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 การพฒันาการสงเสรมิการเลีย้งลกูดวยนมแมโดยใหครอบครวัมสีวนรวมในกจิกรรม
การไดรบัความรแูละชวยเหลอืมารดาหลงัคลอด ในหอผปูวยหลงัคลอด

ของมารดาหลังคลอดในหอผูปวยหลังคลอด (2ข)
โรงพยาบาลศรนีครนิทร คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยั
ขอนแกนซึง่มคีณุสมบตัติามเกณฑทีก่ำหนดคอื 1) มารดา
และทารกหลังคลอดไมมีภาวะแทรกซอน ทารกน้ำหนัก
2000 กรัม ขึ้นไป ไมมีขอหามในการเลี้ยงลูกดวยนมแม
2)  สามารถมาติดตามผลการเลี้ยงลูกดวยนมแมที่คลินิก
สงเสรมิการเลีย้งลกูดวยนมแมหลงัจำหนาย 1-2 สปัดาหได
3) ยินดีเขารวมงานวิจัยตลอดโครงการและมีโทรศัพท
4) อาน ฟงภาษาไทยได มารดาทัง้สองกลมุ อยทูีห่อผปูวย
หลังคลอด 2ข จนกระทั่งจำหนายออกจากโรงพยาบาล
และมเีกณฑการคดัเลอืกอาสาสมคัรออก (exclusion criteria)
โดยถาพบวามารดาและทารกมภีาวะแทรกซอนทีง่ดการให
นมแม หรอืญาตไิมสามารถเขารวมกจิกรรมการสอนได

ขนาดของกลุมตัวอยางไดมาโดยจากขอมูลคลินิก
นมแมทีพ่บวายายายมสีวนใหอาหารอืน่รอยละ 10 ใชสตูร
ในการคำนวณกลมุตวัอยางดงันี้

n  (ตอกลมุ)                                                     = 53

(alpha = 0.0500(two-sided)  power = 0.9000  p1 =  0.1070
p2 = 0.3929  n2/n1 = 1.00)

ไดขนาดตวัอยางทัง้หมด 106 ครอบครวัแบงเปน
กลมุควบคมุ 53 ครอบครวั กลมุทดลอง 53 ครอบครวั แต
เนื่องจากตองติดตามตอเนื่องถึง 6 เดือนจึงเก็บขอมูลเพิ่ม
เปนกลมุละ 70 ครอบครวั

เครือ่งมอืทีใ่ชในงานวจิยั เปนแผนการสอนครอบ
ครัวของมารดาหลังคลอดและใชโปรแกรมเพาเวอรพอย
และวดีทีศันซึง่เนือ้หาการสอนครอบคลมุถงึประโยชนและ
ความสำคัญที่ตองใหทารกกินนมแมอยางเดียวใหครบ 6
เดือน  เทคนิคการชวยใหมารดามีน้ำนมเพียงพอสำหรับ
ทารก  การเกบ็ตนุนมแมและวธิกีารนำน้ำนมออกมาใช  การ
สาธติวธิกีารบบีเกบ็นมแมใชหนุเตานม  และใช หนุทารก
สำหรบัการสอนวธิกีาการชวยของครอบครวัในการชวยเหลอื
มารดาอุมทารกดูดนมแม  เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมลูเปนแบบสอบถามประกอบดวย1)แบบบนัทกึขอมลู

ทั่วไปของมารดาหลังคลอดไดแก อายุ การศึกษา อาชีพ
รายไดของมารดา  2)แบบสอบถามประวตักิารคลอด 3)แบบ
สอบถามการใหอาหารทารกในชวงอาย ุ1-2สปัดาห   2 เดอืน
4 เดอืน และ6 เดอืนรวมทัง้ถามการไดรบัการชวยเหลอืจาก
ผูชวยเหลือในครอบครัวและปญหาในการเลี้ยงลูกดวย
นมแม 4)แบบประเมนิทศันคตขิองมารดาและญาตติอการ
เลีย้งลกูดวยนมแม  5)แบบประเมนิความรขูองผชูวยเหลอื
ที่มารดาเลือกใหฟงคำแนะนำประเมินกอนและหลังฟง
คำแนะนำความรเูรือ่งการเลีย้งลกูดวยนมแมเปนความถาม
อัตนยั 3ขอ
         การพทิกัษสทิธิแ์ละคมุครองกลมุตวัอยาง  ผวูจิยั
อธบิายและชีแ้จงวตัถปุระสงคและรายละเอยีดของการวจิยั
กบักลมุควบคมุและกลมุทดลอง ใหโอกาสมารดาหลงัคลอด
และญาตไิดซกัถามจนเปนทีเ่ขาใจตรงกนั พรอมทัง้ชีแ้จง
ใหทราบถงึสทิธกิารตอบรบัหรอืปฏเิสธไดทกุขัน้ตอนของ
การวจิยั โดยไมมผีลกระทบตอการรกัษาและการบรกิารทีไ่ด
รับ  รวมทั้งขอมูลงานวิจัยจะนำเสนอในภาพรวม ขอมูล
สวนบคุคลจะเกบ็ไวเปนความลบั
          ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย กอนดำเนินการ
ทดลองไดใชวธิกีารจบัฉลาก กลมุควบคมุไดถกูจบัใหเกบ็
ขอมลูกอนโดยกลมุควบคมุมารดาหลงัคลอดและญาตไิดรบั
กจิกรรมตามปกตแิละเกบ็ขอมลูมารดารวมทัง้วดัความรแูละ
ทศันคตขิองญาตทิีม่ารดาหลงัคลอดระบวุาเปนผชูวยเลีย้ง
ดขูณะอยทูีบ่าน เริม่เกบ็ขอมลูตัง้แตวนัที ่10 เมษายน 2555
ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 และเมื่อกลุมควบคุมได
จำหนายกลับบานหมดจึงเริ่มในกลุมทดลองตั้งแตวันที่ 1
มถินุายน 2555 ถงึ 30 มถินุายน 2555มารดาหลงัคลอดใน
กลุมทดลองจะไดรับบริการตามปกติแตเพิ่มกิจกรรมการ
สอนญาตทิีม่ารดาเจาะจงวาเปนผทูีอ่ยชูวยดแูลมารดาหลงั
คลอดขณะอยทูีบ่านเขาฟงคำแนะนำความรแูละวธิกีารชวย
เหลอืมารดาเรือ่งการเลีย้งลกูดวยนมแมกอนการสอนไดวดั
ความรขูองญาตซิึง่วธิกีารจะสอนเปนกลมุๆละ 8-10 ครอบ
ครวัใชโปรแกรมเพาเวอรพอยท (POWER POINT) เนือ้หา
ทฤษฎเีนนความจำเปนทีท่ารกควรไดกนินมแมอยางเดยีว
ตัง้แตแรกเกดิถงึ 6 เดอืนและวธิทีีช่วยใหมารดาหลงัคลอด
มนี้ำนมมากพอถงึ 6 เดอืนและฝกภาคปฏบิตัวิธิกีารอมุทารก
และวธิกีารชวยใหทารกอมหวันมแมอยางถกูตองวธิกีารบบี
เก็บตุนน้ำนมแมและวิธีการนำออกมาใชโดยใชหุน
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บทคัดยอ
บทความนีม้วีตัถปุระสงคเพือ่พฒันากระบวนงานการบรกิารการศกึษาแกนกัศกึษาวทิยาลยัการปกครองทองถิน่

โดยเริ่มตนจากการประชุมระดมสมองเจาหนาที่ผูใหบริการ เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับกระบวนงานที่ดำเนินการอยูใน
ปจจบุนั พรอมทัง้สมัภาษณผรูบับรกิาร เพือ่สะทอนใหเหน็วากระบวนงานทีด่ำเนนิการอยคูวรจะไดรบัการปรบัปรงุอยางไร
ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลการพัฒนาทำใหไดกระบวนงานในการใหบริการนักศึกษาวิทยาลัย
การปกครองทองถิน่ ไดดงันี ้1) กระบวนงานการรบันกัศกึษา 2) กระบวนงานการจดัตารางเรยีน - ตารางสอน 3) การลงทะเบยีน
4) การเพิม่-ถอนรายวชิา 5) กระบวนงานการจดัการเรยีน - การสอน 6) กระบวนงานการจดัสอบประเมนิความรนูกัศกึษา
7) การประมวลผลการศกึษา 8) การขอตรวจสอบคะแนน 9) การรบัรองผลการเรยีน 10) การตรวจสอบจบ 11) การลาพกั
การศกึษา ซึง่แตละกระบวนงานไดมกีารกำหนดแผนผงัการไหลของงาน วธิกีารดำเนนิการ ผรูบัผดิชอบ และเอกสารที่
เกีย่วของ รวมทัง้กำหนดมาตรฐานดานเวลากำกบัในแตละกจิกรรม

คำสำคญั: การพฒันากระบวนงาน

Abstract
This study aimed to providing information for the improvement of the service providing procedures for students

in College of Local Administration. The data was collected from brain-storming among officers who were responsible
for service tasks. Then the service receivers were also interviewed for the feedback on how to improve the services as
well as improving the quality and effectiveness of the tasks. The findings revealed that each of the following task;
students recruitment, scheduling learning and teaching procedure,  registration,  withdrawal and addition courses,
learning and teaching organization, evaluation and qualifying assessment procedures, comprehensive report for learning
outcome,  requesting for checking grades, certification for learning result, credits  checking for learning programme
completion, leave of absence procedures, were defined by flow chart with work procedures, responsible persons
related document attached . The standard criteria for time frame were also specified in each task.

Keyword: Improving the Process



 การพฒันากระบวนงานการใหบรกิารแกนกัศกึษาสงักดัวทิยาลยัการปกครองทองถิน่

บทนำ
กระบวนงานเปนเครื่องมือที่สำคัญที่จะนำไปสู

คณุภาพบรกิาร เพราะกระบวนงานจะทำใหผใูหบรกิารเขาใจ
ตรงกนัในกจิกรรมตางๆ ทีเ่ราตองมอบใหผรูบับรกิาร และ
ยงัชวยนำองคกรไปสคูวามสำเรจ็ไดนัน้ องคกรนัน้จะตอง
มวีธิกีารทำงาน (Work Procedure) ซึง่ประกอบดวย การสือ่
ความที่ชัดเจนและเหมาะสม การตัดสินใจรวมกันของ
บคุลากร การมภีาวะผนูำทีเ่กดิจากการยอมรบัจากผอูืน่ และ
การกำหนดกติกา หรือกฎเกณฑตาง ๆ ที่จะเอื้อตอการ
ทำงานรวมกันใหบรรลุเปาหมาย นอกจากนั้นองคกรยัง
จะตองมีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard
Procedure) ซึง่เปนตวักำหนดวธิกีารปฏบิตังิานตาง ๆ  ทีเ่กดิ
ขึ้นเปนประจำ เพื่อใหผูปฏิบัติงานทำงานไดอยางถูกตอง
และมปีระสทิธภิาพ การกำหนดมาตรฐานการทำงานของ
งานนั้นๆ ยังจะเปนตัวชี้วัดหรือใชเปนเกณฑในการ
ประเมินผลการทำงานของผูปฏิบัติงาน หากผูปฏิบัติงาน
ทุกคนทำงานไดตามมาตรฐาน การทำงานที่องคกรได
กำหนดไว ก็จะสะทอนถึงคุณภาพขององคกร (1) และ
ขณะเดียวกันการมีกระบวนงานยังทำใหผูใหบริการและ
ผรูบับรกิาร  รบัรขูัน้ตอนกระบวนงานของการใหบรกิาร
จะทำใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจ ไดทราบถึงมาตรฐาน
เวลาของการใหบริการในแตละงาน  และที่สำคัญ
หากผูปฏิบัติงานสามารถใหบริการตามขั้นตอนและเสร็จ
ทนัตามมาตรฐานเวลาทีก่ำหนดไวแลว ยอมจะเกดิความพงึ
พอใจแกผูใชบริการ และยังสะทอนถึงภาพลักษณที่มีตอ
องคกร ไมวาผูใหบริการจะอยูในองคกรของภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนกต็าม (2)

วทิยาลยัการปกครองทองถิน่ เปนหนึง่ในหนวยงาน
ของมหาวิทยาลัยขอนแกนมีฐานะเทียบเทาคณะ ไดรับ
ความเหน็ชอบใหจดัตัง้จากสภามหาวทิยาลยัขอนแกน ใน
คราวประชมุครัง้ที ่4/2550 เมือ่วนัที ่4 เมษายน 2550 โดยมี
พนัธกจิในดานการผลติบณัฑติ การวจิยั การบรกิารวชิาการ
ซึง่ในดานการผลติบณัฑติ มกีารจดัการเรยีนการสอนทัง้ใน
ระดบัปรญิญาตร ี ไดแก 1) หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาการปกครองทองถิน่ 2) หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง  และ3) หลักสูตร
เทคโนโลยบีณัฑติ สาขาวชิาการจดัการงานชางและผงัเมอืง

หลกัสตูรระดบัปรญิญาโท ไดแก 1) หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตร
มหาบณัฑติ 2) หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ
สาขาวชิาการปกครองทองถิน่  หลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก
ไดแก 1) หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรดษุฎบีณัฑติ สาขา
วชิาการจดัการกจิการสาธารณะ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ  และ
มกีารจดัการเรยีนการสอนทัง้ในภาคปกต ิ (นกัศกึษาเรยีน
วนัจนัทรถงึวนัศกุร) และโครงการพเิศษ (นกัศกึษาเรยีนวนั
เสารและวันอาทิตย) และวิทยาลัยไดกำหนดใหทุกงานที่
ตองใหบรกิารแกนกัศกึษาจะตองมมีาตรฐานทัง้มาตรฐาน
เชงิกระบวนการและมาตรฐานเชงิเวลาอยางมปีระสทิธผิล
และประสทิธภิาพ ผานการจดัทำกระบวนงาน (Standard
Operating Procedure: SOP) ดวยความสำคญัดงักลาว ผวูจิยั
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนงานการให
บรกิารแกนกัศกึษาสงักดัวทิยาลยัการปกครองทองถิน่เพือ่
นำไปสกูารใหบรกิารอยางมปีระสทิธภิาพตอไป

วตัถปุระสงค
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา

กระบวนงานการบรกิารการศกึษาแกนกัศกึษาวทิยาลยัการ
ปกครองทองถิน่ จากการประชมุระดมสมองเจาหนาทีผ่ใูห
บรกิาร และเพือ่ใหไดขอมลูเกีย่วกบักระบวนงานทีด่ำเนนิ
การอยูในปจจุบัน

วธิกีารดำเนนิงาน
กลมุตวัอยางทีศ่กึษา ไดแก ผบูรหิาร บคุลากรทีร่บัผดิชอบ
ในการใหบรกิารนกัศกึษา และนกัศกึษาทัง้ระดบัปรญิญาตรี
และระดบับณัฑติศกึษา
ขัน้ตอนวธิดีำเนนิการ  เริม่จากการศกึษากระบวนงานการ
ใหบริการแกนักศึกษาของวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น
จากนัน้มกีารประชมุสนทนากลมุระหวางผบูรหิาร บคุลากร
ผูรับผิดชอบ และนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยมีการกำหนดประเด็นการสนทนากลุม
เกีย่วกบัการพฒันากระบวนงานและจดัทำมาตรฐานทัง้ใน
เชงิกระบวนการและเวลาในการปฏบิตังิาน  และนำขอมลู
ทีไ่ดจากการสนทนากลมุมาวเิคราะหออกแบบกระบวนงาน
การใหบรกิารแกนกัศกึษา  หลงัจากทีม่กีารนำกระบวนงาน



    

ทีไ่ดไปสกูารปฏบิตัแิลว จะตองทำการประเมนิกระบวนการ
ที่ไดพัฒนาขึ้นมาใหมตอไป

ขอบเขตของโครงการวจิยั
1. ขอบเขตดานกลุมเปาหมาย คือ ผูบริหาร

วทิยาลยั บคุลากร และนกัศกึษาของวทิยาลยัการปกครอง
ทองถิน่

2. ขอบเขตดานเนื้อหา คือ กระบวนงานการให
บรกิารแกนกัศกึษาวทิยาลยัการปกครองทองถิน่ ไดแก 1)
กระบวนงานการรบันกัศกึษา 2) กระบวนงานการจดัตาราง
เรยีน- ตารางสอน 3)การลงทะเบยีน 4) การเพิม่-ถอนรายวชิา
5) กระบวนงานการจดัการเรยีน-การสอน 6) กระบวนงาน
การจัดสอบประเมินความรูนักศึกษา 7) การประมวลผล
การศกึษา 8) การขอตรวจสอบคะแนน 9) การรบัรองผล
การเรยีน 10) การตรวจสอบจบ 11) การลาพกัการศกึษา

ผลการศกึษา
การศึกษาเรื่องการพัฒนากระบวนงานการให

บรกิารนกัศกึษาสงักดัวทิยาลยัการปกครองทองถิน่ในครัง้นี้
สามารถวิเคราะหออกแบบกระบวนงานการใหบริการ
นกัศกึษา ไดดงัตอไปนี้

1) กระบวนงานการรับนักศึกษา
ในการรับนักศึกษาของงานบริการการศึกษา

วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น หลักสูตรระดับปริญญาตรี
(ภาคปกต)ิ จะมขีัน้ตอนดงันีค้อื วทิยาลยัมกีารกำหนดแผน
การรับนักศึกษาในแตละหลักสูตร โดยผานที่ประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร และแจงจำนวนรบันกัศกึษา

ประจำปการศกึษาตอสำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ จาก
นั้นสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจะดำเนินการเปดรับ
สมัครและจัดสอบคัดเลือก หลังจากที่มีการสอบคัดเลือก
แลวสำนกับรหิารและพฒันาวชิาการจะสงรายชือ่ผสูอบผาน
ขอเขยีนใหวทิยาลยัเพือ่ดำเนนิการสอบสมัภาษณ วทิยาลยั
จะดำเนนิการจดัเตรยีมการสอบสมัภาษณ โดยมกีารสงราย
ชื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณไปยังสำนักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ เพื่อทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอง
สัมภาษณ และดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ หลังจากการ
สอบสัมภาษณเสร็จสิ้นแลวนั้น คณะกรรมการสอบ
สมัภาษณพจิารณาผลการสอบพรอมสงไปยงัสำนกับรหิาร
และพฒันาวชิาการ เพือ่ใหประกาศรายชือ่ผมูสีทิธิเ์ขาศกึษา
ตอ

ในสวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัย
จะเปนผูดำเนินการรับนักศึกษาใหม โดยเริ่มตั้งแตการ
กำหนดแผนการรับนักศึกษาใหม การประชาสัมพันธ
หลกัสตูร การกำหนดปฏทินิการรบัสมคัร การดำเนนิการ
สอบคัดเลือกและการสอบสัมภาษณ จนกระทั่งถึง
การประกาศรายชือ่ผมูสีทิธิ ์เขาศกึษาตอ

จากการวเิคราะหกระบวนงานการรบันกัศกึษาใหม
พบวา หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี(ภาคปกต)ิ วทิยาลยัอาศยั
การรบันกัศกึษาโดยผานระบบของมหาวทิยาลยัขอนแกน
ทั้งในระบบโควตาและระบบแอดมินชั่น ซึ่งวิทยาลัยเปน
เพยีงผใูหขอมลูจำนวนรบัเขา เกณฑคะแนนการรบัเขาให
แกสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และวิทยาลัยเปนผู
ดำเนนิการจดัสอบสมัภาษณเทานัน้ ซึง่แตกตางกบัการรบั
นักศึกษาใหมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยวิทยาลัย
จะเปนผดูำเนนิการดวยตนเองทัง้หมด ซึง่สรปุเปนแผนผงั
ของงานดงัตารางที ่1 และตารางที ่2
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ตารางที ่1 กระบวนงานการรบันกัศกึษาหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

   

 

2. 

   

3. 

 

   

4. 

    

5. 

 

   

6. 

           

 

  

7. 

 

 

  

8. 

  

 

  

 

9. 

 

 

 

 

 

10. 

   

 

11. 

 

 

  

12.  

  

1.  

  

2.   

4.   

5.  (1 ) 

6. 

 (2 ) 

3.   

7. 

 

9.  

  

8.   

10.  (1 ) 

11. 

  

12.  



    

ตารางที ่2 กระบวนงานการรบันกัศกึษาหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา

2) กระบวนงานการจดัตารางเรยีน - ตารางสอน
การจัดตารางเรียน-ตารางสอนในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษานั้น สามารถอธิบาย
กระบวนงานไดดงันี้

หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีนกัศกึษาจะตองตรวจ
สอบรายวิชาที่ตองลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษา
นัน้ๆ โดยดไูดจากแผนการเรยีนในคมูอืของนกัศกึษา จาก
นัน้คณะกรรรมการบรหิารหลกัสตูรจะพจิารณาอาจารยผู
สอนในแตละรายวชิา งานบรกิารการศกึษาจะประสานงาน
อาจารยผูสอน เพื่อกำหนดวันเวลาในการจัดตารางเรียน

ตารางสอน และแจงสำนักบริหารวิชาการและพัฒนา
วชิาการเพือ่ขอเปดรายวชิาและกรอกขอมลูตารางเรยีนผาน
โปรแกรมระบบลงทะเบยีน ซึง่นกัศกึษาสามารถตรวจสอบ
รายวชิาทีต่องลงทะเบยีนผานเวบ็ลงทะเบยีนได ซึง่ในการ
จัดตารางเรียน-ตารางสอนนั้น พบวา อาจารยผูสอนที่
วิทยาลัยติดตอประสานงานเพื่อใหเปนอาจารยพิเศษ
สวนใหญเปนอาจารยประจำที่มาจากตางคณะวิชา ไดแก
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร และอาจารยพิเศษจะขอพิจารณา
วันเวลาในรายวิชาที่สังกัดคณะวิชาตนเองกอน  จึง
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จะพจิารณาใหวนัเวลาทีว่างใหกบัวทิยาลยั สงผลใหการจดั
ตารางเรยีน-ตารางสอนระดบัปรญิญาตรขีองวทิยาลยัยงัไม
สามารถระบวุนัเวลาสอนของรายวชิานัน้ๆ ไดในระบบลง
ทะเบียน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยจะเปน
ผูดำเนินการจัดตารางเรียน-ตารางสอน โดยกำหนดเปน
รายวชิาเรยีนทีล่ะรายวชิาแบบ Block Course (เรยีนเสาร-
อาทิตย) คณะกรรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณา
อาจารยผูสอนในแตละรายวิชา งานบริการการศึกษามี
หนาที่ประสานงานอาจารยผูสอนเพื่อกำหนดวัน-เวลาใน
การสอน ระบุหองเรียน และจัดทำตารางเรียนแจกใหกับ
นกัศกึษา ประชาสมัพนัธผานเวบ็ไซด ซึง่ในการจดัตาราง

เรยีน-ตารางสอนหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา นัน้ พบวา
อาจารยผสูอนบางรายวชิาไมสะดวกในวนั-เวลาทีจ่ะสอน
ตามตารางสอน งานบรกิารการศกึษาจงึตองเลือ่นรายวชิา
นัน้ในสปัดาหตอไป นอกจากนัน้ในหนวยบรกิารการศกึษา
นอกสถานทีต่ัง้ 2 แหง ไดแก หนวยบรกิารการศกึษาจงัหวดั
อบุลราชธาน ีและหนวยบรกิารการศกึษาอำเภอหาดใหญ
จงัหวดัสงขลา พบวา มปีญหาในเรือ่งของจำนวนหองเรยีน
สำหรบัการจดัการเรยีนการสอน งานบรกิารการศกึษาแกไข
ปญหาโดยการจัดตารางเรียน-ตารางสอนโดยการสลับ
เปลี่ยนใหนักศึกษาแตละรุนเรียนไมตรงกัน ซึ่งสรุปเปน
แผนผงัของงานดงัตารางที ่3 และตารางที ่4

ตารางที ่3 กระบวนงานการจดัตารางเรยีน -ตารางสอนระดบัปรญิญาตรี
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ตารางที ่4 กระบวนงานการจดัตารางเรยีน -ตารางสอนระดบับณัฑติศกึษา

3) การลงทะเบียน
ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา งานบริการการศึกษาของวิทยาลัยจะเปน
ผูดำเนินการลงทะเบียนใหกับนักศึกษา และนักศึกษา
สามารถดาวนโหลดใบชำระคาลงทะเบียนแบบเหมาจาย
ไดทางเว็บไซดของวิทยาลัย และชำระเงินคาลงทะเบียน
เพื่อจายเงินที่ธนาคาร

หลกัสตูรระดบัปรญิญาตรสีามารถอธบิายขัน้ตอน
การลงทะเบยีน โดยเริม่ตนจากนกัศกึษาตรวจสอบรายวชิา
ที่ตองลงทะเบียนผานระบบเว็บลงทะเบียนสำนักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ จากนั้นดำเนินการยืนยันการลง
ทะเบียนและตรวจสอบผลการลงทะเบียน และพิมพใบ
แจงยอดการชำระเงนิคาลงทะเบยีนเพือ่ชำระเงนิทีธ่นาคาร

ตารางที ่5 กระบวนงานการลงทะเบยีนของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี
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4) การเพิ่ม-ถอนรายวิชา
ขัน้ตอนการเพิม่-ถอนรายวชิานัน้ สำหรบันกัศกึษา

ระดับปริญญาตรี สามารถอธิบายขั้นตอนไดดังนี้ เริ่มตน
จากนกัศกึษาทีป่ระสงคจะลงทะเบยีนเพิม่-ถอน ขอรบัแบบ
ฟอรมเพิม่-ถอนรายวชิาทีง่านบรกิารการศกึษา จากนัน้นกั
ศึกษาใหอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษาใหความเห็น
ชอบในการขอลงทะเบยีนเพิม่หรอืถอนรายวชิา งานบรกิาร
การศกึษาตรวจสอบเวลาเรยีน หนวยกติทีล่งทะเบยีน ซึง่

จะตองไมต่ำกวา 12 หนวยกติ หรอืมากกวา 21 หนวยกติ
แตไมเกนิ 27 หนวยกติ และเสนอคณบดลีงนามใหความ
เห็นชอบเพื่อสงเรื่องตอไปยังสำนักบริหารและพัฒนา
วิชาการเพื่อดำเนินการลงทะเบียนและเก็บหลักฐาน จาก
ขัน้ตอนการเพิม่-ถอนรายวชิาของนกัศกึษา พบวา นกัศกึษา
บางรายไมยืนยันในระบบลงทะเบียนหลังจากดำเนินการ
ลงทะเบยีนเพิม่รายวชิา ทำใหไมปรากฏรายวชิาทีต่องการ
ลงทะเบียนเพิ่ม

ตารางที ่6 กระบวนงานการเพิม่-ถอนรายวชิา

5) กระบวนงานการจัดการเรียน-การสอน
กระบวนงานการจัดการเรียน-การสอนนั้น ในทั้ง

สองหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มี
กระบวนงานการจัดการเรียน-การสอนที่เหมือนกัน คือ
งานบริการการศึกษาเปนผูประสานงานอาจารยผูสอนใน
แตละรายวชิา และสัง่ซือ้หนงัสอืและผลติเอกสารประกอบ

การเรียนการสอน นำขึ้นเว็บวิทยาลัยเพื่อใหนักศึกษา
สามารถดาวนโหลดอานประกอบการเรยีนการสอน จากนัน้
งานบรกิารการศกึษาแจงตารางการใชหองเรยีนแกแมบาน
และฝายโสตทัศนูปกรณ โดยทั้งสองฝายจะเปนผูดูแล
จดัเตรยีมหองเรยีน อปุกรณโสตทศันปูกรณพรอมใชงาน
ซึง่สามารถสรปุเปนแผนผงัของงานดงัตารางที ่7 ดงันี้
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ตารางที ่7 กระบวนงานการจดัการเรยีน-การสอนระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษา

6) กระบวนงานการจัดสอบประเมินความรู
นกัศกึษา

ในกระบวนงานการจัดสอบประเมินความรู
นักศึกษานั้น ทั้งสองหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษามีขั้นตอนเหมือนกัน แตตางกันตรงที่
หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาจะมกีารสอบประเมนิความรู
เพยีง 1 ครัง้ ในขณะทีห่ลกัสตูรระดบัปรญิญาตรจีะมกีาร
สอบประเมนิความร ู2 ครัง้ คอื การสอบกลางภาคและการ
สอบปลายภาค โดยมขีัน้ตอนเริม่ตัง้แต งานบรกิารการศกึษา
จัดตารางสอบประจำภาคการศึกษาตามปฏิทินการสอบ
ของมหาวทิยาลยั  และแตงตัง้คณะกรรมการฝายตางๆ ใน
การดำเนินการจัดสอบ ไดแก คณะกรรมการกลาง
คณะกรรมการคมุสอบ คณะกรรมการผลติขอสอบ พรอมทัง้
ประสานงานและแจงวนัเวลาในการคมุสอบแกคณะกรรมการ

คมุสอบ แจงแมบานในการจดัเตรยีมหองสอบ ประสานงาน
ขอขอสอบกับอาจารยผูสอน เพื่อสงตอใหคณะกรรมการ
ผลติขอสอบ ซึง่ถอืวาเปนความลบั ดำเนนิการเบกิยมืเงนิ
ทดรองจายสำหรบัคาตอบแทนคณะกรรมการฝายตางๆ ใน
การดำเนินการจัดสอบ คณะกรรมการผลิตจัดทำขอสอบ
ตรวจสอบความถูกตอง งานบริการการศึกษาจัดเตรียม
เอกสารทีเ่กีย่วของกบัการดำเนนิการจดัสอบ ไดแก ใบรายชือ่
นักศึกษาเพื่อลงชื่อเขาสอบ กฎ ระเบียบในระหวางการ
สอบ และอำนวยความสะดวกระหวางการจดัสอบ โดยมี
ประธานกรรมการกลางเปนผูอำนวยการสอบ หลังจาก
ดำเนนิการสอบเสรจ็สิน้แลว งานบรกิารการศกึษาจะจดัสง
ขอสอบใหอาจารยผูสอนตรวจขอสอบตอไป ซึ่งสามารถ
สรปุเปนแผนผงัของงานดงัตารางที ่8 ดงันี้
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ตารางที ่8 กระบวนงานการจดัสอบประเมนิความรนูกัศกึษา
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7) การรับรองผลการเรียน
กระบวนงานการรบัรองผลการเรยีน ทัง้ในหลกัสตูร

ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มีรายละเอียด
ขัน้ตอนการรบัรองผลการเรยีน ดงันี ้ เริม่ทีอ่าจารยผสูอน
ประจำรายวชิาสง ผลคะแนนมายงังานบรกิารวชิาการตาม
ปฏทินิกำหนด งานบรกิารการศกึษาสรปุรวบรวมคะแนน
ในแตละรายวชิา เพือ่เสนอขอความเหน็ชอบตอคณะกรรมการ

อำนวยการวทิยาลยั และหลงัจากคณะกรรมการอำนวยการ
วิทยาลัยไดใหความเห็นชอบรับรองผลการเรียนแลว
งานบริการการศึกษาจะนำผลการเรียนสงไปยังสำนัก
บรหิารแลพฒันาวชิาการเพือ่ขึน้เวบ็ในระบบทะเบยีน และ
จากการสมัภาษณเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของ พบวา อาจารยผสูอน
บางทานสงผลคะแนนมายงังานบรกิารวชิาการไมตรงตาม
เวลาทีก่ำหนด

ตารางที ่9 กระบวนงานการรบัรองผลการเรยีน
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ตารางที ่10 กระบวนงานการขอตรวจสอบคะแนน

8) การขอตรวจสอบคะแนน
กระบวนงานการขอตรวจสอบคะแนนสำหรับ

นกัศกึษาทัง้หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี และระดบับณัฑติ
ศึกษา มีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้  เริ่มจากนักศึกษายื่น
คำรองขอตรวจสอบคะแนนโดยใชแบบฟอรมตรวจสอบ
คะแนนทีง่านบรกิารการศกึษากำหนด งานบรกิารการศกึษา
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารคำรองและเสนอ

คณบดีเพื่อพิจารณา หากคณบดีเห็นชอบ งานบริการ
การศึกษาสงคำรองใหอาจารยประจำรายวิชาพิจารณา
ผลคะแนนและสงกลบัมายงังานบรกิารการศกึษา และแจง
ใหนักศึกษาทราบผลคะแนน ในกรณีที่คาคะแนนเปลี่ยน
งานบรกิารการศกึษาจะดำเนนิการรบัรองผลการเรยีนใหม
อีกครั้ง กอนที่จะสงผลการเรียนใหมไปยังสำนักบริหาร
และพัฒนาวิชาการเพื่อแกไขในระบบทะเบียนตอไป
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9) การประมวลผลการศึกษา
กระบวนงานการประมวลผลการศกึษาทัง้ในหลกั

สตูรระดบัปรญิญาตร ีและระดบับณัฑติศกึษามขีัน้ตอน คอื
งานบรกิารการศกึษาแจงอาจารยผสูอนเรือ่งกำหนดเวลาใน
การสงผลการเรียนของนักศึกษา เมื่ออาจารยผูสอนสง
ผลการเรยีนเรยีบรอยแลว งานบรกิารการศกึษา  ทำเรือ่งเบกิ
จายคาตอบแทนอาจารยผูสอน (กรณีอาจารยภายนอก

วิทยาลัย และอาจารยที่มีภาระงานสอนเกินกำหนด) จาก
นั้นงานบริการการศึกษารวบรวมผลการเรียนจากอาจารย
ผสูอนเพือ่ขออนมุตัริบัรองผลการเรยีนจากคณะกรรมการ
อำนวยการวิทยาลัย หลังจากผลการเรียนผานการรับรอง
จากคณะกรรมการอำนวยการวทิยาลยัแลว งานบรกิารการ
ศึกษาจะสงผลการเรียนไปยังสำนักบริหารและพัฒนา
วชิาการเพือ่ขึน้ผลการเรยีนทางเวบ็ระบบทะเบยีน

ตารางที ่11 กระบวนงานการประมวลผลการศกึษา
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 การพฒันากระบวนงานการใหบรกิารแกนกัศกึษาสงักดัวทิยาลยัการปกครองทองถิน่

ตารางที ่12 กระบวนงานการตรวจสอบจบ

10) การตรวจสอบจบ
กระบวนการการตรวจสอบจบของนักศึกษา

วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น สามารถอธิบายขั้นตอนได
ดงันี ้เริม่โดยนกัศกึษายืน่คำรองขอตรวจสอบจบ งานบรกิาร
การศกึษาตรวจสอบใบ คำรองและตรวจสอบคณุสมบตัติาม
โครงสรางหลักสูตรของแตละสาขาวิชาเพื่อเสนอ
คณบดีเพื่อพิจารณา และเสนอไปยังสำนักบริหารและ
พัฒนาวิชาการเพื่อตรวจสอบการลงทะเบียน คาคะแนน

เฉลีย่สะสม ตรวจสอบชือ่ นามสกลุ พรอมสงกลบัคนืมายงั
วทิยาลยั งานบรกิารการศกึษาแกไขขอมลูใหตรงกบัสำนกั
บรหิารและพฒันาวชิาการ และเสนอขอความเหน็ชอบราย
ชือ่นกัศกึษาทีผ่านการตรวจสอบเปนผสูำเรจ็การศกึษาตอ
คณะกรรมการอำนวยการวทิยาลยั จากนัน้งานบรกิารการ
ศึกษาเสนอรายชื่อผูสำเร็จการศึกษาตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อขออนุมัติปริญญา สำนักบริหารแลพัฒนาวิชาการ
ปรบัปรงุสถานภาพเปนสำเรจ็การศกึษา
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11) การลาพักการศึกษา
กระบวนงานการลาพกัการศกึษาสำหรบันกัศกึษา

ในหลักสูตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
มีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้ นักศึกษากรอกและยื่นคำรอง
ขอลาพักการศึกษา งานบริการการศึกษาตรวจสอบความ

ถูกตองในใบคำรองสงใหคณบดีพิจารณา  หลังจาก
คณบดพีจิารณาอนมุตัแิลว งานบรกิารการศกึษาเสนอเรือ่ง
ไปยงัสำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ ซึง่นกัศกึษาสามารถ
ตรวจสอบผลการเปลี่ยนแปลงสถานภาพผานทางเว็บลง
ทะเบียน

ตารางที ่13 กระบวนงานการลาพกัการศกึษา

หลังจากกำหนดกระบวนงานการใหบริการ
นกัศกึษาสงักดัวทิยาลยัการปกครองทองถิน่แลว กจ็ะนำไป
สกูารปฏบิตั ิและมกีารประเมนิผลกระบวนการทีไ่ดพฒันา
ขึน้ใหม โดยจากการประเมนินกัศกึษาตอการใหบรกิารทาง
การศึกษาของบุคลากรวิทยาลัยการปกครองทองถิ่นซึ่ง
ผลการประเมนิ พบวา นกัศกึษามคีวามพงึพอใจอยใูนระดบัดี

สรปุผลการดำเนนิการ
จากการดำเนนิโครงการ "การพฒันากระบวนงาน

การใหบรกิารนกัศกึษาสงักดัวทิยาลยัการปกครองทองถิน่"
สามารถสรุปกระบวนงานการใหบริการนักศึกษาทั้งใน
ระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษา วทิยาลยัการปกครอง
ทองถิน่ ไดดงันี ้1) กระบวนงานการรบันกัศกึษา 2) กระบวน
งานการจัดตารางเรียน-ตารางสอน 3) การลงทะเบียน
4) การเพิม่-ถอนรายวชิา 5) กระบวนงานการจดัการเรยีน -

การสอน 6) กระบวนงานการจัดสอบประเมินความรู
นกัศกึษา 7) การประมวลผลการศกึษา 8) การขอตรวจสอบ
คะแนน 9) การรบัรองผลการเรยีน 10) การตรวจสอบจบ
11) การลาพกัการศกึษา

หลงัจากงานบรกิารวชิาการมกีระบวนงาน ขัน้ตอน
การปฏิบัติงานการใหบริการนักศึกษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแลว พบวา
เจาหนาที่งานบริการการศึกษามีความเขาใจขั้นตอน
การปฏบิตังิานมากขึน้ มกีารทบทวนขัน้ตอนการปฏบิตังิาน
ซึ่งหากเจาหนาที่งานบริการการศึกษาพบปญหาหรือ
ขอติดขัดในกระบวนงาน จะสามารถดำเนินการแกไขใน
แผนผังการไหลของงาน นอกจากนั้นยังมีการติดตาม
ตรวจสอบกระบวนงานจากฝายประกันคุณภาพ วิทยาลัย
การปกครองทองถิน่ เพือ่ชวยใหปรบัปรงุขัน้ตอนการปฏบิตังิาน
การใหบรกิารนกัศกึษาใหมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้
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 การพฒันากระบวนงานการใหบรกิารแกนกัศกึษาสงักดัวทิยาลยัการปกครองทองถิน่

ขอเสนอแนะ
ควรมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ

ตามกระบวนงานที่ไดจัดทำอยางตอเนื่อง  เพื่อดูวา
กระบวนงานที่กำหนดนั้น สามารถดำเนินการไดหรือไม
อยางไร หรือมีอุปสรรคใด อันจะนำไปสูการพัฒนา
ปรบัปรงุกระบวนงานใหมคีณุภาพอยางตอเนือ่งตอไป
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บทคัดยอ

การวิเคราะหการใชวัสดุตอจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป เปนการวิเคราะหเฉพาะ
งบดำเนนิงาน หมวดรายจายคาวสัด ุเทานัน้ โดยมปีระชากรและกลมุตวัอยางทีใ่ชในการศกึษาคอืรายวชิาของสำนกัวชิา
ศกึษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัขอนแกน  จำนวน 20 รายวชิา และมนีกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนประจำปการศกึษา 2553 จำนวน
ทัง้หมด 22,783 คน ผวูจิยัไดนำขอมลูทีเ่ปนจำนวนตวัเลข และหนวยนบัจากใบเบกิวสัดขุองรายการวสัดแุตละประเภท
ในระบบ KKUFMIS ของมหาวทิยาลยัขอนแกน ในปงบประมาณ 2553  (1 ตลุาคม 2552 ถงึ 30 กนัยายน 2553) โดยแยก
ประเภทวสัดทุีใ่ช ไดแก วสัดกุารศกึษา  วสัดสุำนกังาน วสัดไุฟฟาและวทิย ุวสัดคุอมพวิเตอร วสัดกุฬีา วสัดงุานบานและ
งานครวั และวสัดวุทิยาศาสตรและการแพทย เปนตน ผวูจิยัใชสถติใินการวเิคราะหขอมลูโดยใชคอมพวิเตอรโปรแกรม
ทีค่ำนวณทางสถติ ิเปนการวเิคราะหทางสถติพิืน้ฐาน  เชน จำนวน  คาสถติริอยละ และใชเกณฑปนสวนตนทนุ (Cost
Driver) เพือ่คำนวณหาคาใชจายตอจำนวนนกัศกึษา 1 คน

ผลการวเิคราะหคาวสัดปุระเภททีเ่บกิจายและนำไปใชสนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอนมากทีส่ดุคอื คาวสัดุ
สำนกังาน คดิเปนรอยละ 50.22 จำนวนเงนิ  243,486.13 บาท รองลงมา คาวสัดคุอมพวิเตอร  คดิเปนรอยละ 33.21 จำนวน
เงนิ  161,000.80 บาท และคาวสัดกุฬีาคดิเปนรอยละ 7.80 จำนวนเงนิ  37,861.00 บาท ตามลำดบั
ผลการวเิคราะหการปนสวนคาใชจายตอจำนวนนกัศกึษา 1 คน (11.19 บาทตอคน) มากทีส่ดุ คอื รายวชิา 000 133 กฬีา
สขุภาพ สมรรถภาพฯ มจีำนวนนกัศกึษาทีล่งทะเบยีนจรงิ เทากบั 2,339  คน  เมือ่นำผลการวเิคราะหคาใชจายตอจำนวน
นกัศกึษา 1 คน พบวา มจีำนวนนกัศกึษาทีเ่บกิวสัดไุปใชมากกวาลงทะเบยีนจรงิเทากบั  4,852 คน ซึง่มผีลตางทีไ่มคมุ
ทนุตอผลผลติการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิา

ผลการวเิคราะหภารกจิ, แผนงาน, กจิกรรม (Activity) ของสำนกัวชิาศกึษาทัว่ไป ประจำปงบประมาณ 2553 พบวา
ภารกจิทีเ่บกิจายคาวสัดมุากทีส่ดุคอืสนบัสนนุจดัการศกึษา (ผลติบณัฑติ) คอืกลมุภารกจิวชิาการ คดิเปนรอยละ 59.98
ผลการวเิคราะหผลผลติดานการจดัการเรยีนการสอนคาวสัดโุดยแยกประเภททีม่กีารเบกิจายในจำนวนและปรมิาณมากที่
สดุ คอืคา กระดาษ  คดิเปนรอยละ 13.46  จำนวนเงนิ 65,300.00 บาท รองลงมาคอืคาผงหมกึแบบขาวดำ คดิเปนรอยละ
11.14 จำนวนเงนิ 54,040.00 บาท  ตามลำดบั



การวเิคราะหการใชวสัดตุอจำนวนนกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาศกึษาทัว่ไป  มหาวทิยาลยัขอนแกน

Abstract
The analysis used the number of students enrolling in general education courses. A separate analysis of the Cost of
materials only for the samples used in the study of the Office of General Education Khon Kaen University  total of 20
students enrolled for academic year 2010 a total of 22,783 students, the researchers have brought the data into numbers.
Requisition materials and units of each type of material items in KKUFMIS of the Khon Kaen University in fiscal year
2010 (1 October 2012 to 30 Sep 2010) classified types of materials including educational materials. Educational
materials kontorsmateriel  Power and Radio computer Supplies sports material Home and kitchen supplies and
Materials science and medical etc. The use of statistics to analyze data using statistical computer programs. A basic
statistical analysis, such as the amount of the percentage. The criteria used to allocate the cost (Cost Driver) to
calculate the cost per student 1.

Analysis of the materials disbursed and applied to support the teaching and learning the most. The Supplies
50.22 percent , followed by the amount of 243,486.13 baht PC material . 33.21 percent and the amount of 161,000.80
baht material sports 37861.00 amount equal to 7.80 baht, respectively.

Analysis of allocating the cost per student 1 (11.19 baht per person) most subjects 000 133 Sports Performance,
the number of students who actually registered were 2,339 people, but when the results of the cost analysis for each .
student 1 people found that the number of students who withdraw registration materials to more than 4,852 people and
is actually equal to the difference between the breakeven yield management instructional course.
Analysis of mission , program , activity (Activity) of the Bureau of General Education. Fiscal year 2010 found that the
mission is the most advanced and the material support of education (graduates) are the academic mission. 59.98
percent.

Productivity analysis of teaching the material ledger with disbursement in the amount and the volume of paper
equivalent to the amount of 65,300.00 baht 13.46, followed by the monochrome toner. Accounted for 11.14 percent of
the amount of 54,040.00 baht respectively.

คำสำคญั:  วเิคราะห  วสัด ุนกัศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแกน
Keyword: The analysis Material Students Khon Kaen University.

1.บทนำ
การบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพนั้น ปจจัย

หนึ่งที่ทำใหมีผลตอการบริหารทรัพยากรอยางเหมาะสม
มหาวทิยาลยัขอนแกนไดใหความสำคญักบัวชิาศกึษาทัว่ไป
โดยจะเหน็ไดจากประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที่
351/2544) เรือ่งนโยบายการจดัรายวชิาในหมวดวชิาศกึษา
ทั่วไป และที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีมติเกี่ยวกับ
การจดัการศกึษาวชิาศกึษาทัว่ไปไวหลายครัง้ และทายสดุ
ในการประชมุสภามหาวทิยาลยัขอนแกนครัง้ที ่2/2547 เมือ่

วันที่ 25 กุมภาพันธ 2547 ไดมีมติการจัดการวิชาศึกษา
ทัว่ไป ดงันี้

1. ใหกำหนดกรอบรายวชิาศกึษาทัว่ไปในทกุหลกัสตูร
ระดบัปรญิญาตร ีตองสอดคลองกบัปรชัญาและวตัถปุระสงค
ของวชิาศกึษาทัว่ไป

2. ใหพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปใหมี เนื้อหา
เชงิบรูณาการ และจดัเปนรายวชิากลางของมหาวทิยาลยั

3. ใหมหีนวยงานกลางรบัผดิชอบ
จากนโยบายดงักลาว มหาวทิยาลยัขอนแกนจงึได

มีการศึกษาและพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปนวิชา



    

บรูณาการ มเีนือ้หาสอดคลองกบัปรชัญา และไดประกาศใช
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ได
พฒันาขึน้มาจำนวน 22 รายวชิา โดยแบงตามกลมุวชิา คอื
1) กลมุวชิาภาษาองักฤษ 5 รายวชิา 2) กลมุวชิามนษุยศาสตร
และสงัคมศาสตร 11 รายวชิา 3) กลมุคณติศาสตรและวทิยา
ศาสตร 6 รายวชิา สำนกัวชิาศกึษาทัว่ไปไดเริม่มกีารจดัการ
เรยีนการสอนตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2549 เปน
ตนมาจนในป พ.ศ. 2553 ครบ 5 ป ทางสำนกัวชิาศกึษาทัว่
ไปไดมีการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
ขอนแกน (ฉบบัปรบัปรงุใหม พ.ศ. 2553)โดยไดปรบัปรงุ
ใหมีความทันสมัยขึ้นสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่
มหาวทิยาลยัขอนแกนไดมกีารปรบัปรงุใหมตามประกาศ
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 3/2551 ลงวันที่ 4
เมษายน 2551 เรือ่งกรอบคณุลกัษณะบณัฑติ และนโยบาย
หลักดานการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน และให
สอดคลองกบักรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง
ชาต ิพ.ศ.2552 (Thai Qualifications Framework for Higher
Education)(TQF: HEd)จากภารกจิทีม่หาวทิยาลยัขอนแกน
ไดมอบใหมหีนวยงานกลางรบัผดิชอบ สำนกัวชิาศกึษาท
ั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนหนวยงานที่เปดสอนวิชา
ศกึษาทัว่ไปใหกบันกัศกึษาของทกุคณะวชิา โดยมนีกัศกึษา
ทีล่งทะเบยีนเรยีนเปนจำนวนมากในแตภาคการศกึษา สง
ผลใหสำนกัฯ มคีวามตองการใชทรพัยากรเพิม่มากขึน้  และ
ไดรับจัดสรรงบประมาณและเงินรายไดในการบริหาร
จดัการ เพือ่เปนคาใชจายสำหรบัการบรหิารงานในแตละป
ซึง่ในงบประมาณนัน้ไดกำหนดรายจายคาวสัด ุ เพือ่ใชใน
การสนับสนุนดานการเรียนการสอนโดยการจัดหาของ
สำนกัฯ  ซึง่เนนความสำคญัการใชทรพัยากรรวมกนัทัง้ใน
ระดับมหาวิทยาลัยระดับคณะ หนวยงาน (1) โดยการใช
ประโยชนจากทรพัยากรทีม่อียใูหคมุคามากทีส่ดุ จากการ
ศกึษาขอมลูวสัดทุัง้หมดในสำนกัวชิาศกึษาทัว่ไป มจีำนวน
มากกวา 300 รายการ (งบประมาณที่จัดซื้อตั้งแต ปงบ
ประมาณ 2549-2554)  ดงันัน้จำเปนตองทราบการเบกิจาย
วสัดทุีน่ำไปใชในการจดัการเรยีนการสอน เพือ่การควบคมุ
การเบกิจาย และบรหิารการใชวสัดใุหเกดิประโยชนสงูสดุ
และคุมคาที่สุด  ซึ่งจะสงผลใหภาพรวมตอการบริหาร
งบประมาณทีม่ปีระสทิธภิาพ  ผวูจิยัจงึสนใจศกึษาการใช
วัสดุตอจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษา

ทัว่ไป มจีำนวนมากหรอืนอยกวาเมือ่เปรยีบเทยีบกบัวสัดทุี่
ใชไปของปงบประมาณ 2553  เพื่อวิเคราะหการเพิ่มขึ้น
หรอืลดลงการใชวสัดเุมือ่เปรยีบเทยีบกบังบประมาณทีไ่ด
รบั  และนำผลการศกึษามาใชประโยชนในการจดัการเรยีน
การสอนและบรหิารการใชวสัดรุวมถงึการพจิารณาจดัสรร
งบประมาณแตละป เพือ่เปนการวางแผนการใชวสัดอุยางมี
ระบบ ถกูตองตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร ีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม   อีกทั้งยังสามารถ
เปนฐานขอมูลดานการบริหารจัดการทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนสงูสดุตอการบรหิารงบประมาณของมหาวทิยาลยั
ขอนแกนในอนาคตตอไป

2. คำถามการวจิยั
การใชวัสดุตอจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

รายวิชาศึกษาทั่วไป มีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลง แยกการ
วเิคราะหเปนประเภทรายจายคาวสัดุ

3. วตัถปุระสงคของการวจิยั
เพื่อวิเคราะหการใชวัสดุตอจำนวนนักศึกษาที่ลง

ทะเบยีนเรยีนรายวชิาศกึษาทัว่ไป

4. ขอบเขตการศกึษา
ศึกษาจากระบบฐานขอมูลการรับเขาและเบิกจาย

วสัด ุในระบบ KKUFMIS ตอการจดัการเรยีนการสอนราย
วชิาศกึษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัขอนแกน  จำนวน 20 รายวชิา

5. วธิดีำเนนิงาน
ประชากรและกลมุตวัอยางทีใ่ชในการศกึษาคอืวสัดุ

ทีน่ำไปใชในการเรยีนการสอน จำนวนรายวชิาทีเ่ปดสอน
ในหลกัสตูร พ.ศ.2548 จำนวน 20 รายวชิา และมนีกัศกึษา
ทีล่งทะเบยีนเรยีนทัง้สิน้จำนวน 20 รายวชิา

จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษา
ทัว่ไป ประจำปการศกึษา 2553 จำนวน 20 รายวชิา มจีำนวน
ทัง้หมด 22,783 คน  ผวูจิยัไดนำขอมลูทีเ่ปนจำนวนตวัเลข



การวเิคราะหการใชวสัดตุอจำนวนนกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาศกึษาทัว่ไป  มหาวทิยาลยัขอนแกน

และหนวยนับของรายการวัสดุแตละประเภทจากฐาน
ขอมลูในระบบ KKUFMIS ของมหาวทิยาลยัขอนแกน ใน
ปงบประมาณ 2553 (2) (1 ต.ค.2552 ถึง 30 ก.ย.2553
ประกอบไปดวยวสัดปุระเภทตางๆ ดงันี้

1. วสัดกุารศกึษา
2. วสัดสุำนกังาน
3. วสัดไุฟฟาและวทิยุ
4. วสัดคุอมพวิเตอร
5. วสัดกุฬีา
6. วสัดงุานบานและงานครวั
7. วสัดวุทิยาศาสตรและการแพทย
โดยใชขอมลูเปนจำนวนตวัเลขจากทะเบยีนคมุใบ

เบกิ ใบจายวสัดแุตละประเภท มาวเิคราะหเปรยีบเทยีบการ
เบิก และจายวัสดุที่บุคลากรเบิกวัสดุไปใชสนับสนุนการ
จดัการเรยีนการสอนทัง้ 20 รายวชิา

การเกบ็รวบรวมขอมลู
ผวูจิยัใชบนัทกึแสดงรายการรบัวสัด ุและจายวสัดุ

ซึ่งเก็บรวบรวมไวในฐานขอมูลในระบบ KKUFMIS
มหาวิทยาลัยขอนแกน และใชจำนวนตัวเลข ปริมาณ
หนวยนับ ราคาตอหนวย ของรายการวัสดุแตละประเภท
ทำการวเิคราะหผลเปนคาสถติริอยละ และคดิเปนจำนวน
เงนิของคาวสัดตุอจำนวนรายวชิาทีเ่บกิและจายวสัดแุตละ
ครัง้ตามทะเบยีนคมุวสัด ุ โดยแยกจำนวนรายวชิาทัง้หมด
20 รายวชิา

การวเิคราะหขอมลู
ใชการวเิคราะหขอมลู เชน จำนวนตวัเลข  คารอย

ละ ทีเ่บกิจายวสัดตุอการจดัการเรยีนการสอนทัง้ 20 รายวชิา
และใชเกณฑปนสวนตนทนุ (Cost Driver) โดยวธิขีองดวง
มณ ี โกมารทตั (3) ในการวเิคราะหคาตนทนุผลผลติ ดงันี้

ใชหลกัการบญัชตีนทนุรายกจิกรรมตามมาตรฐาน
ของกรมบญัชกีลาง โดยวธิขีองประวติร นลิสวุรรณากลุ (4)
โดยศึกษาขอมูลการวิเคราะหตนทุนตอผลผลิตของนัก
ศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ดงันี้

1. การกำหนดกจิกรรมหลกั (Functional Activities)
ประกอบดวยกจิกรรมตามภารกจิ 4 ดาน คอื การจดัการเรยีน
การสอน การวจิยั การบรกิารวชิาการ การทำนบุำรงุศลิป
วฒันธรรม

2. ผลผลิต (Output) จากกิจกรรมหลักคือการ
จดัการเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารวชิาการ การทำนุ
บำรงุศลิปวฒันธรรม

3. เกณฑการปนสวนตนทนุ (Cost Driver)เกณฑ
การปนสวนคาใชจายหนวยงานหลกัใหกบักจิกรรมหลกั

เนื่องจากหนวยงานมีกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม มี
จำนวนนกัศกึษา บคุลากรและรายวชิาทีน่กัศกึษาจะตองลง
ทะเบยีนเรยีน ทัง้หมด 20 รายวชิา จงึตองปนสวนตนทนุ
ใหกจิกรรมหลกั โดยใชเกณฑการปนสวนจากงบประมาณ
ทีร่ายรบัในแตละหมวดรายจาย ซึง่ผวิูจยัใชหมวดรายจายคา
วสัดตุอการจดัการเรยีนการสอนทัง้หมด 20 รายวชิา  ไดโดย
อาศยัการประมาณอยางมหีลกัเกณฑ เชน คาวสัดสุำนกังาน
ใชไป คาถายเอกสาร

ผูวิจัยใชการวิเคราะหและระบุตัวผลักดันตนทุน
กจิกรรม (Cost Driver) ขอมลูตนทนุจะมปีระโยชนมากขึน้
ถาจะตองมีการวิเคราะหสาเหตุสำคัญที่ทำใหตนทุนของ
กิจการนั้นเปลี่ยนแปลง ลักษณะตนทุนตอหนวยของตัว
ผลักดันตนทุน ซึ่งนอกจากจะใชเปนฐานในการคำนวณ
ตนทนุผลผลติผานกจิกรรมตางๆ แลว ยงัเปนขอมลูสำคญั
สำหรบัใหผบูรหิารใชในการวดัผลการปฏบิตังิาน และใช
เปนแนวทางในการควบคมุหรอืลดตนทนุของงบประมาณ
คาวสัดใุนปงบประมาณถดัไป

ดงันัน้ ไดคดิการคำนวณตนทนุกจิกรรมตอหนวย
ของคาใชจายในการเบกิวสัดไุปใชในการจดัการเรยีนการสอน

รายละเอยีดกจิกรรม หมายถึง  ประเภทวัสดุ มี
ทัง้หมด 8 ประเภท

ตวัผลักดนัตนทนุ หมายถงึ จำนวนนกัศกึษาระดบั
ปรญิญาตรทีีล่งทะเบยีน รายวชิาศกึษาทัว่ไป 20 รายวชิา

อัตราตนทุนกิจกรรมตอหนวยของตัวผลักดัน
ตนทนุ หมายถงึ จำนวนเงนิคาวสัด ุป 2553 ทัง้หมด คณู
ดวย จำนวนนกัศกึษาทัง้หมด หารดวยรายวชิาทีล่งทะเบยีน
เรยีน 20 วชิา



    

11.19* บาท ตอรายวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีน 20 รายวชิา

คาใชจายตอจำนวนนกัศกึษา 1 คน  =

คาใชจายตอจำนวนนกัศกึษา 1 คน  =

แทนคา
งบประมาณคาวสัดทุัง้หมดป 2553

จำนวนนกัศกึษาทัง้หมดที่
ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาศกึษาทัว่ไป

255,000 บาท
22,783 คน

คาใชจายตอจำนวนนกัศกึษา 1 คน  =

*เปนการใชอตัราสวนคดิเฉพาะงบดำเนนิงาน ในสวนของคาวสัดเุทานัน้ คาใชจายตอจำนวนนกัศกึษา 1 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีน จำนวน 20
รายวชิาของสำนกัวชิาศกึษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัขอนแกน  ประจำปงบประมาณ 2553

5. ผลการวจิยั
1. ผลการวเิคราะหการเบกิวสัดแุตละประเภทไปใชในการ
เรียนการสอนแยกตามกลุมวัสดุ

การเบิกวัสดุไปใชในการเรียนการสอนแยกตาม
กลมุวสัด ุและจำนวนทีเ่บกิในแตละครัง้ แยกวเิคราะหตาม
ประเภทวสัด ุคอืวสัดสุำนกังาน วสัดกุารศกึษา วสัดไุฟฟา
และวิทยุ วัสดุคอมพิวเตอร วัสดุโฆษณาและการเผยแพร
วสัดงุานบานงานครวั

ผลการศกึษา พบวา วสัดปุระเภททีเ่บกิไปใชตอการ
จดัการเรยีนการสอนมากทีส่ดุคอื วสัดสุำนกังาน จำนวน
เงิน  243,486.13 บาท ประเภทวัสดุที่เบิกมากที่สุดคือ
กระดาษ รองลงมา วัสดุคอมพิวเตอร จำนวนเงิน
161,000.80 บาท ประเภททีเ่บกิมากทีส่ดุคอืผงหมกึแบบขาว
ดำ  วสัดกุฬีา  จำนวนเงนิ  37,861.00 บาท ประเภททีเ่บกิ
มากที่สุดคือ ลูกแบดมินตัน   และวัสดุงานบานงานครัว
จำนวนเงนิ 16,227 บาท  ประเภททีเ่บกิมากทีส่ดุคอื น้ำดืม่
ตามลำดบั

2. ผลการวิเคราะหการปนสวนคาใชจายตอจำนวนนัก
ศึกษา 1 คน ที่เบิกวัสดุไปใชสำหรับการจัดการเรียนการ
สอน รายวิชาศึกษาทั่วไป

ผลการวิเคราะหการปนสวนคาใชจายตอ
จำนวนนกัศกึษา 1 คน (11.19 บาทตอคน) มากทีส่ดุ คอื ราย
วชิา 000 133 กฬีา สขุภาพ สมรรถภาพฯ มจีำนวนนกัศกึษา
ทีล่งทะเบยีนจรงิ เทากบัจำนวน 2,339  คน  ผลการวเิคราะห
คาใชจายตอนกัศกึษา 1 คน พบวา มจีำนวนนกัศกึษาทีเ่บกิ
วสัดไุปใชมากกวานกัศกึษาทีล่งทะเบยีนจรงิเทากบั จำนวน
4,852 คน ซึง่มผีลตางทีไ่มคมุทนุตอผลผลติการจดัการเรยีน
การสอน รองลงมาคอืรายวชิา 000 142 คณุคาชวีติ มจีำนวน
นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนจรงิ เทากบัจำนวน 415 คน  ผลการ
วิเคราะหคาใชจายตอนักศึกษา 1 คน พบวา มีจำนวน
นกัศกึษาทีเ่บกิวสัดไุปใชมากกวานกัศกึษาทีล่งทะเบยีนจรงิ
เทากบัจำนวน 1,043 คน ซึง่มผีลตางทีไ่มคมุทนุตอผลผลติ
การจดัการเรยีนการสอน ในรายวชิาดงักลาวมกีารแบงกลมุ
ทำกจิกรรมหลายกลมุ และในแตละกลมุใชวสัดทุีแ่ตกตาง
กนั ทำใหมกีารเบกิจายวสัดซุ้ำซอนกบัประเภทวสัดทุีจ่ายจรงิ
(ดตูารางที ่1)



การวเิคราะหการใชวสัดตุอจำนวนนกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาศกึษาทัว่ไป  มหาวทิยาลยัขอนแกน

ตารางที ่ 1 จำนวน รอยละ การปนสวนคาใชจายตอจำนวนนกัศกึษา 1 คน (11.19 บาทตอคน) ทีเ่บกิวสัดไุปใชสำหรบั
การจดัการเรยีนการสอน รายวชิาศกึษาทัว่ไป

** เบกิวสัดไุปใชมากกวาคาใชจายตอจำนวนนกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนจรงิ

รายวิชาที่เปดสอน จํานวนเงิน 
ปนสวนคาใชจายตอ
จํานวนนักศึกษา 1 คน 

(11.19 บาทตอคน)

จํานวนนักศึกษา
ท่ีลงทะเบียนจริง 

 
รอยละ 

000 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 454.55   41 คน 855 0.55
000 130 ทักษะการรูการสนเทศ 2,768.00 247 คน 2,568 3.32
000 132 สุนทรียะกับชีวิต 6,973.49 623 คน 1,016 8.38
000 133 กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพฯ 54,301.00 4,852 คน 2,339 **65.22
000 142 คุณคาชีวิต 11,673.98 1,043 คน 415 **14.02
000 152 การจัดการความขัดแยงเบื้องตน 449.00 40.13 คน 302 0.54
000 162 ชีวิตกับเทคโนโลย ี 6,434.50 575 คน 1,028 7.73
000 163 ชีวิตกับเอกภพ 102.00 9  คน 395 0.12
000 164 ชีวิตกับพลังงาน 102.00 9  คน 591 0.12

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 83,258.52   100.00

ภาพที ่ 1 กราฟแสดงจำนวนเงนิคาวสัดตุอจำนวนรายวชิาทีเ่บกิจายวสัดไุปใชในการจดัการเรยีนการสอน



    

3.  ผลการวเิคราะหผลผลติดานการจดัการเรยีนการสอน
สำนกัวชิาศกึษาทัว่ไปประจำป งบประมาณ 2553

ผลการศกึษาภารกจิ / แผนงาน/กจิกรรม (Activity)
ของสำนักฯ ปงบประมาณ 2553 เมื่อเปรียบเทียบกับ

จำนวนเงนิทีเ่บกิวสัดไุปใชพบวา ภารกจิทีใ่ชวสัดมุากทีส่ดุ
คือสนับสนุนจัดการศึกษา(ผลิตบัณฑิต) (กลุมภารกิจ
วชิาการ) คดิเปนรอยละ 59.98 ดตูารางที ่2

ตารางที ่ 2 สรปุภาพรวม จำนวน คารอยละ การวเิคราะหผลผลติดานการจดัการเรยีนการสอน สำนกัวชิาศกึษาทัว่ไป
ประจำปงบประมาณ 2553
ภารกิจ / แผนงาน/กิจกรรม (Activity) จํานวนเงินที่ใช รอยละ 

สนับสนุนการผลิตบัณฑิต (กลุมภารกิจบริหารและแผนฯ) 98,695.51 21.71 
สนับสนุนจัดการศึกษา(ผลิตบัณฑิต) (กลุมภารกิจวิชาการ) 272,670.76 59.98 
สนับสนุน วิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
แยกรายวิชา 20 รายวิชา 

83,258.52 18.31 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 454,624.79 100.00 

ภาพที ่2 กราฟแสดงภาพรวม จำนวน คารอยละ  การวเิคราะหผลผลติดานการจดัการเรยีนการสอน สำนกัวชิาศกึษาทัว่ไป
ประจำปงบประมาณ 2553

4.  ผลการวิเคราะหผลผลิตดานการจัดการเรียนการสอน
คาวัสดุที่มีการเบิกจายปริมาณที่มากที่สุด  ประจำป
งบประมาณ 2553

ผลการวิเคราะหผลผลิตดานการจัดการเรียนการ
สอน จำนวนวสัดทุีม่กีารเบกิจายไปใชปรมิาณทีม่ากทีส่ดุ

ประจำปงบประมาณ 2553 พบวา ประเภทวสัดทุีเ่บกิใชมาก
ทีส่ดุคอื กระดาษ คดิเปนเงนิ 65,300.00 บาท รองลงมาคอื
ผงหมกึพมิพขาวดำ HP Laser (12A) คดิเปนเงนิ 54,040.00
บาท ตามลำดบั



การวเิคราะหการใชวสัดตุอจำนวนนกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาศกึษาทัว่ไป  มหาวทิยาลยัขอนแกน

ตารางที ่3 สรปุ จำนวน ปรมิาณทีเ่บกิวสัดไุปใชโดยแยกประเภทวสัดุ

ประเภทวัสดุ ปริมาณที่เบิก ราคา จํานวนเงิน 
กระดาษ 1,740 5.00 65,300.00 
ปากกาลูกลื่น 22 2.00 8,664.00 
ผงหมึกแบบขาวดํา HP Laser (12A) 28 1 ,930.00 54,040.00 
ผงหมึกแบบขาวดํา HP Laser (1600, 2600 2605 6000A) 16 2,595.00 41,520.00 
ผงหมึกแบบขาวดํา HP Laser (35A) 8 1,980.00 15,840.00 

ภาพที ่3 กราฟแสดงการเพิม่ขึน้และลดลงผลผลติดานการจดัการเรยีนการสอนตอจำนวนวสัดทุีเ่บกิจาย

6. อภปิรายผล
6.1 ผลการวิเคราะหการเบิกวัสดุแตละประเภท

การเบิกวัสดุไปใชในการเรียนการสอนแยกตาม
กลมุวสัด ุและจำนวนทีเ่บกิในแตละครัง้ แยกวเิคราะหตาม
กลมุวสัด ุคอื วสัดสุำนกังาน วสัดกุารศกึษา วสัดไุฟฟาและ
วทิย ุวสัดคุอมพวิเตอร วสัดโุฆษณาและการเผยแพร วสัดุ
งานบานงานครวั

ผลการศกึษา พบวา วสัดปุระเภททีเ่บกิไปใชตอการ
จดัการเรยีนการสอนมากทีส่ดุคอื วสัดสุำนกังาน จำนวน
เงนิ  243,486.13 บาท รองลงมา วสัดคุอมพวิเตอร จำนวน
เงนิ  161,000.80 บาท และวสัดกุฬีาจำนวนเงนิ 37,861.00
บาท ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัของ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม
(5) ไดวิจัยเรื่องการวิเคราะหคาใชจายงบดำเนินงาน (คา
ตอบแทน ใชสอย วสัด)ุ และการเบกิใชวสัด ุสำนกัทะเบยีน
และประมวลผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2548–2549 (5) โดย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหคาใชจาย
งบดำเนนิงาน หมวดคาตอบแทน คาใชสอย  และคาวสัดุ
งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย และศึกษาการเบิกใช
วสัดขุองฝายตางๆ  ในสำนกัทะเบยีนและประมวลผล  ปงบ
ประมาณ  พ.ศ. 2548–2549  โดยรวบรวมขอมลูการใชจาย
งบประมาณจากทะเบียน คุมยอดเงิน  ฎีกาเบิกเงิน  และ
รายละเอียดประกอบการเบิกจายงบประมาณเงินรายได
มหาวทิยาลยั  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2548 – 2549 และ
รวบรวมขอมลูการเบกิใชวสัดขุองฝายตางๆ จากบญัชคีมุ
วสัด ุประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2548 – 2549 วเิคราะหขอมลู
โดยใชคาสถติริอยละ  ซึง่ผลการวจิยัการใชจายงบประมาณ
พบวา ป พ.ศ.2548–2549 มีการเบิกจายงบประมาณ
งบดำเนนิงาน หมวดคาใชสอย มากทีส่ดุ รองลงมาไดแก คา
วัสดุ สวนคาตอบแทน มีการเบิกจายนอยที่สุด ประเด็น
สำคัญของงานวิจัยที่สอดคลองมากที่สุด คือ การเบิกจาย
งบประมาณหมวดคาวสัด ุพบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2548



    

