยศาสตร์ ที่ปฏิบัติหน้าที่มา ไม่น้อยกว่า เอกสาร ในช่วงระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณ
ห้องสโมสร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 เดือน จ�ำนวน 63 คน ซึ่งการศึกษา ทั้งหมด 63 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถาม โดยแจกแบบสอบถามให้ กลุม่ ตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
ชนิดตอบเอง  มีเนื้อหาที่ส�ำคัญคือ แบบประเมินความรู้ คนละ 30 นาที จากนั้นให้น�ำแบบสอบถามที่ตอบแล้ว
และความพึงพอใจต่อระบบงานสารบรรณและการรับ-ส่ง ส่งในกล่องที่ผู้วิจัยได้ จัดเตรียมไว้
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล แบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บ
เอกสาร และข้อคิดเห็นอื่นๆ  ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
1) ข้อมูลทัว่ ไป (เพศ อายุ ต�ำแหน่งงาน สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน)   กลับคืน จะถูกน�ำมา ลงข้อมูลเข้าในโปรแกรม Excel และ
2) ความรู้ต่อระบบการรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ ท�ำ  data double entry จากนั้น ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูล

ศึกษาระดับความรู้ และความพึงพอใจต่อระบบการรับ-ส่งเอกสาร
งานสารบรรณของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน   ส่วนเบี่ยงเบน
ผู ้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ น หญิ ง
ควอไทล์  และ independent sample t test
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 76.9 อายุ เ ฉลี่ ย 35.63 ปี ส่ ว นใหญ่
จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี สถานที่ปฏิบัติงาน
ส่วนใหญ่คือ จากหน่วยงานต่างๆใน คณะแพทยศาสตร์
4. ผลการวิจัย
(การเงิ น สารบรรณ การเจ้ า หน้ า ที่ การคลั ง พั ส ดุ
แบบสอบถามได้ รั บ การตอบกลั บ จ� ำ นวน และอืน่ ๆ) คิดเป็นร้อยละ 61.5 ต�ำแหน่งงานส่วนใหญ่ คือ
เจ้าหน้าที่ธุรการ/พนักงานธุรการ คิดเป็นร้อยละ 64.6
63 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ได้ผลการศึกษา ดังนี้
และประสบการณ์ ใ นการท� ำ งานรั บ ส่ ง เอกสารและ
งานสารบรรณ มีค่า มัธยฐานคิดเป็น 4 ปี รายละเอียด
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป

จ�ำนวน

ร้อยละ

15
50
เฉลี่ยอายุ 35.63  ปี SD 10.62

23.1
76.9

9
24
32

13.8
36.9
49.2

20
40
5

30.8
61.5
7.7

4
3
2
42
1
6
4
1
1
1
มัธยฐาน 4 ปี (OQR8.65)

6.2
4.6
3.1
64.6
1.5
9.2
6.2
1.5
1.5
1.5

เพศ
1. ชาย
2. หญิง
อายุเฉลี่ย
ระดับการศึกษา 
1. มัธยมศึกษา
2. อนุปริญญา(ปวช. ปวส.)   
3. ปริญญาตรี
สถานที่ปฏิบัติงาน
1. ภาควิชา
2. หน่วยงาน
3. งานบริการ
ต�ำแหน่งงาน
1. พนักงานประจ�ำห้อง
2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
3. ผู้ช่วยนักวิจัย
4. เจ้าหน้าที่ธุรการ/พนักงานธุรการ
5. พนักงานการแพทย์
6. พนักงานพิมพ์ดีด
7. นักการภารโรง-แม่บ้าน
8. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
9. พนักงานการเงินและบัญชี
10. นักกิจการนักศึกษา
ประสบการณ์ในการท�ำงานรับส่งเอกสารและงานสารบรรณ
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ตอนที่ 2 ความรู ้ ต่ อ ระบบการรั บ -ส่ ง เอกสารงาน
นอกจากนี้ พบว่า คะแนนเต็ม 10 คะแนน
สารบรรณ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสาร คะแนนต�่ำสุด 6 คะแนน คะแนนสูงสุดคือ 10  คะแนน
คณะแพทยศาสตร์
เฉลี่ย 8.02 (SD 0.89) ซึ่งอยู่ในระดับดี รายละเอียด
คะแนนของความรู ้ ต่ อ ระบบการรั บ -ส่ ง ดังตารางที่ 2
เอกสารงานสารบรรณ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับ-ส่ง
เอกสารคณะแพทยศาสตร์ ส่วนใหญ่มีความรู้ดี คิดเป็น
ร้อยละ 81.6   
ตารางที่ 2 คะแนนความรู้ ต่อระบบการรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสาร
คณะแพทยศาสตร์
ระดับคะแนน
คะแนนเต็ม (10)
9 คะแนน
8 คะแนน
7 คะแนน
6 คะแนน

การแปลผล
มีความรู้ดี
มีความรู้ดี
มีความรู้ดี
มีความรู้ปานกลาง
มีความรู้ปานกลาง

เมื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามรู ้ ต่ อ ระบบการรั บ -ส่ ง
เอกสารงานสารบรรณ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับ-ส่ง
เอกสารคณะแพทยศาสตร์ พบว่า ในข้อที่ 5 ประทับตรา
หนังสือ โดยตรารับมีขนาด 2.5*10 เซนติเมตร มีรายการ
ดังนี-้ เลขทีร่ บั - วัน เดือน ปี ทีร่ บั หนังสือ- เวลา ให้ลงเวลา
ที่รับหนังสือ มีผู้ที่ตอบผิดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.6   
รองลงมาคือ ข้อ งานสารบรรณ เป็นงานเกีย่ วกับหนังสือ  

จ�ำนวน
3
12
38
7
5

ร้อยละ
4.6
18.5
58.5
10.8
7.7

มีกิจกรรมคือ  คิด ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จดจ�ำ  ท�ำส�ำเนา
รับ ส่ง บันทึก เท่านั้น ผู้ที่ตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 64.6   
และการส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสารซึ่งไม่ปรากฏ
หลักฐานชัดแจ้ง ให้ผู้ส่งและผู้รับบันทึกข้อความไว้เป็น
หลักฐาน ส�ำเนาคู่ฉบับ ให้ลงชื่อผู้ร่าง-ผู้พิมพ์-ผู้ตรวจ
(ไม่มีผู้ทาน) ผู้ที่ตอบผิด คิดเป็นร้อยละ  16.9  ดังแผนภูมิ
ที่ 1
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ศึกษาระดับความรู้ และความพึงพอใจต่อระบบการรับ-ส่งเอกสาร
งานสารบรรณของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แผนภูมิที่ 1 ความรู ้ ต ่ อ ระบบการรั บ -ส่ ง เอกสารงานสารบรรณ ของเจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านรั บ ส่ ง เอกสาร
คณะแพทยศาสตร์

1. งานสารบรรณ เป็นงานเกี่ยวกับหนังสือ มีกิจกรรมคือ คิด ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จดจ�ำ ท�ำส�ำเนา รับ ส่ง บันทึก เท่านั้น
2. ชนิดของหนังสือราชการ ได้แก่ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ ได้แก่ (ค�ำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ)
หนังสือประชาสัมพันธ์ ได้แก่ (ประกาศ แถลงการณ์ ข่าว) และหนังสือที่เจ้าหน้าที่ท�ำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
3. ด่วนที่สุด เป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น
4. ด่วน เป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะท�ำได้
5. ประทับตราหนังสือ โดยตรารับมีขนาด 2.5*10 ซ.ม. มีรายการดังนี้ - เลขที่รับ- วัน เดือน ปี ที่รับหนังสือ- เวลา ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ
6. การส่งหนังสือเจ้าหน้าทีต่ อ้ ง ตรวจความเรียบร้อย เจ้าหน้าทีส่ ารบรรณกลางรับเรือ่ งและด�ำเนินการ ลงทะเบียนรับส่งหนังสือ ลงวัน เดือน ปี ทีร่ บั ส่งหนังสือ
7. หนังสือทีต่ อ้ งสงวนไว้เป็นความลับ ให้ปฏิบตั ติ ามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
8. หนังสือที่ปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่ส�ำเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่น เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
9. การส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสารซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานชัดแจ้ง ให้ผู้ส่งและผู้รับบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐาน ส�ำเนาคู่ฉบับ ให้ลงชื่อผู้ร่าง-ผู้พิมพ์ผู้ตรวจ (ไม่มีผู้ทาน)
10. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คือ การรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อระบบการรับ-ส่งเอกสารงาน
สารบรรณ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจ ต่อระบบการรับ-ส่ง
เอกสารงานสารบรรณ ในทุ ก ประเด็ น ในระดั บ มาก  
และพบว่า คะแนนความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็น
ช่วยอ�ำนวยความสะดวก หน่วยงานปฏิบัติงานได้เร็ว
ยิ่งขึ้น  รองลงมาคือเข้าถึงเอกสารงานสารบรรณได้ง่าย

และมีระยะเวลาในการรับ-ส่งเอกสารเหมาะสม ในส่วน
ที่คะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ มีระบบป้องกัน
ข้อมูลหรือเอกสารงานสารบรรณสูญหาย รองลงมาคือ
เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
และรับส่งเอกสารงานสารบรรณได้ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามล�ำดับ (แผนภูมิที่ 2)
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แผนภูมิที่ 2 ความพึงพอใจต่อระบบการรับส่งเอกสารงานสารบรรณ

ตอนที่ 4  ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับความรู้ และ ความพึงพอใจ
ต่อระบบการรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ ของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสารคณะแพทยศาสตร์
ในการศึ ก ษา ครั้ ง นี้ พบว่ า ไม่ มี ป ั จ จั ย ใด
ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ต่อระบบการรับ-ส่งเอกสารงาน

สารบรรณ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ในขณะที่ปัจจัย
ด้าน เพศ (ชาย/หญิง) และระยะเวลาในการท�ำงานรับส่ง
เอกสารงานสารบรรณ มีผลต่อคะแนนความพึงพอใจ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้ และความพึงพอใจ ต่อระบบการรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ
ปัจจัย
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
น้อยกว่า 35 ปี
35 ปี หรือมากกว่า
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา และอนุปริญญา
ปริญญาตรี
สถานที่ปฏิบัติงาน
ภาควิชา
หน่วยงาน/งานบริการ
ระยะเวลาในการท�ำงานรับส่งเอกสารและงานสารบรรณ
น้อยกว่า 10 ปี
10 ปี และ 10 ปีขึ้นไป
*มีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05

ความรู้ต่อระบบการรับ-ส่ง
เอกสารงานสารบรรณ
Mean (SD)
p-value

ความพึงพอใจต่อระบบการรับ-ส่ง
เอกสารงานสารบรรณ
คะแนนเฉลี่ย
p-value

7.87 (0.64)
8.06 (0.96)

0.466

4.42(0.47)
4.03(0.65)

0.039*

8.13(0.85)
7.85(0.93)

0.216

4.08(0.61)
4.17(0.68)

0.573

7.97(0.77)
8.06(1.01)

0.679

4.11(0.61)
4.13(0.68)

0.860

7.85(0.67)
8.08(0.97)

0.323

4.09(0.72)
4.13(0.61)

0.783

8.12(0.90)
7.68(0.79)

0.091

4.00(0.64)
4.5(0.46)

0.006*

ศึกษาระดับความรู้ และความพึงพอใจต่อระบบการรับ-ส่งเอกสาร
งานสารบรรณของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ตอนที่ 5   ความคิดเห็นอื่นๆ  ต่อระบบการรับ-ส่งเอกสาร
งานสารบรรณ ของเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านรับ-ส่งเอกสาร
คณะแพทยศาสตร์
พบว่า  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสาร
คณะแพทยศาสตร์ จ�ำนวนมากทีเ่ ห็นด้วยทีจ่ ะให้นำ� ระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ม าใช้ ใ นระบบงานรั บ -ส่ ง เอกสารงาน
สารบรรณ คณะแพทยศาสตร์ (ตารางที่ 4)  และ เจ้าหน้าที่

ส่วนใหญ่ เห็นว่า จุดเด่นในระบบการรับ-ส่งเอกสารงาน
สารบรรณในปัจจุบัน คือสะดวกรวดเร็ว และเข้าถึงง่าย
ข้ อ คิ ด เห็ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ระบบงาน คื อ การจั ด ระบบ
การนั่งรับเอกสาร จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ให้มีการอบรมให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอยู่เป็นประจ�ำ 
(ตารางที่ 5)

ตารางที่ 4 ความคิดเห็นต่อการน�ำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในระบบงานรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ คณะแพทยศาสตร์
ความคิดเห็นต่อการน�ำระบบคอมพิวเตอร์ใช้งาน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

จ�ำนวน
56
9

ร้อยละ
86.2
13.8

ตารางที่ 5 จุดเด่นและข้อเสนอเพื่อปรับปรุงระบบงาน
จุดเด่นในระบบการรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณในปัจจุบัน
1. เร็วต่อการติดตาม
2. รวดเร็ว ค้นหาง่ายต่อการติดตาม
3. ท�ำให้ค้นหาเอกสารง่าย  มีขั้นตอนที่รวดเร็ว ง่ายและสะดวกต่อการรรับส่งหนังสือ   
4. หน่วยงานต่างๆ ได้มาเจอจุดรับ-ส่งหนังสือที่เดียวกัน  เอกสารถึงหน่วยงานปลายทางรวดเร็ว
5. ประหยัดเวลาในการเดินทาง   มีความรวดเร็วในการท�ำงาน
6. หน่วยงานแต่ละหน่วยต้องมารวมตัวกันจุดเดียวเพื่อรับส่งเอกสาร ท�ำให้ส่งเอกสารได้ง่ายและสะดวกขึ้น
ข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงระบบงานรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ คณะแพทยศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น
1. มีการนั่งที่เป็นระเบียบเพื่อจะได้รู้ว่าหน่วยงาน/ภาควิชาฯนั่งอยู่ตรงไหนบ้าง
2. น่าจะหาแนวความคิดและพัฒนาระบบให้มีความหลากหลายมากกว่านี้ เช่น จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากร
แต่ละหน่วยงานจะได้แนวคิดที่น�ำมาปรับเปลี่ยนให้เป็นจุดเด่นได้มากกว่านี้  
3. ให้มีการอบรมให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอยู่เป็นประจ�ำ

5. สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษา สรุปได้ว่า ความรู้   ด้านระบบ
การรั บ -ส่ ง เอกสารงานสารบรรณของเจ้ า หน้ า ที่
ผู้ปฏิบัติงาน  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อยู่ในระดับดี และมีความพึงพอใจต่อระบบการรับ-ส่ง
เอกสารงานสารบรรณ อยู่ในระดับมาก เพื่อปรับปรุง
ระบบงานให้ดียิ่งขึ้นควรมีการอบรม หรือจัดเวทีเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ในเรือ่ งของระบบงานสารบรรณต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า มีอัตรา
การตอบกลับสูง เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้
ท�ำความเข้าใจ ถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลเป็นอย่าง
ดี และนอกจากนี้  เนื่องจากระบบการรับส่งหนังสือของ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น นั้ น ได้ จั ด
สถานที่ คือ สโมสร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่นให้ทุกภาควิชา และทุกหน่วยงาน น�ำหนังสือ
ราชการและเอกสารต่างๆ มารับ-ส่งแลกเปลี่ยน เป็น
จ�ำนวน 2 ครั้งต่อวัน กล่าวคือในรอบเช้า เวลา 10.00 น.
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และรอบบ่าย เวลา 14.00 น. ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสามารถที่จะ
เข้าไปเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานประจ� ำ 
และมาจากทุกหน่วยงานในคณะแพทยศาสตร์ได้ ในการ
วิ เ คราะห์ เ บื้ อ งต้ น พบว่ า คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นใหญ่ ข อง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสารคณะแพทยศาสตร์
เป็นหญิงมากกว่าชาย และส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุด
ระดับปริญญาตรี ซึ่งคล้ายคลึงกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น
เจ้าหน้าที่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากร
ในกระทรวงสาธารณสุข (2)
  