มีการเบิกจายมากที่สุด คือ คาวัสดุไฟฟา/วิทยุ รองลงมา
ไดแก วัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร สวนปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2549 มกีารเบกิจายมากทีส่ดุ คอื คาวสัดสุำนกั
งาน รองลงมา ไดแก วสัดคุอมพวิเตอร และวสัดไุฟฟา/วทิยุ
เมื่อพิจารณาการเบิกจายคาวัสดุจำแนกตามฝาย พบวา
สำนกังานเลขานกุาร มกีารเบกิจายคาวสัด ุมากทีส่ดุ
6.2  ผลการวิเคราะหคาวัสดุที่เบิกวัสดุไปใชสำหรับการ
จัดการเรียนการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป

ผลการศกึษา พบวา วสัดทุีเ่บกิไปใชตอการเรยีนการ
สอนรายวชิา 000 111 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร คอื วสัดุ
สำนกังาน ไดแก ปากกาเมจกิ คดิเปนรอยละ 38.84 รองลง
มาคอื แฟมขนาดใหญ คดิเปนรอยละ 33.66 และ กระดาษป
รฟุแผนใหญ คดิเปนรอยละ 27.55 ตามลำดบั  รายวชิา 000
130 ทกัษะการรสูารสนเทศคอื วสัดคุอมพวิเตอร ไดแก หมกึ
พิมพ HP (35A)คิดเปนรอยละ 71.53 รองลงมาคือ วัสดุ
สำนกังาน ไดแก กระดาษ เอ 4 ขนาด 80 แกรม คดิเปนรอย
ละ 18.42 ตามลำดบั รายวชิา 000 132 ชวีติกบัสนุทรยีะ คอื
วสัดสุำนกังาน ไดแก กระดาษ 100 ปอนด  คดิเปนรอยละ
64.53 รองลงมาคอื กระดาษ เอ 4 ขนาด 80 แกรม คดิเปน
รอยละ 14.63 ตามลำดบั รายวชิา 000 133  กฬีา สขุภาพ
สมรรถภาพและการพฒันาคณุภาพชวีติคอื วสัดกุฬีา ไดแก
ลกูแบดมนิตนั  คดิเปนรอยละ 26.41 รองลงมาคอื วสัดวุทิยา
ศาสตรและการแพทย ไดแก เขม็ขดั(รดัดงึ) คดิเปนรอยละ
76.03 ตามลำดบั รายวชิา 000 142  คณุคาชวีติ คอื วสัดสุำนกั
งาน ไดแก กระดาษ เอ 4 ขนาด 80 แกรม คดิเปนรอยละ
13.11 ทีเ่ยบ็กระดาษพรอมทีแ่ซะ NO.8 คดิเปนรอยละ 11.39
รองลงมาคอื วสัดวุทิยาศาสตรและการแพทย ไดแก น้ำยา
ฆาเชือ้ สำหรบัลางหองน้ำภายในวดัเขาคายในรายวชิา คดิ
เปนรอยละ 10.90 ตามลำดบั รายวชิา 000 152 การจดัการ
ความขดัแยงเบือ้งตน  คอื วสัดสุำนกังาน ไดแก กระดาษ
เอ 4 ขนาด 80 แกรม คดิเปนรอยละ 45.43 รองลงมาคอื วสัดุ
คอมพวิเตอร ไดแก แผน CD-R  คดิเปนรอยละ 37.86 ตาม
ลำดบั   รายวชิา 000 162  ชวีติกบัเทคโนโลย ี  คอื วสัดุ
คอมพวิเตอร ไดแก Handy drive 2GB คดิเปนรอยละ 92.92
รองลงมาคอื วสัดสุำนกังาน ไดแก แฟมสอดแบบกระดมุปด
คดิเปนรอยละ 6.71 ตามลำดบั รายวชิา 000 163 ชวีติกบั
เอกภพ  คอืวสัดสุำนกังาน ไดแก กระดาษ เอ 4 ขนาด 80

แกรม คดิเปนรอยละ 83.33 และรายวชิา 000 164  ชวีติกบั
พลงังาน คอื วสัดสุำนกังาน ไดแก กระดาษ เอ 4 ขนาด 80
แกรม คดิเปนรอยละ 100.00  ตามลำดบั
6.3 ผลการวิเคราะหการปนสวนคาใชจายตอจำนวน
นักศึกษา 1 คน (11.19 บาทตอคน) ที่เบิกวัสดุใชในการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาที่เปดสอน

ผลการวิเคราะหการปนสวนคาใชจายตอจำนวน
นกัศกึษา 1 คน (11.19 บาทตอคน) มากทีส่ดุ คอื รายวชิา
000 133 กฬีา สขุภาพ สมรรถภาพฯ มจีำนวนนกัศกึษาที่
ลงทะเบยีนจรงิ เทากบัจำนวน 2,339  คน แตเมือ่นำผลการ
วิเคราะหคาใชจายตอนักศึกษา 1 คน พบวา มีจำนวน
นักศึกษาที่เบิกวัสดุไปใชซ้ำซอนกับกิจกรรมกลุมในราย
วชิาทีเ่พิม่ขึน้เทากบัจำนวน 4,852 คน ซึง่มผีลตางทีไ่มคมุ
ทนุตอผลผลติการจดัการเรยีนการสอน รองลงมาคอืรายวชิา
000 142 คณุคาชวีติ มจีำนวนนกัศกึษาทีล่งทะเบยีนจรงิ เทา
กบัจำนวน  415 คน  แตเมือ่นำผลการวเิคราะหคาใชจายตอ
นกัศกึษา 1 คน พบวา มจีำนวนนกัศกึษาทีเ่บกิวสัดไุปใชใน
กจิกรรมและโครงการเพิม่ขึน้เทากบัจำนวน 1,043 คน ซึง่
มผีลตางทีไ่มคมุทนุตอผลผลติการจดัการเรยีนการสอน
6.4  ผลการวเิคราะหภารกจิ แผนงาน กจิกรรมของสำนกั
วิชาศึกษาทั่วไป เบิกวัสดุใชในการจัดการเรียนการสอน
ของสำนกัวชิาศกึษาทัว่ไปประจำป งบประมาณ 2553

ผลการศกึษาภารกจิ / แผนงาน/กจิกรรม (Activity)
ของสำนกัฯ ปงบประมาณ 2553 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัจำนวน
เงนิทีเ่บกิวสัดไุปใชพบวา ภารกจิทีใ่ชวสัดมุากทีส่ดุคอืสนบั
สนนุจดัการศกึษา(ผลติบณัฑติ) (กลมุภารกจิวชิาการ) คดิ
เปนรอยละ 59.98
6.5 ผลการวิเคราะหผลผลิตดานการจัดการเรียนการ
สอนเปรียบเทียบจำนวนวัสดุที่มีการเบิกจายใชปริมาณที่
มากทีส่ดุ  ประจำปงบประมาณ 2553

ผลการศกึษาการการวเิคราะหผลผลติดานการจดัการ
เรียนการสอนเปรียบเทียบจำนวนวัสดุที่มีการเบิกจายใช
ปริมาณที่มากที่สุด  ประจำปงบประมาณ 2553 พบวา
ประเภทวัสดุที่เบิกใชมากที่สุดคือ กระดาษ คิดเปนเงิน
65,300.00 บาท รองลงมาคอื ผงหมกึแบบขาวดำ HP Laser
(12A) คดิเปนเงนิ 54,040.00 บาท ตามลำดบั



การวเิคราะหการใชวสัดตุอจำนวนนกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาศกึษาทัว่ไป  มหาวทิยาลยัขอนแกน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย
1.1  งบประมาณทีต่ัง้ไวสำหรบังบดำเนนิงานทีเ่ปน

หมวดรายจายวัสดุจะมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ควรมีการ
กำหนดภารกิจ แผนงาน โครงการที่ดำเนินการตามแผน
ยทุธศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน

1.2 งบประมาณที่ไมสามารถวิเคราะหไดจากการ
เบิกจายวัสดุที่ซ้ำซอนของการเบิกวัสดุไปใชในโครงการ
และกจิกรรมสำหรบัการจดัการเรยีนการสอน ควรมรีะบบ
การตดิตามสามารถควบคมุรายการวสัดบุางประเภทได และ
มนีโยบายชดัเจนในการกำหนดงบประมาณสำหรบัการจดั
กจิกรรมในรายวชิาทีม่กีารใชวสัดเุพิม่ขึน้จากงบประมาณที่
ไดรบัจดัสรร  เพือ่ใหเกดิความคมุคา คมุทนุตอผลผลติใน
การใชทรพัยากร

ขอเสนอแนะในการทำวจิยัครัง้ตอไป
การวเิคราะหคาใชจายงบดำเนนิงาน (คาตอบแทน

ใชสอย วสัด)ุ และการเบกิใชวสัดตุอการผลติบณัฑติ ของ
สำนกัวชิาศกึษาทัว่ไป  มหาวทิยาลยัขอนแกน

7. กติตกิรรมประกาศ
ขอขอบคุณสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย

ขอนแกน ทีใ่หทนุสนบัสนนุการวจิยัครัง้นี้
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การพฒันาระบบบตัรควิตนทนุต่ำโดยประยกุตใช Open Source Software
กรณศีกึษา: โรงพยาบาลแมสะเรยีง

     

ในบทความนี ้ผเูขยีนขอนำเสนองานเขยีนแบบอานสบายๆ วาดวยหวัขอทีเ่ริม่เปนทีก่ลาวขาน เริม่มกีารทำวจิยั
มกีารนำมาพฒันาองคกรระยะหนึง่แลว นัน่คอืเรือ่งความสขุ (Happiness) ในสวนของมหาวทิยาลยัขอนแกนเอง ผเูขยีน
ไดเริ่มเอาแนวคิดเรื่องความสุข (Happiness)  โดยไดเริ่มชักชวนนักศึกษานำเอาแนวคิดนี้เอาไปพัฒนาผสมผสานกับ
Appreciative Inquiry (AI) ซึง่คอืแนวทางการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร (Action Research) ทีส่ามารถนำมาใชเปนระเบยีบวธิี
วจิยัขอ R2R และการวจิยัสถาบนัได  โดยในบทความนีผ้เูขยีนขอกลาวถงึ AI จากนัน้จะเปนการเลาถงึวธิคีดิเรือ่งความ
สุข จากนั้นจะสาธิตวิธีการวิจัยเรื่องความสุข โดยทำในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่เขาใจงาย
สามารถเอาไปประยกุตทำไดจรงิ และผเูขยีนขออนญุาตใชภาษางายๆ ในการนำเสนอ เริม่เลยนะครบั

ผมสอน Appreciative Inquiry (AI) ซึง่คอืกระบวนการคนหาสิง่ดีๆ  รวมกนั โดยเชือ่วาทกุสิง่ ทกุอยาง ทกุระบบ
ทกุคน มเีรือ่งราวดีๆ  ซอนเรนอยเูสมอ

ดอูะไรคลายๆ คดิบวกไหมครบั จรงิๆ แลว AI ตอยอดมาจากจติวทิยาบวก (Positive Psychology ) และในการ
สอน AI ทกุครัง้ ผมจะสอนพืน้ฐานทฤษฎ ี Positive Psychology ดวย กค็อืเลาใหฟงนัน่แหละ แตถามเีวลายาวหนอย

ผมกจ็ะสอนแบบ Workshop ครบั ผมกจ็ะประยกุต
หลกัของ Happy 8 หรอืความสขุแปดประการมาสอน
(หรอืบางครัง้เราเรยีกวา Happy Workplace)

หลกัการของ AI คอืเราเชือ่วาทกุคนมคีวามสขุ มี
เรื่องราวดีๆ ที่สามารถแบงปนกันได วิธีการของ
ผมไมไดเนนการเชญิ ผมูปีระสบการณความสขุ ใน
รปูแบบตางๆ มาบรรยายนะครบั ไมไดเอาวธิกีารของ
ใครจากภายนอกองคกรของผเูรยีนมาใช หากแตใช
วธิกีารถามคำถามแบบ AI เพือ่ดงึเรือ่งเลาความสขุทกุ
คนออกมา  แลวตอยอดเปนกจิกรรมทำตอไปเลย

Cr: http://www.smh.com.au/news/technology/biztech/google-named-
australias-best-place-to-work/2009/04/29/1240982266605.html

Happy 8 คอืความสขุแปดประการครบั ผมยกตวัอยางงายๆ เชน เรือ่ง Happy Money นีเ่ปนเรือ่งโลกแตก ทีห่ลาย
องคกรไมไดพดูถงึครบั บางโรงงานผมไปทำ AI Happy 8 กไ็ดเรือ่งครบั ตกใจคนงานจำนวนมาก มากจรงิๆ เปนเหยือ่
ของหนีน้อกระบบ ครบั พอถามวา ชวยเลาประสบการณทีด่ทีีส่ดุ ตอนทีค่ณุมาความสขุเกีย่วกบัเงนิ จะไดคำตอบเชน ใช
หนีห้มด ผมจะโยงตอ ใครเปนไอดอล  เรือ่งความสขุดานการเงนิ ในทีน่ัน้กม็กัจะมใีครสกัคน เชน มพีีห่วัหนาคนหนึง่
ในโรงงานทีผ่มไปมา ปรากฏวาเปนตวัอยางของคนสชูวีติ สามพีกิารทำงานไมได เปนหนีน้อกระบบ แลวใชหมด ผมก็
เชญิมาเลาครบั ปรากฏวา ขอโทษ พีแ่กเลายงักบัคนจบ MBA ดานการเงนิ (ผมจบสาขานีใ้นระดบัปรญิญาโท)

R2R Happiness
ดร.ภญิโญ รตันาพนัธ1ุ*

1อาจารยประจำ วทิยาลยับณัฑติศกึษาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแกน
*Correspondent author: rpinyo@kku.ac.th



    

Cr: http://lolitationgson.wordpress.com/2010/04/11/
blog-post-15/

"มนัตองแบงหนี ้ตองไปเจรจา เอาตรงนีไ้ปใชตรงนี.้..." ทีส่ดุ
เรากเ็ชญิไอดอลทานนีเ้ปน "ปราชญโรงงานดานการเงนิ" ใหเขาเปน
คนใหคำปรกึษาเพือ่นๆ ทีต่ดิหนีอ้ยู

ลาสดุประทบัใจมากๆ สอนป.โท MBA  มนีกัศกึษาทานหนึง่
มีคุณพอคุณแมเปนชาวนา ผมไมแปลกใจวาทำไมจึงมีลูกที่เรียน
MBA ได เขาเลาวา "คณุแมดมีากคะ พอทำนาไดแลว แมจะขอตงัค
พอสวนหนึง่ หกัไวเลย แลวขึน้รถมากรงุเทพ เพือ่ซือ้ทองเกบ็ไว"

เอาแคความรเูรือ่งการเงนิ ทีท่ำใหคนในองคกรมคีวามสขุ มนั
ม ีแตมเีปนจดุๆ เปนคนๆ ทีถ่าเราดงึออกมาไดแลวจะเปนตวัอยางที่
ดสีำหรบัคนในเศรษฐานะนัน้ บรบทนัน้ ทัง้หนีน้อกระบบ และการ
สรางตวั แบบชาวบานๆทีบ่อกจรงิๆ วาตำรา MBA การเงนิไมมปีรากฏ
ครบั และถาคนในองคกรแกปญหา หรอืมทีางออกเรือ่งการเงนิ เอา
แคเรื่องเดียวนี่แหละ เราจะสามารถทำอะไรไดอีกเยอะ เพราะ
คนจะมสีขุภาพจติดเียีย่ม ไมงัน้ คณุจะไดคนสตแิตกเตม็โรงงาน มา
ทำงานก็จินตนาการเอาเองวามันจะไปไกลแคไหน ใครจะมีใจมา
เพิม่ผลผลติใหคณุ และของอยางนีเ้ปนอะไรที ่"บงัตา" องคกรอยคูรบั

เปนอยางทีว่ชิา AI วาไว ทกุคนไมวาจะอยใูนระดบัเศรษฐานะใด ลวนมเีรือ่งราวดีๆ  ซอนเรนอย ูเรือ่งราวตางๆ
ลวนสามารถสรางแรงบนัดาลใจ ใหเกดิการเปลีย่นแปลงได

นีแ่ค Happy Money ครบั มาดเูรือ่ง Happy Soul หรอืเรือ่งความสขุดานจติวญิญาณ ถาจะถามแบบ AI เรากถ็ามวา
"ลองนกึถงึประสบการณทีท่ำใหเราเบกิบาน มคีวามสขุ ประมาณอิม่บญุ"   ใหเลามาหนึง่เหตกุารณ เชนผมเจอพีท่าน
หนึง่จบวศิวะจฬุา ไมเคยเลย ตัง้แตรจูกักนั วาพีจ่ะสนใจศาสนา วนัหนึง่พีแ่กกม็าบอกวา "ผมไปฝกเปนครสูมาธ ิไปฝก
อยหูกเดอืน ทกุวนั" ผมถงึอาปากคาง เพราะวาไมนาเชือ่ อยางพีเ่หรอไปนัง่สมาธ ิทีส่ดุกเ็ขาใจ "มวีนัหนึง่ผมไปวดั ไป
ทำบญุ หลวงพอกช็วนไปฝกสมาธ ิ(โครงการหลวงพอวริยิงัค).. นัง้ทกุเยน็ พีก่บ็อกหลวงพอวา ผมไมวางๆ ผมเปนอาจารย
มงีานเยอะ" หลวงพอกย็ิม้แลวตอบทานพีว่า "ไมวาง กไ็มวาง"..... โอโห ภญิโญ ผมคดิไดเลย... แลวพีท่านกเ็ปลีย่นไป
เปนคนทีน่าเคารพ เปนครทูางธรรมของผมได  ตอนหลงัผมใชวลเีดด็นีไ้ปพดู กเ็ขาทาครบัหลายคนไดคดิเรือ่งการแบง
เวลาใหจติวญิญาณของตวัเองได

เพื่อนรักคนหนึ่งของผม  ขณะที่ผมกำลัง
โลดแลนอยใูนวงการ  OD ทำ AI ระเบดิเถดิเทงิ มคีนเชญิ
แหลก วันหนึ่งเรานั่งคุยกัน เพื่อนที่เขาวัดก็มาเปรยกับผม
"ภิญโญ.. แนใจเหรอวาชาติหนาจะไดเกิดเปนมนุษยอีก."
ผมฟงแลวขนลุก เมื่อปที่แลวผมเลยไปบวชอยูสามเดือน
นีห่ละครบั

Cr: http://www.cleaus.com/spirituality/

คณุพอมปีญหาทางจติ อาจารยจะชวยไดยงัไง... เกนิทีว่ชิาผมจะชวยได คณุอยแูถวไหน กแ็ถวสงิหบรุ ีกว็ดัปาอมัพวนั
ไง หาหลวงพอจรญั แลวกเ็ลยฝากเพือ่นทีเ่คยไปพาไปเลย ผมบอกเจาบางครัง้ มอีะไรทีม่องไมเหน็เชนโรคกรรม ทีค่วามรู

สำหรบัพนกังาน กม็หีลายแบบ บางคนมคีวาม
สขุทีไ่ดพาครอบครวั ไปทำบญุดวยกนั   บางคนถงึกบัไมมี
เลยนึกไมออก ลองใหเขาเลาปรากฏวาสามีฝรั่งเปนมะเร็ง



การพฒันาระบบบตัรควิตนทนุต่ำโดยประยกุตใช Open Source Software
กรณศีกึษา: โรงพยาบาลแมสะเรยีง

สมยัใหมจดัการไมได บางทไีปหาพระทานอาจชวยแบงเบา ใหใจเรามคีวาม
สดชืน่ไปอกีแบบได และอาจคนพบหนทางใหมในชวีติได

Happy Body ครบั เรือ่งความสขุเรือ่งสขุภาพรางกาย กบ็อกใหเขาลอง
เลาเหตุการณที่ทำใหเขามีความสดชื่น รางกายแข็งแรง แถมถามถึง Idol
ไอดอล ของเขาดวย (บางครั้งใหเลาเรื่องเขาเองนึกไมออก ผมเลยใหนึกถึง
Idol คนทีเ่ปนแบบอยางตอเขาในเรือ่งนัน้ๆ)

สำหรบัผมเองผมนกึถงึ Idol คนหนึง่ ทีโ่รงงานในนครสวรรค ทีเ่คย
สขุภาพแยมากๆ แตตอมาเหน็คนเลนฮลูาฮปู เลยเอามาเลนบาง 10 นาทกีอน
เขาทำงานในสายการผลิต และหลังเลิกงานปรากฏวา สุขภาพดีสุดๆ ไปเลย
พอฟงเรือ่งเลาเสรจ็ ผมกถ็ามวาในหองชอบเรือ่งของใครทีส่ดุ จำนวนมากชอบ

Cr: Sook Magazine

 Cr: http://www.flickriver.com/
photos/tags/hulahoop/interesting/

เรือ่งของพีท่านนี ้มารวมตวักนัฮลูาฮสูบินาทไีหม กเ็กดิกลมุฮลูาฮปูขึน้มา
เอาหละ วันนี้ผมพอสาม Happy กอน วาจะเขียนตออีกสองสามตอน จะไดวา Happy ทั้งหมด รวมทั้งจะ

ครอบคลมุถงึทฤษฎ ีPositive Psychology ทีผ่มไดเชือ่มโยงเขากบั การทำ Happy 8 Workhop แบบ AI ดวยครบั
การทำกจิกรรม AI Happy 8 สรปุแลวเราเอาแนวคดิ Happy 8 เปนตวัตัง้จากนัน้อาจารยกบัลกูศษิยชวยกนัเลา

ความสขุในแงมมุตางๆ ไปทีล่ะ Happy โดยแบงเปนกลมุ เมือ่เขาเลาประสบการคทีด่ทีีส่ดุในแตละ Happy แลว ผมจะ
บอกใหเขาเลอืกตวัแทน ออกมาแบงปนเรือ่งเลาของความสขุ Happy นัน้ จากนัน้พอเปนโครงการ OD จรงิๆ กจ็ะให
เลือกความสุขที่ไดเจอระหวางการคุยกันไปขยายผล ในระดับครอบครัวบาง ในที่ทำงานบาน โดยนัดมาคุยกัน และ
นำเสนอตอทีป่ระชมุในระยะเวลาตอมาอาจสกัเดอืนหนึง่

ทัง้หมดนีม้วีตัถปุระสงคหลกัคอืเปนการวางพืน้ฐานการสอน AI ของผม ในแบบภาคปฏบิตั ิคอืใหสมัผสัความ
สขุจรงิๆ เลย ลองขยายความสขุจรงิๆ มกีจิกรรมจรงิๆ
ขณะเดยีวกนักส็อดแทรกความรดูาน Positive Psychology
แถมธรรมะไปดวย ใครเขา Workshop นี้จะรูจักเพื่อน
พี ่นองในองคกรมากขึน้ วาเขามวีถิชีวีติอยางไร และถา
เอาทำดานการบริหารธุรกิจ การตลาด จะทำใหคุณ
คนพบวิถีชีวิต (Lifestyle ไลฟสไตล) ซึ่งเปนพื้นฐาน
สำคญัของการตลาด การสรางโอกาสดานธรุกจิ เรยีกวา
ทำไดทุกบริบท แตที่สำคัญจะเปน Workshop ที่ทำให
คนรจูกัตวัเองมากขึน้ พรอมเหน็ทางออกในปญหาทีไ่ม
คอยมใีครพดูครบั

สุดทาย เนื่องจากผมคนพบวา Appreciative
Inquiry เปนตวัชวยอยางมากๆ ในการดงึเรือ่งราวดีๆ ออก
มา ผมเลยอยากม ีHappy ที ่9 คอื Happy Appreciative
Inquiry คอืทำ AI ใหเปนครบั ซึง่จะเปนตวัเสรมิใหเกดิ
สขุไดอยางด ีดวยการดงึศกัยภาพของ สิง่ทีม่อีย ูAI จงึ
เปน Happy ที ่9 ไดครบั

ออ สำหรบัแนวคดิ Happy 8 มคีนทำเปน Poster
สวยงามมากๆ ครบั ผมเจอใน Facebook
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รายละเอียดประกอบการจัดสงบทความวิจัยสถาบัน



11. การอางองิแทรกในเนือ้หาของบทความ ใชแบบตวัเลข เชน ญาณ ีและคณะ (9) ไดเสนอรปูแบบ....... หรอื
ระบบในการจดัเกบ็เอกสาร……………….(1-3, 7, 15) เปนตน

12. การเขยีนเอกสารอางองิทายบทความ เอกสารอางองิทายบทความตองเปนเอกสารทีม่กีารอางองิในเนือ้หา
ของบทความ โดยจดัพมิพชดิขอบซายของหนากระดาษเรยีงลำดบัตามลำดบัหมายเลขเอกสารอางองิทีไ่ด
อางอิงในเนื้อหาของบทความ  และใชรูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงเชนเดียวกันกับ วารสารวิจัย มข.
http://resjournal.kku.ac.th
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Development of a program to promote breastfeeding by providing
education to families to support the mother in the maternity ward
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บทคัดยอ
การศกึษานีเ้ปนงานวจิยักึง่ทดลอง(Quasi-experimental research) มวีตัถปุระสงคเพือ่พฒันาสงเสรมิการเลีย้งลกู

ดวยนมแมอยางเดยีว(exclusive breastfeeding)โดยใหสาม ียาและยายมสีวนรวมในกจิกรรมการการชวยเหลอืมารดาและ
รบัฟงความรเูรือ่งการเลีย้งลกูดวยนมแมในหอผปูวยหลงัคลอด(2ข) โรงพยาบาลศรนีครนิทร จงัหวดัขอนแกนตัง้แตเดอืน
เมษายน ถงึเดอืน สงิหาคม 2555  และตดิตามการเลีย้งลกูดวยนมแมอยางเดยีว ในระยะตัง้แต1-2 สปัดาหหลงัคลอด 2
เดอืน 4 เดอืน และ 6 เดอืนตัง้แตเดอืนเมษายน 2555 ถงึ เดอืน เมษายน 2556 ไดกลมุทดลอง 68 ราย กลมุควบคมุ 59 ราย
กลมุควบคมุไดรบัการบรกิารตามปกต ิสวนกลมุทดลองใหสามหีรอืยา ยายเขารวมกจิกรรมรบัฟงความรเูรือ่งการเลีย้งลกู
ดวยนมแมและฝกการชวยเหลอืมารดาหลงัคลอดตัง้แตเวลา 8.00-24.00น.ทกุวนั เครือ่งมอืทีใ่ชในการทดลองเปนแผนการ
สอนและโปรแกรมเพาเวอรพอย (power point) ความรเูรือ่งการเลีย้งลกูดวยนมแม แบบบนัทกึขอมลู แบบประเมนิความ
รกูอนและหลงัการสอน แบบประเมนิทศันคตเิรือ่งการเลีย้งลกูดวยนมแม ประเมนิตดิตามการเลีย้งลกูดวยนมแมโดยการ
นดัตดิตามทีค่ลนิกินมแมในชวง1-2 สปัดาหเพือ่เสรมิพลงัอำนาจ (empowerment) และสอนทกัษะการบบีนมแมแกมารดา
ทัง้สองกลมุและตดิตามการเลีย้งลกูดวยนมแมดวยวิธโีทรศพัทสอบถามในระยะทารกอาย ุ2 เดอืน 4 เดอืนและ 6 เดอืน

ผลการวิจัยพบวากอนการสอนประเมินความรูเรื่องการเลี้ยงลูกดวยนมแมของสามีหรือยายายของมารดาหลัง
คลอดทัง้กลมุควบคมุและกลมุทดลองอยใูนเกณฑต่ำคาเฉลีย่ 0.22และ0.13 หลงัการสอนประเมนิความรสูาม ียายายใน
กลมุทดลองคาเฉลีย่ความรเูพิม่เปน 8.84 จากคะแนนเตม็10 และผลการประเมนิทศันคตขิองสาม ียายายในกลมุทดลองสงู
กวากลมุควบคมุ  ผลการตดิตามการลีย้งลกูดวยนมแมพบวาอตัราการเลีย้งลกูดวยนมแมในกลมุทดลองสงูกวากลมุควบคมุ
ในระยะ1-2 สปัดาห 2 เดอืน 4 เดอืนและ6 เดอืนอยางไมมนียัสำคญัทางสถติิ

ผลการศกึษาครัง้นีส้รปุไดวาการใหสาม ียาและยายมสีวนรวมในกจิกรรมการชวยเหลอืมารดาและรบัฟงความรู
เรือ่งการเลีย้งลกูดวยนมแมมผีลทำใหเพิม่อตัราการเลีย้งลกูดวยนมแมอยางเดยีวในทกุชวงอายทุารกจนถงึ 6 เดอืน



การพฒันาการสงเสรมิการเลีย้งลกูดวยนมแมโดยใหครอบครวัมสีวนรวมในกจิกรรม
การไดรบัความรแูละชวยเหลอืมารดาหลงัคลอด ในหอผปูวยหลงัคลอด

Abstract
Objective: The aim was to develop a program to promote exclusive breastfeeding practices by involving the

father and grandparents.
Method: This study was a quasi-experimental research involved two groups of mothers in the maternity ward.

Relatives were encouraged to attend the mother’s exclusive   breastfeeding training on Maternity Ward 2B so they
could provide support to the mother at home. From April, 2012 to April, 2013, the experimental group had 68 families,
and the control group, 59.  The control group was comprised of 59 mothers, who delivered in 10 April to 15 May, 2012:
they received normal treatment and nursing care.  The experimental group had 68 mothers and relatives.  They
delivered in 1 June to 30 July, 2012.    The relatives received PowerPoint training in breast-feeding and were involved
in supporting the mother from 8am to midnight every day in hospital. Their attitude, skills and abilities were assessed.
The first testing was carried out 1 to 2 weeks after discharge. Follow up phone calls were made at 2, 4 and 6 months
after birth.

Result:  During the two week period, both groups received evaluation and were followed by a telephone call
to the home at stated intervals. The study found that both groups, prior to training, had little knowledge of breast-feeding.
Their average scores were 0.22 and 0.13 respectively. After training, their scores were much higher at 8.84 out of 10.
The attitude of the experimental group was stronger than that of the control group. The incidence of exclusive
breastfeeding was higher in the experimental group during the first two weeks, and also at the second, fourth and sixth
month evaluation period.

Conclusion: In summary, this study showed that involving the relatives in exclusive breastfeeding and giving
them support in training has an impact on the number of mothers who exclusively breastfeed  their babies.

Keywords    exclusively breastfeed, providing education to families

1.บทนำ
การเลี้ยงลูกดวยนมแมมีประโยชนตอการรอดชีพ

การเจรญิเตบิโต และพฒันาการของเดก็รวมทัง้สามารถลด
อตัราการเจบ็ปวยดวยโรคตดิเชือ้และการตายของทารก (1)
ทารกทีไ่ดรบัการเลีย้งดดูวยนมแมเปนระยะเวลานานกวา 6
เดือนมีโอกาสที่จะเจ็บปวยและมีความผิดปรกติของ
การเจริญเติบโตนอยกวาทารกที่ไดรับนมแมนอยกวา 6
เดอืน (2) นมแมยงัสงผลตอการพฒันาดานระบบประสาท
(3) และยังชวยสงเสริมพัฒนาการของกลามเนื้อในชอง
ปากไดอยางเหมาะสม (4.5)  องคการอนามยัโลก (WHO)
แนะนำวาทารกควรกนินมแมอยางเดยีวตัง้แตแรกเกดิถงึ 6
เดอืน  และกนินมแมรวมกบัอาหารเสรมิทีเ่หมาะสมตามวยั

อยางนอยถงึ 2 ขวบ (6 ,7)  ประเทศไทยไดมกีารสงเสรมิ
การเลี้ยงลูกดวยนมแม โดยกระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัยมีเปาหมายใหเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว
6 เดือน ไมนอยกวารอยละ 30 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 9โรงพยาบาลศรีนครินทรได
รณรงคสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมโดยยึดหลักตาม
บนัได 10 ขัน้สกูารเลีย้งลกูดวยนมแมตัง้แต ป พ.ศ. 2538
ขณะมารดาอยโูรงพยาบาลไดชวยเหลอืใหคแูม-ลกูทกุราย
ทีไ่มมขีอหามทางการแพทยใหสามารถเลีย้งลกูดวยนมแม
ไดสำเรจ็รอยละ100 แตเมือ่ตดิตามมารดาหลงัจำหนายออก
จากโรงพยาบาล  ในป 2553ในระยะ 1-2 สปัดาห 2 เดอืน
4 เดอืน และ6 เดอืน พบอตัราการเลีย้งลกูดวยนมแมลดลง
เหลือเพียงรอยละ 95.37 81.05 64.45 49.81 ตามลำดับ



    

สวนปญหาที่ทำใหมารดาไมสามารถใหนมแมอยางเดียว
จนครบ 6 เดอืน คอืน้ำนมไมพอรอยละ 80 และสาเหตทุี่
ทำใหน้ำนมไมพอเกิดจากเทคนิคของการใหนมแมไมถูก
ตองและมารดาเขาใจวาน้ำนมตนเองไมพอ และมยีายายที่
ใหคำแนะนำทีผ่ดิวธิ ี การปฏบิตัใินการเลีย้งลกูดวยนมแม
ไมใชเกิดจากสัญชาตญาณแตเปนพฤติกรรมที่มารดาตอง
เรยีนร ูหากมารดาปฏบิตัไิมถกูตองสงผลกระทบตอปรมิาณ
น้ำนมที่ลดลงทำใหน้ำนมไมเพียงพอ ทาที่ไมถูกตองของ
ทารกสงผลตอความสามารถและประสทิธภิาพของทารกใน
การดูดน้ำนมออกจากเตานมแม  แนวของศีรษะทารก
คอและลำตวัทีเ่หมาะสมมคีวามสำคญัตอประสทิธภิาพการ
ดูด(8)ขณะที่มารดาหลังคลอดอยูที่โรงพยาบาล มารดา
สามารถปฏิบัติไดเนื่องจากมีพยาบาลคอยใหความชวย
เหลอื แตเมือ่กลบับานเมือ่มารดาประสบปญหาในการเลีย้ง
ลกูดวยนมแม ไมมใีครใหความชวยเหลอื ยา ยายทีไ่มเคย
มีประสบการณในการเลี้ยงลูกดวยนมแมมากอน หรือมี
ความรทูีผ่ดิๆกม็กัถายทอดความรทูีผ่ดิๆให เชนการใหน้ำ
การปอนขาวกอนทารกอายคุรบ 6 เดอืน ซึง่มงีานวจิยัทีส่นบั
สนนุวามารดาทีเ่ลีย้งลกูดวยนมแมนานจนถงึ 9 เดอืนจะมี
ความสมัพนัธทีด่แีละแสดงความรสูกึพงึพอใจมากจากการ
สนบัสนนุทางอารมณทีไ่ดรบัจากสามแีละจากมารดาของ
ตนเองมากกวากลุมมารดาที่หยานมแมเร็ว (9) และระยะ
เวลาการเลีย้งลกูดวยนมแมมคีวามสมัพนัธกบัระยะเวลาที่
สามอียกูบัภรรยาในชวงหลงัคลอดในมารดาครรภแรก (10)
มีงานวิจัยที่สะทอนใหเห็นวายายายที่ไมเคยเลี้ยงลูกดวย
นมแมมากอน มักจะเลาประสบการณที่ตนเคยเลี้ยงทารก
ดวยนมขวดซึง่ทำใหทำลายความเชือ่มัน่ในการเลีย้งลกูดวย
นมแมของลกูสาวจนทำใหการเลีย้งลกูดวยนมแมลมเหลว
(11,12) และยา ยายทีไ่มเคยเลีย้งลกูดวยนมแมหรอืมคีวาม
รเูรือ่งนมแมนอยมกัจะตดัสนิใจหามลกูสาวของตนไมให
เลี้ยงลูกดวยนมแมและถาพบปญหาในการเลี้ยงลูกดวย
นมแมจะตัดสินใจอยางรวดเร็วในการแนะนำใหใช
นมผสมแทนทันที (13) สวนการศึกษาในประเทศไทยมี
วิทยานิพนธที่เกี่ยวของโดยตรงที่ศึกษาเรื่องการพยาบาล
ครอบครวัตอการรบัรแูละการสนบัสนนุของครอบครวัใน
การเลี้ยงลูกดวยนมแม  โดยการไปเยี่ยมบานมารดาหลัง
คลอดพบวาการใหความรแูกครอบครวัเกีย่วกบัการเลีย้งลกู
ดวยนมมารดามอีทิธพิลตอการตดัสนิใจในการเลีย้งลกูดวย

นมแมของมารดาหลังคลอดมากที่สุด (14)  และจากการ
สมัภาษณมารดาหลงัคลอดในระยะ 1 สปัดาห 2.4. 6เดอืน
พบวายา ยาย มอีทิธพิลตอการเริม่ใหอาหารอืน่กอนทารก
อาย ุ6 เดอืน  และลกัษณะครอบครวัไทยความสมัพนัธทาง
เครอืญาตยิงัมอีทิธพิลสงูตอพฤตกิรรมอนามยัของชาวบาน
การถายทอดวฒันธรรมทางสขุภาพจากบรรพบรุษุสสูมาชกิ
ในครอบครวัยงัยดึถอืเปนแบบแผนประเพณปีฏบิตัสิบืทอด
กันมา และวัฒนธรรมของสังคมไทยจากการสอบถามใน
คลนิกินมแมมารดารอยละ 80  มกักลบัไปพกัหลงัคลอดที่
บานของมารดาตนเองซึ่งมีงานวิจัยที่สนับสนุนวาสมาชิก
ในครอบครวัทีอ่ยใูนบานเดยีวกนัจะมอีทิธพิลตอการตดัสนิ
ใจในการเลีย้งลกูดวยนมแม (15) เมือ่แมตองกลบัมาทำงาน
มักใหยายเปนผูเลี้ยงดูทารกและยายมักจะเปนผูที่เริ่มให
อาหารเสรมิโดยการปอนขาว ตัง้แตทารกอาย ุ3 เดอืน ดงันัน้
กอนกลบับานถาหากฝกใหสาม ียาหรอืยายไดรบัความรทูี่
เปนปจจบุนัและรเูหตผุลของแนวคดิทีเ่ปลีย่นไปและเรยีน
รูวิธีการชวยเหลือมารดาในการเลี้ยงลูกดวยนมแมเปน
ตัง้แตอยโูรงพยาบาล จะสามารถเปลีย่นการรบัรขูองยายาย
ไดหรือไม และจะทำใหยายายสามีสามารถนำความรูไป
ชวยเหลือมารดาในการเลี้ยงลูกดวยนมแม เพื่อเพิ่มอัตรา
การเลี้ยงลูกดวยนมแมใหสูงขึ้นไดหรือไม และมีปญหา
อะไรทีย่งัเปนอปุสรรคตอการเลีย้งลกูดวยนมแมอยางเดยีว
ในระยะ 6 เดอืน

วตัถปุระสงค: เพือ่พฒันาสงเสรมิการเลีย้งลกูดวย
นมแมโดยใหสามยีาและยายมสีวนรวมในกจิกรรมการการ
ชวยเหลอืมารดาและรบัความรเูรือ่งการเลีย้งลกูดวยนมแม
ในหอผูปวยหลังคลอด เพื่อเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกดวย
นมแมในระยะ 1-2 สปัดาห  2 เดอืน  4 เดอืนและ 6 เดอืน

วิธีดำเนินการวิจัย การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบกึ่ง
ทดลอง (Quasi-experimental research) แบบสองกลมุเพือ่
ศกึษาผลของการใหสามยีาและยายมสีวนรวมในกจิกรรม
การการชวยเหลอืมารดาและรบัความรเูรือ่งการเลีย้งลกูดวย
นมแมในหอผปูวยหลงัคลอด เพือ่เพิม่อตัราการเลีย้งลกูดวย
นมแมอยางเดยีวในระยะ 1-2 สปัดาห 2 เดอืน 4 เดอืนและ
6 เดอืน

กลุมตัวอยาง คือครอบครัวของมารดาหลังคลอด
ครรภแรกซึง่หมายถงึ  สาม ียาหรอื ยายหรอืบคุคลทีม่ารดา
วางแผนไวใหดแูลตวัมารดาและทารกหลงักลบัไปอยทูีบ่าน



การพฒันาการสงเสรมิการเลีย้งลกูดวยนมแมโดยใหครอบครวัมสีวนรวมในกจิกรรม
การไดรบัความรแูละชวยเหลอืมารดาหลงัคลอด ในหอผปูวยหลงัคลอด

ของมารดาหลังคลอดในหอผูปวยหลังคลอด(2ข) โรง
พยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกนซึง่มคีณุสมบตัติามเกณฑทีก่ำหนดคอื 1) มารดา
และทารกหลังคลอดไมมีภาวะแทรกซอน ทารกน้ำหนัก
2000 กรัม ขึ้นไป ไมมีขอหามในการเลี้ยงลูกดวยนมแม
2)  สามารถมาติดตามผลการเลี้ยงลูกดวยนมแมที่คลินิก
สงเสรมิการเลีย้งลกูดวยนมแมหลงัจำหนาย 1-2 สปัดาหได
3) ยินดีเขารวมงานวิจัยตลอดโครงการและมีโทรศัพท
4) อาน ฟงภาษาไทยได มารดาทัง้สองกลมุ อยทูีห่อผปูวย
หลังคลอด 2ข จนกระทั่งจำหนายออกจากโรงพยาบาล
และมเีกณฑการคดัเลอืกอาสาสมคัรออก (exclusion criteria)
โดยถาพบวามารดาและทารกมภีาวะแทรกซอนทีง่ดการให
นมแม หรอืญาตไิมสามารถเขารวมกจิกรรมการสอนได

ขนาดของกลุมตัวอยางไดมาโดยจากขอมูลคลินิก
นมแมทีพ่บวายายายมสีวนใหอาหารอืน่รอยละ 10 ใชสตูร
ในการคำนวณกลมุตวัอยางดงันี้

n  (ตอกลมุ)    (2 p
=

  = 53

(alpha = 0.0500(two-sided)  power = 0.9000  p1 =  0.1070
p2 = 0.3929  n2/n1 = 1.00)

ไดขนาดตวัอยางทัง้หมด 106 ครอบครวัแบงเปน
กลมุควบคมุ 53 ครอบครวั กลมุทดลอง 53 ครอบครวั แต
เนื่องจากตองติดตามตอเนื่องถึง 6 เดือนจึงเก็บขอมูลเพิ่ม
เปนกลมุละ 70 ครอบครวั

เครือ่งมอืทีใ่ชในงานวจิยั เปนแผนการสอนครอบ
ครัวของมารดาหลังคลอดและใชโปรแกรมเพาเวอรพอย
และวดีทีศันซึง่เนือ้หาการสอนครอบคลมุถงึประโยชนและ
ความสำคัญที่ตองใหทารกกินนมแมอยางเดียวใหครบ 6
เดือน  เทคนิคการชวยใหมารดามีน้ำนมเพียงพอสำหรับ
ทารก  การเกบ็ตนุนมแมและวธิกีารนำน้ำนมออกมาใช  การ
สาธติวธิกีารบบีเกบ็นมแมใชหนุเตานม  และใช หนุทารก
สำหรบัการสอนวธิกีาการชวยของครอบครวัในการชวยเหลอื
มารดาอุมทารกดูดนมแม  เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมลูเปนแบบสอบถามประกอบดวย1)แบบบนัทกึขอมลู

ทัว่ไปของมารดาหลงัคลอดไดแก อาย ุการศกึษา อาชพี ราย
ไดของมารดา  2)แบบสอบถามประวตักิารคลอด 3)แบบ
สอบถามการใหอาหารทารกในชวงอาย ุ1-2สปัดาห   2 เดอืน
4 เดอืน และ6 เดอืนรวมทัง้ถามการไดรบัการชวยเหลอืจาก
ผูชวยเหลือในครอบครัวและปญหาในการเลี้ยงลูกดวย
นมแม 4)แบบประเมนิทศันคตขิองมารดาและญาตติอการ
เลีย้งลกูดวยนมแม  5)แบบประเมนิความรขูองผชูวยเหลอื
ที่มารดาเลือกใหฟงคำแนะนำประเมินกอนและหลังฟง
คำแนะนำความรเูรือ่งการเลีย้งลกูดวยนมแมเปนความถาม
อตันยั 3ขอ
         การพทิกัษสทิธิแ์ละคมุครองกลมุตวัอยาง  ผวูจิยั
อธบิายและชีแ้จงวตัถปุระสงคและรายละเอยีดของการวจิยั
กบักลมุควบคมุและกลมุทดลอง ใหโอกาสมารดาหลงัคลอด
และญาตไิดซกัถามจนเปนทีเ่ขาใจตรงกนั พรอมทัง้ชีแ้จง
ใหทราบถงึสทิธกิารตอบรบัหรอืปฏเิสธไดทกุขัน้ตอนของ
การวจิยั โดยไมมผีลกระทบตอการรกัษาและการบรกิารทีไ่ด
รับ  รวมทั้งขอมูลงานวิจัยจะนำเสนอในภาพรวม ขอมูล
สวนบคุคลจะเกบ็ไวเปนความลบั
          ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย กอนดำเนินการ
ทดลองไดใชวธิกีารจบัฉลาก กลมุควบคมุไดถกูจบัใหเกบ็
ขอมลูกอนโดยกลมุควบคมุมารดาหลงัคลอดและญาตไิดรบั
กจิกรรมตามปกตแิละเกบ็ขอมลูมารดารวมทัง้วดัความรแูละ
ทศันคตขิองญาตทิีม่ารดาหลงัคลอดระบวุาเปนผชูวยเลีย้ง
ดขูณะอยทูีบ่าน เริม่เกบ็ขอมลูตัง้แตวนัที ่10 เมษายน 2555
ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 และเมื่อกลุมควบคุมได
จำหนายกลับบานหมดจึงเริ่มในกลุมทดลองตั้งแตวันที่ 1
มถินุายน 2555 ถงึ 30 มถินุายน 2555มารดาหลงัคลอดใน
กลุมทดลองจะไดรับบริการตามปกติแตเพิ่มกิจกรรมการ
สอนญาตทิีม่ารดาเจาะจงวาเปนผทูีอ่ยชูวยดแูลมารดาหลงั
คลอดขณะอยทูีบ่านเขาฟงคำแนะนำความรแูละวธิกีารชวย
เหลอืมารดาเรือ่งการเลีย้งลกูดวยนมแมกอนการสอนไดวดั
ความรขูองญาตซิึง่วธิกีารจะสอนเปนกลมุๆละ 8-10 ครอบ
ครวัใชโปรแกรมเพาเวอรพอยท (POWER POINT) เนือ้หา
ทฤษฎเีนนความจำเปนทีท่ารกควรไดกนินมแมอยางเดยีว
ตัง้แตแรกเกดิถงึ 6 เดอืนและวธิทีีช่วยใหมารดาหลงัคลอด
มนี้ำนมมากพอถงึ 6 เดอืนและฝกภาคปฏบิตัวิธิกีารอมุทารก
และวธิกีารชวยใหทารกอมหวันมแมอยางถกูตองวธิกีารบบี
เก็บตุนน้ำนมแมและวิธีการนำออกมาใชโดยใชหุน



    

เตานมเทยีมทีผ่วูจิยัประดษิฐขึน้และหนุตกุตา  หลงัสิน้สดุ
การสอนไดและวัดความรูและทัศนคติของญาติอีก
ครัง้อนญุาตใหเฝาตัง้แตเวลา8.00-24.00นาฬกิาและฝกการ
ชวยเหลือมารดาหลังคลอดทั้งวิธีการอุม วิธีการชวยให
ทารกอมหวันมแมไดถกูตองและวธิกีารบบีน้ำนมแมเกบ็

การเก็บรวบรวมขอมูลหลังจำหนายออกจาก
โรงพยาบาล 1 สปัดาหมารดาทัง้สองกลมุจะไดรบัการนดั
ติดตามการเลี้ยงลูกดวยนมแมที่คลินิกนมแม (Lactation
clinic) เพือ่ประเมนิการเลีย้งลกูดวยนมแม ปญหาการเลีย้ง
ลูกดวยนมแม สอนทบทวนวิธีการบีบเก็บตุนนมแมและ
เสรมิพลงั (empowerment) ใหมารดาเลีย้งลกูดวยนมแมทัง้
สองกลุมโดยพยาบาลที่อยูที่คลินิกนมแมจะไมทราบวา
กลมุใดเปนกลมุทดลองและกลมุควบคมุบนัทกึขอมลูการ
ใหอาหารทารกในชวง1-2สัปดาห ปญหาในการเลี้ยงลูก
ดวยนมแม จำนวนน้ำนมแมทีบ่บีเกบ็ไวและการไดรบัการ
ชวยเหลอืจากญาตแิละตดิตามเชนเดยีวกนัโดยวธิโีทรศพัท
ตดิตามการใหอาหารทารกในชวงทารกอาย ุ2 เดอืน 4 เดอืน
และ 6 เดอืน ซึง่สมารถตดิตามไดกลมุควบคมุจำนวน 59
ครอบครวั กลมุทดลอง  68  ครอบครวั

2. ผลการวจิยั
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางเปนมารดาตั้งครรภ

แรกทั้งหมดและสวนใหญอยูในเขตจังหวัดขอนแกน
รอยละ 75

เมือ่จำแนกขอมลูสวนบคุคลตามกลมุควบคมุและ
กลมุทดลองพบวาทีอ่ย ูการศกึษา ลกัษณะอาชพี  ประสบการณ
ของผูชวยเหลือที่เคยเลี้ยงทารกดวยนมแมถึง 6 เดือน
วธิกีารคลอด  ไมแตกตางกนั ยกเวนสถานทีท่ำงานทีก่ลมุ
ควบคุมสามารถกลับมาสงนมลูกได รอยละ 62.75 กลุม
ทดลองกลบัมาสงนมลกูไดเพยีงรอยละ 51.67 และลกัษณะ
หัวนมแมในกลุมทดลองมีความผิดปกติรอยละ25.38ใน
ขณะทีก่ลมุควบคมุมคีวามผดิปกตเิพยีงรอยละ18.63พบวา
ลกัษณะผดิปกตขิองหวันมทัง้สองกลมุแตกตางกนัอยางมี
นยัสำคญัทางสถติทิี่ ดงัแสดงรายละเอยีดในตารางที่ 1

เมือ่เปรยีบเทยีบความรขูองผชูวยเหลอื(ยา ยายและ
สามี กอนการสอนใหความรูพบวาทั้งกลุมทดลองและ
กลมุควบคมุมคีวามรเูฉลีย่อยใูนเกณฑต่ำมาก และเมือ่วดั
ความรูหลังผานการอบรมในกลุมทดลองมีความรูเฉลี่ย
เพิม่ขึน้จากคะแนนเดมิ 0.13  เพิม่เปนคะแนนเฉลีย่ 8.84
จากคะแนนเตม็10 มนียัสำคญัทางสถติ ิดงัแสดงรายละเอยีด
ในตารางที่ 2 และเมื่อวัดทัศนคติของญาติหลังการสอน
พบวาทัศนคติเฉลี่ยของญาติในกลุมทดลองสูงกวากลุม
ควบคุม สวนทัศนคติของมารดาหลังคลอดในกลุม
ทดลองหลงัไดรบัการชวยเหลอืจากญาตสิงูกวากลมุทีไ่มได
รบัการชวยเหลอืจากญาต ิมนียัสำคญัทางสถติ ิ  และตดิตาม
น้ำหนักพบวาทารกในกลุมทดลองมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ตอวนัสงูกวากลมุควบคมุอยางมนียัสำคญัทางสถติ ิดงัแสดง
รายละเอยีดในตารางที ่2

เมือ่เปรยีบเทยีบผลของการสอนยา ยายและสามทีี่
มผีลตออตัราการเลีย้งลกูดวยนมแมอยางเดยีว (exclusive
breastfeeding)ระหวางกลมุทดลองและกลมุควบคมุพบวา
อัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวหลังจำหนาย 1
สัปดาหกลุมทดลองยังคงเลี้ยงทารกดวยนมแมอยางเดียว
รอยละ100 ในขณะทีก่ลมุควบคมุมอีตัราการเลีย้งลกูดวย
นมแมอยางเดียวลดลงเหลือเพียงรอยละ 88.14 และเมื่อ
โทรศพัทตดิตามการใหอาหารทารกเมือ่ ทารกอาย ุ2 เดอืน
4 เดอืนและ 6 เดอืนพบวากลมุทดลองยงัคงมอีตัราการเลีย้ง
ลกูดวยนมแมอยางเดยีวสงูกวากลมุควบคมุในทกุชวงอายุ
แตไมมนียัสำคญัทางสถติิ
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ตารางที ่1 ขอมลูสวนบคุคล

ขอมูลท่ัวไป กลุมควบคุม กลุมทดลอง 
จํานวน % จํานวน %

1.1 ที่อยู 1.ขอนแกน 43 74.14 52 76.47
  2.อื่นๆ 15 25.86 16 23.53
1.2 การศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี 33 55.93 36 55.88 
  สูงกวาปริญญาตรี 26 44.07 30 44.12
 1.3 สถานที่ทํางานและบานสามารถกลับมา
สงนม 

1.ได 32 62.75 31 51.67
2.ไมได 19 37.25 29 48.33

1.4 เม่ือสงนมลูกไมไดวางแผนไวอยางไร บีบนมใหลูก 13 68.42 26 89.66 
ใหนมผสม 6 31.58 3 10.34

1.5 อาชีพ 
 
 
 
 

แมบาน 25 42.37 16 23.53
ทํางานในเวลาปกติ 20 33.90 37 54.41
ทํางานเขาเวรนอกเวลาปกติ 9 15.25 5 7.35 
ทํางานสวนตัว 3 5.08 5 7.35
กําลังศึกษา 2 3.39 5 7.35

1.6 ผูชวยเหลือมารดาเคยมีประสบการณ        
ในการเลี้ยงลูกดวยตนเองดวยนมแม           
อยางเดียว 

>2 เดือน 32 66.67 22 38.60
>4 เดือน 12 25.00 3 5.26
>6 เดือน 1 2.08 1 1.75 

1.7 ลักษณะครอบครัว ครอบครัวเดี่ยว 19 32.76 7 10.94 
อยูรวมกันหลายคน 39 67.24 57 89.06

1.8.วิธีคลอด คลอดทางชองคลอด 33 56.90 34 50.00
ผาตัดคลอด 25 43.10 34 50.00

1.9  ลักษณะหัวนมแม ปกติ 48 81.36 50 74.63 
ยาว - - 1 1.49
ใหญ 1 1.69 - - 
เล็ก 3 5.08 - - 
สั้น 7 11.86 14 20.90
บุม - - 2 2.99 



    

ตารางที ่2 รายไดและคะแนนความรขูองครอบครวัมารดาหลงัคลอดกลมุทดลองและกลมุควบคมุ

ตารางที ่3 อตัราการเลีย้งลกูดวยนมแมอยางเดยีวตัง้แตแรกเกดิถงึ 1-2 สปัดาห 2 เดอืน  4 เดอืนและ 6 เดอืน
 

รายได ความรู ทัศนคติ กลุมศึกษา จํานวน Mean SD 
รายไดรวมของครอบครัว กลุมทดลอง 48 35761.13 26458.531 

กลุมควบคุม 44 25930.91 18799.417
คะแนนความรูยา ยายสามี กอนการสอน 
 

กลุมทดลอง 68 .13 .544 
กลุมควบคุม 59 .22 1.001 

 คะแนนความรูยา ยายสามี หลังการสอน 
 

กลุมทดลอง 68 8.84 1.551
กลุมควบคุม 59 - - 

ทัศนคติของมารดาหลังคลอดหลังการทดลอง กลุมทดลอง 65 52.0462 5.84816 

กลุมควบคุม 59 46.8814 8.08593 
ทัศนคติสามียายายหลังการทดลอง 
 

กลุมทดลอง 63 52.2857 6.00921 

กลุมควบคุม 51 45.6471 8.97513 

น้ําหนักทารกเพิ่มหลังติดตาม1สัปดาห กลุมทดลอง 63 44.63 17.676 

กลุมควบคุม 56 38.59 16.836 

นมแมอยางเดียว อาหารที่ 
ทารกไดรับ 

กลุมควบคุม กลุมทดลอง p-value 
จํานวน % จํานวน % 

นมแมอยางเดียวในทารกอายุ1-2 สัปดาห นมแม 52 88.14 68 100 0.080
 อื่นๆ 7 11.86    
นมแมอยางเดียวในทารกอายุ 2 เดือน นมแม 45 76.27 56 82.35 0.531
 อื่นๆ 14 23.73 12 17.65  
นมแมอยางเดียวในทารกอายุ 4 เดือน นมแม 35 59.32 45 66.18 0.539 
 อื่นๆ 24 40.68 23 33.82  
 นมแมอยางเดียวในทารกอายุ 6 เดือน นมแม 16 27.12 19 27.95 >0.999
 อื่นๆ 43 72.88 49 72.05  



การพฒันาการสงเสรมิการเลีย้งลกูดวยนมแมโดยใหครอบครวัมสีวนรวมในกจิกรรม
การไดรบัความรแูละชวยเหลอืมารดาหลงัคลอด ในหอผปูวยหลงัคลอด

3. อภปิรายผล
จากการศกึษาผลของการพฒันาระบบการสงเสรมิ

การเลีย้งลกูดวยนมแมโดยใหครอบครวั (ยา ยาย สาม)ี มี
สวนรวมในกจิกรรมการไดรบัความรแูละชวยเหลอืมารดา
ในหอผปูวยหลงัคลอดครัง้นีพ้บวา   การสอนยา ยายและ
สามีในระยะหลังคลอด มีแนวโนมทำใหมารดาเลี้ยงลูก
ดวยนมแมอยางเดยีวเพิม่ขึน้ในทกุชวงอายขุองทารกตัง้แต
ทารกอาย ุ 2 สปัดาหจนถงึ 6 เดอืนโดยไมมนียัสำคญัทาง
สถิติเนื่องจากกลุมตัวอยางอาจจะไมเพียงพอและอิทธิพล
ของญาตอิาจจะมผีลกระทบไมมากพอทำใหความแตกตาง
ของสองกลุมไมมากซึ่งเปนโอกาสในการพัฒนาในการ
ศึกษากลุมตัวอยางตอเนื่อง แตแนวโนมของการเพิ่มขึ้น
สอดคลองกบัการศกึษาของ อาจาร ีสรุยิขนัธ ทีศ่กึษาผลการ
พยาบาลครอบครวัตอการรบัรแูละการสนบัสนนุครอบครวั
ในการเลีย้งลกูดวยนมแมพบวาการใหความรแูกครอบครวั
เกีย่วกบัการเลีย้งลกูดวยนมมารดามอีทิธพิลตอการตดัสนิ
ใจในการเลีย้งลกูดวยนมแมของมารดาหลงัคลอดมากทีส่ดุ
ซึ่งอาจารีไดติดตามในระยะสั้นชวงหลังคลอดเดือนครึ่ง
และใหความรขูณะเยีย่มบานแตในบรบิทของโรงพยาบาล
ศรนีครนิทรไมมรีะบบการเยีย่มบานดงันัน้การสอนญาตทิี่
เปนผทูีม่ารดาระบวุามอีทิธพิลโดยตรงขณะทีม่าเยีย่มทีโ่รง
พยาบาลก็ใหผลในทางบวกและระบบการสอนเนื้อหา
ความรูสามารถปรับใหสอนไปพรอมกับการสอนมารดา
หลังคลอดไดโดยไมมีผลกระทบตอภาระงานและอัตรา
กำลงัของเจาหนาทีพ่ยาบาล นอกจากนีผ้ลการศกึษาดงักลาว
ยงัมผีลตอความรขูองญาตใินการเลีย้งลกูดวยนมแมและมี
ผลตอทัศนคติทางบวกตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมซึ่งผลดัง
กลาวสามารถมผีลตอบตุรหลานคนอืน่ๆของยา ยายดงักลาว
ในอนาคตดวย

จากการศกึษาครัง้นีจ้ะเหน็วากลมุทดลองทีป่ระสบ
ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวสวนใหญ
เปนมารดาทีม่อีาชพีทำงานนอกบานและเหตผุลทีส่ามารถ
ทำไดสำเร็จคือการเก็บตุนน้ำนมแมใหไดมากพอ  สวน
อาชีพแมบานที่ไมเก็บตุนนมแมทั้งกลุมทดลองและกลุม
ควบคมุมกัมปีญหาทีต่องปอนอาหารเสรมิในชวงทารกอายุ
หาเดือนกวาโดยใหเหตุผลวาลูกแสดงอาการวากินนมแม
อยางเดยีวไมพอ  ดงันัน้ควรทำการศกึษาผลของการใหกลมุ

อาชีพแมบานเก็บตุนนมแมเชนเดียวกับกลุมมารดาที่
ทำงานนอกบานนาจะชวยเพิม่อตัราการเลีย้งลกูดวยนมแม
ในระยะ 6 เดือนได และควรการนำผลการวิจัยไปพัฒนา
ระบบการสอนญาติและติดตามโดยเพิ่มจำนวนกลุม
ตวัอยางใหมากขึน้เพือ่ดอูตัราการเลีย้งลกูดวยนมแมทีเ่พิม่
วามนียัสำคญัทางสถติหิรอืไม

4. สรปุ
การพฒันาการสงเสรมิการเลีย้งลกูดวยนมแมอยาง

เดยีวโดยใหครอบครวั(ยา ยาย สาม)ีมสีวนรวมในกจิกรรม
การไดรบัความรแูละชวยเหลอืมารดา  ระยะหลงัคลอด ใน
หอผูปวยหลังคลอด มีแนวโนมทำใหมารดาเลี้ยงลูกดวย
นมแมอยางเดียวเพิ่มขึ้นในทุกชวงอายุของทารกตั้งแต
ทารกอาย ุ2 สปัดาหจนถงึ 6 เดอืนแตไมมนียัสำคญัทางสถติิ

5. กติตกิรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณเจาหนาที่หอผูปวย

หลงัคลอด2ข ทีใ่หความสะดวกในการเกบ็ขอมลู คณุสนุยี
สุขสกุล ที่ชวยเหลือในการเก็บขอมูลและชวยอำนวย
ความสะดวกใหขณะสอนญาติ และขอบพระคุณ
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่สนับสนุนทุนในการทำวิจัย
สถาบนัครัง้นี้
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ปจจยัทีม่ผีลตอความพงึพอใจของประชาชนในการพฒันาทองถิน่
ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ  อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุี

ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของ
องคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ  อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุี
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บทคัดยอ
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ (1) ศกึษาปจจยัทีม่ผีลตอความพงึพอใจของประชาชนในการพฒันาทองถิน่ของ

องคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุ ี(2) เพือ่ศกึษาระดบัความพงึพอใจของประชาชนในการ
พฒันาทองถิน่ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ  จงัหวดัราชบรุ ี(3) เพือ่เสนอปญหา และขอเสนอ
แนะในการพฒันาทองถิน่ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุี

ผลการวจิยัพบวา (1) ปจจยัทีม่ผีลตอความพงึพอใจของประชาชนในการพฒันาทองถิน่ของ  องคการบรหิารสวน
ตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุ ีอยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ไดแก ปจจยัดานการควบคมุ และปจจยั
ดานนโยบาย (2) ประชาชนมรีะดบัความพงึพอใจตอการพฒันาทองถิน่ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอ
บางแพ จงัหวดัราชบรุ ีอยใูนระดบัมากทกุดาน ทัง้ดานโครงสรางพืน้ฐานและแหลงน้ำ ดานสาธารณสขุและกฬีา ดาน
การเมอืงและการบรหิารจดัการทีด่ ีดานการศกึษาและคณุภาพชวีติของสงัคม ดานเศรษฐกจิ และดานศาสนา วฒันธรรม
และทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอม (3) ปญหา ในการพฒันาทองถิน่ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอบาง
แพ จงัหวดัราชบรุ ีไดแก การจายเงนิเบีย้ยงัชพีผสูงูอายลุาชา การขาดความปรองดองของสมาชกิสภาองคการบรหิารสวน
ตำบลดอนใหญ การขาดการดแูลถนนทีช่ำรดุ ขอเสนอแนะในการพฒันาทองถิน่ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ
เชงินโยบาย คอื (1) กำหนดนโยบายการบรกิารเกีย่วกบัเบีย้ยงัชพี ชวยเหลอืซอมแซมทีอ่ยอูาศยั ถนนชำรดุ ใหชดัเจน
(2) กำหนดนโยบายดานการประชาสมัพนัธการดำเนนิงานของ อบต. และ (3) นโยบายดานการเปดบรกิารในวนัเสาร

คำสำคญั  ปจจยั  ความพงึพอใจ การพฒันาทองถิน่

Abstract
This research had purposes to (1) study the factors affecting the satisfaction of the people in local development

of Donyai District Administrative Organization, Bangphae District, Ratchaburi Province (2) study the level of satisfac-
tion of the people in local development of Donyai District Administrative Organization, Bangphae District, Ratchaburi
Province (3) to present problems Obstacles and suggestions in local development of Donyai District Administrative



    

Organization, Bangphae District, Ratchaburi Province.
The results of  the research found that (1) the factors affecting the satisfaction of the people in local development

of Donyai District Administrative Organization, Bangphae District, Ratchaburi Province are statistically significant at
the .05 level factors control and policy factors. (2) Public satisfaction with local development of Donyai District
Administrative Organization, Bangphae District, Ratchaburi Province level in all aspects both infrastructure and water
resources, public health and sports. The politics and good management, education and quality of life of the society.
Economic and religious, cultural and natural resources and the environment. (3) Problems in the local development of
Donyai District Administrative Organization, Bangphae District, Ratchaburi Province including payment delay allowance
elderly. Lack of reconciliation council Tambon Donyai . Lack of care of the damaged road. Suggestions in the local
development of Donyai District Administrative Organization main policy is to (1) determine the service policy on
allowance. Help repair homes damaged roads to clear (2) Set the policy to promote the implementation of the local
development of Donyai District Administrative Organization and (3) policy is open on Saturdays

Keywords: Factor, Satisfaction, Local Development

บทนำ
จากพระราชบญัญตัสิภาตำบลและองคการบรหิาร

สวนตำบล พ.ศ. 2537 จะเห็นไดวาองคการบริหารสวน
ตำบลมีอำนาจหนาที่ ๆ จะตองทำในสวนของการพัฒนา
ทองถิ่นในดานตาง ๆ อยูหลายประการ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว ซึ่งในการบริหารหรือพัฒนาทองถิ่นนั้นก็ตอง
คำนงึถงึปญหาความตองการของประชาชนในทองถิน่เปน
หลัก ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะไดดำเนินการแกไขปญหาและความ
ตองการของประชาชนในทองถิ่นไดถูกตองตรงจุด ให
ประชาชนเกดิความพงึพอใจมากทีส่ดุตอการพฒันาทองถิน่
ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ แตในการพฒันา
ทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลดอนใหญนั้น
ประชาชนสวนใหญในทองถิ่นยังไมมีความพึงพอใจตอ
การพฒันาทองถิน่ทัง้นีด้ไูดจากผลการเลอืกตัง้ครัง้ทีผ่านมา
ของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล
ดอนใหญทีส่วนใหญมกัจะไมไดรบัการเลอืกตัง้กลบัเขามา
ทำหนาทีต่อ ซึง่ในจดุนีเ้องทีท่ำใหผศูกึษาสนใจทีจ่ะศกึษา
ปจจยัทีม่ผีลตอความพงึพอใจของประชาชนในการพฒันา
ทองถิน่ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญและจะทำ
อยางไรเพื่อที่จะใหประชาชนเกิดความพึงพอใจมากที่สุด
ในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบล
ดอนใหญ

วตัถปุระสงค
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของ

ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
ตำบล    ดอนใหญ อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุี

2. เพือ่ศกึษาระดบัความพงึพอใจของประชาชนใน
การพฒันาทองถิน่ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ
อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุี

3. เพื่อเสนอปญหา และขอเสนอแนะในการ
พัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลดอนใหญ
อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุี

วธิกีารดำเนนิงาน
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

ในการศกึษาวจิยัเรือ่งปจจยัทีม่ผีลตอความพงึพอใจ
ของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหาร
สวนตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี มีการ
กำหนดขนาดประชากรและกลมุตวัอยาง ดงันี้

1.1 ประชากร ไดแก ประชาชนที่อยูอาศัยในเขต
พืน้ทีต่ำบลดอนใหญ จำนวน 3,868 คน



ปจจยัทีม่ผีลตอความพงึพอใจของประชาชนในการพฒันาทองถิน่
ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ  อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุี

1.2 กลมุตวัอยาง ไดแก ประชาชน จำนวน 363 คน
ที่อยูอาศัยในเขตพื้นที่ตำบลดอนใหญ การกำหนดกลุม
ตัวอยางไดมาจากการคำนวณโดยใชสูตรของยามาเน
ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่รอยละ 95

1.2.1 ตำบลดอนใหญ ประกอบดวย 9 หมบูาน
มจีำนวนประชากร 3,868 คน แยกตามหมบูานไดดงันี ้บาน
ดอนสาลี  มปีระชากร 509 คน บานดอนกลาง มปีระชากร
191 คน บานตาลเตีย้ มปีระชากร 185 คน บานดอนสามคัคี
มปีระชากร 233 คน บานดอนใหญ มปีระชากร 752 คน
บานลำน้ำ หมูที่ 6 มีประชากร 547 คน บานดอนศาลา
มปีระชากร 446 คน บานดอนเขารตี มปีระชากร 503 คน
บานลำน้ำ หมทูี ่9 มปีระชากร 502 คน

1.2.2 ใชวธีกีารสมุตวัอยางแบบชัน้ภมู ิ(Stratified
Random Sampling) กับกลุมตัวอยาง จำนวน 9 หมูบาน
รวมทัง้สิน้ 363 คน ไดจำนวนกลมุตวัอยาง ดงัตารางที ่1

ตารางที ่1 จำนวนกลมุตวัอยางแตละหมบูาน
หมบูาน จำนวน จำนวน

ประชากร กลุมตัวอยาง
ดอนสาลี 509 48
ดอนกลาง 191 18
ตาลเตี้ย 185 17
ดอนสามคัคี 233 22
ดอนใหญ 752 71
ลำน้ำ หมทูี ่6 547 51
ดอนศาลา 446 42
ดอนเขารีต 503 47
ลำน้ำ หมทูี ่9 502 47
รวม 3,868 363