เมื่ อ พิ จ ารณาในเรื่ อ งของความรู ้ ต ่ อ ระบบ
การรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ การศึกษา ครัง้ นี้ พบว่า
มีความรูอ้ ยูใ่ นระดับดี ซึง่ เป็นสิง่ จ�ำเป็นต่อการปฏิบตั งิ าน
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การปฏิบตั งิ านธุรการ
ให้มีคุณภาพนั้น ผู้ปฏิบัติงานควรมีคุณสมบัติ คือ มีความรู้
ความสามารถในการอ่าน การตีความและสรุปสาระ
ส�ำคัญ  มีความรู้ ความเข้าใจ ในโครงสร้าง ภาระงานและ
ภารกิจของหน่วยงาน  รู้จักบทบาทภารกิจหน้าที่ของ
ตนเองและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและหน่วยงาน
มี ค วามสามารถในการจั ด ล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ และ
ความเร่งด่วนของงาน (เอกสาร) ท�ำงานอย่างเต็มใจ
เต็ ม ศั ก ยภาพ และเต็มเวลา เป็นผู้รักษาระเบียบวินั ย
อย่างเคร่งครัด มีความรู้และสามารถใช้งานในระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3)
และทีส่ ำ� คัญคือ ต้องมีความเข้าใจต่อระเบียบส�ำนักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ พ.ศ.2548
เป็นอย่างดี   ทั้งนี้เพื่อให้การด�ำเนินการรับ ส่งเอกสาร
ได้ รั บ ประโยชน์ สู ง สุ ด ทั น เวลา และเอกสารมี ค วาม
ปลอดภัย (3)  ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า ยังมีบางประเด็น
ที่ต้องปรับปรุงและแก้ไข ความรู้เพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสารคณะแพทยศาสตร์
ในส่วนของความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน ถือ
เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบุคคลมีความรูสึกที่ดีตอ งานที่
ทํา รวมถึงเปนแรงกระตุนที่ชวยใหบุคคลมีความตั้งใจ
ในการปฏิ บั ติ ง านอย า งเต็ ม ความสามารถ ทํ า ให เ กิ ด
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่กําหนดไว 
(4) เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านรับ-ส่งเอกสารคณะแพทยศาสตร์
มีความพึงพอใจต่อระบบงาน  ในระดับ มาก  เมื่ออธิบาย
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โดยใช้ทฤษฎีของ Herzberg (5) ซึ่งได้กล่าวถึง ความ
ต้องการของคนในองค์การหรือการจูงใจจากการท�ำงาน
ว่า ความพอใจในงานที่ท�ำ  และความไม่พอใจในงาน
แต่ มี ส าเหตุ ม าจากปั จ จั ย 2 กลุ ่ ม คื อ (1) ปั จ จั ย จู ง ใจ
(Motivation Factors) ซึ่งได้แก่ ความส�ำเร็จในการท�ำงาน
การยอมรับนับถือ ลักษณะงาน (Work Itself) หมายถึง
การลงมื อ กระท� ำ หรื อ การท� ำ งานเป็ น ชิ้ น เป็ น อั น ซึ่ ง
ก� ำ หนดเวลาเป็ น กิ จ วั ต ร หรื อ ยื ด หยุ ่ น ได้ อาจมี ก าร
สร้างสรรค์งานไม่ว่าเป็นงานง่ายหรืองานยาก เป็นงาน
ที่ชวนให้ปฏิบัติไม่น่าเบื่อ เป็นงานที่ส่งเสริมต่อความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นงานที่มีคุณค่า รวมทั้งสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ หรือท�ำงานให้เสร็จภายใน
ระยะเวลาอันสัน้ ตามความรับผิดชอบ โอกาสในการเลือ่ น
ต�ำแหน่งหรือระดับทีส่ งู ขึน้ และมีโอกาสได้รบั การพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะที่เพิ่มขึ้นในวิชาชีพจาก
การปฏิบัติงาน ตลอดจนโอกาสการศึกษาต่อ อบรม
ดูงาน และ (2) ปัจจัยค�้ำจุน (Hygiene Factors) ซึ่งได้แก่  
ผลตอบแทนจากการท� ำ งาน ประโยชน์ เ กื้ อ กู ล อื่ น ๆ
ตามความเหมาะสมของเงิ น เดื อ นและขั้ น เงิ น เดื อ น
ตามความเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลการปกครองบังคับบัญชานโยบายและ
การบริ ห าร สภาพเหมาะสมในการท� ำ งาน สภาพ
การท�ำงานที่เป็นกายภาพ ได้แก่ สภาพแวดล้อม สถานที่
ท�ำงาน เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ความสะดวก
สบายในการท�ำงาน สิง่ อ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบตั ิ
งานต่างๆ ตลอดจนครอบคลุมไปถึงความสมดุลของ
ปริมาณงานกับจ�ำนวนบุคลากร กลุม่ งาน ความเป็นพรรค
พวก และความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน  ซึ่งในการท�ำงาน
รั บ ส่ ง เอกสารของคณะแพทยศาสตร์ นี้ ไ ด้ มี ก ารจั ด
ระบบการรับส่งเอกสาร ที่เรียกว่า “ตลาดนัด” เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จะมีเวลาในการลงมาปฏิบัติงานจากทุกหน่วยงานของ
คณะแพทยศาสตร์ โดยพร้อมเพรียงกัน ท�ำให้เกิด และ
ได้รบั การสนับสนุน ในปัจจัยจูงใจและปัจจัยค�้ำจุน ท�ำให้
เกิดความพึ่งพอใจต่อการท�ำงานในระดับมาก ในที่สุด
ซึ่ ง ประเด็ น ความพึ ง พอใจ มากที่ สุ ด ได้ แ ก่  
ความรวดเร็ว เวลาเหมาะสม และเข้าถึงได้ง่าย ในขณะที่
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ศึกษาระดับความรู้ และความพึงพอใจต่อระบบการรับ-ส่งเอกสาร
งานสารบรรณของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คะแนนความพึงพอใจน้อยได้แก่ มีระบบป้องกันข้อมูล
หรือเอกสารงานสารบรรณสูญหาย และการแก้ไขปัญหา
เมื่อเกิดขึ้น  ซึ่งประเด็นนี้ จะต้องมีการพิจารณาปรับปรุง
ต่อไป  อย่างไร ก็ตาม เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านรับ-ส่งเอกสาร
คณะแพทยศาสตร์ จ�ำนวนมาก ทีเ่ ห็นด้วยทีจ่ ะให้มกี ารน�ำ
เอาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้งาน
ในส่วนของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับความรู้
ด้ า นการรั บ ส่ ง เอกสาร การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไม่ พ บว่ า
มี ป ั จ จั ย ใด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระดั บ ความรู ้ ต ่ อ ระบบ
การรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ  ทงั้ นี้ อาจเป็นเพราะว่า
องค์ความรู้ในการรับส่งเอกสารทุกคน สามารถเรียนรู้
งานได้ ไม่แตกต่างกัน เมื่ออธิบายด้วยทฤษฎีของการเรียนรู้
(learning Theory) ของ Taylor (6) จะพบว่า กระบวนการ
เรียนรู้ในงานรับส่งเอกสาร งานสารบรรณนี้ เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสารคณะแพทยศาสตร์ สามารถ
เรี ย นรู ้ ห รื อ สอนงานกั น เองได้ การฝึ ก ทั ก ษะ และ
ปฏิบัติงานจริง เมื่อมีการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง ฝึกปฏิบัติ
ฝึกท�ำงานเรือ่ งง่ายไปสูค่ วามยาก และมีการบูรณาการงาน
อื่นๆ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยตอบข้อซักถามสงสัย
ก็จะท�ำให้สามารถน� ำความรู้ไปปฏิบัติได้ถูกต้องและ
ดียิ่งขึ้น ดังนั้น ระดับความรู้ในกลุ่มผู้ที่ปฏิบัติงานรับส่ง
เอกสาร งานสารบรรณของคณะแพทยศาสตร์นี้ จึงมี
ระดั บ ที่ เ ท่ า ๆ กั น    จึ ง ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ
ในขณะเดียวกัน  พบว่า เพศ และประสบการณ์
ในการท�ำ งานด้ า นสารบรรณ มีผลต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน อาจเนื่องจากประสบการณ์ที่ผ่านมา
และระบบที่คณะแพทยศาสตร์ได้จัดท�ำขึ้นนั้น สามารถ
แก้ไขปัญหาการรับส่งเอกสารและสะดวกต่อผูป้ ฏิบตั งิ าน
ได้ในระดับหนึง่ ดังจะเห็นได้จาก ผูป้ ฏิบตั งิ าน มีความพึง
พอใจต่อระบบและบอกจุดเด่นของระบบว่า มีความ
สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย อย่างไรก็ตามจาก
ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ พั ฒ นาต่ อ ไป พบว่ า ควรจะได้ มี
การอบรม หรือจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนา
ระบบให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้การจัดการอบรมเพิ่มพูน
ความรู้ จะช่วยให้ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานสารบรรณดี
ยิ่งขึ้น (7)  
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการอาคารสถานที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จ�ำนวน 318 คน เป็นบุคลากรจ�ำนวน 59 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 2-6 จ�ำนวน
259 คน ที่ก�ำลังปฏิบัติงานจริงและศึกษาในปีการศึกษา 2555 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาต่อระบบการบริหารจัดการอาคารสถานทีค่ ณะสัตวแพทยศาสตร์ อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่
สูงสุดคือ ด้านการบริหารจัดการห้องประชุม รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาลสัตว์ ด้านการบริหาร
จัดการห้องเรียน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด 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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1. บทน�ำ
การบริ ห ารจั ด การอาคารสถานที่ (Facility
Management) ถือเป็นงานบริหารจัดการสมัยใหม่ทเี่ ข้ามา
ทดแทนการดู แ ลอาคารสถานที่ แ บบเดิ ม อั น ได้ แ ก่
งานดู แ ลรั ก ษาอาคาร (Building Operation and
Maintenance) งานจัดการอาคาร(Building Management)
ซึ่งการบริหารจัดการอาคารสถานที่มิได้มีจุดมุ่งหมาย
เพียงแค่ดแู ลอาคารให้เหมาะกับการใช้งานเพียงอย่างเดียว
หากแต่ครอบคลุมถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
การลงทุน สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (5, 3) ส่วนสภาพ
แวดล้อมในสถานศึกษาเป็นปัจจัยส�ำคัญที่มีส่วนช่วยให้
ผูเ้ รียนประทับใจหรือพึงพอใจ โดยเฉพาะเกีย่ วกับ อาคาร
เรียน อาคารปฏิบัติการสถานที่ บริเวณรอบๆ อาคาร
รวมทัง้ บุคลากร และวัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ ซึง่ ล้วนมีอทิ ธิพล
ต่อพฤติกรรมและการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูเ้ รียน
หรือก่อให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ ได้ สภาพแวดล้อม
ท�ำให้เกิดพฤติกรรมการเรียน การสอน และการท�ำงาน
ของทุ ก ๆ คน และยังเป็นการเสริมสร้างขวัญ สร้ า ง
บรรยากาศ และก�ำลังใจ อันจะน�ำไปสู่ผลส�ำเร็จทางการ
ศึกษาหรือการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย
อีกทั้งในทางตรงกันข้าม สภาพแวดล้อมยังท�ำให้เกิด
พฤติ ก รรมของคนเป็ น ไปในทิ ศ ทางที่ ไ ม่ ดี ไ ด้ ดั ง นั้ น
การจั ด สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการบริหารจัดการ
อาคารสถานที่ แ ละบริ เ วณรอบอาคารสถานที่ อย่ า ง
เหมาะสม ย่ อ มส่ ง ผลดี ห รื อ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาหรื อ การปฏิ บั ติ ง านของ
บุคลากรได้ (4)
ในส่ ว นของการบริ ห ารงานในคณะวิ ช า/
หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารให้ความ
ส�ำคัญในงานแต่ละด้านต่างกัน โดยส่วนใหญ่ มักจะให้
ความส�ำคัญกับการบริหารงานการเงินและพัสดุ ส่วนการ
บริหารด้านอื่นๆ มักให้ความส�ำคัญเป็นอันดับรองลงมา
โดยเฉพาะการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่ในสถาน
ที่ศึกษาของแต่ละคณะวิชา ยังไม่ได้น�ำมาบริหารจัดการ
ให้เกิดความคุ้มค่าเท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จากการพบเห็น
การรื้อถอน การก่อสร้าง การซ่อมแซม การปล่อยปละ
ละเลยที่ไม่เกิดประโยชน์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีพื้นที่ประมาณ 20 ไร่
ประกอบด้ ว ย อาคารเรี ย นและส� ำ นั ก งาน อาคาร

โรงพยาบาลสัตว์ อาคารสัตว์ทดลอง โรงเรือนสัตว์ทดลอง
โรงอาหาร และสโมสรนักศึกษา ปัจจุบันสภาพอาคาร
ห้องเรียน ห้องประชุม ตลอดจนบริเวณโดยรอบอาคาร
มีสภาพทรุดโทรม บางอาคาร บางห้อง ไม่สามารถใช้งาน
ได้หรือใช้ได้แต่ไม่เต็มศักยภาพ คณะฯ จึงมีการปรับปรุง
แก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากในปี พ.ศ. 2554
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง อาคาร สถานที่ ห้องเรียน
ห้ อ งประชุ ม ในหลายๆ จุ ด เช่ น ปู พื้ น ห้ อ งเรี ย น
ห้ อ งประชุ ม จั ด ซื้ อ จั ด หา วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ประเภท
เครื่องเสียง โต๊ะ-เก้าอี้ ทดแทนของเก่า ปรับปรุงที่จอด
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น และด้วยเหตุที่สถานที่
และสภาพแวดล้อมในคณะฯ มีความส�ำคัญต่อนักศึกษา
ในการสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ความพร้ อ มที่ จ ะเรี ย นรู ้
ความรูส้ กึ อบอุน่ คณะฯ จึงจ�ำเป็นต้องจัดสถานทีท่ หี่ ลาก
หลายให้มีความเหมาะสม เช่น มีสนามหญ้า สวนหย่อม
ห้ อ งที่ ใ ช้ ท� ำ กิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ สนองต่ อ การท�ำ งาน
ร่วมกันระหว่าง อาจารย์ นักศึกษา หรือแม้แต่บุคลากร
ของคณะฯ ทั้งนี้หากไม่ได้รับการแก้ไข ปรับปรุงหรือ
พัฒนาอาจก่อให้เกิดผลกระทบการจัดการเรียนการสอน
ของคณะฯ ได้
การศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การอาคารสถานที่
ครัง้ นี้ จะน�ำมาซึง่ ข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์สำ� หรับใช้ในการ
อ้างอิงและน�ำ  น�ำไปสู่การพัฒนาการบริหารงานอาคาร
สถานที่ ใ ห้ มี ค วามสมบู ร ณ์ เหมาะสมต่ อ การใช้ เ ป็ น
สถานที่เพื่อการเรียนการสอน การท�ำงานของบุคลากร
ตลอดจนเป็นสถานทีป่ ระกอบกิจกรรมของหน่วยงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ ศึกษาสภาพปัจจุบนั ของการบริหารจัดการ
อาคารสถานที่ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

3. วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ ใ ช้ ศึ ก ษาทั้ ง สิ้ น จ� ำ นวน
688 คน ประกอบด้วย บุคลากรและนักศึกษาชั้นปีที่ 2-6
ปีการศึกษา 2555
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1.2 กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ศึ ก ษาทั้ ง สิ้ น 318 คน
ประกอบด้วย บุคลากรและนักศึกษาชั้นปีที่ 2-6 ปีการ
ศึกษา 2555 ซึ่งก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์
ประชากรหลักร้อย ใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 25% (1)
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม
(Questionnaire) จ�ำนวน 1 ชุด ซึ่งมี 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) และตอนที่ 2 การบริหารจัดการ
อาคารสถานที่ ค ณะสั ต วแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่น เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)
และค�ำถามปลายเปิดส�ำหรับการแสดงความคิดเห็น
3. การสร้ า งและหาคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ
เครื่องมือที่ใช้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
และภาษาด้วยเทคนิค IOC จากผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่า IOC
เท่ากับ 0.82
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล แจกแบบสอบถาม
ให้กลุ่มตัวอย่างตามวัน เวลา ที่ก�ำหนดไว้ จากนั้นด�ำเนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบถูกต้องความสมบูรณ์
และน�ำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
5. การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล สถานภาพทั่ ว ไป
ของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และ
หาค่าร้อยละ การบริหารจัดการอาคารสถานที่ คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยง
เบนมาตรฐาน
6. การแปลผลข้อมูล ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน แปลความหมายตามเกณฑ์ ข องบุ ญ ชุ ม
ศรีสะอาด (2) ดังนี้
4.51-5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือให้
บริการอยู่ในระดับมากที่สุด
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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
การบริ ห ารจั ด การอาคารสถานที่ หมายถึ ง
การจัดการหรือด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับพืน้ ทีบ่ ริเวณโดย
รอบและอาคารต่ า งๆ ของคณะสั ต วแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้สามารถเอือ้ ต่อการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอน ตลอดจนการบ�ำรุงรักษาและการใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ซึ่งประกอบด้วย บริเวณคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องประชุม
โรงอาหาร โรงเรือนสัตว์ทดลอง อาคารโรงพยาบาลสัตว์

4. ผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่า ในภาพรวมของการบริหาร
จัดการอาคารสถานที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาพรวม
อยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง โดยด้ า นที่ มี ค ่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ
ด้านการบริหารจัดการห้องประชุม รองลงมาคือ ด้านการ
บริหารจัดการโรงพยาบาลสัตว์ ด้านการบริหารจัดการ
ห้องเรียน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ได้แก่ การบริหาร
จัดการโรงเรือนสัตว์ทดลอง (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารสถานที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ จ�ำแนกเป็น
รายด้านและโดยรวม
X
ที่
การบริหารอาคารสถานที่
S2
ระดับคุณภาพ
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
ปานกลาง
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โดยปัจจัยย่อยการบริหารจัดการอาคารสถานที่ พื้นที่ สวนและสนามให้ร่มรื่นอยู่เสมอ ส่วนข้อที่มีการ
แต่ละด้านมีผลการวิจัยเป็นดังนี้
บริหารจัดการน้อยที่สุดคือ พื้นที่จอดรถยนต์เพียงพอ
บริ เ วณคณะสั ต วแพทยศาสตร์ ข้ อ ที่ มี ก าร สะดวกและปลอดภัย (ตารางที่ 2)
ปฏิบัติหรือบริหารจัดการมากที่สุดคือ มีการบ�ำรุงรักษา
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติเกี่ยวกับบริเวณคณะสัตวแพทยศาสตร์
ที่
บริเวณคณะสัตวแพทยศาสตร์
1 มีผังและเครื่องหมายจราจรบริเวณคณะฯชัดเจนและเหมาะสม
2 สถานที่พักผ่อนเพียงพอ
3 สถานที่ออกก�ำลังกายเพียงพอและได้มาตรฐาน
4 พื้นที่จอดรถยนต์เพียงพอ สะดวกและปลอดภัย
5 พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์เพียงพอ สะดวกและปลอดภัย
6 มีการบ�ำรุงรักษาพื้นที่ สวน และสนามให้ร่มรื่นอยู่เสมอ
7 มีระบบเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
รวม

X

2.96
2.86
3.03
2.81
3.12
3.19
3.00
3.01

S2
0.98
0.98
0.96
1.09
1.05
0.98
1.05
0.61

ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

อาคารเรียน ข้อทีม่ กี ารบริหารจัดการมากทีส่ ดุ สถานการณ์หากเกิดเพลิงไหม้หรือมีสัญญาณเตือนภัย
คือ แสงสว่างภายในอาคารเรียนเหมาะสมและเพียงพอ (ตารางที่ 3)
และข้อที่มีการบริหารจัดการน้อยที่สุดคือ มีการซ้อมรับ
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติเกี่ยวกับอาคารเรียน
ที่
อาคารเรียน
1 มีแสงสว่างภายในอาคารเรียนเหมาะสมและเพียงพอ
2 มีการดูแลรักษาห้องน�้ำ ห้องส้วมให้สะอาดอย่างสม�่ำเสมอ
3 มีที่นั่งให้นักศึกษาพักผ่อนในเวลาว่างอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
4 มีถังขยะแยกตามประเภทขยะ
5 วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารเรียนติดตั้งได้มาตรฐาน
6 มีน�้ำบริโภคภายในอาคารเรียนที่สะอาดและเพียงพอ
7 มีระบบป้องกันเพลิงไหม้และสัญญาณเตือนภัยต่างๆที่ใช้งานได้
8 มีการซ้อมรับสถานการณ์หากเกิดเพลิงไหม้หรือมีสญ
ั ญาณเตือนภัย
รวม

3.51
2.81
2.98
2.25
2.87
2.43

S2
0.94
1.05
1.00
1.03
1.00
1.08

ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
น้อย

2.72
2.08
2.71

0.95
1.11
0.72

ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง

X

ห้องเรียน ข้อทีม่ กี ารบริหารจัดการมากทีส่ ดุ คือ ที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การน้ อ ยที่ สุ ด คื อ มี ต ารางการใช้
แสงสว่างเพียงพอและมีระบบระบายอากาศที่ดี และข้อ ห้องเรียนหน้าห้องเรียนอย่างชัดเจน (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติเกี่ยวกับห้องเรียน
ที่
ห้องเรียน
1 โต๊ะเก้าอี้เพียงพอกับนักศึกษา
2 มีตารางการใช้ห้องเรียนหน้าห้องเรียนอย่างชัดเจน
3 มีสื่อ-อุปกรณ์ที่สะดวกและทันสมัยในห้องเรียน
4 มีการบ�ำรุงรักษาห้องเรียนให้สะอาดอยู่เสมอ
5 แสงสว่างเพียงพอและมีระบบระบายอากาศที่ดี
รวม
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X

3.16
3.12
3.11
3.18
3.31
3.18

S2
1.00
1.04
1.00
0.96
0.90
0.78

ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ห้องประชุม ข้อทีม่ กี ารบริหารจัดการมากทีส่ ดุ คือ ตารางการใช้ห้องประชุมติดไว้หน้าห้องประชุมอย่าง
คือ มีหอ้ งประชุมรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ ชัดเจน (ตารางที่ 5)
ได้อย่างเพียงพอ และข้อที่มีการบริหารจัดการน้อยที่สุด
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติเกี่ยวกับห้องประชุม
ที่
ห้องประชุม
1 แสงสว่างเพียงพอและมีระบบระบายอากาศที่ดี
2 มีหอ้ งประชุมรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯได้อย่างเพียงพอ
3 สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในห้องประชุม มีประสิทธิภาพ และทันสมัย
4 มีการรักษาความสะอาดภายในห้องประชุมอย่างสม�่ำเสมอ
5 มีตารางการใช้ห้องประชุมติดไว้หน้าห้องประชุมอย่างชัดเจน
รวม

X

3.52
3.66
3.50
3.52
2.85
3.41

S2
0.83
0.90
0.91
0.86
1.07
0.74

ระดับคุณภาพ
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

โรงอาหาร ข้อที่มีการบริหารจัดการมากที่สุด ข้อทีม่ กี ารบริหารจัดการน้อยทีส่ ดุ คือ เครือ่ งปรุง สะอาด
คือ แสงสว่างเพียงพอและมีระบบระบายอากาศที่ดี และ ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติเกี่ยวกับโรงอาหาร
ที่
โรงอาหาร
1 แสงสว่างเพียงพอและมีระบบระบายอากาศที่ดี
2 มีการจัดวัสดุ อุปกรณ์ ส�ำหรับเครื่องปรุงรสอย่างเหมาะสมพอเพียง
3 เครื่องปรุง สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย
4 มีโต๊ะเก้าอี้ส�ำหรับนั่งรับประทานอาหารอย่างสบายและเพียงพอ
5 บรรยากาศภายในโรงอาหารเอื้อต่อด้านโภชนาการ
6 การรักษาความสะอาดและการบ�ำรุงรักษาโรงอาหารอยู่เสมอ
รวม

X

3.58
3.03
2.59
3.15
2.87
2.84
3.01

S2
0.98
1.00
1.02
1.02
0.96
1.00
0.80

ระดับคุณภาพ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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โรงเรือนสัตว์ทดลอง ข้อที่มีการบริหารจัดการ ข้อที่มีการบริหารจัดการน้อยที่สุดคือ แสงสว่างเพียงพอ
มากที่สุดคือ บริเวณสถานที่ตั้งมีความเหมาะสม และ และมีระบบระบายอากาศที่ดี (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติเกี่ยวกับโรงเรือนสัตว์ทดลอง
ที่
โรงเรือนสัตว์ทดลอง
1 แสงสว่างเพียงพอและมีระบบระบายอากาศที่ดี
2 ระบบน�ำสัตว์เข้า-ออกโรงเรือน ถูกต้องเหมาะสม
3 มีการสุขาภิบาล เช่น การท�ำความสะอาดคอก การก�ำจัดขยะ มูลสัตว์
4 มีการดูแลสุขภาพ/การก�ำจัดพยาธิสภาพภายนอก เช่น การตรวจ
สุขภาพสัตว์อย่างสม�่ำเสมอ
5 จ�ำนวนคอกสัตว์มีความเหมาะสมกับสัตว์ทดลอง
6 บริเวณสถานที่ตั้งมีความเหมาะสม
รวม

2.44
2.45
2.58
2.61

S2
1.03
1.03
1.01
1.02

ระดับคุณภาพ
น้อย
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง

2.48
2.82
2.56

1.04
1.11
0.86

น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง

X

โรงพยาบาลสัตว์ ข้อทีม่ กี ารบริหารจัดการมาก ข้อที่มีการบริหารจัดการน้อยที่สุดคือ ความสะดวกของ
ทีส่ ดุ คือ สถานทีต่ งั้ ของโรงพยาบาลมีความเหมาะสม และ พืน้ ที่จอดรถของลูกค้า สะดวกและเพียงพอ (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติเกี่ยวกับโรงพยาบาลสัตว์
ที่
โรงพยาบาลสัตว์
1 สถานที่ตั้งของโรงพยาบาลมีความเหมาะสม
2 อาคารสถานที่มีความสะอาดเรียบร้อย
3 เก้าอี้นั่งส�ำหรับผู้ใช้บริการเพียงพอ
4 ห้องตรวจที่เป็นสัดส่วน เหมาะสม สะอาด ถูกสุขอนามัย
5 ความสะดวกของพื้นที่จอดรถของลูกค้า สะดวกและเพียงพอ
รวม

5. อภิปรายผลการวิจัย
การบริ ห ารจั ด การอาคารสถานที่ ปั จ จั ย
ห้องประชุมมีค่าเฉลี่ยในการบริหารจัดการมากที่สุด
อาจเป็นเพราะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีห้องประชุม
รองรับกิจกรรมคณะฯ จ�ำนวนมากและหลายหลายขนาด
โดยเฉพาะห้องประชุมใหญ่ จะเป็นห้องประชุมที่เปิดให้
บริการแก่บคุ คลหรือหน่วยงานภายนอกมาใช้บริการเป็น
ประจ�ำ  แต่เมื่อพิจารณาประเด็นย่อยที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
พบว่า คณะฯ ยังไม่ได้จัดให้มีตารางการใช้ห้องประชุม
ติดไว้หน้าห้องประชุมอย่างชัดเจนนั้น เนื่องจาก ระบบ
การจองห้องเรียนห้องประชุมของคณะฯ ผู้ใช้บริการจะ

X

3.58
3.37
3.07
3.27
2.83
3.22

S2
0.86
0.87
0.96
0.88
1.02
0.75

ระดับคุณภาพ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ต้องด�ำเนินการขอหรือจองกับเจ้าหน้าที่หน่วยอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ ซึ่งมีส�ำนักงานอยู่ชั้น 5 อาคาร
พิเชฎฐ์ เหลืองทองค�ำ โดยเจ้าหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบซึง่ มีเพียง
1 ท่าน จะเป็นผู้ลงบันทึกในสมุดไว้ บางครั้งก็แจ้งให้
ผูข้ อใช้บริการทราบ บางครัง้ ก็ไม่ได้แจ้งให้ทราบ จึงท�ำให้
ไม่มีตารางการใช้ห้องประชุมติดไว้หน้าห้องประชุม
แต่ละห้อง หรือไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับจุดนี้เท่าใดนัก
ในประเด็นนีผ้ วู้ จิ ยั ขอเสนอแนะวิธกี ารแก้ปญ
ั หาโดยงาน
บริหารและธุรการ ควรมอบหมายให้เจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
เรื่องนี้โดยตรง และมีก�ำหนดไว้ในภาระงานรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าที่คนนั้นไว้ด้วย เพื่อการติดตามและประเมิน
ผลต่อไป
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ในส่วนของโรงพยาบาลสัตว์ที่พบว่า สถานที่
ตัง้ มีความเหมาะสมนัน้ เป็นเพราะโรงพยาบาลสัตว์ตงั้ อยู่
บริเวณที่มีการจราจรเข้า-ออก สะดวก อีกทั้งตั้งอยู่ใกล้
ถนนมิตรภาพ และตั้งแยกอยู่จากคณะวิชาอื่นๆ อย่าง
เด่นชัด ซึ่งหากตั้งอยู่ติดกับคณะวิชาอื่นๆ เสียงจากสัตว์
ป่วยทีม่ ารับบริการอาจจะส่งเสียงรบกวนการจัดการเรียน
การสอนของคณะวิชาอื่นได้ แต่เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อย
พบว่า ความสะดวกของพื้นที่จอดรถยนต์ส�ำหรับลูกค้า
ยังมีการบริหารจัดการน้อยนั้น เกิดเป็นเพราะ ที่จอด
รถยนต์ของบุคลากรและนักศึกษาคณะฯ มีจ�ำกัด แต่
ปริมาณรถยนต์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี ท�ำให้เป็นปัญหา
ในการหาที่จอดรถที่สะดวก จึงต้องเข้าไปจอดบริเวณ
ที่ทางโรงพยาบาลสัตว์จัดไว้ส� ำหรับลูกค้า ถึงแม้ทาง
โรงพยาบาลสัตว์จะมีปา้ ยบอกชัดเจนว่า เป็นทีจ่ อดรถยนต์
ส�ำหรับลูกค้าโรงพยาบาลสัตว์เท่านั้น แต่ก็ยังเกิดปัญหา
ลู ก ค้ า ไม่ มี ที่ จ อด เป็ น เพราะทุ ก คนไม่ รั ก ษากติ ก าใน
กฎระเบียบ จึงท�ำให้เกิดปัญหาในการจอดรถของบุคลากร
หรือนักศึกษาหรือผู้มาติดต่อราชการอยู่เป็นประจ�ำ
เมือ่ พิจารณาจากปัจจัยการบริหารจัดการบริเวณ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทีพ่ บว่า พืน้ ทีจ่ อดรถยนต์เพียงพอ
และปลอดภัยมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดนั้น อาจเป็นเพราะ
บุคลากรและนักศึกษามีรถยนต์จำ� นวนมากเกินกว่าทีจ่ อด
รถยนต์ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดสรรไว้ และอาจเนื่อง
มาจากการขาดการเข้มงวดเรื่องที่จอดรถยนต์ ไม่เอาจริง
กับผูจ้ อดรถยนต์ทไี่ ม่ถกู กติกา ดังจะเห็นได้จาก นักศึกษา
จะจอดรถยนต์ ใ นที่ จ อดส� ำ หรั บ บุ ค ลากรเป็ น ประจ� ำ 
เพราะนักศึกษามาเรียนเช้า ซึ่งมีที่จอดมากมายให้เลือก
ส่วนบุคลากรที่มาปฏิบัติงานหลังจากนักศึกษา จ�ำเป็น
ต้องหาที่จอดที่เหมาะสมให้ตนเอง ถึงแม้บางครั้งจะต้อง
จอดซ้อนคัน จอดในทีห่ า้ มจอด อีกทัง้ กรณีทจี่ อดรถยนต์
บริเวณรอบๆ ตึก เต็ม จ�ำเป็นต้องน�ำรถไปจอดฝัง่ ตรงข้าม
คณะฯ ซึ่งพื้นที่บริเวณนั้นยังไม่เหมาะที่จะจอดรถ (ยังไม่
ได้ปรับพื้นที่ให้เรียบ ยังเป็นหลุมเป็นบ่อ โดยเฉพาะหน้า
ฝนพื้นดินแฉะมากๆ
ประเด็นทีพ่ บว่า บริเวณคณะสัตวแพทยศาสตร์
มีการบ�ำรุงพื้นที่ สวน และสนามให้ร่มรื่นอยู่เสมอมีค่า
เฉลี่ยในการบริหารจัดการมากที่สุดนั้น อาจเป็นเพราะ
พื้นที่คณะฯ มีบริเวณกว้าง เป็นสัดส่วน ซึ่งตั้งแยกออก
มาจากหลายๆ คณะ และมีสภาพแวดล้อมที่เป็นป่าร่มเงา
อยูม่ าก อีกทัง้ ผูบ้ ริหารมีการบริหารจัดการทีด่ ี เช่น ทุกวัน
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พุธบ่าย จะจัดเจ้าหน้าที่ คนงาน แม่บ้าน ร่วมกันพัฒนา
บริเวณคณะฯ ให้มคี วามสะอาดเรียบร้อยร่มรืน่ อยูเ่ สมอๆ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น การบริ ห ารจั ด การ
สิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการจัดการเรียนการสอน ซึง่ ตรงกับ
แนวคิดของพระอนันต์ ฉนุทโก (3) ที่กล่าวไว้ว่า สภาพ
แวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนจะช่ ว ย
ส่งเสริมความเจริญงอกงามทางกาย จิตใจ สติปญ
ั ญา และ
สังคมของนักเรียนนักศึกษา นั่นอาจหมายถึง หากคณะฯ
มีการบริหารจัดการบริเวณหรือสิง่ แวดล้อมรอบๆ คณะฯ
ได้อย่างเหมาะสม ย่อมท�ำให้นักศึกษาและบุคลากรมี
ผลการเรียนและประสิทธิภาพการท�ำงานในทางที่ดี
แต่ประเด็นที่มีการบริหารจัดการที่พบว่า มีค่า
เฉลี่ยน้อยที่สุดคือ โรงเรือนสัตว์ทดลองนั้น ทั้งนี้อาจมา
จากโรงเรือนสัตว์ทดลองมักจะพบปัญหาอยู่เสมอๆ เช่น
มีสตั ว์ทดลองหลุดออกมา มีสนุ ขั ป่วยเรือ้ รังบ่อยๆ มีกลิน่
เหม็นกลิ่นคาว โดยเฉพาะช่วงหน้าฝน อีกทั้งวันหยุด
ราชการ มักจะไม่มีผู้ดูแลสัตว์ทดลองเท่าที่ควร เป็นต้น
ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นที่นักศึกษาส่วนมาก ขอให้ทาง
คณะฯ แก้ไขเร่งด่วนเรือ่ งความสะอาด การระบายอากาศ
กรงสัตว์ หลังคาโรงเรือนที่รั่ว การก�ำชับผู้ดูแล เจ้าหน้าที่
หรือภาควิชาที่รับผิดชอบโรงเรือนสัตว์ทดลองนี้อย่าง
จริงจัง