2.  เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั
2.1 ลักษณะของเครื่องมือวิจัย
เครื่องมือวิจัยที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปน

แบบสอบถาม (Questionnaire) แบงออกเปน 4 สวน คอื
สวนที ่1 สอบถามเกีย่วกบัสถานภาพโดยทัว่ไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายไดและอาชพี

สวนที ่2 สอบถามเกีย่วกบัปจจยัดานตาง ๆ  ทีม่ผีลตอ
ความพึงพอใจของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของ
องคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุี
เปนแบบมาตรประมาณคาของลเิคอรท (Likert) 5 ระดบั

สวนที่  3 สอบถามระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
ตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุี

สวนที่ 4 เปนคำถามปลายเปดแสดงความคิดเห็น
เกีย่วกบัปญหา อปุสรรค ขอเสนอแนะอืน่ ๆ  ทีป่ระชาชนมี
ตอการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบล
ดอนใหญ อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุี
2.2 การสรางเครื่องมือวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey
Research) ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปน
เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอมลูสำหรบัการวจิยั โดยการ
ศกึษาเอกสารตำรา ทฤษฎแีละแนวคดิ ตลอดจนแนวทางใน
การพัฒนาทองถิ่น นำมาสรางเปนกรอบแนวคิดในการ
สรางเครื่องมือและเนื้อหาโครงสรางของเครื่องมือวิจัย
ดงัมขีัน้ตอนในการสรางเครือ่งมอืวจิยั ดงันี้

2.2.1 ศกึษาทฤษฎแีละแนวคดิในดานผนูำ และดาน
บริการที่สงผลตอความพึงพอใจของประชาชนตอการ
พัฒนาทองถิ่น

2.2.2 สรางกรอบแนวคิดในดานโครงสรางและ
เนือ้หาของเครือ่งมอืวจิยั ทีจ่ะบรรลวุตัถปุระสงคของการ
วจิยั ภายใตการควบคมุของอาจารยทีป่รกึษา

2.2.3 สรางแบบสอบถามปจจัยที่มีผลตอความพึง
พอใจของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นขององคการ
บรหิารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุี
และนำแบบสอบถามไปปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อ
พจิารณาปรบัปรงุแกไขในดานความเทีย่งตรง ทัง้ทางดาน
โครงสรางและทางดานเนือ้หา
2.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

2.3.1 นำแบบสอบถามปจจัยที่มีผลตอความ
พงึพอใจของประชาชนในการพฒันาทองถิน่ขององคการ
บรหิารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุี
ใหผทูรงคณุวฒุจิำนวน 3 ทาน ตรวจสอบคณุภาพดานความ
ตรงตามเนือ้หา (Content  Validity) รายขอ โดยพจิารณา



    

ความสอดคลองระหวางขอคำถามกบัตวัแปรทีต่องการวดั
โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Item Objective
Congruence Index) ระหวาง 0.67-1.00

2.3.2 นำแบบสอบถามทีไ่ดตรวจสอบคณุภาพจาก
ผทูรงคณุวฒุแิละไดแกไขปรบัปรงุแลวไปทดลองใช (Try
Out) กบัประชาชนทีไ่มใชกลมุตวัอยาง จำนวน 30 คน แลว
นำขอมูลที่ไดจากการทดลองมาคำนวณหาคาความเที่ยง
(Reliability) ตามสตูรคาสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค
(Cronbach) ปรากฏวา แบบสอบถามปจจยัทีม่ผีลตอความ
พงึพอใจของประชาชนในการพฒันาทองถิน่ขององคการ
บรหิารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุ ีมี
คาความเทีย่งเทากบั 0.97

2.3.3 นำแบบสอบถามไปใชในการเก็บรวบรวม
ขอมลูตอไป
3. การเก็บรวบรวมขอมูล

ในการเกบ็รวบรวมขอมลู มขีัน้ตอนการเกบ็รวบรวม
ขอมลู ดงันี้

3.1 ผูวิจัยทำหนังสือ จากสาขาวิทยาการจัดการ
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช เพือ่ขอความอนเุคราะห
จากนายกองคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ ในการเกบ็
ขอมูลการศึกษาวิจัยจากประชาชนที่อาศัยอยูในเขตตำบล
ดอนใหญ อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุี

3.2 การจัดเก็บขอมูล ผูวิจัยไดประสานงานกับ
ผนูำทองถิน่และสมาชกิองคการบรหิารสวนตำบลในแตละ
หมบูาน เพือ่ขอความรวมมอืในการเกบ็ขอมลูการศกึษากบั
กลมุตวัอยางจำนวน 363 ฉบบั โดยใหสมาชกิสภาองคการ
บรหิารตำบลแตละหมบูานชวยเกบ็แบบสอบถาม ในหมบูาน
ของตนเอง โดยใชเวลาในการเก็บขอมูลตั้งแตวันที่  1
กนัยายน พ.ศ. 2555  ถงึ วนัที ่ 31 ตลุาคม พ.ศ. 2555 รวม  61
วนั ไดรบัแบบสอบถามคนืทัง้สิน้ จำนวน 363 ฉบบั คดิเปน
รอยละ 100

3.3 เมื่อผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามครบตาม
จำนวนที่กำหนดแลว ทำการตรวจสอบความสมบูรณ
ครบถวนของแบบสอบถามทีไ่ดรบัคนื แบบสอบถามไดรบั
คืนจำนวน 363 ฉบับ ตอบคำถามครบทุกขอ จากนั้นนำ
แบบสอบถามลงรหัสในแบบบันทึกขอมูล แลวนำไป
ประมวลผล

4. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับ

วเิคราะหขอมลู ดงันี้
4.1 การวเิคราะหขอมลูทัว่ไปของผตูอบแบบสอบถาม

ไดแก เพศ อาย ุอาชพี การศกึษา รายได สถานภาพ ซึง่เปน
ปจจยัสวนบคุคลใชสถติเิชงิพรรณา  คอื คาความถี ่รอยละ

4.2 การวเิคราะหขอมลูเกีย่วกบัปจจยัทีค่าดวาจะมี
ผลตอความพึงพอใจของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ ใชสถติเิชงิพรรณา
คอื คาเฉลีย่ ( X ) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D)

4.3 การวเิคราะหปจจยัทีม่ผีลตอความพงึพอใจของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
ตำบลดอนใหญ ใชการวเิคราะหถดถอยพหคุณู (Multiple
Regession Analysis) แบบลำดบัขัน้ (Step Wise)

4.4 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค
ขอเสนอแนะในเรื่องปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
ตำบลดอนใหญ ใชวธิกีารวเิคราะหเนือ้หา (Content Analysis)

ผลการวจิยั
ผลการวจิยั สามารถสรปุได ดงันี้

1. ขอมลูสวนบคุคลของผตูอบแบบสอบถามพบวา
ในกลุมตัวอยางจำนวน 363 คน สวนใหญเปนเพศหญิง
รอยละ 54.50 มอีาย ุ20 – 30 ป มจีำนวนมากทีส่ดุ รอยละ
35.50 สวนใหญมอีาชพีรบัจาง รอยละ 53.40 มกีารศกึษา
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. รอยละ 30.60 มรีายได
ตอเดอืน 6,001 – 7,000 บาทตอเดอืน เปนรอยละ 26.40 และ
สวนใหญมสีถานภาพสมรส รอยละ 67.50

2. ความคิดเห็นของประชาชนตอปจจัยที่มีผลตอ
ความพึงพอใจของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของ
องคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ จงัหวดั
ราชบรุ ีโดยรวมอยใูนระดบัมาก ( X  = 3.69) และอยใูน
ระดบัมากทัง้ปจจยัดานผนูำ ( X = 3.70) และปจจยัดานการ
บรกิาร ( X = 3.69) โดยสามารถแบงออกเปนรายดาน ดงันี้

2.1 ความคดิเหน็ของประชาชนตอปจจยัทีม่ผีลตอ
ความพึงพอใจของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของ



ปจจยัทีม่ผีลตอความพงึพอใจของประชาชนในการพฒันาทองถิน่
ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ  อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุี

องคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ จงัหวดั
ราชบรุ ีดานผนูำ โดยรวมอยใูนระดบัมาก ( X = 3.70) โดย
ระดบัความคดิเหน็ของประชาชน อยใูนระดบัมากทกุดาน
ทัง้นโยบาย การยอมรบันบัถอื ความเสมอภาค  การวางแผน
และการควบคมุ   ( X  = 3.82,3.76,3.74 3.57 และ 3.50 ตามลำดบั)

2.2 ความคดิเหน็ของประชาชนตอปจจยัทีม่ผีลตอ
ความพึงพอใจของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของ
องคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ จงัหวดั
ราชบรุ ีดานการบรกิาร โดยรวมอยใูนระดบัมาก ( X = 3.69)
และอยูในระดับมากทุกดาน ทั้งเจาหนาที่ผูใหบริการ
ขั้นตอนการใหบริการ คุณภาพใหบริการ ความสะดวก
รวดเรว็ในการใหบรกิาร ความตอเนือ่งของการบรกิาร และ
การประชาสัมพันธ ( X = 3.81,3.77,3.70,3.69,3.66 และ
3.51 ตามลำดบั)

3. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการพัฒนา
ทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอ
บางแพ จงัหวดัราชบรุ ีโดยรวมอยใูนระดบัมาก ( X = 3.71)
โดยระดับความพึงพอใจของประชาชน อยูในระดับมาก
ทุกดาน ทั้งดานโครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ำ ดาน
สาธารณสขุและกฬีา ดานการเมอืงและการบรหิารจดัการที่
ด ีดานการศกึษาและคณุภาพชวีติของสงัคม ดานเศรษฐกจิ
และดานศาสนา วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ
สิง่แวดลอม ( X = 3.77,3.77,3.72,3.70,3.67 และ 3.64 ตาม
ลำดบั) โดยสามารถแบงออกเปนรายดาน ดงันี้

3.1 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอการพฒันา
ทองถิน่ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ   อำเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี ดานโครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ำ โดย
รวมอยใูนระดบัมาก  ( X = 3.77) โดยระดบัความพงึพอใจ
ของประชาชน อยูในระดับมากทุกประเด็น ทั้งติดตั้ง
ซอมแซม ขยายเขตไฟฟา ไฟสาธารณะตามรายทางให
ทัว่ถงึทกุหมบูาน มกีารกอสราง ปรบัปรงุ ซอมแซม บำรงุ
รกัษาถนน สะพาน ใหใชสญัจรไดอยางสะดวก ปลอดภยั
กอสราง ปรบัปรงุ ซอมแซม ระบบน้ำประปา เพือ่ใชน้ำใน
การอปุโภคบรโิภคไดอยางพอเพยีงครบทกุหมบูาน และมี
การขดุลอกคคูลอง แหลงน้ำตาง ๆ ทีต่ืน้เขนิเพือ่กกัเกบ็น้ำ
ไวใชในการเกษตร ( X  = 3.83,3.78,3.78 และ 3.72  ตาม
ลำดบั)

3.2 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอการพฒันา
ทองถิน่ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ  อำเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี ดานการศึกษาและคุณภาพชีวิตของสังคม
โดยรวมอยใูนระดบัมาก ( X = 3.70) ทกุประเดน็ ทัง้สงเสรมิ
สนับสนุนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สงเสริม สนับสนุน
การพัฒนาการศึกษาใหเด็กและเยาวชนมีการศึกษาที่ดี
สงเสริมดานสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และ
คนพกิาร อยางเหมาะสม และมกีารจดัระบบการรกัษาความ
ปลอดภยัในหมบูาน ( X = 3.73,3.70,3.70 และ 3.69  ตาม
ลำดบั)

3.3 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอการพฒันา
ทองถิน่ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี ดานเศรษฐกิจ โดยรวมอยูในระดับมาก
( X  = 3.67) ทกุประเดน็ ทัง้การจดัใหมตีลาดจำหนายสนิคา
อปุโภค บรโิภคสงเสรมิสนบัสนนุผลติภณัฑสนิคา OTOP
การจดัการดานสหกรณในหมบูานโดยสงเสรมิใหมกีารจดั
ตั้งกลุมออมทรัพยและสงเสริมการฝกอาชีพใหประชาชน
ในทองถิน่ ( X  = 3.77,3.68,3.68 และ 3.56 ตามลำดบั)

3.4 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอการพฒันา
ทองถิน่ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี ดานสาธารณสุขและกีฬา โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ( X  = 3.77) ทุกประเด็น ทั้งสนับสนุนการ
ปองกนัโรคตดิตอในหมบูาน จดัใหมกีารอบรม อสม. และ
ผนูำชมุชนในการปองกนัและเฝาระวงัโรคระบาด ใหความ
รูแกประชาชนเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพใหแข็งแรง
และสนับสนุนใหมีการสรางสวนสาธารณะ เพื่อใชเปนที่
ออกกำลงักาย ( X  = 3.79,3.78,3.76 และ 3.75 ตามลำดบั)

3.5 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอการพฒันา
ทองถิน่ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ
จงัหวดัราชบรุ ีดานการเมอืงและการบรหิารจดัการทีด่ ีโดย
รวมอยใูนระดบัมาก ( X  = 3.72) ทกุประเดน็    ทัง้สงเสรมิ
ใหประชาชนและเยาวชนเกดิการเรยีนรแูละเขาใจเกีย่วกบั
การปกครองในระบอบประชาธปิไตย สงเสรมิสนบัสนนุ
ใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองของ
ทองถิน่ ใหความร ูความเขาใจ ในการไปใชสทิธเิลอืกตัง้
ทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศ และมีการสรางและ
พฒันาระบบบรหิารใหเปนธรรมาภบิาล โปรงใส สามารถ



    

ตรวจสอบได ( X  = 3.91,3.77,3.72 และ 3.50 ตามลำดบั)
3.6 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอการพฒันา

ทองถิน่ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี ดานศาสนา วัฒนธรรมและทรัพยากร
ธรรมชาตสิิง่แวดลอมโดยรวมอยใูนระดบัมาก  ( X  = 3.64)
ทุกประเด็น ทั้งมีการดูแลรักษาความสะอาดของแมน้ำ
ลำคลอง มีการสนับสนุนสงเสริมใหมีการปลูกปาชุมชน
สนับสนุนกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น เชน
วันสงกรานต วันลอยกระทง ฯลฯ และมีการกำจัดขยะที่
ถกูสขุลกัษณะ เพือ่ลดปญหากลิน่และแมลงรบกวน ( X =
3.77,3.74,3.56 และ 3.50 ตามลำดบั)

4. ปจจยัทีม่ผีลตอความพงึพอใจของประชาชนใน
การพฒันาทองถิน่ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ไดแก ปจจัยดานการควบคุม และปจจัยดาน
นโยบาย ปจจยัดานการควบคมุ ประกอบดวย มกีารกำหนด
ระยะเวลาในการดำเนนิการควบคมุและตรวจสอบทีช่ดัเจน
มีการควบคุมการดำเนินงานในการพัฒนาทองถิ่นใหเปน
ไปตามแผนทีก่ำหนด อบต. เปดโอกาสใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงาน
และการดำเนนิการสามารถตรวจสอบไดทกุขัน้ตอน สวน
ปจจัยดานนโยบาย ประกอบดวย นโยบายมีความครอบ
คลุมในการพัฒนาทองถิ่นในทุก ๆ ดาน นโยบายมีความ
ชดัเจน สอดคลองกบัความตองการของประชาชน มกีารเปด
โอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในการกำหนดนโยบายใน
การพฒันาทองถิน่ และมกีารนำนโยบายไปปฏบิตัใิหเหน็
อยางเปนรปูธรรม

5. ความคดิเหน็เกีย่วกบัปญหาทีป่ระชาชนมตีอการ
พัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลดอนใหญ
อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุ ีเรยีงตามลำดบั คอื  บคุลากร
ขององคการบริหารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ
จงัหวดัราชบรุ ีทำงานลาชา  เชน การจายเงนิเบีย้ยงัชพีของ
ผสูงูอาย ุการดำเนนิงานเกีย่วกบัเงนิซอมแซมทีอ่ยอูาศยัจาก
อทุกภยั เปนตน สมาชกิสภาองคการบรหิารสวนตำบลดอน
ใหญ อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุ ีไมมคีวามปรองดองกนั
ขดัแยงกนัทำใหงบประมาณทีจ่ะปรบัปรงุหมบูานมปีญหา
องคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ จงัหวดั
ราชบรุ ีไมใหการดแูลเรือ่งของถนนทีช่ำรดุ สงผลทำใหการ

เดินทางลำบาก และองคการบริหารสวนตำบลดอนใหญ
อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรีุ ขาดการดแูลเรือ่งไฟฟา ความ
สวางเวลากลางคนืไมเพยีงพอ สงผลทำใหชาวบานทีอ่าศยั
อยใูนบรเิวณนัน้เดนิทางลำบากและมขีโมยเขามาลกัทรพัย

สรปุอภปิรายผล
จากผลการวจิยั เรือ่ง ปจจยัทีม่ผีลตอความพงึพอใจ

ของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหาร
สวนตำบลดอนใหญ  อำเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี มี
ประเดน็ทีน่ำมาอภปิรายผล ดงันี้

1. จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอความพึง
พอใจของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นขององคการ
บรหิารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุี
ทัง้ดานผนูำ และดานการบรกิาร โดยภาพรวมอยใูนระดบั
มาก เมือ่พจิารณาแตละประเดน็ พบวา

1.1 ปจจยัดานผนูำ ประกอบดวย นโยบาย การ
ยอมรับนับถือ ความเสมอภาค การวางแผน การควบคุม
เปนปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของประชาชนในการ
พัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลดอนใหญ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้เพราะ ดานนโยบาย
ผนูำมกีารกำหนดนโยบายทีช่ดัเจนสอดคลองกบัความตอง
การของประชาชน นโยบายมคีวามครอบคลมุในการพฒันา
ทองถิน่ในทกุ ๆ  ดาน มกีารเปดโอกาสใหประชาชนมสีวน
รวมในการกำหนดนโยบายในการพัฒนาทองถิ่น มีการ
นำนโยบายไปปฏิบัติใหเห็นอยางเปนรูปธรรม ดานการ
ยอมรบันบัถอื ผนูำมคีวามรแูละความสามารถ ผนูำมคีวาม
รคูวามเขาใจในปญหาทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่ผนูำสามารถแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางเหมาะสม
ผนูำสามารถพฒันาทองถิน่ใหเจรญิกาวหนาจนเปนทีย่อม
รับจากประชาชน ดานความเสมอภาค ประชาชนไดรับ
ความชวยเหลืออยางเหมาะสมทั่วถึงและเทาเทียมกัน
มกีารใหบรกิารประชาชนอยางเทาเทยีมโดยไมเลอืกปฏบิติั
มีการจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนทุกคนที่มารับ
บรกิารอยางทัว่ถงึและเทาเทยีม มกีารจดัสรรงบประมาณใน
การพฒันาแตละหมบูานอยางเหมาะสมและทัว่ถงึ ดานการ
วางแผน วิสัยทัศนของผูบริหารมีความชัดเจนเหมาะสม
แผนการดำเนินงานสามารถตอบสนองความตองการของ



ปจจยัทีม่ผีลตอความพงึพอใจของประชาชนในการพฒันาทองถิน่
ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ  อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุี

ประชาชนไดตรงความตองการ มกีารจดัทำแผนกลยทุธทีใ่ช
ในการพฒันาทองถิน่ในทกุ ๆ  ดาน มกีารจดัทำแผนในการ
พฒันาทองถิน่อยางเปนระบบ ดานการควบคมุ มกีารควบคมุ
การดำเนินงานในการพัฒนาทองถิ่นใหเปนไปตามแผนที่
กำหนด มกีารกำหนดระยะเวลาในการดำเนนิการควบคมุ
และตรวจสอบที่ชัดเจน อบต. เปดโอกาสใหประชาชน
เขามามสีวนรวมในการควบคมุและตรวจสอบการดำเนนิงาน
และการดำเนินการสามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอน ซึ่ง
สอดคลองกบัผลการวจิยับางสวนของ วนดิา  อนิทรสนัต ิ(1)
ทีศ่กึษาปจจยัทีม่ผีลตอความพงึพอใจในการพฒันาคณุภาพ
โรงพยาบาลของเจาหนาที่โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาล
ทัว่ไป จงัหวดัราชบรุ ีพบวา ปจจยัแรงจงูใจในดานสมัพนัธ
ภาพในการทำงาน สวสัดกิาร นโยบายและการบรหิารงาน
การปกครองบังคับบัญชา ความสำเร็จในการทำงาน การ
ยอมรบันบัถอื มผีลตอความพงึพอใจในการพฒันาคณุภาพ
ของโรงพยาบาล และยงัสอดคลองกบัผลวจิยัของ ศภุกานต
ขาวแดง (2) ทีศ่กึษาปจจยัดานการบรหิารจดัการทีม่ผีลตอ
ความพงึพอใจของผรูบับรกิารกองทนุหมบูาน บานปวชยั
หม ู4 จงัหวดัพะเยา พบวา ปจจยัดานการวางแผน และการ
ควบคมุ มผีลตอความพงึพอใจของผรูบับรกิารเชนกนั

1.2 ปจจัยดานการบริการ ประกอบดวย
เจาหนาทีผ่ใูหบรกิาร ขัน้ตอนการใหบรกิาร คณุภาพการให
บรกิาร ความสะดวกรวดเรว็ในการใหบรกิาร ความตอเนือ่ง
ของการบริการ การประชาสัมพันธ เปนปจจัยที่มีผลตอ
ความพึงพอใจของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของ
องคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ จงัหวดั
ราชบุรี ทั้งนี้เพราะเจาหนาที่ผูใหบริการ มีความเอาใจใส
กระตอืรอืรน และเตม็ใจใหบรกิาร รบัฟงปญหาหรอืขอซกั
ถามของผรูบับรกิารอยางเตม็ใจ   ใหคำแนะนำ อธบิายและ
ตอบขอสงสยัไดตรงประเดน็ สามารถแกปญหา อปุสรรค
ทีเ่กดิขึน้ไดเหมาะสม ดานขัน้ตอนการใหบรกิาร มผีงัลำดบั
ขัน้ตอนและระยะเวลาการใหบรกิารอยางชดัเจน ขัน้ตอน
ในการใหบรกิารมรีะบบ ไมยงุยาก ซบัซอน ขัน้ตอนการ
ใหบริการมีความเหมาะสม ใหบริการดวยความสะดวก
รวดเรว็ ทนัตามกำหนดเวลา ดานคณุภาพการใหบรกิาร การ
บริการเปนไปอยางเหมาะสม การใหบริการในแตละ
ขั้นตอนเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว  การบริการ
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน บรกิารทีไ่ด

รบัมคีวามคมุคาและเกดิประโยชนกบัผรูบับรกิารอยางแท
จรงิ ดานความสะดวกรวดเรว็ในการใหบรกิาร  มกีารให
บรกิารตามลำดบักอน  หลงัตามควิทีไ่ดรบั ประชาชนไดรบั
บริการตามเวลาที่กำหนด มีการใหคำแนะนำในขั้นตอน
การใหบรกิารเพือ่ความถกูตองและสะดวกรวดเรว็ มชีองทาง
การใหบริการหลายชองทาง ดานความตอเนื่องของการ
บริการ มีการกำหนดระยะเวลาและชวงเวลาในการให
บรกิารทีแ่นนอน มกีารใหบรกิารตามแผนการใหบรกิารที่
กำหนดไว ประชาชนไดรับบริการอยางเพียงพอและ
สม่ำเสมอ มีการจัดทำโครงการใหบริการอยางตอเนื่อง
ดานการประชาสมัพนัธ มกีารประชาสมัพนัธกำหนดระยะ
เวลาในการชำระภาษใีหประชาชนรบัทราบอยางทัว่ถงึ มี
การเผยแพรขอมลูขาวสารการใหบรกิารของทางราชการ มี
การประชาสมัพนัธโครงการกอสราง ตาง ๆ ใหประชาชน
ไดรบัทราบ สวนการประชาสมัพนัธผลงานที ่อบต. ไดจดั
ทำไปแลวในรอบป นั้น ประชาชนมีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง ซึ่งผูบริหารตองพัฒนาในเรื่องของการ
ประชาสมัพนัธผลงานที ่อบต. ไดจดัทำไปแลวในรอบป ให
ประชาชนทราบมากกวาโดยใชหลายชองทาง เชน ทาง
หอกระจายขาว เสยีงตามสาย ตดิบอรดประชาสมัพนัธ จดั
ทำ แผนพบั เปนตน ซึง่สอดคลองกบัผลการวจิยัของ สดุชยั
คามวัลย (3) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการใหบริการของสำนักทะเบียน อำเภอ
เดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธาน ีพบวา ระบบการใหบรกิาร
การใหบรกิารของเจาหนาที ่การประชาสมัพนัธ และอาคาร
สถานที ่เปนปจจยัทีก่อใหเกดิความพงึพอใจ เชนกนั  และ
สอดคลองกบัผลการวจิยัของ กาญจนา  กงัแฮ (4) ทีศ่กึษา
ความพงึพอใจของประชาชนตอการใหบรกิารงานทะเบยีน
และภาษรีถ สำนกังานขนสงจงัหวดัพทัลงุ พบวา สถานที่
ใหบริการ บุคลากรผใูหบรกิาร ขัน้ตอนของการใหบรกิาร
อปุกรณ และเครือ่งมอืทีใ่หบรกิาร

2. ความพงึพอใจของประชาชนในการพฒันาทองถิน่
ขององคการบริหารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ
จงัหวดัราชบรุ ีพบวา ระดบัความพงึพอใจของประชาชนใน
การพฒันาทองถิน่ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ
อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุ ีดานโครงสรางพืน้ฐานและ
แหลงน้ำ ดานสาธารณสขุและกฬีา ดานการเมอืงและการ
บรหิารจดัการทีด่ ีดานการศกึษาและคณุภาพชวีติของสงัคม



    

ดานเศรษฐกิจ และดานศาสนา วัฒนธรรมและทรัพยากร
ธรรมชาตสิิง่แวดลอม อยใูนระดบัมากทกุดาน ทัง้นีเ้พราะ
ดานโครงสรางพืน้ฐานและแหลงน้ำ มกีารตดิตัง้ ซอมแซม
ขยายเขตไฟฟา ไฟสาธารณะตามรายทางใหทั่วถึงทุกหมู
บาน มีการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม บำรุงรักษาถนน
สะพาน ใหใชสญัจรไดอยางสะดวก ปลอดภยั กอสราง ปรบั
ปรุง ซอมแซม ระบบน้ำประปาเพื่อใชน้ำในการอุปโภค
บริโภคไดอยางเพียงพอครบทุกหมูบาน มีการขุดลอก
คคูลอง แหลงน้ำตาง ๆ  ทีต่ืน้เขนิเพือ่กกัเกบ็น้ำไวใชในการ
เกษตร ดานการศกึษาและคณุภาพชวีติของสงัคม มกีารสงเสรมิ
สนับสนุนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สงเสริมสนับสนุน
การพัฒนาการศึกษาใหเด็กและเยาวชนมีการศึกษาที่ดี
สงเสริมดานสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสและ
คนพิการ อยางเหมาะสม มีการจัดระบบการรักษาความ
ปลอดภัยในหมูบาน ดานเศรษฐกิจ มีการจัดใหมีตลาด
จำหนายสินคาอุปโภค  บริโภค  สงเสริมสนับสนุน
ผลิตภัณฑสินคา OTOP มีการจัดการดานสหกรณในหมู
บานโดยสงเสรมิใหมกีารจดัตัง้กลมุออมทรพัย สงเสรมิการ
ฝกอาชพีใหประชาชนในทองถิน่ ดานสาธารณสขุและกฬีา
สนับสนุนการปองกันโรคติดตอในหมูบาน จัดใหมีการ
อบรม อสม. และผูนำชุมชนในการปองกันและเฝาระวัง
โรคระบาด ใหความรแูกประชาชนเกีย่วกบัการดแูลรกัษา
สขุภาพใหแขง็แรง สนบัสนนุใหมกีารสรางสวนสาธารณะ
เพื่อใชเปนที่ออกกำลังกาย ดานการเมืองและการบริหาร
จดัการทีด่ ีสงเสรมิใหประชาชนและเยาวชนเกดิการเรยีน
รแูละเขาใจเกีย่วกบัการปกครองในระบอบประชาธปิไตย
สงเสรมิสนบัสนนุใหประชาชนมสีวนรวมในกจิกรรมทาง
การเมืองของทองถิ่น ใหความรูความเขาใจในการไปใช
สทิธเิลอืกตัง้ทัง้ระดบัทองถิน่และระดบัประเทศ มกีารสราง
และพัฒนาระบบบริหารใหเปนธรรมาภิบาล โปรงใส
สามารถตรวจสอบได ดานศาสนา วฒันธรรมและทรพัยากร
ธรรมชาตสิิง่แวดลอม มกีารดแูลรกัษาความสะอาดของแม
น้ำ ลำคลอง มกีารสนบัสนนุสงเสรมิใหมกีารปลกูปาชมุชน
สนับสนุนกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น เชน
วันสงกรานต วันลอยกระทง ฯลฯ มีการกำจัดขยะที่ถูก
สุขลักษณะเพื่อลดปญหากลิ่นและแมลงรบกวน ซึ่งสอด
คลองกบัผลการวจิยัของ สกุจิ อรญันารถ (2544) ทีศ่กึษา
ความพึงพอใจของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นของ

องคการบริหารสวนตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง
จงัหวดัระยอง พบวา ความพงึพอใจในการพฒันาทองถิน่
ของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลเชิงเนิน
จังหวัดระยอง อยูในระดับมาก และสอดคลองกับผลการ
วจิยัของ สรินิาฏ แกนโมก (5) ทีศ่กึษาความพงึพอใจของ
ประชาชนตอการใหบรกิารขององคการบรหิารสวนตำบล
บานแพ อำเภอคเูมอืง จงัหวดับรุรีมัย พบวา ความพงึพอใจ
ของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตำบลบานแพ อำเภอคเูมอืง จงัหวดับรุรีมัย อยใูนระดบัมาก
เชนกัน

3. ปจจยัทีม่ผีลตอความพงึพอใจของประชาชนใน
การพฒันาทองถิน่ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 คอื ปจจยัดานการควบคมุ และปจจยัดานนโยบาย
ในสวนของปจจัยดานการควบคุม เปนปจจัยที่มีผลตอ
ความพึงพอใจของประชาชนเนื่องจากผูนำมีการกำหนด
ระยะเวลาในการดำเนนิการควบคมุและตรวจสอบทีช่ดัเจน
มีการควบคุมการดำเนินงานในการพัฒนาทองถิ่นใหเปน
ไปตามแผนทีก่ำหนด อบต. เปดโอกาสใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงาน
และการดำเนินการสามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอน ซึ่ง
สอดคลองกบัผลวจิยับางสวนของ ศภุกานต  ขาวแดง (2) ที่
ศกึษาปจจยัดานการบรหิารจดัการทีม่ผีลตอความพงึพอใจ
ของผรูบับรกิารกองทนุหมบูาน บานปวชยั หม ู 4 จงัหวดั
พะเยา พบวา ปจจัยดานการวางแผนและการควบคุม มี
ผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการ สวนปจจัยดาน
นโยบาย เปนปจจยัทีม่ผีลตอความพงึพอใจของประชาชน
เนื่องจากผูนำมีการกำหนดนโยบายใหมีความครอบคลุม
ในการพฒันาทองถิน่ในทกุ ๆ  ดาน นโยบายมคีวามชดัเจน
สอดคลองกบัความตองการของประชาชน มกีารเปดโอกาส
ใหประชาชนมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายในการ
พฒันาทองถิน่ มกีารนำนโยบายไปปฏบิตัใิหเหน็อยางเปน
รปูธรรม ซึง่สอดคลองกบัผลวจิยับางสวนของ  วนดิา  อนิทร
สันติ (1) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของเจาหนาที่โรงพยาบาล
ศนูย/โรงพยาบาลทัว่ไป จงัหวดัราชบรุ ีพบวา ปจจยัแรงจงู
ใจในดานสมัพนัธภาพในการทำงาน สวสัดกิาร นโยบาย
และการบรหิารงาน การปกครองบงัคบับญัชา ความสำเรจ็



ปจจยัทีม่ผีลตอความพงึพอใจของประชาชนในการพฒันาทองถิน่
ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ  อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุี

ในการทำงาน การยอมรบันบัถอืมผีลตอความพงึพอใจใน
การพฒันาคณุภาพของโรงพยาบาล

ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษา เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความพึง

พอใจของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นขององคการ
บรหิารสวนตำบลดอนใหญ  อำเภอบางแพ  จงัหวดัราชบรุี
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการวจิยั ผวูจิยัมขีอเสนอแนะ ดงันี้
1.1 ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของประชาชน

ในการพฒันาทองถิน่ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ
อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุ ีคอื ปจจยัดานการควบคมุ และ
ปจจยัดานนโยบาย จากปจจยัดงักลาว องคการบรหิารสวน
ตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุ ีมปีญหาใน
เรื่องของการแจกเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และการดำเนินงาน
เกี่ยวกับเงินชวยเหลือในการซอมแซมที่อยูอาศัยจาก
อุทกภัยลาชา การไมดูแลเรื่องถนนที่ชำรุด สงผลใหการ
เดนิทางลำบาก และขาดการดแูลในเรือ่งไฟทางสาธารณะ
ทำใหในเวลากลางคืนความสวางไมเพียงพอ ดังนั้น
องคการบริหารสวนตำบลดอนใหญ ควรมีการกำหนด
นโยบายในเรื่องตาง ๆ เหลานี้ใหชัดเจน และมอบหมาย
ใหแตละสวนที่รับผิดชอบนำไปปฏิบัติ ใหเห็นเปน
รปูธรรม แลวรายงานใหผบูงัคบับญัชาทราบ เพือ่ทีผ่บูงัคบั
บัญชาจะไดควบคุมใหการดำ เนินงานนั้น เปนไป
ตามนโยบายทีก่ำหนด

1.2 องคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ
จงัหวดัราชบรุ ีควรมนีโยบายในดานดานการประชาสมัพนัธ
ในประเดน็การประชาสมัพนัธผลงานที ่อบต. ไดจดัทำไป
แลวในรอบปใหมากกวานี้ เพื่อทำใหประชาชนเกิดความ
พึงพอใจมากขึ้นจนถึงพึงพอใจมากที่สุด

1.3 องคการบริหารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอ
บางแพ จงัหวดัราชบรุ ีควรกำหนดนโยบายใหพนกังานได
มกีารทำงานในวนัเสาร เนือ่งจากประชาชนทีไ่มสามารถมา
ติดตอราชการในวันปกติไดจะไดมาติดตอราชการใน
วนัเสาร

2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
จากผลการวจิยั ผวูจิยัมขีอเสนอแนะ ดงันี้
2.1 องคการบริหารสวนตำบลดอนใหญ ควร

มอบหมายหนาที่ใหผูที่รับผิดชอบในเรื่องของการจาย
เบีย้ยงัชพี การชวยเหลอืในเรือ่งของอทุกภยั และการดแูล
ในเรื่องของถนน มาประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย และ
นำนโยบายดงักลาวไปปฏบิตั ิโดยมกีารกำหนดระยะเวลา
ที่แนนอนในการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ การชวย
เหลือในเรื่องของอุทกภัย การกำหนดระยะเวลาในการ
ซอมแซมถนน และไฟทางสาธารณะ แลวรายงานให
ผูบริหารทราบ เมื่อผูบริหารเห็นชอบ ก็ใหจัดทำเปน
ประกาศในเรือ่งของการกำหนดระยะเวลาและขัน้ตอนการ
ใหบรกิารประชาชน แลวตดิประกาศ พรอมทัง้ประชาสมัพนัธ
ทางหอกระจายขาวใหประชาชนรบัทราบ เพือ่สรางความ
เขาใจที่ตรงกัน

2.2 องคการบริหารสวนตำบลดอนใหญ ควรจัด
ทำปายประชาสมัพนัธผลงานในรอบปทีผ่านมา แลวนำไป
ติดประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธขององคการ
บรหิารสวนตำบลดอนใหญในหมบูาน และประชาสมัพนัธ
ทางเสยีงตามสายขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ
เพือ่ใหประชาชนไดรบัทราบ

2.3 องคการบริหารสวนตำบลดอนใหญ ควรจัด
เจาหนาทีอ่ยเูวรใหบรกิารประชาชนในชวงวนัเสาร เพือ่ให
ประชาชนทีไ่มสามารถมาตดิตอราชการไดในวนัปกตจิะได
มาตดิตอราชการในวนัเสาร

3. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป
3.1ควรศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัปจจยัดานอืน่ ๆ ทีม่ี

ผลตอความพึงพอใจของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
ขององคการบรหิารสวนตำบลในเขตพืน้ทีอ่ืน่ นอกเหนอื
จากปจจยัทีไ่ดศกึษาในครัง้นี้

3.2 ควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มระดับความ
พงึพอใจของประชาชนในการพฒันาทองถิน่ขององคการ
บรหิารสวนตำบล เพือ่นำผลทีไ่ดมาใชในการพฒันาทองถิน่



    

(3) สุดชัย คามวัลย  (2543)  “ความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการใหบรกิารของสำนกัทะเบยีนอำเภอ
เดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธาน”ี ภาคนพินธศลิปศาสตร
มหาบณัฑติ  สาขาการวเิคราะหและวางแผนทางสงัคม
สถาบนัพฒันบรหิารศาสตร

 (4) กาญจนา กังแฮ  (2545)  “ความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการใหบรกิารงานทะเบยีนและภาษรีถ
ตามกฎหมายวาดวยรถยนต สำนกังานขนสงจงัหวดั
พทัลงุ” กรงุเทพมหานคร  ภาควทิยานพินธปรญิญา
ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  สถาบนัพฒันบรหิารศาสตร

(5) สิรินาฏ แกนโมก  (2552)  “ความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการใหบรกิารขององคการบรหิารสวน
ตำบลบานแพ  อำเภอคเูมอืง จงัหวดับรุรีมัย” ปรญิญา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย

เอกสารอางองิ
(1) วนิดา อินทรสันติ  (2545)  “ปจจัยที่มีผลตอความ

พึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของ
เจาหนาที่โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป
จังหวัดราชบุรี สังกัดกระทรวงสาธารณสุข” วิทยา
นพินธปรญิญาศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาสงัคม
ศาสตรเพือ่การพฒันา   มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม

(2) ศภุกานต ขาวแดง  (2552)  “ปจจยัดานการบรหิารการ
จัดการที่มีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการกอง
ทนุหมบูาน : กรณศีกึษากองทนุหมบูาน บานบวัชยั
หม ู4 ต. เจดยีคำ  อ. เชยีงคำ จ. พะเยา” ภาคนพินธ
ปรญิญาบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ  สาขาการจดัการทัว่
ไป มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา
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เฉลมิพงษ พงษประชา (Chalermpong Pongpracha)1*
1นกับรหิารงานอดุมศกึษา ปฏบิตังิานดานเลขานกุารและพฒันาหลกัสตูร สำนกังานคณบด ีวทิยาลยัการปกครองทองถิน่
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บทคัดยอ
บทความนีม้วีตัถปุระสงคเพือ่พฒันากระบวนงานการบรกิารการศกึษาแกนกัศกึษาวทิยาลยัการปกครองทองถิน่

โดยเริ่มตนจากการประชุมระดมสมองเจาหนาที่ผูใหบริการ เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับกระบวนงานที่ดำเนินการอยูใน
ปจจบุนั พรอมทัง้สมัภาษณผรูบับรกิาร เพือ่สะทอนใหเหน็วากระบวนงานทีด่ำเนนิการอยคูวรจะไดรบัการปรบัปรงุอยางไร
ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลการพัฒนาทำใหไดกระบวนงานในการใหบริการนักศึกษาวิทยาลัย
การปกครองทองถิน่ ไดดงันี ้1) กระบวนงานการรบันกัศกึษา 2) กระบวนงานการจดัตารางเรยีน - ตารางสอน 3) การลงทะเบยีน
4) การเพิม่-ถอนรายวชิา 5) กระบวนงานการจดัการเรยีน - การสอน 6) กระบวนงานการจดัสอบประเมนิความรนูกัศกึษา
7) การประมวลผลการศกึษา 8) การขอตรวจสอบคะแนน 9) การรบัรองผลการเรยีน 10) การตรวจสอบจบ 11) การลาพกั
การศกึษา ซึง่แตละกระบวนงานไดมกีารกำหนดแผนผงัการไหลของงาน วธิกีารดำเนนิการ ผรูบัผดิชอบ และเอกสารที่
เกีย่วของ รวมทัง้กำหนดมาตรฐานดานเวลากำกบัในแตละกจิกรรม

คำสำคญั: การพฒันากระบวนงาน

Abstract
This study aimed to providing information for the improvement of the service providing procedures for students

in College of Local Administration. The data was collected from brain-storming among officers who were responsible
for service tasks. Then the service receivers were also interviewed for the feedback on how to improve the services as
well as improving the quality and effectiveness of the tasks. The findings revealed that each of the following task;
students recruitment, scheduling learning and teaching procedure,  registration,  withdrawal and addition courses,
learning and teaching organization, evaluation and qualifying assessment procedures, comprehensive report for learning
outcome,  requesting for checking grades, certification for learning result, credits  checking for learning programme
completion, leave of absence procedures, were defined by flow chart with work procedures, responsible persons
related document attached . The standard criteria for time frame were also specified in each task.

Keyword: Improving the Process
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บทนำ
กระบวนงานเปนเครื่องมือที่สำคัญที่จะนำไปสู

คณุภาพบรกิาร เพราะกระบวนงานจะทำใหผใูหบรกิารเขาใจ
ตรงกนัในกจิกรรมตางๆ ทีเ่ราตองมอบใหผรูบับรกิาร และ
ยงัชวยนำองคกรไปสคูวามสำเรจ็ไดนัน้ องคกรนัน้จะตอง
มวีธิกีารทำงาน (Work Procedure) ซึง่ประกอบดวย การสือ่
ความที่ชัดเจนและเหมาะสม การตัดสินใจรวมกันของ
บคุลากร การมภีาวะผนูำทีเ่กดิจากการยอมรบัจากผอูืน่ และ
การกำหนดกติกา หรือกฎเกณฑตาง ๆ ที่จะเอื้อตอการ
ทำงานรวมกันใหบรรลุเปาหมาย นอกจากนั้นองคกรยัง
จะตองมีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard
Procedure) ซึง่เปนตวักำหนดวธิกีารปฏบิตังิานตาง ๆ  ทีเ่กดิ
ขึ้นเปนประจำ เพื่อใหผูปฏิบัติงานทำงานไดอยางถูกตอง
และมปีระสทิธภิาพ การกำหนดมาตรฐานการทำงานของ
งานนั้นๆ ยังจะเปนตัวชี้วัดหรือใชเปนเกณฑในการ
ประเมินผลการทำงานของผูปฏิบัติงาน หากผูปฏิบัติงาน
ทุกคนทำงานไดตามมาตรฐาน การทำงานที่องคกรได
กำหนดไว ก็จะสะทอนถึงคุณภาพขององคกร (1) และ
ขณะเดียวกันการมีกระบวนงานยังทำใหผูใหบริการและ
ผรูบับรกิาร  รบัรขูัน้ตอนกระบวนงานของการใหบรกิาร
จะทำใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจ ไดทราบถึงมาตรฐาน
เวลาของการใหบริการในแตละงาน  และที่สำคัญ
หากผูปฏิบัติงานสามารถใหบริการตามขั้นตอนและเสร็จ
ทนัตามมาตรฐานเวลาทีก่ำหนดไวแลว ยอมจะเกดิความพงึ
พอใจแกผูใชบริการ และยังสะทอนถึงภาพลักษณที่มีตอ
องคกร ไมวาผูใหบริการจะอยูในองคกรของภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนกต็าม (2)

วทิยาลยัการปกครองทองถิน่ เปนหนึง่ในหนวยงาน
ของมหาวิทยาลัยขอนแกนมีฐานะเทียบเทาคณะ ไดรับ
ความเหน็ชอบใหจดัตัง้จากสภามหาวทิยาลยัขอนแกน ใน
คราวประชมุครัง้ที ่4/2550 เมือ่วนัที ่4 เมษายน 2550 โดยมี
พนัธกจิในดานการผลติบณัฑติ การวจิยั การบรกิารวชิาการ
ซึง่ในดานการผลติบณัฑติ มกีารจดัการเรยีนการสอนทัง้ใน
ระดบัปรญิญาตร ี ไดแก 1) หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาการปกครองทองถิน่ 2) หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง  และ3) หลักสูตร
เทคโนโลยบีณัฑติ สาขาวชิาการจดัการงานชางและผงัเมอืง

หลกัสตูรระดบัปรญิญาโท ไดแก 1) หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตร
มหาบณัฑติ 2) หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ
สาขาวชิาการปกครองทองถิน่  หลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก
ไดแก 1) หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรดษุฎบีณัฑติ สาขา
วชิาการจดัการกจิการสาธารณะ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ  และ
มกีารจดัการเรยีนการสอนทัง้ในภาคปกต ิ (นกัศกึษาเรยีน
วนัจนัทรถงึวนัศกุร) และโครงการพเิศษ (นกัศกึษาเรยีนวนั
เสารและวันอาทิตย) และวิทยาลัยไดกำหนดใหทุกงานที่
ตองใหบรกิารแกนกัศกึษาจะตองมมีาตรฐานทัง้มาตรฐาน
เชงิกระบวนการและมาตรฐานเชงิเวลาอยางมปีระสทิธผิล
และประสทิธภิาพ ผานการจดัทำกระบวนงาน (Standard
Operating Procedure: SOP) ดวยความสำคญัดงักลาว ผวูจิยั
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนงานการให
บรกิารแกนกัศกึษาสงักดัวทิยาลยัการปกครองทองถิน่เพือ่
นำไปสกูารใหบรกิารอยางมปีระสทิธภิาพตอไป

วตัถปุระสงค
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา

กระบวนงานการบรกิารการศกึษาแกนกัศกึษาวทิยาลยัการ
ปกครองทองถิน่ จากการประชมุระดมสมองเจาหนาทีผ่ใูห
บรกิาร และเพือ่ใหไดขอมลูเกีย่วกบักระบวนงานทีด่ำเนนิ
การอยูในปจจุบัน

วธิกีารดำเนนิงาน
กลมุตวัอยางทีศ่กึษา ไดแก ผบูรหิาร บคุลากรทีร่บัผดิชอบ
ในการใหบรกิารนกัศกึษา และนกัศกึษาทัง้ระดบัปรญิญาตรี
และระดบับณัฑติศกึษา
ขัน้ตอนวธิดีำเนนิการ  เริม่จากการศกึษากระบวนงานการ
ใหบริการแกนักศึกษาของวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น
จากนัน้มกีารประชมุสนทนากลมุระหวางผบูรหิาร บคุลากร
ผูรับผิดชอบ และนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยมีการกำหนดประเด็นการสนทนากลุม
เกีย่วกบัการพฒันากระบวนงานและจดัทำมาตรฐานทัง้ใน
เชงิกระบวนการและเวลาในการปฏบิตังิาน  และนำขอมลู
ทีไ่ดจากการสนทนากลมุมาวเิคราะหออกแบบกระบวนงาน
การใหบรกิารแกนกัศกึษา  หลงัจากทีม่กีารนำกระบวนงาน



    

ทีไ่ดไปสกูารปฏบิตัแิลว จะตองทำการประเมนิกระบวนการ
ที่ไดพัฒนาขึ้นมาใหมตอไป

ขอบเขตของโครงการวจิยั
1. ขอบเขตดานกลุมเปาหมาย คือ ผูบริหาร

วทิยาลยั บคุลากร และนกัศกึษาของวทิยาลยัการปกครอง
ทองถิน่

2. ขอบเขตดานเนื้อหา คือ กระบวนงานการให
บรกิารแกนกัศกึษาวทิยาลยัการปกครองทองถิน่ ไดแก 1)
กระบวนงานการรบันกัศกึษา 2) กระบวนงานการจดัตาราง
เรยีน- ตารางสอน 3)การลงทะเบยีน 4) การเพิม่-ถอนรายวชิา
5) กระบวนงานการจดัการเรยีน-การสอน 6) กระบวนงาน
การจัดสอบประเมินความรูนักศึกษา 7) การประมวลผล
การศกึษา 8) การขอตรวจสอบคะแนน 9) การรบัรองผล
การเรยีน 10) การตรวจสอบจบ 11) การลาพกัการศกึษา

ผลการศกึษา
การศึกษาเรื่องการพัฒนากระบวนงานการให

บรกิารนกัศกึษาสงักดัวทิยาลยัการปกครองทองถิน่ในครัง้นี้
สามารถวิเคราะหออกแบบกระบวนงานการใหบริการ
นกัศกึษา ไดดงัตอไปนี้

1) กระบวนงานการรับนักศึกษา
ในการรับนักศึกษาของงานบริการการศึกษา

วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น หลักสูตรระดับปริญญาตรี
(ภาคปกต)ิ จะมขีัน้ตอนดงันีค้อื วทิยาลยัมกีารกำหนดแผน
การรับนักศึกษาในแตละหลักสูตร โดยผานที่ประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร และแจงจำนวนรบันกัศกึษา

ประจำปการศกึษาตอสำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ จาก
นั้นสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจะดำเนินการเปดรับ
สมัครและจัดสอบคัดเลือก หลังจากที่มีการสอบคัดเลือก
แลวสำนกับรหิารและพฒันาวชิาการจะสงรายชือ่ผสูอบผาน
ขอเขยีนใหวทิยาลยัเพือ่ดำเนนิการสอบสมัภาษณ วทิยาลยั
จะดำเนนิการจดัเตรยีมการสอบสมัภาษณ โดยมกีารสงราย
ชื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณไปยังสำนักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ เพื่อทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอง
สัมภาษณ และดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ หลังจากการ
สอบสัมภาษณเสร็จสิ้นแลวนั้น คณะกรรมการสอบ
สมัภาษณพจิารณาผลการสอบพรอมสงไปยงัสำนกับรหิาร
และพฒันาวชิาการ เพือ่ใหประกาศรายชือ่ผมูสีทิธิเ์ขาศกึษา
ตอ

ในสวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัย
จะเปนผูดำเนินการรับนักศึกษาใหม โดยเริ่มตั้งแตการ
กำหนดแผนการรับนักศึกษาใหม การประชาสัมพันธ
หลกัสตูร การกำหนดปฏทินิการรบัสมคัร การดำเนนิการ
สอบคัดเลือกและการสอบสัมภาษณ จนกระทั่งถึง
การประกาศรายชือ่ผมูสีทิธิ ์เขาศกึษาตอ

จากการวเิคราะหกระบวนงานการรบันกัศกึษาใหม
พบวา หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี(ภาคปกต)ิ วทิยาลยัอาศยั
การรบันกัศกึษาโดยผานระบบของมหาวทิยาลยัขอนแกน
ทั้งในระบบโควตาและระบบแอดมินชั่น ซึ่งวิทยาลัยเปน
เพยีงผใูหขอมลูจำนวนรบัเขา เกณฑคะแนนการรบัเขาให
แกสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และวิทยาลัยเปนผู
ดำเนนิการจดัสอบสมัภาษณเทานัน้ ซึง่แตกตางกบัการรบั
นักศึกษาใหมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยวิทยาลัย
จะเปนผดูำเนนิการดวยตนเองทัง้หมด ซึง่สรปุเปนแผนผงั
ของงานดงัตารางที ่1 และตารางที ่2
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ตารางที ่1 กระบวนงานการรบันกัศกึษาหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี
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ตารางที ่2 กระบวนงานการรบันกัศกึษาหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา

2) กระบวนงานการจดัตารางเรยีน - ตารางสอน
การจัดตารางเรียน-ตารางสอนในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษานั้น สามารถอธิบาย
กระบวนงานไดดงันี้

หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีนกัศกึษาจะตองตรวจ
สอบรายวิชาที่ตองลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษา
นัน้ๆ โดยดไูดจากแผนการเรยีนในคมูอืของนกัศกึษา จาก
นัน้คณะกรรรมการบรหิารหลกัสตูรจะพจิารณาอาจารยผู
สอนในแตละรายวชิา งานบรกิารการศกึษาจะประสานงาน
อาจารยผูสอน เพื่อกำหนดวันเวลาในการจัดตารางเรียน

ตารางสอน และแจงสำนักบริหารวิชาการและพัฒนา
วชิาการเพือ่ขอเปดรายวชิาและกรอกขอมลูตารางเรยีนผาน
โปรแกรมระบบลงทะเบยีน ซึง่นกัศกึษาสามารถตรวจสอบ
รายวชิาทีต่องลงทะเบยีนผานเวบ็ลงทะเบยีนได ซึง่ในการ
จัดตารางเรียน-ตารางสอนนั้น พบวา อาจารยผูสอนที่
วิทยาลัยติดตอประสานงานเพื่อใหเปนอาจารยพิเศษ
สวนใหญเปนอาจารยประจำที่มาจากตางคณะวิชา ไดแก
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร และอาจารยพิเศษจะขอพิจารณา
วันเวลาในรายวิชาที่สังกัดคณะวิชาตนเองกอน  จึง
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จะพจิารณาใหวนัเวลาทีว่างใหกบัวทิยาลยั สงผลใหการจดั
ตารางเรยีน-ตารางสอนระดบัปรญิญาตรขีองวทิยาลยัยงัไม
สามารถระบวุนัเวลาสอนของรายวชิานัน้ๆ ไดในระบบลง
ทะเบียน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยจะเปน
ผูดำเนินการจัดตารางเรียน-ตารางสอน โดยกำหนดเปน
รายวชิาเรยีนทีล่ะรายวชิาแบบ Block Course (เรยีนเสาร-
อาทิตย) คณะกรรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณา
อาจารยผูสอนในแตละรายวิชา งานบริการการศึกษามี
หนาที่ประสานงานอาจารยผูสอนเพื่อกำหนดวัน-เวลาใน
การสอน ระบุหองเรียน และจัดทำตารางเรียนแจกใหกับ
นกัศกึษา ประชาสมัพนัธผานเวบ็ไซด ซึง่ในการจดัตาราง

เรยีน-ตารางสอนหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา นัน้ พบวา
อาจารยผสูอนบางรายวชิาไมสะดวกในวนั-เวลาทีจ่ะสอน
ตามตารางสอน งานบรกิารการศกึษาจงึตองเลือ่นรายวชิา
นัน้ในสปัดาหตอไป นอกจากนัน้ในหนวยบรกิารการศกึษา
นอกสถานทีต่ัง้ 2 แหง ไดแก หนวยบรกิารการศกึษาจงัหวดั
อบุลราชธาน ีและหนวยบรกิารการศกึษาอำเภอหาดใหญ
จงัหวดัสงขลา พบวา มปีญหาในเรือ่งของจำนวนหองเรยีน
สำหรบัการจดัการเรยีนการสอน งานบรกิารการศกึษาแกไข
ปญหาโดยการจัดตารางเรียน-ตารางสอนโดยการสลับ
เปลี่ยนใหนักศึกษาแตละรุนเรียนไมตรงกัน ซึ่งสรุปเปน
แผนผงัของงานดงัตารางที ่3 และตารางที ่4

ตารางที ่3 กระบวนงานการจดัตารางเรยีน -ตารางสอนระดบัปรญิญาตรี
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ตารางที ่4 กระบวนงานการจดัตารางเรยีน -ตารางสอนระดบับณัฑติศกึษา

3) การลงทะเบียน
ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา งานบริการการศึกษาของวิทยาลัยจะเปน
ผูดำเนินการลงทะเบียนใหกับนักศึกษา และนักศึกษา
สามารถดาวนโหลดใบชำระคาลงทะเบียนแบบเหมาจาย
ไดทางเว็บไซดของวิทยาลัย และชำระเงินคาลงทะเบียน
เพื่อจายเงินที่ธนาคาร

หลกัสตูรระดบัปรญิญาตรสีามารถอธบิายขัน้ตอน
การลงทะเบยีน โดยเริม่ตนจากนกัศกึษาตรวจสอบรายวชิา
ที่ตองลงทะเบียนผานระบบเว็บลงทะเบียนสำนักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ จากนั้นดำเนินการยืนยันการลง
ทะเบียนและตรวจสอบผลการลงทะเบียน และพิมพใบ
แจงยอดการชำระเงนิคาลงทะเบยีนเพือ่ชำระเงนิทีธ่นาคาร

ตารางที ่5 กระบวนงานการลงทะเบยีนของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี
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4) การเพิ่ม-ถอนรายวิชา
ขัน้ตอนการเพิม่-ถอนรายวชิานัน้ สำหรบันกัศกึษา

ระดับปริญญาตรี สามารถอธิบายขั้นตอนไดดังนี้ เริ่มตน
จากนกัศกึษาทีป่ระสงคจะลงทะเบยีนเพิม่-ถอน ขอรบัแบบ
ฟอรมเพิม่-ถอนรายวชิาทีง่านบรกิารการศกึษา จากนัน้นกั
ศึกษาใหอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษาใหความเห็น
ชอบในการขอลงทะเบยีนเพิม่หรอืถอนรายวชิา งานบรกิาร
การศกึษาตรวจสอบเวลาเรยีน หนวยกติทีล่งทะเบยีน ซึง่

จะตองไมต่ำกวา 12 หนวยกติ หรอืมากกวา 21 หนวยกติ
แตไมเกนิ 27 หนวยกติ และเสนอคณบดลีงนามใหความ
เห็นชอบเพื่อสงเรื่องตอไปยังสำนักบริหารและพัฒนา
วิชาการเพื่อดำเนินการลงทะเบียนและเก็บหลักฐาน จาก
ขัน้ตอนการเพิม่-ถอนรายวชิาของนกัศกึษา พบวา นกัศกึษา
บางรายไมยืนยันในระบบลงทะเบียนหลังจากดำเนินการ
ลงทะเบยีนเพิม่รายวชิา ทำใหไมปรากฏรายวชิาทีต่องการ
ลงทะเบียนเพิ่ม

ตารางที ่6 กระบวนงานการเพิม่-ถอนรายวชิา

5) กระบวนงานการจัดการเรียน-การสอน
กระบวนงานการจัดการเรียน-การสอนนั้น ในทั้ง

สองหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มี
กระบวนงานการจัดการเรียน-การสอนที่เหมือนกัน คือ
งานบริการการศึกษาเปนผูประสานงานอาจารยผูสอนใน
แตละรายวชิา และสัง่ซือ้หนงัสอืและผลติเอกสารประกอบ

การเรียนการสอน นำขึ้นเว็บวิทยาลัยเพื่อใหนักศึกษา
สามารถดาวนโหลดอานประกอบการเรยีนการสอน จากนัน้
งานบรกิารการศกึษาแจงตารางการใชหองเรยีนแกแมบาน
และฝายโสตทัศนูปกรณ โดยทั้งสองฝายจะเปนผูดูแล
จดัเตรยีมหองเรยีน อปุกรณโสตทศันปูกรณพรอมใชงาน
ซึง่สามารถสรปุเปนแผนผงัของงานดงัตารางที ่7 ดงันี้
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ตารางที ่7 กระบวนงานการจดัการเรยีน-การสอนระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษา

6) กระบวนงานการจัดสอบประเมินความรู
นกัศกึษา

ในกระบวนงานการจัดสอบประเมินความรู
นักศึกษานั้น ทั้งสองหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษามีขั้นตอนเหมือนกัน แตตางกันตรงที่
หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาจะมกีารสอบประเมนิความรู
เพยีง 1 ครัง้ ในขณะทีห่ลกัสตูรระดบัปรญิญาตรจีะมกีาร
สอบประเมนิความร ู2 ครัง้ คอื การสอบกลางภาคและการ
สอบปลายภาค โดยมขีัน้ตอนเริม่ตัง้แต งานบรกิารการศกึษา
จัดตารางสอบประจำภาคการศึกษาตามปฏิทินการสอบ
ของมหาวทิยาลยั  และแตงตัง้คณะกรรมการฝายตางๆ ใน
การดำเนินการจัดสอบ ไดแก คณะกรรมการกลาง
คณะกรรมการคมุสอบ คณะกรรมการผลติขอสอบ พรอมทัง้
ประสานงานและแจงวนัเวลาในการคมุสอบแกคณะกรรมการ

คมุสอบ แจงแมบานในการจดัเตรยีมหองสอบ ประสานงาน
ขอขอสอบกับอาจารยผูสอน เพื่อสงตอใหคณะกรรมการ
ผลติขอสอบ ซึง่ถอืวาเปนความลบั ดำเนนิการเบกิยมืเงนิ
ทดรองจายสำหรบัคาตอบแทนคณะกรรมการฝายตางๆ ใน
การดำเนินการจัดสอบ คณะกรรมการผลิตจัดทำขอสอบ
ตรวจสอบความถูกตอง งานบริการการศึกษาจัดเตรียม
เอกสารทีเ่กีย่วของกบัการดำเนนิการจดัสอบ ไดแก ใบรายชือ่
นักศึกษาเพื่อลงชื่อเขาสอบ กฎ ระเบียบในระหวางการ
สอบ และอำนวยความสะดวกระหวางการจดัสอบ โดยมี
ประธานกรรมการกลางเปนผูอำนวยการสอบ หลังจาก
ดำเนนิการสอบเสรจ็สิน้แลว งานบรกิารการศกึษาจะจดัสง
ขอสอบใหอาจารยผูสอนตรวจขอสอบตอไป ซึ่งสามารถ
สรปุเปนแผนผงัของงานดงัตารางที ่8 ดงันี้
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 การพฒันากระบวนงานการใหบรกิารแกนกัศกึษาสงักดัวทิยาลยัการปกครองทองถิน่

ตารางที ่8 กระบวนงานการจดัสอบประเมนิความรนูกัศกึษา
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7) การรับรองผลการเรียน
กระบวนงานการรบัรองผลการเรยีน ทัง้ในหลกัสตูร

ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มีรายละเอียด
ขัน้ตอนการรบัรองผลการเรยีน ดงันี ้ เริม่ทีอ่าจารยผสูอน
ประจำรายวชิาสง ผลคะแนนมายงังานบรกิารวชิาการตาม
ปฏทินิกำหนด งานบรกิารการศกึษาสรปุรวบรวมคะแนน
ในแตละรายวชิา เพือ่เสนอขอความเหน็ชอบตอคณะกรรมการ

อำนวยการวทิยาลยั และหลงัจากคณะกรรมการอำนวยการ
วิทยาลัยไดใหความเห็นชอบรับรองผลการเรียนแลว
งานบริการการศึกษาจะนำผลการเรียนสงไปยังสำนัก
บรหิารแลพฒันาวชิาการเพือ่ขึน้เวบ็ในระบบทะเบยีน และ
จากการสมัภาษณเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของ พบวา อาจารยผสูอน
บางทานสงผลคะแนนมายงังานบรกิารวชิาการไมตรงตาม
เวลาทีก่ำหนด

ตารางที ่9 กระบวนงานการรบัรองผลการเรยีน
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 การพฒันากระบวนงานการใหบรกิารแกนกัศกึษาสงักดัวทิยาลยัการปกครองทองถิน่

ตารางที ่10 กระบวนงานการขอตรวจสอบคะแนน

8) การขอตรวจสอบคะแนน
กระบวนงานการขอตรวจสอบคะแนนสำหรับ

นกัศกึษาทัง้หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี และระดบับณัฑติ
ศึกษา มีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้  เริ่มจากนักศึกษายื่น
คำรองขอตรวจสอบคะแนนโดยใชแบบฟอรมตรวจสอบ
คะแนนทีง่านบรกิารการศกึษากำหนด งานบรกิารการศกึษา
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารคำรองและเสนอ

คณบดีเพื่อพิจารณา หากคณบดีเห็นชอบ งานบริการ
การศึกษาสงคำรองใหอาจารยประจำรายวิชาพิจารณา
ผลคะแนนและสงกลบัมายงังานบรกิารการศกึษา และแจง
ใหนักศึกษาทราบผลคะแนน ในกรณีที่คาคะแนนเปลี่ยน
งานบรกิารการศกึษาจะดำเนนิการรบัรองผลการเรยีนใหม
อีกครั้ง กอนที่จะสงผลการเรียนใหมไปยังสำนักบริหาร
และพัฒนาวิชาการเพื่อแกไขในระบบทะเบียนตอไป
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9) การประมวลผลการศึกษา
กระบวนงานการประมวลผลการศกึษาทัง้ในหลกั

สตูรระดบัปรญิญาตร ีและระดบับณัฑติศกึษามขีัน้ตอน คอื
งานบรกิารการศกึษาแจงอาจารยผสูอนเรือ่งกำหนดเวลาใน
การสงผลการเรียนของนักศึกษา เมื่ออาจารยผูสอนสง
ผลการเรยีนเรยีบรอยแลว งานบรกิารการศกึษา  ทำเรือ่งเบกิ
จายคาตอบแทนอาจารยผูสอน (กรณีอาจารยภายนอก

วิทยาลัย และอาจารยที่มีภาระงานสอนเกินกำหนด) จาก
นั้นงานบริการการศึกษารวบรวมผลการเรียนจากอาจารย
ผสูอนเพือ่ขออนมุตัริบัรองผลการเรยีนจากคณะกรรมการ
อำนวยการวิทยาลัย หลังจากผลการเรียนผานการรับรอง
จากคณะกรรมการอำนวยการวทิยาลยัแลว งานบรกิารการ
ศึกษาจะสงผลการเรียนไปยังสำนักบริหารและพัฒนา
วชิาการเพือ่ขึน้ผลการเรยีนทางเวบ็ระบบทะเบยีน

ตารางที ่11 กระบวนงานการประมวลผลการศกึษา
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 การพฒันากระบวนงานการใหบรกิารแกนกัศกึษาสงักดัวทิยาลยัการปกครองทองถิน่

ตารางที ่12 กระบวนงานการตรวจสอบจบ

10) การตรวจสอบจบ
กระบวนการการตรวจสอบจบของนักศึกษา

วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น สามารถอธิบายขั้นตอนได
ดงันี ้เริม่โดยนกัศกึษายืน่คำรองขอตรวจสอบจบ งานบรกิาร
การศกึษาตรวจสอบใบ คำรองและตรวจสอบคณุสมบตัติาม
โครงสรางหลักสูตรของแตละสาขาวิชาเพื่อเสนอ
คณบดีเพื่อพิจารณา และเสนอไปยังสำนักบริหารและ
พัฒนาวิชาการเพื่อตรวจสอบการลงทะเบียน คาคะแนน

เฉลีย่สะสม ตรวจสอบชือ่ นามสกลุ พรอมสงกลบัคนืมายงั
วทิยาลยั งานบรกิารการศกึษาแกไขขอมลูใหตรงกบัสำนกั
บรหิารและพฒันาวชิาการ และเสนอขอความเหน็ชอบราย
ชือ่นกัศกึษาทีผ่านการตรวจสอบเปนผสูำเรจ็การศกึษาตอ
คณะกรรมการอำนวยการวทิยาลยั จากนัน้งานบรกิารการ
ศึกษาเสนอรายชื่อผูสำเร็จการศึกษาตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อขออนุมัติปริญญา สำนักบริหารแลพัฒนาวิชาการ
ปรบัปรงุสถานภาพเปนสำเรจ็การศกึษา
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11) การลาพักการศึกษา
กระบวนงานการลาพกัการศกึษาสำหรบันกัศกึษา

ในหลักสูตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
มีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้ นักศึกษากรอกและยื่นคำรอง
ขอลาพักการศึกษา งานบริการการศึกษาตรวจสอบความ

ถูกตองในใบคำรองสงใหคณบดีพิจารณา  หลังจาก
คณบดพีจิารณาอนมุตัแิลว งานบรกิารการศกึษาเสนอเรือ่ง
ไปยงัสำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ ซึง่นกัศกึษาสามารถ
ตรวจสอบผลการเปลี่ยนแปลงสถานภาพผานทางเว็บลง
ทะเบียน

ตารางที ่13 กระบวนงานการลาพกัการศกึษา

หลังจากกำหนดกระบวนงานการใหบริการ
นกัศกึษาสงักดัวทิยาลยัการปกครองทองถิน่แลว กจ็ะนำไป
สกูารปฏบิตั ิและมกีารประเมนิผลกระบวนการทีไ่ดพฒันา
ขึน้ใหม โดยจากการประเมนินกัศกึษาตอการใหบรกิารทาง
การศึกษาของบุคลากรวิทยาลัยการปกครองทองถิ่นซึ่ง
ผลการประเมนิ พบวา นกัศกึษามคีวามพงึพอใจอยใูนระดบัดี

สรปุผลการดำเนนิการ
จากการดำเนนิโครงการ "การพฒันากระบวนงาน

การใหบรกิารนกัศกึษาสงักดัวทิยาลยัการปกครองทองถิน่"
สามารถสรุปกระบวนงานการใหบริการนักศึกษาทั้งใน
ระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษา วทิยาลยัการปกครอง
ทองถิน่ ไดดงันี ้1) กระบวนงานการรบันกัศกึษา 2) กระบวน
งานการจัดตารางเรียน-ตารางสอน 3) การลงทะเบียน
4) การเพิม่-ถอนรายวชิา 5) กระบวนงานการจดัการเรยีน -

การสอน 6) กระบวนงานการจัดสอบประเมินความรู
นกัศกึษา 7) การประมวลผลการศกึษา 8) การขอตรวจสอบ
คะแนน 9) การรบัรองผลการเรยีน 10) การตรวจสอบจบ
11) การลาพกัการศกึษา

หลงัจากงานบรกิารวชิาการมกีระบวนงาน ขัน้ตอน
การปฏิบัติงานการใหบริการนักศึกษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแลว พบวา
เจาหนาที่งานบริการการศึกษามีความเขาใจขั้นตอน
การปฏบิตังิานมากขึน้ มกีารทบทวนขัน้ตอนการปฏบิตังิาน
ซึ่งหากเจาหนาที่งานบริการการศึกษาพบปญหาหรือ
ขอติดขัดในกระบวนงาน จะสามารถดำเนินการแกไขใน
แผนผังการไหลของงาน นอกจากนั้นยังมีการติดตาม
ตรวจสอบกระบวนงานจากฝายประกันคุณภาพ วิทยาลัย
การปกครองทองถิน่ เพือ่ชวยใหปรบัปรงุขัน้ตอนการปฏบิตังิาน
การใหบรกิารนกัศกึษาใหมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้
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 การพฒันากระบวนงานการใหบรกิารแกนกัศกึษาสงักดัวทิยาลยัการปกครองทองถิน่

ขอเสนอแนะ
ควรมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ

ตามกระบวนงานที่ไดจัดทำอยางตอเนื่อง  เพื่อดูวา
กระบวนงานที่กำหนดนั้น สามารถดำเนินการไดหรือไม
อยางไร หรือมีอุปสรรคใด อันจะนำไปสูการพัฒนา
ปรบัปรงุกระบวนงานใหมคีณุภาพอยางตอเนือ่งตอไป
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บทคัดยอ

การวิเคราะหการใชวัสดุตอจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป เปนการวิเคราะหเฉพาะ
งบดำเนนิงาน หมวดรายจายคาวสัด ุเทานัน้ โดยมปีระชากรและกลมุตวัอยางทีใ่ชในการศกึษาคอืรายวชิาของสำนกัวชิา
ศกึษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัขอนแกน  จำนวน 20 รายวชิา และมนีกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนประจำปการศกึษา 2553 จำนวน
ทัง้หมด 22,783 คน ผวูจิยัไดนำขอมลูทีเ่ปนจำนวนตวัเลข และหนวยนบัจากใบเบกิวสัดขุองรายการวสัดแุตละประเภท
ในระบบ KKUFMIS ของมหาวทิยาลยัขอนแกน ในปงบประมาณ 2553  (1 ตลุาคม 2552 ถงึ 30 กนัยายน 2553) โดยแยก
ประเภทวสัดทุีใ่ช ไดแก วสัดกุารศกึษา  วสัดสุำนกังาน วสัดไุฟฟาและวทิย ุวสัดคุอมพวิเตอร วสัดกุฬีา วสัดงุานบานและ
งานครวั และวสัดวุทิยาศาสตรและการแพทย เปนตน ผวูจิยัใชสถติใินการวเิคราะหขอมลูโดยใชคอมพวิเตอรโปรแกรม
ทีค่ำนวณทางสถติ ิเปนการวเิคราะหทางสถติพิืน้ฐาน  เชน จำนวน  คาสถติริอยละ และใชเกณฑปนสวนตนทนุ (Cost
Driver) เพือ่คำนวณหาคาใชจายตอจำนวนนกัศกึษา 1 คน

ผลการวเิคราะหคาวสัดปุระเภททีเ่บกิจายและนำไปใชสนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอนมากทีส่ดุคอื คาวสัดุ
สำนกังาน คดิเปนรอยละ 50.22 จำนวนเงนิ  243,486.13 บาท รองลงมา คาวสัดคุอมพวิเตอร  คดิเปนรอยละ 33.21 จำนวน
เงนิ  161,000.80 บาท และคาวสัดกุฬีาคดิเปนรอยละ 7.80 จำนวนเงนิ  37,861.00 บาท ตามลำดบั
ผลการวเิคราะหการปนสวนคาใชจายตอจำนวนนกัศกึษา 1 คน (11.19 บาทตอคน) มากทีส่ดุ คอื รายวชิา 000 133 กฬีา
สขุภาพ สมรรถภาพฯ มจีำนวนนกัศกึษาทีล่งทะเบยีนจรงิ เทากบั 2,339  คน  เมือ่นำผลการวเิคราะหคาใชจายตอจำนวน
นกัศกึษา 1 คน พบวา มจีำนวนนกัศกึษาทีเ่บกิวสัดไุปใชมากกวาลงทะเบยีนจรงิเทากบั  4,852 คน ซึง่มผีลตางทีไ่มคมุ
ทนุตอผลผลติการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิา

ผลการวเิคราะหภารกจิ, แผนงาน, กจิกรรม (Activity) ของสำนกัวชิาศกึษาทัว่ไป ประจำปงบประมาณ 2553 พบวา
ภารกจิทีเ่บกิจายคาวสัดมุากทีส่ดุคอืสนบัสนนุจดัการศกึษา (ผลติบณัฑติ) คอืกลมุภารกจิวชิาการ คดิเปนรอยละ 59.98
ผลการวเิคราะหผลผลติดานการจดัการเรยีนการสอนคาวสัดโุดยแยกประเภททีม่กีารเบกิจายในจำนวนและปรมิาณมากที่
สดุ คอืคา กระดาษ  คดิเปนรอยละ 13.46  จำนวนเงนิ 65,300.00 บาท รองลงมาคอืคาผงหมกึแบบขาวดำ คดิเปนรอยละ
11.14 จำนวนเงนิ 54,040.00 บาท  ตามลำดบั



การวเิคราะหการใชวสัดตุอจำนวนนกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาศกึษาทัว่ไป  มหาวทิยาลยัขอนแกน

Abstract
The analysis used the number of students enrolling in general education courses. A separate analysis of the Cost of
materials only for the samples used in the study of the Office of General Education Khon Kaen University  total of 20
students enrolled for academic year 2010 a total of 22,783 students, the researchers have brought the data into numbers.
Requisition materials and units of each type of material items in KKUFMIS of the Khon Kaen University in fiscal year
2010 (1 October 2012 to 30 Sep 2010) classified types of materials including educational materials. Educational
materials kontorsmateriel  Power and Radio computer Supplies sports material Home and kitchen supplies and
Materials science and medical etc. The use of statistics to analyze data using statistical computer programs. A basic
statistical analysis, such as the amount of the percentage. The criteria used to allocate the cost (Cost Driver) to
calculate the cost per student 1.