6. สรุปผลการวิจัย
การบริ ห ารจั ด การอาคารสถานที่ ค ณะ
สัตวแพทยศาสตร์ ในภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง โดย
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการบริหารจัดการห้อง
ประชุม รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาล
สัตว์ ด้านการบริหารจัดการห้องเรียน และด้านที่มีค่า
เฉลีย่ ต�ำ่ สุด ได้แก่ การบริหารจัดการโรงเรือนสัตว์ทดลอง

7. ข้อเสนอแนะ
1. ควรส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัด
กิจกรรมหรือจัดให้มีระบบกลไกต่างๆ ในการบริหาร
จัดการอาคารสถานที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ดังนี้
1.1 ปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์ให้สะดวก
และเพียงพอ โดยเฉพาะฝั่งตรงข้ามคณะฯ ยังไม่ได้มีการ
ปรับพื้นที่ให้เหมาะส�ำหรับการจอดรถยนต์
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การบริหารจัดการอาคารสถานที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.2 กวาดขันและเอาจริงกับผู้จอดรถยนต์/
รถจักรยานยนต์ที่ไม่เคารพกติกา
1.3 มีกิจกรรมการฝึกซ้อมรับสถานการณ์
กรณีมีเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับอาคารห้องเรียนต่างๆ
1.4 จัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่
ทันสมัยอย่างต่อเนื่องพร้อมมีผู้ดูแลรับผิดชอบโดยตรง
1.5 จั ด ให้ มี ต ารางการใช้ ห ้ อ งเรี ย นห้ อ ง
ประชุมติดไว้ที่หน้าห้องอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
1.6 เข้มงวดกับผู้ประกอบการร้านค้าใน
เรื่องความสะอาด เครื่องปรุงรสที่ถูกสุขอนามัย
2. ควรพิ จ ารณาเร่ ง แก้ ไ ขปั ญ หาเร่ ง ด่ ว นที่
นักศึกษาและบุคลากรเสนอแนะในประเด็นที่สามารถ
ด� ำ เนิ น การได้ ทั น ที เช่ น การติ ด ตั้ ง /ซ่ อ มปลั๊ ก ไฟที่
โรงอาหาร ลานอเนกประสงค์ การเพิ่มแสงตรงทางเดิน
จัดหาตูก้ ดน�ำ้ ดืม่ ทีเ่ พียงพอ สะอาด และใช้งานได้ มีถงั ขยะ
เป็นสีๆ แบ่งตามประเภทขยะอย่างเพียงพอ ซ่อมแซมร่อง
น�้ำที่มีตะแกรงเหล็กปิดอยู่ แต่เหล็กเป็นสนิมผุกร่อน
(ระหว่างห้องประชุมใหญ่มาทางห้อง Lab ศัลยศาสตร์)
เป็นต้น

8. กิตติกรรมประกาศ
ข อ ข อ บ คุ ณ ค ณ ะ สั ต ว แ พ ท ย ศ า ส ต ร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จัดสรรงบประมาณเงินรายได้
ประจ�ำปี พ.ศ. 2555 ส�ำหรับการด�ำเนินงานวิจัยครั้งนี้
จนเสร็จสมบูรณ์ ขอบคุณ ผศ.ดร.เสาวนี ตรีพุทธรัตน์
ประธานสาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา คณะศึ ก ษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.น.สพ.สุทธิศักดิ์
นพวิญญูวงศ์ อาจารย์ประจ�ำภาควิชาพยาธิชีววิทยาและ
อดี ต รองคณบดี ฝ ่ า ยบริ ห าร คณะสั ต วแพทยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ซึ่ ง เป็ น ผู ้ เ ชี่ ย วชาญ ที่ ก รุ ณ า
ช่วยเหลือแนะน�ำตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน ความ
สอดคล้องของเครื่องมือ ตลอดจนสถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูล ขอบคุณ ผศ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ ที่กรุณา
ช่วยเหลือบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้มีความเหมาะสม
ถู ก ต้ อ งและสมบูรณ์ ขอบคุณบุคลากรและนักศึกษา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทีก่ รุณาให้ความร่วมมือในการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการท�ำวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มจ�ำนวนรายการเบิกจ่ายงบประมาณ เวลาเฉลี่ยการด�ำเนิน
การในขัน้ ตอนเบิกจ่ายและขนาดจัดเก็บข้อมูลรายการเบิกจ่ายบนคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยใช้ขอ้ มูล
ประเภททุติยภูมิในปีบริหารงบประมาณ 2550 ถึง 2554 จ�ำนวน 552,107 รายการ ที่ได้มีการเบิกจ่ายจริงผ่านระบบ
ฐานข้อมูลและโปรแกรมควบคุมการท�ำงานด้านงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ
3 มิติ และบัญชีต้นทุนรายกิจกรรมอันได้แก่ มิติหน่วยงาน แผนงาน และกองทุน
ผลการวิจยั พบว่าระหว่างปีบริหารงบประมาณ 2550 ถึง 2554 มีแนวโน้มการเบิกจ่ายแหล่งเงินงบประมาณ
ลดลงขณะเดียวกันแนวโน้มการเบิกจ่ายแหล่งเงินรายได้กลับเพิ่มขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นหรือลดลงประมาณ
ร้อยละ 1 ต่อปี สอดคล้องกับการมีจำ� นวนรายการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินงบประมาณลดลง ขณะทีจ่ ำ� นวนการเบิกจ่าย
จากแหล่งเงินรายได้มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มหน่วยงานแต่ละกลุ่ม
ไม่พบความแตกต่างกัน อย่างมีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับ .05 ส�ำหรับอัตราส่วนระหว่างการเบิกจ่ายแหล่งเงินงบประมาณต่อ
แหล่งเงินรายได้ประมาณ 1 ต่อ 3 นอกจากนี้ระยะเวลาที่ใช้ในการเบิกจ่ายทุกแหล่งเฉลี่ย 5.6 วัน ประกอบด้วย
3 ขั้นตอนได้แก่ คณะอนุมัติเบิกถึงกองคลังรับเรื่องกองคลังรับเรื่องถึงท�ำใบเบิกจ่ายและท�ำใบเบิกจ่ายถึงจ่ายจริง
เมื่อพิจารณาขนาดจัดเก็บข้อมูลพบว่า ข้อมูลด้านการเงินและบัญชีมีปริมาณมากถึง 2 ใน 3 ส่วนของข้อมูลในฐาน
ข้อมูลทั้งหมด
จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นสิ่งส�ำคัญในองค์กรและมีปริมาณข้อมูลมากและ
มีกระบวนการขั้นตอนมาก หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วการเบิกจ่าย จ�ำเป็นต้องเพิ่มอัตราก�ำลัง
หรือมีการน�ำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเข้ามาใช้ในระบบ
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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
งบประมาณเป็นปัจจัยหนึง่ ซึง่ มีความส�ำคัญต่อ
องค์กรเป็นอย่างมากข้อมูลทีไ่ ด้มกี ารเบิกจ่ายจริงด้านการ
เงินและบัญชี ผ่านระบบ KKUFMIS โดยมีการจ�ำแนก
ตามแหล่งเงินและหน่วยงาน ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความ
ส� ำ คั ญ ต่ อ การบริ ห ารจั ด การและการให้ บ ริ ก ารของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างมาก และ มีการเชื่อมโยง
กั น ทุ ก ด้ า นอย่ า งแบ่ ง แยกมิ ไ ด้ ข้ อ มู ล ในปี บ ริ ห ารงบ
ประมาณ 2550 ถึง 2554 ซึ่งมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและ
มีข้อมูลการเคลื่อนไหวเป็นจ�ำนวนมากเป็นข้อมูลที่มีผล
กระทบต่อบุคลากรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
รวมทั้ ง ผู ้ มี ส ่ ว นร่ ว มจากภายนอก เช่ น เจ้ า หนี้ แ ละ
หน่วยงานของรัฐและเอกชนจึงเป็นเรื่องน่าสนใจที่ต้อง
น�ำมาท�ำการศึกษา

งบประมาณรายจ่ายมีความส�ำคัญต่อการด�ำเนิน
งานขององค์กร และมีความเสี่ยงในการจัดท�ำบัญชีการ
เงินและบัญชีบริหาร ไม่ทนั เวลาและขาดความเชือ่ ถือหาก
แหล่งการเชือ่ มโยงกันข้อมูลไม่มปี ระสิทธิภาพยิง่ ต้องน�ำ
มาจากหลายแหล่ง ทั้งท�ำด้วยมือและจากคอมพิวเตอร์
ท�ำให้มคี วามเสีย่ งต่อการผิดพลาดในทีม่ าของข้อมูล รวม
ทัง้ การน�ำข้อมูลไปจัดท�ำสารสนเทศส�ำหรับการผูบ้ ริหาร
และการส่ ง ข้ อ มู ล ให้ ห น่ ว ยงานภายนอก เช่ น
กรมสรรพากร ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ดั ง นั้ น หากมี ข ้ อ มู ล ที่ ข าดความถู ก ต้ อ งและ
น่าเชื่อถือก็จะส่งผลกระทบโดยตรงกับระบบอื่นๆ ทันที
ตัวชี้วัดคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ระบบบริหารการจัดการที่ดี ตาม
แผนยุทธศาสตร์การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ ต ้ อ งการให้ มี ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การ
บริหารงานและการตัดสินใจที่มีคุณภาพ โดยก�ำหนดไว้
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ในกลยุทธ์การบริหารจัดการฐานข้อมูลหากไม่มีการวิจัย
นี้จะท�ำให้การตัดสินใจ ส�ำหรับการให้บริการแก่ผู้รับ
บริการ จะอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ซึ่งอาจจะไม่
ครอบคลุมหรืออาจจะผิดพลาดได้ ดังนั้นการวิจัยนี้จะ
ท�ำให้เราทราบถึงปัจจัยต่างๆที่จะส่งผลต่อการปรับปรุง
และพัฒนาการให้บริการทีเ่ ป็นวิชาการ มีความน่าเชือ่ ถือ
โดยถือว่าการบริการทีส่ ะดวก รวดเร็ว ลูกค้าพึงพอใจเป็น
พืน้ ฐานการให้บริการ (9) ดังนัน้ การประเมินคุณภาพของ
การบริการจึงไม่สามารถกระท�ำได้โดยใช้ผลลัพธ์ของการ
บริการเพียงอย่างเดียวจะต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ของการให้บริการด้วย (8)
ดั ง นั้ น กระบวนการเบิ ก จ่ า ยจากฐานข้ อ มู ล
ระบบและความรวดเร็วเป็นเรือ่ งส�ำคัญการน�ำระบบฐาน
ข้อมูลและโปรแกรมควบคุมการท�ำงานด้านงบประมาณ
พัสดุ การเงินกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ
3 มิติ และบัญชีตน้ ทุนรายกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(KhonKaen University Fiscal Management Information
System: KKUFMIS) ซึ่งเป็นโปรแกรมกลางที่ใช้ทั้ง
องค์กร มาเป็นระบบสนับสนุนหลักด้านบริหารจัดการ
แผนงบประมาณ การเงินบัญชีและพัสดุในลักษณะ 3 มิติ
(1) ให้ข้อมูลเกิดความเสถียรและมีประสิทธิภาพในการ
ให้บริการเป็นสิง่ ส�ำคัญยิง่ (5) หากมีการศึกษาเพือ่ พัฒนา
และปรับปรุงให้มีจุดแข็งหลายๆด้าน จะเกิดผลดีต่อการ
บริหารมหาวิทยาลัยในอนาคตต่อไปตามแนวคิด CMMI
for Services (2) ทีต่ อ้ งเรียนรูใ้ ห้เข้าใจงาน ปรับปรุง พัฒนา
ตลอดเวลา
ความเชื่อมโยงทางระบบแผน/งบประมาณ พัสดุ
การเงินและบัญชี
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาแนวโน้มจ�ำนวนรายการเบิกจ่าย
งบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. เพื่อศึกษาเวลาการด�ำเนินการในขั้นตอน
เบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. เพื่อศึกษาขนาดจัดเก็บข้อมูลรายการเบิก
จ่ายบนคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. วิธีการศึกษา
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาข้อมูลการเบิกจ่าย
งบประมาณทัง้ งบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้จาก
ฐานข้อมูล KKUFMIS ในปีบริหารงบประมาณ 2550 ถึง
2554 เพือ่ วิเคราะห์แนวโน้มและระยะเวลาในการเบิกจ่าย
รวมถึงขนาดข้อมูลในฐานข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยได้ดึงข้อมูล
จากระบบฐานข้อมูล Oracle เข้าฐานข้อมูล Microsoft
Accessและ Microsoft Excel และคัดเลือกจัดกลุ่มข้อมูล
ที่จะวิเคราะห์ เช่น ประเภทแหล่งเงิน หน่วยงาน และ
เวลาที่ใช้ในกระบวนการทั้งหมด เป็นต้น
ข้อมูลที่ได้น�ำมาวิเคราะห์แนวโน้มการเบิกจ่าย
เงินด้วยค่าเฉลี่ยและร้อยละ โดยดูแนวโน้มจากสัดส่วน
ของประเภทแหล่งเงินในแต่ละปี และน�ำเสนอโดยใช้
กราฟเส้นตรงเพื่อดูแนวโน้ม

4. วิธีการการได้มาซึ่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
เนื่องจากข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งเกิด
จากการด�ำเนินงานจริง จึงมีความน่าเชื่อถือสูง และมี
ความหลากหลายของระบบงาน ผู้ใช้งาน และหน่วยงาน

5. วิเคราะห์ข้อมูลและน�ำเสนอข้อมูล
เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นข้อมูล
เชิงปริมาณที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริงทั้งหมด จึงเป็น
ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือสูง ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัย
จึงเลือกใช้สถิติ ดังต่อไปนี้
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1. ใช้ ส ถิ ติ พ รรณนา คื อ ตารางค่ า ความถี่
ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มจ�ำนวนรายการ เวลาด�ำเนินการ
และขนาดข้อมูล
2. การวิเคราะห์ความแปรปรวน One-Way
ANOVAเพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของเวลาในแต่ละ
กลุ่มหน่วยงานประกอบไปด้วย 6 กลุ่มหน่วยงานได้แก่
กลุ่ม 1 วิทย์- เทคโน ประกอบด้วย 5 หน่วย
งานดังนี้
คณะวิทยาศาสตร์, คณะเกษตรศาสตร์,
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ , คณะเทคโนโลยี และคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์สุขภาพประกอบด้วย
8 หน่วยงานดังนี้
คณะพยาบาลศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์,
คณะเทคนิ ค การแพทย์ , คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ,
คณะทั น ตแพทยศาสตร์ , คณะเภสั ช ศาสตร์ , คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
กลุ่ม 3 มนุษย์-สังคมประกอบด้วย 5 หน่วย
งานดังนี้
คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะวิ ท ยาการจั ด การคณะศิ ล ปกรรม
ศาสตร์และคณะนิติศาสตร์
กลุ่ม 4 กลุ่มศูนย์ฯสถาบันส�ำนักประกอบด้วย
6 หน่วยงานดังนี้
บัณฑิตวิทยาลัย, ส�ำนักวิทยบริการ, ส�ำนัก
บริหารการวิจัย
ศูนย์คอมพิวเตอร์, ศูนย์บริการวิชาการและ
ส�ำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
กลุ่ม 5 ส�ำนักงานอธิการบดี
กลุ่ม 6 วิทยาเขตหนองคาย
3. แสดงกราฟเปรียบเทียบ เช่น กราฟเส้นตรง
เพือ่ ดูแนวโน้มของจ�ำนวนรายการเบิกจ่ายงบประมาณใน
แต่ละปีงบประมาณ

6. ผลการวิจัย
จ�ำนวนรายการเบิกจ่ายแนวโน้มร้อยละตาม
แหล่งเงินงบประมาณลดลงต่อเนื่องอย่างช้าๆ ขณะที่
แหล่งเงินรายได้และรวมทุกแหล่งเงินจะเพิ่มขึ้นทุกปี ใน
อัตราประมาณร้อยละ 1 ต่อปี (6,7) ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กราฟแสดงแนวโน้มร้อยละจ�ำนวนรายการเบิกจ่ายแยกตามแหล่งเงินและปีบริหารงบประมาณ
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เมือ่ ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุม่ และวิทยาเขตหนองคายมีจ� ำนวนลดลงค่อนข้างมาก
หน่วยงานด้วย One-Way ANOVA (3) ในการทดสอบ ดังตารางที่ 1
ความแตกต่างร้อยละจ�ำนวนรายการเบิกจ่ายระหว่าง
ปีบริหารงบประมาณ ผลการทดสอบพบว่าไม่มีความ ตารางที่ 1 จ�ำนวนรายการเบิกจ่ายแยกตามกลุม่ หน่วยงาน
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ที่ ร ะดั บ นั ย ส� ำ คั ญ 0.05
เรียงจากมากไปน้อย
ดังภาพที่ 2
กลุ่มหน่วยงาน
จ�ำนวนครั้งที่เบิก ร้อยละ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
253,944
46.0
วิทย์- เทคโน
98,592
17.9
ส�ำนักงานอธิการบดี
76,680
13.9
มนุษย์-สังคม
70,913
12.8
ศูนย์ฯสถาบันส�ำนัก
38,880
7.0
วิทยาเขตหนองคาย
13,098
2.4
ภาพที่ 2 ผลการทดสอบความแตกต่างร้อยละจ�ำนวน
รวม
552,107
100
รายการเบิกจ่ายระหว่างปีบริหารงบประมาณ
ส่วนการเบิกจ่ายตามงวดบัญชีทุกปีบริหาร
งบประมาณมีการเพิ่มหรือลดลงในลักษณะที่คล้ายกัน
ซึง่ พบว่างวดบัญชีที่ 1 จะมีจำ� นวนครัง้ ทีเ่ บิกค่อนข้างน้อย
และค่ อ ยๆ เพิ่ ม มากขึ้ น เป็ น ล� ำ ดั บ โดยงวดบั ญ ชี ที่ 1
(เดือน ตุลาคม) จะต�่ำมาก ส่วนเดือนถัดไปค่อยๆ เพิ่มขึ้น
และต�่ำลงอีกในงวดบัญชีที่ 7 (เดือน เมษายน) จากนั้น
ตัง้ แต่งวดที่ 8 จะเพิม่ ขึน้ ในอัตราทีส่ งู ขึน้ อย่างรวดเร็วและ
สูงสุดในงวดบัญชีที่ 11 และ 12 ดังตารางที่ 2

จ�ำนวนรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานระดับ
คณะในแต่ละปีบริหารงบประมาณมีอัตราที่ใกล้เคียงกัน
ส�ำหรับหน่วยงานระดับ ศูนย์ สถาบัน ส�ำนักและวิทยาเขต
หนองคายมี ทิ ศ ทางที่ ล ดลงร้ อ ยละการเบิ ก จ่ า ยตาม
หน่วยงานพบว่า กลุม่ วิทยาศาสตร์สขุ ภาพสูงเป็นกึง่ หนึง่
ของทั้ ง มหาวิ ท ยาลัย และน้อยสุดเป็นกลุ่มวิทยาเขต
หนองคาย แต่หากเป็นภาพรวมหลายกลุ่มมีแนวโน้ม
เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งช้ า ๆ ยกเว้ น กลุ ่ ม ศู น ย์ สถาบั น ส� ำ นั ก

ตารางที่ 2 จ�ำนวนรายการเบิกจ่ายเรียงตามงวดบัญชีแยกตามปีบริหารงบประมาณ
งวดบัญชี
ปีบริหาร
งบประมาณ

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

เมือ่ สร้างกราฟแนวโน้มจ�ำนวนรายการเบิกจ่าย และต�่ำลงอีกในงวดบัญชีที่ 7 (เดือน เมษายน) จากนั้น
ข้อมูล 5 ปี ของแต่ละปีและแต่ละงวดบัญชี (6,7) จะมี ตัง้ แต่งวดที่ 8 จะเพิม่ ขึน้ ในอัตราทีส่ งู ขึน้ อย่างรวดเร็วและ
ลักษณะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคล้ายคลึงกันมาก โดยงวดบัญชีที่ สูงสุดในงวดบัญชีที่ 11 และ งวดบัญชีที่ 12 ดังภาพที่ 3
1 (เดือน ตุลามคม) จะต�่ำมาก เดือนถัดไปค่อยๆเพิ่มขึ้น

การวิเคราะห์แนวโน้ม เวลาและขนาดข้อมูลในการเบิกจ่ายงบประมาณโดยใช้โปรแกรม 3 มิติ
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ภาพที่ 3 กราฟแสดงแนวโน้มจ�ำนวนรายการเบิกจ่ายเรียงตามงวดบัญชีแยกตามปีบริหารงบประมาณ
จ�ำนวนงบประมาณที่ส่งเบิกจ่าย ภายในแต่ละ เบิกจ่ายอัตราส่วนเป็น 1 ต่อ 3 โดยประมาณทุกปีตั้งแต่ปี
ปีบริหารงบประมาณอัตราส่วนการส่งเบิกระหว่างแหล่ง 2550 ถึงปี 2554 ดังที่ปรากฏในตารางที่ 3
เงินงบประมาณต่อแหล่งเงินรายได้ ร้อยละงบประมาณที่
ตารางที่ 3 ร้อยละงบประมาณที่เบิกจ่ายในแต่ละปีบริหารงบประมาณแยกตามแหล่งเงิน
ร้อยละงบประมาณที่เบิกจ่าย
ปีบริหารงบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
แหล่งเงินงบประมาณ
แหล่งเงินรายได้
2550
2551
2552
2553
2554

25.76
25.90
21.20
18.38
17.79

74.24
74.10
78.80
81.62
82.21

รวม
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ส�ำหรับแหล่งเงินงบประมาณร้อยละการเบิก ทุกปีบริหารงบประมาณในอัตราร้อยละ 1 ต่อปีโดย
จ่ายระหว่างปีบริหารงบประมาณมีแนวโน้มลดลงขณะที่ ประมาณดังตารางที่ 4
แหล่งเงินรายได้และรวมทุกแหล่งเงินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
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ตารางที่ 4 ร้อยละงบประมาณที่เบิกจ่ายระหว่างปีบริหารงบประมาณแยกตามแหล่งเงิน
ร้อยละงบประมาณ
ปีบริหาร
แหล่งเงินงบประมาณ
แหล่งเงินรายได้
ที่เบิกจ่าย
งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย (ร้อยละ)
ที่เบิกจ่าย (ร้อยละ)
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
ส่วนระยะเวลาที่ใช้ในการเบิกจ่ายจ�ำนวนวัน เงินงบประมาณจะใช้เวลาด�ำเนินการ ช่วงกองคลังรับถึง
ปฏิ บั ติ ง าน แหล่ ง เงิ น รายได้ ห รื อ ภาพรวมทุ ก แหล่ ง ท�ำใบเบิกจ่าย มากกว่าแหล่งอืน่ ๆ โดยมีคา่ เฉลีย่ อยูท่ ี่ 12.49
งบประมาณแต่ละขัน้ ตอนมีคา่ เฉลีย่ ประมาณ 5 วัน ยกเว้น (ประมาณ 13 วัน) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 จ�ำนวนวันด�ำเนินการเฉลี่ยในแต่ละขั้นตอนการเบิกจ่ายแยกตามแหล่งเงิน
แหล่งเงิน
แหล่งเงิน
งบประมาณ
รายได้
(119,211 ครั้ง)
(432,896 ครั้ง)
จ�ำนวนวันด�ำเนินการ
ส่วนเบี่ยง
ส่วนเบี่ยง
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
เบน
เบน
(วัน)
(วัน)
มาตรฐาน
มาตรฐาน
คณะอนุมัติเบิกถึงกองคลังรับเรื่อง 4.80
16.05
5.61
8.76
กองคลังรับเรื่องถึงท�ำใบเบิกจ่าย
12.49
10.41
4.00
5.73
ท�ำใบเบิกจ่ายถึงจ่ายจริง
1.07
0.52
6.17
5.26

ภาพรวมทุกแหล่ง
งบประมาณ
(552,107 ครั้ง)
ส่วนเบี่ยง
ค่าเฉลี่ย
เบน
(วัน)
มาตรฐาน
5.44
10.76
5.83
7.84
5.07
5.11

เมื่อแบ่งตามช่วงวันในแต่ละขั้นตอนการเบิก เสร็จภายใน 7 วัน ยกเว้นช่วงกองคลังรับถึงท�ำใบเบิกจ่าย
จ่ายซึ่งประกอบด้วยช่วง คณะอนุมัติเบิกถึงกองคลังรับ ของแหล่งเงินงบประมาณร้อยละ 45.91 ด�ำเนินการใน
เรื่องกองคลังรับเรื่องถึงท�ำใบเบิกจ่าย และท�ำใบเบิกจ่าย ช่วง 8 ถึง 14 วันดังตารางที่ 6
ถึงจ่ายจริง ทุกช่วง ทุกแหล่งเงิน ส่วนมากจะด�ำเนินการ
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ตารางที่ 6 ร้อยละของช่วงจ�ำนวนวันด�ำเนินการในแต่ละขั้นตอนการเบิกจ่ายของแหล่งเงินงบประมาณ
คณะอนุมัติเบิกถึง
กองคลังรับถึง
ท�ำใบเบิกจ่ายถึง
กองคลังรับ
ท�ำใบเบิกจ่าย
จ่ายจริง
ช่วงจ�ำนวนวันปฏิบัติ
งาน
ความถี่
ความถี่
ความถี่
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(จ�ำนวนครั้ง)
(จ�ำนวนครั้ง)
(จ�ำนวนครั้ง)
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�ำหรับขนาดจัดเก็บข้อมูลรายการเบิกจ่ายบน
คอมพิ ว เตอร์ จะมี ก ารเก็ บ บนฐานข้ อ มู ล ออราเคิ ล
(Oracle) ที่มีความซับซ้อนและเป็นปัจจุบันซึ่งระบบ
KKUFMIS ได้ติดตั้งฐานข้อมูลเป็นแบบคู่ขนาน 2 ที่มี
เครื่ อ งแม่ ข ่ า ยที่ ท� ำ งานแทนกั น ได้ ลั ก ษณะ Real

Application Clusters (RAC) มีพื้นที่โดยรวมฮาร์ดดิสก์
(Hard disk) แบบ SAN Storage ทั้งหมด 1394.48 กิกะไบท์
(Gigabyte:GB.) เป็นพื้นที่กันไว้ส�ำหรับ KKUFMIS
466.18GB. ดังปรากฎในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ลักษณะการแบ่งส่วนเก็บข้อมูลบนฐานข้อมูลออราเคิลของระบบ KKUFMIS
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จากการใช้ ง านมาประมาณ 7 ปี เ ศษ พื้ น ที่ ส่วนส�ำรองข้อมูล (Backup) รวมทั้งส่วนที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบนั ระบบ KKUFMIS ใช้จริงทีข่ นาดประมาณ 150 GB. ส�ำหรับ คิดเป็นขนาดการเพิ่มขึ้นของขนาดข้อมูลโดย
ดังภาพที่ 5 ซึง่ เก็บข้อมูลทัง้ ฐานข้อมูลปฏิบตั งิ านจริง และ เฉลี่ยปีละประมาณ 20 GB.