Analysis of the materials disbursed and applied to support the teaching and learning the most. The Supplies
50.22 percent , followed by the amount of 243,486.13 baht PC material . 33.21 percent and the amount of 161,000.80
baht material sports 37861.00 amount equal to 7.80 baht, respectively.

Analysis of allocating the cost per student 1 (11.19 baht per person) most subjects 000 133 Sports Performance,
the number of students who actually registered were 2,339 people, but when the results of the cost analysis for each .
student 1 people found that the number of students who withdraw registration materials to more than 4,852 people and
is actually equal to the difference between the breakeven yield management instructional course.
Analysis of mission , program , activity (Activity) of the Bureau of General Education. Fiscal year 2010 found that the
mission is the most advanced and the material support of education (graduates) are the academic mission. 59.98
percent.

Productivity analysis of teaching the material ledger with disbursement in the amount and the volume of paper
equivalent to the amount of 65,300.00 baht 13.46, followed by the monochrome toner. Accounted for 11.14 percent of
the amount of 54,040.00 baht respectively.

คำสำคญั:  วเิคราะห  วสัด ุนกัศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแกน
Keyword: The analysis Material Students Khon Kaen University.

1.บทนำ
การบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพนั้น ปจจัย

หนึ่งที่ทำใหมีผลตอการบริหารทรัพยากรอยางเหมาะสม
มหาวทิยาลยัขอนแกนไดใหความสำคญักบัวชิาศกึษาทัว่ไป
โดยจะเหน็ไดจากประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที่
351/2544) เรือ่งนโยบายการจดัรายวชิาในหมวดวชิาศกึษา
ทั่วไป และที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีมติเกี่ยวกับ
การจดัการศกึษาวชิาศกึษาทัว่ไปไวหลายครัง้ และทายสดุ
ในการประชมุสภามหาวทิยาลยัขอนแกนครัง้ที ่2/2547 เมือ่

วันที่ 25 กุมภาพันธ 2547 ไดมีมติการจัดการวิชาศึกษา
ทัว่ไป ดงันี้

1. ใหกำหนดกรอบรายวชิาศกึษาทัว่ไปในทกุหลกัสตูร
ระดบัปรญิญาตร ีตองสอดคลองกบัปรชัญาและวตัถปุระสงค
ของวชิาศกึษาทัว่ไป

2. ใหพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปใหมี เนื้อหา
เชงิบรูณาการ และจดัเปนรายวชิากลางของมหาวทิยาลยั

3. ใหมหีนวยงานกลางรบัผดิชอบ
จากนโยบายดงักลาว มหาวทิยาลยัขอนแกนจงึได

มีการศึกษาและพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปนวิชา



    

บรูณาการ มเีนือ้หาสอดคลองกบัปรชัญา และไดประกาศใช
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ได
พฒันาขึน้มาจำนวน 22 รายวชิา โดยแบงตามกลมุวชิา คอื
1) กลมุวชิาภาษาองักฤษ 5 รายวชิา 2) กลมุวชิามนษุยศาสตร
และสงัคมศาสตร 11 รายวชิา 3) กลมุคณติศาสตรและวทิยา
ศาสตร 6 รายวชิา สำนกัวชิาศกึษาทัว่ไปไดเริม่มกีารจดัการ
เรยีนการสอนตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2549 เปน
ตนมาจนในป พ.ศ. 2553 ครบ 5 ป ทางสำนกัวชิาศกึษาทัว่
ไปไดมีการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
ขอนแกน (ฉบบัปรบัปรงุใหม พ.ศ. 2553)โดยไดปรบัปรงุ
ใหมีความทันสมัยขึ้นสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่
มหาวทิยาลยัขอนแกนไดมกีารปรบัปรงุใหมตามประกาศ
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 3/2551 ลงวันที่ 4
เมษายน 2551 เรือ่งกรอบคณุลกัษณะบณัฑติ และนโยบาย
หลักดานการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน และให
สอดคลองกบักรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง
ชาต ิพ.ศ.2552 (Thai Qualifications Framework for Higher
Education)(TQF: HEd)จากภารกจิทีม่หาวทิยาลยัขอนแกน
ไดมอบใหมหีนวยงานกลางรบัผดิชอบ สำนกัวชิาศกึษาท
ั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนหนวยงานที่เปดสอนวิชา
ศกึษาทัว่ไปใหกบันกัศกึษาของทกุคณะวชิา โดยมนีกัศกึษา
ทีล่งทะเบยีนเรยีนเปนจำนวนมากในแตภาคการศกึษา สง
ผลใหสำนกัฯ มคีวามตองการใชทรพัยากรเพิม่มากขึน้  และ
ไดรับจัดสรรงบประมาณและเงินรายไดในการบริหาร
จดัการ เพือ่เปนคาใชจายสำหรบัการบรหิารงานในแตละป
ซึง่ในงบประมาณนัน้ไดกำหนดรายจายคาวสัด ุ เพือ่ใชใน
การสนับสนุนดานการเรียนการสอนโดยการจัดหาของ
สำนกัฯ  ซึง่เนนความสำคญัการใชทรพัยากรรวมกนัทัง้ใน
ระดับมหาวิทยาลัยระดับคณะ หนวยงาน (1) โดยการใช
ประโยชนจากทรพัยากรทีม่อียใูหคมุคามากทีส่ดุ จากการ
ศกึษาขอมลูวสัดทุัง้หมดในสำนกัวชิาศกึษาทัว่ไป มจีำนวน
มากกวา 300 รายการ (งบประมาณที่จัดซื้อตั้งแต ปงบ
ประมาณ 2549-2554)  ดงันัน้จำเปนตองทราบการเบกิจาย
วสัดทุีน่ำไปใชในการจดัการเรยีนการสอน เพือ่การควบคมุ
การเบกิจาย และบรหิารการใชวสัดใุหเกดิประโยชนสงูสดุ
และคุมคาที่สุด  ซึ่งจะสงผลใหภาพรวมตอการบริหาร
งบประมาณทีม่ปีระสทิธภิาพ  ผวูจิยัจงึสนใจศกึษาการใช
วัสดุตอจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษา

ทัว่ไป มจีำนวนมากหรอืนอยกวาเมือ่เปรยีบเทยีบกบัวสัดทุี่
ใชไปของปงบประมาณ 2553  เพื่อวิเคราะหการเพิ่มขึ้น
หรอืลดลงการใชวสัดเุมือ่เปรยีบเทยีบกบังบประมาณทีไ่ด
รบั  และนำผลการศกึษามาใชประโยชนในการจดัการเรยีน
การสอนและบรหิารการใชวสัดรุวมถงึการพจิารณาจดัสรร
งบประมาณแตละป เพือ่เปนการวางแผนการใชวสัดอุยางมี
ระบบ ถกูตองตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร ีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม   อีกทั้งยังสามารถ
เปนฐานขอมูลดานการบริหารจัดการทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนสงูสดุตอการบรหิารงบประมาณของมหาวทิยาลยั
ขอนแกนในอนาคตตอไป

2. คำถามการวจิยั
การใชวัสดุตอจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

รายวิชาศึกษาทั่วไป มีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลง แยกการ
วเิคราะหเปนประเภทรายจายคาวสัดุ

3. วตัถปุระสงคของการวจิยั
เพื่อวิเคราะหการใชวัสดุตอจำนวนนักศึกษาที่ลง

ทะเบยีนเรยีนรายวชิาศกึษาทัว่ไป

4. ขอบเขตการศกึษา
ศึกษาจากระบบฐานขอมูลการรับเขาและเบิกจาย

วสัด ุในระบบ KKUFMIS ตอการจดัการเรยีนการสอนราย
วชิาศกึษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัขอนแกน  จำนวน 20 รายวชิา

5. วธิดีำเนนิงาน
ประชากรและกลมุตวัอยางทีใ่ชในการศกึษาคอืวสัดุ

ทีน่ำไปใชในการเรยีนการสอน จำนวนรายวชิาทีเ่ปดสอน
ในหลกัสตูร พ.ศ.2548 จำนวน 20 รายวชิา และมนีกัศกึษา
ทีล่งทะเบยีนเรยีนทัง้สิน้จำนวน 20 รายวชิา

จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษา
ทัว่ไป ประจำปการศกึษา 2553 จำนวน 20 รายวชิา มจีำนวน
ทัง้หมด 22,783 คน  ผวูจิยัไดนำขอมลูทีเ่ปนจำนวนตวัเลข



การวเิคราะหการใชวสัดตุอจำนวนนกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาศกึษาทัว่ไป  มหาวทิยาลยัขอนแกน

และหนวยนับของรายการวัสดุแตละประเภทจากฐาน
ขอมลูในระบบ KKUFMIS ของมหาวทิยาลยัขอนแกน ใน
ปงบประมาณ 2553 (2) (1 ต.ค.2552 ถึง 30 ก.ย.2553
ประกอบไปดวยวสัดปุระเภทตางๆ ดงันี้

1. วสัดกุารศกึษา
2. วสัดสุำนกังาน
3. วสัดไุฟฟาและวทิยุ
4. วสัดคุอมพวิเตอร
5. วสัดกุฬีา
6. วสัดงุานบานและงานครวั
7. วสัดวุทิยาศาสตรและการแพทย
โดยใชขอมลูเปนจำนวนตวัเลขจากทะเบยีนคมุใบ

เบกิ ใบจายวสัดแุตละประเภท มาวเิคราะหเปรยีบเทยีบการ
เบิก และจายวัสดุที่บุคลากรเบิกวัสดุไปใชสนับสนุนการ
จดัการเรยีนการสอนทัง้ 20 รายวชิา

การเกบ็รวบรวมขอมลู
ผวูจิยัใชบนัทกึแสดงรายการรบัวสัด ุและจายวสัดุ

ซึ่งเก็บรวบรวมไวในฐานขอมูลในระบบ KKUFMIS
มหาวิทยาลัยขอนแกน และใชจำนวนตัวเลข ปริมาณ
หนวยนับ ราคาตอหนวย ของรายการวัสดุแตละประเภท
ทำการวเิคราะหผลเปนคาสถติริอยละ และคดิเปนจำนวน
เงนิของคาวสัดตุอจำนวนรายวชิาทีเ่บกิและจายวสัดแุตละ
ครัง้ตามทะเบยีนคมุวสัด ุ โดยแยกจำนวนรายวชิาทัง้หมด
20 รายวชิา

การวเิคราะหขอมลู
ใชการวเิคราะหขอมลู เชน จำนวนตวัเลข  คารอย

ละ ทีเ่บกิจายวสัดตุอการจดัการเรยีนการสอนทัง้ 20 รายวชิา
และใชเกณฑปนสวนตนทนุ (Cost Driver) โดยวธิขีองดวง
มณ ี โกมารทตั (3) ในการวเิคราะหคาตนทนุผลผลติ ดงันี้

ใชหลกัการบญัชตีนทนุรายกจิกรรมตามมาตรฐาน
ของกรมบญัชกีลาง โดยวธิขีองประวติร นลิสวุรรณากลุ (4)
โดยศึกษาขอมูลการวิเคราะหตนทุนตอผลผลิตของนัก
ศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ดงันี้

1. การกำหนดกจิกรรมหลกั (Functional Activities)
ประกอบดวยกจิกรรมตามภารกจิ 4 ดาน คอื การจดัการเรยีน
การสอน การวจิยั การบรกิารวชิาการ การทำนบุำรงุศลิป
วฒันธรรม

2. ผลผลิต (Output) จากกิจกรรมหลักคือการ
จดัการเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารวชิาการ การทำนุ
บำรงุศลิปวฒันธรรม

3. เกณฑการปนสวนตนทนุ (Cost Driver)เกณฑ
การปนสวนคาใชจายหนวยงานหลกัใหกบักจิกรรมหลกั

เนื่องจากหนวยงานมีกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม มี
จำนวนนกัศกึษา บคุลากรและรายวชิาทีน่กัศกึษาจะตองลง
ทะเบยีนเรยีน ทัง้หมด 20 รายวชิา จงึตองปนสวนตนทนุ
ใหกจิกรรมหลกั โดยใชเกณฑการปนสวนจากงบประมาณ
ทีร่ายรบัในแตละหมวดรายจาย ซึง่ผวิูจยัใชหมวดรายจายคา
วสัดตุอการจดัการเรยีนการสอนทัง้หมด 20 รายวชิา  ไดโดย
อาศยัการประมาณอยางมหีลกัเกณฑ เชน คาวสัดสุำนกังาน
ใชไป คาถายเอกสาร

ผูวิจัยใชการวิเคราะหและระบุตัวผลักดันตนทุน
กจิกรรม (Cost Driver) ขอมลูตนทนุจะมปีระโยชนมากขึน้
ถาจะตองมีการวิเคราะหสาเหตุสำคัญที่ทำใหตนทุนของ
กิจการนั้นเปลี่ยนแปลง ลักษณะตนทุนตอหนวยของตัว
ผลักดันตนทุน ซึ่งนอกจากจะใชเปนฐานในการคำนวณ
ตนทนุผลผลติผานกจิกรรมตางๆ แลว ยงัเปนขอมลูสำคญั
สำหรบัใหผบูรหิารใชในการวดัผลการปฏบิตังิาน และใช
เปนแนวทางในการควบคมุหรอืลดตนทนุของงบประมาณ
คาวสัดใุนปงบประมาณถดัไป

ดงันัน้ ไดคดิการคำนวณตนทนุกจิกรรมตอหนวย
ของคาใชจายในการเบกิวสัดไุปใชในการจดัการเรยีนการสอน

รายละเอยีดกจิกรรม หมายถึง  ประเภทวัสดุ มี
ทัง้หมด 8 ประเภท

ตวัผลักดนัตนทนุ หมายถงึ จำนวนนกัศกึษาระดบั
ปรญิญาตรทีีล่งทะเบยีน รายวชิาศกึษาทัว่ไป 20 รายวชิา

อัตราตนทุนกิจกรรมตอหนวยของตัวผลักดัน
ตนทนุ หมายถงึ จำนวนเงนิคาวสัด ุป 2553 ทัง้หมด คณู
ดวย จำนวนนกัศกึษาทัง้หมด หารดวยรายวชิาทีล่งทะเบยีน
เรยีน 20 วชิา



    

11.19* บาท ตอรายวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีน 20 รายวชิา

คาใชจายตอจำนวนนกัศกึษา 1 คน  =

คาใชจายตอจำนวนนกัศกึษา 1 คน  =

แทนคา
งบประมาณคาวสัดทุัง้หมดป 2553

จำนวนนกัศกึษาทัง้หมดที่
ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาศกึษาทัว่ไป

255,000 บาท
22,783 คน

คาใชจายตอจำนวนนกัศกึษา 1 คน  =

*เปนการใชอตัราสวนคดิเฉพาะงบดำเนนิงาน ในสวนของคาวสัดเุทานัน้ คาใชจายตอจำนวนนกัศกึษา 1 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีน จำนวน 20
รายวชิาของสำนกัวชิาศกึษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัขอนแกน  ประจำปงบประมาณ 2553

5. ผลการวจิยั
1. ผลการวเิคราะหการเบกิวสัดแุตละประเภทไปใชในการ
เรียนการสอนแยกตามกลุมวัสดุ

การเบิกวัสดุไปใชในการเรียนการสอนแยกตาม
กลมุวสัด ุและจำนวนทีเ่บกิในแตละครัง้ แยกวเิคราะหตาม
ประเภทวสัด ุคอืวสัดสุำนกังาน วสัดกุารศกึษา วสัดไุฟฟา
และวิทยุ วัสดุคอมพิวเตอร วัสดุโฆษณาและการเผยแพร
วสัดงุานบานงานครวั

ผลการศกึษา พบวา วสัดปุระเภททีเ่บกิไปใชตอการ
จดัการเรยีนการสอนมากทีส่ดุคอื วสัดสุำนกังาน จำนวน
เงิน  243,486.13 บาท ประเภทวัสดุที่เบิกมากที่สุดคือ
กระดาษ รองลงมา วัสดุคอมพิวเตอร จำนวนเงิน
161,000.80 บาท ประเภททีเ่บกิมากทีส่ดุคอืผงหมกึแบบขาว
ดำ  วสัดกุฬีา  จำนวนเงนิ  37,861.00 บาท ประเภททีเ่บกิ
มากที่สุดคือ ลูกแบดมินตัน   และวัสดุงานบานงานครัว
จำนวนเงนิ 16,227 บาท  ประเภททีเ่บกิมากทีส่ดุคอื น้ำดืม่
ตามลำดบั

2. ผลการวิเคราะหการปนสวนคาใชจายตอจำนวนนัก
ศึกษา 1 คน ที่เบิกวัสดุไปใชสำหรับการจัดการเรียนการ
สอน รายวิชาศึกษาทั่วไป

ผลการวิเคราะหการปนสวนคาใชจายตอ
จำนวนนกัศกึษา 1 คน (11.19 บาทตอคน) มากทีส่ดุ คอื ราย
วชิา 000 133 กฬีา สขุภาพ สมรรถภาพฯ มจีำนวนนกัศกึษา
ทีล่งทะเบยีนจรงิ เทากบัจำนวน 2,339  คน  ผลการวเิคราะห
คาใชจายตอนกัศกึษา 1 คน พบวา มจีำนวนนกัศกึษาทีเ่บกิ
วสัดไุปใชมากกวานกัศกึษาทีล่งทะเบยีนจรงิเทากบั จำนวน
4,852 คน ซึง่มผีลตางทีไ่มคมุทนุตอผลผลติการจดัการเรยีน
การสอน รองลงมาคอืรายวชิา 000 142 คณุคาชวีติ มจีำนวน
นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนจรงิ เทากบัจำนวน 415 คน  ผลการ
วิเคราะหคาใชจายตอนักศึกษา 1 คน พบวา มีจำนวน
นกัศกึษาทีเ่บกิวสัดไุปใชมากกวานกัศกึษาทีล่งทะเบยีนจรงิ
เทากบัจำนวน 1,043 คน ซึง่มผีลตางทีไ่มคมุทนุตอผลผลติ
การจดัการเรยีนการสอน ในรายวชิาดงักลาวมกีารแบงกลมุ
ทำกจิกรรมหลายกลมุ และในแตละกลมุใชวสัดทุีแ่ตกตาง
กนั ทำใหมกีารเบกิจายวสัดซุ้ำซอนกบัประเภทวสัดทุีจ่ายจรงิ
(ดตูารางที ่1)



การวเิคราะหการใชวสัดตุอจำนวนนกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาศกึษาทัว่ไป  มหาวทิยาลยัขอนแกน

ตารางที ่ 1 จำนวน รอยละ การปนสวนคาใชจายตอจำนวนนกัศกึษา 1 คน (11.19 บาทตอคน) ทีเ่บกิวสัดไุปใชสำหรบั
การจดัการเรยีนการสอน รายวชิาศกึษาทัว่ไป

** เบกิวสัดไุปใชมากกวาคาใชจายตอจำนวนนกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนจรงิ

รายวิชาที่เปดสอน จํานวนเงิน 
ปนสวนคาใชจายตอ
จํานวนนักศึกษา 1 คน 

(11.19 บาทตอคน)

จํานวนนักศึกษา
ท่ีลงทะเบียนจริง 

 
รอยละ 

000 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 454.55   41 คน 855 0.55
000 130 ทักษะการรูการสนเทศ 2,768.00 247 คน 2,568 3.32
000 132 สุนทรียะกับชีวิต 6,973.49 623 คน 1,016 8.38
000 133 กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพฯ 54,301.00 4,852 คน 2,339 **65.22
000 142 คุณคาชีวิต 11,673.98 1,043 คน 415 **14.02
000 152 การจัดการความขัดแยงเบื้องตน 449.00 40.13 คน 302 0.54
000 162 ชีวิตกับเทคโนโลย ี 6,434.50 575 คน 1,028 7.73
000 163 ชีวิตกับเอกภพ 102.00 9  คน 395 0.12
000 164 ชีวิตกับพลังงาน 102.00 9  คน 591 0.12

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 83,258.52   100.00

ภาพที ่ 1 กราฟแสดงจำนวนเงนิคาวสัดตุอจำนวนรายวชิาทีเ่บกิจายวสัดไุปใชในการจดัการเรยีนการสอน



    

3.  ผลการวเิคราะหผลผลติดานการจดัการเรยีนการสอน
สำนกัวชิาศกึษาทัว่ไปประจำป งบประมาณ 2553

ผลการศกึษาภารกจิ / แผนงาน/กจิกรรม (Activity)
ของสำนักฯ ปงบประมาณ 2553 เมื่อเปรียบเทียบกับ

จำนวนเงนิทีเ่บกิวสัดไุปใชพบวา ภารกจิทีใ่ชวสัดมุากทีส่ดุ
คือสนับสนุนจัดการศึกษา(ผลิตบัณฑิต) (กลุมภารกิจ
วชิาการ) คดิเปนรอยละ 59.98 ดตูารางที ่2

ตารางที ่ 2 สรปุภาพรวม จำนวน คารอยละ การวเิคราะหผลผลติดานการจดัการเรยีนการสอน สำนกัวชิาศกึษาทัว่ไป
ประจำปงบประมาณ 2553
ภารกิจ / แผนงาน/กิจกรรม (Activity) จํานวนเงินที่ใช รอยละ 

สนับสนุนการผลิตบัณฑิต (กลุมภารกิจบริหารและแผนฯ) 98,695.51 21.71 
สนับสนุนจัดการศึกษา(ผลิตบัณฑิต) (กลุมภารกิจวิชาการ) 272,670.76 59.98 
สนับสนุน วิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
แยกรายวิชา 20 รายวิชา 

83,258.52 18.31 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 454,624.79 100.00 

ภาพที ่2 กราฟแสดงภาพรวม จำนวน คารอยละ  การวเิคราะหผลผลติดานการจดัการเรยีนการสอน สำนกัวชิาศกึษาทัว่ไป
ประจำปงบประมาณ 2553

4.  ผลการวิเคราะหผลผลิตดานการจัดการเรียนการสอน
คาวัสดุที่มีการเบิกจายปริมาณที่มากที่สุด  ประจำป
งบประมาณ 2553

ผลการวิเคราะหผลผลิตดานการจัดการเรียนการ
สอน จำนวนวสัดทุีม่กีารเบกิจายไปใชปรมิาณทีม่ากทีส่ดุ

ประจำปงบประมาณ 2553 พบวา ประเภทวสัดทุีเ่บกิใชมาก
ทีส่ดุคอื กระดาษ คดิเปนเงนิ 65,300.00 บาท รองลงมาคอื
ผงหมกึพมิพขาวดำ HP Laser (12A) คดิเปนเงนิ 54,040.00
บาท ตามลำดบั
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ตารางที ่3 สรปุ จำนวน ปรมิาณทีเ่บกิวสัดไุปใชโดยแยกประเภทวสัดุ

ประเภทวัสดุ ปริมาณที่เบิก ราคา จํานวนเงิน 
กระดาษ 1,740 5.00 65,300.00 
ปากกาลูกลื่น 22 2.00 8,664.00 
ผงหมึกแบบขาวดํา HP Laser (12A) 28 1 ,930.00 54,040.00 
ผงหมึกแบบขาวดํา HP Laser (1600, 2600 2605 6000A) 16 2,595.00 41,520.00 
ผงหมึกแบบขาวดํา HP Laser (35A) 8 1,980.00 15,840.00 

ภาพที ่3 กราฟแสดงการเพิม่ขึน้และลดลงผลผลติดานการจดัการเรยีนการสอนตอจำนวนวสัดทุีเ่บกิจาย

6. อภปิรายผล
6.1 ผลการวิเคราะหการเบิกวัสดุแตละประเภท

การเบิกวัสดุไปใชในการเรียนการสอนแยกตาม
กลมุวสัด ุและจำนวนทีเ่บกิในแตละครัง้ แยกวเิคราะหตาม
กลมุวสัด ุคอื วสัดสุำนกังาน วสัดกุารศกึษา วสัดไุฟฟาและ
วทิย ุวสัดคุอมพวิเตอร วสัดโุฆษณาและการเผยแพร วสัดุ
งานบานงานครวั

ผลการศกึษา พบวา วสัดปุระเภททีเ่บกิไปใชตอการ
จดัการเรยีนการสอนมากทีส่ดุคอื วสัดสุำนกังาน จำนวน
เงนิ  243,486.13 บาท รองลงมา วสัดคุอมพวิเตอร จำนวน
เงนิ  161,000.80 บาท และวสัดกุฬีาจำนวนเงนิ 37,861.00
บาท ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัของ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม
(5) ไดวิจัยเรื่องการวิเคราะหคาใชจายงบดำเนินงาน (คา
ตอบแทน ใชสอย วสัด)ุ และการเบกิใชวสัด ุสำนกัทะเบยีน
และประมวลผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2548–2549 (5) โดย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหคาใชจาย
งบดำเนนิงาน หมวดคาตอบแทน คาใชสอย  และคาวสัดุ
งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย และศึกษาการเบิกใช
วสัดขุองฝายตางๆ  ในสำนกัทะเบยีนและประมวลผล  ปงบ
ประมาณ  พ.ศ. 2548–2549  โดยรวบรวมขอมลูการใชจาย
งบประมาณจากทะเบียน คุมยอดเงิน  ฎีกาเบิกเงิน  และ
รายละเอียดประกอบการเบิกจายงบประมาณเงินรายได
มหาวทิยาลยั  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2548 – 2549 และ
รวบรวมขอมลูการเบกิใชวสัดขุองฝายตางๆ จากบญัชคีมุ
วสัด ุประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2548 – 2549 วเิคราะหขอมลู
โดยใชคาสถติริอยละ  ซึง่ผลการวจิยัการใชจายงบประมาณ
พบวา ป พ.ศ.2548–2549 มีการเบิกจายงบประมาณ
งบดำเนนิงาน หมวดคาใชสอย มากทีส่ดุ รองลงมาไดแก คา
วัสดุ สวนคาตอบแทน มีการเบิกจายนอยที่สุด ประเด็น
สำคัญของงานวิจัยที่สอดคลองมากที่สุด คือ การเบิกจาย
งบประมาณหมวดคาวสัด ุพบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2548



    

มีการเบิกจายมากที่สุด คือ คาวัสดุไฟฟา/วิทยุ รองลงมา
ไดแก วัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร สวนปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2549 มกีารเบกิจายมากทีส่ดุ คอื คาวสัดสุำนกั
งาน รองลงมา ไดแก วสัดคุอมพวิเตอร และวสัดไุฟฟา/วทิยุ
เมื่อพิจารณาการเบิกจายคาวัสดุจำแนกตามฝาย พบวา
สำนกังานเลขานกุาร มกีารเบกิจายคาวสัด ุมากทีส่ดุ
6.2  ผลการวิเคราะหคาวัสดุที่เบิกวัสดุไปใชสำหรับการ
จัดการเรียนการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป

ผลการศกึษา พบวา วสัดทุีเ่บกิไปใชตอการเรยีนการ
สอนรายวชิา 000 111 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร คอื วสัดุ
สำนกังาน ไดแก ปากกาเมจกิ คดิเปนรอยละ 38.84 รองลง
มาคอื แฟมขนาดใหญ คดิเปนรอยละ 33.66 และ กระดาษป
รฟุแผนใหญ คดิเปนรอยละ 27.55 ตามลำดบั  รายวชิา 000
130 ทกัษะการรสูารสนเทศคอื วสัดคุอมพวิเตอร ไดแก หมกึ
พิมพ HP (35A)คิดเปนรอยละ 71.53 รองลงมาคือ วัสดุ
สำนกังาน ไดแก กระดาษ เอ 4 ขนาด 80 แกรม คดิเปนรอย
ละ 18.42 ตามลำดบั รายวชิา 000 132 ชวีติกบัสนุทรยีะ คอื
วสัดสุำนกังาน ไดแก กระดาษ 100 ปอนด  คดิเปนรอยละ
64.53 รองลงมาคอื กระดาษ เอ 4 ขนาด 80 แกรม คดิเปน
รอยละ 14.63 ตามลำดบั รายวชิา 000 133  กฬีา สขุภาพ
สมรรถภาพและการพฒันาคณุภาพชวีติคอื วสัดกุฬีา ไดแก
ลกูแบดมนิตนั  คดิเปนรอยละ 26.41 รองลงมาคอื วสัดวุทิยา
ศาสตรและการแพทย ไดแก เขม็ขดั(รดัดงึ) คดิเปนรอยละ
76.03 ตามลำดบั รายวชิา 000 142  คณุคาชวีติ คอื วสัดสุำนกั
งาน ไดแก กระดาษ เอ 4 ขนาด 80 แกรม คดิเปนรอยละ
13.11 ทีเ่ยบ็กระดาษพรอมทีแ่ซะ NO.8 คดิเปนรอยละ 11.39
รองลงมาคอื วสัดวุทิยาศาสตรและการแพทย ไดแก น้ำยา
ฆาเชือ้ สำหรบัลางหองน้ำภายในวดัเขาคายในรายวชิา คดิ
เปนรอยละ 10.90 ตามลำดบั รายวชิา 000 152 การจดัการ
ความขดัแยงเบือ้งตน  คอื วสัดสุำนกังาน ไดแก กระดาษ
เอ 4 ขนาด 80 แกรม คดิเปนรอยละ 45.43 รองลงมาคอื วสัดุ
คอมพวิเตอร ไดแก แผน CD-R  คดิเปนรอยละ 37.86 ตาม
ลำดบั   รายวชิา 000 162  ชวีติกบัเทคโนโลย ี  คอื วสัดุ
คอมพวิเตอร ไดแก Handy drive 2GB คดิเปนรอยละ 92.92
รองลงมาคอื วสัดสุำนกังาน ไดแก แฟมสอดแบบกระดมุปด
คดิเปนรอยละ 6.71 ตามลำดบั รายวชิา 000 163 ชวีติกบั
เอกภพ  คอืวสัดสุำนกังาน ไดแก กระดาษ เอ 4 ขนาด 80

แกรม คดิเปนรอยละ 83.33 และรายวชิา 000 164  ชวีติกบั
พลงังาน คอื วสัดสุำนกังาน ไดแก กระดาษ เอ 4 ขนาด 80
แกรม คดิเปนรอยละ 100.00  ตามลำดบั
6.3 ผลการวิเคราะหการปนสวนคาใชจายตอจำนวน
นักศึกษา 1 คน (11.19 บาทตอคน) ที่เบิกวัสดุใชในการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาที่เปดสอน

ผลการวิเคราะหการปนสวนคาใชจายตอจำนวน
นกัศกึษา 1 คน (11.19 บาทตอคน) มากทีส่ดุ คอื รายวชิา
000 133 กฬีา สขุภาพ สมรรถภาพฯ มจีำนวนนกัศกึษาที่
ลงทะเบยีนจรงิ เทากบัจำนวน 2,339  คน แตเมือ่นำผลการ
วิเคราะหคาใชจายตอนักศึกษา 1 คน พบวา มีจำนวน
นักศึกษาที่เบิกวัสดุไปใชซ้ำซอนกับกิจกรรมกลุมในราย
วชิาทีเ่พิม่ขึน้เทากบัจำนวน 4,852 คน ซึง่มผีลตางทีไ่มคมุ
ทนุตอผลผลติการจดัการเรยีนการสอน รองลงมาคอืรายวชิา
000 142 คณุคาชวีติ มจีำนวนนกัศกึษาทีล่งทะเบยีนจรงิ เทา
กบัจำนวน  415 คน  แตเมือ่นำผลการวเิคราะหคาใชจายตอ
นกัศกึษา 1 คน พบวา มจีำนวนนกัศกึษาทีเ่บกิวสัดไุปใชใน
กจิกรรมและโครงการเพิม่ขึน้เทากบัจำนวน 1,043 คน ซึง่
มผีลตางทีไ่มคมุทนุตอผลผลติการจดัการเรยีนการสอน
6.4  ผลการวเิคราะหภารกจิ แผนงาน กจิกรรมของสำนกั
วิชาศึกษาทั่วไป เบิกวัสดุใชในการจัดการเรียนการสอน
ของสำนกัวชิาศกึษาทัว่ไปประจำป งบประมาณ 2553

ผลการศกึษาภารกจิ / แผนงาน/กจิกรรม (Activity)
ของสำนกัฯ ปงบประมาณ 2553 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัจำนวน
เงนิทีเ่บกิวสัดไุปใชพบวา ภารกจิทีใ่ชวสัดมุากทีส่ดุคอืสนบั
สนนุจดัการศกึษา(ผลติบณัฑติ) (กลมุภารกจิวชิาการ) คดิ
เปนรอยละ 59.98
6.5 ผลการวิเคราะหผลผลิตดานการจัดการเรียนการ
สอนเปรียบเทียบจำนวนวัสดุที่มีการเบิกจายใชปริมาณที่
มากทีส่ดุ  ประจำปงบประมาณ 2553

ผลการศกึษาการการวเิคราะหผลผลติดานการจดัการ
เรียนการสอนเปรียบเทียบจำนวนวัสดุที่มีการเบิกจายใช
ปริมาณที่มากที่สุด  ประจำปงบประมาณ 2553 พบวา
ประเภทวัสดุที่เบิกใชมากที่สุดคือ กระดาษ คิดเปนเงิน
65,300.00 บาท รองลงมาคอื ผงหมกึแบบขาวดำ HP Laser
(12A) คดิเปนเงนิ 54,040.00 บาท ตามลำดบั
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย
1.1  งบประมาณทีต่ัง้ไวสำหรบังบดำเนนิงานทีเ่ปน

หมวดรายจายวัสดุจะมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ควรมีการ
กำหนดภารกิจ แผนงาน โครงการที่ดำเนินการตามแผน
ยทุธศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน

1.2 งบประมาณที่ไมสามารถวิเคราะหไดจากการ
เบิกจายวัสดุที่ซ้ำซอนของการเบิกวัสดุไปใชในโครงการ
และกจิกรรมสำหรบัการจดัการเรยีนการสอน ควรมรีะบบ
การตดิตามสามารถควบคมุรายการวสัดบุางประเภทได และ
มนีโยบายชดัเจนในการกำหนดงบประมาณสำหรบัการจดั
กจิกรรมในรายวชิาทีม่กีารใชวสัดเุพิม่ขึน้จากงบประมาณที่
ไดรบัจดัสรร  เพือ่ใหเกดิความคมุคา คมุทนุตอผลผลติใน
การใชทรพัยากร

ขอเสนอแนะในการทำวจิยัครัง้ตอไป
การวเิคราะหคาใชจายงบดำเนนิงาน (คาตอบแทน

ใชสอย วสัด)ุ และการเบกิใชวสัดตุอการผลติบณัฑติ ของ
สำนกัวชิาศกึษาทัว่ไป  มหาวทิยาลยัขอนแกน

7. กติตกิรรมประกาศ
ขอขอบคุณสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย

ขอนแกน ทีใ่หทนุสนบัสนนุการวจิยัครัง้นี้
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การพฒันาการสงเสรมิการเลีย้งลกูดวยนมแมโดยใหครอบครวัมสีวนรวม
ในกจิกรรมการไดรบัความรแูละชวยเหลอืมารดาหลงัคลอด ในหอผปูวย
หลงัคลอด
Development of a program to promote breastfeeding by providing
education to families to support the mother in the maternity ward
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บทคัดยอ
การศกึษานีเ้ปนงานวจิยักึง่ทดลอง(Quasi-experimental research) มวีตัถปุระสงคเพือ่พฒันาสงเสรมิการเลีย้งลกู

ดวยนมแมอยางเดยีว(exclusive breastfeeding)โดยใหสาม ียาและยายมสีวนรวมในกจิกรรมการการชวยเหลอืมารดาและ
รบัฟงความรเูรือ่งการเลีย้งลกูดวยนมแมในหอผปูวยหลงัคลอด(2ข) โรงพยาบาลศรนีครนิทร จงัหวดัขอนแกนตัง้แตเดอืน
เมษายน ถงึเดอืน สงิหาคม 2555  และตดิตามการเลีย้งลกูดวยนมแมอยางเดยีว ในระยะตัง้แต1-2 สปัดาหหลงัคลอด 2
เดอืน 4 เดอืน และ 6 เดอืนตัง้แตเดอืนเมษายน 2555 ถงึ เดอืน เมษายน 2556 ไดกลมุทดลอง 68 ราย กลมุควบคมุ 59 ราย
กลมุควบคมุไดรบัการบรกิารตามปกต ิสวนกลมุทดลองใหสามหีรอืยา ยายเขารวมกจิกรรมรบัฟงความรเูรือ่งการเลีย้งลกู
ดวยนมแมและฝกการชวยเหลอืมารดาหลงัคลอดตัง้แตเวลา 8.00-24.00น.ทกุวนั เครือ่งมอืทีใ่ชในการทดลองเปนแผนการ
สอนและโปรแกรมเพาเวอรพอย (power point) ความรเูรือ่งการเลีย้งลกูดวยนมแม แบบบนัทกึขอมลู แบบประเมนิความ
รกูอนและหลงัการสอน แบบประเมนิทศันคตเิรือ่งการเลีย้งลกูดวยนมแม ประเมนิตดิตามการเลีย้งลกูดวยนมแมโดยการ
นดัตดิตามทีค่ลนิกินมแมในชวง1-2 สปัดาหเพือ่เสรมิพลงัอำนาจ (empowerment) และสอนทกัษะการบบีนมแมแกมารดา
ทัง้สองกลมุและตดิตามการเลีย้งลกูดวยนมแมดวยวิธโีทรศพัทสอบถามในระยะทารกอาย ุ2 เดอืน 4 เดอืนและ 6 เดอืน

ผลการวิจัยพบวากอนการสอนประเมินความรูเรื่องการเลี้ยงลูกดวยนมแมของสามีหรือยายายของมารดาหลัง
คลอดทัง้กลมุควบคมุและกลมุทดลองอยใูนเกณฑต่ำคาเฉลีย่ 0.22และ0.13 หลงัการสอนประเมนิความรสูาม ียายายใน
กลมุทดลองคาเฉลีย่ความรเูพิม่เปน 8.84 จากคะแนนเตม็10 และผลการประเมนิทศันคตขิองสาม ียายายในกลมุทดลองสงู
กวากลมุควบคมุ  ผลการตดิตามการลีย้งลกูดวยนมแมพบวาอตัราการเลีย้งลกูดวยนมแมในกลมุทดลองสงูกวากลมุควบคมุ
ในระยะ1-2 สปัดาห 2 เดอืน 4 เดอืนและ6 เดอืนอยางไมมนียัสำคญัทางสถติิ

ผลการศกึษาครัง้นีส้รปุไดวาการใหสาม ียาและยายมสีวนรวมในกจิกรรมการชวยเหลอืมารดาและรบัฟงความรู
เรือ่งการเลีย้งลกูดวยนมแมมผีลทำใหเพิม่อตัราการเลีย้งลกูดวยนมแมอยางเดยีวในทกุชวงอายทุารกจนถงึ 6 เดอืน



การพฒันาการสงเสรมิการเลีย้งลกูดวยนมแมโดยใหครอบครวัมสีวนรวมในกจิกรรม
การไดรบัความรแูละชวยเหลอืมารดาหลงัคลอด ในหอผปูวยหลงัคลอด

Abstract
Objective: The aim was to develop a program to promote exclusive breastfeeding practices by involving the

father and grandparents.
Method: This study was a quasi-experimental research involved two groups of mothers in the maternity ward.

Relatives were encouraged to attend the mother’s exclusive   breastfeeding training on Maternity Ward 2B so they
could provide support to the mother at home. From April, 2012 to April, 2013, the experimental group had 68 families,
and the control group, 59.  The control group was comprised of 59 mothers, who delivered in 10 April to 15 May, 2012:
they received normal treatment and nursing care.  The experimental group had 68 mothers and relatives.  They
delivered in 1 June to 30 July, 2012.    The relatives received PowerPoint training in breast-feeding and were involved
in supporting the mother from 8am to midnight every day in hospital. Their attitude, skills and abilities were assessed.
The first testing was carried out 1 to 2 weeks after discharge. Follow up phone calls were made at 2, 4 and 6 months
after birth.

Result:  During the two week period, both groups received evaluation and were followed by a telephone call
to the home at stated intervals. The study found that both groups, prior to training, had little knowledge of breast-feeding.
Their average scores were 0.22 and 0.13 respectively. After training, their scores were much higher at 8.84 out of 10.
The attitude of the experimental group was stronger than that of the control group. The incidence of exclusive
breastfeeding was higher in the experimental group during the first two weeks, and also at the second, fourth and sixth
month evaluation period.

Conclusion: In summary, this study showed that involving the relatives in exclusive breastfeeding and giving
them support in training has an impact on the number of mothers who exclusively breastfeed  their babies.

Keywords    exclusively breastfeed, providing education to families

1.บทนำ
การเลี้ยงลูกดวยนมแมมีประโยชนตอการรอดชีพ

การเจรญิเตบิโต และพฒันาการของเดก็รวมทัง้สามารถลด
อตัราการเจบ็ปวยดวยโรคตดิเชือ้และการตายของทารก (1)
ทารกทีไ่ดรบัการเลีย้งดดูวยนมแมเปนระยะเวลานานกวา 6
เดือนมีโอกาสที่จะเจ็บปวยและมีความผิดปรกติของ
การเจริญเติบโตนอยกวาทารกที่ไดรับนมแมนอยกวา 6
เดอืน (2) นมแมยงัสงผลตอการพฒันาดานระบบประสาท
(3) และยังชวยสงเสริมพัฒนาการของกลามเนื้อในชอง
ปากไดอยางเหมาะสม (4.5)  องคการอนามยัโลก (WHO)
แนะนำวาทารกควรกนินมแมอยางเดยีวตัง้แตแรกเกดิถงึ 6
เดอืน  และกนินมแมรวมกบัอาหารเสรมิทีเ่หมาะสมตามวยั

อยางนอยถงึ 2 ขวบ (6 ,7)  ประเทศไทยไดมกีารสงเสรมิ
การเลี้ยงลูกดวยนมแม โดยกระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัยมีเปาหมายใหเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว
6 เดือน ไมนอยกวารอยละ 30 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 9โรงพยาบาลศรีนครินทรได
รณรงคสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมโดยยึดหลักตาม
บนัได 10 ขัน้สกูารเลีย้งลกูดวยนมแมตัง้แต ป พ.ศ. 2538
ขณะมารดาอยโูรงพยาบาลไดชวยเหลอืใหคแูม-ลกูทกุราย
ทีไ่มมขีอหามทางการแพทยใหสามารถเลีย้งลกูดวยนมแม
ไดสำเรจ็รอยละ100 แตเมือ่ตดิตามมารดาหลงัจำหนายออก
จากโรงพยาบาล  ในป 2553ในระยะ 1-2 สปัดาห 2 เดอืน
4 เดอืน และ6 เดอืน พบอตัราการเลีย้งลกูดวยนมแมลดลง
เหลือเพียงรอยละ 95.37 81.05 64.45 49.81 ตามลำดับ



    

สวนปญหาที่ทำใหมารดาไมสามารถใหนมแมอยางเดียว
จนครบ 6 เดอืน คอืน้ำนมไมพอรอยละ 80 และสาเหตทุี่
ทำใหน้ำนมไมพอเกิดจากเทคนิคของการใหนมแมไมถูก
ตองและมารดาเขาใจวาน้ำนมตนเองไมพอ และมยีายายที่
ใหคำแนะนำทีผ่ดิวธิ ี การปฏบิตัใินการเลีย้งลกูดวยนมแม
ไมใชเกิดจากสัญชาตญาณแตเปนพฤติกรรมที่มารดาตอง
เรยีนร ูหากมารดาปฏบิตัไิมถกูตองสงผลกระทบตอปรมิาณ
น้ำนมที่ลดลงทำใหน้ำนมไมเพียงพอ ทาที่ไมถูกตองของ
ทารกสงผลตอความสามารถและประสทิธภิาพของทารกใน
การดูดน้ำนมออกจากเตานมแม  แนวของศีรษะทารก
คอและลำตวัทีเ่หมาะสมมคีวามสำคญัตอประสทิธภิาพการ
ดูด(8)ขณะที่มารดาหลังคลอดอยูที่โรงพยาบาล มารดา
สามารถปฏิบัติไดเนื่องจากมีพยาบาลคอยใหความชวย
เหลอื แตเมือ่กลบับานเมือ่มารดาประสบปญหาในการเลีย้ง
ลกูดวยนมแม ไมมใีครใหความชวยเหลอื ยา ยายทีไ่มเคย
มีประสบการณในการเลี้ยงลูกดวยนมแมมากอน หรือมี
ความรทูีผ่ดิๆกม็กัถายทอดความรทูีผ่ดิๆให เชนการใหน้ำ
การปอนขาวกอนทารกอายคุรบ 6 เดอืน ซึง่มงีานวจิยัทีส่นบั
สนนุวามารดาทีเ่ลีย้งลกูดวยนมแมนานจนถงึ 9 เดอืนจะมี
ความสมัพนัธทีด่แีละแสดงความรสูกึพงึพอใจมากจากการ
สนบัสนนุทางอารมณทีไ่ดรบัจากสามแีละจากมารดาของ
ตนเองมากกวากลุมมารดาที่หยานมแมเร็ว (9) และระยะ
เวลาการเลีย้งลกูดวยนมแมมคีวามสมัพนัธกบัระยะเวลาที่
สามอียกูบัภรรยาในชวงหลงัคลอดในมารดาครรภแรก (10)
มีงานวิจัยที่สะทอนใหเห็นวายายายที่ไมเคยเลี้ยงลูกดวย
นมแมมากอน มักจะเลาประสบการณที่ตนเคยเลี้ยงทารก
ดวยนมขวดซึง่ทำใหทำลายความเชือ่มัน่ในการเลีย้งลกูดวย
นมแมของลกูสาวจนทำใหการเลีย้งลกูดวยนมแมลมเหลว
(11,12) และยา ยายทีไ่มเคยเลีย้งลกูดวยนมแมหรอืมคีวาม
รเูรือ่งนมแมนอยมกัจะตดัสนิใจหามลกูสาวของตนไมให
เลี้ยงลูกดวยนมแมและถาพบปญหาในการเลี้ยงลูกดวย
นมแมจะตัดสินใจอยางรวดเร็วในการแนะนำใหใช
นมผสมแทนทันที (13) สวนการศึกษาในประเทศไทยมี
วิทยานิพนธที่เกี่ยวของโดยตรงที่ศึกษาเรื่องการพยาบาล
ครอบครวัตอการรบัรแูละการสนบัสนนุของครอบครวัใน
การเลี้ยงลูกดวยนมแม  โดยการไปเยี่ยมบานมารดาหลัง
คลอดพบวาการใหความรแูกครอบครวัเกีย่วกบัการเลีย้งลกู
ดวยนมมารดามอีทิธพิลตอการตดัสนิใจในการเลีย้งลกูดวย

นมแมของมารดาหลังคลอดมากที่สุด (14)  และจากการ
สมัภาษณมารดาหลงัคลอดในระยะ 1 สปัดาห 2.4. 6เดอืน
พบวายา ยาย มอีทิธพิลตอการเริม่ใหอาหารอืน่กอนทารก
อาย ุ6 เดอืน  และลกัษณะครอบครวัไทยความสมัพนัธทาง
เครอืญาตยิงัมอีทิธพิลสงูตอพฤตกิรรมอนามยัของชาวบาน
การถายทอดวฒันธรรมทางสขุภาพจากบรรพบรุษุสสูมาชกิ
ในครอบครวัยงัยดึถอืเปนแบบแผนประเพณปีฏบิตัสิบืทอด
กันมา และวัฒนธรรมของสังคมไทยจากการสอบถามใน
คลนิกินมแมมารดารอยละ 80  มกักลบัไปพกัหลงัคลอดที่
บานของมารดาตนเองซึ่งมีงานวิจัยที่สนับสนุนวาสมาชิก
ในครอบครวัทีอ่ยใูนบานเดยีวกนัจะมอีทิธพิลตอการตดัสนิ
ใจในการเลีย้งลกูดวยนมแม (15) เมือ่แมตองกลบัมาทำงาน
มักใหยายเปนผูเลี้ยงดูทารกและยายมักจะเปนผูที่เริ่มให
อาหารเสรมิโดยการปอนขาว ตัง้แตทารกอาย ุ3 เดอืน ดงันัน้
กอนกลบับานถาหากฝกใหสาม ียาหรอืยายไดรบัความรทูี่
เปนปจจบุนัและรเูหตผุลของแนวคดิทีเ่ปลีย่นไปและเรยีน
รูวิธีการชวยเหลือมารดาในการเลี้ยงลูกดวยนมแมเปน
ตัง้แตอยโูรงพยาบาล จะสามารถเปลีย่นการรบัรขูองยายาย
ไดหรือไม และจะทำใหยายายสามีสามารถนำความรูไป
ชวยเหลือมารดาในการเลี้ยงลูกดวยนมแม เพื่อเพิ่มอัตรา
การเลี้ยงลูกดวยนมแมใหสูงขึ้นไดหรือไม และมีปญหา
อะไรทีย่งัเปนอปุสรรคตอการเลีย้งลกูดวยนมแมอยางเดยีว
ในระยะ 6 เดอืน

วตัถปุระสงค: เพือ่พฒันาสงเสรมิการเลีย้งลกูดวย
นมแมโดยใหสามยีาและยายมสีวนรวมในกจิกรรมการการ
ชวยเหลอืมารดาและรบัความรเูรือ่งการเลีย้งลกูดวยนมแม
ในหอผูปวยหลังคลอด เพื่อเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกดวย
นมแมในระยะ 1-2 สปัดาห  2 เดอืน  4 เดอืนและ 6 เดอืน

วิธีดำเนินการวิจัย การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบกึ่ง
ทดลอง (Quasi-experimental research) แบบสองกลมุเพือ่
ศกึษาผลของการใหสามยีาและยายมสีวนรวมในกจิกรรม
การการชวยเหลอืมารดาและรบัความรเูรือ่งการเลีย้งลกูดวย
นมแมในหอผปูวยหลงัคลอด เพือ่เพิม่อตัราการเลีย้งลกูดวย
นมแมอยางเดยีวในระยะ 1-2 สปัดาห 2 เดอืน 4 เดอืนและ
6 เดอืน

กลุมตัวอยาง คือครอบครัวของมารดาหลังคลอด
ครรภแรกซึง่หมายถงึ  สาม ียาหรอื ยายหรอืบคุคลทีม่ารดา
วางแผนไวใหดแูลตวัมารดาและทารกหลงักลบัไปอยทูีบ่าน
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ของมารดาหลังคลอดในหอผูปวยหลังคลอด(2ข) โรง
พยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกนซึง่มคีณุสมบตัติามเกณฑทีก่ำหนดคอื 1) มารดา
และทารกหลังคลอดไมมีภาวะแทรกซอน ทารกน้ำหนัก
2000 กรัม ขึ้นไป ไมมีขอหามในการเลี้ยงลูกดวยนมแม
2)  สามารถมาติดตามผลการเลี้ยงลูกดวยนมแมที่คลินิก
สงเสรมิการเลีย้งลกูดวยนมแมหลงัจำหนาย 1-2 สปัดาหได
3) ยินดีเขารวมงานวิจัยตลอดโครงการและมีโทรศัพท
4) อาน ฟงภาษาไทยได มารดาทัง้สองกลมุ อยทูีห่อผปูวย
หลังคลอด 2ข จนกระทั่งจำหนายออกจากโรงพยาบาล
และมเีกณฑการคดัเลอืกอาสาสมคัรออก (exclusion criteria)
โดยถาพบวามารดาและทารกมภีาวะแทรกซอนทีง่ดการให
นมแม หรอืญาตไิมสามารถเขารวมกจิกรรมการสอนได

ขนาดของกลุมตัวอยางไดมาโดยจากขอมูลคลินิก
นมแมทีพ่บวายายายมสีวนใหอาหารอืน่รอยละ 10 ใชสตูร
ในการคำนวณกลมุตวัอยางดงันี้

n  (ตอกลมุ)    (2 p
=

  = 53

(alpha = 0.0500(two-sided)  power = 0.9000  p1 =  0.1070
p2 = 0.3929  n2/n1 = 1.00)

ไดขนาดตวัอยางทัง้หมด 106 ครอบครวัแบงเปน
กลมุควบคมุ 53 ครอบครวั กลมุทดลอง 53 ครอบครวั แต
เนื่องจากตองติดตามตอเนื่องถึง 6 เดือนจึงเก็บขอมูลเพิ่ม
เปนกลมุละ 70 ครอบครวั

เครือ่งมอืทีใ่ชในงานวจิยั เปนแผนการสอนครอบ
ครัวของมารดาหลังคลอดและใชโปรแกรมเพาเวอรพอย
และวดีทีศันซึง่เนือ้หาการสอนครอบคลมุถงึประโยชนและ
ความสำคัญที่ตองใหทารกกินนมแมอยางเดียวใหครบ 6
เดือน  เทคนิคการชวยใหมารดามีน้ำนมเพียงพอสำหรับ
ทารก  การเกบ็ตนุนมแมและวธิกีารนำน้ำนมออกมาใช  การ
สาธติวธิกีารบบีเกบ็นมแมใชหนุเตานม  และใช หนุทารก
สำหรบัการสอนวธิกีาการชวยของครอบครวัในการชวยเหลอื
มารดาอุมทารกดูดนมแม  เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมลูเปนแบบสอบถามประกอบดวย1)แบบบนัทกึขอมลู

ทัว่ไปของมารดาหลงัคลอดไดแก อาย ุการศกึษา อาชพี ราย
ไดของมารดา  2)แบบสอบถามประวตักิารคลอด 3)แบบ
สอบถามการใหอาหารทารกในชวงอาย ุ1-2สปัดาห   2 เดอืน
4 เดอืน และ6 เดอืนรวมทัง้ถามการไดรบัการชวยเหลอืจาก
ผูชวยเหลือในครอบครัวและปญหาในการเลี้ยงลูกดวย
นมแม 4)แบบประเมนิทศันคตขิองมารดาและญาตติอการ
เลีย้งลกูดวยนมแม  5)แบบประเมนิความรขูองผชูวยเหลอื
ที่มารดาเลือกใหฟงคำแนะนำประเมินกอนและหลังฟง
คำแนะนำความรเูรือ่งการเลีย้งลกูดวยนมแมเปนความถาม
อตันยั 3ขอ
         การพทิกัษสทิธิแ์ละคมุครองกลมุตวัอยาง  ผวูจิยั
อธบิายและชีแ้จงวตัถปุระสงคและรายละเอยีดของการวจิยั
กบักลมุควบคมุและกลมุทดลอง ใหโอกาสมารดาหลงัคลอด
และญาตไิดซกัถามจนเปนทีเ่ขาใจตรงกนั พรอมทัง้ชีแ้จง
ใหทราบถงึสทิธกิารตอบรบัหรอืปฏเิสธไดทกุขัน้ตอนของ
การวจิยั โดยไมมผีลกระทบตอการรกัษาและการบรกิารทีไ่ด
รับ  รวมทั้งขอมูลงานวิจัยจะนำเสนอในภาพรวม ขอมูล
สวนบคุคลจะเกบ็ไวเปนความลบั
          ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย กอนดำเนินการ
ทดลองไดใชวธิกีารจบัฉลาก กลมุควบคมุไดถกูจบัใหเกบ็
ขอมลูกอนโดยกลมุควบคมุมารดาหลงัคลอดและญาตไิดรบั
กจิกรรมตามปกตแิละเกบ็ขอมลูมารดารวมทัง้วดัความรแูละ
ทศันคตขิองญาตทิีม่ารดาหลงัคลอดระบวุาเปนผชูวยเลีย้ง
ดขูณะอยทูีบ่าน เริม่เกบ็ขอมลูตัง้แตวนัที ่10 เมษายน 2555
ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 และเมื่อกลุมควบคุมได
จำหนายกลับบานหมดจึงเริ่มในกลุมทดลองตั้งแตวันที่ 1
มถินุายน 2555 ถงึ 30 มถินุายน 2555มารดาหลงัคลอดใน
กลุมทดลองจะไดรับบริการตามปกติแตเพิ่มกิจกรรมการ
สอนญาตทิีม่ารดาเจาะจงวาเปนผทูีอ่ยชูวยดแูลมารดาหลงั
คลอดขณะอยทูีบ่านเขาฟงคำแนะนำความรแูละวธิกีารชวย
เหลอืมารดาเรือ่งการเลีย้งลกูดวยนมแมกอนการสอนไดวดั
ความรขูองญาตซิึง่วธิกีารจะสอนเปนกลมุๆละ 8-10 ครอบ
ครวัใชโปรแกรมเพาเวอรพอยท (POWER POINT) เนือ้หา
ทฤษฎเีนนความจำเปนทีท่ารกควรไดกนินมแมอยางเดยีว
ตัง้แตแรกเกดิถงึ 6 เดอืนและวธิทีีช่วยใหมารดาหลงัคลอด
มนี้ำนมมากพอถงึ 6 เดอืนและฝกภาคปฏบิตัวิธิกีารอมุทารก
และวธิกีารชวยใหทารกอมหวันมแมอยางถกูตองวธิกีารบบี
เก็บตุนน้ำนมแมและวิธีการนำออกมาใชโดยใชหุน



    

เตานมเทยีมทีผ่วูจิยัประดษิฐขึน้และหนุตกุตา  หลงัสิน้สดุ
การสอนไดและวัดความรูและทัศนคติของญาติอีก
ครัง้อนญุาตใหเฝาตัง้แตเวลา8.00-24.00นาฬกิาและฝกการ
ชวยเหลือมารดาหลังคลอดทั้งวิธีการอุม วิธีการชวยให
ทารกอมหวันมแมไดถกูตองและวธิกีารบบีน้ำนมแมเกบ็

การเก็บรวบรวมขอมูลหลังจำหนายออกจาก
โรงพยาบาล 1 สปัดาหมารดาทัง้สองกลมุจะไดรบัการนดั
ติดตามการเลี้ยงลูกดวยนมแมที่คลินิกนมแม (Lactation
clinic) เพือ่ประเมนิการเลีย้งลกูดวยนมแม ปญหาการเลีย้ง
ลูกดวยนมแม สอนทบทวนวิธีการบีบเก็บตุนนมแมและ
เสรมิพลงั (empowerment) ใหมารดาเลีย้งลกูดวยนมแมทัง้
สองกลุมโดยพยาบาลที่อยูที่คลินิกนมแมจะไมทราบวา
กลมุใดเปนกลมุทดลองและกลมุควบคมุบนัทกึขอมลูการ
ใหอาหารทารกในชวง1-2สัปดาห ปญหาในการเลี้ยงลูก
ดวยนมแม จำนวนน้ำนมแมทีบ่บีเกบ็ไวและการไดรบัการ
ชวยเหลอืจากญาตแิละตดิตามเชนเดยีวกนัโดยวธิโีทรศพัท
ตดิตามการใหอาหารทารกในชวงทารกอาย ุ2 เดอืน 4 เดอืน
และ 6 เดอืน ซึง่สมารถตดิตามไดกลมุควบคมุจำนวน 59
ครอบครวั กลมุทดลอง  68  ครอบครวั

2. ผลการวจิยั
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางเปนมารดาตั้งครรภ

แรกทั้งหมดและสวนใหญอยูในเขตจังหวัดขอนแกน
รอยละ 75

เมือ่จำแนกขอมลูสวนบคุคลตามกลมุควบคมุและ
กลมุทดลองพบวาทีอ่ย ูการศกึษา ลกัษณะอาชพี  ประสบการณ
ของผูชวยเหลือที่เคยเลี้ยงทารกดวยนมแมถึง 6 เดือน
วธิกีารคลอด  ไมแตกตางกนั ยกเวนสถานทีท่ำงานทีก่ลมุ
ควบคุมสามารถกลับมาสงนมลูกได รอยละ 62.75 กลุม
ทดลองกลบัมาสงนมลกูไดเพยีงรอยละ 51.67 และลกัษณะ
หัวนมแมในกลุมทดลองมีความผิดปกติรอยละ25.38ใน
ขณะทีก่ลมุควบคมุมคีวามผดิปกตเิพยีงรอยละ18.63พบวา
ลกัษณะผดิปกตขิองหวันมทัง้สองกลมุแตกตางกนัอยางมี
นยัสำคญัทางสถติทิี่ ดงัแสดงรายละเอยีดในตารางที่ 1

เมือ่เปรยีบเทยีบความรขูองผชูวยเหลอื(ยา ยายและ
สามี กอนการสอนใหความรูพบวาทั้งกลุมทดลองและ
กลมุควบคมุมคีวามรเูฉลีย่อยใูนเกณฑต่ำมาก และเมือ่วดั
ความรูหลังผานการอบรมในกลุมทดลองมีความรูเฉลี่ย
เพิม่ขึน้จากคะแนนเดมิ 0.13  เพิม่เปนคะแนนเฉลีย่ 8.84
จากคะแนนเตม็10 มนียัสำคญัทางสถติ ิดงัแสดงรายละเอยีด
ในตารางที่ 2 และเมื่อวัดทัศนคติของญาติหลังการสอน
พบวาทัศนคติเฉลี่ยของญาติในกลุมทดลองสูงกวากลุม
ควบคุม สวนทัศนคติของมารดาหลังคลอดในกลุม
ทดลองหลงัไดรบัการชวยเหลอืจากญาตสิงูกวากลมุทีไ่มได
รบัการชวยเหลอืจากญาต ิมนียัสำคญัทางสถติ ิ  และตดิตาม
น้ำหนักพบวาทารกในกลุมทดลองมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ตอวนัสงูกวากลมุควบคมุอยางมนียัสำคญัทางสถติ ิดงัแสดง
รายละเอยีดในตารางที ่2

เมือ่เปรยีบเทยีบผลของการสอนยา ยายและสามทีี่
มผีลตออตัราการเลีย้งลกูดวยนมแมอยางเดยีว (exclusive
breastfeeding)ระหวางกลมุทดลองและกลมุควบคมุพบวา
อัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวหลังจำหนาย 1
สัปดาหกลุมทดลองยังคงเลี้ยงทารกดวยนมแมอยางเดียว
รอยละ100 ในขณะทีก่ลมุควบคมุมอีตัราการเลีย้งลกูดวย
นมแมอยางเดียวลดลงเหลือเพียงรอยละ 88.14 และเมื่อ
โทรศพัทตดิตามการใหอาหารทารกเมือ่ ทารกอาย ุ2 เดอืน
4 เดอืนและ 6 เดอืนพบวากลมุทดลองยงัคงมอีตัราการเลีย้ง
ลกูดวยนมแมอยางเดยีวสงูกวากลมุควบคมุในทกุชวงอายุ
แตไมมนียัสำคญัทางสถติิ
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ตารางที ่1 ขอมลูสวนบคุคล

ขอมูลท่ัวไป กลุมควบคุม กลุมทดลอง 
จํานวน % จํานวน %

1.1 ที่อยู 1.ขอนแกน 43 74.14 52 76.47
  2.อื่นๆ 15 25.86 16 23.53
1.2 การศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี 33 55.93 36 55.88 
  สูงกวาปริญญาตรี 26 44.07 30 44.12
 1.3 สถานที่ทํางานและบานสามารถกลับมา
สงนม 

1.ได 32 62.75 31 51.67
2.ไมได 19 37.25 29 48.33

1.4 เม่ือสงนมลูกไมไดวางแผนไวอยางไร บีบนมใหลูก 13 68.42 26 89.66 
ใหนมผสม 6 31.58 3 10.34

1.5 อาชีพ 
 
 
 
 

แมบาน 25 42.37 16 23.53
ทํางานในเวลาปกติ 20 33.90 37 54.41
ทํางานเขาเวรนอกเวลาปกติ 9 15.25 5 7.35 
ทํางานสวนตัว 3 5.08 5 7.35
กําลังศึกษา 2 3.39 5 7.35

1.6 ผูชวยเหลือมารดาเคยมีประสบการณ        
ในการเลี้ยงลูกดวยตนเองดวยนมแม           
อยางเดียว 

>2 เดือน 32 66.67 22 38.60
>4 เดือน 12 25.00 3 5.26
>6 เดือน 1 2.08 1 1.75 

1.7 ลักษณะครอบครัว ครอบครัวเดี่ยว 19 32.76 7 10.94 
อยูรวมกันหลายคน 39 67.24 57 89.06

1.8.วิธีคลอด คลอดทางชองคลอด 33 56.90 34 50.00
ผาตัดคลอด 25 43.10 34 50.00

1.9  ลักษณะหัวนมแม ปกติ 48 81.36 50 74.63 
ยาว - - 1 1.49
ใหญ 1 1.69 - - 
เล็ก 3 5.08 - - 
สั้น 7 11.86 14 20.90
บุม - - 2 2.99 



    