ภาพที่ 5 ข้อมูลปฏิบัติงานจริงและส่วนส�ำรองข้อมูล (Backup) ของระบบ KKUFMIS

7. สรุปและอภิปรายผล

คลังมากกว่าทีจ่ ะท�ำให้เกิดเฉพาะผลลัพธ์และน�ำมาพัฒนา
โปรแกรมให้มีประสิทธิภาพต่อไป (11) และท�ำให้ผู้รับ
ผลการวิจัยครั้งนี้ แนวโน้มจ�ำนวนรายการเบิก บริการเกิดความพึงพอใจในคุณภาพของบริการ (10)
จ่ายและขนาดจัดเก็บข้อมูลรายการเบิกจ่าย สามารถน�ำไป นอกจากนีย้ งั สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้สำ� หรับหน่วยงาน
ใช้ประกอบการตัดสินในการเตรียมพืน้ ทีจ่ ดั เก็บข้อมูลให้ อื่น ที่มีลักษณะการด�ำเนินงานใกล้เคียงกันได้เป็นอย่างดี
เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นข้อมูลท�ำงานจริงหรือการส�ำรอง
ข้อมูลโดยน�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจจัดสรรพื้นที่ใน
8. กิตติกรรมประกาศ
ปัจจุบนั และอนาคต เมือ่ พิจารณาขนาดจัดเก็บข้อมูลทีเ่ กิด
ขึ้นทั้งระบบมากถึง 150 กิกะไบท์ (Gigabyte : GB.) โดย
ผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ให้
เฉลี่ยพื้นที่ฐานข้อมูลเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 20 กิกะไบท์ โอกาสก�ำกับดูแลระบบ KKUFMIS และให้การสนับสนุน
ซึ่งเป็นด้านการเงินและบัญชีใช้ขนาดจัดเก็บถึง 2 ใน 3 งบประมาณการวิจยั ตลอดจนผูบ้ ริหารศูนย์คอมพิวเตอร์
ของทัง้ หมดรวมทัง้ ใช้วางแผนในการและน�ำไปประกอบ ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี รวมทั้ง
การวิเคราะห์อตั ราก�ำลังด้านการเงินบัญชีได้ ส�ำหรับเวลา ผู้ร่วมวิจัยทุกท่านที่ช่วยเตรียมข้อมูลและให้ค�ำแนะน�ำ
เฉลี่ ย การด� ำ เนิ น การ สามารถน� ำ ไปวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ลด ทุกๆด้าน
ขัน้ ตอนและเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการในส่วนกอง
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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�ำคัญของการเรียกเงินคืนในผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
จากส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพเเห่งชาติ (สปสช.) ตามข้อตกลงเวลาทีถ่ กู ต้องในการเรียกเงินคืนได้ทงั้ หมดไม่ควร
เกิน 30 วัน ดังนั้น เวลาที่เหมาะสมส�ำหรับการส่งคืนเวชระเบียนไปยังแผนกเวชระเบียนคือ 15 วัน จุดมุ่งหมายของ
การศึกษาคือ ระยะเวลาการส่งคืนเวชระเบียนของภาควิชาอายุรศาสตร์ไปยังเเผนกเวชระเบียน เเละสาหตุ
ของการส่งช้า เวชระเบียนจ�ำนวน 9,689 ฉบับ ได้ถูกรวบรวม ตั้งเเต่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555 เเละ
เเบบสอบถามจ�ำนวน 70 ฉบับ ที่เกี่ยวกับสาเหตุของการล่าช้าได้ถูกส่งไปยังเเพทย์ผู้รักษาเเละทีมเเพทย์ที่ตรวจสอบ
เวชระเบียนตั้งเเต่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2555 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา คือ ร้อยละ
พบว่าระยะเวลาการส่งคืนภายใน 15 วัน จ�ำนวน 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�ำดับ เเบบสอบถาม
ได้รับการส่งคืน 67 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97.7 เเละพบว่า สาเหตุของการล่าช้าเกิดจากลืม ส่งเวชระเบียนผิด มีหลาย
ขัน้ ตอนของการตรวจสอบเวชระเบียน เเละผูป้ ว่ ยนอนโรงพยาบาลนานท�ำให้เวชระเบียนหนา คิดเป็นร้อยละ 55.17,
22.4. 8.60 เเละ 6.90 ตามล�ำดับ จากการศึกษาสรุปได้วา่ เวชระเบียนเป็นหนึง่ ในเเหล่งรายได้ของโรงพยาบาล บุคลากร
ทางการเเพทย์ทุกคนควรตระหนักถึงความส�ำคัญเเละต้องช่วยกันเเก้ไข 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 reimbursement shouldn’t more than 30 days. So the optimal time for return the medical records to the medical record department 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
ภาควิ ช าอายุ ร ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีภารกิจในการให้บริการรักษา
พยาบาลผู ้ ป ่ ว ยของโรงพยาบาลศรี น คริ น ทร์ ผู ้ ป ่ ว ย
มากกว่าร้อยละ 95 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
จะอยู่ในการดูแลค่าใช้จ่ายจาก 3 กองทุน คือ กองทุน
ประกันสังคม กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ
กองทุนค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ การเรียกเก็บค่า
รักษาพยาบาลของผู้ป่วยในจะเทียบค่าเป็นกลุ่ม DRG
(Diagnosis Related Group)(1) เวชระเบียนเป็นเอกสาร
ทางการแพทย์ที่ส�ำคัญในการเบิกจ่ายเงิน ถ้าเอกสาร
มีความครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์ และส่งกลับคืน
ภายในเวลา 15 วันหลังผู้ป่วยจ�ำหน่ายออกจากหอผู้ป่วย
จะมีผลในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลได้ครบถ้วน(2, 3)
ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เวชระเบียนที่สรุปไม่สมบูรณ์
ครบถ้วนจะส่งกลับมาให้แพทย์และอาจารย์บันทึกให้
สมบูรณ์และระเวลาส่งกลับคืนมีผลต่อการเรียกเก็บเงิน
ค่าบริการรักษาพยาบาลได้ไม่ครบถ้วน ส�ำนักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติกำ� หนดแนวปฏิบตั ใิ นการ ขอรับ
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ส�ำหรับหน่วยบริการ
ทีท่ ำ� การเรียกเก็บค่าใช้จา่ ย โดยก�ำหนดให้สง่ รายงาน และ
การจั ด สรรเงิ น ชดเชยค่ า รั ก ษาพยาบาลของผู ้ ป ่ ว ย
มีขอ้ ก�ำหนดระยะเวลาการขอเงินชดเชย (4-6) โดยให้หน่วย
บริการบันทึกข้อมูลการบริการรักษาพยาบาลให้สมบูรณ์
ครบถ้วน และส่งข้อมูลการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ย ภายในระยะ
เวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันทีจ่ ำ� หน่ายผูป้ ว่ ย (Discharge)
ข้อมูลที่ส่งช้ากว่าก�ำหนด สปสช.จะลดอัตราการจ่าย
ชดเชย ดังนี้
1) ส่งช้ากว่าก�ำหนดไม่เกิน 30 วัน จ่ายร้อยละ
95 ของอัตราที่ส่งทันตามก�ำหนด

2) ส่งช้ากว่าก�ำหนดไม่เกิน 60 วัน จ่ายร้อยละ
90 ของอัตราที่ส่งทันตามก�ำหนด
3) ส่งช้ากว่าก�ำหนดไม่เกิน 330 วัน จ่ายไม่เกิน
ร้อยละ 80 ของอัตราทีส่ ง่ ทันตามก�ำหนด และเป็นไปตาม
วงเงินทีจ่ ดั ไว้สำ� หรับข้อมูลส่งช้า ตามวงเงินทีเ่ หลืออยูใ่ น
ลักษณะตามลักษณะเพดานวงเงินทีไ่ ด้ (DRG with Global
Budget) การเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยเพือ่ บริการสาธารณสุขใน
ระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ส� ำ นั ก งานหลั ก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้หน่วยบริการส่ง
ข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e–Claim) ตามรูปแบบและ
วิธีการที่ สปสช. ก�ำหนด โดยหน่วยบริการจะต้องจัดท�ำ
เอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องเก็บรักษาไว้ ณ หน่วยบริการ
เพื่อการตรวจสอบ กรณีที่ สปสช. ขอตรวจสอบแล้ว
ไม่พบเอกสารหลักฐานการให้บริการ จะถือว่าหน่วย
บริการไม่ได้ให้บริการนั้น และ สปสช. จะเรียกคืนค่าใช้
จ่ายในส่วนที่ไม่พบหลักฐานการให้บริการ การสรุป
เวชระเบียนให้ทนั เวลาจึงมีความส�ำคัญยิง่ ต่อหน่วยงานที่
ให้บริการเพือ่ จะได้รบั งบประมาณเพียงพอ ดังนัน้ จึงต้อง
ศึกษาระยะเวลาการส่งคืนเวชระเบียนผู้ป่วยใน ภาควิชา
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. วัตถุประสงค์
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1. หาระยะเวลา
ในการส่งคืนเวชระเบียนผู้ป่วยในหลังวันจ�ำหน่าย และ
ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน 2. ความ
คิดเห็นของแพทย์ต่อการสรุปเวชระเบียน

3. วิธีการด�ำเนินงาน
ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย
เชิงพรรณนา โดยมีค�ำนิยามเชิงปฏิบัติการที่ส�ำคัญได้แก่
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เวชระเบียนผูป้ ว่ ย หมายถึง การบันทึกประวัตกิ ารเจ็บป่วย
ในอดีตและในปัจจุบันและการรักษาของผู้ป่วย แพทย์
ผู้ดูแล ให้ทราบถึงการพิเคราะห์โรค และการดูแลรักษา
โรคได้ และเป็นเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน
ประชากรศึกษาและกลุม่ ตัวอย่าง ประกอบด้วย
กลุ ่ ม ที่ 1) เวชระเบี ย นผู ้ ป ่ ว ยในแผนกอายุ ร กรรม
เก็บข้อมูลจากสมุดทะเบียน โดยเก็บข้อมูลย้อนหลังตัง้ แต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 กลุ่มที่ 2)
แพทย์ อาจารย์แพทย์ และอาจารย์ตรวจสอบคุณภาพ
เวชระเบียน ที่ท�ำหน้าที่ในการส่งเวชระเบียน และสรุป
เวชระเบียนผู้ป่วยในอายุรกรรม ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทัง้ หมด 70 คน
วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เวชระเบี ย น
เก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มที่ 1) จากทะเบียนรับผู้ป่วยใน
ภาควิชาอายุรศาสตร์ ระยะเวลาในการสรุปเวชระเบียน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
เก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มที่ 2) แจกแบบสอบถามแพทย์
และอาจารย์ที่สรุปเวชระเบียนที่ภาควิชาทุกคน ตั้งแต่
มิถุนายน-กันยายน 2555
วิ ธี ด� ำ เนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล เก็ บ ข้ อ มู ล โดย
เจ้ า หน้ า ที่ เ วชระเบี ย น ภาควิ ช าอายุ ร ศาสตร์ โดย
น�ำเวชระเบียนที่ส่งมาสรุปในช่วง วันที่ 1 ตุลาคม 2554
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา สมุดทะเบียนรับส่ง
เวชระเบี ย นผู ้ ป ่ ว ยใน ภาควิ ช าอายุ ร ศาสตร์ และ
แบบสอบถามชนิดตอบเอง ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
1) ข้อมูลทั่วไป (อาจารย์ Intern Resident เพศ) 2) ข้อมูล
เกี่ยวกับเวชระเบียน มีจ�ำนวน 6 ข้อ ประกอบด้วยเนื้อหา
ในด้านการใช้เวลาในการสรุปเวชระเบียนเมื่อได้รับแจ้ง
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ให้มาสรุปเวชระเบียน ปัญหาที่ท�ำให้ไม่สามารถมาสรุป
เวชระเบี ย นภายในเวลาที่ ก� ำ หนด วิ ธี ก ารด� ำ เนิ น การ
เกี่ยวกับการสรุปเวชระเบียนเมื่อไม่อยู่ การรับรู้เรื่อง
โรงพยาบาลจะต้องส่งรายงานข้อมูลการบริการรักษา
พยาบาลให้กับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ภายใน 30 วัน ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การ
สรุปเวชระเบียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การเก็ บ ข้ อ มู ล และการควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ก่อนด�ำเนินการเก็บข้อมูล นักวิจยั ได้เสนอโครงร่างวิจยั นี้
เพื่ อ ขอพิ จ ารณา ยกเว้ น การพิ จ ารณาจริ ย ธรรมต่ อ
คณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ HE551358 จากนั้นด�ำเนิน
การรวบรวมข้อมูลเวชระเบียนผูป้ ว่ ยจากสมุดลงทะเบียน
รับ และด�ำเนินการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่สรุปเวชระเบียนผู้ป่วย ในช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม 2555
ถึง 30 กันยายน 2555 และขอคืนภายใน 1 สัปดาห์
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ข้ อ มู ล จะบั น ทึ ก
ในโปรแกรม Excel ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ความถี่

4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1)
ข้อมูลจากเวชระเบียน ส่วนที่ 2) ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ส่วนที่ 1) ข้อมูลจากสมุดทะเบียนรับ-ส่งผู้ป่วย
ในแผนกอายุรกรรม จ�ำนวน 9,689 ฉบับ ได้ผลการศึกษา
ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยมีเวชระเบียนที่ส่งคืนภายใน
เวลาที่ก�ำหนดที่ทางโรงพยาบาลสามารถเรียกเก็บค่า
ชดเชยค่าบริการทางสาธารณสุขได้ คิดเป็นร้อยละ 94.61

ตารางที่ 1 แสดงระยะเวลาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ของผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงาน
จ�ำนวน (ฉบับ)
เกณฑ์ก�ำหนดให้ไม่
(N = 9,689)
เกิน (วัน)
เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
5,850
2
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ แพทย์ประจ�ำบ้าน
8,649
3
อาจารย์แพทย์
6,814
3
อาจารย์ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน
7,452
3
เวชระเบียนที่สรุปเสร็จสมบูรณ์
9,116
15

ร้อยละตามเกณฑ์
60.38
89.32
70.33
76.91
94.61
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ระยะเวลาการส่งคืนเวชระเบียนผู้ป่วยในที่สรุปครบถ้วน ของภาควิชาอายุรศาสตร์

ส่วนที่ 2) จากแบบสอบถามได้รบั การตอบกลับ ผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงในตารางที่ 2
จ�ำนวน 67 ชุด คิดเป็นร้อยละ 95.71 รายละเอียดของ
ตารางที่ 2 ลักษณะทั่วไปของแพทย์ผู้ตอบแบบสอบถาม
ลักษณะประชากร
1. แพทย์เพิ่มพูนทักษะ และแพทย์ประจ�ำบ้าน
2. อาจารย์แพทย์ และอาจารย์ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน
2. เพศ
ชาย
หญิง

จ�ำนวน
39
28

ร้อยละ
58.21
41.79

33
34

49.25
50.75

ผลการศึกษา พบว่า แพทย์ประจ�ำบ้าน มีความ ในสัดส่วน ที่สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ (55.88%) ดังแสดงใน
สามารถในการสรุปเวชระเบียนได้เสร็จภายใน 1 วัน ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงจ�ำนวน และร้อยละ ของระยะเวลาที่ใช้ในการสรุปเวชระเบียนเมื่อได้รับแจ้ง
ข้อมูล
อาจารย์ (n = 28)
Intern ( n = 4)
Resident (n = 35)
ระยะเวลาที่ใช้ในการสรุป
จ�ำนวน
ร้อยละ
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน 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 3 วัน แสดงในตารางที่ 4
แพทย์ไม่อยู่ปฏิบัติราชการในหน่วยงานติดต่อกันเกิน
ตารางที่ 4 การปฏิบัติของแพทย์ ในการสรุปเวชระเบียน ในกรณีไม่อยู่ปฏิบัติราชการในหน่วยงาน ติดต่อกัน
เกิน 3 วัน
ข้อปฏิบัติของแพทย์
Staff
Intern Resident รวม
ร้อยละ
1. สรุปเวชระเบียนที่วางไว้ให้เรียบร้อยก่อน
22
4
25
51
76.12
ส่วนเวชระเบียนที่ส่งสรุประหว่างไม่อยู่จะด�ำเนิน
การหลังจากกลับมาปฏิบัติงาน
2. สรุปเวชระเบียนที่วางไว้ให้เรียบร้อยก่อน
2
0
9
11
16.42
ส่วนเวชระเบียนที่ส่งสรุประหว่างไม่อยู่จะฝากให้
แพทย์คนอื่นมาสรุปให้แทน
3. กลับมาสรุปครั้งเดียว
5
0
0
5
7.46
4. อื่นๆ
0
0
0
0
0
รวม
29
4
34
67
100
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ความเข้าใจและความรู้ของแพทย์เรื่องการส่ง
รายงานข้อมูลและผลกระทบต่อรายรับของโรงพยาบาล
จากการศึกษา พบว่าระดับความเข้าใจและ
ความรู้ของแพทย์และอาจารย์แพทย์ ไม่มีความรู้เรื่องที่
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ต้องส่งข้อมูลการบริการรักษาพยาบาลให้กับส�ำนักงาน
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ภายในเวลา 30 วั น
หลังจ�ำหน่ายผู้ป่วย และ ร้อยละ 8.96 ไม่มีความรู้เรื่อง
ผลกระทบต่อรายรับของโรงพยาบาล ตามตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ความเข้าใจ และระดับความรูข้ องแพทย์เรือ่ งระยะเวลาการสรุปเวชระเบียน และผลกระทบต่อรายรับของ
โรงพยาบาล
ความเข้าใจและความรู้ของแพทย์
Staff
Intern Resident รวม ร้อยละ
(n=29) (n= 4) (n= 34)
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�ำหอผู้ป่วย
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�ำนวน และช้า
25
3
30
58
86.57
3.3 ไม่ตอบ
2
1
3
4.48
จากการศึกษาพบว่าความคิดเห็นมากทีส่ ดุ ทีเ่ ป็นสาเหตุที่
ท�ำให้เวชระเบียนล่าช้า เนื่องจาก
จากการศึกษาพบว่าสาเหตุที่ท�ำให้เวชระเบียน
ล่าช้าเนื่องจาก ไม่ว่าง ลืม มีภาระงานอื่นมาก อยู่ระดับ
มากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 55.17 เจ้าหน้าทีส่ ง่ ให้แพทย์สรุป
ผิดคน ท�ำให้เสียเวลา ร้อยละ 22.41 การสรุปเวชระเบียน
ซ�้ำซ้อนหลายขั้นตอน ท�ำให้เสียเวลา ร้อยละ 8.60 และ
เวชระเบียนหนา ผู้ป่วยนอนนาน ร้อยละ 6.90
			