ตารางที ่2 รายไดและคะแนนความรขูองครอบครวัมารดาหลงัคลอดกลมุทดลองและกลมุควบคมุ

ตารางที ่3 อตัราการเลีย้งลกูดวยนมแมอยางเดยีวตัง้แตแรกเกดิถงึ 1-2 สปัดาห 2 เดอืน  4 เดอืนและ 6 เดอืน
 

รายได ความรู ทัศนคติ กลุมศึกษา จํานวน Mean SD 
รายไดรวมของครอบครัว กลุมทดลอง 48 35761.13 26458.531 

กลุมควบคุม 44 25930.91 18799.417
คะแนนความรูยา ยายสามี กอนการสอน 
 

กลุมทดลอง 68 .13 .544 
กลุมควบคุม 59 .22 1.001 

 คะแนนความรูยา ยายสามี หลังการสอน 
 

กลุมทดลอง 68 8.84 1.551
กลุมควบคุม 59 - - 

ทัศนคติของมารดาหลังคลอดหลังการทดลอง กลุมทดลอง 65 52.0462 5.84816 

กลุมควบคุม 59 46.8814 8.08593 
ทัศนคติสามียายายหลังการทดลอง 
 

กลุมทดลอง 63 52.2857 6.00921 

กลุมควบคุม 51 45.6471 8.97513 

น้ําหนักทารกเพิ่มหลังติดตาม1สัปดาห กลุมทดลอง 63 44.63 17.676 

กลุมควบคุม 56 38.59 16.836 

นมแมอยางเดียว อาหารที่ 
ทารกไดรับ 

กลุมควบคุม กลุมทดลอง p-value 
จํานวน % จํานวน % 

นมแมอยางเดียวในทารกอายุ1-2 สัปดาห นมแม 52 88.14 68 100 0.080
 อื่นๆ 7 11.86    
นมแมอยางเดียวในทารกอายุ 2 เดือน นมแม 45 76.27 56 82.35 0.531
 อื่นๆ 14 23.73 12 17.65  
นมแมอยางเดียวในทารกอายุ 4 เดือน นมแม 35 59.32 45 66.18 0.539 
 อื่นๆ 24 40.68 23 33.82  
 นมแมอยางเดียวในทารกอายุ 6 เดือน นมแม 16 27.12 19 27.95 >0.999
 อื่นๆ 43 72.88 49 72.05  



การพฒันาการสงเสรมิการเลีย้งลกูดวยนมแมโดยใหครอบครวัมสีวนรวมในกจิกรรม
การไดรบัความรแูละชวยเหลอืมารดาหลงัคลอด ในหอผปูวยหลงัคลอด

3. อภปิรายผล
จากการศกึษาผลของการพฒันาระบบการสงเสรมิ

การเลีย้งลกูดวยนมแมโดยใหครอบครวั (ยา ยาย สาม)ี มี
สวนรวมในกจิกรรมการไดรบัความรแูละชวยเหลอืมารดา
ในหอผปูวยหลงัคลอดครัง้นีพ้บวา   การสอนยา ยายและ
สามีในระยะหลังคลอด มีแนวโนมทำใหมารดาเลี้ยงลูก
ดวยนมแมอยางเดยีวเพิม่ขึน้ในทกุชวงอายขุองทารกตัง้แต
ทารกอาย ุ 2 สปัดาหจนถงึ 6 เดอืนโดยไมมนียัสำคญัทาง
สถิติเนื่องจากกลุมตัวอยางอาจจะไมเพียงพอและอิทธิพล
ของญาตอิาจจะมผีลกระทบไมมากพอทำใหความแตกตาง
ของสองกลุมไมมากซึ่งเปนโอกาสในการพัฒนาในการ
ศึกษากลุมตัวอยางตอเนื่อง แตแนวโนมของการเพิ่มขึ้น
สอดคลองกบัการศกึษาของ อาจาร ีสรุยิขนัธ ทีศ่กึษาผลการ
พยาบาลครอบครวัตอการรบัรแูละการสนบัสนนุครอบครวั
ในการเลีย้งลกูดวยนมแมพบวาการใหความรแูกครอบครวั
เกีย่วกบัการเลีย้งลกูดวยนมมารดามอีทิธพิลตอการตดัสนิ
ใจในการเลีย้งลกูดวยนมแมของมารดาหลงัคลอดมากทีส่ดุ
ซึ่งอาจารีไดติดตามในระยะสั้นชวงหลังคลอดเดือนครึ่ง
และใหความรขูณะเยีย่มบานแตในบรบิทของโรงพยาบาล
ศรนีครนิทรไมมรีะบบการเยีย่มบานดงันัน้การสอนญาตทิี่
เปนผทูีม่ารดาระบวุามอีทิธพิลโดยตรงขณะทีม่าเยีย่มทีโ่รง
พยาบาลก็ใหผลในทางบวกและระบบการสอนเนื้อหา
ความรูสามารถปรับใหสอนไปพรอมกับการสอนมารดา
หลังคลอดไดโดยไมมีผลกระทบตอภาระงานและอัตรา
กำลงัของเจาหนาทีพ่ยาบาล นอกจากนีผ้ลการศกึษาดงักลาว
ยงัมผีลตอความรขูองญาตใินการเลีย้งลกูดวยนมแมและมี
ผลตอทัศนคติทางบวกตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมซึ่งผลดัง
กลาวสามารถมผีลตอบตุรหลานคนอืน่ๆของยา ยายดงักลาว
ในอนาคตดวย

จากการศกึษาครัง้นีจ้ะเหน็วากลมุทดลองทีป่ระสบ
ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวสวนใหญ
เปนมารดาทีม่อีาชพีทำงานนอกบานและเหตผุลทีส่ามารถ
ทำไดสำเร็จคือการเก็บตุนน้ำนมแมใหไดมากพอ  สวน
อาชีพแมบานที่ไมเก็บตุนนมแมทั้งกลุมทดลองและกลุม
ควบคมุมกัมปีญหาทีต่องปอนอาหารเสรมิในชวงทารกอายุ
หาเดือนกวาโดยใหเหตุผลวาลูกแสดงอาการวากินนมแม
อยางเดยีวไมพอ  ดงันัน้ควรทำการศกึษาผลของการใหกลมุ

อาชีพแมบานเก็บตุนนมแมเชนเดียวกับกลุมมารดาที่
ทำงานนอกบานนาจะชวยเพิม่อตัราการเลีย้งลกูดวยนมแม
ในระยะ 6 เดือนได และควรการนำผลการวิจัยไปพัฒนา
ระบบการสอนญาติและติดตามโดยเพิ่มจำนวนกลุม
ตวัอยางใหมากขึน้เพือ่ดอูตัราการเลีย้งลกูดวยนมแมทีเ่พิม่
วามนียัสำคญัทางสถติหิรอืไม

4. สรปุ
การพฒันาการสงเสรมิการเลีย้งลกูดวยนมแมอยาง

เดยีวโดยใหครอบครวั(ยา ยาย สาม)ีมสีวนรวมในกจิกรรม
การไดรบัความรแูละชวยเหลอืมารดา  ระยะหลงัคลอด ใน
หอผูปวยหลังคลอด มีแนวโนมทำใหมารดาเลี้ยงลูกดวย
นมแมอยางเดียวเพิ่มขึ้นในทุกชวงอายุของทารกตั้งแต
ทารกอาย ุ2 สปัดาหจนถงึ 6 เดอืนแตไมมนียัสำคญัทางสถติิ

5. กติตกิรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณเจาหนาที่หอผูปวย

หลงัคลอด2ข ทีใ่หความสะดวกในการเกบ็ขอมลู คณุสนุยี
สุขสกุล ที่ชวยเหลือในการเก็บขอมูลและชวยอำนวย
ความสะดวกใหขณะสอนญาติ และขอบพระคุณ
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่สนับสนุนทุนในการทำวิจัย
สถาบนัครัง้นี้
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ปจจยัทีม่ผีลตอความพงึพอใจของประชาชนในการพฒันาทองถิน่
ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ  อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุี

ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของ
องคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ  อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุี
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บทคัดยอ
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ (1) ศกึษาปจจยัทีม่ผีลตอความพงึพอใจของประชาชนในการพฒันาทองถิน่ของ

องคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุ ี(2) เพือ่ศกึษาระดบัความพงึพอใจของประชาชนในการ
พฒันาทองถิน่ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ  จงัหวดัราชบรุ ี(3) เพือ่เสนอปญหา และขอเสนอ
แนะในการพฒันาทองถิน่ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุี

ผลการวจิยัพบวา (1) ปจจยัทีม่ผีลตอความพงึพอใจของประชาชนในการพฒันาทองถิน่ของ  องคการบรหิารสวน
ตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุ ีอยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ไดแก ปจจยัดานการควบคมุ และปจจยั
ดานนโยบาย (2) ประชาชนมรีะดบัความพงึพอใจตอการพฒันาทองถิน่ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอ
บางแพ จงัหวดัราชบรุ ีอยใูนระดบัมากทกุดาน ทัง้ดานโครงสรางพืน้ฐานและแหลงน้ำ ดานสาธารณสขุและกฬีา ดาน
การเมอืงและการบรหิารจดัการทีด่ ีดานการศกึษาและคณุภาพชวีติของสงัคม ดานเศรษฐกจิ และดานศาสนา วฒันธรรม
และทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอม (3) ปญหา ในการพฒันาทองถิน่ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอบาง
แพ จงัหวดัราชบรุ ีไดแก การจายเงนิเบีย้ยงัชพีผสูงูอายลุาชา การขาดความปรองดองของสมาชกิสภาองคการบรหิารสวน
ตำบลดอนใหญ การขาดการดแูลถนนทีช่ำรดุ ขอเสนอแนะในการพฒันาทองถิน่ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ
เชงินโยบาย คอื (1) กำหนดนโยบายการบรกิารเกีย่วกบัเบีย้ยงัชพี ชวยเหลอืซอมแซมทีอ่ยอูาศยั ถนนชำรดุ ใหชดัเจน
(2) กำหนดนโยบายดานการประชาสมัพนัธการดำเนนิงานของ อบต. และ (3) นโยบายดานการเปดบรกิารในวนัเสาร

คำสำคญั  ปจจยั  ความพงึพอใจ การพฒันาทองถิน่

Abstract
This research had purposes to (1) study the factors affecting the satisfaction of the people in local development

of Donyai District Administrative Organization, Bangphae District, Ratchaburi Province (2) study the level of satisfac-
tion of the people in local development of Donyai District Administrative Organization, Bangphae District, Ratchaburi
Province (3) to present problems Obstacles and suggestions in local development of Donyai District Administrative



    

Organization, Bangphae District, Ratchaburi Province.
The results of  the research found that (1) the factors affecting the satisfaction of the people in local development

of Donyai District Administrative Organization, Bangphae District, Ratchaburi Province are statistically significant at
the .05 level factors control and policy factors. (2) Public satisfaction with local development of Donyai District
Administrative Organization, Bangphae District, Ratchaburi Province level in all aspects both infrastructure and water
resources, public health and sports. The politics and good management, education and quality of life of the society.
Economic and religious, cultural and natural resources and the environment. (3) Problems in the local development of
Donyai District Administrative Organization, Bangphae District, Ratchaburi Province including payment delay allowance
elderly. Lack of reconciliation council Tambon Donyai . Lack of care of the damaged road. Suggestions in the local
development of Donyai District Administrative Organization main policy is to (1) determine the service policy on
allowance. Help repair homes damaged roads to clear (2) Set the policy to promote the implementation of the local
development of Donyai District Administrative Organization and (3) policy is open on Saturdays

Keywords: Factor, Satisfaction, Local Development

บทนำ
จากพระราชบญัญตัสิภาตำบลและองคการบรหิาร

สวนตำบล พ.ศ. 2537 จะเห็นไดวาองคการบริหารสวน
ตำบลมีอำนาจหนาที่ ๆ จะตองทำในสวนของการพัฒนา
ทองถิ่นในดานตาง ๆ อยูหลายประการ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว ซึ่งในการบริหารหรือพัฒนาทองถิ่นนั้นก็ตอง
คำนงึถงึปญหาความตองการของประชาชนในทองถิน่เปน
หลัก ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะไดดำเนินการแกไขปญหาและความ
ตองการของประชาชนในทองถิ่นไดถูกตองตรงจุด ให
ประชาชนเกดิความพงึพอใจมากทีส่ดุตอการพฒันาทองถิน่
ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ แตในการพฒันา
ทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลดอนใหญนั้น
ประชาชนสวนใหญในทองถิ่นยังไมมีความพึงพอใจตอ
การพฒันาทองถิน่ทัง้นีด้ไูดจากผลการเลอืกตัง้ครัง้ทีผ่านมา
ของผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล
ดอนใหญทีส่วนใหญมกัจะไมไดรบัการเลอืกตัง้กลบัเขามา
ทำหนาทีต่อ ซึง่ในจดุนีเ้องทีท่ำใหผศูกึษาสนใจทีจ่ะศกึษา
ปจจยัทีม่ผีลตอความพงึพอใจของประชาชนในการพฒันา
ทองถิน่ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญและจะทำ
อยางไรเพื่อที่จะใหประชาชนเกิดความพึงพอใจมากที่สุด
ในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบล
ดอนใหญ

วตัถปุระสงค
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของ

ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
ตำบล    ดอนใหญ อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุี

2. เพือ่ศกึษาระดบัความพงึพอใจของประชาชนใน
การพฒันาทองถิน่ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ
อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุี

3. เพื่อเสนอปญหา และขอเสนอแนะในการ
พัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลดอนใหญ
อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุี

วธิกีารดำเนนิงาน
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

ในการศกึษาวจิยัเรือ่งปจจยัทีม่ผีลตอความพงึพอใจ
ของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหาร
สวนตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี มีการ
กำหนดขนาดประชากรและกลมุตวัอยาง ดงันี้

1.1 ประชากร ไดแก ประชาชนที่อยูอาศัยในเขต
พืน้ทีต่ำบลดอนใหญ จำนวน 3,868 คน



ปจจยัทีม่ผีลตอความพงึพอใจของประชาชนในการพฒันาทองถิน่
ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ  อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุี

1.2 กลมุตวัอยาง ไดแก ประชาชน จำนวน 363 คน
ที่อยูอาศัยในเขตพื้นที่ตำบลดอนใหญ การกำหนดกลุม
ตัวอยางไดมาจากการคำนวณโดยใชสูตรของยามาเน
ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่รอยละ 95

1.2.1 ตำบลดอนใหญ ประกอบดวย 9 หมบูาน
มจีำนวนประชากร 3,868 คน แยกตามหมบูานไดดงันี ้บาน
ดอนสาลี  มปีระชากร 509 คน บานดอนกลาง มปีระชากร
191 คน บานตาลเตีย้ มปีระชากร 185 คน บานดอนสามคัคี
มปีระชากร 233 คน บานดอนใหญ มปีระชากร 752 คน
บานลำน้ำ หมูที่ 6 มีประชากร 547 คน บานดอนศาลา
มปีระชากร 446 คน บานดอนเขารตี มปีระชากร 503 คน
บานลำน้ำ หมทูี ่9 มปีระชากร 502 คน

1.2.2 ใชวธีกีารสมุตวัอยางแบบชัน้ภมู ิ(Stratified
Random Sampling) กับกลุมตัวอยาง จำนวน 9 หมูบาน
รวมทัง้สิน้ 363 คน ไดจำนวนกลมุตวัอยาง ดงัตารางที ่1

ตารางที ่1 จำนวนกลมุตวัอยางแตละหมบูาน
หมบูาน จำนวน จำนวน

ประชากร กลุมตัวอยาง
ดอนสาลี 509 48
ดอนกลาง 191 18
ตาลเตี้ย 185 17
ดอนสามคัคี 233 22
ดอนใหญ 752 71
ลำน้ำ หมทูี ่6 547 51
ดอนศาลา 446 42
ดอนเขารีต 503 47
ลำน้ำ หมทูี ่9 502 47
รวม 3,868 363

2.  เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั
2.1 ลักษณะของเครื่องมือวิจัย
เครื่องมือวิจัยที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปน

แบบสอบถาม (Questionnaire) แบงออกเปน 4 สวน คอื
สวนที ่1 สอบถามเกีย่วกบัสถานภาพโดยทัว่ไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายไดและอาชพี

สวนที ่2 สอบถามเกีย่วกบัปจจยัดานตาง ๆ  ทีม่ผีลตอ
ความพึงพอใจของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของ
องคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุี
เปนแบบมาตรประมาณคาของลเิคอรท (Likert) 5 ระดบั

สวนที่  3 สอบถามระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
ตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุี

สวนที่ 4 เปนคำถามปลายเปดแสดงความคิดเห็น
เกีย่วกบัปญหา อปุสรรค ขอเสนอแนะอืน่ ๆ  ทีป่ระชาชนมี
ตอการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบล
ดอนใหญ อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุี
2.2 การสรางเครื่องมือวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey
Research) ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปน
เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอมลูสำหรบัการวจิยั โดยการ
ศกึษาเอกสารตำรา ทฤษฎแีละแนวคดิ ตลอดจนแนวทางใน
การพัฒนาทองถิ่น นำมาสรางเปนกรอบแนวคิดในการ
สรางเครื่องมือและเนื้อหาโครงสรางของเครื่องมือวิจัย
ดงัมขีัน้ตอนในการสรางเครือ่งมอืวจิยั ดงันี้

2.2.1 ศกึษาทฤษฎแีละแนวคดิในดานผนูำ และดาน
บริการที่สงผลตอความพึงพอใจของประชาชนตอการ
พัฒนาทองถิ่น

2.2.2 สรางกรอบแนวคิดในดานโครงสรางและ
เนือ้หาของเครือ่งมอืวจิยั ทีจ่ะบรรลวุตัถปุระสงคของการ
วจิยั ภายใตการควบคมุของอาจารยทีป่รกึษา

2.2.3 สรางแบบสอบถามปจจัยที่มีผลตอความพึง
พอใจของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นขององคการ
บรหิารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุี
และนำแบบสอบถามไปปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อ
พจิารณาปรบัปรงุแกไขในดานความเทีย่งตรง ทัง้ทางดาน
โครงสรางและทางดานเนือ้หา
2.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

2.3.1 นำแบบสอบถามปจจัยที่มีผลตอความ
พงึพอใจของประชาชนในการพฒันาทองถิน่ขององคการ
บรหิารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุี
ใหผทูรงคณุวฒุจิำนวน 3 ทาน ตรวจสอบคณุภาพดานความ
ตรงตามเนือ้หา (Content  Validity) รายขอ โดยพจิารณา



    

ความสอดคลองระหวางขอคำถามกบัตวัแปรทีต่องการวดั
โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Item Objective
Congruence Index) ระหวาง 0.67-1.00

2.3.2 นำแบบสอบถามทีไ่ดตรวจสอบคณุภาพจาก
ผทูรงคณุวฒุแิละไดแกไขปรบัปรงุแลวไปทดลองใช (Try
Out) กบัประชาชนทีไ่มใชกลมุตวัอยาง จำนวน 30 คน แลว
นำขอมูลที่ไดจากการทดลองมาคำนวณหาคาความเที่ยง
(Reliability) ตามสตูรคาสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค
(Cronbach) ปรากฏวา แบบสอบถามปจจยัทีม่ผีลตอความ
พงึพอใจของประชาชนในการพฒันาทองถิน่ขององคการ
บรหิารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุ ีมี
คาความเทีย่งเทากบั 0.97

2.3.3 นำแบบสอบถามไปใชในการเก็บรวบรวม
ขอมลูตอไป
3. การเก็บรวบรวมขอมูล

ในการเกบ็รวบรวมขอมลู มขีัน้ตอนการเกบ็รวบรวม
ขอมลู ดงันี้

3.1 ผูวิจัยทำหนังสือ จากสาขาวิทยาการจัดการ
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช เพือ่ขอความอนเุคราะห
จากนายกองคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ ในการเกบ็
ขอมูลการศึกษาวิจัยจากประชาชนที่อาศัยอยูในเขตตำบล
ดอนใหญ อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุี

3.2 การจัดเก็บขอมูล ผูวิจัยไดประสานงานกับ
ผนูำทองถิน่และสมาชกิองคการบรหิารสวนตำบลในแตละ
หมบูาน เพือ่ขอความรวมมอืในการเกบ็ขอมลูการศกึษากบั
กลมุตวัอยางจำนวน 363 ฉบบั โดยใหสมาชกิสภาองคการ
บรหิารตำบลแตละหมบูานชวยเกบ็แบบสอบถาม ในหมบูาน
ของตนเอง โดยใชเวลาในการเก็บขอมูลตั้งแตวันที่  1
กนัยายน พ.ศ. 2555  ถงึ วนัที ่ 31 ตลุาคม พ.ศ. 2555 รวม  61
วนั ไดรบัแบบสอบถามคนืทัง้สิน้ จำนวน 363 ฉบบั คดิเปน
รอยละ 100

3.3 เมื่อผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามครบตาม
จำนวนที่กำหนดแลว ทำการตรวจสอบความสมบูรณ
ครบถวนของแบบสอบถามทีไ่ดรบัคนื แบบสอบถามไดรบั
คืนจำนวน 363 ฉบับ ตอบคำถามครบทุกขอ จากนั้นนำ
แบบสอบถามลงรหัสในแบบบันทึกขอมูล แลวนำไป
ประมวลผล

4. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับ

วเิคราะหขอมลู ดงันี้
4.1 การวเิคราะหขอมลูทัว่ไปของผตูอบแบบสอบถาม

ไดแก เพศ อาย ุอาชพี การศกึษา รายได สถานภาพ ซึง่เปน
ปจจยัสวนบคุคลใชสถติเิชงิพรรณา  คอื คาความถี ่รอยละ

4.2 การวเิคราะหขอมลูเกีย่วกบัปจจยัทีค่าดวาจะมี
ผลตอความพึงพอใจของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ ใชสถติเิชงิพรรณา
คอื คาเฉลีย่ ( X ) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D)

4.3 การวเิคราะหปจจยัทีม่ผีลตอความพงึพอใจของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
ตำบลดอนใหญ ใชการวเิคราะหถดถอยพหคุณู (Multiple
Regession Analysis) แบบลำดบัขัน้ (Step Wise)

4.4 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค
ขอเสนอแนะในเรื่องปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
ตำบลดอนใหญ ใชวธิกีารวเิคราะหเนือ้หา (Content Analysis)

ผลการวจิยั
ผลการวจิยั สามารถสรปุได ดงันี้

1. ขอมลูสวนบคุคลของผตูอบแบบสอบถามพบวา
ในกลุมตัวอยางจำนวน 363 คน สวนใหญเปนเพศหญิง
รอยละ 54.50 มอีาย ุ20 – 30 ป มจีำนวนมากทีส่ดุ รอยละ
35.50 สวนใหญมอีาชพีรบัจาง รอยละ 53.40 มกีารศกึษา
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. รอยละ 30.60 มรีายได
ตอเดอืน 6,001 – 7,000 บาทตอเดอืน เปนรอยละ 26.40 และ
สวนใหญมสีถานภาพสมรส รอยละ 67.50

2. ความคิดเห็นของประชาชนตอปจจัยที่มีผลตอ
ความพึงพอใจของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของ
องคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ จงัหวดั
ราชบรุ ีโดยรวมอยใูนระดบัมาก ( X  = 3.69) และอยใูน
ระดบัมากทัง้ปจจยัดานผนูำ ( X = 3.70) และปจจยัดานการ
บรกิาร ( X = 3.69) โดยสามารถแบงออกเปนรายดาน ดงันี้

2.1 ความคดิเหน็ของประชาชนตอปจจยัทีม่ผีลตอ
ความพึงพอใจของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของ



ปจจยัทีม่ผีลตอความพงึพอใจของประชาชนในการพฒันาทองถิน่
ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ  อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุี

องคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ จงัหวดั
ราชบรุ ีดานผนูำ โดยรวมอยใูนระดบัมาก ( X = 3.70) โดย
ระดบัความคดิเหน็ของประชาชน อยใูนระดบัมากทกุดาน
ทัง้นโยบาย การยอมรบันบัถอื ความเสมอภาค  การวางแผน
และการควบคมุ   ( X  = 3.82,3.76,3.74 3.57 และ 3.50 ตามลำดบั)

2.2 ความคดิเหน็ของประชาชนตอปจจยัทีม่ผีลตอ
ความพึงพอใจของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของ
องคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ จงัหวดั
ราชบรุ ีดานการบรกิาร โดยรวมอยใูนระดบัมาก ( X = 3.69)
และอยูในระดับมากทุกดาน ทั้งเจาหนาที่ผูใหบริการ
ขั้นตอนการใหบริการ คุณภาพใหบริการ ความสะดวก
รวดเรว็ในการใหบรกิาร ความตอเนือ่งของการบรกิาร และ
การประชาสัมพันธ ( X = 3.81,3.77,3.70,3.69,3.66 และ
3.51 ตามลำดบั)

3. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการพัฒนา
ทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอ
บางแพ จงัหวดัราชบรุ ีโดยรวมอยใูนระดบัมาก ( X = 3.71)
โดยระดับความพึงพอใจของประชาชน อยูในระดับมาก
ทุกดาน ทั้งดานโครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ำ ดาน
สาธารณสขุและกฬีา ดานการเมอืงและการบรหิารจดัการที่
ด ีดานการศกึษาและคณุภาพชวีติของสงัคม ดานเศรษฐกจิ
และดานศาสนา วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ
สิง่แวดลอม ( X = 3.77,3.77,3.72,3.70,3.67 และ 3.64 ตาม
ลำดบั) โดยสามารถแบงออกเปนรายดาน ดงันี้

3.1 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอการพฒันา
ทองถิน่ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ   อำเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี ดานโครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ำ โดย
รวมอยใูนระดบัมาก  ( X = 3.77) โดยระดบัความพงึพอใจ
ของประชาชน อยูในระดับมากทุกประเด็น ทั้งติดตั้ง
ซอมแซม ขยายเขตไฟฟา ไฟสาธารณะตามรายทางให
ทัว่ถงึทกุหมบูาน มกีารกอสราง ปรบัปรงุ ซอมแซม บำรงุ
รกัษาถนน สะพาน ใหใชสญัจรไดอยางสะดวก ปลอดภยั
กอสราง ปรบัปรงุ ซอมแซม ระบบน้ำประปา เพือ่ใชน้ำใน
การอปุโภคบรโิภคไดอยางพอเพยีงครบทกุหมบูาน และมี
การขดุลอกคคูลอง แหลงน้ำตาง ๆ ทีต่ืน้เขนิเพือ่กกัเกบ็น้ำ
ไวใชในการเกษตร ( X  = 3.83,3.78,3.78 และ 3.72  ตาม
ลำดบั)

3.2 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอการพฒันา
ทองถิน่ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ  อำเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี ดานการศึกษาและคุณภาพชีวิตของสังคม
โดยรวมอยใูนระดบัมาก ( X = 3.70) ทกุประเดน็ ทัง้สงเสรมิ
สนับสนุนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สงเสริม สนับสนุน
การพัฒนาการศึกษาใหเด็กและเยาวชนมีการศึกษาที่ดี
สงเสริมดานสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และ
คนพกิาร อยางเหมาะสม และมกีารจดัระบบการรกัษาความ
ปลอดภยัในหมบูาน ( X = 3.73,3.70,3.70 และ 3.69  ตาม
ลำดบั)

3.3 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอการพฒันา
ทองถิน่ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี ดานเศรษฐกิจ โดยรวมอยูในระดับมาก
( X  = 3.67) ทกุประเดน็ ทัง้การจดัใหมตีลาดจำหนายสนิคา
อปุโภค บรโิภคสงเสรมิสนบัสนนุผลติภณัฑสนิคา OTOP
การจดัการดานสหกรณในหมบูานโดยสงเสรมิใหมกีารจดั
ตั้งกลุมออมทรัพยและสงเสริมการฝกอาชีพใหประชาชน
ในทองถิน่ ( X  = 3.77,3.68,3.68 และ 3.56 ตามลำดบั)

3.4 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอการพฒันา
ทองถิน่ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี ดานสาธารณสุขและกีฬา โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ( X  = 3.77) ทุกประเด็น ทั้งสนับสนุนการ
ปองกนัโรคตดิตอในหมบูาน จดัใหมกีารอบรม อสม. และ
ผนูำชมุชนในการปองกนัและเฝาระวงัโรคระบาด ใหความ
รูแกประชาชนเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพใหแข็งแรง
และสนับสนุนใหมีการสรางสวนสาธารณะ เพื่อใชเปนที่
ออกกำลงักาย ( X  = 3.79,3.78,3.76 และ 3.75 ตามลำดบั)

3.5 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอการพฒันา
ทองถิน่ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ
จงัหวดัราชบรุ ีดานการเมอืงและการบรหิารจดัการทีด่ ีโดย
รวมอยใูนระดบัมาก ( X  = 3.72) ทกุประเดน็    ทัง้สงเสรมิ
ใหประชาชนและเยาวชนเกดิการเรยีนรแูละเขาใจเกีย่วกบั
การปกครองในระบอบประชาธปิไตย สงเสรมิสนบัสนนุ
ใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองของ
ทองถิน่ ใหความร ูความเขาใจ ในการไปใชสทิธเิลอืกตัง้
ทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศ และมีการสรางและ
พฒันาระบบบรหิารใหเปนธรรมาภบิาล โปรงใส สามารถ



    

ตรวจสอบได ( X  = 3.91,3.77,3.72 และ 3.50 ตามลำดบั)
3.6 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอการพฒันา

ทองถิน่ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี ดานศาสนา วัฒนธรรมและทรัพยากร
ธรรมชาตสิิง่แวดลอมโดยรวมอยใูนระดบัมาก  ( X  = 3.64)
ทุกประเด็น ทั้งมีการดูแลรักษาความสะอาดของแมน้ำ
ลำคลอง มีการสนับสนุนสงเสริมใหมีการปลูกปาชุมชน
สนับสนุนกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น เชน
วันสงกรานต วันลอยกระทง ฯลฯ และมีการกำจัดขยะที่
ถกูสขุลกัษณะ เพือ่ลดปญหากลิน่และแมลงรบกวน ( X =
3.77,3.74,3.56 และ 3.50 ตามลำดบั)

4. ปจจยัทีม่ผีลตอความพงึพอใจของประชาชนใน
การพฒันาทองถิน่ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ไดแก ปจจัยดานการควบคุม และปจจัยดาน
นโยบาย ปจจยัดานการควบคมุ ประกอบดวย มกีารกำหนด
ระยะเวลาในการดำเนนิการควบคมุและตรวจสอบทีช่ดัเจน
มีการควบคุมการดำเนินงานในการพัฒนาทองถิ่นใหเปน
ไปตามแผนทีก่ำหนด อบต. เปดโอกาสใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงาน
และการดำเนนิการสามารถตรวจสอบไดทกุขัน้ตอน สวน
ปจจัยดานนโยบาย ประกอบดวย นโยบายมีความครอบ
คลุมในการพัฒนาทองถิ่นในทุก ๆ ดาน นโยบายมีความ
ชดัเจน สอดคลองกบัความตองการของประชาชน มกีารเปด
โอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในการกำหนดนโยบายใน
การพฒันาทองถิน่ และมกีารนำนโยบายไปปฏบิตัใิหเหน็
อยางเปนรปูธรรม

5. ความคดิเหน็เกีย่วกบัปญหาทีป่ระชาชนมตีอการ
พัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลดอนใหญ
อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุ ีเรยีงตามลำดบั คอื  บคุลากร
ขององคการบริหารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ
จงัหวดัราชบรุ ีทำงานลาชา  เชน การจายเงนิเบีย้ยงัชพีของ
ผสูงูอาย ุการดำเนนิงานเกีย่วกบัเงนิซอมแซมทีอ่ยอูาศยัจาก
อทุกภยั เปนตน สมาชกิสภาองคการบรหิารสวนตำบลดอน
ใหญ อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุ ีไมมคีวามปรองดองกนั
ขดัแยงกนัทำใหงบประมาณทีจ่ะปรบัปรงุหมบูานมปีญหา
องคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ จงัหวดั
ราชบรุ ีไมใหการดแูลเรือ่งของถนนทีช่ำรดุ สงผลทำใหการ

เดินทางลำบาก และองคการบริหารสวนตำบลดอนใหญ
อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรีุ ขาดการดแูลเรือ่งไฟฟา ความ
สวางเวลากลางคนืไมเพยีงพอ สงผลทำใหชาวบานทีอ่าศยั
อยใูนบรเิวณนัน้เดนิทางลำบากและมขีโมยเขามาลกัทรพัย

สรปุอภปิรายผล
จากผลการวจิยั เรือ่ง ปจจยัทีม่ผีลตอความพงึพอใจ

ของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหาร
สวนตำบลดอนใหญ  อำเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี มี
ประเดน็ทีน่ำมาอภปิรายผล ดงันี้

1. จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอความพึง
พอใจของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นขององคการ
บรหิารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุี
ทัง้ดานผนูำ และดานการบรกิาร โดยภาพรวมอยใูนระดบั
มาก เมือ่พจิารณาแตละประเดน็ พบวา

1.1 ปจจยัดานผนูำ ประกอบดวย นโยบาย การ
ยอมรับนับถือ ความเสมอภาค การวางแผน การควบคุม
เปนปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของประชาชนในการ
พัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลดอนใหญ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้เพราะ ดานนโยบาย
ผนูำมกีารกำหนดนโยบายทีช่ดัเจนสอดคลองกบัความตอง
การของประชาชน นโยบายมคีวามครอบคลมุในการพฒันา
ทองถิน่ในทกุ ๆ  ดาน มกีารเปดโอกาสใหประชาชนมสีวน
รวมในการกำหนดนโยบายในการพัฒนาทองถิ่น มีการ
นำนโยบายไปปฏิบัติใหเห็นอยางเปนรูปธรรม ดานการ
ยอมรบันบัถอื ผนูำมคีวามรแูละความสามารถ ผนูำมคีวาม
รคูวามเขาใจในปญหาทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่ผนูำสามารถแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางเหมาะสม
ผนูำสามารถพฒันาทองถิน่ใหเจรญิกาวหนาจนเปนทีย่อม
รับจากประชาชน ดานความเสมอภาค ประชาชนไดรับ
ความชวยเหลืออยางเหมาะสมทั่วถึงและเทาเทียมกัน
มกีารใหบรกิารประชาชนอยางเทาเทยีมโดยไมเลอืกปฏบิติั
มีการจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนทุกคนที่มารับ
บรกิารอยางทัว่ถงึและเทาเทยีม มกีารจดัสรรงบประมาณใน
การพฒันาแตละหมบูานอยางเหมาะสมและทัว่ถงึ ดานการ
วางแผน วิสัยทัศนของผูบริหารมีความชัดเจนเหมาะสม
แผนการดำเนินงานสามารถตอบสนองความตองการของ



ปจจยัทีม่ผีลตอความพงึพอใจของประชาชนในการพฒันาทองถิน่
ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ  อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุี

ประชาชนไดตรงความตองการ มกีารจดัทำแผนกลยทุธทีใ่ช
ในการพฒันาทองถิน่ในทกุ ๆ  ดาน มกีารจดัทำแผนในการ
พฒันาทองถิน่อยางเปนระบบ ดานการควบคมุ มกีารควบคมุ
การดำเนินงานในการพัฒนาทองถิ่นใหเปนไปตามแผนที่
กำหนด มกีารกำหนดระยะเวลาในการดำเนนิการควบคมุ
และตรวจสอบที่ชัดเจน อบต. เปดโอกาสใหประชาชน
เขามามสีวนรวมในการควบคมุและตรวจสอบการดำเนนิงาน
และการดำเนินการสามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอน ซึ่ง
สอดคลองกบัผลการวจิยับางสวนของ วนดิา  อนิทรสนัต ิ(1)
ทีศ่กึษาปจจยัทีม่ผีลตอความพงึพอใจในการพฒันาคณุภาพ
โรงพยาบาลของเจาหนาที่โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาล
ทัว่ไป จงัหวดัราชบรุ ีพบวา ปจจยัแรงจงูใจในดานสมัพนัธ
ภาพในการทำงาน สวสัดกิาร นโยบายและการบรหิารงาน
การปกครองบังคับบัญชา ความสำเร็จในการทำงาน การ
ยอมรบันบัถอื มผีลตอความพงึพอใจในการพฒันาคณุภาพ
ของโรงพยาบาล และยงัสอดคลองกบัผลวจิยัของ ศภุกานต
ขาวแดง (2) ทีศ่กึษาปจจยัดานการบรหิารจดัการทีม่ผีลตอ
ความพงึพอใจของผรูบับรกิารกองทนุหมบูาน บานปวชยั
หม ู4 จงัหวดัพะเยา พบวา ปจจยัดานการวางแผน และการ
ควบคมุ มผีลตอความพงึพอใจของผรูบับรกิารเชนกนั

1.2 ปจจัยดานการบริการ ประกอบดวย
เจาหนาทีผ่ใูหบรกิาร ขัน้ตอนการใหบรกิาร คณุภาพการให
บรกิาร ความสะดวกรวดเรว็ในการใหบรกิาร ความตอเนือ่ง
ของการบริการ การประชาสัมพันธ เปนปจจัยที่มีผลตอ
ความพึงพอใจของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของ
องคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ จงัหวดั
ราชบุรี ทั้งนี้เพราะเจาหนาที่ผูใหบริการ มีความเอาใจใส
กระตอืรอืรน และเตม็ใจใหบรกิาร รบัฟงปญหาหรอืขอซกั
ถามของผรูบับรกิารอยางเตม็ใจ   ใหคำแนะนำ อธบิายและ
ตอบขอสงสยัไดตรงประเดน็ สามารถแกปญหา อปุสรรค
ทีเ่กดิขึน้ไดเหมาะสม ดานขัน้ตอนการใหบรกิาร มผีงัลำดบั
ขัน้ตอนและระยะเวลาการใหบรกิารอยางชดัเจน ขัน้ตอน
ในการใหบรกิารมรีะบบ ไมยงุยาก ซบัซอน ขัน้ตอนการ
ใหบริการมีความเหมาะสม ใหบริการดวยความสะดวก
รวดเรว็ ทนัตามกำหนดเวลา ดานคณุภาพการใหบรกิาร การ
บริการเปนไปอยางเหมาะสม การใหบริการในแตละ
ขั้นตอนเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว  การบริการ
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน บรกิารทีไ่ด

รบัมคีวามคมุคาและเกดิประโยชนกบัผรูบับรกิารอยางแท
จรงิ ดานความสะดวกรวดเรว็ในการใหบรกิาร  มกีารให
บรกิารตามลำดบักอน  หลงัตามควิทีไ่ดรบั ประชาชนไดรบั
บริการตามเวลาที่กำหนด มีการใหคำแนะนำในขั้นตอน
การใหบรกิารเพือ่ความถกูตองและสะดวกรวดเรว็ มชีองทาง
การใหบริการหลายชองทาง ดานความตอเนื่องของการ
บริการ มีการกำหนดระยะเวลาและชวงเวลาในการให
บรกิารทีแ่นนอน มกีารใหบรกิารตามแผนการใหบรกิารที่
กำหนดไว ประชาชนไดรับบริการอยางเพียงพอและ
สม่ำเสมอ มีการจัดทำโครงการใหบริการอยางตอเนื่อง
ดานการประชาสมัพนัธ มกีารประชาสมัพนัธกำหนดระยะ
เวลาในการชำระภาษใีหประชาชนรบัทราบอยางทัว่ถงึ มี
การเผยแพรขอมลูขาวสารการใหบรกิารของทางราชการ มี
การประชาสมัพนัธโครงการกอสราง ตาง ๆ ใหประชาชน
ไดรบัทราบ สวนการประชาสมัพนัธผลงานที ่อบต. ไดจดั
ทำไปแลวในรอบป นั้น ประชาชนมีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง ซึ่งผูบริหารตองพัฒนาในเรื่องของการ
ประชาสมัพนัธผลงานที ่อบต. ไดจดัทำไปแลวในรอบป ให
ประชาชนทราบมากกวาโดยใชหลายชองทาง เชน ทาง
หอกระจายขาว เสยีงตามสาย ตดิบอรดประชาสมัพนัธ จดั
ทำ แผนพบั เปนตน ซึง่สอดคลองกบัผลการวจิยัของ สดุชยั
คามวัลย (3) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการใหบริการของสำนักทะเบียน อำเภอ
เดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธาน ีพบวา ระบบการใหบรกิาร
การใหบรกิารของเจาหนาที ่การประชาสมัพนัธ และอาคาร
สถานที ่เปนปจจยัทีก่อใหเกดิความพงึพอใจ เชนกนั  และ
สอดคลองกบัผลการวจิยัของ กาญจนา  กงัแฮ (4) ทีศ่กึษา
ความพงึพอใจของประชาชนตอการใหบรกิารงานทะเบยีน
และภาษรีถ สำนกังานขนสงจงัหวดัพทัลงุ พบวา สถานที่
ใหบริการ บุคลากรผใูหบรกิาร ขัน้ตอนของการใหบรกิาร
อปุกรณ และเครือ่งมอืทีใ่หบรกิาร

2. ความพงึพอใจของประชาชนในการพฒันาทองถิน่
ขององคการบริหารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ
จงัหวดัราชบรุ ีพบวา ระดบัความพงึพอใจของประชาชนใน
การพฒันาทองถิน่ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ
อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุ ีดานโครงสรางพืน้ฐานและ
แหลงน้ำ ดานสาธารณสขุและกฬีา ดานการเมอืงและการ
บรหิารจดัการทีด่ ีดานการศกึษาและคณุภาพชวีติของสงัคม



    

ดานเศรษฐกิจ และดานศาสนา วัฒนธรรมและทรัพยากร
ธรรมชาตสิิง่แวดลอม อยใูนระดบัมากทกุดาน ทัง้นีเ้พราะ
ดานโครงสรางพืน้ฐานและแหลงน้ำ มกีารตดิตัง้ ซอมแซม
ขยายเขตไฟฟา ไฟสาธารณะตามรายทางใหทั่วถึงทุกหมู
บาน มีการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม บำรุงรักษาถนน
สะพาน ใหใชสญัจรไดอยางสะดวก ปลอดภยั กอสราง ปรบั
ปรุง ซอมแซม ระบบน้ำประปาเพื่อใชน้ำในการอุปโภค
บริโภคไดอยางเพียงพอครบทุกหมูบาน มีการขุดลอก
คคูลอง แหลงน้ำตาง ๆ  ทีต่ืน้เขนิเพือ่กกัเกบ็น้ำไวใชในการ
เกษตร ดานการศกึษาและคณุภาพชวีติของสงัคม มกีารสงเสรมิ
สนับสนุนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สงเสริมสนับสนุน
การพัฒนาการศึกษาใหเด็กและเยาวชนมีการศึกษาที่ดี
สงเสริมดานสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสและ
คนพิการ อยางเหมาะสม มีการจัดระบบการรักษาความ
ปลอดภัยในหมูบาน ดานเศรษฐกิจ มีการจัดใหมีตลาด
จำหนายสินคาอุปโภค  บริโภค  สงเสริมสนับสนุน
ผลิตภัณฑสินคา OTOP มีการจัดการดานสหกรณในหมู
บานโดยสงเสรมิใหมกีารจดัตัง้กลมุออมทรพัย สงเสรมิการ
ฝกอาชพีใหประชาชนในทองถิน่ ดานสาธารณสขุและกฬีา
สนับสนุนการปองกันโรคติดตอในหมูบาน จัดใหมีการ
อบรม อสม. และผูนำชุมชนในการปองกันและเฝาระวัง
โรคระบาด ใหความรแูกประชาชนเกีย่วกบัการดแูลรกัษา
สขุภาพใหแขง็แรง สนบัสนนุใหมกีารสรางสวนสาธารณะ
เพื่อใชเปนที่ออกกำลังกาย ดานการเมืองและการบริหาร
จดัการทีด่ ีสงเสรมิใหประชาชนและเยาวชนเกดิการเรยีน
รแูละเขาใจเกีย่วกบัการปกครองในระบอบประชาธปิไตย
สงเสรมิสนบัสนนุใหประชาชนมสีวนรวมในกจิกรรมทาง
การเมืองของทองถิ่น ใหความรูความเขาใจในการไปใช
สทิธเิลอืกตัง้ทัง้ระดบัทองถิน่และระดบัประเทศ มกีารสราง
และพัฒนาระบบบริหารใหเปนธรรมาภิบาล โปรงใส
สามารถตรวจสอบได ดานศาสนา วฒันธรรมและทรพัยากร
ธรรมชาตสิิง่แวดลอม มกีารดแูลรกัษาความสะอาดของแม
น้ำ ลำคลอง มกีารสนบัสนนุสงเสรมิใหมกีารปลกูปาชมุชน
สนับสนุนกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น เชน
วันสงกรานต วันลอยกระทง ฯลฯ มีการกำจัดขยะที่ถูก
สุขลักษณะเพื่อลดปญหากลิ่นและแมลงรบกวน ซึ่งสอด
คลองกบัผลการวจิยัของ สกุจิ อรญันารถ (2544) ทีศ่กึษา
ความพึงพอใจของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นของ

องคการบริหารสวนตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง
จงัหวดัระยอง พบวา ความพงึพอใจในการพฒันาทองถิน่
ของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลเชิงเนิน
จังหวัดระยอง อยูในระดับมาก และสอดคลองกับผลการ
วจิยัของ สรินิาฏ แกนโมก (5) ทีศ่กึษาความพงึพอใจของ
ประชาชนตอการใหบรกิารขององคการบรหิารสวนตำบล
บานแพ อำเภอคเูมอืง จงัหวดับรุรีมัย พบวา ความพงึพอใจ
ของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตำบลบานแพ อำเภอคเูมอืง จงัหวดับรุรีมัย อยใูนระดบัมาก
เชนกัน

3. ปจจยัทีม่ผีลตอความพงึพอใจของประชาชนใน
การพฒันาทองถิน่ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 คอื ปจจยัดานการควบคมุ และปจจยัดานนโยบาย
ในสวนของปจจัยดานการควบคุม เปนปจจัยที่มีผลตอ
ความพึงพอใจของประชาชนเนื่องจากผูนำมีการกำหนด
ระยะเวลาในการดำเนนิการควบคมุและตรวจสอบทีช่ดัเจน
มีการควบคุมการดำเนินงานในการพัฒนาทองถิ่นใหเปน
ไปตามแผนทีก่ำหนด อบต. เปดโอกาสใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงาน
และการดำเนินการสามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอน ซึ่ง
สอดคลองกบัผลวจิยับางสวนของ ศภุกานต  ขาวแดง (2) ที่
ศกึษาปจจยัดานการบรหิารจดัการทีม่ผีลตอความพงึพอใจ
ของผรูบับรกิารกองทนุหมบูาน บานปวชยั หม ู 4 จงัหวดั
พะเยา พบวา ปจจัยดานการวางแผนและการควบคุม มี
ผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการ สวนปจจัยดาน
นโยบาย เปนปจจยัทีม่ผีลตอความพงึพอใจของประชาชน
เนื่องจากผูนำมีการกำหนดนโยบายใหมีความครอบคลุม
ในการพฒันาทองถิน่ในทกุ ๆ  ดาน นโยบายมคีวามชดัเจน
สอดคลองกบัความตองการของประชาชน มกีารเปดโอกาส
ใหประชาชนมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายในการ
พฒันาทองถิน่ มกีารนำนโยบายไปปฏบิตัใิหเหน็อยางเปน
รปูธรรม ซึง่สอดคลองกบัผลวจิยับางสวนของ  วนดิา  อนิทร
สันติ (1) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของเจาหนาที่โรงพยาบาล
ศนูย/โรงพยาบาลทัว่ไป จงัหวดัราชบรุ ีพบวา ปจจยัแรงจงู
ใจในดานสมัพนัธภาพในการทำงาน สวสัดกิาร นโยบาย
และการบรหิารงาน การปกครองบงัคบับญัชา ความสำเรจ็



ปจจยัทีม่ผีลตอความพงึพอใจของประชาชนในการพฒันาทองถิน่
ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ  อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุี

ในการทำงาน การยอมรบันบัถอืมผีลตอความพงึพอใจใน
การพฒันาคณุภาพของโรงพยาบาล

ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษา เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความพึง

พอใจของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นขององคการ
บรหิารสวนตำบลดอนใหญ  อำเภอบางแพ  จงัหวดัราชบรุี
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการวจิยั ผวูจิยัมขีอเสนอแนะ ดงันี้
1.1 ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของประชาชน

ในการพฒันาทองถิน่ขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ
อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุ ีคอื ปจจยัดานการควบคมุ และ
ปจจยัดานนโยบาย จากปจจยัดงักลาว องคการบรหิารสวน
ตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุ ีมปีญหาใน
เรื่องของการแจกเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และการดำเนินงาน
เกี่ยวกับเงินชวยเหลือในการซอมแซมที่อยูอาศัยจาก
อุทกภัยลาชา การไมดูแลเรื่องถนนที่ชำรุด สงผลใหการ
เดนิทางลำบาก และขาดการดแูลในเรือ่งไฟทางสาธารณะ
ทำใหในเวลากลางคืนความสวางไมเพียงพอ ดังนั้น
องคการบริหารสวนตำบลดอนใหญ ควรมีการกำหนด
นโยบายในเรื่องตาง ๆ เหลานี้ใหชัดเจน และมอบหมาย
ใหแตละสวนที่รับผิดชอบนำไปปฏิบัติ ใหเห็นเปน
รปูธรรม แลวรายงานใหผบูงัคบับญัชาทราบ เพือ่ทีผ่บูงัคบั
บัญชาจะไดควบคุมใหการดำ เนินงานนั้น เปนไป
ตามนโยบายทีก่ำหนด

1.2 องคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ
จงัหวดัราชบรุ ีควรมนีโยบายในดานดานการประชาสมัพนัธ
ในประเดน็การประชาสมัพนัธผลงานที ่อบต. ไดจดัทำไป
แลวในรอบปใหมากกวานี้ เพื่อทำใหประชาชนเกิดความ
พึงพอใจมากขึ้นจนถึงพึงพอใจมากที่สุด

1.3 องคการบริหารสวนตำบลดอนใหญ อำเภอ
บางแพ จงัหวดัราชบรุ ีควรกำหนดนโยบายใหพนกังานได
มกีารทำงานในวนัเสาร เนือ่งจากประชาชนทีไ่มสามารถมา
ติดตอราชการในวันปกติไดจะไดมาติดตอราชการใน
วนัเสาร

2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
จากผลการวจิยั ผวูจิยัมขีอเสนอแนะ ดงันี้
2.1 องคการบริหารสวนตำบลดอนใหญ ควร

มอบหมายหนาที่ใหผูที่รับผิดชอบในเรื่องของการจาย
เบีย้ยงัชพี การชวยเหลอืในเรือ่งของอทุกภยั และการดแูล
ในเรื่องของถนน มาประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย และ
นำนโยบายดงักลาวไปปฏบิตั ิโดยมกีารกำหนดระยะเวลา
ที่แนนอนในการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ การชวย
เหลือในเรื่องของอุทกภัย การกำหนดระยะเวลาในการ
ซอมแซมถนน และไฟทางสาธารณะ แลวรายงานให
ผูบริหารทราบ เมื่อผูบริหารเห็นชอบ ก็ใหจัดทำเปน
ประกาศในเรือ่งของการกำหนดระยะเวลาและขัน้ตอนการ
ใหบรกิารประชาชน แลวตดิประกาศ พรอมทัง้ประชาสมัพนัธ
ทางหอกระจายขาวใหประชาชนรบัทราบ เพือ่สรางความ
เขาใจที่ตรงกัน

2.2 องคการบริหารสวนตำบลดอนใหญ ควรจัด
ทำปายประชาสมัพนัธผลงานในรอบปทีผ่านมา แลวนำไป
ติดประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธขององคการ
บรหิารสวนตำบลดอนใหญในหมบูาน และประชาสมัพนัธ
ทางเสยีงตามสายขององคการบรหิารสวนตำบลดอนใหญ
เพือ่ใหประชาชนไดรบัทราบ

2.3 องคการบริหารสวนตำบลดอนใหญ ควรจัด
เจาหนาทีอ่ยเูวรใหบรกิารประชาชนในชวงวนัเสาร เพือ่ให
ประชาชนทีไ่มสามารถมาตดิตอราชการไดในวนัปกตจิะได
มาตดิตอราชการในวนัเสาร

3. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป
3.1ควรศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัปจจยัดานอืน่ ๆ ทีม่ี

ผลตอความพึงพอใจของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
ขององคการบรหิารสวนตำบลในเขตพืน้ทีอ่ืน่ นอกเหนอื
จากปจจยัทีไ่ดศกึษาในครัง้นี้

3.2 ควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มระดับความ
พงึพอใจของประชาชนในการพฒันาทองถิน่ขององคการ
บรหิารสวนตำบล เพือ่นำผลทีไ่ดมาใชในการพฒันาทองถิน่



    

(3) สุดชัย คามวัลย  (2543)  “ความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการใหบรกิารของสำนกัทะเบยีนอำเภอ
เดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธาน”ี ภาคนพินธศลิปศาสตร
มหาบณัฑติ  สาขาการวเิคราะหและวางแผนทางสงัคม
สถาบนัพฒันบรหิารศาสตร
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พทัลงุ” กรงุเทพมหานคร  ภาควทิยานพินธปรญิญา
ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  สถาบนัพฒันบรหิารศาสตร

(5) สิรินาฏ แกนโมก  (2552)  “ความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการใหบรกิารขององคการบรหิารสวน
ตำบลบานแพ  อำเภอคเูมอืง จงัหวดับรุรีมัย” ปรญิญา
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บทคัดยอ
ความมุงหมายของการวิจัยนี้คือ  เพื่อศึกษาความสำรวจความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี

คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคามตอการใหบรกิารงานวชิาการระดบัปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม กลมุตวัอยางในการวจิยัไดแก นสิติระดบัปรญิญาตร ีจำนวนทัง้สิน้ 712 คน ไดมาโดยการ
สมุอยางงาย และการกำหนดขนาดของกลมุตวัอยาง  เครือ่งมอืทีใ่ชในการเกบ็รวบรวมขอมลู ไดแก แบบสอบถาม ซึง่มี
คาความเชือ่มัน่เทากบั 0.96 ผลการวจิยัปรากฏดงันี้ จากกลมุตวัอยางนสิติ  ในระดบัปรญิญาตร ีทัง้หมด 712 คน เปนเพศ
ชายรอยละ 82.3 และเพศหญงิรอยละ 17.7 งานทีม่ารบับรกิารมากทีส่ดุจะเปนเรือ่งของการยืน่แบบฟอรมคำรองตางๆ คดิ
เปนรอยละ 62.8 นสิติมคีวามพงึพอใจตอการใหบรกิารงานวชิาการ คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม โดย
ภาพรวมมคีวามพงึพอใจอยใูนระดบัมาก คาเฉลีย่อยทูี ่3.92  โดยมคีาเบีย่งเบนมาตรฐานคอื 0.77 เมือ่พจิารณาเปนราย
ดาน พบวา ดานสถานทีใ่หบรกิาร ดานขอมลูทีไ่ดรบัจากการใหบรกิาร ดานตดิตอสือ่สาร-ประสานงานในการใหบรกิาร
ดานคณุภาพของผใูหบรกิาร และดานบคุลกิภาพของผใูหบรกิาร มคีาเฉลีย่ความพงึพอใจอยทูี่ 3.84, 3.96, 3.90, 3.92 และ
4.00 ตามลำดบั ซึง่อยใูนระดบัมากทกุดาน ในสวนของขอเสนอแนะเพือ่ใหงานบรกิารวชิาการมปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้
พบวานสิติกลมุตวัอยางตองการให มรีะบบบตัรควิ เพิม่จำนวนเจาหนาทีใ่นชวงเวลาเปดภาคการศกึษา จดัหาโตะ เกาอี้
และมเีครือ่งคอมพวิเตอรไวทีจ่ดุบรกิารวชิาการ  ขอมลูทีไ่ดรบัจากงานวจิยัสามารถใชเปนแนวทางในการพฒันาการบรกิาร
งานวชิาการระดบัปรญิญาตร ี ของคณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคามไดตอไป

คำสำคญั : ความพงึพอใจ, การใหบรกิาร, งานวชิาการ, คณะวศิวกรรมศาสตร, มหาวทิยาลยัมหาสารคาม



    

Abstract
The objective of this research is to study the satisfaction of undergraduate student on the academic service, faculty of
engineering, Mahasarakham University. The 712 samples were randomly and simply collected from entire population.
The size of sample and representativeness followed the Krejcie and Morgan’s table. Questionnaire was used as a tool
to collect the data with 96% of confidence. From the research found that the samples composed of 82.3% of male-
student and 17.7% of female-student. The most routine job in servicing is the receiving the several types of petitions
which could be calculated to be 62.8 percent. Samples satisfied on the service of the academic service, faculty of
engineering, Mahasarakham University in the high level with the average score of 3.92 and the standard deviation of
0.77. From separating consideration, it was found that the satisfaction score of location, information, communication,
quality of service, and personality were 3.84, 3.96, 3.90, 3.92, and 4.00, respectively which could be ranked at the high
level. For the suggestion part in the questionnaire which asking about the ways to develop the service, it was found that
the samples need to have the queue card system, increase the number of officer during the semester, service table and
chair and computer system to serve high volume of student. The research data could be used as development path to
increase the quality of service for academic service, faculty of engineering, Mahasarakham University in the near
future.

Key Words: Satisfaction, Service, Academic service, Faculty of Engineering, Mahasarakham University

บทนำ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดำเนนิการเปดหลกัสตูรการเรยีนการสอนในระดบัปรญิญา
ตร ีรวมทัง้สิน้ 7 หลกัสตูร ทกุหลกัสตูรอยภูายใตการบรหิาร
จดัการของสำนกัวชิาวศิวกรรมศาสตร โดยมงีานวชิาการ
ระดับปริญญาตรี เปนหนวยงานสนับสนุนการเรียนการ
สอน และการบรหิารจดัการ ภารกจิของงานวชิาการระดบั
ปรญิญาตร ีสามารถจำแนกไดเปน 4 ภารกจิหลกั ภารกจิแรก
คอื งานหลกัสตูรซึง่ประกอบดวยการตดิตามและจดัทำแบบ
มคอ.  รบัรองหลกัสตูรเพือ่รบัรองใบประกอบวชิาชพีวศิวกร
งานประเมนิผลหลกัสตูร จดัทำแผนการรบันสิติ แนะแนว
การศกึษา  งานคดัเลอืกบคุคลเขาศกึษาตอ จดัทำปฏทินิการ
ศกึษา จดัทำฐานขอมลูนสิติ/ทะเบยีนนสิติ เปนตน ภารกจิ
สวนที่ 2 คอื งานจดัการการเรยีนการสอน เชน จดัตาราง
เรียนตารางสอน ตรวจสอบปริญญานิพนธ วิเคราะหจัด
ทำขอมลูนสิติ รวบรวมเอกสารผลการเรยีนการสอน เบกิคา
ตอบแทนการสอน จดัฝกงานนสิติ ภารกจิที ่3 คอื การจดั

ทำโครงการตางๆ และภารกจิสดุทายคอื งานบรกิาร และการ
ประชาสมัพนัธขอมลู ซึง่ในภารกจิสวนนี ้เกีย่วของกบัการ
ใหคำปรกึษานสิติ จดัทำคำสัง่หรอืประกาศทีเ่กีย่วของและ
ประชาสัมพันธ จากภารกิจเหลานี้จะเห็นวาการจัดการ
เรียนการสอนจะบริหารจัดการโดยรวมศูนยกลางอยูที่
สำนกัวชิาฯ และงานวชิาการ  ขอดคีอืมกีารบรหิารจดัการ
และรวบรวมขอมลูอยทูีจ่ดุเดยีว ทำใหการทำงานรวดเรว็ แต
ขอเสยีคอืงานวชิาการมภีารกจิมากจนเกนิไปเมือ่เทยีบกบั
จำนวนบุคลากรในหนวยงาน แมวาจะมีความพยายาม
จดัการงานออกเปนสวนๆ แตปญหาทีเ่กดิขึน้ มกัเกีย่วของ
กบังานดานการบรกิาร กลาวคอื ในชวงทีม่นีสิติมาตดิตอ
ขอรบับรกิารจำนวนมาก เชนในชวงเปดภาคการศกึษา นสิติ
ตองรอรบับรกิารเปนเวลานาน และไมสามารถกำหนดเวลา
ทีน่สิติ แตละคนตองรอได  และบางครัง้เมือ่มงีานหลายดาน
เขามาพรอมกัน การจัดทำขอมูลหรือโครงการตางๆ เกิด
ความผดิพลาด เชน การจดัการตารางเรยีนตารางสอน การ
ประชาสมัพนัธขอมลู เปนตน



 ความพงึพอใจของนสิติระดบัปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ตอการใหบรกิารสวนของงานวชิาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เนื่องดวยงานวิชาการที่เปนหนวยสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนมีความสำคัญอยางยิ่งตอการดำเนิน
การจัดการเรียนการสอน ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในหนวย
งานยอมสงผลกระทบทั้งทางตรง และทางออมตอการ
บริหารจัดการเรียนการสอนซึ่งเปนหัวใจสำคัญของ
คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม หากงาน
วิชาการขาดประสิทธิภาพแลว ยอมสงผลกระทบตอการ
จัดการเรียนการสอนโดยตรงกับนิสิต และคณาจารย
ตลอดจนสงผลตอเนือ่งในภาพรวมทัง้คณะฯ และจากการ
สบืคนขอมลูการดำเนนิงานของหนวยสนบัสนนุการเรยีน
การสอนทีผ่านมาพบวา  ยงัไมมกีารทำวจิยัเพือ่สำรวจความ
พงึพอใจของนสิติทีม่ารบับรกิารอยางจรงิจงั

ดังนั้น เพื่อใหสามารถปรับปรุง และพัฒนางาน
วชิาการใหมปีระสทิธภิาพ ผวูจิยัซึง่ทำงานอยใูนสวนงาน
วิชาการระดับปริญญาตรี จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาความพึง
พอใจของนสิติระดบัปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ใน
การศกึษาความพงึพอใจนีจ้ะทำการศกึษาทัง้หมดหาดานซึง่
ครอบคลมุการบรกิาร กลาวคอื สถานที ่ขอมลูทีไ่ดรบัจากการ
ใหบรกิาร  การตดิตอสือ่สาร-ประสานงานในการใหบรกิาร
คณุภาพของผใูหบรกิาร และบคุลกิภาพของผใูหบรกิาร ใน
การศกึษาและเกบ็ขอมลูผวูจิยัเลอืกใชแบบสอบถามมาตรา
สวนประมาณคา (Likert Five Rating Scales) คอื มากทีส่ดุ
มาก ปานกลาง นอย และนอยทีส่ดุ แบบสอบถามมาตรา
สวนประมาณคา(1,2,3 ) จากการศกึษางานวจิยัพบวาการ
เลอืกใชแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาสามารถวดัสิง่
ทีเ่ปนนามธรรม ดวยการดดัแปลงปรมิาณเชงิเปรยีบเทยีบ
ออกมาเปนตัวเลขไดโดยตรง นอกจากนี้ยังมีสวนที่
สัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เปนที่คาด
หวังวาขอมูลที่ไดจากงานวิจัยนี้สามารถนำมาใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการใหมี
ประสทิธภิาพ และมคีณุภาพมากยิง่ขึน้ตอไป

วตัถปุระสงค
เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนสิติระดบัปรญิญาตรี

ตอการใหบรกิารงานวชิาการระดบัปรญิญาตร ี คณะวศิวกรรมศาสตร
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

วธิดีำเนนิการวจิยั
ในการดำเนนิงานสามารถแบงไดเปน 5 ขัน้ตอนคอื

การกำหนดประชากร และการเลอืกกลมุตวัอยาง การสราง
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวม
ขอมลู การวเิคราะหขอมลูโดยใชวธิทีางสถติิ ในงานวจิยันี้
ไ ด กำหนดประชากร เปนนิสิ ต ระดับปริญญาตรี
คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ตัง้แต ชัน้
ปที ่1 ถงึ ชัน้ปที่  4 (รหสั 52 ถงึ รหสั 55) โดยรบัเขาดวย
ระบบปกต ิระบบพเิศษ และระบบพเิศษ (เทยีบเขา) รวม
จำนวนทัง้สิน้ 1,344  คน

จากการกำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง
สำเรจ็รปูของเครจซี ่และมอรแกน(4 )  พบวากลมุตวัอยาง
ทีใ่ชในการวจิยันีค้อื นสิติระดบัปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรม
ศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ตัง้แต ชัน้ปที ่1 ถงึ ชัน้
ปที4่ (รหสั 52 ถงึ  รหสั 55) โดยรบัเขาดวยระบบปกต ิระบบ
พิเศษ และระบบพิเศษ(เทียบเขา) รวมจำนวนทั้งสิ้น 712
คน ในการสรางเครือ่งมอืทีใ่ชในการเกบ็รวบรวมขอมลู  อยู
ในรปูแบบสอบถาม ซึง่แบบสอบถามประกอบดวย 3 สวน
คอืสวนที ่1    เปนขอมลูทัว่ไปเกีย่วกบัผตูอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนิสิต
มาตราสวนแบบประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดบั ของลิ
เคริท (Likert Five Rating Scales) คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง นอย และ นอยที่สุด โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย
ตัง้แต 4.51 ถงึ 5.00 หมายถงึ  ระดบัความพงึพอใจ มากที่
สุด, ระดบัคะแนนเฉลีย่ 3.51 ถงึ 4.50 หมายถงึ ระดบัความ
พงึพอใจ มาก, ระดบัคะแนนเฉลีย่ 2.51 ถงึ 3.50 หมายถงึ
ระดบัความพงึพอใจปานกลาง, ระดบัคะแนนเฉลีย่ 1.51 ถงึ
2.50 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจ นอย และระดบัคะแนน
เฉลีย่ 1.00 ถงึ 1.50 หมายถงึ ระดบัความ พงึพอใจ นอยที่
สดุ (5,6)   และสวนที ่3 เปนแบบสอบถามปลายเปดวดัความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมของนิสิตในการสราง
เครื่องมือนี้ไดมีการหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
โดยทดลองใชแบบสอบถามจำนวน 50 ฉบับ สอบถาม
ขอมูลและหาคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยการหาคา
สมัประสทิธิแ์อลฟา (7)  ไดคาความเชือ่มัน่เทากบั .96 แบบ
สอบถามนี้มีการศึกษาขอมูล 5 ดานกลาวคือ ดานที่หนึ่ง



    

สถานทีใ่หบรกิาร สอบถามเรือ่งความเหมาะสมของสถาน
ที่ใหบริการความสะดวกของเคานเตอรสำหรับติดตองาน
วชิาการ ความเปนสดัสวน ระเบยีบ สะอาด แสงสวาง ของ
สถานที่ ความเหมาะสมของการจัดบริเวณที่เขียนคำรอง
ความชัดเจนของปายบอกสถานที่ เหมาะสมเรื่องที่นั่ง
สำหรับใหบริการผูมาขอรับบริการ ความพรอมของแบบ
ฟอรมการใหบรกิาร ดานทีส่องคอืขอมลูทีไ่ดรบัจากการให
บริการ มีการสำรวจความพอใจในเรื่อง แจงปฏิทินการ
ศกึษาลวงหนา ความเปนปจจบุนัของขอมลูทีไ่ดรบับรกิาร
ความถกูตองชดัเจนของขอมลูขาวสาร การใหบรกิารในการ
ตอบขอซกัถาม การใหขอมลูใหคำปรกึษา ใหคำแนะนำที่
ไดรบับรกิาร และความเพยีงพอของขอมลูทีไ่ดรบับรกิาร
ในดานที่สามการติดตอสื่อสาร-ประสานงานในการให
บรกิาร มรีายละเอยีดในแบบสอบถามคอื  คอื  ความพอใจ
ในการแจงประชาสมัพนัธเรือ่งตางๆ โดยผานเวบ็ไซตหรอื
ปายประชาสัมพันธ ความพอใจในความชัดเจนของการ
ประชาสมัพนัธขัน้ตอนในการใหบรกิาร ความพอใจความ
ชัดเจนและเขาใจงายของขาว ประกาศ  ปฏิทินการศึกษา
และใหขอเสนอแนะ และความพอใจของประสานงานกบั
หนวยงานทีเ่กีย่วของ ดานทีส่ีค่ณุภาพของผใูหบรกิาร ได
สอบถามความพึงพอใจเรื่องการใหบริการที่ตรงตอเวลา
สม่ำเสมอ การจดัลำดบักอน-หลงั การบรกิารอยางเสมอภาค
ความถกูตอง ชดัเจน รวดเรว็ในการใหบรกิาร ความรคูวาม
สามารถของเจาหนาที ่การไดรบัการบรกิารทีส่อดคลองและ
ตรงตามความตองการ ความยดืหยนุ รบัฟงขอมลู และความ
คดิเหน็จากผมูาขอรบับรกิาร  และการใหบรกิารในสวนอืน่
ที่ไมเกี่ยวของกับงานตนได และดานที่หาคือบุคลิกภาพ
ของผใูหบรกิาร ไดแก การสอบถามความพงึพอใจในดาน
การควบคมุอารมณในการใหบรกิารของเจาหนาที ่ ความนา
เชือ่ถอืและความเปนมอือาชพีของเจาหนาที ่ความเปนกนัเอง
มมีนษุยสมัพนัธ  ความสภุาพ เรยีบรอย น้ำเสยีงเหมาะสมใน
การใหบริการ ความสนใจและเอาใจใสและเต็มใจในการ

ใหบรกิาร  ความกระตอืรอืรน ความอดทน มงุมัน่ในการให
บรกิาร การใหเกยีรตติอผมูารบับรกิาร ความเหมาะสมใน
การแตงกายของผูใหบริการในขั้นตอนการเก็บรวบรวม
ขอมลู  ผวูจิยัไดเกบ็รวบรวมขอมลู จากการแจกแบบสอบ
ถามและสมัภาษณดวยตนเองกบักลมุตวัอยาง ขัน้ตอนสดุ
ทายคือการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติ การวิเคราะห
ขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป SPSS โดย
วเิคราะหคาเฉลีย่ คาความถี ่ คารอยละ  และสวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน อีกทั้งยังหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
โดยวธิคีาสมัประสทิธิ ์แอลฟา