สรุปและอภิปรายผล
เวชระเบียนที่สรุปเสร็จและส่งคืนภายในเวลา
15 วัน จ�ำนวน 9,116 ฉบับ ร้อยละ 94.61 สาเหตุของการ
สรุป เวชระเบียนล่าช้าเกิดจาก 1) ไม่ว่าง ลืม 2) ส่งผิดคน
3) เวชระเบียนหนา ผู้ป่วยนอนนาน 4) แพทย์สรุปช้า

5) ซ�้ำซ้อนหลายขั้นตอน ท�ำให้เสียเวลา สาเหตุที่มีผล
ท�ำให้สรุปช้ามากที่สุดเกิดจากตัวแพทย์เอง (55.17%)
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว่ า สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาใน
โรงพยาบาลพระจอมเกล้ า จั ง หวั ด เพชรบุ รี พบว่ า
ทัง้ ระบบท�ำให้การรายงานเวชระเบียนไม่ทนั เวลาก�ำหนด
คิดเป็นร้อยละ 21.4 ของเวชระเบียนทั้งหมด (แต่คณะ
ผู ้ วิ จั ย ยั ง ไม่ ไ ด้ ศึ ก ษามู ล ค่ า ความสู ญ เสี ย ) (6) การสรุ ป
เวชระเบียนพบว่ายังมีแพทย์บางส่วน ยังไม่เข้าใจและไม่มี
ความรู้ระยะเวลาการสรุปเวชระเบียน ซึ่งควรจะได้มีการ
ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักต่อไป
จากการศึกษาระยะเวลาการส่งคืนเวชระเบียน
ผู้ป่วยในที่สรุปครบถ้วนของภาควิชาอายุรศาสตร์ และ
ส่งกลับคืน ภายในเวลาที่ก�ำหนดภายใน 15 วัน หลังวัน
จ�ำหน่ายผู้ป่วย จ�ำนวน 9,116 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 94.61
พบว่าทั้งระบบเป็นสาเหตุท�ำให้ส่งคืนเวชระเบียนล่าช้า
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ร้อยละ 5.39 ของเวชระเบียนทั้งหมด (และคณะผู้วิจัยยัง (2)
ไม่ได้ศึกษาข้อมูลมูลค่าความสูญเสีย)

ข้อเสนอแนะ
เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งเวชระเบียนกลับคืน
ล่าช้าเกินกว่า 15 วัน เพือ่ ให้โรงพยาบาลสามารถเรียกเก็บ (3)
ค่ารักษาพยาบาลได้ครบถ้วน จึงน�ำระบบ LEAN มาใช้
และก�ำหนดระยะเวลาให้ลดลงซึง่ มีขนั้ ตอน คือ เจ้าหน้าที่
เวชระเบียน ใช้เวลา 2 วัน ส่งต่อให้แพทย์ ใช้เวลา 3 วัน
ส่งต่อให้อาจารย์แพทย์ ใช้เวลา 2 วัน ส่งต่อให้อาจารย์ (4)
ตรวจสอบคุณภาพ เวชระเบียน ใช้เวลา 3 วัน
ก� ำ หนดระบบปฏิ บั ติ ง านดั ง กล่ า วสามารถ
ลดเวลาเหลือประมาณ 10 วัน ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานจึงควรมี
การติดตาม ทวงถามแพทย์ทเี่ กีย่ วข้องให้สรุปเวชระเบียน
ค้ า งสรุ ป ทุ ก วั น ให้ ไ ด้ เ วชระเบี ย นกลั บ คื น ครบถ้ ว น
สมบูรณ์มากที่สุด
(5)
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การประยุกต์ใช้ Appreciative Inquiry ในงานวิจัยจากงานประจ�ำ
และงานวิจัยสถาบัน
Applying Appreciative Inquiry as an Alternative Research Methodology
for Routine-to-Research (R2R) and Institution Research
ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์
อาจารย์ประจ�ำวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และผู้ก่อตั้งเครือข่าย Thailand Appreciative Inquiry Network (AI Thailand)

ปัจจุบันงานวิจัยจากงานประจ�ำ (Routine to
Research-R2R) และงานวิจัยสถาบัน ถือเป็นแนวโน้ม
ใหม่ของวงงานวิจยั ทีเ่ ปิดโอกาสให้คนทีไ่ ม่ได้มอี าชีพเป็น
นักวิชาการ หรือนักวิจัยโดยตรง สามารถน�ำงานประจ�ำ
ของตน มาผ่านกระบวนการสืบค้นและสร้างความรู้
ในรู ป แบบของงานวิ จั ย เพื่ อ ค้ น หาค� ำ ตอบที่ น� ำ มาสู ่
การแก้ปญ
ั หา หรือพัฒนาแนวทาง มาตรการใหม่ ทีจ่ ะน�ำ
มาสู่การแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างเป็น
ระบบ ส่งผลให้เกิดผลิตภาพที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นต้นทุน
เวลา หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บริหาร ที่ส�ำคัญยังเกิด
การเรียนรู้ บนฐานของการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร
ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์และ
ยั่งยืนต่อไปในระยะยาว อนึ่งกระบวนการสืบค้น และ
สร้างความรู้นั้นสามารถได้หลายรูปแบบ ในครั้งที่แล้ว
ผู้เขียนได้แนะน�ำเครื่องมือหนึ่งคือ Theory U ที่เน้น
การฟั ง อย่ า งลึ ก ซึ้ ง ส่ ว นในฉบั บ นี้ ผู ้ เ ขี ย นขอแนะน�ำ
เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย แบบใหม่ ที่ น ่ า สนใจเครื่ อ งมื อ หนึ่ ง
นันั่ คือ Appreciative Inquiry (AI) ซึง่ เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญ
เครื่องมือหนึ่งที่สามารถน�ำมาใช้เป็นระเบียบวิธีวิจัยได้
โดยเฉพาะหากงานวิจยั นัน้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ การพัฒนา

องค์กร (Organization Development-OD) อนึง่ R2R และ
งานวิจัยสถาบันก็เป็นการพัฒนางานประจ�ำหรือพัฒนา
องค์กร ดังนัน้ AI จึงเหมาะอย่างยิง่ ทีจ่ ะเป็นเครือ่ งมือทาง
เลือก เครื่องมือหนึ่ง
ก่ อ นจะอธิ บ ายขั้ น ตอนการท� ำ วิ จั ย ด้ ว ย AI
ผูเ้ ขียนขออธิบายแนวคิดพืน้ ฐานของ AI เสียก่อน นัน่ คือ
สมมติฐาน สมมติฐานของ AI คือ ความเชื่อที่ว่า “ทุกคน
ทุกระบบ ทุกองค์กร ทุกระบบนิเวศน์ มีสงิ่ ดีๆ ทีซ่ อ่ นเร้น
อยู่ สิง่ นัน้ เป็นส่วนส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ระบบนัน้ ด�ำเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพสูงทีส่ ดุ ” การที่เราจะค้นหบสิง่ ดีๆ ได้นนั้
สามารถท� ำ ผ่ า นกระบวนการการตั้ ง ค� ำ ถามเชิ ง บวก
ดังนั้นส�ำหรับการวิจัยแบบ AI นั้น ค�ำตอบจึงอยู่ที่ปัญหา
นั่นเอง เปรียบได้กับเหรียญสองด้าน ส�ำหรับการท�ำ AI
นั้น มีขั้นตอน 6 ขั้นตอนคือ 1. การก�ำหนดโจทย์ผ่าน
การร่วมกันตีกรอบของปัญหาใหม่ (Affirmative Choice)
2. การสร้างสรรค์การมีสว่ นร่วม (Inclusion) 3. การค้นหา
ประสบการณ์ทดี่ ที สี่ ดุ (Discovery) 4. การวาดฝันร่วมกัน
(Dream) 5. การวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ (Design) และ
6. การสร้างสรรค์ร่วมกัน (Destiny)
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โดยสามารถสรุปเป็นวงจรได้ดังภาพข้างล่างนี้

ที่มา: http://www.inspiring-results.com/aboutai.html
ส่วนรายละเอียดการท�ำวิจัยแบบ AI เป็นดังนี้
1. การก�ำหนดโจทย์ผ่านการร่วมกันตีกรอบ
ของปัญหาใหม่ (Affirmative Choice)
การท�ำวิจัยแบบ AI ถือว่าการตั้งต้นด้วยการ
ตีกรอบปัญหาใหม่ ถือเป็นการตั้งต้นและเป็นหัวใจของ
ขั้นต่อๆ ไป ขั้นตอนนี้มีความส�ำคัญต่อจะส่งผลต่อความ
ส�ำเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการวิจัย การตีกรอบ
ปั ญ หานี้ เ ป็ น จุ ด เด่ น ของงานวิ จั ย แบบ AI ที่ ต ่ า งจาก
ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย แบบอื่ น ๆ ที่ จ ะเน้ น การค้ น หาปั ญ หา
การสืบค้น และการยืนยันว่าอะไรคือปัญหา โดยอาศัย
เครื่องมือการเก็บข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านการสุ่ม
ตัวอย่างหลากวิธี แต่การท�ำวิจัยแบบ AI จะข้ามขั้นตอน
การสืบค้นว่าอะไรคือปัญหาที่แท้จริง ไปสู่การตีกรอบ
ปัญหาใหม่ ไม่ต้องค้นหาว่าปัญหานั้นมีที่มาคืออะไร
สาเหตุจากอะไร การตีกรอบปัญหาใหม่จะเป็นตีปัญหา
ที่มีทิศทางลบ มาก�ำหนดเป็นทิศทางบวก เช่น ปัญหา
นักศึกษาไม่มีวินัย สามารถก�ำหนดเป็นเชิงบวกได้คือ
สร้างนักศึกษาที่มีวินัย นักศึกษาไม่พึงพอใจในบริการ
สามารถเปลีย่ นกรอบเป็น การสร้างประสบการณ์ทดี่ ที สี่ ดุ
ของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ งานบริการ นักศึกษามีปญ
ั หาเรือ่ งเรียน
สามารถเปลี่ยนทิศทางใหม่เป็นการสร้างประสบการณ์
ในการเรียนที่ดีที่สุดให้นักศึกษา ปัญหาเรื่องการเบิกจ่าย
สามารถน�ำมาตีกรอบใหม่เป็น การประสบการณ์การ
ในการเบิกจ่ายที่ดีที่สุด ทั้งนี้เราสามารถน�ำปัญหามา
ผ่านการตีกรอบใหม่ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทั้งนี้สามารถ
น�ำแม้กระทั่ง KPI มาก�ำหนดกรอบในเชิงบวกได้ด้วย

เมื่อก�ำหนดกรอบได้แล้ว จะเห็นทิศทางต่อไปนั่นคือ
การก�ำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Participants) ซึ่งสามารถท�ำ
ได้ด้วยวิธีการง่ายๆ ตามหัวข้อถัดไป
2. การสร้างสรรค์การมีส่วนร่วม (Inclusion)
เป็นการตั้งค�ำถามว่าจะเชิญใครมามีส่วนร่วม
ในโครงการวิจัยบ้าง ถ้าในการวิจัยแบบอื่นเราเรียกว่า
การหากลุ่ ม ตั ว อย่ า ง (Sampling) หรื อ การก� ำ หนด
ประชากร (Population) ตามหลักการของ AI แล้ว เราเชื่อว่า
คนทุกคน ทุกระบบมีเรื่องราวดีๆ ซ่อนเร้นอยู่ ดังนั้น
หลั ก การส�ำ คั ญ ของ AI คื อ ทุ ก คนมี ส ่ ว นร่ ว ม ในเชิ ง
อุ ด มคติ นั้ น การท� ำ วิ จั ย สถาบั น คื อ การเชื้ อ เชิ ญ คน
ทั้งสถาบัน นักศึกษาทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม ถ้าท�ำ R2R
ก็เชื้อเชิญทั้งหมดเข้ามามีส่วนร่วม นั่นคือ AI เน้นการ
มีส่วนร่วมจากกลุ่มประชากรทั้งหมด แต่หากเป็นไปไม่
ได้ในขณะนัน้ ให้เชิอื้ เชิญผูท้ มี่ คี วามเต็มใจ และเวลาเพียง
พอที่จะเข้ามามีส่วนร่วม ที่อาจจะมีนับ 100 หรือ มีเพียง
10 คน หรือถ้าไม่มีเลย จะเหลือตัวของเราเพียงคนเดียว
ที่จะกลายเป็นผู้ที่ถูกศึกษาในโครงการก็ได้ และถึงแม้จะ
ได้ผู้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ (Participants) เป็น
จ�ำนวนที่แน่นอนแล้ว สิ่งที่ผู้วิจัยต้องพยายามบอกผู้เข้า
ร่วมโครงการอยู่เสมอคือเขาต้องเข้ามาท�ำอะไร ต้องไม่
ปิดบังข้อมูล ในขณะเดียวกันต้องหมั่นพัฒนากลยุทธ์ที่
จะขยายการมีสว่ นร่วมให้มากขึน้ ในอนาคตอย่างต่อเนือ่ ง
การขยายการมีส่วนร่วมสามารถท�ำในระหว่างโครงการ
วิจัยได้ เช่น ลูกศิษย์ของผู้วิจัยเคยขยายการมีส่วนร่วมจาก
19 คน เป็น 300 คนระหว่างท�ำงานวิจัย เพราะยิ่งขยายได้
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มากก็จะพากันค้นหาเรื่องดีๆ ได้มากขึ้น โอกาสค้นพบ
เรื่องดีๆ สูง การขยายผล ขยายเรื่องดีๆ ก็จะมากขึ้น แต่
เมือ่ คนมากขึน้ ก็ตอ้ งบริหารโครงการซับซ้อนมากขึน้ แต่
จุดเด่นของ AI คือมักใช้งบประมาณไม่มาก เพียงมีห้อง
ประชุม หรือถ้าไม่มีก็ใช้พื้นที่ใดก็ได้อาจเป็นโรงอาหาร
หรือร้านกาแฟ ก็สามารถท�ำการวิจัยได้
3. การค้นหาประสบการณ์ทดี่ ที สี่ ดุ (Discovery)
เมือ่ ตีกรอบปัญหาใหม่ได้ และก�ำหนดกล่มุ ผูเ้ ข้า
ร่วมวิจัย ได้แล้ว ขั้นต่อไปคือการค้นหาประสบการณ์ที่ดี
ที่สุดของสิ่งนั้น ซึ่งสามารถท�ำได้ง่ายๆ วิธีการคือการ
สัมภาษณ์ อาจจัดทีมไปสัมภาษณ์ โดยผู้สัมภาษณ์จะเป็น
คนเดียวหรือหลายคนก็ได้ อาจท�ำแบบเป็นทางการ หรือ
ไม่ทางการก็ได้ ในกรณีที่กลุ่มใหญ่มากบางครั้งต้องใช้
สนามกีฬาขนาดใหญ่เป็นที่เก็บข้อมูล ก็มีมาแล้ว เพราะ
การท�ำ AI ช่วงเก็บข้อมูลถือเป็นขั้นตอนส�ำคัญมากของ
การพัฒนาองค์กร เราสามารถสร้างบรรยากาศการประชุม
เพื่อน�ำมาสู่การค้นพบ และวางแผนการขยายผลในเวลา
เดียวกันไปได้เลย เรียกว่าขั้นตอน Discovery Dream
Design สามารถท�ำในวันเดียวกันได้ ถ้ามีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ เราสามารถเก็บข้อมูลคนนับร้อย และ
อ�ำนวยการให้พวกเขาสร้างฝัน (Dream) และออกแบบ
กลยุ ท ธ์ (Design) ให้ จ บได้ ใ นวั น เดี ย ว คื อ ประมาณ
6 ชัว่ โมง หัวใจของการค้นหาประสบการณ์ทดี่ ที สี่ ดุ อยูท่ ี่
“การถาม” อาจตัง้ ต้นด้วยค�ำถามทีจ่ ะมีความคล้ายคลึงกับ
ปัญหาที่ผ่านการตีกรอบเป็น Topic Choice มาก เป็น
ค�ำถามเดียว แต่สามารถซักต่อจนเรื่องราวละเอียดพอ
จนสามารถน�ำไปท�ำซ�้ำในต่างสถานที่ ต่างกลุ่มคนได้
นั่ น คื อ เอาไปขยายผลได้ อนึ่ ง ต้ อ งระวั ง กั บ ดั ก เรื่ อ ง
การตอบของผู้ตอบ ซึ่งในธรรมเนียมแบบไทยๆ นั้นมัก
ตอบอะไรทีเ่ ป็นกลางไว้กอ่ น เช่น ถ้าถามว่าประสบการณ์
ทีด่ ที สี่ ดุ เกีย่ วกับการใช้บริการทีค่ี อื อะไร ค�ำตอบอาจออก
มาสั้นๆ คือ “บริการดี” หรือ “เจ้าหน้าที่เอาใจใส่” ซึ่งเป็น
ค�ำตอบกลางๆ ที่ตามมุมมองของ AI แล้วถือว่าไม่เพียงพอ
ผู้วิจัยจ�ำเป็นต้องซักต่อให้เห็นภาพจริงๆ “บริการดี”
ที่ผู้ตอบว่า “เป็นอย่างไร ขอให้ท่านเล่าอย่างละเอียด
เอาชนิดเป็นฉากต่อฉาก” ถามจนกระทั่งได้ค� ำตอบที่
ชัดเจนเอาไปใช้ได้ หรืออาจซักด้วยกลวิธีง่ายๆ เช่น
“ขอให้ทา่ นเล่าจุดเปลีย่ น ว่าจากทีท่ า่ นรูส้ กึ เฉยๆ กับบริการ
มาเป็นชอบมากๆ นี่จุดเปลี่ยนอยู่ที่ไหน ขั้นตอนอะไร”
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เมื่อถามจนได้ค�ำตอบจากผู้เข้าร่วมวิจัยทุกคน
แล้ว ผู้วิจัยสามารถบอกให้ผู้เข้าร่วมวิจัยช่วยกันสรุป
ว่า “หัวใจของประสบการณ์ทดี่ ที สี่ ดุ (Positive Core)” คือ
อะไร และกรณีที่น่าสนใจมาก ที่ถึงแม้จะเป็นกรณีเดียว
ก็ตาม แต่น่าเอามาขยายผลต่อคืออะไร ขั้นตอนนี้ผู้เขียน
ขอเน้นว่าการมีส่วนร่วมของทุกคนส�ำคัญมากๆ ผู้วิจัย
ไม่ควรสรุป Positive Core เองยกเว้นงานนั้นผู้วิจัยท�ำอยู่
คนเดียว การจะค้นพบ Positive Core ได้นั้น ผู้วิจัยต้อง
บอกให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย มองหาขอสรุปของข้อมูล
โดยช่วยกันพิจารณาผลการสัมภาษณ์ว่า ได้สร้างข้อสรุป
เหมือนๆ กันไว้ในประเด็นใดบ้าง โดย Positive Core
มาจากการสร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่การพูดถึงไปในทาง
เดี ย วกั น ซึ่ ง บางครั้ ง เราเรี ย กว่ า “จุ ด ร่ ว ม” ประมาณ
3 คนขึ้นไป Positive Core อาจมีได้หลาย Positive Core
เมื่อสรุปได้แล้ว ก็น�ำเสนอให้ทุกผู้เข้าร่วมวิจัยทุกคน
(Participants) ช่วยกันวาดฝันสร้างวิสัยทัศน์ (Dream)
ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญมากที่สุดขั้นตอนหนึ่ง
4. การวาดฝันร่วมกัน (Dream)
เมือ่ ได้ Positive Core แล้วผูว้ จิ ัยก็เชิญชวนผูเ้ ข้า
ร่วมวิจัย ค้นหาฝันหรือวิสัยทัศน์ โดยต้องอาจตั้งค�ำถาม
ให้ชว่ ยกันจินตนาการว่า “ให้ทกุ ท่านลองจินตนาการดูวา่
ในอีก 5 ปีข้างหน้า หรือ 10 ปีข้างหน้า วันนั้นท่านได้ตื่น
มา แล้วเดินกลับไปในที่ท�ำงาน ท่านมองเห็นอะไรดีๆ
เกิดขึน้ มากมาย ในนัน้ ท่านเห็นอะไรบ้าง” ขัน้ ตอนนีต้ อ้ ง
เน้นว่าการจินตนาการร่วมกัน ควรมีฐานจาก Positive
Core ด้วย โดยเน้นว่าภาพที่จินตนาการขึ้นมานั้น ต้องมี
องค์ประกอบของ Positive Core อยูด่ ว้ ย โดยอาจแบ่งเป็น
กลุ่มและจินตนาการ ผ่านภาพวาด หรือสื่ออะไรก็ได้
จากนัน้ น�ำมาเสนอ เพือ่ แลกเปลีย่ นกัน แล้วจบลงด้วยการ
สรุปภาพองค์กรในภาพรวม โดยสามารถผูกเป็นวิสยั ทัศน์
ออกเป็นค�ำพูดก็ได้ เช่น เป็นองค์กรที่ขึ้นชื่อว่าเอาใจใส่
นักศึกษาดีทสี่ ดุ ในโลก ทัง้ นีค้ วามฝันนัน้ สามารถแบ่งเป็น
ฝันระยะไกล คือเป็นระดับวิสัยทัศน์ไปเลย หรือฝันใน
ระยะไกล้ก็ได้ ระยะไกล้คือค้นพบเรื่องดีๆ และพบว่า
สามารถน�ำมาท�ำซ�้ำ หรือดัดแปลงไม่มากก็สามารถขยาย
ผลได้ทนั ที แต่การท�ำ AI อย่างไรก็ตามต้องมี Dream ระยะ
ไกลด้วยเสมอ คือประมาณ 3 ปี ส่วนระยะไกล้คอื น้อยกว่า
3 ปี ตัวเลขนีส้ ามารถยึดตามแนวทางทีอ่ งค์กรทีผ่ วู้ จิ ยั ท�ำวิจยั
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ให้ อนึ่งฝันระยะไกล ต่อยอดมาจาก Positive Core ส่วนฝัน
ระยะใกล้ ต่อยอดมาจากการค้นพบเรื่องดีๆ หนึ่งเหตุการณ์
5. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Design)
การวางแผนกลยุทธ์ หรือการออกแบบความ
ฝัน คือเมือ่ เราได้ฝนั แล้ว ให้ผวู้ จิ ยั น�ำเสนอให้ผเู้ ข้าร่วมวิจยั
ช่วยกันท�ำความฝันให้เป็นจริง โดยเริ่มจากการวางแผน
ก่อน การวางแผนนี้สามารถใช้วิธีการใดก็ได้ ที่ผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมดคุ้นเคย อาจใช้การระดมสมองทั่วไปว่า
ต้องท�ำกิจกรรมอะไรกันบ้าง จนถึงการใช้เครื่องมือที่
ซับซ้อนเช่น Balanced Scorecard ที่มีการสร้างความ
สมดุลย์ระหว่างการเรียนรู้ การเติบโต จนถึงมุมมองด้าน
การเงิน ตรงนีข้ นึ้ กับความรู้ ความเชีย่ วชาญของผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ การวางแผนกลยุทธ์เมื่อได้แผนแล้ว ควรดึง
ผูบ้ ริหารมาให้การสนับสนุน โดยเอาแผนทีไ่ ด้ไปหารือกับ
ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาเพื่ อ ของการสนั บ สนุ น เมื่ อ ได้ รั บ การ
สนับสนุนแล้ว แผนที่ได้มักสามารถท�ำให้เกิดขึ้นจริงๆ ได้
แต่หากสามารถดึงผูบ้ ริหารองค์กรเข้ามามีสว่ นร่วมแต่ตน้
ก็จะมีการกลัน่ กรองมาเป็นระยะ ความเป็นไปได้กจ็ ะสูงขึน้
ผลผลิตทีไ่ ด้จากขั้นตอนการ Design จะประกอบด้วยแผน
กิจกรรม KPI งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ เมื่อได้แล้วผู้วิจัย
ต้องน�ำผูเ้ ข้าร่วมโครงการทัง่้ หมดมาสูข่ นึ้ ตอนที่ 6 คือขัน้ ตอน
การสร้างสรรค์ร่วมกัน (Destiny) ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย
6. การสร้างสรรค์ร่วมกัน (Destiny) เป็น
ขั้นตอนสุดท้าย โดยเป็นการด�ำเนินการตามแผนที่วางไว้
ในขั้นตอนที่ 5 นั่นเอง ขั้นตอนนี้เป็นการเตรียมความ
พร้อม ก่อนลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยการขยายผล
สิ่งดีๆ ที่ได้ค้นพบขั้นตอนนี้เป็นการตั้งค�ำถามเพื่อเตรียม
ความพร้อมด้วยค�ำถามต่อไปนี้ ค�ำถามแรกคือ “จะรู้ได้
อย่างไรว่าก�ำลังจะดีขนึ้ ” ค�ำถามนีเ้ ป็นการทบทวนว่า KPI
หรือตัวชี้วัดเหมาะสมหรือยัง โดยทั่วไปมักน�ำมาสู่การ
ปรับปรุง KPI ที่ใช้กันมาให้อยู่ในรูปที่เหมาะสมต่อ
กิจกรรมมากยิ่งขึ้น โดยต้องถามค�ำถามนี้กับทุกกิจกรรม
โดยสามารถยุบรวม KPI ให้นอ้ ยลงได้ในขัน้ ตอนนี้ ค�ำถาม
ต่อมาคือถามว่า “ให้ใครท�ำ” ตรงนีเ้ ป็นการช่วยกันค้นหา
คนที่มี “ฉันทะ” ที่มีความปรารถนาอยากท�ำกิจกรรม
ดังกล่าวอย่างเต็มใจจริงๆ ไม่ใช่ให้ใครท�ำก็ได้ ค�ำถามต่อ
มาคือถามว่า “จะเรียนรูอ้ ย่างไร” ขัน้ ตอนนีห้ มายถึงว่า จะ
ใช้แนวทางอะไรมาทบทวนสิง่ ทีไ่ ด้ท�ำลงไป เพือ่ ดูวา่ อะไร

ใช้ได้ใช้ไม่ได้ โดยไม่ได้เน้นเรื่องกิจกรรมที่ท�ำไปเท่านั้น
ขั้นตอนนี้หมายถึงการท�ำ AI ตั้งแต่ขบวนการแรกมาเลย
เพราะ AI ท�ำเป็นวงจร หมายความว่า เมื่อค้นพบจนถึง
Destiny แล้ว ก็จะเริม่ มีการท�ำตามความฝัน โดยต้องกลับ
มาตรวจสอบเป็นระยะๆ เช่น อาจเป็นทุกหนึ่งเดือนหรือ
น้อยกว่านั้น ในระหว่างนั้นอาจมีการค้นพบอะไรใหม่ๆ
หรือไม่กค็ น้ พบว่าแผนทีท่ �ำไปอาจใช้ได้ใช้ไม่ได้ ตรงไหน
จึงมีการปรับปรุงแล้วเริ่มขยายผลใหม่ ท�ำเป็นวงจรไป
เรื่อยๆ จนกว่าจะบรรลุตาม KPI หรือในระยะไกลคือ
สานความฝัน ขั้นตอนนี้อาจเป็นการเชิญมาประชุมใน
เดือนถัดไปแล้วมาประเมินแผนว่าอะไรใช้ได้ไม่ได้ก็ได้
ค�ำถามสุดท้าย เป็นค�ำถามทีส่ ำ� คุญทีส่ ดุ ค�ำถามหนึง่ นัน่ คือ
“จะปรับเปลี่ยนอย่างไร” ค� ำถามนี้ ช่วยให้ผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัยค้นหา วิธีการที่จะสิ่งดีๆ ที่ค้นพบไปขยาย
ผลโดยเผชิญกับแรงต้านน้อยลง โดยต้องตั้งค�ำถามว่า
“ตอนทีเ่ ราพยายามท�ำอะไรบางอย่างทีด่ ๆี ให้องค์กร แล้ว
มันราบรืน่ ตอนนัน้ เกิดอะไรขึน้ ” ขัน้ ตอนนีจ้ ะท�ำให้เรารู้
ว่าจะเริม่ ขยายผลกับใคร ทีไ่ หน เมือ่ ไร อย่างไร ได้ละเอียด
มากขึน้ จนท�ำให้แผนการและความฝันชัดเจนขึน้ อีก สุดท้าย
เมื่อชัดเจนแล้ว ก็เริ่มขยายผลได้เลย โดยมีการติดตามอย่าง
ใกล้ชิด และสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ตลอด สุดท้าย
ผู้วิจัยก็บันทึกผล เขียนเป็นรายงาน และน�ำมาสรุปตีพิมพ์
โดยสามารถน� ำ เสนอผลการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง
พร้อมบทเรียนทีไ่ ด้ โดยสามารถน�ำเอาทฤษฎีอนื่ ๆ มาอธิบาย
การค้นพบ และบทเรียนได้ เหมือนงานวิจัยทั่วไป
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เช่ น เดี ย วกั น กั บ การอธิ บ ายตั ว ย่ อ ที่ ใ ช้ ใ นตาราง ส่ ว นภาพ ให้ ใ ช้ ค� ำ ว่ า ภาพที่ ต่ อ ด้ ว ย
หมายเลขภาพ ตามด้วยค�ำอธิบายภาพ จัดวางอยู่ด้านล่างใต้ภาพ
11. การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาของบทความ ใช้แบบตัวเลข เช่น ญาณี และคณะ (9) ได้เสนอ
รูปแบบ....... หรือ ระบบในการจัดเก็บเอกสาร……………….(1-3, 7, 15) เป็นต้น
12. การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ เอกสารอ้างอิงท้ายบทความต้องเป็นเอกสารที่มีการ
อ้างอิงในเนือ้ หาของบทความ โดยจัดพิมพ์ชดิ ขอบซ้ายของหน้ากระดาษเรียงล�ำดับตามล�ำดับ
หมายเลขเอกสารอ้างอิงที่ได้อ้างอิงในเนื้อหาของบทความ และใช้รูปแบบการเขียนเอกสาร
อ้างอิงเช่นเดียวกันกับ วารสารวิจัย มข. http://resjournal.kku.ac.th
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