ผลการวจิยั
จากการเก็บขอมูลเรื่อง ความพึงพอใจของนิสิต

ระดบัปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ตอการใหบรกิาร
สวนของงานวชิาการ คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม โดยใชแบบสอบถามที่ประกอบดวย ดาน
สถานทีใ่หบรกิาร ดานขอมลูทีไ่ดรบัจากการใหบรกิาร  ดาน
ตดิตอสือ่สาร-ประสานงานในการใหบรกิาร  ดานคณุภาพ
ของผูใหบริการและดานบุคลิกภาพของผูใหบริการ
โดยกลมุตวัอยางทีใ่ชในการวจิยันีค้อื นสิติระดบัปรญิญาตรี
คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ตัง้แต ชัน้
ปที ่1 ถงึ ชัน้ปที่4 (รหสั 52 ถึง รหสั 55) โดยรบัเขาดวย
ระบบปกติ ระบบพิเศษ และระบบพิเศษ(เทียบเขา) รวม
จำนวนทัง้สิน้ 712 คน  ผตูอบแบบสอบถาม เปนเพศชาย
รอยละ 82.3  และเพศหญงิรอยละ 17.7 ซึง่เปนนสิติชัน้ปที่
1 ระบบปกตริอยละ 51.5 หวัขอทีน่สิติมารบับรกิารมากทีส่ดุ
คอืการยืน่คำรอง ลงทะเบยีนเรยีน สำรองทีน่ัง่ คดิเปนรอย
ละ 62.8 เปนเวลาราชการชวงเวลาตัง้แต 08.30-12.00 น. รอย
ละ 66.7 สามารถแสดงผลการดำเนินงาน  ตารางสรุป
ภาพรวมการสำรวจความพงึพอใจได ดงัตารางที ่1



 ความพงึพอใจของนสิติระดบัปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ตอการใหบรกิารสวนของงานวชิาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตารางที ่1 คาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของความพงึพอใจของนสิติระดบัปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ตอ
การใหบรกิารสวนของงานวชิาการ คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

ความพึงพอใจของนิสิต ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ตอการ
ใหบริการสวนของงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร                              
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

x  S.D. ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
ดานสถานที่ใหบริการ 
     สถานที่ใหบริการอยูในบริเวณที่มีความเหมาะสม 
     เคานเตอรสําหรับติดตองานวิชาการ เขาถึงสะดวก  
     การจัดสถานที่ภายในเปนสัดสวน เปนระเบียบ สะอาด 
     สถานที่มีแสงสวางเพียงพอ 
     บริเวณที่เขียนคํารองมีความเหมาะสม 
     มีความชัดเจนของปายบอกสถานที่ 
     ความพรอมของแบบฟอรมการใหบริการ 
     มีที่นั่ง ใหบริการที่เหมาะสมสําหรับผูมาขอรับบริการ 
รวมคาเฉลี่ยความพึงพอใจดานสถานที่ใหบริการ 

 
 3.30 
3.93 
3.94 
3.94 
3.64 
3.99 
4.13 
3.87 
3.84 

 
1.01 
0.78 
0.79 
0.77 
0.97 
0.70 
0.67 
0.83 
0.82 

 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ดานขอมูลท่ีไดรับจากการใหบริการ 
       มีการแจงปฏิทินการศึกษาลวงหนา 
        ขอมูลที่ไดรับบริการมีความเปนปจจุบัน 
        ขอมูลขาวสารมีความถูกตองชัดเจน 
        ความถูกตอง ชัดเจนของขอมูลขาวสารที่ไดรับบริการ 
        การใหบริการในการตอบขอซักถาม 
        การใหขอมูล ใหคําปรึกษา ใหคําแนะนําที่ไดรับบริการ  
        ความเพียงพอของขอมูลที่ไดรับบริการ 
รวมคาเฉลี่ยความพึงพอใจดานขอมูลท่ีไดรับจากการใหบริการ 

 
3.83 
3.96 
3.96 
4.00 
3.96 
4.02 
3.98 
3.96 

 
0.80 
0.70 
0.73 
0.72 
0.72 
0.76 
0.75 
0.74 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ดานติดตอสื่อสาร-ประสานงานในการใหบริการ   
      การแจงประชาสัมพันธเรื่องตางๆ ผานเว็บไซต 
      การแจงประชาสัมพันธเรื่องตางๆ ผานบอรด 
      การประชาสัมพันธขั้นตอนในการใหบริการมีความชัดเจนและ  
      งายตอการปฏิบัติ 
      การแจงขาวเกี่ยวกับงานวิชาการโดยใชสื่อที่หลากหลายเปนขั้นตอน  
      ขอความชัดเจนและเขาใจงายของขาว / ประกาศ / ปฏิทินการศึกษา  
      ใหขอเสนอแนะ และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหผู 
      มารับบริการ 
รวมคาเฉลี่ยความพึงพอใจดานติดตอสื่อสาร-ประสานงานในการใหบริการ   

 
3.84 
3.94 
3.96 

 
3.87 
3.97 
0.81 

 
3.90 

 
0.85 
0.79 
0.70 

 
0.76 
0.66 
0.69 

 
0.74 

 
มาก 
มาก 
มาก 
 
มาก 
มาก 
มาก 
 
มาก 



    

ตารางที ่1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ตอการใหบรกิารสวนของงานวชิาการ คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ตอ)

ความพึงพอใจของนิสิต ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ตอการ
ใหบริการสวนของงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร                              
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

x  S.D. ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
ดานคุณภาพของผูใหบริการ   
     การใหบริการที่ตรงตอเวลา สม่ําเสมอ ในการใหบริการ 
     การใหบริการการจัดลําดับกอน-หลัง  
     ใหบริการอยางเสมอภาค  
     ความถูกตอง ชัดเจน รวดเร็วในการใหบริการ 
     ความรู ความสามารถ ของเจาหนาที่ในการใหบริการ 
     การไดรับการบริการที่สอดคลองและตรงตามความตองการ 
     ความยืดหยุน รับฟงขอมูล และความคิดเห็นจากผูมาขอรับบริการ 
     การใหบริการในสวนอื่นที่ไมเกี่ยวของกับงานตนได 
รวมคาเฉลี่ยความพึงพอใจดานคุณภาพของผูใหบริการ   

 
3.93 
3.91 
3.95 
3.85 
4.03 
4.03 
3.86 
3.78 
3.92 

 
0.77 
0.75 
0.81 
0.80 
0.77 
0.80 
0.77 
0.75 
0.78 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ดานบุคลิกภาพของผูใหบริการ  
      การควบคุมอารมณในการใหบริการของเจาหนาที่ 
      ความนาเชื่อถือ และความเปนมืออาชีพของเจาหนาที่ 
      ความเปนกันเอง มีมนุษยสัมพันธ 
      ความสุภาพ เรียบรอย น้ําเสียงเหมาะสมในการใหบริการ  
      ความสนใจและเอาใจใส และเต็มใจในการใหบริการ 
      ความกระตือรือรน ความอดทน มุงมั่นในการใหบริการ  
      การใหเกียรติตอผูมารับบริการ 
      ความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ 
      ความพึงพอใจในภาพรวมทุกๆ ดาน 
รวมคาเฉลี่ยความพึงพอใจดานคุณภาพของผูใหบริการ   

 
3.80 
4.07 
4.06 
4.00 
3.96 
3.97 
3.90 
4.19 
4.12 
4.00 

 
0.87 
0.73 
0.78 
0.90 
0.82 
0.79 
0.80 
0.70 
0.75 
0.79 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวมคาเฉลี่ยความพึงพอใจทั้ง 5 ดาน 3.92 0.77 มาก 

จากตารางที ่1 พบวา ความพงึพอใจของนสิติระดบั
ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ตอการใหบรกิารสวนของ
งานวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม นิสิตมีความพึงพอใจตอการใหบริการงาน
วชิาการ โดยรวม   มคีวามพงึพอใจอยใูนระดบัมากโดยคา
เฉลีย่อยทูี ่3.92 โดยมคีาเบีย่งเบนมาตรฐานคอื 0.77  ระดบั
ความพงึพอใจทีม่คีาเฉลีย่สงูทีส่ดุภาพรวมทัง้ 5 ดานนีค้อื
ดานบคุลกิภาพของผใูหบรกิาร คาเฉลีย่อยทูี ่4.00 โดยมคีา

เบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 0.79  สวนความพึงพอใจในดาน
ตางๆสามารถอธบิายรายละเอยีดเปนขอๆ ดงันี้

1. ดานสถานทีใ่หบรกิาร นสิติมคีวามพงึพอใจอยู
ในระดบัมากโดยคาเฉลีย่รวมอยทูี ่3.84  โดยมคีาเบีย่งเบน
มาตรฐานคอื 0.82  กลาวคอื  สถานทีใ่หบรกิารอยใูนบรเิวณ
ที่มีความเหมาะสม เคานเตอรสำหรับติดตองานวิชาการ
เขาถึงสะดวก การจัดสถานที่ภายในเปนสัดสวน เปน
ระเบยีบ สะอาด สถานทีม่แีสงสวางเพยีงพอ บรเิวณทีเ่ขยีน



 ความพงึพอใจของนสิติระดบัปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ตอการใหบรกิารสวนของงานวชิาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำรองมีความเหมาะสม มีความชัดเจนของปายบอก
สถานที่ มีที่นั่ง ใหบริการที่เหมาะสมสำหรับผูมาขอรับ
บรกิาร  และ มคีวามพงึพอใจอยใูนระดบัปานกลางคอื ความ
พรอมของแบบฟอรมการใหบรกิารระดบัความพงึพอใจทีม่ี
คาเฉลี่ยสูงที่สุดดานสถานที่ใหบริการ คือ มีความชัดเจน
ของปายบอกสถานที่

2. ดานขอมลูทีไ่ดรบัจากการใหบรกิาร โดยคาเฉลีย่
อยทูี ่3.96  โดยมคีาเบีย่งเบนมาตรฐานคอื 0.74  นสิติมคีวาม
พงึพอใจอยใูนระดบัมาก ทกุขอ คอื  มกีารแจงปฏทินิการ
ศึกษาลวงหนา ขอมูลที่ไดรับบริการมีความเปนปจจุบัน
ขอมลูขาวสารมคีวามถกูตองชดัเจน ความถกูตอง ชดัเจน
ของขอมลูขาวสารทีไ่ดรบับรกิาร การใหบรกิารในการตอบ
ขอซกัถาม  การใหขอมลู ใหคำปรกึษา ใหคำแนะนำทีไ่ด
รับบริการ และความเพียงพอของขอมูลที่ไดรับบริการ
ระดบัความ พงึพอใจทีม่คีาเฉลีย่สงูทีส่ดุดานขอมลูทีไ่ดรบั
จากการใหบรกิาร คอื การใหขอมลู ใหคำปรกึษา ใหคำแนะนำ
ทีไ่ดรบับรกิาร

3. ดานตดิตอสือ่สาร-ประสานงานในการใหบรกิาร
โดยคาเฉลีย่อยทูี ่3.90 โดยมคีาเบีย่งเบนมาตรฐานคอื 0.74
นิสิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ คือ การแจง
ประชาสัมพันธ เรื่องตางๆ  ผานเว็บไซต  การแจง
ประชาสมัพนัธเรือ่งตางๆ ผานบอรด การประชาสมัพนัธ
ขั้นตอนในการใหบริการมีความชัดเจนและงายตอการ
ปฏบิตัิ

การแจงขาวเกีย่วกบังานวชิาการโดยใชสือ่ทีห่ลาก
หลายเปนขัน้ตอน ขอความชดัเจนและเขาใจงายของขาว/
ประกาศ/ ปฏิทินการศึกษา และใหขอเสนอแนะ และ
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหผูมารับบริการ
ระดบัความพงึพอใจทีม่คีาเฉลีย่สงูทีส่ดุดานตดิตอสือ่สาร-
ประสานงานในการใหบรกิาร คอื ขอความชดัเจนและเขา
ใจงายของขาว/ประกาศ/ปฏทินิการศกึษา

4. ดานคุณภาพของผูใหบริการ โดยคาเฉลี่ยอยูที่
3.92  โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 0.78 นิสิตมีความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก ทุกขอ คือ การใหบริการที่ตรง
ตอเวลา สม่ำเสมอ ในการใหบรกิาร การใหบรกิารการจดั
ลำดับกอน-หลัง ใหบริการอยางเสมอภาค ความถูกตอง
ชดัเจน รวดเรว็ในการใหบรกิาร ความร ูความสามารถ ของ

เจาหนาทีใ่นการใหบรกิาร การไดรบัการบรกิารทีส่อดคลอง
และตรงตามความตองการความยดืหยนุ รบัฟงขอมลู และ
ความคดิเหน็จาก ผมูาขอรบับรกิาร  และการใหบรกิารใน
สวนอืน่ทีไ่มเกีย่วของกบังานตนได ระดบัความพงึพอใจที่
มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดดานคุณภาพของผูใหบริการคือ ความรู
ความสามารถ ของเจาหนาทีใ่นการใหบรกิาร และการไดรบั
การบรกิารทีส่อดคลอง  และตรงตามความตองการ

5. มดีานบคุลกิภาพของผใูหบรกิารโดยคาเฉลีย่อยู
ที่  4.00 โดยมคีาเบีย่งเบนมาตรฐานคอื 0.77  โดยรวมนสิติ
มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ทุกขอ คือ การควบคุม
อารมณในการใหบรกิารของเจาหนาที ่ ความนาเชือ่ถอื และ
ความเปนมอือาชพีของเจาหนาที ่ความเปนกนัเอง มมีนษุย
สมัพนัธ  ความสภุาพ เรยีบรอย น้ำเสยีงเหมาะสมในการ
ใหบรกิาร  ความสนใจและเอาใจใส และเตม็ใจในการให
บริการ ความกระตือรือรน ความอดทน มุงมั่นในการให
บรกิาร การใหเกยีรตติอผมูารบับรกิาร ความเหมาะสมใน
การแตงกายของผใูหบรกิารและความพงึพอใจในภาพรวม
ทุกๆ ดานระดับความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดดาน
บคุลกิภาพของผใูหบรกิาร คอื ความเหมาะสมในการแตงกาย
ของผใูหบรกิาร

จากการสอบถามขอเสนอแนะจากกลุมตัวอยาง
พบวา ขอเสนอแนะทีม่คีวามถีส่งูทีส่ดุคอื นสิติมคีวามตองการ
ในเรือ่งของการมบีตัรควิ ซึง่นสิติมเีหน็วามรีะบบบตัรควิ
จะใหนิสิตวางแผนระยะเวลาของตนเองในการรอรับ
บรกิารได โดยไมตองมานัง่รอรบับรกิารนาน  นอกจากนัน้
ยังตองการเพิ่มจำนวนเจาหนาที่เพื่อบริการนิสิตในชวง
เวลาเปดภาคการศกึษา เนือ่งจากมผีมูารบับรกิารมากกวาชวง
เวลาปกตนิัน้ อกีขอเสนอแนะหนึง่คอือยากใหทางคณะจดั
หาโตะ เกาอี้  ไวสำหรับบริการใหนิสิตนั่งรอ และเขียน
คำรองตางๆ ใหเพยีงพอมาก ควรมบีรกิารคอมพวิเตอรเสรมิ
ไวตรงงานวชิาการเพือ่บรกิารใหนสิติไดตรวจสอบ และคน
หาขอมูลไดอยางรวดเร็ว เวลามาติดตอจะไดตอบคำถาม
หรอืแจงเจาหนาทีใ่หทราบไดทนัท ีเชนระบบลงทะเบยีน
มีปญหาตางๆ เปนตน สวนขอเสนอแนะอื่นๆเปนเรื่อง
ของบรเิวณสถานทีอ่านหนงัสอืภายในคณะฯ ในชวงเวลา
กลางคนื และขอใหมแีสงสวางเพยีงพอ



    

สรปุและอภปิรายผล
 ผลการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนิสิตระดับ

ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ตอการใหบรกิารสวนของ
งานวชิาการ คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม
โดยเก็บขอมูลจากนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรม
ศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ตัง้แต ชัน้ปที ่1 ถงึ ชัน้
ปที4่ (รหสั 52 ถงึ รหสั 55) โดยรบัเขาดวยระบบปกต ิระบบ
พิเศษ และระบบพิเศษ(เทียบเขา) รวมจำนวนทั้งสิ้น 712
คน  ผตูอบแบบสอบถาม เปนเพศชายรอยละ 82.3 และเพศ
หญงิรอยละ 17.7 ซึง่เปนนสิติชัน้ปที ่1 ระบบปกตริอยละ
51.5  จากการวเิคราะหขอมลูทางสถติสิรปุไดวา

1. ชัน้ป สาขา และระบบการรบัเขาของนสิติกลมุ
ตวัอยาง ไมมผีลตอการตอบแบบสอบถาม โดยมคีาความเชือ่
มัน่ของแบบสอบถามเทากบั 0.96 ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 0.05

2. จากแบบสอบถามผลการวจิยัเรือ่ง ความพงึพอใจ
ของนสิติระดบัปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ตอการให
บริการสวนของงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มรีะดบัความพงึพอใจเฉลีย่ทัง้ 5
ดานเรียงตามลำดับดังตอไปนี้ ดานที่ 1 ดานสถานที่ให
บริการ นิสิตมีความพึงพอใจของความพรอมของแบบ
ฟอรมการใหบริการมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.13 มี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก  สถานที่ใหบริการอยูใน
บรเิวณทีม่คีวามเหมาะสม ไดคาเฉลีย่นอยทีส่ดุคอื 3.30 มี
ความพงึพอใจอยใูนระดบัปานกลาง  ดานที ่2 ดานขอมลูที่
ไดรบัจากการใหบรกิาร นสิติมคีวามพงึพอใจในเรือ่งของ
การใหขอมลู ใหคำปรกึษา ใหคำแนะนำทีไ่ดรบับรกิารมาก
ทีส่ดุ โดยมคีาเฉลีย่อยทูี ่4.02  มคีวามพงึพอใจอยใูนระดบั
มาก  สวนมกีารแจงปฏทินิการศกึษาลวงหนา ไดคาเฉลีย่
นอยทีส่ดุคอื 3.83 มคีวามพงึพอใจอยใูนระดบัมาก  ดานที่
3  ดานตดิตอสือ่สาร-ประสานงานในการใหบรกิาร นสิติมี
ความพึงพอใจในเรื่องของขอความชัดเจนในเรื่องของ
ขาว/ประกาศ/ มากทีส่ดุโดยมคีาเฉลีย่อยทูี ่3.97  มคีวามพงึ
พอใจอยูในระดับมาก  ในเรื่องของใหขอเสนอแนะและ
ประสานงานกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของใหผมูารบับรกิาร มคีา
เฉลีย่นอยทีส่ดุ โดยมคีาเฉลีย่อยทูี ่3.81 มคีวามพงึพอใจอยู
ในระดบัมาก  ดานที ่4 ดานคณุภาพของผใูหบรกิารนสิติมี
ความพึงพอใจในเรื่องของ ความรู ความสามารถ ของ

เจาหนาทีใ่นการใหบรกิาร และการไดรบัการบรกิารทีส่อด
คลองและตรงตามความตองการ  โดยมีคาเฉลี่ยความพึง
พอใจอยทูี ่4.03 เทากนั ซึง่มคีวามพงึพอใจอยใูนระดบัมาก
สวนเรื่องการใหบริการในสวนอื่นที่ไมเกี่ยวของกับงาน
ตนเอง มคีาเฉลีย่นอยทีส่ดุคอื 3.78  มคีวามพงึพอใจอยใูน
ระดบัมาก  ดานที ่5 ดานบคุลกิภาพของผใูหบรกิาร นสิติมี
ความพึงพอใจในเรื่องของความเหมาะสมในการแตงกาย
ของผใูหบรกิาร มากทีส่ดุโดยมคีาเฉลีย่อยทูี ่4.19 มคีวามพงึ
พอใจอยูในระดับมากในเรื่องของการควบคุมอารมณใน
การใหบริการของเจาหนาที่ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด โดยมีคา
เฉลีย่อยทูี ่3.80 มคีวามพงึพอใจอยใูนระดบัมาก

3. จากขอมลูงานวจิยัทีไ่ด ทำใหผวูจิยัสามารถรวบ
รวมประเดน็ทีต่องมกีารพฒันาปรบัปรงุระบบงานบรกิาร
วชิาการ ใหเปนไปอยางมีรูปธรรมโดยมีการพัฒนางานที่
สามารถดำเนนิการไดในระยะสัน้ และระยะยาว ไดแก จดั
ทำระบบบตัรควิในการบรกิาร เพิม่บคุลากรมารองรบับรกิาร
ในชวงเปดและปดภาคการศกึษา เพิม่เครือ่งคอมพวิเตอรไว
สำหรับบริการที่จุดรับบริการเพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การใหบรกิาร การตอบคำถาม หาขอมลู หรอืสบืคนขอมลู
ของนสิติ จดัทำบรเิวณทีร่บับรกิารใหเหมาะสมยิง่ขึน้เชน
จดัหาโตะ เกาอี ้ไวรองรบั สวนนีส้ามารถปฏบิตัไิดในระยะ
สั้น สวนการพัฒนาในระยะยาวไดแกพัฒนางานประชา
สัมพันธโดยมีระบบสารสนเทศเขามาประกอบเพื่อให
ประชาสมัพนัธขอมลูขาวสารทีท่นัสมยั และมคีวามสะดวก
รวดเรว็ มากยิง่ขึน้ พฒันาการศกึษางานวจิยัทีน่สิติเขามามี
สวนเกีย่วของกบังานวชิาการในเรือ่งตางๆ เชน สถติกิารรบั
เขาและจบออก ของนสิติระดบัปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในแตละสาขาวิชา
จัดทำการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบงานให
ตอบสนองกบัความตองการของผมูารบับรกิารงานวชิาการ
มากทีส่ดุ
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บทคัดยอ
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่พฒันาระบบการจดัเกบ็ขอมลูตามตวัชีว้ดัดานการวจิยัและบรกิารวชิาการของ

คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน การดำเนนิการวจิยัประกอบดวย การประชมุระดมสมองเพือ่
ทราบปญหาและหาแนวทางแกไข การประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่อบรมและชีแ้จงรายละเอยีดของตวัชีว้ดั การตรวจประเมนิ
คณุภาพภายในดานการวจิยัและบรกิารวชิาการของมหาวทิยาลยัขอนแกน (IQA) รวมทัง้การลงมอืปฏบิตั ิตลอดจนการ
ตรวจตดิตามในรปูแบบของการมรีะบบพีเ่ลีย้งและทีป่รกึษาทกุๆ ระยะ 3 เดอืน ผลการดำเนนิการพบวา ในระบบการจดั
เกบ็ขอมลูตามตวัชีว้ดัดานการวจิยัและบรกิารวชิาการดวยเอกสารและดวยโปรแกรมสำเรจ็รปู เจาหนาทีท่ีร่บัผดิชอบตวัชี้
วดัสามารถปฏบิตังิานตามขอกำหนดในตวัชีว้ดัไดอยางเปนระบบ

คำสำคญั: การพฒันา  ระบบการจดัเกบ็ขอมลู  ตวัช้ีวดัดานการวจิยัและการบรกิารวชิาการ

Abstract
This research aims to develop a system to collection data as the indicators of the research and academic

service in Faculty of Humanities and Social Science, Khon Kaen University. The methodology consisted of the Brain
Storming to find out the problems and the solving approach. In conjunction with workshop to understanding and explain
about the detail of indicators, Internal quality audits for research and academic service of Khon Kaen University (IQA),
as well as practical, and the monitoring process via mentors and advisors every 3 months. The result found that the
system to collection data as the indicators of the research and academic service with the forms of paper and digital data,
officer in responsibility of indicators can operate in accordance with the systematically.

Keywords: a system collection data, the indicators of the research and academic service.



การพฒันาระบบการจดัเกบ็ขอมลูตามตวัชีว้ดัดานการวจิยัและ
การบรกิารวชิาการ ของคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร

บทนำ
จากการเปลี่ยนแปลงของโลกตามกระแสโลกา

ภิวัตน ทำใหประเทศตางๆ ทั้งประเทศที่พัฒนาแลว และ
ประเทศกำลังพัฒนา กำลังอยูในชวงเปลี่ยนผานจากการ
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial
economy and society) สกูารพฒันาสงัคมและเศรษฐกจิฐาน
ความรู (Knowledge-based economy and society) ดวย
ตระหนกัถงึความสำคญัของความรใูหม รวมทัง้เทคโนโลยี
และนวตักรรมใหมทีเ่กดิขึน้ (1) จากการวจิยัและการพฒันา
ที่เขามามีบทบาทในวิถีชีวิตของมนุษยมากขึ้น หลาย
ประเทศจงึพยายามคดิคนประเดน็งานวจิยัใหมๆ  ทีส่ำคญั
ของประเทศเพื่อใหงานวิจัยที่มีอยูสามารถพัฒนากาวขาม
พรมแดนแหงความรแูละนำมาซึง่ประโยชนกลบัสปูระเทศ
ของตน (2)

หนวยงานตางๆไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการ
วจิยั ไมเวนแมแตสำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ที่
ไดดำเนินการจัดทำกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2551-2565) ขึน้ โดยมกีรอบทศิทางและแนว
ทางการพัฒนาที่ชัดเจน เพื่อใหระดับอุดมศึกษาเปน
รากฐานที่สำคัญและสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสู
เปาหมายที่พึงประสงค โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 2550 (3) กลาวไวในสวนบทบาทของ
มหาวทิยาลยัในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศวา อดุมศกึษาเปนกลไกสำคญัหนึง่ในการเพิม่
ศักยภาพของประเทศในเวทีสากล ผานการสรางและ
พัฒนากำลังคน และการสรางความรูและนวัตกรรมผาน
ระบบการวิจัยและพัฒนา เพื่อประโยชนในภาคการผลิต
โครงสรางพื้นฐานและการยกระดับความเขมแข็งของ
สังคมโดยรวม อยางไรก็ตามจากผลการประเมินความ
สามารถในการแขงขันของประเทศไทยพบวา มหา
วทิยาลยัไทยไมตดิกลมุมหาวทิยาลยัชัน้นำ ทีม่คีณุภาพทัง้
ในระดบัโลกและระดบัภมูภิาค  ความสามารถในการสราง
นวัตกรรมของประเทศต่ำ โครงสรางพื้นฐานทางวิทยา
ศาสตรอยใูนระดบัทายๆ ของประเทศทีไ่ดรบัการจดัอนัดบั
ซึ่งสะทอนใหเห็นจากจำนวนบุคลากรการวิจัย ผลงาน
ตพีมิพทางวชิาการ สทิธบิตัร รวมทัง้การลงทนุของรฐัใน
กจิการวจิยัและพฒันา ในฐานะทีอ่ดุมศกึษาเปนสวนหนึง่

ของระบบวจิยัของประเทศ การสรางความเปนเลศิของการ
วจิยัของอดุมศกึษาจงึขึน้อยกูบัการวางโครงสรางระบบวจิยั
ในภาพรวม ซึ่งรวมถึงนโยบายระบบวิจัย การจัดสรร
ทรัพยากรวิจัย การบริหารจัดการทุนวิจัย ตลอดจนการ
ประสานพลงัระหวางหนวยปฏบิตักิารวจิยั

คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยั
ขอนแกน โดยงานวจิยัและบรกิารวชิาการ  ไดดำเนนิการ
บรหิารจดัการงานวจิยัมาอยางสม่ำเสมอ และตอเนือ่งและ
ประสบผลสำเร็จในระดับดี  ดังจะเห็นไดจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา สมศ. ปการ
ศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยขอนแกน เรียงลำดับคุณภาพ
คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร ตดิระดบั 1 ใน10 จาก
ทัง้หมด 22 คณะ ซึง่มคีะแนนผลการประเมนิเฉลีย่จาก 18
ตวัชีว้ดั ระดบัการประเมนิอยใูนระดบัด ี(คาคะแนนเทากบั
4.29) อนึง่คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตรยงัมจีดุเดน
ดานการวิจัย คือ เปนคณะที่มีเครือขายงานวิจัยระดับ
ภูมิภาค และระดับประเทศ โดยมีงานวิจัยหรืองานสราง
สรรคทีไ่ดรบัการตพีมิพหรอืเผยแพร คดิเปนรอยละ 7.86
ซึ่งเปนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นำไปใชประโยชน
มากถงึรอยละ 27.42 (4)

อยางไรกต็าม ในกระบวนการดำเนนิงานดานงาน
วจิยัและบรกิารวชิาการ คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
กลับพบวา ในแตละปการศึกษาผลการดำเนินการตรวจ
ประเมินคุณภาพตามตัวชี้วัดในดานการวิจัยและบริการ
วชิาการยงัไมบรรลตุามเปาหมายทกุตวัชีว้ดั สงผลกระทบถงึ
ระดบัคะแนนการตรวจประเมนิคณุภาพภายในของคณะฯ
ไมพฒันาขึน้ ทัง้นีม้สีาเหตสุำคญั 2 ประการ ประการแรก
คอื ตวัชีว้ดัการตรวจประเมนิคณุภาพดานการวจิยัและการ
บรกิารวชิาการจากแตละหนวยงานทัง้ภายนอกและภายใน
มหาวทิยาลยัมเีนือ้หาทีห่ลากหลาย และสดัสวนตวัช้ีวดัดาน
การวจิยัและการบรกิารวชิาการทีไ่มเทากนั ตลอดจนจำนวน
ตัวชี้วัดที่เพิ่มมากขึ้น ดังตัวอยางจาก ตัวชี้วัดการตรวจ
ประเมินคุณภาพตามเกณฑการประเมินของ สำนักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา ในปการศกึษา 2553 ทีม่มีาก
ถงึ 13 ตวัชีว้ดั จากตวัชีว้ดัจำนวนทัง้สิน้ 43 ตวัชีว้ดั โดย
ประกอบดวยองคประกอบที ่4 การวจิยั ซึง่มตีวัช้ีวดัอย ู9 ตวั
ชีว้ดั ไดแก 1) ระบบและกลไกการพฒันางานวจิยัหรอืงาน
สรางสรรค  2) ระบบและกลไกการจดัการความรจูากงาน



    

วิจัยและงานสรางสรรค  3) เงินสนับสนุนงานวิจัยสราง
สรรคตอจำนวนอาจารยประจำและนกัวจิยัประจำ 4) งาน
วจิยัหรอืงานสรางสรรค ทีไ่ดรบัการตพีมิพหรอืเผยแพร 5)
งานวจิยัหรอืงานสรางสรรคทีน่ำมาใชประโยชน 6) ผลงาน
วชิาการทีไ่ดรบัการรบัรองคณุภาพ 7) งานวจิยัหรอืงานสราง
สรรคทีไ่ดรบัการจดสทิธบิตัรหรอือนสุทิธบิตัร  8) รอยละ
ทีเ่พิม่ขึน้ของบทความวจิยัทีไ่ดรบัการอางองิ (Citation) ใน
refereed journal หรอืในฐานขอมลูระดบัชาต ิและ 9) รอย
ละของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับทุนวิจัยและงานสราง
สรรคจากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัตออาจารยและ
นกัวจิยัทัง้หมด  และองคประกอบที ่5 การบรกิารวชิาการ
แกสงัคม ซึง่มตีวัชีว้ดัอย ู4 ตวัชีว้ดั ไดแก 1) ระบบและกลไก
การบริการวิชาการแกสังคม  2) กระบวนการบริการทาง
วชิาการใหเกดิประโยชนตอสงัคม  3) ผลการนำความรแูละ
ประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชพัฒนาการ
เรยีนการสอน หรอืการวจิยั  4) การเรยีนรแูละเสรมิสราง
ความเขมแขง็ของชมุชนหรอืองคกรภายนอก ซึง่เหน็ไดวา
นอกจากตวัชีว้ดัทีม่เีนือ้หาทีห่ลากหลายแลว บางสวนยงัมี
เนือ้หาทีซ่้ำซอนกนัรวมดวย ประการทีส่อง คอื การบรหิาร
งานภายในคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตรมกีารปรบั
โครงสรางคณะฯ โดยการยบุรวมภาควชิาทำใหไมมธีรุการ
ในระดบัภาควชิา แตมกีารจดัโครงสรางการบรกิารวชิาการ
ในเชิงธุรการเปน 3 ศูนย ใหแก ศูนยประสานงานอาคาร
HS.01 (กลมุวชิาภาษาตางประเทศ) ศนูยประสานงานอาคาร
HS.02 (กลมุวชิาสงัคมศาสตร กลมุวชิามนษุยศาสตร และ
กลมุวชิาการจดัการสารสนเทศและการสือ่สาร) และศนูย
ประสานงานอาคาร HS.03 (สำนกังานคณบด)ี

จากสาเหตทุีส่ำคญั 2 ประการดงักลาว ทีส่งผลให
การดำเนนิการตรวจประเมนิคณุภาพตามตวัชีว้ดัในดานการ
วจิยัและบรกิารวชิาการยงัไมบรรลตุามเปาหมายทกุตวัชีว้ดั
ซึ่งผูวิจัยในฐานะหัวหนางานวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตรละสังคมศาสตร จึงเห็นวาควรมีการ
พฒันาระบบการจดัเกบ็ขอมลูตามตวัชีว้ดัดานการวจิยัและ
บรกิารวชิาการของคณะฯ  ใหสอดคลองกบัสภาพจรงิของ
คณะฯ มากขึน้เพือ่ใหสามารถรวบรวมเอกสารตามตวัช้ีวดั
ไดเหมาะสม

วตัถปุระสงค
เพือ่พฒันาระบบการจดัเกบ็ขอมลูดานการวจิยัและบรกิาร
วชิาการ ใหสอดคลองกบัขอกำหนดรายละเอยีดของตวัชีว้ดั
ของคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร

วธิกีารดำเนนิงาน
การดำเนินการวิจัยครั้งนี้ ไดประยุกตองคความรู

เกีย่วกบัไคเซน็ในเรือ่ง  การปรบัปรงุคณุภาพทลีะนอยดวย
ตวัเองทีไ่มสงผลกระทบตอหนวยงานอืน่ รวมกบัการจดัการ
คณุภาพโดยรวม (TQM) ในเรือ่งทีเ่ปนการทำงานแบบทกุ
คนมีสวนรวม หรือทำงานเปนทีมตลอดจนการปรับปรุง
งานอยางตอเนือ่ง หรอื PDCA ซึง่จะทำใหเกดิแนวทางการ
แกไขปญหาอยางตอเนือ่งและยัง่ยนื ซึง่การดำเนนิการวจิยั
สามารถเขยีนเปนขอ ๆ ไดดงันี้

1.  รวบรวมขอมลูตางๆ  ทีเ่กีย่วของกบังานวจิยัและ
บรกิารวชิาการ

2.  ประชมุระดมสมองเพือ่คนหาสาเหตขุองปญหา
และเสนอแนวทางแกไขรวมกนั

3. จดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร ทำความเขาใจตวัชีว้ดั
การตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน
(IQA-KKU) เกณฑมาตรฐาน และเกณฑการใหคะแนน
รวมทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบรายงาน ดำเนนิการโดย
เจาหนาที่ศูนยประสานงาน รวมกับงานวิจัยและบริการ
วชิาการ เพือ่ใหไดแนวทางในการจดัเกบ็ขอมลู

4. ดำเนนิการจดัเกบ็ขอมลู ระยะที ่1 (3 เดอืน) เพือ่
ตรวจสอบวามีความคลาดเคลื่อน หรือมีปญหาอุปสรรค
อะไรในการจัดเก็บขอมูล ตรวจสอบและจัดเก็บขอมูล
ครอบคลมุตามเกณฑตวัชีว้ดั ดงัตารางที ่1

5. ในกรณทีีพ่บวา ศนูยประสานงานใดยงัมปีญหา
จะเขาไปชวยในการใหคำปรกึษา แนะนำในรปูแบบของพี่
เลีย้ง หรอืโคช เพือ่ใหทำงานไดตามระบบ

6. งานวจิยัและบรกิารวชิาการ  นำเอาขอมลูทีไ่ดจาก
ขอ 2 มาบนัทกึลงในฐานขอมลูสำนกับรหิารการวจิยั ใน
สวนของคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร



การพฒันาระบบการจดัเกบ็ขอมลูตามตวัชีว้ดัดานการวจิยัและ
การบรกิารวชิาการ ของคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร

ตารางที ่1 แสดงเกณฑตวัชีว้ดัการจดัเกบ็ขอมลู

ดาน /ประเด็น รายละเอียดเกณฑตัวช้ีวัด 
สวนที่ 1 ปจจัยดานการเผยแพรผลงาน 
1. บทความวิชาการที่ไปนําเสนอใน
งานประชุมวิชาการ 

1.1 จํานวนบทความที่ไปนําเสนอในงานประชุมวิชาการ      
1.2 ระดับเวทีของงานประชุมวิชาการที่ไปนําเสนอ 
1.3 ชนิดของบทความที่ไปนําเสนอในงานประชุมวิชาการ   
1.4 ลําดับชื่อในบทความที่ไปนําเสนอในงานประชุมวิชาการ 
1.5 การนําบทความวิชาการที่นําเสนอไปใชประโยชน 

2. บทความวิชาการที่ไดเผยแพร 2.1 จํานวนบทความวิชาการที่ไดตีพิมพเผยแพร
2.2 ช่ือวารสารที่ไดตีพิมพเผยแพร 
2.3 ชนิดของบทความวิชาการที่ตีพิมพ 
2.4 ลําดับชื่อในบทความวิชาการที่ตีพิมพ 
2.5 คา Impact Factor ของวารสารที่ตีพิมพ 
2.6 การนําบทความวิชาการที่นําเสนอไปใชประโยชน 

3. ทุนสนับสนุนการวิจัย/การเผยแพร 3.1 แหลงทุนที่สนับสนุนการทําวิจัย/เผยแพรบทความ   
3.2 จํานวนเงินทุนที่สนับสนุนการทําวิจัย/เผยแพรบทความ 

4. โครงการบริการวิชาการ 4.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการ 
4.2 แหลงเงินทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ 
4.3 จํานวนเงินทุนที่สนับสนุนโครงการบริการวิชาการ 
4.4 การนําโครงการบริการวิชาการไปใชประโยชน 

สวนที่ 2 เกณฑการตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน (IQA-KKU)
1. องคประกอบที่ 4 :  การวิจัย 1.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

1.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
1.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและ            
นักวิจัยประจํา 
1.4 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 
1.5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
1.6 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 
1.7 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคไดรับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
1.8 รอยละที่เพิ่มขึ้นของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed 
journal หรือในฐานขอมูลระดับชาต ิ
1.9 รอยละของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตออาจารยและนักวิจัยทั้งหมด 

2. องคประกอบที่ 5 : 
    การบริการวิชาการแกสังคม 

2.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
2.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนแกสังคม 
2.3 ผลการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา  
การเรียน การสอนหรือการวิจัย 
2.4 การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 



    

7. ดำเนนิการในขอ 2 ทกุ ๆ  3  เดอืน (รอบกอนการ
ประเมนิ) 3  ครัง้ เพือ่ลดความคาดเคลือ่นในการรายงาน

8. ปรบัปรงุและพฒันาระบบการจดัเกบ็ขอมลู รวม
ทัง้ระบบการรวบรวมเอกสารหลกัฐานประกอบการรายงาน
สำหรับรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในทั้งใน
ระดับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และระดับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน

9. ติดตามประเมินผลการดำเนินการ การจัดเก็บ
รวบรวมขอมูลตามตัวชี้วัดดานการวิจัยและการบริการ
วชิาการแกสงัคมตามระบบใหม

10. นำผลการประเมินไปใชในการพัฒนาและ
ปรบัปรงุการดำเนนิการดานการวจิยัและการบรกิารวชิาการ
แกสังคมใหดียิ่งขึ้น

ผลการศกึษา
ผลการวจิยั การพฒันาระบบการจดัเกบ็ขอมลูตาม

ตวัชีว้ดัดานการวจิยัและบรกิารวชิาการ ของคณะมนษุยศาสตร
และสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน มรีายละเอยีดและ
ผลการวเิคราะหดงัตอไปนี้

ระบบการจัดเก็บขอมูลตามตัวชี้วัดดานการวิจัย
และบรกิารวชิาการ ของคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร

จากการประเมินคุณภาพดานการวิจัยและบริการ
วชิาการ ของคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยั
ขอนแกน จากหนวยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัยและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ไดแก องคกรภายนอกอยางเปน
ทางการ 3 หนวยงาน ประกอบดวย สำนกังานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงานประเมินและ
รับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) และสำนักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) อนึง่เกณฑชีว้ดัของ
สกอ. ไดนำมาพัฒนาเปนตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพ
ภายในของมหาวทิยาลยัขอนแกน (IQA-KKU) ซึง่ทัง้สาม
หนวยงานมีบทบาทหนาที่ในการประเมินมหาวิทยาลัย
เหมือนกันเพียงแตมีเกณฑการประเมินที่แตกตางกันไป
ขึน้อยกูบัวตัถปุระสงค กลาวคอื สกอ. กำหนดตวับงชีแ้ละ
เกณฑการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน สมศ. กำหนด
เกณฑการประเมนิคณุภาพภายนอกในรอบ 5 ป และ ก.พ.ร.
กำหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม

คำรบัรองการปฏบิตัริาชการสำหรบัการดำเนนิงานวจิยัและ
บริการวิชาการ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดถูกประเมินจาก 3 หนวยงาน
เชนกนั ซึง่มผีลการประเมนิดานการวจิยัและบรกิารวชิาการ
ดังนี้

1) ตัวชี้วัดและผลประเมินดานการวิจัยและ
บรกิารวชิาการ จากสำนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) (หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย)
คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน
ไดรับการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) และจดัทำคำรบัรองการปฏบิตัริาชกา
ร ซึง่กรอบการประเมนิประกอบดวยมติ ิ4 มติ ิไดแก มติทิี ่1
มติดิานประสทิธผิล มติทิี ่2 มติดิานคณุภาพการใหบรกิาร
มติทิี ่3 มติดิานประสทิธภิาพของการปฏบิตัริาชการ มติทิี ่4
มติดิานการพฒันาองคกร สำหรบัการประเมนิดานการวจิยั
อยใูนมติทิี ่4 มทีัง้หมด 4 ตวัชีว้ดั (คะแนนเตม็แตละตวัชีว้ดั
5 คะแนน) ผลการประเมนิ พบวา คณะมนษุยศาสตรและ
สงัคมศาสตร ไดรบัการประเมนิตวัชีว้ดัที ่4.2.1 เรือ่ง งาน
วิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาต ิ5 คะแนน สวนการประเมนิตวัชีว้ดัที ่4.2.2 งาน
วิจัยที่กอใหเกิดประโยชนอยางเดนชัดในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิตวัช้ีวดัที ่4.2.3 ผลงานวจิยัทีไ่ดรบัการจดลขิสทิธิ์
และ/หรอืไดรบัคณุภาพจากหนวยงานทีเ่ชือ่ถอืได และตวัชี้
วดัที ่4.2.4 ผลงานวจิยัทีไ่ดรบัการอางองิ (Citation) ไดรบั
คะแนนการประเมินเพียง 1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
คะแนน ซึง่อยใูนเกณฑทีค่วรปรบัปรงุ และดานการบรกิาร
วชิาการแกสงัคม ไดรบัคะแนน 5 คะแนน ดงัตารางที ่2

2) ตัวชี้วัดและผลประเมินดานการวิจัยและ
บริการวิชาการ จากสำนักงานประเมินและรับรอง
มาตรฐานการศึกษา (สมศ.) (หนวยงานภายนอก
มหาวทิยาลยั) สำนกังานประเมนิและรบัรองมาตรฐานการ
ศึกษา ไดแบงกลุมการประเมินสถาบันอุดมศึกษาเปน 6
กลุม ไดแก ดานคุณภาพบัณฑิต งานวิจัยและงานสราง
สรรค ดานการบรกิารวชิาการแกสงัคม ดานการทำนบุำรงุ
ศิลปะและวัฒนธรรม ดานการบริหารและการพัฒนา
สถาบัน ดานการประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน
รวมจำนวนตวัชีว้ดัทัง้หมด 28 ตวัชีว้ดั โดยการประเมนิดาน
การวจิยัของ สมศ. ม ี3 ตวัชีว้ดั (คะแนนเตม็แตละตวัชีว้ดั



การพฒันาระบบการจดัเกบ็ขอมลูตามตวัชีว้ดัดานการวจิยัและ
การบรกิารวชิาการ ของคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร

5 คะแนน) ซึ่งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลการประเมินตลอด 3 ป
งบประมาณ มแีนวโนมเพิม่ขึน้ โดยในปงบประมาณ 2552
ในตัวชี้วัดที่ 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ไดรับการประเมินผล 3 คะแนน และเพิ่มขึ้นเปน 3.93
คะแนน และ 5 คะแนน ในปงบประมาณ 2553 และปงบ
ประมาณ 2554 ตามลำดบั ในขณะทีต่วัชีว้ดัที ่6 งานวจิยัหรอื
งานสรางสรรคทีน่ำไปใชประโยชน กม็ผีลการประเมนิเพิม่
ขึน้ โดยในปงบประมาณ 2552 ไดรบัคะแนนการประเมนิ
4 คะแนน และเพิม่ขึน้ในงบประมาณ 2553 เปน 5 คะแนน
เตม็ แตในปงบประมาณ 2554 คาคะแนนการประเมนิลด
ลงเหลือเพียง 4.56 ซึ่งยังคงอยูในเกณฑระดับดี และเปน
ทีน่าสงัเกตวาตวัชีว้ดัที ่7 ผลงานวชิาการทีไ่ดรบัการรบัรอง
คณุภาพ ไดรบัการประเมนิ 5 คะแนนเตม็ ตลอดระยะเวลา
3 ปงบประมาณ สวนดานการบรกิารวชิาการ ตวัชีว้ดัทกุตวั
ไดระดบัคะแนน 5 ดงัตารางที ่2

3) ตัวชี้วัดและผลประเมินดานการวิจัยและ
บริการวิชาการจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษา (สกอ.) ผานการประเมินคุณภาพภายใน
ของมหาวทิยาลยัขอนแกน (IQA-KKU) โดยตวัชีว้ดัการ
ประเมนิคณุภาพภายในของมหาวทิยาลยัขอนแกน (IQA-
KKU) จดัทำขึน้เพือ่ใชเปนกรอบและแนวทางในการตรวจ
ประเมนิคณุภาพภายใน โดยในป 2554 แบงออกเปน 9 องค
ประกอบ 43 ตวัชีว้ดั ซึง่ตวัชีว้ดัดงักลาวมคีวามสอดคลองกบั
ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาของ
สำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) การประเมนิ
คณุภาพภายในดานการวจิยัของมหาวทิยาลยัขอนแกน อยู
ในองคประกอบที ่4 ม ี9 ตวัชีว้ดั (คะแนนเตม็แตละตวัชีว้ดั
5 คะแนน) ซึ่งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวทิยาลยัขอนแกน มคีะแนนการประเมนิดานการวจิยั
ในชวง 3 ปงบประมาณ อยางไมคงที ่กลาวคอื ตวัช้ีวดัที ่4.1
ตวัชีว้ดัที ่4.3.2 และตวัชีว้ดัที ่4.4.1 มเีกณฑอยใูนระดบั 5
คะแนนเตม็ตลอดระยะเวลา 3 ปงบประมาณ ในขณะทีต่วั
ชีว้ดัที ่4.2 ตวัชีว้ดัที ่4.8 และตวัชีว้ดัที ่4.9 มแีนวโนมลดลง
และเพิ่มขึ้นในแตละปงบประมาณ แตยังคงอยูในระดับ
ดแีละดมีาก (5-4 คะแนน) สำหรบัในเกณฑตวัชีว้ดัที ่4.3.1
ตวัชีว้ดัที ่4.6 และตวัชีว้ดัที ่4.7 นัน้ คณะมนษุยศาสตรและ

สงัคมศาสตร ไดรบัการประเมนิอยใูนระดบัควรปรบัปรงุ
คอื ตลอดระยะเวลา 3 ปงบประมาณ มคีาคะแนนคอนขาง
ต่ำ เพยีง 1-2 คะแนน และเปนทีน่าสงัเกตวา ตวัชีว้ดัที ่4.4.2
เรื่อง จำนวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการ
จดทะเบยีนสทิธบิตัรหรอือนสุทิธบิตัร คณะมนษุยศาสตร
และสงัคมศาสตรไดรบัการประเมนิ 5 คะแนนเตม็ ในปงบ
ประมาณ 2552-2553 แตในปงบประมาณ 2554 กลบัลดลง
อยางเห็นไดชัด เนื่องจากไดรับคาการประเมินเพียง 1
คะแนน จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน อยางไรกด็สีำหรบัตวั
ชีว้ดัที ่4.5 เรือ่ง รอยละของบทความวจิยัทีไ่ดรบัการอางองิ
(Citation) ใน Refereed Journal หรอืในฐานขอมลูระดบั
ชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยและนักวิจัยประจำ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับการคาคะแนน
ประเมนิที ่ 0 คะแนน ในปงบประมาณ 2552-2553 แตใน
ปงบประมาณ 2554 ไดรับการประเมินคาคะแนนเพิ่มขึ้น
เปน 2 คะแนน

สวนตวัชีว้ดัดานการบรกิารวชิาการแกสงัคม สวน
ใหญคาคะแนนอยูในระดับ 5 และคาคะแนนลดลงในป
2554 ตวัชีว้ดัที ่5.1 ระบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการ
แกสงัคม ได 3 คะแนน ตวัชีว้ดัที ่5.3 ผลการนำความรแูละ
ประสบการณจากการใหบริการมาใชในการพัฒนาการ
เรยีนการสอน หรอืการวจิยั ได 4.16 คะแนน และตวัชีว้ดัที่
5.4 การเรยีนรแูละเสรมิสรางความเขมแขง็ของชมุชนหรอื
องคกรภายนอก ได 3 คะแนน ดงัตารางที ่2

ปญหาและขอจำกัดของระบบการจัดเก็บขอมูล
ตามตัวชี้วัดดานการวิจัยและบริการวิชาการ  ของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ทั้งนี้จากตัวชี้วัดและผลประเมินดานการวิจัยและ
บรกิารวชิาการของคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตรดงั
กลาว งานวจิยัและบรกิารวชิาการจงึไดจดัการประชมุเชงิ
ปฏบิตักิาร  โดยมเีจาหนาทีศ่นูยประสานงานทีร่บัผดิชอบ
ในแตละหลักสูตร  ของคณะมนุษยศาสตรและสังคม
ศาสตร  ซึ่งมีบทบาทหนาที่สำคัญ นอกเหนือจากงาน
สารบรรณทัว่ไป เชน การรบั-สงเอกสาร การขออนมุตัเิบกิ
จายระหวางสาขาวชิาและสำนกังานคณบด ีการรางโตตอบ
หนังสือราชการระหวางหนวยงานภายในและหนวยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน ดำเนินกิจกรรมที่สนับ
สนนุทางดานการเรยีนการสอนทีส่าขาวชิามใีนแตละปการ



    

ตารางที ่2 รอยละการประเมนิดานการวจิยั จำแนกตามตวัชีว้ดัและปงบประมาณ

การประเมินดานการวิจัย 
ปงบประมาณ รวม 3 ป 

(N = 5) ป 2552
(N = 5)

ป 2553 
(N = 5) 

ป 2554 
(N = 5) 

การประเมินดานการวิจัยจาก ก.พ.ร. (หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย) 
องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 วิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

5 5 5 5

ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 งานวิจัยที่กอใหเกิดประโยชนอยางเดนชัดในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

1 1 1 1

ตัวชี้วัดที่ 4.2.3 ผลงานวิจัยทีไดรับการจดลิขสิทธิ์และ/หรือไดรับคุณภาพ
จากหนวยงานที่เชื่อถือได 1 1 1 1 

ตัวชี้วัดที่ 4.2.4 ผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง(Citation) 1 1 1 1
องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม 

จํานวนโครงการบริการวิชาการแกสังคมกับหนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย 5 5 5 5 

การประเมินดานการวิจัยจาก สมศ. (หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย) 
ตัวชี้วัดที่ 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 3 3.93 5 4
ตัวชี้วัดที่ 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 4 5 4.56 4.5
ตัวชี้วัดที่ 7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 5 5 5 5
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 5 5 5 5

การประเมินดานการวิจัยจาก สกอ. (IQA-KKU :  หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย) 
องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

ตัวชี้วัดที่ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยและงานสรางสรรค 5 5 4 5 

ตัวชี้วัดที่ 4.2 มีระบบการบริหารการจัดการความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 5 4 4 4 

ตัวชี้วัดที่ 4.3.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน
สถาบันตออาจารยและนักวิจัยประจําทั้งหมด 1 1 1 1 

ตัวชี้วัดที่ 4.3.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอ
สถาบันตออาจารยและนักวิจัยประจํา 5 5 5 5 

ตัวชี้วัดที่ 4.4.1 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือ
นําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยและ
นักวิจัยประจํา 

5 5 5 5 

ตัวชี้วัดที่ 4.4.2 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 5 5 1 3 

ตัวชี้วัดที่ 4.5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน 
refereed  journal  หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตออาจารยและนักวิจัยประจํา 

0 0 2 2 



การพฒันาระบบการจดัเกบ็ขอมลูตามตวัชีว้ดัดานการวจิยัและ
การบรกิารวชิาการ ของคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร

ทีม่า : สำนกังานประเมนิและประกนัคณุภาพ มหาวทิยาลยัขอนแกน, 2555.

ตารางที ่2 รอยละการประเมนิดานการวจิยั จำแนกตามตวัชีว้ดัและปงบประมาณ (ตอ)

ศึกษา รวมถึงงานสหกิจศึกษาของสาขาวิชาดวย เปนตน
และยงัตองมบีทบาทหนาทีใ่นการดำเนนิการเกบ็รวบรวม
ขอมลูตวัชีว้ดัทีบ่คุลากรสายผสูอนในกลมุวชิานัน้ๆในแต
ละภาคการศกึษา เพือ่จดัสงใหกบังานประกนัคณุภาพ และ
งานวิจัยและบริการวิชาการ ของคณะมนุษยศาสตรและ
สงัคมศาสตรตอไป

ผลสวนหนึ่งจากการประชุมเชิงปฏิบัติการกับเจา
หนาที่ศูนยประสานงานคณะมนุษยศาสตรและสังคม
ศาสตร  ไดทำความเขาใจตวัชีว้ดัทีห่ลากหลาย ทัง้ตวัช้ีวดัการ
ประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน (IQA-
KKU) ตัวชี้วัดเกณฑมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และตัวชี้วัดสำนักงาน
ประเมนิและรบัรองมาตรฐานการศกึษา (สมศ.) สำนกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ทำใหพบปญหาและ

ขอจำกดัระบบการจดัเกบ็ขอมลูตามตวัชีว้ดัดานการวจิยัและ
บรกิารวชิาการ ดงันี้

1) ภาระงานของเจาหนาทีศ่นูยประสานงานมมีาก
ทำใหสงผลตอการรายงานขอมูลตัวชี้วัดเกิดความลาชา
เนือ่งจากหลกัสตูรของคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
มจีำนวนมาก   และเจาหนาทีศ่นูยประสานงาน 1 คน ตอง
รับผิดชอบดูแลหลายหลักสูตร ซึ่งนอกจากบุคลากรสาย
ผสูอนในแตละสาขาวชิาจะมจีำนวนมากแลว บางสาขาวชิา
มีหลักสูตรในความดูแลทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปรญิญาเอก

2) แมวาการประเมินคุณภาพดานการวิจัยและ
บรกิารวชิาการของคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตรจาก
หนวยงาน ทัง้ภายในมหาวทิยาลยัและภายนอกมหาวทิยาลยั
จะเปนกลไกทีเ่ปดโอกาสใหคณะมนษุยศาสตรและสงัคม

การประเมินดานการวิจัย 
ปงบประมาณ รวม 3 ป 

(N = 5) ป 2552 
(N = 5)

ป 2553 
(N = 5) 

ป 2554 
(N = 5) 

ตัวชี้วัดที่ 4.6 รอยละของอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและ
งานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัยตออาจารยและนักวิจัยประจํา
ทั้งหมด 

2 2 1 2 

ตัวชี้วัดที่ 4.7 รอยละของอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและ
งานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัยตออาจารยและนักวิจัยประจํา
ทั้งหมด 

2 2 1 2 

ตัวชี้วัดที่ 4.8 รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอัน
กอใหเกิดประโยชนอยางเดนชัดในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา

5 3 4 4 

ตัวชี้วัดที่ 4.9 จํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และ/หรือได
รับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารยประจําและ/หรือ
นักวิจัยประจํา 

5 3 5 4 

องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม 
ตัวชี้วัดที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 5 5 3 4 
ตัวชี้วัดที่ 5.2 กระบวนการบริการวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 5 5 5 5 
ตัวชี้วัดที่ 5.3 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการมาใช

ในการพัฒนาการเรียนการสอน หรือการวิจัย 5 5 4.16 5 

ตัวชี้วัดที่ 5.4 การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ
องคกรภายนอก 5 5 3 4 



    

ศาสตรไดรบัทราบขอดแีละขอดอยของการดำเนนิงานดาน
การวิจัยและบริการวิชาการ การประเมินโดยจำแนกเปน
สาขาวชิาตางๆ เอือ้ใหมโีอกาสใหแตละสาขาวชิาชวยเหลอื
กนัไดมากขึน้ ตลอดจนเปนแรงกระตนุใหเกดิการตืน่ตวัที่
จะไปสูการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลง อยางไรก็ตาม
เจาหนาทีศ่นูยประสานงานเองไมมคีวามเขาใจในรายละเอยีด
ของตัวชี้วัด ทำใหไมสามารถแยกรายละเอียดตัวช้ีวัดให
สอดคลองกบัองคประกอบ เพือ่รองรบัการประเมนิคณุภาพ
ดานการวจิยัและบรกิารวชิาการจากหนวยงานตาง ๆ  ได

3)  การประเมินดานการวิจัยและบริการวิชาการ
ของคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร จากหนวยงานทัง้
ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย มีเกณฑ
พจิารณาทัง้ทีส่อดคลองและแตกตางกนั  แตเจาหนาทีก่ย็งั
สามารถนำเอาหลักฐานมาใชในการประกอบผลงานรวม
กันได ถึงแมวาจะยังไมเขาใจคำอธิบายและแยกแยะตัวช้ี
วดัทีเ่กีย่วของได

สรปุและขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค เพือ่พฒันาระบบการ

จัดเก็บขอมูลตามตัวชี้วัดดานการวิจัยและบริการวิชาการ
ของคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร โดยใชระเบยีบวธิี
การวจิยัเชงิคณุภาพ การวจิยัเชงิปรมิาณ ใชหนวยวเิคราะห
ในระดบัองคกร คือ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ผลการดำเนินงานจากการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งประกอบดวยเจาหนาที่งานวิจัย
และบรกิารวชิาการ และเจาหนาทีศ่นูยประสานงาน รวมทัง้
สิน้ 12 คน รวมกบัการสงัเกตการณแบบมสีวนรวม ใชการ
วจิยัขอมลูเชงิเนือ้หา และนำเสนอในรปูแบบการพรรณนา

ผลการวจิยัจากการประชมุเชงิปฏบิตักิาร ผเูขารวม
ประชุมไดทำความเขาใจตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภาย
ในมหาวิทยาลัยขอนแกน (IQA-KKU) ตัวชี้วัดเกณฑ
มาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) และตัวชี้วัดสำนักงานประเมินและรับรอง
มาตรฐานการศกึษา (สมศ.) สำนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ตลอดจนเพื่อใหเกิดความเขาใจใน
ระบบการจดัเกบ็ขอมลูตามตวัชีว้ดัดานการวจิยัและบรกิาร

วิชาการ ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกลาว ทำให
พบปญหาและขอจำกดัระบบการจดัเกบ็ขอมลูตามตวัชีว้ดั
ดานการวจิยัและบรกิารวชิาการ ไดแก (1) ภาระงานของเจา
หนาทีศ่นูยประสานงานมมีาก ทำใหสงผลตอการรายงาน
ขอมลูตวัชีว้ดัเกดิความลาชา (2) เจาหนาทีศ่นูยประสานงาน
ไมมีความกระตือรือรนในการที่จะศึกษารายละเอียดเกี่ยว
กบัตวัชีว้ดั จงึไมมคีวามเขาใจในรายละเอยีดตาง ๆ  ของตวั
ชีว้ดั และ (3) เจาหนาทีศ่นูยประสานงานไมสามารถแยก
รายละเอยีดตวัชีว้ดัใหสอดคลองกบัองคประกอบ เพือ่รอง
รบัการประเมนิคณุภาพดานการวจิยัและบรกิารวชิาการจาก
หนวยงานตางๆได

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพือ่ประโยชนในการนำขอเสนอแนะเชงินโยบาย

ไปใช สำหรบัภารกจิของงานวจิยัและบรกิารวชิาการ ในการ
พฒันาระบบการจดัเกบ็ขอมลูตามตวัช้ีวดัดานการวจิยัและ
บรกิารวชิาการของคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร ควร
มกีารปฏบิตัแิละปรบัปรงุระบบบรหิารจดัการ โดยใหการ
สนบัสนนุ ทัง้ในเรือ่งงบประมาณการวจิยั และการจดัการ
ระบบการรายงานผล อันเปนการลดขั้นตอนของการจัด
ทำเอกสารการเบกิจายเงนิ ซึง่จะทำใหการดำเนนิงานวจิยั
เกิดความคลองตัวมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังเปนการกระตุนให
บุคลากรสามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ และตีพิมพเผย
แพรในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติได พรอมกันนั้น
กพ็ฒันาระบบการจดัเกบ็ขอมลูตามตวัช้ีวดัดานการวจิยัและ
บรกิารวชิาการเพิม่เตมิควบคกูนัไป อาท ิการปรบัปรงุระบบ
ฐานขอมลูนกัวจิยั ฐานขอมลูผลงานวจิยัของบคุลากรการ
วจิยั พฒันาระบบการจดัเกบ็ขอมลูทีส่ามารถสบืคนขอมลู
ไดอยางรวดเรว็ ถกูตอง เพือ่รองรบักบัความทนัสมยั และ
เพือ่ประโยชนทางวชิาการและการพฒันาศกัยภาพบคุลากร
ของคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร ตอไป

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป
1) ควรมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม

ตลอดจนกำหนดยุทธวิธีการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของ
บุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยเฉพาะกลุมบุคลากรการวิจัย
ใหม หรอืนกัวจิยัรนุใหมของคณะมนษุยศาสตรและสงัคม
ศาสตร ใหบคุลากรเขามามสีวนรวมในกจิกรรมของหนวย
งานใหมากขึ้น



การพฒันาระบบการจดัเกบ็ขอมลูตามตวัชีว้ดัดานการวจิยัและ
การบรกิารวชิาการ ของคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร

2) ควรมกีารจดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร ทำความเขาใจ
ตวัชีว้ดัการประเมนิคณุภาพภายในมหาวทิยาลยัขอนแกน
(IQA-KKU) ตวัชีว้ดัเกณฑมาตรฐานสำนกังานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และตวัชีว้ดัสำนกังานประเมนิ
และรบัรองมาตรฐานการศกึษา (สมศ.) สำนกังานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา (สกอ.) อยางตอเนือ่ง

3) ควรมีการติดตามและประเมินผลความสำเร็จ
ของการดำเนินการวิจัยและการบริการวิชาการของ
คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร หรอืคณะอืน่ๆ ตลอดจน
ในระดบัมหาวทิยาลยั

กติตกิรรมประกาศ
งานวจิยัชิน้นีส้ำเรจ็ลงไดดวยความกรณุาของ ผชูวย

ศาสตราจารย ดร.ดษุฎ ีอายวุฒัน ทีป่รกึษาโครงการวจิยั ที่
ไดสละเวลาเปนทีป่รกึษา ทมุเทแรงกายและแรงใจในการ
ใหคำแนะนำตลอดจนการชีแ้นะแนวทางตางๆ ผวูจิยัรสูกึ
ซาบซึง้และประทบัใจ ในความกรณุาของทานเปนอยางยิง่
จึงใครขอขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณ
สำนกับรหิารการวจิยั ทีไ่ดจดัสรรทนุโครงการวจิยัสถาบนั
มหาวทิยาลยัขอนแกน ประจำป 2555 ใหแกผวูจิยั รวมทัง้
ขอขอบคุณเจาหนาที่ประจำศูนยประสานงานอาคาร
HS.01 HS.02 และ HS.03 ทีใ่หความรวมมอืในการทำวจิยั
ครัง้นีล้ลุวงไปดวยดี
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บทคัดยอ
งานวจิยัเชงิทดลองนีม้วีตัถปุระสงคเพือ่พฒันาระบบบตัรควิตนทนุต่ำ โดยการประยกุตใช ซอฟตแวรโอเพนซอรส

โรงพยาบาลแมสะเรยีงเดมิทใีชการขานชือ่โดยเจาหนาทีเ่พือ่เรยีกผมูาใชบรกิาร ซึง่ทำใหขาดเจาหนาทีก่รอกประวตั ิและ
ทำใหระบบการทำงานเกดิความลาชา

หลังจากทีผ่วูจิยัไดเขาทำการวเิคราะหระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของทางโรงพยาบาลแลว พบวาสมควรพฒันา
ระบบการบัตรคิวอิเล็กทรอนิกสตนทุนต่ำไมผิดลิขสิทธิ์ซอฟแวร และสามารถใชกับคอมพิวเตอรรุนเกาของทาง
โรงพยาบาลไดเพือ่เปนการลดตนทนุ ผวูจิยัจงึเลอืกพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศดวยโดยใช โปรแกรมภาษาจาวา
ในการพฒันาโปรแกรมของระบบ และใชระบบปฏบิตักิาร Lubuntu เพือ่ทดสอบและใชงานระบบ

ผวูจิยัไดนำระบบไปตดิตัง้เพือ่ใชงานจรงิทีต่กึผปูวยนอกโรงพยาบาลแมสะเรยีง พบวา ระบบบตัรควิตนทนุต่ำ
สามารถทำงานไดด ีและมรีาคาถกูกวาเครือ่งเรยีกบตัรควิในทองตลาด ผลการสำรวจความพงึพอใจพบวา คาเฉลีย่ความพงึพอใจ
ของผเูขารบัการบรกิารอยใูนระดบัมาก มคีาเฉลีย่เทากบั 4.39 มคีาสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากบั 0.642 และคาเฉลีย่ความ
พงึพอใจของผใูชระบบอยใูนระดบัมาก มคีาเฉลีย่เทากบั 4.30 มคีาสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากบั 0.875
คำสำคญั : ซอฟตแวรโอเพนซอรส การเขยีนโปรแกรมภาษาจาวา

Abstract
This experimental research aimed to develop low cost electronic queue card system using Open source

software . Maesariang hospital used manual queue system. Personals had to use speaker to call out patients. This
system caused the limited of personal who have to fill out patient’s medical history and made the whole system slow.

After analyzed the system and information technology in the hospital, researcher designed the low cost
electronic queue card system which can use with old computer. To decrease the cost of developing, the open source
operating system and software were chosen to develop the system. Java Programming was used to develop system’s
program and Lubuntu operating system was used to run the system’s program.

 Researcher’s implement system at the external patient building, the research found that the low cost electronic
queue card system is work well and also has lower cost than the electronic queue card system. The result of survey
show that the satisfaction of people who use the service is 4.39. The standard deviation is 0.642. The satisfaction of
people who use the system is 4.30. The standard deviation is 0.875.
Keywords : Open Source Software Java programming language Queue
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บทนำ
โครงการวิจัยนี้นําเสนอการพัฒนาระบบบัตรคิว

ตนทนุต่ำลงดวยการใช Open Source Software  เพือ่ลดตน
ทนุจากระบบเดมิทีม่แีจกจายนัน้ใชงานไดเฉพาะบนระบบ
ปฎบิตักิาร Microsoft Window ซึง่มคีาลขิสทิธิใ์นการใชงาน
ผูวิจัยไดรับความตองการจากชุมชนคือโรงพยาบาลของ
รัฐบาล เกี่ยวกับระบบเรียกคิวคนไขเดิมมีผูปวยมารอใช
บรกิาร รอการเรยีกดวยเสยีงจากเจาหนาที ่จงึทำใหภาระงาน
ของเจาหนาที่ในการสอบถามประวัติคนไขเพิ่มขึ้นมาก

หากโรงพยาบาลจดัซือ้ระบบควิจากบรษิทัเอกชน
จะมีราคาสูงมาก  ผูวิจัยจึงนำหลักการในสาขาวิชา
คอมพวิเตอรมาประยกุตระบบบตัรควิตนทนุต่ำดวยทฤษฎี
การเขียนโปรแกรมดวยภาษาจาวา (Java  Programming
Language) และใชระบบปฎบิตักิารลนีกุส (Linux) ซึง่เปน
ระบบปฎิบัติการที่แจกจายฟรี ทั้งนี้หากโครงการวิจัยได
พัฒนาระบบฯแลวเสร็จจะสามารถเพิ่มความพึงพอใจใน
การใหบรกิารของโรงพยาบาลจากประชาชนเพิม่ขึน้ เนือ่งจาก
มจีอภาพในการแสดงควิและระบบฯสามารถลดจำนวนงาน
ของเจาหนาที่ลงในการเรียกคิวคนไข

วตัถปุระสงคการวจิยั
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนา

โปรแกรมระบบบตัรควิอัตโนมตัทิีม่ตีนทนุต่ำใหหนวยงาน
ที่มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ไมใชงานแลวนำกลับมาใช
ประโยชน

2. เพือ่พฒันาระบบบตัรควิอตัโนมตัชิวยลดขัน้ตอน
การใชบุคลากรในการประกาศเรียกคิวปฏิบัติงานของ
บคุลากร

รปูแบบของการวจิยั
การวิจัยใชรูปแบบการวิเคราะหและออกแบบ

ระบบฯทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แลวจึงทำการ
พัฒนาระบบและทดสอบ จนถึงขั้นตอนนำไปติดตั้งยัง
สถานทีใ่ชในกรณศีกึษาคอืตกึผปูวยนอกโรงพยาบาลแมสะ
เรยีง อ.แมสะเรยีง จ.แมฮองสอน

งานวจิยัทีเ่กีย่วของ
โปรแกรมนองนายเรียกคิว (NineQcard)1.0

โปรแกรมเขยีนขึน้โดยใช Microsoft Visual Basic 6.0 และ
ม ีMicrosoft Access เปนฐานขอมลู มคีวามสามารถในการ
เรียกคิว และยังสามารถรองรับการเรียกคิว โดยไมจำกัด
จำนวนหมายเลขทีเ่รยีก จำนวนชองทีใ่หบรกิาร นอกจากนัน้
ยงัมคีณุสมบตัมิากมาย เชน

1. มีระบบการทำงานไดทั้งเครื่องเดียว และแบบ
หลายเครือ่ง ไมใหมปีลอม

2. มรีะบบเริม่นบัใหมเมือ่หมดควิในการเรยีกควิ
3. มรีะบบเรยีกซ้ำหากตองการเรยีกเบอรเดมิ

ภาพที ่ 1 โปรแกรมนองนายเรยีกควิ

วธิกีารดำเนนิการวจิยั
การวเิคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ
1. ศกึษาการทำงานของระบบงานเดมิ
ผวูจิยัไดเขาสมัภาษณกบัเจาหนาทีข่องโรงพยาบาล

แมสะเรยีง 2 กลมุงานไดแกกลมุงานเวชระเบยีนและกลมุงาน
ผปูวยนอก โรงพยาบาลแมสะเรยีง ไดรบัทราบถงึปญหาใน
การเรยีกควิผเูขารบับรกิาร ซึง่จะตองสญูเสยีใชบคุลากรใน
การประกาศเสยีงดวยไมโครโฟน 1 คนทำใหงานซกัประวตัิ
คนไขของผชูวยพยาบาลมคีวามลาชา จงึมคีวามตองการให
มรีะบบเรยีกควิอตัโนมตันิีเ้พือ่ลดความสญูเสยี ขัน้ตอนการ
ทำงานทีใ่ชบคุลากรดงักลาว



    

ภาพที ่ 1 ผวูจิยัเขาสมัภาษณขอมลูระบบเดมิฯ

ภาพที ่ 2 ระบบเดิมฯ ผูชวยพยาบาลประกาศคิวดวย
ไมโครโฟน

ภาพที ่ 3 การออกแบบแผนภาพทีแ่สดงการทำงานของ
ผใูชระบบ ระบบงานเดมิ

จากภาพที1่-2 ผวูจิยัไดออกแบบระบบงานเดมิดวย
การออกแบบแผนภาพที่แสดงการทำงานของผูใชระบบ
ดังแสดงในภาพที่ 3 หลังจากที่ผูวิจัยไดรับขอมูลจากเจา
หนาที่ของโรงพยาบาลแมสะเรียงกลุมงานเวชระเบียน
และกลมุงานผปูวยนอก โรงพยาบาลแมสะเรยีง ซึง่มกีาร
เรยีกควิคนไขดวยการใหผชูวยพยาบาลทำการประกาศควิ
ดวยไมโครโฟน

2. การวิเคราะหแและออกแบบแผนภาพที่แสดง
การทำงานของผใูชระบบ ระบบงานใหม
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จากภาพที ่ 4 ผวูจิยัมคีวามประสงคใหมกีารลดขัน้
ตอนการเรยีกควิผมูารบับรกิารดวยไมโครโฟนเปลีย่นเปน
ระบบเรยีกควิอตัโนมตั ิจงึไดออกแบบระบบใหม

สถาปตยกรรมของระบบงานใหม
ผวูจิยัไดทำการออกแบบสถาปตยกรรมของระบบ

งานใหมใหสอดคลองกบัวตัถปุระสงคของผใูชงานระบบฯ
และมตีนทนุของระบบทีต่่ำแตมปีระสทิธภิาพเพยีงพอใน
การใชงานในการใชโปรแกรมเรยีกควิอัตโนมตั ิดงัภาพที ่5

ภาพที ่ 4 การออกแบบแผนภาพทีแ่สดงการทำงานของ
ผใูชระบบ งานใหม

ภาพที ่ 5 สถาปตยกรรมของระบบงานใหม

การพฒันาโปรแกรมระบบ
หลังจากผูวิจัยไดทำการวิเคราะหและออกแบบ

ระบบฯ สอบถามจากผใูชงานวามโีตะสอบประวตัคินไขทัง้
หมดจำนวน 3 โตะซึง่ใชวธิกีารประกาศควิโดยไมโครโฟน
แลวจงึไดทำการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่นำไปใชงาน
จรงิ ณ.โรงพยาบาลแมสะเรยีง อ.แมสะเรยีง จ.แมฮองสอน

1. การพฒันาโปรแกรมระบบเรยีกควิอตัโนมตัิ
ผูวิจัยไดใชโปรแกรม NetBean IDE ในการ

พฒันาโปรแกรมดวยภาษาจาวาและทำการอดัเสยีงเรยีกควิ
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศไดแบงออกเปนขั้น
ตอนดงัตอไปนี้(1)

1.1 รปูแบบผลลพัธ (Output) ของระบบ
สารสนเทศ

1.2 รปูแบบการนำเขา (Input) ของระบบสารสนเทศ
1.3 การออกแบบขัน้ตอนกระบวนการโปรแกรม

(Algorithm)
1.4 การเขยีนโปรแกรม (Coding)
1.5 การทดสอบ (Testing)

ภาพที ่ 6 โปรแกรมเรยีกควิอตัโนมตัิ

ผูวิจัยไดเขียนโปรแกรมโดยมี Package ชื่อ
QueSystem ม ีPackage Sorce Code โดยมคีลาสดงันี้

1. คลาสหลัก ชื่อ QueFrame.java เพื่อใชรัน
โปรแกรมหลกั  ผวูจิยัไดเขยีนโปรแกรมโดยใชปมุ Numpad
โดยอางอิงจาก java.awt.event Reference (2) เพื่ อ
ทำเหตกุารณตางๆ เชน  เรยีกควิ, เพิม่ควิ และ รเีซต็คา

2. คลาสชือ่ SoundQue.java เพือ่ใชเรยีกไฟลเสยีง
3. คลาสชือ่ Pause.java เพือ่ใชหนวงเวลา



    

ผวูจิยัขออธบิายสาเหตทุีไ่มทำการเขยีนโปรแกรม
บันทึกลงระบบในกรณีเกิดเหตุขัดของเชน  เครื่อง
คอมพิวเตอรมีปญหาหรือเกิดไฟฟาดับ แลวใหคิวนั้น
ถกูเรยีกอกีครัง้หลงัเปดเครือ่งคอมพวิเตอรได

เนื่องจากระบบฯยังไมสามารถใชได ณ.ขณะนั้น
ทางผูใชระบบ(ผูชวยพยาบาล)จะทำการแกไขดวยการ
ประกาศเรยีกดวยเสยีงชัว่คราวจนกวาไฟฟาจะมา (ในกรณี
ศึกษาจังหวัดแมฮองสอนมีปญหาเรื่องไฟฟาตกบอยมาก
และใชเวลานานในการรอไฟฟามาตามปกติ)  ผวูจิยัจงึได
ออกแบบใหผูใชงานสามารถกดปุมเพิ่มจำนวนคิวดวยตัว
เองได เพื่อทำใหเรียกคิวคนไขที่มีความเปนปจจุบันได
แมนยำขึ้น จึงออกแบบฟงกชั่นการทำงานใหสามารถรัน
เลขคิวใหมโดย

1) “ปมุ a” จะทำการรนัควิให 100 ควิ
2) “ปมุ b” จะทำการรนัควิให  10  ควิ
3)  “ปมุ c” จะทำการรนัควิให    1  ควิ

2. การทดสอบ (Testing)
การทดสอบโปรแกรมไดใหผูชวยวิจัยคือ

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษาชั้นปที่ 3 วิทยาลัย
ราชภฏัเชยีงใหม วทิยาลยัแมฮองสอน ทำการทดสอบเรยีก
ควิโดยเริม่ตนจาก 1-999 ควิ

ภาพที ่ 7 ผชูวยวจิยักำลงัทดสอบโปรแกรม

การตดิตัง้ระบบเรยีกควิอตัโนมตัิ
ผูวิจัยไดมีความตั้งใจใหระบบฯ มีการลงทุนที่ต่ำ

จึงไดมีสวนรับความรวมมือจากโรงพยาบาลในการใช
อปุกรณของโรงพยาบาลทีไ่มไดใชงานแลวบางสวน เชน

เครือ่งคอมพวิเตอร มาประยกุตใชรวมงานกบัระบบเรยีกควิ
เดมิ เชน ลำโพง

1) จอ LCD 20 นิว้ จำนวน 2 จอ
2) แอมปขยายเสียง จำนวน 1 เครือ่ง
3) ลำโพง จำนวน 1 คู
4) เครือ่งคอมพวิเตอร จำนวน 1 เครือ่ง

ภาพที ่8 เครือ่งคอมพวิเตอรของทางโรงพยาบาล

ผูวิจัยไดคำนวณคาใชจายในการพัฒนาโดยมีการ
จดัซือ้อปุกรณเพิม่เตมิสำหรบัใชงานจรงิ ดงันี้

1) สายเพิม่ความยาว USB จำนวน 3 เสน ราคาเสน
ละ 250 บาท รวมเปนเงนิ   750  บาท

2) VGA Splitter จำนวน 1 เครือ่ง ราคาเครือ่งละ
500 บาท  รวมเปนเงนิ   500  บาท

3) สาย RGB 20 เมตร  จำนวน 2 เสน ราคาเสนละ
1,000 บาท  รวมเปนเงนิ 2,000  บาท

4) แปนพิมพตัวเลขชนิด USB จำนวน 3 แปน
ราคาแปนละ 200 บาท รวมเปนเงนิ 750  บาท รวมเปนเงนิ
ทัง้หมด    3,850  บาท

การตดิตัง้ระบบ Hardware และ Software
ผวูจิยัไดไปตดิตัง้ระบบฯ ณ.บรเิวณจดุเรยีกควิเกา

โซน 3 ชัน้ 1 อาคารผปูวยนอก โดยความรวมมอืกบับคุลากร
กลมุงานผปูวยนอก
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ภาพที ่ 9 การติดตั้งระบบฯที่ไดรับความรวมมือจาก
โรงพยาบาล

สรปุ อภปิรายผล และขอเสนอแนะ
1. ดานตนทนุการตดิตัง้ระบบพบวาเมือ่เปรยีบเทยีบ

กบัระบบควิอตัโนมตัทิีจ่ำหนายโดยอางองิราคากลางเปน
เงิน 118,235 บาท (โครงการจัดซื้อเครื่องจัดระบบคิว
อตัโนมตั,ิ 2555, ธนาคารอาคารสงเคราะห) เปรยีบเทยีบกบั
คาใชจายของระบบทีผ่วูจิยัพฒันาขึน้เปนจำนวนเงนิ 3,850
บาท จงึทำใหประหยดัเงนิไดจำนวนมาก
         2. ดานการมสีวนรวมของผมูสีวนไดสวนเสยี(เจา
หนาทีข่องโรงพยาบาล) ประกอบดวยหนวยงานตางๆจาก
โรงพยาบาลแมสะเรยีงดงัตอไปนี้

1) กลมุงานผปูวยนอก (OPD) ไดรบัความรวม
มือจากหัวหนากลุมงานและเจาหนาที่ของกลุมงานที่ตอง
ใชงานระบบบตัรควิฯในการเรยีกควิคนไข  ผวูจิยัไดสอบ
ถามจากหัวหนากลุมงานจึงทราบวาเจาหนาที่มีตำแหนง
เปนผชูวยพยาบาลจะตองมคีวามสามารถในการสือ่สารดาน
ภาษาทองถิ่นไดคือภาษาปกากะญอ(ชาติพันธุกระเหรี่ยง)
จงึขาดความชำนาญดานการใชงานคอมพวิเตอรใชในการ
เรียกคิว จึงมีปญหาเล็กนอยในการหัดใชงานผูวิจัยไดจัด
ทำคูมือไวในกรณีที่มีปญหาโดยแจงใหแกกลุมงาน
เทคโนโลยสีารสนเทศแกปญหาในเบือ้งตน ซึง่หากแกไข
ไมไดจะทำการตดิตอตรงมายงัทางผวูจิยั

ภาพที ่ 10 ผใูชงานในระบบบตัรควิ

ภาพที ่ 11 ผชูวยวจิยักำลงัตดิคมูอืการใชงานระบบบตัรควิ

2. กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ที่ให
ความสะดวกและจดัหาเครือ่งคอมพวิเตอรรวมถงึการบำรงุ
รกัษาระบบฯในระยะยาวใหมคีวามยัง่ยนื

3. ความพงึพอใจของผเูขารบับรกิารคอืผปูวยนอก
จำนวน 100 คนและผูใชงานระบบฯ/เจาหนาที่ของ
โรงพยาบาลจำนวน 50 คน จากแบบสอบถามพบวา

     1) การศกึษาความพงึพอใจในแตละดานของ
ผเูขารบัการบรกิารในภาพรวมพบวา คาเฉลีย่ความพงึพอใจ
ของผูเขารับการบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.39  มคีาสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากบั 0.642

     2) การศกึษาความพงึพอใจในแตละดานของ
ผูใชระบบในภาพรวมพบวา คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผูใชระบบอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30  มีคา
สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากบั 0.875



    

ปญหาและอปุสรรคในการทำวจิยั
1. สถานที่ทำวิจัยอยูหางไกลกับที่อยูของผูวิจัย

ทำใหการเดนิทางเปนไปอยางลำบาก
2. ผใูชระบบฯยงัไมคนุเคยกบัระบบคอมพวิเตอร

เนื่องจากผูชวยพยาบาลเปนคนในพื้นที่เพื่อสามารถเปน
ลามคยุภาษาทองถิน่ซกัประวตัผิปูวย

3. การจายไฟฟาใหกับเครื่องใชไฟฟาในจังหวัด
แมฮองสอนยังมีปญหาจึงทำใหการพัฒนาโปรแกรมและ
การตดิตัง้ระบบฯ เปนไปอยางลาชา

ขอเสนอแนะในการทำวจิยัครัง้ตอไป
1. ทางกลมุงานเทคโนโลยสีารสนเทศ โรงพยาบาล

แมสะเรยีงไดตอยอดความคดิโดยจะตอกบัวงจรไฟ LED
ขนาดใหญเพื่อใหคนไขไดมองเห็นเลขคิวของตนไดชัด
ขึ้นและตอเขากับระบบเสียงเรียกคิวคนไข

2. พัฒนาตอยอดโดยเปลี่ยนจากใชเครื่องไมโคร
คอมพวิเตอรเปนไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller)
ไดเชน Rasbery Pi เปนอุปกรณไมโครคอนโทรลเลอรที่
สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการไดเหมือนเครื่องไมโคร
คอมพวิเตอร เชน ระบบปฏบิตักิาร Linux Ubuntu

3. แกไขดดัแปลงเปนเสยีงเรยีกในแตละภาษาเพือ่
รองรบัประชาคมอาเซยีนได เชน ภาษาองักฤษ, ภาษาพมา,
ภาษาอนิโดนเีซยี ฯลฯ

4. พัฒนาเชื่อมตอระบบฐานขอมูลในการเรียกคิว
และดงึขอมลูอตัโนมตั ิโดยไมตองเสยีเวลาคยีเลขระเบยีน
หลักของคนไข

กติกิรรมประกาศ
การวจิยัครัง้นีไ้ดรบัทนุสนบัสนนุจากสถาบนัวจิยั

และพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม
ขอกราบขอบพระคุณนายแพทยวรัญู จำนง

ประสาทพร นายแพทยชำนาญการพิเศษ รักษาการใน
ตำแหนงผอูำนวยการโรงพยาบาลแมสะเรยีง ทีไ่ดอนญุาต
ใหเขาทำวจิยัทีโ่รงพยาบาล

ขอกราบขอบพระคณุนางอรอนงค คำไทย สาธารณ
สขุอำเภอเมอืงแมฮองสอน และวริชัศลิป พยาบาลวชิาชพี
ชำนาญการ หัวหนาพยาบาลโรงพยาบาลแมสะเรียง ที่
เมตตาประสานงานใหผวูจิยั ไดเขาไปทำวจิยัทีโ่รงพยาบาล
แมสะเรียง

ขอกราบขอบพระคณุนางรตันา สจีะแปง พยาบาล
วชิาชพีชำนาญการ หวัหนากลมุงานผปูวยนอก นางจติตมิา
รัตนโกศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนายชินโชติ
สุวิทย นักวิชาการคอมพิวเตอร โรงพยาบาลแมสะเรียง
ทีเ่มตตาใหความรวมมอืและอำนวยความสะดวกในการจดั
เกบ็ขอมลู และสนบัสนนุการทดสอบระบบฯ
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ในบทความนี ้ผเูขยีนขอนำเสนองานเขยีนแบบอานสบายๆ วาดวยหวัขอทีเ่ริม่เปนทีก่ลาวขาน เริม่มกีารทำวจิยั
มกีารนำมาพฒันาองคกรระยะหนึง่แลว นัน่คอืเรือ่งความสขุ (Happiness) ในสวนของมหาวทิยาลยัขอนแกนเอง ผเูขยีน
ไดเริ่มเอาแนวคิดเรื่องความสุข (Happiness)  โดยไดเริ่มชักชวนนักศึกษานำเอาแนวคิดนี้เอาไปพัฒนาผสมผสานกับ
Appreciative Inquiry (AI) ซึง่คอืแนวทางการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร (Action Research) ทีส่ามารถนำมาใชเปนระเบยีบวธิี
วจิยัขอ R2R และการวจิยัสถาบนัได  โดยในบทความนีผ้เูขยีนขอกลาวถงึ AI จากนัน้จะเปนการเลาถงึวธิคีดิเรือ่งความ
สุข จากนั้นจะสาธิตวิธีการวิจัยเรื่องความสุข โดยทำในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่เขาใจงาย
สามารถเอาไปประยกุตทำไดจรงิ และผเูขยีนขออนญุาตใชภาษางายๆ ในการนำเสนอ เริม่เลยนะครบั

ผมสอน Appreciative Inquiry (AI) ซึง่คอืกระบวนการคนหาสิง่ดีๆ  รวมกนั โดยเชือ่วาทกุสิง่ ทกุอยาง ทกุระบบ
ทกุคน มเีรือ่งราวดีๆ  ซอนเรนอยเูสมอ

ดอูะไรคลายๆ คดิบวกไหมครบั จรงิๆ แลว AI ตอยอดมาจากจติวทิยาบวก (Positive Psychology ) และในการ
สอน AI ทกุครัง้ ผมจะสอนพืน้ฐานทฤษฎ ี Positive Psychology ดวย กค็อืเลาใหฟงนัน่แหละ แตถามเีวลายาวหนอย

ผมกจ็ะสอนแบบ Workshop ครบั ผมกจ็ะประยกุต
หลกัของ Happy 8 หรอืความสขุแปดประการมาสอน
(หรอืบางครัง้เราเรยีกวา Happy Workplace)

หลกัการของ AI คอืเราเชือ่วาทกุคนมคีวามสขุ มี
เรื่องราวดีๆ ที่สามารถแบงปนกันได วิธีการของ
ผมไมไดเนนการเชญิ ผมูปีระสบการณความสขุ ใน
รปูแบบตางๆ มาบรรยายนะครบั ไมไดเอาวธิกีารของ
ใครจากภายนอกองคกรของผเูรยีนมาใช หากแตใช
วธิกีารถามคำถามแบบ AI เพือ่ดงึเรือ่งเลาความสขุทกุ
คนออกมา  แลวตอยอดเปนกจิกรรมทำตอไปเลย

Cr: http://www.smh.com.au/news/technology/biztech/google-named-
australias-best-place-to-work/2009/04/29/1240982266605.html

Happy 8 คอืความสขุแปดประการครบั ผมยกตวัอยางงายๆ เชน เรือ่ง Happy Money นีเ่ปนเรือ่งโลกแตก ทีห่ลาย
องคกรไมไดพดูถงึครบั บางโรงงานผมไปทำ AI Happy 8 กไ็ดเรือ่งครบั ตกใจคนงานจำนวนมาก มากจรงิๆ เปนเหยือ่
ของหนีน้อกระบบ ครบั พอถามวา ชวยเลาประสบการณทีด่ทีีส่ดุ ตอนทีค่ณุมาความสขุเกีย่วกบัเงนิ จะไดคำตอบเชน ใช
หนีห้มด ผมจะโยงตอ ใครเปนไอดอล  เรือ่งความสขุดานการเงนิ ในทีน่ัน้กม็กัจะมใีครสกัคน เชน มพีีห่วัหนาคนหนึง่
ในโรงงานทีผ่มไปมา ปรากฏวาเปนตวัอยางของคนสชูวีติ สามพีกิารทำงานไมได เปนหนีน้อกระบบ แลวใชหมด ผมก็
เชญิมาเลาครบั ปรากฏวา ขอโทษ พีแ่กเลายงักบัคนจบ MBA ดานการเงนิ (ผมจบสาขานีใ้นระดบัปรญิญาโท)

R2R Happiness
ดร.ภญิโญ รตันาพนัธ1ุ*

1อาจารยประจำ วทิยาลยับณัฑติศกึษาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแกน
*Correspondent author: rpinyo@kku.ac.th



    

Cr: http://lolitationgson.wordpress.com/2010/04/11/
blog-post-15/

"มนัตองแบงหนี ้ตองไปเจรจา เอาตรงนีไ้ปใชตรงนี.้..." ทีส่ดุ
เรากเ็ชญิไอดอลทานนีเ้ปน "ปราชญโรงงานดานการเงนิ" ใหเขาเปน
คนใหคำปรกึษาเพือ่นๆ ทีต่ดิหนีอ้ยู

ลาสดุประทบัใจมากๆ สอนป.โท MBA  มนีกัศกึษาทานหนึง่
มีคุณพอคุณแมเปนชาวนา ผมไมแปลกใจวาทำไมจึงมีลูกที่เรียน
MBA ได เขาเลาวา "คณุแมดมีากคะ พอทำนาไดแลว แมจะขอตงัค
พอสวนหนึง่ หกัไวเลย แลวขึน้รถมากรงุเทพ เพือ่ซือ้ทองเกบ็ไว"

เอาแคความรเูรือ่งการเงนิ ทีท่ำใหคนในองคกรมคีวามสขุ มนั
ม ีแตมเีปนจดุๆ เปนคนๆ ทีถ่าเราดงึออกมาไดแลวจะเปนตวัอยางที่
ดสีำหรบัคนในเศรษฐานะนัน้ บรบทนัน้ ทัง้หนีน้อกระบบ และการ
สรางตวั แบบชาวบานๆทีบ่อกจรงิๆ วาตำรา MBA การเงนิไมมปีรากฏ
ครบั และถาคนในองคกรแกปญหา หรอืมทีางออกเรือ่งการเงนิ เอา
แคเรื่องเดียวนี่แหละ เราจะสามารถทำอะไรไดอีกเยอะ เพราะ
คนจะมสีขุภาพจติดเียีย่ม ไมงัน้ คณุจะไดคนสตแิตกเตม็โรงงาน มา
ทำงานก็จินตนาการเอาเองวามันจะไปไกลแคไหน ใครจะมีใจมา
เพิม่ผลผลติใหคณุ และของอยางนีเ้ปนอะไรที ่"บงัตา" องคกรอยคูรบั

เปนอยางทีว่ชิา AI วาไว ทกุคนไมวาจะอยใูนระดบัเศรษฐานะใด ลวนมเีรือ่งราวดีๆ  ซอนเรนอย ูเรือ่งราวตางๆ
ลวนสามารถสรางแรงบนัดาลใจ ใหเกดิการเปลีย่นแปลงได

นีแ่ค Happy Money ครบั มาดเูรือ่ง Happy Soul หรอืเรือ่งความสขุดานจติวญิญาณ ถาจะถามแบบ AI เรากถ็ามวา
"ลองนกึถงึประสบการณทีท่ำใหเราเบกิบาน มคีวามสขุ ประมาณอิม่บญุ"   ใหเลามาหนึง่เหตกุารณ เชนผมเจอพีท่าน
หนึง่จบวศิวะจฬุา ไมเคยเลย ตัง้แตรจูกักนั วาพีจ่ะสนใจศาสนา วนัหนึง่พีแ่กกม็าบอกวา "ผมไปฝกเปนครสูมาธ ิไปฝก
อยหูกเดอืน ทกุวนั" ผมถงึอาปากคาง เพราะวาไมนาเชือ่ อยางพีเ่หรอไปนัง่สมาธ ิทีส่ดุกเ็ขาใจ "มวีนัหนึง่ผมไปวดั ไป
ทำบญุ หลวงพอกช็วนไปฝกสมาธ ิ(โครงการหลวงพอวริยิงัค).. นัง้ทกุเยน็ พีก่บ็อกหลวงพอวา ผมไมวางๆ ผมเปนอาจารย
มงีานเยอะ" หลวงพอกย็ิม้แลวตอบทานพีว่า "ไมวาง กไ็มวาง"..... โอโห ภญิโญ ผมคดิไดเลย... แลวพีท่านกเ็ปลีย่นไป
เปนคนทีน่าเคารพ เปนครทูางธรรมของผมได  ตอนหลงัผมใชวลเีดด็นีไ้ปพดู กเ็ขาทาครบัหลายคนไดคดิเรือ่งการแบง
เวลาใหจติวญิญาณของตวัเองได

เพื่อนรักคนหนึ่งของผม  ขณะที่ผมกำลัง
โลดแลนอยใูนวงการ  OD ทำ AI ระเบดิเถดิเทงิ มคีนเชญิ
แหลก วันหนึ่งเรานั่งคุยกัน เพื่อนที่เขาวัดก็มาเปรยกับผม
"ภิญโญ.. แนใจเหรอวาชาติหนาจะไดเกิดเปนมนุษยอีก."
ผมฟงแลวขนลุก เมื่อปที่แลวผมเลยไปบวชอยูสามเดือน
นีห่ละครบั

Cr: http://www.cleaus.com/spirituality/

คณุพอมปีญหาทางจติ อาจารยจะชวยไดยงัไง... เกนิทีว่ชิาผมจะชวยได คณุอยแูถวไหน กแ็ถวสงิหบรุ ีกว็ดัปาอมัพวนั
ไง หาหลวงพอจรญั แลวกเ็ลยฝากเพือ่นทีเ่คยไปพาไปเลย ผมบอกเจาบางครัง้ มอีะไรทีม่องไมเหน็เชนโรคกรรม ทีค่วามรู

สำหรบัพนกังาน กม็หีลายแบบ บางคนมคีวาม
สขุทีไ่ดพาครอบครวั ไปทำบญุดวยกนั   บางคนถงึกบัไมมี
เลยนึกไมออก ลองใหเขาเลาปรากฏวาสามีฝรั่งเปนมะเร็ง



การพฒันาระบบบตัรควิตนทนุต่ำโดยประยกุตใช Open Source Software
กรณศีกึษา: โรงพยาบาลแมสะเรยีง

สมยัใหมจดัการไมได บางทไีปหาพระทานอาจชวยแบงเบา ใหใจเรามคีวาม
สดชืน่ไปอกีแบบได และอาจคนพบหนทางใหมในชวีติได

Happy Body ครบั เรือ่งความสขุเรือ่งสขุภาพรางกาย กบ็อกใหเขาลอง
เลาเหตุการณที่ทำใหเขามีความสดชื่น รางกายแข็งแรง แถมถามถึง Idol
ไอดอล ของเขาดวย (บางครั้งใหเลาเรื่องเขาเองนึกไมออก ผมเลยใหนึกถึง
Idol คนทีเ่ปนแบบอยางตอเขาในเรือ่งนัน้ๆ)

สำหรบัผมเองผมนกึถงึ Idol คนหนึง่ ทีโ่รงงานในนครสวรรค ทีเ่คย
สขุภาพแยมากๆ แตตอมาเหน็คนเลนฮลูาฮปู เลยเอามาเลนบาง 10 นาทกีอน
เขาทำงานในสายการผลิต และหลังเลิกงานปรากฏวา สุขภาพดีสุดๆ ไปเลย
พอฟงเรือ่งเลาเสรจ็ ผมกถ็ามวาในหองชอบเรือ่งของใครทีส่ดุ จำนวนมากชอบ

Cr: Sook Magazine

 Cr: http://www.flickriver.com/
photos/tags/hulahoop/interesting/

เรือ่งของพีท่านนี ้มารวมตวักนัฮลูาฮสูบินาทไีหม กเ็กดิกลมุฮลูาฮปูขึน้มา
เอาหละ วันนี้ผมพอสาม Happy กอน วาจะเขียนตออีกสองสามตอน จะไดวา Happy ทั้งหมด รวมทั้งจะ

ครอบคลมุถงึทฤษฎ ีPositive Psychology ทีผ่มไดเชือ่มโยงเขากบั การทำ Happy 8 Workhop แบบ AI ดวยครบั
การทำกจิกรรม AI Happy 8 สรปุแลวเราเอาแนวคดิ Happy 8 เปนตวัตัง้จากนัน้อาจารยกบัลกูศษิยชวยกนัเลา

ความสขุในแงมมุตางๆ ไปทีล่ะ Happy โดยแบงเปนกลมุ เมือ่เขาเลาประสบการคทีด่ทีีส่ดุในแตละ Happy แลว ผมจะ
บอกใหเขาเลอืกตวัแทน ออกมาแบงปนเรือ่งเลาของความสขุ Happy นัน้ จากนัน้พอเปนโครงการ OD จรงิๆ กจ็ะให
เลือกความสุขที่ไดเจอระหวางการคุยกันไปขยายผล ในระดับครอบครัวบาง ในที่ทำงานบาน โดยนัดมาคุยกัน และ
นำเสนอตอทีป่ระชมุในระยะเวลาตอมาอาจสกัเดอืนหนึง่

ทัง้หมดนีม้วีตัถปุระสงคหลกัคอืเปนการวางพืน้ฐานการสอน AI ของผม ในแบบภาคปฏบิตั ิคอืใหสมัผสัความ
สขุจรงิๆ เลย ลองขยายความสขุจรงิๆ มกีจิกรรมจรงิๆ
ขณะเดยีวกนักส็อดแทรกความรดูาน Positive Psychology
แถมธรรมะไปดวย ใครเขา Workshop นี้จะรูจักเพื่อน
พี ่นองในองคกรมากขึน้ วาเขามวีถิชีวีติอยางไร และถา
เอาทำดานการบริหารธุรกิจ การตลาด จะทำใหคุณ
คนพบวิถีชีวิต (Lifestyle ไลฟสไตล) ซึ่งเปนพื้นฐาน
สำคญัของการตลาด การสรางโอกาสดานธรุกจิ เรยีกวา
ทำไดทุกบริบท แตที่สำคัญจะเปน Workshop ที่ทำให
คนรจูกัตวัเองมากขึน้ พรอมเหน็ทางออกในปญหาทีไ่ม
คอยมใีครพดูครบั

สุดทาย เนื่องจากผมคนพบวา Appreciative
Inquiry เปนตวัชวยอยางมากๆ ในการดงึเรือ่งราวดีๆ ออก
มา ผมเลยอยากม ีHappy ที ่9 คอื Happy Appreciative
Inquiry คอืทำ AI ใหเปนครบั ซึง่จะเปนตวัเสรมิใหเกดิ
สขุไดอยางด ีดวยการดงึศกัยภาพของ สิง่ทีม่อีย ูAI จงึ
เปน Happy ที ่9 ไดครบั

ออ สำหรบัแนวคดิ Happy 8 มคีนทำเปน Poster
สวยงามมากๆ ครบั ผมเจอใน Facebook



สถานที่สงบทความ
กองบรหิารงานวจิยั มหาวทิยาลยัขอนแกน สำนกังานอธกิารบด ีอาคาร 2 ชัน้ 2  มหาวทิยาลยัขอนแกน
123 ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน 40002
หมายเลขโทรศพัท/โทรสาร  (043) -  203177

หรอืสงไฟลตนฉบบั พรอมทัง้กรอกขอมลูลงในแบบนำสงบทความเพือ่พจิารณาตพีมิพลงวารสารวจิยัสถาบนั
มข.  แนบมากบัจดหมายอเิลก็ทรอนกิส สมคัรไดที ่www.irj.kku.ac.th
สอบถามเพิม่เตมิที ่: รชัน ี  รงุวงษ  โทร.089-7131387, คณุสณุษิา แสงเหลา โทร. 084-6426702
สามารถดาวนโหลดแบบนำสงบทความไดที ่http://irj.kku.ac.th (หมวดวารสารวจิยัสถาบนั มข.)
หากบทความของทานผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer review) และไดรับการตีพิมพลงวารสารแลว
ผสูงบทความจะไดรบัเลมวารสารทีบ่ทความนัน้ลงตพีมิพ จำนวน 2 เลม

ประเภทของบทความที่รับพิจารณาลงตีพิมพ
1. บทความวิจัย ประกอบดวย บทคัดยอ บทนำ วัตถุประสงคของการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย

สรปุและอภปิรายผล กติตกิรรมประกาศ (ถาม)ี และเอกสารอางองิ
2. บทความวชิาการ ประกอบดวย บทคดัยอ บทนำ เนือ้หา บทสรปุ และเอกสารอางองิ

การเตรียมบทความตีพิมพวาสารวิจัยสถาบัน มข
1. การจดัพมิพในหนากระดาษขนาดเอ 4 หนาเดยีว 1 คอลมัน และใสหมายเลขบรรทดัโดยใหเริม่ตนใหมใน

แตละหนา ความยาวของบทความไมเกนิ 15 หนา
2. ระยะขอบของหนากระดาษเวนระยะ หนา - หลงั 2 ซม.
3. ตวัอกัษรใช Angsana New 15 สำหรบัภาษาไทย และ Times New Roman 10 สำหรบัภาษาองักฤษ
4. ชือ่เรือ่งภาษาไทย ใหพมิพชดิขอบซายของหนากระดาษดวยอกัษรตวัหนาขนาด 17 พอยต ชือ่เรือ่งภาษา

องักฤษใหพมิพชดิขอบซายของหนากระดาษดวยอกัษรตวัหนาขนาด 12 พอยต
5. ชือ่ผนูพินธทกุคน และหนวยงานทีส่งักดั (ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) และอเีมลของผนูพินธทีน่ำสง

บทความ
6. บทคดัยอภาษาไทย และบทคดัยอภาษาองักฤษ บรรทดัแรกจดัยอหนา และมคีวามยาวไมเกนิ 18 บรรทดั
7. คำสำคญั เปนคำสำคญัในบทความ ไมเกนิ 5 คำ
8. การเขยีนคำศพัท ใชศพัทบญัญตัขิองราชบณัฑติยสถาน
9. กติตกิรรมประกาศ (ถาม)ี เปนกติตกิรรมประกาศทนุสนบัสนนุการวจิยั
10. ภาพและตาราง  พมิพชดิซายหนากระดาษ สำหรบัตาราง ใชคำวาตารางที ่ตอดวยหมายเลขตาราง ตามดวย

คำอธบิายตาราง จดัวางอยดูานบนเหนอืตาราง ในกรณทีีเ่ปนการทบทวนวรรณกรรม หรอื บทความวชิาการ
ใหบอกแหลงที่มาของตาราง โดยพิมพบอกไวใตตาราง เชน เดียวกันกับการอธิบายตัวยอที่ใชในตาราง
สวนภาพ ใหใชคำวาภาพที ่ตอดวยหมายเลขภาพ ตามดวยคำอธบิายภาพ จดัวางอยดูานลางใตภาพ

รายละเอียดประกอบการจัดสงบทความวิจัยสถาบัน



11. การอางองิแทรกในเนือ้หาของบทความ ใชแบบตวัเลข เชน ญาณ ีและคณะ (9) ไดเสนอรปูแบบ....... หรอื
ระบบในการจดัเกบ็เอกสาร……………….(1-3, 7, 15) เปนตน

12. การเขยีนเอกสารอางองิทายบทความ เอกสารอางองิทายบทความตองเปนเอกสารทีม่กีารอางองิในเนือ้หา
ของบทความ โดยจดัพมิพชดิขอบซายของหนากระดาษเรยีงลำดบัตามลำดบัหมายเลขเอกสารอางองิทีไ่ด
อางอิงในเนื้อหาของบทความ  และใชรูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงเชนเดียวกันกับ วารสารวิจัย มข.
http://resjournal.kku.ac.th
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บทคัดยอ
ความมุงหมายของการวิจัยนี้คือ  เพื่อศึกษาความสำรวจความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี

คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคามตอการใหบรกิารงานวชิาการระดบัปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม กลมุตวัอยางในการวจิยัไดแก นสิติระดบัปรญิญาตร ีจำนวนทัง้สิน้ 712 คน ไดมาโดยการ
สมุอยางงาย และการกำหนดขนาดของกลมุตวัอยาง  เครือ่งมอืทีใ่ชในการเกบ็รวบรวมขอมลู ไดแก แบบสอบถาม ซึง่มี
คาความเชือ่มัน่เทากบั 0.96 ผลการวจิยัปรากฏดงันี้ จากกลมุตวัอยางนสิติ  ในระดบัปรญิญาตร ีทัง้หมด 712 คน เปนเพศ
ชายรอยละ 82.3 และเพศหญงิรอยละ 17.7 งานทีม่ารบับรกิารมากทีส่ดุจะเปนเรือ่งของการยืน่แบบฟอรมคำรองตางๆ คดิ
เปนรอยละ 62.8 นสิติมคีวามพงึพอใจตอการใหบรกิารงานวชิาการ คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม โดย
ภาพรวมมคีวามพงึพอใจอยใูนระดบัมาก คาเฉลีย่อยทูี ่3.92  โดยมคีาเบีย่งเบนมาตรฐานคอื 0.77 เมือ่พจิารณาเปนราย
ดาน พบวา ดานสถานทีใ่หบรกิาร ดานขอมลูทีไ่ดรบัจากการใหบรกิาร ดานตดิตอสือ่สาร-ประสานงานในการใหบรกิาร
ดานคณุภาพของผใูหบรกิาร และดานบคุลกิภาพของผใูหบรกิาร มคีาเฉลีย่ความพงึพอใจอยทูี่ 3.84, 3.96, 3.90, 3.92 และ
4.00 ตามลำดบั ซึง่อยใูนระดบัมากทกุดาน ในสวนของขอเสนอแนะเพือ่ใหงานบรกิารวชิาการมปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้
พบวานสิติกลมุตวัอยางตองการให มรีะบบบตัรควิ เพิม่จำนวนเจาหนาทีใ่นชวงเวลาเปดภาคการศกึษา จดัหาโตะ เกาอี้
และมเีครือ่งคอมพวิเตอรไวทีจ่ดุบรกิารวชิาการ  ขอมลูทีไ่ดรบัจากงานวจิยัสามารถใชเปนแนวทางในการพฒันาการบรกิาร
งานวชิาการระดบัปรญิญาตร ี ของคณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคามไดตอไป

คำสำคญั : ความพงึพอใจ, การใหบรกิาร, งานวชิาการ, คณะวศิวกรรมศาสตร, มหาวทิยาลยัมหาสารคาม



    

Abstract
The objective of this research is to study the satisfaction of undergraduate student on the academic service, faculty of
engineering, Mahasarakham University. The 712 samples were randomly and simply collected from entire population.
The size of sample and representativeness followed the Krejcie and Morgan’s table. Questionnaire was used as a tool
to collect the data with 96% of confidence. From the research found that the samples composed of 82.3% of male-
student and 17.7% of female-student. The most routine job in servicing is the receiving the several types of petitions
which could be calculated to be 62.8 percent. Samples satisfied on the service of the academic service, faculty of
engineering, Mahasarakham University in the high level with the average score of 3.92 and the standard deviation of
0.77. From separating consideration, it was found that the satisfaction score of location, information, communication,
quality of service, and personality were 3.84, 3.96, 3.90, 3.92, and 4.00, respectively which could be ranked at the high
level. For the suggestion part in the questionnaire which asking about the ways to develop the service, it was found that
the samples need to have the queue card system, increase the number of officer during the semester, service table and
chair and computer system to serve high volume of student. The research data could be used as development path to
increase the quality of service for academic service, faculty of engineering, Mahasarakham University in the near
future.

Key Words: Satisfaction, Service, Academic service, Faculty of Engineering, Mahasarakham University

บทนำ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดำเนนิการเปดหลกัสตูรการเรยีนการสอนในระดบัปรญิญา
ตร ีรวมทัง้สิน้ 7 หลกัสตูร ทกุหลกัสตูรอยภูายใตการบรหิาร
จดัการของสำนกัวชิาวศิวกรรมศาสตร โดยมงีานวชิาการ
ระดับปริญญาตรี เปนหนวยงานสนับสนุนการเรียนการ
สอน และการบรหิารจดัการ ภารกจิของงานวชิาการระดบั
ปรญิญาตร ีสามารถจำแนกไดเปน 4 ภารกจิหลกั ภารกจิแรก
คอื งานหลกัสตูรซึง่ประกอบดวยการตดิตามและจดัทำแบบ
มคอ.  รบัรองหลกัสตูรเพือ่รบัรองใบประกอบวชิาชพีวศิวกร
งานประเมนิผลหลกัสตูร จดัทำแผนการรบันสิติ แนะแนว
การศกึษา  งานคดัเลอืกบคุคลเขาศกึษาตอ จดัทำปฏทินิการ
ศกึษา จดัทำฐานขอมลูนสิติ/ทะเบยีนนสิติ เปนตน ภารกจิ
สวนที่ 2 คอื งานจดัการการเรยีนการสอน เชน จดัตาราง
เรียนตารางสอน ตรวจสอบปริญญานิพนธ วิเคราะหจัด
ทำขอมลูนสิติ รวบรวมเอกสารผลการเรยีนการสอน เบกิคา
ตอบแทนการสอน จดัฝกงานนสิติ ภารกจิที ่3 คอื การจดั

ทำโครงการตางๆ และภารกจิสดุทายคอื งานบรกิาร และการ
ประชาสมัพนัธขอมลู ซึง่ในภารกจิสวนนี ้เกีย่วของกบัการ
ใหคำปรกึษานสิติ จดัทำคำสัง่หรอืประกาศทีเ่กีย่วของและ
ประชาสัมพันธ จากภารกิจเหลานี้จะเห็นวาการจัดการ
เรียนการสอนจะบริหารจัดการโดยรวมศูนยกลางอยูที่
สำนกัวชิาฯ และงานวชิาการ  ขอดคีอืมกีารบรหิารจดัการ
และรวบรวมขอมลูอยทูีจ่ดุเดยีว ทำใหการทำงานรวดเรว็ แต
ขอเสยีคอืงานวชิาการมภีารกจิมากจนเกนิไปเมือ่เทยีบกบั
จำนวนบุคลากรในหนวยงาน แมวาจะมีความพยายาม
จดัการงานออกเปนสวนๆ แตปญหาทีเ่กดิขึน้ มกัเกีย่วของ
กบังานดานการบรกิาร กลาวคอื ในชวงทีม่นีสิติมาตดิตอ
ขอรบับรกิารจำนวนมาก เชนในชวงเปดภาคการศกึษา นสิติ
ตองรอรบับรกิารเปนเวลานาน และไมสามารถกำหนดเวลา
ทีน่สิติ แตละคนตองรอได  และบางครัง้เมือ่มงีานหลายดาน
เขามาพรอมกัน การจัดทำขอมูลหรือโครงการตางๆ เกิด
ความผดิพลาด เชน การจดัการตารางเรยีนตารางสอน การ
ประชาสมัพนัธขอมลู เปนตน
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เนื่องดวยงานวิชาการที่เปนหนวยสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนมีความสำคัญอยางยิ่งตอการดำเนิน
การจัดการเรียนการสอน ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในหนวย
งานยอมสงผลกระทบทั้งทางตรง และทางออมตอการ
บริหารจัดการเรียนการสอนซึ่งเปนหัวใจสำคัญของ
คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม หากงาน
วิชาการขาดประสิทธิภาพแลว ยอมสงผลกระทบตอการ
จัดการเรียนการสอนโดยตรงกับนิสิต และคณาจารย
ตลอดจนสงผลตอเนือ่งในภาพรวมทัง้คณะฯ และจากการ
สบืคนขอมลูการดำเนนิงานของหนวยสนบัสนนุการเรยีน
การสอนทีผ่านมาพบวา  ยงัไมมกีารทำวจิยัเพือ่สำรวจความ
พงึพอใจของนสิติทีม่ารบับรกิารอยางจรงิจงั

ดังนั้น เพื่อใหสามารถปรับปรุง และพัฒนางาน
วชิาการใหมปีระสทิธภิาพ ผวูจิยัซึง่ทำงานอยใูนสวนงาน
วิชาการระดับปริญญาตรี จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาความพึง
พอใจของนสิติระดบัปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ใน
การศกึษาความพงึพอใจนีจ้ะทำการศกึษาทัง้หมดหาดานซึง่
ครอบคลมุการบรกิาร กลาวคอื สถานที ่ขอมลูทีไ่ดรบัจากการ
ใหบรกิาร  การตดิตอสือ่สาร-ประสานงานในการใหบรกิาร
คณุภาพของผใูหบรกิาร และบคุลกิภาพของผใูหบรกิาร ใน
การศกึษาและเกบ็ขอมลูผวูจิยัเลอืกใชแบบสอบถามมาตรา
สวนประมาณคา (Likert Five Rating Scales) คอื มากทีส่ดุ
มาก ปานกลาง นอย และนอยทีส่ดุ แบบสอบถามมาตรา
สวนประมาณคา(1,2,3 ) จากการศกึษางานวจิยัพบวาการ
เลอืกใชแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาสามารถวดัสิง่
ทีเ่ปนนามธรรม ดวยการดดัแปลงปรมิาณเชงิเปรยีบเทยีบ
ออกมาเปนตัวเลขไดโดยตรง นอกจากนี้ยังมีสวนที่
สัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เปนที่คาด
หวังวาขอมูลที่ไดจากงานวิจัยนี้สามารถนำมาใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการใหมี
ประสทิธภิาพ และมคีณุภาพมากยิง่ขึน้ตอไป

วตัถปุระสงค
เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนสิติระดบัปรญิญาตรี

ตอการใหบรกิารงานวชิาการระดบัปรญิญาตร ี คณะวศิวกรรมศาสตร
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

วธิดีำเนนิการวจิยั
ในการดำเนนิงานสามารถแบงไดเปน 5 ขัน้ตอนคอื

การกำหนดประชากร และการเลอืกกลมุตวัอยาง การสราง
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวม
ขอมลู การวเิคราะหขอมลูโดยใชวธิทีางสถติิ ในงานวจิยันี้
ไ ด กำหนดประชากร เปนนิสิ ต ระดับปริญญาตรี
คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ตัง้แต ชัน้
ปที ่1 ถงึ ชัน้ปที่  4 (รหสั 52 ถงึ รหสั 55) โดยรบัเขาดวย
ระบบปกต ิระบบพเิศษ และระบบพเิศษ (เทยีบเขา) รวม
จำนวนทัง้สิน้ 1,344  คน

จากการกำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง
สำเรจ็รปูของเครจซี ่และมอรแกน(4 )  พบวากลมุตวัอยาง
ทีใ่ชในการวจิยันีค้อื นสิติระดบัปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรม
ศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ตัง้แต ชัน้ปที ่1 ถงึ ชัน้
ปที4่ (รหสั 52 ถงึ  รหสั 55) โดยรบัเขาดวยระบบปกต ิระบบ
พิเศษ และระบบพิเศษ(เทียบเขา) รวมจำนวนทั้งสิ้น 712
คน ในการสรางเครือ่งมอืทีใ่ชในการเกบ็รวบรวมขอมลู  อยู
ในรปูแบบสอบถาม ซึง่แบบสอบถามประกอบดวย 3 สวน
คอืสวนที ่1    เปนขอมลูทัว่ไปเกีย่วกบัผตูอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนิสิต
มาตราสวนแบบประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดบั ของลิ
เคริท (Likert Five Rating Scales) คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง นอย และ นอยที่สุด โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย
ตัง้แต 4.51 ถงึ 5.00 หมายถงึ  ระดบัความพงึพอใจ มากที่
สุด, ระดบัคะแนนเฉลีย่ 3.51 ถงึ 4.50 หมายถงึ ระดบัความ
พงึพอใจ มาก, ระดบัคะแนนเฉลีย่ 2.51 ถงึ 3.50 หมายถงึ
ระดบัความพงึพอใจปานกลาง, ระดบัคะแนนเฉลีย่ 1.51 ถงึ
2.50 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจ นอย และระดบัคะแนน
เฉลีย่ 1.00 ถงึ 1.50 หมายถงึ ระดบัความ พงึพอใจ นอยที่
สดุ (5,6)   และสวนที ่3 เปนแบบสอบถามปลายเปดวดัความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมของนิสิตในการสราง
เครื่องมือนี้ไดมีการหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
โดยทดลองใชแบบสอบถามจำนวน 50 ฉบับ สอบถาม
ขอมูลและหาคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยการหาคา
สมัประสทิธิแ์อลฟา (7)  ไดคาความเชือ่มัน่เทากบั .96 แบบ
สอบถามนี้มีการศึกษาขอมูล 5 ดานกลาวคือ ดานที่หนึ่ง



    

สถานทีใ่หบรกิาร สอบถามเรือ่งความเหมาะสมของสถาน
ที่ใหบริการความสะดวกของเคานเตอรสำหรับติดตองาน
วชิาการ ความเปนสดัสวน ระเบยีบ สะอาด แสงสวาง ของ
สถานที่ ความเหมาะสมของการจัดบริเวณที่เขียนคำรอง
ความชัดเจนของปายบอกสถานที่ เหมาะสมเรื่องที่นั่ง
สำหรับใหบริการผูมาขอรับบริการ ความพรอมของแบบ
ฟอรมการใหบรกิาร ดานทีส่องคอืขอมลูทีไ่ดรบัจากการให
บริการ มีการสำรวจความพอใจในเรื่อง แจงปฏิทินการ
ศกึษาลวงหนา ความเปนปจจบุนัของขอมลูทีไ่ดรบับรกิาร
ความถกูตองชดัเจนของขอมลูขาวสาร การใหบรกิารในการ
ตอบขอซกัถาม การใหขอมลูใหคำปรกึษา ใหคำแนะนำที่
ไดรบับรกิาร และความเพยีงพอของขอมลูทีไ่ดรบับรกิาร
ในดานที่สามการติดตอสื่อสาร-ประสานงานในการให
บรกิาร มรีายละเอยีดในแบบสอบถามคอื  คอื  ความพอใจ
ในการแจงประชาสมัพนัธเรือ่งตางๆ โดยผานเวบ็ไซตหรอื
ปายประชาสัมพันธ ความพอใจในความชัดเจนของการ
ประชาสมัพนัธขัน้ตอนในการใหบรกิาร ความพอใจความ
ชัดเจนและเขาใจงายของขาว ประกาศ  ปฏิทินการศึกษา
และใหขอเสนอแนะ และความพอใจของประสานงานกบั
หนวยงานทีเ่กีย่วของ ดานทีส่ีค่ณุภาพของผใูหบรกิาร ได
สอบถามความพึงพอใจเรื่องการใหบริการที่ตรงตอเวลา
สม่ำเสมอ การจดัลำดบักอน-หลงั การบรกิารอยางเสมอภาค
ความถกูตอง ชดัเจน รวดเรว็ในการใหบรกิาร ความรคูวาม
สามารถของเจาหนาที ่การไดรบัการบรกิารทีส่อดคลองและ
ตรงตามความตองการ ความยดืหยนุ รบัฟงขอมลู และความ
คดิเหน็จากผมูาขอรบับรกิาร  และการใหบรกิารในสวนอืน่
ที่ไมเกี่ยวของกับงานตนได และดานที่หาคือบุคลิกภาพ
ของผใูหบรกิาร ไดแก การสอบถามความพงึพอใจในดาน
การควบคมุอารมณในการใหบรกิารของเจาหนาที ่ ความนา
เชือ่ถอืและความเปนมอือาชพีของเจาหนาที ่ความเปนกนัเอง
มมีนษุยสมัพนัธ  ความสภุาพ เรยีบรอย น้ำเสยีงเหมาะสมใน
การใหบริการ ความสนใจและเอาใจใสและเต็มใจในการ

ใหบรกิาร  ความกระตอืรอืรน ความอดทน มงุมัน่ในการให
บรกิาร การใหเกยีรตติอผมูารบับรกิาร ความเหมาะสมใน
การแตงกายของผูใหบริการในขั้นตอนการเก็บรวบรวม
ขอมลู  ผวูจิยัไดเกบ็รวบรวมขอมลู จากการแจกแบบสอบ
ถามและสมัภาษณดวยตนเองกบักลมุตวัอยาง ขัน้ตอนสดุ
ทายคือการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติ การวิเคราะห
ขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป SPSS โดย
วเิคราะหคาเฉลีย่ คาความถี ่ คารอยละ  และสวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน อีกทั้งยังหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
โดยวธิคีาสมัประสทิธิ ์แอลฟา

ผลการวจิยั
จากการเก็บขอมูลเรื่อง ความพึงพอใจของนิสิต

ระดบัปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ตอการใหบรกิาร
สวนของงานวชิาการ คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม โดยใชแบบสอบถามที่ประกอบดวย ดาน
สถานทีใ่หบรกิาร ดานขอมลูทีไ่ดรบัจากการใหบรกิาร  ดาน
ตดิตอสือ่สาร-ประสานงานในการใหบรกิาร  ดานคณุภาพ
ของผูใหบริการและดานบุคลิกภาพของผูใหบริการ
โดยกลมุตวัอยางทีใ่ชในการวจิยันีค้อื นสิติระดบัปรญิญาตรี
คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ตัง้แต ชัน้
ปที ่1 ถงึ ชัน้ปที่4 (รหสั 52 ถึง รหสั 55) โดยรบัเขาดวย
ระบบปกติ ระบบพิเศษ และระบบพิเศษ(เทียบเขา) รวม
จำนวนทัง้สิน้ 712 คน  ผตูอบแบบสอบถาม เปนเพศชาย
รอยละ 82.3  และเพศหญงิรอยละ 17.7 ซึง่เปนนสิติชัน้ปที่
1 ระบบปกตริอยละ 51.5 หวัขอทีน่สิติมารบับรกิารมากทีส่ดุ
คอืการยืน่คำรอง ลงทะเบยีนเรยีน สำรองทีน่ัง่ คดิเปนรอย
ละ 62.8 เปนเวลาราชการชวงเวลาตัง้แต 08.30-12.00 น. รอย
ละ 66.7 สามารถแสดงผลการดำเนินงาน  ตารางสรุป
ภาพรวมการสำรวจความพงึพอใจได ดงัตารางที ่1



 ความพงึพอใจของนสิติระดบัปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ตอการใหบรกิารสวนของงานวชิาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตารางที ่1 คาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของความพงึพอใจของนสิติระดบัปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ตอ
การใหบรกิารสวนของงานวชิาการ คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

ความพึงพอใจของนิสิต ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ตอการ
ใหบริการสวนของงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร                              
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

x  S.D. ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
ดานสถานที่ใหบริการ 
     สถานที่ใหบริการอยูในบริเวณที่มีความเหมาะสม 
     เคานเตอรสําหรับติดตองานวิชาการ เขาถึงสะดวก  
     การจัดสถานที่ภายในเปนสัดสวน เปนระเบียบ สะอาด 
     สถานที่มีแสงสวางเพียงพอ 
     บริเวณที่เขียนคํารองมีความเหมาะสม 
     มีความชัดเจนของปายบอกสถานที่ 
     ความพรอมของแบบฟอรมการใหบริการ 
     มีที่นั่ง ใหบริการที่เหมาะสมสําหรับผูมาขอรับบริการ 
รวมคาเฉลี่ยความพึงพอใจดานสถานที่ใหบริการ 

 
 3.30 
3.93 
3.94 
3.94 
3.64 
3.99 
4.13 
3.87 
3.84 

 
1.01 
0.78 
0.79 
0.77 
0.97 
0.70 
0.67 
0.83 
0.82 

 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ดานขอมูลท่ีไดรับจากการใหบริการ 
       มีการแจงปฏิทินการศึกษาลวงหนา 
        ขอมูลที่ไดรับบริการมีความเปนปจจุบัน 
        ขอมูลขาวสารมีความถูกตองชัดเจน 
        ความถูกตอง ชัดเจนของขอมูลขาวสารที่ไดรับบริการ 
        การใหบริการในการตอบขอซักถาม 
        การใหขอมูล ใหคําปรึกษา ใหคําแนะนําที่ไดรับบริการ  
        ความเพียงพอของขอมูลที่ไดรับบริการ 
รวมคาเฉลี่ยความพึงพอใจดานขอมูลท่ีไดรับจากการใหบริการ 

 
3.83 
3.96 
3.96 
4.00 
3.96 
4.02 
3.98 
3.96 

 
0.80 
0.70 
0.73 
0.72 
0.72 
0.76 
0.75 
0.74 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ดานติดตอสื่อสาร-ประสานงานในการใหบริการ   
      การแจงประชาสัมพันธเรื่องตางๆ ผานเว็บไซต 
      การแจงประชาสัมพันธเรื่องตางๆ ผานบอรด 
      การประชาสัมพันธขั้นตอนในการใหบริการมีความชัดเจนและ  
      งายตอการปฏิบัติ 
      การแจงขาวเกี่ยวกับงานวิชาการโดยใชสื่อที่หลากหลายเปนขั้นตอน  
      ขอความชัดเจนและเขาใจงายของขาว / ประกาศ / ปฏิทินการศึกษา  
      ใหขอเสนอแนะ และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหผู 
      มารับบริการ 
รวมคาเฉลี่ยความพึงพอใจดานติดตอสื่อสาร-ประสานงานในการใหบริการ   

 
3.84 
3.94 
3.96 

 
3.87 
3.97 
0.81 

 
3.90 

 
0.85 
0.79 
0.70 

 
0.76 
0.66 
0.69 

 
0.74 

 
มาก 
มาก 
มาก 
 
มาก 
มาก 
มาก 
 
มาก 



    

ตารางที ่1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ตอการใหบรกิารสวนของงานวชิาการ คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ตอ)

ความพึงพอใจของนิสิต ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ตอการ
ใหบริการสวนของงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร                              
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

x  S.D. ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
ดานคุณภาพของผูใหบริการ   
     การใหบริการที่ตรงตอเวลา สม่ําเสมอ ในการใหบริการ 
     การใหบริการการจัดลําดับกอน-หลัง  
     ใหบริการอยางเสมอภาค  
     ความถูกตอง ชัดเจน รวดเร็วในการใหบริการ 
     ความรู ความสามารถ ของเจาหนาที่ในการใหบริการ 
     การไดรับการบริการที่สอดคลองและตรงตามความตองการ 
     ความยืดหยุน รับฟงขอมูล และความคิดเห็นจากผูมาขอรับบริการ 
     การใหบริการในสวนอื่นที่ไมเกี่ยวของกับงานตนได 
รวมคาเฉลี่ยความพึงพอใจดานคุณภาพของผูใหบริการ   

 
3.93 
3.91 
3.95 
3.85 
4.03 
4.03 
3.86 
3.78 
3.92 

 
0.77 
0.75 
0.81 
0.80 
0.77 
0.80 
0.77 
0.75 
0.78 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ดานบุคลิกภาพของผูใหบริการ  
      การควบคุมอารมณในการใหบริการของเจาหนาที่ 
      ความนาเชื่อถือ และความเปนมืออาชีพของเจาหนาที่ 
      ความเปนกันเอง มีมนุษยสัมพันธ 
      ความสุภาพ เรียบรอย น้ําเสียงเหมาะสมในการใหบริการ  
      ความสนใจและเอาใจใส และเต็มใจในการใหบริการ 
      ความกระตือรือรน ความอดทน มุงมั่นในการใหบริการ  
      การใหเกียรติตอผูมารับบริการ 
      ความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ 
      ความพึงพอใจในภาพรวมทุกๆ ดาน 
รวมคาเฉลี่ยความพึงพอใจดานคุณภาพของผูใหบริการ   
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รวมคาเฉลี่ยความพึงพอใจทั้ง 5 ดาน 3 92 0 77 มาก 

จากตารางที ่1 พบวา ความพงึพอใจของนสิติระดบั
ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ตอการใหบรกิารสวนของ
งานวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม นิสิตมีความพึงพอใจตอการใหบริการงาน
วชิาการ โดยรวม   มคีวามพงึพอใจอยใูนระดบัมากโดยคา
เฉลีย่อยทูี ่3.92 โดยมคีาเบีย่งเบนมาตรฐานคอื 0.77  ระดบั
ความพงึพอใจทีม่คีาเฉลีย่สงูทีส่ดุภาพรวมทัง้ 5 ดานนีค้อื
ดานบคุลกิภาพของผใูหบรกิาร คาเฉลีย่อยทูี ่4.00 โดยมคีา

เบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 0.79  สวนความพึงพอใจในดาน
ตางๆสามารถอธบิายรายละเอยีดเปนขอๆ ดงันี้

1. ดานสถานทีใ่หบรกิาร นสิติมคีวามพงึพอใจอยู
ในระดบัมากโดยคาเฉลีย่รวมอยทูี ่3.84  โดยมคีาเบีย่งเบน
มาตรฐานคอื 0.82  กลาวคอื  สถานทีใ่หบรกิารอยใูนบรเิวณ
ที่มีความเหมาะสม เคานเตอรสำหรับติดตองานวิชาการ
เขาถึงสะดวก การจัดสถานที่ภายในเปนสัดสวน เปน
ระเบยีบ สะอาด สถานทีม่แีสงสวางเพยีงพอ บรเิวณทีเ่ขยีน



 ความพงึพอใจของนสิติระดบัปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ตอการใหบรกิารสวนของงานวชิาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำรองมีความเหมาะสม มีความชัดเจนของปายบอก
สถานที่ มีที่นั่ง ใหบริการที่เหมาะสมสำหรับผูมาขอรับ
บรกิาร  และ มคีวามพงึพอใจอยใูนระดบัปานกลางคอื ความ
พรอมของแบบฟอรมการใหบรกิารระดบัความพงึพอใจทีม่ี
คาเฉลี่ยสูงที่สุดดานสถานที่ใหบริการ คือ มีความชัดเจน
ของปายบอกสถานที่

2. ดานขอมลูทีไ่ดรบัจากการใหบรกิาร โดยคาเฉลีย่
อยทูี ่3.96  โดยมคีาเบีย่งเบนมาตรฐานคอื 0.74  นสิติมคีวาม
พงึพอใจอยใูนระดบัมาก ทกุขอ คอื  มกีารแจงปฏทินิการ
ศึกษาลวงหนา ขอมูลที่ไดรับบริการมีความเปนปจจุบัน
ขอมลูขาวสารมคีวามถกูตองชดัเจน ความถกูตอง ชดัเจน
ของขอมลูขาวสารทีไ่ดรบับรกิาร การใหบรกิารในการตอบ
ขอซกัถาม  การใหขอมลู ใหคำปรกึษา ใหคำแนะนำทีไ่ด
รับบริการ และความเพียงพอของขอมูลที่ไดรับบริการ
ระดบัความ พงึพอใจทีม่คีาเฉลีย่สงูทีส่ดุดานขอมลูทีไ่ดรบั
จากการใหบรกิาร คอื การใหขอมลู ใหคำปรกึษา ใหคำแนะนำ
ทีไ่ดรบับรกิาร

3. ดานตดิตอสือ่สาร-ประสานงานในการใหบรกิาร
โดยคาเฉลีย่อยทูี ่3.90 โดยมคีาเบีย่งเบนมาตรฐานคอื 0.74
นิสิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ คือ การแจง
ประชาสัมพันธ เรื่องตางๆ  ผานเว็บไซต  การแจง
ประชาสมัพนัธเรือ่งตางๆ ผานบอรด การประชาสมัพนัธ
ขั้นตอนในการใหบริการมีความชัดเจนและงายตอการ
ปฏบิตัิ

การแจงขาวเกีย่วกบังานวชิาการโดยใชสือ่ทีห่ลาก
หลายเปนขัน้ตอน ขอความชดัเจนและเขาใจงายของขาว/
ประกาศ/ ปฏิทินการศึกษา และใหขอเสนอแนะ และ
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหผูมารับบริการ
ระดบัความพงึพอใจทีม่คีาเฉลีย่สงูทีส่ดุดานตดิตอสือ่สาร-
ประสานงานในการใหบรกิาร คอื ขอความชดัเจนและเขา
ใจงายของขาว/ประกาศ/ปฏทินิการศกึษา

4. ดานคุณภาพของผูใหบริการ โดยคาเฉลี่ยอยูที่
3.92  โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 0.78 นิสิตมีความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก ทุกขอ คือ การใหบริการที่ตรง
ตอเวลา สม่ำเสมอ ในการใหบรกิาร การใหบรกิารการจดั
ลำดับกอน-หลัง ใหบริการอยางเสมอภาค ความถูกตอง
ชดัเจน รวดเรว็ในการใหบรกิาร ความร ูความสามารถ ของ

เจาหนาทีใ่นการใหบรกิาร การไดรบัการบรกิารทีส่อดคลอง
และตรงตามความตองการความยดืหยนุ รบัฟงขอมลู และ
ความคดิเหน็จาก ผมูาขอรบับรกิาร  และการใหบรกิารใน
สวนอืน่ทีไ่มเกีย่วของกบังานตนได ระดบัความพงึพอใจที่
มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดดานคุณภาพของผูใหบริการคือ ความรู
ความสามารถ ของเจาหนาทีใ่นการใหบรกิาร และการไดรบั
การบรกิารทีส่อดคลอง  และตรงตามความตองการ

5. มดีานบคุลกิภาพของผใูหบรกิารโดยคาเฉลีย่อยู
ที่  4.00 โดยมคีาเบีย่งเบนมาตรฐานคอื 0.77  โดยรวมนสิติ
มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ทุกขอ คือ การควบคุม
อารมณในการใหบรกิารของเจาหนาที ่ ความนาเชือ่ถอื และ
ความเปนมอือาชพีของเจาหนาที ่ความเปนกนัเอง มมีนษุย
สมัพนัธ  ความสภุาพ เรยีบรอย น้ำเสยีงเหมาะสมในการ
ใหบรกิาร  ความสนใจและเอาใจใส และเตม็ใจในการให
บริการ ความกระตือรือรน ความอดทน มุงมั่นในการให
บรกิาร การใหเกยีรตติอผมูารบับรกิาร ความเหมาะสมใน
การแตงกายของผใูหบรกิารและความพงึพอใจในภาพรวม
ทุกๆ ดานระดับความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดดาน
บคุลกิภาพของผใูหบรกิาร คอื ความเหมาะสมในการแตงกาย
ของผใูหบรกิาร

จากการสอบถามขอเสนอแนะจากกลุมตัวอยาง
พบวา ขอเสนอแนะทีม่คีวามถีส่งูทีส่ดุคอื นสิติมคีวามตองการ
ในเรือ่งของการมบีตัรควิ ซึง่นสิติมเีหน็วามรีะบบบตัรควิ
จะใหนิสิตวางแผนระยะเวลาของตนเองในการรอรับ
บรกิารได โดยไมตองมานัง่รอรบับรกิารนาน  นอกจากนัน้
ยังตองการเพิ่มจำนวนเจาหนาที่เพื่อบริการนิสิตในชวง
เวลาเปดภาคการศกึษา เนือ่งจากมผีมูารบับรกิารมากกวาชวง
เวลาปกตนิัน้ อกีขอเสนอแนะหนึง่คอือยากใหทางคณะจดั
หาโตะ เกาอี้  ไวสำหรับบริการใหนิสิตนั่งรอ และเขียน
คำรองตางๆ ใหเพยีงพอมาก ควรมบีรกิารคอมพวิเตอรเสรมิ
ไวตรงงานวชิาการเพือ่บรกิารใหนสิติไดตรวจสอบ และคน
หาขอมูลไดอยางรวดเร็ว เวลามาติดตอจะไดตอบคำถาม
หรอืแจงเจาหนาทีใ่หทราบไดทนัท ีเชนระบบลงทะเบยีน
มีปญหาตางๆ เปนตน สวนขอเสนอแนะอื่นๆเปนเรื่อง
ของบรเิวณสถานทีอ่านหนงัสอืภายในคณะฯ ในชวงเวลา
กลางคนื และขอใหมแีสงสวางเพยีงพอ



    

สรปุและอภปิรายผล
 ผลการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนิสิตระดับ

ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ตอการใหบรกิารสวนของ
งานวชิาการ คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม
โดยเก็บขอมูลจากนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรม
ศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ตัง้แต ชัน้ปที ่1 ถงึ ชัน้
ปที4่ (รหัส 52 ถงึ รหสั 55) โดยรบัเขาดวยระบบปกต ิระบบ
พิเศษ และระบบพิเศษ(เทียบเขา) รวมจำนวนทั้งสิ้น 712
คน  ผตูอบแบบสอบถาม เปนเพศชายรอยละ 82.3 และเพศ
หญงิรอยละ 17.7 ซึง่เปนนสิติชัน้ปที ่1 ระบบปกตริอยละ
51.5  จากการวเิคราะหขอมลูทางสถติสิรปุไดวา

1. ชัน้ป สาขา และระบบการรบัเขาของนสิติกลมุ
ตวัอยาง ไมมผีลตอการตอบแบบสอบถาม โดยมคีาความเชือ่
มัน่ของแบบสอบถามเทากบั 0.96 ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 0.05

2. จากแบบสอบถามผลการวจิยัเรือ่ง ความพงึพอใจ
ของนสิติระดบัปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ตอการให
บริการสวนของงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มรีะดบัความพงึพอใจเฉลีย่ทัง้ 5
ดานเรียงตามลำดับดังตอไปนี้ ดานที่ 1 ดานสถานที่ให
บริการ นิสิตมีความพึงพอใจของความพรอมของแบบ
ฟอรมการใหบริการมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.13 มี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก  สถานที่ใหบริการอยูใน
บรเิวณทีม่คีวามเหมาะสม ไดคาเฉลีย่นอยทีส่ดุคอื 3.30 มี
ความพงึพอใจอยใูนระดบัปานกลาง  ดานที ่2 ดานขอมลูที่
ไดรบัจากการใหบรกิาร นสิติมคีวามพงึพอใจในเรือ่งของ
การใหขอมลู ใหคำปรกึษา ใหคำแนะนำทีไ่ดรบับรกิารมาก
ทีส่ดุ โดยมคีาเฉลีย่อยทูี ่4.02  มคีวามพงึพอใจอยใูนระดบั
มาก  สวนมกีารแจงปฏทินิการศกึษาลวงหนา ไดคาเฉลีย่
นอยทีส่ดุคอื 3.83 มคีวามพงึพอใจอยใูนระดบัมาก  ดานที่
3  ดานตดิตอสือ่สาร-ประสานงานในการใหบรกิาร นสิติมี
ความพึงพอใจในเรื่องของขอความชัดเจนในเรื่องของ
ขาว/ประกาศ/ มากทีส่ดุโดยมคีาเฉลีย่อยทูี ่3.97  มคีวามพงึ
พอใจอยูในระดับมาก  ในเรื่องของใหขอเสนอแนะและ
ประสานงานกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของใหผมูารบับรกิาร มคีา
เฉลีย่นอยทีส่ดุ โดยมคีาเฉลีย่อยทูี ่3.81 มคีวามพงึพอใจอยู
ในระดบัมาก  ดานที ่4 ดานคณุภาพของผใูหบรกิารนสิติมี
ความพึงพอใจในเรื่องของ ความรู ความสามารถ ของ

เจาหนาทีใ่นการใหบรกิาร และการไดรบัการบรกิารทีส่อด
คลองและตรงตามความตองการ  โดยมีคาเฉลี่ยความพึง
พอใจอยทูี ่4.03 เทากนั ซึง่มคีวามพงึพอใจอยใูนระดบัมาก
สวนเรื่องการใหบริการในสวนอื่นที่ไมเกี่ยวของกับงาน
ตนเอง มคีาเฉลีย่นอยทีส่ดุคอื 3.78  มคีวามพงึพอใจอยใูน
ระดบัมาก  ดานที ่5 ดานบคุลกิภาพของผใูหบรกิาร นสิติมี
ความพึงพอใจในเรื่องของความเหมาะสมในการแตงกาย
ของผใูหบรกิาร มากทีส่ดุโดยมคีาเฉลีย่อยทูี ่4.19 มคีวามพงึ
พอใจอยูในระดับมากในเรื่องของการควบคุมอารมณใน
การใหบริการของเจาหนาที่ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด โดยมีคา
เฉลีย่อยทูี ่3.80 มคีวามพงึพอใจอยใูนระดบัมาก

3. จากขอมลูงานวจิยัทีไ่ด ทำใหผวูจิยัสามารถรวบ
รวมประเดน็ทีต่องมกีารพฒันาปรบัปรงุระบบงานบรกิาร
วชิาการ ใหเปนไปอยางมีรูปธรรมโดยมีการพัฒนางานที่
สามารถดำเนนิการไดในระยะสัน้ และระยะยาว ไดแก จดั
ทำระบบบตัรควิในการบรกิาร เพิม่บคุลากรมารองรบับรกิาร
ในชวงเปดและปดภาคการศกึษา เพิม่เครือ่งคอมพวิเตอรไว
สำหรับบริการที่จุดรับบริการเพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การใหบรกิาร การตอบคำถาม หาขอมลู หรอืสบืคนขอมลู
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สั้น สวนการพัฒนาในระยะยาวไดแกพัฒนางานประชา
สัมพันธโดยมีระบบสารสนเทศเขามาประกอบเพื่อให
ประชาสมัพนัธขอมลูขาวสารทีท่นัสมยั และมคีวามสะดวก
รวดเรว็ มากยิง่ขึน้ พฒันาการศกึษางานวจิยัทีน่สิติเขามามี
สวนเกีย่วของกบังานวชิาการในเรือ่งตางๆ เชน สถติกิารรบั
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จัดทำการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบงานให
ตอบสนองกบัความตองการของผมูารบับรกิารงานวชิาการ
มากทีส่ดุ
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กรณศีกึษา: โรงพยาบาลแมสะเรยีง
Development of low cost queue system using  Open Source Software
case study: Maesariang hospital
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บทคัดยอ
งานวจิยัเชงิทดลองนีม้วีตัถปุระสงคเพือ่พฒันาระบบบตัรควิตนทนุต่ำ โดยการประยกุตใช ซอฟตแวรโอเพนซอรส

โรงพยาบาลแมสะเรยีงเดมิทใีชการขานชือ่โดยเจาหนาทีเ่พือ่เรยีกผมูาใชบรกิาร ซึง่ทำใหขาดเจาหนาทีก่รอกประวตั ิและ
ทำใหระบบการทำงานเกดิความลาชา

หลังจากทีผ่วูจิยัไดเขาทำการวเิคราะหระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของทางโรงพยาบาลแลว พบวาสมควรพฒันา
ระบบการบัตรคิวอิเล็กทรอนิกสตนทุนต่ำไมผิดลิขสิทธิ์ซอฟแวร และสามารถใชกับคอมพิวเตอรรุนเกาของทาง
โรงพยาบาลไดเพือ่เปนการลดตนทนุ ผวูจิยัจงึเลอืกพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศดวยโดยใช โปรแกรมภาษาจาวา
ในการพฒันาโปรแกรมของระบบ และใชระบบปฏบิตักิาร Lubuntu เพือ่ทดสอบและใชงานระบบ

ผวูจิยัไดนำระบบไปตดิตัง้เพือ่ใชงานจรงิทีต่กึผปูวยนอกโรงพยาบาลแมสะเรยีง พบวา ระบบบตัรควิตนทนุต่ำ
สามารถทำงานไดด ีและมรีาคาถกูกวาเครือ่งเรยีกบตัรควิในทองตลาด ผลการสำรวจความพงึพอใจพบวา คาเฉลีย่ความพงึพอใจ
ของผเูขารบัการบรกิารอยใูนระดบัมาก มคีาเฉลีย่เทากบั 4.39 มคีาสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากบั 0.642 และคาเฉลีย่ความ
พงึพอใจของผใูชระบบอยใูนระดบัมาก มคีาเฉลีย่เทากบั 4.30 มคีาสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากบั 0.875
คำสำคญั : ซอฟตแวรโอเพนซอรส การเขยีนโปรแกรมภาษาจาวา

Abstract
This experimental research aimed to develop low cost electronic queue card system using Open source

software . Maesariang hospital used manual queue system. Personals had to use speaker to call out patients. This
system caused the limited of personal who have to fill out patient’s medical history and made the whole system slow.

After analyzed the system and information technology in the hospital, researcher designed the low cost
electronic queue card system which can use with old computer. To decrease the cost of developing, the open source
operating system and software were chosen to develop the system. Java Programming was used to develop system’s
program and Lubuntu operating system was used to run the system’s program.

 Researcher’s implement system at the external patient building, the research found that the low cost electronic
queue card system is work well and also has lower cost than the electronic queue card system. The result of survey
show that the satisfaction of people who use the service is 4.39. The standard deviation is 0.642. The satisfaction of
people who use the system is 4.30. The standard deviation is 0.875.
Keywords : Open Source Software Java programming language Queue
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บทนำ
โครงการวิจัยนี้นําเสนอการพัฒนาระบบบัตรคิว

ตนทนุต่ำลงดวยการใช Open Source Software  เพือ่ลดตน
ทนุจากระบบเดมิทีม่แีจกจายนัน้ใชงานไดเฉพาะบนระบบ
ปฎบิตักิาร Microsoft Window ซึง่มคีาลขิสทิธิใ์นการใชงาน
ผูวิจัยไดรับความตองการจากชุมชนคือโรงพยาบาลของ
รัฐบาล เกี่ยวกับระบบเรียกคิวคนไขเดิมมีผูปวยมารอใช
บรกิาร รอการเรยีกดวยเสยีงจากเจาหนาที ่จงึทำใหภาระงาน
ของเจาหนาที่ในการสอบถามประวัติคนไขเพิ่มขึ้นมาก

หากโรงพยาบาลจดัซือ้ระบบควิจากบรษิทัเอกชน
จะมีราคาสูงมาก  ผูวิจัยจึงนำหลักการในสาขาวิชา
คอมพวิเตอรมาประยกุตระบบบตัรควิตนทนุต่ำดวยทฤษฎี
การเขียนโปรแกรมดวยภาษาจาวา (Java  Programming
Language) และใชระบบปฎบิตักิารลนีกุส (Linux) ซึง่เปน
ระบบปฎิบัติการที่แจกจายฟรี ทั้งนี้หากโครงการวิจัยได
พัฒนาระบบฯแลวเสร็จจะสามารถเพิ่มความพึงพอใจใน
การใหบรกิารของโรงพยาบาลจากประชาชนเพิม่ขึน้ เนือ่งจาก
มจีอภาพในการแสดงควิและระบบฯสามารถลดจำนวนงาน
ของเจาหนาที่ลงในการเรียกคิวคนไข

วตัถปุระสงคการวจิยั
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนา

โปรแกรมระบบบตัรควิอัตโนมตัทิีม่ตีนทนุต่ำใหหนวยงาน
ที่มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ไมใชงานแลวนำกลับมาใช
ประโยชน

2. เพือ่พฒันาระบบบตัรควิอตัโนมตัชิวยลดขัน้ตอน
การใชบุคลากรในการประกาศเรียกคิวปฏิบัติงานของ
บคุลากร

รปูแบบของการวจิยั
การวิจัยใชรูปแบบการวิเคราะหและออกแบบ

ระบบฯทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แลวจึงทำการ
พัฒนาระบบและทดสอบ จนถึงขั้นตอนนำไปติดตั้งยัง
สถานทีใ่ชในกรณศีกึษาคอืตกึผปูวยนอกโรงพยาบาลแมสะ
เรยีง อ.แมสะเรยีง จ.แมฮองสอน

งานวจิยัทีเ่กีย่วของ
โปรแกรมนองนายเรียกคิว (NineQcard)1.0

โปรแกรมเขยีนขึน้โดยใช Microsoft Visual Basic 6.0 และ
ม ีMicrosoft Access เปนฐานขอมลู มคีวามสามารถในการ
เรียกคิว และยังสามารถรองรับการเรียกคิว โดยไมจำกัด
จำนวนหมายเลขทีเ่รยีก จำนวนชองทีใ่หบรกิาร นอกจากนัน้
ยงัมคีณุสมบตัมิากมาย เชน

1. มีระบบการทำงานไดทั้งเครื่องเดียว และแบบ
หลายเครือ่ง ไมใหมปีลอม

2. มรีะบบเริม่นบัใหมเมือ่หมดควิในการเรยีกควิ
3. มรีะบบเรยีกซ้ำหากตองการเรยีกเบอรเดมิ

ภาพที ่ 1 โปรแกรมนองนายเรยีกควิ

วธิกีารดำเนนิการวจิยั
การวเิคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ
1. ศกึษาการทำงานของระบบงานเดมิ
ผวูจิยัไดเขาสมัภาษณกบัเจาหนาทีข่องโรงพยาบาล

แมสะเรยีง 2 กลมุงานไดแกกลมุงานเวชระเบยีนและกลมุงาน
ผปูวยนอก โรงพยาบาลแมสะเรยีง ไดรบัทราบถงึปญหาใน
การเรยีกควิผเูขารบับรกิาร ซึง่จะตองสญูเสยีใชบคุลากรใน
การประกาศเสยีงดวยไมโครโฟน 1 คนทำใหงานซกัประวตัิ
คนไขของผชูวยพยาบาลมคีวามลาชา จงึมคีวามตองการให
มรีะบบเรยีกควิอตัโนมตันิีเ้พือ่ลดความสญูเสยี ขัน้ตอนการ
ทำงานทีใ่ชบคุลากรดงักลาว



    

ภาพที ่ 1 ผวูจิยัเขาสมัภาษณขอมลูระบบเดมิฯ

ภาพที ่ 2 ระบบเดิมฯ ผูชวยพยาบาลประกาศคิวดวย
ไมโครโฟน

ภาพที ่ 3 การออกแบบแผนภาพทีแ่สดงการทำงานของ
ผใูชระบบ ระบบงานเดมิ

จากภาพที1่-2 ผวูจิยัไดออกแบบระบบงานเดมิดวย
การออกแบบแผนภาพที่แสดงการทำงานของผูใชระบบ
ดังแสดงในภาพที่ 3 หลังจากที่ผูวิจัยไดรับขอมูลจากเจา
หนาที่ของโรงพยาบาลแมสะเรียงกลุมงานเวชระเบียน
และกลมุงานผปูวยนอก โรงพยาบาลแมสะเรยีง ซึง่มกีาร
เรยีกควิคนไขดวยการใหผชูวยพยาบาลทำการประกาศควิ
ดวยไมโครโฟน

2. การวิเคราะหแและออกแบบแผนภาพที่แสดง
การทำงานของผใูชระบบ ระบบงานใหม
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จากภาพที ่ 4 ผวูจิยัมคีวามประสงคใหมกีารลดขัน้
ตอนการเรยีกควิผมูารบับรกิารดวยไมโครโฟนเปลีย่นเปน
ระบบเรยีกควิอตัโนมตั ิจงึไดออกแบบระบบใหม

สถาปตยกรรมของระบบงานใหม
ผวูจิยัไดทำการออกแบบสถาปตยกรรมของระบบ

งานใหมใหสอดคลองกบัวตัถปุระสงคของผใูชงานระบบฯ
และมตีนทนุของระบบทีต่่ำแตมปีระสทิธภิาพเพยีงพอใน
การใชงานในการใชโปรแกรมเรยีกควิอัตโนมตั ิดงัภาพที ่5

ภาพที ่ 4 การออกแบบแผนภาพทีแ่สดงการทำงานของ
ผใูชระบบ งานใหม

ภาพที ่ 5 สถาปตยกรรมของระบบงานใหม

การพฒันาโปรแกรมระบบ
หลังจากผูวิจัยไดทำการวิเคราะหและออกแบบ

ระบบฯ สอบถามจากผใูชงานวามโีตะสอบประวตัคินไขทัง้
หมดจำนวน 3 โตะซึง่ใชวธิกีารประกาศควิโดยไมโครโฟน
แลวจงึไดทำการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่นำไปใชงาน
จรงิ ณ.โรงพยาบาลแมสะเรยีง อ.แมสะเรยีง จ.แมฮองสอน

1. การพฒันาโปรแกรมระบบเรยีกควิอตัโนมตัิ
ผูวิจัยไดใชโปรแกรม NetBean IDE ในการ

พฒันาโปรแกรมดวยภาษาจาวาและทำการอดัเสยีงเรยีกควิ
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศไดแบงออกเปนขั้น
ตอนดงัตอไปนี้(1)

1.1 รปูแบบผลลพัธ (Output) ของระบบ
สารสนเทศ

1.2 รปูแบบการนำเขา (Input) ของระบบสารสนเทศ
1.3 การออกแบบขัน้ตอนกระบวนการโปรแกรม

(Algorithm)
1.4 การเขยีนโปรแกรม (Coding)
1.5 การทดสอบ (Testing)

ภาพที ่ 6 โปรแกรมเรยีกควิอตัโนมตัิ

ผูวิจัยไดเขียนโปรแกรมโดยมี Package ชื่อ
QueSystem ม ีPackage Sorce Code โดยมคีลาสดงันี้

1. คลาสหลัก ชื่อ QueFrame.java เพื่อใชรัน
โปรแกรมหลกั  ผวูจิยัไดเขยีนโปรแกรมโดยใชปมุ Numpad
โดยอางอิงจาก java.awt.event Reference (2) เพื่ อ
ทำเหตกุารณตางๆ เชน  เรยีกควิ, เพิม่ควิ และ รเีซต็คา

2. คลาสชือ่ SoundQue.java เพือ่ใชเรยีกไฟลเสยีง
3. คลาสชือ่ Pause.java เพือ่ใชหนวงเวลา



    

ผวูจิยัขออธบิายสาเหตทุีไ่มทำการเขยีนโปรแกรม
บันทึกลงระบบในกรณีเกิดเหตุขัดของเชน  เครื่อง
คอมพิวเตอรมีปญหาหรือเกิดไฟฟาดับ แลวใหคิวนั้น
ถกูเรยีกอกีครัง้หลงัเปดเครือ่งคอมพวิเตอรได

เนื่องจากระบบฯยังไมสามารถใชได ณ.ขณะนั้น
ทางผูใชระบบ(ผูชวยพยาบาล)จะทำการแกไขดวยการ
ประกาศเรยีกดวยเสยีงชัว่คราวจนกวาไฟฟาจะมา (ในกรณี
ศึกษาจังหวัดแมฮองสอนมีปญหาเรื่องไฟฟาตกบอยมาก
และใชเวลานานในการรอไฟฟามาตามปกติ)  ผวูจิยัจงึได
ออกแบบใหผูใชงานสามารถกดปุมเพิ่มจำนวนคิวดวยตัว
เองได เพื่อทำใหเรียกคิวคนไขที่มีความเปนปจจุบันได
แมนยำขึ้น จึงออกแบบฟงกชั่นการทำงานใหสามารถรัน
เลขคิวใหมโดย

1) “ปมุ a” จะทำการรนัควิให 100 ควิ
2) “ปมุ b” จะทำการรนัควิให  10  ควิ
3)  “ปมุ c” จะทำการรนัควิให    1  ควิ

2. การทดสอบ (Testing)
การทดสอบโปรแกรมไดใหผูชวยวิจัยคือ

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษาชั้นปที่ 3 วิทยาลัย
ราชภฏัเชยีงใหม วทิยาลยัแมฮองสอน ทำการทดสอบเรยีก
ควิโดยเริม่ตนจาก 1-999 ควิ

ภาพที ่ 7 ผชูวยวจิยักำลงัทดสอบโปรแกรม

การตดิตัง้ระบบเรยีกควิอตัโนมตัิ
ผูวิจัยไดมีความตั้งใจใหระบบฯ มีการลงทุนที่ต่ำ

จึงไดมีสวนรับความรวมมือจากโรงพยาบาลในการใช
อปุกรณของโรงพยาบาลทีไ่มไดใชงานแลวบางสวน เชน

เครือ่งคอมพวิเตอร มาประยกุตใชรวมงานกบัระบบเรยีกควิ
เดมิ เชน ลำโพง

1) จอ LCD 20 นิว้ จำนวน 2 จอ
2) แอมปขยายเสียง จำนวน 1 เครือ่ง
3) ลำโพง จำนวน 1 คู
4) เครือ่งคอมพวิเตอร จำนวน 1 เครือ่ง

ภาพที ่8 เครือ่งคอมพวิเตอรของทางโรงพยาบาล

ผูวิจัยไดคำนวณคาใชจายในการพัฒนาโดยมีการ
จดัซือ้อปุกรณเพิม่เตมิสำหรบัใชงานจรงิ ดงันี้

1) สายเพิม่ความยาว USB จำนวน 3 เสน ราคาเสน
ละ 250 บาท รวมเปนเงนิ   750  บาท

2) VGA Splitter จำนวน 1 เครือ่ง ราคาเครือ่งละ
500 บาท  รวมเปนเงนิ   500  บาท

3) สาย RGB 20 เมตร  จำนวน 2 เสน ราคาเสนละ
1,000 บาท  รวมเปนเงนิ 2,000  บาท

4) แปนพิมพตัวเลขชนิด USB จำนวน 3 แปน
ราคาแปนละ 200 บาท รวมเปนเงนิ 750  บาท รวมเปนเงนิ
ทัง้หมด    3,850  บาท

การตดิตัง้ระบบ Hardware และ Software
ผวูจิยัไดไปตดิตัง้ระบบฯ ณ.บรเิวณจดุเรยีกควิเกา

โซน 3 ชัน้ 1 อาคารผปูวยนอก โดยความรวมมอืกบับคุลากร
กลมุงานผปูวยนอก



การพฒันาระบบบตัรควิตนทนุต่ำโดยประยกุตใช Open Source Software
กรณศีกึษา: โรงพยาบาลแมสะเรยีง

ภาพที ่ 9 การติดตั้งระบบฯที่ไดรับความรวมมือจาก
โรงพยาบาล

สรปุ อภปิรายผล และขอเสนอแนะ
1. ดานตนทนุการตดิตัง้ระบบพบวาเมือ่เปรยีบเทยีบ

กบัระบบควิอตัโนมตัทิีจ่ำหนายโดยอางองิราคากลางเปน
เงิน 118,235 บาท (โครงการจัดซื้อเครื่องจัดระบบคิว
อตัโนมตั,ิ 2555, ธนาคารอาคารสงเคราะห) เปรยีบเทยีบกบั
คาใชจายของระบบทีผ่วูจิยัพฒันาขึน้เปนจำนวนเงนิ 3,850
บาท จงึทำใหประหยดัเงนิไดจำนวนมาก
         2. ดานการมสีวนรวมของผมูสีวนไดสวนเสยี(เจา
หนาทีข่องโรงพยาบาล) ประกอบดวยหนวยงานตางๆจาก
โรงพยาบาลแมสะเรยีงดงัตอไปนี้

1) กลมุงานผปูวยนอก (OPD) ไดรบัความรวม
มือจากหัวหนากลุมงานและเจาหนาที่ของกลุมงานที่ตอง
ใชงานระบบบตัรควิฯในการเรยีกควิคนไข  ผวูจิยัไดสอบ
ถามจากหัวหนากลุมงานจึงทราบวาเจาหนาที่มีตำแหนง
เปนผชูวยพยาบาลจะตองมคีวามสามารถในการสือ่สารดาน
ภาษาทองถิ่นไดคือภาษาปกากะญอ(ชาติพันธุกระเหรี่ยง)
จงึขาดความชำนาญดานการใชงานคอมพวิเตอรใชในการ
เรียกคิว จึงมีปญหาเล็กนอยในการหัดใชงานผูวิจัยไดจัด
ทำคูมือไวในกรณีที่มีปญหาโดยแจงใหแกกลุมงาน
เทคโนโลยสีารสนเทศแกปญหาในเบือ้งตน ซึง่หากแกไข
ไมไดจะทำการตดิตอตรงมายงัทางผวูจิยั

ภาพที ่ 10 ผใูชงานในระบบบตัรควิ

ภาพที ่ 11 ผชูวยวจิยักำลงัตดิคมูอืการใชงานระบบบตัรควิ

2. กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ที่ให
ความสะดวกและจดัหาเครือ่งคอมพวิเตอรรวมถงึการบำรงุ
รกัษาระบบฯในระยะยาวใหมคีวามยัง่ยนื

3. ความพงึพอใจของผเูขารบับรกิารคอืผปูวยนอก
จำนวน 100 คนและผูใชงานระบบฯ/เจาหนาที่ของ
โรงพยาบาลจำนวน 50 คน จากแบบสอบถามพบวา

     1) การศกึษาความพงึพอใจในแตละดานของ
ผเูขารบัการบรกิารในภาพรวมพบวา คาเฉลีย่ความพงึพอใจ
ของผูเขารับการบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.39  มคีาสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากบั 0.642

     2) การศกึษาความพงึพอใจในแตละดานของ
ผูใชระบบในภาพรวมพบวา คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผูใชระบบอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30  มีคา
สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากบั 0.875



    

ปญหาและอปุสรรคในการทำวจิยั
1. สถานที่ทำวิจัยอยูหางไกลกับที่อยูของผูวิจัย

ทำใหการเดนิทางเปนไปอยางลำบาก
2. ผใูชระบบฯยงัไมคนุเคยกบัระบบคอมพวิเตอร

เนื่องจากผูชวยพยาบาลเปนคนในพื้นที่เพื่อสามารถเปน
ลามคยุภาษาทองถิน่ซกัประวตัผิปูวย

3. การจายไฟฟาใหกับเครื่องใชไฟฟาในจังหวัด
แมฮองสอนยังมีปญหาจึงทำใหการพัฒนาโปรแกรมและ
การตดิตัง้ระบบฯ เปนไปอยางลาชา

ขอเสนอแนะในการทำวจิยัครัง้ตอไป
1. ทางกลมุงานเทคโนโลยสีารสนเทศ โรงพยาบาล

แมสะเรยีงไดตอยอดความคดิโดยจะตอกบัวงจรไฟ LED
ขนาดใหญเพื่อใหคนไขไดมองเห็นเลขคิวของตนไดชัด
ขึ้นและตอเขากับระบบเสียงเรียกคิวคนไข

2. พัฒนาตอยอดโดยเปลี่ยนจากใชเครื่องไมโคร
คอมพวิเตอรเปนไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller)
ไดเชน Rasbery Pi เปนอุปกรณไมโครคอนโทรลเลอรที่
สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการไดเหมือนเครื่องไมโคร
คอมพวิเตอร เชน ระบบปฏบิตักิาร Linux Ubuntu

3. แกไขดดัแปลงเปนเสยีงเรยีกในแตละภาษาเพือ่
รองรบัประชาคมอาเซยีนได เชน ภาษาองักฤษ, ภาษาพมา,
ภาษาอนิโดนเีซยี ฯลฯ

4. พัฒนาเชื่อมตอระบบฐานขอมูลในการเรียกคิว
และดงึขอมลูอตัโนมตั ิโดยไมตองเสยีเวลาคยีเลขระเบยีน
หลักของคนไข

กติกิรรมประกาศ
การวจิยัครัง้นีไ้ดรบัทนุสนบัสนนุจากสถาบนัวจิยั

และพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม
ขอกราบขอบพระคุณนายแพทยวรัญู จำนง

ประสาทพร นายแพทยชำนาญการพิเศษ รักษาการใน
ตำแหนงผอูำนวยการโรงพยาบาลแมสะเรยีง ทีไ่ดอนญุาต
ใหเขาทำวจิยัทีโ่รงพยาบาล

ขอกราบขอบพระคณุนางอรอนงค คำไทย สาธารณ
สขุอำเภอเมอืงแมฮองสอน และวริชัศลิป พยาบาลวชิาชพี
ชำนาญการ หัวหนาพยาบาลโรงพยาบาลแมสะเรียง ที่
เมตตาประสานงานใหผวูจิยั ไดเขาไปทำวจิยัทีโ่รงพยาบาล
แมสะเรียง

ขอกราบขอบพระคณุนางรตันา สจีะแปง พยาบาล
วชิาชพีชำนาญการ หวัหนากลมุงานผปูวยนอก นางจติตมิา
รัตนโกศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนายชินโชติ
สุวิทย นักวิชาการคอมพิวเตอร โรงพยาบาลแมสะเรียง
ทีเ่มตตาใหความรวมมอืและอำนวยความสะดวกในการจดั
เกบ็ขอมลู และสนบัสนนุการทดสอบระบบฯ
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การพฒันาระบบการจดัเกบ็ขอมลูตามตวัชีว้ดัดานการวจิยัและ
การบรกิารวชิาการ ของคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
Develop a system to collection data as the indicators of the research and
academic service in Faculty of Humanities and Social Science,
Khon Kaen University
อดุมลกัษณ  บำรงุญาต ิ1*
ขวญันคร  สอนหมัน่ 2

1เจาหนาทีบ่รหิารงานทัว่ไปชำนาญการ สงักดัคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน
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บทคัดยอ
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่พฒันาระบบการจดัเกบ็ขอมลูตามตวัชีว้ดัดานการวจิยัและบรกิารวชิาการของ

คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน การดำเนนิการวจิยัประกอบดวย การประชมุระดมสมองเพือ่
ทราบปญหาและหาแนวทางแกไข การประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่อบรมและชีแ้จงรายละเอยีดของตวัชีว้ดั การตรวจประเมนิ
คณุภาพภายในดานการวจิยัและบรกิารวชิาการของมหาวทิยาลยัขอนแกน (IQA) รวมทัง้การลงมอืปฏบิตั ิตลอดจนการ
ตรวจตดิตามในรปูแบบของการมรีะบบพีเ่ลีย้งและทีป่รกึษาทกุๆ ระยะ 3 เดอืน ผลการดำเนนิการพบวา ในระบบการจดั
เกบ็ขอมลูตามตวัชีว้ดัดานการวจิยัและบรกิารวชิาการดวยเอกสารและดวยโปรแกรมสำเรจ็รปู เจาหนาทีท่ีร่บัผดิชอบตวัชี้
วดัสามารถปฏบิตังิานตามขอกำหนดในตวัชีว้ดัไดอยางเปนระบบ

คำสำคญั: การพฒันา  ระบบการจดัเกบ็ขอมลู  ตวัช้ีวดัดานการวจิยัและการบรกิารวชิาการ

Abstract
This research aims to develop a system to collection data as the indicators of the research and academic

service in Faculty of Humanities and Social Science, Khon Kaen University. The methodology consisted of the Brain
Storming to find out the problems and the solving approach. In conjunction with workshop to understanding and explain
about the detail of indicators, Internal quality audits for research and academic service of Khon Kaen University (IQA),
as well as practical, and the monitoring process via mentors and advisors every 3 months. The result found that the
system to collection data as the indicators of the research and academic service with the forms of paper and digital data,
officer in responsibility of indicators can operate in accordance with the systematically.

Keywords: a system collection data, the indicators of the research and academic service.



การพฒันาระบบการจดัเกบ็ขอมลูตามตวัชีว้ดัดานการวจิยัและ
การบรกิารวชิาการ ของคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร

บทนำ
จากการเปลี่ยนแปลงของโลกตามกระแสโลกา

ภิวัตน ทำใหประเทศตางๆ ทั้งประเทศที่พัฒนาแลว และ
ประเทศกำลังพัฒนา กำลังอยูในชวงเปลี่ยนผานจากการ
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial
economy and society) สกูารพฒันาสงัคมและเศรษฐกจิฐาน
ความรู (Knowledge-based economy and society) ดวย
ตระหนกัถงึความสำคญัของความรใูหม รวมทัง้เทคโนโลยี
และนวตักรรมใหมทีเ่กดิขึน้ (1) จากการวจิยัและการพฒันา
ที่เขามามีบทบาทในวิถีชีวิตของมนุษยมากขึ้น หลาย
ประเทศจงึพยายามคดิคนประเดน็งานวจิยัใหมๆ  ทีส่ำคญั
ของประเทศเพื่อใหงานวิจัยที่มีอยูสามารถพัฒนากาวขาม
พรมแดนแหงความรแูละนำมาซึง่ประโยชนกลบัสปูระเทศ
ของตน (2)

หนวยงานตางๆไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการ
วจิยั ไมเวนแมแตสำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ที่
ไดดำเนินการจัดทำกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2551-2565) ขึน้ โดยมกีรอบทศิทางและแนว
ทางการพัฒนาที่ชัดเจน เพื่อใหระดับอุดมศึกษาเปน
รากฐานที่สำคัญและสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสู
เปาหมายที่พึงประสงค โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 2550 (3) กลาวไวในสวนบทบาทของ
มหาวทิยาลยัในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศวา อดุมศกึษาเปนกลไกสำคญัหนึง่ในการเพิม่
ศักยภาพของประเทศในเวทีสากล ผานการสรางและ
พัฒนากำลังคน และการสรางความรูและนวัตกรรมผาน
ระบบการวิจัยและพัฒนา เพื่อประโยชนในภาคการผลิต
โครงสรางพื้นฐานและการยกระดับความเขมแข็งของ
สังคมโดยรวม อยางไรก็ตามจากผลการประเมินความ
สามารถในการแขงขันของประเทศไทยพบวา มหา
วทิยาลยัไทยไมตดิกลมุมหาวทิยาลยัชัน้นำ ทีม่คีณุภาพทัง้
ในระดบัโลกและระดบัภมูภิาค  ความสามารถในการสราง
นวัตกรรมของประเทศต่ำ โครงสรางพื้นฐานทางวิทยา
ศาสตรอยใูนระดบัทายๆ ของประเทศทีไ่ดรบัการจดัอนัดบั
ซึ่งสะทอนใหเห็นจากจำนวนบุคลากรการวิจัย ผลงาน
ตพีมิพทางวชิาการ สทิธบิตัร รวมทัง้การลงทนุของรฐัใน
กจิการวจิยัและพฒันา ในฐานะทีอ่ดุมศกึษาเปนสวนหนึง่

ของระบบวจิยัของประเทศ การสรางความเปนเลศิของการ
วจิยัของอดุมศกึษาจงึขึน้อยกูบัการวางโครงสรางระบบวจิยั
ในภาพรวม ซึ่งรวมถึงนโยบายระบบวิจัย การจัดสรร
ทรัพยากรวิจัย การบริหารจัดการทุนวิจัย ตลอดจนการ
ประสานพลงัระหวางหนวยปฏบิตักิารวจิยั

คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยั
ขอนแกน โดยงานวจิยัและบรกิารวชิาการ  ไดดำเนนิการ
บรหิารจดัการงานวจิยัมาอยางสม่ำเสมอ และตอเนือ่งและ
ประสบผลสำเร็จในระดับดี  ดังจะเห็นไดจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา สมศ. ปการ
ศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยขอนแกน เรียงลำดับคุณภาพ
คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร ตดิระดบั 1 ใน10 จาก
ทัง้หมด 22 คณะ ซึง่มคีะแนนผลการประเมนิเฉลีย่จาก 18
ตวัชีว้ดั ระดบัการประเมนิอยใูนระดบัด ี(คาคะแนนเทากบั
4.29) อนึง่คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตรยงัมจีดุเดน
ดานการวิจัย คือ เปนคณะที่มีเครือขายงานวิจัยระดับ
ภูมิภาค และระดับประเทศ โดยมีงานวิจัยหรืองานสราง
สรรคทีไ่ดรบัการตพีมิพหรอืเผยแพร คดิเปนรอยละ 7.86
ซึ่งเปนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นำไปใชประโยชน
มากถงึรอยละ 27.42 (4)

อยางไรกต็าม ในกระบวนการดำเนนิงานดานงาน
วจิยัและบรกิารวชิาการ คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
กลับพบวา ในแตละปการศึกษาผลการดำเนินการตรวจ
ประเมินคุณภาพตามตัวชี้วัดในดานการวิจัยและบริการ
วชิาการยงัไมบรรลตุามเปาหมายทกุตวัชีว้ดั สงผลกระทบถงึ
ระดบัคะแนนการตรวจประเมนิคณุภาพภายในของคณะฯ
ไมพฒันาขึน้ ทัง้นีม้สีาเหตสุำคญั 2 ประการ ประการแรก
คอื ตวัชีว้ดัการตรวจประเมนิคณุภาพดานการวจิยัและการ
บรกิารวชิาการจากแตละหนวยงานทัง้ภายนอกและภายใน
มหาวทิยาลยัมเีนือ้หาทีห่ลากหลาย และสดัสวนตวัช้ีวดัดาน
การวจิยัและการบรกิารวชิาการทีไ่มเทากนั ตลอดจนจำนวน
ตัวชี้วัดที่เพิ่มมากขึ้น ดังตัวอยางจาก ตัวชี้วัดการตรวจ
ประเมินคุณภาพตามเกณฑการประเมินของ สำนักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา ในปการศกึษา 2553 ทีม่มีาก
ถงึ 13 ตวัชีว้ดั จากตวัชีว้ดัจำนวนทัง้สิน้ 43 ตวัชีว้ดั โดย
ประกอบดวยองคประกอบที ่4 การวจิยั ซึง่มตีวัช้ีวดัอย ู9 ตวั
ชีว้ดั ไดแก 1) ระบบและกลไกการพฒันางานวจิยัหรอืงาน
สรางสรรค  2) ระบบและกลไกการจดัการความรจูากงาน



    

วิจัยและงานสรางสรรค  3) เงินสนับสนุนงานวิจัยสราง
สรรคตอจำนวนอาจารยประจำและนกัวจิยัประจำ 4) งาน
วจิยัหรอืงานสรางสรรค ทีไ่ดรบัการตพีมิพหรอืเผยแพร 5)
งานวจิยัหรอืงานสรางสรรคทีน่ำมาใชประโยชน 6) ผลงาน
วชิาการทีไ่ดรบัการรบัรองคณุภาพ 7) งานวจิยัหรอืงานสราง
สรรคทีไ่ดรบัการจดสทิธบิตัรหรอือนสุทิธบิตัร  8) รอยละ
ทีเ่พิม่ขึน้ของบทความวจิยัทีไ่ดรบัการอางองิ (Citation) ใน
refereed journal หรอืในฐานขอมลูระดบัชาต ิและ 9) รอย
ละของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับทุนวิจัยและงานสราง
สรรคจากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัตออาจารยและ
นกัวจิยัทัง้หมด  และองคประกอบที ่5 การบรกิารวชิาการ
แกสงัคม ซึง่มตีวัชีว้ดัอย ู4 ตวัชีว้ดั ไดแก 1) ระบบและกลไก
การบริการวิชาการแกสังคม  2) กระบวนการบริการทาง
วชิาการใหเกดิประโยชนตอสงัคม  3) ผลการนำความรแูละ
ประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชพัฒนาการ
เรยีนการสอน หรอืการวจิยั  4) การเรยีนรแูละเสรมิสราง
ความเขมแขง็ของชมุชนหรอืองคกรภายนอก ซึง่เหน็ไดวา
นอกจากตวัชีว้ดัทีม่เีนือ้หาทีห่ลากหลายแลว บางสวนยงัมี
เนือ้หาทีซ่้ำซอนกนัรวมดวย ประการทีส่อง คอื การบรหิาร
งานภายในคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตรมกีารปรบั
โครงสรางคณะฯ โดยการยบุรวมภาควชิาทำใหไมมธีรุการ
ในระดบัภาควชิา แตมกีารจดัโครงสรางการบรกิารวชิาการ
ในเชิงธุรการเปน 3 ศูนย ใหแก ศูนยประสานงานอาคาร
HS.01 (กลมุวชิาภาษาตางประเทศ) ศนูยประสานงานอาคาร
HS.02 (กลมุวชิาสงัคมศาสตร กลมุวชิามนษุยศาสตร และ
กลมุวชิาการจดัการสารสนเทศและการสือ่สาร) และศนูย
ประสานงานอาคาร HS.03 (สำนกังานคณบด)ี

จากสาเหตทุีส่ำคญั 2 ประการดงักลาว ทีส่งผลให
การดำเนนิการตรวจประเมนิคณุภาพตามตวัชีว้ดัในดานการ
วจิยัและบรกิารวชิาการยงัไมบรรลตุามเปาหมายทกุตวัชีว้ดั
ซึ่งผูวิจัยในฐานะหัวหนางานวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตรละสังคมศาสตร จึงเห็นวาควรมีการ
พฒันาระบบการจดัเกบ็ขอมลูตามตวัชีว้ดัดานการวจิยัและ
บรกิารวชิาการของคณะฯ  ใหสอดคลองกบัสภาพจรงิของ
คณะฯ มากขึน้เพือ่ใหสามารถรวบรวมเอกสารตามตวัช้ีวดั
ไดเหมาะสม

วตัถปุระสงค
เพือ่พฒันาระบบการจดัเกบ็ขอมลูดานการวจิยัและบรกิาร
วชิาการ ใหสอดคลองกบัขอกำหนดรายละเอยีดของตวัชีว้ดั
ของคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร

วธิกีารดำเนนิงาน
การดำเนินการวิจัยครั้งนี้ ไดประยุกตองคความรู

เกีย่วกบัไคเซน็ในเรือ่ง  การปรบัปรงุคณุภาพทลีะนอยดวย
ตวัเองทีไ่มสงผลกระทบตอหนวยงานอืน่ รวมกบัการจดัการ
คณุภาพโดยรวม (TQM) ในเรือ่งทีเ่ปนการทำงานแบบทกุ
คนมีสวนรวม หรือทำงานเปนทีมตลอดจนการปรับปรุง
งานอยางตอเนือ่ง หรอื PDCA ซึง่จะทำใหเกดิแนวทางการ
แกไขปญหาอยางตอเนือ่งและยัง่ยนื ซึง่การดำเนนิการวจิยั
สามารถเขยีนเปนขอ ๆ ไดดงันี้

1.  รวบรวมขอมลูตางๆ  ทีเ่กีย่วของกบังานวจิยัและ
บรกิารวชิาการ

2.  ประชมุระดมสมองเพือ่คนหาสาเหตขุองปญหา
และเสนอแนวทางแกไขรวมกนั

3. จดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร ทำความเขาใจตวัชีว้ดั
การตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน
(IQA-KKU) เกณฑมาตรฐาน และเกณฑการใหคะแนน
รวมทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบรายงาน ดำเนนิการโดย
เจาหนาที่ศูนยประสานงาน รวมกับงานวิจัยและบริการ
วชิาการ เพือ่ใหไดแนวทางในการจดัเกบ็ขอมลู

4. ดำเนนิการจดัเกบ็ขอมลู ระยะที ่1 (3 เดอืน) เพือ่
ตรวจสอบวามีความคลาดเคลื่อน หรือมีปญหาอุปสรรค
อะไรในการจัดเก็บขอมูล ตรวจสอบและจัดเก็บขอมูล
ครอบคลมุตามเกณฑตวัชีว้ดั ดงัตารางที ่1

5. ในกรณทีีพ่บวา ศนูยประสานงานใดยงัมปีญหา
จะเขาไปชวยในการใหคำปรกึษา แนะนำในรปูแบบของพี่
เลีย้ง หรอืโคช เพือ่ใหทำงานไดตามระบบ

6. งานวจิยัและบรกิารวชิาการ  นำเอาขอมลูทีไ่ดจาก
ขอ 2 มาบนัทกึลงในฐานขอมลูสำนกับรหิารการวจิยั ใน
สวนของคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร



การพฒันาระบบการจดัเกบ็ขอมลูตามตวัชีว้ดัดานการวจิยัและ
การบรกิารวชิาการ ของคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร

ตารางที ่1 แสดงเกณฑตวัชีว้ดัการจดัเกบ็ขอมลู

ดาน /ประเด็น รายละเอียดเกณฑตัวช้ีวัด 
สวนที่ 1 ปจจัยดานการเผยแพรผลงาน 
1. บทความวิชาการที่ไปนําเสนอใน
งานประชุมวิชาการ 

1.1 จํานวนบทความที่ไปนําเสนอในงานประชุมวิชาการ      
1.2 ระดับเวทีของงานประชุมวิชาการที่ไปนําเสนอ 
1.3 ชนิดของบทความที่ไปนําเสนอในงานประชุมวิชาการ   
1.4 ลําดับชื่อในบทความที่ไปนําเสนอในงานประชุมวิชาการ 
1.5 การนําบทความวิชาการที่นําเสนอไปใชประโยชน 

2. บทความวิชาการที่ไดเผยแพร 2.1 จํานวนบทความวิชาการที่ไดตีพิมพเผยแพร
2.2 ช่ือวารสารที่ไดตีพิมพเผยแพร 
2.3 ชนิดของบทความวิชาการที่ตีพิมพ 
2.4 ลําดับชื่อในบทความวิชาการที่ตีพิมพ 
2.5 คา Impact Factor ของวารสารที่ตีพิมพ 
2.6 การนําบทความวิชาการที่นําเสนอไปใชประโยชน 

3. ทุนสนับสนุนการวิจัย/การเผยแพร 3.1 แหลงทุนที่สนับสนุนการทําวิจัย/เผยแพรบทความ   
3.2 จํานวนเงินทุนที่สนับสนุนการทําวิจัย/เผยแพรบทความ 

4. โครงการบริการวิชาการ 4.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการ 
4.2 แหลงเงินทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ 
4.3 จํานวนเงินทุนที่สนับสนุนโครงการบริการวิชาการ 
4.4 การนําโครงการบริการวิชาการไปใชประโยชน 

สวนที่ 2 เกณฑการตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน (IQA-KKU)
1. องคประกอบที่ 4 :  การวิจัย 1.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

1.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
1.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและ            
นักวิจัยประจํา 
1.4 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 
1.5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
1.6 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 
1.7 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคไดรับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
1.8 รอยละที่เพิ่มขึ้นของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed 
journal หรือในฐานขอมูลระดับชาต ิ
1.9 รอยละของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตออาจารยและนักวิจัยทั้งหมด 

2. องคประกอบที่ 5 : 
    การบริการวิชาการแกสังคม 

2.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
2.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนแกสังคม 
2.3 ผลการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา  
การเรียน การสอนหรือการวิจัย 
2.4 การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 



    

7. ดำเนนิการในขอ 2 ทกุ ๆ  3  เดอืน (รอบกอนการ
ประเมนิ) 3  ครัง้ เพือ่ลดความคาดเคลือ่นในการรายงาน

8. ปรบัปรงุและพฒันาระบบการจดัเกบ็ขอมลู รวม
ทัง้ระบบการรวบรวมเอกสารหลกัฐานประกอบการรายงาน
สำหรับรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในทั้งใน
ระดับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และระดับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน

9. ติดตามประเมินผลการดำเนินการ การจัดเก็บ
รวบรวมขอมูลตามตัวชี้วัดดานการวิจัยและการบริการ
วชิาการแกสงัคมตามระบบใหม

10. นำผลการประเมินไปใชในการพัฒนาและ
ปรบัปรงุการดำเนนิการดานการวจิยัและการบรกิารวชิาการ
แกสังคมใหดียิ่งขึ้น

ผลการศกึษา
ผลการวจิยั การพฒันาระบบการจดัเกบ็ขอมลูตาม

ตวัชีว้ดัดานการวจิยัและบรกิารวชิาการ ของคณะมนษุยศาสตร
และสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน มรีายละเอยีดและ
ผลการวเิคราะหดงัตอไปนี้

ระบบการจัดเก็บขอมูลตามตัวชี้วัดดานการวิจัย
และบรกิารวชิาการ ของคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร

จากการประเมินคุณภาพดานการวิจัยและบริการ
วชิาการ ของคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยั
ขอนแกน จากหนวยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัยและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ไดแก องคกรภายนอกอยางเปน
ทางการ 3 หนวยงาน ประกอบดวย สำนกังานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงานประเมินและ
รับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) และสำนักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) อนึง่เกณฑชีว้ดัของ
สกอ. ไดนำมาพัฒนาเปนตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพ
ภายในของมหาวทิยาลยัขอนแกน (IQA-KKU) ซึง่ทัง้สาม
หนวยงานมีบทบาทหนาที่ในการประเมินมหาวิทยาลัย
เหมือนกันเพียงแตมีเกณฑการประเมินที่แตกตางกันไป
ขึน้อยกูบัวตัถปุระสงค กลาวคอื สกอ. กำหนดตวับงชีแ้ละ
เกณฑการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน สมศ. กำหนด
เกณฑการประเมนิคณุภาพภายนอกในรอบ 5 ป และ ก.พ.ร.
กำหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม

คำรบัรองการปฏบิตัริาชการสำหรบัการดำเนนิงานวจิยัและ
บริการวิชาการ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดถูกประเมินจาก 3 หนวยงาน
เชนกนั ซึง่มผีลการประเมนิดานการวจิยัและบรกิารวชิาการ
ดังนี้

1) ตัวชี้วัดและผลประเมินดานการวิจัยและ
บรกิารวชิาการ จากสำนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) (หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย)
คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน
ไดรับการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) และจดัทำคำรบัรองการปฏบิตัริาชกา
ร ซึง่กรอบการประเมนิประกอบดวยมติ ิ4 มติ ิไดแก มติทิี ่1
มติดิานประสทิธผิล มติทิี ่2 มติดิานคณุภาพการใหบรกิาร
มติทิี ่3 มติดิานประสทิธภิาพของการปฏบิตัริาชการ มติทิี ่4
มติดิานการพฒันาองคกร สำหรบัการประเมนิดานการวจิยั
อยใูนมติทิี ่4 มทีัง้หมด 4 ตวัชีว้ดั (คะแนนเตม็แตละตวัชีว้ดั
5 คะแนน) ผลการประเมนิ พบวา คณะมนษุยศาสตรและ
สงัคมศาสตร ไดรบัการประเมนิตวัชีว้ดัที ่4.2.1 เรือ่ง งาน
วิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาต ิ5 คะแนน สวนการประเมนิตวัชีว้ดัที ่4.2.2 งาน
วิจัยที่กอใหเกิดประโยชนอยางเดนชัดในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิตวัช้ีวดัที ่4.2.3 ผลงานวจิยัทีไ่ดรบัการจดลขิสทิธิ์
และ/หรอืไดรบัคณุภาพจากหนวยงานทีเ่ชือ่ถอืได และตวัชี้
วดัที ่4.2.4 ผลงานวจิยัทีไ่ดรบัการอางองิ (Citation) ไดรบั
คะแนนการประเมินเพียง 1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
คะแนน ซึง่อยใูนเกณฑทีค่วรปรบัปรงุ และดานการบรกิาร
วชิาการแกสงัคม ไดรบัคะแนน 5 คะแนน ดงัตารางที ่2

2) ตัวชี้วัดและผลประเมินดานการวิจัยและ
บริการวิชาการ จากสำนักงานประเมินและรับรอง
มาตรฐานการศึกษา (สมศ.) (หนวยงานภายนอก
มหาวทิยาลยั) สำนกังานประเมนิและรบัรองมาตรฐานการ
ศึกษา ไดแบงกลุมการประเมินสถาบันอุดมศึกษาเปน 6
กลุม ไดแก ดานคุณภาพบัณฑิต งานวิจัยและงานสราง
สรรค ดานการบรกิารวชิาการแกสงัคม ดานการทำนบุำรงุ
ศิลปะและวัฒนธรรม ดานการบริหารและการพัฒนา
สถาบัน ดานการประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน
รวมจำนวนตวัชีว้ดัทัง้หมด 28 ตวัชีว้ดั โดยการประเมนิดาน
การวจิยัของ สมศ. ม ี3 ตวัชีว้ดั (คะแนนเตม็แตละตวัชีว้ดั



การพฒันาระบบการจดัเกบ็ขอมลูตามตวัชีว้ดัดานการวจิยัและ
การบรกิารวชิาการ ของคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร

5 คะแนน) ซึ่งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลการประเมินตลอด 3 ป
งบประมาณ มแีนวโนมเพิม่ขึน้ โดยในปงบประมาณ 2552
ในตัวชี้วัดที่ 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ไดรับการประเมินผล 3 คะแนน และเพิ่มขึ้นเปน 3.93
คะแนน และ 5 คะแนน ในปงบประมาณ 2553 และปงบ
ประมาณ 2554 ตามลำดบั ในขณะทีต่วัชีว้ดัที ่6 งานวจิยัหรอื
งานสรางสรรคทีน่ำไปใชประโยชน กม็ผีลการประเมนิเพิม่
ขึน้ โดยในปงบประมาณ 2552 ไดรบัคะแนนการประเมนิ
4 คะแนน และเพิม่ขึน้ในงบประมาณ 2553 เปน 5 คะแนน
เตม็ แตในปงบประมาณ 2554 คาคะแนนการประเมนิลด
ลงเหลือเพียง 4.56 ซึ่งยังคงอยูในเกณฑระดับดี และเปน
ทีน่าสงัเกตวาตวัชีว้ดัที ่7 ผลงานวชิาการทีไ่ดรบัการรบัรอง
คณุภาพ ไดรบัการประเมนิ 5 คะแนนเตม็ ตลอดระยะเวลา
3 ปงบประมาณ สวนดานการบรกิารวชิาการ ตวัชีว้ดัทกุตวั
ไดระดบัคะแนน 5 ดงัตารางที ่2

3) ตัวชี้วัดและผลประเมินดานการวิจัยและ
บริการวิชาการจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษา (สกอ.) ผานการประเมินคุณภาพภายใน
ของมหาวทิยาลยัขอนแกน (IQA-KKU) โดยตวัชีว้ดัการ
ประเมนิคณุภาพภายในของมหาวทิยาลยัขอนแกน (IQA-
KKU) จดัทำขึน้เพือ่ใชเปนกรอบและแนวทางในการตรวจ
ประเมนิคณุภาพภายใน โดยในป 2554 แบงออกเปน 9 องค
ประกอบ 43 ตวัชีว้ดั ซึง่ตวัชีว้ดัดงักลาวมคีวามสอดคลองกบั
ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาของ
สำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) การประเมนิ
คณุภาพภายในดานการวจิยัของมหาวทิยาลยัขอนแกน อยู
ในองคประกอบที ่4 ม ี9 ตวัชีว้ดั (คะแนนเตม็แตละตวัชีว้ดั
5 คะแนน) ซึ่งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวทิยาลยัขอนแกน มคีะแนนการประเมนิดานการวจิยั
ในชวง 3 ปงบประมาณ อยางไมคงที ่กลาวคอื ตวัช้ีวดัที ่4.1
ตวัชีว้ดัที ่4.3.2 และตวัชีว้ดัที ่4.4.1 มเีกณฑอยใูนระดบั 5
คะแนนเตม็ตลอดระยะเวลา 3 ปงบประมาณ ในขณะทีต่วั
ชีว้ดัที ่4.2 ตวัชีว้ดัที ่4.8 และตวัชีว้ดัที ่4.9 มแีนวโนมลดลง
และเพิ่มขึ้นในแตละปงบประมาณ แตยังคงอยูในระดับ
ดแีละดมีาก (5-4 คะแนน) สำหรบัในเกณฑตวัชีว้ดัที ่4.3.1
ตวัชีว้ดัที ่4.6 และตวัชีว้ดัที ่4.7 นัน้ คณะมนษุยศาสตรและ

สงัคมศาสตร ไดรบัการประเมนิอยใูนระดบัควรปรบัปรงุ
คอื ตลอดระยะเวลา 3 ปงบประมาณ มคีาคะแนนคอนขาง
ต่ำ เพยีง 1-2 คะแนน และเปนทีน่าสงัเกตวา ตวัชีว้ดัที ่4.4.2
เรื่อง จำนวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการ
จดทะเบยีนสทิธบิตัรหรอือนสุทิธบิตัร คณะมนษุยศาสตร
และสงัคมศาสตรไดรบัการประเมนิ 5 คะแนนเตม็ ในปงบ
ประมาณ 2552-2553 แตในปงบประมาณ 2554 กลบัลดลง
อยางเห็นไดชัด เนื่องจากไดรับคาการประเมินเพียง 1
คะแนน จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน อยางไรกด็สีำหรบัตวั
ชีว้ดัที ่4.5 เรือ่ง รอยละของบทความวจิยัทีไ่ดรบัการอางองิ
(Citation) ใน Refereed Journal หรอืในฐานขอมลูระดบั
ชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยและนักวิจัยประจำ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับการคาคะแนน
ประเมนิที ่ 0 คะแนน ในปงบประมาณ 2552-2553 แตใน
ปงบประมาณ 2554 ไดรับการประเมินคาคะแนนเพิ่มขึ้น
เปน 2 คะแนน

สวนตวัชีว้ดัดานการบรกิารวชิาการแกสงัคม สวน
ใหญคาคะแนนอยูในระดับ 5 และคาคะแนนลดลงในป
2554 ตวัชีว้ดัที ่5.1 ระบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการ
แกสงัคม ได 3 คะแนน ตวัชีว้ดัที ่5.3 ผลการนำความรแูละ
ประสบการณจากการใหบริการมาใชในการพัฒนาการ
เรยีนการสอน หรอืการวจิยั ได 4.16 คะแนน และตวัชีว้ดัที่
5.4 การเรยีนรแูละเสรมิสรางความเขมแขง็ของชมุชนหรอื
องคกรภายนอก ได 3 คะแนน ดงัตารางที ่2

ปญหาและขอจำกัดของระบบการจัดเก็บขอมูล
ตามตัวชี้วัดดานการวิจัยและบริการวิชาการ  ของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ทั้งนี้จากตัวชี้วัดและผลประเมินดานการวิจัยและ
บรกิารวชิาการของคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตรดงั
กลาว งานวจิยัและบรกิารวชิาการจงึไดจดัการประชมุเชงิ
ปฏบิตักิาร  โดยมเีจาหนาทีศ่นูยประสานงานทีร่บัผดิชอบ
ในแตละหลักสูตร  ของคณะมนุษยศาสตรและสังคม
ศาสตร  ซึ่งมีบทบาทหนาที่สำคัญ นอกเหนือจากงาน
สารบรรณทัว่ไป เชน การรบั-สงเอกสาร การขออนมุตัเิบกิ
จายระหวางสาขาวชิาและสำนกังานคณบด ีการรางโตตอบ
หนังสือราชการระหวางหนวยงานภายในและหนวยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน ดำเนินกิจกรรมที่สนับ
สนนุทางดานการเรยีนการสอนทีส่าขาวชิามใีนแตละปการ



    

ตารางที ่2 รอยละการประเมนิดานการวจิยั จำแนกตามตวัชีว้ดัและปงบประมาณ

การประเมินดานการวิจัย 
ปงบประมาณ รวม 3 ป 

(N = 5) ป 2552
(N = 5)

ป 2553 
(N = 5) 

ป 2554 
(N = 5) 

การประเมินดานการวิจัยจาก ก.พ.ร. (หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย) 
องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 วิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

5 5 5 5

ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 งานวิจัยที่กอใหเกิดประโยชนอยางเดนชัดในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

1 1 1 1

ตัวชี้วัดที่ 4.2.3 ผลงานวิจัยทีไดรับการจดลิขสิทธิ์และ/หรือไดรับคุณภาพ
จากหนวยงานที่เชื่อถือได 1 1 1 1 

ตัวชี้วัดที่ 4.2.4 ผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง(Citation) 1 1 1 1
องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม 

จํานวนโครงการบริการวิชาการแกสังคมกับหนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย 5 5 5 5 

การประเมินดานการวิจัยจาก สมศ. (หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย) 
ตัวชี้วัดที่ 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 3 3.93 5 4
ตัวชี้วัดที่ 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 4 5 4.56 4.5
ตัวชี้วัดที่ 7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 5 5 5 5
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 5 5 5 5

การประเมินดานการวิจัยจาก สกอ. (IQA-KKU :  หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย) 
องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

ตัวชี้วัดที่ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยและงานสรางสรรค 5 5 4 5 

ตัวชี้วัดที่ 4.2 มีระบบการบริหารการจัดการความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 5 4 4 4 

ตัวชี้วัดที่ 4.3.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน
สถาบันตออาจารยและนักวิจัยประจําทั้งหมด 1 1 1 1 

ตัวชี้วัดที่ 4.3.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอ
สถาบันตออาจารยและนักวิจัยประจํา 5 5 5 5 

ตัวชี้วัดที่ 4.4.1 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือ
นําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยและ
นักวิจัยประจํา 

5 5 5 5 

ตัวชี้วัดที่ 4.4.2 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 5 5 1 3 

ตัวชี้วัดที่ 4.5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน 
refereed  journal  หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตออาจารยและนักวิจัยประจํา 

0 0 2 2 



การพฒันาระบบการจดัเกบ็ขอมลูตามตวัชีว้ดัดานการวจิยัและ
การบรกิารวชิาการ ของคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร

ทีม่า : สำนกังานประเมนิและประกนัคณุภาพ มหาวทิยาลยัขอนแกน, 2555.

ตารางที ่2 รอยละการประเมนิดานการวจิยั จำแนกตามตวัชีว้ดัและปงบประมาณ (ตอ)

ศึกษา รวมถึงงานสหกิจศึกษาของสาขาวิชาดวย เปนตน
และยงัตองมบีทบาทหนาทีใ่นการดำเนนิการเกบ็รวบรวม
ขอมลูตวัชีว้ดัทีบ่คุลากรสายผสูอนในกลมุวชิานัน้ๆในแต
ละภาคการศกึษา เพือ่จดัสงใหกบังานประกนัคณุภาพ และ
งานวิจัยและบริการวิชาการ ของคณะมนุษยศาสตรและ
สงัคมศาสตรตอไป

ผลสวนหนึ่งจากการประชุมเชิงปฏิบัติการกับเจา
หนาที่ศูนยประสานงานคณะมนุษยศาสตรและสังคม
ศาสตร  ไดทำความเขาใจตวัชีว้ดัทีห่ลากหลาย ทัง้ตวัช้ีวดัการ
ประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน (IQA-
KKU) ตัวชี้วัดเกณฑมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และตัวชี้วัดสำนักงาน
ประเมนิและรบัรองมาตรฐานการศกึษา (สมศ.) สำนกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ทำใหพบปญหาและ

ขอจำกดัระบบการจดัเกบ็ขอมลูตามตวัชีว้ดัดานการวจิยัและ
บรกิารวชิาการ ดงันี้

1) ภาระงานของเจาหนาทีศ่นูยประสานงานมมีาก
ทำใหสงผลตอการรายงานขอมูลตัวชี้วัดเกิดความลาชา
เนือ่งจากหลกัสตูรของคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
มจีำนวนมาก   และเจาหนาทีศ่นูยประสานงาน 1 คน ตอง
รับผิดชอบดูแลหลายหลักสูตร ซึ่งนอกจากบุคลากรสาย
ผสูอนในแตละสาขาวชิาจะมจีำนวนมากแลว บางสาขาวชิา
มีหลักสูตรในความดูแลทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปรญิญาเอก

2) แมวาการประเมินคุณภาพดานการวิจัยและ
บรกิารวชิาการของคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตรจาก
หนวยงาน ทัง้ภายในมหาวทิยาลยัและภายนอกมหาวทิยาลยั
จะเปนกลไกทีเ่ปดโอกาสใหคณะมนษุยศาสตรและสงัคม

การประเมินดานการวิจัย 
ปงบประมาณ รวม 3 ป 

(N = 5) ป 2552 
(N = 5)

ป 2553 
(N = 5) 

ป 2554 
(N = 5) 

ตัวชี้วัดที่ 4.6 รอยละของอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและ
งานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัยตออาจารยและนักวิจัยประจํา
ทั้งหมด 

2 2 1 2 

ตัวชี้วัดที่ 4.7 รอยละของอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและ
งานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัยตออาจารยและนักวิจัยประจํา
ทั้งหมด 

2 2 1 2 

ตัวชี้วัดที่ 4.8 รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอัน
กอใหเกิดประโยชนอยางเดนชัดในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา

5 3 4 4 

ตัวชี้วัดที่ 4.9 จํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และ/หรือได
รับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารยประจําและ/หรือ
นักวิจัยประจํา 

5 3 5 4 

องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม 
ตัวชี้วัดที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 5 5 3 4 
ตัวชี้วัดที่ 5.2 กระบวนการบริการวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 5 5 5 5 
ตัวชี้วัดที่ 5.3 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการมาใช

ในการพัฒนาการเรียนการสอน หรือการวิจัย 5 5 4.16 5 

ตัวชี้วัดที่ 5.4 การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ
องคกรภายนอก 5 5 3 4 



    

ศาสตรไดรบัทราบขอดแีละขอดอยของการดำเนนิงานดาน
การวิจัยและบริการวิชาการ การประเมินโดยจำแนกเปน
สาขาวชิาตางๆ เอือ้ใหมโีอกาสใหแตละสาขาวชิาชวยเหลอื
กนัไดมากขึน้ ตลอดจนเปนแรงกระตนุใหเกดิการตืน่ตวัที่
จะไปสูการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลง อยางไรก็ตาม
เจาหนาทีศ่นูยประสานงานเองไมมคีวามเขาใจในรายละเอยีด
ของตัวชี้วัด ทำใหไมสามารถแยกรายละเอียดตัวช้ีวัดให
สอดคลองกบัองคประกอบ เพือ่รองรบัการประเมนิคณุภาพ
ดานการวจิยัและบรกิารวชิาการจากหนวยงานตาง ๆ  ได

3)  การประเมินดานการวิจัยและบริการวิชาการ
ของคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร จากหนวยงานทัง้
ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย มีเกณฑ
พจิารณาทัง้ทีส่อดคลองและแตกตางกนั  แตเจาหนาทีก่ย็งั
สามารถนำเอาหลักฐานมาใชในการประกอบผลงานรวม
กันได ถึงแมวาจะยังไมเขาใจคำอธิบายและแยกแยะตัวช้ี
วดัทีเ่กีย่วของได

สรปุและขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค เพือ่พฒันาระบบการ

จัดเก็บขอมูลตามตัวชี้วัดดานการวิจัยและบริการวิชาการ
ของคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร โดยใชระเบยีบวธิี
การวจิยัเชงิคณุภาพ การวจิยัเชงิปรมิาณ ใชหนวยวเิคราะห
ในระดบัองคกร คือ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ผลการดำเนินงานจากการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งประกอบดวยเจาหนาที่งานวิจัย
และบรกิารวชิาการ และเจาหนาทีศ่นูยประสานงาน รวมทัง้
สิน้ 12 คน รวมกบัการสงัเกตการณแบบมสีวนรวม ใชการ
วจิยัขอมลูเชงิเนือ้หา และนำเสนอในรปูแบบการพรรณนา

ผลการวจิยัจากการประชมุเชงิปฏบิตักิาร ผเูขารวม
ประชุมไดทำความเขาใจตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภาย
ในมหาวิทยาลัยขอนแกน (IQA-KKU) ตัวชี้วัดเกณฑ
มาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) และตัวชี้วัดสำนักงานประเมินและรับรอง
มาตรฐานการศกึษา (สมศ.) สำนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ตลอดจนเพื่อใหเกิดความเขาใจใน
ระบบการจดัเกบ็ขอมลูตามตวัชีว้ดัดานการวจิยัและบรกิาร

วิชาการ ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกลาว ทำให
พบปญหาและขอจำกดัระบบการจดัเกบ็ขอมลูตามตวัชีว้ดั
ดานการวจิยัและบรกิารวชิาการ ไดแก (1) ภาระงานของเจา
หนาทีศ่นูยประสานงานมมีาก ทำใหสงผลตอการรายงาน
ขอมลูตวัชีว้ดัเกดิความลาชา (2) เจาหนาทีศ่นูยประสานงาน
ไมมีความกระตือรือรนในการที่จะศึกษารายละเอียดเกี่ยว
กบัตวัชีว้ดั จงึไมมคีวามเขาใจในรายละเอยีดตาง ๆ  ของตวั
ชีว้ดั และ (3) เจาหนาทีศ่นูยประสานงานไมสามารถแยก
รายละเอยีดตวัชีว้ดัใหสอดคลองกบัองคประกอบ เพือ่รอง
รบัการประเมนิคณุภาพดานการวจิยัและบรกิารวชิาการจาก
หนวยงานตางๆได

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพือ่ประโยชนในการนำขอเสนอแนะเชงินโยบาย

ไปใช สำหรบัภารกจิของงานวจิยัและบรกิารวชิาการ ในการ
พฒันาระบบการจดัเกบ็ขอมลูตามตวัช้ีวดัดานการวจิยัและ
บรกิารวชิาการของคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร ควร
มกีารปฏบิตัแิละปรบัปรงุระบบบรหิารจดัการ โดยใหการ
สนบัสนนุ ทัง้ในเรือ่งงบประมาณการวจิยั และการจดัการ
ระบบการรายงานผล อันเปนการลดขั้นตอนของการจัด
ทำเอกสารการเบกิจายเงนิ ซึง่จะทำใหการดำเนนิงานวจิยั
เกิดความคลองตัวมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังเปนการกระตุนให
บุคลากรสามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ และตีพิมพเผย
แพรในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติได พรอมกันนั้น
กพ็ฒันาระบบการจดัเกบ็ขอมลูตามตวัช้ีวดัดานการวจิยัและ
บรกิารวชิาการเพิม่เตมิควบคกูนัไป อาท ิการปรบัปรงุระบบ
ฐานขอมลูนกัวจิยั ฐานขอมลูผลงานวจิยัของบคุลากรการ
วจิยั พฒันาระบบการจดัเกบ็ขอมลูทีส่ามารถสบืคนขอมลู
ไดอยางรวดเรว็ ถกูตอง เพือ่รองรบักบัความทนัสมยั และ
เพือ่ประโยชนทางวชิาการและการพฒันาศกัยภาพบคุลากร
ของคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร ตอไป

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป
1) ควรมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม

ตลอดจนกำหนดยุทธวิธีการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของ
บุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยเฉพาะกลุมบุคลากรการวิจัย
ใหม หรอืนกัวจิยัรนุใหมของคณะมนษุยศาสตรและสงัคม
ศาสตร ใหบคุลากรเขามามสีวนรวมในกจิกรรมของหนวย
งานใหมากขึ้น



การพฒันาระบบการจดัเกบ็ขอมลูตามตวัชีว้ดัดานการวจิยัและ
การบรกิารวชิาการ ของคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร

2) ควรมกีารจดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร ทำความเขาใจ
ตวัชีว้ดัการประเมนิคณุภาพภายในมหาวทิยาลยัขอนแกน
(IQA-KKU) ตวัชีว้ดัเกณฑมาตรฐานสำนกังานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และตวัชีว้ดัสำนกังานประเมนิ
และรบัรองมาตรฐานการศกึษา (สมศ.) สำนกังานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา (สกอ.) อยางตอเนือ่ง

3) ควรมีการติดตามและประเมินผลความสำเร็จ
ของการดำเนินการวิจัยและการบริการวิชาการของ
คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร หรอืคณะอืน่ๆ ตลอดจน
ในระดบัมหาวทิยาลยั

กติตกิรรมประกาศ
งานวจิยัชิน้นีส้ำเรจ็ลงไดดวยความกรณุาของ ผชูวย

ศาสตราจารย ดร.ดษุฎ ีอายวุฒัน ทีป่รกึษาโครงการวจิยั ที่
ไดสละเวลาเปนทีป่รกึษา ทมุเทแรงกายและแรงใจในการ
ใหคำแนะนำตลอดจนการชีแ้นะแนวทางตางๆ ผวูจิยัรสูกึ
ซาบซึง้และประทบัใจ ในความกรณุาของทานเปนอยางยิง่
จึงใครขอขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณ
สำนกับรหิารการวจิยั ทีไ่ดจดัสรรทนุโครงการวจิยัสถาบนั
มหาวทิยาลยัขอนแกน ประจำป 2555 ใหแกผวูจิยั รวมทัง้
ขอขอบคุณเจาหนาที่ประจำศูนยประสานงานอาคาร
HS.01 HS.02 และ HS.03 ทีใ่หความรวมมอืในการทำวจิยั
ครัง้นีล้ลุวงไปดวยดี
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